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رفيق حميد طھماسبی در مرداد سال  1329در گرگان متولد شد و پس از چند
سال به ھمراه خانواده اش در تھران اقامت گزﯾد .برجسته ترﯾن خصوصيت حميد،
ﯾعنی مردم دوستی صميمانه و جوش خوردن با مردمان عادی و عامی ،از دوست
گزﯾنی دوران کودکی ونوجوانی اش و از معاشرت با آدم ھای معمولی و بی اسم و
رسمی شکل گرفت که غالباً کسی به حسابشان نمی آورد و در ھم نشينی با آنان،
ارزشی نمی پندارد .حميد با آن که در رشتﮥ متالوژی پلی تکنيک تھران پذﯾرفته شده
بود ،به خاطر عالقه ای که به رشتﮥ معماری پيدا کرده بود ،به دانشگاه ملی رفت ،اما
خود را در محيطی نادلچسب و در ميان کسانی ﯾافت که غالباً از ميان طبقات متمول و
اقشار صاحب امتياز جامعه می آمدند ،و اندک شماری که چنين نبودند ،عموماً انگيزه
ای جز پول سازی و پيوستن به جرگﮥ برگزﯾدگان و صاحب دولتان نداشتند .ھنگامی که
از دانشگاه ھای سراسر اﯾران بوی خون و باروت بر می خاست ،در دانشگاه ملی
چيزی جز بوی عطرھا و ادوکلن ھای پارﯾسی به مشام نمی رسيد .واکنش غرﯾزی
حميد به اﯾن غربت ،تراکم نفرتی بود که در بادی امر ،خود را در طنزھای گزنده و
استھزاھای تلخ و تند وی نسبت به بچه پول دارھای ھرزه ،الکی خوش ھای مبتذل و
به وﯾژه نسبت به روشن فکر مآبان متفرعنی که بحث ھای سياسی را به عنوان
مد روز برای تشخص و ابراز وجود ،چاشنی سفرۀ رنگين و زندگی انگلی
وسيله ای ُ
خود می کردند ،نشان می داد .حميد به ھمان اندازه که مردم ساده و عادی را دوست
می داشت و کسانی را که وجود خود را منتی بر گردن مردم می دانند تحقير می کرد،
ستاﯾندۀ کسانی بود که زندگی خود را بی ھيچ گونه منتی وقف مردمان ساده و عادی

می کنند؛ و مرﯾد کسانی بود که حرف و عملشان در اﯾن راه ﯾکی است و تا پای جان
می اﯾستند .از ھمين رو بود که شھادت حماسی رفقا امير پروﯾز پوﯾان و حميد توکلی )
که وی به مناسبتی با آنان آشنا شده بود( و دﯾگر ﯾارانشان ،تأثير عميقی در وی برجا
گذاشت .در سال  1350به دنبال آشنائی کوتاه مدت با فدائی شھيد حميد توکلی،
بازداشت شد و با دراﯾت در بازجوئی ،پس از کسب دانش و تجربﮥ مبارزه و مقاومت از
ھم بندانش ،آزاد گردﯾد .پس از آن ،رفيق حميد ،جستجوی خود را در درون محفلی
ادامه داد که از "سازمان چرﯾک ھای فدائی خلق" طرفداری می کرد .در ھمين رابطه
در سال  52مجدداً توسط ساواک دستگير شد .رفقای ھم پروندۀ حميد با شناختی که
از او به عنوان مردی اھل عمل و به دردخور داشتند ،و نياز مبارزه در بيرون از زندان را
به چنين افرادی احساس می کردند ،وی را از تصميم جدی اش برای دفاع اﯾدئولوژﯾک
در بيدادگاه شاه – که حداقل به حبس دائم وی منجر می گشت -منصرف ساختند.
رفيق حميد که به ھفت سال حبس محکوم شده بود ،تا آزادی اش به دست مردم در
انقالب سال  ،57ﯾکی از فعالين جسور و پر تب و تاب شبکﮥ مخفی ای بود که مقاومت
در برابر فشارھای فرساﯾندۀ پليس زندان و مبارزه با جاسوسان و تسليم طلبان را
سازمان می داد .اما ارزش گزاری و نزدﯾکی صميمانﮥ حميد به " مردمان عادی" در
ھمين رابطه نيز تجلی می ﯾافت .در حالی که زندانيان مقاوم ،عموماً از کسانی که
انگيزه ھا و تاب مقاومتشان پائين بود فاصله می گرفتند و بدﯾن سان خود را از آنان
جدا می کردند ،حميد از نادر کسانی بود که با آنان به مثابﮥ ﯾک انسان ،با تمام ضعف
ھا ،دردھا و تناقض ھاﯾشان برخورد می کرد؛ به آنان نزدﯾک می شد ،با آنان شطرنج
بازی می کرد ،کتاب می خواند ،غذا می خورد ،قدم می زد ،درد دل ھاﯾشان را گوش
می داد و با شناسائی نقاط قوتشان می کوشيد به مقاومت تشوﯾقشان کند و از
سقوط شان به ورطﮥ تسليم و خيانت ممانعت کند .در اﯾن تالش ،حميد ھرگز ناصح و
موعظه گر نبود؛ او فقط به عنوان ﯾک دوست دل سوز و دردشناس ،به عنوان شنوندۀ
متواضع آدم ھائی که الزاماً قھرمان نيستند ،اما برای قھرمانان حرمتی قائلند به آنان
نزدﯾک می شد؛ در کارھای پيش پا افتاده ی روزمره کمکشان می کرد ،می کوشيد
آنان را به تناسب ظرفيت شان به کارھای جمعی ترغيب کند ،آنان را وارد تيم ھای
ورزشی ،صحافی کتاب ،آشپزی ،تعمير کفش و غيره می کرد و با تقوﯾت اعتماد به
نفس در آنان و کشاندنشان به ميان جمع ،برای نجات آنان از انزوا و تنھائی خطرناک،
حقيقتاً نيرو می گذاشت و صرف وقت می کرد .حميد در اﯾن تالش ھدفمند ،آگاھانه و
مسئوالنﮥ خود ،چنان با " آدم ھای معمولی" می آميخت و چنان با وسواس نقش

مربی گری و ﯾاوری خود را از ھمگان پنھان می ساخت که ھم اعتماد آن آدم ھا را
جلب می کرد و ھم سبب می شد که دﯾگران مقصود او را درنيابند و برخی به خيال آن
که او به جای استفاده از فرصت برای آموزش خوﯾش ،به وقت گذرانی با آدم ھای
مھمل می پردازد ،نصيحتش کنند! اما حميد حتّا در مقابل اﯾن سوء تفاھمات و نصاﯾح،
به دفاع از خود نمی پرداخت و از گفتن اﯾن که قصدش اﯾجاد تکيه گاھی برای روح
بحرانی افراد ضعيف و در معرض سقوط است ،خودداری می کرد .گذشته از اﯾن ھمه
احساس مسئوليت در قبال دﯾگران ،رفيق حميد در مقابل خود نيز احساس مسئوليت
می کرد .دورۀ زندان برای او فاصلﮥ دو نبرد بود که می باﯾست از آن برای تيز کردن
سالح اﯾدئولوژﯾک استفاده می شد و او ھيچ فرصتی را در اﯾن فاصله جھت آمادگی
برای نبرد بعدی از دست نداد .رفيق حميد ﯾکی از نخستين و فعال ترﯾن افرادی بود که
به ﯾکی از محافل مارکسيست – لنينيست در زندان ) که پس از انقالب " ،سازمان
کارگران انقالبی" را شالوده رﯾزی کردند( پيوست .او از پاﯾه گذاران اصلی و ﯾکی از
اعضای کميتﮥ مرکزی سازمان ما بود و تالش ھای شبانه روزی خود را برای تأسيس،
تحکيم و گسترش آن ،پيش از قيام و بالفاصله پس از آزادی از زندان آغاز کرد.حميد
درست به ھمان گونه که در اسباب کشی اﯾن دوست و ان آشنا به کمک می شتافت،
و سنگين ترﯾن بارھا را خود به دوش می کشيد ،در فعاليت تشکيالتی نيز شانه به زﯾر
سنگين ترﯾن بارھا می داد .رفيق حميد ) عباس( چه در دورۀ مسئوليت تدارکات کل
سازمان ،چه قبل و چه پس از سرکوب ھای خونين سال  ،60ثابت کرده بود که امکان
سازی مبتکر ،سازمان دھی توانا و تکيه گاھی مطمئن و استوار برای روزھای
وانفساست .حميد در رابطﮥ شخصی با رفقای تشکيالتی اش ،ھمچنين در بيرون
تشکيالت برای دوستان و آشناﯾان قدﯾمی – برای ھمان " مردمان ساده و عادی" – نيز
اﯾن گونه بود .در ھر شراﯾطی به آنان سر می زد ،از مشکالت و نيازھاﯾشان جوﯾا می
شد و تا مشکلی را حل نمی کرد ،از آنجا نمی رفت .حميد که برای دوستان و
آشناﯾانش فرﯾاد رس روزھای سختی بود ،برای تشکيالتش به طرﯾق اولی مشگل
گشاﯾی اﯾثارگر بود .او به معنی واقعی کلمه ،فاقد چيزی به نام زندگی خصوصی و
شخصی بود ،در حيات سازمان و در زندگی آدميانی که با آنان در تماس بود ،زندگی
می کرد .ھيچ کس – حتّا نزدﯾک ترﯾن رفقا و دوستانش – ھرگز کالمی از او در بارۀ
دردھا و مشکالت شخصی اش نشنيدند .حتّا زمانی که زخم معده اش در اثر سوء
تغذﯾﮥ مداوم و فشارھای پاﯾان ناپذﯾر و عدم امکان استراحت به خون رﯾزی منجر می
شد ،کسی ناله ای از او نشنيد .فقط از رنگ پرﯾده و عرق پيشانی اش می شد فھميد

که درد می کشد ،اما زبانش چيزی نمی گفت .او مشکالت خود را در مشکالت دﯾگران
و در مسئوليت ھای انقالبی اش فراموش کرده بود و پاسخ مشکالت خود را نيز در حل
مشکالت دﯾگران و انجام مسئوليت ھای انقالبی و انسانی اش می ﯾافت.
خ ُنک آن قماربازی که بباخت ھرچه
رفيق حميد عالقﮥ زﯾادی به اﯾن بيت داشتُ " :
بودش – بنماند ھيچش اال ّ ھوس قمار دﯾگر" .وی که خود مظھر " عرفان" انقالبی و ﯾک
پاک باخته به تمام معنا بود ،با پذﯾرش مسئوليت کميتﮥ کردستان سازمان در
خطيرترﯾن و دشوارترﯾن شراﯾط ،ھستی پاک باختﮥ خود را بر سر" قمار دﯾگر" گذاشت!
و با شاﯾستگی تمام و با فداکاری و تالشی خستگی ناپذﯾر ،توانست کميتﮥ کردستان
سازمان را که در سال  60به خاطر نفوذ عمال خائن " اکثرﯾتی" و توده ای ضربات و
لطمات سنگينی را متحمل شده بود ،به عنوان ﯾکی از مھم ترﯾن سازمان ھای منطقه
ای تشکيالت ما بازسازی و احياء کند و اعتبار و حيثيت " سازمان کارگران انقالبی
اﯾران" )راه کارگر( را به عنوان ﯾک سازمان کمونيستی و کارگری سراسری ،و مدافع
صادق ،رزمنده و پيگير دمکراسی و حق تعيين سرنوشت خلق ھا ،در جنبش قھرمانانﮥ
خلق کرد تثبيت و تحکيم نماﯾد .رفيق حميد ) کاک محمود( حين انجام ﯾک مأمورﯾت
تشکيالتی به شھادت رسيد و بدﯾن سان سازمان ما ،جنبش کمونيستی اﯾران ،طبقﮥ
کارگر اﯾران و خلق کرد ﯾکی از شاﯾسته ترﯾن رزمندگان خود را از دست داد .ررفيق
انقالبی ھمه توان و انسانی ھمه جانبه بود که برای پر کردن جای
حميد طھماسبی،
ِ
خالی اش ،انقالبيون و انسان ھای بسياری باﯾد دست به دست ھم دھند .اما چه باک!
تربيت شدگان رفيق حميد و الھام گيرندگان از زندگی سراسر آموزنده و پر بار او جای
وی را پر می کنند .اگر دستی به تنھاﯾی نتواند پرچمی را بلند کند که رفيق حميد بر
دوش می کشيد ،ھمه دست دراز خواھيم کرد.

