رفيق محمد حسن نبوی
رفيق محمد حسن نبوی ،از کادرھای با سابقﮥ جنبش کمونيستی اﯾران بود .در
دوران سلطنت ضد مردمی پھلوی ،او به قصد مبارزه عليه آن به صفوف رزمندگان
انقالبی خلق پيوست .در آن سال ھا که پرچم سفيد سازش با رژﯾم از طرف حزب
توده ،نقش و وجھﮥ کمونيست ھا را زﯾر سئوال برده بود ،و از طرف دﯾگر رژﯾم نيز قدرت
خود را به رخ می کشيد ،از سر و جان گذشتن ،الزمﮥ مبارزۀ صادقانه بود .او در ارتباط
با سچفخا به فعاليت انقالبی روی آورد و اوائل سال  50توسط مزدوران رژﯾم شاه
دستگير و به  8سال زندان محکوم گردﯾد .زندان برای رفقائی نظير او که راه انقالب را
برگزﯾده بودند ،دانشگاه و آزماﯾشگاه مفيدی بود .انقالب و حرکت خروشان توده ھای
انقالبی ،او را به ھمراه دﯾگر زندانيان سياسی در بند ،آزاد کرد.
تجربﮥ گران بھای زندان ،خط راه نمای مارکسيسم را روشن تر در مقابلش قرار داد
و بالفاصله بعد از زندان به " راه کارگر" پيوست و مبارزۀ انقالبيش را با الھام از تجارب
انقالب بھمن و نقد مشی چرﯾکی جدا از توده ھا ،در صفوف " راه کارگر" تداوم داد.
رفيق حسن ) با نام مستعار " باقر"( از مسئولين تشکيالت تبرﯾز بود و در پاﯾه گذاری
تشکيالت آذرباﯾجان سازمان ،به ھمراه رفقای شھيد عبدﷲ افسری و چنگيز احمدی
نقش برجسته ای اﯾفا نمود .در اواسط سال  59به عنوان مسئول تشکيالت بروجرد به
آن منطقه اعزام شد و به آموزش و تربيت رفقای جوان و پر شور آن دﯾار پرداخت.
در اواﯾل سال  60برای مبارزه با عناصر اپورتونيست و توده ای مآب و مقابله با
خراب کاری ھای خائنانﮥ اﯾن ھم دستان جمھوری اسالمی به آذرباﯾجان بازگشت و با
قاطعيت و پی گيری و دل سوزی بسيار برای حفظ پاکيزگی سازمان و صيقل دادن
سالح خط انقالبی در برابر اپورتونيست ھای خائن تالش نمود .او در اﯾن دوره به دليل
مسئوليت ھاﯾش به تمام شھرھای آذرباﯾجان رفت و آمد می کرد و سازمان ھای
شھری تشکيالت منطقه را در جھت پيوند با توده ھا و طبقﮥ کارگر و پی رﯾزی ﯾک
تشکيالت کارگری و کمونيست ھداﯾت می کرد.
در سال ھائی که سجده در پای روحانيت مرتجع و مبارزۀ " ضد امپرﯾاليستی" آن،
کرختی و خرفتی خائنانه ای را به نماﯾش می گذاشت ،مبارزات انقالبی امثال رفيق "
باقر" اھميتی بس عظيم برای نيروھای راستين مارکسيسم انقالبی داشت.

پس از ﯾورش پاسداران رژﯾم سياه اسالمی به تشکيالت آذرباﯾجان و خروج تعدادی
از مسئولين کميتﮥ آذرباﯾجان از منطقه ،رفيق "باقر" مسئوليت کميتﮥ آذرباﯾجان را به
عھده گرفت و با فداکاری و از خود گذشتگی زﯾادی در حفظ بخش ھای گوناگون
سازمان در منطقه – در زﯾر ضربات رژﯾم – ھمت گماشت .در شراﯾطی که مجبور شده
بود برخی از امکانات و خانه ھای تشکيالتی را تخليه کرده و عقب نشينی نماﯾد،
دستگاه ھای چاپ و سالح ھای کميته را در خانﮥ خودش نگه داری می کرد و در ھمين
حال به سازمان دھی نيروھا و سر و سامان دادن روابط و خارج کردن بخش ھای زﯾر
ضرب دشمن ،از ضربه پذﯾری می پرداخت .او با روحيه و جنگندگی قابل تحسينی
وظاﯾفش را به انجام می رساند و به راستی مربی خوبی برای ھمﮥ رفقاﯾش در کار
شجاعانه و پی گيرانه و منظم انقالبی بود.
او در اواخر سال  60به ھمراه ھمسرش توسط دژخيمان حکومت اسالمی
دستگير شد .سال  60سال دفاع خونين از سنگرھای اﯾدئولوژﯾک ،سياسی و
تشکيالتی سازمان ما بود و چنين دفاعی بدون اﯾستادگی در زندان و مبارزۀ انقالبی در
بيرون ميسر نبود و رفيق حسن آن گاه که در زندان بود ،مانند رفقای در بند دﯾگر ،با
حراست از وجوه مختلف سازمان در دفاع از مارکسيسم انقالبی و خط پرولتری
سازمان تالش نمود .مقاومت دليرانﮥ او در زﯾر شدﯾدترﯾن شکنجه ھای قرون وسطائی
رژِﯾم ،عزم راسخ او را برای دفاع از منافع انقالبی کارگران و زحمت کشان به نماﯾش
گذاشت .در مدت کوتا ِه زندان او ﯾک رشته آموزش ھا برای زندانيان ترتيب داد که در
آن ضمن افشای ر ِژﯾم جناﯾت کار جمھوری اسالمی و مرزبندی با انحرافات راست ھا و
ھمدستی خيانت کارانﮥ آنان با ارتجاع فقاھتی و رھبری مجاھدﯾن ،به دفاع از آرمان
سرخ پرولتارﯾا پرداخت .او سرانجام در بی دادگاه اسالمی به اعدام محکوم گردﯾد.
دشمن طبقاتی به ھنگام اعدام از او طلب ندامت و انجام مصاحبﮥ تلوﯾزﯾونی به عنوان
ﯾکی از مسئولين سازمان در تبرﯾز کرد تا از اعدام او صرف نظر نماﯾد .اما حسن
دالورانه و با ارادۀ کمونيستی و بلشوﯾک وار ،آن نﮥ خونين را بر زبان آورد و به ھنگام
عزﯾمت به پای جوخﮥ آتش ،قھرمانانه شعار " مرگ برخمينی ،زنده باد کمونيسم" را
فرﯾاد می زد ،مزدوران بر اثر خشم خود از فرﯾاد انقالبی رفيق ،ابتدا سه گلوله به
پاھای او شليک کردند و سپس او را اعدام کردند.
مرگ سرخ او ،نوﯾد روﯾش زندگی ،از خاکستر مرتجعين مرگ گستر بود .ﯾاران
حسن ،درفشی را که او تا پای جوخﮥ آتش با خود حمل کرد ،شانه به شانه در اھتزاز
نگاه خواھند داشت.

