ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﻋﻤﻮﯾﯽ در ﺑﺎره
ﺷﮑﻨﺠـﻪ در زﻧـﺪان :آﯾـﺎ ﺷﻤـﺎ ﺑـﺎ
ﻫﻤﺴﺮ اﻣﺎم راﺑﻄﻪ دارﯾﺪ؟
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از رﻓﯿﻖ ﻋﻤﻮﯾﯽ ﺑﺎزاﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮﮔﺰ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داوری ﻧﯿﺰ در ﺑﺎره روﺷﻨﮕﺮی
رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﻋﻤﻮﯾﯽ در ﺑﺎره ان ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ او و دﯾﮕﺮ رﻓﯿﻘﺎن ﻣﺎ در
زﻧﺪان رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ روا اﺳﺖ.
ﭘﺨﺶ اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎردﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻪ ﻫﺎی ﻧﺦ ﻧﻤﺎ ﺷﺪه
و ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮای ﻟﺠﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮد ﻣﯽ
ﺟﻮﯾﺪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزش و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از روﻧﺪ ژرﻓﺶ
ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺸﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯿﺎن ،از
ﻣﯿﺎن آن ٬٬ﭼﭗ٬٬ﻫﺎی زﯾﺎده رو و ﮔﺰاف ﮔﻮ ،ﺑﻪ ﻧﺎ ﺣﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
رﻓﯿﻘﺎن ﻻور ﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﻪ آرﻣﺎن ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﮐﺮده و ﺗﻦ
ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ رﻓﯿﻖ ﻋﻤﻮﯾﯽ در ﺳﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دﯾﺪاری ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
رﻫﺒﺮی ﺣﺰب از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻪ
روان و ﺟﺎن رﻓﯿﻘﺎن ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ؟
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ رﻓﯿﻖ ﺗﻮدهای ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در
ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﺴﻮط ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدهای ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در آن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺋﺖ آن ﻫﺎ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وزن ﺣﺰب در درون ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻨﻬﺎ “دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮﮔﺰ اﺳﺖ” و
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ روﺷﻨﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺴﺖ رژﯾﻢ را ﻟﺮزان ﮐﻨﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻋﻤﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧﺒﺮد آﻏﺎز ﺷﺪه را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺒﺮد.
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