رفيق حيدر زاغی

رفيق شھيد حيدر زاغی در سال  1335در ﯾک خانوادۀ زحمتکش در ﯾکی از محالت
قدﯾمی تھران به دنيا آمد .پدرش کارگر قھوه خانه بود و درآمد کمش کفاف مخارج
زندگی را نمی داد .حيدر مجبور بود از ھمان اوان کودکی ھم زمان با درس خواندن کار
کند تا فشار بر پدر پيرش نيآﯾد .رفيق حيدر از ھمان اوان تحصيل عالقﮥ وافری به طبقﮥ
زحمتکش داشت ،او خودش ھم در خانوادۀ زحمتکش به دنيا آمده بود .او در ميان ھم
کالس ھاﯾش به صداقت و صفا مشھور بود .او به طبقﮥ زحمتکش عشق می ورزﯾد ،در
قھوه خانه ای که پدرش کارگر آن بود با کارگرانی که مشتری قھوه خانه بودند ھميشه
ﯾک رابطﮥ انسانی داشت و برای آگاھی اﯾن طبقه ھميشه تالش می کرد .رفيق حيدر
زاغی فعاليت سياسی خود را از سال  1352شروع نمود در سال  1354مآمورﯾن
ساواک به محل سکونت رفيق حيدر که در اتابک خاوران بود ،ﯾورش بردند و بعد از
بازرسی منزل ،حيدر را با خود بردند ،ولی چون چيزی به دست نياورده و نتوانستند از
او حرفی بکشند ،او را آزاد کردند .در سال  1355بعد از اخذ دﯾپلم ،به علت اﯾن که توان
مالی نداشت نتوانست به دانشگاه راه پيدا کند .در ھمان سال به خدمت سربازی
اعزام و در سپاه بھداشت مشغول خدمت گردﯾد و نظر بر اﯾن که به مردم عالقﮥ فراوان
داشت ،درخواست نمود که او را به نقاط محروم کشور اعزام نماﯾند و با درخواست
خود به جزﯾرۀ سيری انتقال ﯾافت .و ھرچه در توان داشت سعی نمود که به مردم آن
دﯾار خدمت نماﯾد .او زندگی پر از فقر و فالکت مردم آن منطقه را با گوشت و پوست
خود حس می کرد و در اﯾنجا بود که در مبارزه بر عليه رژﯾم شاه مصمم تر گشت .پاﯾان
خدمت سربازی رفيق حيدر مصادف گردﯾد با مبارزۀ مردم ستم دﯾده با رژﯾم شاه .او
ھمچون دﯾگر انقالبيون در به ثمر رساندن قيام فعاليت گسترده ای داشت .حيدر بعد از
پيروزی قيام بھمن نيز فعاليت گسترده ای داشت و بلشوﯾک وار مبارزه می کرد تا اﯾن

که با اعالم موجودﯾت سازمان کارگران انقالبی اﯾران )راه کارگر( به اﯾن سازمان
پيوست.
او در زمستان سال  59در جادۀ تھران– کرج در مينی بوس توسط دژخيمان فقھا
دستگير می شود .در موقع دستگيری در مينی بوس ،مسافران بر دژخيمان اعتراض
می نماﯾند ،ولی رفيق حيدر می گوﯾد شما آرام باشيد ،مسئله ای نيست و پس از
دستگيری به کميتﮥ مرکزی و سپس به زندان اوﯾن انتقال می ﯾابد .در دادگاه اول رفيق
حيدر به  18ماه زندان محکوم می شود و در پائيز سال  61به جای اﯾن که او را آزاد
نماﯾند ،او را به سلول انفرادی در زندان گوھر دشت انتقال می دھند .در اﯾن زندان
دژخيمان آخرﯾن شيوه ھای شکنجه را بر روی اﯾن انقالبی قھرمان پياده کردند .حدود
 18ماه در انفرادی به سر برد .چھار سال تمام رفيق حيدر ممنوع المالقات بود .در
سال  63او را دو باره به زندان اوﯾن انتقال دادند .ھر وقت خانوادۀ حيدر به مالقات می
رفتند ،حاجی کربالئی )معروف( ﯾکی از مسئولين زندان اوﯾن می گفت اﯾشان )رفيق
حيدر( نخود لوبياﯾش نپخته تا به شما مالقات بدھيم! ﯾک بار مادرش که در آن موقع
زنده بود جواب داده بود » :اگر منتظر پختن نخود و لوبياﯾش ھستی ،ھرگز نخواھد
پخت!« او از زندان به رفقاﯾش پيام فرستاده بود که من وصيت نامﮥ خود را نوشته ام.
رفيق حيدر که توسط ناصر ﯾار احمدی ،عنصر خائن خود فروخته لو رفته بود ،به
خاطر آثار آشکار شکنجه ھای شدﯾد بر بدنش ،ممنوع المالقات شده بود.
جانيان به او گفته بودند اگر می خواھی جان خود را نجات بدھی ،باﯾد سه نفر را
لو بدھی و با رژﯾم ھمکاری نمائی .ولی رفيق حيدر زاغی گفته بود که شما اﯾن آرزو را
به گور خواھيد برد.
سرانجام او در تابستان  1364مجدداً دادگاھی شد .به رفيق حيدر می گوﯾند که تو
محکوم به اعدام شده ای .ولی او در جواب جانيان می گوﯾد من رژﯾم و دادگاه شما را
قبول ندارم .من ﯾک مارکسيست ھستم .به او می گوﯾند باﯾد مسلمان شوی! جواب
می دھد :شما که نماﯾندۀ مسلمانان ھستيد خود می دانيد که با من چه کار کرده اﯾد!
من ﯾک بار در نوجوانی مسلمان بودم که برای ھفت پشتم بس است!
رفيق شھيد حيدر زاغی تعرﯾف می کرد :ﯾک شب مرا از خواب بيدار کردند و گفتند
وصيت کن که امشب اعدام خواھی شد و مرا بردند و پس از آزار و اذﯾت مجدداً به
سلول برگرداندند .بعد از چند روز از اﯾن واقعه حکم دادگاه او را به او ابالغ کردند که به
 12سال زندان محکوم شده ای .در تمام اﯾن مدت  3/5سال ،رفيق حيدر زاغی در
انفرادی به سر برده بود تا اﯾن که در پائيز  1367او را به شھادت رساندند .قبل از اعدام

مدت سه ماه دﯾگر روی رفيق حيدر کار شد تا بلکه با رژﯾم سازش کند به او گفته بودند
اگر با ما سازش کنی ،اعدام نخواھی شد .در جواب آنھا رفيق حيدر گفته بود اگر ما را
بکشيد ،شما رفتنی ھستيد و اگر نکشيد ،باز ھم رفتنی ھستيد! و اضافه کرده بود اگر
اکنون در دستم اسلحه بود ،خون کثيف شما را می رﯾختم .رفيق حيدر تا آخرﯾن لحظه
از آرمان ھای انقالبی خود دفاع کرده و ھميشه از مواضع سازمانی ،پاسداری کرد و
سرانجام با سه تن از ھم رزمانش ،جان خود را فدای آرمان مقدس کارگری نمود و
بلشوﯾک وار شھيد شد.
راھش جاوﯾد و پر رھرو باد!

