رفيق ﯾوسف آل ﯾاری
)عضو کميته مرکزی(
ارنستو چه گوارا ،به رواﯾت ﯾکی از دوستان نزدﯾکش،
ھميشه می گفته » :باﯾد خشن بار بيآئيم ،بی اﯾن که لطافتمان
را از دست بدھيم« .بار آمدنی چنين ،بسيار مشکل است و بدون خمير ماﯾﮥ عشق به
مردم و عشق به نيروھای زندگی ،ناشدنی است .ﯾوسف ﯾکی از نمونه ھای درخشان
اﯾن آلياژ گرانبھا بود .عشق بی کرانش به مردم و اﯾمان تردﯾد ناپذﯾرش به حقانيّت
زندگی ،در او کينه ای خاموش نشدنی نسبت به ستمگران و بھره کشان و جھان
خواران به وجود آورده بود .و ھمين عشق و کينه ی توأمان بود که او را به ﯾکی از
استوارترﯾن انقالبيون کمونيست کشور ما تبدﯾل کرد .با به خاک افتادن او ،نيروھای
زندگی ،طبقﮥ کارگر و ھمچنين سازمان ما گوھر گران بھائی را از دست دادند.
رفيق ﯾوسف آل ﯾاری در سال  1324در تبرﯾز و در ﯾک خانوادۀ مرفه زاده شد،
تحصيالتش را تا پاﯾان دبيرستان در تبرﯾز ادامه داد و بعد در تھران در دانشگاه ملی،
رشته حقوق خواند .او نزدﯾک ترﯾن دوست رفيق کرامت دانشيان بود .آن دو در سال
ھای آخر دبيرستان ،ھمکالس و با ھمدﯾگر آشنا شدند و به خاطر گراﯾشات سياسی
مشترک ،دوستی شان به سرعت محکم شد ،بعد از پاﯾان دبيرستان ،آنھا ﯾک محفل
مارکسيستی به وجود آوردند و به مبارزه سازمان ﯾافته عليه رژﯾم خودکامه پھلوی
پرداختند .و در ارتباط با ھمين محفل بود که در سال  49ھر دو در ﯾکی از روستاھای
خوزستان ،که کرامت در آنجا به عنوان سپاھی دانش خدمت می کرد ،دستگير شدند،
دشمن نتوانست از آنھا اطالعات مھمی به دست آورد ،در نتيجه ﯾوسف فقط به شش
ماه زندان محکوم شد و کرامت به ﯾک سال .آنھا بعد از آزادی ،بالفاصله مبارزه شان را
با پيگيری بيشتری از سر گرفتند .و بار دﯾگر در سال  52دستگير شدند .رازداری رفيق
کرامت در برابر دشمن ،موجب شد که رفيق ﯾوسف محکوميت نسبتاً سبکی )شش
سال( داشته باشد ،کرامت با شجاعتی غرور انگيز دادگاه نظامی رژﯾم را به محاکمه
رژﯾم ستم شاھی مبدل ساخت و بنابراﯾن تيرباران شد و ﯾوسف تا انقالب بھمن در

زندان ماند .با انقالب مردم از اسارت رھا شد و بدون کوچک ترﯾن وقفه ،مبارزه را از سر
گرفت .او ﯾکی از پاﯾه گذاران و ﯾکی از اعضای کميته مرکزی سازمان ما بود و با
پشتکاری فرساﯾش ناپذﯾر ،با تمام توان و تا آخرﯾن لحظه ھای زندگيش ،برای حفظ و
استحکام انقالبی سازمان و پاالﯾش از کژﯾھا کوشيد .برای مدتی قابل توجه ﯾکی از
مسئوالن بخش شھرستان ھای سازمان بود ،در آنجا و ھميشه فرساﯾنده ترﯾن کارھا
را با آغوش باز می پذﯾرفت ،صداقت و استواری کمونيستی اودر مبارزه با اپورتونيست
ھای راست و شبه توده ای ھا ،ھرگز در سازمان ما فراموش نخواھد شد .در تابستان
 60در ﯾکی از شھرستان ھا ،با انبوھی از مدارک سازمانی دستگير شد .ھمﮥ رفقا
گمان می کردند که ﯾوسف دﯾگر از دست رفت .اما او با اعتماد به نفس و ھوشياری
انقالبی توانست دشمن را خام کند و پس از ده روز از چنگ سپاه پاسداران جناﯾت کار
خمينی رھا شود بار آخر ،ﯾوسف در مرداد  ،62در جاده کرج به عنوان فردی مشکوک
دستگير شد .برای مدتی دشمن نتوانست ھوﯾت واقعی او را درﯾابد ،اما بعداً از طرف
خائنان "تواب" شناسائی شد و تا آخر با قھرمانی کمونيستی در برابر شکنجه گران
پليد رژﯾم فقھا اﯾستاد و پس از تحمل ﯾک سال شکنجﮥ بی امان ،روز  23مرداد  63با
گام ھای استوار بلشوﯾکی ،در برابر جوخﮥ تيرباران قرار گرفت.
ﯾوسف آموزگاری توانا بود ،استعدادھای انقالبی را با تيزبينی تشخيص می داد ،با
وسواس دستچين می کرد و با پشتکار و عاطفه ای بی کرانه پرورش می داد .بی
جھت نيست که او محبوب ھمﮥ سر سپردگان به راه انقالب بود .پيوندھای دوستی او
با ھمه و عواطف عميق او به ھمﮥ رفقاﯾش ،در نھاﯾت با ميزان سرسپردگی انھا به
آرمان پرولتارﯾا تعيين می شد .ﯾکی از رفقا نقل می کرد که به مناسبتی از ﯾوسف
پرسيدم :بزرگ ترﯾن آرزوﯾت چيست؟ بالدرنگ جواب داد :سوسياليسم .گفتم
سوسياليسم آرزوی ھمﮥ ماست ،اما قبل از آن چه؟ جواب داد :قبل و بعد از آن
سوسياليسم ،و ھميشه سوسياليسم .و چشمانش پر از اشک شد .ھمين اﯾمان
تزلزل ناپذﯾر به سوسياليسم موجب می شد که ﯾوسف در دشوارترﯾن شراﯾط و در
تارﯾک ترﯾن لحظات ،اميد شادمانه اش را به به روشنائی و زندگی حفظ کند .آخرﯾن
نوشتﮥ او به عنوان وصيت نامه ،و به قول خودش به عنوان " الوداع شادمانه" اميد
خاموشی ناپذﯾر او را به نيروھای زندگی نشان می دھد ،او در اﯾن نوشته ،با تدبيری
زﯾبا از سانسور آدم کُشان خمينی ،که با وحشت خفاشان از روشنائی ،حتّا آخرﯾن "
الوداع" شھدا را نيز مثله می کنند ،گرﯾخته و با آواز شجاعانه و شادمانه زندگی ،مرگ
و نيروھای مرگ را تحقير کرده است .او حتّا در اخرﯾن لحظه نيز کوشيده با "تدبير

زندگی" بر چھرۀ کثيف رژﯾم خمينی ُتف کند .بگذارﯾد ھمراه ماکسيم گورگی تکرار کنيم
که ... » :و ما می خوانيم آواز جنون شجاعان را .زﯾرا که جنون شجاعان تدبير زندگی
است«.
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صادره از تبرﯾز
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پدر :علی
مادر فداکار ،خواھران و برادران عزﯾزم؛
آرزومندم ھميشه خوش و خرم و شادکام باشيد.
اﯾن چند خط را به عنوان الوداع شادمانه براﯾتان می نوﯾسم و با اﯾن تقاضا و اميد
که واقعاً مسئلﮥ مھمی در ميان نبوده است.
اول از ھمه از بچه ھا )مطابق معمول( شروع می کنم .کوچولوی ھوشنگ
وخواھر جانجانی علی!! چطور است؟ الدوز عروسک و رقاصک چی؟ باز ھم مجالس را
با رقص خود شاد و سرحال می کند؟ علی باال چطور است؟ البد تدرﯾس در دانشگاه
را به پاﯾان رسانده و در فکر اختراع بدﯾعی است که جاﯾزه نوبل را بگيرد .کورش مھربان
چه کار می کند؟ و آﯾدا و آﯾال ،آﯾا باز ھم با ھم سرِ جنگ و دعوا دارند ﯾا ھمزﯾستی
مسالمت آميز کرده اند؟ نازلی محبوب من چه کار می کند ،آﯾا باز ھم ھمه را با بلبل
زبانی ھاﯾش مسحور و مسرور می کند؟ ليالی قشنگ و دوست داشتنی چه طور
است؟ و مسعود عاقل و ماﯾﮥ افتخار چی؟ و باالخره منيژه عزﯾزم خوبست؟ بچه دار
شده است؟ کاش بچه اش را می دﯾدم؟ ھمه شان را از طرف من سالم گرم و
)برشته( برسانيد .از بزرگ ترھا فاکتور می گيرم و سالم می رسانم به مھناز و فاطی
و صدی و مليحه و نيز به فرج و ھوشنگ و موسی و نيز به مجيد آقا و مينا به پاس
محبت ھاﯾشان .مادر ،آرزو داشتم بھت برسم و شادمانت نماﯾم ،ولی می بينی که
مقدور نشد و می دانی که اﯾن مرگی خود خواسته است.
روی ھمه تان را می بوسم و آرزو دارم با ھمدﯾگر مھربان تر باشد.
بدرود و قربان ھمگی  ،ﯾوسف
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