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  مناف فلکی فر: فرستنده
 ٢٠١٨ فبروری ٠۴

  
  ! مبياموزي از کارگران چريک فدائی خلق

  رفيق احمد کريمی
  
  

در و در کرمانشاه  ١٣٢٩ سال دراحمد کريمی چريک فدائی خلق رفيق 

اردوی  " تبارو ازارگر پدرش ک. دنيا آمده  فقير و زحمتکش ب ایخانواده

 با رنج و کارگری که مانند ھزاران ھزار ھم زنجير خود. بود "بيشمار کار

رغم سختی شرايط ه ب. مين می کردأزحمت به سختی معيشت خانواده خود را ت

با کيد داشت و به ھمين دليل ھم أ اما وی بر تحصيل فرزندانش ت،مالی زندگی

يط تحصيل فرزندانش را مھيا می شراقبول تمام سختی ھا و محروميت ھا 

. بگيرد تحصيل ديپلم خود را موفق شد با ادامۀبه اين ترتيب رفيق احمد . نمود

به عنوان  روی آورد و جوشکاری به شغل پس از اخذ ديپلم رفيق احمد کريمی

 اين دوره اودر  .مشغول به کار شد شھر کرمانشاه جوانشير راه در چھاريک کارگر جوشکار در يک جوشکاری واقع 

پدرش و خانواده پر مين کند و ھم به أ زندگی خود را تۀھم ھزينمی کوشيد با پولی که از دسترنج خود به دست می آورد 

 کتابھائی که پيدا می ۀ نمی ماند و با مطالعزاز مطالعه با رفيق احمد در حين کار.  بکندبه لحاظ مالی کمکاوالدشان، 

  . باال می بردخود را طبقاتی کرد سطح آگاھی 

ان اين وضع و دالئل فقر و فالکت بتدريج گرايش به شناخت مسبه  درد و رنج ستمديدگان بۀزندگی کارگری و مشاھد

 بر بستر چھل ۀ دوم دھۀدر نيم. وجود آورده و رشد داده ب در ویطور طبيعی مبارزه با اين دالئل را ه و بمردم 

به جريان به دليل و ھمچنين اتفاق افتاد ی در تھران ئاتی توده آگاھگری ھای روشنفکران مبارز، چند حرکت مبارز

، به تدريج جو مبارزاتی در جامعه تغيير ردُتعدادی از انقالبيون خلق ک با پيشاھنگی ،ردستانُ مسلحانه در کۀافتادن مبارز

  .می يافت

 و بر آگاھی او و  راه باز کرديزرفيق احمد ن ۀافکار و انديشه ھای انقالبی و سوسياليستی در خاندر چنين شرايطی 

در اين مسير . برادرانش افزود و آنھا را در مبارزه برای از بين بردن فقر و ظلم و ستم و استثمار در جامعه ياری رساند

ھنگامی که آنھا شرايط نبرد با دشمنان سرانجام . و استحکام يافت  آنھا به روابطی رفيقانه تبديل شدۀپيوند ھای برادران
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 .از جان مايه گذاشتند"  داغ لعنت خورده ھا"  خود از قيد سرمايه، برای رھائیۀاتی خود را يافتند برای رھائی طبقطبق

در دل مردم ايران و به خصوص محبوب   به عنوان انقالبيون و نصرت کريمییيعنی احمد، عل برادران کريمیامروز 

  .مردم مبارز کرمانشاه جای دارند

 جامعه ۀدر صحنجنبش مسلحانه ،  چريکھای فدائی خلق به پاسگاه سياھکل در الھيجان ۀ حمل باھلچ ۀاواخر دھدر 

به تدريج با اقبال وسيع توده ھا مواجه شد و سمپاتی خيل بزرگی از کارگران و اين جنبش . کرد اعالم موجوديت ًرسما

 چريکھای فدائی ۀ مسلحانۀثير مبارزأن کارگران بود که تحت ت رفيق احمد يکی از ھما.جوانان را به خود جلب نمود

با ھمه وجود ھمراه با برادران ، ۵٧ و ۵۶در خيزش بزرگ مردم در سالھای  و ق به ھواداری از اين جنبش برخاستخل

   .مبارزش به انقالب پيوست

بيونی بود که  انقالۀ رفيق احمد از جمل، خمينیۀ شاه و قدرت گيری دارو دستمبه دنبال سقوط رژيم وابسته به امپرياليس

 که می گذشت پايه یکه ھر روز را  قاطع با استبدادی ۀو مبارزا . بردپی  به ماھيت ضد مردمی رژيم جديد خيلی زود

 با اين آگاھی و موضع .ضرورتی انکار ناپذير می دانست خود را عريانتر می نمود ۀھای خود را مستحکم تر و چھر

 کسانی که بعد از قيام بھمن سکاندار سازمان ۀبه مخالفت با مواضع سازشکارانه و مماشات طلبانانقالبی بود که وی 

به دنبال اعالم موجوديت سپس  و ؛ برخاست از رژيم جديد حمايت می کردندً و عمالچريکھای فدائی خلق شده بودند

  .پيونددپشتيبانی نموده و به صف آن ب ،و پااين تشکل ن ازبا تمام توان  خود را موظف ديد کهايران چريکھای فدائی خلق 

يارانشان در ديگر رفيق احمد ھمراه با برادرانش علی و نصرت و پس از اعالم موجوديت چريکھای فدائی خلق، 

و با  اصلی ھواداران چريکھای فدائی خلق در اين استان را شکل دادند ۀھستنيرو ھائی بودند که   اولينءجز ،کرمانشاه

. گرفتنددر ارتباطی تنگاتنگ با رفقای بندر عباس قرار ھمچنين  ءاين رفقا. را گسترش دادند  ابتکارات خود آنفعاليتھا و

، مبشر آگاھی کوتاھی نمی کردندشان از ھيچ تالشی در جھت مسلح کردن خود و سازماندھی نيرو ھای ھمفکر آنھا که 

  . و حرکت انقالبی در کرمانشاه بودند

 خرداد ٣٠در  جمھوری اسالمی به توده ھا و سازمانھای سياسی سرکوبگرانه و سراسری رژيم به دنبال يورش وحشي 

 نيز مورد ء، اين رفقا و بساط دار و شکنجه ای که جمھوری اسالمی در سراسر کشور راه انداخت۶٠سال ] جوزا[

 ۶٠ سال ]حوت[د ماه  اسفن١۵در  اين يورش ۀدر نتيج . قرار گرفتنداذل و اوباش حکومتی به نام پاسداران ريورش ا

به جرم ارتباط با چريکھای فدائی خلق دستگير و زير شديدترين رفيق احمد ھمراه با تعدادی از برادران و يارانش 

  .شکنجه ھا قرار گرفت

 ۀ ديگری از مبارزۀزندان را عرص برخورداری از تجارب مبارزاتی،به دليل  که  کريمیرفيق احمدچريک فدائی خلق، 

به دشمن در خدمت در زندان نيز از مبارزه با دژخيمانی که پاسدار منافع سرمايه داران بوده و ، طبقاتی می دانست

قھرمانانه شکنجه ھای دژخيمان جمھوری اسالمی را تحمل او . به ھر جنايتی دست می يازيدند، باز نماندطبقاتی او 

 ۀھمچنين مقاومت جانان کريمی و مقاومت رفيق احمد.  خودداری نمود،کرده و از دادن اطالعات خود به دشمن

آنچنان قھرمانانه بود که زبانزد زندانيان  نصرت و علی و بقيه رفقای استان کرمانشاه در زندان ديزل آباد ،برادرانش

 سال ]سنبله[ سرانجام در اول شھريور.  مبارزاتی آنھا قرار گرفتۀشد و در خدمت تقويت روحي زندان ديزل آباد سياسی

 خواندند به که ھمگی سرود انترناسيونال را می رفيق احمد را ھمراه با ده انقالبی ديگر در حالی دژخيمان خمينی ١٣۶١

 ۀ زندگی اش مبارزه برای رھائی طبقۀھم کمونيستی که ،رفيق احمددر اين آوردگاه،  .ندباران نمودميدان تير برده و تير

جانش  کارگر بر لب، ۀ، سرود جھانی طبق می رزميدکسی که برای اتحاد کارگران ،کارگر از ظلم و ستم و استثمار بود

با شھادت اين . نموداستثمار و ستم  آزاد انسانی، عاری از ۀار کردن راه رسيدن به جامعو ھمو رھائی کارگران ۀرا وثيق
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ی  را برا خود و چريکھای فدائی خلق يکی از صديق ترين يارانشقھرمان  کارگر يکی از پيشروان ۀ طبقرفيق فدائی، 

که يادش ھنوز ھم الھام بخش يارانش می بود کمونيستی چريک فدائی خلق، رفيق احمد کريمی . ھميشه از دست دادند

  .باشد

  .گرامی و راھش پر رھرو باد رفيق احمد کريمی ياد

  

  کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايرانۀماھنام: به نقل از 
 ١٣٩۶ ]جدی[ ماهدی ، پانزدھم ۴٨شماره 

  


