رفيق عادل طالبی
ھنگامی که در تابستان شوم ،67داس مرگ رژﯾم جھنمی
والﯾت فقيه از جبھه ھای جنگ ارتجاعی به سوی زندان ھا
برگشت ،او جزو اولين گروه ھائی از زندانيان سياسی بود که
جانيان حاکم با رﯾختن خونشان در صدد بازسازی اقتدار در ھم
شکسته شان بودند .دژخيمان انتقام شکست مفتضحانه خود را
می گرفتند ،با اﯾن اميد واھی که کارگران و زحمت کشان را از
رھبران سازش ناپذﯾرشان محروم خواھند ساخت .غافل از اﯾن که
اﯾنان در قلب و روح توده ھا زنده اند و خاطره شان لوحی نازدودنی که گذر زمان تنھا
می تواند بر درخشش اش بيافزاﯾد.
و اﯾن گونه بود که او سربلند و گردن فراز به خيل عاشقان جاوﯾد پيوست ،زنده در
خاطرۀ دوست داران ورزش که جسارت او را در افشای مسئولين خود فروخته و
مزدوران ساواک ،ستوده بودند ،زنده در خاطرۀ کارگران و زحمت کشان جنوب که
حضور فداکارانﮥ او را در کنارشان به وﯾژه در شراﯾط جنگی فراموش نخواھند کرد ،و
باالخره زنده در خاطرۀ کارگران ساختمانی ،کارگران کارخانجات جادۀ کرج و عموم
زحمت کشانی که سال ھای متمادی در غم ھا و شادی شان شرﯾک بود و در مبارزه
عليه سرماﯾه داران زالو صفت و چکمه پوشان حامی آنان ،تنھاﯾشان نگذاشته بود.
زنده به عنوان خاطرۀ ﯾک رفيق فداکار ،ﯾک مبلغ توانا و ﯾک کارگر پيشرو کمونيست!
رفيق عادل طالبی )ابراھيم( در سال  1331در خانواده ای متوسط چشم به جھان
گشود .پدرش ﯾک قھوه چی و از فدائيان فرقﮥ دمکرات بود .رشد او در فضای سياسی
خانواده ،از ھمان ابتدای شکل گيری شخصيتش ،موجب کشش وی به سمت آرمان
ھای ترقی خواھانه گردﯾد .ورود او به دبيرستان ھمزمان بود با اوج گيری تبليغات رژﯾم
منفور پھلوی پيرامون اصالحات ارضی و "دست آوردھای" آن .رفيق عادل با نگارش
انشائی که در آن "انقالب" سفيد شاه و مردم را "انقالب" سياه شاه بی مردم ناميده
بود ،مخالفت خود را با اﯾن تبليغات دروغين عيان ساخت و حساسيت مسئولين را به
شدت برانگيخت .اما چند صباحی از آغاز دورۀ دبيرستان نگذشته بود که به دليل
بيماری پدرش ناچار تحصيل را رھا کرد و برای امرار معاش خانواده به کارگری مشغول

شد .اما از آنجا که شخصيتی بی قرار و جسور داشت به ورزش روی آورد و در سن
 17سالگی قھرمان ملی بوکس شد و به ھمراه تيم ملی بوکس برای انجام مسابقه
ای عازم رومانی گردﯾد .اما پس از دو سال در اعتراض به حق کشی ھای معمول و
دخالت ھای مزدوران ساواک در امور ورزشی در برابر تماشاچيان بر روی رﯾنگ بوکس،
به افشای مسئولين خود فروخته پرداخت .و در ادامﮥ ھمين درگيری ھا و برای
ر مزدوران ساواک در اواخر دھﮥ  40به تبرﯾز سفر کرد .سفری که مسير
خالصی از ش ّ
زندگی آتی اش را رقم زد.
رفيق عادل در تبرﯾز در تماس با محافل سياسی ،با کتاب ھای صمد بھرنگی آشنا
شد .کتاب ھای صمد ،به وﯾژه شخصيت انقالبی او ،عادل را تماماً دگرگون ساخت و او
را به فعاليت سياسی سوق داد .در ھمين زمان ،با مرگ پدر مسئوليت خانواده را به
گردن گرفت ،اما با اﯾن وجود ،عشق به مبارزه و تالش برای تماس با فعالين سياسی
در وجود او فروزان تر شد.
از سال  55با چند تن از زندانيان سياسی رھا شده از بند پھلوی ،تماس نزدﯾک
برقرار کرد .با اوج گيری انقالب ،فعاالنه در تظاھرات توده ای و سپس در قيام
مسلحانﮥ بھمن فعاالنه شرکت نمود .پس از قيام ،فعاليت سياسی خود را با چرﯾک
ھای فدائی خلق ادامه داد ،اما از آنجا که عميقاً با کار توده ای و سازمان دھی
مبارزات

کارگران عجين شده بود ،به سرعت تناقض خط و مشی اﯾن سازمان و

شرکت فعال در رھبری جنبش کارگری را درﯾافت و با پيوستن به سازمان کارگران
انقالبی اﯾران )راه کارگر( مرحلﮥ جدﯾدی از فعاليت انقالبی خود را آغاز کرد.
در دورۀ پس از قيام ،به عنوان ﯾکی از فعالين شناخته شدۀ کارگری ،نقشی مؤثر
در سازمان دھی اعتصابات و تحصن ھای کارگری اﯾفا نمود .قبل از ﯾورش اوباشان به
خانﮥ کارگر ،رفيق عادل به عنوان ﯾک کارگر پيشرو و مورد اعتماد تودۀ کارگر ،به وﯾژه
در ميان کارگران ساختمانی از محبوبيت فراوانی برخوردار بود .رفقای کارگرش شيفتﮥ
خصوصيات و اخالق انقالبی او بودند .او مبلغی توانا بود و به راحتی می توانست با
ﯾک سخنرانی ساده عليه سرماﯾه داران و پاسداران عمامه به سر سرماﯾه ،به اعماق
قلب و روح کارگران نفوذ کند و آنان را به مبارزه ای قھرمانانه برانگيزد.
در سال  62به واسطﮥ پی گرد پليس سياسی ،زندگی مخفی را آغاز نمود .در
سال  63به دليل شناخته شدگی باال که زندگی مخفی را با مشکالت فراوان روبرو
می ساخت ،به ترکيه اعزام شد .اما پس از مدتی کوتاه به سبب عالقﮥ شدﯾدی که به
فعاليت در ميان کارگران داشت ،به اﯾران بازگشت.

رفيق عادل در اردﯾبھشت  64ھمراه با رفقاﯾی چون شھيد )امير( منصور کازرانی و
شھيد عبدالمجيد سمياری دستگير شد و پس از مقاومتی جانانه – مدت ھا از پذﯾرش
اﯾن که نام او عادل طالبی است خودداری می کرد -به ده سال زندان محکوم شد و در
زندان نيز فعاالنه در برابر انواع اجحافات و زورگوئی ھای زندانبانان سرسختانه
مقاومت نمود .طی چھار سالی که در بند دژخيمان فقيه زندانی بود ،ﯾک بار برای
شرکت در مراسم چھلم مرگ برادرش که توسط ﯾک پاسدار به قتل رسيده بود ،به
بيرون از زندان منتقل گردﯾد .ھنگامی که رفيق عادل به ھمراه پاسداران وارد مجلس
ختم برادرش شد ،مجلس دچار چنان تالطمی شد که پاسداران ھمراه وی به شدت به
وحشت افتادند .ھمﮥ حضار به پا خاستند و برای عرض تسليت و روبوسی با رفيق
پيش آمدند .مزدوران رژﯾم باور نمی کردند که ﯾک زندانی کمونيست از چنين محبوبيتی
ميان تودۀ مردم برخوردار باشد.
و سرانجام پس از چھار سال مقاومت قھرمانانه و پافشاری بر آرمان آزادی و
سوسياليسم ،لحظﮥ نبرد سرنوشت فرا رسيد .رفيق عادل طالبی از اولين زندانيانی
بود که در شھرﯾور  67در برابر ھيأت تعيين تکليف قرار گرفت و با صالبت آن "نه خونين"
ندای سازش و خيانت را در گلوی دشمن خفه کرد .او سربلند و گردن فراز از ميدان
آخرﯾن نبرد نيز پيروز برون آمد و جان بر سر پيمان نھاد تا خاطره اش ،ھمچون زندگيش،
در قلب و روح کارگران و زحمت کشان شور افکند و به نبرد تا به آخر فرا خواند .لوحی
نازدودنی حک شده بر قلب کارگران و پرتوی رھنما به سوی رھاﯾی!

