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درباره زندگی رفیق شهید خسرو پناهی

چـریـک فـدایـی خـلق رفـیق خسـرو پـناهـی در سـال ۱۳۳۱ در روسـتای «تـوت شـامـی گـوران »از تـوابـع کـرمـانـشاه مـتولـد 
شـد. در کـودکـی پـدرش را از دسـت داد و دوران کـودکـی را در تـنگ دسـتی و فـقر گـذرانـد. شـرایـط تـنگ دسـتی خـانـواده 
بـــاعـــث شـــد کـــه رفـــیق خســـرو از هـــمان دوران نـــوجـــوانـــی بـــا کـــار آشـــنا شـــده و بـــرای کـــمک بـــه خـــانـــواده بـــه هـــر شـــغلی 
مـــتوســـل گـــردد. امـــری کـــه بـــاعـــث شـــد وی شـــناخـــت عـــینی و مـــلموســـی از مـــحیط هـــای کـــار و بـــرخـــوردهـــای ســـتم گـــرانـــه 

کارفرمایان کسب کند.

تـنگ دسـتی و فـقر خـانـواده و کـار از دوران نـوجـوانـی بـه طـور طـبیعی در شـکل گـیری شـخصیت انـقالبـی وی تـاثـیر خـود 
را بــر جــای گــذاشــت و بــه هــمین دلــیل هــم در تــمام زنــدگــی، دوســت و حــامــی ســتم دیــدگــان و بــی چــیزان و مــخالــف و 
دشــمن ســرســخت غــارتــگران و زورگــویــان ســرمــایــه دار شــده بــود. بــه رغــم شــرایــط نــامــساعــد مــالــی خــانــواده امــا رفــیق 
خســرو از تــحصیل بــاز نــمانــد و تــحصيالت ابــتدایــی و مــتوســطه را در کــرمــانــشاه و تهــران بــه پــايــان رســانــد. پــس از 

گرفنت دیپلم برای ادامه تحصیل به مدرسه عالی ورزش رفت.
بـا تـوجـه بـه عـالقـه اش بـه ورزش کـه رشـته تـحصیلی اش نـیز گـواهـی بـر ایـن امـر بـود و اسـتعدادهـای فـراوانـش در ایـن 
زمینه در سال های ۵۴ و ۵۶ به ترتیب در مسابقات وزنه برداری جوانان کشور و دانشگاه های کشور نفر اول شد.

دوران دانـــشجویـــی اش هـــمزمـــان شـــده بـــود بـــا آغـــاز و اوج گـــیری جـــنبش مســـلحانـــه کـــه شـــدیـــدا از ســـوی دانـــشجویـــان 
مــــورد حــــمایــــت قــــرار گــــرفــــته بــــود. رفــــیق خســــرو در چــــنین شــــرایــــطی هــــمراه بــــا تــــعداد دیــــگری از دانــــشجویــــان ضــــمن 
فـعالـیت هـای فـوق بـرنـامـه دانـشجویـی از سـازمـان چـریـک هـای فـدایـی خـلق حـمایـت مـی کـرد. در مـدرسـه عـالـی ورزش 
در سـال ۱۳۵۲ در سـازمـانـدهـی اولـني اعـتصاب نـقش مـهمی داشـت و در تـظاهـرات شـانـزده آذر ١٣۵۶ دانـشجویـان 

نیز فعاالنه شرکت داشت.
در ســــال ۵۶ ایــــران کــــم کــــم بــــه ســــوی یــــک انــــقالب بــــه پــــیش مــــی رفــــت. انــــقالبــــی کــــه در ســــال ۵۷ ســــراســــر کــــشور را 
فـراگـرفـت. حـضور مـیلیونـی مـردم در خـیابـان هـا کـامـال شـرایـط سـیاسـی کـشور را دگـرگـون نـموده بـود بـه هـمین دلـیل هـم 

وقتی در سال ۵۷ از سوی ساواک دستگیر شد خیلی زود آزادی خود را به دست آورد.



رفـیق خسـرو پـس از پـایـان دوره تـحصیلی از رفـنت بـه سـربـازی امـتناع ورزیـد و هـر چـه فـعاالنـه تـر بـه سـیل خـروشـان 
انــقالب خــلق هــای ایــران پــیوســت. او در آن روزهــای پــر شــور، هــمواره یــکی از ســازمــان دهــندگــان تــوده هــای مــردم در 

تهران بود.

انـقالب آن سـال هـا کـه یـکی از خـصوصـیاتـش شـرکـت وسـیع تـوده هـا در آن بـود بـا ایـنکه از فـقدان رهـبری در رنـج بـود 
امـا هـر روز اوج تـازه ای مـی گـرفـت؛ تـا ایـن کـه در نـقطه اوجـش بـه قـیام ۲۱ و ۲۲ بـهمن رسـید. قـیامـی کـه دار و دسـته 
خـمینی در مـقابـلش ایسـتادنـد و در خـیابـان هـا ایـادی شـان فـریـاد مـی زدنـد "امـام هـنوز دسـتور جـهاد نـداده اسـت"! امـا 
بـه رغـم هـمه ایـن تـرفـندهـا رفـیق خسـرو فـعاالنـه در قـیام شـرکـت نـمود و تـا حـد تـوانـش سـعی کـرد مـردم را نـیز بـه ایـن 

قیام دعوت نماید.
سـرانـجام چـریـک فـدایـی خـلق رفـیق خسـرو در بیسـت و دوم بـهمن سـال ۵۷ در طـی قـیام شـکوه مـند تـوده هـا در جـریـان 
حــمله بــه کــالنــتری ۶ خــیابــان گــرگــان تهــران، آن هــنگام کــه کــالنــتری چــون دژی اســتوار مــی نــمود و از ســوی ارتــش و 
گـارد شهـربـانـی مـحافـظت مـی شـد و از پنجـره هـای هـمیشه تـاریـک آن بـه سـوی مـردم رگـبار گـلولـه روان بـود، بـا اسـلحه 
کــمری خــود و چــند نــارنــجک آمــاده در مــقابــل چــشمان مــضطرب تــوده هــا ی مــردم جــسورانــه بــه درون کــالنــتری پــریــد و 
تــــنی چــــند از مــــزدوران رژیــــم مــــزدور را بــــه خــــاک و خــــون افــــکند و خــــود نــــیز بــــا رگــــبار مســــلسل مــــزدوران وابســــته بــــه 
امـپریـالـیسم بـه شـهادت رسـید. مـزدوران قـلبش _کـه هـمواره بـه خـاطـر مـردمـش مـی تـپید_ را نـشانـه گـرفـته بـودنـد. بـدیـن 
تـرتـیب بـا تـوقـف تـپش هـای قـلب خسـرو در قـیام مـردمـی، ایـن رفـیق، آخـریـن صـحنه مـبارزه قهـرمـانـانـه زنـدگـی اش را نـیز 
دالورانـــه بـــه پـــایـــان رســـانـــد. بـــا مـــرگ قهـــرمـــانـــانـــه رفـــیق خســـرو پـــناهـــی طـــبقه کـــارگـــر یـــکی از رزمـــندگـــان دالور خـــود و 
چـــریـــک هـــای فـــدایـــی خـــلق نـــیز ایـــن یـــار فـــرامـــوش نشـــدنـــی شـــان را بـــرای هـــمیشه از دســـت دادنـــد. امـــا هـــرگـــز خـــاطـــره 

دالوری های وی را از یاد نخواهند برد. 

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!


