رفيق حسن طباطبائی

آدم ھائی ھستند که " تارﯾخی" اند .حسن طباطبائی ھم از اﯾن دسته آدم
ھاست .او جزو ھمافرانی بود که در شب تارﯾخی بيست و دوم بھمن ،به ھمراه رفيق
شھيد محمد شفيع والی ،جرقه ھای قيام مسلحانه را در پادگان فرح آباد و در مقاومت
انقالبی در برابر مزدوران گارد سلطنتی برافروختند.
رفيق حسن طباطبائی سرگرد ھمافر ،در قسمت شارژ الکترﯾکی ھواپيماھای
نظامی قبل از پرواز در فرودگاه مھرآباد کار می کرد و با رفيق محمد شفيع والی که او
نيز با درجﮥ سرگردی ،پست فرماندھی کنترل پرواز ھواپيماھای نظامی اﯾن فرودگاه را
به عھده داشت در ارتباط بود .اﯾن دو ھمافر انقالبی و کمونيست که در مسير مبارزه
برای سوسياليسم ،محو ھرگونه دستگاه سلطﮥ اقليت بھره کش بر اکثرﯾت مردم و در
اﯾن رابطه ،انحالل ارتش جدا از مردم و تکيه انقالب بر کارگران و توده ھای مسلح را
می خواستند،

در مقابل بازسازی ارتش درھم شکستﮥ رژﯾم سرماﯾه داری شاه

توسط رژﯾم سرماﯾه داری خمينی به مقاومت آگاه گرانه و سازمان گرانه پرداخته،
ماھيت شوراھای اسالمی پرسنل ارتش و تالش رژﯾم برای گسترش آنھا را افشا کرده
و عالرغم مراقبت شدﯾد دستگاه ھای جاسوسی رنگارنگ رژﯾم ،نشرﯾﮥ انقالبی " اتحاد
پرسنل متعھد ارتش" را در ميان کارکنان فرودگاه مھرآباد و چندﯾن پادگان توزﯾع می
کردند .رفيق حسن که مسئوليت پخش اﯾن نشرﯾه را به عھده داشت ،با وجود آگاھی
از خطر بسيار عظيم چنين وظيفه ای ،در پذﯾرش مسئوليت و انجام آن کوچک ترﯾن
تردﯾدی به خود راه نمی داد .او به ھمراه رفيق دليرش محمد شفيع والی و دﯾگر ھم
رزمان ،با ھُ شياری و مھارت ،تور جاسوسان درون ارتش را خنثا می کرد ،خود
فروختگان حزب اللھی ،توده ای و اکثرﯾتی را که در تالش ضد انقالبی برای تبليغ
حماﯾت از رژﯾم والﯾت فقيه ،در درون ارتش نيز با ﯾک دﯾگر مسابقه گذاشته بودند ،افشا
می کرد و با شجاعت تمام وظيفﮥ خطير و بسيار مھم تبليغ و تروﯾج کمونيستی در
درون ارتش را به پيش می برد.
در پائيز سال  60رفيق حسن به ھمراه رفيق محمد شفيع والی ،به ھنگام حمل
بسته ھای اعالميه سازمان و نشرﯾﮥ " اتحاد پرسنل متعھد ارتش" به دست پاسداران

رژﯾم گرفتار آمد و با حساسيتی که رژﯾم نسبت به ارتش داشت ،به زﯾر خشن ترﯾن و
فجيع ترﯾن شکنجه ھا کشانده شد تا شاﯾد سر نخی از روابط خود را در درون ارتش و
نيز در ارتباط با سازمان برمال کند ..ليکن ھمﮥ تالش ھای رژﯾم اسالمی بی ثمر ماند.
رفيق " حميد" نيز ھمچون ھم رزم قھرمانش " اسکندر" ،بيھوده نام " پرسنل متعھد"
را روی خود نگذاشته بود .او با تعھدی کامل در مقابل مردم ستم دﯾدۀ کشورش و با
اﯾمان استوار به سوسياليسم ،که تنھا راه رھاﯾی انسان ھا از ھر گونه ستم سياسی
و طبقاتی است ،با مشت ھای گره کرده ،سينه ای جلو داده و سری افراشته ،در برابر
جوخﮥ تيرباران اﯾستاد .او با الھام از خسرو روزبه ،مرگ سرخ را پذﯾرا شد تا مبارزه
عليه " اطاعت کورکورانه" در ارتش پاﯾدار بماند .تعھد ،پيگيری و جسارت انقالبی اﯾن
رفيق قھرمان ،اﯾنک برای ھمﮥ رفقائی که در درون نيروھای مسلح به وظاﯾف انقالبی
خود ادامه می دھند ،سرمشقی است که راه پيروزی را نشان می دھد.

