ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﯾﯽ  ،ارﮔﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎرﻩ  ، ٢١۶ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ ١٣٩۶

در ﺑﺎرﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﭘﻮر

ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﭘﻮر  ،در ﺳﯽ ام دﯼ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ١٣١٧در ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن از ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ .در ﺳﺎل هﺎﯼ  ٢٩ﺗﺎ  ٣٢ﮐﻪ دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻣﺪﻩ و ﺟﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻠﺘﻬﺐ و ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،دﻩ هﺎ ﺣﺰب و ﮔﺮوﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ و ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  ،در ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ دورﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪﻩ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪارﯼ و ﯾﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎ ﺁن ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺧﺎﻧﻮادﻩ رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ
هﻢ ﺻﺎدق ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر  ،ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺼﺪﻗﯽ داﺷﺖ  ،ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﺰب
ﺗﻮدﻩ ﻃﺮﻓﺪارﯼ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﮐﻪ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و در ﺳﻨﻴﻦ ١۵-١۴
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﭼﭗ و ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺳﺎل هﺎﯼ ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎﯼ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ )ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ -اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ(  ٢٨ﻣﺮداد و
ﺳﺮﮐﻮب ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﮐﺎﻣﻼ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ .ﮐﻮدﺗﺎﯼ  ٢٨ﻣﺮداد ﭘﺎﺳﺦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ و ﻃﺒﻘﺎت
ﺣﺎﮐﻤﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺷﻬﺮﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دهﻘﺎﻧﺎن در
ﺻﺪد ﺗﺤﻘﻖ ﺁن هﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﺪم ﺁﻣﺎدﮔﯽ و ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ رهﺒﺮﯼ
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺎ وﺿﻮﺣﯽ هﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻢ هﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺿﻌﻒ هﺎ و ﺧﻴﺎﻧﺖ هﺎﯼ ﺁن هﺎ را ﺁﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد.
رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎرﯼ هﺎ و ﻣﺎهﻴﺖ
ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ ﺧﻮد در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  ،هﻤﭽﻮن ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز دﯾﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﻠﻄﻪ اﺧﺘﻨﺎق ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ ار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ .وﯼ ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﭙﻠﻢ و ﻣﻌﺎف ﺷﺪن از

ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزﯼ اﺑﺘﺪا ﺁﻣﻮزﮔﺎرﯼ ﭘﻴﺸﻪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺁن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﭘﺪر در ﺁزﻣﻮن
اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ و ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دورﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻦ ﺑﻴﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺪور ﻧﻔﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎهﺸﻬﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎل هﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮ هﺮﮔﺮ از ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺁﺷﻨﺎﯾﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺧﻮد درﯾﻎ ﻧﻤﯽ ورزﯾﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد رواﺑﻂ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ دور ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺑﺴﺘﺮ هﻤﻴﻦ رواﺑﻂ ﺑﻮد ﮐﻪ
وﯼ ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ  -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داد و ﺑﺎ ﺿﺒﻂ ﮔﻔﺘﺎرهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ از رادﯾﻮ هﺎﯼ
ﺧﺎرﺟﯽ  ،ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺟﺰوﻩ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁن هﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ  ،ﻣﺤﻔﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اش ﮐﻪ از ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن اش ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎواﮎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ در ﺧﺮداد  ١٣۴٧ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﯾﮏ ﮔﺮوﻩ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﻪ دون  ،رهﺒﺮ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﭼﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻩ و
راﻩ اﻧﻘﻼب ﭼﻴﻦ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﺴﺖ  ،در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ دو ﺳﺎل زﻧﺪان
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .در زﻧﺪان  ،دوﺳﺘﯽ و رﻓﺎﻗﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﭼﭗ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ادﺑﯽ در زﻧﺪان اهﻮاز ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽ
ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ  ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮﺑﯽ روﯼ او ﮔﺬاﺷﺖ.

رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ دو ﺳﺎل زﻧﺪان در ﺧﺮداد  ١٣۴٩از زﻧﺪان ﺁزاد ﮔﺮدﯾﺪ .وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺁزادﯼ از
زﻧﺪان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ و رﻓﺎﻗﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ هﻤﺒﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و هﺮﮔﺰ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺁﻣﻮزش ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺁزادﯼ از زﻧﺪان  ،او در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ در ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از هﻤﺒﻨﺪان
ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد هﻤﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﺳﻮﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ
ﻓﻀﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮدﻩ و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻓﻀﺎﯼ رﮐﻮد و ﺳﮑﻮن و ﯾﺄس و ﻧﺎ اﻣﻴﺪﯼ را ﻓﺮا ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺒﺎرزات و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ هﺎﯼ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ  ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدﻩ هﺎ را در
هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺷﮑﻞ دادﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻬﺖ رهﺎﺋﯽ از ﺳﻠﻄﻪ
دﺷﻤﻦ را ﻣﯽ داد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﺮاﯾﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ راﻩ ﺗﺎزﻩ اﯼ ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ
ﻓﺪاﺋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل هﺮ ﭼﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﺮﯼ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ در
اﯾﻦ ﺳﺎل هﺎ ﺿﻤﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻓﺎع از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ هﻢ ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل هﺎﯼ ، ۵۴-۵٠ﺧﺎﻧﻪ رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺁزاد ﺷﺪﻩ از
زﻧﺪان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و هﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ  ،رﻓﻴﻖ ﺑﻬﺰاد اﻣﻴﺮﯼ دوان ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ او
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﮔﺮدﯾﺪ .او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﻘﺶ ﭘﻮﺷﺸﯽ و
ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻴﻢ هﺎﯼ ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ.
در هﻔﺘﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ، ۵۴ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﮔﺮوهﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ
درارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺳﺎواﮎ در ﺻﺪد دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﺮ ﺁﻣﺪ .وﻟﯽ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت  ،ﻣﺄﻣﻮران
ﺳﺎواﮎ را ﻓﺮﯾﺐ دادﻩ و از دﺳﺖ ﺁﻧﺎن ﺑﮕﺮﯾﺰد .او ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻓﺮار ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮﯾﺪن از ﺧﺎﻧﻪاﯼ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ دﭼﺎر

ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻮزﮎ ﭘﺎ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رﻓﻘﺎﯾﺶ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﻢ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪﺗﯽ در
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ در ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ دﯼ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل ۵٣
ازدواج ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﺛﻤﺮﻩ اﯾﻦ ازدواج  ،دﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻧﺪا" ﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﻓﺮار و ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ در ﺁذر ﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ۵۴ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواﮎ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ و هﻤﺴﺮش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ هﺎﯼ ﺳﺎواﮎ در ﺁن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ روﯼ ﺁورد .ﻋﻤﺮ
اﯾﻦ دورﻩ از ﻣﺒﺎرزﻩ او ﮐﻮﺗﺎﻩ و ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻮد .ﭼﻮن وﯼ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﻮرش ﺑﺰرگ و ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺳﺎواﮎ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در ﺳﺎل  ، ١٣۵۵در درﮔﻴﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺳﺎواﮎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﻴﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺑﻌﺎد ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺎل  ۵۵ﺁن ﻗﺪر وﺳﻴﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺷﻬﺎدت رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ
اﻃﻼع دﻗﻴﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎرﻩ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ
ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ١٣٧٨ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد در ﺑﺎرﻩ اﯾﻦ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎواﮎ در ﺳﺎل  ۵۵ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در ﮐﻮﯼ ﮐﻦ "دو ﻓﺮد
ﻧﺎﺷﻨﺎس دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ" ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﭘﻮر ﯾﮑﯽ از ﺁن هﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ
در ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﮐﻮﯼ ﮐﻦ ﮐﻪ در  ٢۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۵۵ﻣﻮرد ﯾﻮرش ﺳﺎواﮎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ،رﻓﻘﺎ ﻋﺰت ﻏﺮوﯼ )رﻓﻴﻖ
ﻣﺎدر(  ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ زرﮐﺎرﯼ  ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮﭘﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از هﻮﯾﺖ دو رﻓﻴﻖ دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ  ،اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﺒﻮد.
در هﺮ ﺻﻮرت اﮔﺮ رﻓﻴﻖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﭘﻮر در  ٢٦اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ١٣٥٥در ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﮐﻮﯼ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ  ،در واﻗﻊ اﯾﻦ ﯾﺎر و هﻤﺮاﻩ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن در ﺳﻦ ﺳﯽ و هﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮاﯼ
هﻤﻴﺸﻪ ﯾﺎراﻧﺶ را ﺗﺮﮎ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﯾﺎد رﻓﻴﻖ ﺷﻬﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﭘﻮر ﮔﺮاﻣﯽ و راهﺶ ﭘﺮ رهﺮو ﺑﺎد !

