رفيق لطيفﮥ نعيمی
ﯾکی از مشخصات و نيز ﯾکی از نتاﯾج انقالب بھمن ،سياسی
شدن زنان کشور و کشيده شدن خيل عظيم آنان به عرصﮥ
مبارزۀ فعال سياسی بود .آگاه ترﯾن اﯾن زنان که درﯾافتند منشاء
استبداد ،عامل باز توليد آن ،و رﯾشﮥ کليﮥ ستم ھای اجتماعی که
بر مردم اﯾران اعمال می شود ،در نظام سرماﯾه داری است؛ به مبارزۀ سوسياليستی
روی آوردند .رفيق لطيفﮥ نعيمی ﯾکی از اﯾن مبارزان راه سوسياليسم بود.
لطيفه که در سال  1337در ﯾک خانوادۀ متوسط در شيراز متولد شده بود و ھنگام
وقوع انقالب در پلی تکنيک تھران درس می خواند ،فعاالنه در انقالب  57شرکت کرد و
پس از قيام بھمن به " سازمان چرﯾک ھای فدائی خلق اﯾران" پيوست و در بخش "
پيشگام" اﯾن سازمان در پلی تکنيک به فعاليت سياسی خود ادامه داد .با تولد " راه
کارگر" افق روشن تری برای مبارزۀ سياسی انقالبی در برابر چشمان لطيفه گشوده
شد و وی به صفوف پوﯾندگان " راه کارگر" ملحق شد و سرانجام نيز در ھمين راه جان
باخت.
رفيق لطيفه در  1359به شيراز منتقل شد و فعاليت تبليغی خود را در محالت آغاز
نمود و در برخی از مناطق ،مسئوليت پخش را به عھده گرفت .لطيفه در ھمين
مأمورﯾت چابکی و تحرک کمونيستی خود را نشان داد و تا قبل از  30خرداد  ،1360با
ھمکاری دﯾگر رفقای پر کار و پر شور ،تمامی شھر شيراز را زﯾر چتر تبليغی سازمان
گرفت .صداقت و صفائی که در روی خوش و ھميشه خندان لطيفه و در رفتار انسانی
و مملو از عاطفﮥ او آشکار بود ،سھم چشم گيری در جلب اعتماد ھمﮥ کسانی داشت
که از طرﯾق او به " راه کارگر" کمک می کردند و امکاناتشان را در اختيار سازمان می
گذاشتند .قدرت امکان سازی لطيفه ،از خصائص انسانی و انقالبی او بر می خاست.
رفيق لطيفه در عين عطوفت و مھربانی وافری که در قبال مردم زحمت کشِ دور و
بر خود و رفقای ھم رزمش داشت ،رفيقی منضبط و پيگير بود و بر سھل انگاری ،تن
آسائی ،ليبراليسم و انفعال طلبی اغماض نمی کرد و با تمام قدرت در برابر تجليّات آن
قد راست می کرد .او به سادگی از خود می گذشت و لزوم از خود گذشتگی در مبارزه
برای او به قدری محرز بود که انتظار داشت ھمه را مثل خود از خود گذشته ببيند.

فداکاری انقالبی او زمانی در محک آزمون قرار گرفت که در بحبوحﮥ پی گرد و سرکوب
تابستان و پائيز سال  ،60او داوطلب گردﯾد تمامی قرارھای خيابانی خطرناک ﯾکی از
رفقا را که به دليل مشکالت امنيتی وﯾژه ،خود مجاز به اجرای آنھا نبود ،ضميمﮥ
قرارھای خيابانی خود ساخته و خطری دو چندان را به جان خرد .لطيفه بی باکی خود
را نيز با اجرای منظم و منضبط کليﮥ قرارھای تشکيالتی اش در شراﯾطی که تمام
شھر زﯾر کنترل وجب به وجب اوباشان حزب ﷲ بود ،به ظھور رسانيد .او در اوج
مخاطره نسبت به ھر خطر شخصی بی اعتناء بود .او ﯾک مبارز با اراده بود و محرک او
در اﯾن مبارزه ،اﯾمان راسخ او به پيروزی حتمی سوسياليسم و تنفر بی کران او از
نظام بھره کشی سرماﯾه داری بود .رفيق لطيفه در ارادۀ انقالبی اش استوار بود ،و
اﯾن استواری را زمانی از خود بروز داد که مبارزه از شراﯾط علنی و نيمه علنی به
مبارزۀ زﯾر زمينی مبدل شد .او در اﯾن دورۀ انتقال در صف رفقائی قرار گرفت که ھيچ
گونه تزلزل و تردﯾدی به خود راه ندادند و با گراﯾشات راست و انفعال طلبی قاطعانه
مبارزه کردند .لطيفه ھنر مبارزه در شراﯾط مخفی را به سرعت می آموخت و روحيﮥ
جنگندۀ خود را پرورش می داد .او در سال  61به پيروی از ره نمود سازمان مبنی بر
استقرار فعالين در محيط ھای کار و زندگی زحمت کشان ،به عنوان پرستار در ﯾکی از
درمانگاه ھای شيراز که محل مراجعﮥ اقشار زحمت کش بود ،مشغول به کار شد و در
اواسط ھمان سال با ﯾکی از رفقای ھم رزم خود ازدواج کرد و پس از آن به تھران
منتقل شد.
در فروردﯾن سال  ،62لطيفه در تور پليس رژﯾم اسالمی گرفتار شد و شکنجه ھای
خشن رژﯾم اسالمی نتوانست در استواری ارادۀ او خللی وارد سازد .او به جرم
وفاداری به کمونيسم ،در مھرماه سال  62به جوخﮥ اعدام بسته شد و تيرباران گشت.
اگر قطعی است که رژِﯾم جمھوری اسالمی سرنگون خواھد شد ،اگر برچيده
شدن بساط بھره کشی سرماﯾه داری و پيروزی سوسياليسم و اگر محو طبقات و
تحقق کمونيسم ،حکم گرﯾز ناپذﯾر تارﯾخ است ،پس مبارزۀ لطيفه به ھدر نرفته و او با
خون خود بر حکم تارﯾخ امضاء نھاده است.
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اميدوارم که حالتان خوب باشد ،از اﯾن که باعث ناراحتی تان شدم متأسفم و
اميدوارم که مرا ببخشيد .من در تارﯾخ  26فروردﯾن دستگير شدم ،دو ھفته بعد در 11
اردﯾبھشت به اوﯾن منتقل شدم و در روز  9مھر اعدام می شوم .از اﯾن که نتوانستم
بھتر از اﯾن باشم متأسفم ،از قول من به خواھر و برادرانم سالم برسانيد ،اميدوارم که
ھمﮥ آنھا موفق و خوش بخت باشند ،اگر روزی – را دﯾدﯾد سالم مرا به او برسانيد و
بگوئيد اميدوارم که مرا ببخشند ،ھرچند که خودم ھرگز نتوانستم .به پدر و مادر –
سالم برسانيد و به خاطر زحماتی که به آنھا دادم معذرت بخواھيد ،از قول من گردن
بند را به مادرش بدھيد و بگوئيد که حفظش کردم و باﯾد پيش خودش باشد .ھرچه که
دارم متعلق به – است ،اگر توانستيد به او بدھيد و بگوئيد که خوش حالم که با او
زندگی کردم ھر چند خيلی کوتاه بود.
وسائلم ﯾک کيف سفيد است ،برای نعيمه دوخته ام .ﯾک پارچه رودوزی کردم که
تمام نشده است ،مال مامان است ،برای بابا می خواستم تسبيح ھسته خرما درست
کنم که موفق نشدم ،متأسفانه برای بقيه ھم نتوانستم چيزی درست کنم .مبلغ
 1200تومان و حلقه و ساعتم در وسائلم می باشد.
 ) .............................................قسمت ھای نقطه چين توسط زندانبانان قلم
خورده است( .زندگی خوبی را برای آنان که می مانند آرزو می کنم .از قول من به
ھمه سالم برسانيد ،به خصوص عمه سرور و دائی جان و دختر عمه ام و از اﯾن که
باعث ناراحتی شان شدم ،معذرت بخواھيد .از خانوادۀ – از قول من تشکر کنيد .از
ھمﮥ کسانی که به نحوی باعث آزارشان شدم معذرت می خواھم و اميدوارم که مرا
ببخشند .در صورتی که ...........................
به اميد موفقيت ھمﮥ عزﯾزانم و پيروزی
لطيفه نعيمی

