رفيق نورالدﯾن رﯾاحی
) عضو کميته مرکزی (
در اﯾنجا سخن از انسانی در ميان است که چگونه زﯾستنش
تجسم آرمان واالﯾش ،آزادی و سوسياليسم بود .اندﯾشه اش ،کردارش و عواطف
انسانی اش آميزه ای از سرشت عروج طبقه ای است که رھائی انسان را بشارت
می دھد .سخن از رفيق نورالدﯾن رﯾاحی است .کمونيست برجسته ای که ﯾک دم از
مبارزه باز ناﯾستاد و در طول بيش از  15سال مبارزه برای آزادی و سوسياليسم،
تمامی توانائی خود را با شور انقالبی به خدمت گرفت .مرگ سرخش در  4بھمن 62
در برابر جوخه اعدام رژﯾم والﯾت فقيه ،نقطﮥ اوج اﯾثار و پاﯾانی براﯾن زندگی پربار و
انسانی بود.
او در سال ھزار و سيصد و بيست و ھشت متولد شد و در سال  1347به دانشگاه
اقتصاد تھران راه ﯾافت و بالفاصله به جنبش دانشجوئی آن سال ھا پيوست .با آغاز
جنبش چرﯾکی ميھن مان ،به مثابﮥ ﯾک انقالبی حرفه ای با شوری وصف ناپذﯾر به
عضوﯾت " سازمان چرﯾک ھای فدائی خلق" درآمد و در کنار شھدائی ھمچون رفيق
مناف فلکی و دﯾگران در سنگر مبارزه مسلحانه عليه رژﯾم پھلوی و نظام سرماﯾه
داری ،مبارزۀ انقالبی خود را ادامه داد .اما دﯾری نپائيد که در تابستان  1350به اسارت
درآمد .اﯾستادگی و مقاومتش در برابر شکنجه ھای وحشيانه در تمامی طول بازجوئی
در شکنجه گاه ھای اداره اطالعات شھربانی و سپس در زندان اوﯾن ،جالدان ر ِژﯾم شاه
را به تنگنا انداخت و سرانجام در بيدادگاه به ده سال زندان محکوم شد که رھائيش از
مرگ براثر تالش ھای خانواده اش ميسر گردﯾده بود.
رفيق نوری ھمواره از سازمان گران مقاومت در زندان و از مربيان آموزش انقالبی
به بسياری از جوانان زندانی در آن سال ھا بود .به طور خستگی ناپذﯾری دانش
سياسی خود را به ھمراه تجربﮥ انقالبی به دﯾگران منتقل می ساخت و ساعت ھا در
جلسات مخفی درون زندان و در صحبت و بحث با نيروھای سياسی به ﯾک مبارزۀ
اﯾدئولوژﯾک دامن می زد .فعاليت انقالبی اش در زندان قصر تھران و سپس در

تبعيدگاھش ) زندان شيراز( ھمچنان تداوم ﯾافت .در زندان شيراز برای ﯾک دوره ،بحرانِ
مناسباتی پيش آمد ،دوره ای که بر بستر بازبينی از شکست جنبش چرﯾکی و
اﯾدئولوژی ھای التقاطی و سرکوب مقاومت در زندان بروز نمود و برای بسياری از
ن مناسباتی که محکی برای
زندانيان سياسی ھمه چيز به زﯾر سئوال رفت .بحرا ِ
تجل ّی ھرچه عرﯾان تر خصلت ھا گردﯾد .گوھر انسانی ،خصلت و اخالق کمونيستی
رفيق نوری و تالش خستگی ناپذﯾرش عليه نيھيليسم و دﯾگر گراﯾشات انحرافی تجلی
ﯾافت و به ھمين خاطر او را ھمچون ھم رزمش رفيق علی رضا شکوھی به سمبل
مقاومت ،استحکام اﯾدئولوژی و تجسم انسان ھای طراز نوﯾن ،محبوب زندانيان
ساخت.
رفيق نوری که ﯾکی از خصوصيات برجسته اش توانائی فکری ،قدرت تجزﯾه و
تحليل مسائل سياسی و مبارزاتی و ھمچنين صاحب نظر و آگاه بودن توأم با اعتقاد
عميق به رھائی پرولتارﯾا و صداقت انقالبی بود ،توانست در کنار رفيق عليرضا
شکوھی ،از موضع مارکسيسم – لنينيسم به ﯾک نقد انقالبی از مشی چرﯾکی دست
ﯾابد و با حفظ وفاداری به سنت انقالبی حاصل از دورۀ مشی چرﯾکی ،مصمم تر و با
آگاھی بيشتر ،مبارزۀ انقالبی خود را تداوم بخشد.
رفيق نوری در جرﯾان انقالب  57به ھمت توده ھا از زندان رھاﯾی ﯾافت و از ھمان
آغاز تالش خستگی ناپذﯾری را برای تشکيل ﯾک سازمان کمونيستی در سرلوحﮥ
وظاﯾف کمونيستی خود قرار داد .او ﯾکی از بنيان گذاران اصلی سازمان ما بود .او که
در سازمان ما به رفيق صمد شھرت ﯾافته بود ،چه به عنوان عضو کميتﮥ مرکزی
سازمان و چه به عنوان ﯾکی از اعضای اصلی ھيئت تحرﯾرﯾﮥ نشرﯾﮥ " راه کارگر" ،نقش
عظيمی در ساختن و ھداﯾت اﯾدئولوژﯾک – سياسی سازمان اﯾفا نمود .تعداد کثيری از
سرمقاله ھا و مجادالت نظری با جرﯾانات راست و " چپ" که در دورۀ اول نشرﯾﮥ " راه
کارگر" در ج گردﯾده است ،حاصل اندﯾشه و قلم توانای رفيق صمد بوده است.
گوھر انقالبی و کمونيستی او در شراﯾط دشوار سال ھاس  60و  61در مبارزه
عليه اپورتونيسم راست و انفعال طلبی و نيز تالش جانانه و شجاعانه اش برای بقای
رزمندۀ سازمان در شراﯾط سرکوب فاشيستی پس از  30خرداد سال  60و نيز کار
فکرﯾش برای زدودن آلودگی ھای پوپوليستی و ھداﯾت سازمان در جھت خط سازمان
گری ھژمونی پرولتارﯾا برای تصرف قدرت سياسی ،ھمه و ھمه به ﯾاد ماندنی است.
شجاعت ،چھرۀ ھميشه خندان و شاداب ،مھربانی و فروتنی اش سبب گردﯾده بود
که عالقه عميقی نسبت به او از طرف رفقای سازمانی اش ،خانواده ھا و ھمه

کسانی که او را از نزدﯾک می شناختند به وجود آﯾد .او با فروتنی تمام با دﯾگران
برخورد می کرد ،به تبليغ و تروﯾج کمونيستی می پرداخت .خيلی متين و با حوصله به
صحبت ھای دﯾگران گوش می داد و به ارزش کار دﯾگران بھای الزم را می داد .تواضع
و فروتنی اش بدان حد بود که ھيچ گاه کسی نمی توانست تصور کند که او در
سازمان ما به لحاظ تشکيالتی در چه موقعيتی قرار دارد .او اﯾن ھنر را داشت که از
طرﯾق اﯾجاد پيوند با جنبه ھای مثبت نظرات دﯾگران ،و به وﯾژه نيروھای تحت مسئوليت
اش ،و با ارتقاء نظرات آنھا در جھت درک مسائل پيچيده به وحدت و ھمبستگی متقابل
ﯾاری رساند .ھمﮥ انھائی که تحت مسئوليتش قرار داشته اند ،می دانند که شيوۀ
انتقاد -آموزش ،سبک کار او در برخورد به ضعف ھای دﯾگران بود ،ھمان طور که روحيﮥ
انتقاد پذﯾری و پذﯾرش صادقانه و صرﯾح نظرات مثبت رفقاﯾش ﯾک خصلت برجسته او
به شمار می رفت.
رفيق نوری در بھار  61با رفيق طاھره سيد احمدی ازدواج کرد .اما متآسفانه
زندگی سرشار از استحکام و شاداب آنھا دﯾری نپائيد ،چرا که چھار ماه پس از ازدواج،
ھمزمان در شھرﯾور  1361به دست دژخيمان رژﯾم جمھوری اسالمی اسير و زﯾر
شدﯾدترﯾن شکنجه ھا و فشارھا قرار گرفتند .مقاومت شجاعانﮥ نوری و طاھره
ستاﯾش انگيز است .آنان مرگ را به دھان باز کردن و افشای راز طبقﮥ کارگر و زحمت
کشان و سازمان محبوبشان که بنيان عشق شان بود ،ترجيح دادند .رفيق نوری در
زندان والﯾت فقيه ،ﯾک دم از مقاومت ،تقوﯾت روحيﮥ زندانيان و اگاھی دادن به آنان باز
ناﯾستاد .رفيق نوری در ميزگردھاﯾی که رژﯾم با نيّت نفی مارکسيسم – لنينيسم و از
طرﯾق نادمين و مرتدﯾن در زندان اوﯾن برپا کرده بود ،جھت افشای خائنين و دژخيمان
رژﯾم شرکت نمود و با دفاع جانانه و شجاعانه اش از مارکسيسم – لنينيسم وفاداری
کامل و عميق خود را به آرمان واالﯾش ،آزادی و سوسياليسم در ﯾک مصاف نابرابر و در
زﯾر شکنجه ھای دشمن و در اسارت آن به منصﮥ ظھور رساند.
رفيق نورالدﯾن رﯾاحی و ھمسرش طاھره سيد احمدی ،با اﯾمان به رھائی کارگران
و زحمت کشان و عشق به فردای بھتر برای توده ھا در مقابل رگبار جوخﮥ اعدام
سرفراز و استوار اﯾستادند و خون سرخشان در رگ ھای سازمان جاری گشت .با مرگ
رفيق نوری ،جنبش کمونيستی ميھن مان و نيز " سازمان کارگران انقالبی اﯾران" ) راه
کارگر( ﯾکی از برجسته ترﯾن کادرھا و ﯾکی از رھبران خود را از دست دادند.
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مادر ،پدر و خانوادۀ مھربان و عزﯾزم،
در آخرﯾن لحظات زندگيم با شما و با تمامی آنھائی که دوست شان داشته و قلب
کوچکم برای رنج ھا و شادی ھاﯾشان تپيده است ،وداع می کنم ...........................
تنھا تأسفم اﯾن است که دﯾگر فرصت خدمت به انسان ھا و انسانيت را ندارم .با اﯾن
وجود آگاھم که اندوه بزرگی را برای شما بجا می گذارم .اﯾن اندوه فرخنده باد .خوش
حالم که در سال ھای آخر زندگيم ھمسری داشته ام که با تمام وجود دوستش
داشتم و اﯾن سعادت را داشتم که جدائی مان را او شاھد نبود و اﯾن درد را به تنھاﯾی
من بر دوش داشتم .سالم گرم مرا به خانوادۀ ھمسرم برسانيد .ادامﮥ دوستی اﯾن دو
خانواده ،شاﯾد اولين ﯾادگارم برای شما باشد.
ساعت و انگشترﯾم براﯾم فوق العاده عزﯾز و گران بھاست .آنھا را نيز به عنوان
ﯾادگار دﯾگری براﯾتان باقی می گذارم .داداش ،باجی ،مھرانگيز ،روح انگيز ،سيروس
عزﯾزم را می بوسم و براﯾشان زندگی شاد و پرباری آرزو دارم .از ھمه تان می خواھم
کمتر اشک برﯾزﯾد ،چرا که اﯾن خود خواھی را ندارم تا بخواھم اصال ً اشکی براﯾم
نرﯾزﯾد.
مختصر وساﯾلی دارم )پيراھن و بلوز و  (...که اميدوارم اﯾنھا را تحوﯾل بگيرﯾد.
سخن دﯾگری ندارم .برق محبت چشم ھاﯾتان را در اﯾن لحظات در مقابل خود دارم.
حدود  900تومان پول ھمراھم است ،که آن را نيز براﯾتان باقی می گذارم.
می دانم که با شنيدن خبر اعدام ،احتمال دارد ،مادر و پدر که ھر دو سکته کرده
اند ،دچار عارضﮥ شدﯾدتری شوند ،به عنوان آخرﯾن تقاضا از مقامات دادستانی ،انتظار
دارم به عنوان ﯾک وظيفﮥ انسانی و شرعی ،برای اطالع دادن به خانواده ام ،با برادرم
که رئيس بھداری شھرستان خدابنده است ،تماس گرفته و از طرﯾق او خانواده ام را
مطلع سازند .اگر تلفن بھداری خدابنده را بگيرﯾد و سراغ سيف الدﯾن رﯾاحی ،رئيس
بھداری را بپرسيد ،او حتماً جواب خواھد داد.
بار دﯾگر برای آخرﯾن بار ھمگی عزﯾزانم را می بوسم  .....................................و
بھروزی و نيک بختی آرزو دارم.
فرزند وفادارتان و برادر کوچکتان
 ...........نورالدﯾن رﯾاحی
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