ﻓﺪﺍﻳﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺳﻤﺎﻳﻲ
۱۳۴۹-۱۳۲۶

رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﺳﻤﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  1326در ﺗﻬﺮان ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او از
دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺎل
ﻫﺎی  39ﺗﺎ  42را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .در ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯽ ﮔﯿﺮاﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
رﻓﯿﻖ رﺣﯿﻢ در ﺳﺎل  42ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﮐﺎوه ﺷﺪ و
درﮐﻨﺎر رﻓﻘﺎ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ  ،ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی  ،ﺟﻠﯿﻞ اﻧﻔﺮادی و
اﺳﮑﻨﺪر ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن ﭘﺮداﺧﺖ.
رﻓﯿﻖ ﺳﻤﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  45وارد داﻧﺸﮑﺪه ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﺪو ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .او در ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﻬﺎدت ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﺨﺘﯽ ،ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪاﺳﺮاﯾﯿﻠﯽ ﺳﺎل  47ﮐﻪ در
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎل  47ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﺮخ ﺑﻠﯿﻂ اﺗﻮﺑﻮس،
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  47ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ اش ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪاﺷﺮف  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﺗﯿﻢ ﮐﻮه دﻧﺒﺎل
ﻧﻤﻮد .در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1348ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ رﻓﻘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
داﺷﺖ .رﻓﯿﻖ ﺳﻤﺎﯾﯽ در  15ﺷﻬﺮﯾﻮر  49ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﮐﻮه ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻮر ﺧﻮد را
در ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﮐﻮه از ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺮﻗﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
رﻓﯿﻖ ﺳﻤﺎﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ و در درﮔﯿﺮی ﻧﺎﺑﺮﺑﺮ و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﻪ از  19ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  8اﺳﻔﻨﺪ ﻃﻮل
ﮐﺸﯿﺪ  ،ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ از
ﺳﻨﮕﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺧﻮد را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ وارد آوردن
ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ .ﺳﺎﯾﺮ رﻓﻘﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ.
رﻓﯿﻖ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف ﻣﯽ ﮔﻔﺖ" :رﻓﯿﻖ ﺳﻤﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ راﺳﺘﯿﻦ اﺳﺖ و در راه ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻓﺪاﮐﺎری از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد".
ﯾﺎدﺷﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد !
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