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)عضو کميته مرکزی(

رفيق نسرﯾن بقائی راوری در سال  1337در تبرﯾز در ﯾک خانواده متوسط به دنيا
آمد .دوران کودکی و تحصيالت دورۀ اﯾتدائی و متوسطه را در ھمين شھر و در ميان
مردم نجيب و سرسخت آن که خاطرۀ قھرمانی ھای ستارخان و باقر خان را ھمچنان
در سينه ھای خود وفادارانه حفظ کرده اند به سر آورد .پدر وی در سال ھای نھضت
ملی کردن نفت در کرمان فعاليت سياسی داشت و پس از کودتای  28مرداد  1332به
عنوان ﯾک تبعيدی سياسی به تبرﯾز تبعيد شده بود ،از اﯾن رو نسرﯾن از ھمان بدو تولد
در محيطی که بار سياسی و مبارزاتی داشت پرورش ﯾافت .نسرﯾن در سال  1356به
تھران آمد و در دانشگاه پلی تکنيک تحصيالت دانشگاھی خود را آغاز کرد .اما اﯾن
دوره مصادف با آغاز اوج گيری دوران انقالبی گستره و پر دامنه ای بود که ھمچنان تا
کنون چھار ستون جامعه ما را به لرزه درآورده است و نسرﯾن که زمينه ھای سياسی
و مبارزاتی را از گذشته با خود ھمراه داشت ،پرشور و قوی دل به صحنﮥ مبارزۀ
انقالبی گام نھاد .وی در صف اول دانشجوﯾان انقالبی در جنبش نيرومند دانشگاھی
که دانشگاه را به سنگر رزمندۀ انقالب تبدﯾل کرده بود ،شرکت فعال داشت .پس از
انقالب بھمن نسرﯾن مدتی کوتاه در ميان دانشجوﯾان ھوادار سازمان پيکار فعاليت
نمود و آنگاه با اعالم موجودﯾت " راه کارگر" در سال  58به سازمان ما پيوست .وی به
دليل انگيزۀ قوی مبارزاتی و صداقت و سخت کوشی وﯾژه ای که داشت ،به سرعت
در سازمان رشد کرد و به عنوان مسئولی توانا و قابل اعتماد به عضوﯾت کميته
مرکزی درآمد.
پس از  30خرداد و آغاز سرکوب خشن و ھار رژﯾم فقھا ،خصائل انقالبی و نقاط
قوت برجستﮥ نسرﯾن در شراﯾط تازه با درخشش بيشتری خود را نماﯾان ساخت.

خصوصيت دوران عقب نشينی انقالب ،ھمواره چنين است که در آن رفيقان نيمه راه
سنگرھای مبارزه را رھا می کنند و ترجيح می دھند که نظاره گر نبرد باشند تا جنگندۀ
راه دمکراسی و آرمان طبقﮥ کارگر؛ اما در عوض رفقائی که صادقانه به آرمان طبقﮥ
کارگر عشق می ورزند ،در چنين شراﯾطی کمربندھا را سفت تر می بندند و پوالد
اراده را آب دﯾده تر می سازند .در اﯾن ميان نسرﯾن که از بين نسل جوان دورۀ انقالب
برخاسته بود ،طبعاً به اﯾن دستﮥ اخير تعلق داشت .او با اﯾمان استوارش به اﯾن دورۀ
جدﯾد نبرد گام گذارد و با احساس مسئوليت ،ھرجا که باری در اثر فرار رفيقان نيمه
راه برجای ماند ،شانه ھای جوان خود را زﯾر سنگينی آن بار قرار داد .نسرﯾن در اﯾن
مرحله از مبارزه به صورت ﯾک انقالبی حرفه ای که سرسختی ،تحرک امنيتی و ھنر
مبارزه با پليس را به خوبی در ھم آميخته بود ،خود را نشان داد.
رفيق نسرﯾن نه تنھا در رابطه با مسئوليت ھائی که داشت با تمام توان خوﯾش
برای برنامه رﯾزی ثمر بخش حول ھداﯾت سياسی و حل مسائل امنيتی و تشکيالتی
حوزۀ فعاليت خود تالش می نمود ،بلکه نسبت به پرورش سياسی و اخالقی رفقائی
که تحت مسئوليت وی کار می کردند نيز مسئوالنه تالش می کرد .او در برخورد
انتقادی با نقاط ضعف رفقاﯾش ،با صراحت کامل و در عين حال با عشق و احساس
مسئوليت رفيقانه برخورد می کرد .از اﯾن رو رفقاﯾش به دليل صراحت توأم با
رفاقتش ،با شور و عالقه از او می آموختند .مسئولين ﯾکی از کميته ھای ناحيه ای
تھران ،پس از شنيدن خبر شھادت وی به سازمان چنين نوشت» :رفقا در نامه ...
اطالع ﯾافتيم که رفيق نسرﯾن به شھادت رسيده است .اگر اﯾن خبر صحت دارد ،نام
رفيق را براﯾمان بنوﯾسيد .اﯾن رفيق سھم عظيمی در کنترل سازمان دھی و روابط ما
داشته است .رفيق نسرﯾن عزﯾز! ھيچ وقت ترا ،تالش و کوشش ترا در راه رھائی
پرولتارﯾا فراموش نخواھيم کرد .تو برای ھميشه در قلب ما جاودانه خواھی ماند« .ما
عاشقان که وارث خورشيد و شعله اﯾم ،آتش را سينه به سينه نقل خواھيم کرد تا آن
زمان که قلب ھر زحمت کش آرامگاه دل بی آرام ما گردد " .ما بسيارﯾم".
نسرﯾن که نسبت به اعضای خانواده اش عواطف سرشاری داشت و به خاطر
خصلت ھای برجسته اخالقی که داشت ،در ميان آنان از محبوبيت و اعتبار خاصی
برخوردار بود ،به دليل الزامات زندگی مخفی از امکان تماس با خانواده اش محروم
بود و اﯾن در شراﯾطی بود که دو برادر کوچک ترش به دليل فعاليت ھای سياسی در
زندان تبرﯾز در اسارت جالدان خمينی بودند و مادرش تحت فشارھای عاطفی شدﯾد
قرار داشت .اما نسرﯾن که عشق بزرگش به آرمان پرولتارﯾا قلب پر مھر و عطوفت او

را تسخير کرده بود ،با روحيه ای قوی از انعکاس و تظاھر فشارھای عاطفی مزبور
ممانعت می نمود.
نسرﯾن در عين حال به عنوان ﯾک زن آگاه و مبارز نيز قابل تجليل خاص است .در
انقالب بھمن نسل تازه ای از زنان انقالبی نيز به ميدان مبارزه برای دمکراسی انقالبی
گام نھادند .رزمندگی اﯾن نسل از زنان ،بخصوص در نبرد با رژﯾم ددمنش فقھا که
بردگی زن را در سرلوحﮥ برنامه ھای ارتجاعی خود قرار داده است ،قابل ستاﯾش
بسيار است .اﯾن زنان قھرمان ھر روزه در زندان ھا و شکنجه گاه ھای رژﯾم فقھا
صحنه ھای پرشکوھی از مقاومت می آفرﯾنند و تا کنون ھزاران تن از آنان به جوخه
ھای اعدام سپرده شده اند .نسرﯾن در مبارزه بر عليه بردگی زن در جمھوری اسالمی
نيز عصيان گری دلير و تسليم ناپذﯾر بود .نسرﯾن با پرورش خود به مثابﮥ ﯾک کادر
ارزنده و ﯾکی از رھبران سازمان کمونيستی ما عمال ً ثابت کرد که زنان در عالی ترﯾن
عرصه ھای مبارزه نيز قادرند که دوش به دوش مردان برای ساختن ﯾک جامعه نوﯾن
شرکت فعال نماﯾند.
نسرﯾن در اواخر سال  60با رفيق حسين قاضی که از کادرھای برجسته و
مؤسس سازمان ما بود ازدواج کرد .او با مردی پيمان زناشوئی بست که از ھر حيث
شاﯾسته او بود .اﯾن دو رفيق تا لحظﮥ مرگ پر شکوه خود دوش به دوش ﯾک دﯾگر
برای آرمان واالی کمونيسم شجاعانه جنگيدند.
نسرﯾن در  16مھر  1362ھمراه ھمسر خود رفيق حسين قاضی در تور پليسی
دشمن گرفتار و دستگير گردﯾد و بالفاصله به زندان اوﯾن منتقل گردﯾد .رفيق نسرﯾن
در زندان نيز ﯾکی از آزمون ھای سخت زندگی خود را با سر بلندی و افتخار به سر
آورد .او اسرار سازمانی خود را با امانت و وفاداری کامل در سينﮥ پاک و استوارش
حفظ کرد و باالخره در سحرگاه روز  25اردﯾبھشت  1363با قامت افراشته در برابر
جوخﮥ اعدام قرار گرفت .اما رفقاﯾش آتش عشق بزرگی را که او در سينه داشت،
سينه به سينه نقل خواھند کرد.
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پدر ،مادر ،خواھر ھا و برادرھای بھتر از جانم؛

فرزند ناصر

با سالم و آرزوی سالمت و سعادت برای ھمﮥ شما عزﯾزانم .در اﯾن لحظه بيش
از ھمه به ﯾاد شما ھستم و بيش از ھميشه خواھان خوش بختی و موفقيت ھمه
شما ھستم .پدر و مادر که گرامی ترﯾن برای من ھستيد ،مطمئن باشيد که من
ھراسی از اﯾن لحظه ندارم و از شما تنھا خواھشم اﯾن است که برای من متأسف
نباشيد 25 .سال زندگی با شما و  2سال زندگی با ھمسرم ،براﯾم آن قدر پر شور و
عزﯾز بوده که در حال حاضر تأسف از رفتن ندارم .پس شما مبادا خودتان را ناراحت
کنيد ،چرا که رفتن حق ھمه است.
از ھمﮥ شما می خواھم که جبران کاستی ھای ما را در حق پدر و مادر عزﯾزم
بکنيد .اگر چه در اﯾن سال ھا نتوانستم کمکی برای شما باشم ،ولی می دانيد که ھر
لحظه در فکرم بودﯾد و ھر روز زندگيم برای شما بود ،اگر چه با شما نبودم .ھمچنان
که ھميشه صبور بوده اﯾد ،در رفتن من نيز صبر داشته باشيد و مبادا در مرگ ما گرﯾه
کنيد و عزادار شوﯾد .کوروش ،افشين ،فرزاد و بھروز برادرھای عزﯾزتر از جانم را
مراقب باشيد ،اميدوارم و مطمئنم تکيه گاه محکمی برای شما خواھند بود .از پروﯾز
برادر عزﯾزم می خواھم بدی ھای مرا ببخشد و بيش از ھميشه به فکر خانواده باشد.
خواھران عزﯾز آذر ،شروﯾن ،ثرﯾا و زﯾبا و پروﯾن ،ھمﮥ خوبی ھای شما را به ﯾاد
دارم و در جبران بدی ھاﯾم طلب بخشش دارم .از ھمﮥ شما می خواھم پدر و مادرم
راتنھا نگذارﯾد ،مبادا گرفتاری ھاﯾتان شما را از ﯾاد انھا غافل دارد...
پدر و مادر عزﯾزم ،من حتّا ذره ای از حق شما را پاسخ نگفته ام ،ولی از شما
طلب بخشش دارم .عزﯾزانم می دانيد چيزی ندارم که به شما بدھم و ھرچه دارم از
ن شماست .پول ھائی را که براﯾم داده اﯾد ،مقداری از آنھا مانده است و وسائلم را
آ ِ
که به شما خواھند داد .حلقه و ساعتم نيز در وسائل است ،آنھا را نگه دارﯾد.
در ضمن از خانوادۀ ھمسرم نيز حالليت می طلبم .ھمﮥ خوبی ھاﯾتان را به ﯾاد
دارم و از بابت ھمﮥ آنھا سپاس گزارم و اميدوارم که در از دست دادن ما صبور باشيد.
از خانوادۀ عزﯾزم می خواھم که به ﯾاد ما ،رابطه با خانوادۀ ھمسرم را حفظ کنند.

