رفيق علی اکبر نعمتی عرب

پس از ﯾک سال و نيم اسارت و شکنجه ،سرانجام او را در اسفند ماه سال  63به
جوخﮥ اعدام سپردند و او چه خوش درخشيد و چه با افتخار اسرار سازمان انقالبيش
را حفظ کرد و وفادار به آرمانش کمونيزم و مصمم در راھی که قدم نھاده بود ،راه
رھائی طبقﮥ کارگر ،اﯾستاده جان باخت.
او را در جمع خود با نام اصغر می شناختيم .از اکبر نعمتی عرب سخن می گوئيم،
کسی که چون سرکوب فزونی گرفت ،بر شور و اميد و دليری اش افزوده شد و در
مقابل نمونه ھای معدودی نظير ناصر ﯾار احمدی خائن که در لو دادن اصغر نيز نقش
منفور خود را اﯾفا کرد ،استحکام پوالدﯾن مقاومت کمونيستی را قرار داد .اﯾن فوالد در
کدام مکتب آب دﯾده شده بود؟
وی که در سال  1332در ﯾکی از محالت شرق تھران )شوش( متولد گردﯾد ،در اوان
جوانی با مشاھدۀ تبعيضات و نابرابری ھای اجتماعی و مظالم سرماﯾه داری و
ھمچنين چشيدن مزۀ فقر و رنج تمام تالش خود را در مبارزه برعليه رژﯾم شاه به کار
بست .وی پس از گذراندن خدمت سربازی در سال  ،53مشغول تدرﯾس در ﯾکی از
دبستان ھای جنوب تھران شد و در ھمان دوران با چند تن از معلمين ھمکار خود اقدام
به اﯾجاد ﯾک محفل مارکسيستی نمود .اﯾن محفل که مقدمتاً به مطالعﮥ مخفيانﮥ کتب
و جزوات مارکسيستی می پرداخت ،با اوج گيری مبارزات توده ھا در سال  57 -56به
انتشار جزوات توضيحی کارگری مبادرت نمود .رفيق اکبر ﯾکی از مؤسسين و بنيان
گزاران "کانون مستقل معلمان تھران" در سال  57بود .وی که فعاالنه در اﯾجاد تشکل
مستقل معلمان کوشش می نمود به ضرورت پيوند مبارزات معلمان با خيرش اوج
گيرندۀ توده ھا پی برد و با ھمکاری ساﯾر معلمين مبارز در راه سازمان دادن اعتصاب
معلمان نقش شاﯾان توجھی اﯾفا نمود .پس از پيروزی قيام ،به تکوﯾن دانش و معرفت
مارکسيستی خود پرداخت و در راستای تحقق ارادۀ طبقﮥ کارگر ،با مواضع سازمان

آشنا گردﯾد و با اعالم موجودﯾت " راه کارگر" در سال  58به آن پيوست .پس از آن که
"کانون مستقل معلمان" ،منطقه ای شد و قرار شد ھر منطقه ﯾک نماﯾنده برگزﯾند ،وی
از منطقﮥ  12ميدان شوش برگزﯾده شد .شخصيت برجسته و جاذبش باعث شده بود
که در منطقﮥ  12تعداد زﯾادی از معلمان با تعلقات سياسی مختلف ،جذب کانون شوند.
رفيق اکبر ﯾک بار در جرﯾان سی ام خرداد  60دستگير شد و با قاطعيت در برابر
شکنجه گران اﯾستاد و اعالم کرد که اھل طارم است .وقتی از او پرسيدند پس چرا
لھجه اش ترکی نيست ،با ھُشياری پاسخ داد که اھل طارم علياست؛ و با ھمين
حاضر جوابی مانع از دست ﯾابی مزدوران به ھوﯾت واقعی خود شد و پس از ﯾک ھفته
آزاد گشت.
اکبر تا لحظﮥ دستگيری ) شھرﯾور سال  ( 61در سنگر سازمان به فعاليت
تشکيالتی پرداخت .وی را به ھمراه ھمسرش دستگير کردند ،و از آن پس تا ھنگامی
که سينه اش آماج گلوله ھای خصم شد ،تحت شدﯾدترﯾن شکنجه ھای جسمی و
روحی در زندان اوﯾن قرار گرفت .جالدان رژﯾم فقھا دنده ھای قفسﮥ سينه اش را
شکستند تا راز نگفته را درﯾابند .اکبر اما برای جالدان رازی ناگشوده باقی ماند .سرباز
انقالب کارگری ،کار خود را کرده بود؛ او با اﯾستادگی اش بر سند مرگ نظام سرماﯾه
داری و رژﯾم فقھا امضاء نھاده بود و فشرده و کوتاه بر راه پيروزی ،حتّا در واپسين دم
تأکيد نموده بود.

زنده باد آزادی ،زنده باد سوسياليسم!

