رفيق طاھره سيد احمدی

رفيق طاھره در سال  1336در خانواده ای زحمت کش متولد
شد .در رشتﮥ بھياری به تحصيل پرداخت .با خلق و خوئی که
داشت ،خيلی زود با مردم جوش می خورد .رابطﮥ نزدﯾکش با
تودۀ زحمت کش او را با مصائب زندگی آنان و علل اﯾن بدبختی
ھا ،به خوبی آشنا کرده بود ،از ھمين رو در جرﯾان قيام
شکوھمند خلق دوشادوش مردم عليه رژﯾم شاه مبارزه کرد و بی آن که به روحانيت،
توھمی داشته باشد ،در صفوف چپ به مبارزۀ خود ادامه داد.
ابتدا با سازمان " رزمندگان" به فعاليت تشکيالتی پرداخت و پس از آن به " راه
کارگر" پيوست تا عليه رژﯾم خمينی مبارزه اش را مؤثرتر ادامه دھد.
عشق و عالقﮥ او به مردم تھی دست و زحمت کش و حرفه ای که داشت ،او را
ﯾاری کرد که در محلﮥ "زورآباد" کرج با ھمکاری تنی چند از ھمکارانش به اﯾجاد ﯾک
مرکز بھداشتی – راﯾگان مبادرت ورزد .خصوصيات مردمی و شور و شوق و انرژی
انقالبی طاھره باعث اﯾجاد ارتباطات وسيع او با توده ھای زحمت کش زور آباد گردﯾد.
رفيق طاھره )با نام تشکيالتی مرﯾم( عالوه بر تبليغ و تروﯾج اﯾده ھای
سوسياليستی در ميان زحمت کشان و افشاء مداوم ارتجاع و سرماﯾه داری در امور
تشکيالتی عھده دار بخش قابل توجھی از کارھا بود .او عضو " تدارکات مرکزی
شھرستان ھا" بود که ھر ھفته می باﯾست ده ھا قرار اجرا کند و نشرﯾات و اسناد
متعددی را به رفقای شھرستان ھا برساند .او در انجام اﯾن وظيفه حساس و مھم نيز
بسيار منضبط و مسئول بود.
کارھای متعددی که زندگی انقالبيون حرفه ای اﯾجاب می کند ،ھمواره او را
شاداب تر و پر انرژی تر می ساخت و از آنجا که دارای انگيزه ھای اصيل انقالبی بود،
به ھنگام ھجوم بی سابقﮥ رژﯾم به سازمان ھای انقالبی ) که ﯾاران نيم راه ،متزلزل و

جبون شدند( او ھمچنان به خوبی به وظاﯾفش عمل می کرد و متقبل مسئوليت ھای
باز ھم بيشتر و خطرناک تر شد .او تا آخرﯾن شمارۀ نشرﯾﮥ " راه کارگر" دورۀ اول در
تدارکات مرکزی به کار پرداخت .در ھمين دوره با رفيق نورالدﯾن رﯾاحی آشنا شد.
خصوصيات مشترک انقالبی و فعاليت مبارزاتی مشترک ،پاﯾﮥ عشقی شد که به
زندگی مشترک اﯾن دو انقالبی زنده ﯾاد منجر گردﯾد .اما دﯾری نپائيد که ھر دو رفيق
ھمزمان به دام دشمن افتادند و به زﯾر وحشيانه ترﯾن شکنجه ھا کشيده شدند.
مقاومت جانانه و استواری اﯾن دو کمونيست ،ماﯾه افتخار ھمﮥ کمونيست ھای ميھن
ماست.
رفيق طاھره در روز ششم اردﯾبھشت  62و رفيق نورالدﯾن رﯾاحی  9ماه بعد به
جوخﮥ اعدام سپرده شدند.
ھمان طور که از وصيت نامﮥ رفيق طاھره پيداست ،او ھنگام رفتن به مقابل جوخﮥ
تيرباران گمان کرده است که رفيق نوری قبال ً اعدام شده است.
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خانوادۀ عزﯾز و دوست داشتنی ام ،با سالم گرم و با نثار عشق و عالقه فراوان.
پدر عزﯾز و مادر گرامی ام ،از صميم قلب و با تمام وجودم دوستتان دارم و ھميشه
و در ھر لحظه به فکر شما بودم و ھميشه در نظرم بود که با تحمل چه رنج ھا و
مشقاتی ما را بزرگ کردﯾد .پدر عزﯾزم ھيچ وقت دست ھميشه سوخته و تاول زده ات
و مادر عزﯾزم ھيچ وقت رنگ پرﯾده و چھرۀ خسته ات را فراموش نمی کنم .عزﯾزان من،
من و نوری زندگی شيرﯾن و پرثمری را با ھم شروع کرده بودﯾم .اما افسوس که
سرنوشت فرصت بيشتر با ھم بودن را به ما نداد  ...با صبر و شکيبائی به مسئله
برخورد کنيد .البته می دانم برای شما مشکل است و خيلی اذﯾت می شوﯾد .اما
درست است که زندگی خيلی شيرﯾن و دوست داشتنی است ،اما موقعيت ھائی
پيش می آﯾد که دﯾگر ...

به تمام خواھران و برادر عزﯾزم سالم مرا برسانيد و به آنھا بگوئيد که خيلی
دوستشان دارم و بگوئيد که در تمام لحظات زندگی  ...به خانوادۀ گرامی و دوست
داشتنی نوری ھم سالم مرا برسانيد و به آنھا بگوئيد خيلی زﯾاد به ھمه شان عالقه
دارم و از صميم قلب برای تمام اعضای خانواده شان آرزوی سالمت ،سعادت و خوش
بختی دارم و ھميشه به ﯾاد ما باشند و ھيچ وقت فراموش نکنند که من و نوری با
عشق فراوانی که به ھم داشتيم ،ھميشه به فکرشان بودﯾم .انگشترم را تقدﯾم
خانوادۀ شوھرم می کنم و حلقﮥ ازدواجم را تقدﯾم خانوادۀ عزﯾزم می کنم و دوست
دارم از آنھا خوب نگه داری کنيد .چون برای ما خيلی عزﯾز بودند .به تمام اعضای
خانواده و فاميل و دوستان و آشناﯾان سالم مرا برسانيد و اميدوارم در اﯾن شراﯾط که
برای شما کمی مشکل است ... ،در اﯾن لحظه ) بعد از ظھر سه شنبه  (62/2/6که
اﯾن وصيت نامه را برای شما می نوﯾسم ،نوری عزﯾز دو شب پيش از ميان ما رفت،
ولی ﯾادش ھيچ وقت فراموشم نشد و اميدوارم که شما ھم ھيچ وقت ما را فراموش
نکنيد و ھميشه ما را در کنار خود احساس کنيد ،ھمان طور که ما ھميشه در کنارتان
ھستيم .روی ھمگی شما را می بوسم و برای ھمﮥ شما آرزوی سعادت و خوش
بختی دارم.
با عشق و عالقه فراوان
طاھره و به ﯾاد نوری عزﯾزم
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