رفيق حسن پيرﯾاﯾی

ھجده ساله بود که تيرباران شد .ھجده سال زندگی پر زحمت ،ھجده سال
زندگی پربار ،برای آنھا که زنان حامله را نيز اعدام می کنند و به کودک  12ساله نيز
رحمی ندارند ،ﯾک جوان  18ساله که " با آنھا" نباشد ،بيش از " حد شرعی" زندگی
کرده و به تنھائی خطری مھلک است ،چرا که درخت شاداب زندگی می خواھد به بار
بنشيند و به ﯾک جھش از نونھالی بيرون بياﯾد .اﯾن در قاموس حکومت فقھا ،خود
گناھی است! اما اگر شادابی جوانی با خردمندی و شور ﯾک انقالبی کمونيست
عجين شود ،آنگاه تيربارانش ﯾک فرﯾضﮥ الھی است! جوان باشی ،کمونيست ھم
باشی ،چه چاشنی انفجاری نيرومندی برای انبار باروت استثمار شوندگان و
محرومان! پﺲ  ...اعدامش می کنند تا خدای سرماﯾه آسوده بيارامد.
حسن پيرﯾاﯾی در سال  1343در بروجرد در خانواده ای فقير به دنيا آمد .در کالس
اول دبيرستان بود که درس را رھا کرد تا شکم خود و خانواده را سير کند و در ھمين
مبارزه برای بقاء ،زجر کشيد و آبدﯾده شد .تحت تأثير برادر بزرگ ،خيلی زود فھميد که
گره کار کجاست و در مبارزۀ سياسی شرکت کرد .با شور فراوان در انقالب بھمن
حضور داشت و از ابتدای شکل گيری " راه کارگر" به سازمان ما پيوست و تا آخر عمر
کوتاھش در آن باقی ماند .رفقاﯾش ھرگز فراموشش نمی کنند ،آن حسن فعال و
پرتحرک و پر شور را ،که زندگی به او اموخته بود تا ھمواره جدی و متکی به خود
باشد .او از دﯾگران نيز ھمين را انتظار داشت .از ھيچ خطائی نمی گذشت و از ابراز
نظرش نسبت به آنچه خطاﯾش می دانست ،ھرگز ابائی نداشت و برای ھمين ،به
شوخی ،به " علی انتقادی" ملقب شده بود) .علی نام مستعار او بود( .در سال 59
دستگير شد ،اما پﺲ از چند ھفته رھاﯾش کردند .در اواخر تابستان سال  ،60مجدداً
دستگير شد و اﯾن بار پﺲ از شکنجه ھای بسيار تيرباران شد .او در زندان،

کمونيستی نمونه باقی ماند و در برابر جالدان رژﯾم از کمونيسم و حقانيّت راھش
دفاع کرد و در وصيت نامه اش نوشت:
)او در بخشی از وصيت نامﮥ مشھورش که داخل لباس ھاﯾش پنھان کرده بود،
نوشته بود(:
» با درود به ھمه کمونيست ھای جھان و با درود به راه کارگر ،من به خاطر
کمونيسم و کارگران و زحمت کشان ،جانم را می دھم ،تنھا چيزی که دارم .مادر جان،
از تو می خواھم موقعی که جسد سوراخ سوراخ شده ام را تحوﯾل گرفتيد ،آن را روی
دست بگيرﯾد ،گرﯾه نکنيد ،شعار مرگ بر سرماﯾه دار و زنده باد سوسياليسم بدھيد.
درود به ھمﮥ کمونيست ھا ،درود به ھمﮥ دمکرات ھا«.
تحربﮥ زندان نشان داد که " علی" رﯾشﮥ محکمی در خاک انقالب داشته است.
فعاليت انقالبی او در زندان و ارسال گزارشات متعددش ،بيانگر احساس مسئوليت
عميق او به انقالب و سازمانش بوده است.
اﯾمان دارﯾم ،آن خورشيد که با پرتو خوﯾش به " علی" ھا اﯾن چنين گرما می
بخشد ،نه چندان دﯾر ،سرزمين ما را گرم و روشن خواھد کرد.

