
به نقل از: ماهنامه کارگری ارگان کارگری چریک های فدایی خلق ایران  
شماره ۹۴ پانزدهم آبان ماه ۱۴۰۰

درباره زندگی رفیق شهید محمد عظیمی

در جـریـان کشـتارهـای ددمـنشانـه جـمهوری اسـالمـی در سـال ۶۰ دژخـیمان رژیـم تـا آنـجا کـه تـوانسـتند جـوانـان مـبارز 
و رهرو چریک های فدایی خلق را اعدام نمودند.

یــکی از ایــن انــقالبــیون چــریــک فــدایــی خــلق رفــیق محــمد عــظیمی بــود کــه پــس از تحــمل شــکنجه هــای طــاقــت فــرســای 
دژخیمان جمهوری اسالمی سرانجام توسط آن مزدوران در بندرعباس اعدام شد.

رفــیق محــمد در زمــان تــیربــاران دانــش آمــوز بــود و حــدود ۱۸ ســال ســن داشــت. وی در خــانــواده ای فــرهــنگی بــه دنــیا 
آمده بود و پدرش سال ها دبیر دبیرستان ششم بهمن بندرعباس بود.

رفـیق محـمد رفـیقی ورزشـکار و عـضو تـیم فـوتـبال بـود. تـیم سـینگو تـیمی بـود کـه تـعدادی از فـعالـین چـریـک هـای فـدایـی 
خـــلق در بـــندرعـــباس از جـــمله رفـــقا حـــسین رکـــنی،حـــمید مـــعتقدی، محـــمد ســـلیمانـــی و  عـــلی مـــهمی عـــضو آن بـــودنـــد؛ 

رفقائی که همچون رفیق محمد عظیمی جان در راه آرمان های انقالبی خود گذاشتند.

بــا اوج گــیری انــقالب ســال هــای ۵۶ و ۵۷ عــلیه رژیــم وابســته بــه امــپریــالــیسم شــاه رفــیق محــمد نــیز هــمچون خــیلی از 
هــم نســالن مــبارزش بــه امــواج ایــن انــقالب پــیوســت و بــا تــوجــه بــه شهــرت بــسیار مــثبت و مــردمــی ســازمــان چــریــک هــای 
فـــدایـــی خـــلق ایـــران در مـــیان تـــوده هـــا بـــه خـــاطـــر مـــبارزات مســـلحانـــه اش بـــا رژیـــم شـــاه بـــه هـــواداری از ایـــن ســـازمـــان 
بــرخــاســت. امــا مــتاســفانــه در آن زمــان مــارهــای خــوش خــط و خــالــی در درون ایــن ســازمــان نــفوذ کــرده بــودنــد کــه ایــن 



جـریـان انـقالبـی را از حـرکـت در جهـت وظـایـف انـقالبـی اش بـاز داشـتند. بـه هـمین دلـیل هـم هـنوز مـدتـی از قـیام بـهمن 
نــگذشــته بــود کــه پــیروان ارزش هــا و ســنت هــای انــقالبــی ایــن ســازمــان و مــبارزات مســلحانــه اش عــلیه رژیــم شــاه یــعنی 
کــــسانــــی کــــه بــــا قــــدرت گــــیری خــــمینی از شکســــت قــــیام بــــهمن ســــخن گــــفته و مــــسئله شــــان ادامــــه انــــقالب تــــا پــــیروزی 
کـــارگـــران و ســـتم دیـــدگـــان بـــود صـــفوف خـــود را از اپـــورتـــونیســـت هـــای النـــه کـــرده در ســـازمـــان جـــدا کـــرده و بـــر ضـــرورت 
سـازمـانـدهـی مسـلح تـوده هـا جهـت ادامـه انـقالب تـاکـید نـمودنـد. بـا ایـن جـدایـی و شـکل گـیری مجـدد چـریـک هـای فـدایـی 
خــلق بــه طــور طــبیعی بــخشی از هــواداران ســابــق ســازمــان کــه مــماشــات طــلبی رهــبران اپــورتــونیســت بــا دار و دســته 
خـمینی را بـر نـمی تـابـیدنـد نـیز صـفوف ایـن سـازمـان را تـرک کـرده و بـه چـریـک هـای فـدایـی خـلق ایـران کـه پـس از ایـن 

جدایی اعالم موجودیت کرده بودند پیوستند؛ رفیق محمد از جمله ی همین رفقا بود.

جــنبش دانــش آمــوزی ۱۹ بــهمن و هســته هــای ســیاســی-نــظامــی در بــندرعــباس تــشکل هــایــی بــودنــد کــه کــه رفــیق محــمد 
در جـریـان فـعالـیت هـای مـبارزاتـی اش بـا هـمه وجـود در جهـت رشـد و گسـترش آنـها گـام بـرداشـت. بـه اعـتبار مـبارزات 
و جـان فـشانـی هـای رفـقایـی نـظیر رفـیق محـمد بـود کـه هـواداران چـریـک هـای فـدایـی خـلق خـیلی زود بـه مـهمتریـن نـیروی 

سیاسی در شهر بندرعباس تبدیل شدند.

مسـلم اسـت کـه ایـن امـر نـمی تـوانسـت بـا عـکس الـعمل ددمـنشانـه دژخـیمان خـمینی مـواجـه نـشود و بـه هـمین دلـیل هـم 
تـشکیالت چـریـک هـای فـدایـی خـلق مـورد یـورش مـزدوران جـمهوری اسـالمـی قـرار گـرفـت. هـراس سـردمـداران جـمهوری 
اســـالمـــی از رشـــد و گســـترش تـــشکیالت چـــریـــک هـــای فـــدایـــی خـــلق ایـــران در بـــندرعـــباس تـــا بـــه حـــدی بـــود کـــه مـــحسن 
رضـایـی یـکی از سـردژخـیمان حـکومـت از  رشـد و "نـفوذ" ایـن تـشکیالت در سـپاه پـاسـداران ضـد خـلقی یـاد نـموده و 

نسبت به خطر چریک های فدایی خلق در بندرعباس در دهه ۶۰ برای نیروهای حکومت سخن گفت.
بـه هـمین دلـیل هـم بـود کـه در جـریـان یـورش سیسـتماتـیک و سـراسـری جـنایـتکاران حـاکـم بـه سـازمـان هـای سـیاسـی و 
مـــردم ســـتم دیـــده بـــعد از ۳۰ خـــرداد ســـال ۶۰ تـــعداد زیـــادی از فـــعالـــین چـــریـــک هـــای فـــدایـــی خـــلق دســـتگیر و پـــس از 

شکنجه های وحشیانه اعدام شدند که رفیق محمد عظیمی از جمله آنها بود.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!


