ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ )اﮐﺜﺮﻳﺖ( :در اﻧﺪوﻩ درﮔﺬﺷﺖ رﻓﻴﻖ وﻟﯽԝاﷲ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن
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ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﮐﻪ وﻟﯽԝاﷲ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن دﻳﻮﮐﻼﺋﯽ ﻳﺎر دﻳﺮﻳﻨﻪ ﻣﺎ ،ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪԝﺷﻨﺒﻪ  ٧دﯼ  ،١٣٩٥ﭼﺸﻢ از
ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ.
رﻓﻴﻖ وﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ رﻓﻴﻖ "ﭘﺮوﻳﺰ" ﺷﻬﺮﻩ ﺑﻮد ،اواﺧﺮ دهﻪ  ٤٠ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻋﺪﻩԝاﯼ از ﻳﺎران ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد رژﻳﻢ ﺷﺎﻩ روﯼ ﺁورد .او و ﻳﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ١٣٥٠دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ .رﻓﻴﻖ وﻟﯽ  ٧ﺳﺎل رﻧﺞ زﻧﺪان را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد
و در ﺳﺎل  ١٣٥٧از زﻧﺪان ﺁزاد ﮔﺮدﻳﺪ .او ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﮐﻼسԝهﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ را در
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ راﻩ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﻳﺪن در ﺗﻬﺮان ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اداﻣﻪ داد .رﻓﻴﻖ
ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن در ﺳﺎل  ١٣٦١ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﻳﻴﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان )اﮐﺜﺮﻳﺖ( در ﺁﻣﺪ .ﺑﺎ ﻳﻮرش هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،رﻓﻴﻖ وﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ در ﺁﻟﻤﺎن ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪ .رﻓﻴﻖ وﻟﯽ از اﺑﺘﺪاﯼ راﻩ اﻧﺪازﯼ ﻧﺸﺮﻳﻪ "اﮐﺜﺮﻳﺖ" در ﮐﻠﻦ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺮدﺑﻴﺮﯼ ﺁن را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ و ﺳﺎلԝهﺎ در
اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﯽԝزد .او ﻳﮑﯽ از ﺳﺘﻮنԝهﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
رﻓﻴﻖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮدن دورﻩԝاﯼ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﻏﺮﺑﺖ ،ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﯽԝهﺎ را ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ او در ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ هﻔﺘﻤﻴﻦ دهﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮﻳﺶ ،ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﻳﺎران ﺧﻮد را ﺗﺮﮎ ﮐﺮد .رﻓﻴﻖ وﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖԝﮐﻮش ،ﺻﻤﻴﻤﯽ
و اهﻞ ﻓﮑﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ارزشԝهﺎﯼ ﭼﭗ ﺑﺎور داﺷﺖ و ﺳﺎلԝهﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻖ ﺁزادﯼ و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺮد.
ﭘﻴﮑﺮ زﻧﺪﻩ ﻳﺎد وﻟﯽ اﷲ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٨دﯼ ﻣﺎﻩ در اﻳﺮان در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺁﮐﻨﺪﻩ از ﺣﺰن و اﻧﺪوﻩ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ،ﻓﺎﻣﻴﻞ ،دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎﯼ وﻟﯽ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ و هﻤﻪ ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن راﻩ ﺁزادﯼ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﮑﯽ از ﻳﺎران ﺷﺮﻳﻒ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﻓﻘﺪان زﻧﺪﻩ ﻳﺎد وﻟﯽԝاﷲ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ،ﻳﺎران و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ هﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﯽԝﮔﻮﻳﻴﻢ و در
ﻏﻢ ﺁنԝهﺎ ﺷﺮﻳﮑﻴﻢ.
ﻓﺪاﻳﻴﺎن ﺧﻠﻖ ﻳﺎد و ﺧﺎﻃﺮﻩ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ،ﻓﺮوﺗﻦ و ﺷﺮﻳﻒ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﻧﺪ.
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﻳﻴﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان )اﮐﺜﺮﻳﺖ(
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ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن از اﺧﺒﺎر روز
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