رفيق ضياءالدﯾن نادری

سيمای پرتالش و مصمم رفيق ضياءالدﯾن نادری )رفيق
کورش( ،کادر آگاه ،پرتوان و وفادار به اھداف انقالبی جنبش طبقﮥ
کارگر کشور ما ،که در برابر کارگران ھم رزم خود و اھداف انقالبی
مبارزۀ انقالبی آنھا و سازمانش پيمان وفاداری جاودانه بسته بود،
از ﯾاد نرفتنی است؛ سيمای وفادار و صميمی رفيقی که به ھمين جرم و حفظ اسرار
سازمانيش به جوخه ھای اعدام سپرده شد و تا لحظات خونين ﯾکی از روزھای اعدام
ھای دسته جمعی رژﯾم ضد کارگری و ضد بشری اسالمی در شھرﯾور ماه  67به پيمان
خود وفادار ماند؛ سيمای رفيقی که با تحمل صبورانه و استوارش در شراﯾط دشوار
مبارزه ،ھميشه شاداب و خندان می ماند و با پذﯾرش بی درﯾغ بار ھرچه بيشتری از
وظائف انقالبی ،شراﯾط را برای رفقا و ھم رزمانش آسان می نمود .اکنون ھمﮥ آنھا که
سيمای خستگی ناپذﯾر و مھربان رفيق کوروش و پيمان خونينش را به ﯾاد دارند ،می
توانند بگوﯾند که برای رفيق کوروش پيش برد اھداف مبارزۀ انقالبی ھمه چيز بود و
مسائل شخصی ھيچ.
رفيق ضياء در سال  1333در روستائی در اطراف پل سفيد )مازندران( به دنيا آمد.
او در ميان خانواده ھای کشاورزان فقير منطقه و کارگران معدن و راه آھن که از
خوﯾشاوندان نزدﯾک وی بودند ،بزرگ شد و از ھمان آغاز زندگی با محنت و رنج زندگی
کارگران و زحمت کشان آشنا گردﯾد .در نوجوانی پدر خود را که معلم روستاھای ھمان
منطقه بود ،از دست داد و ھمراه اعضای بزرگ تر خانواده تأمين ھزﯾنﮥ زندگی خانوادۀ
پر عدۀ خود را برعھده گرفت.
دوران دبستان و دبيرستان را در قائم شھر گذراند و پس از اخذ دﯾپلم وارد دانشگاه
علم و صنعت شد و در رشتﮥ مکانيک فارغ التحصيل گردﯾد .در دورل دانشجوئی با
مسائل سياسی آشنا گردﯾد و در سال  56در رابطه با مبارزات دانشجوئی توسط
ساواک دستگير و مدتی را در زندان گذراند .با آزادی از زندان با شور و آگاھی بيشتری
به مبارزۀ فعال انقالبی روی آورد و در ھمان زمان به جنبش فدائی پيوست.

رفيق کوروش تا زمان قيام سال  57به فعاليت تبليغی و انقالبی وسيعی دست زد
و محافل مطالعاتی از جوانان انقالبی را در قائم شھر سازمان داد و ھمراه آنان در
سازمان دھی تظاھرات توده ای و مبارزات مردم در جرﯾان انقالب شرکت نمود .پس از
قيام با تحوالت راست روانه در سازمان فدائی و آغاز تردﯾدھاﯾی در رھبری اﯾن
سازمان نسبت به ماھيت ارتجاعی ،ضد خلقی و ضد انقالبی رژﯾم اسالمی و
اﯾدئولوژی حزب توده ،به سازمان ما پيوست .وی که با انگيزه ھای انقالبی از سازمان
فدائی آن زمان جدا شده بود ،با آغاز فعاليت سازمان ما در سال  58به ھمکاری با
سازمان ما پرداخت .رفيق کوروش ﯾکی از رفقاﯾی بود که پرچم سازمان ما را در
منطقه با سازمان دھی و جذب نيروھا و جوانان انقالبی در منطقه به سازمان و
سازمان دھی تروﯾج و تبليغ انقالبی برپا داشت .او که به واسطﮥ عاطفه و عشق
عميقش به انقالب و جوانان انقالبی و احساس ھمدردی وسيعش نسبت به مسائل
آنھا از محبوبيت بسياری در ميان آنھا برخوردار بود ،تحت نظارت و مراقبت وﯾژۀ عوامل
مزدور و دستگاه ھای سرکوبگر رژﯾم قرار داشت .رفيق کوروش با آغاز دورۀ سرکوب
خونين رژﯾم ،پس از  30خرداد  ،60ناگزﯾر به خروج از منطقه گردﯾد .اما با اﯾن که او
تحت حساسيت و مراقبت وﯾژه ای از جانب جالدان رژﯾم خونخوار فقھا قرار داشت ،تا
سازمان دھی خروج آخرﯾن رفقائی که ناگزﯾر به فرار از منطقه شده بودند ،منطقه را
ترک نکرد و به حضور مخفی خود در آنجا ادامه داد .از اﯾن تارﯾخ به بعد رفيق کوروش
تمام کوشش خود را در کنار انجام دقيق وظائف انقالبی اش به سازمان دھی استقرار
نيروھای مخفی ،آموزش و تدارک آنھا برای آمادگی جھت سازمان دھی مبارزه در
شراﯾط جدﯾد اختصاص داد .در اﯾن دوره از شراﯾط دشوار مبارزۀ مخفی بود که رفيق
کوروش جوھر و توان واقعی انقالبی و مبارزاتی خود را به نماﯾش گذاشت و نشان داد
که فوالد آب دﯾده ای است از عواطف عميق نسبت به انقالب و توده ھا و نيروھای
انقالبی و نفرت بی کران نسبت به دشمنان کارگران و زحمت کشان.
پس از اﯾن دوره با قرار گرفتن سازمان دھی طبقﮥ کارگر به عنوان محور اصلی
فعاليت سازمانگرانه و انقالبی در سازمان ما ،رفيق کوروش نشان داد که عالوه بر
توانائی فوق العاده و پرحوصله و با انضباط در سازمان دھی مخفی از توان عظيمی
در سازمان دھی علنی و توده ای برخوردار است و با ارائﮥ نمونه ھای موفقی از نحوۀ
تلفيق کار علنی و مخفی ،سھم به سزائی را در غنی کردن تجربيات عملی سازمان
دھی کارگری و توده ای سازمان ،اﯾفا نمود.

رفيق کوروش از ھر نظر ﯾک انقالبی برجسته بود .او که بجز انقالب حرفه ی
دﯾگری برای خود انتخاب نکرده بود ،ھنر و استعداد شاﯾسته ای را به عنوان ﯾک
انقالبی ،انسانی پر تالش ،فداکار ،صادق و صميمی از خود نشان داد .خاطرۀ فداکاری
ھا و سيمای شاداب و مھربان رفيق کوروش ،رفيق استوار شراﯾط دشوار مبارزه در
قلب ھمﮥ ما و قلب ھمﮥ کارگرانی که او پيمان خونين اش را در برابر آنھا با اھداف
واالی مبارزه شان و انقالب کارگری اعالم کرده بود ،ھمواره زنده است.

