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 ی میکر یعل دیشه قیرف یر باره زندگد 

 
 
 یجمهور مزدوران ، از شروع بهار نگذشته بود  یکه هنوز چند روز یطیدر شرا،  9331سال  نیششم فرورد در

را نشانه  یمیکر یعل  قیخلق رف یفدائ کیقلب گرم و سرخ چر، خود  نیمرگ آفر یگلوله ها کیبا شل یاسالم

را بر  یخون سرخ و ،یفراموش نشدن  ستیکمون نیا ربارانیبا ت یاسالم یجمهور. رفته و از حرکت باز داشتند

و در زمان اسارت در  دهیجنگ شانیبرا یکه و یآرمانهائ بگذارد بر  یانیخام خود نقطه پا الیتا به خ ختیر نیزم

باکانه و با تهور  یب ،یاسالم یجمهور مانیدژخ یطاقت فرسا یها با تحمل همه شکنجه  میرژ یاهچالهایس

  .تمام از آنها دفاع نموده بود

 

در  پلمیگرفتن د و پس از  متولد شده بود یخانواده کارمند کیدر کرمانشاه در  9331در سال  یمیکر یعل قیرف

 یکه در باره زندگ یمتن در  یقبل یاست که در شماره ها حیالزم به توض) کرد یکار م نیماش رگاهیتعم کی

کار و ارتباط  طیورودش به مح (.  ودشغل پدر به اشتباه کارگر ذکر شده ب، شده بود  هیته یمیاحمد کر قیرف

 یرنجبران شد و از سو یر و زندگکا طیشرا با  شترشیب یسو باعث آشنائ کیاز  دگانیبا کارگران و ستمد کینزد

 یطیدر شرا نیا. که شاهدش بود را شعله ور نمود یطبقات و اختالفات  یشکاف طبقات خشم و نفرتش از گرید

با آغاز مبارزه مسلحانه به  گرید یشد و از سو یآشنا م یستیالیسوس  یها شهیسو با اند کیاز  یبود که و

را با  یاو که وضع ظالمانه طبقات. بود یجامعه در حال دگرگون یاسیس یفضا، خلق   یفدائ یکهایچر لهیوس

وضع  هیراه مبارزه عل یدر جستجو یمیکرد همراه با برادر بزرگش، احمد کر یخود احساس م پوست و گوشت 

انقالب توده   انیدر جر. خلق پرداختند یفدائ یکهایاز سازمان چر یرابطه هر دو به هوادار نیبود و در هم جودمو 

 ریتأث ستیعناصر کمون انقالب توانستند به عنوان  نیدر ا آنها با شرکت فعال خود 9357 -9353 یها در سالها

سهم  خیشاه به زباله دان تار سمیالیامپر به  بستهوا میانقالب گذاشته و در انداخته شدن رژ نیبر ا یمبارزات

  .خود را داشته باشند یانقالب

 

 یکهایچر در سازمان  یستینفوذ نظرات اپورتون لیاگر چه به دل 57-53 یستیالیو ضد امپر کیدموکرات انقالب

محروم ماند و   یستیکمون یشناخته شده در جامعه از رهبر یستیکمون یرویخلق به مثابه تنها ن یفدائ



در جهان  گریانقالب د انقالب همانند هر  نیاما ا، بار ظلم و ستم را سبب شود  ریتوده ها از ز ینتوانست رهائ

بود  یمدرسه ا، انقالب  نیا. گذاشت  یروشنفکر در جامعه به جا یروهایتوده ها و ن اریدر اخت یدیتجارب جد

 یدادهایخود در آن و با از سر گذراندن رو که با شرکت فعال  یانقالب یستهایاز کمون یآموزش نسل یبرا

که در انقالب  ینسل. دندید یگرانقدر م یآموزش ها تجربه آموخته و  ساده، تیل فعالبه اندازه چند سا یمبارزات

 یکه کسب کرده بود م یو چه به خاطر تجارب یانقالب هیروح داشتن  لیچه به دل، شرکت داشت  53-57

سفانه با امتکه  - ردیرا بر عهده گ ندهیمبارزات آ یرهبر یشود و حت لیتبد  ندهیآ یانقالب یبه کادرها ستیبا

 یتوان در زندگ یرا م یضرورت نیاز چن ینشانه هائ نحالیبا ا. وستیبه تحقق نپ یامر  نیشد چن یکه ط یوندر

 یسالها آنها در بستر انقالب   .جستجو کرد یمیاحمد و نصرت کر گرش،یبه همراه برادران د یعل قیرف  یمبارزات

زود متوجه  یلیخ همراه برادرانش  به یعل قیبهمن رف امیشکست ق یدر پ. شدند دهیچون پوالد آبد 53-57

 .پرداختند یشده و به اتخاذ موضع انقالب دیجد طیشرا

   

 رانیدر ا یگرید  طی، شرا 57-53به عنوان نقطه اوج انقالب  9357بهمن سال  امیکه روشن است با ق همانطور

وابسته همچنان  یدار هیسرما سرنگون شد اما از آنجا که روابط  ،شاه  سمیالیوابسته به امپر میرژ. شکل گرفت

شکل دادند که هم  رانیرا در ا یمیرژ و دارو دسته اش قدرت گرفتند و  ینیماند، خم یخود باق یبر سر جا

به  ینیانداخت که تصور کردند رفتن شاه و آمدن خم ها را به اشتباه  یلیخ رییتغ نیا. شاه بود میبا رژ تیماه

انقالب منوط به  یروزیدانستند که پ یم یبه درست نیراست  یستهایاما کمون. انقالب است یروزیپ یمعنا

طبقه کارگر امکان  یمهم هم بدون رهبر نیوابسته است که ا یدار هیسرما  امو نظ سمیالیسلطه امپر ینابود

 یفدائ یکهایچر یراهنما یو تئور و ارزشها بود که به آرمانها و سنتها یستهائیکمون لیتحل  نیا. باشد ینم ریپذ

خلق  یفدائ کیچر.  کار آمده گرفتند یتازه رو میدر قبال رژ یاساس آنها موضع درست نیبر ا. داشتند خلق باور 

خلق که  یفدائ  یکهایچر یها یریو موضع گ لیبود که با درک و قبول تحل رانیا یستهایاز کمون یکی یعل قیرف 

  .وستیبه آنها پ، به آن نام جدا کرده بودند  یصف خود را از سازمان

 

از درون  دیجد  میاز رژ تیحما یزمزمه ها نیاول دنیزود با شن یلیمبارزه مسلحانه خ یباورمندان به تئور اساسا  

گشته و صف خود را از آن  سازمان  نیدر ا سمی، متوجه غلبه ابعاد اپورتون"رانیخلق ا یفدائ یکهایسازمان چر"

بودند که  یانقالب یها ستیکمون نیاول کرمانشاه از  رد گرشید ارانیبه همراه برادران و  یعل قیرف. جدا نمودند

به دنبال . خاستندبر دیجد التیفورا به دفاع از تشک در کرمانشاه  ران،یخلق ا یفدائ یکهایچر تیبا اعالم موجود

همراه  ، یعل قینمونه رف یکرده و برا تیسازمان شروع به فعال هواداران  هیبق یآگاه یآنها برا ،یریموضع گ نیا

  .خلق را بر پا کردند یفدائ یکهایکتاب چر زیم نیریدر قصر ش بار  نیاول یبرا یعباس کرم قیرف با

 

 لیو به دل زمان دهد هنوز نتوانسته بود خود را کامال سا یاسالم یجمهور میکه رژ 51-58 یسالها طیشرا در

 ،  به وجود آمده بود به واقع هرج و مرج در جامعه  ای کیشبه دموکرات طیشکوهمند بهمن، شرا امیانقالب و ق

آنها را  دیرس یدستشان م هر جا  تند،پرداخ یم ونیتوانستند به شکار انقالب یتا آنجا که م میپاسداران رژ

تازه به  میبود که پاسداران رژ طیشرا  نیدر ا. شدند یم تشانیمانع از فعال بیکردند و به هر ترت یبازداشت م

 نیاما ا. کردند ریدر تهران دستگ 51را در سال  یکرم و عباس  یمیکر یرفقا عل ،یاسالم یجمهور دهیقدرت رس

اما  . شدند یزندان یواقع ریغ یبا نام ها جهیروشن نکرده و در نت خود را  یاصل تیهو یبازجوئ انیرفقا در جر

 یها تیرفقا هو نیدانستند که ا یکه آنها نم یطیدر شرا یکردن و دایپ  یعباس برا قیخانواده رف یتالشها

آن  طیبه شرا توجههمه با  نیبا ا . منجر شد قیدو رف نیا تینساخته اند به روشن شدن هو خود را آشکار  یاصل

  . افتندی خود را باز  یماه زندان آزاد 3پس از تحمل  یمیکر یلع قیبعد از سه ماه و رف یعباس کرم قیرف زمان 



قرار گرفته و  ضرب حمالت دشمن  ریکرمانشاه ز یرفقا،  36در سال  یانقالب یها رویارتجاع به ن ورشیدنبال  به

حمالت  انیمتاسفانه در جر . شدند  ریکرمانشاه دستگ یاز رفقا یادیتعداد ز،  36اسفند سال  95در  جهیدر نت

شکنجه برده شد  ریو به ز ریدستگ تهران در  زین یعل قیرف ،یاسیس یها رویبه ن یاسالم یسرکوبگران جمهور

  .دیها به کرمانشاه منتقل گرد  یادامه بازجوئ یرا شناخت برا یدشمن و نکهیو پس از ا

 

احمد و  همچون برادرانش  یعل قیرف، آباد کرمانشاه جان بدر برده اند  زلیکه ار زندان د یانیشهادت زندان به

شکنجه ها لب به   نیتر دیشد ریکه در ز یرفقائ.  زندان بودند نیشکنجه در ا ریمقاومت ز ینصرت از سمبل ها

 قیرف. دشمن سر خم نکردند مقابل  رستبر خود حفظ کرده و د یها نهیسخن نگشوده و اسرار خلق را در س

 یاسالم یجمهور یدر مقابل شکنجه ها که از خود  یبود که چه با عظمت یفدائ ستیکمون کی ،یمیکر یعل

مرگ  د،یدرخش رانیدر آسمان غم زده مردم ا یآذرخش چون  ر،یت دانینشان داد و چه با مرگ قهرمانانه اش در م

  .افتیجاودانه  یکرده، زندگ جادیمردم ا یدر دلها نشیمرگ غرور آفر و  یکه زندگ یا یرا شکست داد و با گرم

  !و راهش پر رهرو باد یگرام یمیکر یعل قیرف ادی

 


