رفيق کوروش ﯾکتا

کوروش از جمله غنچه ھای ناشکفتﮥ جنبش انقالبی ميھن ماست که رژﯾم دنائت
و پستی خمينی مجال شکفتن او را نداد .او که ھنوز چند صباحی از پيوستن اش به
نيروھای ھوادار ما نمی گذشت ،در جرﯾان ﯾورش شبانﮥ چماق داران و نيروھای سپاه
پاسداران رشت ،در دوم مرداد  59به کوچصفھان ،از ناحيﮥ نخاع مورد اصابت گلولﮥ
دشمن قرار گرفت .و با وجود از کار افتادن بخشی از پيکرش ،با مقاومتی جانانه ،با
روحيه ای عالی و غير قابل تصور و با عشق به زندگی ،بعد از  40روز دست و پنجه نرم
کردن با مرگ ،در  31شھرﯾور  1359در سن  19سالگی ،تمام ھستی خوﯾش را در راه
ھدفی نھاد که ھنوز دو ماه از ارتباط نزدﯾک با آن نمی گذشت .کوروش در طول چھل
روز بستری بودنش بارھا به رفقاﯾش گفته بود» :برای من مھم نيست که بميرم ،ولی
می دانم خوب می شوم و دوباره به مبارزه ادامه می دھم« .و پيوسته می خواست
بداند که رفقاﯾش نسبت به درگير شدن او با نيروھای دشمن چه قضاوتی دارند .به
ھمين دليل می پرسيد" » آﯾا من اشتباه کردم جلو رفتم؟« .او در تمام طول مداوا و با
تمام ناتوانی ھای جسمی خود ،فلج شدن بخش مھمی از بدن ،عدم توانائی برای
صحبت کردن ،عدم توانائی برای خوردن غذا ،خون رﯾزی درونی مداوم و  ...نمونﮥ
شگرف مقاومت ﯾک انسان مصمم برای نيل به ھدف و ميل به مبارزه در راه آن بود.
ھرچند کوروش فرصت نيافت در فعاليت سياسی خود بيشتر در کوران مبارزه قرار
گيرد و بياموزاند ،اما در اولين و بزرگ ترﯾن آزمون سياسی خود ،چه خوب درس
مقاومت ،استواری و اميد به زندگی و آﯾنده را به ھم رزمانش داد.
در اول مھر ھنگامی که زنگ مدارس شھر به صدا درآمد ،دانش آموزان مدارس و
ھم کالسی ھای کوروش ،به جای حضور در کالس درس ،در ميان انبوه مردم
اندوھگين ،جنازۀ او را مشاﯾعت کردند .مرگ او چنان خشمی را در سطح شھر حاکم
نمود که تا مدت ھا نيروھای رژﯾم در موضعی تدافعی امکان ھر نوع تبليغی را از دست

داده بودند و اﯾن عمل جناﯾت کارانﮥ خود را به نيروھای ناشناخته نسبت می دادند .اما
دت ﯾابی
ددمنشی و توحش فقھا و اﯾادی شان به ھمين جا ختم نشد .بعد از ح ّ
درگيری سياسی ،ميدان تعرض حتّا به مزار نيروھای انقالبی نيز کشيده شد و در اﯾن
عمال خمينی بی نصيب نماند و
رھگذر سنگ ﯾادبود او نيز از داﯾرۀ اقدامات رذﯾالنﮥ ُ
بارھا مورد تخرﯾب قرار گرفت و ھر بار موجی از تنفر را نيز برانگيخت.
اکنون محل دفن کوروش در قبرستان شھر ،ﯾادگار جناﯾتی آشکار و شھادتی
معصومانه است که ھيچ گاه از خاطره ھا زدوده نخواھد شد.
مادر کوروش در مراسم به خاک سپاری فرزندش خطاب به انبوه زنان و مردان شرکت
کننده در مراسم چنين گفت:
» از اظھار ھمدردی شما عزﯾزانم بسيار سپاس گزارم .و اما من فرزندم را دادم در راه
ھدفی که داشت و در مبارزه برای آرمانش تا آخرﯾن لحظﮥ زندگی خود از پای ناﯾستاد.
از دﯾگر مادران انتظار دارم که به آﯾنده بنگرﯾم ،آﯾنده ای که فرزندانمان برای آن مبارزه
می کنند .آﯾنده ای که خلق ھا را از بند ظلم و ستم ،سرکوب و اختناق رھا می سازد.
فرزندانمان را درﯾابيم و جلوﯾشان را نگيرﯾم ،حاال اگر نه ھم گام با آنان ،الاقل به دفاع از
اھداف واالﯾشان گام بردارﯾم .من فرزندم را نثار آزادی کردم و می خواھم که با آرمان
فرزندانمان مخالفت نکنيد .«...

