رفيق شھال باالخان پور
) طلعت رھنما (

بيست و ﯾک ساله بود که تيرباران شد و راه نمای مبارزﯾن و
انقالبيون کمونيستی شد که باﯾد سرمشق پيگيری ،آشتی ناپذﯾری و فداکاری برای
طبقﮥ کارگر ،در نبرد عليه ستم سياسی و طبقاتی باشند .او ،به ھنگام بازجوئی ،نام
ه آتش سپرده
" طلعت رھنما" را بر خود نھاد و بر آن پای فشرد و با اﯾن نام نيز به جوخ ِ
شد.
رفيق شھال باالخان پور در فروردﯾن  1339در خانواده ای زحمت کش تولد ﯾافت.
پس از اتمام تحصيالت ابتدائی و متوسطه در سال  58برای ادامﮥ تحصيل وارد
دانشکدۀ مامائی شھر ری شد .نزدﯾکی با مردم و دردھای عظيم آنان ،باعث گردﯾد که
رفيق شھال به تالش برای کمک به رھائی آنان بپردازد .او در چنين راھی بود که با
مارکسيسم – لنينيسم آشنا گردﯾد و به زودی به ھمراه چند نفر دﯾگر از رفقاﯾش ،گام
در راه مبارزه به خاطر تحقق سوسياليسم ،تنھا راه رھائی کارگران و زحمت کشان
نھاد.
با آشنائی به مواضع " راه کارگر" ،در اواخر تابستان  59به سازمان ما پيوست .او
از فعال ترﯾن دانشجوﯾان در امور صنفی – سياسی بود و ھنگامی که رژﯾم جھل و
تارﯾکی برای خاموش کردن مشعل آگاھی و مقاومت انقالبی ،زﯾر نام دروغين

"

انقالب فرھنگی" به دانشگاه ھا ﯾورش آورد ،رفيق شھال پيگيرانه در سازماندھی
مقاومت دانشجوﯾان شرکت نمود.
بعد از آن که رژﯾم ضد انقالبی جمھوری اسالمی ،قفل ھای اختناق سياه را بر در
دانشگاه ھای کشور آوﯾخت ،رفيق شھال با الھام از خط مشی انقالبی " راه کارگر" و
انگيزه ھای نيرومند طبقاتی اش ،تمام وقت و انرژی بی کران خود را صرف شرکت در
مبارزات توده ھا و ارتقاء آگاھی و متشکل نمودن آنان نمود .شور و تحرک انقالبی،
روحيﮥ رزمنده،صميميت بی کران ،جسارت و فداکاری فوق العاده ،از رفيق شخصيتی
دوست داشتنی و کمونيستی دلير ساخته بود.

رفيق شھال که با نام تشکيالتی " زری" فعاليت می کرد ،ﯾکی از فعال ترﯾن و
پرشور ترﯾن رفقای ما در بخش تبليغ ﯾکی از واحدھای سازمان بود .ﯾکی از رفقای ھم
رزم او در قسمتی از نامه اش به مناسبت شھادت قھرمانانﮥ رفيق می نوﯾسد» :
روزھا ،ساعت ھا در پی فروش و پخش نشرﯾه و اعالميه و  ...در خيابان ھا راه می
رفت ،پوستر می چسباند و بی باکانه نام نشرﯾﮥ "راه کارگر" را در خيابان ھا فرﯾاد می
کرد و به قول خودش بذرھای آگاھی را می افشاند« .بدﯾن سان اﯾن روح بی قرار و
شيفته ،لحظه ای آرام و قرار نداشت و تمام ھستی خوﯾش را در نبرد برای
سوسياليسم و آزادی و رھائی کارگران و زحمت کشان گذارده بود.
رفيق شھال سراسر صداقت و اﯾمان بود .ﯾکی از رفقا در قسمتی از نامه اش به
مناسبت شھادت او می نوﯾسد » :در تصور آوردن اﯾن که رفيق زری دﯾگر در ميان ما
نيست ،براﯾم بسيار مشکل است .باور اﯾن که آن ھمه شور و شوق و آن ھمه عشق
به زندگی و عشق به زحمت کشان ،دﯾگر نيست ،براﯾم غير ممکن است .به راستی او
در قلب ﯾکاﯾک آنان که او را می شناسند و با او کار کرده اند ،زنده است .اکنون
عشقی که او به زحمت کشان و آرمانشان داشت ،تحرک و شور و شوق او ،در رگ
ھای ﯾکاﯾک ما جارﯾست«.
روز شنبه  30خرداد ماه  ،60پاسداران مزدور جمھوری اسالمی ،رفيق شھال را از
خيابان ھا ربودند و سحرگاه ﯾک شنبه او را به ھمراه چندﯾن کمونيست دلير دﯾگر در
حالی که سرود می خواندند ،به جوخه ھای اعدام سپردند.
بدﯾن سان پيکر اﯾن زن پيکارجو ،اﯾن کمونيست جوان و انقالبی پرشور در خون
نشست تا در تباھی و ذلت قدم نگذارد .او ھمچون ستاره ای در ظلمت طلوع کرد ،تا
رھنمای رھاﯾی زنان اﯾران باشد .راھش پر رھرو باد!

