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رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  1333ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و از ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ رﻓﻘﺎ
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﻫﺰارﺧﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺸﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز در
ﮐﻨﮑﻮر در ﺳﺎل  1352وارد داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وی ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﭘﺲ
از ﻣﺪت ﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل دوم
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﻓﯿﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺘﻌﺪاد و داﻧﺸﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ از ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .وی ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﺎرﮔﺮی وﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﯿﺎم داﻧﺸﺠﻮ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و
ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﯿﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .رﻓﯿﻖ ﻧﯿﺴﺘﺎﻧﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺮوز ارﻣﻐﺎﻧﯽ و در ﺗﯿﻢ رﻓﯿﻖ ﺻﺒﺎ
ﺑﯿﮋن زاده ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺖ .رﻓﯿﻖ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .روز  26اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل
 1355در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ در ﻧﻈﺎم آﺑﺎد ﺗﻬﺮان  ،رﻓﯿﻖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف و دو رﻓﯿﻖ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه
دﺷﻤﻦ درﻣﯽ آﯾﺪ .رﻓﻘﺎ ﻃﯽ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺼﺎدره ﺗﻌﺪادی اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﺪ
ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﭘﺲ رﻓﯿﻖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت رﻓﯿﻖ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در درﮔﯿﺮی ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎدﺟﻨﻮﺑﯽ  ،رﻓﯿﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺶ
ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ در ﯾﮏ ﻣﺮﻏﺪاری در اﻃﺮاف ﮐﺮج ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در
روز  21ﻣﺮداد  1355ﻣﻮرد ﺷﮏ ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .رﻓﯿﻖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻗﺮص ﺳﯿﺎﻧﻮر
زﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ 7 .ﻣﺎه ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻠﻠﯽ در اراده
رﻓﯿﻖ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ آورد .رﻓﯿﻖ ﮐﻼﻧﺘﺮ در  18اﺳﻔﻨﺪ  55در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮﺧﻪ اﻋﺪام ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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