ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ  ،ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎرﻩ  ، ٢٩ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ ١٣٩۵

درﺑﺎرﻩ زﻧﺪﮔﯽ رﻓﻴﻖ اﻋﻈﻢ روﺣﯽ ﺁهﻨﮕﺮاﻧﯽ

رﻓﻴﻖ اﻋﻈﻢ در ﺳﺎل  ١٣٢٩در ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﯼ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ،
ﺧﻮاهﺮ و ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺗﺮش رﻓﻘﺎ ﻧﺰهﺖ و ﺑﻬﻤﻦ ،اﻋﻈﻢ ﻧﻴﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺁﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ زد .ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺪن رﻓﻴﻖ ﻧﺰهﺖ در روﺳﺘﺎهﺎﯼ ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ رﻓﻴﻖ اﺷﺮف دهﻘﺎﻧﯽ ،اﻋﻈﻢ
اﻣﮑﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ روﺳﺘﺎهﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ در ﺁن ﺟﺎهﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن درس ﻣﯽ دادﻧﺪ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .ﺑﺮاﯼ رﻓﻴﻖ اﻋﻈﻢ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ادﻋﺎﺋﯽ ﺷﺎﻩ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﯼ در زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺁن روﺳﺘﺎهﺎ وﯼ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ درﺁﻣﻴﺨﺘﻦ ﺑﺎ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﺎن را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ  ،از ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺌﻮال ﺧﻮد را ﺑﻴﺎﺑﺪ.
رﻓﻴﻖ اﻋﻈﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﭙﻠﻢ ،در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﺎخ داﻧﺶ دورﻩ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﮔﺬراﻧﺪ .اﻣﺎ او ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ
ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در رهﺒﺮﯼ اﻧﻘﻼب واﻗﻒ ﺑﻮد  ،ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدﯼ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان را داﺷﺖ و از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ در آﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﺎزﯼ )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎرب ﻟﻮرﻧﺲ( ﺑﻪ ﮐﺎر
ﭘﺮداﺧﺖ .رﻓﻴﻖ اﻋﻈﻢ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رواﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اﯼ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺁن
هﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺰ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮد .ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻮدن در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻪ او اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪ هﺎﯼ ﻧﻈﺮﯼ
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ اش را ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻴﻘﻞ دهﺪ .او ﮐﻪ در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯼ رهﺮو
ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد ﺣﺎل در ﻣﻴﺎن ﻃﺒﻘﻪ اﯼ ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺎ ﺁرﻣﺎن هﺎ و ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﺁن هﺎ ﻣﯽ ﺗﭙﻴﺪ  ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻋﻴﻨﯽ ﺑﺎ دردهﺎ و رﻧﺞ هﺎﯼ ﺁن هﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺁﻻﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺁن هﺎ و رهﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺎرﯼ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺮاﯼ ﺷﺎن ﺷﮑﻞ دادﻩ اﻧﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ و زﻧﺪﮔﯽ وﯼ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد.
در اواﺧﺮ دهﻪ  ۴٠و ﺳﺎل هﺎﯼ  ۵٠و  ، ۵١او ﺟﺰ ﮔﺮوهﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاهﺮش ﻧﺰهﺖ و ﺑﺮادرش ﺑﻬﻤﻦ و هﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﻴﻖ
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺆﻣﻨﯽ از ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﻨﺪﮔﺎن ﺁن ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ در ﺣﺪود ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺳﺎل  ۵١ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ
ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ،رﻓﻴﻖ اﻋﻈﻢ ﻧﻴﺰ در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۵٢در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از
ﺣﺪود ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۵٢ﺗﺎ  ٧ﺗﻴﺮ ﺳﺎل  ۵۴ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺁن هﺎ در دوﻟﺖ ﺁﺑﺎد ﮐﺮج ﻣﻮرد ﯾﻮرش دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،او در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ رﻓﻴﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮد دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ ﭘﺮداﺧﺖ.

رﻓﻴﻖ اﻋﻈﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﻮف ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ
و ارﺗﺠﺎع ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻴﺪ  ،در ﺣﻮزﻩ هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮد .از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺗﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،از ﮐﺎرهﺎﯼ
ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﮐﺎر در ﻣﻴﺎن ﮐﺎرﮔﺮان .ﯾﮑﯽ از ﺗﻴﻢ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ در ﺁن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﻴﻤﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯾﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻓﺎﺗﺢ ﯾﺰدﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﭼﻴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۵٠ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﻧﻴﺮوﯼ ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان رزﻣﻨﺪﻩ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺸﻴﺪﻩ و در ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮﯼ  ،ﺗﻌﺪادﯼ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵٣ﻓﺎﺗﺢ ﯾﺰدﯼ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﺰاﯼ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﻴﺪ .رﻓﻴﻖ اﻋﻈﻢ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
هﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد در ﺻﻔﻮف ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺳﻄﺤﯽ از رﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺁﻣﻮزش رﻓﻘﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻀﻮﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ رﻓﻴﻖ اﻋﻈﻢ در ﻣﺤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ دوﻟﺖ ﺁﺑﺎد ﮐﺮج ﻗﺮار داﺷﺖ .رﻓﻴﻖ اﻋﻈﻢ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﻧﺰهﺖ ،ﻣﺎرﺗﻴﮏ
ﻗﺎزارﯾﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺑﻠﻮرﯾﺎن و ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﯾﺪاﷲ زارع در اﯾﻦ ﺗﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ رﻓﻴﻖ اﻋﻈﻢ در ﺁن ﻣﺤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﻤﻞ ﺳﻄﻞ هﺎﯼ ﺁب ﺑﻮد ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ و
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺁن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻘﻴﻪ رﻓﻘﺎ ﺑﻪ درﮔﻴﺮﯼ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ .رﻓﻴﻖ
اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ از  ٧ﺗﻴﺮ  ١٣۵۴ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ  ٧ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۵۵ﮐﻪ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت
 ١۴ﻣﺎﻩ زﯾﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﯾﮏ ﺷﺎهﺪ ﻋﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺎهﺎﯼ ورم ﮐﺮدﻩ او در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ را دﯾﺪﻩ و
ﺷﺎهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﯼ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ رذل و ﭘﺴﺖ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺿﺪﺧﺮاﺑﮑﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﭘﺎﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺧﻮد را روﯼ ﭘﺎﯼ او ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﻮد ،از ﺑﺪن ﺳﻮﺧﺘﻪ او ﺑﺎ ﺳﻴﮕﺎر ﻧﻴﺰ ﺧﺒﺮ دادﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد هﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎ و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﯼ در ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺳﻴﺎهﭽﺎل رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان اﯾﻦ رژﯾﻢ هﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ او ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ  ٧ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ١٣۵۵رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺷﺎﻩ رﻓﻴﻖ
اﻋﻈﻢ ،اﯾﻦ ﯾﺎر وﻓﺎدار ﮐﺎرﮔﺮان را در ﻣﻴﺪان ﭼﻴﺘﮕﺮ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﻧﻤﻮد .رﻓﻴﻖ اﻋﻈﻢ روﺣﯽ ﺁهﻨﮕﺮاﻧﯽ اوﻟﻴﻦ زن ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ
ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻼدان رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺷﺪ.
اﻋﻈﻢ ﭼﻪ در دوران زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اش و ﭼﻪ در ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎﻩ هﺎﯼ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﭼﻪ در ﺑﻴﺪادﮔﺎﻩ هﺎ و
ﻣﻴﺪان ﺗﻴﺮ ﺷﺎﻩ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺁﮔﺎﻩ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯼ ﭘﺮ ﺷﻮر و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ اﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻖ ﺁرﻣﺎن هﺎﯼ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ اش را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدﻩ و ﺑﺮاﯼ رهﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ هﺮﮔﺰ از ﭘﺎﯼ ﻧﻤﯽ
ﻧﺸﻴﻨﺪ.
ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮﻩ اﯾﻦ زن ﺁﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺶ  ،درﻓﺶ رهﺎﺋﯽ زﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻨﻴﺪﮔﯽ اﯾﻦ دو اﻣﺮ را ﺑﻪ هﻢ ،
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪ هﻤﮕﺎن ﻗﺮار داد هﻤﻮارﻩ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.

