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درباره زندگی رفیق شھید علی مھمی 

در سـال ھـای ۶٠ و ۶١ تـقریبا روزی نـبود که دژخیمان جـمھوری اسـالمی دسـته دسـته جـوانـان آزادی خـواه 
و کمونیست را اعـدام نکنند و بـا وقـاحـت تـمام اخـبار این جـنایات را در روزنـامـه ھـای خـود انعکاس نـدھـند. در 
آن سـال ھـای خـونین و فـرامـوش نشـدنی، سیاه چـال ھـای خـمینی مـملو از انـقالبیونی بـود که بـا جـسارت و 
تــھور بــاور نکردنی بــر ریش جــادوگــر پیر تــف انــداخــته و بی بــاکانــه بــر آرمــان ھــای انــقالبی خــود پــای 
می فشـردنـد. اینھا جـوانـانی بـودنـد که بـرای سـاخـتن دنیایی نـوین و انـسانی بـر ضـرورت نـابـودی ارتـجاع 

جمھوری اسالمی تاکید داشتند. 
یکی از آن جـان ھـای شیفته، چـریک فـدایی خـلق رفیق علی مھمی بـود که رژیم وابسـته بـه امـپریالیسم 
جـمھوری اسـالمی در خـردادمـاه سـال ۶١ بـا حـلق آویز کردن وی لکه سیاه دیگری بـر پـرونـده سـراسـر 

جنایت و ددمنشی خود افزود. 

ھـزاران مـبارزی که در آن سـال ھـای یورش ارتـجاع بـه تـوده ھـای انـقالبی جھـت سـرکوب قطعی انـقالب آنـھا 
بـه خـاک افـتادنـد بـه نسـلی تـعلق داشـتند که در عـنفوان جـوانی آتـش انـقالب سـال ھـای ۵۶-۵٧ را شـعله ور 
سـاخـتند. نسـلی که بـرای نـابـودی رژیم وابسـته بـه امـپریالیسم سـلطنت پھـلوی، ایران را بـه صـحنه 
انـقالبی بـزرگ تـبدیل نـمودنـد که مـتاسـفانـه بـه دلیل نـداشـتن یک رھـبری انـقالبی بـه فـرجـام نـرسید و بـا 

ھدایت امپریالیست ھا در نیمه راه "مال خور" شد. 

در سـال ھـایی که شـعله ھـای انـقالب زبـانـه می کشید سـازمـان چـریک ھـای فـدایی خـلق ایران بـه دلیل 
مـبارزه مسـلحانـه رزمـندگـان چـریک فـدایی در زیر سـلطه دیکتاتـوری رژیم شـاه بـا اسـتقبال وسیع تـوده ھـا و 

جوانان مواجه شده بود. 
رفیق علی مھمی نیز یکی از جـوانـانی بـود که بـه صـفوف ھـواداران آن سـازمـان پیوسـت چـرا که از انحـراف 
این سـازمـان از خـط اصلی بنیان گـذاران آن اطـالع نـداشـت و بـه ھمین دلیل انـتظار داشـت این سـازمـان ھـم 
بـا پـای بـندی بـه آرمـان ھـا، سـنت ھـا و ارزش ھـای انـقالبی پیشین خـود بـا تـوطـئه ھـای دشـمنان رنـگارنـگ 
انـقالب مـقابـله کرده و کارگـران و سـتم دیدگـان را بـرای ادامـه انـقالب تـا رسیدن بـه آزادی و سـوسیالیسم 



ھـدایت کند. امـا مـتاسـفانـه سـازمـان مـذکور بـه دلیل رشـد اپـورتـونیسم در درونـش و سـلطه یک رھـبری 
سازشکار و غیر انقالبی بر آن قادر به پاسخ گویی به این ضرورت نبود. 

سـازمـان چـریک ھـای فـدایی خـلق بـعد از قیام بـھمن ۵٧ نـه تـنھا بـه این وظیفه انـقالبی پـاسـخ نمی داد بلکه 
بـرعکس، بـا روی کار آمـدن دار و دسـته مـرتـجع خـمینی تـوسـط امـپریالیست ھـا از رھـبری خـمینی جـنایتکار 
بـه عـنوان رھـبری "ضـد امـپریالیست" سـخن گـفته و راه مـماشـات بـا جـمھوری اسـالمی را در پیش گـرفـته 
بـود. امـا این سیاسـت ھـای سـازشکارانـه نمی تـوانسـت مـورد قـبول مـردم و نیروھـای آگـاه و انـقالبی قـرار 

گیرد. 

بسیاری از مـسائـل مـطرح بـود که در میان ھـواداران سـازمـان بـدون پـاسـخ می مـانـد. از این رو کم کم 
بسیاری از ھـواداران رونـد جـدایی از این سـازمـان را آغـاز کردنـد. بـا اعـالم مـوجـودیت طـرفـداران تـئوری مـبارزه 
مسـلحانـه که از شکست قیام بـھمن و ضـرورت تـالش بـرای ادامـه انـقالب سـخن می گـفتند و مـاھیت رژیم 
جـدید را نیز ھـمانـند رژیم شـاه، وابسـته بـه امـپریالیسم ارزیابی می کردنـد رفیق علی مھمی ھـمراه بـا 
تـعدادی از ھمفکرانـش در بـندر عـباس بـه ھـواداری از این خـط و تشکیالت دوبـاره ایجاد شـده چـریک ھـای 
فـدایی خـلق بـرخـاسـت. در ھمین راسـتا وقتی ھـواداران چـریک ھـای فـدایی خـلق در بـندر عـباس جـنبش 
دانـش آمـوزی ١٩ بـھمن را در این شھـر سـازمـان دادنـد رفیق علی بـه این جـنبش پیوسـت و یکی از فـعالین 

این حرکت گردید. 
بـر بسـتر فـعالیت ھـای مـبارزاتی جـنبش دانـش آمـوزی ١٩ بـھمن بـود که ھسـته ھـای سیاسی نـظامی نیز در 
بـندر شکل گـرفـت. در اواخـر سـال ۵٩ رفیق علی بـه دلیل مجـموعـه فـعالیت ھـای انـقالبی اش بـرای دشـمن 

شناخته شد و  اجبارا زندگی مخفی در پیش گرفت. 

یکبار رفیق علی در جھـت پیشبرد بـرنـامـه ھـای ھسـته ھـای سیاسی نـظامی ھـمراه بـا رفـقا حسین 
روحــانی و غــالمعلی عــلمشاه اقــدام بــه مــصادره مــاشینی می کنند که این اقــدام بــا مــوفقیت انــجام 
می شـود. امـا مـتاسـفانـه وقتی رفـقا بـا این مـاشین عـازم محـلی بـودنـد تـوسـط پلیس راه بـه دلیل فـقدان 
مــدارک مــاشین دســتگیر می شــونــد. بــا این حــال بــرخــورد ھشیارانــه این رفــقا بــاعــث گــمراھی پلیس 
می شـود. در بـرخـورد بـه پلیس ھـر سـه رفیق از بیان مـشخصات اصلی و آدرس اصلی خـود خـودداری 
می کنند و طـوری نـقش بـازی می کنند که پلیس ھیچ شکی بـه سیاسی بـودن آنـھا نمی کند. امـری که 
داسـتان سـازی ھـای این رفـقا را مـوجـه جـلوه داده و شک پلیس را بـر نمی انگیخت این واقعیت بـود که آنـھا 
بـه خـاطـر زنـدگی مخفی ای که داشـتند سـر و وضـع خـود را کامـال تغییر داده بـودنـد. بـه ھمین دلیل این سـه 
رفیق بـه جـرم دزدی مـاشین بـه زنـدان بـندر عـباس، بـند زنـدانیان عـادی مـنتقل می شـونـد و پـس از مـدتی از 

زندان آزاد می شوند. رفیق علی و دو رفیق ھمراھش بار دیگر با یاران خود ارتباط می گیرند. 

بـا تـوجـه بـه یورش سـراسـری جـمھوری اسـالمی بـه تـوده ھـای سـراسـر ایران بـعد از ٣٠ خـرداد ١٣۶٠، 
رفـقای بـندرعـباس نیز بـا تـوجـه بـه اقـدامـات انـقالبی خـود در این شھـر شـدیدا زیر ضـرب دشـمن قـرار گـرفـته 
بـودنـد. مـتاسـفانـه در جـریان این تـعرضـات پـاسـداران جھـل و جـنایت جـمھوری اسـالمی تـوانسـتند چـریک 
فـدایی خـلق رفیق علی مھمی را دسـتگیر کنند. این رفیق انـقالبی در زنـدان پـس از تحـمل شکنجه ھـای 
ددمـنشانـه در خـرداد سـال ۶١ در حـالی که تـنھا ٢٠ سـال از زنـدگی اش می گـذشـت بـه دار کشیده شـد و 

جنبش انقالبی خلق ھای ما یکی از صمیمی ترین یاران خود را برای ھمیشه از دست داد. 
تـردیدی نیست که خـاطـره دالوری ھـا و شـجاعـت این رفیق دلیر بـندری و مـبارزاتـش ھمیشه در یاد مـردم 
ایران بـاقی خـواھـد مـانـد. چـرا که درسـت بـه خـاطـر تـاثیر مـبارزات انـقالبی چنین سـروھـای آزاده و پـایداری 
آنـھا در زنـدان ھـای قـرون وسـطایی بـود که رژیم جـمھوری اسـالمی ھـرگـز قـادر بـه خـامـوش کردن مـبارزات بـر 
حـق و انـقالبی مـردم مـا نشـد و امـروز نیز بیش از ھـر وقـت دیگر مـورد خـشم و نـفرت شـدید تـوده ھـا قـرار 

دارد. 

یاد رفیق علی مھمی گرامی و راھش پر رھرو باد! 


