رفيق نيلوفر تشيّد
در سال  1344در خانواده ای مرفه در تھران متولد شد7-6 .
ساله بود که با دستگيری برادران مبارزش به دست دژخيمان رژﯾم
شاه ،با مبارزه آشنا گردﯾد .او از محيط سياسی خانواده اش تأثير
پذﯾرفت و پس از پيروزی قيام بھمن ماه  ،57در حالی که کمتر از 14
سال داشت ،با جرﯾان ھای انقالبی و نظرات آنھا آشنا گردﯾد و در پی
مطالعات و فعاليت ھای انقالبی اش به " راه کارگر" پيوست.
رفيق در تبليغ و تروﯾج دانسته ھای خود ،در محيط مدرسه و بحث ھای خيابانی
و بساط ،با انرژی فوق العاده ای فعاليت می کرد .او تالش می کرد که ھرچه بيشتر
فعاليتش را در پيوند نزدﯾک تر با زحمت کشان قرار دھد و آن چنان سرزندگی و عالقه
ای از خود نشان می داد که ھمﮥ رفقا و آشناﯾانش را به جنب و جوش انقالبی می
کشيد .به طوری که سال  59در جرﯾان فعاليت ھای انقالبی ،رفيق با غرور
کمونيستی می گفت  » :ما در مدرسه موفق شدﯾم شعار " ھم درس ،ھم سياست"
را توده گير کنيم«.
ل رژﯾم در مدرسه نتوانستند فعاليت ھای او و ساﯾر
به ھمين جھت اﯾادی کورد ِ
رفقای ھم پيمانش را تحمل کنند و دست به اخراج رفيق که عضو مؤثر شورای
مدرسه بود ،و چند دانش آموز دﯾگر زدند.
ﯾکی از معلمان او که در ھمين زمان از طرف شورای معلمين مدرسه مأمور
صحبت کردن و ﯾا به قول خودشان " رام کردن" نيلوفر شده بود ،تعرﯾف می کند» :
من ساعت ھا و ساعت ھا با نيلوفر به آرامی و مھربانی حرف زدم و سعی کردم که
او را آرام و متقاعد سازم که با مقامات مدرسه ھمکاری کند و دست از پافشاری بر
روی نظراتش بردارد .ولی نيلوفر بسيار سرسختانه از مواضع و نظرﯾات خود دفاع می
کرد و حتّا ﯾک ميلی متر حاضر به عقب نشينی نشد و اصرار داشت که شوراھای
مدارس با شرکت دانش آموزان باﯾد برقرار بماند و به کار ادامه دھد .پس از ساعت ھا
بحث ،بدون نتيجه برگشتم« .و بعد در اﯾن زمان رفيق از مدرسه اخراج گردﯾد .نيلوفر و
ساﯾر اخراج شدگان به مقابله با اﯾن اقدام پرداختند و با تکيه بر محبوبيت فوق العادۀ

او در مدرسه ،و حماﯾت دانش آموزان و معلمين دﯾگر ،دست اندر کاران مدرسه را به
عقب نشينی وادار کردند.
رفيق نيلوفر در تظاھرات  30خرداد  ") 60شنبه سرخ "( دستگير شد و در مدت
سه ماه )از لحظﮥ دستگيری تا اعدام( با نام مستعار ،قھرمانانه در زندان مقاومت کرد
و با وفاداری به آرمان انقالبيون و زحمت کشان ،لب از لب نگشود.
رفيق آزاد شده ای از بند دژخيمان خمينی می گوﯾد » :از روزی که نيلوفر به
زندان آمد ،ھمراه با دستگير شدگان خيابانی در ھمان روز ،در بند عمومی بود.ما
صدای فرﯾادھای شاد و پرشور دختری را که سرودھای انقالبی می خواند ،می
شنيدﯾم .فرﯾادھای پرشور لحظه ای قطع نمی شد تا اﯾن که تمام ھم بندان وی به او
پيوستند و اﯾن کار باعث اﯾجاد جوّ انقالبی در زندان و تقوﯾت روحيﮥ بسياری از ھم
بندان او گردﯾده بود .اﯾن روحيﮥ شاد و پر شور و لب خندان و سرود خوان ،تا لحظﮥ
تيرباران ادامه داشت«.
در حالی که رفيق در زندان به سر می برد ،پاسداران ﯾک بار به خانه اش رﯾختند
تا او را به خاطر فعاليت ھاﯾش دستگير کنند ،ولی تنھا عکس ھاﯾی از او به دست
آوردند که احتماال ً باعث شناسائی وی در زندان گردﯾد ) به طوری که شنيده شد ،ﯾکی
از ھم کالسی ھای حزب اللھی نيلوفر باعث شناسائيش بوده است( .او قھرمانانه در
زندان مقاومت نمود و با مرگ خود ،پيوندش را با زحمت کشان ميھن و انقالب آنھا
ابدی کرد.
رفيق نيلوفر نوجوانی از نسل انقالب بود .نسلی که در مدرسﮥ مبارزات توده ای
پرورش ﯾافته و ھم پيمان با زحمت کشان در برابر رژﯾم خون آشام جمھوری اسالمی
اﯾستاد .دﯾری نخواھد پائيد که ارادۀ انقالبی اﯾن نسل قھرمان ،حکومت ضد بشری
والﯾت فقيه را به زانو دراورد.
" نيلوفر" گلی است که در آب ھای آرام می شکوفد و به زﯾست ادامه می دھد،
اما رفيق نيلوفر ،گل درﯾای طوفانی انقالب اﯾران بود.

