رفيق محمد حسين ) مصطفی ( رضائی
رفيق محمد حسين رضائی در ﯾکی از روستاھای اطراف ارسنجان فارس ،در ﯾک
خانوادۀ فقير و زحمت کش روستائی به دنيا آمد و با فقر و ستم طبقاتی از ھمان
دوران کودکی آشنا شد .در دوران دبيرستان به مبارزۀ سياسی عليه رژﯾم ستم
شاھی روی آورد و به ھمين دليل مدتی را نيز در زندان گذراند .پس از آزادی به اتفاق
عده ای از رفقاﯾش در شيراز ،محفلی از انقالبيون کمونيست را پاﯾه گذارد که اﯾن
محفل در سازمان دھی حرکات توده ای سال ھای  57-56نقش فعالی داشت .پس از
انقالب با تأسيس سازمان ما به آن پيوست و پس از شکل گيری کميتﮥ شيراز ،با نام
مستعار " خسرو" به عضوﯾت ان درآمد .رفيق " خسرو" ﯾکی از بنيان گذاران و سازمان
گران تشکيالت فارس سازمان بود .او با پشتکار و فعاليت خستگی ناپذﯾرش در
سازمان دھی و ھداﯾت روابط نقش بسيار برجسته ای اﯾفا می کرد و وظيفﮥ انقالبيش
را در کنار رفقائی ھمچون رفيق چنگيز احمدی با فداکاری و صداقت تحسين انگيزی
انجام می داد.
رفيق " خسرو" بدون تردﯾد از محبوب ترﯾن چھره ھای تشکيالت فارس بود .اﯾن
محبوبيت ناشی از خصائل عالی انسانی ،عاطفه و رفاقت عميق او و صميميت فوق
العاده ای بود که در رابطﮥ او با تک تک رفقاﯾش وجود داشت .رفقائی که در کنار "
خسرو" کار کرده اند ،خاطرات زﯾبائی از او را برای ھميشه به خاطر خواھند داشت.
در دورۀ تھاجم ضد انقالب به سازمان ما و ھنگامی که استقرار در ميان کارگران و
زحمت کشان در دستور کار قرار داشت ،رفيق " خسرو" از جمله رفقای ثابت قدمی
بود که با شجاعت ،بار مھمی از وظائف انقالبی را به دوش داشت .در چنين شراﯾطی
که سختی مبارزه باعث گردﯾده بود ،ﯾاران نيمه راه از بر دوش کشيدن وظائف انقالبی
شانه خالی کنند ،رفيق " خسرو" به خاطر کينﮥ عميق طبقاتيش و عشق بی کرانش
به مردم ،مسئوليت ھای بيشتر و بيشتری را پذﯾرا می شد .در اﯾن شراﯾط سخت
مبارزه بود که گوھر انقالبی رفيق درخشش بيشتری می ﯾافت .او که به عنوان
زندانی سياسی زمان شاه و ﯾکی از فعالين دورۀ فعاليت علنی ،برای پاسداران جناﯾت
کار رژﯾم فقھا شناخته شده بود ،از ابتدای آغاز سرکوب زندگی مخفی پيشه کرد و با

ابتکارات مختلف ،قادر گشته بود امکانات زﯾادی را برای تشکيالت فراھم آورد .در ھمين
دوره بود که به اسارت دژخيمان جمھوری اسالمی درآمد.
جالدان و شکنجه گران جمھوری اسالمی که اطالعات زﯾادی از رفيق " خسرو"
داشتند ،او را به زﯾر شکنجه ھای وحشيانه بردند ،اما ھيچ گاه نتوانستند لب راز دارش
را بگشاﯾند .او حتّا اطالعات " سوخته" را ھم نپذﯾرفت و ارادۀ قھرمانانه اش را در دفاع
از منافع کارگران و سازمان محبوبش نشان داد " .خسرو" تمام مدت بازداشت را تا
آخرﯾن ساعات زندگی اش در سلول انفرادی و بدون ھيچ گونه رابطه ای با ساﯾر
زندانيان گذراند .سخت ترﯾن شکنجه ھا را با دشواری و گردنی افراشته و لبانی بسته
تحمل نمود و در عين حال ﯾک دم از تالش برای فرستادن اطالعات به بيرون از زندان،
به سازمانش باز ناﯾستاد .استواری او که به بھترﯾن وجھی در وصيت نامه اش منعکس
است ،از سوی دژخيمان نمی توانست پاسخی به جز حکم اعدام داشته باشد و وی
طبق گزارشات در حالی که به سوی چوبﮥ دار می رفت ،فرﯾادھای مرگ بر خمينی
سرداده بود و اﯾن گونه پوزخند زنان به حکم اعدام بيدادگاه شرع ،جاودانگی زندگی و
عشق را با جان خود پاس داشت.
وقتی خانواده و مردم زادگاھش توانستند با فشار زﯾاد جسد تيرباران شده اش را
از پاسداران جناﯾت کار فقھا تحوﯾل بگيرند با جسد کامال ً کبود شدۀ رفيق حسين روبرو
شدند ،چندﯾن جای بدنش ،از جمله دستش شکسته بود و آثار شکنجه کامال ً بر بدنش
باقی مانده بود .مردم زادگاھش و روستاھای اطراف که رفيق حسين را به خوبی می
شناختند و عشق بی کرانش را به کارگران و زحمت کشان به وضوح دﯾده بودند ،طی
مراسمی شورانگيز جسد او را از شھر ارسنجان تا روستای زادگاھش تشييع نمودند.
خشم و نفرت مردم نسبت به رژﯾم جمھوری اسالمی و جالدان خون آشام آن ،به حدی
بود که پاسداران رژﯾم جرأت جلوگيری از اﯾن مراسم را نداشتند .مردمی که رفيق
حسين را به عنوان ﯾار و ﯾاور خود دوست می داشتند ،بدﯾن طرﯾق ﯾاد پر افتخارش را
گرامی داشتند.
خسرو" اکنون در ميان ما نيست .اما خاطرات زﯾبا و درس ھائی گران قدر از او
برای ما به ﯾادگار مانده اند .مرگ شجاعانﮥ او بی گمان ،مھم ترﯾن درس زندگی او و
درخشان ترﯾن آن بود؛ او به خاطر رھائی طبقﮥ کارگر ،به خاطر فردائی روشن به خاک
افتاد.

