رفيق حسن اُردﯾن

رفيق حسن اُردﯾن را بسياری از فعالين جنبش چپ می شناسند .مردی که
چھرۀ آرام ،لبخند پر عاطفﮥ ھميشگی و نگاه مطمئنش ،به آدم اعتماد به نفس می
بخشيد .آرامش و فروتنی و متانت کمونيستی او که سی سال مبارزۀ سخت و پيگير
را با تحمل شکنجه و زندان و مقاومت و دربدری پشت سر گذاشته بود ،احترام انگيز
بود و رھرو کمونيست را نسبت به حقانيت راه سرخ

پرولتارﯾائی مطمئن تر می

ساخت.
رفيق حسن مبارزۀ سياسی خود را در سال ھای سی ،در گروه " ﯾکا" )ﯾا در "
کمونيست ھای اﯾران"( آغاز کرد و پس از انحالل آن به " ساکا" )"سازمان انقالبی
کمونيست ھای اﯾران"( پيوست .تمام فعالين اﯾن سازمان در سال  49به وسيلﮥ
ساواک دستگير شدند .رفيق حسن از معدود کسانی بود که به دنبال لو رفتن "
ساکا" ،در مقابل پليس مقاومت بسيار خوبی از خود نشان داد ،او حتّا حاضر نشد در
بارۀ اطالعاتی که در نتيجﮥ زبونی رفيقان نيمه راه ،به دست پليس افتاده بود ،به
دشمن چيزی بدھد .و ھمين سرسختی و مقاومتش موجب شد که کينه و فشار
پليس نسبت به او تشدﯾد شود .اما او در زندان نيز ھيچ گاه روحيﮥ رزمندۀ خود را از
دست نداد و اگر چه مشی چرﯾکی جدا از توده را قبول نداشت ،ولی از آنجا که شور و
شجاعت طرفداران مبارزه مسلحانه و مقاومت آنان را در مقابل رژﯾم ستم شاھی می
ستود ،در غالب حرکات اعتراض و مقاومت در زندان در کنار " چرﯾک ھا" بود .ﯾکی از
خصوصيات بارز او در زندان ،شرکت فعال در آموزش نيروھای جوانی بود که وارد
زندان می شدند.

عشق آتشين او به رھاﯾی طبقﮥ کارگر و زحمت کشان ،عامل اصلی کينﮥ او
نسبت به نظام جابرانه ی سرماﯾه داری بود .او که از ھمان اوان جوانی با شغل نامه
رسانی پست خانه با زندگی سخت زحمت کشان پيوند ﯾافته بود ،ھمﮥ زندگيش را
وقف مبارزه برای رھاﯾی طبقه کارگر کرد .حسن پس از ھفت سال زندان ،در آستانﮥ
قيام از بند پھلوی رھا شد و با تکيه بر تجربه ھاﯾی که از راه ھا و بی راھه ھای
گذشته داشت ،به محفل ھای اوليﮥ " راه کارگر" پيوست و تا آخرﯾن لحظه بدون اﯾن
که به راست ﯾا چپ تن در بدھد ،با فداکاری کمونيستی در صفوف سازمان ما به
فعاليت خود ادامه داد .در تمام اﯾن دوره ھرکس با او کار می کرد ،نظم ،وظيفه
شناسی انقالبی و فروتنی او را می ستود .حسن حتّا در فضای سرکوب و اختناق
وحشيانه بعد از  30خرداد نيز ،ھرگز اﯾن خصوصيات خود را از دست نداد .او در
تابستان  ،61در پی خيانت فردی خود فروخته به نام ناصر ﯾار احمدی ،که عامل اصلی
شکار عده ای از رزمندگان سازمان ماست ،به اسارت رژﯾم خونخوار جمھوری
اسالمی درآمد .از آنجا که رفيق حسن برای اکثر جالدان اوﯾن به عنوان ﯾک زندانی
سياسی پر سابقه شناخته شده بود ،فشار بر او افزاﯾش ﯾافت .اما حسن در مقابل
ُنه ماه شکنجﮥ بی امان ،مردانه اﯾستاد و اطالعات سازمانی به دشمن نداد و از
حقانيّت مارکسيسم – لنينيسم دفاع کرد .ﯾکی از روزھای بازجوئی وقتی الجوردی
جالد او را دﯾد ،با کينﮥ تمام به ھمکاران جناﯾت کار خود گفت :من اﯾن مرد را می
شناسم ،او ذاتاً کمونيست است .در اﯾن وضعيت و در شراﯾطی که توده ای ھای
خائن به طبقل کارگر به ھر حقارتی تن در داده و به صورت مترسک ھای مفلوک
جلوی تلوﯾزﯾون ظاھر می شدند و توبه می کردند ،دشمن کوشيد از اُردﯾن نيز که
چھره ای شناخته شده در جنبش بود ،وسيلﮥ تبليغاتی بسازد .از اﯾن رو دو راه در
پيش روی او گذاشته شد :اعدام ﯾا مصاحبﮥ تلوﯾزﯾونی! و رفيق حسن با انتخاب مرگ
سرخ ،زندگی ذلت بار را به صورت ُتفی بر چھرۀ ننگين رژﯾم جمھوری اسالمی کوبيد.
بنا به اطالعی که دارﯾم ،حسن حتِا در شراﯾطی که منتظر اعدام خود بوده ،ھرگز
آرامش اطمينان بخش ،متانت کمونيستی و لبخند ھميشگی خود را از دست نداده
بود .او در آخرﯾن مالقات با ھمسر و تنھا فرزندش ،چنان روحيﮥ شاد و مطمئنی از خود
نشان داده و گفته بود  » :ھمه چيز رو به راه است« که خانواده اش گمان کرده بودند
که حسن به زودی آزاد شده و به آنان می پيوندد .اما حسن با انتخاب مرگ سرخ،
ھمه چيز را روبه راه کرده بود! او سرانجام پس از  45سال زندگی ،که نزدﯾک به سی
سال آن در مبارزه برای کمونيسم گذشته بود ،در اول ماه مه سال  ،62ﯾعنی درست

در روز ھمبستگی جھانی کارگران ،ھمراه عده ای دﯾگر از رزمندگان کمونيست،
تيرباران شد .او زندگی خود را به انقالب تقدﯾم کرد ،با اﯾن اطمينان که اﯾن راه سرخ را
طبقﮥ کارگر و کمونيست ھای بی شمار ،پر شتاب و بی امان تا پيروزی جھانی
کمونيسم ھمچنان ادامه خواھند داد.
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