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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٧ جنوری ٠۵
   رفيق شھيد ھاشم باباعلیۀدر بار

  
ِ در بخش صيمره در يکی از مناط١٣٢۴ک فدائی خلق رفيق شھيد ھاشم باباعلی در سال يچر َ ُق غربی لرستان در يک ِ

 با توجه به شرايط خانواده، رفيق ھاشم در ميان زحمتکشان و ستمديدگان روستا . دھقانی چشم به جھان گشودۀخانواد

اين موقعيت باعث آن بود که وی شناخت درست و عينی از . زيست و ھمواره با آن ھا در تماس مستقيم قرار داشت

 به طور عينی مشاھده کرد که اصالحات ارضی ادعائی شاه دردی از درد ھای از جمله وی. مسايل جامعه پيدا کند

نه ين زميغات دستگاه در اي تبلۀدوا نکرده و از آن ھا نکاسته است و دريافت که ھمرا شمار دھقانان و رنجبران روستا يب

   .ستيش نيدروغی ب

 تحصيل به خرم آباد رفت و در دبيرستان بھار ۀادام دبستان را در ده زادگاه خود گذرانده بود برای ۀرفيق ھاشم که دور

 ۀاو سپس موفق شد که وارد دانشکد. ان رسانديرستان را با اخذ ديپلم به پايل پرداخت و دوران دبياين شھر به تحص

ل ، ين تحصيق ھاشم در حيرف. التش را ادامه دھديسانس تحصيخ تا گرفتن لي تارۀات دانشگاه مشھد گشته و در رشتيادب

محيط دانشگاه و شرکت در اعتصابات دانشجوئی از يک طرف و آشنائی با . ات ھم بودي ادبۀ دانشکدۀکتابدار کتابخان

ق ي مشھد گروه رفۀن شاخيولؤست ھائی ھمچون رفقا بھمن آژنگ، غالم رضا گلوی و حميد توکلی که از مسيکمون

ان شرايط مناسبی برای وی به وجود آورد که طی آن بودند ، از طرف ديگر چن) و بعد چريکھای فدائی خلق(احمدزاده 

رفيق ھاشم بابا علی در .  مبارزاتيش ھر چه بيشتر باال رفتۀ يافت و ھم روحيءھم آگاھی انقالبی رفيق ھاشم ارتقا

سم  لنيني- به ستونی از چريکھای فدائی خلق در مشھد تبديل شدند به مارکسيسم ًارتباط با رفقای کمونيست مشھد که بعدا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ده بود با ينه دياو که سال ھا در ميان زحمتکشان بی چيز زيسته بود و مظالم ذاتی نظم طبقاتی را به ع. دست يافت

 کارگران و رنجبران از قيد و بندھای ستم طبقاتی و ۀسم  ھدف نھائی خود را رھائی ھميني لن-سم يرش مارکسيپذ

   .سم قرار دادياليبرقراری سوس

ژنگ در تماس مستقيم بود اما با آق بھمن يدر دورانی که در دانشگاه مشھد تحصيل می کرد با رفق ھاشم يبا اين که رف

ان ضربات ساواک به يتوجه به مقاومت رفيق ارژنگ و ديگر رفقای مشھد در زير شکنحه، اين ارتباط در جر

  ۵٠می که در اسفند سال  او نسبت به دشمن ھنگاۀخشم و کين.  از چشم دشمن دور ماند۵٠کھای فدائی در سال يچر

سم شاه رفيق بھمن آژنگ را ھمراه با تعداد ديگری از چريکھای فدائی  تيرباران نمود، ھر چه ياليم وابسته به امپريرژ

ھای در بند ،   تودهئیدرستی مشی مسلحانه پی برده و در تجربه آموخته بود تنھا راه رھابرفيق ھاشم که . فزونتر شد

.  ارتباطش با آن ھا قطع شدً مسلحانه را آغاز کرده بودند عمالۀحال در شرايطی که يارانش مبارز مسلحانه است ۀمبارز

 چھل تاريخ معاصر ايران را مطالعه کرده و در اين زمينه به تحقيق پرداخته بود ۀاو که ھمانند خيلی از رفقای دھ

اين جزوه بنا به گواه کسانی .  تحرير در آوردۀبه رشت" از مشروطه تا سياھکل"حاصل تحقيقاتش را در جزوه ای به نام 

 به دست سازمان چريکھای فدائی خلق رسيد ، ولی متأسفانه در جريان ًاکه رفيق ھاشم را از نزديک می شناختند بعد

  . مزبور به دست دشمن افتاد و ھرگز انتشار وسيع بيرونی نيافتۀيورش ساواک به پايگاه ھای سازمان جزو

ً ، در شرايطی که ساواک وسيعا نيروھای انقالبی را مورد يورش خود قرار داده ۵٠علی در ھمان سال رفيق ھاشم بابا 

ق مبارزی که با ھمه ياما زندان برای رف. ر و به سه سال زندان محكوم شديک محفل مطالعاتی دستگيبود در ارتباط با 

نظام استثمارگرانه بود در واقع آموزشگاھی بود ن يوجود به دشمن و نظم ظالمانه اش نفرت داشت و خواھان نابودی ا

اتی يک منبع تجربيادی آشنا نمود که ھر يون زيد و ھم وی را با انقالبي انقالبی وی را فزونی بخشۀکه ھم دانش و تجرب

برادر انقالبی رفيق غفور (ل شيرجوپشتی يق مصطفی حسن پور اصيون رفين انقالبيکی از اي. ری بودنديانکار ناپذ

ق ھاشم از زندان جھت وصل ارتباط او با ياين رفيق پس از آزادی رف.  بود)  پور مؤسس اصلی گروه جنگلحسن

 رفيق ھاشم چه به خاطر ارتباطات قبلی و چه به خاطر تجربياتی که .کھای فدائی خلق با وی تماس گرفتيسازمان چر

ن به آرمانھای کارگران و ستمکشان ، فعاليت در ديدر زندان کسب کرده بود ھمواره بر اين باور بود که تنھا راه رس

از اين رو وی لحظه ای در پيوستن به چريکھای فدائی ترديد نکرد و با ھمه . کھای فدائی خلق می باشديچھارچوب چر

او در سازمان به عنوان .  ن تماس پاسخ مثبت داد و در ارتباط با سازمان چريکھای فدائی خلق قرار گرفتيوجود به ا

ورش ي ، خانه اش مورد ۵۴ سال ]سنبله[وري شھر۶اما در . ش گرفتيی زندگی مخفی را در پئنقالبی حرفه يک ا

انورش ، يفتد با خوردن سيکه زنده به دست دشمن ن نيق ھاشم برای حفظ اسرار خلق و برای ايساواک قرار گرفت و رف

ری رفيق ھاشم يام بھمن عکسی از زمان دستگيقپس از . د ساختير کردن خود نا اميتکار را از زنده دستگيدشمن جنا

ست فراموش ين کمونيکھای فدائی خلق افتاد که نشان می داد که مزدوران ساواک دھان ايباباعلی به دست سازمان چر

انور وی را از دھانش خارج سازند ، در حالی که او با ينشدنی را با سبعيت ھرچه تمام تر جر داده بودند تا بتوانند س

ن سخن خود عمل کرده بود که در زندان به ياين رفيق به واقع به ا. رخ خود ساواکی ھا را ناکام گذاشته بودمرگ س

حضرت شان فحش خواھم داد تا در حالت يفتم ، آن قدر به اعليمن اگر روزى زنده دست آن ھا ب: "رفقايش می گفت

  ".ت مرا بكشنديعصبان

  ! پر رھرو باد ق شھيد ھاشم باباعلی گرامی و راھشياد رفي

  خلق ايرانئیماھنامه کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدا: به نقل از 
 ١٣٩۵ ]قوس[ ، پانزدھم آذر ماه٣۵شماره 


