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درباره زندگی رفیق شهید محمد معصوم خانی 

چــریــک فــدایــی خــلق رفــیق محــمد مــعصوم خــانــی روز یــکشنبه ۱۷ فــروردیــن مــاه ۱۳۵۴ در حــالــی کــه تــعدادی اعــالمــیه 
ســـازمـــان چـــریـــک هـــای فـــدایـــی خـــلق را بـــا خـــود حـــمل مـــی کـــرد تـــوســـط گشـــت هـــای کـــمیته بـــه اصـــطالح ضـــد خـــرابـــکاری 
دســتگیر و ضــمن انــتقال بــه کــمیته فــورا تــحت شــکنجه هــای ددمــنشانــه دژخــیمان ســاواک قــرار گــرفــت و ســرانــجام در 


زیر شکنجه به شهادت رسید.

رفـیق مـعصوم خـانـی در زمـان دسـتگیری دانـشجوی دانـشگاه صـنعتی در تهـران بـود و زنـدگـی عـلنی داشـت. سـاواک 
در شــــرایــــطی بــــه شــــکنحه وحــــشیانــــه ایــــن رفــــیق و کشــــنت او در زیــــر شــــکنجه پــــرداخــــت کــــه بــــا تــــوجــــه بــــه تــــاثــــیر مــــبارزه 
مســلحانــه بــر روی تــوده هــا و روی آوری آنــها بــه ســمت مــبارزه، دســت انــدرکــاران رژیــم شــاه مســتاصــل از ایــن واقــعیت 
حـــفظ رژیـــم خـــود را در تشـــدیـــد هـــر چـــه خـــشونـــت بـــارتـــر ســـرکـــوب و شـــدت دادن بـــه شـــکنجه انـــقالبـــیون اســـیر جســـتجو 
مــی کــردنــد. در ایــن مــقطع بــود کــه شــاه جــنایــتکار تــمام احــزاب دولــتی را منحــل و حــزب رســتاخــیز را اعــالم کــرده و بــا 
وقـاحـت تـمام گـفته بـود هـمه بـایـد عـضو ایـن حـزب شـونـد یـا کـشور را تـرک کـنند. امـا درسـت یـک روز بـعد از اعـالم ایـن 
خـــطاب دیـــکتاتـــور مـــابـــانـــه، ســـازمـــان چـــریـــک هـــای فـــدایـــی خـــلق در روز دوشـــنبه ۱۲ اســـفند ۱۳۵۳ بـــا اعـــدام  انـــقالبـــی 
سـروان یـداهلل نـوروزی، فـرمـانـده گـارد دانـشگاه صـنعتی ضـربـه بـزرگـی بـه اعـالم قـدرقـدرتـی رژیـم زد. رژیـم شـاه کـه از 
درد ایـن ضـربـه بـه خـود مـی پـیچید پـس از دسـتگیری رفـیق مـعصوم خـانـی کـه حـدودا یـک مـاه بـعد صـورت گـرفـت او را 
یـــکی از چـــریـــک هـــای عـــمل کـــننده تـــیم اعـــدام فـــرمـــانـــده مـــزبـــور جـــا زد و دســـتگیری ایـــن رفـــیق را بـــه مســـتمسکی جهـــت 


قدرت نمایی خود تبدیل نمود.

در هــمین راســتا روزنــامــه هــای رژیــم وابســته بــه امــپریــالــیسم شــاه در ۲۳ فــروردیــن مــاه اطــالعــیه ای از ســاواک منتشــر 
کــردنــد کــه در آن اعــدام انــقالبــی ســروان نــوروزی را بــه رفــیق مــعصوم خــانــی نســبت داده و مــدعــی شــدنــد کــه "یــکی از 
مــسئوالن تــرور ســرگــرد نــوروزی در زد و خــورد بــا مــامــوریــن مجــروح شــد و حــال او وخــیم اســت". در رابــطه بــا ایــن 
تــرفــند حــیله گــرانــه ســاواک شــاه، ســازمــان چــریــک هــای فــدایــی هــمان زمــان بــا صــدور اطــالعــیه ای ادعــاهــای ســاواک را 


افشا کرده و اعالم کرد که:



بــدیــن وســیله صــریــحا اعــالم مــی داریــم کــه اعــدام انــقالبــی «ســروان نــوروزی» مــزدور تــوســط یــک واحــد از رزمــندگــان 
حـرفـه ای سـازمـان مـا اجـرا شـده و در هـنگام عـمل اعـدام، رفـیق مـعصوم خـانـی و سـه رفـیق دیـگر او از بـرنـامـه عـملیاتـی 


اطالعی نداشتند و حتی رسما به صورت کادرهای تحت آموزش سازمان نیز در نیامده بودند".

)نبرد خلق شماره ۶ اردیبهشت (۱۳۵۴

ایـــن اطـــالعـــیه بـــه روشـــنی اهـــداف ســـاواک شـــاه را افـــشا ســـاخـــت و نـــشان داد کـــه رفـــیق مـــعصوم خـــانـــی اصـــال مســـلح 
نـبوده کـه در حـین درگـیری زخـمی شـود و بـر اسـاس ادعـای سـاواک "حـال او وخـیم" بـاشـد. بـا ایـن حـال سـاواک بـا 
حـیله ای کـه بـه کـار بـرده بـود سـعی کـرد از نـظر خـودش نـشان دهـد کـه یـک مـاه بـعد از اعـدام انـقالبـی سـروان نـوروزی 
مســــببین ایــــن عــــمل را شــــناســــایــــی و دســــتگیر کــــرده اســــت. بــــه ایــــن نــــحو دســــتگاه ســــرکــــوب و شــــکنجه شــــاه ضــــمن 
قـدرت نـمایـی جـنایـت کشـنت رفـیق مـعصوم خـانـی در زیـر شـکنجه را بـه درگـیری در حـین دسـتگیری نسـبت داد و سـعی 


کرد دستان آغشته به خونش را پاک جلوه دهد.

واقـــعیت ایـــن بـــود کـــه رفـــیق مـــعصوم خـــانـــی از دانـــشجویـــان هـــوادار ســـازمـــان در دانـــشگاه صـــنعتی _کـــه در جـــمهوری 
اسـالمـی دانـشگاه شـریـف واقـفی نـامـیده مـی شـود_ بـود کـه تـازه در ارتـباط مسـتقیم بـا سـازمـان قـرار گـرفـته و هـمچون 
تـــعدادی از دوســـتانـــش در ایـــن دانـــشگاه تـــحت مـــسئولـــیت رفـــیق محـــمدرضـــا یـــثربـــی، یـــکی از اعـــضای شـــورای عـــالـــی 


سازمان و در دسته او فعالیت می کرد.

رفـیق مـعصوم خـانـی در خـانـواده ای مـرفـه در یـزد مـتولـد شـده بـود ولـی چـون پـدرش در اداره فـرهـنگ کـار مـی کـرد الـزامـا 
بـا مـامـوریـت هـای پـدرش محـل زنـدگـی او نـیز تـغییر مـی کـرد. بـه هـمین دلـیل هـم چـون پـدرش چـند سـالـی رئـیس فـرهـنگ 
خــراســان شــد وی نــیز هــمراه خــانــواده ســال هــایــی را در مشهــد زنــدگــی کــرد و بــخشی از دوران دبســتان خــود را در 
ایــن شهــر گــذرانــد. بــا انــتقال پــدر بــه تهــران، او بــه دبســتان شهــریــار تهــران رفــت و دوران دبــیرســتان را در دبــیرســتان 
الـبرز تـمام کـرد. محـمد مـعصوم خـانـی رفـیقی بـا اسـتعداد و آگـاه بـود بـه طـوری کـه در امـتحانـات کـنکور نـفر دهـم شـد 
و سـپس وارد دانـشگاه صـنعتی گـردیـد. در رابـطه بـا اسـتعدادهـای رفـیق مـعصوم خـانـی از جـمله بـایـد از مسـلط بـودن 
او بـــه زبـــان انـــگلیسی یـــاد کـــرد. او در هـــمان ســـنین اولـــیه جـــوانـــی چـــند کـــتاب در زمـــینه اقـــتصاد ســـیاســـی و دانـــش 


سیاسی ترجمه کرده بود.

رفـیق مـعصوم خـانـی در اسـفند سـال ۴۸ در جـریـان اعـتراضـات بـه افـزایـش قـیمت بـلیط اتـوبـوس هـای شـرکـت واحـد در 
حــالــی کــه در دبــیرســتان الــبرز تــحصیل مــی کــرد در ایــن حــرکــت شــرکــت داشــت. رفــیق یــک بــار هــم در آبــان ۵۳ تــوســط 
گشـت هـای امـنیتی رژیـم شـاه دسـتگیر شـده بـود و در زمـان دسـتگیری مـامـوران سـاواک در کـالسـورش دو اعـالمـیه از 
سـازمـان چـریـک هـای فـدایـی خـلق پـیدا کـرده بـودنـد. امـا او در بـازجـویـی هـای خـود گـفته بـود کـه از وجـود ایـن اعـالمـیه هـا 
اطـالعـی نـداشـته و احـتماال در دانـشگاه کـسانـی آنـها را در کـالسـور وی قـرار داده انـد. مـقاومـت وی روی ایـن حـرف 
بــا تــوجــه بــه ایــن کــه یــکی از اقــوامــش (ســرلــشگر مــعصومــی) نــفوذ زیــادی در ســاواک داشــت بــاعــث شــد کــه پــس از یــک 


هفته آزاد شود.

شــهادت رفــیق مــعصوم خــانــی در زیــر شــکنجه هــای وحــشیانــه دژخــیمان ســاواک شــاه از یــک طــرف حــد وحــشیگری هــای 
بـازجـویـان سـاواک را آشـکار مـی کـند و از طـرف دیـگر مـقاومـت تـحسین بـرانـگیز و شـکوهـمند ایـن رفـیق کـمونیسـت را 


نشان می دهد که تا آخرین لحظه زندگی بر پیمانی که با کارگران و ستم دیدگان بسته بود پایدار ماند.

یاد رفیق محمد معصوم خانی گرامی و راهش پر رهرو باد! 


