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  مناف فلکی فر: رستندهف

  ٢٠١٨ جون ١٧
  

  یکريم علی د زندگی رفيق شھيۀدر بار
ھنوز چند روزی از   در شرايطی که١٣۶٢سال ]حمل[در ششم فروردين 

 شروع بھار نگذشته بود مزدوران جمھوری اسالمی با شليک گلوله ھای

 سرخ چريک فدائی خلق رفيق علی کريمی را مرگ آفرين خود قلب گرم و

اسالمی با تيرباران اين  جمھوری. از حرکت باز داشتند نشانه رفته و

خيال خام  کمونيست فراموش نشدنی، خون سرخ وی را بر زمين ريخت تا به

  پايانی بگذارد بر آرمانھائی که وی برايشان جنگيده و در زمانۀخود نقط

 با تحمل ھمه شکنجه ھای طاقت فرسای اسارت در سياھچالھای رژيم

  . از آنھا دفاع نموده بودبی باکانه و با تھور تمام ،دژخيمان جمھوری اسالمی
  کارمندیۀدر يک خانواد کرمانشاه  در١٣٣٢رفيق علی کريمی در سال 

 می کرد و پس از گرفتن ديپلم در يک تعميرگاه ماشين کارمتولد شده بود  

احمد کريمی تھيه شده بود شغل پدر به   زندگی رفيقۀالزم به توضيح است که در شماره ھای قبلی در متنی که در بار(

ستمديدگان از يک سو باعث آشنائی  ورودش به محيط کار و ارتباط نزديک با کارگران و).  داشتباه کارگر ذکر شده بو

ديگر خشم و نفرتش ازشکاف طبقاتی و اختالفات طبقاتی که   از سویبيشترش با شرايط کار و زندگی رنجبران شد و

 اين در شرايطی بود که وی از يک سو با انديشه ھای سوسياليستی آشنا می شد و از سوی .شاھدش بود را شعله ور نمود

 او که وضع .دگرگونی بود  چريکھای فدائی خلق فضای سياسی جامعه در حالۀ مسلحانه به وسيلۀديگر با آغاز مبارز

جوی راه  و با برادر بزرگش، احمد کريمی در جست  طبقاتی را با پوست و گوشت خود احساس می کرد ھمراهۀظالمان

در . رابطه ھر دو به ھواداری از سازمان چريکھای فدائی خلق پرداختند مبارزه عليه وضع موجود بود و در ھمين

در اين انقالب توانستند به عنوان عناصر  ا شرکت فعال خود آنھا ب١٣۵۶ - ١٣۵٧توده ھا در سالھای  جريان انقالب

زباله دان تاريخ سھم  مبارزاتی بر اين انقالب گذاشته و در انداخته شدن رژيم وابسته به امپرياليسم شاه به کمونيست تأثير

  .انقالبی خود را داشته باشند

 اگر چه به دليل نفوذ نظرات اپورتونيستی در سازمان چريکھای فدائی ۵۶- ۵٧ انقالب دموکراتيک و ضد امپرياليستی

نتوانست رھائی توده ھا   تنھا نيروی کمونيستی شناخته شده در جامعه از رھبری کمونيستی محروم ماند وۀمثاب خلق به
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 جديدی در اختيار توده ھا و انقالب ديگر در جھان تجارب از زير بار ظلم و ستم را سبب شود اما اين انقالب ھمانند ھر

اين انقالب مدرسه ای بود برای آموزش نسلی از کمونيستھای انقالبی که . جای گذاشت نيروھای روشنفکر در جامعه به

فعاليت ساده، تجربه آموخته و   چند سالۀشرکت فعال خود در آن و با از سر گذراندن رويدادھای مبارزاتی به انداز با

 انقالبی و چه به ۀشرکت داشت چه به دليل داشتن روحي ۵۶-۵٧نسلی که در انقالب . می ديدندآموزش ھای گرانقدر 

بايست به کادرھای انقالبی آينده تبديل شود و حتی رھبری مبارزات آينده را بر  خاطر تجاربی که کسب کرده بود می

ھائی از چنين ضرورتی را   اينحال نشانهبا.  که متأسفانه با روندی که طی شد چنين امری به تحقق نپيوست-گيرد عھده

آنھا در . جو کرد و ديگرش، احمد و نصرت کريمی جست می توان در زندگی مبارزاتی رفيق علی به ھمراه برادران

در پی شکست قيام بھمن رفيق علی به ھمراه برادرانش خيلی زود . آبديده شدند  چون پوالد۵٧- ۵۶بستر انقالب سالھای 

  .ده و به اتخاذ موضع انقالبی پرداختندشرايط جديد ش متوجه

 ، شرايط ديگری در ايران شکل ۵۶-۵٧ اوج انقالب ۀ به عنوان نقط١٣۵٧ ھمانطور که روشن است با قيام بھمن سال

از آنجا که روابط سرمايه داری وابسته ھمچنان بر سر جای خود   سرنگون شد اما وابسته به امپرياليسم شاه رژيم. گرفت

اين . بود دارو دسته اش قدرت گرفتند و رژيمی را در ايران شکل دادند که ھم ماھيت با رژيم شاه  خمينی وباقی ماند،

اما . ب استبه معنای پيروزی انقال تغيير خيلی ھا را به اشتباه انداخت که تصور کردند رفتن شاه و آمدن خمينی

 امپرياليسم و نظام سرمايه داری ۀوط به نابودی سلطانقالب من درستی می دانستند که پيروزیکمونيستھای راستين ب

آرمانھا و  اين تحليل کمونيستھائی بود که به.  کارگر امکان پذير نمی باشدۀھم بدون رھبری طبق وابسته است که اين مھم

ژيم اساس آنھا موضع درستی در قبال ر بر اين. و تئوری راھنمای چريکھای فدائی خلق باور داشتند سنتھا و ارزشھا

ايران بود که با درک و قبول تحليل و  چريک فدائی خلق رفيق علی يکی از کمونيستھای  .تازه روی کار آمده گرفتند

  .از سازمانی به آن نام جدا کرده بودند به آنھا پيوست موضع گيری ھای چريکھای فدائی خلق که صف خود را

  شنيدن اولين زمزمه ھای حمايت از رژيم جديد از درونمسلحانه خيلی زود با ۀًاساسا باورمندان به تئوری مبارز

سازمان گشته و صف خود را از آن جدا   ابعاد اپورتونيسم در اينۀ، متوجه غلب"سازمان چريکھای فدائی خلق ايران"

الم ديگرش در کرمانشاه از اولين کمونيست ھای انقالبی بودند که با اع رفيق علی به ھمراه برادران و ياران. نمودند

دنبال اين موضع  به.  به دفاع از تشکيالت جديد بر خاستندًچريکھای فدائی خلق ايران، در کرمانشاه فورا موجوديت

 ھمراه با رفيق عباس  برای نمونه رفيق علی گيری، آنھا برای آگاھی بقيه ھواداران سازمان شروع به فعاليت کرده و

  .يکھای فدائی خلق را بر پا کردندکرمی برای اولين بار در قصر شيرين ميز کتاب چر

 سازمان دھد و به دليل انقالب و ًاسالمی ھنوز نتوانسته بود خود را کامال  که رژيم جمھوری۵٨-۵٩در شرايط سالھای 

بود پاسداران رژيم تا آنجا  شکوھمند بھمن، شرايط شبه دموکراتيک يا به واقع ھرج و مرج در جامعه به وجود آمده قيام

دستشان می رسيد آنھا را بازداشت می کردند و به ھر ترتيب  تند به شکار انقالبيون می پرداختند، ھر جاکه می توانس

علی  ء جمھوری اسالمی، رفقاۀدر اين شرايط بود که پاسداران رژيم تازه به قدرت رسيد. شدند مانع از فعاليتشان می

بازجوئی ھويت اصلی خود را   در جريانء اين رفقااما.  در تھران دستگير کردند۵٩کريمی و عباس کرمی را در سال 

 رفيق عباس برای پيدا کردن وی در ۀاما تالشھای خانواد. شدند روشن نکرده و در نتيجه با نام ھای غير واقعی زندانی

دو   ھويت ھای اصلی خود را آشکار نساخته اند به روشن شدن ھويت اينءدانستند که اين رفقا شرايطی که آنھا نمی

ماه و رفيق علی کريمی پس از  با اين ھمه با توجه به شرايط آن زمان رفيق عباس کرمی بعد از سه.  منجر شدرفيق

   . ماه زندان آزادی خود را باز يافتند۶تحمل 
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 رفقای کرمانشاه زير ضرب حمالت دشمن قرار گرفته و در ۶٠انقالبی در سال  به دنبال يورش ارتجاع به نيرو ھای

حمالت  سفانه در جريانأمت.  تعداد زيادی از رفقای کرمانشاه دستگير شدند ۶٠ سال ]حوت[فنداس ١۵نتيجه در 

به زير شکنجه برده شد و پس  سرکوبگران جمھوری اسالمی به نيرو ھای سياسی، رفيق علی نيز در تھران دستگير و

  .کرمانشاه منتقل گرديد  بازجوئی ھا بهۀکه دشمن وی را شناخت برای ادام از اين

برادرانش احمد و نصرت از  در برده اند رفيق علی ھمچونه  زندان ديزل آباد کرمانشاه جان بزھادت زندانيانی که اشبه 

نگشوده و  رفقائی که در زير شديد ترين شکنجه ھا لب به سخن  .سمبل ھای مقاومت زير شکنجه در اين زندان بودند

رفيق علی کريمی، يک کمونيست  .ل دشمن سر خم نکردنداسرار خلق را در سينه ھای ستبر خود حفظ کرده و در مقاب

ھای جمھوری اسالمی نشان داد و چه با مرگ قھرمانانه اش در  فدائی بود که چه با عظمتی که از خود در مقابل شکنجه

 ی که زندگی و مرگشيد، مرگ را شکست داد و با گرمي مردم ايران درخۀآسمان غم زد ميدان تير، چون آذرخشی در

  .ور آفرينش در دلھای مردم ايجاد کرده، زندگی جاودانه يافتغر

  ! پر رھرو بادگرامی و راھش رفيق علی کريمی ياد

  

  

  


