رفيق عناﯾت ﷲ سلطان زاده

» تنھا توفان ،کودکان ناھمگون می زاﯾد « )شاملو( .و توفانِ
انقالب کودکان ناھمگونی زائيد .فرزندان انقالب ،عاصی در برابر
ظلم و تشنﮥ آزادی ،نسلی که از توفان زائيده و خود تداوم
دھندۀ آن شد .نسلی که شور مبارزه و عشق به توده ھا را با آگاھی انقالبی در ھم
آميخت و با اﯾن آميزه حماسه ھا آفرﯾد .رفيق عناﯾت از اﯾن نسل بود .در سال  1328در
تبرﯾز متولد شد و از کودکی تلخی محروميت و مظالم جامعﮥ طبقاتی را تجربه کرد .تا
سوم دبيرستان در تبرﯾز تحصيل کرد و دورۀ دوم متوسطه را در تھران به پاﯾان رساند.
رفيق سپس برای ادامﮥ تحصيالت دانشگاھی در رشتﮥ علوم به پونای ھند رفت.
با پيوستن برادر بزرگ تر به مبارزۀ سياسی ،رفيق عناﯾت در ﯾک فضای سياسی
رشد کرد .اما توفان انقالب با تأثيری مضاعف او را به فعاليت انقالبی برانگيخت .عناﯾت
در عين برخورداری از شور و شوق مبارزاتی عميق ،خواھان شناخت عميق تر
واقعيات جامعه و فرھنگ مارکسيستی بود .بدﯾن ترتيب در تالش برای ھرچه عميق تر
کردن آگاھی انقالبی به ھمراه ساﯾر رفقاﯾش در اﯾجاد ﯾک کتاب خانه در شھر پونای
ھند ،شرکت کرد .با انتشار سلسله بحث ھای " راه کارگر" ،او راه خوﯾش را ﯾافت و با
انتشار مجدد اﯾن آثار در ھند ،در گردآوری ھواداران سازمان و نيروھای نوﯾن برای
جنبش دانشجوئی نقش مؤثری اﯾفا نمود.
با اعالم موجودﯾت سازمان ،رفيق عناﯾت به ھمراه رفيق رافيگ نوشادﯾان و چند
رفيق دﯾگر واحد ھواداری " راه کارگر" در ھند را پاﯾه گذاری کرد .پس از بازگشت به
اﯾران ،با فعاليت در ميان دانش آموزان انقالبی و پرورش استعدادھای بسياری در ميان
انان و سازمان دادن چندﯾن شبکﮥ توزﯾع نشرﯾات سازمان در محالت پائين شھر و کارگر
نشين ،مبارزه را ادامه داد .رفيق عناﯾت ھمواره تالش داشت که در راه مبارزه برای
رھائی طبقه کارگر و زحمت کشان ،از نمونه ھای درخشان مسئولين خود ،از جمله
رفيق ﯾوسف آلياری درس گذشت و فداکاری بياموزد .آخرﯾن مسئوليت تشکيالتی

رفيق ،فعاليت تحقيقاتی حول مسائل ارضی جامعه مان بود که تا ھنگام دستگيری
ادامه داشت.
رفيق عناﯾت در اواﯾل دی ماه  60در س ِر ﯾک قرار تشکيالتی که از طرف ﯾک عنصر
خائن و خود فروخته لو رفته بود ،دستگير شد .او که در برابر رفقای خود کم توقع و
متواضع بود ،با اتکاء به اعتماد به نفس و شجاعت انقالبی ،در برابر دشمن اﯾستاد و
حماسه آفرﯾد .پس از دستگيری ،شکنجه گران رژﯾم با وحشی گری پاھای رفيق را
شکستند ،اما ھرگر قادر به شکستن ارادۀ استوار او نشدند .عالرغم شکنجﮥ
وحشيانه ،ھيچ ﯾک از اسرار تشکيالتی به دست دشمن نيفتاد و رفيق با مقاومت
تحسين انگيزش توانست اسرار خلق را برای ھميشه در سينﮥ عاشق خود حفظ کند.
وصيت نامﮥ رفيق خود بيانگر آن است که او با چه آگاھی و شور عميقی زندگی جاوﯾد
را برگزﯾده است .پس از چھل روز شکنجه ،رژﯾم ھار که از به زانو درآوردن او مأﯾوس
شده بود ،در سحرگاه  19بھمن  ،60او را به ھمراه گروھی دﯾگر از انقالبيون به جوخه
ھای اعدام سپرد .عاشقی در خون غلطيد ،اما عشق جان تازه ای ﯾافت .ھمان طور
که رفيق عناﯾت خود نوشته است:
باشد که عشق جاوﯾد ماند!
و جاوﯾد خواھد ماند!

وصيت نامﮥ رفيق:
نام :عناﯾت

نام خانوادگی :سلطان زاده

نام پدر :ابراھيم

تارﯾخ تولد1328 :
سالم به پدر ،مادر ،خواھران و برادران عزﯾز و تمام کسانی که دوستشان دارم.
شاﯾد مرگ من برای ھمگی غير قابل تصور باشد ،ولی سعی کنيد برای خود بقبوالنيد
که اوج زندگی مرگ است .پدر و مادر عزﯾز ،من دوست داشتم زندگی شرافت مندانه
داشته باشم و زندگی را به خاطر زﯾبائی ھاﯾش دوست داشتم .زندگی واقعاً زﯾباست،
مرگ را ھم به خاطر زﯾبائيش پذﯾرفتم .خواھران عزﯾز پاک و با شرافت زندگی کنيد.
مادران عزﯾز اﯾن را می دانم که مرگ من در روحيﮥ شما خيلی تأثير خواھد گذاشت،

ولی با بزرگ کردن برادران و خواھرانم ،روحيﮥ خود را زنده نگه دارﯾد .من نيز شادان و
خندان به سراغ مرگ می روم ،اگر خواستيد سر قبر من بيائيد ،شادان و خندان بيائيد.
من چيزی در اﯾن دنيا ندارم که برای شما بگذارم ،جز خاطره ھاﯾی که با ھم داشتيم،
ھمه را ،تک تک تان را از دور می بوسم .شھين ،آﯾدﯾن را بزرگ کن و آخرﯾن عکسی که
دارم به عنوان ھدﯾه براﯾش نگه دار .شاﯾد ﯾک مقدار احساساتی شده باشم ،ولی چه
می شود کرد .ناھيد عزﯾز ﯾاشار را بزرگ کن و بدان که ﯾاشار را باﯾد بزرگ کنی .پدر و
مادران و تمام اقوام ،تک تک شما را برای آخرﯾن بار می بوسم ،ﯾاران عزﯾز تک تک شما
را نيز برای آخرﯾن بار می بوسم و سالگرد انقالب را برای شما تبرﯾک گفته و روزھای
خوشی را برای شما آرزو دارم.باشد که مرگ من در روحيﮥ شما تأثير منفی نگذارد .به
اميد روزھای پر ثمر و برای اختران قشنگم.
زندگی را باور کنيد.
و مرگ را باور کنيد.
و به ﯾک دﯾگر عشق بورزﯾد
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باشد که عشق جاوﯾد ماند

و جاوﯾد خواھد ماند.
عناﯾت سلطان زاده
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