رفيق احمد ثابت جو
رفيق احمد در خانواده ای زحمت کش در اصفھان متولد شد )حدوداً سال .(32
پس از اخذ دﯾپلم وارد دانشگاه شد و در سال ھای اختناق ستم شاھی به صف
مبارزﯾن جنبش انقالبی پيوست .در سال  52به دنبال فعاليت سياسی دستگير شده
و بعد از ﯾک سال از زندان آزاد شده و مجدداً فعاليت خود را ادامه داد .بعد از انقالب از
اولين رفقائی بود که در اصفھان با تشکيل " راه کارگر" به سازمان پيوست و پرشور و
بی درﯾغ به سازمان دھی مبارزات کارگری – توده ای پرداخت .او در جرﯾان فعاليت
خود سرمشق فداکاری و شجاعت ،و پرکاری و ثابت قدمی بود .او مدتی در پاالﯾشگاه
اصفھان و مناطق کارگری به کار بين کارگران پرداخته بود و بيشترﯾن ارتباط ھاﯾش با
کارگران و زحمت کشان بود.
رفيق احمد ،تيپی تشکيالتی و سازمان دھی توانا بود .زمانی که اختالفات جناح
بنی صدر و حزب جمھوری اسالمی به خيابان ھا کشيده شده بود ،ميتينگ بنی صدر
در اصفھان با حملﮥ طرف داران حزب جمھوری اسالمی بھم رﯾخت .نيروھای ما که به
ھمراھی نيروھای انقالبی چپ در ميان جمعيت پخش بودند،مردم را به تظاھرات
مستقل از دو جناح حکومتی دعوت می کردند .در راه پيمائی که با اﯾن دعوت صورت
گرفت ،رفيق احمد نقش برجسته ای اﯾفا کرد و قدرت سازمان گری خود را به نماﯾش
گذاشت .رفيق احمد در مقابل پليس نيز بسيار ھوشيار و چابک عمل می کرد .از
جمله ،ھنگامی که فعاليت انقالبی او به مناسبتی لو رفت و پاسداران به خانﮥ او
ھجوم بردند تا رفيق را دستگير کنند ،برخورد رفيق بسيار خون سرد و عادی بود.
پاسداران از او سئوال می کنند که اسناد و کتاب چه داری؟ در پاسخ می گوﯾد کتاب
ھای زﯾادی دارم و ﯾک سری کتاب براﯾشان می آورد .مجدداً از او می خواھند که ھر
چه دارد بياورد ،و دوباره کتاب ھائی که در قسمت دﯾگر خانه بود براﯾشان می آورد،
به تدرﯾج آنھا را خام می کند و می گوﯾد که در آشپزخانه تعدادی کتاب دارم ،منتظر
باشيد تا براﯾتان بياورم .رفيق وارد آشپزخانه شده و از پنجرۀ آن فرار می کند.
پاسداران بعد از مدتی انتظار ،متوجه فرار رفيق می شوند و باالخره دست از پا درازتر
برمی گردند! رفيق مجدداً به فعاليت انقالبی خود ادامه می دھد و در ضربه ای که
تشکيالت اصفھان می خورد در ھشتم تير  60به ھمراه رفيق قھرمانمان ،شھيد

محمود طرﯾق االسالم دستگير می شود .رفيق احمد در زندان ﯾکی از چھره ھای
درخشان مقاومت بوده است .رفيق احمد در زندگيش چيزی نداشت جز ﯾک دوچرخه،
ﯾک ساعت و ﯾک گليم و کتاب ھاﯾش .ولی اﯾن انسان ساده و بی پيراﯾه ،درونش
درﯾائی بود از صداقت ،کوھی بود از استقامت و اﯾمان به مبارزۀ پرولتارﯾائی .رفيق
احمد ﯾک انقالبی حرفه ای بود که از ھمه ھستی اش در خدمت تحقق اھداف
انقالبيش ماﯾه می گذاشت .او موضعی آشتی ناپذﯾر در برابر رفرميست ھای آشتی
جو داشت .زمانی که با اوج گيری سرکوب ھا و سخت تر شدن شراﯾط مبارزه ،عناصر
سست اﯾمان دچار تردﯾد و تزلزل می شدند،او با جسارتی بيش از پيش تالش می
کرد که با کار بين طبقﮥ کارگر به منظور ارتقاء عيار کارگری تشکيالت و در راستای
پاالﯾش سازمان ،در راه پر افتخار و شکست ناپذﯾر کمونيسم بجنگد.
شاھدﯾنی که در جرﯾان محاکمﮥ او بوده اند ،تعرﯾف می کردند که وقتی بی
دادگاه برای نھار تنفس داده بود ،احمد نه فقط غذای خود را با اشتھای کامل خورده
بود ،بلکه غذای دو ھم پروندۀ دﯾگر را نيز که در آن شراﯾط اشتھائی به غذا خوردن
نداشتند خورده و از پاسداران نان اضافه ھم خواسته بود! او با چنين روحيﮥ نيرومند و
محکمی به استقبال حکم اعدام خود می رفت و با خون سردی در برابر مرگ ،دشمن
را به مسخره می گرفت .طبق رواﯾت ھمان شاھدﯾن ،او با پای شکسته اش که ثمره
ی شکنجه بود در دادگاه بر س ِر پا اﯾستاده ،از مواضع " راه کارگر" دفاع کرد و ھنگامی
که حکم اعدامش قرائت شد ،با پوزخند خود ،ھيبت پوشالی حاکم شرع را درھم
شکست.
رفيق احمد ثابت جو ،با پای شکسته ،ولی اﯾستاده ،از سازمان و آرمانش دفاع
مرد تا آرمان و سازمانش سرپا بمانند و – پيروز شد.
کرد و اﯾستاده ُ

