
 
 ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران: به نقل از 

 ١٣٩۵ ماه  ، پانزدهم آذر٣۵شماره 

 

 

  در باره رفيق شهيد هاشم باباعلی

  

 

رستان  در بخش ِصيَمِره در یکی از مناطق غربی ُل١٣٢٤چريک فدائی خلق رفيق شهيد هاشم باباعلی در سال 

، با توجه به شرایط خانوادهه جهان گشوددر یک خانواده دهقانی چشم ب رفيق هاشم در ميان زحمتکشان و . 

این موقعيت باعث آن بود که وی . ها در تماس مستقيم قرار داشت ستمدیدگان روستا زیست و همواره با آن

از جمله وی به طور عينی مشاهده کرد که اصالحات ارضی . شناخت درست و عينی از مسایل جامعه پيدا کند

ها نکاسته است و دریافت که  دعائی شاه دردی از درد های بيشمار دهقانان و رنجبران روستا دوا نکرده و از آنا

   .همه تبليغات دستگاه در اين زمينه دروغی بيش نيست

  

 رفت و در دبيرستان آباد زادگاه خود گذرانده بود برای ادامه تحصيل به خرم رفيق هاشم که دوره دبستان را در ده

وارد موفق شد که سپس او . به تحصيل پرداخت و دوران دبيرستان را با اخذ دیپلم به پايان رساندهار این شهر ب

رفيق .  دهدو در رشته تاريخ تا گرفتن ليسانس تحصيالتش را ادامهگشته دانشکده ادبيات دانشگاه مشهد 

ط دانشگاه و شرکت در اعتصابات  محي.کتابخانه دانشکده ادبيات هم بودکتابدار ، هاشم در حين تحصيل 

هائی همچون رفقا بهمن آژنگ، غالم رضا گلوی و حميد توکلی  و آشنائی با کمونيستاز یک طرف دانشجوئی 

چنان از طرف دیگر ،  بودند) و بعد چریکهای فدائی خلق(که از مسئولين شاخه مشهد گروه رفيق احمدزاده 

آن هم آگاهی انقالبی رفيق هاشم ارتقا یافت و هم روحيه به وجود آورد که طی شرایط مناسبی برای وی 

در ارتباط با رفقای کمونيست مشهد که بعدا به ستونی رفيق هاشم بابا علی . مبارزاتيش هر چه بيشتر باال رفت

ها در ميان  که سالاو . نينيسم دست یافت ل- از چریکهای فدائی خلق در مشهد تبدیل شدند به مارکسيسم

لنينيسم   -  چيز زیسته بود و مظالم ذاتی نظم طبقاتی را به عينه ديده بود با پذيرش مارکسيسمزحمتکشان بی

قرار هدف نهائی خود را رهائی همه کارگران و رنجبران از قيد و بندهای ستم طبقاتی و برقراری سوسياليسم 

   .داد

  



 رفيق بهمن اژنگ در تماس مستقيم با این که رفيق هاشم در دورانی که در دانشگاه مشهد تحصيل می کرد با

این ارتباط در جريان ضربات ساواک ، بود اما با توجه به مقاومت رفيق ارژنگ و دیگر رفقای مشهد در زیر شکنحه 

خشم و کينه او نسبت به دشمن هنگامی که در .  از چشم دشمن دور ماند٥٠به چريکهای فدائی در سال 

اليسم شاه رفيق بهمن آژنگ را همراه با تعداد دیگری از چریکهای فدائی    رژيم وابسته به امپري٥٠اسفند سال 

به درستی مشی مسلحانه پی برده و در تجربه آموخته بود رفيق هاشم که . هر چه فزونتر شد، تيرباران نمود 

مبارزه مسلحانه است حال در شرایطی که یارانش مبارزه مسلحانه را آغاز کرده ، بند  های در راه رهایی توده تنها

او که همانند خيلی از رفقای دهه چهل تاریخ معاصر ایران را مطالعه کرده . ها قطع شد بودند عمال ارتباطش با آن

به رشته "  تا سياهکلاز مشروطه"و در این زمينه به تحقيق پرداخته بود حاصل تحقيقاتش را در جزوه ای به نام 

ت سازمان بعدا به دسبنا به گواه کسانی که رفيق هاشم را از نزدیک می شناختند این جزوه . تحریر در آورد

به جزوه مزبور ولی متأسفانه در جریان یورش ساواک به پایگاه های سازمان ، چریکهای فدائی خلق رسيد 

  .انتشار وسيع بيرونی نيافتدست دشمن افتاد و هرگز 

   

 شرایطی که ساواک وسيعًا نيروهای انقالبی را مورد یورش خود قرار در،  ٥٠در همان سال  یعلرفيق هاشم بابا

اما زندان برای رفيق مبارزی . در ارتباط با يک محفل مطالعاتی دستگير و به سه سال زندان محكوم شدداده بود 

خواهان نابودی اين نظام استثمارگرانه بود در واقع که با همه وجود به دشمن و نظم ظالمانه اش نفرت داشت و 

 زيادی آشنا نمود م وی را با انقالبيونآموزشگاهی بود که هم دانش و تجربه انقالبی وی را فزونی بخشيد و ه

 يکی از اين انقالبيون رفيق مصطفی حسن پور اصيل شيرجوپشتی.  بودندیکه هر يک منبع تجربياتی انکار ناپذير

 از آزادی رفيق هاشماین رفيق پس از  .  بود)البی رفيق غفور حسن پور مؤسس اصلی گروه جنگلبرادر انق(

 رفيق هاشم چه به خاطر . جهت وصل ارتباط او با سازمان چريکهای فدائی خلق با وی تماس گرفتزندان

ن به  که تنها راه رسيددهمواره بر این باور بوارتباطات قبلی و چه به خاطر تجربياتی که در زندان کسب کرده بود 

 لحظه ای در از این رو وی. فعاليت در چهارچوب چريکهای فدائی خلق می باشد،  آرمانهای کارگران و ستمکشان

پيوستن به چریکهای فدائی تردید نکرد و با همه وجود به اين تماس پاسخ مثبت داد و در ارتباط با سازمان 

. در پيش گرفترا  زندگی مخفی  به عنوان یک انقالبی حرفه ایزمان سااو در.  چریکهای فدائی خلق قرار گرفت

مورد يورش ساواک قرار گرفت و رفيق هاشم برای حفظ اسرار خلق و برای  خانه اش ، ٥٤ شهريور سال ٦اما در 

دشمن جنايتکار را از زنده دستگير کردن خود نا اميد ، اينکه زنده به دست دشمن نيفتد با خوردن سيانورش 

 به دست سازمان چريکهای فدائی رفيق هاشم باباعلیپس از قيام بهمن عکسی از زمان دستگيری . ختسا

با سبعيت هرچه تمام نشان می داد که مزدوران ساواک دهان اين کمونيست فراموش نشدنی را که افتاد خلق 

ساواکی ها را مرگ سرخ خود با و  ادر حالی که  ،جر داده بودند تا بتوانند سيانور وی را از دهانش خارج سازندتر 

من اگر " : که در زندان به رفقایش می گفتعمل کرده بودبه اين سخن خود این رفيق به واقع . ناکام گذاشته بود

  ".شان فحش خواهم داد تا در حالت عصبانيت مرا بكشند قدر به اعليحضرت آن، ها بيفتم  روزى زنده دست آن

 

   !رامی و راهش پر رهرو بادگ باباعلی هاشم شهيد رفيق ياد

 


