رفيق عليرضا شکوھی
)دبير اول کميته مرکزی(

ﯾازدھم دی ماه  ،1363علی رضا شکوھی تيرباران شد .با به خاک افتادن او
جنبش کمونيستی اﯾران ﯾکی از برجسته ترﯾن رزمندگان خود و سازمان ما نخستين
دبير اول کميتﮥ مرکزی و عضو دفتر سياسی خود را از دست داد .زندگی نسبتاً کوتاه و
مرگ بسيار شجاعانﮥ او ،سرود شورانگيز مردی است که ھنر زﯾستن و مردن را می
دانست و ﯾاد می داد.
علی رضا شکوھی در سال  1329در خانواده ای زحمت کش در اليگودرز لرستان
متولد شد .در بروجرد دﯾپلم گرفت و در رشتﮥ شيمی دانشگاه صنعتی تھران
تحصيالتش را ادامه داد .از سال  1348فعاالنه به مبارزه انقالبی روی آورد و در سال
 49به کمک چند رفيق دﯾگر گروه " ستاره سرخ" را تشکيل داد .در سال  50به دست
دشمن اسير شد و بعد از ﯾک مقاومت حماسی در بازجوئی ھا و دفاعی شجاعانه از
آرمان ھای انقالب در دادگاه نظامی به مرگ محکوم شد .اما بعد از ﯾک ماه انتظار مرگ
در دخمه ھای انفرادی زندان قصر ،حکم اعدام ،با ﯾک درجه تخفيف ،به زندان ابد تبدﯾل
شد .در سال  51به عنوان زندانی ناآرام به زندان برازجان تبعيد شد ،و سپس به زندان
عادل آباد شيراز انتقال ﯾافت و تا دﯾماه  57در ھمان جا زندانی بود .جزو آخرﯾن دسته
زندانيان سياسی بود که در اوج انقالب از اسارت رستند .با تمام وجود در قيام بھمن
شرکت کرد .و پس از قيام ،ھمراه عده ای از رفقای ھم فکر و ھم زنجيران پيشين اش
در اسارت گاه ھای پھلوی تمام نيروﯾش را در پاﯾه گذاری " راه کارگر" به کار گرفت و تا

لحظﮥ اسارت مجددش به دست دشمن ،بی وقفه و با تمام ھستی خود برای تحکيم و
گسترش سازمان ما و پاالﯾش آن از آلودگی ھای غير کمونيستی ،مبارزه کرد .در ھفتم
تير ماه  ،62مخفی گاھش از طرف دشمن شناسائی شد و عالرغم تالش قھرمانانه
اش برای فرار از چنگ مزدوران رژﯾم فقھا ،زنده به دست دشمن افتاد .شش ماه
شکنجه شد و ﯾکی از فراموش نشدنی ترﯾن مقاومت ھای چند سال اخير زندان ھای
والﯾت فقيه را از خود نشان داد و با گام ھائی استوار و غرور انگيز راه خود را به طرف
جوخﮥ تيرباران ھموار کرد.
ھمﮥ آنھا که رفيق علی را می شناختند ) و در سازمان ما غالباً او را با نام رفيق
ھماﯾون می شناختند( ،خوب می دانند که او نمونﮥ بارزی از آن کادرھای انقالبی بود
که به قول مائوتسه دون ،خيلی بيش از ﯾک ھنر دارند .او به ھمين دليل در سراسر
زندگی سياسی اش در ميان ھمگان ممتاز بود :چه در زندان ھای ستم شاھی و چه
در کشتارگاه ھای والﯾت فقيه ،ﯾکی از بھترﯾن بازجوئی ھا را پس داد و ﯾکی از
درخشان ترﯾن مقاومت ھا را از خود نشان داد .قاطع ترﯾن و پيگير ترﯾن منتقد ضعف ھا
و انحرافات بود ،بی آن که کوچک ترﯾن نقطﮥ قوت را در کنارشان نادﯾده بگيرد .ازاﯾن رو
گرچه مزۀ انتقادش را ھمه چشيده بودند ،اما جزو نادر کسانی بود که حتّا دشمنان و
مخالفانش می دانستند که دوستی و دشمنی شخصی ھرگز نمی تواند او را به اﯾن
سو و ان سو بکشاند .ﯾکی از کسانی بود که ھرگز " عقل منفصل" نداشت :می
اندﯾشيد ،اندﯾشيدن را حق خود می دانست و تحت ھيچ شراﯾطی خود را از مستقل
اندﯾشيدن ،معاف نمی داشت؛ اما در عين حال با تشنگی تمام از اندﯾشﮥ حتّا ساده
ترﯾن کسان می آموخت .سازمانگر موفقی بود ،زﯾرا به کار جمعی پای بند بود ،ابتکار و
خالقيت رفقاﯾش را بيدار می کرد و استعداد ھيچ کس را نادﯾده نمی گرفت .اما در کنار
ھمﮥ اﯾن توانائی ھا ،بزرگ ترﯾن ھنر او اﯾن بود که در زندگی و مبارزه اش به تماشاگر
و تحسين کننده نياز نداشت .از اﯾن رو در انجام تعھداتش ،ھيچ نوع حساب گری
شخصی نداشت؛ ھرگز منتظر نماند که کسی شروع کند تا او دنبالش را بگيرد و ھرگز
به خاطر اﯾن که دﯾگران عقب کشيده اند ،پا پس نگذاشت .ھمين خصلت بود که از
علی مردی می ساخت برای دوره ھای بحران ،مردی که با سخت ترﯾن شراﯾط ،گوھر
مقاومش با وضوح بيشتری به نماﯾش در می آمد .و با اراده ای پوالدﯾن ،در سخت ترﯾن
شراﯾط ھمچون قلعﮥ تسخير ناپذﯾری می ماند ،ھمچون تکيه گاھی قابل اعتماد برای
رفقای ھم سنگرش و ھمچون مانعی دست نيافتنی و زبون کننده برای دشمن .ھمﮥ

آنھا که در کنار او جنگيده اند و لحظه ھای سختی را از سر گذرانده اند ،ھميشه آن
لحظه ھا را با ﯾادی از درخشش گوھر او به خاطر می آورند .علی در آخرﯾن نبرد خود
نيز تکيه گاھی برای ھمرزمانش بوده است و زبون کنندۀ دشمنانش .بنا به گزارشی از
زندان اوﯾن ،فرﯾادھای پھلوانانﮥ علی در دفاع از آرمان طبقﮥ کارگر و در دفاع از مردم،
چنان طنين پرشکوھی در دادگاه دربستﮥ بيست دقيقه ای کشتارگاه اوﯾن داشته و
چنان برای حاکم شرع اسالمی ترسناک ،تحقير کننده و غير منتظره بوده که حتّا
ساعت ھا پس از آن نمی توانسته لرزش اندامش را کنترل کند .بنا به ھمان گزارش،
آوازۀ آخرﯾن دفاع علی وقتی در زندان اوﯾن به گوش کسانی رسيده است که
زانوانشان در برابر مرگ نمی لرزد ،آرزو کرده اند که کاش در کنار علی تيرباران شوند.
با شھادت رفيق ھماﯾون ،سازمان ما بلشوﯾک وفاداری را از دست داد که جاﯾش را
به سختی می توان پر کرد .دشمن زبون حتّا آخرﯾن نوشتﮥ او را خطاب به خانواده اش
پاره کرده و جز چند سطر آخر چيزی به آنھا نداده است و قبر او ھنوز ھم ناشناخته
است .اما نام او بر لبان ماست و جای او در دل ھای ما .و اﯾن " صدای سخن عشق"
ھرگز خاموش نخواھد شد.
" ما بسيارﯾم"

وصيت نامﮥ رفيق:
برﯾدگی

.......................................................................................................

ھنگامی که وساﯾلم را تحوﯾل می گيرﯾد ،ساعت سيکو من که خودتان براﯾم خرﯾده اﯾد
را بگيرﯾد و به ﯾاد من نگه دارﯾد .علی کوچکه فرزند خواھرم  ...را از جانب من گرم
ببوسيد و تربيت  .................................................................................................او
را خوب مواظب باشيد تا آﯾنده ای زﯾبا داشته باشد .ھمﮥ بچه ھای آبجی کبرا و آبجی
اکرم ،آبجی فاطی و داداش عزﯾز را از جانب من ببوسيد و سالم برسانيد .به خاله ام و
بچه ھاﯾش سالم گرم برسانيد.
 610تومان پول ھمراه وساﯾلم ھست و حدود  3750تومان ھنگام دستگيری
ھمراھم بود ،آن را ھم بگيرﯾد و ھر طور خواستيد خرج کنيد.

با سالم ھای گرم
علی شما
عليرضا شکوھی
62/10/11

با ﯾاد رفيق عليرضا شکوھی ) ھماﯾون (

آن " نه " روشن خونين
صدھا زخم دھان گشوده در ﯾکی تن
به چرک و به خون و ورم ﯾله شده
لھيده و وﯾران
به آوازی کوتاه،
حنجرۀ خونين را خراشی دوباره می دھد:
" نه "
و از ھيبت آن،
جالد را رعشه به جان می نشيند.
" عجب جانی دارد اﯾن مرد! "
نامرد می گوﯾد.
و پيچکی که به زحمت
تا روی پنجره خود را باال کشيده است،
در بارش تارﯾک شالق و تير
آن " نه " روشن خونين را می شنود.
چنان چون مادری که قلب کودکش را به کُندۀ قصابی دﯾده باشد

به ھنگامی که ساتور،
در ضربه ای برای شقه کردن فرود می آﯾد!
جگر آتش گرفته ،سر به چوبه ی پنجره می کوبد
و برگ برگ در شيونی خفه شده می بارد
تلخ ...
حسن حسام

