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 !میاموزیخلق ب یفدائ کیاز کارگران چر

 یالبیس یچ سیبابک طل قیرف 

 
 
 

 الب،یس) یجانیذرباآ خانواده زحمتکش  کیدر  9331در سال  یالبیس یچ سیبابک طل قیخلق، رف یفدائ کیچر

 نیتام یمتوسطه برا التیتحص انیپا پس از   .در تهران متولد شد( بود جانیشهر سراب در آذربا یکیدر نزد یده

کارگر وارد جامعه شده بود  کیعنوان  به یطیشرا در  یو . پرداخت یخود و کمک به خانواده اش به کارگر یزندگ

 53را به خصوص بعد از سال  رییتغ نیا . کرده بود رییشروع به تغ جامعه  یاسیس یفضا اهکلیس زیکه با رستاخ

و  درک  ندیتوانستند بب یهمگان م ز،یحزب رستاخ لیخودش و تشک یشیفرما و اجبار شاه جهت انحالل احزاب 

خلق با دشمن در  یفدائ یکهایروزانه چر یها یریو درگ رانیخلق ا یفدائ یکهایچرسازمان   یها اتیعمل.  کنند

خود را  آرزو ها و اهداف ، از کارگران و جوانان  یلیدر سطح جامعه شکل داده بود که خ یچنان فضائ، سالها   نیا

هم بود که  اراست  نیدر هم . کردند یو جستجو م دندید یم خلق یفدائ یکهایمبارزات چر یدر رشد و اعتال

زمان متاسفانه سازمان   نیاما در ا  .خلق برخاست یائفد یکهایاز چر یبابک به هوادار قیکارگر جوان رف

 یدر قلب مردم برا یبزرگ یشاه جا  میمبارزات قهرمانانه اش با رژ لیبه دل کهیدر حال رانیخلق ا یفدائ یکهایچر

آغاز  یانقالب یخط مش یچون بابک در راستا  یجوان کارگران یرویاز ن یریقادر به بهره گ یخود بازکرده بود ول

  . اش نبود تیفعال

 

حال تحت  نیوارد آوردند، با ا کهایبه سازمان چر ینیشاه ضربات سنگ میرژ سرکوبگر  یها روین 9355در سال 

 آبستنداد که جامعه  یجنب و جوش در صفوف توده ها رو به اوج بود و قرائن نشان م ، انه حجنبش مسل ریتاث

 شهیاند دیکوش یاز هواداران پرشور سازمان م یکیره به عنوان دو نیدر ا زیبابک ن قیرف . است بزرگ  یانقالب

آن در سال  و ادامه  9351با آغاز پروسه انقالب در سال   .کارگران اشاعه دهد انیدر مخود را  یستیکمون یها 

 نیبابک فعاالنه در ا  قیرف، آن داشتند  شبردیپدر  یجامعه نقش به سزائ دگانیکه کارگران و ستمد 9357

کارگران مبارز و هواداران   گریاو به همراه د، پر شور و سرنوشت ساز  یدر آن روزها . مبارزات شرکت داشت

حرکت ، آموخته بود  دیخلق شه یفدائ  یکهایچر یانقالب یها شهیسازمان در پرتو آنچه از نظرات و اند یانقالب

سازمان در کنار  یکارگر و هوادار انقالب کی به مثابه که او  یطیاما درست در شرا  .برد یم شیخود را پ یمبارزات



که  یطیدادند، در شرا یمرگ بر شاه سر م ادیفر ابانهایدر خ خواهانیآزاد و همه  یکارگران و هواداران انقالب گرید

 یکوشش مبارزات چیاز ه کیدموکرات وبه جامعه آزاد  دنیشاه و رس سمیالیوابسته به امپر  میرژ یسرنگون یبرا

قادر به ، در آن  سمیو غلبه اپورتون یانحراف یها دگاهیکردند، سازمان محبوبشان در احاطه د ینم  غیدر

سازمان واقعا   کیدر خالء وجود  یعنی،  لیدل نیدرست به هم . روز و ضرورت زمان نبود یها ازیبه ن یپاسخگوئ 

توانست با باد کردن در جثه  بود که ارتجاع  57-51 یدر سال ها یتوده ا هدر صحنه مبارزات قهرمانان ستیکمون

  .دیارایعمامه دار ب یبا سر دیداغان نما رفت تا نظم ظالمانه شان را  یرا که م یسر یانقالب ب،  ینیخم فینح

 

بهمن  امیق و به  دیبهمن به نقطه اوج خود رس 22و  29دشمن در  یهمه تالشها رغمیتوده ها اما عل انقالب

 میمراکز سرکوب رژ،  مسلحشان  شاهنگانیکننده با الهام از مبارزات مسلحانه پ امیق یه هاتود . منجر شد

 قیچون رف یستیکارگران کمون  مانداشت ا یچه رهبر اگر امیق نیا  .را آماج حمالت خود قرار دادند یشاهنشاه

و مبارز  قیهوادار صد نیا. نمودند فایآن ا در  ینقش به سزائ،  زشانیبرانگ نیو جسارت تحس یباک یبابک با ب

بهمن در صف اول حمله به پادگان  22که در روز  کننده بود  امیکارگران ق نیاز هم یکی، خلق  یفدائ یکهایچر

  .جان باخت 9357بهمن  22مزدوران شاه قرار گرفت و در   یعشرت آباد قرار داشت و در همانجا آماج گلوله ها

 خیدان تار سلطنت به زباله  یکتاتورید میبابک باعث شد که رژ قیچون رف یجسور یستهایو خون کمون تالشها

نظم  ینابود موفق به  ،طبقه کارگر بر سر آن  یفقدان رهبر لیبه دل امیق نیانداخته شود هر چند که ا

کارگران و  گریو د یالبیس  یچ سیکارگر بابک طل قیاز خون رف یدر پاسدار نجایدر ا  .استثمارگرانه حاکم نشد

 جهینت ینیکار آمدن دار و دسته خم کرد که بر سر  دیتأک دیبا، را بر پا کردند  22و  29 امیکه ق یانقالب یتوده ها

آشکار به خواستها و مطالبات توده ها در مذاکرات   انتیبا خ ،یتوده ا امیق نیچرا که آنها قبل از ا، بهمن نبود  امیق

و  ستهایتداوم صدور نفت، سرکوب کمون ،یشاهنشاه متعهد به حفظ ارتش  ستها،یالیامپر باشان  یپنهان

خاطر دوره انتقال قدرت به  نیوابسته در سراسر کشور شده و به هم  یدار هیو حفظ نطام سرما خواهانیآزاد

  . گذراندند یشاه به دست خود را م  میاز رژ زیصورت مسالمت آم

 

 سیبابک طل خلق،  یفدائ کیهوادار چر قیچون رف یو کارگر مبارز یبانقال یبهمن که به دست توده ها امیق از

 یفداکار لیدرست به دل چرا که  . شود یم ادیشکوهمند  امیق کیبه عنوان  یبه درست، برپا شد  یالبیس یچ

در جامعه به وجود آمد که  یاسیس  بازنسبتاً  یفضا امیق نیدر آن پس از ا ریدرگ یتوده ها یها یها و قهرمان

 ینیکه دار و دسته خم یقرار داد به گونه ا یانقالب  یروهایتوده ها و ن اریرا در اخت یادیز یمبارزات یفرصت ها

  .  بردن آن نشد نیقادر به از ب  یخود به راحت تکارانهیهمه اقدامات جنا رغمیعل

 

 یم یگرام پرشکوه بهمن را  امیشرکت کننده در ق یانقالب یکارگران و توده ها گریبابک و د قیرف ادی نجایا در

  . میدار

 

 .و راهش پر رهرو باد یگرام یالبیس یچ سیبابک طل قیرف ادی

 

 


