رفيق محمد طاھر صدری

رفيق محمد طاھر محصل سال سوم دبيرستان )احتماال ً در منطقﮥ شرق تھران(
بود .وی به اتھام فعاليت سياسی در دبيرستان ،در تابستان سال  1360دستگير شده
و به کشتارگاه اوﯾن فرستاده شد .شھود عينی گواھی می دھند که محمد طاھر در
دوران اسارت و در آستانﮥ مرگ ،ھمچون چشمﮥ زالل سر زندگی و روحيﮥ بی باک
انقالبی می جوشيده و منبع شادابی و روحيﮥ مقاومت برای بسياری از ھم بندان خود
بوده است .آسوده خيالی وی در قبال سرنوشتی که از آن خبر داشت و شور و حال
کم نظير اﯾن کمونيست جوان ،باعث شگفتی ،تحسين و تأثير پذﯾری بسياری از
زندانيان از او می شده است.
احتماالًدوازدھم دی ماه  ،1360رفيق محمد طاھر را به دادگاه می برند .ساعت 8
شب با سردرد به سلول خود بر می گردد .شام آخر را با ھم زنجيرانش می خورد و به
انھا می گوﯾد که در دادگاه ،اتھامی جز پخش اعالميه در مدرسه عنوان نکرده اند .اما
پس از اعالم جرم ،رئيس دادگاه از وی سئوال کرده است که آﯾا نماز می خواند؟ او
گفته است که قبال ً اﯾن کار را می کرده است و حاال دﯾگر نمی کند .رئيس دادگاه
پرسيده است آﯾا حاضر است ھنگام نماز خواندن پاسداران با آنھا ھمراھی کند؟ و او
گفته است " :نه" !...
ساعت  10شب او را از سلول صدا می زنند .برخی می پندارند که او را به زندان
قزل حصار منتقل می کنند؛ او با ھمه وداع می کند و می رود.
ساعت  11/5شب ،رعد متناوب و سھمگين تيرباران در فضای زندان می پيچد و
سينﮥ ده ھا انقالبی و مبارز را به آتش می کشد.
روز بعد ،روزنامه ھا اسم محمد طاھر صدری ،کمونيست " راه کارگری" که تنھا
جرمش از نظر حاکم شرع اسالم ،پخش اعالميه در دبيرستان و نماز نخواندن بود ،به
عنوان عنصری در ارتباط با سازمان مجاھدﯾن که به اتھام " پرتاب کوکتل مولوتف"
اعدام شده است ،چاپ کردند!

" راه کارگری" ھا از " نه " ی خونين رفيق جاودانشان محمد طاھر ،سرمشق می
گيرند و به رژﯾم والﯾت فقيه و سرماﯾه داری می گوﯾند  " :نه !".

