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 افشانان فدائی درراه آزادی و سوسياليسمجاودان باد نام و ياد جان

  

 

ھا ھمواره پيگيرترين مدافعان آزادی و يگانه مبارزان پرشور رھايی بشريت از قيد کمونيست
ھای آزاد ای متشکل از انساناند و برای برپائی جامعهم، استثمار، انقياد و نابرابری بودهھرگونه ست

 اند.و برابر پيکار کرده
داری در عرصه جھانی، پيوسته با از ھمين روست که در تمام دوران استقرار نظم سرمايه

دن نظم طبقاتی، استثمار، اند که خواھان برجای مانرو بودهرحمانٔه طبقه حاکم روبهھای بیسرکوب
  ھاست.ستم و نابرابری انسان

خواھانه، ھای آزادیھا کمونيست، به خاطر اھداف و آرمانبه گواه تاريخ سراسر اين دوران، ميليون
انسان دوستانه و سوسياليستی به بند کشيده شدند، وحشيانه شکنجه شدند و به قتل رسيدند. در ايران 

ھا در معرض فشار و سرکوب خواھانه و کمونيستی، کمونيستافکار آزادی نيز از ھمان آغاز پيدايش
  مرتجعين حاکم قرار گرفتند.

اين سرکوب از دوران به قدرت رسيدن رضاشاه، شکلی سيستماتيک به خود گرفت و در دوران 
  محمدرضا شاه و جمھوری اسالمی به اوج خود رسيد.

ھای ونيست به بند کشيده شدند و صدھا تن به جوخهاگر در دوران سلطنت محمدرضا شاه، ھزاران کم
گری را به اوج رساند. تنھا در طول نخستين دھٔه اعدام سپرده شدند، جمھوری اسالمی وحشی

ھا ھزار کمونيست، به جرم دفاع از آزادی و برابری به بند استقرار جمھوری اسالمی در ايران، ده
ھای وسطايی قرار گرفتند و ھزاران تن به جوخهقرونھای ترين شکنجهکشيده شدند، زير وحشيانه

  اعدام سپرده شدند.
سازمان ما که موجوديتش را با نبردی قھرمانانه و حماسی در سياھکل، عليه رژيم اختناق و سرکوب 

ناپذيری را عليه نظم ستمگرانه حاکم آغاز نمود، از ھمان محمدرضا شاه اعالم نمود و مبارزه آشتی
ھای نظامی و ترين سرکوب دستگاهرحمانه و وحشيانهاعالم موجوديت خود، با بینخستين لحظه 

ھای رو گرديد. نخستين گروه فدائيان، قھرمانان نبرد سياھکل، پس از شکنجهامنيتی رژيم شاه روبه
ای رژيم شاه به مرگ محکوم شدند و در اسفندماه ھای نظامی چنددقيقهوحشيانه ساواک در دادگاه

  به جوخه اعدام سپرده شدند. ١٣۴٩سال 
ر جای ھای که سازمان ما به خاطر آزادی و سوسياليسم برپا کرد، تعطيل ناپذير بود. بهاما مبارزه

ھا فدائی به پا خاستند و مبارزه را ادامه دادند. رژيم شاه، بر اين رفيقی که در خاک و خون غلتيد، ده
امان پايان خواھد داد. در سال به اين موج مبارزات بیپندار خام بود که با تشديد اختناق و کشتار 

 ؛گروه فدائيان را به اعدام محکوم کردند و به جوخه اعدام سپردندھای نظامی رژيم، گروه، دادگاه۵٠
اما مبارزه ادامه يافت و تا سرنگونی رژيم شاه صدھا فدائی به دست دژخيمان به جوخه اعدام سپرده 

ھا پس از تحمل جان باختند. ھزاران فدائی نيز در طول اين سال دررویروشدند، يا در نبردھای 
  ھای وحشيانه ساواک، به بند کشيده شدند.شکنجه

ھای ايران، فدائيان خلق، درراه آزادی و ترين کمونيستتن از برجسته ۴٠٠در اين دوره، حدوداً 
ن ار کمونيست به صفوف فدائياھمه، با سرنگونی رژيم شاه صدھا ھزسوسياليسم جان باختند. بااين
وط سق درخطردار که بيش از ھر زمان ديگر، نظم ستمگرانه حاکم را پيوستند. طبقه حاکم سرمايه

ھا افزود و بيش از ھمه، حمالت خود را متوجه گری و سرکوب عليه کمونيستديد، بر وحشیمی
  سازمان ما کرد.
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داری، آنچه را که شاه عليه سازمان سرمايه ھای ھار پاسدار نظمسران جمھوری اسالمی، اين سگ
ھا از ھمان فردای به قدرت تر به مرحله اجرا درآوردند. آنما انجام داد، در ابعادی بسيار گسترده

رسيدن در ايران، ترور، اعدام و زندان را در دستور کار قراردادند. گروھی از فدائيان را اندکی 
صحرا و تعداد ديگری از شھرھای ايران به ستان، ترکمنويژه در کردبھمن، به ٢٢پس از قيام 

ھا تن ده ۶٠نظامی به ترور فعاالن سازمان متوسل شدند. تا سال جوخه اعدام سپردند و باندھای شبه
 ۶٠ھای گسترده در سال از فدائيان به قتل رسيدند و صدھا تن به بند کشيده شدند. با آغاز سرکوب

اعی جمھوری اسالمی، صدھا تن از فدائيان اقليت را در سراسر ايران رژيم ارتج ۶٠تا اواسط دھٔه 
وسطايی به ھای قرونھا در زندانترين شکنجهھا زير وحشيانهتيرباران کرد و ھزاران تن را سال

به خاطر ايستادگی و دفاعشان از منافع  ۶٧بند کشيد. گروھی از اين مبارزان کمونيست نيز در سال 
شان به آزادی و سوسياليسم، در جريان کشتار زندانيان سياسی به قتل پايبندی طبقاتی کارگران و

  رسيدند.
ھا به حدی است که سازمان ما تاکنون گری و کشتار جمھوری اسالمی در اين سالگستردگی وحشی

نتوانسته است اسامی تمام رفقانی را که در سراسر ايران توسط دژخيمان حکومت اسالمی، اعدام 
تا  ٧٠٠ھا حدوداً بين باختگان سازمان، در اين سالآوری کند. درمجموع تعداد جانمعشدند، ج

اقص يابد، بازھم نباختگان سازمان که اکنون انتشار میبنابراين ليست جديد جان؛ نفر است ١٠٠٠
  است.

  ھا، ممکن است اشتباھاتی وجود داشته باشد.نامه رفقا و يا تاريخعالوه بر اين، در زندگی
باختگان فدائی که سازمان را در تھيه اين ھای عزيز جانبا سپاس از تمام رفقا، دوستان و خانواده

کنيم که سازمان را در تکميل اين ليست و رفع نواقص و ليست ياری رساندند، بازھم درخواست می
  اشتباھات ياری رسانند.

حمتکشان درراه آزادی و سوسياليسم، داشتن نام و ياد اين قھرمانان مبارزات کارگران و ززنده نگه
ھايی است که برای رھايی بشريت ستمديده و استقرار نظمی انسانی و کمونيستی وظيفه تمام انسان

  کنند.مبارزه می
 شان قادررحمیگونه که تجربه و تاريخ نشان داده است، طبقات مرتجع با تمام ددمنشی و بیھمان

شده ای که دورانش سپریھا سرانجام به ھمراه نظم پوسيده. آننيستند، چرخ تاريخ را متوقف سازند
  شوند.آيند و نابود میاست، از پای درمی

عنوان سازمانی که از گری رژيم سلطنتی و جمھوری اسالمی، سازمان ما بهرغم تمام وحشیبه
 ار نظمیکند و برای برپائی يک انقالب اجتماعی و استقراھداف و منافع طبقه کارگر دفاع می

ھا پيگيرانه به مبارزه خود ادامه داده و پاسدار اھداف کند، در طول تمام اين سالکمونيستی تالش می
تا روزی که  خواھانه و کمونيستی بوده است. توقفی در اين پيکار نخواھد بودھای آزادیو آرمان

ھای ای متشکل از انسانطبقه کارگر با انقالب خود نظم موجود را از بيخ و بن براندازد و جامعه
آزاد و برابر برپا گردد که ديگر در آن اثری از استبداد، اختناق، سرکوب، ستم، تبعيض، نابرابری 

  و استثمار وجود نداشته باشد.
  ھا خواھد بود.پيروزی از آن طبقه کارگر و کمونيست

   
   

  باختگان فدائیجاودان باد نام و ياد جان
  د سوسياليسمبازنده –باد آزادی زنده


	�ن (ا����)   ��ز�ن ��ا
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  فشان به ترتيب حروف الفبافھرست اسامی رفقای جان

  

  آباد موسی

  آبگرميان بھمن

  جھانبخشآبياری 

  آخوندی حاجی محمد (بھروز)

  آرام نسترن

  آرامش

  نقیآرش علی

  آرمان ابوبکر

  آريا نژاد موکری گرگيس

  آريان حميد

  آريان سعيد

  آرين امير

  آزادی حميد

  آزادی ھمايون

  آژنگ بھمن

  آشوری فريدون

  آق اتابای بھرام

  آقا ابراھيميان فردوس

  آقانبی قلھکی زھرا

  آل کنعان يدهللا

  دنآقا الآل

  آقا نسترنآل

  آيتی پريدخت (غزال)

  

  ابراھيمی انوش

  ابراھيمی خسرو

  ابراھيمی مھرنوش

  ابرندی محمدعلی

  احمد پور شھين

  احمدزاده مجيد

  احمدزاده مسعود

  احمدزاده ھاشم

  احمدھايمی نادره

  احمدی (منصوری) کيومرث

  احمدی اسکويی مرضيه

  احمدی داود

  پوش حميداحمدی سياه

  عيداحمدی الری س

  احمدی محمدرضا (ھرمز)

  احمدی نعمت

  احمدی ھوشنگ (ھمت)

  اخوان اقدم اسد اله

  ارازی (عرازی) جليل

  ارجمندی قدرت هللا

  چی جعفراردبيل

  ارمغانی بھروز

  مقدم ھوشنگاژدری

  اسحاقی مھدی

  اسدهللا خان سعيد

  اسدی غضنفر

  اسديان انشا اله

  اسديان توکل

  اسديان سيامک (رفيق اسکندر)

 يلی محموداسراف

  اسکندری تربقان منصور (رفيق مھران)

  اسالمی اشبال بيژن

  اسالمی بيژن

 اسالمی مرتضی

  اشترانی فريد علی

  اشتری تلخستانی تورج

  اشراق حميد

  اشرف حميد

  اشکافی ھادی

  اشکينه ناصر

  اصغر نژاد امير

  اصالنی اقبال

  اعظمی انور

  اعظمی لرستانی ھوشنگ

  افدرنيا فاطمه

  افروزه پروين

  قبالی محمدا

  اقتدارمنش مھدی

  اقدسی احمد

  اکبری آذر جميل

  اکبری حاجی نظر فرزانه (نظريات)

  اکبری طھمورث

  اکبری فرزانه
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  اکرامی حميد

  اکرمی بھروز

  اکرمی شھرام

  امير احمدی داود

  امير خيز ھابيل

  اميری بھروز

  اميری دوان بھزاد

  اميری دوان بھنام

  امين زاده محمود

  امين نيا يحيی

  ادی جليلانفر

  ايازی نادر

  ايروانی عبدالرضا

  هللايمانی دارستانی امان

  ايمانی دارستانی يوسف

  ايمانی ونداد

  ايوانی مجيد

  اللھياری حسينعلی

  هللالماسی روح

  الماسی عليرضا

  ناصر الماسی

  الماسيان سيامک

  الماسيان ناصر

  الماسيان ھاشم

  

  بابا علی رحيمی ھاشم

  بابائی محمود (رضا)

  تری احمد (ناصر)باخ

  باختری علی (مسعود)

  بارنه (بارند) سيروس

  باشخور نعمت

  باطبی حسين

  باقر پور فرامرز

  باقری آق بابا غالمرضا

  باقری پور جھانگير

  باقری جواد

  باقری حسن (قدرت اله)

  رضاباقری علی

  باقری غالم عباس

  باقری مھرداد

  رضا (ناصر)بامری علی

  بانژاد غالمرضا

  دونای فريبانه

  بدری علی

  بدلی عزيز

  براتی عبدالحسين

  برادران خسروشاھی حبيب اله

  برارپور احمد

  برزگر اسماعيل (سمکو)

  برنشان علی

  بريری مسعود

  بشردوست اسدهللا

  بلبل صفت ميترا

  بنده خدا لنگرودی ھادی

  بنی احمد جواد

  بھادری طوالبی محمدحسن

  پورمزکوشی عليرضابھاری

  بھايی پور منوچھر

  وند پروين بھدار

  بھرامی حميدرضا

  بھرامی سامانی ھيبت اله

  بھرامی سعيد

  هللا (موسی)بھرامی عزت

  بھرامی محمد

  بھرامی ناصر

  بھروز نيا بھروز

  بھروزی خواه سيامک

  بھشتی منصور

  بھکيش زھرا (اشرف)

  بھکيش محسن

  بھکيش محمدرضا (کاظم)

  بھکيش محمدعلی

  بھمنی کمال

  بيد شھری اسماعيل

  ھرابيد شھری ز

  زاده مقصودبيرام

  بيژن

  بيژن زاده صبا

  بيک محمدی ھزاوه احمدرضا

  بيگلری علی (فرزاد)

  بيگی غالمحسين

  

  پارسی کيا اکبر

  پاک رخ حميد
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  پايان سعيد

  پايدار حسن

  پايداری جھانبخش

  پدرود فريدون (کاوه)

  پرتوی سعيد

  پرورش حسينعلی

  پرورش مسعود

  پرويزی محمد

  پروين

  ليرضا)پريزاد ھمايون (ع

  پشامی اصغر

  پناھی خسرو

  پناھی شبستری مھرداد

  پناھی عليرضا

  پناھيان فتحعلی

  پنجه شاھی سيمين

  پنجه شاھی عبدهللا

  پنجه شاھی اسدهللا

  پنجه شاھی جعفر

  پنجه شاھی نسرين

  آزار) جاللپور جعفری آزاد (بی

  پور رضا خليق ابراھيم

 پورکريمی ھوشنگ

  پور نغمه نادعلی

  نعلیپور نوروز قربا

  پويان امير پرويز

  پھلوان مھدی

  پير زاده جھرمی عبدالمجيد

  پيرو محمدرضا

  پيروز نيا وحيد

  پيروزی کوروش

  هللاپيرونذيری رحمت

  پيوسته حاجی محله سليمان

  

  تابا مجتبی

  تاج علی ابوالقاسم

  تبريزی عباس

  تدريسی حسين

  ترگل خسرو

  تقديری قزل جه ميدان يعقوب (امير)

  تقربی شاپور

  قی پور علیت

  تقی زاده چراغی محمدعلی

  تمدن محمد (فرشاد)

  تھمتنی عباس

  تورج

  توسلی حسن

  توسلی مريم

  توسلی منصور

  توفيقيان ناصر

  توکلی حميد

  توکلی سيمين

  توکلی شھرام

  تيمور زاده (تيموری) کريم

  

  ثابت پری

  

  جابری منصور

  جاوه ملک محمد

  جباری جالل

  جبيان محسن

  جديدی نبی (علی)

  جرجانی حسين

  جزنی بيژن

  جعفر پور مسعود

  جعفری جزايری اصغر

  اکبر (فريدون)جعفری علی

 جالل

  جاللی ابراھيم

  جاللی خاطره

  جاللی عبدالرحيم (مجيد)

  جاللی غالمرضا

  جاللی نائينی حسن (فرھاد)

  جليل افشار احمد

  کرم جليل وند محمد

  جليلی

  جليلی کھنه شھری شاھپور

  جمالی حسن

  اری عباسجمشيدی رودب

  جنتی بيژن

  جنتی محمود

  جوان موالئی سعيد



[ ره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختندگرامی باد ياد و خاط ] 

 

 

  ٧ 

  جھانشاھی سيد رضا

  جھانگيری جعفر

  چراغی علی (پويان)

  چرخيان حسين

  چشم فروز وجيه هللا

  براه محمدچشم

  چگنی

  چمازکنی عباس

  چمنی محمدرضا

  چمنی مھرداد

  زاده محمدچوپان

  چوخاچی برادران حسين

  

  حاتمی جعفر

  حاتمی مھوش

  حمدی کريممحاج علی

  حاجيان سه پله عبدالکريم

  حاجی خانی محمدرضا

  ھا مرتضیحاجی شفيعی

  حالی حالی زاده (آلقئر)

  حامدی مقدم حسن

  حامدی منوچھر

  حبيبی زاده منصور

  حدادی مقدم جھانشاه

  پور احمدحسن

  پور اصيل غفورحسن

  پور اصيل فاطمهحسن

  پور علیحسن

  پور اصيل مصطفیحسن

  رهللا (حسن)حسنوند گندائی خي

  آباد رشيدحسنی بزرگ

  حسنی قرنی (قارنه)

  حسنی محمدعلی

  حسنی گتوند محمد

  حسين زاده علی (انوش)

  حسين زھی صمد

  حسينی ابرده عسگر

  حسينی افسر السادات 

  حسينی پرويز

  حسينی سيد ربيع

  حسينی سيد قربان

  حسينی عبدهللا

  حسينی عبدهللا

  حسينی فاطمه

  حسينی مستعان رضا

  اکبران علیحق بي

  حق نواز محمدحسين

  حکيم علوی کامران

  حميدی ابوبکر

  حنيفی ھوشنگ

  حواری نسب جليل

  حوايی بيژن

  حياتی

  حيدر زاده محمد

  اکبرحيدريان (فخوری) علی

  حيدريان کبری

  حيدری فرد مھرداد

  حيدريه محمد

  

  خاکباز غالمحسين

  خاکپور شھرام

  خاموشيان محمود

  خان محمدی محمدرضا

  ی عطاخانجان

  خانزاده مھدی

  خداپناھی شھرام

  خداداد حشمت

  خدادادی رحيم

  خدامرادی مرتضی

  خراط پور غالمعلی

  خرده بين سيروس

  خرم آبادی احمد

  خرم آبادی مجتبی

  خرم آبادی محمود

  خرم طاھره

  خسروی احمد (وحيد)

  خسروی اردبيلی (داداشی) محمدعلی

  خسروی پرويز

  خصوصی علی

  خليقی علی

  دمحمخوجه علی

  خورشيدی ناصر



[ ره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختندگرامی باد ياد و خاط ] 

 

 

  ٨ 

  خوشنام غالم

  خوناميردشتی عادل

  داداشی حميدرضا

  دادور فرھاد

  داده اميری کتايون

  داربيانس آرامائيس

  داريوش

  داسار عبدالرضا (حميد، محمود)

  دانايی فر محمد

  دانش بھزادی عباس

  هللادانشيان کرامت

  دانيالی مسعود

  داوودی پرويز

  کرمداوودی علی

  فرد علیدبيری

  نده توماج شيرمحمددرخش

  دردی پور آرازمحمد

  دژآگاه جمشيد (مرتضی)

  دژآگاه مريم

  دستاران خسرو (آژنگ)

  دقيق ھمدانی مصطفی

  دلسوزمقدم رمضانعلی

  دليلی (دلير) محمدجعفر

  دولتی عليرضا

  دھقانی بھروز

  ديده ور صديق (دکتر بھرام)

  ديندار جمشيد

  

  رازی شھريار

  راست خديو بھمن

  راستا غالم

  ستی پور علیرا

  راستی محمدرضا

  راشدی مجيد

  راکعی محمد

  رجائی ژيال

  رجب پور

  رجب پور توفيق

  زاده محسنرجب

  رجب نژاد احمد

  رجبی يحيی

  رحمتی مسعود

  رحيم زاده مجيد

  رحيمی عزيز محمد

  آبادی عليرضارحيمی علی

  رحيمی مسچی اسکندر

  رحيمی يحيی

  رستم علی پور پرويز

  رستمی جمشيد

  رسول

  مصطفیرسولی 

  العابدينچی زينرشت

  رشوند سرداری ابوالقاسم

  رضايی حر (جعفر)

  رضوان حميد

  رضوی محمد (کاک وريا)

  رفعتی محسن

  رفيعی محمد

  رقابی مسعود

  رمضانی شفيع

  روائی فرھود

  روحانی فريده

  روحانی ھوشی

  الساداتروحی آھنگران اعظم

  الساداتروحی آھنگران نزھت

  روحی آھنگران بھمن

  يان محمد اسماعيلرود گر

  روغنی فاطمه

  رومينا حسن

  انجام پروينره

  رھبر بھمن

  رھبر بھنام

  رھبری سعيد

  رھبری نژاد مجيد

  رھگذر کيکاوس (کاووس)

  رياحی صولت

  رياحی علی

  رئيسی نصرت

  

  زاده عباس

  زارع کاريزی يداله

  زارعی صديق



[ ره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختندگرامی باد ياد و خاط ] 

 

 

  ٩ 

  زرکاری قربانعلی

  زرکاری يوسف

  زاده فرامرززمان

  زمانی بھرام

  مانی کندوانی (امير) حميدرضاز

  زندی غالم (حميد)

  زيبرم احمد

  الدينی فقيرمحمد (شفيع)زين

  وندنژاد غالمحسينزينی

  

  ژيان کرمانی حميد

  

  سارمی

  ساالری ساردوئی سعيد

  سالمی محمدعلی

  ساليانی حبيب اله (مجيد)

  ديجان احمدسامان

  سبعت حسن

  سپاسی (سپاس) محمد

  سپھری ايرج

  وسسپھری سير

  سپھری فرخ

  سپھری فرھاد

  ستاری تيمور

  ستوده محمدرضا

  سجادی زاھد

  سرافراز آنابردی

  بخشسرخوش جھان

  سرعتی عبدالعظيم

  سرکاری حسن

  سرمدی عزيز

  سروشيان فرھاد (مسعود، بيژن)

  سعادتی حسن

  سعادتی حميدرضا

  سعادتی محمدکاظم

  سعيد اعمايی فرانک

  سعيد زاده کريم

  سعيدی بيدختی عبداله

  الدينيدی جمالسع

  سعيدی منصور

  سالحی جواد

  سالحی حسين

  سالحی کاظم

  سلسبيلی يداله

  سلطانپور سعيد

  سلطانزاده اھری عباس

  سليمان نژاد خليل

  سليمانی احمد

  سليمانی ايرج

  سليمانی زاده سعيد

  سليمانی سعيد

  سليمانی فرھاد

  سليمانی فرھاد

  سليمانی محمد (اصغر)

  سليمی ناصر

  سماعی محمدرحيم

  سميعی اصفھانی جھانشاه

  سنجری خشايار

  سنجری کيومرث

  سوالونی مھدی

  سورکی عباس

  سوسنی ولی

  سھيلی زاده مينا

  سياب ژيال (ژاله)

  سيادتی قاسم

  سياری امير

  سيجانی عبدهللا

  سيد باقری ابوالقاسم (قاسم)

  سيد نوزادی حسين

  سيدالشھدايی رضا

  سيدی مجيد (احمد حيدری)

  سيف دليل صفايی ناصر

  

  شادمان مجتبی

  شادمانی مصطفی

  شاد نژاد ناصر

  شافعی فريدون

  شالی خدابخش

  شاه بابائی کوتنائی عليرضا

  شاھی مريم

  مجيد) -شاھين سخن قدرت هللا (فرھاد

  شايگان شام اسبی ارژنگ



[ ره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختندگرامی باد ياد و خاط ] 

 

 

  ١٠ 

  شايگان شام اسبی ناصر

  شايگان شام اسبی نادر

  شبانی عبدالحميد

  شرف زاده هللا کرم

  شريعتی محمدحسن

  ابراھيم شريفی

  شريفی رحمت

  شريفی رحمت

  شريفی فرامرز

  شريفی مجيد

  شريفی محمدجواد

  شريفی مصطفی

  شريفيان عباسعلی

  شريفيان مسعود

  شفاييان داريوش

  شفيعی (گيالکجانی) فريبا

  شفيعی شھسوار (دکتر شفيعی)

  شفيعی نور محمد

  شفيقی قربان (آرقا)

  شکر الھی يعقوب (عباس)

  شکری شھربانو

  شکری عذرا

  شکری فيروز

  الدينی مصطفیشمس

  شھاب رضوی عليرضا

  هللاشھبازی حشمت

  شھاليی بھزاد

  شھنواز محمدرضا

  شھيدی ثالث سيد کاظم

  شيخی کريم

  شيرمحمدی علی

  شيرين بخش اردشير

  

  صادق (صادقی) علی

  صادقی احمد

  هللاصادقی نراقی لطف

  صادقی نژاد اسکندر

  صالحی حسن

  صالحی عمر

  صبوری شھره

  پور مھدیصديق 

  صديق مسعود

  صديقی پاشاکی فرھاد

  صديقی فيروز

  صفاری آشتيانی محمد

  صفايی فراھانی علی اکبر

  صفاييان امير ھوشنگ

  صفری عليرضا (حميد)

  صفری نژاد حميد

  صمد زاده عليرضا

  صميمی اکبر

  صوفی زاده عبدهللا

  صيامی فرزاد

  

  ضامنيان مينا

  ضياء پور کاميار

  ضياء ظريفی حسن

 

  زاده شوشتری مينا بطال

  طالب نژاد رحمت

  طالبی (بھمن بيگلو) جھانگير

  طالبی منيژه

  طاھرخو اقبال

  طاھری حميد

  طاھری محمدتقی

  طغيانی جھانبخش

  طليسچی سيالبی بابک

  طوفانی جميل

  طھماسبی احمد

  طھماسبيان عبدالرحمان

 

  ظريفی باميان چو بدری عليرضا

  ظريفی دارستانی نقی (امير)

  زاده حميدعابد 

  عابدی اسماعيل

  عادل مشھد سری عبدالھاشم

  عارفته خديجه

  هللاعباسی نبی

  زاده علیعبدالعلی

  عبدهللا زاده علی



[ ره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختندگرامی باد ياد و خاط ] 

 

 

  ١١ 

  عبدهللا زاده محمود

  پور عبدالکريمعبداله

  عبدی بھروز

  عرب ھريسی اصغر

  عرفان مسعود

  عرفانيان محمدجواد

  عزيزيان محمد رسول

  عطائی نادر

  عظيمی بلوريان محمود

  عظيمی فرمان

  عقيقی سعيد

  علی پناه اسماعيل

  علی پناه فرد رؤيا

  علی پور پروانه (فتانه)

  علی مددی محمدرضا

  عليان اسماعيل

  عليان علی آقا

  عليزاده حسين

  عمادی غفور

  عمرانی بھزاد

  عندليبيان پرويز

  

  غبرائی محمدکاظم

  غروی (رفيق مادر) عزت

  غروی فاطمه (فريده)

  غريبی قربان

  کتايونغزنوی 

  غفوری عبدالرضا

  غفوری ورزنه عبدالعلی

  غفوريان جواد

  غالمی حسين

  اصغرغالمی علی

  غالميان لنگرودی احمد (ھادی)

  

  فاضلی فارسانی بھمن

  فاضلی محمدھادی

  فاطمه

  فاطمی پروين

  فاطمی حسين

  فاطمی مرتضی (امير)

  فتاحی جالل

  فتحی رحمت

  فتوتی ناصر

  فخر طباطبائی مرتضی

  ھادی فرجاد پزشک

  فرجاد فرشيد (فرشاد)

  فرجامی محمدرضا (ماشاهللا جودت نيا)

  فرجودی حسن

  فرجی حسن

  فرخی (فرخی پور) مسعود

  فرزانه مسعود

  فرساد منصور

  فرشاد فر مريم

  فرشاد محمدرضا

  باف محمدی محمدرضافرش

  فرشيدی منصور

  بردار زھرافرمان

  فرومند محمدتقی (ھمايون)

  فرھاد

  فرھنگ مسرور

  احمد فرھودی

  فريدی محمدرضا

  فضيلت کالم انوشه

  فضيلت کالم مھدی

  فالح اکبر

  فلکی عبدالمناف

  فوقانی محمدمھدی

  فيروزی محمد

  فيض اله بيگی عبد اله

  

  قادری مظفر

  قازاريان مارتيک

  زاده رضوی بھنام (شھرام)قاسم

  قاضی پور محمود

  قانع خشک بيجاری يوسف

  قائمی فرزاد

  قبادخلو حميد

  يزقبادی چنگ

  قبادی کرامت

  قربانی اسفنديار

  قربانی رمضان

  قربانی کندرودی ھوشنگ



[ ره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختندگرامی باد ياد و خاط ] 

 

 

  ١٢ 

  قره داغی خسرو

  قزل اياق ابوالفضل

  قزل عبد اله

  قزوينی مھران (عباس)

  قصاب آزاد محمدرضا (امير)

  قصيری سيروس

  قلعه مياندوآب جھانگير (جھان)

  قلعه ويسی مختار

  قلی پور

  قنبر پور احمدرضا

  قنبر پور محمدرضا

  ر نژاد جعفرقنب

  قھرمانی حسين

  

  کابلی عباس

  کارشی جواد

  کارگر سينا

  کارگر علی

  کارورديان چاپچی غالمرضا

  کازرونی کاظم

  چی محمدکاسه

  کاشی جواد

  کاظمی جعفر

  کاظمی ماريا

  کاميابی محمدرضا

  کاميارانی عباس (کيکاوس)

  کتابی بھروز

  کردستانی عبدهللا (حکمت)

  کردی ابراھيم (شريف)

  رويزکرمی پ

  کريمان سعيده

  کريمی عثمان

  هللاکريمی فتح

  کريمی کاميار

  کريمی مرتضی (ايوب)

  کريمی نصرت اله

  نزانی محمد (حمه)کس

  کشاورز فرشيد

  کشی زاده يوسف

  کعبی شھال

  کعبی نسرين (فرشته)

  کالنتر نيستانکی عبدالرضا

  کالنتری جمشيد

  کالنتری سعيد (مشعوف)

  کالنتری نظری منوچھر

  کمال

  لی محمدکما

  کورواغلی احمد

  کوسه قراوی بردی محمد

  کھرازھی سليم

  کھزادی فريدون

  کيا (کيوان) رحمان

  کيانزاد غالم

  کيانفر کمال

  کيانی احمد

  هللاکيانی امان

  کيانی ھوشنگ

  

  گارسچی ناصر

  گران پايه مھرداد

  گرجی بيانی ھرمز

  گل عنبريان فرشته

  نظام) -گل مژده يدهللا (فرامرز

  کاووسگالب وند 

  گلسرخی خسرو

  گلوی غالمرضا

  گلی آبکناری ويدا (ليال)

  گندمی ابوالقاسم

  گودرزی عباس

  گوکالنی (آنين) آناگلدی

  گوگالنی انين (عبدالجليل)

  

  اليق مھربانی غالمرضا

  لرکی حمدهللا

  لطيفی آذر

  لنگرودی صفر

  لنگوری حسن جان

  ليچائی عبدهللا

  

  مالکی حميدرضا

  مالنی يعقوب



[ ره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختندگرامی باد ياد و خاط ] 

 

 

  ١٣ 

  حميدرضا ماھيگير
  ماھيگير عبدالرضا

  مائی خسرو
  مبارکی خسرو

  مجنون بيژن
  مجنون رسول

  مجيدی غالمحسين
  مجيدی محمد

  محبی مرتضی
  محتشمی جعفر

  محدث قندچی محمدعلی
  محسنی تبريزی بھمن (صالح)

  محسنی معين هللا
  محمد پور حسن

  محمد پور دھکردی نسرين
  محمد حسينی ماشاهللا (بيژن)

  کالھدوز حسين (حسن)ی محمد –محمد زاده
  محمد نژاد علی

  محمدی احمد
  محمدی حسين

  محمدی سعادت (ھادی)
  محمدی فاطمه

  محمدی مسعود (اسکندر)
  محمدی مھران
  محمدی مھری
  محمدی ناھيد

  محموديان حسن
  مختوم عبدالحکيم

  الدينمخلص آبادی شمس
  مدائن داوود
  مدائن لقمان

  مددی دارستانی قدرت اله
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 د موسیآبا

رفيق موسی در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس از قيام 
پس از پايان تحصيالت وی به صفوف فدائيان پيوست. 

عنوان راننده مشغول به کار شد. متوسطه، در يک شرکت به
ضربه به تشکيالت بندرعباس دستگير و پس از  در جريان

ه در بندرعباس ب ١٣۶١ھای زياد، در بھار تحمل شکنجه
  جوخه اعدام سپرده شد

    

  آبگرميان بھمن

  جان باخت. ١٣۶١رفيق بھمن آبگرميان در سال 

   

  آبياری جھانبخش

رفيق جھانبخش آبياری از رفقای فعال سازمان در 
طی يک درگيری  ١٣۶٠مسجدسليمان، در پانزدھم مھر 

ھای پاسداران نابرابر، در مسجدسليمان مورد اصابت گلوله
 و جان باخت.سرمايه قرار گرفت 

  

 آخوندی حاجی محمد (بھروز)

رفيق حاجی محمد (بھروز) آخوندی کارگری انقالبی و مبارز 
بود که در جريان قيام فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات 
شرکت داشت و پس از قيام به ستاد مرکزی شوراھا پيوست، 

روز ششم فروردين سال  ایکميتهرفيق بھروز را دژخيمان 

   پارک شھر گنبد به رگبار گلوله بستند. در جلوی ١٣۵٨

  

  آرام نسترن

  در زندان تبريز اعدام شد. ۶٠رفيق نسترن آرام در سال 

  

  آرامش

   .در تھران اعدام شد ۶٧رفيق آرامش در سال 

   

  نقیآرش علی

در  ١٣٢۶نقی آرش سال رفيق علی
متولد زحمتکش  ایشھرری در خانواده

در  . پس از اتمام تحصيالت متوسطهشد
وارد دانشکده فنی دانشگاه  ١٣۴۴سال 

در سال  دستگيری اوتھران شد. اولين 
. ازآنجاکه مأمورين نتوانستند بود ١٣۴۶

از وی اطالعاتی به دست آورند، پس از 
اتفاق رفقا سيروس به ١٣۴٩مدتی آزاد گرديد. در سال 

سپھری و شاھرخ ھدايتی درصدد تدارک نظامی و ايجاد 
ق که از طريق رفيآيند. تا ايننظامی برمی –ھای سياسی ھسته

گيرند. روز بيست حميد اشرف در ارتباط با سازمان قرار می
که برای ايجاد يک ارتباط به ھنگامی ١٣۵٠و ھفتم مھرماه 

دانشگاه رفته بود به محاصره درآمد و دستگير شد. چند ماه 
ھای وحشيانه قرار داشت، ولی کالمی بر در زير شکنجه

به ھمراه ھشت تن از  ١٣۵٠اسفند  ٢٢نياورد. در زبان 
رزمندگان فدائی که عضو شاخه تبريز بودند، به جوخه اعدام 

 سپرده شد.

  

  آرمان ابوبکر

رفيق ابوبکر آرمان دريکی از روستاھای اطراف بوکان 
ود از اولين رفقانی ب پس از انشعابمتولد شد. رفيق ابوبکر 

ست. در درگيری روز مرگان سازمان پيوکه به صفوف پيش
که ھنگامی» دارساوين«در ده  ١٣۵٩ھجدھم شھريور سال 

با رفيق قاسم در يک سنگر مشغول دفاع بودند، براثر اصابت 
  يک خمپاره به سنگرشان، جان باخت.

   

 آريان حميد

رفيق حميد آريان در شھر مشھد به دنيا آمد. رفيق حميد پس 
ق رفت در يک تيم با رفيکه در ارتباط با سازمان قرار گاز اين

شد.  دھیسازمانافسر السادات حسينی در بخش کارگری 
رفيق حميد کارگر کارخانه قرقره زيبا بود. ازآنجاکه خانه 

ھای شده بود، رفقا به خانهتيمی رفقا در خيابان فالح شناسايی
پس از  ١٣۵۵شوند. روز نھم تيرماه سال ديگر منتقل می

اه رفيق بھزاد اميری دوان از خانه که رفيق حميد به ھمراين
شوند تحت تعقيب نيروھای کميته مشترک قرار خارج می

 روند.گيرند. رفقا از ھم جداشده و ھرکدام به يک سمت میمی
در خيابان تيموری مزدوران کميته مشترک جھت دستگيری 

کنند. رفيق حميد تر میرفيق حميد حلقه محاصره را تنگ
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د و کنره اقدام به پرتاب نارنجک میبرای شکستن خط محاص
ھای مزدوران قرارگرفته و جان ازآن مورد اصابت گلولهپس
  بازد.می

   آريان سعيد

رفيق سعيد آريان در مشھد متولد شد. پس 
تحصيالت ابتدائی و متوسطه،  از پايان

عنوان سپاھی دانش، دوران سربازی به
 ١٣۴٧خود را به پايان رساند. در سال 

ه تاريخ وارد دانشگاه مشھد شد. در رشت
در اين دانشگاه با رفيق غالمرضا گلوی 
آشنا شد و از طريق اين رفيق در ارتباط 

ازآن به عضويت شاخه با رفيق بھمن آژنگ قرار گرفت. پس
پويان درآمد. رفقای اين شاخه در پائيز  -مشھد گروه احمدزاده

د در يق سعيبه تھران منتقل شدند. در ادامه فعاليت، رف ١٣۴٩
يک تيم با مسئوليت رفيق بھمن آژنگ و سپس رفيق اسکندر 

شد. رفيق سعيد در عمليات مختلفی  دھیسازمانصادقی نژاد 
ازجمله عمليات مصادره موجودی بانک ملی شعبه آيزنھاور 

که رفقا مشغول شرکت داشت. در روز سوم خرداد، ھنگامی
ره مأموران خانه جديد بودند، به محاصکشی به يکاسباب

ساواک درآمدند. در طی اين درگيری نابرابر رفيق اسکندر 
جان باخت و رفيق سعيد زخمی و دستگير شد. پس از تحمل 

فرسا بدون آنکه اطالعاتی به ھای طاقتچندين ماه شکنجه
به  ١٣۵٠مزدوران ساواک داده باشد، در دوازدھم اسفند 

 شد. ھمراه سه رفيق ديگر به جوخه تيرباران سپرده

  

 آريانژاد موکری گرگيس

وی دانشج .متولد شدرفيق گرگيس آريانژاد موکری در تھران 
در  رفيق گرگيس بود. دکترای رشته فيزيک دانشگاه تھران

  اعدام شد. ١٣۶٧شھريور 

  

   آرين امير

از فعالين سازمان در سال  ١٣٣۶رفيق امير آرين متولد سال 
در  ۶٧سال  در تھران دستگير شد. رفيق امير در ١٣۶١

  جريان کشتار زندانيان سياسی در تھران اعدام شد.

  

   آزادی حميد

رفيق حميد آزادی در مالير متولد شد. در جريان قيام فعاالنه 
در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از قيام در 

طرد  و پس از انشعابارتباط مستقيم با سازمان قرار گرفت. 
در حوزه چاپ و توزيع خائنين اکثريتی، رفيق حميد 

شد. در اين زمان، رفيق حميد، مسئول توزيع  دھیسازمان
، به خانه ١٣۶٠اسفند  ٢٣نشريه بود. پاسداران سرمايه در 

رفيق ھجوم آورده و آنجا را به محاصره درآوردند، در طی 
وار يک درگيری نابرابر رفيق حميد تا آخرين لحظات فدائی

  لوله جان باخت.مقاومت کرد و در اثر اصابت گ

  

   آزادی ھمايون

 در مالير متولد شد. در ١٣٣٧رفيق ھمايون آزادی در سال 

جريان قيام رفيق ھمايون فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات 
شرکت داشت. رفيق ھمايون پس از قيام به صفوف فدائيان 

پيوست. رفيق ھمايون در تھران به کار 
 ١٣۶٠فروشی مشغول بود. در اسفند کتاب

شکارچيان انسان رفيق ھمايون را دستگير 
کردند. ھمايون پس از دستگيری تحت 

ھای وحشيانه قرار گرفت و شکنجه
وار، سربلند از آن بيرون آمد. رفيق فدائی

ھمايون در زندان نيز دست از مقاومت 
 ٩۶و با  برده شد» زير ھشت«برنداشت. بارھا در زندان به 

زير «اران مقاومت در ساعت سرپا ماندن، يکی از رکوردد
به دنبال کشتار زندانيان سياسی  ١٣۶٧بود. در سال » ھشت

، ایچنددقيقه» دادگاه«در زندان گوھردشت کرج، پس از يک 
به اعدام محکوم شد و روز نھم شھريور ھمان سال به جوخه 

  اعدام سپرده شد.

   

  آژنگ بھمن

در بندر  ١٣٢۵رفيق بھمن آژنگ در سال 
در سال سوم دبيرستان با  انزلی متولد شد.

مارکسيسم آشنا شد. سپس به تھران رفت و 
در دبيرستان دارالفنون تحصيالت خود را 

ھا در پی آشنايی با ادامه داد. در ھمين سال
رفيق حميد اشرف به فعاليت سياسی روی 

به دانشکده اقتصاد  ١٣۴٢آورد. در سال 
رک ور به تدانشگاه تھران راه يافت. ولی به علت فعاليت مجب

دانشگاه شد. وی سپس به مشھد رفت و در رشته زبان و 
به  ١٣۴٧ادبيات انگليسی وارد دانشگاه مشھد شد. در سال 

 ١٣۵٠پويان پيوست. رفيق بھمن در تابستان  -گروه احمدزاده
ايان تخت جمشيد دستگير شد. رزمانش در خیبا يکی از ھم
شده بود حکومھای رژيم به حبس ابد مدادگاه اگرچه در بی
به ھمراه تعداد ديگری  ١٣۵٠دم دوازدھم اسفند ولی در سپيده

  از رفقا به جوخه اعدام سپرده شد.

   

  آشوری فريدون

رفيق فريدون آشوری در جريان قيام با سازمان آشنا شد و 
ه شد دھیسازمانآموزان پيشگام پس از قيام در صفوف دانش

ر ع از سنگر دانشگاه دکرد. رفيق فريدون در دفاو فعاليت می
در تھران طی تھاجم  ١٣۵٩روز اول ارديبھشت سال 

ارتجاع، مورد اصابت گلوله پاسداران ارتجاع قرار گرفت و 
 جان باخت.

  

  آق اتابای بھرام

در  ١٣٣۶رفيق بھرام آق آتابای در سال 
متولد » قانقرم«زحمتکش در  ایخانواده

شد. رفيق بھرام به علت شرايط نامساعد 
لی خانواده تنھا توانست تا کالس دوم ما

ازآن به ھمراه دبستان به مدرسه برود، پس
ھای پدرش که کارگر دھقان بود، در زمين

ديگران به کار مشغول شد. رفيق بھرام در 
سالگی برای يافتن کار به تھران رفت و توانست در نوزده

عنوان شاگرد جوشکار، مشغول به کار شود. در آنجا به
قيام با سازمان آشنا شد و پس از قيام به صفوف فدائيان جريان 
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پيوست. پس از تشکيل ستاد و کانون به ھمکاری با آن 
عنوان يک مبلغ آگاه و آتشين در روستاھا به پرداخت و به

 ھای گنبد در روزتبليغ مشغول شد. رفيق بھرام در درگيری
مورد اصابت گلوله مزدوران  ١٣۵٨ششم فروردين سال 

ری اسالمی قرار گرفت و در سنگر دفاع از شوراھای جمھو
   صحرا، جان باخت.ترکمن

   

  آقا ابراھيميان فردوس

رفيق فردوس آقا ابراھيميان پس از پايان 
در  ١٣۵٢متوسطه در سال  تحصيالت

رشته رياضی و کامپيوتر وارد دانشگاه 
صنعتی تھران شد. پس از ورود به 

د و ه شدانشگاه از فعالين سياسی دانشگا
پس از مدتی به ھمراه رفيق ادنا ثابت از 
طريق رفيق يثربی در ارتباط با سازمان 

، زندگی ١٣۵۵قرار گرفت. رفيق فردوس در ارديبھشت 
طور اتفاقی خانه به ١٣۵۵دی  ٢٨مخفی را آغاز کرد. در 

آباد ژاله مورد شناسايی مزدوران کميته مشترک رفقا در فرح
ابود کردن اسناد و مدارک، به مقابله قرار گرفت. رفقا پس از ن

با مزدوران کميته مشترک برخاستند. در اين درگيری نابرابر 
خانه رفيق فردوس توانستند در پناه آتش رفيق دو رفيق ھم

فردوس خط محاصره را شکسته و از منطقه خارج شوند، 
رفيق فردوس که براثر اصابت گلوله مجروح شده بود تا 

وار مقاومت کرد و در آخرين لحظات با آخرين گلوله فدائی
  اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.استفاده از سيانور 

  

   آقانی قلھکی زھرا

رفيق زھرا آقانی قلھکی در سال 
متولد شد.  در ده اوين تھران ١٣٣٢

که در دبيرستان فروردين ھنگامی
رزمش خواند، با رفيق ھمدرس می

از  کالس بود.چی ھمزھره مديرشانه
روحی طريق رفيق نزھت السادات 

عنوان دبير که در آن زمان به آھنگران
رياضی در اين دبيرستان مشغول تدريس بود، به مطالعه کتب 

الدين با رفيق شھاب ١٣۵٢سياسی روی آورد. در سال 
 ھايش دررضوی ازدواج کرد و با توجه به گسترش فعاليت

د. رفيق زھرا تابستان ھمان سال به زندگی مخفی روی آور
در خانه  پس از انفجارشد.  دھیسازماندر ابتدا در تيم اھواز 

تيمی رفقا، مجدداً به تھران آمد. سپس در شاخه شمال سازمان 
شد.  دھیسازمان روحی آھنگرانشد و در کنار رفيق بھمن 

 »عباس شھرياری«در عمليات مختلفی ازجمله اعدام انقالبی 
ژاندارمری سليمانيه واقع در  و عمليات انفجار در پاسگاه

خيابان فرزانه (تھران) که به مناسبت پنجمين سالگرد حماسه 
، انجام شد، شرکت ١٣۵٣سياھکل در تاريخ نوزده بھمن 

، خانه تيمی رفقا در بابل به ١٣۵۴ماه دی ١٨داشت. در 
محاصره مزدوران ساواک درآمد. رفيق زھرا با از بين بردن 

دستگير شد. پس از يازده ماه  مدارک و نبردی نابرابر
، بدون ١٣۵۵ھای وحشيانه، در بيست و نھم آذرماه شکنجه

پای جوخه آنکه کالمی بر زبان آورد، با سری افراشته به

  تيرباران رفت.

  

   آل کنعان يدهللا

رفيق يدهللا آل کنعان در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس 
ن يدهللا از فعالي از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق

 ١٣۶١سازمان در باختران بود که در روز دوم شھريور سال 
به ھمراه سه رفيق ديگر در باختران به جوخه تيرباران سپرده 

  شد.

   

  آقا الدنآل

در  ١٣٣۴رفيق الدن آل آقا در اسفند 
از پايان تحصيالت  کرمان متولد شد، پس

متوسطه در رشته زبان فرانسه وارد 
ھران شد. رفيق الدن از فعالين دانشگاه ت

و در پی ارتباط با  دانشجوئی دانشگاه بود
سازمان، زندگی مخفی را آغاز کرد. 
مزدوران ساواک ساعت دو صبح به يکی 

نو) خيابان خيام در ھای تيمی سازمان (پايگاه تھراناز خانه
 عنوان پايگاه پشت جبھهتھران حمله کردند. اين خانه تيمی، به

شد، به ھمين دليل فقط نيمی از رفقا مسلح بودند. محسوب می
در اين حمله رفيق کبير حميد اشرف توانست از حلقه 
محاصره خارج شود. پس از يک ساعت و نيم درگيری 
نابرابر، رفيق الدن آل آقا ھمراه با پنج رفيق فدائی ديگر، در 
حين از بين بردن اسناد و مدارک شجاعانه دست به مقاومت 

ھای سازمان در روز بيست ا عشق و ايمان به آرمانزده و ب
  جان باختند. ١٣۵۵و ششم ارديبھشت سال 

  

  آقا نسترنآل

رفيق نسترن آل آقا پس از پايان 
در  ١٣۴۶ تحصيالت متوسطه در سال

رشته مھندسی برق وارد دانشکده فنی 
 ١٣۵٠دانشگاه تھران شد. از اوايل سال 

و از در ارتباط با سازمان قرار گرفت 
در مرکزيت سازمان  ١٣۵٣اوايل سال 

قرار داشت. رفيق نسترن در سازمان 
ھای مختلفی را بر عھده داشت و ھمچنين در عمليات مسئوليت

نيک «متعددی شرکت داشت، ازجمله در تيم اعدام انقالبی 
 ١٣۵۵مسئول عمليات بود. در روز دوم تيرماه سال » طبع

دعلی پور نغمه به در خيابان ھاشمی به ھمراه رفيق نا
محاصره مزدوران کميته مشترک درآمدند. رفقا شجاعانه به 

و در طی اين  مقابله با نيروھای کميته مشترک برخاستند
درگيری نابرابر، براثر اصابت گلوله مزدوران شاه، جان 

  باختند.
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  آيتی پريدخت (غزال)

رفيق پريدخت آيتی (غزال) متولد 
حقوق سياسی  ویآباد و دانشجخرم

در  ١٣۵٠دانشگاه تھران بود و از سال 
در  بارارتباط با سازمان قرار گرفت. يک

دستگير و با  ١٣۵٢شھريور سال 
مقاومتی که رفيق غزال در زندان از خود 

ای ھنشان داد، ساواک نتوانست به ارتباط
تشکيالتی رفيق پی ببرد و فقط شش ماه در زندان به سر برد. 

، مجدداً با سازمان تماس گرفت وزندگی مخفی پس از آزادی
ازآن ھای مختلف پسخود را آغاز کرد. رفيق غزال در سال

مسئوليت چندين تيم را بر عھده داشت. پس از ضربات سال 
و از بين رفتن بسياری از امکانات تشکيالت، رفيق  ١٣۵۵

غزال به خانه علنی خانواده رفقا پنجه شاھی رفته بود. در 
پس از خروج از  ١٣۵۶فروردين سال  روز دھم ربعدازظھ

ده، کر شناسايیخانه، مزدوران کميته مشترک رفيق غزال را 
رفقا رفيق ديگر ھمراه وی ( و سهاقدام به محاصره رفيق 

نند. کو نسرين پنجه شاھی و رفيق عباس ھوشمند) می سيمين
شود و در يک نبرد برای شکستن محاصره درگيری آغاز می

 بازند.می وار جانرفيق ديگر فدائی و سهرفيق غزال  نابرابر،

 

  

  

 

  

 جنگل شکافت

  و پانزده ستاره خونين     

  ھای سوزان، برخاست از نھفتبا نعره

  و بر مدارھای گريزان چرخيد             

  چرخيد روی جنگل  و   

  توفيد روی شھر                 

  فتبر فرق شب شک                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



[ ره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختندگرامی باد ياد و خاط ] 

 

 

  ٢٠ 

 

  

  

  

  

  

 

  ابراھيمی انوش

ر زندانيان سياسی در رفيق انوش ابراھيمی در جريان کشتا
در زندان اوين به جوخه اعدام سپرده  ١٣۶٧شھريور سال 

 شد.

  

  ابراھيمی خسرو

   اوين اعدام شد. در زندان ۶٧رفيق خسرو ابراھيمی سال 
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  ابراھيمی مھرنوش

 ١٣٢۶رفيق مھرنوش ابراھيمی در سال 
آباد در شھرستان بابل روشن در روستای

وسطه را مت متولد شد. تحصيالت ابتدائی و
 ١٣۴۵در تھران به پايان رساند. در سال 

وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تھران شد. 
دو سال بعد با رفيق چنگيز قبادی ازدواج 

ضمن فعاليت سياسی،  ١٣۵٠کرد. تا سال 
کرد. سپس عضو تيم ھای تھران کار میدر بيمارستان

ا ناپذير و بخستگی طوربهتدارکاتی عمليات روستا شد و 
گيری سرشار از عشق به مبارزه، وظائف خطير تدارکاتی پي

را دنبال کرد. پس از متالشی شدن اين تيم تدارکاتی در 
تھران، به تيم رفيق جمشيدی پيوست. پس از ضربه به خانه 

آذری، ضربه به تيم رفيق جمشيدی (رفقای تيم  راهسهتيمی 
 خيابان ابطحی) منتقل شد. رفيق سرکاری عضو اين تيم، در
سر قرار دستگير شد. پس از دستگيری اين رفيق، رفقای خانه 
تيمی تصميم به تخليه خانه گرفتند. ساعت پنج صبح رفقا 

با کليه مواد منفجره  بھايی پورمھرنوش ابراھيمی و منوچھر 
اما ديگر دير شده بود. ؛ و اسلحه موجود، خانه را ترک کردند

رند. مقاومت گيرفقا در محاصره مزدوران ساواک قرار می
رفقا مھرنوش و منوچھر اين امکان را به رفيق جمشيدی 

از  سالمتبهدھد که خط محاصره را شکسته و رودباری می
 در نزديکی خانه جان بھايی پورمنطقه خارج شود. رفيق 

کرد بازد و مھرنوش که زير چادر خود مسلسل حمل میمی
ردی با پرتاب نارنجک و گشودن آتش به روی دشمن، نب

رفيق  نخستين ترتيباينبهانگيز را آفريد. حماسی و شگفت
فدائی زن، در جريان يک نبرد مسلحانه عليه مزدوران رژيم 

  جان باخت. ١٣۵٠مھر  دردھمشاه 

  

  محمدعلیابرندی 

ابرندی در  محمدعلی
در  ١٣٠٥سال 

 روستای ابرند نزديک

 شھر يزد متولد شد.

رفيق محمدعلی ابرندی 
بارزی از کارگران م

در دوران قيام به سازمان پيوست و پس از سرنگونی بود که 
نورد  ایپروژهرژيم شاه نقش فعالی در مبارزات کارگران 

رفيق ابرندی سخنگوی سنديکای داشت.  بر عھدهاھواز 
 ،تحت تعقيب و پيگرد قرار گرفت کهھنگامیای بود. پروژه

دامه داد. در بنا به رھنمود سازمان فعاليت خود را در تھران ا
ھای اکثريتی فعاالنه شرکت داشت مبارزه عليه اپورتونيست

قلعه و در بخش کارگری سازمان ھمراه با رفيق جھان 
جنبش بيکاران را بر عھده داشت. تا  دھیسازمانمياندوآب، 

، به چنگال دژخيمان جمھوری اسالمی افتادکه  ١٣۶١سال 
تحت  . در زنداندر بخش کارگری سازمان فعال بود

استقامت و  وسطايیقرونھای شديدترين فشارھا و شکنجه
از خود نشان داد. تا اينکه پس از چند سال  نظيریکمپايداری 

. او جان باختدر زندان  ١٣۶۶مھرماه  ٢۶اسارت، در 
واالی  ھایآرمانراه ھمه فدائيانی بود که به خاطر  دھندهادامه

مه ت نمونه در قلب ھطبقه کارگر جان باختند. ياد اين کمونيس
  کارگران ايران زنده خواھد ماند.

  

  شھين احمد پور

متولد شد. در جريان  ١٣۴٣در سال  احمد پوررفيق شھين 
قيام با سازمان آشنا شد و پس از قيام به يکی از فعالين پيشگام 

ذير در ناپو خستگی پرشوردر شيراز تبديل شد. رفيق شھين 
س از دستگيری تحت کرد. پبخش تبليغات فعاليت می

از روزھای  دريکیفرسا قرار گرفت. ھای طاقتشکنجه
جالدان حکومت اسالمی رفيق شھين را در  ١٣۶١زمستان 

  آباد به جوخه تيرباران سپردند.زندان عادل

  

 احمدزاده مجيد

متولد مشھد و  احمدزادهرفيق مجيد 
برق دانشگاه  دانشجوی رشته مھندسی

به زندگی  ١٣۵٠صنعتی بود. از سال 
مخفی روی آورد. در عمليات مختلفی 

در عمليات حمله به کالنتری قلھک  ازجمله
شرکت داشت. پس از دستگيری رفيق 

به عضويت  ١٣۵٠مسعود در تابستان سال 
به گفته رفيق حميد  اگرچه. درآمدکميته مرکزی سازمان 

اشرف، مجيد نتوانست در بيش از سه جلسه شرکت داشته 
محاصره مزدوران رژيم  قرار بهد بر سر يک باشد. رفيق مجي

را منفجر کرد که به  نارنجکشدرآمد. در آخرين لحظات 
زخمی شد.  شدتبهکشته شدن دو مزدور انجاميد و خودش 

 اسفندماه ١١ھای وحشيانه در پس از تحمل چند ماه شکنجه
اولين دانشجوی دانشگاه  عنوانبهبا تنی مجروح،  ١٣۵٠

جوخه  پایبهوار يگر رفقايش فدائیصنعتی، به ھمراه د
  تيرباران رفت.

   

  احمدزاده مسعود

در  ١٣٢۶در سال  احمدزادهرفيق مسعود 
سياسی در مشھد متولد شد.  يک خانواده

در دبيرستان  کهھنگامیرفيق مسعود 
کرد، به جبھه ملی پيوست و تحصيل می

فعاليت سياسی خود را آغاز کرد. پس از 
 ١٣۴۴طه در سال پايان تحصيالت متوس

در رشته رياضی وارد دانشکده علوم 
دانشگاه تھران شد و به مارکسيسم روی آورد. در اين دوران 
با رفيق عباس مفتاحی آشنا شد. دو سال بعد که رفيق پويان 
نيز به تھران آمد، رفقا به ھمراه تعداد ديگری، يک ھستٔه 

، در کتمخفی مطالعاتی کمونيستی تشکيل دادند. در ادامه حر
در مشھد، تھران  ھايیھستهرفقا توانستند  ١٣۴٧اسفند سال 

 -ادهاحمدز«ھای گروه پايه ترتيباينبهو تبريز ايجاد کنند. 
با گروه  ١٣۴٩شکل گرفت. گروه در اواخر سال » پويان

رفيق  ١٣۴٨به وحدت رسيد. در سال » ظريفی -جزنی«
 ت ولیمسعود برای سربازی فراخواند شد و به سربازی رف

زندگی مخفی خود را آغاز کرد. در ھمين  ١٣۴٩مھر  در
ا ر» مبارزه مسلحانه ھم استراتژی ھم تاکتيک«زمان کتاب 

به رشته تحرير درآورد. رفيق مسعود در عمليات مختلفی 
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، حمله به کالنتری قلھک شرکت داشت. رفيق مسعود ازجمله
از که بتواند بر سر يک قرار قبل از اين ١٣۵٠در مرداد 

سالح استفاده کند، دستگير شد. رفيق مسعود يکی از 
ترين مظاھر استقامت و پايداری فدائيان در زندان درخشان

به ھمراه  ١٣۵٠ اسفندماهھا شکنجه در يازدھم بود. پس از ماه
جوخه اعدام رفت. رفيق مسعود  پایبهديگر رفقا، قھرمانانه 

سازمان و  نگذارابنيانسمبل مبارزه و مقاومت و يکی از 
سنت مبارزه قھرآميز در جنبش نوين کمونيستی  گذارپايه

  ايران و مبارزه با اپورتونيسم راست بود.

   

  احمدزاده ھاشم

در  ١٣٢٣در سال  احمدزادهرفيق ھاشم 
استاد دانشکده پزشکی  شھر بانه متولد شد.

اروميه بود. در بين دانشجويان و اھالی 
 ل مزدورانبسيار محبوب بود. به ھمين دلي

جمھوری اسالمی که از محبوبيت وی 
 ١٣۵٨اسفند  ٢۵ھراسان شده بودند، در 

اقدام به ترور وی کردند. پيکر رفيق طی 
از اروميه به مھاباد و به زادگاھش بانه برده  باشکوھیمراسم 

شد. در طول راه روستائيان به احترام وی تيرھای ھوائی 
  دامه دارد.زدند راھمان اشليک کردند و فرياد می

  

   احمدھاشمی نادره

رفيق نادره احمد ھاشمی که در روز دھم 
برای اجرای يک قرار به  ١٣۵۵ تيرماه

آھن رفته بود، به محاصره ميدان راه
. رفيق نادره که فقط درآمدمزدوران امنيتی 

نارنجک به ھمراه داشت، برای جلوگيری 
وار اقدام به انفجار از دستگيری، فدائی

. چند ماه قبل جان باختو  نارنجک کرد
خانه تيمی رفقا به  باريکنيز در ضربات ارديبھشت، 

 ،بيژن زادهمحاصره درآمده بود که طی آن رفيق نادره، صبا 
عبدالرضا کالنتر نيستانکی و حميد اشرف توانسته بودند خط 
محاصره را شکسته و پس از به ھالکت رساندن چندين مأمور 

  و به پايگاه ديگری بروند.امنيتی، از محاصره خارج 

 

  احمدی (منصوری) کيومرث

رفيق کيومرث احمدی (منصوری) در 
ای متوسط در خانواده در ١٣٣۴سال 

متولد شد. دوران تحصيل را  گيالن غرب
 گذراند و قصر شيرينو  گيالن غربدر 

راھی » سپاھی دانش« عنوانبهسپس 
شد. رفيق  گيالن غربروستاھای 

ام بسيار پرشور و فعال بود. بعد از قيام کيومرث در جريان قي
در منطقه  ازآنجاکه ١٣۵٨برد. در سال در سنندج به سر می

بود، به تھران رفت و به ھواداران سازمان  شدهشناخته
پيوست. رفيق کيومرث از ابتدای فعاليت تشکيالتی در ارتباط 

پس معلم قرار گرفت. سبا دانشجويان پيشگام دانشگاه تربيت
شگام مرکزی در خيابان شانزده آذر به فعاليت ادامه داد. در پي

س پکرد. مدتی نيز در بخش کارگری شرق تھران فعاليت می

يکی از مسئولين به بخش محالت جنوب  عنوانبه از انشعاب
منتقل شد؛ و پس از مدتی به بخش کارگری غرب تھران منتقل 

يته توسط مأمورين کم ١٣۶٠ تير ماهشد. رفيق کيومرث در 
دستگير شد. در بازرسی از منزل رفيق تعدادی کتاب و ديگر 

آمد. رفيق کيومرث به ھمين جرم به ده  به دستآثار سازمان 
سال زندان محکوم شد. در دوران زندان رفيق کيومرث از 

بود که در پيشبرد خط سازمان در زندان نقش زيادی  رفقانی
 خوبیبها فرسا رھای طاقترفيق شکنجه ازآنجاکهداشت و 

 نتوانستند اطالعاتی از او به تنھانهتحمل کرده بود، بازجويان 
دست آورند، بلکه تا آخرين روز او را به اسم مستعارش 

شناختند. نزديک به دو سال از دوران (منصوری) می
 به» گوھردشت«ھای انفرادی زندان را در سلول محکوميتش

ھای ر زندانسر برد و پس از گذراندن بيش از ھفت سال د
گوھردشت و اوين و بارھا و بارھا، بازجوئی و شکنجه، در 

، در زندان اوين به ۶٧کشتار عمومی زندانيان سياسی سال 
  جوخه اعدام سپرده شد.

  

  مرضيه اسکويیاحمدی 

متولد سال  اسکويیرفيق مرضيه احمدی 
ای اسکو، در خانواده در شھر ١٣٢۴

ن پاياکشاورز بود. رفيق مرضيه پس از 
 ودتحصيل تا کالس نھم دبيرستان، دوره 

دانشسرا را طی کرد و ھمزمان نيز  ساله
رفت. را گ دبيرستانشمتفرقه ديپلم  طوربه

دانشجوی رشته تاريخ دانشگاه  ازآنپس
ه ب ازآنپسنيز به تحصيل ادامه داد.  چندترمتبريز شد و 

 ھای شھردبير در دبيرستان عنوانبهمعلمی روی آورد؛ و 
اسکو به تدريس پرداخت. رفيق مرضيه ھمچنين شاعر و 

است. از بھار  ماندهبرجاینويسنده بود. از رفيق چند اثر 
به زندگی مخفی روی آورد؛ و در چندين عمليات  ١٣۵٢

در  امانبیمختلف شرکت داشت. پس از چند سال مبارزه 
صبح در ميدان شھناز  ١٠ساعت  ١٣۵٣ششم ارديبھشت سال 

يق مرضيه قصد داشت رفيق شيرين را که به سر تھران، رف
 کرده از منطقه باخبررفت، يک قرار مشکوک و لو رفته می

خارج کند. در ھمين زمان به محاصره مزدوران ساواک 
ه تا اينک دھد. رفيق درگيری را تا ميدان شاه ادامه میآيددرمی

 وار جانو فدائی قرارگرفتهھای مزدوران مورد اصابت گلوله
  بازد.یم

 

  ودواحمدی دا

ود احمدی کارگر کارخانه جنرال تاير بود که پس ورفيق دا
 ١٣۶٠سال  اسفندماهدر اواخر  ،از دستگيری در اوايل اسفند

  در زندان اوين اعدام شد.
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  حميد پوشسياهاحمدی 

در دزفول متولد  ١٣۴٢رفيق حميد در سال 
قيام در تشکيالت ھواداران  شد. پس از

ان فعال بود. در پی ضربه به سازم
تشکيالت جنوب، تعدادی از رفقای ھوادار 
توانستند از دزفول خارج و به شھرھای 
ديگر منتقل شوند. چند رفيق ھوادار نيز در 
اين شھر دستگير شدند. رفيق حميد پس از 

فرسا قرار گرفت و ھای طاقتدستگيری تحت شکنجه
مزدوران که ديگر  ترين اطالعاتی به بازجويان نداد.کوچک

 ١٣۶٠اميدی برای گرفتن اطالعات نداشتند، در تابستان 
  رفيق حميد را در زندان دزفول به جوخه اعدام سپردند.

   

   احمدی محمدرضا (ھرمز)

رفيق محمدرضا (ھرمز) احمدی از دانشجويان دانشگاه 
طی يک درگيری در خوابگاه  ١٣۵٠شيراز بود. در ششم دی 

ن سعدی، نزديک چھارراه زند) در کنار دانشگاه (اول خيابا
دو رفيق ديگر پس از مقاومت و درگيری طوالنی با مزدوران 

  ساواک، جان باخت.

    

   احمدی نعمت

در  ١٣٣٠رفيق نعمت احمدی در سال 
در » درب دالکان« فقيرنشينمحله 

گيری و آباد متولد شد. ھمزمان با اوجخرم
اعتالی جنبش در تمام سنگرھای مبارزه 

آباد حضور فعال و زحمتکشان خرم
داشت. پس از قيام نيز تمام اوقات  مؤثری

 فقيرنشينخود را صرف روشنگری زحمتکشان محالت 
در يک حادثه  ١٣۵٨آباد، نمود. در چھاردھم بھمن خرم

  .جان باخترانندگی 

    

  احمدی ھوشنگ (ھمت)

ای زحمتکش متولد رفيق ھوشنگ (ھمت) احمدی در خانواده
توانست کار کند، در کنار تحصيل زمانی که میشد. از 

مشغول به کار بود. پس از قيام به صفوف سازمان پيوست. 
از ھمان ابتدا به طرق گوناگون مواضع سازمان را در ميان 

 »طوف شيرين«ھا کم محله آنکرد. کمزحمتکشان تبليغ می
، از شعارھای است ھفت گلھای شھرستان که يکی از بخش

گ ديگری به خود گرفت. رفيق ھوشنگ مجبور سازمان رن
 ایگونهبهھا برای کار به اھواز برود، ولی بود تابستان

مسافت نزديک به  بعدازظھرھاکرد تا اش را تنظيم میبرنامه
را طی کرده تا به محله  ھفت گلصد کيلومتر از اھواز تا 

خود جھت انجام وظائف انقالبی برگردد و مجدداً صبح خيلی 
 ١٣۶٠از روزھای مھر  دريکیگشت. به اھواز برمیزود 

رفيق ھوشنگ با تعدادی نشريه کار دستگير شد. در زندان، 
. شدت قراردادندھای وحشيانه از ھمان ابتدا او را زير شکنجه

شکنجه به حدی بود که رفيق به حالت اغماء افتاد و چند روز 
کنجه و ش به زندان منتقل شد دوبارهدر بيمارستان به سر برد. 

ند خواستگر از رفيق میرا از سر گرفتند. دژخيمان شکنجه
رزمش را بگويد. پاسخ رفيق ھوشنگ که فقط نام چند رفيق ھم

فقط دفاع از مواضع سازمان بود. رفيق را در سحرگاھی 
نزديک به  کهدرحالی ١٣۶٠خونين يکی از روزھای آبان 

تيرباران ھيجده سال سن داشت، در زندان اھواز به جوخه 
ه در بود ک پيداشدهای سپردند. در جيب رفيق ھوشنگ نوشته

من به خاطر اينکه رفقای خود را لو ندادم، «آن نوشته بود: 
 »شوم.اعدام می

  

  سعيد احمدی الری

رفيق سعيد احمد الری از فعالين سازمان در اصطھبانات بود. 
قرار  ھارفيق احمد پس از دستگيری تحت شديدترين شکنجه

به ھمراه سه رفيق ديگر در  ١٣۶٠رفت و در ھشتم مھر گ
   اصطھبانات به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

  اسد اله اخوان اقدم

 ١٣٣۶در چھارم ارديبھشت  اسد الهرفيق 
متولد شد. رفيق اسد در  در شھر لنگرود

جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس از قيام 
ت. رفدر ارتباط مستقيم با سازمان قرار گ

پس از دستگيری تحت  اسد الهرفيق 
قرار گرفت  وسطايیقرونھای شکنجه

سد اولی اطالعاتی به بازجويان نداد. رفيق 
جوخه  سویبهوار فدائی ١٣٧۴در سيزدھم شھريور سال  اله

  تيرباران رفت.

  

  ارازی (عرازی) جليل

رفيق فدائی جليل ارازی (عرازی) در 
شد.  ترکمن متولد در بندر ١٣٣۵سال 

رفيق جليل پس از پايان تحصيالت 
متوسطه، برای ادامه تحصيل وارد 
دانشگاه کشاورزی تبريز (مھرماه 

) شد و پس از تشکيل ستاد مرکزی ١٣۵۴
شوراھا، با تمام نيرو در آن به فعاليت 

 سازمان گرانمشغول شد. رفيق جليل يکی از فعالين و 
وران مبارزات در اين شھر بود. در يورش وحشيانه مز

در روز ششم  صحراترکمنجمھوری اسالمی به شوراھای 
 از ستادرفيق جليل در صف دفاع  ١٣۵٨فروردين سال 

  .جان باخت صحراترکمنشوراھای 

   

  قدرت هللارجمندی 

در آمل متولد شد.  ١٣٢٩رفيق قدرت هللا ارجمندی در سال 
پس از پايان تحصيالت متوسطه وارد مدرسه عالی بازرگانی 

فيق قدرت در دوران دانشجوئی با سازمان آشنا شد و شد. ر
يک فدائی فعاالنه در اعتراضات و  عنوانبهدر جريان قيام 

تظاھرات شرکت داشت. پس از قيام در ارتباط مستقيم با 
در کميته  ١٣۵٩سازمان قرار گرفت. بعد از انشعاب سال 

باختن شد. رفيق قدرت پس از جان دھیسازمانکارگری 
يسه ناصری (نسترن)، مسئوليت کميته کارگری رفيق نف

به عھده گرفت. در پی ضربات به  ١٣۶٢تھران را از سال 
ھای ، دستگير و تحت شکنجه١٣۶۴کميته کارگری در سال 

فرسا قرار گرفت. رفيق قدرت نيز ھمچون ديگر طاقت
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ھا مقاومت کرد و پاسداران سرمايه فدائيان، در مقابل شکنجه
به جوخه اعدام  ١٣۶۵در شانزدھم اسفند  ساخت. نااميدرا 

  سپرده شد.

   

  چی جعفراردبيل

در  ١٣٢٢رفيق جعفر اردبيلچی در سال 
شھر تبريز در يک خانواده زحمتکش 
متولد شد. از سنين کودکی برای تأمين 
معاش مجبور به کار کردن شد. جعفر 
تحصيالت ابتدائی را در شھر تبريز به 

ر يک کارگاه د ازآنپسپايان رسانيد و 
آھنگری مشغول به کار شد. در سال 

ھمراه با رفيق مناف فلکی و چند رفيق ديگر در اولين  ١٣۴٩
عمليات مسلحانه حمله به کالنتری پنج تبريز شرکت داشت. 
در اين زمان عضو شاخه تبريز بود. رفيق جعفر در سال 

  تيرباران شد. ١٣۵٠اسفند  ٢٢دستگير و در  ١٣۵٠

  

  ارمغانی بھروز

 ١٣٢۴در سال  بھروز ارمغانیرفيق 
ز به پايان رساندن  متولد شد. پس ا

تحصيالت متوسطه در رشته مھندسی 
ساختمان وارد دانشکده فنی دانشگاه تبريز 

با کمک تعدادی از  ١٣۴٧شد. از سال 
دانشجويان يک گروه تشکيل داد. پس از 
پايان دانشگاه به سربازی فراخوانده شد و 

مھندس در اداره آبادانی و مسکن  عنوانبه پس از اتمام آن
رفيق بھروز  ١٣۵٠سال  اوايلتبريز مشغول به کار شد. در 

رفيق بھروز از زندان آزاد و در  ١٣۵٢دستگير شد. در سال 
 ١٣۵٣ارتباط با سازمان قرار گرفت. در اواسط سال 

عضو مرکزيت سازمان، زندگی مخفی را آغاز کرد.  عنوانبه
مسئوليت شاخه  جان باختای که تا لحظه ١٣۵۴از خرداد 

شمال را بر عھد داشت. رفيق بھروز ھمچنين در عمليات 
مختلفی شرکت داشت و در جلسات مشترکی که بين سازمان 

يد رفيق حم اتفاقبهبرگزار شد نيز  ١٣۵۴و مجاھدين در سال 
ال س ماهارديبھشتاشرف شرکت کرد. در حمله بيست و ھشتم 

خانه تيمی در رشت، پس از چند ساعت ساواک به  ١٣۵۵
  مقاومت، جان باخت.

   

   مقدم ھوشنگاژدری

متولد شد. پس از  ١٣٢٩رفيق ھوشنگ اژدری مقدم در سال 
پايان تحصيالت متوسطه برای ادامه تحصيل به انگلستان 
رفت. در آنجا در رشته مھندسی عمران وارد دانشگاه 

به ايران  ١٣۵۵(منچستر) شد. در اواسط سال » سالفورد«
بازگشت و مشغول به کار شد. پس از مدتی به تدريس روی 
آورد. رفيق ھوشنگ در جريان قيام، فعاالنه در تظاھرات و 

به صفوف فدائيان  ازآنپساعتراضات شرکت داشت و 
ھای وحشيانه قرار پيوست. بعد از دستگيری تحت شکنجه

، رفيق ١٣۶٠گر در ھفتم مھر گرفت. مزدوران شکنجه
  تھران به جوخه تيرباران سپردند. وشنگ را درھ

  

   اسحاقی مھدی

رفيق مھدی اسحاقی از رزمندگان 
در تھران متولد  ١٣٢۴سياھکل در سال 

شد. تحصيالت متوسطه را در دبيرستان 
مشھد به پايان رساند. در » جھان دانش«

وارد دانشگاه شيراز شد. از  ١٣۴۵سال 
االنه ھمان ابتدای ورود به دانشگاه، فع

سياسی شرکت  -در مبارزات صنفی
به علت شرکت در اعتصابات  ١٣۴۶کرد. در سال 

دانشجوئی، شش ماه از تحصيل محروم شد. رفيق مھدی قبل 
» سرخستاره«با رفيق رحيم سماعی، مدتی با گروه  آشنايیاز 

فعاليت داشت. پس از ضرباتی که به اين گروه وارد آمد، 
ز طريق رفيق سماعی در ارتباط زندگی مخفی را آغاز کرد. ا

با گروه سياھکل قرار گرفت و از اولين اعضاء دسته جنگل 
که رفقا در ھای سياھکل، ھنگامیبود. پس از آغاز درگيری

محاصره قرار داشتند، رفيق مھدی نيز ھمچون رفيق سماعی 
بعد از شليک آخرين گلوله، با يک نارنجک خود را به ميان 

آخرين لحظات، توانست چند مزدور  و در مزدوران انداخت
را به ھالکت برساند. رفيق قھرمانانه نبرد کرد و در اول 

  .جان باخت ١٣۴٩اسفند 

   

   سعيد اسدهللا خان

ای متوسط در تھران متولد شد. رفيق سعيد در خانواده
تحصيالت را در ھنرستان به پايان رساند. در جريان انقالب 

ت شرکت داشت و پس از فعاالنه در تظاھرات و اعتراضا
قيام در ارتباط با سازمان قرار گرفت. رفيق سعيد در بخش 

دستگير  ١٣۶٠کرد. در سال تبليغات شرق تھران فعاليت می
فرسا قرار گرفت و ھای طاقتو مدت طوالنی تحت شکنجه

از روزھای  دريکینياورد. دژخيمان اوين  بر زبانکالمی 
  خه تيرباران سپردند.، رفيق سعيد را به جو١٣۶١ ماهدی

   

  اسدی غضنفر

در  ١٣٣۴در سال  غضنفر اسدیرفيق 
سميرم متولد شد. رفيق غضنفر 
تحصيالت دبستان و دبيرستان را در 
سميرم به پايان رسانيد و برای ادامه 
تحصيل در رشته تاريخ وارد دانشگاه 
اصفھان شد. در دانشگاه رفيق غضنفر 
فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات 

انشجوئی شرکت داشت. به ھمين دليل از استفاده از خوابگاه د
دانشجوئی در دوران دانشگاه، محروم شد. طی اين دوران 

ھا برای کمک به رفيق غضنفر در روزھای تعطيل و يا شب
آذر سال  ١۶ھزينه زندگی مجبور به کار کردن شد. در 

رفيق غضنفر توسط ساواک بازداشت و مدتی در  ١٣۵۵
ھوادار سازمان تا  عنوانبهسر برد. پس از آزادی زندان به 

کرد و پس از قيام رفيق غضنفر در مقطع قيام فعاليت می
رفيق  ١٣۵٩ارتباط مستقيم با سازمان قرار گرفت. در سال 

در » ميناب رودان«دبير در دبيرستان  عنوانبهغضنفر 
بندرعباس مشغول به کار شد. مرتجعين که از رابطه صميمی 

به وحشت و ھراس افتاده  آموزانشدانشضنفر با رفيق غ
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فيق ر ازآنپسبودند، يک سال بعد او را از کار برکنار کردند. 
 ١٣۶٠مردادماه  اوايلغضنفر به سميرم بازگشت. در 

پاسداران سرمايه رفيق غضنفر را دستگير کردند. پس از 
رار فرسا قھای طاقتدستگيری رفيق غضنفر تحت شکنجه

وار مقاومت کرد و اطالعاتی به پاسداران یگرفت و فدائ
رفيق  ١٣۶٠از روزھای آخر مرداد  دريکیسرمايه نداد. 

 جوخه سویبهاستوار  ھايیگامغضنفر در زندان سميرم با 
ه ب دستهدستهباختن رفيق مردم تيرباران رفت. پس از جان

  خانه رفيق غضنفر رفته و يادش را گرامی داشتند.

  

   انشاهللاسديان 

در يک  ١٣١٢اسديان در سال  انشاهللارفيق 
متولد شد. پس  روستايیخانواده زحمتکش 

دوران تحصيل در روستاھای  از اتمام
لرستان به شغل معلمی مشغول شد و مدت 
بيست سال صمدوار به امر تعليم و تربيت 
فرزندان محروم روستاھا پرداخت. پس از 

ھا شرکت قيام ھمواره در مبارزات توده
مورد کينه رژيم جمھوری اسالمی قرار  روازاينشت دا

ز اسديان، پيش ا انشاهللا. رفيق برکنار شدگرفت و از کار 
سيار ب و شتمش توسط پاسداران ربوده و مورد ضرب جانباختن

 یقرار گرفت. سپس خواستند از طريق يک سانحه ساختگ
عه واق ازاينپسعقيم ماند.  شانرفيق را از بين ببرند که نقشه

فروردين سال  ١۴شد تا اينکه روز ھمواره دچار سرگيجه می
 فدائی پيوست. باختگانجانبه خيل  ١٣۶٠

   

  اسديان توکل

ارديبھشت  ١١رفيق توکل اسديان در 
ای سياسی در روستای در خانواده ١٣٢٧

متولد شد. از دوران نوجوانی به  گرز گل
گروه دکتر اعظمی پيوست. پس از حماسه 

زمره رفقای اين گروه بود که  سياھکل در
به نظريات سازمان نزديک شدند. 

، تحصيل در دبيرستان را رھا ازآنپس
آبادی پيوست و در منطقه کرد و به گروه رفيق محمود خرم

دشت قزوين در يک کارگاه کشاورزی مشغول به کار شد. 
آبادی، به زندگی به گروه خرم ١٣۵٢پس از ضربه اسفند 

به ھمراه رفقا ھوشنگ اعظمی  ازآنپس مخفی روی آورد و
آبادی به کوه رفت. رفيق توکل مدتی بعد و محمود خرم

دستگير و در جريان قيام به ھمراه ديگر زندانيان سياسی آزاد 
شد و فعاليت خود را در ارتباط با سازمان ادامه داد. در جريان 

ضع کرد و از موا گيریموضعانشعاب، عليه خائنين اکثريتی 
البی سازمان دفاع نمود. رفيق توکل مسئوليت شاخه انق

لرستان سازمان را بر عھده داشت. برای مدتی کوتاه به علت 
مسائل امنيتی به کميته آذربايجان سازمان منتقل شد ولی مجدداً 
به لرستان بازگشته و به فعاليت ادامه داد. مزدوران رژيم در 

دند. ستگير کرمراسم يادبود رفيق اسکندر، رفيق توکل را د
موقعيت تشکيالتی رفيق را  ازآنجاکهپس از دستگيری 

. قراردادندفرسا ھای طاقتدانستند، او را تحت شکنجهمی
نياورد و قھرمانانه به مقاومت  بر زبانرفيق توکل کالمی 

ادامه داد. مزدوران که از مقاومت رفيق به خشم آمده بودند، 
 زغالسوزاندند و جسد او را زنده در آتش  ١٣۶٠در سوم آذر 

  اش دادند.شده او را تحويل خانواده

   

  اسديان سيامک (رفيق اسکندر)

رفيق سيامک (اسکندر) اسديان در سال 
از توابع  گرز گلدر روستای  ١٣٣۴

آباد بخش چغالوندی، از روستاھای خرم
متولد شد.  روستايیدر يک خانواده 

تحصيالت ابتدائی را در روستا و 
 آباد به پايانوسطه را در خرمتحصيالت مت

رساند. رفيق اسکندر در تمام مدت 
تحصيل اوقات بيکاری را به کار در روستا و يا کارگری در 

 رطوبهاش ھر چه بيشتر زندگی سانبدينپرداخت. شھرھا می
کارگران پيوند خورد. ھنوز به سن  بازندگیعينی 

ی و عدالتینرسيده بود که با تمام وجودش عليه ب سالگیھجده
رفيق اسکندر با رفيق اعظمی و  آشنايیستم به پا خاست. 

ار او بسي بينیجھان گيریشکلآبادی در محمود و مجتبی خرم
به ھمراه گروه دکتر  ١٣۵٣مؤثر بود. رفيق اسکندر در سال 

 نازآپساعظمی به مبارزه مسلحانه عليه رژيم شاه برخاست. 
ان قرار گرفت. رفيق به تھران آمد و در ارتباط با سازم

رفيق حميد اشرف بود. رفيق حميد  خانهھمھا اسکندر تا مدت
اشرف به خاطر عالقه فراوان و وجوه تشابھی که بين رفيق 

ديد، نام سازمانی رفيق و سيامک می صادقی نژاداسکندر 
 سازمانیاسمسيامک را اسکندر گذاشت و برای ھميشه اين 

دی ھای متعدقيام مسئوليترفيق شد. رفيق اسکندر قبل از 
داشت و در عمليات مختلفی شرکت کرد. قبل از قيام در سال 

به ھمراه يک تيم به جنوب منتقل شد و در دزفول و  ١٣۵٧
 در کهاينلرستان مشغول فعاليت بود. رفيق اسکندر از 
اما ؛ خوردروزھای قيام در تھران نبوده است افسوس می

ميته مشترک، مسلسل رفيق ديگر رفقا در جريان حمله به ک
به دست  ١٣۵۵حميد اشرف را که در روز ھشت تيرماه 

کميته مشترک افتاده بود، مجدداً به دست آوردند و در اختيار 
که بعداً به ياد رفيق حميد، آن را به رفيق  رفيق ھادی بود

، رفيق اسکندر مسئول نظامی انشعاب از پساسکندر داد. 
 سروسامانو  دھیسازمانبا تشکيالت در کردستان شد و 

دادن به تشکيالت نظامی منطقه، بيش از شش ماه دوشادوش 
رزمندگان کرد عليه رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی جنگيد. 

 ١٣۶٠مسئول نظامی سازمان بود. در خرداد سال  ازآنپس
به عضويت کميته مرکزی سازمان درآمد. آخرين نبرد رفيق 

رقم خورد. رفيق اسکندر  ١٣۶٠اسکندر، در سيزدھم مھر 
ای يک بر صفری نژادرفقا مسعود بريری و عليرضا  اتفاقبه

 وپنجچھلمأموريت سازمانی به آمل رفته بودند. ساعت دو و 
دقيقه عصر يک ماشين گشتی سپاه با چھار سرنشين در ابتدای 
جاده کمربندی آمل به رفقا مشکوک شده و برای بازرسی 

ھا را به آيد. رفقا بالفاصله آنمی ھاآن طرفبهماشين رفقا 
 کند. رفقا پس ازبندند. يکی از پاسداران فرار میرگبار می

برداشتن سالح مزدوران برای خروج از منطقه به ميان 
 ٢٠٠روند، حدود بيست دقيقه بعد نزديک به زارھا میشالی

آورند. رفقا در نقطه پاسدار ديگر منطقه را به محاصره درمی



[ ره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختندگرامی باد ياد و خاط ] 

 

 

  ٢٦ 

اما اين ؛ کنندجاده سعی به توقف يک ماشين می ديگری از
ماشين حامل دادستان بود و سه پاسدار داخل آن بالفاصله پس 

فقا ر ازآنجاکهبندند و از توقف ماشين، رفقا را به رگبار می
زخمی شده، لذا  شدتبهآمادگی الزم جھت مقابله را نداشتند، 

وله به لدر پشت يک تراکتور سنگربندی کرده و تا آخرين گ
نبردی قھرمانانه ادامه دادند. رفيق اسکندر و رفيق مسعود 

مجروح شده  شدتبه. رفيق عليرضا که جان باختند جاھمان
   شود.بود، پس از يک ھفته به جوخه اعدام سپرده می

  

  اسرافيلی محمود

متولد شد. رفيق  ١٣۴٢خرداد  ٢٧رفيق محمود اسرافيلی در 
تھران دستگير شد و در  در ١٣۶٠شھريور  ٢۵محمود در 

در زندان اوين به جوخه تيرباران سپرده  ١٣۶٠شھريور  ٢٨
  شد.

  

  اسکندری تربقان منصور (رفيق مھران)

رفيق منصور اسکندری تربقان در سال 
ای در کاشمر در خانواده ١٣٢٩

زحمتکش به دنيا آمد. ھمزمان با تحصيل، 
پس از اتمام  ١٣۴۶کرد. در سال کار می

متوسطه، در رشته پزشکی تحصيالت 
وارد دانشگاه تھران شد. پس از تشکيل 

و تا  کرد برقرارسازمان، با آن ارتباط 
توسط ساواک  ١٣۵٢با آن بود. در سال  سرخشمرگ 

 ھا قرار گرفت. در اعتالیدستگير و تحت شديدترين شکنجه
ھای به ھا توسط تودهبه ھنگام فتح زندان ١٣۵٧انقالبی سال 
ھای ارزشمند فعاليت ازجملهز زندان آزاد شد. پا خاسته، ا

رفيق منصور پس از قيام، عضويت در تحريريه نشريه کار 
 برنوشتنو فعاليت در بخش کارگری سازمان بود. عالوه 
 ھاگزارشمقاالتی پيرامون جنبش کارگری، مسئوليت بخش 

و اخبار کارگری نشريه کار را نيز بر عھده داشت. پس از 
ھای خائن از سازمان، منصور به عضويت طرد اکثريتی

 ھيئتعضويت  ھمچنانکميته مرکزی سازمان درآمد و 
 دارعھدهتحريريه کار و مسئوليت کميته کارگری تھران را 

ترين سطح دمکراسی بود. رفيق منصور جھت تحقق عالی
درون تشکيالتی، برای تشکيل اولين کنگره سازمان، 

ه در يک ھفته قبل از کنگر اما رفيق منصور؛ کوشيد پيگيرانه
دستگير شد. با توجه به شناختی که  ١٣۶٠آبان سال  اوايل

مزدوران رژيم از موقعيت تشکيالتی رفيق منصور داشتند، 
. حتی خود قراردادندھا وی را تحت شديدترين شکنجه

الجوردی جالد در شکنجه و بازجوئی از رفيق منصور 
ر وار مھر سکوت بشرکت مستقيم داشت. رفيق منصور فدائی

لب داشت، کالمی نگفت و اسرار سازمان را حفظ نمود. 
، رفيق ١٣۶٢از روزھای نيمه پايانی آبان  دريکیباالخره 

  جوخه تيرباران رفت. پایبهمنصور استوار و محکم 

  

  

  

  

   

  اسالمی اشبال بيژن

 ١٣۴٠رفيق بيژن اسالمی اشبال در سال 
ی لدر روستای اشبال از توابع بندر انز

متولد شد. پس از پايان تحصيالت 
متوسطه رفيق بيژن به کارگری مشغول 
شد. در جريان قيام فعاالنه در اعتراضات 
و تظاھرات شرکت داشت. پس از قيام به 

در  ازآنپسصفوف فدائيان پيوست. 
ھای فدائی خلق قرار گرفت. پس از مدتی ارتباط با چريک

دداً به صفوف رفيق بيژن ارتباط خود را قطع کرده مج
، در پی ضربه به بخش ١٣۶۴سازمان بازگشت. در سال 

کارگری، شکارچيان انسان رفيق بيژن را در تھران دستگير 
ھای فراوان قرار گرفت، ولی تحت شکنجه ازآنپسکردند. 

وار مھر سکوت بر لب داشت و اسرار ھيچ بخش از فدائی
 ازآنسپورد. بود، بر زبان نيا کارکردهتشکيالتی را که با آن 

محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد. رفيق » دادگاه«در 
يز و سرزنده ن طبعشوخبيژن رفيقی مرتب و منظم و رفيقی 

زندانيان سياسی در سال  سراسرزمان با کشتار بود. ھم
 برد، پس، رفيق بيژن در زندان گوھردشت به سر می١٣۶٧

م و لحظاتی بعد با ، به اعدام محکوایچنددقيقه» دادگاھی«از 
  چوبه دار رفت. پایبهاستوار  ھايیگام

  

  اسالمی بيژن

خش برفيق بيژن اسالمی در چالوس متولد شد. رفيق بيژن در 
 ١٣۶٧شھريور  ٩کرد. رفيق در کارگری سازمان فعاليت می

   شد. آويزحلق گوھردشتدر زندان 

  

  اسالمی مرتضی

ل در در شھر آم ١٣٣٦رفيق مرتضی اسالمی در سال 
 رفقا شھره ھمانند مرتضی رفيق .سياسی متولد شد ایخانواده

دانشجوی مدرسه عالی  کشاورزی، و فرشيد صبوری
و کامپيوتر تھران بود و در رابطه با اين دو  ريزیبرنامه

و  ١٣٦٢ سال کرد. رفيق مرتضی در اواخررفيق فعاليت می
 .پس از مدتی زندان (آمل)، اعدام شد ١٣٦٣يا اوايل 

 

  علی اشترانی فريد

سال  ماهدی ٢۵رفيق علی اشترانی فريد در 
در ھمدان متولد شد. رفيق علی  ١٣٢٣

تحصيالت متوسطه را در ھمين شھر به 
پايان رساند. پس از پايان تحصيالت عالی 

دبير رياضی در ھمدان آغاز به  عنوانبه
. رفيق علی قبل از انقالب به کارکرد

در جريان قيام فعاليت سياسی روی آورد. 
 دھیسازماننيز فعاالنه در اعتراضات، تظاھرات و 

آموزان شرکت داشت. پس از قيام به فرھنگيان و دانش
کيالت مسئول تش عنوانبهصفوف فدائيان پيوست. رفيق علی 

آموزان و ھمدان در تبليغ مواضع سازمان در ميان دانش
 وادارانبود و تأثير مھمی در جذب ھ پيگيرھمکاران کوشا و 

به تشکيالت ھمدان، داشت. مرتجعين که از فعاليت رفيق علی 
به خشم آمده بودند، او را از کار اخراج کردند. رفيق علی در 
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در خانه دستگير شد. پس از دستگيری او  ١٣۶١سال  اوايل
. ندقراردادھا را به زندان سپاه برده و تحت شديدترين شکنجه

بان نياورد. در نوزده بھمن وار کالمی بر زرفيق علی فدائی
ھمين سال رفيق علی به ھمراه ديگر رفقای فدائی در زندان 

ران گمراسم يادبود حماسه سياھکل را برگزار کردند. شکنجه
زندان که به خشم آمده بودند، رفيق علی و چند رفيق ديگر را 

. حدود دو ماه قراردادندمجدداً مورد شکنجه و بازجوئی 
 ١٣۶٢يعنی در روز نوزده فروردين سال  رويداد، بعدازاين

  رفيق علی اشترانی به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   اشتری تلخستانی تورج

رفيق تورج اشتری تلخستانی در بروجرد متولد شد. رفيق 
مسئول ارتباط سازمان با گروه دکتر  ١٣۵٣تورج در سال 

اعظمی بود، از طريق ھمين ارتباط رفقا سيامک اسديان و 
آبادی به سازمان پيوستند. در حمله بيست و ھشتم مود خرممح

ساواک به خانه تيمی در رشت،  ١٣۵۵سال  ماهارديبھشت
  پس از چند ساعت مقاومت، جان باخت.

   

   اشراق حميد

متولد شد. تحصيالت  ١٣٣٩رفيق حميد اشراق در سال 
متوسطه را به پايان رسانده بود که به جنبش مردم عليه رژيم 

رخاست. در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و شاه ب
اعتراضات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 

در تھران دستگير  ١٣۶٠پيوست. حميد پس از سی خرداد 
ھای وحشيانه قرار شد و پس از دستگيری تحت شکنجه

گرفت. رفيق حميد نيز ھمچون ديگر فدائيان در زير شکنجه 
به ھمراه رفيق قرنی حسنی  ١٣۶٠آذر مقاومت کرد و در دوم 

  در تھران به جوخه تيرباران سپرده شد.

 

   اشرف حميد

 ماهدیرفيق حميد اشرف در روز دھم 
در تھران به دنيا آمد.  ١٣٢۵سال 
که بود، به ھمراه خانواده به  سالهھفت

تبريز منتقل شد و شش سال مدرسه را در 
ھا او دوستی تبريز گذراند. در اين سال

نزديکی با فرزندان کارگران و کارمندان 
جزء داشت و بيشتر از ھمه با پسر 

دوباره پدرش به  ١٣٣٨ايستگاه قطار. در سال  سوزنبان
تھران منتقل شد و حميد دوران تحصيالت دبيرستان را در 

در سال دوم به علت شرکت در  اگرچهتھران به پايان رساند. 
ھای اخراج شد. سالتظاھرات دانشگاه تھران از دبيرستان 

با  ١٣۴٢آخر دبيرستان را به دارالفنون رفت و در سال 
 ١٣۴۴تشکيل گروه جزنی، به عضويت آن درآمد. در سال 

کار ھای پيدر کالس سالهيکدر رشته رياضی ديپلم گرفت و 
در رشته  ١٣۴۵، به تدريس پرداخت. در سال سوادیبیبا 

اين زمان از  مھندسی مکانيک وارد دانشکده فنی شد. در
به عضويت تيم کوه تحت  ١٣۴۵فعالين دانشگاه بود. از سال 

مسئوليت رفيق سعيد کالنتری درآمد و پس از ضربات گروه 
در مرکزيت گروه قرار گرفت؛ و نقش  ١٣۴٧جزنی از آبان 

ای در بازسازی گروه داشت. از اين زمان تا لحظه عمده

 ن عضويت دررفيق حميد ھمواره مسئوليت سنگي باختهجان
مسئوليت رھبری  ١٣۵٠مرکزيت و پس از ضربات سال 

و دستگيری  ١٣۴٩سازمان را بر دوش داشت. در زمستان 
تعدادی از رفقا، طبق تصميم مرکزيت، رفيق حميد زندگی 
مخفی را آغاز نمود. پس از ايجاد تيم جنگل، رفيق حميد 

ده ھھای شھر و کوه را بر عمسئوليت برقراری ارتباط بين تيم
، تنھا شش رفيق ١٣۵٠داشت. پس از ضربات تير و مرداد 

که رفقا با کوشش مجدد و  بود ماندهباقیاز سازمان 
ا ر دھیسازمانناپذير و استفاده از تجارب گذشته خستگی

. نقش رفيق حميد نگاه داشتندآغاز و تشکيالت را سر پا 
اشرف در اين دوران برجسته و نمايان است. در طول شش 

زندگی مخفی، حميد، چھارده بار خط محاصره دشمن را  سال
شکست. حميد تنھا رفيقی بود که در زمان حيات، به او لقب 

پليس سياسی شاه  ١٣۵۵رفيق کبير در سازمان داده شد. سال 
توانست به آدرسی دسترسی پيدا کند که محل اجالس رھبری 

و  شدهتأسيس تازگیبهو مسئولين سازمان بود. اين پايگاه که 
محاصره  تير بهدر مھرآباد جنوبی قرار داشت، روز ھشتم 

تعداد زيادی از عوامل امنيتی رژيم شاه درآمد و رفقا طی يک 
ھای خود عليه مزدوران تا آخرين گلوله سلحشوراننبرد 

ھا مقاومت دالورانه سرانجام خون از ساعت و پسجنگيدند 
تند. طی اين ھای متعالی کمونيسم ساخخود را وثيقه آرمان

رفقای مرکزيت  ديگر ازنبرد، رفيق حميد اشرف و دو تن 
و محمدرضا يثربی در  حق نوازسازمان رفقا محمدحسين 

کنار چھار رفيق که ساکن اين پايگاه بودند و چھار رفيق ديگر 
ھا از بين امکانات آن ١٣۵۵ضربات ارديبھشت  براثرکه 

کن بودند، موقت سا طوربهرفته بود و در اين پايگاه 
تير يادآور  ٨سازمان،  پرفرازونشيب. در تاريخ باختهجان

حماسه مقاومت خونينی است که بر تارک آن نام رفيق حميد 
  است. يادش گرامی و راھش پر رھرو باد. شدهحکاشرف 

  

   اشکافی ھادی 

در  ١٣٣٨رفيق ھادی اشکافی در سال 
 ١٣۵۵آبادان متولد شد. در سال 

ا به پايان رساند. تحصيالت متوسطه ر
که به سربازی اعزام شود، قبل از اين

کا. «مدتی در بندر شاھپور در کارگاه 
نگھبان به کار  عنوانبه» سی. اس

مشغول شد. در ھمين مدت کوتاه 
محبوبيت زيادی در بين کارگران به دست آورد. رفيق ھادی 
پس از قيام در پی يورش رژيم به کردستان، برای کمک به 

قاومت مردم کردستان، راھی آنجا شد. در اين سفر جنبش م
در  کهھنگامیدستگير و چند روز در زندان اروميه بود. 

برد، در ميان سربازان مواضع ھای جنگ به سر میجبھه
و جزوات سازمان را پخش  ھانامهشبسازمان را تبليغ و 

شلجه حاج «در جزيره  ١٣۵٩کرد. در بيست و نھم آبان می
 . رفيق درجان باختاصابت ترکش خمپاره،  ثربرا» حسين

اش نوشته بود، به ھمه بگوئيد که من يک فدائی نامهوصيت
  .حک کنيد قبرمسنگبودم و آرم سازمان را بر روی 
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   اشکينه ناصر

  اعدام شد. در تھران ۶٧رفيق ناصر اشکينه در سال 

   

   امير اصغر نژاد

تولد شد. در در شھر لنگرود م ١٣۴٢رفيق امير در سال 
جريان انقالب با سازمان آشنا شد و پس از قيام به صفوف 

 ١٣۶۴يا بھار  ١٣۶٣فدائيان پيوست. رفيق امير در زمستان 
 ھران به جوخه تيرباران سپرده شد.در ت

 

   اصالنی اقبال

 از روستاھای دريکیرفيق اقبال اصالنی 
ای زحمتکش متولد شد. سنندج در خانواده
جريان قيام فعاالنه در رفيق اقبال در 

اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و 
پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. پس 
از تھاجم رژيم به کردستان رفيق اقبال به 
 ھمراه رفقا جميل يخچالی و صديق زارعی

 مسجدسليمانکه در اين زمان در دبيرستان نظام صنعتی 
ف کردند، تحصيل را رھا کرده و به صفوتحصيل می

رفيق  ١٣۵٩فدائی پيوستند. روز پنجم خرداد سال  مرگانپيش
. جنازه رفيق جان باختاقبال طی درگيری در اطراف سنندج 

 به خاک مرگانپيشبا شرکت تعداد زيادی از مردم سنندج و 
  سپرده شد.

  

   اعظمی انور

در سقز  ١٣٣۶در سال  انور اعظمیرفيق 
در يک خانواده متوسط متولد شد. دوران 
تحصيالت را تا متوسطه در ھمين شھر به 
پايان رساند. ضمن تحصيل و در تعطيالت 
تابستان برای کمک به خانواده در شھرھای 

. پرداختمختلف کردستان به کارگری می
وارد مبارزات  ١٣۵۵رفيق انور از سال 

 ھایسياسی شد. در تماس با يک محفل روشنفکری، کتاب
اندن در اختيار ديگران مارکسيستی را تھيه و پس از خو

) فعاالنه شرکت ١٣۵۶بھمن  ٢۵گذاشت. در قيام تبريز (می
داشت و در اين قيام و مبارزه، زخمی و مدتی در بيمارستان 
بستری بود. در ھمين زمان چندين بار توسط بازجويان 

ترين ساواک، بازجوئی شد، ولی ساواک نتوانست کوچک
قيام و به ھنگام آتش  اطالعاتی از او به دست آورد. پس از

در سقز، اين » مجلس خبرگان«ھای رأی زدن صندوق
حرکت را رھبری کرد. در جنگ اول سنندج فعاالنه شرکت 

بار توسط پاسداران سرمايه داشت. در ھمين زمان يک
 به زندان کرمانشاه منتقل ازآنجادستگير و به زندان سنندج و 

تحت  وزھررشد. در مدت دو ماھی که در زندان بود 
ھا قرار داشت. پس از آزادی به صفوف شديدترين شکنجه

مردم سقز را  روزهھشتفدائيان پيوست و تحصن 
گذاران کرد. در ھمين زمان ھمچنين يکی از پايه دھیسازمان

 ھایشورای کارگران سقز بود. در زمان انشعاب، اکثريتی
لی ھا برود، وخائن بسيار کوشيدند که رفيق انور به سمت آن

رفيق انور قاطعانه از مواضع سازمان دفاع کرد. رفيق انور 

سازمان بود. در  مرگانپيشھای ھا مسئول سياسی تيممدت
رفيق انور به عضويت سازمان درآمد. سرانجام  ١٣۶١تيرماه 

در روستای  ١٣۶١که در تاريخ سی مرداد  درنبردی
رگبار گلوله يک  براثربه وقوع پيوست، » باغلوچه«

 روز چھارمکوپتر، از ناحيه سر شديداً زخمی شد و در ھلی
 بدر مراسم. جمعيت زيادی که جان باختشھريور ھمان سال 

 بود نشان از محبوبيت رفيق حضور يافتهسپاری رفيق خاک
  انور در ميان زحمتکشان منطقه داشت.

   

   اعظمی لرستانی ھوشنگ

رفيق ھوشنگ اعظمی لرستانی در سال 
دنيا آمد. پدرش  در مشھد به ١٣١۵

که از فعالين سياسی بود  مرتضی اعظمی
 تبعيدشدهبه ھمراه خانواده به اين شھر 

و پس از تبعيد  ١٣٢٠بودند. در سال 
 و آزادشده، پدر رفيق ھوشنگ »رضاشاه«

به لرستان بازگشتند. ھوشنگ از سال 
به مبارزه و فعاليت سياسی روی آورد. پس از پايان  ١٣٣٢

در دانشگاه پزشکی  ١٣٣٨در سال تحصيالت متوسطه 
تا  ١٣٣٩ھای شود. بين سالاصفھان مشغول تحصيل می

 و در کردبا سازمان دانشجويان جبھه ملی فعاليت می ١٣۴٢
ای ھمين دوران با گروه رفيق جزنی آشنا شد و نقش برجسته

و انقالبيون لرستان بر عھده داشت.  مبارزاندر متشکل کردن 
شود. ر دستگير و پس از مدتی آزاد میدر اين دوران چند با

» قلعهقزل«مجدداً دستگير و به زندان  ١٣۴٩در تابستان 
و مجدداً فعاليت را از  آزادشدهشود. پس از چند ماه منتقل می

گيرد. رفيق ھوشنگ پزشک، شاعر و نويسنده بود. از سر می
مبارزات خلق آنگوال و نقش  ازجمله ھايینوشتهرفيق 

ند جذام و چ عنوانبهپرتغال و نوشته فلسفی  استعمارگران
 قصدبه ١٣۵٣است. در خرداد سال  جاماندهبهشعر و قصه 

شروع مبارزه مسلحانه در لرستان به ھمراه تعدادی از رفقا 
بيست و پنجم  شود. روزھای لرستان مخفی میدر کوه

رفيق ھوشنگ طی يک درگيری  ١٣۵۵ارديبھشت سال 
. رژيم که از محبوبيت جان باختاواک نابرابر با مزدوران س

گ ھوشن نباخت جانگاه خبر رفيق در لرستان آگاه بود، ھيچ
  را اعالم نکرد.

  

   افدرنيا فاطمه

رفيق فاطمه افدرنيا پس از پايان تحصيالت 
متوسطه در رشته علوم سياسی وارد 
دانشکده حقوق دانشگاه تھران شد. در 
اعتراضات دانشجوئی فعاالنه شرکت 

به ھمين دليل  ١٣۵٣اشت. در سال د
دستگير و نزديک به دو ماه در زندان به 
سر برد. پس از آزادی با سازمان ارتباط 

برقرار کرد. رفيق فاطمه به شھر تبريز منتقل و در تيم آنجا 
خانه تيمی رفقا به  ١٣۵۴به فعاليت پرداخت. در ششم بھمن 

آخرين گلوله تا  محاصره درآمد. رفقا با از بين بردن مدارک
  .جان باختنداھداف کمونيستی سازمان  درراهمقاومت کردند و 
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   افروزه پروين

رفيق پروين افروزه از فعالين پيشگام شھر سقز بود. 
مزدوران سرکوبگر رژيم جمھوری اسالمی در  کهھنگامی

به کردستان حمله کردند، در جنگ اول سقز  ١٣۵٩بھار سال 
به  و کمکزمان برای مداوا رفقای پيشگام و ھواداران سا

ھای وحشيانه رژيم، فعاالنه در عرصه مجروحين بمباران
 ۵٩فروردين  ٢٩نبرد حاضر شدند. رفيق پروين در روز 

ترش در شھر سقز، برای کمک با برادر کوچک کهھنگامی
ھا راھِی بيمارستان بود توسط يک ارتشی مزدور به زخمی

اش را بر گونه اسلحهشود. ارتشی مزدور، لوله دستگير می
کند که او گذارد، برادر کوچک پروين خواھش میرفيق می

اما مزدور جنايتکار ماشه را ؛ خواھرش بکشد جایبهرا 
گويد بگذار تو ھم کمی چکاند و به برادر رفيق پروين میمی

  کشم.تر شوی تو را ھم میبزرگ

  

   اقبالی محمد

  شد.در رشت اعدام  ۶٧رفيق محمد اقبالی سال 

 

   اقتدارمنش مھدی

رفيق مھدی اقتدار منش کارگر ھواداران 
سازمان در تھران بود. در جريان قيام 

جواد عرفانيان،  رزمشھمھمراه با رفيق 
در فتح پادگان تشکيالت در خيابان 
شاپور تھران، به ھمراه تعدادی ديگر از 

مسلح، شرکت داشت. رفيق  مبارزان
ھای همھدی در حين نبرد، آماج گلول

  .جان باخت ١٣۵٧بھمن  ٢٢مزدوران قرار گرفت و در 

    

   اقدسی احمد

در  ١٣۴١رفيق احمد اقدسی در سال 
در  کهھنگامیشھر مريوان متولد شد. 

مشغول تحصيل بود،  راه نمائیسال سوم 
در تماس با معلمين و محصلين مبارز، 
زندگی مبارزاتی خود را آغاز کرد. پس 

 آموزی پيشگامدانشاز قيام در تشکيالت 
مريوان به فعاليت پرداخت. با اولين ھجوم 

از  مرگانپيشمزدوران رژيم به کردستان و خارج شدن 
شد.  دھیسازمانھای مقاومت شھری شھرھا، احمد در ھسته

صحرا و دفاع از زحمتکشان ترکمن فعاالنه در جنگ ترکمن
شرکت داشت. به ھنگام يورش دوم رژيم به کردستان در 

سازمان فعاليت چشمگيری داشت و در  مرگانپيشفوف ص
ھای منطقه کامياران، سنندج و مريوان شرکت تمام درگيری

در يورش مزدوران رژيم به  ١٣۵٩داشت. در ھفدھم آذر 
ھای زياد، مريوان، دستگير و پس از شکنجه» دزلی«منطقه 

  روز بعد بدون محاکمه، تيرباران شد.

   

   اکبری طھمورث

ای در خانواده ١٣٣٧ورث اکبری در سال رفيق طھم
، متولد شد. رفيق طھمورث خيلی زود درآمدکمزحمتکش و 

به خاطر محيط و شرايط زندگی خود با درد و رنج کارگران 

 رھايیسرخ  درراهو  يافتدستآشنا شد و به آگاھی طبقاتی 
 ١٣۵۶قدم نھاد. طھمورث در سال  و زحمتکشانکارگران 

در مريوان به پايان رساند. در بحبوحه  تحصيالت متوسطه را
 بنيان گزارقيام از فعالين سياسی اين شھر بود و ھمچنين 

گام و نيز تشکيالت پيش» دانشجو -محصل«تشکيالت سياسی 
فؤاد «به ھمراه  ١٣۵٨نھم شھريور سال  مريوان بود. روز

که در يک درگيری  کرد، راھی بانه بود مبارزاناز » سلطانی
و  نيروھای ارتجاع دليرانه مقاومت کرد با چندساعته

  .جان باختوار فدائی

   

 اکبری فرزانه

 

 

 

   جميل اکبری آذر

در يک خانواده  ١٣٣۴رفيق جميل اکبری آذر در سال 
از توابع خوی متولد شد. رفيق جميل » ابواغلی«کشاورز در 

کردن گذرانيد و در سال  باکارزندگی سختی را در آنجا 
توانست در  ھمان سالفتن ديپلم شد. در موفق به گر ١٣۵۶

شناسی وارد دانشکده کشاورزی تبريز شود. رفيق رشته خاک
جميل پس از قيام با تمام وجود به ھمکاری با سازمان 
پرداخت. جميل سه بار توسط کميته و پاسداران سرمايه 
دستگير شد و چند ماھی را در زندان به سر برد ولی ھر بار 

ديت بيشتری، وظائف خود را در تشکيالت پس از آزادی با ج
ھنگام حمل  ١٣۶٠برد. آخرين بار در ارديبھشت  پيشبه

 يک سالنشريه کار و اعالميه به زادگاھش دستگير و به 
مرداد ھمان سال،  روز ھفدھمزندان محکوم شد. ولی در 

پاسداران سرمايه رفيق را به اتھام مبارزه مسلحانه، در 
  سپردند. تبريز، به جوخه اعدام

   

   فرزانه (نظريات) اکبری حاجی نظر

رفيق فرزانه از فعالين سازمان در دزفول بود. پس از قيام در 
 ١٣۶٠شده بود. در خردادماه  دھیسازمانتشکيالت ھوادار 

ھای در دزفول دستگير و پس از تحمل چندين روز شکنجه
 به جوخه تيرباران سپرده شد. وسطايیقرون

  

   اکرامی حميد

فيق حميد اکرامی دوران تحصيالت ر
متوسطه را در شھر الھيجان به پايان 
رسانيد. در ھمين دوران در دبيرستان 

با تعداد ديگری از رفقای فعال » مھرگان«
آشنا شده و به مطالعه و مبارزه روی آورد. 
پس از ارتباط با سازمان مخفی شد و در 

در تيمی با رفقا افسرالسادات  ١٣۵۴سال 
کيومرث سنجری، به فعاليت مشغول شد. آخرين  حسينی و

به وقوع  ١٣۵۵نبرد رفيق حميد در روز ھجده فروردين سال 
پيوست. خانه تيمی رفقا به محاصره درآمده بود؛ و رفيق حميد 

وار مورد اصابت گلوله طی نبردی نابرابر و مقاومتی فدائی
 .جان باختمزدوران قرار گرفت و 
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   اکرمی بھروز

  در تھران اعدام شد. ۶٧روز اکرمی سال رفيق بھ

    

   اکرمی شھرام

  اعدام شد. در تھران ۶٧رفيق شھرام اکرمی در سال 

   

   دوداو امير احمدی

در تظاھراتی که  امير احمدید ورفيق داو
در تبريز در  ١٣۵٨ اسفندماهروز نھم 

اعتراض به ترور وحشيانه رھبران خلق 
 ولهبود، مورد اصابت گل برپاشدهترکمن 

پاسداران قرار گرفت و جان باخت. روز 
چھارشنبه پانزده اسفند، طی مراسم 

ھا ھزار نفر از باشکوھی و با شرکت ده
و معلمين تبريز، جنازه  دانشجويانآموزان، کارگران، دانش

  رفيق داود از بيمارستان به قبرستان شھر منتقل شد.

  

   ھابيل امير خيز

وادار در تبريز، در جريان رفيق ھابيل امير خيز از رفقای ھ
قيام ھمچون ديگر رفقای فدائی، در صف اول مبارزه با 
مزدوران شاه بود. رفيق ھابيل در جريان تسخير انقالبی 
کالنتری شش تبريز، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در 

  .جان باخت ١٣۵٧بھمن  ٢٢

  

  اميری بھروز

تبريز  زير شکنجه در زندان ۶٠رفيق بھروز اميری در سال 
  .جان باخت

 

   اميری دوان بھزاد

رفيق بھزاد اميری دوان در آبادان و در 
يک خانواده کارگری متولد شد. رفيق 

در ارتباط با  ١٣۵٠بھزاد از سال 
رفيق  ازآنپسسازمان قرار گرفت. 

ھای مختلفی را بر عھده مسئوليت
ھای داشت. يکی از آخرين مسئوليت

رفيق بھزاد، در بخش کارگری 
مسئوليت تيم رفقا حميد آريان و افسر حسينی بود. پس از 

 خانه تيمی فالح، شناسايیضربه ھشتم تيرماه به سازمان و 
ھم ن رفقای اين تيم کرد. روز جابجايیرفيق بھزاد اقدام به 

به ھمراه رفيق حميد آريان تحت تعقيب  ١٣۵۵تيرماه سال 
سير م يک ھرکدامقرار گرفت، رفقا  کميته مشترکنيروھای 

آذری متوجه  راهسهکنند. رفيق بھزاد در را انتخاب می
 روازايناست،  شدهبستهشود که حلقه محاصره کامالً می

وار با پرتاب نارنجک و شليک گلوله اقدام به شکستن فدائی
که در اين درگيری نابرابر تا اين کندخط محاصره می

  بازد.می جان

   

   اميری دوان بھنام

 ایدر خانواده ١٣٢٩اميری دوان متولد سال  رفيق بھنام
کارگری در آبادان بود. پس از پايان تحصيالت و خدمت 

کارگر مشغول کار شد.  عنوانبهسربازی 
و  سازیکارتنھای بھنام کارگر کارخانه

اعتصابی  دھیسازمانکفش وين بود. در 
در کارخانه  ١٣۵٣که در سال 

. رخ داد نقش فعالی داشت سازیکارتن
برادر ديگر بھنام، رفيق بھزاد نيز در 

. رفيق بھنام جان باختتيرماه ھمين سال 
از طريق رفيق بھزاد به عضويت سازمان  ١٣۵٣در سال 

به  بعدازظھر، ساعت ھفت ١٣۵۵درآمد. در ھشتم اسفند 
در خيابان کرمان در تھران به  بيژن زادهھمراه رفيق صبا 

ين درگيری با محاصره مزدوران ساواک درآمد و طی ا
  .جان باختنيروھای رژيم 

  

  محمود امين زاده

در روستای شئويف  ١٣۴۵در سال  امين زادهرفيق محمود 
در حومه سقز در يک خانواده زحمتکش متولد شد. به دليل 
وضعيت بد مالی نتوانست بيش از سه سال به مدرسه برود و 

ھا هودمجبور به کار شد. در جريان قيام فعاالنه در مبارزات ت
 مرگانپيشبه صفوف  ١٣۵٩شرکت داشت و در سال 

بوکان به ھمراه ده رفيق  -پيوست. در آخرين نبردش جاده سقز
جان خود را فدای  ١٣۶١پيشمرگه در بيست و سوم بھمن 

  کارگران و زحمتکشان نمود. رھايی

   

   يحيی امين نيا

. آباد اروميه متولد شدرفيق يحيی امين نيا در روستای بزرگ
پس از اتمام دوره ابتدائی و متوسطه وارد دانشکده کشاورزی 
دانشگاه تبريز شد. در دانشگاه به فعاليت سياسی روی آورد 
و از طريق رفيق اسدهللا مفتاحی در ارتباط با شاخه تبريز 

دانشجوی سال آخر دانشکده  کهھنگامیقرار گرفت. 
ت يکشاورزی دانشگاه تبريز بود در شاخه تبريز به مسئول

رفيق عباس مفتاحی عضو شده بود. در پی ضربات به اين 
به محاصره مزدوران ساواک درآمد.  ١٣۵٠شاخه در سال 

وار اقدام به مقاومت کرد و قصد خروج از رفيق فدائی
که به علت اصابت گلوله به پايش، زخمی  محاصره را داشت

ھای و دستگير شد. رفيق يحيی پس از تحمل شکنجه
به ھمراه ھشت رفيق ديگر  ١٣۵٠اسفند  ٢٢ فرسا درطاقت

  به جوخه تيرباران سپرده شد.

 

   انفرادی جليل

رفيق جليل انفرادی از رزمندگان 
در  ١٣١٩سياھکل در چھارم تيرماه 

شيراز در يک خانواده کارگری متولد 
به کارگری  سالگیچھاردهشد. از 

مشغول شد. کارگر جوشکار در 
چال سازی ھای شعله خاور، يخکارخانه

ارج و دبير سنديکای فلزکاران و 
 -با گروه جزنی ١٣۴۴ھا بود. رفيق جليل از سال مکانيک

ظريفی در ارتباط قرار گرفت. پس از دستگيری گروه در 
به فعاليت  ١٣۴٧و تجديد سازمان گروه در سال  ١٣۴۶سال 

از اولين رفقای گروه  ١٣۴٨در گروه ادامه داد. در سال 
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يان نبرد سياھکل به ھمراه رفيقی که جنگل بود. در جر
و دستگير  شدهمحاصرهاز روستاھا  دريکیمجروح شده بود 

به ھمراه  ١٣۴٩اسفند  ٢۶ھای بسيار در شدند. پس از شکنجه
  دوازده رفيق ديگر به جوخه اعدام سپرده شد.

  

   ايازی نادر

رفيق نادر اياذی در شھر سنندج متولد 
سطه، در شد. پس از اتمام تحصيالت متو

 انستيتو تکنولوژیرشته مکانيک وارد 
تھران شد. رفيق نادر ھمزمان با قيام در 
تھران در صف اول تظاھرات و حرکات 
اعتراضی شرکت داشت. رفيق نادر از 

گذاران و مسئولين پيشگام تھران بنيان
به سنندج بازگشت و به ھمراه چند رفيق ديگر  ازآنپسبود. 

 صفبه ازآنپسکرد.  دھیانسازمتشکيالت پيشگام را 
 را در شاخه کردستان فعاليتشو  سازمان پيوست مرگانپيش

يک مبلغ خوب،  عنوانبهسازمان ادامه داد. رفيق نادر 
سال  تيرماهداد. روز بيست و سوم را انجام می وظائفش
و طی يک » توری وز«رفيق نادر در روستای  ١٣۵٩

گلوله بسته شد و درگيری با مزدوران جمھوری اسالمی به 
  . يادش گرامی باد.جان باخت

   

   ايروانی عبدالرضا

متولد شد. رفيق  ١٣٣۴رفيق عبدالرضا ايروانی در سال 
عبدل پس از پايان تحصيالت متوسطه وارد دانشگاه شد. در 
جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت. 

ه فعاليت گام بپس از قيام به صفوف فدائيان پيوست و در پيش
دستگير و  ١٣۶٠مشغول شد. رفيق عبدالرضا پس از خرداد 

ھای وحشيانه دژخيمان جمھوری اسالمی قرار مورد شکنجه
در زندان  ١٣۶٠گرفت و سرانجام روز اول شھريور سال 

  اوين به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   هللايمانی دارستانی امان

ار و در يک خانواده هللا ايمانی در شھر رودبرفيق امان
تر زحمتکش متولد شد. رفيق امان تحت تأثير برادر بزرگ

خود رفيق يوسف به مبارزه سياسی روی آورد و پس از قيام 
به صفوف فدائيان پيوست. رفيق امان از فعالين پيشگام در 

در سنگر  ١٣۵٩که در روز سوم ارديبھشت سال  رشت بود
  .جان باختدفاع از دانشگاه رشت، 

   

  ايمانی دارستانی يوسف

در يک  ١٣٣٧رفيق يوسف در سال 
خانواده زحمتکش در شھر رودبار متولد 
شد. رفيق يوسف که از کودکی طعم تلخ 
فقر را چشيده بود، از دوران تحصيالت 
دبيرستان به فعاليت سياسی روی آورد. پس 
از قيام در ارتباط مستقيم با سازمان قرار 

برادر  امان اله، رفيق ١٣۵٩ال گرفت. در سوم ارديبھشت س
ن جاکوچک رفيق يوسف در سنگر دفاع از دانشگاه رشت، 

. در جريان انشعاب و طرد خائنين اکثريتی، رفيق باخت

يوسف قاطعانه از مواضع سازمان دفاع کرده و خط سازش 
کرد. با شدت گرفتن سرکوب ارتجاع، "اکثريت" را افشا می

ه تھران رفت و در بخش رفيق يوسف برای ادامه فعاليت ب
کارگری جنوب تھران فعاليت خود را ادامه داد. در پی ضربه 
به کميته کارگری، رفيق يوسف به ھمراه رفيق ابراھيم در 

در خانه دستگير شد. رفيق يوسف در جريان  ١٣۶٢بھار 
نده به ز شدهجاسازیدستگيری کوشيد با انفجار يک نارنجک 

از انجام اين عمل يکی از  ، ولی قبلنی افتددست دژخيمان 
ای به سر رفيق زد که مزدوران سپاه با قنداق تفنگ ضربه

به اوين رفيق يوسف تحت  انتقال از پسشد.  ھوشبی
 وار مھر سکوتھا قرار گرفت ولی فدائیشديدترين شکنجه

بر لب داشت و کالمی به بازجويان نگفت. رفقای ديگر که از 
چند روز بر سر قرارھا حاضر دستگير او اطالع نداشتند تا 

و اين نشانه آن بود که رفيق يوسف ھيچ اطالعی به  شدندمی
 دربندمزدوران اوين نداده است. در اوين رفيق يوسف مدتی 

برد. يکی از رفقای زندانی به سر می ۴۵سلول شماره  ٢٠٩
گويد: "در کف سلول که مدتی در اين سلول بوده است می

 –ش اود که سرود دلخواه ھميشگینوشته رفيق يوسف بدست
را نوشته و در پايان نوشته  –قسم خوردم بر تو من ای عشق 

بود فدائی خلق يوسف ايمانی". رفيق يوسف در دوران 
اسلحه،  ازجمله آمدهدستبه وسايلبازجوئی مسئوليت تمام 

چاپ و تکثير را بر عھده گرفت تا رفيق ابراھيم را از  وسايل
، منتقل شد. رفيق ۶۵به سالن سه سلول  ازآنپساعدام برھاند. 
که زحمتکشان گفته بود، ھنگامی ھمبندانشيوسف به 

ما  کنند، يادکشورمان در فردای انقالب رژه پيروزی برپا می
، از ھمين ١٣۶٢را زنده داريد. رفيق يوسف در دوم شھريور 

 سویبهاستوار  ھايیگامسلول با آرزوی پيروزی کارگران، با 
  اعدام رفت. جوخه

  

   ايمانی ونداد

در  ١٣٢٧رفيق ونداد ايمانی در سال 
شيرگاه (مازندران) به دنيا آمد، به علت 
تنگدستی ناچار به ترک تحصيل شد و از 
دوران نوجوانی در کارخانه نساجی 

شھر) به کارگری مشغول قائم ٢(شماره 
آھن شد. پس از چند سال به استخدام راه

دامه داد. رفيق ونداد را ا تحصيلشدرآمد و 
کار سختی که داشت دوره متوسطه را به پايان رساند.  باوجود

پس از اخذ ديپلم در روستاھای شيرگاه به تدريس پرداخت و 
به آموزش کودکان روستا مشغول  جان باختتا روزی که 

يکی از فعالين سازمان در منطقه به  عنوانبهبود. پس از قيام 
مزدوران رژيم  شناسايیمورد فعاليت پرداخت. وی که 

 موردحملهشھر به شيرگاه قائم درراهبود،  قرارگرفته
با ضربات  ١٣۵٨سيزدھم مرداد سال  و روز قرارگرفته

  چاقوی مزدوران جمھوری اسالمی جان باخت.
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   ايوانی مجيد

در تھران  ١٣٣۵رفيق مجيد در سال 
متولد شد. رفيق مجيد پس از پايان 

ه در رشته زبان تحصيالت متوسط
انگليسی وارد دانشگاه شد. رفيق مجيد 
در دانشگاه از فعالين سياسی بوده و در 
ھمين زمان با سازمان آشنا شد. پس از 
قيام در ارتباط مستقيم با سازمان قرار 

گرفت. رفيق مجيد ايوانی در بخش کارگری سازمان فعاليت 
 ق مجيددستگير شد. رفي ١٣۶۴کرد و در ضربه پائيز سال می

 فرسا قرار گرفت وھای طاقتبعد از دستگيری تحت شکنجه
ترين وار مقاومت کرد، در دوران بازجوئی، کوچکفدائی

ھای بازجوئی اطالعاتی به دژخيمان نداد و تمامی برگه
ھميشه سفيد باقی ماند. در زمان بازجوئی حدت شکنجه 

ا د رجان رفيق مجيبود که پس از چند روز بدن نيمه قدریبه
 رژيم از بی دادگاهروی برانکارد به بھداری اوين بردند. در 

مواضع سازمان دفاع کرد و به اعدام محکوم شد. در سال 
سال زندان تبديل شد. رفيق مجيد  ١۵به  اعدامشحکم  ١٣۶۶

 کشتار فجيعدر درون زندان نيز به مبارزه ادامه داد. ھنگام 
» ھااوينی« ربندد، رفيق مجيد ۶٧زندانيان سياسی در سال 

برد، رفيق مجيد به ھمراه رفيق در گوھردشت به سر می
جوخه  سویبهوار بھزاد عمرانی در شب نھم شھريور، فدائی

اعدام رفتند. آخرين جمالت رفيق مجيد ھنگام وداع با ديگران 
  سوسياليسم بود. بادزندهآزادی،  بادزنده

  

   اللھياری حسينعلی

در تھران متولد شد.  ١٣٢٨در سال رفيق حسينعلی اللھياری، 
پس از پايان تحصيالت متوسطه وارد دانشگاه علم و صنعت 

برای اولين بار دستگير و پس از نزديک  ١٣۵٠شد. در سال 
رفيق  ١٣۵٢آزاد شد. دومين بار در ارديبھشت  يک ماهبه 

حسين دستگير و به پانزده ماه زندان محکوم شد. رفيق حسين 
قلعه و قصر گذراند. را در اوين، قزل دوران محکوميت خود

پس از آزادی مجدداً در ارتباط با سازمان قرار گرفت و از 
زندگی مخفی را آغاز نمود. رفيق حسين  ١٣۵۴سال  اوايل

 ١٣۵۴طی يک درگيری در روز ھفدھم فروردين سال 
  وار جان باخت.فدائی

  

   هللالماسی روح

 يک پاسبان عنوانبهالماسی در شھر بروجرد  هللاروحرفيق 
شھربانی مشغول به کار بود. به سازمان گرايش پيدا کرد. 

کرده بودند، او را دستگير و  شناسايیمزدوران که رفيق را 
در بروجرد به جوخه اعدام  ١٣۶٠در بيست و دوم مھر 

 سپردند.

  

   الماسی عليرضا

رضا الماسی از ھواداران سازمان در اصفھان بود. رفيق علی
 دھیسازمانمالی  –سی خرداد، در بخش تدارکات پس از 

مراکز و  شناسايیرضا ھمچنين در شده بود. رفيق علی
 کهھنگامیکرد. مسئولين رژيم در اين شھر فعاليت می

 شدهواقعمزدوران سپاه بود، مورد سوءظن  شناسايیمشغول 

ھای بسيار، در دادگاه قاطعانه و دستگير شد. پس از شکنجه
ازمان دفاع کرد. پاسداران سرمايه، روز ھفتم س مواضعاز 

رضا را به ھمراه رفيق مسعود رفيق علی ١٣۶٠تيرماه سال 
  به جوخه تيرباران سپردند.

  

   ناصرالماسی 

در زندان اوين اعدام  ١٣۶٧ در شھريوررفيق ناصر الماسی 
  شد.

  

   الماسيان سيامک

در زندان گوھردشت  ۶٧رفيق سيامک الماسيان در شھريور 
  اعدام شد.

  

  الماسيان ناصر

 ١٣٢۵خرداد  ٩رفيق ناصر الماسيان در 
در تھران متولد شد. پس از پايان تحصيالت 
متوسطه وارد دانشکده حسابداری دانشگاه 

 ليسانسفوقتھران شده و تا سطح 
 ازآنپسحسابداری ادامه تحصيل داد. 

 .کارکردحسابرس خبره آغاز به  عنوانبه
تحصيل در دانشگاه  رفيق ناصر از دوران

ک ي عنوانبهبه فعاليت سياسی روی آورد و در جريان قيام 
فدائی در تظاھرات و اعتراضات شرکت فعال داشت. پس از 
قيام در ارتباط مستقيم با سازمان قرار گرفت. از اين زمان به 

ھای مختلف تشکيالت به فعاليت ادامه داد. آخرين بعد در بخش
ويت در کميته کارگری و مسئوليت رفيق ناصر، عض

 ١٣۶۴آبان  ٩مسئوليت آرشيو سازمان بود. رفيق ناصر در 
در پی ضربات وارده به کميته کارگری دستگير و تحت 

فرسا قرار گرفت. پس از تحمل سه سال ھای طاقتشکنجه
رژيم به حبس ابد  ھایبی دادگاهدوران بازجوئی، رفيق در 

ين منتقل شد. در جريان او» حکم باالھای«محکوم شد و به بند 
» دادگاه«رفيق در يک  ١٣۶٧کشتار زندانيان سياسی در سال 

 ویسبهوار به اعدام محکوم و لحظاتی بعد فدائی ایچنددقيقه
  جوخه اعدام رفت.

  

  ھاشمالماسيان 

 در زندان اوين اعدام شد. ١٣۶٧رفيق ھاشم الماسيان در تير 



[ ره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختندگرامی باد ياد و خاط ] 

 

 

  ٣٣ 

  

   رحيمی ھاشم بابا علی

م شش رحيمی از اعضای سازمان در روز بابا علیرفيق ھاشم 
ھای تھران به از خيابان دريکی ١٣۵۴سال  شھريورماه

درآمد. پس از درگيری و محاصره مزدوران کميته مشترک 
وار، مورد اصابت گلوله نظير و فدائیطی مقاومتی کم

  .جان باختمزدوران شاه قرار گرفت و 

   

   بابائی محمود (رضا)

رفيق محمود (رضا) بابائی در سال 
در يک خانواده کارگری در  ١٣٣٩

آغاجاری متولد شد. پدر رفيق کارگر 
و در مبارزات ملی کردن  صنعت نفت بود

نفت نيز شرکت داشت. به ھمين دليل از 
ھمان کودکی در يک خانواده سياسی 
بزرگ شد. رفيق محمود تحصيالت 

ابتدائی را در ھمان شھر به پايان رساند. بعداً به ھمراه خانواده 
ساکن شد. در اينجا » آبادآسيه«به اھواز رفت و در محله 

 کينه ونشينان اھواز را از نزديک ديد و آتش زندگی آلونک
پس ور شد. سنسبت به تمام دشمنان زحمتکشان شعله نفرتش

برای ادامه تحصيل به تھران آمد و در رشته راه و ساختمان 
در  امرارمعاشوارد ھنرستان فنی شد. در اين زمان برای 

ی اکنار تحصيل، مشغول به کارگری شد. در مبارزات توده
ه تا حمل روزھای قيام شرکت فعال داشت، از پرتاب کوکتل

ھا. در ھمين دوران با سازمان آشنا شد. پس از قيام، به پادگان
در جھت دادن آگاھی و تبليغ مواضع سازمان، بساط فروش 
کتاب، نوار و نشريه، پخش نشريات سازمان در محالت 

رغم کرد. در مقطع انشعاب، علی دايررا  زحمتکش نشين
ن دفاع کرد ، قاطعانه از مواضع سازمامسئولش ھایپاشیسم

ھای خائن موضع گرفت. در چند ماه آخر و عليه اکثريتی
، در بخش نظامی سازمان مشغول به فعاليت شد. در فعاليتش

به ھمراه رفقا لقمان مدائن و حسن جالل  ١٣۶٠سی شھريور 
ھای فراوان در پنجم مھر نائينی دستگير و پس از شکنجه

چھل مبارز  ، در تھران به ھمراه دو رفيق ھمراھش و١٣۶٠
ديگر، به جوخه اعدام سپرده شد. در مراسم يادبودی که در 

 ھایخانه رفيق برگزار شد، جمع وسيعی از مردم و خانواده

  شرکت کردند. زندانيان سياسیباختگان و جان
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   باختری احمد (ناصر)

 ٢٠رفيق احمد (ناصر) باختری در 
در ساری متولد شد.  ١٣٣۴شھريور 

صيالت متوسطه را رفيق احمد دوره تح
 برای ازآنپسدر ساری به پايان رساند و 

ادامه تحصيل وارد دانشکده کشاورزی 
ساری شد. در جريان قيام رفيق احمد 
فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات 

شرکت داشت و پس از قيام تحت تأثير برادرش رفيق علی 
) به ١٣۶٧باختگان کشتار زندانيان سياسی در سال (از جان
 ١٣۶٢تا  ١٣۶٠فدائيان پيوست. رفيق احمد از سال  صفوف

در آمل و ساری مشغول  ازآنپسدر اداره کشاورزی کرج و 
توسط مزدوران  ١٣٧٠به کار بود. رفيق احمد در بھمن 

ھای وزارت اطالعات دستگير و پس از تحمل شکنجه
 تيرماهبه اعدام محکوم شد. در  ١٣٧١فرسا در سال طاقت

 دوم درداً توسط قوه قضائيه رژيم تائيد و اين حکم مجد ١٣٧۴
در زندان اوين به جوخه تيرباران سپرده  ١٣٧۵تيرماه سال 

  شد. يادش گرامی باد.

   

   باختری علی (مسعود)

در ساری متولد  ١٣٣٣رفيق علی (مسعود) باختری در سال 
شد. رفيق مسعود در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و 

پس از قيام به صفوف فدائيان اعتراضات شرکت داشت و 
ای ھپيوست. رفيق مسعود پس از دستگيری تحت شکنجه

وار مقاومت کرد و اطالعاتی فرسا قرار گرفت و فدائیطاقت
به شکارچيان انسان نداد. مزدوران که نتوانسته بودند 
اطالعاتی از مسعود به دست آورند او را به چند سال زندان 

معروف به  دربند ١٣۶۶ز سال محکوم کردند. رفيق مسعود ا
عام ھا در زندان گوھردشت بود. در جريان قتلکشملی

، جزو اولين سری زندانيان بود ١٣۶٧زندانيان سياسی در 
برده شد و  ایچنددقيقه» دادگاه«که روز پنجم شھريور به 

لحظاتی بعد در ھمان زندان گوھردشت به جوخه اعدام سپرده 
  شد.

   

   سبارنه (بارند) سيرو

رفيق سيروس بارنه (بارند) پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوسته بود و از ھواداران سازمان در ساری بود. رفيق 

 فرسا قرارھای طاقتسيروس پس از بازداشت، تحت شکنجه
گرفت و ھمچون ديگر فدائيان مقاومت کرد و اسرار 
تشکيالت را در سينه نگاه داشت. رفيق سيروس در روز اول 

  در شھر ساری به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۶٠اه سال تيرم

 

   باشخور نعمت

متولد شد. رفيق نعمت  ١٣٣۵در سال  رفيق نعمت باشخور
 . درکارکردمعلم آغاز به  عنوانبهپس از پايان تحصيالت 

جريان قيام رفيق نعمت فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات 
فيق وست. رشرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان پي

معلمی آگاه نظرات سازمان را در بين  عنوانبهنعمت 
کرد. رفيق نعمت که آموزان خود تبليغ میھمکاران و دانش

از ھواداران سازمان در اين شھر بود، پس از دستگيری تحت 

ھای وحشيانه قرار گرفت و در روز دوازدھم خرداد شکنجه
د. زندانيانی آويخته ش چوبه داردر بندرعباس به  ١٣۶١سال 

اند که رفيق نعمت زير شکنجه ، گفتهاندآزادشدهکه از زندان 
باخته بود، به ھمين دليل رفيق را به چوبه دار آويخته جان

  بودند.

   

   باطبی حسين

متولد شد. رفيق حسين پس  ١٣٣٨رفيق حسين باطبی در سال 
کارمند آغاز به  عنوانبهاز پايان تحصيالت متوسطه، 

يق حسين در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و . رفکارکرد
اعتراضات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 

ای ھپيوست. رفيق حسين پس از دستگيری تحت شکنجه
وز روار به مقاومت برخاست. فرسا قرار گرفت و فدائیطاقت

 ھايیگامرفيق حسين با  ١٣۶٢سال  ماهفروردين ھجدھم
  جوخه تيرباران رفت. سویبهاستوار در آمل 

   

   فرامرز باقر پور

شھر متولد شد. در جريان انقالب با رفيق فرامرز در قائم
 ایسازمان آشنا شد و فعاالنه در تظاھرات و اعتصابات توده

شرکت داشت. پس از قيام در ارتباط با سازمان قرار گرفت 
کرد. رفيق فرامرز در پائيز و در بخش تبليغات فعاليت می

 شدتبهدستگير شد. مزدوران رژيم رفيق فرامرز را  ١٣۶١
شکنجه کردند ولی او سخنی بر زبان نياورد. در اواخر سال 

در شھر ساری به جوخه اعدام  ١٣۶٢بھار  اوايليا  ١٣۶١
  سپرده شد.

 

   غالمرضا آق باباباقری 

متولد شد. پس  ١٣۴١رفيق غالمرضا باقری آق بابا در سال 
متوسطه برای کار به تھران رفت و از پايان تحصيالت 

مشغول کارگری شد. در جريان قيام با سازمان آشنا و پس از 
قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق غالمرضا پس از 

 بدونفرسا قرار داشت و ھای طاقتدستگيری تحت شکنجه
اطالعاتی به مزدوران رژيم داده باشد در پانزدھم اسفند  آنکه
 به جوخه تيرباران سپرده شد.ھران در ت ١٣۶١سال 

 

   باقری پور جھانگير

پور متولد  جھانگير باقریرفيق 
مسجدسليمان بود. رفيق جھانگير در سال 

در رابطه با يک  مسجدسليماندر  ١٣۴٧
محفل مطالعاتی دستگير و در سال 

شود. پس از آزادی در آزاد می ١٣۴٩
گيرد. در سال ارتباط با سازمان قرار می

داً در محل کارش بانک ايران مجد ١٣۵۴
گردد، مزدوران ساواک برای بازرسی از خانه دستگير می

برند، در يک موقعيت مناسب، رفيق او را به ھمراه می
مخفی را آغاز  وزندگیھا فرار کرده جھانگير از دست آن

ھای ھای ساواک و کميته مشترک به خانهکند. در يورشمی
پس از  ١٣۵۵ھشت سال تيمی سازمان، در اواخر ارديب

  درگيری و مقاومت در برابر مزدوران جان باخت.
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   باقری جواد

در الھيجان متولد شد. پس  ١٣۴٢رفيق جواد باقری در سال 
از قيام رفيق جواد به صفوف فدائيان پيوست و در پيشگام 

آموزی فعال شد. پس از مدتی رفيق جواد که در اين دانش
ود. در شيالت تبريز منتقل میبود، به تشک شدهشناختهشھر 

شده و مشغول فعاليت بود.  دھیسازماناينجا در بخش توزيع 
پاسداران سرمايه، رفيق جواد را  ١٣۶٠در اواخر پائيز سال 

در خانه به ھمراه مقدار زيادی نشريه کار دستگير کردند. 
رسا فھای طاقترفيق جواد را پس از دستگيری تحت شکنجه

ز مدتی او را به تھران و شمال منتقل کردند، قرار داده و پس ا
 هگونھيچو  فرسا را تحمل کردھای طاقتدر آنجا نيز شکنجه

اطالعاتی به مزدوران رژيم نداد. پاسداران سرمايه که از 
مقاومت رفيق به خشم آمده بودند، شب قبل از اعدام مجدداً او 

م شدر روز بيست و ش سرانجام ؛ وشکنجه نمودند شدتبهرا 
، رفيق جواد را در زندان تبريز به ١٣۶١سال  خردادماه

  جوخه تيرباران سپردند.

 

   باقری حسن (قدرت اله)

 روستايیای در خانواده» تيرتاش«رفيق حسن باقری در 
سال سن داشت. رفيق حسن کشاورزی  وسهسیمتولد شد و 

که به صفوف سازمان پيوسته بود. رفيق حسن که در  آگاه بود
يغات سازمان فعال بود، به زبانی ساده مواضع بخش تبل

کرد. سازمان را در بين کارگران و زحمتکشان تبليغ می
ھمچنين در پخش روزنامه و اطالعيه نيز فعال بود. رفيق 

رفت، ھا قرار گحسن پس از دستگيری تحت شديدترين شکنجه
ی بدر بازجوئی بلکه در  تنھانهولی کالمی بر زبان نياورد. 

رژيم نيز حتی نام و ھويت خود را حاضر نشد به  دادگاه
يکم  و روز بيستپاسداران سرمايه بگويد. رفيق حسن باقری 

به ھمراه چھار مبارز ديگر در بھشھر به  ١٣۶٠تيرماه سال 
  جوخه اعدام سپرده شد.

    

   رضاباقری علی

رفيق عليرضا باقری در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس 
 ١٣۶٠فوف فدائيان پيوست. پس از ضربات سال از قيام به ص

به سازمان، به بخش تبليغات تشکيالت اراک پيوست. در سال 
وار به محاصره پاسداران سرمايه درآمد و فدائی ١٣۶١

 راثربمقاومت کرد. رفيق عليرضا طی اين درگيری نابرابر 
   .جان باختاصابت گلوله 

   

   غالم عباسباقری 

بود. پس از اتمام تحصيالت  ١٣٣۶متولد سال  رفيق غالم
متوسطه وارد دانشگاه شد. رفيق در روز بيست و يکم 

آباد به جوخه تيرباران در زندان خرم ١٣۶١ارديبھشت سال 
  سپرده شد.

   

  باقری مھرداد

رفيق مھرداد در شھر اھواز متولد شد. رفيق مھرداد در 
دائيان فجريان قيام با سازمان آشنا شد و پس از قيام به صفوف 

  شد. اھواز اعدامدر  ۶٧ در سالپيوست. رفيق مھرداد باقری 

  

   رضا (ناصر)بامری علی

در زابل متولد  ١٣٣٣بامری (ناصر) در سال  رفيق عليرضا
رفيق عليرضا به ھمراه خانواده برای  ١٣۵٠شد. در سال 
صحرا رفت. رفيق عليرضا برای تحصيل در کار به ترکمن

» علم«وارد دبيرستان  ١٣۵١سال  کرد. درمشھد زندگی می
وابسته به دانشگاه مشھد شد. از ھمين دوران رفيق عليرضا 
به فعاليت سياسی روی آورد و از فعالين دبيرستان بود. پس 
از مدتی به ھمين دليل از دبيرستان اخراج شد. رفيق عليرضا 
مجدداً به زابل برگشت. پس از مدتی با چند نفر ديگر در 

ھا از کپی، اقدام به مصادره آنو پلی تحريرماشينتدارک 
دبيرستان زابل کرد. در ھمين رابطه دستگير و پس از 

سال زندان محکوم شد. در  ٢٠فرسا به ھای طاقتشکنجه
 ١٣۵٧زندان از نزديک با رفقای سازمان آشنا شد و در سال 

ھا از زندان آزاد گرديد. در جريان قيام به دست پرتوان توده
ول مسئ عنوانبهن انشعاب و طرد خائنين اکثريتی، در جريا

ھواداران و برای تبليغ مواضع سازمان به سيستان و 
بلوچستان برگشت، به ھمين دليل از ھواداران سازمان تنھا 

 ازآنپسکاران اکثريتی رفتند.  عدٔه محدودی به سمت سازش
د. منتشر ش» استاربامی«به ابتکار رفيق عليرضا نشريه 

ود ب باپشتکار، رفيقی فعال و دھیسازمان درزمينهٔ  عليرضا
ھای مسلح ھوادار اقدام کرد. دسته دھیسازمانبه  ازآنپسو 

رفيق عليرضا در زاھدان دستگير  ١٣۶١در پی ضربات سال 
فرسا قرار گرفت. با شناختی که ھای طاقتو تحت شکنجه

ام دپاسداران سرمايه از عليرضا داشتند، سريعاً وی را به اع
محکوم کردند. شب قبل از اعدام به ھمراه دو رفيق ديگر از 

تمام شھر زاھدان برای دستگيری  اگرچهزندان فرار کرد. 
وی به تصرف سپاه درآمده بود، ولی عليرضا با ھوشياری 

و برای ادامه فعاليت به تھران  شدهخارجتوانست از منطقه 
در  به تشکيالت تھران، ١٣۶٢برود. در پی ضربه سال 

آذرماه مجدداً رفيق عليرضا دستگير شد و پس از تحمل مدتی 
از  دريکیشکنجه در تھران به زندان زاھدان منتقل شد. 

 ھايیگامرفيق عليرضا با  ١٣۶۴روزھای ارديبھشت سال 
 جوخه تيرباران رفت. پایبهوار سنگين و فدائی

 

   بانژاد غالمرضا

 کهھنگامیرفيق غالمرضا بانژاد 
وز کالس پنجم دبيرستان در شھر آمدانش

مشھد بود، فعاليت سياسی خود را آغاز 
کرد. رفيق غالمرضا وارد يک محفل 

که پس از مدتی در  مطالعاتی شده بود
، نيروھای ١٣۵١تاريخ پانزده فروردين 

امنيتی و ساواک تمام اعضای اين محفل 
رفيق آزاد شد و از طريق  ١٣۵٣را بازداشت کردند. در سال 

پور که در زندان با او آشنا شده بود، به سازمان حسن رفيق
به ھمراه سه رفيق  ١٣۵۴مرداد سال  روز ھفدھمپيوست. 

ديگر در پارک پائين خيابان مشھد به محاصره نيروھای 
از محل خدمت  تازگیبهامنيتی درآمدند. رفيق غالمرضا که 

مخفی را آغاز کرده بود، برای  وزندگیخود (کرج) گريخته 
جاد امکان فرار ديگر رفقا، نبردی نابرابر را آغاز کرد. اي

لی خارج شوند و سالمتیبهدو رفيق توانستند از منطقه  اگرچه
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  .جان باختوار رفيق غالمرضا در اين نبرد فدائی

   

   ای فريدونبانه

در يک خانواده  ١٣۴۴ای در سال رفيق فريدون بانه
مبارزات  در ١٣۵۶زحمتکش در سقز متولد شد. از سال 

سن و  ھرچندمردم عليه رژيم پھلوی فعاالنه شرکت داشت. 
ود ب رفقانی ترينپرخروشسال بسيار جوانی داشت اما جزء 

. پس از قيام در ارتباط با ايستادبازنمیاز حرکت  دميککه 
اش را سازمان قرار گرفت و از آن به بعد فعاليت تشکيالتی

ترک تحصيل  نشعابا از پسدر سنگر سازمان ادامه داد. 
سازمان پيوست. سرانجام در  مرگانپيشکرد و به صفوف 

 ١٣۶١بوکان در بيست و سوم بھمن  -آخرين نبردش جاده سقز
  .جان باختھای طبقه کارگر آرمان درراه

   

   بدری علی

رفيق علی بدری در جريان قيام به صفوف فدائيان پيوست و 
دوم  شنبهسهروز از فعالين ھوادار سازمان در اھواز بود. 

شمار سپاه، کميته و حزب که با جنايات بی ١٣۵٩ارديبھشت 
سياه معروف  شنبهسهھمراه بود و به  شھر اھوازھا در الھی

شد، رفيق علی در حال دفاع از سنگر دانشگاه توسط 
  .جان باختپاسداران ارتجاع به گلوله بسته شد و 

 

   بدلی عزيز

يام زمان با قان در نقده که ھماز فعالين سازم عزيز بدلیرفيق 
به صفوف فدائيان پيوسته بود، رفيق در روز دوم ارديبھشت 

ان جدر خيابان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و  ١٣۵٨سال 
 .باخت

 

  حبيب اله خسروشاھیبرادران 

 ، درخسروشاھیبرادران  اله بحبيرفيق 
در تبريز متولد شد. پس از  ١٣٢٢سال 

سطه، در رشته پايان تحصيالت متو
مکانيک وارد دانشکده فنی دانشگاه تھران 
شد. رفيق حبيب از کادرھای علنی 
سازمان بود، ھنگام دستگيری، اجرای 

ا ر صدھزارنفریاستاديوم  تأسيساتطرح 
دستگير  ١٣۵٣ ماهفروردينداشت. رفيق در اواخر  بر عھده

مقاومت در زير شکنجه دژخيمان  يک ھفتهشد و پس از 
ای اينکه قرارش با رفيق حميد اشرف لو نرود با ساواک بر

ساواک را به جاده ساوه کشاند  مانورانگفتن قراری ساختگی، 
خود را به زير  و غافلگيرانهو در آنجا در يک حرکت سريع 

رغم ايجاد ھای يک کاميون انداخت. پس اين اقدام، علیچرخ
ھای زياد در بدنش، رفيق حبيب زنده ماند. شکستگی

. قراردادندھای وحشيانه ران مجدداً وی را تحت شکنجهمزدو
يازدھم  آورد، روز بر زبانرفيق حبيب بدون آنکه کالمی 

  .جان باختدر زير شکنجه مزدوران شاه  ١٣۵٣خرداد سال 

   

   براتی عبدالحسين

از شھرھای آذربايجان متولد  دريکیرفيق عبدالحسين براتی 
رشته اقتصاد وارد  شد. پس از پايان تحصيالت متوسطه در

دانشگاه تھران شد. در دانشگاه در اعتراضات دانشجوئی 
عضو يک محفل  ١٣۴٩شرکت فعال داشت. قبل از سال 
اين محفل به گروه  ١٣۴٩مطالعاتی مارکسيستی بود. در سال 

رفيق احمدزاده پيوست. رفيق عبدالحسين براتی که سال 
ھای تيمی هاز خان دريکیکرد، چھارم دانشگاه را سپری می

در خزانه اتابکی به محاصره مأمورين ساواک درآمد و طی 
وار مقاومت يک درگيری نابرابر با مزدوران ساواک، فدائی

. البته در ھمان روز جان باخت ١٣۵٠کرد و در سيزدھم مھر 
رفيق حميد اشرف و رفيق حسن نوروزی با مأمورين 

ند و طی آن چ شوندشھربانی در غرب تھران درگير می
رسند، ساواک بعداً اعالم داشت که رفيق مأمور به ھالکت می

  باخته است.جان زدوخوردبراتی طی اين 

 

   برارپور احمد

رفيق احمد برارپور در بابل متولد شد و به 
 سالگیدوازدهخاطر تأمين ھزينه زندگی از 

پدرش به کار ساختمانی پرداخت؛  به ھمراه
و رنج و و از ھمان دوران کودکی با درد 

پيدا کرد. رفيق از  آشنايیستم طبقاتی 
ھواداران پرشور و صديق سازمان بود که 
در قيام بھمن فعاالنه شرکت کرد. بعد از 

سازشکارانه خائنين اکثريت مرزبندی  بامشیانشعاب قاطعانه 
فروردين  ٣٠نمود و راه پرافتخار فدائيان را برگزيد. در 

سوم يک ساختمان در سقوط از داربست طبقه  براثر ١٣۶٠
کارگران به خيل عظيم قربانيان  زدهحيرتمقابل چشمان 

 اردوگاه کار پيوست.

  

   برزگر اسماعيل (سمکو)

رفيق اسماعيل برزگر در روستای 
 ١٣۴٢از توابع بوکان در سال » قروچا«

چشم به جھان گشود. تحصيالت ابتدائی 
را در ھمان روستا به پايان رساند و برای 

صيل راھی بوکان شد. زمانی که ادامه تح
را طی  راھنمايیدوره تحصيالت 

کرد، مادرش را از دست داد. اين امر می
 اششود، اما شور انقالبی آورتررنجموجب شد که زندگی او 

اش در سرنگونی شاه نضج گرفته که به ھنگام شرکت فعاالنه
 گانمرپيشبود، پايان نيافت و برای ادامه مبارزه به صفوف 

سازمان  مرگانپيشدوشادوش  ١٣۶٠دائی پيوست. از اسفند ف
در تمامی عمليات شرکت کرد و در آخرين نبردش (جاده 

اصابت  براثر ١٣۶١بوکان) در بيست و سوم بھمن  -سقز
  .جان باختھای مزدوران سرمايه، گلوله

   

   برنشان علی

متولد شد. پس از قيام به  ١٣۴٠رفيق علی برنشان در سال 
آموزی و ھواداران سازمان پيوست. در شگام دانشصفوف پي

جريان ضربات وارده به تشکل ھواداران سازمان در 
بندرعباس، رفيق علی نيز دستگير شد. پس از دستگيری تحت 

ھا فرسا قرار گرفت. شدت اين شکنجهھای طاقتشکنجه
مزدوران رفيق علی را برای  کهھنگامیبود که  قدریبه
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 سر پا بماند. مزدوران خوبیبهتوانست میبردند، نشکنجه می
 ونهدين گبستند. به سپاھی رفيق را به ديرک تيرباران می

ھای رفيق علی ھمچون ديگر فدائيان، تحت شکنجه
فرسا مقاومت کرد و اسرار تشکيالت را در سينه نگاه طاقت

رفيق علی در بندرعباس به  ١٣۶٠داشت. در پانزدھم آبان 
  شد.جوخه اعدام سپرده 

   

   بريری مسعود

در  ١٣٣۵رفيق مسعود بريری در اسفند 
يک خانواده کارگری در تھران متولد شد. 
از سال اول دبيرستان با مسائل سياسی 

پس از پايان  ١٣۵۶آشنا شد. در سال 
تحصيالت به سربازی رفت. پس از طی 

گيری زمان با اوجکه ھم دوره آموزشی
در جريان قيام بود، از پادگان خارج شد و 

آباد، در صف اول مبارزه قرار داشت. تسخير پادگان عشرت
، در پيشگام دانشجوئی فعال شد. رفيق مسعود انشعاب از پس

اش، به دليل خصوصيات برجسته باختناز چند ماه قبل از جان
ھای نظامی، در کميته نظامی سازمان، به و توانائی و کارآئی

در کنار رفيق  ١٣۶٠ فعاليت مشغول بود. در سيزده مھر
اسکندر و رفيق عليرضا آخرين نبرد رفيق مسعود رقم خورد 

  .جان باختوار، و طی مقاومتی فدائی

 

   بشردوست اسدهللا

در شھر الھيجان  بشردوسترفيق اسدهللا 
به دنيا آمد. پس از پايان تحصيالت، وارد 

در  ١٣۵٠شد. در سال  دانشسرای عالی
ھيجان صورت که در ال ھايیدستگيریپی 

س پلي پيگردگرفت، او نيز تحت نظر و 
واقع شد. به ھمين دليل زندگی مخفی رفيق 

يک کارگر  عنوانبهآغاز شد. در تھران 
و ھمزمان يک واحد فعال نيز تشکيل  کارکردساده شروع به 

داده بود. اسدهللا در ھمين سال به عضويت سازمان درآمد. 
مجدداً  ١٣۵١د، در سال مدتی ارتباط رفيق با سازمان قطع ش

اين ارتباط برقرار و به شھر اصفھان منتقل شد. روز ھفت 
از دوستانش  يکیخانهکه به ھنگامی ١٣۵١آذرماه سال 

ھا که وی را رفت، آنجا را در محاصره ديد. ساواکیمی
اش اقدام کردند. رفيق در جريان شناخته بودند جھت دستگيری

اک برای گرفتن اطالعات درگيری زخمی و دستگير شد. ساو
ت. اس شدهکشتهو ضربه زدن به سازمان اعالم کرد که رفيق 

ا ت با توجه به اطالعاتی که در آن زمان به سازمان رسيده بود
مدتی اسدهللا را برای گرفتن اطالعات در زندان، با ديگر 

کردند، ولی وی فقط ديگر زندانيان را به می روبروزندانيان 
کرد. گران دعوت میت در مقابل شکنجهپايداری و مقاوم

 تريننتوانستند کوچک عنوانھيچبهگر دژخيمان شکنجه
تن باخبياورند. تاريخ دقيق جان به دستاطالعاتی از رفيق 

  رفيق زير شکنجه مشخص نيست.

 

  

   

   ميترا بلبل صفت

رفيق ميترا بلبل صفت نزديک به بيست 
چی سال سن داشت و با رفيق زھره شانه

طريق در ارتباط با  از ھمينو  وست بودد
 اربيکسازمان قرار گرفت. رفيق ميترا 

دستگير و پس از تحمل  ١٣۵١در سال 
 زندان يک سالفرسا به ھای طاقتشکنجه

محکوم شد. پس از آزادی مجدداً در ارتباط 
با رفيق حسين  ١٣۵٣با سازمان قرار گرفت. ميترا در سال 

 ماهارديبھشتبيست و ھشتم  فاطمی ازدواج کرد. در حمله
ساواک به خانه تيمی رفقا در قزوين، اين دو  ١٣۵۵سال 

ھای سازمان و طبقه کارگر در آرمان درراهرفيق در کنار ھم 
  .جان باختنديک نبرد نابرابر با مزدوران سرمايه 

 

   بنده خدا لنگرودی ھادی

رفيق ھادی بنده خدا لنگرودی از 
در  ١٣١٩رزمندگان سياھکل در سال 

لنگرود متولد شد. پس از پايان 
وارد  ١٣۴٢تحصيالت متوسطه در سال 

تکنيک تھران شد. از ھمان دانشکده پلی
ابتدا فعاالنه در مبارزات دانشجوئی 

به دليل  ١٣۴۶شرکت داشت. در سال 
شرکت در اعتصابات دانشجوئی از دانشگاه اخراج و به 

ق غفور توسط رفي ١٣۴٨سربازی فرستاده شد. در سال 
ظريفی درآمد؛ و در  –به عضويت گروه جزنی  پورحسن

 ١٣۴٩بخش خارج از شھر شروع به فعاليت کرد. در سال 
 شناسايیھای شمال رفت و دوره تيم کوه به جنگل اتفاقبه

 به پايان رساند. در صفايیآموزشی را تحت فرماندھی رفيق 
که برای ھنگامی» خسب التشب «بھمن در ده  ١٩روز 

ھای رفت، دستگير شد. پس از شکنجهتباط با ايرج نيری میار
، به جوخه ١٣۴٩اسفند  ٢۶بسيار به ھمراه ديگر رفقا در 

  اعدام سپرده شد.

   

   جواد بنی احمد

متولد شد. رفيق جواد  ١٣٣٩رفيق جواد بنی احمد در سال 
تحصيالت متوسطه خود را به پايان رسانيده بود و در جريان 

کرد. پس ر تظاھرات و اعتراضات شرکت میقيام فعاالنه د
از قيام به صفوف ھواداران سازمان در ساری پيوست. 
پاسداران سرمايه پس از دستگيری رفيق جواد، او را تحت 

. رفيق جواد ھمچون ديگر قراردادندفرسا ھای طاقتشکنجه
 روز اولھا را تحمل کرد و فدائيان سربلند و مقاوم شکنجه

در شھر ساری به جوخه تيرباران  ١٣۶٢شھريور سال 
 سپرده شد.
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   بھادری طوالبی محمدحسن

خرداد  ٧رفيق محمدحسن بھادری در 
آباد متولد شد. در جريان در خرم ١٣٣٧

قيام فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات 
شرکت داشت و در ھمين زمان با سازمان 
آشنا شد. بعد از قيام در ارتباط مستقيم با 

آباد به قرار گرفت و در خرم سازمان
فعاليت خود ادامه داد. رفيق محمد در 

جريان انشعاب به جناح چپ اکثريت پيوست. در اين زمان 
رفيق محمد در شاخه لرستان سازمان فعال بود. در مراسم 

يق رف» گرز گل«يادبود (چھلم) رفيق اسکندر، در روستای 
ننده توسط کمحمد به ھمراه تعداد زيادی از رفقای شرکت

پس از چند روزبه پاسداران سرمايه در آبان ماه دستگير شد. 
پس از دستگيری تحت زندان اوين در تھران منتقل شد. 

فرسا قرار گرفت و کالمی بر زبان نياورد. ھای طاقتشکنجه
پس از مدتی رفيق محمد را به زندان اوين منتقل کردند، در 

ر به واار ديگر فدائیآنجا مجدداً تحت شکنجه قرار گرفت و ب
گران نداد. در مقاومت پرداخت و اطالعاتی به شکنجه

پای جوخه ھايی استوار بهبا گام ١٣۶٠چھاردھم بھمن 
  تيرباران رفت.

   

  پورمزکوشی عليرضابھاری

رفيق عليرضا بھاری پورمزکوشی از فعالين سازمان در 
دستگير شد و در  ١٣۶٠تھران بود. بعد از سی خرداد سال 

به ھمراه ھفت رفيق فدائی، در اوين به  ١٣۶٠ھشتم آذرماه 
  جوخه تيرباران سپرده شد.

 

   منوچھر پور بھايی

پور در سال  بھايیرفيق منوچھر 
در الھيجان متولد شد. پس از  ١٣٢۴

پايان تحصيالت در شرکت مخابرات به 
کار مشغول شد، اما پس از چندی استعفا 

ھای وارد فعاليت ١٣۴۵داد. از سال 
سياسی شد. پس از يورش وحشيانه 

به  ١٣۴٩ساواک در سيزده بھمن 
الھيجان، رفيق منوچھر زندگی مخفی را آغاز کرد. به تھران 

ای به مبارزه پرداخت. در يک انقالبی حرفه عنوانبهآمد و 
شد. آخرين نبرد رفيق  دھیسازمانتيم رفيق جمشيدی 

ه ک تھران بود منوچھر در محاصره خانه تيمی خيابان ابطحی
وار به مقاومت رزمش مھرنوش ابراھيمی، فدائیبا رفيق ھم

ھای کارگران آرمان درراه ١٣۵٠مھر  دردھمبرخاست و 
 .جان باخت

 

   پروين بھدار وند

متولد  مسجدسليماندر  ١٣٣٨در سال  بھدار وندرفيق پروين 
 نعنوابهشد. پس از پايان تحصيالت تا ھنگام دستگيری 

ول به کار بود. رفيق پروين در جريان قيام پرستار مشغ
فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از 

 ١٣۶٠قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق پروين در سال 
دستگير و پس از مدتی شکنجه به گچساران منتقل شد. در 

دی  ٢۴ھای وحشيانه قرار گرفت و در آنجا نيز تحت شکنجه
جوخه تيرباران  پایبهدر زندان گچساران وار فدائی ١٣۶٠
  رفت.

 

  حميدرضابھرامی 

بھرامی از فعالين سازمان در لرستان بود که  حميدرضارفيق 
  در زندان اوين اعدام شد. ١٣۶٧دی  ١٣

   

  اله ھيبتبھرامی سامانی 

بھرامی سامانی در روستای سامان از توابع  الهرفيق ھيبت 
به دنيا آمد. زمانی که شھرکرد، در يک خانواده تھيدست 

اش برای يافتن کار راھی کودکی بيش نبود، ھمراه با خانواده
 هللا که توانست کار کند، رفيق ھيبتآبادان شد. از زمانی 

در پشت تنور نانوائی قرار گرفت.  نان پزکارگر  عنوانبه
پس از قيام به صفوف سازمان پيوست. در مبارزات 

 دھیسازمانشگاه در اھواز، دانشجويان ھنگام تعطيلی دان
زدگان و داران در مقابل رژيم، کمک به جنگمقاومت دکه

 زدگان، تحصنتبليغ و ترويج مواضع سازمان در ميان جنگ
باخته سينما رکس آبادان، ھميشه نقش رفيق ھای جانخانواده

از روزھای  دريکی ھيبت الهنمايان بود. رفيق  ھيبت اله
رفت، در ه از آبادان به سامان میکھنگامی ١٣۶٠ارديبھشت 

نزديکی اھواز به علت اصابت خمپاره با يک ماشين و 
  .جان باختآمد،  به وجودتصادفی که با ماشين او 

   

   بھرامی سعيد

متولد شد. پس از پايان  ١٣٣۴رفيق سعيد بھرامی در سال 
 . ھمچنينکارکردمعلم آغاز به  عنوانبهتحصيالت متوسطه، 

غول به تحصيل شد. رفيق سعيد در جريان قيام در دانشگاه مش
و در تظاھرات و اعتراضات  به فعاليت سياسی روی آورد

فعاالنه شرکت داشت. پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. 
رفيق سعيد يکی از فعالين سازمان در جنوب بود. بعد از 

ھای وحشيانه قرار گرفت و در اول دستگيری تحت شکنجه
  ھواز، به جوخه اعدام سپرده شد.در ا ١٣۶٠مھر 

   

   هللا (موسی)بھرامی عزت

رچم بود که پ رفقانیهللا (موسی) بھرامی از اولين رفيق عزت
سرخ فدائی را در اراک برافراشت. او مسئول انتشارات اين 

 بر عھدهھمچنين مسئوليت رفقای خمين را نيز  بود وشھر 
رات به بخش انتشا دھیسازمانداشت. رفيق مدتی جھت 

بروجرد منتقل شد، اما مجدداً به اراک بازگشت و مسئوليت 
گرفت. در  بر عھدهھای تشکيالت اراک را يکی از حوزه

پاسداران به خانه رفيق ھجوم  ١٣۶١ارديبھشت سال  ھجدھم
به ھمراه  ١٣۶١برده و او را دستگير کردند. در چھارم آبان 

   اعدام گرديد. رزمشھمديگر رفقای 

 

   محمدبھرامی 

متولد شد. پس از پايان  ١٣٣۵رفيق محمد بھرامی در سال 
 وپرورشآموزشمعلم در  عنوانبهتحصيالت متوسطه، 

استخدام شد. در جريان قيام فعاالنه در اعتراضات و 
تظاھرات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 
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معلمی آگاه، نظرات و مواضع  عنوانبهپيوست. رفيق محمد 
برد. پاسداران آموزان خود میرا به ميان دانش سازمان

ھای سرمايه پس از دستگيری رفيق محمد وی را تحت شکنجه
که از سخن گفتن رفيق محمد . ھنگامیقراردادندفرسا طاقت

آباد به جوخه در خرم ١٣۶٠نااميد شدند، او را در اول آبان 
  اعدام سپردند.

   

   بھرامی ناصر

اداران سازمان در اھواز بود که از ھو ناصر بھرامیرفيق 
که با جنايات  ١٣۵٩دوم ارديبھشت  شنبهسهدر روز 

 ھا در اين شھرشماری که توسط سپاه، کميته و حزب الھیبی
سياه معروف شد، در حين دفاع از  شنبهسهانجام گرفت، به 

شاپور، مورد اصابت گلوله مزدوران قرار دانشگاه جندی
  .جان باختگرفت و 

   

   بھروز ز نيابھرو

در دوم فروردين  بھروز نيارفيق بھروز 
سنندج متولد  جور آباددر محله  ١٣٢٨

شد. تحصيالت ابتدائی و متوسطه را در 
سنندج به پايان رساند. سپس وارد 
دانشکده خلبانی شد. در جريان اعتالی 
مبارزات مردم ايران عليه رژيم شاه به 
دفاع از مبارزات مردم برخاست. پس از 

فرمانده گروھان قرارگاه ھنگ ژاندارمری  کهدرحالیقيام 
انقالبی طرفدار سازمان  کارکنانسنندج بود، به صفوف 

پيوست و با تشکيالت کردستان سازمان ھمکاری داشت. در 
فرمانده ژاندارمری کردستان از  کهدرحالی ١٣۵٨آبان 

برای سرکوب  شناسايیطريق يک ھليکوپتر مشغول 
باران روستاھا بود، رفيق بھروز به مخالفت و بم مرگانپيش

فرمانده ژاندارمری قرار  رودررویو اعتراض برخاست و 
گرفت و با چند گلوله به زندگی اين مزدور سرکوبگر خاتمه 

ما او ا؛ قرار گرفتداد. رفيق بھروز دستگير و تحت شکنجه 
اش ايستاد و از مردم ستمديده کردستان دفاع انقالبی بر عقايد

اعتراضات و تظاھرات مردم کردستان برای  رغمبه. کرد
آزادی او، دادگاه نظامی رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی او 

به جوخه اعدام  آذرماهرا به اعدام محکوم کرد و در بيستم 
سپرده شد. مردم کردستان با تظاھرات و اعتصاب ياد اين 

  مدافع ستمديدگان را گرامی داشتند.

   

   سيامک بھروزی خواه

 اوايلرفيق سيامک از فعالين سازمان در تھران بود. در 
 فرساھای طاقتدستگير شد. چند روز شکنجه ١٣۶٠مھرماه 

 ١٣۶٠مھرماه  ١٩را تحمل کرد و کالمی بر زبان نياورد. در 
جوخه تيرباران رفت.  پایبهوار رفيق سيامک فدائی

ق يگران اوين حتی نتوانستند به وابستگی سازمانی رفشکنجه
پس از اعدام، وابستگی رفيق سيامک مجاھد  ؛ وپی ببرند

  اعالم شد.

   

   بھشتی منصور

م آباد بود. ھنگااز رفقای فعال در خرم منصور بھشتیرفيق 

سال سن داشت و  وپنجبيستدستگيری، رفيق منصور 
دانشجو مشغول تحصيل بود. پس از دستگيری تحت  عنوانبه

 ١٣۶١ تير سالروز سی  ھا قرار گرفت وشديدترين شکنجه
  .آباد به جوخه اعدام سپردندمبه ھمراه دو مبارز ديگر در خر

    

   بھکيش زھرا (اشرف)

رفيق زھرا بھکيش (اشرف) در سال 
متولد شد. پس از پايان تحصيالت  ١٣٢۵

متوسطه و ادامه تحصيالت، رفيق اشرف 
دبير فيزيک در مشھد به تدريس  عنوانبه

از تدريس  ١٣۵٢مشغول شد. در سال 
در ارتباط با سازمان  ازآنپسمحروم شد و 

قرار گرفت و به زندگی مخفی روی آورد. 
پس از قيام تحت مسئوليت رفقا کاظم و ھادی در بخش 

، رفيق اشرف در انشعاب از پسشد.  دھیسازمانانتشارات 
ای کوتاه در بخش نظامی سازمان به بخش محالت و دوره

 عنوانبه ١٣۶٠ز ضربات سال فعاليت مشغول شد. پس ا
اين  دھیسازمانعضو و مسئول کميته محالت، مسئوليت 

چنين بخش را بر عھده گرفت. در اين زمان رفيق اشرف ھم
عضو کميته اجرائی تشکيالت سازمان در داخل بود. در 

اش به محاصره در خانه ١٣۶٢سحرگاه سوم شھريور سال 
زنده به دست دژخيمان  کهآنپاسداران سرمايه درآمد و برای 

خمينی نيافتد، با استفاده از سيانور به زندگی خود پايان داد و 
ھای انسانی و سوسياليستی سازمان جانش را فدای آرمان

مزدوران  کهساخت. روايت ديگری حاکی از آن است 
ه ب ازآنجاجمھوری اسالمی سريعاً رفيق را به بيمارستان و 

ق پس از تحمل چندين روز کميته مشترک منتقل کردند. رفي
 جانھای وحشيانه دژخيمان شکنجه، سرانجام در زير شکنجه

  .باخت

   

  بھکيش محسن

متولد  ١٣۴١رفيق محسن بھکيش در سال 
که ديپلم خود  ١٣۵٩تا سال  شد. پس از قيام

را گرفت رفيق محسن از فعالين 
 انشعاب از پسآموزی پيشگام بود. دانش

مشھد شد. در يکی از مسئولين پيشگام 
رفيق محسن زندگی  ١٣۶٠شھريور سال 

مخفی را آغاز کرد. در حمله به سفارت 
ژاپن رفيق محسن در تيم عملياتی شرکت داشت. رفيق محسن 

توسط پاسداران مستقر در کميته  ١٣۶٢در سوم شھريور سال 
د، شکنجه ش شدتبهمشترک دستگير شد. پس از دستگيری 

تی را در سينه نگاه داشت. رفيق وار اسرار تشکيالولی فدائی
را در کميته مشترک، اوين و مقر  بازداشتشمحسن دوران 

 ١٣۶٣سپاه پاسداران در مشھد به سر برد. محسن در سال 
 کاریسوزندر زندان به ياد رفقا اشرف و اسکندر يک طرح 

اش رفقا محمدعلی و محمود که پس از جانباختن را آغاز نمود
ای به ياد محسن آن را با افزودن ستارهادامه داده و  آن را

تکميل کردند. رفيق محسن در روز بيست و چھارم ارديبھشت 
زھرا به خاک و در گورستان بھشت شدهاعدام ١٣۶۴سال 

  سپرده شد.
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   بھکيش محمدرضا (کاظم)

رفيق کاظم در  –رفيق محمدرضا بھکيش 
متولد شد. پس از  ١٣٣۴اسفندماه سال 

يت انقالبی خود را حماسه سياھکل فعال
در ارتباط  ١٣۵۵آغاز کرد. در سال 

مستقيم با سازمان قرار گرفت و در سال 
به عضويت سازمان پذيرفته شد.  ١٣۵۶

فعاليت رفيق کاظم  ١٣۵۵پس از ضربات 
بسيار چشمگير و ارزشمند بود. قاطعانه در مقابل مسئول 

 مشی مسلحانه قصد انشعاب باردشاخه مشھد و جانشين او که 
و تضعيف سازمان را داشتند، ايستادگی نمود و برخوردھای 

طلبانه مسئول شاخه مشھد را  شکنانه و انحالل تشکيالت
ھای خنثی نمود. يکی از ابتکارات رفيق کاظم، تشکيل تيم

ھای سازمان ، جھت پخش اطالعيهموتورسوارمسلح  دونفره
و ر تا دتوانستند در ھر ساعت بيش از ھزاھا میبود. اين تيم

ھزار اطالعيه پخش کنند. پس از قيام دامنه فعاليت کاظم 
تر شد. به ھمراه رفقا ھادی و نظام و ديگر گسترده مراتببه

ھای راست رفقا چون سد محکمی در مقابل اپورتونيست
تمامی تالش رفيق کاظم  انشعاب از پسايستادگی نمود. 

رده گستصرف بازسازی مجدد سازمان شد. تبليغات وسيع و 
 ١٣۵٩سازمان به مناسبت سالگرد سياھکل در ھفده بھمن 

تحت مسئوليت او صورت گرفت. رفيق کاظم در طول زندگی 
 به عھده در سازمانھای مختلفی را مبارزاتی خود مسئوليت

توان به مسئوليت بخشی از چاپ، می ازجملهگرفت که 
 تبليغات و توزيع، مسئوليت ارتش، مسئول امنيتی و عضويت

به  ١٣۶٠در کميته اجرائی اشاره کرد. رفيق کاظم در سال 
عضويت کميته مرکزی سازمان درآمد و ھمچون رفقا ھادی 

اسفند  ٢۴، روز عطا الھیو خشايار، به دنبال خيانت احمد 
در جريان درگيری با مزدوران جمھوری اسالمی  ١٣۶٠

  جان باخت.

   

   بھکيش محمدعلی

در  ١٣۴٣رفيق محمدعلی بھکيش در سال 
در جريان قيام رفيق  مشھد متولد شد.

سن کمی که داشت، در  باوجودمحمدعلی 
تظاھرات و اعتراضات فعاالنه شرکت 

کرد. پس از قيام وارد پيشگام می
آموزی شد و در امر تبليغات فعاالنه دانش

برد. رفيق وظائف خود را پيش می
چنين در يک شرکت ساختمانی به کار مشغول محمدعلی ھم
ناچار شد وارد زندگی مخفی شود. در  ١٣۶٠بود. در سال 

رفيق محمدعلی در سر يک قرار  ١٣۶٢روز دوم شھريور 
در ميدان بھارستان دستگير و به کميته مشترک منتقل شد. 

ھای وحشيانه نزديک به پنج ماه در اين زندان تحت شکنجه
و سپس به زندان اوين منتقل شد. در زير شکنجه  قرار گرفت

يق محمدعلی مقاومت کرد و اطالعاتی به پاسداران سرمايه رف
نداد، به ھمين دليل محاکمه و به ھشت سال زندان محکوم شد. 

آغاز شد،  ١٣۶٧کشتار زندانيان در تابستان  کهھنگامیدر 
زندان گوھردشت بود. در دادگاه  ٢٠ دربندرفيق محمدعلی 

ر زندان ششم شھريور د ، مجدداً محاکمه و روزایچنددقيقه

  گوھردشت به دست جالدان به دار آويخته شد.

   

   بھمنی کمال

رفيق کمال بھمنی در بندر انزلی متولد 
شد. پس از پايان تحصيالت متوسطه در 
رشته راه و ساختمان وارد دانشکده فنی 
دانشگاه تھران شد. در جريان قيام رفيق 
کمال فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات 

ز قيام به صفوف شرکت داشت. پس ا
فدائيان پيوست. رفيق کمال از فعالين 

دستگير شد. پس از  ١٣۶١سازمان در تھران در فروردين 
ھای وحشيانه قرار گرفت. رفيق کمال دستگيری تحت شکنجه

گران نداد. روز وار مقاومت کرد و اطالعاتی به شکنجهفدائی
 در مقابل جوخه کردهگرهبا مشتی  ١٣۶١سوم شھريور سال 

  .جان باختوار تيرباران قرار گرفت و فدائی

 

   اسماعيل بيد شھری

جويم «در  ١٣۴٠در سال  بيد شھریرفيق اسماعيل 
خواھرش رفيق زھرا، دوران  ھمچونمتولد شد. » الرستان

ھای اطراف به پايان رسانيد. در تحصيل را در شھرستان
فع به دفاع از منا ازآنپسدوران قيام با سازمان آشنا شد و 

کشان برخاست. رفيق در ميان کارگران و کارگران و زحمت
ھا کار آن پایبهبرد، پا به سر می روستايیزحمتکشان 

ست و نشکشان به گفتگو میساده با زحمت بابيانیکرد و می
کرد. رفيق اسماعيل ھا بيان میمواضع سازمان را برای آن

ه خواھر به ھمرا ١٣۶٠در اول شھريور دستگير و ھشتم مھر 
جوخه  پایبهوار ، در شھر اصطھبانات، فدائیرزمشھمو 

  تيرباران رفت.

   

  زھرا بيد شھری

» جويم الرستان«در  ١٣٣٣در سال  بيد شھریرفيق زھرا 
را در شھرھای اطراف به پايان رساند.  تحصيالتشمتولد شد. 

در جريان قيام با سازمان آشنا شد. رفيق زھرا بيشتر وقت 
کشان گذرانيد و از طريق واکسيناسيون و حمتخود را با ز

پرداخت. رفيق کشان منطقه میپانسمان به مداوای زحمت
جو خفقان و سرکوب، با کمترين امکانات حداکثر  باوجود

داد. رفيق زھرا در اول شھريور انجام می خوبیبهرا  وظائفش
در شھر اصطھبانات،  ١٣۶٠دستگير و در ھشتم مھر 

   جوخه اعدام رفت. یپابهوار فدائی

 

   زاده مقصود بيرام

در يک خانواده  ١٣۴۴رفيق مقصود بيرام زاده در سال 
زحمتکش در وحيديه تھران به دنيا آمد. مقصود که آخرين 

نفره بود، از ھمان دوران کودکی فقر و  ٩فرزند اين خانواده 
غم رلمس کرد. رفيق مقصود علی عينبهرنج زحمتکشان را 

زمان با قيام بھمن داشت، فعاالنه و شور و مسن کمی که ھ
کرد. پس از قيام شوق در تظاھرات و اعتراضات شرکت می

آموزی پيوست و در پخش و فروش نشريات به پيشگام دانش
شھريور سال  ٢٣سازمانی فعال بود. رفيق مقصود در تاريخ 

با شکارچيان انسان درگير شد. در اين درگيری  ١٣۶٠
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 .جان باختصود زخمی و رفيق محمد تمدن نابرابر رفيق مق
ار ھای فراوان قررفيق مقصود پس از دستگيری تحت شکنجه

فرسا در ھای طاقتگرفت و پس از تحمل چندين ماه شکنجه
در  ١٣۶٣سال  ھفتم ارديبھشت حصار، در روزاوين و قزل

  تھران به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

  بيژن

 ان در چالوس بود. رفيق بيژنرفيق بيژن از رفقای فعال سازم
شد. در ميان ناميده می» دکتر بيژن«که با توجه به کارش 

مردم زحمتکش منطقه نامی آشنا بود. رفيق بيژن روز يازدھم 
به ھمراه دو رفيق ديگر به دست مزدوران  ١٣۶٠خرداد سال 

   جمھوری اسالمی به جوخه اعدام سپرده شد.

   

  صبا بيژن زاده

در  ١٣٢٧زاده در سال  رفيق صبا بيژن
مراغه متولد شد. تحصيالت ابتدائی و 
متوسطه را در ھمين شھر به پايان رساند. 
پس از پايان تحصيالت در دانشسرای 
عالی سپاه دانش (مامازن) مشغول تحصيل 

به فعاليت  ١٣۵٠شد. رفيق صبا از سال 
به  ١٣۵٢سياسی روی آورد و از سال 

با سازمان پرداخت. صبا فعاليت سياسی مخفی در ارتباط 
ادر رفيق ن باختنجانعضو گروه نادر شايگان بود که پس از 

ا آشن باھمکه از کودکی  اسکويیھمراه رفيق مرضيه احمدی 
از  يکیدربودند، به عضويت سازمان پذيرفته شد. رفيق صبا 

ضمن درگيری و  آبادنظامقرارھای حميد اشرف در خيابان 
لقه محاصره را شکست و منطقه کشتن چند تن از مزدوران ح

به ھمراه  ١٣۵۵ اسفندماهرا ترک کرد. رفيق صبا در ھشتم 
رفيق بھنام اميری دوان به محاصره مزدوران درآمده و در 

ايان کرمان جان جريان درگيری با عوامل رژيم در خی
  باخت.

   

   بيک محمدی ھزاوه احمدرضا

رفيق احمدرضا بيک محمدی ھزاوه در 
 روستايیيک خانواده  در ١٣٣٧سال 

از روستاھای » ھزاوه«زحمتکش در 
که کودکی اراک به دنيا آمد. ھنگامی

ساله بود، به ھمراه خانواده به تھران ھشت
رفت. رفيق احمد در تھران تا کالس ششم 

ھا به درس خواند، طی اين مدت تابستان
تھران، مشغول بود. پس از اتمام  ھایتريکوبافیکارگری در 

ر دکارگر تريکوباف به کار پرداخت.  عنوانبهبتدائی دوره ا
ای پيوست. پس از قيام ابتدا به انقالب به جنبش توده جريان

ھواداری از مجاھدين پرداخت و پس از مدت کوتاھی، شم 
مدافع  عنوانبهطبقاتی او، وی را به ھواداری از سازمان 

طبقه کارگر کشاند. رفيق احمدرضا تا زمان دستگيری، 
ناپذير نايستاد. پس از دستگيری دم از فعاليت خستگیکي

ھای فراوان، روحيه مقاوم و رغم تحمل شکنجهعلی
ناپذير خود را حفظ کرد. در کشتار وحشيانه سال تسليم

، روز پنجم شھريور ساعت دوازده ظھر ھنگام نھار ١٣۶٧

رفيق احمدرضا به ھمراه سی رفيق و مبارز ديگر فراخوانده 
که نزديک به سه دقيق طول کشيد به » دادگاه«يک شد و در 

اعدام محکوم شد. چند ساعت بعد رفيق احمد، در زندان 
 دار آويختهگوھردشت به دست مزدوران جمھوری اسالمی به 

 شد.

  

   بيگلری علی (فرزاد)

رفيق علی (فرزاد) بيگلری متولد رشت 
از دبيرستان البرز  ١٣۴٣بود. در سال 

برای ادامه  ازآنپس التحصيل شد وفارغ
 ١٣۵٢تحصيل به خارج رفت. از سال 

ھمراه با رفيق منوچھر کالنتری 
اش را در خارج از ھای سازمانیفعاليت

برد. پس از قيام در کميته دمکراتيک سازمان کشور پيش می
از دانشگاه صنعتی (محل  ١٣۵٩کرد. در سال فعاليت می

دگی مخفی روی کارش) اخراج شد و به تصميم سازمان به زن
مسئوليت  ١٣۶٠ارديبھشت  ١١و  ١٣۵٩آورد. در ھفده بھمن 
 ١٣۶١داشت. رفيق در تابستان  بر عھدهفرستنده راديوئی را 

ر و دستگي شناسايی حزب الھیتوسط دانشجويان خودفروش 
از روزھای اسفند  دريکیھای وحشيانه شد. پس از شکنجه

  رديد.ھای طبقه کارگر اعدام گآرمان درراه ١٣۶١

   

   بيگی غالمحسين

يک نزد کهھنگامیرفيق غالمحسين بيگی 
، ١٣۵٠به بيست سال سن داشت در سال 

عضو يک محفل مطالعاتی در مشھد بود. 
در اين محفل رفقا عسگر حسينی، بانژاد، 

تن ديگر شرکت داشتند.  و چندچی رشت
 بانامرفيق غالمحسين در اين دوران 

ھای ادبی هدر روزنام» ھادی -ح«مستعار 
نوشت. در فروردين سال چاپ مشھد داستان و مطلب می

که ساواک به اين محفل مشکوک شده بود تمام اعضای  ١٣۵١
آن را دستگير کرد. رفيق غالمحسين پس از مدت کوتاھی 

با رفقای فدائی زندانی، در ارتباط  آشنايیآزاد شد و از طريق 
 ١٣۵۶سال شھريور  روز دوازدھمبا سازمان قرار گرفت. 

 اصابت براثررفيق غالمحسين طی يک درگيری در تھران 
  .جان باختگلوله مزدوران ساواک 
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   اکبر پارسی کيا

رفيق اکبر پارسی کيا از رفقای ھوادار سازمان در تھران در 
ه ارزجريان قيام ھمچون ديگر رفقای فدائی، در صف اول مب

ھا و مراکز نظامی رژيم شاه بود. رفيق جھت تسخير پادگان
اکبر در آخرين لحظات مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در 

  .جان باخت ١٣۵٧بھمن  ٢٢

   

  حميد رخ پاک

در زندان گوھردشت  ١٣۶٧رفيق حميد پاک رخ در شھريور 
 اعدام شد.

   پايان سعيد

 .رفيق سعيد پايان در شھر مشھد متولد شد
کرد با در مشھد تحصيل می کهھنگامی

ھا آشنا شد. پس از رفقا پويان و احمدزاده
اتمام تحصيالت برای کار به تھران رفت 
و در شرکت واحد، مشغول به کار شد. در 

قا قبلی با رف آشنايیبه جرم  ١٣۵٠تابستان 
دستگير و مدت دو سال در زندان به سر 

برنامه مشغول به کار  آزاد و در سازمان ١٣۵٢برد. در سال 
با سازمان ارتباط برقرار کرد و به  ١٣۵٣شد. در شھريور 

به تيم اھواز منتقل شد. در  ازآنپسزندگی مخفی روی آورد. 
اين روز، رفقا در خانه تيمی مشغول تھيه مواد منفجره بودند 

وح مجر سختیبهھا منفجر و رفيق سعيد که يکی از نارنجک
 رسانند، پسرا به مطب يک دکتر میشد. ديگر رفقا، سعيد 

شوند، با درخواست که به حرکات دکتر مشکوک میاز اين
، (رفيق سعيد در اين موقع قادر به صحبت نبود و سعيدرفيق 

اش پايان دھند) با اشاره دست از رفقا خواست که به زندگی
برای جلوگيری از دستگيری ديگر رفقا، يکی از رفقا به سمت 

  ، جان باخت.١٣۵٣بھمن  ٢۵و او در  دسعيد شليک کر

  

  پايدار حسن

 

 

  

  پايداری جھانبخش

در يک خانواده  ١٣٢۵رفيق جھانبخش پايداری در سال 
تھيدست، کارگری در شبستر به دنيا آمد. تحصيالت ابتدائی 

به  ١٣۴۴و متوسطه را در شبستر به پايان رساند. در سال 
مجبور شد  اشعلت نامساعد بودن وضعيت مالی خانواده

وارد نيروی ھوائی شود. در  غيرنظامیبرای کار در قسمت 
، وارد دانشکده تعاون و روستا شد. باکارھمزمان  ١٣۴٨سال 

در رابطه با گروھی دستگير شد و دو سال  ١٣۵٠در زمستان 
در زندان به سر برد. پس از آزادی فعاليت خود را مجدداً از 

مخفی روی آورد. در سر گرفت؛ و در ھمين زمان به زندگی 
 تايیروسبا سازمان ارتباط گرفته و برای فعاليت  ١٣۵٣سال 

مرداد  روز ھفدھمشد.  دھیسازمانھای مشھد از تيم دريکی
از روستاھای اطراف مشھد، به محاصره  دريکی ١٣۵۴سال 

از  چند تنکه  ازآنپسمزدوران درآمد و در طی درگيری، 
نيز در ھمين درگيری مزدوران را به ھالکت رساند، خود 

  .جان باخت

  

   پدرود فريدون (کاوه)

ای در قصر شيرين در خانواده ١٣٣٨رفيق کاوه در سال 
با محفلی متشکل از معلمين  ١٣۵۴سياسی متولد شد. در سال 

آموزان به مطالعه آثار کالسيک پرداخت. از سال و دانش
ھا، فعاالنه دست به با آغاز جنبش انقالبی توده ١٣۵۶
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آموزی زد. اعتراضات دانش دھیزمانسا
يک ھسته ھوادار سازمان  ١٣۵٧در سال 

شعاب ابتدا در پس از انرا ايجاد کرد. 
قصر شيرين به بازسازی تشکيالت 
ھواداری پرداخت و سپس در تشکيالت 

 عنوانبهھوادار سازمان در کرمانشاه 
عضو کميته محلی، مسئول پيشگام، رابط 

رمانشاه به فعاليت مشغول شد. در بين تشکيالت ھمدان و ک
بار در دام پليس افتاد و به محاصره درآمد، يک ١٣۶٠سال 

 ازآنپسيافت.  رھايیھا اما با جسارت انقالبی از چنگ آن
توسط تشکيالت برای ادامه فعاليت به کردستان اعزام شد. 
رفيق کاوه در عمليات زيادی در کردستان شرکت داشت. کاوه 

 ١٣۶۴صادق و فروتن بود. در چھارم بھمن رفيقی پرشور، 
  .جان باختدر جريان دفاع از مقر راديو سازمان، 

   

   پرتوی سعيد

 يک سالرفيق سعيد پرتوی که پس از دستگيری به 
در  ۶٧ در سالسال اضافه،  ۵بود پس از گذشت  شدهمحکوم
  اعدام شد. تھران

  

 پرورش حسينعلی

رفيق حسين در قزوين متولد شد. رفيق 
حسين در يک تيم به مسئوليت رفيق 

کرد. در خدابخش شالی فعاليت می
رفيق  ١٣۵۵ ماهدیبيست و پنجم 

حسينعلی پرورش در خيابان قزوين 
تھران به ھمراه رفيق خدابخش، توسط 

و به  شناسايیمزدوران ساواک 
وار مقابله کردند و طی اين محاصره درآمدند. رفقا فدائی

   .ندجان باختدرگيری نابرابر 

   

   پرورش مسعود

در  ١٣٣٢رفيق مسعود پرورش در سال 
قزوين به دنيا آمد. پس از پايان دوره 

وارد  ١٣۵٠تحصيل متوسطه، در سال 
دانشگاه صنعتی تھران شد. در دانشگاه به 
فعاليت سياسی روی آورد و از طريق 

، کاميابی و جھرمی به معصوم خانیرفقا 
 که وارد ازاينپسسازمان پيوست. 

شد. در آخرين  دھیسازمانزندگی مخفی شد، در تيم تبريز 
نبرد، خانه تيمی رفقا در شھر تبريز به محاصره مزدوران 
ساواک درآمد. رفيق مسعود و چھار رفيق ديگر تا آخرين 
گلوله خود به مقابله برخاستند. در جريان اين نبرد، رفيق 

  .جان باخت ١٣۵۴مسعود در ششم بھمن 

  

   پرويزی محمد

در زندان گوھردشت اعدام  ۶٧رفيق محمد پرويزی در سال 
  شد.

  

  

  پروين

رفيق پروين از فعالين سازمان در چالوس بود. در روز 
به ھمراه دو رفيق ديگر در چالوس  ١٣۶٠يازدھم خرداد سال 

  به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   پريزاد ھمايون (عليرضا)

رفيق (عليرضا) ھمايون پريزاد فعاليت 
 ١٣۵۶-۵٧ ھایسالخود را از سياسی 

در اين دوران  اگرچهآغاز کرد. 
آموز بود ولی توانست با جنبش دانش

دانشجوئی ارتباط برقرار کند. ھمزمان با 
ای قيام، فعاليت سياسی رفيق افق تازه

و تظاھرات، رفيقی  ھاتجمعيافت. در 
ناپذير بود. تبليغ و ترويج نظرات سازمان، پرشور و خستگی

ھای اش شد. در افشاگریآتشين حرکات مبارزاتیکانون 
تبليغاتی عليه انتخابات مجلس خبرگان توسط پاسداران در 

دزفول بود. سال  بازداشتگاهشوشتر دستگير و ده روز در 
وارد دانشگاه اھواز شد و در صف دانشجويان پيشگام  ١٣۵٨

مجدداً توسط پاسداران دستگير  ١٣۵٩قرار گرفت. در آبان 
به جوخه  ١٣۵٩ ماهدیھای فراوان در سوم ز شکنجهو پس ا

را  چشمانششد. ھنگام اجرای حکم نگذاشت که  سپردهآتش
  د.داد، به گلوله بسته ششعار می کهدرحالیوار و فدائی ببندند

    

   پشامی اصغر

در  ١٣٢٩رفيق اصغر پشامی در سال 
ای زحمتکش در قزوين متولد شد. خانواده

دبيرستان بود، برای  زآمودانش کهوقتی
ترک تحصيل کرد و برای کار  امرارمعاش

ھای سياسی خود را به تھران رفت. فعاليت
چی آغاز در کنار و ھمراه رفيق محمد کاسه

کرد. در تظاھرات اعتراضی به گرانی 
مجروح شد. رفيق اصغر از سال  سختیبهاتوبوس،  بليت

 ماهبھمناز روزھای  دريکیبه سازمان پيوست.  ١٣۵٢
  .جان باختطی يک درگيری با مزدوران ساواک،  ١٣۵۵

   

   پناھی خسرو

رفيق خسرو پناھی از ھواداران سازمان 
توت شامی «در روستای  ١٣٣١در سال 

از توابع کرمانشاه متولد شد. » گوران
تحصيالت ابتدائی و متوسطه را در 

 زآناپسکرمانشاه و تھران به پايان رساند. 
زش به تحصيل در مدرسه عالی ور

پرداخت. رفيق خسرو از ھمان دوران 
ھای ھای بعد با محيطآشنا بود و در سال باکارکودکی 

را  ھای انقالبی خودکارگری نزديکی و پيوند داشت و فعاليت
نيز از ھمين محيط آغاز کرد. در مدرسه عالی ورزش نيز 

بر عھده  ١٣۵٢اولين اعتصاب را در سال  دھیسازمان
فعاالنه شرکت داشت.  ١٣۵۶ظاھرات شانزده آذر داشت. در ت

توسط ساواک دستگير و مدتی  ١٣۵٧رفيق خسرو در سال 
در بازداشت به سر برد. آخرين نبرد رفيق، شرکت در حمله 
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در  جاھمانکه در  به کالنتری شش واقع در ميدان ثريا بود
  .جان باختبه رگبار بسته شد و  ١٣۵٧بھمن  ٢٢

   

   دادپناھی شبستری مھر

رفيق مھرداد پناھی شبستری در سال 
متولد شد. پس از اتمام تحصيالت  ١٣٣۴

متوسطه، وارد مدرسه علوم بازرگانی 
شد. در جريان قيام رفيق مھرداد فعاالنه 
در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت 
و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. 

در  ١٣۶٢ماه رفيق مھرداد در دوم دی
در تھران توسط پاسداران سرمايه دستگير و به  سر يک قرار

ھا شکنجه و بازجوئی را زندان اوين منتقل شد. مھرداد ھفته
 ازآنجاکه ١٣۶٣با استقامت از سر گذراند و در فروردين سال 

از او اطالعاتی نداشتند به پنج سال زندان محکوم شد. زمانی 
ام عقتل بود در جريان ماندهباقیکه فقط چند ماھی از حکمش 

به دست  ١٣۶٧زندانيان سياسی، روز ھفتم شھريور سال 
  مزدوران جمھوری اسالمی در زندان اوين به دار آويخته شد.

  

  پناھی عليرضا

ای زحمتکش در خانواده ١٣۴٠رفيق عليرضا پناھی در سال 
ای محقر در اميريه تھران به دنيا آمد. رفيق عليرضا و خانه

تلخ فقر را  از ھمان دوران کودکی طعم
ای بود که بايد کارمند ساده پدرشچشيد. 

با درآمد اندک خود، مخارج يک خانواده 
را تأمين کند. رفيق عليرضا  نفرهده

قيام  اوايلفرزند پنجم خانواده بود. در 
سن کمی که داشت، بسيار فعال  باوجود

بود. پول ناچيزی را که از فروش کتاب 
و نفت برای مردم  زغالآورد، صرف خريد به دست می

کرد. در روزھای قيام و حمله به می» ھاگود عرب«محروم 
 ماهدیعضو کميته شد. در  ازآنپسو  ھا فعال بودپادگان
ھا جدا به اين نتيجه رسيد که بايد صف خود را از آن ١٣۵٨

و به صفوف سازمان پيوست. از ھمان ابتدا با فروش و  کند
 ؛ھای خود را گسترش دادتپخش نشريات، شعارنويسی، فعالي

که بود، مواضع سازمان را تبليغ و ترويج  ھرکجادر و 
در خيابان  ١٣۶٠کرد. سرانجام در روز شانزده شھريور می

سلسبيل، ساعت شش و نيم عصر در ھنگام اجرای  -آذربايجان
قرار دستگير و پس از چند ساعت شکنجه، بدون آنکه کالمی 

بعد به جوخه اعدام سپرده  بر زبان آورده باشد، صبح روز
  شد.

   

   پناھيان فتحعلی

در  ١٣٢٩رفيق فتحعلی پناھيان در بيست و ھشتم مھرماه 
ای زحمتکش متولد شد. از تابستان شھر تبريز در خانواده

کارگر ساختمان مشغول به کار شد. از ھمين  عنوانبه ١٣۴٩
 ١٣۵١ھای سياسی روی آورد. در سال دوران نيز به فعاليت

طريق رفيق بھروز ارمغانی در ارتباط با سازمان قرار  از
 کميته پزشکی سازمان را ايجاد کرد ١٣۵٢گرفت. در سال 

شوند، با امکانات ھا زخمی میرا که در درگيری رفقانیتا 

پزشکی سازمان مورد مداوا قرار گيرند. 
در ادامه در يک تيم عملياتی تحت 

 دھیسازمانمسئوليت رفيق حميد اشرف 
د. آخرين نبرد رفيق در سوم بھمن ش

آباد به وقوع ، در خيابان فرح١٣۵٣
پيوست. رفيق فتحعلی که توسط مزدوران 

بود، طی  شدهمحاصرهو  شناسايیساواک 
ھايش مقاومت کرد و يک درگيری نابرابر تا آخرين گلوله

رغم اينکه دو کوشيد حلقه محاصره را در ھم شکند. علی
اصابت  براثرپای درآورد، ولی  مزدور ساواک را نيز از

  سپارد.وار جان میچندين گلوله فدائی

   

  پنجه شاھی سيمين

رفيق سيمين پنجه شاھی ھمراه با سه 
رفيق ديگر (رفقا غزال آيتی، نسرين پنجه 

 روز دھمھوشمند) در  و عباسشاھی 
در يک نبرد نابرابر  ١٣۵۶فروردين سال 

 نشاه جان باخت. رفيق سيمي با مزدوران
در اين زمان نزديک به ھفده سال سن 

  داشت.

  

   پنجه شاھی عبدهللا

پنجه شاھی پس از پايان  عبدهللارفيق 
تحصيالت متوسطه در رشته 

 ممعلتربيتشناسی وارد دانشگاه زيست
شد. در دانشگاه فعاليت سياسی خود را 

که با سازمان ارتباط آغاز کرد پس از اين
عضويت به  ١٣۵۴برقرار کرد، در سال 

 عنوانبهسازمان درآمد. پس از مدتی 
ه و به فعاليت ادام شدهمنتقلمسئول شاخه اصفھان، به آن شھر 

طی  ١٣۵۶در روز اول ارديبھشت سال  عبدهللاداد. رفيق 
  .جان باختنبردی نابرابر با مأمورين امنيتی در تھران 

   

   اسدهللا پنجه شاھی

 ایرفيق اسدهللا پنجه شاھی در خانواده
سياسی متولد شد. قبل از قيام دو خواھر و 

جان برادرش طی مبارزه با رژيم پھلوی 
. پس از قيام رفيق اسد در ارتباط باختند

مستقيم با سازمان قرار گرفت. پس از 
قيام، سازمان يک چاپخانه در جاده کرج 
تأسيس کرد، ساختمان چاپخانه توسط 

ای خائن در ھشعاب اکثريتینپس از ارفيق اسد اجاره شد. 
سخن به ميان » اقليت«از تصرف چاپخانه توسط  جاھمه

، پاسداران سرمايه نسبت به اين موضوع ازآنپسآوردند. 
ور شدند. حساس شده و برای تصرف چاپخانه به آنجا حمله

قبل از آن، رفقای مسئول امکانات چاپخانه را خارج کرده 
ران سط پاسدامستأجر رفيق اسد بود، تو ازآنجاکهبودند، ولی 

گاه اوين برده شد. رفيق اسد پس سرمايه دستگير و به شکنجه
مختلف اوين بود، در  دربندھایفرسا ھای طاقتاز شکنجه

برد و در سال آموزشگاه به سر می ۵ دربند ١٣۶۴سال 
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عام زندانيان اوين بود. رفيق اسد در قتل ٣در سالن  ١٣۶۵
د معروف به در زندان گوھردشت و بن ١٣۶٧سياسی سال 

» دادگاه«برد. رفيق اسد در يک به سر می» ھااوينی«
وار به اعدام محکوم شد و لحظاتی بعد، فدائی ایچنددقيقه

  جوخه اعدام رفت. سویبه

   

   جعفر پنجه شاھی

رفيق جعفر (خشايار) پنجه شاھی در 
ای سياسی متولد شد. قبل از قيام در خانواده

طی  راشبزرگ تبرادر  ١٣۵۶ارديبھشت 
جان درگيری با مزدوران کميته مشترک 

 دردھم. دو خواھرش، طی درگيری باخت
با مزدوران کميته  ١٣۵۶فروردين 

. رفيق خشايار در جان باختندمشترک 
با سازمان تماس  ازآنپسزمان درگيری در ھمان خانه بود. 

مخفی را آغاز کرد. رفيق خشايار در يک تيم  وزندگیگرفت 
اين تيم  ١٣۵٧شد. در سال  دھیسازمانھان عملياتی در اصف

نفجار ا براثربه اھواز منتقل شد. در جريان قيام، رفيق خشايار 
 پس از انشعابکه به ھمراه داشت، زخمی شد.  ھايینارنجک

خش مسئول ب عنوانبهو طرد خائنين اکثريتی، رفيق خشايار 
به محل  ١٣۶٠اسفند  ٢٣جعليات به فعاليت ادامه داد. در 

خائن رفت که به محاصره پاسداران سرمايه  عطا الھیرار با ق
درآمد و طی يک درگيری نابرابر به رگبار گلوله بسته شد و 

  .جان باخت

   

   نسرين پنجه شاھی

رفيق نسرين پنجه شاھی ھمراه با سه رفيق 
ديگر (رفقا غزال آيتی، سيمين پنجه شاھی 

فروردين  روز دھمھوشمند) در  و عباس
با در يک نبرد نابرابر  ١٣۵۶سال 

شاه جان باخت. رفيق نسرين در  مزدوران
  اين زمان نزديک به ھجده سال سن داشت.

  

   آزار) جاللآزاد (بی پور جعفری

رفيق جالل پور جعفری آزاد از فعالين سازمان در تھران بود 
دستگير شد. رفيق جالل در ھشتم  ١٣۶٠که پس از خرداد 

رفيق ديگر، به جوخه اعدام  به ھمراه چند ١٣۶٠آذر سال 
  سپرده شد.

   

   خليق ابراھيم پور رضا

رفيق ابراھيم پور رضا خليق در بيست و 
در تبريز متولد  ١٣٢۴چھارم تيرماه سال 

شد. پس از پايان تحصيالت متوسطه در 
در رشته مکانيک وارد  ١٣۴۵سال 

دانشگاه صنعتی شد. در دانشگاه، در 
زمان ھای ساتکثير و پخش اطالعيه

، به ١٣۵١فعاالنه شرکت داشت. در 
 ١٣۵٢مخفی را آغاز کرد. در بھار  وزندگیسازمان پيوست 

مسئول يک تيم تدارکاتی عازم مشھد شد. اين تيم  عنوانبه
متشکل از رفقا خاکپور، فتاحی و اشرف دھقانی بود. در روز 

مشھد به  شاه رضایدر خيابان  ١٣۵٢بيست و چھارم بھمن 
ان ساواک درآمد و ضمن مقاومت قھرمانانه محاصره مزدور

در آخرين لحظه با خوردن سيانور اقدام به خودکشی کرد. 
مأمورين سريعاً وی را به بيمارستان منتقل کردند. به گفته 

گر ساواک، رفيق ابراھيم روز شکنجه» نادری پوربھمن «
، بدون آنکه کالمی بر زبان ١٣۵٢بھمن  ٢۵بعد يعنی در 
  جه جان باخت.آورد زير شکن

  

  پورکريمی ھوشنگ

ه که زندگی نامکريمی پوررفيق ھوشنگ 
 وی اخيرا به سازمان ارسال شده است،

فرزند يک خانواده کشاورزخرده مالک 
اش را در شھر بود که کودکی ونوجوانی

 ١٣٣٠در فروردين  چالوس سپری کرد.
 ١٣۵٢رفيق ھوشنگ در سال . متولد شد
ندسی که سال سوم رشته مھدرحالی

گذراند به دليل تکنيک را میساختمان در دانشکده پلی
ھای دانشجويی توسط مأموران امنيتی ساواک شاه فعاليت

پس از آزادی از  دستگير و به يک سال زندان محکوم شد.
و امتناع از تعھدی که ساواک از  ١٣۵٣زندان قصر در سال 

در خواست، از دانشگاه اخراج و به سربازی اجباری او می
از پادگان متواری  ۵۴پادگان مشھد فرستاده شد. در اوايل سال 

ھای فدايی خلق، شد و پس از پيوستن به سازمان چريک
، از ھم ٥٥در جريان ضربه سال  زندگی مخفی را آغاز کرد.

گسيختگی در سازمان و ضربات پس از آن تعداد زيادی از 
قا، رفرفقا توسط ساواک رژيم شاه به قتل رسيدند و برخی 

  گمنام ماندند.

 

   نادعلی پور نغمه

، به ھمراه رفيق پور نغمهرفيق نادعلی 
 ١٣۵۵تيرماه سال  روز دومنسترن در 

در خيابان ھاشمی به محاصره مأمورين 
کميته مشترک درآمدند، رفقا قھرمانانه به 
مقابله با مزدوران شاه برخاسته و 
توانستند چند تن از نيروھای کميته 

ه ھالکت برسانند. در اين مشترک را ب
جان  ود و رفيق نسترن ھر پور نغمهنبرد نابرابر رفيق علی 

  .باختند

   

   قربانعلی پور نوروز

رفيق قربانعلی پور نوروز پس از قيام و با تشکيل ستاد 
مرکزی شوراھا با شور و ھيجان مشغول فعاليت شد. در 
يورش وحشيانه مزدوران جمھوری اسالمی به شوراھای 

رفيق  ١٣۵٨در روز ششم فروردين سال  صحرامنترک
ر در اث صحراترکمنقربانعلی ھنگام دفاع از ستاد شوراھای 

   .جان باختتيراندازی نيروھای سرکوب، 
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  پويان امير پرويز

رفيق امير پرويز پويان يکی از رھبران و 
گذاران سازمان در بيست و پنجم بنيان

د شد. در تھران متول ١٣٢۵شھريور سال 
چند سال بعد به ھمراه خانواده به مشھد 

با رفيق مسعود  جاھمانرفت و در 
احمدزاده آشنا شد و فعاليت مبارزاتی 

رفقا  اتفاقبهخويش را آغاز کرد. بعدھا 
اوليه گروه پرداختند.  دھیسازمانمسعود و عباس مفتاحی به 

با رفيق صمد بھرنگی آشنا شد و در تابستان  ١٣۴٧در سال 
بعد با ھمکاری رفقا  يک سالان سال به تبريز رفت و در ھم

رضا نابدل و مناف فلکی شاخه تبريز بھروز دھقانی، علی
  کرد. دھیسازمانسازمان را 

در  نظيرشکمرفيق پويان عالوه بر شور انقالبی و خالقيت 
ای برجسته بود او در کتاب نويسنده درک مسائل اجتماعی،

به تشريح  انقالب "و ترسان از "خشمناک از امپرياليسم 
پرداخت. رفيق در آخرين  بورژوازیخردهموضع متزلزل 

اثر خود "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء "که 
مبارزه  ھای مکرر در گروه بود،بندی بحثجمع درواقع

يک ضرورت تاريخی در آن مقطع  عنوانبهمسلحانه را 
نظامی  دھیسازمانانش به رزماعالم کرد و ھمراه با ساير ھم

ھای فدائی خلق پا به عرصه وجود گروه که بعدھا بنام چريک
آغاز نمود. پس از دستگيری رفقای سياھکل و اعدام  نھاد،

ھا، در عمليات اعدام انقالبی فرسيو جنايتکار شرکت آن
 نيروی ھوائیداشت. آخرين نبرد رفيق پويان در خانه تيمی 

رحمت خانه تيمی رفقا پويان و  ١٣۵٠بود. سوم خرداد سال 
پيرونذيری در محله نيروی ھوائی تھران به محاصره  اله

مدارک و به  از نابودیمزدوران رژيم شاه درآمد. رفقا پس 
ھالکت رساندن چند تن از مزدوران با آخرين گلوله به زندگی 
خويش پايان بخشيدند و مرگ را بر اسارت در دست دژخيمان 

ر درگيری و مقاومت مسلحانه فدائيان ترجيح دادند. خب
در تھران پيچيد. ھمه از مقاومت قھرمانانه فدائيان  سرعتبه

کردند. خبر در برابر مزدوران رژيم شاه صحبت می
ل منتق دھانبهدھانامير پرويز پويان با ناباوری  باختنجان
دانند اين ھا که قھرمانان خود را جاودانه میشد، اما تودهمی

ھا صحبت از اين بود که پويان ا باور نداشتند و تا مدتخبر ر
  اش گرامی باد.زنده است. يادش زنده و خاطره

  

   پھلوان مھدی

ای تھيدست در در خانواده ١٣٣۶رفيق مھدی پھلوان در سال 
تھران متولد شد. زندگی رفيق مھدی از ھمان دوران کودکی 

به دليل  با فقر و رنج ھمراه بود. قبل از قيام چند بار
 أثيریت، توسط ساواک دستگير و شکنجه شد، ولی مبارزاتش

و کوشندٔه او نداشت. رفيق مھدی در  پرتحرکدر روحيه 
به سربازی رفت و پس از مدتی به جبھه دزفول  ١٣۵٩مرداد 

اعزام شد. در سربازی نيز رفيق مھدی از فعاليت دست نکشيد 
اعی جنگ را و در ميان سربازان، ماھيت ناعادالنه و ارتج

رداد سال از روزھای خ دريکیکرد. رفيق مھدی افشاء می
  در جبھه جان باخت. ١٣۶٠

  

  جھرمی عبدالمجيد پير زاده

جھرمی در سال  پير زادهرفيق عبدالمجيد 
در آبادان متولد شد. در ھمين شھر  ١٣٣٢

در دبستان و دبيرستان رازی تحصيالت 
 در ١٣۵١خود را به پايان رساند. در سال 

دانشگاه صنعتی تھران در رشته مھندسی 
شيمی به تحصيل پرداخت. از طريق رفقا 

کاميابی با  محمدرضاو  معصوم خانی
د و ش دھیسازمانسازمان ارتباط گرفت. بعداً در تيم تبريز 

در جريان محاصره خانه تيمی در کنار ديگر رفقای 
 وار تا آخرين دقايق مقاومت کرد و در ششم، فدائیرزمشھم

  .جان باخت ١٣۵۴بھمن 

   

  پيرو محمدرضا

از روستاھای  دريکی ١٣۴٢رفيق محمدرضا پيرو در سال 
متولد شد. رفيق محمد دوران  گيالن غرباز توابع » ويژنان«

گذرانيد و پس از قيام به  گيالن غربتحصيل خود را در 
صفوف فدائيان پيوست. رفيق محمد ھمراه با ديگر رفقای 

ھای خود را با کوشش فعاليت ھوادار در اين شھر،
و  ١٣۶٠بردند. در شھريور می پيشبهناپذيری خستگی

دستگيری رفقا کريمی و نجفی، زندگی مخفی را آغاز کرد. 
، رفيق محمد دستگير و پس از ١٣۶١سال  اوايلدر 

در زندان  ١٣۶١از روزھای تير  دريکیھای فراوان شکنجه
  پرده شد.کرمانشاه، به جوخه اعدام س ديزل آباد

    

  وحيد پيروز نيا

در يک خانواده متوسط  ١٣٣٣در سال  پيروز نيارفيق وحيد 
 عنوانهبفرھنگی در تبريز متولد شد. پس از پايان تحصيالت 

معلم راھی روستاھای آذربايجان شد. در جريان قيام فعاالنه 
در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و در پی قيام به 

بعد از انشعاب و طرد خائنين  صفوف فدائيان پيوست.
بار در انتشار نشريه اخ سزايیاکثريتی، رفيق وحيد نقش به 

شکارچيان انسان رفيق  ١٣۶٠ مردادماهآذربايجان داشت. در 
وحيد را دستگير و به زندان تبريز منتقل کردند. بعد از 

فرسا قرار گرفت. در ھای طاقتدستگيری تحت شکنجه
جوخه آتش بردند، ولی مجدداً به  پایبهاو را  باريکمھرماه 

 ١٣۶٠از روزھای آذرماه  دريکیسلول برگرداندند. تا اينکه 
  پاسداران سرمايه، رفيق وحيد را به جوخه تيرباران سپردند.

  

   پيروزی کوروش

رفيق کوروش پيروزی از ھواداران سازمان در جنوب بود. 
ار شمکه با جنايات بی ١٣۵٩دوم ارديبھشت  شنبهسهروز 

ھمراه بود و به  شھر اھوازھا در سپاه، کميته و حزب الھی
سياه معروف شد، رفيق کوروش در حال دفاع از  شنبهسه

ن جااصابت گلوله مزدوران سرمايه  براثرسنگر دانشگاه، 
  .باخت
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   هللارحمتپيرونذيری 

پيرو نذيری در الھيجان به  هللارحمترفيق 
وظيفه بود،  گروھبان کهھنگامیدنيا آمد. 

به زندگی مخفی روی آورد. در دوران 
ھای مختلفی را بر عھده مسئوليت فعاليتش

داشت. رفيق رحمت نيز از نخستين 
اعضای سازمان بود و در عمليات اعدام 
انقالبی "فرسيو" و عمليات مصادره 

موجودی بانک ملی شعبه آيزنھاور شرکت داشت. در آخرين 
رفيق پويان بود. روز سوم خرداد  اش نيز ھمراه بانبرد زندگی

خانه تيمی رفقا در محله نيروی ھوائی تھران به  ١٣۵٠سال 
محاصره مزدوران رژيم شاه درآمد. رفيق رحمت پس از 
کشتن چند تن از مزدوران شاه و نابودی اسناد و مدارک، با 

  اش پايان داد.وار به زندگیآخرين گلوله خود، فدائی

   

  يمانسل حاجی محلهپيوسته 

در  حاجی محلهرفيق سليمان پيوسته 
از توابع شھر نکا،  حاجی محلهروستای 

د متول روستايیدر يک خانواده زحمتکش 
ان که در دبيرستشد. رفيق سليمان ھنگامی

کرد (دبيرستان سعدی ساری) تحصيل می
ھميشه با معلمين و ناظم دبيرستان در 

آموزان رابطه با فشاری که به دانش
کرد. آموزان دفاع مید، درگير شده و از حقوق دانشآوردنمی

پس از اتمام تحصيالت متوسطه برای ادامه تحصيل به تھران 
دستگير شد. رفيق سليمان  ١٣۵١رفت. پس از مدتی در سال 

مجدداً در  ١٣۵۴سال  اوايلآزاد و در  ١٣۵٣در اواخر سال 
  .ارتباط با سازمان قرار گرفت و به زندگی مخفی روی آورد

که  در کرج ١٣۵٧رفيق سليمان در روز اول خرداد سال 
، رفتندھمراه با رفيق رفعت معماران به سمت خانه تيمی می

متوجه محاصره خانه و حضور مأمورين نيروھای کميته 
شوند. رفقا برای اينکه ديگر رفقای خانه تيمی را مشترک می

 متوجه محاصره کنند درگيری با نيروھای کميته مشترک را
و بدين ترتيب خود رفقا در محاصره قرار  کنندآغاز می

درگيری نابرابر، رفيق سليمان تا آخرين  در اينگيرند. می
گلوله مزدوران  براثرکند و سرانجام گلوله از خود دفاع می

  بازد.شاه جان می
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   تابا مجتبی

متولد شد. بعد از پايان  ١٣٣١ا در سال رفيق مجتبی تاب
تحصيالت متوسطه وارد دانشکده فنی شد و پس از پايان 

مھندس در يک شرکت به کار مشغول بود.  عنوانبهتحصيل 
رفيق مجتبی از دوران تحصيل در دانشگاه با سازمان آشنا 
شد و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق مجتبی پس 

فرسا قرار گرفت و ھای طاقتشکنجهاز دستگيری تحت 
وار مقاومت کرده و اسرار تشکيالتی را در سينه نگاه فدائی

داشت. پاسداران سرمايه که ديگر اميدی به گرفتن اطالعات 
او را در زندان اوين به  ١٣۶١آذر  ٣٠از او نداشتند، در 

  جوخه تيرباران سپردند.

  

  ابوالقاسم تاج علی

بود. پس از اتمام  ١٣٣٨ولد سال رفيق ابوالقاسم تجلی مت
تحصيالت متوسطه وارد دانشگاه شد. در روز بيست و پنجم 

در زندان کرج به جوخه اعدام سپرده  ١٣۶١ارديبھشت سال 
  شد.

  

   تبريزی عباس 

رفيق عباس تبريزی از ھواداران سازمان 
، در حين ١٣۵٧بھمن  ٢٢در تھران، در 

حمله به کالنتری شش واقع در ميدان 
خسرو  رزمشھمريا، در کنار رفيق ث

پناھی، طی درگيری با مزدوران، جان 
  باخت.

  تدريسی حسين

در  ١٣۴٠رفيق حسين تدريسی در سال 
ای زحمتکش متولد شد. خانواده

آموز ھنرستان در رشته راه و دانش
ساختمان بود که با آغاز اعتراضات 

ای قبل از قيام، با مسائل سياسی آشنا توده
 ھاپيمايیراهمام تظاھرات و شد. در ت

شرکت داشت. رفيق حسين تا مدتی پس 
احساسی به  ازلحاظاز قيام دارای اعتقادات مذھبی بود و تنھا 

ای خاص داشت. پس از مدتی سوسياليسم را سازمان عالقه
ھا برگزيد و از آن زمان تنھا راه نجات انسان عنوانبه
محوله را به نحو يک ھوادار صديق سازمان وظائف  عنوانبه

آموزی داد. رفيق حسين در بخش دانشاحسن انجام می
شده بود و به ھمراه رفيق فرھود روائی، کار  دھیسازمان

 ١٣۶٠داد. سرانجام در مردادماه را انجام می شعارنويسی
اش يورش بردند و او را دستگير پاسداران ارتجاع به خانه

ه قرار گرفت که ھای وحشيانکردند. در زندان تحت شکنجه
ين رفيق حس ترتيباينبهاو گرديد. » نخاع«باعث پاره شدن 

در زندان  ١٣۶٠در زندان فلج شد. در بيست و سوم آذر 
  اوين، به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   ترگل خسرو

در بروجرد متولد  خسرو ترگلرفيق 
شد. رفيق خسرو برادر رفيق ھوشنگ 
 ترگل بود. از ھمين طريق رفيق خسرو

در ارتباط با سازمان قرار گرفت. در 
رفيق خسرو به ھمراه رفيق  ١٣۵٣سال 

حسين سالحی موجودی يک بانک را 
مصادره کردند. در ھمين رابطه رفقا 

و دستگير شدند. رفيق خسرو پس از تحمل  شدهشناسايی
فرسا در روز بيست و ھشتم خرداد سال ھای طاقتشکنجه
در تھران به جوخه  به ھمراه رفيق حسين سالحی ١٣۵۴

  تيرباران سپرده شد.

  

   ميدان يعقوب (امير) قزل جهتقديری 

در  ١٣٣٠ميدان، در سال  قزل جهرفيق يعقوب تقديری 
ای زحمتکش در محله ستارخان شھر تبريز به دنيا خانواده

آمد. رفيق يعقوب با توجه به زمينه مستعد مبارزاتی که داشت 
مبارزه مسلحانه کشيده شد  سویبه ۵٠ھای اول دھه در سال
ھا تالش کرد که با سازمان ارتباط برقرار کند. و مدت

به نتيجه نرسيد، تصميم گرفت به  ھايشکوشش ازآنجاکه
فلسطين برود و از آن طريق با سازمان ارتباط بگيرد. در 

به فلسطين رفت و سه سال تمام در صفوف  ١٣۵۴سال 
گشت به ايران فلسطينی قرار داشت. پس از باز مبارزان

 ایباعالقهفعاليت خود را در رابطه با سازمان آغاز کرد و 
که به رفيق پويان داشت، نام مستعار امير را انتخاب کرد. 

مسئول نظامی بخش بوکان شاخه کردستان،  عنوانبهسپس 
شد. رفيق امير نقش زيادی در تربيت رفقای ما  دھیسازمان

بسياری زيادی از خود ھای در بوکان داشت. امير شايستگی
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نشان داد و به رفقا بسيار چيزھا آموخت. روز اول شھريور 
رفيق امير در سقز با ايست بازرسی مواجه شد.  ١٣۵٨سال 

پس از پياده شدن از ماشين و معرفی خود، توسط پاسداران 
شی کارتجاع به گلوله بسته شد و جان باخت. رفيق يوسف 

ن بودند توسط مزدوران و ابوبکر حميدی که در ماشي زاده
سپاه دستگير و در ششم شھريور به جوخه تيرباران بسته 

  شدند. يادشان گرامی باد.

  

   تقربی شاپور

رفيق شاپور تقربی متولد سنندج بود. از 
به مبارزه با رژيم  آموزیدانشدوران 

برخاست. قبل از قيام ساواک مدتی در 
جستجوی رفيق بود، ولی نتوانست به وی 

پيدا کند. پس از قيام در صف  دسترسی
فدائيان مبارزات خود را ادامه داد. روز 

که با تعدادی ھنگامی ١٣۵٨اسفند  ۴
ر رفت، دمسافرت از سنندج به کرمانشاه می قصدبهاعالميه 

ھا و پاسداران دستگير شد. بيش از دو کامياران توسط جاش
 رھا قرار گرفت و زيھفته در زندان زير شديدترين شکنجه

شکنجه جان باخت. بعداً پيکر رفيق در گردنه پلنگان پيدا شد 
و به سنندج انتقال داده شد. پيکر رفيق نشان از آثار 

رژيم ارتجاعی  ھایگاهشکنجهداشت که در  ھايیشکنجه
  جمھوری اسالمی متحمل شده بود.

  

  تقی پور علی

روز  ١٢سال داشت که ساعت  ٢٧رفيق علی تقی پور 
در محوطه دادگاه انقالب اسالمی  ١٣۶٠ير ت ١٠چھارشنبه 

  بابل (کاخ سابق) تيرباران شد.

   

   چراغی محمدعلی تقی زاده

در روستای  ١٣٢۶تقی زاده چراغی در سال  محمدعلیرفيق 
ديزج چراغ کاوکان در آذربايجان متولد شد. پس از پايان 

 سپاھی عنوانبهتحصيالت متوسطه، دوران سربازی خود را 
در اطراف اصفھان به پايان » ھيمه«ستای در رو دانش

رساند. رفيق محمد در ارتباط با رفقای شاخه تبريز قرار 
داشت و در جريان حمله به کالنتری تبريز جزو تيم عملياتی 
بود. پس از مدتی جھت ادامه فعاليت به تھران منتقل شد. در 
تھران در يک تيم به ھمراه رفيق اصغر عرب ھريسی، 

و پس از دستگيری رفيق  ١٣۵٠د. در بھار ش دھیسازمان
اصغر به روستای محل تولد خود بازگشت. پس از چند ماه 

دستگير شد. بعد از  جاھمانمجدداً به تبريز رفت و در 
رار ھای بسيار قدستگيری به تھران منتقل شد و تحت شکنجه

به ھمراه ھشت رفيق ديگر به  ١٣۵٠اسفند  ٢٢گرفت و در 
  پرده شد.جوخه تيرباران س

   

   تمدن محمد (فرشاد)

در تھران متولد شد. رفيق  ١٣۴۴رفيق محمد تمدن در سال 
آموزی پيوست و محمد پس از قيام به صفوف پيشگام دانش

پخش اعالميه و شعارنويسی  ازجملهھای تبليغی در فعاليت
 ١٣۶٠فعاالنه شرکت داشت. روز بيست و سوم شھريور سال 

زاده در خيابان  مقصود بيرام رفيق محمد به ھمراه رفيق
مصدق جنب سينما آتالنتيک با پاسداران سرمايه درگير 

شود. طی اين نبرد نابرابر سينه پرشور رفيق محمد مورد می
جا، جان باخت. اصابت چندين گلوله قرار گرفت و در ھمان

يک رھگذر به  عنوانبهشکارچيان انسان جسد رفيق را 
ا زھروز بعد در گورستان بھشتپزشک قانونی داده و چند ر

  به خاک سپردند.

  

  تورج

زير شکنجه در زندان تبريز جان  ١٣۶١رفيق تورج در سال 
  باخت.

   

   توسلی حسن

در  ١٣٣٣رفيق حسن توسلی در سال 
ھمدان متولد شد. پس از پايان تحصيالت 
ابتدائی و متوسطه، در رشته حقوق وارد 

ت عاليدانشگاه تھران شد. در دانشگاه به ف
سياسی روی آورد و به ھمين دليل در 

توسط ساواک دستگير  ١٣۵٢اواخر سال 
و به کميته مشترک منتقل گرديد. رفيق 

حسن پس از تحمل چھار ماه شکنجه، آزاد شد. مجدداً در 
بار ديگر  ١٣۵٣ارتباط با سازمان قرار گرفت و در سال 

 رانگشکنجه ازآنجاکهدستگير و تحت شکنجه قرار گرفت. 
ساواک نتوانستند اطالعاتی از او به دست بياورند، پس از 
مدت کوتاھی آزاد شد. اين بار پس از آزادی به زندگی مخفی 

در ميدان  ١٣۵۴بھمن  ٢۶شب روی آورد. تا اينکه در نيمه
فوزيه به محاصره مأمورين کميته مشترک درآمد. رفيق حسن 

ان برابر جوار به مقابله برخاست و طی يک درگيری نافدائی
استاد کامران نجات الھی بود که  پسرعمهباخت. (رفيق حسن 

  در جريان اعتصاب دانشگاه جان باخت)

   

  توسلی مريم

متولد شد. پس از پايان  ١٣٣٨رفيق مريم توسلی در سال 
تحصيالت متوسطه وارد دانشگاه شد. بعد از قيام به صفوف 

ل شد. غوبه فعاليت مش دانشجوئیفدائيان پيوست و در بخش 
سا فرھای طاقترفيق مريم پس از دستگيری، تحت شکنجه

به ھمراه پنج رفيق ديگر  ١٣۶٠قرار گرفت و در بيستم مھر 
  در آمل به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   توسلی منصور

رفيق منصور توسلی پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. 
 دھیسازمانرفيق منصور در بخش محالت  ،بعد از انشعاب

دستگير  ١٣۶٢کرد. رفيق منصور در سال شده و فعاليت می
فرسا قرار ھای طاقتتحت شکنجهدر جريان بازجوئی شد. 

گرفت و ھمچون ديگر رفقای فدائی مقاومت کرد. رفيق 
منصور در جريان کشتار زندانيان سياسی در زندان اوين به 

سال سن داشت  ٢۶برد. رفيق منصور که نزديک به سر می
  شد. آويزحلق ١٣۶٧از روزھای شھريور  يکیدر
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   توفيقيان ناصر

م دانشجوی سال پنج ناصر توفيقيانرفيق 
رياضی در دانشگاه اصفھان و يکی از 

ترين افراد جنبش دانشجوئی اصفھان فعال
بود. او که به آرمان طبقه کارگر عشق 

کارگر  عنوانبهورزيد مدتی نيز می
رفيق ناصر جوشکار مشغول به کار بود. 

ھميشه در ميان کارگران بود و به ھمين 
 کميته دستگير و مورد ضرب دژ خمياندليل چندين بار توسط 

که  ١٣۵٨بود. تا روز ھجده فروردين  قرارگرفتهو شتم 
 ھايشانکارگران جلو استانداری برای رسيدگی به خواسته

اجتماع کرده بودند، پاسداران سرمايه، کارگران را به گلوله 
وار سينه خود را در برابر گلوله رفيق فدائی ؛ وستندب

  .جان باختمزدوران سپر کرده و 

  

   توکلی حميد

رفيق حميد توکلی در مشھد متولد شد. 
پس از پايان تحصيالت متوسطه، در 
رشته زبان انگليسی وارد دانشگاه مشھد 
شد. در ھمين زمان با رفيق بھمن آژنگ 

يق پويان با رف ١٣۴٧آشنا شد و در سال 
در ارتباط قرار گرفت. بدين ترتيب شاخه 
مشھد تشکيل گرديد و در رابطه با بقيه 

ازآن، رفقای شاخه مشھد به تھران گروه قرار گرفت. پس
منتقل شدند. رفيق حميد در عمليات مصادره موجودی بانک 
ملی شعبه نارمک و آيزنھاور شرکت داشت. در خرداد 

دستگير و پس از تحمل بر سر يک قرار خيابانی  ١٣۵٠
به ھمراه تعداد  ١٣۵٠ اسفندماهھا در يازدھم شديدترين شکنجه

  ديگری از رفقا به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   توکلی سيمين

رفيق سيمين توکلی در مشھد متولد شد. 
رفيق سيمين از طريق برادرش رفيق حميد 
توکلی در ارتباط با سازمان قرار گرفت. 

 ١٣۵۵ھشت و تيرماه پس از ضربات ارديب
و از بين رفتن بخش وسيعی از امکانات 

ه گيری و تھيسازمان، سيمين برای ارتباط
رفت که در امکانات به سر يک قرار می

روز پانزدھم تيرماه ھمان سال در خيابان نادری به محاصره 
مأمورين کميته مشترک درآمد. رفيق سيمين به مقابله با 

ما طی اين درگيری نابرابر مزدوران رژيم شاه برخاست ا
  اصابت گلوله جان باخت. براثر

 

   توکلی شھرام

  در تھران تيرباران شد. ۶٧ در سالرفيق شھرام توکلی 

   

   تھمتنی عباس

متولد شد. رفيق عباس  ١٣۴١رفيق عباس تھمتنی در سال 
تحصيالت متوسطه را به پايان رسانده بود و پس از قيام به 

 يق عباس پس از دستگيری تحتصفوف فدائيان پيوست. رف

وار مقاومت کرد. روز ھای بسيار قرار گرفت و فدائیشکنجه
پاسداران سرمايه در زندان خوی  ١٣۶٢ام شھريور سال سی

  رفيق عباس را به جوخه اعدام سپردند.

   

   (تيموری) کريم تيمور زاده

بود. رفيق  ١٣٣٧(تيموری) متولد سال  تيمور زادهرفيق کريم 
در جريان قيام فعاالنه شرکت داشت، در ھمان زمان  کريم که

با سازمان و اھداف آن آشنا گشت و پس از قيام به يکی از 
و ضربات  ١٣۶٠فعالين سازمان تبديل گشت. پس از خرداد 

ھای مختلف تشکيالت، نزديک به بيست رفيق از به بخش
ھای مختلف در دو کارخانه نزديک به تھران مشغول به بخش

شوند. ارتباط اين رفقا با سازمان از طريق رفيق علی کار می
باختن رفيق علی، رفيق کريم در جديدی بود. پس از جان

رود. در آنجا برای تھيه امکانات به تبريز می ١٣۶١ماه دی
فيق شود. رو دستگير می شدهشناسايیتوسط پاسداران بومی 

 تھای بسيار قرار گرفکريم پس از دستگيری مورد شکنجه
وار مقاومت کرده ھيچ اطالعاتی به شکارچيان انسان و فدائی

نداد. پس از نزديک به دو ھفته رفيق کريم به زندان خوی 
از روزھای ارديبھشت سال  دريکیشود. رفيق کريم منتقل می

به خيل در شھر خوی به جوخه اعدام سپرده شد و  ١٣۶٢
  باختگان فدائی پيوست.جان
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   ثابت پری

رفيق پری ثابت به  ١٣۵۴مھرماه  ٢۴شنبه پنج بعدازظھر
ه ب سوارشدنھمراه يک رفيق ديگر در خيابان گرگان، قصد 

خودروئی را داشتند که در اين خيابان پارک کرده بودند. اين 
و در  شدهشناسايیماشين توسط مزدوران کميته مشترک 

به ماشين از محاصره نامحسوس بود. با نزديک شدن رفقا 
 هقرارگرفتھا شليک شد. رفقا سريعاً در ماشين ھر سو به آن

و به راه افتادند. رفيق پری توانست راننده اولين ماشين 
را به ھالکت برساند. رفقا در حين تعقيب و گريز  کنندهتعقيب

آباد شدند. در اين ھای شفا و آريا وارد نظاماز طريق خيابان
ه از ماشين پياده شده و از منطقه دور خيابان تصميم گرفتند ک

ه مرحله تر بتصادف ماشينشان سريع براثرشوند. اين تصميم 
شود. رفقا در حال شليک گلوله، شعار مرگ اجرا گذاشته می

تا مردم را از جريان  دادندباد کارگر را سر می وزندهبر شاه 
 ريکديگاين درگيری مطلع سازند. در خيابان کھن، رفقا از 

شوند. رفيق ديگر با استفاده از يک وانت در خيابان ا میجد
که امير شرقی از منطقه خارج شد. رفيق پری پس از اين

ای برای جنگيدن نداشت و شکستن حلقه محاصره ديگر گلوله
دانست، با انفجار نارنجک در جلوی را نيز مقدور نمی

صورت خود، جان باخت. با اين عمل، کميته مشترک را از 
  اختن ھويت خود محروم ساخت.شن

  

  آبادنازی ھایکوچهدر پس ِزيبَُرم احمد در شھادتِ 

 

       ١ 

  گستََردنگاه کن چه فروتنانه بر خاک می 

  آن که نھاِل نازِک دستانش

  از عشق

  خداست         

 

  و پيِش عصيانش

  باالی جھنم

  .پست است             

 

  ميردمی» آری«آن کو به يکی 

  زخِم صد خنجر،نه به 

  رسدو مرگش در نمی

  مگر آن که از تِب وھن

  .دق کند                         

 

  يی عظيمقلعه 

  اشکه طلسِم دروازه

 .ستکالِم کوچِک دوستی

  

  

       ٢ 

  انکاِر عشق را

  ایچنين که به سرسختی پا سفت کرده                

  يی مگردشنه

  درانبه آستين                

  نھان کرده باشی. ــ                               

  که عاشق

  اعتراف را چنان به فرياد آمد           

  که وجودش ھمه

 .بانگی شد

   

 

       ٣ 

  نگاه کن

  شکندچه فروتنانه بر درگاِه نجابت به خاک می

  اشيی که توفانرخساره

  .مسخ نيارست کرد                             

 

  افتدی تو به خاک میه فروتنانه بر آستانهچ 

  آن که در کمرگاِه دريا

  .دست حلقه توانست کرد

 

  نگاه کن

  چه بزرگوارانه در پای تو سر نھاد

  .آن که مرگش ميالِد پُرھياھای ھزار شھزاده بود

 

 !نگاه کن

  

١٣۵٢ 

 احمد شاملو
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  جابری منصور

متولد شد. رفيق منصور  ١٣٢۶در سال  منصور جابریرفيق 
تا سطح دانشگاه تحصيل را ادامه داد و مھندس بود. رفيق 

مان فعاالنه در ھوادار ساز عنوانبهمنصور در جريان قيام 
اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت. رفيق منصور پس از 
قيام در ارتباط مستقيم با سازمان قرار گرفت و ھنگام 
دستگيری کانديدای عضويت سازمان بود. رفيق منصور به 

بار) ھمراه رفيق رضا نعمتی در خيابان (پشت يک وانت
رين تدستگير شدند. رفيق منصور پس از دستگيری تحت شديد

ھا قرار گرفت ولی ھمچون ديگر فدائيان اسرار شکنجه
سازمانی را در سينه نگاه داشت. در دوران زندان نيز رفيق 

ان شکارچي کهھنگامیمنصور در بين زندانيان محبوب بود و 
بودند، بسياری از  فراخواندهانسان رفيق را برای اعدام 

 ماهبھشتارديکردند. روز بيست و ھشتم زندانيان گريه می
استوار در  ھايیگاموار و با رفيق منصور فدائی ١٣۶١سال 

  جوخه تيرباران رفت. پایبهزندان اوين 

   ملک محمدجاوه 

متولد شد. پس از پايان  ١٣۴٠رفيق ملک محمد جاوه در سال 
تحصيالت متوسطه در شيراز، در کارخانه سيمان فارس 

تظاھرات و  مشغول به کار شد. در جريان قيام فعاالنه در
اعتراضات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. رفيق ملک که در ابتدا در بخش تبليغات فعاليت 

ھای سازمان در کرد، در پخش و توزيع نشريات و کتابمی
ده که با ملک فعاليت کر رفقانیکرد. شيراز فعاالنه تالش می

فيق برند. رنام میرفيقی صبور و شجاع  عنوانبهبودند، از او 
دستگير و در زندان  ١٣۶٢ملک پس از ضربه سال 

فرسا قرار گرفت و ھای طاقتتحت شکنجه» آبادعادل«
م به اعدام محکو ازاينکهپسوار کالمی بر زبان نياورد. فدائی

شد و منتظر اجرای حکم بود به ديگر رفقای زندانی گفت: 
با  وناکنھمد. دستگير شون رفقانیخوشحالم که باعث نشدم «

از روزھای بھار  دريکی» خيالی آسوده اعدام خواھم شد.
، پاسداران سرمايه رفيق را برای اجرای حکم ١٣۶٣

 را پوشيد و با تمام لباسشفراخواندند. رفيق ملک بھترين 
استوار در زندان  ھايیگامکرد و با  روبوسی، ھمبندرفقای 

  جوخه تيرباران رفت. سویبه، »آبادعادل«

  

  جباری جالل

در زندان اوين اعدام  ١٣۶٧رفيق جالل جباری در شھريور 
  شد.

  

   جبيان محسن

رفيق محسن جبيان از ھواداران سازمان در ھمدان، 
تحصيالت متوسطه خود را به پايان رسانده بود. رفيق محسن 
پس از قيام در ارتباط با رفقای ھوادار در ھمدان قرار گرفت. 

ھمدان رفيق محسن دستگير و پس  پس از ضربه به تشکيالت
ھای بسيار در زندان ھمدان به جوخه از تحمل شکنجه

تيرباران سپرده شد. در اين زمان رفيق محسن نزديک به 
  بھار زندگی را پشت سر گذاشته بود. وسهبيست

  

   جديدی نبی (علی)

رفيق نبی (علی) جديدی پس از قيام در 
ارتباط با رفيق نظام در بخش کارگری 
فعاليت داشت. بعد از انشعاب مسئوليت 

ھای کارگری صنايع دفاع تعدادی از ھسته
را بر عھده داشت. سپس به عضويت کميته 

. پس از سی خرداد درآمدکارگری سازمان 
و از بين رفتن بخش وسيعی از امکانات 

سازمان، نزديک به بيست نفر از رفقای سازمان در نزديکی 
به کار شدند. ارتباط تشکيالتی  تھران در دو کارخانه مشغول

شد. رفيق علی اين رفقا از طريق رفيق علی انجام می
تشکيالت کارگری اصفھان را نيز بر عھده داشت.  مسئوليت

در اصفھان دستگير شد و پس از  ١٣۶١در پائيز سال 
 فرسا قرار گرفت.ھای طاقتتحت شکنجه شدتبهدستگيری 

 راثربی رفيق قطع شد و ھا چند انگشت پااين شکنجه براثر
گران مجبور به عمل جراحی شدند. رفيق عفونت، شکنجه
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ھا سربلند بيرون علی ھمچون ديگر فدائيان، از زير شکنجه
وار اسرار تشکيالت را در سينه نگاه داشت. سپس آمد و فدائی

ھا رفيق علی را به اوين منتقل کردند، در آنجا نيز شکنجه
ه بنتوانستند کالمی از رفيق علی  ادامه يافت ولی بازجويان

 ١٣۶٢ارديبھشت سال  ٣٠آورند. رفيق نبی در  دست
  جوخه تيرباران رفت. پایبهوار در زندان اوين فدائی

  

   جرجانی حسين

در  ١٣٣٠رفيق حسين جرجانی در سال 
يک خانواده زحمتکش کشاورز در 

متولد شد. » تاتار عليا«روستای 
اتار ت«تای تحصيالت ابتدائی را در روس

و تحصيالت » قوری چای«و » عليا
متوسطه خود را در گنبد و تھران به پايان 
رساند. سپس وارد مدرسه عالی 

تحصيالت را به پايان  ١٣۵۶کشاورزی ھمدان شد. در سال 
رساند. رفيق حسين در جريان قيام فعاالنه در استرداد 

 صحرا شرکتھای غصب شده روستاھای ترکمنزمين

لق سياسی خ -از قيام در تشکيل کانون فرھنگی  داشت. پس
ترکمن و ستاد مرکزی شوراھا، فعاالنه شرکت داشت. رفيق 

» تاتار«حسين از جانب دھقانان به عضويت شورای روستای 
نقش » تاتار عليا«اتحاديه منطقه  گيریشکلدرآمد و در 

نماينده اين اتحاديه فعال بود.  عنوانبهداشت و بعداً  مؤثری
چنين برای ارتقای آگاھی سياسی و تشکل يق حسين ھمرف

زحمتکشان بلوچ و زابلی و ھمگام ساختن آنان با زحمتکشان 
 ھيئت، ١٣۵٨ام بھمن سال ترکمن، بسيار کوشيد. روز ھجده

زمين و  مسئلهاز وزارت کشاورزی مأمور حل  نفرهپنج
چھار رھبر خلق  اتفاقبهرسيدگی به کار شوراھای دھقانی 

ن رفقا توماج، واحدی، جرجانی، مختوم در ساختمان ترکم
نند. کدر گنبد جلسه برگزار می صحراترکمنستاد شوراھای 

، ھمگی از شبنيمهبعد از  ٢پس از پايان جلسه در ساعت 
 دولتی با يک ماشين ھيئتستاد خارج و رفقا با يک ماشين و 

افتد. روی پل شمال غربی شھر پاسداران ديگر به راه می
دھند. ماشين اول بازرسی رمايه به ھر دو ماشين ايست میس

د. شونکند. رفقای ترکمن در اينجا بازداشت میو حرکت می
د. کننبھمن رفقا را به تھران و زندان اوين منتقل می ٢٢روز 
بھمن، چھار رفيق فدائی از اوين به مرکز سپاه در  ٢۶روز 

ن دوست" معاودر اختيار "محسن رفيق شدهمنتقل سلطنت آباد
بھمن در  ٢٩فرمانده سپاه قرار گرفتند. سحرگاه روز دوشنبه 

اد و چمن بيد) اجس مينودشتمسير بين گنبد و بجنورد (بين 
  رفقا يافت شد. شدهبستهو به گلوله  شدهشکنجه

   

   جزنی بيژن

در تھران  ١٣١۶رفيق بيژن جزنی متولد 
بود. بيژن از کودکی به فعاليت سياسی 

با اتخاذ  ١٣۴٢د. در فروردين روی آور
مشی جديدی که گروه به آن رسيده بود فاز 

کند؛ و تدارک جديدی از فعاليت را آغاز می
مبارزه مسلحانه در دستور کار قرار 

گيرد؛ و در ھمين زمان با رفيق سورگی می

 ھا قرارشوند؛ و زير شديدترين شکنجهمسلح دستگير می
در زندان قصر بود  ١٣۴٨ن گيرند. رفيق بيژن تا فرورديمی
 ١٣۵٣شود؛ و در زمستان به زندان قم فرستاده می ازآنپسو 

شود. رفيق در اين دوران از طريق به زندان اوين منتقل می
 باارزشیھای فرستاد گاممقاالتی که به بيرون از زندان می

ام سی در تاريخدر ھدايت سازمان برداشت. رفيق بيژن 
راه با ھشت زندانی ديگر به بھانه ھم ١٣۵۴ ماهفروردين
 رگبار مزدورانھای اوين به زندان، در تپه فرار ازساختگی 
  جان باخت. شد وشاه بسته 

   

  مسعود جعفر پور

در روستای  جعفر پوررفيق مسعود 
در حومه مريوان در يک » گشت خوانی«

متولد شد.  روستايیخانواده زحمتکش 
کت ه شررفيق مسعود در جريان قيام فعاالن

برای دفاع از آزادی و  ازآنپسکرد و 
کسب حقوق عادالنه خلق کرد، به صفوف 

سازمان پيوست. مسعود  مرگانپيش
 گانمرپيشجسور بود که در اکثر عمليات نظامی  مرگیپيش

در تالش کسب آگاھی  ھرروزدر مريوان شرکت داشت و 
 ١٣۶٠ مردادماهبرد. در تاريخ بيست و ھشتم بيشتر به سر می

مريوان » رزاب«که نيروھای سرکوبگر رژيم به منطقه 
ھا به مقابله با آن مرگانپيشيورش برده بودند، يک دسته از 

برخاسته و دست به مقاومتی قھرمانانه زدند. بعد از مدتی 
رفيق مسعود به محاصره مزدوران سپاه سرمايه افتاد و تا 

 شد. رفيقھا جنگيد و باالخره دستگير آخرين گلوله با آن
ھای بسيار شديد، روز از دستگيری و شکنجه را پسمسعود 

، بدون »سروآباد«مرداد در جلوی چشم اھالی روستای  ٢٩
محاکمه به جوخه اعدام سپردند. رفيق مسعود که ھمواره، 

وار استقامت کرده بود، در آخرين لحظات زندگی نيز با فدائی
 پایبه» سرکوبگرانمرگ بر «، »درود بر فدائی«شعار 

  جوخه اعدام رفت. يادش گرامی باد.

   

  جعفری جزايری اصغر

در  ١٣٣٢رفيق اصغر جزايری در سال 
آباد به دنيا يک خانواده مذھبی، در خرم

آمد. در اواخر دوران دبيرستان فعاليت 
در  ١٣۵٢سياسی را آغاز کرد. در سال 

رابطه با گروه آرمان خلق، توسط 
ستگيری ساواک دستگير شد. پس از د

ھای وحشيانه قرار گرفت، ولی کالمی بر ھا زير شکنجهھفته
ھای زندان ھا درببا قيام توده ١٣۵٧زبان نياورد. در سال 

با گشوده شدن  ١٣۵٧باز شد و رفيق آزاد گرديد. در اواخر 
ار فعاالنه به ک معلمتربيتمجدد دانشگاه، رفيق در پيشگام 

پيشگام را بر عھده  ھای تئوريکپرداخت و مسئوليت کالس
گرفت. در ھمان زمان در ارتباط با رفقای لرستان مسئوليت 
سازمانی گرفت. پس از انشعاب، رفيق اصغر مسئول توزيع 

با يورش علنی و وقيحانه  زمانھمو تبليغات غرب تھران شد. 
قيام، در مردادماه  ایدست آوردهرژيم برای از بين بردن تمام 

رفت با اش میصبح که به خانهرفيق اصغر ھنگام  ١٣۶٠
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اوباشان دستگاه حکومتی روبرو شد. پاسداران او را با رفيق 
حبيب ساليانی و يک رفيق ديگر با خود بردند. بعد از 

 فرسا قرارھای طاقتدستگيری، رفيق اصغر تحت شکنجه
زير  ١٣۶٠گرفت و در روز بيست و پنجم شھريور سال 

 کهتتکهفرط شکنجه  . جسد رفيق که ازجان باختشکنجه 
ای و بعداً جسدش را در گوشه را تنھا چند نفر ديدند شده بود

  مخفيانه دفن کردند.

  

  اکبر (فريدون)جعفری علی

در  ١٣٢٧رفيق فريدون در سال 
ای متوسط در تھران به دنيا آمد. خانواده

اش را در محالت قديمی دوران کودکی
شھر تھران به سر برد. با سختی و 

بسيار توانست تحصيل را ادامه کوشش 
داده در رشته اقتصاد وارد دانشگاه تھران 

موفق به تماس با  ١٣۵٠شود. در سال 
پس از دوره آموزشی در يک تيم عملياتی  شود ومیسازمان 

ر دھد. دبا مسئوليت رفيق حسن نوروزی فعاليت را ادامه می
تی اکه داشت مسئوليت يک تيم عملي ھايیباقابليت ١٣۵١سال 

را بر عھده گرفت؛ و به عضويت کميته مرکزی سازمان 
ھای زيادی را بر عھده ھا رفيق مسئوليترسيد. طی اين سال

و ھمچنين در عمليات مختلفی شرکت داشت. در اين روز 
خستگی  براثربرای يک مأموريت عازم شھر مشھد بود که 

 در يک تصادف رانندگی در مداومشدائمی از کار و فعاليت 
باختگان و به خيل جان جان باخت ١٣۵۴ل ارديبھشت سال او

  فدائی پيوست.

 

 جالل

بود و در خيابان ارباب مھدی (نظام  ١٣٤١رفيق جالل متولد 
در مقطع  ٦٠-٥٩آباد) زندگی می کرد. او در سال تحصيلی 

چھارم دبيرستان بود و در دبيرستان ابراھيم صھبا (اباذر) 
قبل و بعد از انشعاب در  نظام آباد درس می خواند. رفيق
دستگير  ٦٠جالل در سال  .بخش دانش آموزی فعاليت داشت

  و در زندان اوين اعدام شد.

   

  جاللی ابراھيم

رفيق ابراھيم جاللی پس از پايان تحصيالت متوسطه وارد 
دانشگاه فنی شد. از ھمان دوران دانشگاه رفيق ابراھيم در 

ان يام به صفوف فدائيمبارزات دانشجوئی فعال بود و پس از ق
رفيق ابراھيم در رشت  ١٣۶٠تابستان  اوايلپيوست. در 

فرسا، در دادگاه ھای طاقتدستگير و پس از تحمل شکنجه
مرداد  ٨شنبه رشت محاکمه شده و در سحرگاه روز پنج

ار ودر زندان رشت، به ھمراه سه انقالبی ديگر، فدائی ١٣۶٠
ن زمان راھيم در ايجوخه تيرباران رفت. رفيق اب پایبه

 سال سن داشت. ٣٠نزديک به 

  

  جاللی خاطره

در اردبيل متولد  ١٣٣٩شھريور  ١٨رفيق خاطره جاللی در 
با خانواده به تھران آمد. در جريان قيام  سالگیپنجشد و در 

ھا پيوست و با شور ای به دريای خروشان تودهچون قطره

م و تشکيل تمام در تظاھرات شرکت فعال داشت. پس از قيا
ستاد سازمان، ھمکاری خود را با سازمان آغاز کرد. در ابتدا 

کرد و بعداً در بخشی از با رفقای پيشگام ھمکاری می
تشکيالت سازمان به پيشبرد وظائف انقالبی خويش ھمت 

تالش  ١٣۵٩بھمن سال  ١٧گماشت. در جريان تدارک مراسم 
در محالت  شامگاهفراوانی برای برگزاری مراسم نمود و تا 

جنوبی تھران به پخش اعالميه و تراکت مشغول بود. روز 
اش نشست و موجب ھفده بھمن، گلوله دژخيمی بر گونه

ر ھا بستری بود. دگرديد. رفيق خاطره مدت فکششکستگی 
ای شد که در نشريه کار به چاپ ھمان زمان با رفيق مصاحبه
ت. ز سر گرفرا فعاالنه ا وظائفشرسيد. پس از بھبودی مجدداً 

بار در مھرماه دستگير شد و بعد از مدتی آزاد شد رفيق يک
اش مزدوران به خانه ١٣۶٠در شانزده مھر  آخرين بارو 

يورش بردند و مجدداً دستگير شد. پس از انتقال به زندان زير 
ھا قرار گرفت. ولی رفيق کمترين اطالعاتی شديدترين شکنجه

ه پيدا کرد تا اينکه قلب رفيق ھا ادامبه مزدوران نداد. شکنجه
. بازايستادزير شکنجه از حرکت  ١٣۶٠در پنجم دی 

گران حکومت اسالمی در اين روز از اوين با خانواده شکنجه
رفيق تماس گرفتند و گفتند: خاطره در حمام اوين خودکشی 

  کرده است.

   

  جاللی عبدالرحيم (مجيد)

مان در رفيق عبدالرحيم (مجيد) جاللی از فعالين ساز
ارات از اد دريکیکارمند  عنوانبهبندرعباس بود. رفيق مجيد 

کرد. رفيق مجيد که پس از دولتی بندرعباس کار می
بود، در روز ھفتم مرداد سال  شدهشکنجه شدتبهدستگيری 

  در بندرعباس به جوخه تيرباران سپرده شد. ١٣۶١

  

  جاللی غالمرضا

در  ١٣٣٠رفيق غالمرضا جاللی در سال 
اھرود دريک خانوادٔه کارگری و ش

تھيدست متولد شد. به ھمين دليل از ھمان 
ا کرد و بکودکی در کنار تحصيل، کار می

رنج و زحمت، زحمتکشان آشنا شد. رفيق 
غالمرضا پس از پايان تحصيالت متوسطه 

در رشته شيمی دانشکده دانشسرای عالی  ١٣۴٩در سال 
 سياسی -صنفی تھران مشغول به تحصيل شد. در مبارزات

توسط  ١٣۵٢دانشجويان فعاالنه شرکت داشت، در سال 
ساواک زير شکنجه نتوانست  ازآنجاکهساواک دستگير شد، 

از رفيق اطالعاتی به دست آورد، پس از شش ماه آزاد شد. 
پس از آزادی با سازمان ارتباط برقرار کرد و در اواخر بھمن 

ک قرار به در خيابان مولوی تھران، ھنگام ي ١٣۵٣سال 
محاصره مزدوران شاه درآمد. رفيق غالمرضا با چابکی و 

که در پی تيراندازی  شودسرعت عمل موفق به فرار می
ای کند. رفيق برای به شکم رفيق اصابت میمأمورين، گلوله

ايش ھکند که رودهکه زنده به دست دشمن نيافتد، سعی میاين
شود. ھوش مییرا با دست بيرون بريزد که در ھمين حين ب

ھا اش تحت شديدترين شکنجهپس از مدتی کوتاه از دستگيری
آورد. پس از گيرد، ولی رفيق کالمی بر زبان نمیقرار می

به ھمراه قيام رفيق به آزادی  و زندانچھار سال شکنجه 
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که برای يک ھنگامی ۵٨رسد. در اواخر تيرماه سال می
نزديکی مأموريت سازمانی عازم شاھرود بود، در 

  داد. از دسترا  خود در حادثه قطار جان» گرمسار«

   

   جاللی نائينی حسن (فرھاد)

رفيق حسن (فرھاد) جاللی نائينی در آبان 
ای متوسط در تھران در خانواده ١٣٣۵

متولد شد. دوران تحصيالت را در تھران 
ھای آخر دبيرستان، به پايان رساند. از سال

آغاز کرد. اين ھای سياسی خود را فعاليت
به دانشگاه، به مرحله  ورودشھا با فعاليت

در رشته  ١٣۵۴باالتری رسيد. در سال 
مھندسی مکانيک وارد دانشگاه صنعتی شد. رفيق حسن در 

 ،پرشورجوانی  عنوانبهميان دوستان و آشنايان خود ھمواره 
معروف بود. در قيام نقش  دوستمردممتواضع و شجاع و 

نيز در صفوف سازمان در  ازآنپسا کرد و بسيار فعالی ايف
سنگر کارگران و زحمتکشان به مبارزه ادامه داد. چند ماه 

ه که از خود نشان داد ھايیقابليتقبل از دستگيری، به دليل 
بود، به بخش نظامی سازمان منتقل شد. حسن در چندين 
عمليات نظامی و حمله به مراکز سرکوب رژيم شرکت 

مسلح نبود توسط پاسداران  ازآنجاکهور داشت. در سی شھري
، به ١٣۶٠ھای بسيار در پنجم مھر دستگير و پس از شکنجه

ھمراه رفقا لقمان مدائن و محمود بابائی و چھل مبارز ديگر 
  در تھران به جوخه اعدام سپرده شد.

  

   جليل افشار احمد

 ١٣٢٢افشار متولد سال  احمد جليلرفيق 
النتری و بود؛ و از کودکی با رفقا ک

جزنی آشنا شد؛ و در دوره دبيرستان به 
به  ١٣۴٢رفيق سرمدی آشنا شد. در سال 

ه ک باپشتکاریگروه جزنی پيوست و 
در تيم شھر  ١٣۴۵داشت در سال 

شد؛ و ھمراه با رفقا محمد  دھیسازمان
و سرمدی در يک تيم به فعاليت  زادهچوپانصفاری آشتيانی، 

به محل قرار با رفيق ظريفی  ١٣۴۶بھمن  ٢۵ادامه داد. در 
رود ولی اين قرار توسط عباس شھرياری خائن لو رفته می

که  یھايشوند. در اثر شکنجهبود و ھر دو رفيق دستگير می
رفيق در دوران زندان متحمل شده بود، قدرت بينائی را از 

دھد؛ و زمانی که در زندان اراک بود محبوبيت دست می
آورد. در نيمه ان عادی به دست میدر ميان زنداني نظيریبی

ام سی در تاريخشود. به اوين منتقل می ١٣۵٣اسفند 
ھمراه با ھشت زندانی ديگر به بھانه  ١٣۵۴ ماهفروردين
 رگبار مزدورانھای اوين به زندان، در تپه فرار ازساختگی 
  جان باخت. شد وشاه بسته 

   

  جليلوند محمد کرم

ن از توابع ھمدان متولد شد. محمد کرم جليلوند در تويسرکا
در کميته  ١٣۶٠رفيق محمد کارگر خياط بود. پس از خرداد 

کرد و در چندين عمليات شرکت نظامی سازمان، فعاليت می
داشت. رفيق محمد پس از انجام يک عمليات در يکی از 

در تھران دستگير شد و تحت  ١٣۶٠روزھای اسفند 
وار مقاومت کرد ائیھای وحشيانه قرار گرفت؛ اما فدشکنجه

گر نداد. ترين اطالعاتی به مزدوران شکنجهو کوچک
يابی به اطالعات او دژخيمان که ديگر اميدی برای دست
در  ١٣۶١خرداد  ٢٧نداشتند، رفيق محمد کرم جليلوند را در 
  زندان اوين به جوخه تيرباران سپردند.

   

  جليلی

ود. رفيق رفيق جليلی از ھواداران سازمان در شھر خوی ب
پس از پايان تحصيالت متوسطه، جھت ادامه تحصيل به 

ر روز ، دودوسالگیبيستدانشگاه رفت. رفيق جليلی در سن 
، در شھر خوی، به جوخه تيرباران سپرده ١٣۶١خرداد  ٣١
  شد.

   

  جليلی کھنه شھری شاھپور

 هدريازدرفيق شاھپور جليلی کھنه شھری 
" در کھنه شھردر " ١٣۴٢آذر سال 

ديکی سلماس در يک خانواده زحمتکش نز
به دنيا آمد. رفيق شاھپور تحصيالت را تا 
مقطع دبيرستان در سلماس به پايان رساند. 
در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و 

در  ازآنجاکهداشت.  اعتراضات شرکت
فاميل و آشنايان شاھپور فعالين سياسی وجود داشتند، رفيق 

 زمان با قيامسياسی روی آورد. ھمشاھپور آگاھانه به فعاليت 
با سازمان آشنا شد و در سلماس به فعاليت پرداخت. در مرداد 

برای کار در يک تراشکاری و ادامه فعاليت به تبريز  ١٣۶٠
پاسداران سرمايه به خانه رفقا  ١٣۶٠رفت. روز ھجده آبان 

ھجوم آورده و شاھپور و يک نفر ديگر را دستگير کردند. 
ھا قرار ترين شکنجهرفيق شاھپور تحت وحشيانهچندين ھفته 

وار کالمی نگفت و پس از سه ماه که مادرش گرفت ولی فدائی
توانست اجازه مالقات بگيرد، با ھوشياری تمام نام چند تن از 

 صورتبهکردند، رفقا را که در سلماس فعاليت می
جاسازی کرده و به مادرش  کثيفشھای رمزنويسی در لباس

اطالعاتی به رژيم نداد، بلکه از  تنھانهو بدين ترتيب  دھدمی
زندان ديگر رفقا را نيز آگاه ساخت. در محاکمه نمايشی رفيق 

 بی دادگاهشاھپور قاطعانه از مواضع سازمان دفاع کرد. 
رژيم رفيق شاھپور را به اتھام مسئوليت شھر سلماس، رابط 

اعدام سلماس و تبريز و مسئوليت پنج ھسته ھوادار، به 
رفيق  ١٣۶١سال  محکوم کرد. در روز بيست و سوم خرداد

جوخه آتش رفت. رفيق  پایبه سرودخوانوار و شاھپور فدائی
ه امروز ب کهاينگفت:" از شاھپور ھنگام وداع با زندانيان می

  پيوندم، خوشحالم."باختگان فدائی میديگر جان

   

  جمالی حسن

ری در شاھرود متولد رفيق حسن جمالی در يک خانواده کارگ
د وار شناسیزمينشد. پس از پايان دوره متوسطه، در رشته 

 استاد دانشگاه عنوانبهدانشگاه شد. بعد از پايان تحصيل، 
آزاد، در ابھر مشغول به کار شد. رفيق حسن يکی از فعالين 
پرشور سازمان در شھر ابھر بود که با مشارکت چند تن ديگر 

را » قيام خلق«ای با عنوان ر نشريهاز ھمراھان خود، انتشا
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کرد. اين نشريه که با عنوان ھواداران سازمان  دھیسازمان
و زنجان پخش  خرمدرهيافت، در تمام منطقه ابھر، انتشار می

شد. پس از ضرباتی که به تشکيالت زنجان وارد شد، می
لی پوشش شغ عنوانبه کهدرحالیرفيق حسن به تھران رفت و 

مشغول به کار بود، به فعاليت » اب قدسمھ«در شرکت 
انقالبی خود در رابطه با سازمان ادامه داد. بعد از ضربات 

مجدد نشريه کار، نقش  دھیسازماندر  ١٣۶٢-۶٣ھای سال
، رفيق حسن در ھشتم ١٣۶۴فعالی ايفا نمود. در ضربه سال 

ھای وحشيانه قرار گرفت. البته آبان دستگير و تحت شکنجه
تبليغاتی رژيم اعالم کردند که رفيق حين دستگيری بلندگوھای 

حسن از  چراکهاما اين ادعا دروغ بود. ؛ خودکشی کرده است
ابتدای دستگيری، در راھرو کميته مشترک بود و بعد از چند 

بردند و او  کشانکشاناو را  شبيک، درپیپیروز شکنجه 
ه کنجش در زيرگاه به راھرو بازنگشت. رفيق حسن ديگر ھيچ

  دژخيمان جان باخت.

   

  جمشيدی رودباری عباس

رفيق عباس جمشيدی رودباری در سال 
ای متوسط و سياسی در خانواده در ١٣٢۵

شيرگاه از توابع شاھی به دنيا آمد. از 
به تھران رفته و در  سالگیشانزده

دبيرستان دارالفنون مشغول به تحصيل شد. 
از ھمين زمان نيز به فعاليت سياسی روی 

ورد. ھنگام تحصيل در دانشگاه با محفل آ
مطالعاتی رفيق احمدزاده آشنا شد. پس از پايان تحصيالت در 

و قبل از پايان دوره،  به دوره سربازی رفت ١٣۴٨پائيز سال 
ای فعاليت خود را آغاز يک انقالبی حرفه عنوانبهبا ترک آن 

کرد. تا ھنگام دستگيری در عمليات مختلفی شرکت کرده و 
گرفته بود. در  بر دوشھای زيادی در سازمان ئوليتمس

که خانه تيمی طاووسی به محاصره ھنگامی ١٣۵٠خرداد 
درآمده بود، به ھمراه رفيق احمد زيبرم بدون سالح و 

توانستند از منطقه خارج شوند. در ھمان سال بار  خالیدست
تيمی به محاصره درآمد که در پناه آتش  خانهيکديگر در 

از  سالمتیبهرفيق مھرنوش ابراھيمی توانست  شرزمھم
محاصره دشمن دور شود. تا اينکه در بيست و چھارم تيرماه 

ھای سواره گشت شناسايیکه مشغول ھنگامی ١٣۵١سال 
گيرد. سريعاً در بود، در محاصره قرار می» کميته مشترک«

زار سنگر گرفته و مزدوران را به يک پاساژ در خيابان الله
اش ھای مزدوران به جمجهتا اينکه يکی از گلوله بست گلوله

اش پايان وار به زندگیاصابت کرده و قبل از آنکه بتواند فدائی
شود. مزدوران رژيم سريعاً وی را به ھوش میبدھد، بی

دارند که رفيق بيمارستان برده و در ھمان زمان اعالم می
ين تريانهوحش ازآنپسباخته است. جمشيدی در درگيری جان

د تواننکنند، ولی نمیھا را بر روی رفيق امتحان میشکنجه
شود بياورند. گفته می به دستترين اطالعاتی از رفيق کوچک

رفيق را برای معالجه با اسرائيل منتقل  باريککه حتی 
آورده و بتوانند مجدداً وی  به دستتا مجدداً سالمتی  کنندمی

از دو سال شکنجه مداوم،  را شکنجه کنند. رفيق عباس پس
 سپردهآتشبه جوخه  ١٣۵٣سرانجام در بامداد دوم مرداد سال 

  شد.

  جنتی بيژن 

متولد شد. پس از پايان  ١٣٣٣رفيق بيژن جنتی در سال 
تحصيالت متوسطه، وارد دانشگاه شد. در جريان قيام، رفيق 
بيژن نقش فعالی در تظاھرات و اعتراضات داشت. پس از 

ف فدائيان پيوست. رفيق بيژن در کنار تحصيل قيام به صفو
رفيق  ١٣۶١و دوم شھريور سال  روز بيستکرد. کار نيز می

بيژن به ھمراه رفيق مرتضی خدا مرادی و شانزده رزمنده 
  ديگر در سنندج به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

  جنتی محمود

آموز عضو پيشگام در شھر بروجرد رفيق محمود جنتی دانش
بھمن  ١٩مراسمی که از سوی ھواداران سازمان در  بود. در

در سالن سرپوشيده طالقانی با شرکت چندين  ١٣۵٨سال 
ای از اوباش ھزار نفر برگزار شد، حضور داشت که عده
 نکنندگااجتماعحزب الھی، با سنگ، چوب و اسلحه کمری به 

حمله کردند. درگيری نزديک به دو ساعت طول کشيد. چندين 
حمله مزدوران زخمی و رفيق محمود که  نفر در پی

. روز بعد پيکر جان باختبود، در ھمين روز  سالهچھارده
اين رفيق بر دوش ھزاران نفر از مردم بروجرد به خاک 

  سپرده شد.

   

   جوان موالئی سعيد

از  دريکیرفيق سعيد جوان موالئی از ھواداران سازمان 
ی صحرا، طدر ترکمن ١٣۵٨روزھای فروردين سال 

   .جان باختدرگيری 

   

  سيد رضاجھانشاھی 

در تبريز متولد  ١٣٣۵جھانشاھی در سال  سيد رضارفيق 
 ١٣۵٣شد. پس از پايان تحصيالت ابتدائی و متوسطه در سال 

در رشته برق وارد دانشگاه صنعتی شد. در ھمين دوران 
در ارتباط  ١٣۵۵فعاليت سياسی خود را آغاز کرد و از سال 

ائی، يک فد عنوانبهقرار گرفت. در جريان قيام با رفيق ھادی 
فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از 
قيام در ارتباط مستقيم با سازمان قرار گرفت و در شاخه 

شد. پس از انشعاب و طرد خائنين  دھیسازمانآذربايجان 
اکثريتی از سازمان رفيق رضا در ھمان شاخه آذربايجان به 

بر سر  ١٣۶٠از روزھای تابستان  دريکیدامه داد. فعاليت ا
يک قرار در خيابان آزادی تھران دستگير و به تبريز منتقل 
شد. در زندان تبريز مجدداً تحت شکنجه قرار گرفت ولی 
ھمچون ديگر فدائيان کالمی بر زبان نياورد. شکارچيان 

تيرباران شده در تبريز اعالم  عنوانبهانسان نام رفيق را 
احتمال  روازاينشتند ولی تاريخ آن را اعالم نکردند. دا

  باخته باشد.رود که رفيق زير شکنجه جانمی

  

  جھانگيری جعفر

ساله ديپلم متوسطه اھل ونهرفيق جعفر جھانگيری بيست
  در شيراز تيرباران شد. ۶٧روستای ديزجان سميرم در سال 
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   چراغی علی (پويان)

در  ١٣۴٠رفيق علی چراغی در سال 
يک خانواده زحمتکش و کشاورز در 

از توابع شھر » باد محمود«روستای 
تکاب متولد شد. پس از پايان تحصيالت 

معلم سرای تربيتطه وارد دانشمتوس
به استخدام  ۵٨در سال در خوی شد. 

در روستاھای  درآمد   وپرورشآموزش
آالسقل به تدريس  آبادو روستای، حسن احمدآبادقينرجه، 

رفيق علی در جريان قيام به صفوف فدائيان  ...مشغول شد
پيوست. پس از قيام، مواضع سازمان را در بين زحمتکشان 

کرد. علی به خاطر عالقه زيادی که به و تبليغ می روستا بيان
رفيق امير پرويز پويان داشت، نام مستعار خود را پويان 

ساعت چھار  ١٣۶۵تيرماه  دردھمانتخاب کرد. رفيق علی 
تکاب توسط پاسداران  شھرخمينی، در خيابان بعدازظھر

گاه برده شد. از ھمان ابتدای سرمايه دستگير و به شکنجه
 ھا قرار گرفت،گاه تحت شديدترين شکنجهه شکنجهورود ب

 ترين اطالعاتی بهوار بدون آنکه کوچکساعاتی بعد، فدائی
جان شدت شکنجه  براثرگر داده باشد، مزدوران شکنجه

  .باخت

ھا ھای امنيتی رژيم، آنعلی به ارگانرفيق در مراجعه والدين 
ی پاسدار اماه بعد عده ٢کنند. حدود اطالعی میاظھار بی

به  ند،کردمیمسلح که خود را مأمورين سپاه مھاباد معرفی 
کنند که علی پردازند و اظھار میبازرسی از منزل ايشان می

در زندان مھاباد محبوس است. پدر و مادر سالخورده بارھا 
جھت مالقات با فرزندشان به زندان مھاباد مراجعه کرده ولی 

ز مراجعات مقامات زندان شوند تا اينکه دريکی اموفق نمی
 گويند کهاش داده و میوسايل شخصی علی را تحويل خانواده

در  .علی در اثر خوردن الکل در زندان فوت کرده است
ای را نشان داده و ادعا اطراف شھر مھاباد قبر کھنه

ھنگام پدر پير و که علی در آنجا مدفون است. شب  کنند می
نبش قبر کرده و اثری از وسقم مسئله ديده جھت صحتداغ

ديده به کند. بعدازآن پدر داغجنازه در آن مشاھده نمی
کند. حتی با منتظری باالی رژيم شکايت میرده  مقامات 

وزير، موسوی مقام رھبری، ميرحسين موسوی نخستقائم

اردبيلی رئيس ديوان عالی کشور مالقات حضوری کرده و 
  گيرد.ای نمینتيجهکند ولی ھيچ شکايت خود را مطرح می

  

   چرخيان حسين

در يک خانواده کارگری متولد  ١٣٣٨رفيق حسين در سال 
شد. رفيق حسين پس از پايان تحصيالت متوسطه وارد 
دانشگاه شد. در جريان انقالب در تظاھرات و اعتراضات 

ای شرکت فعال داشت. پس از قيام به صفوف فدائيان توده
ثريتی، در ھمدان فعاليت خود پيوست و پس از طرد خائنين اک

را با سازمان ادامه داد. پس از تعطيلی دانشگاه توسط رژيم، 
د کشی آغاز به کارکرد. بعرفيق حسين در يک تعميرگاه لوله

طور اتفاقی در تھران دستگير به ١٣۶٠از سی خردادماه سال 
ھای فراوان بدون آنکه اطالعاتی به دژخيمان و پس از شکنجه

 و حتی بازجويان بتوانند به وابستگی تشکيالتی رفيقداده باشد 
در  ١٣۶٠حسين پی ببرند، دريکی از روزھای زمستان 

  زندان اوين به جوخه تيرباران سپرده شد.

  

   چشم فروز وجيه هللا

ان کارخانه جھ کارگر دراز رفقای  رفيق وجيه هللا چشم فروز
ن فعاالن اعتصاب و تظاھرات کارگران جھا از چيت کرج و

باشکوه کارگران  در تظاھراتبود.  ١٣۵٠چيت در سال 
که توسط مزدوران شاه به  ۵٠مورخ ھشتم ارديبھشت سال 
  خون کشيده شد، جان باخت.

    

  براه محمدچشم

در  ١٣٣٢راه در سال برفيق محمد چشم
ای کارگری و زحمتکش متولد خانواده

شد. با توجه به شرايط نامساعد مالی 
حمد توانست فقط تا خانواده، رفيق م

 آنازپسپايان دبستان، تحصيل کند. 
و  بندرھاکارگر در اداره  عنوانبه

 و تا ھنگام کارکردکشتيرانی آغاز به 
دستگيری به آن مشغول بود. رفيق محمد در جريان قيام در 
اعتراضات و تظاھرات نقش فعالی داشت و پس از قيام به 

 اده مواضع سازمانصفوف فدائيان پيوست. محمد با زبانی س
د کرد. رفيق محمرا در ميان کارگران و زحمتکشان تبليغ می

شورای کارگران اسکله  سازمان دھندگانھمچنين از 
يار و شکنجه بس فشارتحتبندرعباس بود. پس از دستگيری 

وار اسرار را در سينه قرار گرفت، ولی رفيق محمد فدائی
در زندان  ١٣۶٠خود حفظ کرد و روز دوازدھم شھريور سال 

بندرعباس به دست مزدوران رژيم جمھوری اسالمی به 
  سپرده شد. تيربارانجوخه 

   

  چگنی

در تھران متولد شد. پس از قيام  ١٣۴٠رفيق چگنی در سال 
آموزان پيشگام پيوست. رفيق چگنی پس از به صفوف دانش

ز ا دريکیھای بسيار قرار داشت و دستگيری تحت شکنجه
 در تھران به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۶٠ هآبان ماروزھای 
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   چمازکنی عباس

از روستاھای آذربايجان غربی  دريکیرفيق عباس چمازکنی 
متولد شد. پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست و در زمان 

ارد فدائی و مرگانپيشحمله ارتجاع به کردستان به صفوف 
تان در سنگر مقاومت کردس ١٣۵٨شد. رفيق عباس در سال 

  .جان باختدر طی يک درگيری نزديک پاوه 

   

   چمنی محمدرضا

در  ١٣٢۴رفيق محمدرضا چمنی در سال 
اراک متولد شد. پس از اتمام تحصيالت 
متوسطه در رشته مکانيک در دانشکده 

تکنيک، مشغول تحصيل شد. در ھمين پلی
زمان در اعتراضات دانشجوئی شرکت 

 سبداشت. پس از اتمام تحصيل، برای ک
که پليس نتواند او را تجربه و برای اين

ھای مختلفی چون کارخانه کند، در کارخانه شناسايی
و سپس به  کارکردآھن سازی اراک، کارخانه ذوبماشين

ناظر، شروع  عنوانبهاھواز رفته و در شرکت نفت اھواز، 
در پااليشگاه آبادان، توسط  ١٣۵٣. روز نھم آبان کارکردبه 

ھای بسيار قرار نجه تی دستگير و تحت شکمأمورين امني
 ازآنپسگرفت. دو ھفته تمام شکنجه ادامه پيدا کرد. 

گران رفيق محمدرضا را به بيمارستان شکنجه
متوجه شدند، معالجات  کهوقتیمنتقل کردند. » شاپورجندی«

 سانبدينو  تزريق کردند آمپول ھوااثری ندارد، به رفيق 
  .جان سپرد ١٣۵٣چھارم آبان  رفيق محمدرضا در بيست و

   

  چمنی مھرداد

اسفندماه، سال  ١٢رفيق مھرداد چمنی در 
در کرند غرب در يک خانواده  ١٣٣٧

زحمتکش و سياسی متولد شد. پس از 
پايان تحصيالت متوسطه در رشته 
بيولوژی وارد دانشگاه رازی کرمانشاه 
شد. رفيق مھرداد که قبل از قيام مبارزه 

بود، در جريان قيام نيز را آغاز کرده 
قلعه «تشديد نمود و در حمله و تصرف پادگان  خود رافعاليت 
تھران فعاالنه شرکت داشت. پس از پيروزی قيام به » مرغی

پيشگام کرمانشاه نقش  دھیسازمانکرمانشاه برگشت و در 
فعالی ايفا نمود. مھرداد ھمچنين يک مبلغ توانا بود. پس از 

مسئوليت بخشی از تشکيالت استان  انشعاب، رفيق مھرداد
غيابا توسط حاکم  ١٣۶٠داشت. در سال  بر عھدهکرمانشاه را 

شرع، به اعدام محکوم شد. رفيق مھرداد مدتی مجبور به 
مجدداً به کرمانشاه  ازآنپسترک محل فعاليت شد، ولی 

دستگير شد و  ١٣۶١بازگشت، سرانجام در سوم فروردين 
وار رار گرفت. دو روز بعد فدائیھای وحشيانه قزير شکنجه

بر زبان آورد، زير شکنجه جان  ایکلمهبدون آنکه حتی 
پيکر رفيق مھرداد بر روی  ماهفروردينباخت. روز شش 

  شانه ھزاران زحمتکش در کرند به خاک سپرده شد.

  

  

  

 

   محمد زادهچوپان 

در  ١٣١۵متولد  زادهچوپانرفيق محمد 
ای پس از کودت شھر قم و کارگر بنائی بود.

مرداد به گروه جزنی پيوست و در  ٢٨
زندگی مخفی را آغاز  ١٣۴۶زمستان 

 ١٣۴٧ماه در تير  از ھفتکرد؛ و پس 
ھمراه با رفقا سعيد کالنتری و  کهھنگامی

ن به فلسطين را داشت  کيانزاد قصد رفت
خيانت عباس شھرياری در مرز خرمشھر دستگير شد.  براثر

ام زاھدان تبعيد شد و در سی به زندان ١٣۴٨در سال 
تنھا چند ماه به پايان محکوميتش  کهھنگامی ١٣۵۴فروردين 

رار فنمانده بود ھمراه با ھشت زندانی ديگر به بھانه ساختگی 
 شدشاه بسته  رگبار مزدورانھای اوين به زندان، در تپه از
  جان باخت. و

   

   چوخاچی برادران حسين

ر شھر رفيق حسين چوخاچی برادران د
که ھنگامی ١٣۵٠تبريز متولد شد. در سال 
اند، به علت  خودر دبيرستان درس می

فعاليت سياسی دستگير و پس از دو سال 
تحمل زندان، آزاد شد. مدتی بعد متوجه شد 

به  روازاينکه تحت نظر قرار دارد. 
برای  ازآنپسزندگی مخفی روی آورد. 

م تبريز پس از ضربه به تيادامه فعاليت به تيم تبريز منتقل شد. 
 روزبهباختن رفقای اين تيم، در ھمان و جان ١٣۵۴در بھمن 

بار ديگر توسط  ١٣۵۴اسفند  اوايلتھران برگشت. در 
ساواک دستگير شد، اما توانست مزدوران ساواک را گمراه 

در خانه تيمی  ١٣۵۵ ماهدیدر  ازآنپسکرده و آزاد گردد. 
اھيميا و کيومرث سنجری به به ھمراه رفقا فردوس آقاابر

که رفقا توانستند در پناه آتش رفيق  محاصره ساواک درآمد
از خط محاصره خارج شوند. در سيزدھم  سالمتبهفردوس 

آباد تھران به خانه تيمی رفقا در خيابان نظام ١٣۵۵بھمن 
محاصره مزدوران ساواک و کميته مشترک درآمد. رفيق 

 است، طی اين درگيری نابرابر،وار به مقابله برخحسين فدائی
 .جان باختو  قرار گرفتمورد اصابت گلوله 
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  حاتمی جعفر

در جنوب تھران متولد شد.  ١٣٣٧رفيق جعفر حاتمی در سال 
علم در م عنوانبهرفيق جعفر پس از پايان تحصيالت متوسطه 

مدارس جنوب تھران به کار مشغول شد. در اين زمان رفيق 
آباد به ھای نازیمربی ورزش نيز در پارک عنوانبهجعفر 

آموخت و با حقوق ناچيز معلمی که کودکان ورزش می
گرفت، بين کودکان مدارس مسابقات ورزشی، ترتيب می
اعتراضات و  دھیسازمانداد. در جريان قيام فعاالنه به می

آباد پرداخت. پس از قيام به صفوف تظاھرات در منطقه نازی
فدائيان پيوست و در مدارس مواضع سازمان را در بين 

کرد. رفيق جعفر در يورش پاسداران تبليغ می نششاگردا
دستگير  خردادماه ٢٧آباد، در سرمايه به ھزار دستگاه نازی
ه اوين از رفيق خواست بی دادگاهو به زندان اوين منتقل شد. در 

شود که از مبارزه دست بردارد و توبه کند تا آزاد شود. می
ارزه و از مبمن يک فدائی خلقم «پاسخ رفيق جعفر، اين بود: 

آزادی مردم جانم را فدا خواھم  درراهدست نخواھم کشيد و 
رفيق جعفر به ھمراه  ١٣۶٠تير سال  چھاردھم روز» کرد.

رفيق علی و بيست رزمنده و انقالبی ديگر در زندان اوين 
  جوخه تيرباران رفت. پایبه

   

   حاتمی مھوش

رفيق مھوش حاتمی در بيست و ششم 
در حمله ساواک  ،١٣۵۵ ارديبھشت سال

به خانه تيمی خيابان خيام (پايگاه 
نو) به ھمراه پنج رفيق ديگر پس از تھران

  .جان باختنظير مقاومتی بی

    

  محمدی کريمحاج علی

در شھر تبريز  ١٣٣٢محمدی در سال علیرفيق کريم حاج
متولد شد. رفيق کريم در جريان انقالب فعاالنه در تظاھرات 

اشت و پس از قيام به صفوف فدائيان و اعتراضات شرکت د
 در ازجملهھای مختلفی پيوست. پس از انشعاب مسئوليت

رابطه با شاخه آذربايجان و شمال را بر عھده داشت. رفيق 
دستگير شد و پس از دستگيری تحت  ١٣۶۴کريم در سال 

وار مھر سکوت و فدائی فرسا قرار گرفتھای طاقتشکنجه
شکارچيان انسان رفيق کريم را از بر لب داشت. در اين روز 

آموزشگاه برای اعدام فراخواندند، رفيق کريم به  ٣سالن 
 ١٣۶۶ھمراه رفيق صديق در روز سی و يکم فروردين سال 

  در زندان اوين تيرباران شد.

  

   حاجيان سه پله عبدالکريم

رفيق عبدالکريم حاجيان سه پله در 
اصفھان متولد شد. پس از پايان 

با  ١٣۴۶توسطه، در سال تحصيالت م
کسب رتبه اول کنکور، در رشته قضائی 
وارد دانشکده حقوق دانشگاه تھران شد. 
از ھمان آغاز از فعالين سياسی دانشگاه 

به يک محفل  ١٣۴٨بود. در سال 
. پويان پيوست -به گروه احمدزاده ازآنپسمطالعاتی پيوست. 
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وه کوه بايست به گرجزو افرادی بود که می ١٣۴٩در سال 
به پيوندند، ولی با توجه به آغاز حرکت در سياھکل اين 

دستگير و تحت  ١٣۵٠موضوع منتفی شد. در سال 
فرسا قرار گرفت و کالمی بر زبان نياورد. ھای طاقتشکنجه

نمايشی به حبس ابد محکوم شد. » دادگاه«در يک  ازآنپس
به ھمراه سه رفيق ديگر به جوخه  ١٣۵٠اسفند  ١٢ولی در 

   عدام سپرده شد.ا

   

   محمدرضا حاجی خانی

در ابھر از توابع  ١٣٣٩در سال  حاجی خانی محمدرضارفيق 
زنجان متولد شد. رفيق محمد در جريان قيام در اعتراضات 
و تظاھرات فعاالنه شرکت داشت و پس از قيام به صفوف 
فدائيان پيوست. بعد از انشعاب رفيق محمد در شاخه 

دستگير و  ١٣۶۴کرد. در سال اليت میآذربايجان سازمان فع
 وار مقاومتفرسا قرار گرفت و فدائیھای طاقتتحت شکنجه

سال زندان محکوم شد. رفيق  ١٢رفيق محمد به  ازآنپسکرد. 
داشت و در سال  آشنايیبه مواضع سازمان  خوبیبهمحمد 
ھا را نوشته و در اختيار آموزشگاه آن ٣در سالن  ١٣۶۵
بودند، قرار داده و در  دستگيرشدهھای قبل که سال رفقانی

شد. ھمچنين رفيق محافل درون زندان اين مطالب خوانده می
محمد مسئوليت تئوريک جمعی از رفقای ھوادار را بر عھده 

در کنار رفيق  ١٣۶۶ اوايلو  ١٣۶۵داشت. در اواخر سال 
بندی نظرات رفقای اقليت حميدرضا نصيری، مسئوليت جمع

گيری جمعی مسائل بند و زندان جھت موضع در رابطه با
رفقای اقليت را بر عھده گرفت. در کشتار زندانيان سياسی 

  در زندان گوھردشت به جوخه اعدام سپرده شد. ۶٧سال 

   

  مرتضی ھاحاجی شفيعی

ھا در سال رفيق مرتضی حاجی شفيعی
ھای آخر در متولد شد. سال ١٣٢۶

 يلدر قزوين به تحص »پھلوی«دبيرستان 
مشغول شد. در ھمين دوران مطالعات 
سياسی را نيز آغاز کرد. رفيق مرتضی 
پس از پايان تحصيالت متوسطه وارد 
دانشکده ادبيات دانشگاه شيراز شد. در 

دانشگاه با آثار مارکسيستی آشنا شد و به سازمان گرايش 
طی يک درگيری در خوابگاه  ١٣۵٠يافت. در ششم دی 

زند) با  چھارراهدی، نزديک دانشگاه (اول خيابان سع
مزدوران ساواک، در کنار دو رفيق ديگر پس از مقاومت و 

. رفيق مرتضی در آن زمان جان باختطوالنی،  درگيری
  دانشجوی سال آخر دانشگاه بود.

  

  (آلقئر) حالی زادهحالی 

در يک » قره خوجه«رفيق حالی حالی زاده در روستای 
رفيق حالی از  متولد شد. روستايیخانواده زحمتکش 

صحرا، در پی تھاجم پاسداران ھواداران سازمان در ترکمن
بود. ساعت نزديک به  دستگيرشدهصحرا سرمايه به ترکمن

يک و نيم صبح اين روز بود، با توجه به اينکه ماه رمضان 
گرفتند، ھا که روزه میبود، زندانيان عموماً بيدار مانده و آن

شدند. در خواب آماده میسحری خورده و بعد ھمگی برای 

گويد که اين لحظه نگھبان رفيق حالی را صدا کرده و می
خودش را آماده کند. ھمه متوجه شدند که اين ساعت کسی را 

برند. تعدادی از زندانيان به وسط حياط برای بازجوئی نمی
 کنند. تأثير مثبت رفتار رفيقرفته و شروع به شعار دادن می

بود که زندانيان سياسی در حمايت  اینهگوبهحالی در زندان 
از رفيق، نسبت به اين اقدام دست به اعتراض زده و عليه 

دانستند که چه بايد زندان نمی کارکناندادند. رژيم شعار می
پاسدار  ۶٠بعد به ناگاه بيش از  يک ساعتبه کنند، نزديک به 

و با مسلسل زندانيان  حاضرشدهسرمايه در باالی بام زندان 
 . در اين ميانبرگردندھا را تھديد کردند که سريعاً به سلول

ھا رفيق حالی با آرامش با زندانيان صحبت کرده و از آن
و از يک فاجعه جلوگيری  برگردندھا خواھد که به سلولمی
 صفبهزندانی در زندان شھربانی گنبد،  ١٢٠کند. تمام می

 فيق حالی سپسشده و با رفيق حالی آخرين وداع را کردند. ر
زندانيان برگشته با لبخند و  طرفبهدر کنار درب خروجی 

به عالمت پيروزی آخرين وداع را با  کردهگره ھايیمشت
ه جوخ سویبهوار رفقای خود و ديگر زندانيان نمود و فدائی

 ١٣۵٩آتش رفت. رفيق حالی در بيست و يکم مرداد سال 
روستای محل تيرباران شد. رفيق را در يک تپه نزديک 

 پاسبهتولدش دفن کردند، زحمتکشان روستا اين تپه را 
مقاومت و عزم راسخ رفيق حالی در دفاع از حقوق خلق 

  اد.اند. يادش گرامی بگذاری کردهنام» آلقئرتپه«ترکمن به نام 

  

  حامدی مقدم حسن

از روستاھای اطراف  دريکیرفيق حسن حامدی مقدم 
متولد شد. رفيقی راستين و  ای زحمتکشسياھکل در خانواده

کارگران و  رھايیسراپا شور و ايمان به مبارزه برای 
زحمتکشان بود. از مدتی قبل مزدوران سپاه و بسيج يک 
قرارگاه بزرگ در اين روستا ايجاد کرده بودند. روز دوم 

، مزدوران متوجه شده بودند که رفيق حسن به ١٣۶٠ مھرماه
برد. تعداد زيادی سر می اش بهروستا برگشته و در خانه

پاسدار مسلح خانه رفيق را محاصره کرده و از ھمه طرف با 
طمئن که مرگبار مسلسل، خانه را به گلوله بستند. پس از اين

جان باخته است، وارد خانه شدند و جسد بیشدند که رفيق جان
  کردند. قطعهقطعهرفيق را نيز با چاقو و قمه، 

  

  حامدی منوچھر

 گذارانبنياناز  چھر حامدیمنورفيق 
 ١٣۵٣گروه اتحاد کمونيستی بود. در سال 

جھت کسب تجارب و رابطه جھت پيوند 
گروه ستاره، با سازمان به ايران برگشت 

رفقای فدائی زندگی مخفی خود  به ھمراهو 
را آغاز کرده بود. در حمله بيست و ھشتم 

ساواک به خانه  ١٣۵۵سال  ماهارديبھشت
  پس از چند ساعت مقاومت، جان باخت. تيمی در رشت،

  

   منصور حبيبی زاده

ای در خانواده ١٣۴٠رفيق منصور حبيبی زاده در سال 
زحمتکش در دزفول متولد شد. از ھمان اوان کودکی فقر و 

لمس کرده بود. در جريان قيام فعاالنه در  عينبهرنج را 
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اعتراضات و تظاھرات شرکت کرد و پس از قيام به سازمان 
پيوست. در دزفول با کمک چند رفيق ديگر تشکيالت ھوادار 
را ايجاد کرد و با شاخه جنوب سازمان ارتباط مستقيم برقرار 
کرد. پس از ضربه به تشکيالت جنوب، روابط رفقای دزفول 
نيز مشخص شد و ضربه به اين تشکل ھوادار نيز سرايت 
 کرد. رفيق منصور توانست با ھوشياری از دام شکارچيان
انسان بگذرد و مدت دو سال در شھرھای مختلف به کارگری 
مشغول شد. در طی اين مدت کوشش او برای ارتباط مجدد با 
سازمان نتيجه نداد، از ھمين رو تصميم گرفت برای گرفتن 
تماس به خارج برود. به ھنگام خروج از مرز دستگير و به 

تقل ن، برای بازجوئی بيشتر به دزفول مشدنشدنبال شناخته 
فرسا قرار گرفت و در ھای طاقتشد. در آنجا تحت شکنجه

سال زندان محکوم شد. رفيق منصور در  ١۵به » دادگاه«
ھمين دوران به سرطان مغز مبتال شد و نزديک به شش ماه 

 نجهوپدستترين امکانات پزشکی با آن بيماری بدون کوچک
ه ب ١٣۶۴از روزھای بھمن سال  دريکیتا اينکه  نرم کرد

دليل فشار خانواده به بيمارستانی در تھران منتقل گرديد تا 
مورد عمل جراحی قرار گيرد. در اين زمان ديگر بيماری 

پيشرفته شده بود و رفيق منصور روز بعد از  ازحدبيش
  .فروبسترسيدن به بيمارستان، چشم از جھان 

  

  حدادی مقدم جھانشاه

. رفيق جھانشاه رفيق جھانشاه حدادی مقدم متولد رامسر بود
آباد کرج دستگير شد. رفيق جھانشاه در اسالم ١٣۶۴در سال 

  در تھران اعدام شد. ١٣۶۵حدادی مقدم در مھرماه 

  

   پور احمدحسن 

در لنگرود متولد شد. رفيق احمد  ١٣٣٩رفيق احمد در سال 
در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس از قيام به صفوف 

در تھران  ١٣۶٠حمد در تابستان فدائيان پيوست. رفيق ا
دستگير و پس از چند روز شکنجه به جوخه اعدام سپرده شد. 
مزدوران اوين حتی نتوانستند به وابستگی سازمانی رفيق 

ھوادار مجاھدين اعالم  عنوانبهاحمد دست يابند و نام او را 
  کردند.

  

   پور اصيل غفورحسن

پور اصيل متولد سال رفيق غفور حسن
در الھيجان بود. پس از اتمام  ١٣٢١

 ١٣۴١تحصيالت متوسطه، در سال 
تکنيک تھران شد و در وارد دانشکده پلی

التحصيل گرديد. در فارغ ١٣۴۶سال 
ظريفی  -به گروه جزنی ١٣۴۴سال 

پيوست. پس از وارد آمدن ضرباتی به 
اين گروه، غفور باھمت تمام به بازسازی گروه پرداخت. 

بعد از دستگيری تعدادی از  ١٣۴٨رفيق غفور در سال 
رفتند توسط ساواک شناسايی شد و مبارزان که به فلسطين می

در رابطه با  ١٣۴٩آذر  ٢٣تحت تعقيب قرار گرفت. در 
ھا در ارتباط بود، دستگير شد و پس از محفلی که رفيق با آن

به ھمراه دوازده  ١٣۴٩اسفند  ٢۶ھای فراوان، در شکنجه
  عدام سپرده شد.رفيق ديگر به جوخه ا

    پور اصيل فاطمهحسن

پور اصيل در الھيجان متولد شد. رفيق رفيق فاطمه حسن
فاطمه تحت تأثير فضای سياسی خانواده، سريعاً به فعاليت 
سياسی روی آورد و توانست در ارتباط با سازمان قرار 

بر جعفری اکبگيرد. در ابتدا در يک تيم به مسئوليت رفيق علی
به تيم ساری منتقل گرديد و  ١٣۵۴د. در سال دھی شسازمان

ل باختن رفيق بيدختی که مسئوپس از ضربه به اين تيم و جان
اين تيم بود، تحت مسئوليت رفيق پاشاکی به تيم گرگان انتقال 

رفيق فاطمه به تيم آمل منتقل شد. در شامگاه  ازآنپسيافت. 
وران ، خانه تيمی رفقا به محاصره مزد١٣۵۴ ماهدی ھجدھم

وار دست به مقاومت زدند. چند ساواک درآمد. رفقا فدائی
رفيق ساکن در خانه توانستند، در پناه آتش رگبار مسلسل 

 ربراثرفيق فاطمه از صحنه نبرد خارج شوند. رفيق فاطمه 
  .جان باختاصابت گلوله در اين نبرد نابرابر 

  

  پور علیحسن

 ب بود. رفيقپور از فعالين سازمان در جنورفيق علی حسن
فرسا قرار ھای طاقتعلی پس از دستگيری تحت شکنجه

وار اسرار تشکيالت را در سينه حفظ کرد گرفت، ولی فدائی
در بندرعباس به جوخه تيرباران  ١٣۶٠و در چھاردھم مھر 

  سپرده شد.

  

  مصطفی پور اصيلحسن

اصل متولد يکی از روستاھای  پورحسنرفيق مصطفی 
غفور و فاطمه بود.  باختهجانقای الھيجان و برادر رف

مصطفی در تيم گرگان مشغول فعاليت بود و پس از ضربه 
به تھران منتقل شد. رفيق  ١٣۵۴به اين تيم در زمستان 

سال  ارديبھشت روز آخرچند  ھایدرگيریمصطفی طی 
  است. باختهجانھای تيمی از خانه دريکی، ١٣۵۵

   

   حسنوند گندائی خيرهللا (حسن)

از  دريکی ١٣٣٢حسن در سال  رفيق
دھات اطراف مسجدسليمان متولد شد. در 
سنين کودکی پدرش را از دست داد. پس 

 امرارمعاشاز تحصيالت ابتدائی، جھت 
اش به کارگری پرداخت. خود و خانواده

در صنايع فوالد اھواز  سالگیھفدهدر 
استخدام شد. در زمان قيام يکی از 

ات اين بخش عظيم کارگری اصلی مبارز سازمان دھندگان
بود. پس از برپائی ستاد سازمان در آبادان به صفوف فدائيان 
پيوست. در جريان حمله عوامل رژيم به ستاد، رفيق حسن به 

مبارزات مردم،  براثرفدائی ديگر به زندان افتاد.  ۴١ھمراه 
صنايع  ١٣۵٨رفقا بعد از سه ماه آزاد شدند. در انتخابات سال 

نمايندگانی بود که اکثريت قاطع آرا را به دست  هازجملفوالد 
داران قرار گرفت و از آورد. از اين رو مورد کينه سرمايه
از اعضای کميته  ١٣۶٠کار اخراج شد. قبل از سی خرداد 

کارگری خوزستان بود و پس از آغاز سرکوب به تھران 
منتقل گرديد و در بخش کارگری تھران فعاليت خود را ادامه 

 ١٣۶٠رفيق حسن پس از ضربات اسفندماه داد. 
ناپذير در سازماندھی تشکيالت کارگری تھران و خستگی
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ساير مناطق مشارکت داشت. در ھمين زمان طی يک 
مأموريت سازمانی در رابطه با بخش کارگری اصفھان در 

بر سر يک قرار به محاصره پاسداران  ١٣۶١ھيجدھم مھر 
د دستگيری وی درآمد و ھنگامی که مزدوران در صد

  باخت.برآمدند، با استفاده از سيانور جان

  

   آباد رشيدحسنی بزرگ

در روستای  ١٣٢٨آباد، در سال رفيق رشيد حسنی بزرگ
آباد، در حوالی اروميه، متولد شد. پس از اتمام بزرگ

تحصيالت متوسطه، به دانشگاه راه يافت. در ھمين زمان از 
 باط با سازمان قرار گرفت.در ارت امين نياطريق رفيق يحيی 

قبل از قيام دستگير و مدتی در زندان به سر برد. پس از قيام 
يکی از مسئولين آذربايجان غربی به فعاليت خود در  عنوانبه

زمان با انشعاب، قاطعانه از صفوف سازمان ادامه داد. ھم
ی مشمدافعان خط ترينسرسختمواضع اقليت دفاع کرد و از 

که در منطقه با توجه به اين ١٣۶٠ر سال سازمان بود. د
مخفی را آغاز  وزندگیبود به تھران منتقل شد  شدهشناخته
کرد، محل رفيق رشيد در تھران زندگی می کهھنگامیکرد. 

مرتجع اروميه و  جمعهامام» حسنی« پدرشاش توسط زندگی
و دستگير شد.  شناسايیدر آن زمان نماينده مجلس ارتجاع 

ھا قرار گرفت. يری تحت شديدترين شکنجهپس از دستگ
به تبريز منتقل شد و مجدداً در آنجا تحت شکنجه و  ازآنپس

ان وار کالمی بر زببازجوئی قرار گرفت. رفيق رشيد فدائی
اش پدرش به زندان تبريز رفته نياورد. در آخرين روز زندگی

 خواھد که اگر برای چند دقيقه در نماز جمعه اروميهاز او می
صحبت کرده و اظھار ندامت کند، آزاد خواھد شد. پاسخ رشيد 

ھر چه مرا شکنجه جسمی و روحی کنيد، «مشخص بود: 
 و با قامتی استوار» توانيد به مقصد خودتان نائل شويد.نمی

در تبريز به جوخه  ١٣۶١از روزھای پايانی زمستان  دريکی
  اعدام سپرده شد.

  

   حسنی قرنی (قارنه)

ارنه) حسنی از رفقای ھوادار سازمان در بوکان رفيق قرنی (ق
زمان با قيام به صفوف فدائيان پيوست و بود. رفيق قرنی، ھم

با شور و عالقه وظائفی را که به وی محول شده بود، انجام 
در حين انجام  ١٣۶٠تيرماه  اوايلداد. رفيق قرنی در می

ھای وظائف انقالبی خود دستگير و پس از تحمل شکنجه
به ھمراه رفيق حميد اشراق در  ١٣۶٠يانه، در دوم آذر وحش

  تھران به جوخه تيرباران سپرده شد.

 

   حسنی محمدعلی

متولد شد. رفيق محمد  ١٣٣٨رفيق محمدعلی حسنی در سال 
تحصيالت متوسطه را به پايان رسانيده بود. در جريان قيام 
رفيق محمد فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت 

از قيام به صفوف فدائيان پيوست. محمد پس از  و پس
وار ھای بسيار قرار گرفت و فدائیدستگيری تحت شکنجه

مقاومت کرد. پاسداران سرمايه در روز پانزدھم ارديبھشت 
رفيق محمد را در کرج به جوخه تيرباران  ١٣۶١سال 

  سپردند.

  

   محمد حسنی گتوند

نقالب با سازمان رفيق محمد در گتوند متولد شد. در جريان ا
آشنا شد و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق محمد 

کرد. پس از در تشکيالت خوزستان سازمان فعاليت می
 ھایضربات به اين بخش دستگير و پس از تحمل شکنجه

آباد شيراز در زندان عادل ١٣۶٢فرسا در اواسط سال طاقت
  به جوخه تيرباران سپرده شد.

    

   علی (انوش) حسين زاده

باالن از توابع رودسر متولد شد. رفيق انوش در روستای بی
رفيق انوش در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس از قيام 
به صفوف فدائيان پيوست. رفيق انوش در جريان کشتار 

  تيرباران شد. در تھران ۶٧زندانيان سياسی در سال 

   

  صمد حسين زھی

 ١٣٣٧ل در سا حسين زھیرفيق صمد 
در سراوان در يک خانواده فقير و 
زحمتکش متولد شد. پس از پايان 

دانشسرای تحصيالت متوسطه وارد 
، در ١٣۵۵زاھدان شد. در سال  مقدماتی

 و ارتباط با محافل دانشجوئی قرار گرفت
به فعاليت سياسی روی آورد. پس از پايان 

از دھات دورافتاده و محروم سراوان به  دريکیتحصيالت 
ھوادار  عنوانبه ١٣۵۶تدريس پرداخت. رفيق صمد از سال 

سازمان شروع به فعاليت کرد. پس از قيام در ارتباط مستقيم 
، ارتجاع که از ١٣۵٩با سازمان قرار گرفت. در سال 

تبليغات و محبوبيت صمد در ميان زحمتکشان به خشم آمده 
نھا تبا ابتکار شخصی  ازآنپسبود او را از کار برکنار کرد. 

فروشی سراوان را تأسيس کرد. در جريان انشعاب در کتاب
سازمان، به تبليغ مواضع انقالبی اقليت پرداخت و در اين 

 ١٣۶٠به جريان اکثريت نپيوست. در سال  نيرويیشھر ھيچ 
ين تراز فعال» استاربامی«و پس از ضربات به تشکيالت 

يق نيروھا جھت بازسازی تشکل ھوادار سازمان بود. رف
 ١٣۶٢حسين در حين اجرای يک مأموريت در خرداد سال 

فرسا در ھای طاقتدستگير و پس از تحمل ھشت ماه شکنجه
  به جوخه تيرباران سپرده شد. ١٣۶٢شانزدھم بھمن 

  

   حسينی ابرده عسگر

 ١٣٢٢ابرده در سال  عسگر حسينیرفيق 
متولد شد. رفيق عسگر فعاليت خود را از 

جم دبيرستان بود، دورانی که در سال پن
آغاز کرد. رفيق عسگر عضو يک محفل 

اد چی و بانژمطالعاتی با شرکت رفقا رشت
اعضای اين  ١٣۵٠در مشھد بود. در سال 

شوند. پس از آزادی محفل دستگير می
پور که در زندان با او آشنا رفيق عسگر از طريق رفيق حسن

ر عسگ گيرد. رفيقشده بود، در ارتباط با سازمان قرار می
چی و در مشھد به ھمراه رفقا رشت ١٣۵۴بار در مرداد يک

و در پناه آتش  بانژاد به محاصره مزدوران ساواک درآمد
رفيق بانژاد توانست خط محاصره را شکسته و از منطقه 
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پليس سياسی شاه توانست به آدرسی  ١٣۵۵خارج شود. سال 
ان مدسترسی پيدا کند که محل اجالس رھبری و مسئولين ساز

ی و در مھرآباد جنوب شدهتأسيس تازگیبهبود. اين پايگاه که 
به محاصره تعداد زيادی  ١٣۵۵قرار داشت، روز ھشتم تير 

ر با ساي عسگر ھمراهاز عوامل امنيتی رژيم شاه درآمد. رفيق 
يه ھای خود علتا آخرين گلوله رفقا، طی يک نبرد سلحشورانه

ومت دالورانه سرانجام ھا مقااز ساعت و پسمزدوران جنگيد 
ھای متعالی کمونيسم ساخت. يادش خون خود را وثيقه آرمان

  گرامی باد.

    

   حسينی افسر السادات 

 ١٣٢۴رفيق افسرالسادات حسينی در سال 
در شھر بروجرد متولد شد. رفيق افسر پس 
از اتمام تحصيالت متوسطه، وارد انستيتو 

ال سکه عالی علوم بيمارستانی شد. ھنگامی
گذراند به زندگی مخفی دوم دانشگاه را می

در بخش کارگری  ازآنپس روی آورد.
کارگر در  عنوانبهشد و  دھیسازمان

. رفيق افسر روز دھم کارکردکارخانه قرقره زيبا آغاز به 
در سرپل جواديه به محاصره مأمورين  ١٣۵۵تيرماه سال 

ر به واطی يک درگيری، فدائی و درکميته مشترک درآمد 
   .جان باختمقابله برخاست و در اثر اصابت گلوله 

   

   حسينی پرويز

  در تھران تيرباران شد. ۶٧رفيق پرويز حسينی در سال 

  

   حسينی سيد ربيع

متولد شد. تحصيالت  ١٣٣٧رفيق سيد ربيع حسينی در سال 
متوسطه را به پايان رساند. در جريان قيام فعاالنه در 

 عنوانبهداشت. پس از قيام  اعتراضات و تظاھرات شرکت
که توسط ھوادار سازمان به فعاليت مشغول شد. پس از اين

تحت شکنجه قرار  شدتبهپاسداران سرمايه دستگير شد، 
به ھمراه پنج رفيق ديگر در  ١٣۶٠گرفت و در بيستم مھر 

  آمل به جوخه تيرباران سپرده شد.

  

  سيد قربانحسينی 

در بخش گھواره از توابع  ١٣٢٩رفيق قربان حسينی در سال 
ھا ھدفمند در آباد به دنيا آمد. رفيق قربان، سالاسالم

آباد و کرمانشاه به معلمی پرداخت و در روستاھای اسالم
، فعاالنه شرکت نمود. ١٣۵٧جريان مبارزات مردم در قيام 

رفيق قربان از فعالين کانون معلمان کرمانشاه بود. پس از قيام 
) از ١٣۵٨يوست و در ھمان سال (به صفوف فدائيان پ

اخراج گرديد. پس از انشعاب در کرمانشاه  وپرورشآموزش
که تحت تعقيب قرار گرفت، به فعاليت ادامه داد و پس از اين

آباد رفت و در يک از توابع اسالم» ایبه دره«به روستای 
قربان  ١٣۶١مشغول به کار شد. سپس در سال  مرغداری

آباد اسالم بی دادگاهه دستگير شد. در توسط پاسداران سرماي
جالد حاکم شرع، با ضدانقالبی دانستن » موحدی«در مقابل 

رژيم، از مواضع سازمان قاطعانه دفاع کرد. بارھا تحت 
 دديزل آباآباد به زندان شکنجه قرار گرفت و از زندان اسالم

کرمانشاه منتقل شد و مجدداً تحت شکنجه قرار گرفت. رفيق 
و ماه تمام در سلول انفرادی به سر برد. زندانبانان قربان د
 هچراککردند که او را به بند عمومی منتقل کنند نمی جرئت

سخت در ھراس بودند. پس از دو  اشجويانهمبارزهاز روحيه 
آباد منتقل کردند و سپس ماه مجدداً قربان را به زندان اسالم

  ان سپردند.، رفيق را به جوخه تيربار١٣۶١ ماهدی ١٩در 

   

  حسينی عبدهللا

 ١٣۶٢از روزھای شھريور سال  دريکیرفيق عبدهللا حسينی 
در تھران تيرباران شد. رفيق عبدهللا در اين زمان نزديک به 

  سال سن داشت. ٢٩

   

   حسينی عبدهللا

  در تھران تيرباران شد. ١٣۶٧رفيق عبدهللا حسينی در سال 

  

   حسينی فاطمه

در  ١٣٢۶سال رفيق فاطمه حسينی در 
 از پايانشھر بروجرد به دنيا آمد. پس 

تحصيالت متوسطه، ھمچون خواھرش 
افسرالسادات، وارد انستيتوی عالی علوم 
بيمارستانی در رشته پرستاری شد. پس 
از دو سال تحصيل، رفيق فاطمه به 

 ١٣۵۵زندگی مخفی روی آورد. سال 
ه محل کپليس سياسی شاه توانست به آدرسی دسترسی پيدا کند 

اجالس رھبری و مسئولين سازمان بود. اين پايگاه که 
و در مھرآباد جنوبی قرار داشت، روز  شدهتأسيس تازگیبه

به محاصره تعداد زيادی از عوامل امنيتی  ١٣۵۵ھشتم تير 
رژيم شاه درآمد. رفيق فاطمه حسينی ھمراه با ساير رفقا، طی 

عليه مزدوران  ھای خودتا آخرين گلوله يک نبرد سلحشورانه
ھا مقاومت دالورانه، سرانجام خون از ساعت و پسجنگيد 

ھای متعالی کمونيسم ساخت. يادش خود را وثيقه آرمان
  گرامی باد.

   حسينی مستعان رضا

متولد شد. پس از  ١٣٣١رفيق رضا حسينی مستعان در سال 
کارمند در يک اداره دولتی  عنوانبهپايان تحصيالت متوسطه 

کار شد. در جريان قيام فعاالنه در اعتصابات و  مشغول به
تظاھرات شرکت داشت. پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. رفيق رضا از فعالين کارگری اصفھان بود. در 
جريان ضربات به تشکيالت کارگری اصفھان دستگير و زير 

وار مقاومت کرد. فرسا قرار گرفت و فدائیھای طاقتشکنجه
به ھمراه سه رفيق ديگر در  ١٣۶١آبان  در بيست و سوم

   اصفھان به جوخه تيرباران سپرده شد.

  

   اکبرحق بيان علی

در  ١٣٣٠رفيق اکبر حق بيان روز ششم تيرماه، سال 
روستای اميرآباد از توابع نور (استان مازندران)، در يک 
خانواده کشاورز متولد شد. دوران تحصيالت ابتدائی و 

روستا و آمل به پايان رسانيد. سپس متوسطه را در ھمان 
برای ادامه تحصيل وارد دانشگاه تھران شد. به علت 

ھای سياسی و شرکت در مبارزات دانشجوئی، توسط فعاليت
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ساواک مدتی از دانشگاه اخراج شد. پس از پايان تحصيل در 
، ١٣۵۴رشته جغرافيای سياسی در سال 

برای سربازی به پادگان بيرجند اعزام شد. 
در آنجا نيز به جرم دفاع و حمايت از 
سربازان ديگر با يک افسر ارتشی درگير 

در پادگان محاکمه شد. پس  درنتيجهکه  شد
از پايان دوره سربازی برای کار وارد 
اداره آبادانی و مسکن شد، اما بعد از دو 

دبير آغاز  عنوانبهشھر ماه اين شغل را رھا کرده و در قائم
آموزان نقش تقاء آگاھی دانشرا قيام در بکار کرد. در طول

مھمی ايفاء کرد. پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست و در 
از به علت داشتن افکار انقالبی از کار اخراج  ١٣۵٨سال 

شد. سپس برای تبليغ و ترويج مواضع سازمان در بين 
کشاورزان و اھالی زحمتکش، مجدداً به روستا برگشت و با 

ھاشم (از ھواداران پيکار) و با کمک  ھمکاری برادرش
کشاورزان، سيصد ھکتار زمين سه فئودال را بين کشاورزان 
تقسيم کردند. در روز چھارم تيرماه نزديک به شصت پاسدار 

ھا را دستگير کردند. سرمايه به خانه رفقا ھجوم آورده و آن
رفيق اکبر به ھمراه برادرش در  ١٣۶٠روز ھجده تير سال 

  ه جوخه اعدام سپرده شدند. يادشان گرامی باد.شھر نور ب

   

   محمدحسين حق نواز

 ١٣۵١حق نواز از سال  محمدحسينرفيق 
در ارتباط با سازمان قرار گرفت. رفيق 

 عنوانبهمحمد پس از طی دوره آموزشی 
مسئول يک تيم به شمال منتقل شد و تحت 

 اکبر جعفری فعاليتمسئوليت رفيق علی
مسئول يک تيم  عنوانبه ازآنپسکرد. می

شد. رفيق محمد بعداً  دھیسازماندر مشھد 
پليس  ١٣۵۵به عضويت کميته مرکزی سازمان درآمد. سال 

سياسی شاه توانست به آدرسی دسترسی پيدا کند که محل 
اجالس رھبری و مسئولين سازمان بود. اين پايگاه که 

 روزو در مھرآباد جنوبی قرار داشت،  شدهتأسيس تازگیبه
به محاصره تعداد زيادی از عوامل امنيتی  ١٣۵۵ھشتم تير 

با ساير رفقا، طی يک  نواز ھمراهرژيم شاه درآمد. رفيق حق 
ھای خود عليه مزدوران تا آخرين گلوله نبرد سلحشورانه

ھا مقاومت دالورانه، سرانجام خون از ساعت و پسجنگيد 
يادش  ی کمونيسم ساخت.ھای متعالخود را وثيقه آرمان

 گرامی باد.

  

   حکيم علوی کامران

از فعالين  حکيم علویرفيق کامران 
سازمان در بروجرد نزديک به بيست سال 
سن داشت. تحصيالت متوسطه را به پايان 
رسانده بود. پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. رفيق کامران پس از دستگيری 

ھای بسيار قرار گرفت و تحت شکنجه
اومت کرد. در آن ايام که در وار مقفدائی

را اعالم کردند، حتی  شدهاعدام مبارزانھا نام رفقا و روزنامه
دانستند که رفيق کامران وابسته به چه سازمانی است. در نمی

به ھمراه سه مبارز ديگر در شھر  ١٣۶٠بيست و دوم مھر 
  درود به جوخه تيرباران سپرده شد.

  حميدی ابوبکر

پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست و رفيق ابوبکر حميدی 
 ١٣۵٨کرد. در سال با رفقای شھر سقز ھمکاری و فعاليت می

توسط مزدوران رژيم جمھوری اسالمی و در دادگاھی به 
ششم  و روزرياست خلخالی مزدور به اعدام محکوم شد 

شھريور، به ھمراه رفيق يوسف و ھيجده رزمنده ديگر در 
  شد. تيربارانشھر سقز 

   

  حنيفی ھوشنگ

رفيق ھوشنگ حنيفی در قروه معلم بود و 
بين مردم از نفوذ و محبوبيت بسياری 

در يک  کهھنگامیبرخوردار بود. رفيق 
با موتورسيکلت حرکت  روستايیجاده 

کرد به دام مزدوران سپاه افتاد، می
 وبه سپاه پاسداران قروه برده شد  ازآنپس
دھم ھف در تاريخ مزدورانزير شکنجه  در

جان باخت. مزدوران پس از کشتن  ١٣۶٠ارديبھشت سال 
کنند. با جان وی را در ھمان جاده رھا میرفيق، جسم بی

مع نفر ج دو ھزاررسيدن خبر به خانواده رفيق جمعيتی حدود 
شده با اعتراض و شعار دادن نفرت خود را از اين عمل فجيع 

  دھند.نشان می

  

  جليل حواری نسب

 ١٣٣۴ی نسب در سال رفيق جليل حوار
متولد شد. رفيق جليل دانشجوی سال 
چھارم دانشکده تربيت دبير سنندج بود. 

، به ھمراه ١٣۵٧در شب ھفدھم اسفند 
رزمش علی خليقی، برای يک رفيق ھم

مأموريت سازمانی از سنندج عازم تھران 
بودند که در نزديکی بيستون کرمانشاه 

دف کرد. روز بعد با ماشين رفقا تصا» تريلی«يک ماشين 
پيکر رفقا توسط جمع وسيعی از مردم در سنندج به خاک 

  سپرده شد.

  

   حوايی بيژن

رفيق بيژن حوايی از فعالين سازمان در تھران بود که پس از 
دستگير شد. رفيق بيژن در ھشتم آذر سال  ١٣۶٠خرداد 
به ھمراه چند رفيق ديگر در زندان اوين به جوخه  ١٣۶٠

  اعدام سپرده شد.

   

   حياتی

رفيق محمد حياتی در جريان کشتار زندانيان سياسی در سال 
  شد. تيرباراندر تھران  ۶٧

    

  محمد حيدر زاده

رفيق محمد حيدر زاده در بھبھان متولد شد. در جريان قيام 
رفيق محمد فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت 

ر بخش دو پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق محمد 
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از روزھای تيرماه سال  دريکیکرد. تبليغات فعاليت می
که در بھبھان  ھايیدرگيریطی تظاھرات و  ١٣۶٠

بود، رفيق محمد در خيابان ھدف اصابت گلوله  گرفتهشکل
  .جان باختپاسداران سرمايه قرار گرفت و 

   

  حيدريان کبری

 ورفيق کبری حيدريان در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات 
اعتراضات شرکت کرد. پس از قيام به صفوف فدائيان 

ھای و تحمل شکنجه از دستگيریپيوست. رفيق کبری پس 
ارديبھشت  ٣٠در روز  علی کرمفرسا به ھمراه رفيق طاقت
  در زندان شيراز به جوخه تيرباران سپرده شدند. ١٣۶٢سال 

   

   اکبرعلیحيدريان (فخوری) 

ی) در حيدريان (فخور اکبرعلیرفيق 
» محلهگرجی«در روستای  ١٣٢۵سال 

 روستايیای از توابع بھشھر، در خانواده
و زحمتکش متولد شد. پس از پايان 
تحصيالت ابتدائی در ھمان روستا، دوره 
دبيرستان را در بھشھر به پايان رسانيد. 

 معلم به استخدام عنوانبهرفيق علی بعداً 
فعاالنه در  رفيق نيزدرآمد. در زمان قيام  وپرورشآموزش

کرد. پس از قيام به صفوف ای شرکت میاعتراضات توده
سازمان پيوست. در اين دوران مواضع سازمان را برای 

کرد، به ھمين دليل در مھر شاگردانش تبليغ و ترويج می
به ميان کارگران رفت و  ازآنپساز کار اخراج شد.  ١٣۵٩

اه . در سوم تيرمکردکارپزخانه، آغاز به کارگر کوره عنوانبه
توسط پاسداران سرمايه دستگير و به زندان بھشھر  ١٣۶٠

م و ھفت روز بيستھای فراوان در منتقل شد. پس از شکنجه
  به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۶٠تير سال 

  

   مھرداد حيدری فرد

 ١٣۴۴رفيق مھرداد حيدری فرد در سال 
آباد متولد شد. رفيق مھرداد پس در خرم
به صفوف ھواداران سازمان،  از قيام

آموزی پيوست. رفيق پيشگام دانش
آموز سال سوم مھرداد در اين زمان دانش

 در بعدازظھربود. رفيق مھرداد  راھنمايی
در خيابان  ١٣۶٠شھريور سال  روز اول

مشغول  آباددر خرمباندھای سياه که از مدتی قبل  موردحمله
له ا شليک يک گلوفعاليت بودند، قرار گرفت و از نزديک ب

سپاری رفيق مھرداد . در مراسم خاکجان باختبه گردنش، 
سرمايه، نزديک  پاسدارانرغم محاصره قبرستان توسط علی

  آباد شرکت داشتند.به سه ھزار نفر از اھالی مبارز خرم

   

   حيدريه محمد

ای مذھبی در کربال در خانواده ١٣۴۴رفيق محمد در سال 
پس از قيام با توجه به جو مذھبی متولد شد. رفيق محمد 

خانواده به مجاھدين گرايش پيدا کرد و به ھمراه برادرش با 
در  ١٣۶٠کرد. پس از سی خرداد سال اين جريان فعاليت می

در زندان از  ١٣۶۶مشھد دستگير شد. رفيق محمد در سال 

مجاھدين جدا شد و مواضع سازمان را پذيرفت. در جريان 
، ایچنددقيقه، در دادگاه ۶٧سی در سال کشتار زندانيان سيا

در  مھرماه ٨به جرم محارب و مرتد مجدداً محاکمه و در 
  آويز شد.رفت و حلق دارحلقه پایبهوار زندان مشھد فدائی
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  خاکباز غالمحسين

رفيق غالمحسين خاکباز اھل سنندج بود. پس از قيام از فعالين 
سازمان در اين شھر بود. در پی تصرف شھر سنندج توسط 

از شھر، رفيق  پيشم رگهو خروج نيروھای  سپاه و ارتش
غالمحسين در تشکيالت شھر باقی ماند تا با کمک ديگر 

کند. در  دھیسازمانت مردم را رفقای شھر بتواند مبارزا
روز بيست و چھارم  و درھا نيز دستگير حين ھمين فعاليت

به ھمراه رفيق فرشته و يک مبارز  ١٣۵٩ارديبھشت سال 
  ديگر در پادگان سنندج به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   خاکپور شھرام

متولد شد. پس از قيام با سازمان  ١٣۴٣رفيق شھرام در سال 
نگام تحصيل در دبيرستان، به تشکيالت پيشگام آشنا شد و ھ

آموزی پيوست. رفيق شھرام در بخش تبليغات فعال و دانش
 ھایکوشا بود. پس از دستگيری در گرگان تحت شکنجه

ر کالمی ب رفقايشقرار گرفت و ھمچون ديگر  وسطايیقرون
وار در زندان فدائی ١٣۶٢زبان نياورد. در اواسط سال 

  خه تيرباران رفت.جو پایبهگرگان 

 

   خاموشيان محمود

متولد شد. رفيق  ١٣٣٨رفيق محمود خاموشيان در سال 
کارگر  عنوانبهمحمود پس از پايان تحصيالت متوسطه 

کشاورزی مشغول به کار شد. در جريان قيام رفيق محمود 
فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از 

 فيق محمود فعاالنه وظائفقيام به صفوف فدائيان پيوست. ر
ن شکارچيان انسا ازاينکهپسبرد. می پيشبهسازمانی خود را 

رفيق محمود را دستگير کردند، در زندان تحت شديدترين 
وز روار لب به سخن باز نکرد. ھا قرار گرفت و فدائیشکنجه

پاسداران سرمايه رفيق محمود را  ١٣۶١شھريور سال  دوم
  رباران سپردند.در باختران به جوخه تي

  

   خان محمدی محمدرضا

در زندان گوھردشت  ۶٧رفيق محمدرضا خان محمدی سال 
  اعدام شد.

   

  خانجانی عطا

در  ١٣٣٣رفيق عطا خانجانی در سال 
متولد شد. رفيق عطا تا سال » گميش تپه«

سوم متوسطه در تنھا دبيرستان آنجا ادامه 
تحصيل داد و سپس راھی گنبد شده در 

 و دبيرستان بيژن مختوم قلی دبيرستان
سابق) دوره متوسطه را  احمد قلیجزنی (

در رشته ادبيات به پايان رسانيد. رفيق 
تحصيلی ساری شد و  راھنمايیعطا سپس وارد دانشسرای 

معلم راه يافت. در خرداد به دانشگاه تربيت سالهيکپس از 
التحصيل شد. در جريان در رشته جغرافی فارغ ١٣۵٧سال 

م رفيق عطا که مشغول گذراندن دوره آموزشی سربازی قيا
ھا پيوست و در مبارزات مردمی فعاالنه بود، به صفوف توده

شرکت کرد. پس از تشکيل کانون فرھنگی سياسی خلق 
 پرکارترينيکی از  عنوانبهترکمن و ستاد مرکزی شوراھا 

اعضای آن به فعاليت مشغول شد. در ابتدا در  پرشورترينو 
کانون و سپس در بخش دھقانی ستاد  روستايیحقيقات بخش ت

پس از  ١٣۵٨به فعاليت ادامه داد. رفيق عطا در سال 
مرکز ستاد در گنبد، مورد اصابت گلوله قرار  آزادسازی
  .جان باختگرفت و 

   

   خانزاده مھدی

در  ١٣٣٣رفيق مھدی خانزاد در سال 
يک خانواده زحمتکش متولد شد. تا سال 

ن در زاھدان درس خواند و اول دبيرستا
به تھران رفت. در تھران به  ازآنپس

ھمراه رفيق صادق نظيری با دانشجويان 
انقالبی آشنا شد و به محافل مطالعاتی راه 
يافت. مھدی فعاليت سياسی خود را با 

آغاز تحصيالت دانشگاھی در دانشگاه بلوچستان در سال 
که اعتراضات آغاز نمود. در ميان اولين کسانی بود  ١٣۵۴

دانشجوئی را در اين دانشگاه سازمان داد. پس از قيام نيز در 
حمله و يورش ارتجاع به دانشگاه، در صف اول مقاومت 



[ ره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختندگرامی باد ياد و خاط ] 

 

 

  ٦٧ 

اما با ؛ زخمی و دستگير شد شدتبهدانشگاه قرار داشت و 
يابد. بار ديگر  رھايیھوشياری توانست از چنگ مزدوران 

ای خانواده دستگير تمام اعض اتفاقبه ١٣۵٩در زمستان سال 
ديگر  باريکشد. به مدت چھل روز در بازداشت بود، اما 

توانست با ھوشياری از زندان آزاد شود. رفيق يکی از 
ترين رفقای تشکيالت ھواداران سازمان در سيستان و فعال

امالً که کبلوچستان بود. پس از آزادی از زندان، با توجه به اين
ت تھران منتقل شد. رفيق مھدی در بود، به تشکيال شدهشناخته

اثر يک اشتباه، توسط مزدوران سرمايه دستگير و در ھيجدھم 
ھا مبارز ديگر، در زندان اوين به به ھمراه ده ١٣۶٠مھر 

  جوخه اعدام سپرده شد.

  

   خداپناھی شھرام

در گرگان متولد شد. در جريان  ١٣٣٩رفيق شھرام در سال 
ت داشت و از ھمين زمان انقالب فعاالنه در تظاھرات شرک

با سازمان آشنا شد. پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست و 
ھا به فعاليت با سازمان و طرد اکثريتی ھمزمان با انشعاب

دستگير و پس از  ١٣۶٠ادامه داد. رفيق شھرام در سال 
در زندان گرگان به  ١٣۶٢مرداد  ٢ھای بسيار در شکنجه

ن محل اعدام را شھر چالوس جوخه اعدام سپرده شد. دژخيما
  اعالم کردند.

   

  خداداد حشمت

رفيق حشمت از فعالين سازمان در تھران بود که پس از قيام 
ھای تھران به صفوف فدائيان پيوسته بود. او در کارخانه

 ١٣۶٢کرد. در سال گری، کار میمھندس ريخته عنوانبه
به  از زندان آزاد شد. رفيق حشمت ١٣۶۶دستگير و در سال 

راستی در اعتراضات مردم اکبرآباد  محمدرضاھمراه رفيق 
فعاالنه شرکت داشت. از ھمين رو مورد تعقيب  ١٣٧۴

ير قم دستگ -نيروھای امنيتی قرار گرفت و در اتوبان تھران 
رار فرسا قھای طاقتشد. رفيق حشمت بار ديگر تحت شکنجه

چند  به ھمراه رفيق محمد و ١٣٧۵ اسفندماهگرفت و در سوم 
  مبارز ديگر در زندان اوين به جوخه تيرباران سپردند.

   

  خدادادی رحيم

ای در سراب در خانواده ١٣٢٩رفيق رحيم خدادادی در سال 
کارگری متولد شد. از ھمان کودکی ضمن تحصيل به کار در 

به  ١٣۴٩ھای آجرپزی پرداخت. در سال مزارع و کوره
اد و در ھمين ھمراه چند تن از رفقايش گروھی تشکيل د

دستگير و به يک سال و نيم زندان  ١٣۵٠رابطه در سال 
محکوم شد. پس از آزادی تحصيالت متوسطه را به پايان 

 ١٣۵٣رسانيد و ضمن ارتباط با سازمان در سال 
را از سر گرفت. در ھمين ايام برای خدمت  ھايشفعاليت

 سربازی فراخوانده شد و به سربازی رفت. سه ماه در پادگان
پادگان را ترک کرد و به زندگی مخفی  ازآنپسبه سر برد و 

در خيابان نواب تھران، طی  ١٣۵۵روی آورد. در ششم آبان 
  .جان باختيک درگيری با مزدوران ساواک و پليس، 

  

   خدامرادی مرتضی

به دنيا آمد. رفيق  ١٣۴٠رفيق مرتضی خدامرادی در سال 

ت، ولی با شور در جريان قيام سن کمی داش اگرچهمرتضی 
کرد. پس از قيام به و اشتياق در تظاھرات فعاالنه شرکت می

يت آموزی به فعالصفوف فدائيان پيوست و در پيشگام دانش
 ١٣۶١مشغول بود. روز بيست و دوم شھريور سال 

شکارچيان انسان رفيق مرتضی را به ھمراه رفيق بيژن جنتی 
وخه تيرباران و شانزده رزمنده ديگر در زندان سنندج به ج

  سپرد.

  

   خراط پور غالمعلی

 ١٣۵١رفيق غالمعلی خراط پور از سال 
در ارتباط با سازمان قرار گرفت و از سال 

به زندگی مخفی روی آورد. رفيق  ١٣۵٢
غالمعلی خراط پور در دوران فعاليت خود 

ھای مختلفی را بر عھده داشت. مسئوليت
آخرين مسئوليت رفيق، مسئوليت خانه 

 ١٣۵۵ی و تيم مھرآباد جنوبی بود. سال تيم
پليس سياسی شاه توانست به آدرسی دسترسی پيدا کند که محل 
اجالس رھبری و مسئولين سازمان بود. اين پايگاه که 

و در مھرآباد جنوبی قرار داشت، روز  شدهتأسيس تازگیبه
به محاصره تعداد زيادی از عوامل امنيتی  ١٣۵۵ھشتم تير 

د. رفيق خراط پور ھمراه با ساير رفقا، طی رژيم شاه درآم
ھای خود عليه مزدوران تا آخرين گلوله يک نبرد سلحشورانه

ھا مقاومت دالورانه، سرانجام خون از ساعت و پسجنگيد 
ھای متعالی کمونيسم ساخت. يادش خود را وثيقه آرمان

  گرامی باد.

   

   خرده بين سيروس

ای ر خانوادهد ١٣۴٠رفيق سيروس خرده بين در سال 
زحمتکش در سنندج متولد شد. به علت فقر و فشار زندگی 
نتوانست بيش از ھفت سال به مدرسه برود و به کارگری 

ای در جريان قيام، به گيری مبارزات تودهمشغول شد. با اوج
گروھبانی  آموزشگاهاين مبارزات پيوست. پس از قيام به 

ج شد. در اين زمان وارد شد، ولی به علت فعاليت سياسی اخرا
 درزمينهٔ شد.  مرگانپيشرفيق سيروس وارد صفوف 

آوری مھمات و دارو و ساير امکانات نقش تدارکات و جمع
فعالی داشت. در ھمين دوره در سنندج دستگير و مدتی زندانی 

فدائی شد. آخرين  مرگانپيشبود. پس از آزادی وارد صفوف 
 پنج رفيق ديگر بود به ھمراه ١٣۶٠اسفند  ٢٩نبرد رفيق در 

به محاصره مزدوران سپاه » باشماغ«که در روستای 
درآمدند. رفيق سيروس ھمچون پنج رفيق ديگر تا آخرين 

 .جان باختوار جنگيد و لحظات فدائی

 

   خرم آبادی احمد 

رفيق احمد خرم آبادی در بروجرد متولد 
شد. رفيق احمد پس از پايان تحصيالت 

وارد دانشکده متوسطه در رشته شيمی 
پس از  ١٣۴٨تکنيک شد. در سال پلی

سپاه دانش به  عنوانبهپايان تحصيل 
قزوين رفت. رفيق احمد در طی دوره 

پور با آموزشی از طريق رفيق حسن
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در تيم شھر (علمی)  ازآنپسگروه جنگل آشنا شد. 
دستگير  ١٣۴٩شد. رفيق احمد در اسفند سال  دھیسازمان

ھای فراوان قرار گرفت، حت شکنجهشد. پس از دستگيری ت
 سال تيرماه روز چھاردھموار سخن نگفت. رفيق احمد فدائی

جوخه تيرباران  پایبهبه ھمراه رفيق کاظم سالحی  ١٣۵٠
ای برای در زندان بود نامه کهھنگامیرفت. رفيق احمد 

مادرش رفيق عزت غروی نوشت. اين نامه پس از قيام 
  شد.در سطح وسيعی منتشر  ١٣۵٧

   

   خرم آبادی مجتبی

ای سياسی رفيق مجتبی خرم آبادی در بروجرد در خانواده
متولد شد. از ھمان دوران نوجوانی به فعاليت سياسی روی 
آورد. در اين زمان رفيق مجتبی در گروه رفيق محمود 

کرد. پس از ضربات به اين گروه، رفيق آبادی فعاليت میخرم
ھای تيمی در ه يکی از خانهمجتبی به ھمراه رفيق محمود ب

 لوسايتا مدارک و  روندخيابان کورش سابق، ميدان ثريا می
ديگری منتقل کنند. اين خانه از قبل در  جایبهاين خانه را 

محاصره مزدوران ساواک قرار داشت. با نزديک شدن رفقا 
به اين خانه از ھر طرف زير رگبار گلوله قرار گرفتند. رفقا 

اسفند  ١٢قابله پرداخته و رفيق مجتبی در وار به مفدائی
. رفيق محمود توانست خط جان باختدر اين درگيری  ١٣۵٢

   محاصره را شکسته و از منطقه خارج شود.

  

   خرم آبادی محمود

بود که به  ھايیگروهرفيق محمود خرم آبادی عضو يکی از 
ای که به يکی پس از ضربه ١٣۵٢سازمان پيوستند. در اسفند 

شود، رفيق محمود به لرستان افل اين گروه وارد میاز مح
گردد تا به گروه دکتر اعظمی برای رفتن به کوه به برمی

به علت ضربه به تيم کوه، رفيق  ١٣۵٣پيوندد. در سال 
گردند و در دو رفيق اسکندر به تھران برمی اتفاقبهمحمود 

شوند. رفيق محمود در می دھیسازمانمسئول  عنوانبهتيم 
ترور انقالبی "نيک طبع" شرکت  ازجملهعملياتی مختلفی 

داشت. در درگيری با مزدوران ساواک در بيست و ھفتم 
  .جان باخترفيق محمود  ١٣۵۵ارديبھشت سال 

    

  خرم طاھره

 دريکی ١٣٣٣رفيق طاھره خرم در سال 
ای از شھرھای آذربايجان در خانواده

 مرفه به دنيا آمد. از ھمان دوران نوجوانی
اش در به خاطر خصوصيات برجسته

ھمکاری و مساعدت به ديگران، معروف 
 ھایدرحرکتبود؛ و در ھمان زمان نيز 

آموزان فعاالنه شرکت اعتراضی دانش
در  ١٣۵١داشت. پس از پايان تحصيالت متوسطه در سال 

رشته برق دانشگاه صنعتی پذيرفته و وارد دانشگاه شد. از 
مسئوليت رفيق غزال به زندگی  در يک تيم تحت ١٣۵۴اسفند 

مخفی روی آورد. آخرين نبرد رفيق در ھشتم تيرماه در 
جريان محاصره خانه تيمی مھرآباد جنوبی، خيابان پارس، 

سازترين نبردھای ترين و حماسهرقم خورد. نبردی که خونين
رفقای فدائی تا آن زمان بود. تمام منطقه با صدھا مزدور 

زمين و ھوا به محاصره درآمده  ساواک، پليس و ارتش از
بود. رفيق طاھره ھمراه با ساير رفقا، طی يک نبرد 

 وھای خود عليه مزدوران جنگيد تا آخرين گلوله سلحشورانه
ھا مقاومت دالورانه، سرانجام خون خود را از ساعت پس

  ھای متعالی کمونيسم ساخت. يادش گرامی باد.وثيقه آرمان

  

   خسروی احمد (وحيد)

ق احمد (وحيد) خسروی در چالوس متولد شد. در جريان رفي
قيام فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت و پس 

 ١٣۶۴از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق احمد در آذر 
 به ھمراه يک رفيق ديگر گشتبازمیکه از کردستان ھنگامی

 فرسا،ھای طاقتدستگير شد. پس از دستگيری و شکنجه
عاتی به شکارچيان انسان نداد و به ھفت سال زندان اطال

عام زندانيان سياسی در سال محکوم شد. در جريان قتل
برد. رفيق گوھردشت به سر می» ھایاوينی« دربند ١٣۶٧

به اعدام محکوم  ایچنددقيقه» دادگاه«احمد نيز در پی يک 
جوخه اعدام  سویبهوار فدائی ١٣۶٧شھريور  ٩شد و در 

  رفت.

   

   خسروی اردبيلی (داداشی) محمدعلی

 ١٣٢٢رفيق محمدعلی خسروی اردبيلی (داداشی) در سال 
 عنوانبهدر بابل متولد شد. پس از پايان تحصيالت متوسطه، 

مدتی  ازآنپس. کارکردمعلم در دھات کردستان آغاز به 
کارمند در اداره کشاورزی کرج و بانک صادرات  عنوانبه

معلم  عنوانبهس در مازندران مدتی . سپکارکرددر گنبد، 
عضو  ١٣۵٢مشغول به کار بود. رفيق محمدعلی در سال 

ھای ھوادار سازمان در بابل بود. در اين گروه يکی از گروه
جان لنگوری، عباس محسن نوربخش، حسن ازجمله رفقانی

رفيق  ازآنپسپور عضو بودند. کابلی و غالمعلی خراط
مان جھت آموزش به عمان رفت محمدعلی در ارتباط با ساز

ماه سال از روزھای بھمن دريکیو در جبھه نبرد ظفار 
  .جان باخت ١٣۵۴

  

   خسروی پرويز

  در تھران اعدام شد. ۶٧رفيق پرويز خسروی در سال 

  

   خصوصی علی

در  ١٣۴٣رفيق علی خصوصی در سال 
تھران متولد شد. ھنگام دستگيری 

 کومھنرجوی سال سوم ھنرستان تکنی
(سروندی) واقع در شرق تھران بود. رفيق 
علی مبارزات خود را ھمزمان با قيام آغاز 
کرد. از ھمان ابتدا در سنگر پيشگامان 
مبارزه قرار گرفت. رفيق علی در انجام 

 ٩اش رفيقی کوشا و مسئول بود. علی مدت وظائف تشکيالتی
ماه که مسئوليت ھدايت مبارزات ھنرجويان ھنرستان را 

ر مبنای پيش ببرد. ب خوبیبهوانست سياست پيشگام را داشت ت
گزارش مزدوران انجمن اسالمی، مأمورين مسلح رژيم، روز 
شنبه ششم تيرماه به خانه رفيق علی يورش برده او را دستگير 

رفيق علی به ھمراه  ١٣۶٠تير سال  روز چھاردھمکردند. 
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ن يرفيق جعفر و بيست رزمنده و انقالبی ديگر در زندان او
تھران به دست مزدوران جمھوری اسالمی به جوخه اعدام 

  سپرده شد.

   

   خليقی علی

متولد  ١٣٢٨رفيق علی خليقی در سال 
به فعاليت  ۵٠دھه  اوايلھای شد. در سال

 ١٣۵٢سياسی روی آورد. در سال 
 ،ھای وحشيانهدستگير و پس از شکنجه

به مدت سه سال در زندان به سر برد. 
ز زندان مجدداً به فعاليت پس از آزادی ا

مشغول شد و در روزھای قيام نيز فعاالنه 
در صف اول تظاھرات و نبردھای مسلحانه شرکت داشت. 

رزمش جليل ، به ھمراه رفيق ھم١٣۵٧در شب ھفدھم اسفند 
، برای يک مأموريت سازمانی از سنندج عازم حواری نسب

 نتھران بودند. در نزديکی بيستون کرمانشاه يک ماشي
با ماشين رفقا تصادف کرد. روز بعد پيکر رفقا » تريلی«

  توسط جمع وسيعی از مردم در سنندج به خاک سپرده شد.

   

   محمدخوجه علی

خوجه در تھاجم نيروھای رژيم به  محمدعلیرفيق 
 از روزھای دريکیبود.  دستگيرشدهصحرا در گنبد ترکمن

  شد. در گنبد به جوخه تيرباران سپرده ١٣۵٨فروردين 

  

   خورشيدی ناصر

 ١٣۴٠رفيق ناصر خورشيدی در سال 
متولد شد. وی پس از پايان تحصيالت 
متوسطه، برای سربازی فراخوانده شد. 
ناصر پس از قيام به صفوف ھواداران 
سازمان پيوست و در پيشگام 

آموزی آغاز به فعاليت کرد. دانش
سرباز در پادگان  عنوانبهکه  درزمانی

دستگير شد و از ھمان  ١٣۶١شھريور  ١۴ برد،به سر می
فرسا قرار گرفت و ھای طاقتآغاز دستگيری تحت شکنجه

وار مقاومت کرد. پاسداران سرمايه رفيق ناصر را در فدائی
در تھران به جوخه اعدام  ١٣۶٢فروردين سال  ١٩روز 

  سپردند.

   

   خوشنام غالم

در رفيق غالم خوشنام در لرستان متولد شد. رفيق غالم 
جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس از قيام به صفوف فدائيان 

ی کرد و در پپيوست. رفيق غالم در بخش محالت فعاليت می
دستگير شد. رفيق غالم  ١٣۶٢ضربه به اين بخش در سال 

ھمچون ديگر فدائيان بعد از دستگيری تحت شديدترين 
م غال وار مقاومت کرد. رفيقو فدائی ھا قرار گرفتشکنجه
برد. گوھردشت به سر می» ھاکشملی« دربند ١٣۶۶از سال 

، قبل از رفتن از ١٣۶٧عام زندانيان در سال در جريان قتل
د که دانمی اگرچهگفته بود،  ھمبندانشبند، به ديگر رفقا و 

اعدام خواھد شد ولی شرايط زندانبانان را نخواھد پذيرفت و 
از  دريکیرفيق غالم  خود را برای اعدام آماده کرده بود.

  جوخه اعدام رفت. پایبهوار فدائی ١٣۶٧روزھای شھريور 

   

 خوناميردشتی عادل

عادل خوناميردشتی، فرزند نورهللا، متأھل و دارای دو فرزند 
. بود يافتهپرورشبود. او در يک خانواده کارگری متولد و 
در جريان قيام در پدرش از فعالين قديمی حزب توده بود. 

ھرات و اعتراضات فعاالنه شرکت داشت و پس از قيام تظا
رفيق خوناميردشتی مھندس به صفوف فدائيان پيوست. 

 نهٔ درزميکرد و کار می راديوتلويزيونالکترونيک بود، در 
ساخت شنود و کنترل از راه دور (وسايل استراق سمع) 

  تخصص داشت.

سال سن داشت که به جرم ھواداری  وچھارسیرفيق عادل 
ز سازمان در محل کارش دستگير و پس از تحمل ا

در  ١٣۶٠فرسا، در بيست و سوم بھمن ھای طاقتشکنجه
 زندان اوين به جوخه اعدام سپرده شد.
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  داداشی حميدرضا

رفيق حميدرضا داداشی يکی از فعالين سازمان بود که در 
ر برد. دو در زندان تبريز به سر می دستگيرشده ١٣٧٠سال 

اعتراض به وضعيت زندانيان سياسی در ايران، در چندين 
اسی يک اعتصاب زندان تبريز، زندانيان سي ازجملهزندان 

غذای خشک را آغاز کردند. رفيق حميد يکی از فعالين اين 
در اثر اين  ١٣٧۶تير سال  چھاردھمحرکت بود که در روز 

کار . رژيم جنايتجان باختاعتصاب در زندان تبريز 
ھا در جمھوری اسالمی در ھراس از انعکاس اخبار زندان

گزاری مراسم باخته را از برجامعه، خانواده زندانيان جان
  يادبود منع نمود.

   

   دادور فرھاد

ای زحمتکش متولد شد و از رفيق فرھاد دادور در خانواده
ھای جامعه آشنا بود. ھمزمان با کودکی با درد و محروميت

 تشفعاليقيام به سازمان پيوست. پس از قيام بارھا به خاطر 
دستگير و ھر بار پس از آزادی با نيروی بيشتر به سنگر 

خرداد شصت، فرھاد مسئوليت  ٣٠بارزه بازگشت. پس از م
تری را نسبت به گذشته در تشکيالت بر عھده گرفت. سنگين
اوراق سرخ انقالب را  کهدرحالی ١٣۶٠آبان  ١٣روز 

رد، بيکی از محالت زحمتکش نشين جنوب تھران می سویبه

ھای وحشيانه دستگير شد. پس از دستگيری مورد شکنجه
 ھمچنان باقی بود. در جانشبیکه آثار آن بر بدن  قرار گرفت

در شھر کرج به جوخه اعدام سپرده شد.  ١٣۶٠ ماهدیاول 
ھا مجلس با توجه به محبوبيتی که در محل داشت، ھمسايه

بزرگداشتی برای وی برگزار کردند و مادر يکی ديگر از 
  رفقای فدائی در آن مجلس سخنرانی کرد.

   

   داده اميری کتايون

 در رشت ۶٧فيق کتايون داده اميری متولد رشت بود و سال ر
 اعدام شد.

 

   داربيانس آرامائيس

رفيق آرامائيس داربيانس در شھر انزلی متولد شد. رفيق 
در تھران توسط يک تواب  ١٣۶٣آرامائيس در تابستان 

شود. در آن ھنگام شناسايی و ھنگام دستگيری زخمی می
در رشت اعدام  ١٣۶٧د سال مردا ٨سال داشت. در  ٣۴رفيق 

  شد.

  

   داريوش

ای کارگری، متولد رفيق داريوش در مياندوآب در خانواده
کارگر ساختمانی  عنوانبهشد. از ھمان دوران کودکی 

مشغول به کار شد. در جريان قيام فعاالنه در اعتراضات و 
تظاھرات شرکت داشت و در ھمين زمان در ارتباط با رفيق 

(رفيق جھان) قرار گرفت. پس از قيام  اندوآبقلعه ميجھانگير 
به ھمراه دوازده رفيق کارگر ديگر به تھران آمد. در جريان 

ن طلبانه خائنيانشعاب، تالش زيادی در افشای ماھيت فرصت
مشی اکثريتی داشت و از اين طريق رفقای کارگر زيادی خط

انقالبی سازمان را پذيرفتند. رفيق داريوش ھمچنين در بخش 
 ١٣۶٠کرد. پس از خرداد بليغات غرب تھران فعاليت میت

و دستگير شد. رفيق داريوش پس از تحمل  شناسايی
از روزھای ھمين سال، در  دريکیفرسا ھای طاقتشکنجه

  زندان اوين به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

  داسار عبدالرضا (حميد، محمود)

 در يک خانواده ١٣٢٩رفيق عبدالرضا داسار در سال 
کارگری و زحمتکش در آبادان متولد شد. پس از پايان 
تحصيالت متوسطه، در رشته مديريت شرکت نفت، ادامه 

استاد دانشکده بابلسر مشغول  عنوانبه ازآنپستحصيل داد. 
به کار شد. در روزھای قيام، فعاالنه در اعتراضات و 
تظاھرات شرکت داشت. با شروع جنگ ارتجاعی ايران و 

بادان برگشت؛ و در اين زمان فعاليت خود را در عراق به آ
ارتباط با سازمان در بخش محلی آغاز کرد. پس از انشعاب، 
به عضويت کميته خوزستان درآمد و مسئوليت ھدايت 

، شادگان و سر بندرتشکيالت سازمان در شھرھای ماھشھر، 
و روحيه مقاوم  ناپذيریخستگیاميديه را به عھده گرفت. 

ود. ب رفقايشو تحرک  دلگرمیضا ھمواره مايه رفيق عبدالر
گفت: بايد با ترس می رفقايش، به ١٣۶٠پس از ضربات سال 

و ترديد مبارزه کرد، ضعف روحيه نيمی از شکست است. 
رفيق رضا قبل از دستگيری به عضويت سازمان درآمد. 
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عضو کميته جنوب، عمدتاً در رابطه با  عنوانبه ازآنپس
کرد. در سال ھرھای جنوب فعاليت میھای کارگری شبخش

به تھران منتقل شد. در ھمين سال دستگير و به کميته  ١٣۶٢
ھا مشترک برده شد. روزھای متمادی تحت شديدترين شکنجه

کميته مشترک که از مقاومت رفيق  سرباز جویقرار داشت. 
چقدر «بود، به يکی از رفقا گفته بود:  آمدهجانبهعبدالرضا 

دارد، اما  ديروزودداند که شالق ت، نمیدنده اسيک
پاسخ رفيق رضا در مقابل شکنجه » ندارد وسوزسوخت

رفيق را به  ازآنپسسکوت.  بازھمھميشه سکوت بود و 
آباد شيراز منتقل کردند. به عادل ازآنجازندان کارون اھواز و 

ھای خود را برای به سخن گران، تمام آموختهشکنجه
ای نداشت. کار گرفتند، اما نتيجهدرآوردن رفيق رضا ب

رفيق را به جوخه  ١٣۶۴ھفتم تيرماه سال  در روزسرانجام 
  اعدام سپردند.

   

  دانايی فر محمد

 ١۶رفيق محمد دانايی فر متولد بوشھر بود که در روز 
  .ه شدبه جوخه اعدام سپرد ١٣۶٠شھريور 

   

  دانش بھزادی عباس

رفيق عباس دانش بھزادی از رزمندگان 
در شھر بم  ١٣٢١اھکل در سال سي

متولد شد. پس از پايان تحصيالت 
متوسطه برای ادامه تحصيل به دانشکده 
دامپزشکی دانشگاه تھران رفت. در 
ھمين دوران به مبارزات سياسی و 
صنفی روی آورد. رفيق جزء آخرين 

افرادی بود که در سياھکل زنده دستگير شد. پس از 
ساواک قرار  وسطايیقرونھای دستگيری، زير شکنجه

تا بلکه بتوانند به اسرار سازمان دست يابند، ولی  گرفت
نتوانستند از زبان اين رفيق کالمی بيرون بکشند. رفيق در 

با سری افراشته به ھمراه ديگر رفقا به  ١٣۴٩اسفند  ٢۶
  جوخه اعدام سپرده شد.

   

   هللادانشيان کرامت

 ١٣٢۵رفيق کرامت دانشيان در سال 
ای زحمتکش در شيراز وادهدر خان

متولد شد. تحصيالت ابتدائی و 
متوسطه را در تبريز به پايان رساند. 

ھا به فعاليت سياسی در ھمين سال
گرايش يافت. وضعيت بد اقتصادی 
سپاھی دانش  عنوانبهدرھای دانشگاه را به روی او بست. 

در اطراف آمل شد. اين فرصتی » واسکس«راھی روستای 
ھای ش بود که با محيط روستا آشنا شود و دانستهمناسب براي

جوانان منتقل کند. در پائيز  ويژهبهخود را به روستائيان، 
پس از پايان دوره سپاھی به تھران رفت. در آنجا وارد  ١٣۴٧

نامه مرکز آموزش تلويزيون شد. در اين دوره تعدادی فيلم
سپس به اخراج شد.  ازآنجاھا رد شدند و نوشت که تمامی آن

مدرسٔه عالی سپاه دانش رفت. پس از پايان آن، عازم روستای 
از توابع مسجدسليمان شد. ساواک که از مدتی قبل » سليران«

وی را تحت نظر داشت، او را دستگير و به تھران منتقل کرد. 
آزاد شد و به شيراز رفت. در آنجا درصدد  يک سالپس از 

ند، ولی مجدداً دستگير برآمد که با سازمان ارتباط برقرار ک
به ھمراه رفيقش خسرو گلسرخی به  ١٣۵٢بھمن  ٢٩و در 

  جوخه اعدام سپرده شد.

   

  دانيالی مسعود

در  ١٣٣۵رفيق مسعود دانيالی در سال 
از توابع دھستان » ده حوض«روستای 

شھرستان ايذه متولد  در حوالی» سوسن«
ده «شد. پس از پايان تحصيالت ابتدائی در 

» ايذه«ی ادامه تحصيل به برا» حوض
رفت. پس از پايان سيکل اول برای ادامه 
تحصيل به آبادان و از سال دوم دبيرستان 

اھواز مشغول » منوچھری«به اھواز رفته و در دبيرستان 
تحصيل شد. پس از پايان تحصيل در رشته ادبيات در سال 

سپاھی ترويج و آبادانی در زنجان  عنوانبه ١٣۵۶ -١٣۵۵
ربازی خود را آغاز کرد. در جريان قيام رفيق مسعود دوره س

 دھیسازمانمحل خدمت را ترک کرده و در اھواز و ايذه به 
ھای اعتراضی عليه رژيم شاه پرداخت. تظاھرات و حرکت

پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست و با دو مرکز فعال، 
ط ايعنی دانشگاه اھواز و کارگران صنايع فوالد اھواز در ارتب

 دھیسازمانمشغول  ١٣۵٩و  ١٣۵٨قرار گرفت. در سال 
ھای بيکار بود. پس از ھجوم ارتجاع تحصن معلمان و ديپلمه

بود، به اھواز  شدهشناختهبه اين تحصن، رفيق مسعود که 
رفت و در آنجا به فعاليت ادامه داد. در پی حمله ارتجاع به 

حال دفاع  دانشگاه اھواز، در سوم ارديبھشت رفيق مسعود در
ھای از سنگر دانشگاه دستگير و پس از تحمل شکنجه

ھمراه رفيق احمد مؤذن از سازمان  روزبهفرسا در اين طاقت
پيکار به جوخه تيرباران سپرده شد. رفيق مسعود را در 

به خاک سپردند. شرکت تعداد زيادی از مردم منطقه » ايذه«
ق بيت رفيسپاری رفيق مسعود، نشان از محبودر مراسم خاک

  در ميان مردم زحمتکش منطقه بود.

  

   داوودی پرويز

رفيق پرويز داوودی پس از پايان دوران تحصيالت متوسطه 
وارد دانشگاه شد. از ھمين دوران فعاليت سياسی پرويز نيز 
آغاز شد. بعد از اتمام تحصيل رفيق پرويز به سربازی 

ر و به دستگي ١٣۵٢فراخوانده شد و در ھمين دوران در سال 
يک سال زندان محکوم شد. پس از آزادی رفيق پرويز از 
طريق رفيق خشايار سنجری در ارتباط مستقيم با سازمان 

رفيق پرويز به  ١٣۵۵قرار گرفت. روز دھم شھريور سال 
ھمراه يک رفيق ديگر در خيابان شاه در تھران، به محاصره 

 وار دست بهمزدوران کميته مشترک درآمد. رفقا فدائی
مقاومت زده و جھت شکستن خط محاصره اقدام کردند. رفيق 
ديگر توانست در پناه آتش رفيق پرويز خط محاصره را 
شکسته و سالم از منطقه خارج شود. رفيق پرويز پس از اتمام 

ھايش با خوردن سيانور به زندگی خود پايان داد و جانش گلوله
  نمود. ھای انسانی و سوسياليستی سازمانرا فدای آرمان
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   کرمداوودی علی

رفيق علی کرم داوودی در جريان قيام با سازمان آشنا شد و 
م پس از کرپس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق علی

فرسا به ھمراه رفيق ھای طاقتشکنجه و تحملدستگيری 
در زندان شيراز  ١٣۶٢ارديبھشت سال  ٣٠کبری در روز 

  به جوخه اعدام سپرده شدند.

   

  فرد علیدبيری

در  ١٣٢٧فرد در سال رفيق علی دبيری
تبريز متولد شد. پس از پايان تحصيالت 

وارد دانشکده  ١٣۴۶متوسطه در سال 
فنی دانشگاه تھران شد. در دانشگاه در 
مبارزات دانشجوئی فعاالنه شرکت 

 ١٣۵٠داشت، در ھمين رابطه در سال 
دستگير و سپس به سربازی فرستاده شد. 

دستگير و به يک سال  ١٣۵٢علی بار ديگر در سال رفيق 
زندان محکوم شد. پس از آزادی مجدداً در ارتباط با سازمان 

آغاز کرد. رفيق  ١٣۵۴مخفی را از سال  وزندگیقرار گرفت 
طی يک درگيری نابرابر با  ١٣۵۴آبان  ٣٠علی در 

  .جان باختمزدوران ساواک، 

   

   درخشنده توماج شيرمحمد

درخشنده توماج در دوم  دشيرمحمرفيق 
يلمه «در روستای  ١٣٢٧فروردين 

صحرا در يک خانواده ترکمن» ساليان
محروم و زحمتکش متولد شد. دوره 
تحصيلی دبستان را در ھمين روستا به 
پايان رساند و برای ادامه تحصيل راھی 

پس از پايان  ١٣۴۵گرگان شد. در سال 
 نشگاه شد. رفيقتحصيالت متوسطه در رشته ادبيات وارد دا

 ديده و تجربه کرده عينبهتوماج که از کودکی فقر و رنج را 
به صفوف دانشجويان انقالبی  سرعتبهبود، در دانشگاه 

پيوست و در اعتراضات دانشجوئی دانشگاه اصفھان نقش 
دانشگاه را به پايان رساند و  ١٣۴٩ای داشت. در سال ارزنده

ھواز توسط مأمورين ساله در ا ٢۵٠٠ھای در جريان جشن
ساواک دستگير و پس از محاکمه به يک سال زندان محکوم 

سرباز عادی به  عنوانبهشد. رفيق توماج را پس از آزادی 
سربازی فرستادند. در اين دوران نيز محبوب سربازان عادی 
بود. پس از پايان سربازی برای ادامه مبارزه به تھران رفت. 

دستگير و پس از تحمل مدتی نگذشته بود که مجدداً 
سال زندان محکوم شد. در سال  ٢فرسا به ھای طاقتشکنجه
پس از آزادی به روستای محل تولد خود بازگشت. در  ١٣۵۶

پی قيام در تشکيل کانون فرھنگی و سياسی خلق ترکمن و 
ای صحرا نقش ارزندهسپس ستاد مرکزی شوراھای ترکمن

می ستاد مرکزی مسئول روابط عمو عنوانبهايفا کرد و 
صحرا انتخاب شد. رفيق توماج زبان شوراھای ترکمن

ام بھمن سال ھای زحمتکش ترکمن بود. روز ھجدهتوده
از وزارت کشاورزی مأمور حل  نفرهپنج ھيئت، ١٣۵٨
ھار چ اتفاقبهزمين و رسيدگی به کار شوراھای دھقانی  مسئله

م در رھبر خلق ترکمن رفقا توماج، واحدی، جرجانی، مختو

در گنبد جلسه برگزار  صحراترکمنساختمان ستاد شوراھای 
، شبنيمهبعد از  ٢کنند. پس از پايان جلسه در ساعت می

ا دولتی ب ھيئتھمگی از ستاد خارج و رفقا با يک ماشين و 
افتد. روی پل شمال غربی شھر يک ماشين ديگر به راه می

. ماشين اول دھندپاسداران سرمايه به ھر دو ماشين ايست می
کند. رفقای ترکمن در اينجا بازداشت بازرسی و حرکت می

بھمن رفقا را به تھران و زندان اوين منتقل  ٢٢شوند. روز می
بھمن، چھار رفيق فدائی از اوين به مرکز  ٢۶کنند. روز می

دوست در اختيار "محسن رفيق شدهمنتقل سلطنت آبادسپاه در 
 ٢٩رفتند. سحرگاه روز دوشنبه معاون فرمانده سپاه قرار گ "

ن بيد) و چم مينودشتبھمن در مسير بين گنبد و بجنورد (بين 
  رفقا يافت شد. شدهبستهو به گلوله  شدهشکنجهاجساد 

  

   دردی پور آرازمحمد

سال سن  ٢٢رفيق آراز محمد دردی پور متولد بندر ترکمن و 
، در شھر گنبد ١٣۵٨فروردين  ۵در روز  کهھنگامیداشت. 
ا خيابانی ر فروشدستکميته قصد دستگيری يک  مانوران

داشتند به ھمراه ديگر مردم حاضر در آنجا به اين عمل 
برند و دست به سالح می مانورانکند. اعتراض می

شود. در تيراندازی دژخيمان کميته فراری می فروشدست
   بازد.يک نفر مجروح و رفيق آراز جان می

   

   ی)دژآگاه جمشيد (مرتض

رفيق جمشيد (مرتضی) دژآگاه در سال 
به دنيا آمد. پس از  رود دودر شھر  ١٣٣٨

آموزی پيشگام بود؛ و قيام از فعالين دانش
 اقدامات شريفی پوربه ھمراه رفيق مجيد 

 دھیسازمانآموزان را اعتراضی دانش
کرد. جمشيد چند بار دستگير شد ولی می

 هھر بار پس از آزادی با شور بيشتری ب
بود، جھت فعاليت به  شدهشناخته ازآنجاکهمبارزه ادامه داد. 

 دريکیشد.  دھیسازمانشھر اراک منتقل و در بخش محالت 
ھنگام پخش اعالميه در اين  ١٣۶٠سال  آبان ماهھای از شب

به ھمراه  ١٣۶١بعد در چھارم آبان  يک سالشھر دستگير و 
  .به جوخه اعدام سپرده شد رزمشھمديگر رفقای 

  

   دژآگاه مريم

در  ١٣۴٠رفيق مريم دژآگاه در سال 
متولد شد. در دوران  دو رودشھر 

و يکی از  دبيرستان با مسائل سياسی آشنا
فعالين سازمان در اين شھر بود. پس از 

ه معلم مشغول ب عنوانبهپايان تحصيالت 
کار شد. ولی پس از چندی از کار اخراج 

نين گرديد. مريم در بخش زنان و ھمچ
 کرد. سپس به علتنماينده فعاليت می عنوانبهکانون معلمان 

مسائل امنيتی به بروجرد منتقل شد و در بخش زنان شروع 
 دهدستگيرشطی اين مدت چندين بار  اگرچهبه فعاليت نمود. 

تر به فعاليت بود، ولی ھر بار پس از آزادی با عزمی راسخ
به اراک منتقل پرداخت. در ادامه جھت نياز تشکيالتی می

بر آموزی را گرديد. در اين شھر مسئوليت چند ھسته دانش
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بود و داوطلبانه در رابطه با  پرکارداشت. او رفيقی  عھده
 ١٣۶٠ ماهدی ١۴ھا نيز ھميشه آماده بود. در ساير فعاليت

دستگير و زير شکنجه قرار گرفت. بعد  شعارنويسیھنگام 
استوار در برابر  ١٣۶١از ده ماه اسارت در چھارم آبان 

  ھای دژخيمان قرار گرفت.گلوله

   

   دستاران خسرو (آژنگ)

رفيق خسرو (آژنگ) دستاران آخرين 
فرزند يک خانواده کارگری و سياسی 

در  ١٣٣٧از روزھای تابستان  دريکی
آباد، در جنوب تھران چشم به محله خانی

مدت کوتاھی از  ازآنجاکهجھان گشود. 
گذشته بود بر او نام اعدام خسرو روزبه ن

خسرو را نھادند. رفيق خسرو از ھمان 
لمس کرد و از دوران دبيرستان  عينبهکودکی فقر و رنج را 

به فعاليت سياسی روی آورد. در اين زمان رفيق خسرو 
برای ادامه  ١٣۵۶مذھبی داشت. در سال  -ملی ھاگرايش

تحصيل وارد دانشگاه شيراز شد و در اواخر ھمان سال به 
اتھام نماينده دانشجويان مسلمان مخالف رژيم، دستگير و تا 

آباد به آزادی زندانيان سياسی در جريان قيام در زندان عادل
سر برد. رفيق خسرو در جريان قيام تحت تأثير مبارزات 
کارگری قرار گرفت و به سمت سازمان گرايش پيدا کرد و 

رفت. در پس از قيام در ارتباط مستقيم با سازمان قرار گ
 شد و پس از دھیسازمانابتدای فعاليت، در بخش تبليغات 

مدت کوتاھی به بخش کارگری رفت. رفيق خسرو در اين 
ھای نماينده کارگران کارگاھی در دادگاه عنوانبهزمان 

پرداخت و به ھمين کارگری به دفاع از حقوق کارگران می
زمان ھم ھا،دليل چند بار دستگير شد. يکی از اين دستگيری

با انشعاب و طرد خائنين اکثريتی بود که به مدت چھار ماه 
ت: گفچنين می بارهدرايندر زندان به سر برد. رفيق خسرو 

ھای زندانی در مقابل ديگر مخالفين سياسی رژيم، اکثريتی«
ای از عده کهھنگامیاز پاسداران بودند.  ترآفرينمشکل

 ھای زندان برایاکثريتی پاسداران قرار بود به جبھه بروند،
آنان سرود "ای رفيقان" را خواندند و به ھمين جھت نيروھای 

 »چپ خواندن اين سرود را در زندان دادستانی تحريم کردند.
به ھمراه چند  ١٣۶٠آبان  ١٠رفيق خسرو آخرين بار در 

تھران دستگير شد و پس از تحمل  -رفيق ديگر در جاده کرج
فرسا در پانزدھم آذر ھای طاقتنزديک به يک ماه شکنجه

  در زندان اوين به جوخه تيرباران سپرده شد. ١٣۶٠

  

  دقيق ھمدانی مصطفی

رفيق مصطفی دقيق ھمدانی در سال 
در يک خانواده کارگری در  ١٣٣١

ن  اصفھان متولد شد. پس از پايا
در  ١٣۴٩تحصيالت متوسطه، در سال 

رشته برق وارد دانشگاه صنعتی شد. در 
ير په با رفقا پرورش، کاميابی و دانشگا

جھرمی آشنا شد. رفيق مصطفی در  زاده
به عضويت سازمان درآمد. بعداً به تيم تبريز  ١٣۵٣سال 

، ندجان باختمنتقل شد. در درگيری خانه تيمی که چھار رفيق 

مجروح و دستگير شد، در زير شکنجه وحشيانه  شدتبه
در ششم بھمن نياورد و  بر زبانمزدوران ساواک، کالمی 

  .جان باخت، در زير شکنجه ١٣۵۴

   

   دلسوزمقدم رمضانعلی

متولد شد. رفيق  ١٣٣۵رفيق رمضانعلی دلسوزمقدم در سال 
رمضان پس از پايان تحصيالت متوسطه وارد دانشگاه شد. 
رمضان در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات 

زمان شرکت داشت و پس از قيام به صفوف ھواداران سا
پيوست. رفيق رمضان از رفقای فعال سازمان در چالوس 

به ھمراه دو  ١٣۶٠بود. وی در روز يازدھم خرداد سال 
  رفيق فدائی ديگر در چالوس به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   دليلی (دلير) محمدجعفر

متولد شد. پس  ١٣٣٩(دلير) در سال  محمدجعفر دليلیرفيق 
کارگر کشاورزی  نوانعبهاز پايان تحصيالت متوسطه 

مشغول به کار شد. رفيق دلير از ھواداران سازمان بود که 
در بروجرد به ھمراه پنج رفيق  ١٣۶٠در بيست و دوم مھر 

  ديگر به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   دولتی عليرضا

  در تھران تيرباران شد. ۶٧رفيق عليرضا دولتی در سال 

   

   دھقانی بھروز

در  ١٣١٨سال در  بھروز دھقانیرفيق 
يک خانواده فقير کارگری متولد  تبريز در

شد. پس از پايان تحصيالت متوسطه برای 
خرج خانواده تر کمککه بتواند سريعاين

 ١٣٣۶سرا شد. در سال باشد، وارد دانش
بعد از به پايان رسانيدن دوره دانشسرا در 

سالگی معلم روستاھای آذربايجان شد.  ١٨
را رفيق بھروز با رفقا صمد بھرنگی در ھمان دوران دانشس

شتند. گ جدانشدنیو کاظم سعادتی آشنا شد و سريعاً سه رفيق 
رفيق بھروز به زبان انگليس نيز مسلط بود و از وی 

است. شاخه تبريز از اولين  جاماندهبهھای زيادی ترجمه
ی بود که به سازمان پيوست در عمليات حمله به ھايگروه

رفيق بھروز شرکت فعال داشت. پس از کالنتری پنج تبريز 
دستگيری رفيق نابدل، رفيق بھروز برای ادامه فعاليت مخفی 

ھنگام يک  ١٣۵٠به تھران رفت و در سی و يکم ارديبھشت 
قرار به محاصره درآمد و سريعاً به سمت مزدوران آتش 
 گشود و چندين نفر از آنان را مجروح ساخت و سپس دستگير

شکنجه گران ديگر  کهدرحالیشکنجه شد. پس از چند روز 
رمقی برای شکنجه نداشتند، رفيق بھروز بدون آنکه حتا 

زير شکنجه  ١٣۵٠ھشتم خرداد سال  در روزبگويد  کالميک
  فدائی پيوست. باختگانجانبه خيل عظيم 

   

 ديده ور صديق (دکتر بھرام) 

رفيق صديق ديده ور (دکتر بھرام) در ايرانشھر به دنيا آمد؛ 
ھای پزشک در خدمت توده عنوانبهپس از پايان تحصيالت  و

 ھای زحمتکشزحمتکش بلوچستان مشغول به کار بود. توده
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شناختند، صديق با تفنگی بر می خوبیبهايرانشھر وی را 
در دل زحمتکشان  چنانآنپر از دارو،  پشتیکولهدوش و 

بود که گوئی زحمتکشان منطقه وی را جزئی از  جابازکرده
فروردين سال  ٢٩دانستند. صبح روز وجود خودشان می

. درآمدخانه تيمی رفيق به محاصره پاسداران سرمايه  ١٣۶١
رفيق صديق و رفيق منوچھر به ھمراه رفيق آخرداد سپاھی 

خواھانه که قبالً به جنبش آزادی» راه کارگر«از ھواداران 
زنند. یوار دست به مقاومتی جانانه مبلوچ پيوسته بود، فدائی

داد که ماھرانه در حلقه عظيم محاصره نشان می تيرھایتک
در اين جنگ نابرابر  شدتبهرفيق صديق و ديگر رفقا 

ابت اص براثرکنند و سرانجام در اين نبرد نابرابر مقاومت می
  بازند.گلوله، رفيق صديق و آخرداد جان می

   

   ديندار جمشيد

ا رفيق جمشيد ديندار در جريان قيام ب
 صفبهاز قيام  سازمان آشنا شد و پس

فدائيان پيوست. پس از تھاجم رژيم به 
 رگانمپيش صفبهکردستان رفيق جمشيد 

ز ا دريکیفدائی پيوست. رفيق جمشيد 
، طی ١٣۵٩روزھای ارديبھشت سال 

ھای نزديک سنندج مورد اصابت درگيری
 .جان باختگلوله قرار گرفت و 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 جنگدیکه درراه کمونيسم مآن

 بتواند بايد

 جنگدکه بجنگد و ب

 که حقيقت را

 آرد یبه زبان آرد يا نبه

 ھمراھی خيزد يا نخيزدکه به 

 خويشتن را به خطر اندازد و ز خطر بگريزد

 ، گاه اما نشناسندبشناسندش گاه

 جنگدیکه درراه کمونيسم مآن

 جھان يک فضيلت داراست یھالتياز فض

  "جنگدیدرراه کمونيسم م کهنيا"

برشت ولتتبر
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   رازی شھريار

بود. در جريان قيام با  ١٣٣٨ رفيق شھريار رازی متولد سال
سازمان آشنا شد و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. 

به تشکيالت دستگير شد  ١٣۶۴رفيق شھريار در ضربه سال 
  در تھران تيرباران شد. ۶٧و در شھريور سال 

   

   راست خديو بھمن

در يک خانواده  ١٣٣٢رفيق بھمن راست خديو در سال 
آستارا متولد شد. با توجه به  انماھيگيرکشاورز در محله 

اينکه خانواده رفيق بھمن سياسی بودند، از ھمان نوجوانی با 
 امرارمعاشمبارزه آشنا شد. رفيق بھمن برای کمک به 

ھا به صيد ماھی مشغول بود و شب سالگیشانزدهخانواده از 
پرداخت. پس از پايان تحصيالت روزھا به تحصيل می

اخوانده شد، ولی رفيق اعتقادی به متوسطه برای سربازی فر
زندگی مخفی را آغاز کرد. چندين  روازاينسربازی نداشت 

بار تحت پيگرد ساواک و پليس قرار گرفت که با ھوشياری 
توانست فرار کرده و مدتی در تھران و سپس در مراغه مخفی 
شد. ھمزمان با قيام در صفوف فدائيان قرار گرفت و پس از 

بازگشت. در اين زمان به کار صيادی مشغول قيام به آستارا 
و با زبانی ساده مشی انقالبی سازمان را در بين صيادان  شد

که ھواداران  ١٣۶٠کرد. روز اول تيرماه سال تبليغ می
برگزار کرده بودند،  راھپيمايیيک  آستاراسازمان در 

مزدوران جمھوری اسالمی در صف تظاھرات رفيق را 
کند. سداران دو گلوله به رفيق شليک میو يکی از پا شناسايی

زخمی شده بود، اما توانست پاسدار مزدور  اگرچهرفيق بھمن 
را خلع سالح کند. در ھمين زمان مزدور ديگری از پشت 

 پاسداران سريعاً رفيق بھمن ازآنپسرفيق را به گلوله بست، 
شوند. دور می ازآنجارا که زخمی شده بود، در ماشين انداخته 

جان بين راه، با ضربات کارد دژخيمان، رفيق بھمن در 
  .سپاردمی

   

  راستا غالم

متولد شد. پس از قيام به  مسجدسليمانرفيق غالم راستا در 
صفوف فدائيان پيوست. رفيق غالم را پاسداران سرمايه 

در زندان کرج به جوخه  ١٣۶٢از روزھای سال  دريکی
   تيرباران سپردند.

  

   راستی پور علی

از رفقای ھوادار سازمان بود. رفيق  راستی پورعلی  رفيق
فرسا قرار ھای طاقتعلی پس از دستگيری تحت شکنجه

 ١٣۶٢سی و يکم فروردين سال  گرفت. رفيق علی در روز
   در تھران به جوخه اعدام سپرده شد.
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   راستی محمدرضا

راستی از فعالين سازمان در تھران بود. پس  محمدرضارفيق 
صفوف فدائيان پيوست و پس از انشعاب در بخش از قيام به 

کرد. رفيق محمد در اين زمان کارگری سازمان فعاليت می
تھران مشغول به کار بود. در سال  پااليشگاهکارگر  عنوانبه

شکارچيان انسان وی را دستگير کردند. پس از  ١٣۶۴
فرسا قرار گرفت و کالمی ھای طاقتدستگيری تحت شکنجه

رد. دژخيمان نتوانستند به فعاليت سياسی رفيق بر زبان نياو
از زندان آزاد شد. در  ١٣۶٩. رفيق محمد در سال پی ببرند

فعاالنه شرکت  ١٣٧۴اعتراضات مردم اکبرآباد در فروردين 
داشت از ھمين رو مورد تعقيب نيروھای امنيتی قرار گرفت 

قم دستگير شد. رژيم جنايتکار جمھوری  -و در اتوبان تھران 
، او را به ھمراه رفيق ١٣٧۵ اسفندماهسالمی روز سوم ا

حشمت خداداد و چند مبارز ديگر در زندان اوين به جوخه 
  تيرباران سپرد.

   

   راشدی مجيد

رفيق مجيد راشدی از فعالين سازمان در اصفھان بود. رفيق 
وار شکنجه شد و فدائی شدتبهمجيد پس از دستگيری، 

که ديگر اميدی به دست  مقاومت کرد. شکارچيان انسان
آوردن اطالعات از رفيق نداشتند. در بيست و سوم آبان 

رفيق مجيد را در اصفھان به ھمراه سه رفيق ديگر به  ١٣۶١
  جوخه اعدام سپردند.

  

   راکعی محمد

رفيق محمد راکعی در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس 
 دوم شنبهسهاز قيام به صفوف فدائيان پيوست. روز 

شمار سپاه، کميته و حزب که با جنايات بی ١٣۵٩ارديبھشت 
سياه معروف  شنبهسهھا در شھر اھواز ھمراه بود و به الھی

شد، رفيق محمد در حين دفاع از سنگر دانشگاه در اھواز 
جان مورد اصابت گلوله پاسداران ارتجاع قرار گرفت و 

  .باخت

  

  رجائی ژيال

تولد شد. تحصيالت م ١٣٣۶رفيق ژيال رجائی در سال 
متوسطه را به پايان رسانده بود. در جريان قيام در 
اعتراضات و تظاھرات فعاالنه شرکت داشت و پس از قيام 
به صفوف ھواداران سازمان پيوست. رفيق ژيال پس از سی 

 وسطايیقرونھای دستگير شد و تحت شکنجه ١٣۶٠خرداد 
ر سازمانی را وار مقاومت کرد و اسرااما فدائی؛ قرار گرفت

پاسداران سرمايه  ١٣۶٠در سينه نگاه داشت. در اول آبان 
  رفيق ژيال را در زندان اوين به جوخه اعدام سپردند.

   

   رجب پور

  در تھران تيرباران شد. ۶٧سال پور  رجبرفيق 

   

   توفيق رجب پور

رفيق توفيق رجب پور در روستای "ويھنيگ" کردستان در 
متولد شد. رفيق توفيق در  تايیروسای زحمتکش و خانواده

جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس از قيام به صفوف 

 ١٣۵٩فدائی پيوست. در روز پنجم خرداد سال  مرگانپيش
نيروھای ارتش با پرتاب خمپاره قصد پيشروی داشته تا 
بتوانند مسير پشت فرودگاه سنندج را تصرف کنند. رفيق 

با نيروھای ارتشی در جاده  توفيق در طی اين نبرد نابرابر
. جنازه رفيق با شرکت مردم روستا و جان باختآباد، حسن
  سازمان به خاک سپرده شد. مرگانپيش

   

  زاده محسنرجب

در تھران متولد شد.  ١٣۴٠در سال  زادهرجبرفيق محسن 
رفيق محسن در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس از قيام 

 ١٣۵٩رفيق محسن در بھمن به صفوف فدائيان پيوست. 
زندان اوين منتقل شد. در ھمين زمان رفيق  ٢دستگير و به بند 

محسن با استفاده از روابطی که داشت نشريه کار را به داخل 
رفيق محسن  ١٣۶٠کرد. پس از سی خرداد زندان منتقل می

زندان  ٣جزو اولين گروه زندانيان سياسی بود که به واحد 
 فکر ورفيق محسن که رفيقی خوش حصار منتقل شد.قزل

فعال بود، در زندان نيز به مبارزه ادامه داد. رفيق محسن در 
 کرد، به ھمين دليل درزندان نيز نظم تشکيالتی را رعايت می

زيادی از سوی توابين بند قرار گرفت.  فشارتحت ١٣۶٠سال 
به يک سال و نيم زندان  ١٣۵٩رفيق محسن در سال  اگرچه
اطالعاتی که يک زندانی ديگر  براثربود ولی بعداً  شدهمحکوم

در مورد او ارائه داد، مجدداً محاکمه و به پنج سال زندان 
محکوم شد. بعداً رفيق محسن به زندان گوھردشت منتقل شد 
و سرانجام روز پنجم شھريور به ھمراه ديگر رفقای فدائی، 

  ، به جوخه اعدام سپرده شد.١٣۶٧در جريان کشتار سال 

   

   احمد رجب نژاد

رفيق احمد رجب نژاد در جريان قيام با سازمان آشنا شد و 
پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق احمد در روز 

به ھمراه رفيق اکبر فالح در چالوس  ١٣۶٠ھفتم تيرماه سال 
  به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   رجبی يحيی

 اضات ورفيق يحيی رجبی در جريان قيام فعاالنه در اعتر
تظاھرات شرکت کرد و پس از قيام به صفوف فدائيان 

ای ھپيوست. رفيق يحيی بعد از دستگيری تحت شکنجه
در  ١٣۶٠فرسا قرار گرفت و روز اول مرداد سال طاقت

  تھران به جوخه تيرباران سپرده شد.

  

   رحمتی مسعود

در  ١٣٣٣رفيق مسعود رحمتی در مھرماه 
در يک روستای يورقل از توابع سقز 

خانواده کشاورز متولد شد. تا دوره اول 
متوسطه در ھمان روستا به تحصيل 

راھی تھران شد و به  ازآنپسپرداخت. 
آموزشگاه گروھبانی ارتش راه يافت. 

در آنجا به يک کادر مجرب و  اگرچه
اش وجود داشت اما ھای ارتقاء رتبهورزيده تبديل شد و زمينه

 رناپذيتحملد خلقی برايش زندگی و کار در درون ارتش ض
ی انقالب کارکنانبود. در دوران قيام و قبل از آن در صفوف 
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درون ارتش به مبارزه برخاست و پس از قيام با جمعيت 
کردھای مقيم مرکز ھمکاری نمود و از اين رھگذر بود که 

ھای با سازمان ارتباط برقرار کرد. در ھسته ١٣۵٨در بھار 
خود را آغاز کرد.  کارسازمانین مخفی درون پادگان مريوا

به افشای چھره ضدانقالبی جمھوری اسالمی در درون 
ارتش پرداخت و برای رساندن اطالعات و  کارکنان

آوری تدارکات برای سازمان تالش کرد. در اولين حمله جمع
يافته ارتش و پاسداران به کردستان دستگير و در سازمان

چھار روز حکم اعدام او پادگان سقز زندانی گرديد. پس از 
اما نفوذ و اعتبارش در ميان سربازان و پرسنل ؛ صادر شد

ھا مانع از اجرای حکم انقالبی ارتش و دخالت و اعتراض آن
 جایهباما رفيق مسعود ؛ گرديد. آزاد شد تا به پادگان برگردد

 فدائی در منطقه مريوان پيوست. مرگانپيشپادگان به صفوف 
از مشی انقالبی  داریجانبعود به پس از انشعاب، مس

سازمان برخاست و با حداقل امکانات به احيای تشکيالت در 
ناحيه  عمليات ازاز  دريکیجنوب کردستان ھمت گماشت. 

اما تالش پزشکان برای معالجه به نتيجه ؛ شد زخمیچشم
بازھم در  ھمهبااينرا از دست داد.  چشمشيکنرسيد و رفيق 

مبارزه ادامه داد. مسعود با شايستگی  به مرگانپيشصفوف 
ھای خود تا سطح يک فرمانده اليق، عضو سازمان و کارآئی

و عضو کميته کردستان ارتقاء يافت. در آخرين نبردش جاده 
 داشت، در بر عھدهبوکان که فرماندھی عمليات را نيز  -سقز

  .جان باخت ١٣۶١بيست و سوم بھمن 

   

   مجيد رحيم زاده

  در تھران تيرباران شد. ۶٧در سال  يم زادهرحرفيق مجيد 

   

  محمد رحيمی عزيز

در سی  محمدرحيمیرفيق عزيز 
ر يک خانواده  د ١٣٣٠ماه فروردين

زحمتکش در تھران متولد شد. رفيق 
عزيز بعد از تحمل رنج فراوان و گرفتن 
ديپلم به سربازی رفت. رفيق عزيز 

تحصيالت دانشگاھی را ادامه  ازآنپس
حسابداری داشت و در  ديپلمفوقداده و 

اين زمان دانشجوی دوره ليسانس حسابداری بود. رفيق عزيز 
ھمواره  پسازآنو  با مواضع سازمان آشنا شد ١٣۵۴از سال 

پرداخت. رفيق در قيام نيز به ھمراه مردم به تبليغ آن می
اش (گودھای جنوب تھران) نقش فعالی داشت. پس از محله

مسکن اقدام کرد.  مسئلهمردم منطقه حول  یدھسازمانقيام به 
در منطقه جنوب  شدهشناختهيک چھره  عنوانبهرفيق عزيز 

 موردعالقهدر گودھا و ميدان غار  خصوصبهتھران 
زحمتکشان بود و در انتخابات شورای محلی يکی از افرادی 

 مردادماه ۶بود که بيشترين رأی را آورد. سرانجام در 
ه عازم محل کارش بود، توسط صبح ک ، ھنگام١٣۶٠

، ھمان روزدستگير شد. شب » ھرندی«مزدوران کميته 
اش را دستگير و اش ريختند و خانوادهمزدوران به خانه

غارت نمودند. تنھا مادر  را نيزناچيز خانه محقرشان  وسايل
رفيق توانست از دست مزدوران بگريزد. روز بيست و پنجم 

وب زحمتکشان جنوب تھران اين رفيق محب ١٣۶٠مرداد سال 

به جوخه اعدام سپرده شد. ھمچنين دو خواھر رفيق عزيز 
 ١٣٧١و برادرش (مجاھد) در سال  ١٣۶٧(مجاھد) در سال 

  به جوخه اعدام سپرده شدند.

  

  آبادی عليرضارحيمی علی

 از سال آبادیعلیرفيق عليرضا رحيمی 
در ارتباط با سازمان قرار گرفت.  ۵٠ ١٣

در اين زمان در يک تيم با  رفيق عليرضا
آقا فعاليت مسئوليت رفيق نسترن آل

 ١٣۵۵ خردادماه ٣١کرد. صبح روز می
تھران نزديک سينما  آبادعباسدر خيابان 
به محاصره مزدوران کميته  شھرفرنگ
آتش  مزدورانوار به سمت . رفيق فدائیآيددرمیمشترک 

ابر نبرد نابر گشوده و دست به مقاومت ميزند. تا اينکه در اين
و به خيل عظيم  قرارگرفتهمورد اصابت چندين گلوله 

  پيونددفدائی می باختگانجان

 

  رحيمی مسچی اسکندر

رفيق اسکندر رحيمی مسچی از 
در  ١٣٢۶رزمندگان سياھکل متولد 

الھيجان بود. دوران تحصيالت 
متوسطه را در ھمين شھر به پايان 

زمانی که دوره  ١٣۴۶رساند. در سال 
گذراند وارد خدمت سربازی را می

ظريفی شد. پس از پايان  -گروه جزنی
درآمد و در شھرستان  وپرورشآموزشسربازی به استخدام 

فومن به تدريس پرداخت. رفيق اسکندر مسئول ارتباط گروه 
که ھنگامی ١٣۴٩با تيم کوه بود. در روز سيزده بھمن سال 

ای ھاز شکنجه رفت، دستگير شد. پسبه خانه می سرکاراز 
 ١٣۴٩اسفند  ٢۶وار در فراوان به ھمراه ديگر رفقا فدائی

  جوخه اعدام رفت. پایبه

    

   رحيمی يحيی

در  ١٣٣٢رفيق يحيی رحيمی در سال  
قصر شيرين به دنيا آمد. يحيی مبارزات 

آغاز کرد. در  ١٣۵٠خود را قبل از سال 
دستگير شد، ولی ساواک  ١٣۵٠سال 

 کند و آزاد سازیپروندهنتوانست برای او 
يق از طر زر کاریشد. رفيق فدائی يوسف 

ارتباط با رفيق يحيی به سازمان پيوست. 
مجدداً به اتھام ارتباط با سازمان دستگير شد  ١٣۵٢در سال 

وزير شکنجه به » کميته مشترک«و مدت سه سال در زندان 
توانند با شکنجه او را کردند میسر برد. مزدوران فکر می

را به دست بياورند. ولی او سرسختانه  اطالعاتشکسته و ش
به زندان قصر منتقل شد. اعتصاب  ازآنپسمقاومت کرد. 

ای از مقاومت اين رفيق او تنھا گوشه روزهشصتغذای 
کمونيست بود. ھمزمان با قيام از زندان آزاد شد و پس از قيام 

آگاه و  دھیسازماندر کرمانشاه و روستاھای اطراف آن به 
کردن مردم پرداخت. مزدوران رژيم جمھوری اسالمی 

از روزھای  دريکیگشتند تا اينکه دنبال او می جاھمه
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توانستند او را دستگير کنند. پس از سه ماه  ١٣۶٠ارديبھشت 
شکنجه، سرانجام روز بيست و پنجم تيرماه ھمان سال در 

  کرمانشاه جوخه تيرباران سپرده شد. ديزل آبادزندان 

  

  پرويز ستم علی پورر

در رشت متولد  ١٣٣٨در سال علی پور رفيق پرويز رستم 
شد. رفيق پرويز در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و 
اعتصابات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 

در زندان اوين تيرباران  ۶٧پيوست. رفيق پرويز در سال 
 شد.

 

  رستمی جمشيد

گوھردشت تيرباران  در زندان ۶٧رفيق جمشيد رستمی سال 
  شد.

    

  رسول

ای زحمتکش متولد شد و از ھمان رفيق رسول در خانواده
ھای خانواده، مشغول به کار شد. کودکی برای تأمين ھزينه

 ایھکارخانهھا و کارگر ساده در کارگاه عنوانبهرفيق رسول 
و در جريان قيام در شھرھای جنوبی کشور  کارکردمختلفی 
کار و فعاليت سياسی در ارتباط با سازمان بود. پس مشغول 

از  دريکیاز انشعاب، به تھران آمد و به فعاليت ادامه داد. 
جلسات مطالعاتی وقتی مبحث اقتصاد سياسی برای مطالعه 

نيازی به خواندن کتاب «شود، رفيق رسول گفت: انتخاب می
قم حقوداران از کودکی سرمايه چراکهراجع به استثمار ندارم، 

ھای حامی ھا و دولتدانم که از طرف آناند و میرا خورده
آنان چه ظلمی به خانواده و تمامی کارگران و زحمتکشان 

در بخش نظامی سازمان  ١٣۶٠پس از خرداد » شده است.
 مشغول به فعاليت شد. رفيق رسول در جريان يکی از عمليات

 و پس ازکه حمله به خانه يک مزدور امنيتی بود، دستگير 
  جوخه تيرباران سپرده شد. روزبهچند 

   

   رسولی مصطفی

 ١٣٣٩رفيق مصطفی رسولی در سال 
در روستای ميره ده از توابع سقز ديده 
به جھان گشود. دوره ابتدائی را در 
ھمان ده به پايان رساند. با توجه به اينکه 

کار کند،  امرارمعاشبايست برای می
توانست تنھا تا سال دوم دبيرستان، 

تحصيل را در سقز و بوکان ادامه دھد. 
رشد سياسی رفيق در روزھای قبل از قيام، در اعتصابات، 

 رپیدپیھای يافت و با يورش شکوفايیھا تظاھرات و تحصن
رژيم به کردستان به مرحله جديدی وارد شد. مصطفی از 

حزب دمکرات  مرگانپيشدر صفوف  ١٣۵٩تا  ١٣۵٧سال 
به راه  ١٣۶٠يت ادامه داد. در شھريور کردستان به فعال

به صفوف سازمان پيوست.  ١٣۶٢کارگر پيوست. در تيرماه 
آخرين نبرد مصطفی، در عمليات حماسی و گسترده 

قز س -منطقه بانه پير عمرانفدائی در روستای  مرگانپيش
طی نبردی  ١٣۶٢که در روز دوم عمليات در نھم مھر  بود

  باخت.حماسی جان

   العابديننچی زيرشت

در کالس چھارم  کهدرحالیرشت چی  العابدينزينرفيق 
کرد، عضو يک محفل دبيرستان در شھر مشھد تحصيل می

مطالعاتی شد. در اين محفل رفقا 
ابرده غالمرضا بانژاد و عسگر حسينی

نيز عضويت داشتند. پس از مدتی ساواک 
نسبت به اين محفل حساس شده و تمام 

 ١٣۵٣نمود. در سال اعضا را دستگير 
العابدين از زندان آزاد و از رفيق زين

پور که در طريق رفيق مصطفی حسن
گيرد. تنھا زندان با وی آشنا شده بود، با سازمان ارتباط می

وز رکه  که زندگی مخفی را آغاز کرده بود بعدازاينچند روز 
در محل پارک پائين خيابان مشھد،  ١٣۵۴مرداد سال  ھفدھم

نيروھای امنيتی و ساواک  شناسايیفيق ديگر مورد با سه ر
چی ھا درآمد. رفيق رشتو به محاصره آن قرارگرفتهشاه 

زنده به دست مزدوران نيافتد با استفاده از قرص  کهآنبرای 
  زندگی خود پايان داد. سيانور به

   

   رشوند سرداری ابوالقاسم

ال س وھفتبيسترفيق ابوالقاسم رشوند سرداری زمانی که 
سن داشت، به اتھام درمان بيماران به جوخه اعدام سپرده شد. 

ار ک لقمان الدولهدکتر جراح در بيمارستان  عنوانبهرفيق که 
کرد، پس از يورش ارتجاع به کردستان، به ياری می

ديدگان کردستان به شھر پاوه رفت و در مجروحان و آسيب
ر ن انسان دبيمارستان اين شھر به کار مشغول شد. شکارچيا

ھمان بيمارستان رفيق ابوالقاسم را روز سيم مرداد سال 
دستگير و ساعاتی بعد در پشت ديوار محل کارش به  ١٣۵٨

مزدور به جوخه » خلخالی« حکمبهھمراه نه نفر ديگر 
  تيرباران سپردند.

   

   حر (جعفر) رضايی

 ١٣۴١در سال  رضايیرفيق حر (جعفر) 
ر خلخال در يک خانواده زحمتکش در شھ

آمد. تحصيالتش را در شھرھای  به دنيا
ا ب زمانھمخلخال، تبريز و تھران گذراند. 

قيام، در نبردھای خيابانی فعاالنه شرکت 
داشت. پس از قيام با سازمان آشنا شد و 

ق ھای رفيدر ارتباط قرار گرفت. فعاليت
وسيع و گسترده بود که بارھا در تبريز توسط  چنانآن

جاع و سرمايه دستگير شد، ولی به دليل عدم پاسداران ارت
وجود مدارک کافی و با ھوشياری انقالبی، از چنگال آنان 
آزاد گشت. به علت وضعيت بد مادی راھی تھران شد. در 

با سازمان مدتی قطع گرديد. در تھران  ارتباطشاين زمان 
 به کردستان رفت روازاينرژيم قرار گرفت،  شناسايیمورد 

به پيوندد. در ابتدا در صف  مرگانپيش تا به صفوف
تا اينکه  حزب دمکرات به فعاليت پرداخت مرگانپيش

سازمان ارتباط برقرار کند. جعفر در  مرگانپيشتوانست با 
سازمان شرکت  مرگانپيشچندين عمليات نظامی به ھمراه 

 کهبوکان) پس از اين -داشت. در آخرين عمليات (جاده سقز
به پايان رسيد، با انفجار نارنجک خود،  ھايشتمام گلوله
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م و در بيست و سو نگذاشت که زنده به دست دژخيمان بيافتد
  .جان باخت ١٣۶١بھمن 

  

   رضوان حميد

رفيق حميد رضوان در شوشتر متولد شد. در تھران زندگی و 
با يکی ديگر  ١٣۵٨کرد. رفيق حميد روز ھفده بھمن کار می

شت حماسه سياھکل از تھران از رفقا برای شرکت در بزرگدا
رود. در بازگشت، روز بيست و يکم بھمن به به مھاباد می

رود. در آنجا به ھمراه پانزده مسافر ايستگاه قطار مراغه می
اه به مرکز سپ ازآنجاشود. ديگر توسط پاسداران دستگير می

ھا در مراغه برده شده و دو ھفته تمام زير شديدترين شکنجه
خواھند که اعتراف کند زجويان از رفيق میقرار گرفت. با

رفقا را سوار  ازآنپسبرده است. در شھر پاوه به سر می
کنند. يکی از رفقا ماشين کرده و به سمت تھران حرکت می

شود. دچار سکته قلبی (رفيق بيمار قلبی بوده است) می درراه
شوند. در آنجا به ھمين دليل در قزوين مجبور به توقف می

اً شکنجه شديد براثرشود که رفيق حميد نيز که می مشخص
که خبر به باخته است. پس از اينمجروح بوده است، جان

 ، يادباشکوھیشوشتر رسيد، ھزاران نفر از مردم در مراسم 
  رفيق را گرامی داشتند.

   

   رضوی محمد (کاک وريا)

رفيق محمد (کاک وريا) رضوی در 
در روستای شقويف از  ١٣۴٨سال 

ابع شھر سقز ديده به جھان گشود. تو
 خواندهدرسکه فقط چھار سال ھنگامی

بود، او نيز ھمچون ديگر فرزندان 
زحمتکش مردم کردستان از کودکی 

مجبور به کار شد. پس از قيام خيلی سريع به فعاليت سياسی 
کم بود، ولی شور و ھيجان  سنش اگرچهگرايش يافت. 

وی  زودیبهنج و کار، اش در کوره رو آبديدگی طرفازيک
را به يک مبلغ کوشا در ميان دھقانان تبديل ساخت. کاک وريا 

 ھا ویپيوست. آن کومه له مرگانپيش صفبه ١٣۶٠در سال 
را برای فعاليت به شھر فرستادند. در آنجا نيز محمد قابليت 
خود را نشان داد. در ادامه شناخت وی از جريانات سياسی، 

سازمان پيوست.  مرگانپيشصفوف به  ١٣۶٢در زمستان 
آميز دوره آموزشی در صفوف پس از پايان موفقيت

شد. در چندين عمليات شرکت  دھیسازمانفدائی  مرگانپيش
داشت تا اينکه به ھمراه رفيق احمد محمدی طی يک درگيری 
تا آخرين گلوله خود قلب مزدوران را نشانه رفت و خودش 

  جان باخت. ١٣۶٣بھمن  ٢۶ر نيز آماج گلوله قرار گرفت و د

   

  رفعتی محسن

رفيق محسن رفعتی در جريان قيام فعاالنه در اعتراضات و 
تظاھرات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. رفيق محسن در پيشگام دانشجوئی مشغول فعاليت 

در حال دفاع از  ١٣۵٩بود و در روز اول ارديبھشت سال 
اسداران ارتجاع در دانشگاه تھران سنگر دانشگاه، توسط پ

  .جان باختھدف گلوله قرار گرفت و 

   

   رفيعی محمد

رفيق محمد رفيعی در جريان قيام با سازمان آشنا شد و 
به صفوف فدائيان پيوست. رفيق محمد که در بخش  ازآنپس

ران مزدو شناسايیمورد  زودیبهتبليغات در رشت فعال بود، 
ه ھای چشمگير رفيق بکه از فعاليتارتجاع قرار گرفت. آنان 

اقدام  ١٣۵٨از روزھای مرداد سال  دريکیخشم آمده بودند، 
جان جراحات وارده  براثربه ترور وی کردند. رفيق محمد 

  .باخت

   

   رقابی مسعود

رفيق مسعود رقابی در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس 
ازمان ن ساز قيام به صفوف فدائيان پيوست. مسعود از فعالي

ھای در تھران بود. رفيق مسعود پس از تحمل شکنجه
در تھران به  ١٣۶٢فرسا، در روز سوم فروردين سال طاقت

  جوخه تيرباران سپرده شد.

  

   رمضانی شفيع

در سنندج متولد  ١٣۴۴رفيق شفيع رمضانی در نھم مرداد 
 ھوادار سازمان عنوانبهشد. پس از قيام 

يع شد. رفيق شفدر سنندج مشغول فعاليت 
ھنوز نوجوانی بيش نبود ولی در  اگرچه
در تحصن مردم سنندج در  ١٣۵٨سال 

اخراج مزدوران  باھدفاستانداری که 
نه بود، فعاال برگزارشدهسپاه از اين شھر، 

ھای پاسداران به شرکت کرد. در يورش
ھای مقاومت حضور کردستان، در ھسته

 ١٣۶٠تيرماه سال و يکم  روز بيستفعال داشت. رفيق شفيع 
به ھمراه رفيق خسرو مائی و ھفت رزمنده ديگر به جوخه 

  اعدام سپرده شد.

   

   روائی فرھود

رفيق فرھود روائی در يک خانواده زحمتکش در تھران متولد 
شد. پس از گذراندن دوران کودکی، به دليل شرايط نامساعد 

خانواده مجبور به کار کردن  امرارمعاشاقتصادی و برای 
. رفيق فرھود در کنار خيابان بساط محقری داشت که از شد

، باکارزمان کرد و ھمطريق آن به اقتصاد خانواده کمک می
پرداخت. در کالس سوم نظری درس به تحصيل نيز می

فشار رژيم مجبور به ترک تحصيل شد.  براثرخواند که می
کرد. آموزی، فعاليت میرفيق فرھود در بخش دانش

با کمک رفيق فرھود بر ديوارھای خيابان  که شعارھايی
ھا تا مدت بود شدهنوشتهل يآزادی، کارگر و منطقه سلسب

 دھیسازماندر  سزايیبود. رفيق فرھود نقش به  پابرجا
اش داشت. نيروھای انقالبی محله خود و ھمچنين مدرسه

فرھود پس از پايان يک درگيری بين مجاھدين و پاسداران از 
کرد که مورد سوءظن پاسداران قرار بور میخيابان مصدق ع

در زندان  ١٣۶٠گرفت و دستگير شد. در بيست و چھارم آذر 
  اوين به ھمراه چند رفيق ديگر به جوخه اعدام سپرده شد.
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   روحانی فريده

متولد شد. در جريان قيام  ١٣٣۴رفيق فريده روحانی در سال 
ای شرکت فريده فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات توده

داشت و پس از قيام در ارتباط مستقيم با سازمان قرار گرفت. 
   تيرباران شد. شھرقائمدر  ۶٧رفيق فريده در سال 

   

  روحانی ھوشی

رفيق ھوشی روحانی در جريان کشتار زندانيان سياسی در 
در زندان اوين به جوخه اعدام سپرده  ١٣۶٧شھريور سال 

  شد.

   

   الساداتروحی آھنگران اعظم

السادات روحی آھنگران در رفيق اعظم
در يک خانواده متوسط به  ١٣٣٠سال 

رق را تا تکنيسين ب تحصيالتشدنيا آمد. 
خواھر و  ازاينکهپسادامه داد. مدتی 

برادرش، رفقا نزھت و بھمن زندگی 
مخفی را آغاز کردند، وی نيز در سال 

ای ، زندگی مخفی و فعاليت حرفه١٣۵٢
ا ھای مختلفی رتا روز دستگيری مسئوليت خود را آغاز کرد.

که ھنگامی ١٣۵۴داشت. در ھفتم تيرماه  بر عھدهدر سازمان 
 شدهخارجآباد کرج برای آوردن آب از خانه تيمی در دولت

قال ھای رژيم شاه انتگاهدستگير و به شکنجه غافلگيرانهبود، 
ه س يافت. نزديک به چھارده ماه بعد، به دنبال اعدام انقالبی

 سرسپردهمستشار آمريکائی در ميدان وثوق تھران، رژيم 
 عنوانبهشاه، حکم اعدام رفيق را صادر کرد. رفيق اعظم 

در  ١٣۵۵اولين رفيق فدائی زن، روز ھشتم شھريور سال 
  عدام قرار گرفت. يادش گرامی باد.برابر جوخه ا

  

   الساداتروحی آھنگران نزھت

ل رفيق نزھت روحی آھنگران در سا
در يک خانواده متوسط به دنيا  ١٣٢۴

آمد. پس از اتمام تحصيالت دانشگاھی 
از دانشگاه تھران رشته علوم رياضی 
در کانون پرورش فکری کودکان و 

ھای او پردازد، ولی به دليل روشنگرینوجوانان به کار می
کار و ايجاد روابط صميمانه با ھمکاران، پس از  در محيط

زندگی  ١٣۵١رفيق نزھت از سال شود. مدتی اخراج می
کند. در دوره فعاليت خود مخفی خود را آغاز می

توان به می ازجملهھای زيادی را بر عھده داشت که مسئوليت
مسئوليت رفيق در گروه انتشارات سازمان، مسئوليت دو 
واحد سازمانی اشاره نمود. اولين اقدام مسلحانه واحدی که 

» نيک طبع«م انقالبی رفيق نزھت عضو آن بود، اعدا
گر ساواک بود. رفيق نزھت مسئوليت يک واحد شکنجه

اين  کرج را نيز بر عھده داشت. آباددولتآموزشی واقع در 
به سازمان پيوسته بودند، تحت  تازگیبهواحد از دو رفيق که 

مسئوليت رفيق مارتيک قازاريان تشکيل شد. رفقا محمود 
يزی مشغول فراگيری و عظيمی بلوريان و يداله زارع کار

تشکيالتی قرار داشتند. مزدوران  -آموزش مسائل سياسی
ساواک و کميته مشترک حوالی ظھر روز ھفتم (ششم) تيرماه 

اين پايگاه را به محاصره درآوردند. رفيق اعظم  ١٣۵۴
آوردن آب  قصدبهروحی آھنگران عضو ديگر اين پايگاه 

دورتر از پايگاه بود، کمی  شدهخارجآشاميدنی از پايگاه 
گيرد و به علت آنکه مشغول مأمورين قرار می موردحمله
تواند سريع عمل کرده و ھای آب بوده است، نمیحمل سطل

د. شواز اسلحه و نارنجک خود استفاده کند، لذا دستگير می
در ھمين ھنگام رفيق نزھت که به عللی قصد مراجعه به 

محيط شده، پس  یغيرعادپايگاه را داشته است متوجه وضع 
کند خود را به از آماده کردن نارنجک کمری خود سعی می

پايگاه برساند و رفقا را از محاصره پايگاه مطلع سازد که قبل 
. رفيق آيددرمیاز رسيدن به پايگاه به محاصره مأمورين 

و  آزادکردهوار و با قاطعيت ضامن نارنجک را نزھت فدائی
ای بعد رفيق نزھت ندازد، لحظهاخود را به ميان مأمورين می

 رساند. به دنبالباخته و چندين مأمور را نيز به ھالکت میجان
اين انفجار، رفقای درون پايگاه متوجه محاصره پايگاه 

و تمامی اسناد و  آوردهعملشوند و اقدامات الزم را به می
  کنند.مدارک را از بين برده و خود را مسلح می

   

   بھمن روحی آھنگران

رفيق بھمن روحی آھنگران در سال 
در تھران متولد شد. پس از  ١٣٢٧

تحصيالت در رشته اقتصاد از دانشگاه 
افسر وظيفه در نيروی  عنوانبهتھران 

ھوائی دوران سربازی خود را شروع 
کرد. ھنوز مدت زيادی از آن نگذشته بود 
که با مخفی شدن خواھرش نزھت، بھمن 

ز پادگان خارج شد و ديگر به آنجا مناسب ا زمانيکنيز در 
مخفی خود را آغاز کرد. رفيق بھمن در  وزندگی بازنگشت

 مسئوليت ازجملهھای مختلفی دوران فعاليت خود مسئوليت
شاخه مازندران را بر عھده داشت. ھمچنين در چندين عمليات 

توسط يک اکيپ گشت  ١٣۵۴شرکت کرد. در روز ھفده دی 
 شد و با رسيدن شناسايیخيابان  در کميته مشترکمزدوران 

اده بتواند از اسلحه استف کهايننيروھای دو اکيپ ديگر، قبل از 
ھا درگير شود، دستگير شد. در ھمان روز ساواک کند و با آن

تا به خيال  است شدهکشتهاعالم کرد که بھمن طی درگيری 
خودش بتواند به سازمان ضربه بزند و در زير شکنجه از 

آورد. ولی بھمن لب به سخن باز  به دستعاتی بھمن اطال
  ماه زير شکنجه، جان باخت.و در بيست و سوم دی نکرد

   

   محمد اسماعيل رود گريان

 ٣١در  رود گريانرفيق محمد اسماعيل 
در شھر آمل متولد شد.  ١٣٢٧خرداد سال 

پس از قيام در صفوف سازمان به فعاليت 
به  خود ادامه داد. در جريان يورش رژيم

دستگير و مدتی در زندان  صحراترکمن
بود. اسماعيل از مسئولين شاخه شمال و 
مسئول شھر آمل بود. پس از دستگيری 

) گذراند. در طی اين ٢٠٩مدتی را نيز در زندان اوين (بند 
ھا قرار داشت. نزديک به دو مدت تحت شديدترين شکنجه

 يرهج ھرروزبود و  شدهبستهھفته تمام روی تخت شکنجه 
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روزانه کابل داشت. مقاومتی را که رفيق اسماعيل در اين 
زمان از خود نشان داد، در خاطره زندانيان ھميشه باقی ماند. 

، رفيق اسماعيل قدرت وسطايیقرونھای اين شکنجه براثر
در زندان آمل به  کهھنگامیبينائی چشمانش را از دست داد. 

ا کرد. در تمام روز اعتصاب غذ ويکبيستبرد، مدت سر می
ھا قرار داشت. سرانجام ترين شکنجهاين مدت تحت وحشيانه

ترين اطالعاتی به ، بدون آنکه کوچک١٣۶١بھمن  ٢۵در 
  مزدوران رژيم داده باشد، زير شکنجه جان سپرد.

   

   چی فاطمهروغن

آموزان ھوادار سازمان در چی از دانشرفيق فاطمه روغن
ه پنج رفيق ديگر در بيستم مھر آمل بود. رفيق فاطمه به ھمرا

  در آمل توسط دژخيمان، به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۶٠

  

  رومينا حسن

رفيق حسن رومينا پس از پايان تحصيالت 
متوسطه وارد دانشکده مديريت بازرگانی 

 عنوانبهشد. پس از پايان تحصيالت 
 . رفيقکارکردکارمند بانک ملی آغاز به 

ه يکی از فعالين حسن در دوران دانشگاه ب
 ١٣۵١دانشجوئی تبديل شد. در سال 

دستگير و مدت کوتاھی در زندان  باريک
به سر برد. پس از آزادی رفيق حسن به زندگی مخفی روی 
آورد. حسن از مدتی قبل به گروه رفيق شايگان پيوسته بود. 

رفيق حسن ھنگام اجرای قرار  ١٣۵٢روز ھشتم خرداد سال 
ھران به محاصره نيروھای ساواک درآمد آھن تدر خيابان راه

وار به مقابله برخاست. رفيق حسن طی اين درگيری و فدائی
  .جان باختمورد اصابت گلوله قرار گرفت و  نابرابر

   

   انجام پروينره

رفيق پروين ره انجام به ھمراه ھمسرش 
آبادی از سال رفيق علی رحيمی علی

به سازمان پيوست. رفيق پروين  ١٣۵٠
پرستار مشغول کار  عنوانبهآن زمان در 

بود. برای ادامه مبارزه در شاخه مشھد 
از روزھای  دريکیشد و  دھیسازمان

در مشھد به محاصره مزدوران امنيتی  ١٣۵۴فروردين 
وار مورد اصابت درآمد، رفيق پروين طی مقاومتی فدائی

  .جان باختگلوله شکارچيان انسان قرار گرفت و 

   

   رھبر بھمن

در بيرجند به دنيا آمد.  ١٣٣١يق بھمن رھبر در اسفندماه رف
رزمش رفيق محمدرضا رفيق بھمن دوران دبيرستان را با ھم

و چون خانواده به شھر مشھد، رفتند، ديپلم  فريدی، طی کرد
خود را از اين شھر گرفت. پس از پايان دوره سربازی، رفيق 

کارگری بھمن چند سال در جزيره کيش در يک کارخانه به 
ور شدن قيام، رفيق به تھيه و تدارک مشغول بود. با شعله

 ای فعاالنه به آن پيوستاسلحه پرداخت و با شروع جنبش توده
ھواداران سازمان، به  عنوانبهو به ھمراه رفيق محمد 

تظاھرات مشغول شد. بعد از قيام مدتی مشغول  دھیسازمان

از انشعاب از  بيکاران در شھر مشھد بود. پس دھیسازمان
رفقای فعالی بود که تشکيالت ھواداری سازمان را در مشھد 

از از فعاليت اعم  گاهھيچداد. رفيق بھمن  سروسامان
گيری، پخش و فروش نشريات و ، ارتباطشعارنويسی

شد. در اواخر آن خسته نمی و امثالھای خيابانی بحث
ا با پاسداران به خانه رفيق يورش برده و او ر مردادماه

خانواده دستگير کردند. در زندان نيز به فعاليت ادامه داد و 
 کرد. در آنجا نيز بهمرتباً گزارش و پيام به بيرون ارسال می

زندانيان زد و يک  دھیسازمانھمراه رفيق محمد دست به 
 ١٣۶٠تيم واليبال تشکيل دادند. روز يازدھم شھريور سال 

 و رفيق برادرشھمراه  به سرودخوانوار و رفيق بھمن فدائی
  جوخه اعدام رفت. پایبهمحمد در مشھد 

   

  رھبر بھنام

در بيرجند به دنيا آمد.  ١٣۴٢ مردادماهرفيق بھنام رھبر در 
بھمن، آغاز  بزرگ تراشفعاليت و مبارزات خود را با برادر 

کرد. در روزھای قيام فعاالنه در تظاھرات و حمله به مراکز 
آموزی قيام در بخش دانش سرکوب شرکت کرد. پس از

پيشگام، در شھر مشھد به فعاليت پرداخت. رفيق بھنام رفيقی 
صادق، دقيق، فعال و پرکار بود. رفيق که در بخش تبليغات 

کرد، از بھترين رفقای مبلغ بود، در کنار آن فعاليت می
شرکت  شعارنويسیو پخش نشريات سازمان و  درفروش

ر بود که اگ شدهخواستهاو  فعالی داشت. پس از دستگيری از
شود. پاسخ رفيق بھنام روشن بود، من تن توبه کند، اعدام نمی
، ١٣۶٠دھم. روز يازدھم شھريور سال به ھيچ سازشی نمی

به ھمراه برادرش رفيق بھمن و رفيق محمدرضا فريدی در 
 و وار در مقابل جوخه آتش ايستادآباد مشھد فدائیباغ ملک

  .جان باخت

   

   سعيد رھبری

در يک خانواده زحمتکش  ١٣۴١رفيق سعيد رھبری در سال 
به دنيا آمد. رفيق سعيد از ھمان کودکی با درد و  روستايی

رنج آشنا گشت. دوران تحصيل را تا پايان متوسطه در 
گذرانيد و جھت ادامه تحصيل راھی » ده بزرگ«روستای 

د وياسوج شد. رفيق سعيد ھنگام تحصيل برای تأمين ھزينه خ
با  کرد.و خانواده، در اوقات بيکاری و تابستان، کارگری می

ای و قيام، فعاالنه در آن شرکت نمود. شروع تظاھرات توده
ليغ به تب روزشبانهپس از قيام به صفوف سازمان پيوست و 

کشان منطقه مشغول بود. در مواضع سازمان در ميان زحمت
و اشاعه  کشانبه جرم دفاع از منافع زحمت ١٣۵٩سال 

آموزان از مدرسه اخراج شد. سرانجام در آگاھی در بين دانش
کردند.  شناسايیشکارچيان انسان او را  ١٣۶٠خردادماه 

وچک ک اتاقرفيق سعيد که به خاطر خستگی ناشی از کار در 
و محقرش در حال استراحت بود، با يورش پاسداران دستگير 

ان ھای فراوشکنجهو به زندان ياسوج منتقل شد. پس از تحمل 
، بدون ١٣۶٠و ھفتم شھريور سال  روز بيستسرانجام در 

که کمترين اطالعاتی به دژخيمان داده باشد، به ھمراه پنج اين
  مبارز ديگر در شھر ياسوج به جوخه تيرباران سپرده شد.
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  مجيد رھبری نژاد

متولد شد. در جريان  ١٣۴٢رفيق مجيد رھبری نژاد در سال 
نه در تظاھرات و اعتراضات شرکت کرد. پس از قيام، فعاال

آموزی فعال بود. رفيق مجيد بعد از قيام در پيشگام دانش
فرسا قرار گرفت و ششم ھای طاقتدستگيری، تحت شکنجه

   ، در زندان اوين به جوخه تيرباران سپرده شد.١٣۶٣مھر 

   

   رھگذر کيکاوس (کاووس)

رفيق کيکاوس (کاووس) رھگذر در 
متولد شد. پس از اتمام تحصيالت  شھريار

دانشجوی فيزيک  عنوانبهمتوسطه 
دانشسرای عالی، به تحصيل ادامه داد. در 
اين دوران در امور صنفی و سياسی فعاليت 

دستگير  ١٣۵٢چشمگيری داشت. در بھمن 
در زندان به سر برد. پس  ١٣۵٣و تا سال 

د، با ر کناز آزادی چون نتوانسته بود با سازمان ارتباط برقرا
درصدد تشکيل يک گروه  حاجی محلهرفيق سليمان پيوسته 

در  ١٣۵۴مھرماه  ١٣برآمد و برای تدارکات گروه در 
شوند. اين گروه ھوادار اميرآباد موفق به مصادره اسلحه می

خانه تيمی  ١٣۵۴بر خود نام گروه جزنی گذاشته بود. در دی 
ان آزمايش، ويرانفجار نابھنگام نارنجک در حين  براثررفقا 

شد ولی رفقا توانستند سريعاً تغيير مکان بدھند. در ھفدھم 
از دوستان سابق  يکیخانهرفيق کيکاوس در  ١٣۵۴بھمن 

  .جان باختخود به محاصره درآمد و در يک درگيری نابرابر 

  

   رياحی صولت

  در تھران تيرباران شد. ۶٧رفيق صولت رياحی در سال 

 

  رياحی علی

در  ١٣٣٧حی در سال رفيق علی ريا
تھران متولد شد. در جريان قيام در 
تظاھرات و اعتراضات فعاالنه شرکت 
داشت. پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. رفيق علی در سيزده مھرماه 

در تھران دستگير شد. پس از  ١٣۶٠
دستگيری و انتقال به زندان اوين، تحت 

 ١٣۶١بھمن  قرار گرفت. در بيستم وسطايیقرونھای شکنجه
  در زندان اوين به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   رئيسی نصرت

رفيق نصرت رئيسی در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس 
از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق نصرت از رفقای 

در تھران  ١٣۶١فعال سازمان بود که در بيست و سوم آبان 
  به جوخه اعدام سپرده شد.
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   زاده عباس

در  ١٣٢٣مھر  ١٨رفيق عباس زاده در 
ای زحمتکش در ھمدان متولد شد. خانواده

بعد از اتمام تحصيالت متوسطه برای 
ه ب سپاه دانشدوران سربازی تحت عنوان 

روستاھای اطراف مشھد رفت. پس از 
 وانعنبهپايان اين دوره به ھمدان برگشته و 

 زمان. رفيق عباس ھمکارکردمعلم آغاز به 
در ھنرستان مشغول  زآناپسبه تحصيل ادامه داد و  باکار

تدريس شد. رفيق عباس در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات 
و اعتراضات شرکت داشت. پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. در محيط مدرسه مواضع سازمان را برای 

سال  اوايلکرد. در با زبانی ساده بيان می آموزانشدانش
 ادامه فعاليت پس از ضربه به تشکيالت ھمدان، برای ١٣۶١

در محل  ١٣۶١ماه به کرج منتقل شد. تا اينکه در اول دی
امنيتی مواجه شد.  مانورانبرد، با باغی که در آن به سر می

وار به مقابله برخاست و طی يک درگيری رفيق عباس فدائی
  .جان باختنابرابر 

  

   زارع کاريزی يداله

رفيق يداله زارع کاريزی کارگر کارخانه 
به فعاليت سياسی  ١٣۵٠از سال » نپتون«

روی آورد. در ھمين رابطه رفيق يداله در 
در  ١٣۵٣دستگير و تا اسفند  ١٣۵٢سال 

زندان به سر برد. در زندان با رفقای 
سازمان آشنا شد و پس از آزادی به 
سازمان پيوست. رفيق يداله از ھمين زمان 

می با رفيق محمود عظي ھمراه و زندگی مخفی را آغاز کرد
بلوريان در تيم آموزشی با مسئوليت رفيق مارتيک قازاريان 

 ١٣۵۴شد. اين پايگاه روز ھفتم (ششم) تيرماه  دھیسازمان
به محاصره مزدوران ساواک و کميته مشترک درآمد. رفيق 
نزھت روحی آھنگران که مسئوليت اين پايگاه را بر عھده 

گاه داشت ھنگام مراجعه به پايگاه، متوجه محاصره پاي
بتواند رفقای داخل پايگاه را مطلع  کهآناما پيش از ؛ شودمی

 بارھا. سپس آيددرمیسازد، خود به محاصره مزدوران 
ساختن ضامن نارنجک، چند تن از مزدوران را به ھالکت 

رفقای  وسيلهبدينبازد و رساند و خود رفيق ھم جان میمی
نبال اين سازد. به دداخل پايگاه را از محاصره مطلع می

انفجار رفقای درون پايگاه متوجه شده و اقدامات الزم را به 
و تمامی اسناد و مدارک را از بين برده و خود را  آوردهعمل

کنند. سپس با پرتاب نارنجک و شليک گلوله سعی مسلح می
کنند. ولی به علت تراکم در شکستن خط محاصره می
ا رفق درنتيجه، شودپذير نمینيروھای دشمن اين عمل امکان

 دھند، دشمندر درون پايگاه سنگر گرفته و به نبرد ادامه می
بيند درخواست نيروی کمکی و که خود را قادر به مقابله نمی

 از ھوا نيز به پايگاه ازآنپسنمايد. کوپتر میيک فروند ھلی
اصابت قطعات نارنجک به  براثرشود. پس از مدتی حمله می

و از منطقه خارج  ديدهآسيبکوپتر یکوپتر، ھلپروانه ھلی
شود. در اين زمان رفيق يدهللا ھمراه با دو رفيق ديگر از می

شوند، ولی مورد تعقيب تعدادی از حلقه محاصره خارج می
مھمات رفقا به اتمام  ازآنجاکهاما ؛ گيرندمأمورين قرار می
ھا را از پای درآورند. در اين توانند آنرسيده بود، نمی

ری نابرابر رفيق يدهللا مورد اصابت گلوله مزدوران درگي
  بازد.میگيرد و جانقرار می

   

   زارعی صديق

از روستاھای  دريکیرفيق صديق زارعی 
اطراف سنندج متولد شد. رفيق صديق در 
جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس از 
تھاجم رژيم به کردستان رفيق صديق به 

 اقبال اصالنی ھمراه رفقا جميل يخچالی و
که در اين زمان در دبيرستان نظام صنعتی 

کردند، تحصيل می» مسجدسليمان«
تند. فدائی پيوس مرگانپيشتحصيل را رھا کرده و به صفوف 

رفيق صديق طی  ١٣۵٩از روزھای ارديبھشت سال  دريکی
يک درگيری نابرابر با مزدوران ارتجاع در نزديکی سنندج، 

  .جان باختگرفت و مورد اصابت گلوله قرار 

   

   زرکاری قربانعلی

رفيق قربانعلی زر کاری در حمله ساواک به پايگاه و خانه 
جان  ١٣۵۵تيمی رفقا در تھران در اواخر ارديبھشت سال 

   باخت.

   

   زرکاری يوسف

در يک خانواده  ١٣٣١سال  ماهدیرفيق يوسف زرکاری در 
دست داد،  بود که پدرش را از سالهنهکارگری به دنيا آمد. 

پس بايد در کنار تحصيل، در تأمين مخارج خانواده نيز کمک 
کرد. به ھمين دليل رفيق يوسف توانست تا سال سوم می

ر آھن درآمد. دبه استخدام راه ازآنپسدبيرستان تحصيل کند. 
اين دوران با رفيق حسن نوروزی آشنا شد و در ارتباط با 

توسط ساواک  ١٣۵٠سازمان قرار گرفت. در شھريور سال 
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د، ھای زيادستگير و پس از تحمل شکنجه
بدون آنکه اطالعاتی به دژخيمان بدھد، 

زندان محکوم شد. پس از  يک سالبه 
آزادی مجدداً با سازمان ارتباط برقرار 

ساله خود را کرد و توانست تجارب يک
خاطرات يک چريک «ای به نام در جزوه
اين به رشته تحرير درآورد. » در زندان

جزوه توسط سازمان در ھمان سال منتشر شد. آخرين نبرد 
بود. در خيابان  ١٣۵٢ ماهدیرفيق يوسف در ھفدھم 

محمدرضاشاه اصفھان، مأمورين کميته مشترک رفيق يوسف 
کرده، قصد محاصره و دستگيری او را داشتند.  شناسايیرا 

رد بھا برخاست و در حين اين نوار به مقابله با آنرفيق فدائی
  نابرابر ھدف گلوله مزدوران قرار گرفت و جان باخت.

   

  زاده فرامرززمان

زاده در جريان قيام با سازمان آشنا شد و رفيق فرامرز زمان
زمان قرار گرفت. در پس از قيام در ارتباط مستقيم با سا

فعاليت خود را با جناح چپ ادامه داد و پس  جريان انشعاب،
ت فدائيان اقليبه صفوف  ،سازماناز پيوستن اين جريان به 

شھريور سال  ۶دستگير و در  ١٣۶١. رفيق در سال پيوست
 ٣١در گوھردشت کرج اعدام شد. رفيق در آن ھنگام  ۶٧

  سال داست.

   

   زمانی بھرام

متولد شد. تحصيالت  ١٣۴١رفيق بھرام زمانی در سال 
متوسطه را به پايان رسانده بود. پس از قيام به صفوف 

آموزی پيوست و فعاالنه ن سازمان در پيشگام دانشھوادارا
برد. رفيق بھرام پس از دستگيری می پيشبهوظائف خود را 

د. وار مقاومت کرھای بسيار قرار گرفت و فدائیتحت شکنجه
از روزھای مھرماه، در سال  دريکیپاسداران سرمايه 

  رفيق بھرام را در ساری، به جوخه تيرباران سپردند. ١٣۶١

    

   زمانی کندوانی (امير) حميدرضا

زمانی کندوانی (امير) در  حميدرضارفيق 
ای در خانواده ١٣٣٩ھفتم آذرماه سال 

زحمتکش در تھران متولد شد. پس از 
برای  سالگیده، از سن پدرشدرگذشت 

تأمين مخارج زندگی خانواده ھمراه با 
و ، مجبور به کار شد زحمتکششمادر 

در سال  اخت،پردبه تحصيل می ھاشب
با يکی از محافل ھوادار سازمان در ارتباط قرار  ١٣۵۵

گرفت. در قيام بھمن فعاالنه شرکت داشت و پس از قيام 
فعاليت خود را با سازمان ادامه داد. رفيق حميد در سال 

شد. بعد از  دھیسازماندر بخش نظامی سازمان،  ١٣۵٨
گرديد.  دھیسازمانانشعاب مجدداً در کميته نظامی سازمان، 

انقالبی ھمراه با رفيق  مأموريتیبرای انجام  ١٣۶٠در مھر 
 ازجملهکبير سيامک اسديان عازم شمال شد. رفيق حميد 

بود که در نخستين کنگره سازمان شرکت داشت.  رفقانی
توسط يک عنصر  ١٣۶۴ارديبھشت  ٢٧سرانجام در 

و به اسارت مزدوران درآمد. دژخيمان  شناسايیخودفروخته 

کافی از وی شناخت داشتند، از ھمان ابتدا او  قدربهرژيم که 
 تمام او را شکنجه دادند، يک سالرا به کميته مشترک برده و 

اطالعات وی را به زندان اوين  ایکلمهولی ناکام از شنيدن 
 ١٣۶۶سيزدھم ارديبھشت سال  منتقل کردند. سرانجام در

خود را در مقابل  مزدوران با تيرباران حميد عجز و ناتوانی
استواری حميد به اثبات رساندند. حميد قبل از اعدام به رفقای 

 ندگیوزدانيد که من چقدر عاشق زندگی ھم بندش گفته بود می
به ھر قيمتی  آن رانيز بدانيد که  اين راکردن ھستم اما 

با مرگم اثبات خواھم کرد. رفيق حميد  اين راخواھم؛ و نمی
ت رساند که تا چه حد عاشق سرافراز با مرگ خود به اثبا

 پایبهوار زيستن بود؛ و در اين روز با قدی افراشته، فدائی
  جوخه اعدام رفت.

   

   زندی غالم (حميد)

در  ١٣۵۴رفيق غالم (حميد) زندی، اولين بار در سال 
اھواز ھمراه با رفيق اکبر صميمی توسط  راھنمايیدانشسرای 

ل اسارت در اسفندماه ساواک دستگير شد. پس از دو سا
از  ۵٩، از زندان کارون اھواز آزاد شد. غالم تا سال ١٣۵۶

مدتی در شھرھای  ازآنپسفعالين سازمان در اھواز بود. 
به ھمدان و  ١٣۶٠کرد. در سال اھواز و شوشتر فعاليت می

سازمان تصميم به انتقال وی به  اگرچهبه تھران رفت.  ازآنجا
ود و نب اين کارلی غالم حاضر به کردستان را گرفته بود، و

 »ای بايد در ايران بمانيم که کاری بکنيم.ما، عده«گفت می
در تھران دستگير و به پانزده  ١٣۶٢ماه در اواسط ارديبھشت

به  ١٣۶٣بھمن سال  ٢٢سال زندان محکوم شد. ولی در 
  ھمراه دوازده زندانی سياسی تيرباران شد.

    

   زيبرم احمد

در  ١٣٢٣برم در سال رفيق احمد زي
يک خانواده زحمتکش ماھيگير در بندر 
انزلی به دنيا آمد. از ھمان دوران 
کودکی ھم پای پدر برای تأمين معاش 
خانواده مشغول به کار شد. بعد از پايان 

کتابدار در  عنوانبهدوره سربازی، 
کتابخانه شھرداری مشغول به کار شد. 

ارکسيستی خود را ادامه ھمزمان با ديگر رفقايش، مطالعات م
دره  : مصاازجملهداد. رفيق احمد در عمليات متعددی 

موجودی بانک ونک، بانک آيزنھاور و ... شرکت داشت. در 
رژيم عکس نه تن از فدائيان را منتشر و  ١٣۵٠فروردين 

ھا نھصدھزار تومان جايزه تعيين کرد. در آن شناسايیبرای 
يگر در خانه تيمی خيابان ھمراه با چھار رفيق د ١٣۵٠خرداد 

طاووسی به محاصره نيروھای امنيتی درآمدند که توانستند 
وار حلقه محاصره را شکسته از منطقه خارج شوند. در فدائی

رفيق احمد که برای شرکت در  ١٣۵١مرداد  ٢٨سحرگاه 
يک عمليات ضربتی خانه را ترک نمود، کمی دورتر با 

بودند برخورد  باشآمادهمزدوران رژيم که برای اين روز در 
شود. رفيق احمد ھا زخمی میطی درگيری با آن و درکرد 

 خانهيکو آمادگی برای آخرين نبردش، به  تجديدقوابرای 
خانه برای بستن زخمش شود. در ابتدا از زن صاحبوارد می

خواھد پول آن را به می کهھنگامیگيرد و يک چادر می
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داری کرده و از احساس پردازد، زن از پذيرش پول خود
اد احمد تمامی افر ازآنپسشود. زده میمسئوليت رفيق شگفت

ھا به زيرزمين خانه منتقل حاضر در خانه را برای امنيت آن
گيرد. در اين ميان کرده، نبردش را با مزدوران از سر می

برد و با را که به ھمراه داشت کامالً از بين می وسايلیتمام 
  بازد.میوار جانفدائی دگلوله خوآخرين 

   

   الدينی فقيرمحمد (شفيع)زين

ر الدينی درفيق فقيرمحمد (شفيع) زين
از توابع چابھار در سال  قصر قندبخش 
اتمام دوره  متولد شد. پس از ١٣٢٨

معلم روستاھای منطقه  عنوانبهدانشسرا، 
مشغول به کار گرديد. پس از قيام در 

ت. در سال ارتباط با سازمان قرار گرف
بازداشت و پس از مدتی آزاد شد.  ١٣۵٨

ھا دستگير و زير شديدترين شکنجه ١٣۶٠بار ديگر در سال 
 ١٣۶١ ماهدیدر زندان ايرانشھر قرار گرفت. در سيزدھم 

، رفيق شفيع در آخرين لحظات، فراخواندندجالدان او را 
ديگر رفقای زندانی را به پايداری و استقامت تشويق کرد و 

خه جو پایبهوار ھا بدرود گفت و فدائیلبانی خندان با آنبا 
از  »الشار«تيرباران رفت. مجالس يادبود رفيق شفيع در 

توابع ايرانشھر، (تربت) بلوچستان پاکستان، کراچی، بحرين 
و دبی برگزار شد و حضور گسترده مردم در آن نشان از 

  محبوبيت رفيق داشت.

   

   وندنژاد غالمحسينزينی

وند نژاد در سال يق غالمحسين زينیرف
از توابع » آبادھاشم«در روستای  ١٣٣٢

رز ديده  ايالم در يک خانواده فقير کشاو
به جھان گشود. تحصيالت ابتدائی را در 
ھمان روستا به پايان رسانيد، اما به علت 

نتوانست ادامه تحصيل دھد.  ازحدبيشفقر 
خود و  امرارمعاشرفيق غالم برای 

. پس از کارکردچوپان  عنوانبهاش مدت چھار سال دهخانوا
 وپرورشآموزشبه استخدام  ١٣۵۶پايان سربازی در سال 

مدرسه درآمد. ھوش و ذکاوت رفيق غالم  خدمتکاردر شغل 
تحصيل را با موفقيت پشت سر گذارده  ھرسالباعث گرديد که 

 مانابو به اخذ سوم متوسطه نائل آيد. غالمحسين در زمان قيام 
يکی از  عنوانبهسازمان آشنا شد و پس از قيام در منطقه 

ھای منطقه ناپذيری با خانھواداران سازمان که دشمنی آشتی
داشت، معروف بود. رفيق مرتب به روستاھای مختلف 

رفت و نشريات سازمان را در بين مردم زحمتکش پخش می
اخراج شد و  وپرورشآموزشاز  ١٣۶٠کرد. در تيرماه می
نھم شھريور شبانه مورد يورش پاسداران سرمايه قرار  در

رفيق » دره شھر«گرفت و دستگير شد. در مقر پاسداران 
ھای وحشيانه قرار گرفت. ولی کالمی سخن غالم زير شکنجه

نگفت. روحيه قوی و پايداری او در مقابل شکنجه باعث 
حيرت مزدوران سرمايه شده بود. دوازده شھريور رفيق را 

دادگاه ايالم انتقال دادند. در آنجا شجاعانه از مواضع  بهبه
، توسط ١٣۶٠سازمان دفاع کرد و در سحرگاه شانزده مھر 

  دژخيمان به جوخه اعدام سپرده شد.
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   ژيان کرمانی حميد

 ١٣۵۵کرمانی در سال  حميد ژيانرفيق 
ی ھوادار مطالعات عضو يک محفل

سازمان شد. اين محفل در ارتباط با رفيق 
فرجودی قرار گرفت و به اين طريق 
رفيق حميد توانست با سازمان ارتباط 
برقرار کند. پس از مدتی به زندگی مخفی 

از روزھای تيرماه،  دريکیروی آورد. 
می به تي خانهيکرفيق حميد برای برداشتن موتورسيکلت از 

ھای در ھمين زمان به محاصره ھمسايهکند. آنجا مراجعه می
آيد. رفيق حميد چون فقط مردم عادی را ناآگاه آن خانه درمی

بيند از استفاده از اسلحه جھت شکستن محاصره خودداری می
 کند.کرده و با خوردن قرص سيانور، اقدام به خودکشی می

 

 

 

 

  

 

  

  بگويمبگو چگونه 

  زباغ خون، بر خاک        

  بگو چگونه بسوزم

  چگونه آتش قلبم را         

  ی خيابانیبياد آنھمه خون شعله

  ھای سرخ زندانیبياد اينھمه گل

  به چار جانب اين دشت خون بر افروزم؟     
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   سارمی

  در تھران تيرباران شد. ۶٧رفيق سارمی در سال 

   

   ساالری ساردوئی سعيد

در يک خانواده  ١٣۴٣رفيق سعيد ساالری ساردوئی در سال 
عيد با توجه به زحمتکش و تھيدست متولد شد. رفيق س

وضعيت نامساعد مالی خانواده فقط تا کالس پنجم دبستان 
توانست به تحصيل ادامه به دھد. پس از قيام به ھواداری از 

مشغول به کار بود، با تمام  کهدرحالیسازمان برخاست و 
 ١٣۶٠داد. پس از تير فعاليت سياسی ادامه می نيرو به

در روز پانزدھم مرداد ھای بسيار دستگير شد. پس از شکنجه
ھمان سال در شھر کرمان و به دست مزدوران جمھوری 

  اسالمی به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   سالمی محمدعلی

در  ١٣٢۵سالمی در سال  محمدعلیرفيق 
کرمانشاه متولد شد. پس از تحصيالت 
ابتدائی و متوسطه وارد دانشگاه شد. در 
ھمين زمان با رفقا مھدی سوالونی و 

ن سيد نوزادی آشنا و مطالعات حسي
سياسی خود را آغاز کرد. اين رفقا از 
طريق رفيق سوالونی با رفقای ديگر 

شاخه مشھد، حميد توکلی، بھمن آژنگ و غالمرضا گلوی در 
پس از پايان تحصيالت،  ١٣۴٩ارتباط قرار گرفتند. در سال 

زندگی  ١٣۵٠گذاشت و در سال  تمامنيمهدوره سربازی را 
ا آغاز کرد. آخرين نبرد رفيق محمد نيز با رفيق مخفی ر

حسين سيد نوزادی و رفيق چنگيز قبادی در خانه  رزمشھم
تا آخرين گلوله  ١٣۵٠آذری بود که در ھشتم مھر  راهسهتيمی 

 .جان باختجنگيد و 
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   ساليانی حبيب اله (مجيد)

 ١٣٣٨ساليانی در سال  حبيب الهرفيق 
ھشھر متولد در يک خانواده متوسط در ب

شد. رفيق حبيب دوران تحصيلی دبستان 
و متوسطه را در ھمان شھر به پايان 

رفيق حبيب در  ١٣۵۶رساند. در سال 
تکنيک رشته معدن وارد دانشکده پلی

تھران شد. از ھمين زمان رفيق حبيب به 
ھای سياسی روی آورد و با سازمان آشنا شد. در فعاليت

ه در تظاھرات و اعتراضات جريان قيام رفيق حبيب فعاالن
شرکت داشت و بعد از قيام در ارتباط مستقيم با سازمان قرار 
گرفت. در اين زمان در پيشگام به فعاليت مشغول شد. در 

ای درنگ نکرد و در صف جريان انشعاب، رفيق حبيب لحظه
 در بخش تبليغ ازآنپسسازمان به فعاليت و مبارزه ادامه داد. 

شد. رفيق حبيب در صبح  دھیسازمان و توزيع غرب تھران
به ھمراه رفيق اصغر  ١٣۶٠يکی از روزھای آخر مرداد 

جزايری و يک رفيق ديگر دستگير و به زندان اوين منتقل 
فرسا در ھای طاقتشد. رفيق حبيب پس از تحمل شکنجه

حصار منتقل و به حبس ابد به زندان قزل ١٣۶٠زمستان 
 ۵به زندان اوين سالن  مجدداً  ١٣۶۵محکوم شد. در سال 

عام زندانيان سياسی سال آموزشگاه منتقل شد و در جريان قتل
از روزھای شھريور، به دست رژيم جنايتکار  دريکی ۶٧

  جمھوری اسالمی به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   ديجان احمدسامان

مھرماه  اوايلرفيق احمد از فعالين سازمان در تھران بود. در 
و در ھشتم ھمان ماه پس از چندين روز  دستگير ١٣۶٠

  شکنجه در زندان اوين به جوخه اعدام سپرده شد.

  

  سبعت حسن

د بروجررفيق حسن سبعت از رفقای فعال ھوادار سازمان در 
به ھمراه پنج رفيق ديگر  ١٣۶٠که در بيست و دوم مھر  بود

  به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   سپاسی (سپاس) محمد

در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و رفيق محمد سپاسی 
اعتراضات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. رفيق محمد از فعالين سازمان بود که پس از خرداد 

ھای بود. رفيق محمد، بعد از تحمل شکنجه دستگيرشده ١٣۶٠
در زندان اوين  ۶٠فرسا در روز پانزدھم شھريور سال طاقت

  ان سپرده شد.به جوخه تيربار

   

  سپھری ايرج

در بابل متولد شد. رفيق  ١٣٢٧رفيق ايرج سپھری در سال 
 ازآنپسايرج از سنين جوانی به کارگری مشغول شد. 

 ١٣۵٠توانست با سازمان ارتباط برقرار کند. در پائيز سال 
 ١٣۵٢توسط ساواک دستگير شد. پس از آزادی، در سال 

حرمتی ھمراه رفيق محمد  امر تدارکات به دھیسازمانبرای 
ی ھا و شجاعتبه فلسطين رفت. در آنجا با توجه به مھارت پور

که داشت به درجه سروانی رسيد. رفقا پس 
از مدتی مبارزه تصميم به بازگشت به 

شھريور ھمان  روز دومايران گرفتند. 
سال رفيق ايرج به ھمراه رفيق محمد 

شدند، وارد می مرزآباداناز  کهھنگامی
رد سوءظن پليس قرار گرفتند و کار به مو

درگيری انجاميد. در ادامه اين درگيری که 
چندين ساعت به طول انجاميد، رفقا برای پراکنده کردن 
نيروھای دشمن، از ھم جدا شدند. رفيق ايرج که به علت 

ا ت توانست به سر قرار بعدی برودمريضی و گرمازدگی نمی
 شاه جنگيد و برای اينکه زندهآخرين گلوله با مأمورين امنيتی 

به دست مزدوران امنيتی و ساواک نيافتد، با انفجار نارنجک 
ھای انسانی به زندگی خود پايان داد و جانش را فدای آرمان

  ساخت. يادش گرامی باد.

   

   سپھری سيروس

در  ١٣٢۶رفيق سيروس سپھری در سال 
بابل متولد شد. پس از پايان تحصيالت 

وارد دانشکده  ١٣۴۵ متوسطه در سال
ی ھای سياسکشاورزی شد. به علت فعاليت

دستگير شد.  ١٣۴۶در دانشگاه در اسفند 
سپس به سربازی فرستاده شد. پس از پايان 

در  ١٣۵٠تحصيالت دانشگاھی در خرداد 
وزارت منابع طبيعی استخدام شد. در تيرماه ھمان سال زندگی 

ضمن درگيری  ١٣۵٠مخفی را آغاز کرد. در ھيجده شھريور 
در خانه تيمی کوی کن، با ايجاد سد آتش در مقابل دشمن فرار 

شاھرخ ھدايتی و فرخ سپھری را  ازجملهسه رفيق ديگر 
تسھيل کرد. رفيق سيروس در اين درگيری زخمی شد و به 
اسارت مزدوران درآمد. در بيمارستان ارتش چندين بار 

فق نشد. خودکشی پاره کرد ولی مو قصدبهرا  ھايشبخيه
گران ساواک تا يازده روز پس از دستگيری حتی نام شکنجه

دانستند. رفيق سيروس بدون آنکه کالمی بر زبان رفيق را نمی
ھای زير شکنجه ١٣۵٠ آذرماهاز روزھای  دريکیآورد، 
پس  ١٣۵٠. در بيست و ھشتم بھمن سال جان باختبسيار، 

اقتدار  کهايناز مصادره موجودی يک بانک، ساواک برای 
که سيروس سپھری و  کردخودش را نشان بدھد، اعالم 

  .اندشدهکشتهشاھرخ ھدايتی طی يک درگيری در کوی کن 

   

    سپھری فرخ

در  ١٣٣٠رفيق فرخ سپھری در سال 
ای زحمتکش متولد شد. از ھمان خانواده

کودکی به ھمراه برادرانش برای تأمين 
مخارج تحصيل، مجبور به کار کردن بود. 

س از پايان تحصيالت متوسطه، رفيق پ
فرخ در دانشکده فنی به ادامه تحصيل 

وارد دانشگاه شد،  کهھنگامیپرداخت. 
ضمن مطالعه آثار مارکسيستی در مبارزات دانشجوئی نيز 

کرد. در ھمين زمان با رفقا شاھرخ ھدايتی فعاالنه شرکت می
 ينو سيروس سپھری يک ھسته ايجاد کرده بودند. در ادامه ا

ھا با سازمان تماس گرفته و در يک تيم عملياتی فعاليت
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شدند. در ھمان ھفته اول، فرخ در عمليات  دھیسازمان
آباد شرکت داشت. در نوزده خانی راھنمايیانفجار پاسگاه 

که رفقا  خانه تيمی رفقا به محاصره درآمد ١٣۵٠شھريور 
. دخارج شون سالمتبهتوانستند پس از درگيری، از منطقه 

در تيمی به فرماندھی  يک سال، رفيق فرخ به مدت ازآنپس
 ١٣۵١رفيق حسن نوروزی به مبارزه خود ادامه داد. در بھار 

، فضيلت کالمدر بخشی به فرماندھی رفيق مھدی 
شد؛ و مسئوليت يک تيم را بر عھده گرفت. در  دھیسازمان

بار ديگر خانه تيمی رفقا به محاصره  ۵١نھم مرداد سال 
آمد. در آن زمان رفيق مھدی در چند صد متری خانه در در

حال درگيری با مزدوران بود؛ و رفقا فرامرز شريفی و فرخ 
تصميم گرفتند که با حمله به مزدوران محاصره را بشکنند. 
رفيق فرخ از طبقه دوم ساختمان به خيابان پريده و با 

بر ترک يک موتورسيکلت رھگذر قصد شکستن  سوارشدن
را داشت که توسط مزدوران به رگبار مسلسل بسته  محاصره

فقط وقتی «گفت: . رفيق فرخ ھميشه میجان باختشد و 
رسد که ھای دشمن به اتمام میمقاومت ما زير شکنجه

  يادش گرامی باد.» باشيم. شدهکشته

   

   سپھری فرھاد

ای رفيق فرھاد سپھری در بابل در خانواده
ند از اين سياسی متولد شد. چھارمين فرز

خانواده بود که به سازمان پيوست و در اين 
. رفيق فرھاد پس از ارتباط جان باختراه 

با سازمان جھت طی دوره آموزشی به 
طی يک  ١٣۵٣ظفار رفت. در دوم آبان 

  درگيری در ظفار جان باخت.

  

   ستاری تيمور

در  ١٣٢٨رفيق تيمور ستاری در سال 
اران از توابع کامي» پلنگانه«روستای 

متولد شد. تحصيالت ابتدائی و متوسطه را 
در شھر سنندج به پايان رساند. پس از اتمام 

در سد  ١٣۵٠دوره سربازی در سال 
سنندج مشغول به کار شد. در » فدالی«

جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت. پس از قيام به صفوف فدائيان 

 دھیسازمان مرگانشپيپيوست و پس از مدتی در صفوف 
 ددرنبرشد. رفيق تيمور پيشمرگی جسور و فداکار بود. 

حلقه محاصره را شکست و چند مزدور را از پای » باشماغ«
درآورد، اما در آخرين لحظات مورد اصابت گلوله پاسداران 

  .جان باخت ١٣۶٠اسفند  ٢٩سرمايه قرار گرفت و در 

  

   ستوده محمدرضا

متولد شد. قبل از قيام  ١٣٢۴سال  رفيق محمدرضا ستوده در
در  ١٣۴٩اولين بار در سال  به فعاليت سياسی روی آورد.

رابطه با کنفدراسيون دستگير و به زندان محکوم شد. رفيق 
محمدرضا پس از آزادی از زندان در ارتباط با سازمان قرار 

دستگير شد. پس از  ١٣۵۴گرفت و مجدداً در سال 
شاه به حبس  بی دادگاه رژيمدر  ھای وحشيانه ساواکشکنجه

درب ابد محکوم شد. در زمان قيام 
ھای انقالبی مردم باز توسط توده ھازندان

شد و رفيق محمدرضا در صف فدائيان به 
 سرا سریتظاھرات و اعتراضات 

ھای نظامی سازمان در پيوست و در تيم
تصرف مراکز نظامی رژيم شاه، فعاالنه 

فيق شرکت داشت. پس از قيام ر
 دھیسازمانمحمدرضا در بخش کارگری، محالت و توزيع 

شد. پس از انشعاب در بازسازی تشکيالت ھمچون ديگر رفقا 
فعاالنه شرکت داشت و پس از کنگره سازمان مسئوليت 

 ١٣۶٠تشکيالت قزوين را بر عھده گرفت. پس از خرداد 
 گفت:رفيق محمدرضا که تجربه زندانی شدن را داشت، می

ضا و رفيق محمدر» تسليم شد زيرسربهمثل گوسفند نبايد «
به چنگ پاسداران سرمايه نيافتد، در  آسانیبهکه مصمم بود 

اتفاقی در اتوبان کرج  طوربه کهھنگامی، ١٣۶٢تيرماه  ٢٨
به کنترل پليس برخورد کرد سريعاً قصد خروج از منطقه را 

رد وداشت که به رگبار گلوله بسته شد، رفيق محمدرضا که م
قل گاه اوين منتبود، به شکنجه قرارگرفتهاصابت دو گلوله 

شد. رفيق محمدرضا برای بار سوم در آزمون شکنجه، 
ديگر برنده شد و دژخيمان را  و بارمت کرد ومقا وارفدائی

بعد يعنی روز بيست و ھفتم شھريور  يک سالناکام گذاشت. 
رده پرفيق محمدرضا ستوده به جوخه تيرباران س ١٣۶٣سال 

  شد. يادش گرامی باد.

  

   سجادی زاھد

متولد شد. پس از پايان  ١٣٢٨رفيق زاھد سجادی در سال 
ادامه تحصيل داد. پس از  معلمتربيتتحصيالت متوسطه، در 

. رفيق زاھد در کارکردمعلم آغاز به  عنوانبهپايان دوره، 
جريان قيام فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت. 

ام به صفوف فدائيان پيوست و در مدارس به تبليغ و پس از قي
پرداخت. رفيق زاھد پس از تشريح مواضع سازمان می

 ١٢فرسا قرار گرفت و در ھای طاقتدستگيری تحت شکنجه
  در سنندج به جوخه تيرباران سپرده شد. ١٣۶٠مھر 

   

  سرافراز آنابردی

. درفيق آنابردی سرافراز متولد يکی از روستاھای گنبد بو
پس از تشکيل ستاد مرکزی شوراھا و کانون فرھنگی سياسی 

وظائف شد. در  پيشبردخلق ترکمن، فعاالنه در آن مشغول 
يورش وحشيانه مزوران جمھوری اسالمی به شوراھای 

رفيق  ١٣۵٨در روز ششم فروردين سال  صحراترکمن
فاع د و درآنابردی مورد اصابت گلوله مرتجعين قرار گرفت 

  .جان باخت صحراترکمنی از شوراھا

  

   بخشسرخوش جھان

 ١٣٣١بخش سرخوش در سال رفيق جھان
در يک خانواده متوسط متولد شد. در زمان 
کودکی پدرش را از دست داد و مادرش 
ھزينه زندگی و سرپرستی چھار فرزند را 

بخش برای بر دوش گرفت. رفيق جھان
وارد  ١٣۴٧کمک به خانواده در سال 
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روزی صنايع نظامی شد و حقوقی را که از هھنرستان شبان
خانواده  خرجکمککرد به مادرش برای ھنرستان دريافت می

کارشناس فنی  عنوانبهداد. پس از پايان دوره ھنرستان می
سازی ارتش مشغول به کار شد. در جريان در کارخانه مھمات

بخش فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات قيام رفيق جھان
رد و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق کشرکت می

دستگير  ازآنپساز کار اخراج و  ١٣۵٩بخش در سال جھان
مه محاک ازآنپسھای وحشيانه قرار گرفت. شد و تحت شکنجه

و به ھشت سال زندان محکوم شد. دوران زندان را در اوين، 
حصار و گوھردشت به سر برد. در جريان کشتار قزل

بيش از ھفت  اگرچه ١٣۶٧ياسی در شھريور سال زندانيان س
را گذرانده بود، مجدداً در زندان  حکمشسال و چھار ماه از 

به اعدام محکوم شد.  ایچنددقيقهگوھردشت در دادگاه 
بخش به دست رژيم آدم کش ، رفيق جھانازآنپسلحظاتی 

  شد. دار آويختهجمھوری اسالمی به 

  

   سرعتی عبدالعظيم

در جھرم متولد شد.  ١٣٣٣يم سرعتی در سال رفيق عبدالعظ
تظاھرات در  دھیسازماندر  مؤثریھمزمان با قيام نقش 

ھای پليس ھا و پاسگاهشھر جھرم داشت و در تسخير پادگان
بار مورد نيز شرکت فعالی داشت. در ھمين زمان نيز يک

اصابت گلوله قرار گرفت. پس از قيام به عضويت کميته محل 
که رژيم جمھوری اسالمی به کردستان ھنگامیاما ؛ درآمد
گيری کرد. در ھمين زمان با ور شد، از کميته کنارهحمله

تبليغ اھداف  درراهخود را  وقتتمامسازمان ارتباط گرفت و 
مزدوران  ١٣۶٠ھشتم تير سال  سازمان سپری کرد. روز

ور شدند. رفيق رژيم به نيروھای مترقی در شھر جھرم حمله
دستگير و به مرکز کميته برده شد، پس از بازجوئی  عظيم نيز

کنند، ولی مجدداً او را دستگير و به کميته رفيق را آزاد می
د، کننگردانند، پس از چند ساعت مجدداً رفيق را آزاد میبرمی

 شد. ابتدا به سويشکه رفيق عظيم از کميته خارج میھنگامی
ا از پای تيراندازی کرده و سپس با ضربات چاقو او ر

  .سپاردجان میضربات رفيق  براثر. آورنددرمی

   

   سرکاری حسن

در  ١٣٢۴رفيق حسن سرکاری در سال 
اردبيل متولد شد. پس از » قاپوعالی«کوی 

پايان تحصيالت ابتدائی و متوسطه در سال 
در رشته رياضی دانشکده علوم،  ١٣۴١

وارد دانشگاه تھران شد. رفيق حسن از 
فعاليت سياسی روی آورد. ھمين دوران به 

پس از پايان تحصيالت در دوره آموزشی 
سربازی با رفيق عباس جمشيدی رودباری آشنا شد و از اين 
طريق توانست در ارتباط با سازمان قرار بگيرد. پس از پايان 

افسر وظيفه به ھمدان منتقل شد، در  عنوانبهدوره آموزشی 
ن را ترک کرده و اين زمان برای آغاز زندگی مخفی، پادگا

ھای تحت از شاخه دريکیبه تھران رفت. در آغاز فعاليت 
مسئوليت رفيق حميد اشرف، در يک تيم به ھمراه رفيق عباس 

شد. رفيق حسن  دھیسازمان بھايی پورجمشيدی و منوچھر 
در چند عمليات مصادره موجودی بانک شرکت داشت. در 

ران ساواک در حين اجرای يک قرار توسط مزدو ١٣۵٠مھر 
گاه برده شد. رفيق حسن پس از تحمل دستگير و به شکنجه
به ھمراه ھشت رفيق  ١٣۵٠اسفند  ٢٢چند ماه شکنجه در 

  ديگر به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   سرمدی عزيز

 ١٣٢٢متولد سال  عزيز سرمدیرفيق 
در يک خانواده کارگری بود. رفيق در 

شده بود. گروه قرار  دھیسازمانتيم شھر 
بانک تعاونی توزيع را  ١٣۴۶بود که در 

مصادره کنند که به علت دستگيری 
تعدادی از رفقا انجام نشد؛ و پليس نيز 

ه بنتوانست سرنخی از فعاليت رفيق 
ھا و لو آزاد شد ولی در ادامه دستگيری روازاينآورد  دست

ر رفتن بخشی از اطالعات مجدداً دستگير شد. رفيق زي
ھا قرار گرفت که از خود مقاومتی ترين شکنجهوحشيانه

شيراز تبعيد  آبادعادلنشان داد. بعداً به زندان  نظيربی
مجدداً به زندان اوين برگردانده  ١٣۵٣زمستان  در ؛ وشودمی
ھمراه با ھشت  ١٣۵۴ ماهفروردينام سی در تاريخشود. می

 ھاین، در تپهزندا فرار اززندانی ديگر به بھانه ساختگی 
  جان باخت. شد وشاه بسته  رگبار مزدوراناوين به 

   

   سروشيان فرھاد (مسعود، بيژن)

رفيق فرھاد سروشيان (مسعود، بيژن) در تھران متولد شد. 
از فعالين دانشجوئی ھوادار سازمان بود. پس از قيام فعاليت 
خود را در ارتباط با سازمان ادامه داد. در جريان انشعاب از 

از  دريکینمود و  داریجانبمواضع راديکال اقليت 
شد. سپس به عضويت  دھیسازمانھای نشريه کار حوزه

 ۶٠ سال اسفندماه. پس از ضربات درآمدتحريريه نشريه کار 
 مھرماه ١٠فعاالنه در انتشار مجدد نشريه تالش نمود. در 

که مزدوران رژيم قصد دستگيری او را داشتند، با  ۶٢سال 
 به ھرگونه اطالعاتی يابیدستده از سيانور رژيم را در استفا

  ناکام گذاشت و جان باخت.

   

   سعادتی حسن

رفيق حسن سعادتی در لرستان به دنيا آمد. رفيق حسن از 
اعضای سازمان، پس از دستگيری به کميته مشترک منتقل 

ھا شد. شکارچيان انسان او را تحت شديدترين شکنجه
وار مھر سکوت بر لب داشت. ن فدائیو رفيق حس قراردادند

، زير شکنجه مزدوران شاه، ١٣۵۵روزھشتم شھريور سال 
گران ترين اطالعاتی به بازجويان و شکنجهبدون آنکه کوچک

  .جان باختداده باشد، 

   

   سعادتی حميدرضا

رفيق حميدرضا سعادتی در چھاردھم آذر 
ای در شھر ھمدان در خانواده ١٣۴۴

د. ھمزمان با قيام زحمتکش متولد ش
ھنوز سيزده سال بيش نداشت،  اگرچه

مانند ماھی کوچکی به دريای خروشان 
ھا و صف مبارزان پيوست. پس از توده
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آموز پيشگام فعال شد و پس از انشعاب يک دانش عنوانبهقيام 
ھای خائن با ابتکار خودش اقدام به برپائی »اکثريتی«و طرد 

در کنار خيابان کرد. در و فروش نشريه کار  ميز کتاب
دستگير شد. در زندان با عشق و ايمان به  ١٣۶٠تابستان 

ھايش در مقابل شکنجه سر خم نکرد. حميد در زندان آرمان
 تبه دسبود که  کردهتھيهگزارشی برای انتقال به بيرون 

ھا آغاز و محاکمه شکنجهو  بازجوئیافتاد. مجدداً  زندانبانان
اش در پانزدھم زدھمين بھار زندگیشد. يک روز پس از شان

سوسياليسم، مرگ بر  بادزندهشعار  کهدرحالی ١٣۶٠آذر 
امپرياليسم و مرگ بر رژيم جمھوری اسالمی را بر لب 

  داشت، به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   محمدکاظمسعادتی 

در آذربايجان و  ١٣١٩سعادتی متولد سال  محمدکاظمرفيق 
رفيق با  ١٣۴۶معلم بود. در سال 

انگيز دھقانی (خواھر رفيق بھروز روح
انگيز نيز در تيرماه رفيق روح -دھقانی
در پای جوخه تيرباران، جان  ١٣۶٠

باخت) ازدواج کرد. رفيق صمد بھرنگی 
را به اين دو » ھااولدوز و کالغ«کتاب 

رفيق تقديم کرده بود. کاظم، صمد، 
 ٢٣در  بودند. جداناشدنی رفقانیرضا نابدل بھروز و علی

ھای رفيق بھروز در رابطه با فعاليت ١٣۵٠ارديبھشت سال 
ساواک به  ازآنجاکهدھقانی، توسط ساواک دستگير و 

ھای خود کاظم پی نبرده بود و از طرفی تصميم به فعاليت
ت دانسکنترل رفيق کاظم داشت، آزاد شد. رفيق کاظم که می

ساواک قصد دارد از او برای دستگيری رفيق بھروز 
چند روز از تولد  کهدرحالیطعمه استفاده کند،  عنوانهب

ھای دستش و گذشت، با قطع کردن رگدومين فرزندش نمی
خوردن سيانور به زندگی پرافتخار خود خاتمه داد و به خيل 

  فدائی پيوست. باختگانجانعظيم 

  

   سعيد اعمايی فرانک

 .اعمايی از فعالين پيشگام شھر سقز بود رفيق فرانک سعيد
مزدوران سرکوبگر رژيم جمھوری اسالمی در  کهھنگامی

به کردستان حمله کردند، در جنگ اول سقز  ١٣۵٩بھار سال 
به  و کمکرفقای پيشگام و ھواداران سازمان برای مداوا 

ھای وحشيانه رژيم، فعاالنه در عرصه مجروحين بمباران
مشغول کمک به  کهدرحالینبرد حاضر شدند. رفيق فرانک 

وحين جنگی در شھر سقز بود مورد اصابت گلوله مجر
  بازد.سازمان جان می ھایآرمان درراهو  قرارگرفته

  

   کريم سعيد زاده

رفيق کريم سعيد زاده در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس 
از قيام به صفوف ھواداران سازمان پيوست. رفيق کريم در 

وف زمان حمله ارتجاع اسالمی به کردستان به صف
شھريور از روزھای  دريکیسازمان پيوست.  مرگانپيش
در سنگر دفاع از سقز مورد اصابت گلوله قرار  ١٣۵٨ سال

  .جان باختگرفت و 

  

  

   سعيدی بيدختی عبداله

رفيق عبداله سعيدی بيدختی در سال 
متولد شد. رفيق عبداله پس از پايان  ١٣٢۶

تحصيالت متوسطه در رشته اقتصاد وارد 
ه تھران شد. مدتی نگذشت که رفيق دانشگا

 و عبداله از فعالين سياسی دانشگاه شد
فعاالنه در اعتراضات دانشجوئی شرکت 

به  ١٣۴٩داشت. رفيق عبداله قبل از سال 
که در ارتباط با فعاليت سياسی روی آورده بود. پس از اين

مسئول تيم گرگان به فعاليت  عنوانبهسازمان قرار گرفت، 
تيرماه سال  ٢٠ول شد. رفيق عبداله در روز سازمانی مشغ

، راهپليسرفت، در ايستگاه از تھران به گرگان می ١٣۵۴
مأمورين پليس قرار گرفت. (اسلحه رفيق  سوءظنمورد 

بوس افتاده بود) رفيق عبداله عبداله ھنگام خم شدن در مينی
با خوردن سيانور اقدام به خودکشی کرد، ولی سريعاً توسط 

ران گشکنجه ازآنپسبه بيمارستان منتقل گرديد. مأمورين 
 ازآنپسکنند. اعالم می شدهکشته عنوانبهساواک نام رفيق را 

وار مقاومت نمود، شود اما رفيق عبداله فدائیشکنجه آغاز می
از روزھای مردادماه ھمان  دريکیکالمی بر زبان نياورد و 

جان ی ھای وحشيانه ساواک شاھنشاھسال در زير شکنجه
  .باخت

   

   الدينسعيدی جمال

الدين سعيدی در پی ضربات رفيق جمال
با تشکيالت قطع  ارتباطش ١٣۵۴سال 
در تالش برای برقراری  ازآنپسشد. 

 اتفاقی با رفيق بھرام طوربهمجدد ارتباط، 
بخش سازمان رھائی«نوروزی از جريان 

برخورد کرد. قرار » ھای ايرانخلق
تماس از امکانات  شود تا برقراریمی
وس سير«مشکوک بودن  مسئلهھا استفاده کند. رفيق جمال آن

رھبر اين جريان را با رفيق نوروزی مطرح کرد » نھاوندی
ی به اين واقعيت پ مسئلهو اين رفقا پس از بررسی مجدد اين 

تصميم  ازآنپس. ھستھمکار ساواک » نھاوندی«برند که می
يرند. اين موضوع را با رفيق گبه ترور انقالبی نھاوندی می

تيمی مشغول  دوخانهجالل دھقان در ميان گذاشته و در 
» نھاوندی«ريزی برای عمليات ترور انقالبی برنامه

به اين مزدور ساواک  ازحدبيششوند. رفيق جالل که می
گذارد. را با وی در ميان می مسئله نوعیبهاطمينان داشت 

آذرماه  ٣٠اين موضوع در مزدوران ساواک پس از اطالع از 
بردند حمله تيمی که رفقا در آن به سر می دوخانهبه  ١٣۵۵

کنند. در جريان اين کشتار رفقا: می عامقتلھا را کرده و آن
مينا رفيعی، ماھرخ فيال، جالل دھقان، پرويز واعظ زاده، 

 محمدعلی، مسعود صارمی، زکی زادهرحيم تشکری، حسن 
قا جمال و بھرام نوروزی دستگير و پس و رف باختهجانپاريا، 

ان جاز نزديک به سه ماه شکنجه، اين دو رفيق زير شکنجه 
  .باختند
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   سعيدی منصور

در  ١٣٣۵در سال  منصور سعيدیرفيق 
سنندج متولد شد. تحصيالت خود را تا 
مقطع دوم متوسطه در ھمين شھر به پايان 

ترک تحصيل کرد و  ازآنپسرساند. 
به سربازی فراخوانده شد. از مدتی بعد 

ھمان دوران سربازی در جريان قيام، 
فعاالنه در مبارزات مردم شرکت داشت. 

پس از قيام به صفوف سازمان پيوست و در شھر سنندج به 
فعاليت مشغول شد. سپس به صفوف پيشمرگان فدائی پيوست 
و در عمليات مختلفی شرکت داشت. آخرين نبرد رفيق 

بود که » باشماغ«در روستای  ١٣۶٠ند اسف ٢٩منصور در 
طی آن به ھمراه پنج رفيق ديگر پس از مقاومتی قھرمانانه، 

  باخت.وار جانفدائی

   

  سالحی جواد

به دنيا  ١٣٢١رفيق جواد سالحی در سال 
آمد پس از به پايان بردن تحصيالتش به 

 ١٣۵٠فروردين  ٢۶سازمان پيوست. در 
 له پامناربا رفيق نابدل در مح کهھنگامی

مشغول چسباندن اعالميه بودند، با 
مزدور شھربانی برخورد  ورانمما

با موتور قصد  درنگبیکنند. رفقا می
خروج از منطقه را داشتند، ولی چون از قبل منطقه را خوب 

که  درسننکرده بودند به روبروی کالنتری ھفده می شناسايی
الً ا نيز متقابشود. رفقاز طرف آن نيز به رفقا تيراندازی می

ق نابرابر رفي زدوخوردکنند. در اين شروع به تيراندازی می
شود. رفيق جواد بعد از نبردی می ھوشبیو  تيرخوردهنابدل 

وار، با آخرين گلوله به زندگی خود پايان دالورانه و فدائی
تا زنده به دست دشمن اسير نشود. رفيق آخرين گلوله  دھدمی

زند تا صورتش متالشی شود و د میرا از پشت گردن به خو
د، سان جوابرای دشمن ناشناس باقی بماند. بدين بدين گونه

ھای مسلحانه که در درگيری ھستاولين رفيق فدائی 
  بازد.وار جان میخودکشی کرده، فدائی

   

   سالحی حسين

در  ١٣٣٢رفيق حسين سالحی در سال 
ای سياسی متولد شد. رفيق حسين خانواده
ق برادرانش رفقا جواد و کاظم از طري

در ارتباط با سازمان قرار گرفت. در 
پس از مصادره موجودی  ١٣۵٣سال 

يک بانک به ھمراه رفيق خسرو ترگل، 
و دستگير شد. رفيق حسين پس  شناسايی

فرسا در روز بيست و ھشتم خرداد ھای طاقتاز تحمل شکنجه
سپرده به ھمراه رفيق خسرو به جوخه تيرباران  ١٣۵۴سال 
  شد.

   

  سالحی کاظم

متولد  ١٣٢٣رفيق کاظم سالحی در سال 
در رشته مھندسی  ١٣۴۴در سال  شد.

شيمی دانشکده فنی وارد دانشگاه تھران 
احمدزاده به فعاليت رفيق شد. در گروه 

پرداخت. در عمليات مصادره موجودی 
بانک ونک شرکت داشت. رفيق کاظم 

فرسا توسط قتھای طاپس از دستگيری و تحمل شکنجه
در  ١٣۵٠تير سال  روز چھاردھمشکنجه گران رژيم شاه، 

  تھران به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   سلسبيلی يداله

رفيق يدهللا سلسبيلی پس از پايان تحصيالت 
قزوين  راھنمايیمتوسطه وارد دانشسرای 

شد. از ھمين زمان نيز به فعاليت سياسی 
 ١٣۵۴ر روی آورد. رفيق يدهللا در شھريو

اتفاقی دستگير شد، در  طوربهدر خيابان 
مقابل شکنجه از خود مقاومت نشان داد و 

به مزدوران نتوانستند از او اطالعاتی 
به  ازآنپسبياورند، پس از دو ماه مجدداً آزاد شد.  دست

 ازآنجا ١٣۵۵سال  اوايلسربازی اجباری فرستاده شد که در 
ھا ود. در ھمين سالمخفی را آغاز نم وزندگیفرار کرده 

بود، با تعداد ديگری از رفقا در  شدهقطعبا سازمان  ارتباطش
کرده و فعاليت خود را  دھیسازمانقزوين و زنجان خود را 

بردند. پس از تالش بسيار موفق شدند که مجدداً در می پيشبه
با سازمان در ارتباط قرار بگيرند. روز دھم  ١٣۵۶سال 

 دريکیق يداله و يک رفيق ديگر رفي ١٣۵٧فروردين سال 
مزدوران قرار  شناسايیھای قزوين، مورد از خيابان

گيرند. پس از آغاز درگيری، رفيق يدهللا با تيراندازی می
متقابل و مداوم، امکان خروج رفيق ديگر را از حلقه محاصره 

  بازد.میکند، ولی خودش در اين نبرد نابرابر جانايجاد می

  

   سلطانپور سعيد

در  ١٣١٩در سال  سلطانپوررفيق سعيد 
يک خانواده کارگری در شھر سبزوار 
متولد شد. با پايان تحصيالت متوسطه، در 

آموزگار مشغول به کار  عنوانبهتھران 
ھای فقيرنشين تھران شد. تدريس در محله

ورتر کرده و او آتش مبارزه را در او شعله
. ندافراخوتر ای گستردهرا به ميدان مبارزه

سيستم علمی تئاتر را آموخت. در  ١٣۴۵تا  ١٣٣٩از سال 
ھای دانشجوئی در دانشکده ھنرھای زيبای دانشگاه سال

به  ؛ وتھران، نمايشنامه "دشمن مردم" را کارگردانی نمود
نمايشنامه "آموزگاران" را به  ١٣۴٩صحنه برد. در سال 

صحنه برد. ساواک به نمايش حمله برد و کارگردان را 
بازتاب گسترده اين دستگيری، پس از  براثرازداشت کرد. ب

سه ماه ساواک مجبور شد رفيق سعيد را از زندان آزاد کند. 
در ھمين سال "نوعی از ھنر، نوعی از انديشه" را نوشته و 

به جرم انتشار مخفی  ١٣۵١مخفيانه انتشار داد. در سال 
 ادیروز زندانی شد. پس از آز وپنجچھلکتاب، دستگير و 
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ھای سيمون ماشار" را به صحنه درنگ نمايشنامه "چھرهبی
برد. پس از تشکيل سازمان، به ھواداری از جنبش نوين 
انقالبی ايران پيوست و شاعر مبارزات مردمی، شاعر 

به جرم انتشار  ١٣۵٣باختگان انقالبی خلق شد. در سال جان
ارھا بھای کميته، کتاب "آوازھای بند"، دستگير شد. در سلول

ھای اقراری، و بارھا شکنجه شد. پس از ھفت ماه شکنجه
ای او را روانه زندان قصر کردند. پس از انتقامی و جيره

 گاه سپردند. پس از آزادیای بازگرداندند و باز به شکنجهھفته
ھای شعر انستيتو گوته (ده شب)، ، در شب١٣۵۶در سال 

ت، آزادی اولين مبارزی است که در مقابل انبوه جمعي
ز ا پرخروششزند و در اشعار زندانيان سياسی را فرياد می

 گويد. رفيقاتحاد طبقه کارگر و از انقالب نزديک سخن می
 دبيران کانون نويسندگان ھيئتعضو  سعيد شاعر، نويسنده،

 ود.ب ارگان فدائيان اقليت نشريه کار نويسندگان ھيئتو عضو 

ان، رفيق سعيد از ھمان در پی طرد خائنين اکثريتی از سازم
سرودھای بھمن و شعر . ابتدا از مواضع اقليت دفاع کرد

رفيق در اين مقطع است.  يادماندنیبهجھان کمونيست از آثار 
اش در شب عروسی ١٣۶٠فروردين سال  ٢٧رفيق در 

فرياد  کهدرحالی، ١٣۶٠خرداد  ٣١دستگير و در شامگاه 
گ بر زد مرگ بر رژيم جمھوری اسالمی، مرمی

سوسياليسم به جوخه اعدام سپرده شد.  بادزنده، دارانسرمايه
  يادش گرامی!

  

   سلطانزاده اھری عباس

در تھران تيرباران  ۶٧رفيق عباس سلطانزاده اھری در سال 
  شد.

  

   خليل سليمان نژاد

رفيق خليل سليمان نژاد متولد شھر ھمدان و کارگر بود. رفيق 
ت در يک تيم عملياتی با مسئوليخليل پس از ارتباط با سازمان 

شد. در عمليات حمله به  دھیسازمانرفيق مسعود احمدزاده، 
کالنتری قلھک شرکت کرد. ھمچنين در پخش اعالميه اعالم 
موجوديت سازمان با رفيق احمدزاده به رفقای تيم تبليغات 

 ١٣۵٠ياری رسانيد. رفيق خليل در ھجده ارديبھشت سال 
وتف برای عمليات مصادره موجودی مشغول تھيه کوکتل مول

انفجار آن دچار  براثرکه  بانک ملی شعبه آيزنھاور بود
تاحی مف اسد الهتوسط ديگر رفقا  اگرچهسوختگی شديد شد. 

ند، ولی کو چنگيز قبادی سريعاً به بيمارستان انتقال پيدا می
ه کنند، گفتکه رفقا به بيمارستان مراجعه می چند روز بعد

  باخته است.جراحات وارده جان براثرفيق خليل که ر شودمی

 

  سليمانی احمد

که در  رفيق احمد سليمانی از رفقای ھوادار سازمان بود
به ھمراه پنج رفيق ديگر در بروجرد  ١٣۶٠بيست و دوم مھر 

  به جوخه تيرباران سپرده شد.

  

  

  

  

  

   سليمانی ايرج

دو در  ١٣٣٣رفيق ايرج سليمانی در سال 
ای کارگری در خانواده (لرستان) رود

متولد شد. تحصيالت ابتدائی و متوسطه 
، کرمانشاه و بوکان به پايان دو رودرا در 

رسانيد و برای ادامه تحصيل راھی 
زمان با قيام، برای ھندوستان شد. ھم

ای به ايران شرکت در مبارزات توده
و در اعتراضات و تظاھرات فعاالنه شرکت کرد.  برگشت

روزه  ٢۴ه صفوف سازمان پيوست. در جنگ پس از قيام ب
سنندج فعاالنه عليه رژيم و در سنگر سازمان مبارزه نمود. 

رفت، به خانه می کهھنگامی ١٣۶١خرداد  ٩رفيق ايرج در 
ھای بسيار، مزدوران رژيم، رفيق دستگير شد. پس از شکنجه

تا مگر مواضع انقالبی  بردند بی دادگاهايرج را دو بار به 
اما ايرج تا آخرين لحظه حيات، از مواضع ؛ ترک کند خود را

ھای سازمان دفاع نمود سرانجام در روز ھشتم و آرمان
، پس از تحمل سه ماه شکنجه، در تھران ١٣۶١شھريور سال 

  به دست مزدوران خمينی به جوخه اعدام سپرده شد.

   

  سليمانی سعيد

د در مسجدسليمان متول ١٣۴١رفيق سعيد سليمانی در سال 
آموزی، ھواداران شد. پس از قيام به صفوف پيشگام دانش

سازمان پيوست. پس از انشعاب در بخش تبليغات فعاليت 
دستگير شد. پس از  ١٣۶١کرد. رفيق سعيد در اوايل سال می

ی ھا قرار گرفت، ولی پاسخدستگيری تحت شديدترين شکنجه
از  یدريکدفاع از مواضع سازمان نداد. رفيق سعيد  غيرازبه

در زندان کرج توسط دژخيمان به  ١٣۶١روزھای زمستان 
  شود.جوخه اعدام سپرده می

  

   سليمانی فرھاد

رفيق فرھاد سليمانی در جريان قيام به 
صفوف فدائيان پيوست. رفيق فرھاد از 
فعالين سازمان در خوزستان بود. در 

دستگير شد. پس از  ١٣۶٣سال 
 سافرھای طاقتدستگيری، تحت شکنجه

در بن( سر بندرقرار گرفت و به زندان 
) منتقل گرديد. اين زندان در خمينی

است و قبالً سردخانه  شدهواقع سر بندر -حاشيه جاده ماھشھر
ارتش بوده است. در جريان کشتار زندانيان سياسی در سال 
رفيق فرھاد و ھشت زندانی سياسی ديگر در اين زندان در 

  شدند. تيرباراندوم اسفند، 

 

   ليمانی محمد (اصغر)س

در يک خانواده  ١٣٣٨رفيق محمد (اصغر) سليمانی در سال 
کارگری در اراک متولد شد. تمام دوران کودکی را در محيط 

ھا به فرسا گذراند. روزھا به مدرسه و شبسخت و توان
رفت. پس می امرارمعاشسازی برای کارگری و کارگاه قاب

اد ھای خردر پی سرکوباز قيام به صفوف سازمان پيوست. د
، جھت ادامه فعاليت به بروجرد منتقل شد. در ١٣۶٠سال 
به علت يک اشتباه در اراک به اسارت پاسداران  ١٣۶٠بھمن 
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برد، به محمد از بيماری زخم معده نيز رنج می اگرچهدرآمد. 
مدت ھفت ماه توسط دژخيمان شکنجه شد و بارھا به خاطر 

انتقال يافت. باالخره به بيمارستان  وضعيتشوخامت 
شده بودند او  نااميدمزدوران که از کسب اطالعات از محمد 

به جوخه  ١٣۶١را به ھمراه رفقای ديگرش در چھارم آبان 
  اعدام سپردند.

   

   سعيد سليمانی زاده

متولد شد. رفيق سعيد  ١٣۴٢رفيق سعيد سليمانی زاده در سال 
ست و از آموزی پيوپس از قيام به صفوف پيشگام دانش

در  ١٣۶٣مرداد سال  چھاردھم ھواداران سازمان بود و روز
  تھران به جوخه تيرباران سپرده شد.

    

   سليمی ناصر

رفيق ناصر سليمی پس از قيام به 
صفوف فدائيان پيوست. رفيق ناصر 
کارمند اداره بھداشت سنندج بود. در 

 شدهگرفتهعکسی که از اين تيرباران 
 شدهاندپيچیباست رفيقی که دستش 

رفيق  ١٣۵٨. روز پنجم شھريور سال ھستاست رفيق ناصر 
ناصر ھمراه با سه رفيق فدائی و ھفت رزمنده انقالبی ديگر 
در فرودگاه سنندج به جوخه تيرباران سپرده شد. يادش گرامی 

  باد.

    

   محمدرحيمسماعی 

سماعی از رزمندگان  محمدرحيمرفيق 
تولد در تھران م ١٣٢۶سياھکل در سال 

شد. فعاليت سياسی خود را از نيمه اول 
عضو  ١٣۴٢آغاز کرد. از سال  ۴٠دھه 

گروه کوھنوردی کاوه شد، اين گروه را 
فراھانی، سعيد کالنتری،  صفايیرفقا 

 صادقی نژادجليل انفرادی و اسکندر 
وارد  ١٣۴۵کرده بودند. رفيق محمد در سال  دھیسازمان

پور آشنا با رفيق غفور حسن تکنيک شد و در آنجادانشکده پلی
با رفيق حميد اشرف،  آشنايیو پس از  ١٣۴٧گرديد. از سال 

با  ١٣۴٨ھای مخفی روی آورد. در طول تابستان به فعاليت
منطقه و چگونگی عمليات،  شناسايیديگر رفقای تيم برای 

ھمکاری داشت. رفيق سماعی مسئوليت تھيه لباس و آذوقه 
با  ١٣۴٩شھريور  ١۵ه داشت. در برای تيم جنگل را بر عھد

راھانی ف صفايیديگر رفقای گروه کوه، تحت فرماندھی رفيق 
در مانور آمادگی کامل اعضای تيم کوه از جبھه شرقی، 

رفقا در  کهدرحالیحضور داشت. در روز اول اسفند، 
ھا بودند، رفيق سماعی که در درگيری قرارگرفتهمحاصره 

دست از سنگر خارج شد و  زخمی شده بود، با نارنجکی در
آن تعداد  درنتيجهآن را در ميان مزدوران منفجر کرد که 

اثر اين  نيز درزيادی از مزدوران به ھالکت رساند. خود وی 
  باخت.قھرمانانه جان ١٣۴٩انفجار، در اول اسفند 

  

  

   

   سميعی اصفھانی جھانشاه

در تھران  ١٣۴٣رفيق جھانشاه سميعی اصفھانی در سال 
نوجوانی بيش نبود، ولی در  اگرچهشد. در جريان قيام  متولد

آموزی ھميشه فعاالنه شرکت اعتراضات و تظاھرات دانش
آموزی ھوادار در پيشگام دانش عنوانبهداشت. پس از قيام 

آغاز به فعاليت کرد. رفيق جھانشاه پس از دستگيری تحت 
فرسا قرار گرفت و از سازمان ھای وحشيانه و طاقتشکنجه

، جالدان ١٣۶٠و مواضع آن دفاع کرد. در ھفتم مھر 
جمھوری اسالمی رفيق جھانشاه را در زندان اوين به جوخه 

  اعدام سپردند.

   

   سنجری خشايار

در  ١٣٢٧در سال  خشايار سنجریرفيق 
مالير به دنيا آمد. پس از اتمام تحصيالت 

عالی متوسطه، دانشجوی ھنرسرای
ن شد. از نارمک (علم و صنعت) در تھرا

ھمين زمان به فعاليت سياسی روی آورده 
و در اعتراضات دانشجوئی فعاالنه 

 ١٣۵٠کند. در ارديبھشت سال شرکت می
 اجباربهبعد آزادمی گردد و  يک سالرفيق خشايار دستگير و 

 ١٣۵١شود. خشايار در اواخر سال ربازی اعزام میسبه 
ی و به زندگ بود ترک کرده خدمتشپادگان بجنورد را که محل 

 ١٣۵٢مخفی روی آورد. پس از تماس با سازمان، در سال 
به عضويت سازمان درآمد. در ابتدا برای فعاليت به اصفھان 

گردد. رفيق رفته و پس از چند ماه مجدداً به تھران برمی
ھای مختلفی در تشکيالت داشت و ھمچنين خشايار مسئوليت

انقالبی مزدورانی  : عمليات اعدامازجملهدر عمليات مختلفی 
ھمچون نيک طبع، فاتح، عباس شھرياری و سروان 

يکی از  ١٣۵۴فروردين  ٢۴نوروزی، شرکت داشت. در 
واحدھای آموزشی سازمان در قزوين که از يک ماه قبل 

و به  تهقرارگرفبود، مورد تعقيب و کنترل ساواک  شدهتشکيل
 احد. رفيق خشايار تنھا عضو مسلح اين وآيددرمیمحاصره 

ھای الزم را نديده بودند. بود و سه رفيق ديگر ھنوز آموزش
سازمان بود سريعاً به  ایحرفهرفيق خشايار که از اعضای 

پردازد و پس از کشتن چندين مأمور مزدور تبادل آتش می
  بازد.می نيز جانساواک، خود 

   

   سنجری کيومرث

رفيق کيومرث سنجری در خرداد 
د. تحصيالت در مالير متولد ش ١٣٢٩

متوسطه را در تھران به پايان رساند. 
پس از اتمام دوره متوسطه، برای ادامه 
تحصيل در رشته برق و مکانيک وارد 

علم و صنعت شد. از ھمين  دانشگاه
دوران نيز به فعاليت سياسی روی آورد. 

از طريق رفيق مسعود احمدزاده به سازمان  ١٣۵٠در سال 
 پيوستن به سازمان در عملياتپيوست. رفيق کيومرث پس از 

نظامی متعددی شرکت داشت. ھمچنين در انتشار نبرد خلق، 
آموزش کار و ساختن مواد منفجره نيز مھارت داشت. 
کيومرث يکی از مسئولين تيم شھر مشھد بود. بعد از ضربات 
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 بر عھده، نقش فعالی در بازسازی سازمان ١٣۵۵تيرماه سال 
ھای شھر مشھد از خيابان کیدري ١٣۵۵گرفت. در نھم بھمن 

مزدوران قرار گرفت، قھرمانانه جنگيد و بعد  شناسايیمورد 
ھايش، با خوردن قرص سيانور، به زندگی خود از اتمام گلوله

  پايان داد.

   

   سوالونی مھدی

رفيق مھدی سوالونی پس از پايان 
تحصيالت متوسطه وارد دانشگاه مشھد 

با شاخه شد. در دانشگاه مشھد در ارتباط 
مشھد قرار گرفت و پس از مدتی به 

 -عضويت شاخه مشھد در گروه احمدزاده 
پويان درآمد. پس از پايان تحصيالت، افسر 

محل  ١٣۵٠ خردادماهوظيفه بود. در 
خدمت را ترک و به تھران رفت تا فعاليت سياسی مخفی را 

ھا با مسئوليت رفيق از تيم دريکیآغاز کند. در اين دوران 
 ١٣۵٠معاضد به فعاليت ادامه داد. در نوزدھم مرداد  شيرين

رار فرسا قھای طاقتبر سر يک قرار دستگير و تحت شکنجه
اواک گران سھا تا آنجا بود که شکنجهگرفت، شدت اين شکنجه

 اسفندماه ١٢ھر دو پای رفيق را شکستند. رفيق مھدی در 
  د.ش به ھمراه سه رفيق ديگر به جوخه تيرباران سپرده ١٣۵٠

   

   سورکی عباس

در  ١٣١۵رفيق عباس سورکی متولد 
با رفيق ظريفی  ١٣۴۴شاھرود بود. در 

 –وارد بحث شده و به گروه جزنی 
ھمان  ماهدیپيوندد در نوزده ظريفی می

 دوقبضهقصد داشت  کهھنگامیسال 
اسلحه کمری به رفيق جزنی تحويل 

شود؛ و زير شديدترين دھد، دستگير می
گيرد. بعداً ھمراه با تعدادی از رفقا به رار میھا قشکنجه

 اگرچهشود. در دوران زندان زندان مخوف برازجان تبعيد می
برد ولی با استواری و از زخم معده و بيماری قلبی رنج می
ايستاد. رفيق در سال استقامت در مقابل دشمن ھميشه می

 به اوين منتقل ١٣۵٣به زندان قصر و در اواسط سال  ١٣۵٢
ھمراه با ھشت  ١٣۵۴ ماهفروردينام سی در تاريخشد. 

 ھایزندان، در تپه فرار اززندانی ديگر به بھانه ساختگی 
  جان باخت. شد وشاه بسته  رگبار مزدوراناوين به 

   

   سوسنی ولی

رفيق ولی سوسنی در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و 
ان ئياعتراضات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدا

پيوست. رفيق ولی از ھواداران سازمان در شيراز بود که 
فرسا در بيست و ھفتم خرداد ھای طاقتپس از تحمل شکنجه

  به جوخه تيرباران سپرده شد. ١٣۶١سال 

  

   مينا سھيلی زاده

رفيق مينا از ھواداران سازمان در اصفھان بود. پس از قيام 
ه کرد. پس از ضربدر ارتباط با پيشگام فعاليت خود را آغاز 

يز پائ اوايلبه تشکيالت ھواداران در اصفھان رفيق مينا در 

ھای زياد، بدون آنکه دستگير و پس از تحمل شکنجه ١٣۶٠
در محل باغ  ١٣۶٠آبان  ٨کالمی بر زبان آورده باشد، در 

کميته صحرائی وابسته به بخش  اصطالحبهکاشفی يا 
طبق برده شد. اطالعات اصفھان، به جوخه تيرباران سپر

پدر، مادر و برادر رفيق مينا نيز در تھران  ھا،برخی گزارش
  به جوخه تيرباران سپرده شدند.

   

   سياب ژيال (ژاله)

رفيق ژيال (ژاله) سياب پس از پايان تحصيالت متوسطه در 
يک دانشگاه در قم ادامه تحصيل داد. پس از قيام به صفوف 

ژيال  فعال بود. رفيق یدانشجوئفدائيان پيوست و در پيشگام 
ا فرسھای طاقتدر قم دستگير و در ھمان شھر پس از شکنجه

  .به جوخه تيرباران سپرده شد ١٣۶٠مھر  دردھم

   

   سيادتی قاسم

در  ١٣٢۵رفيق قاسم سيادتی در سال 
ای تھيدست در بروجرد متولد شد. خانواده

ز ای ابه ھمين دليل زندگی رفيق آميخته
. در دوران تحصيل رنج و مبارزه بود

بارھا توسط ساواک دستگير و شکنجه 
زندگی مخفی را در  ١٣۵۵شد. از سال 

ارتباط با سازمان آغاز نمود. در عمليات 
مصادره موجودی بانک ملی  ازجملهمتعددی شرکت داشت. 

در زنجان، درگيری با گشت ساواک در خيابان شھباز و 
سرش رفيق که طی آن ھم درگيری در خيابان شھباز جنوبی

جان باخت. ھمچنين در حمله به » زاده شوشتریمينا طالب«
آباد فرماندھی عمليات مرکز پليس تھران و قرارگاه عشرت

را بر عھده داشت. آخرين عمليات رفيق با ديگر رفقای 
بھمن، حمله به ساختمان راديو جھت  ٢٢سازمان در قيام 

ه از درون گاه فرستند تصرف آن بود. قبل از رسيدن به ايست
بھمن  ٢٢و در  ساختمان مورد ھدف مزدوران قرار گرفت

  جان باخت. ١٣۵٧

   

   سياری امير

آموز بود. پس از گيری دانشرفيق امير سياری ھنگام دست
آموزی قيام به صفوف ھواداران سازمان و پيشگام دانش

شکارچيان انسان در شھر  ١٣۶١پيوست. در دوم مھر 
  .ه جوخه تيرباران سپردندباختران، رفيق امير را ب

  

  سيجانی عبدهللا

دستگير و سال  ١٣۶١رفيق عبدهللا سيجانی در تابستان 
 در رشت به جوخه تيرباران سپرده شد. ١٣۶٧

  

   سيد نوزادی حسين

رفيق حسين سيد نوزادی پس از 
تحصيالت ابتدائی و متوسطه وارد 

ھمين زمان با رفقا مھدی  دانشگاه شد. در
علی سالمی آشنا و سوالونی و محمد

مطالعات سياسی خود را آغاز کرد. اين 
ی  رفقا از طريق رفيق سوالونی با رفقا
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ديگر شاخه مشھد، حميد توکلی، بھمن آژنگ و غالمرضا 
پس از پايان  ١٣۴٩گلوی در ارتباط قرار گرفتند. در سال 

گذاشت و به ھمراه  تمامنيمهتحصيالت، دوره سربازی را 
زندگی مخفی را آغاز کرد.  ١٣۵٠ل رفيق سالمی، در سا
 سالمی در يک تيم با مسئوليت محمدعلیرفيق حسين و رفيق 

شدند. آخرين نبرد رفيق  دھیسازمانرفيق چنگيز قبادی 
به ھمراه رفقای ديگر در خانه تيمی  ١٣۵٠حسين ھشتم مھر 

که طی يک درگيری طوالنی،  آذری تھران بود راهسه
  .جان باختندمقاومت کردند و وار تا آخرين گلوله فدائی

  

   رضا سيدالشھدايی

در جريان قيام فعاالنه در اعتراضات  سيدالشھدايیرفيق رضا 
و تظاھرات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. پس از يورش پاسداران سرمايه به کردستان، جھت 

 ١٣۵٨فدائی به کردستان رفت و در  مرگانپيشھمکاری با 
  .باخت جانيکی سقز در اثر اصابت گلوله در نزد

   

   ابوالقاسم (قاسم) سيد باقری

 از مناطق دريکی سيد باقریرفيق قاسم 
تھران (دوالب) متولد شد.  زحمتکش نشين

پس از پايان تحصيالت متوسطه در 
دبيرستان ابوريحانی و حکيم، وارد 
دانشکده علوم ارتباطات شد. با اعالم 

قاسم نيز به انبوه  موجوديت سازمان، رفيق
ھواداران سازمان پيوست و در ھمين 

رابطه يک محفل مارکسيستی ايجاد کرد. ھنوز مدت زيادی 
توسط ساواک  ١٣۵٢از فعاليت رفيق نگذشته بود که در سال 

دستگير شد. پس از دو سال از زندان آزاد شد و مجدداً اقدام 
ابطه با در ربه گرفتن ارتباط نمود. با آغاز قيام فعاليت رفيق 

شد و با انتشار نشريه کار، رفيق قاسم نيز  متمرکزترسازمان 
يکی از اعضای اصلی تحريريه،  عنوانبهفعاليت خود را 

ھای گزارشآغاز نمود و مسئوليت تھيه مطالب، اخبار و 
دھقانی را بر عھده داشت. پس از انشعاب و طرد اکثريت از 

عضويت در کميته  هازجملھای ديگری نيز سازمان، مسئوليت
دادن ھواداران و  سروسامانھا، برای رھبری شھرستان

ھای ھوادار سازمان، از قزوين گرفته تا شمال و تشکل
خراسان بر عھده رفيق قاسم قرار گرفت. قاسم اين وظيفه را 

ناپذيری انجام داد. رفيق قاسم خستگی طوربهبا تمام وجود و 
شھريورماه، توسط در  ١٣۶٠ھای سال در جريان سرکوب

لو رفت و دستگير شد. رفيق قاسم در زير  حزب الھیيک 
و وار مقاومت کرد ھای شديد مزدوران سرمايه فدائیشکنجه

با ديگر رفقای  ١٣۶٠روز بيست و پنجم شھريور سال  در
  ، به جوخه اعدام سپرده شد. يادش گرامی باد.رزمشھم

  

   سيدی مجيد (احمد حيدری)

ای متوسط و (احمد حيدری) در خانوادهرفيق مجيد سيدی 
به  ۵۵-۵۶ھای سياسی در شھر تبريز متولد شد. در سال

 عنوانبهھای مردم پيوست. پس از قيام، جريان مبارزات توده

معلمی مبارز در تجمعات زحمتکشان به دفاع از مواضع 
با رفيق سعيد  اشآشنايی. در دوران برخاستسازمان 

آموخت و در غم از دست دادنش  سلطانپور، از وی بسيار
جيد م». سعيد را کشتند، سازمان را ھرگز«گريست و گفت: 
کرد. مستعار احمد حيدری فعاليت می بانامدر شھر کرج 

ه بود، مجدداً ب شدهمنتقلبرای مدتی به تبريز و تھران  اگرچه
در يک عمليات مصادره  ١٣۶٠کرج بازگشت. در آذرماه 

 ١٣۶٠ ماهدیای فراوان در سوم ھدستگير و پس از شکنجه
  جان باخت.

  

   سيف دليل صفايی ناصر

از  صفايیرفيق ناصر سيف دليل 
در  ١٣٢٢رزمندگان سياھکل در سال 

يک خانواده کارگری در سنگسر متولد 
شد. پس از طی دوره تحصيالت ابتدائی 
در بندر ترکمن و دوره متوسطه در 

مازندران،  شاگرداول عنوانبهساری، 
در رشته مکانيک، وارد  ١٣۴٠ر سال د

تکنيک تھران شد. در اين دوران در مبارزات دانشکده پلی
دانشجوئی شرکت فعال داشت. رفيق ناصر بعد از پايان 

به کار مشغول شد. در » توليد دارو«سربازی، در کارخانه 
ظريفی ارتباط برقرار کرد و پس  -با گروه جزنی ١٣۴۶سال 

فراھانی از فلسطين، در گروه شھر،  صفايیاز بازگشت رفيق 
 کرد. رفيق دردر جھت تدارکات عمليات مسلحانه فعاليت می

 فاقاتبهھای فراوان دستگير و پس از شکنجه ١٣۴٩بھمن  ١٢
به جوخه اعدام سپرده  ١٣۴٩اسفند  ٢۶دوازده رفيق ديگر در 

  شد.
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   شادمان مجتبی

ان آموز دبيرسترفيق مجتبی شادمان در تھران متولد شد دانش
بود. پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق مجتبی در 

. به اتھام حمل اسلحه و کردبخش غرب تھران فعاليت می
در تھران  ١٣۶٢از روزھای آذر  دريکیدرگيری مسلحانه 

  اعدام شد.

   

   شادمانی مصطفی

  در تھران تيرباران شد. ۶٧شادمانی در سال  مصطفیرفيق 

   

   شاد نژاد ناصر

در اروميه متولد شد.  ١٣٣٨رفيق ناصر شاد نژاد در سال 
مين شھر به پايان دوره تحصيالت ابتدائی و متوسطه را در ھ

رساند. در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات 
شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق 

ھای در کوه ١٣۶١از روزھای آبان سال  دريکیناصر 
اطراف اروميه به محاصره پاسداران سرمايه درآمد. رفيق 

ه از پشت ب قصد شکستن حلقه محاصره را داشت، کهدرحالی
  .جان باختجراحات وارده  براثررگبار گلوله بسته شد و 

   

   شافعی فريدون

 جاھمانرفيق فريدون شافعی در شھر اروميه به دنيا آمد و در 
پرورش يافت. پس از گذراندن دوره ھنرستان صنعتی، 

کارمند فنی دخانيات در زادگاه خويش به کار  عنوانبه
ل با ساير عناصر آگاه اروميه پرداخت. رفيق فريدون از قب

ارتباط سياسی داشت و از ھمين طريق توانست با سازمان 
به زندگی مخفی روی آورد. رفيق  ازآنپسارتباط بگيرد. 

و وظائف سازمانی را با شوقی  ھافريدون مسئوليت
داد. گرفت و به شايستگی انجام میناپذير به عھده میوصف

يق در تھران مشغول رف ١٣۵١مرداد سال  روز سيمدر 
که با مزدوران رژيم درگير شد و در اين  بود شناسايیبرنامه 

  .جان باختدرگيری 

  

  شالی خدابخش

در  ١٣۵١رفيق خدابخش شالی از سال 
ارتباط با سازمان قرار گرفت. رفيق 

ھای تھران فعاليت از تيم دريکیخدابخش 
کرد. پس از ضربه ھشتم تيرماه، به می

در تھران  ماندهباقیھای مھمراه رفقای تي
توانستند ارتباط رفقای ديگر را با سازمان 

رفيق خدابخش  ازآنپسوصل کنند. 
مسئوليت يک تيم در ورامين را بر عھده گرفت. در بيست و 

رفيق خدابخش به ھمراه رفيق حسينعلی  ١٣۵۵ ماهدیپنجم 
پرورش در خيابان قزوين تھران، توسط مزدوران ساواک 

 وار مقابله کردندبه محاصره درآمدند. رفقا فدائی و شناسايی
  .جان باختندو طی اين درگيری نابرابر 
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  شاه بابائی کوتنائی عليرضا

رفيق عليرضا شاه بابائی کوتنائی در سال 
 روستايیخانواده زحمتکش در يک  ١٣٣۶

 شھراز توابع قائم» کوتناء«در روستای 
 کیمتولد شد. رفيق عليرضا از ھمان کود

و گوشت خود لمس کرد و  باپوستفقر را 
از نزديک با مشکالت و مسائل زحمتکشان 
آشنا شد. در قيام نقش فعالی داشت و 

 دھیسازمانبه سازمان پيوست. در روستای خود به  ازآنپس
تشکيالت ھوادار پرداخت. رفيق عليرضا در کميته ھماھنگی 

 ده و گويامحل شرکت داشت و مواضع سازمان را با زبانی سا
کرد. انجمن اسالمی روستا به اين برای زحمتکشان بازگو می

ان بود. پاسدار پيداکردهدليل کينه عميقی نسبت به رفيق 
سرمايه در ساعت يازده شب دھم شھريور به خانه رفيق 
عليرضا ھجوم برده و او را دستگير کردند. پس از يک 

در  ١٣۶٠ شھريور سال روز سيزدھممحاکمه فرمايشی، در 
  شھر به جوخه اعدام سپرده شد.قائم

   

  شاھی مريم

رفيق مريم شاھی پس از پايان تحصيالت 
متوسطه، در رشته تاريخ وارد دانشگاه 
مشھد شد. در دانشگاه از فعالين سياسی 
بود و در اعتراضات دانشجوئی شرکت 
داشت. پس از پايان تحصيالت دانشگاھی، 

ل مشغو »سپاه ترويج و آبادانی« عنوانبه
به کار شد. در ھمين زمان در ارتباط با 

سازمان قرار گرفت. پس از پايان خدمت به زندگی مخفی 
گذاری در اداره کار روی آورد. رفيق مريم در عمليات بمب
تيرماه سال  روز پنجمو امور اجتماعی مشھد، شرکت داشت. 

رفيق مريم در خيابان ميمنت تھران به محاصره  ١٣۵۵
ته مشترک درآمد. رفيق مريم شجاعانه به مقابله مزدوران کمي

با مزدوران رژيم شاه برخاست و قبل از اينکه بتواند خط 
 راهدراصابت گلوله اين مزدوران،  براثرمحاصره را بشکند، 

  .جان باختھای انسانی و سوسياليستی سازمان آرمان

  

  مجيد) -شاھين سخن قدرت هللا (فرھاد

ن در سال شاھين سخ قدرت هللارفيق 
ای زحمتکش در تھران در خانواده ١٣٣٧

با سازمان آشنا  ١٣۵۵به دنيا آمد. از سال 
يک  عنوانبهشد و در حد توان خود 

کرد. در روزھای قيام ھوادار فعاليت می
که بود، در اعتراضات  ھرکجافعاالنه در 

پس  يک سالو تظاھرات شرکت داشت. 
شغول به کار شد. رفيق کارگر در شھرداری م عنوانبهاز قيام 

مجيد در ميان کارگران از محبوبيت خاصی برخوردار بود. 
داد. از ھر خيابانی انجام می خوبیبهاش را وظائف تشکيالتی

گذشت، جای نوشتن شعار و يا چسبانيدن اعالميه را که می
کرد که نشريات کرد. ھميشه سعی مینشان می خوبیبه

ھای مردم برساند. ری از تودهسازمان را به دست تعداد بيشت
به ھمراه  بعدازظھرساعت يک  ١٣۶٠بيست و يکم تيرماه 

رفيق فرزاد صيامی، ھنگام پخش اطالعيه در شرق تھران 
ھای رژيم اعالم داشتند که رفقا به ھمراه دستگير شد. روزنامه

. رفقا در مقابل انددستگيرشدهانداز و اطالعيه دو نارنجک
واضع سازمان دفاع کرده و در زير مزدوران رژيم از م

داد مر روز پنجمشکنجه حتی آدرس خود را نيز بيان نکردند. 
فدائی، ھمراه با شانزده رزمنده  رزمھمدو رفيق  ١٣۶٠سال 

  ديگر به جوخه اعدام سپرده شدند.

    

  شايگان شام اسبی ارژنگ

 سالهسيزدهرفيق ارژنگ شايگان شام اسبی 
ه خانه تيمی بود که در يورش ساواک ب

) ھمراه با پنج نوتھرانسازمان (پايگاه 
رفيق فدائی ديگر در روز بيست و ششم 

  جان باخت. ١٣۵۵ارديبھشت سال 

  

   شايگان شام اسبی ناصر

 الهسيازدهشام اسبی  ناصر شايگانرفيق 
بود که در يورش ساواک به خانه تيمی 

) ھمراه با پنج نوتھرانسازمان (پايگاه 
ديگر در روز بيست و ششم رفيق فدائی 

  جان باخت. ١٣۵۵ارديبھشت سال 

  

  

   شايگان شام اسبی نادر

دريک  شام اسبیرفيق نادر شايگان 
خانواده سياسی متولد شد. رفيق نادر پس 
از پايان تحصيالت متوسطه برای سربازی 
تحت عنوان سپاھی دانش به روستاھای 
قوچان رفت. پس از پايان اين دوره، وارد 

برداری شد. از ھمان عالی نقشه مدرسه
دوران رفيق نادر مستقيماً وارد فعاليت 

رفيق نادر برای مدت کوتاھی به  ١٣۴٩سياسی شد. در سال 
آلمان و سپس ترکيه رفت. در ھمين سال با رفيق جھانبخش 

شود و سپس با ھمکاری رفقا حسن رومينا، پايداری آشنا می
 ایيژن زاده وعدهبو سيمين (صبا)  اسکويیمرضيه احمدی 

دھند. رفقای اين گروه بعداً به ديگر يک گروه تشکيل می
پيوندد. رفيق نادر در روز پنجم خرداد سال سازمان می

 زادهجمالھنگام اجرای يک قرار در خيابان  ١٣۵٢
و با  جنوبی) به محاصره مزدوران ساواک درآمد جمشيدآباد(

ھالک کرده، وار چند تن از مزدوران را مقاومتی فدائی
 .جان باختخودش نيز مورد اصابت گلوله قرار گرفت و 

  

   شبانی عبدالحميد

متولد شد. پس از پايان  ١٣٣٣رفيق عبدالحميد شبانی در سال 
تحصيالت متوسطه وارد دانشگاه شد. در جريان قيام فعاالنه 
در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت. پس از قيام به 

ی يک ارتش عنوانبهکه  ازآنپسصفوف فدائيان پيوست و 
مشغول به کار شد، در صفوف سربازان و کارمندان، مواضع 

کرد. رفيق حميد پس از دستگيری تحت سازمان را تبليغ می
 ١٣۶٠ھا قرار گرفت. در سيزده مھر شديدترين شکنجه
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شکارچيان انسان رفيق حميد را در شيراز به جوخه اعدام 
  سپردند.

   

   شرف زاده هللا کرم

دھستان  رفيق هللا کرم شرف زاده در
بھارلو در شيراز متولد شد. رفيق پس از 
پايان تحصيالت متوسطه، توانست مدرک 

ديپلم را بگيرد. رفيق هللا کرم در فوق
ای در زمان مبارزات و اعتراضات توده

قيام فعاالنه شرکت داشت، به ھمين دليل 
شود. پس از قيام با از کار اخراج می

ين و با ا ھای فدائی خلق در ارتباط قرار گرفتچريکجريان 
جريان ھمکاری داشت. پس از انشعاب در سازمان و طرد 
خائنين اکثريتی، رفيق هللا کرم به صفوف فدائيان اقليت 

دھستان بھارلو و منطقه، به تبليغ و ترويج مواضع  پيوست. در
ام فروش به نسازمان مشغول شد. ھمچنين مسئوليت يک کتاب

دوران يک کتاب  در ھمينگرفت.  بر عھدهصمد بھرنگی را 
با  ؛ وتحرير درآوردرا به رشته » روستايیمحصالن «به نام 
به محبوبيتی که بين کارگران و زحمتکشان داشت، به  توجه

رفيق  ١٣۶٠سال  اوايلعضويت شورای محلی درآمد. در 
ز بدو اآباد شيراز منتقل شد. هللا کرم دستگير و به زندان عادل

 تقرار گرفھای وحشيانه ورود به زندان هللا کرم تحت شکنجه
بود، در تيرماه ھمان  شدهشکنجهکه تا حد مرگ  ازآنو پس

  سال به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   شريعتی محمدحسن

در گنبد متولد شد.  ١٣٣٣رفيق محمدحسن شريعتی در سال 
لم شد معبيتپس از پايان تحصيالت متوسطه وارد دانشگاه تر

عنوان دبير دبيرستان به استخدام ازآن بهو پس
وپرورش درآمد. در جريان حمله ارتجاع به آموزش
صحرا، فعاالنه از سنگر شوراھا دفاع کرد و مواضع ترکمن

کرد. آموزانش تبليغ میسازمان را در ميان ھمکاران و دانش
پاسداران سرمايه رفيق محمد را در شھر  ١٣۶١در سال 

فرسا ھای طاقترگان دستگير و در زندان گنبد، تحت شکنجهگ
نياورد و در زير قراردادند. رفيق محمد کالمی بر زبان 

  شکنجه جان باخت.

  

   شريفی ابراھيم

در  ١٣۴١رفيق ابراھيم شريفی در سال 
ئی زحمتکش » جاشو«بوشھر در خانواده 

به دنيا آمد. در اين دوران با تأثير از فقر 
کشان، تجارب مبارزاتی متزح وزندگی

اندوخت و پس از قيام، در سنگر سازمان 
، وظائفشاز اين تجارب برای پيش بردن 

ای از کار و استفاده کرد. او حتی لحظه
فعاليت پيرامون وظائف خطير سازمانی غافل نبود. ابراھيم 

ه شد. بسمبلی فرا راه ديگر رفقا تلقی می عنوانبهھمواره 
ويش، چند برابر امکانات زمانی که در نسبت عمر کوتاه خ

اختيار داشت، مطالعه و تجربه اندوخته بود. ابراھيم مسئول 
ھای تشکيالت و نيز عضو کميته سياسی يکی از بخش

تشکيالت ھواداران سازمان بود. رفيق پس از دستگيری، 
توانست يکی از رفقا را از زندان بوشھر فراری دھد. در 

ئولوژيک از مواضع سازمان برخاسته زندان نيز به دفاع ايد
ھای وحشيانه قرار گرفت، بود. به اين دو دليل زير شکنجه

شدت شکنجه چنان بود که رفيق را به بيمارستان بوشھر منتقل 
 شده نااميدکه پزشکان از معالجه رفيق کردند. پس از اين

 ١٣۶٠بودند، يکی از جالدان زندان بوشھر در سيزدھم آبان 
   وله، او را به قتل رساند.با شليک گل

   

   شريفی رحمت

در  ١٣٣٨رفيق رحمت شريفی در سال 
از توابع سردشت در » به تيور«روستای 

يک خانواده متوسط و فرھنگی متولد شد. 
تحصيالت خود را تا سال دوم دبيرستان در 
سردشت ادامه داد. با توجه به عالقه 
شديدی که به معلمی داشت، وارد 

دماتی در مھاباد شد. در سرای مقدانش
ھمين دوران به فعاليت سياسی روی آورد، رفيق ھمچنين 

ھای آموزان مدرسه شد. در پی فعاليتعضو شورای دانش
مقاومت ديگر  براثرسرا اخراج شد، ولی سياسی، از دانش

سرا بازگشت. در جريان قيام نيز آموزان، مجدداً به دانشدانش
در اعتراضات فعاالنه شرکت در شھرھای مھاباد و سردشت، 

داشت و در ھمين زمان با سازمان ارتباط برقرار کرد. رفيق 
در  يک ماهبيش از دستگير شد.  ١٣۶٠رحمت در تابستان 

زندان سردشت در خانه معلمان در سلول انفرادی بود، بعداً 
ھم در سلول انفرادی  يک ماهبه زندان سنندج منتقل شد. 

ن تبريز منتقل شد و در آنجا ھم در به زندا بعدازآنسنندج و 
سلول انفرادی زندانی بود. در تمام طول زندان او نمونه 

بود و  گذشتگیمقاومت، فداکاری، جسارت و از خود 
و صادق بود.  رفيقی صميمی، مھربان، خونگرم حالدرعين

مرتباً  حالدرعينبه ورزش و کودکان عالقه زيادی داشت و 
ش از طريق مطالعه آثار در ارتقای سطح آگاھی خود

کوشيد. در جريان انشعاب سازمان مارکسيستی می
 بامشیھای فدائی از زمره اولين رفقايی بود که چريک

ھای اپورتونيستی اکثريت مرزبندی کرد و در افشای سياست
 ایبرجستهراست روانه و سازشکارانه اين سازمان نقش 

به ھمراه  ھای وحشيانهھا تحمل شکنجهپس از ماه داشت.
 ١٣۶٠انقالبی ديگر در دوم مھر  ٢۴رفيق حسين عليزاده و 

  در شھر تبريز به جوخه اعدام سپرده شد.

  

  شريفی رحمت

رفيق رحمت شريفی ساکن شھر تبريز و از فعالين سازمان 
عنوان معلم پس از پايان تحصيالت به در اين شھر بود.

مشغول به کار شد. رفيق رحمت در بين ھمکاران و 
کرد. آموزانش مواضع سازمان را تبليغ و ترويج میانشد

رفيق رحمت پس از دستگيری تحت شکنجه بسيار قرار 
بيش از يک ماه در زندان سردشت در خانه معلمان گرفت. 

بعداً به زندان سنندج منتقل شد. يک  .در سلول انفرادی بود
ماه ھم در سلول انفرادی سنندج و بعدازآن به زندان تبريز 

تقل شد و در آنجا ھم در سلول انفرادی زندانی بود. در تمام من
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طول زندان او نمونه مقاومت، فداکاری، جسارت و از خود 
حال رفيقی صميمی، مھربان، خونگرم گذشتگی بود و درعين

و صادق بود. به ورزش و کودکان عالقه زيادی داشت و 
حال مرتباً در ارتقای سطح آگاھی خودش از طريق درعين

کوشيد. در جريان انشعاب مطالعه آثار مارکسيستی می
زمره اولين رفقايی بود که  درھای فدائی سازمان چريک

بامشی اپورتونيستی اکثريت مرزبندی کرد و در افشای 
ھای راست روانه و سازشکارانه اين سازمان نقش سياست
روز بيست و سوم تيرماه سال  ای داشت. رفيق رحمتبرجسته
  پای جوخه اعدام رفت.بريز قھرمانانه بهدر ت ١٣۶٠

  

   شريفی فرامرز

در  ١٣٢٧در سال  فرامرز شريفیرفيق 
که در دبيرستان تھران متولد شد. ھنگامی

خواند، فعاليت سياسی را آغاز درس می
کرد. سپس در دانشکده ھنرھای زيبای 

را ادامه داد.  تحصيالتشدانشگاه تھران 
ن به عضويت سازما ١٣۵٠در سال 

درآمد و بنا بر تصميم سازمان زندگی 
ای آغاز کرد. آرم يک کادر حرفه عنوانبهمخفی خود را 

را رفيق فرامرز طراحی کرده بود.  ١٣۵٠سازمان در سال 
تظاھرات فرمايشی اسفند ھمان سال، رفيق فرامرز  در جريان

در تيم عملياتی با رفيق مھدی فضيلت کالم که بيش از پانزده 
ر مسير تظاھرات منفجر شد، شرکت داشت. بمب صوتی د

رفيق فرامرز فرماندھی تيمی را در بخش تحت مسئوليت 
به عھده داشت. در نھم مرداد سال  فضيلت کالمرفيق مھدی 

باخته بودند، فرامرز جان تيمیھمکه دو رفيق ھنگامی ١٣۵١
زنده در خانه  ديگرکسیمزدوران ساواک به خيال اينکه 

به ساختمان بودند که رفيق فرامرز با  نيست در حال ورود
ھا نارنجک آماده انفجار، خودش را از پنجره به ميان آن

انداخت و در آخرين لحظات چندين مزدور را به ھالکت 
ھای انسانی سازمان رساند و جان خويش را فدای آرمان

  ساخت. يادش گرامی باد.

   

   مجيد شريفی

شد. پس از قيام از  متولد دو رودرفيق مجيد شريفی در شھر 
مسئولين دانش آموزان پيشگام بود. اولين بار در شانزدھم 

در ارتباط با تظاھرات بيکاران دستگير و  ١٣۵٩فروردين 
ا نيروھ جابجايیآباد، زندانی بود. پس از دو ماه در زندان خرم

به شھر اراک منتقل شد. نوزده سال سن داشت که در نوزده 
 ١٣۶١ير و در چھارم آبان دستگ ١٣۶١ارديبھشت سال 

  تيرباران شد.

  

   شريفی محمدجواد

ای در خانواده ١٣٢٩شھريور  ٢۵رفيق محمدجواد در 
آباد متولد شد. در جريان انقالب در زحمتکش در خرم

ای شرکت داشت. پس از قيام در تظاھرات و اعتراضات توده
 ٢١ارتباط مستقيم با سازمان قرار گرفت. رفيق محمدجواد 

ھای دستگير شد. پس از دستگيری تحت شکنجه ١٣۶٠ آبان
فرسا قرار گرفت و بدون آنکه اطالعاتی به بازجويان طاقت

در زندان اوين به جوخه اعدام  ١٣۶٠بھمن  ١۵داده باشد در 
   سپرده شد.

  

  شريفی مصطفی 

رفيق مصطفی شريفی پس از پايان 
تحصيالت متوسطه وارد دانشگاه شد. 

شگاه از فعالين رفيق مصطفی در دان
سياسی بود و در تظاھرات و اعتراضات 

کرد. رفيق مصطفی فعاالنه شرکت می
پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. 

 ١٣۶٠رفيق مصطفی بعد از سی خرداد 
ھشتم تيرماه ھمين سال در زندان اوين به  دستگير و در روز

  جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   شريفيان عباسعلی

 ١٣۴٣ی شريفيان در سال رفيق عباسعل
متولد شد. در دوران قيام با سازمان آشنا شد 

آموزان پيشگام دانش صفبهو پس از قيام 
در بندرعباس پيوست. رفيق عباس در 

رفيقی جدی و منظم بود.  وظائفش پيشبرد
که دستگير شد، زير شديدترين و پس از اين

ھا قرار گرفت. شدت ترين شکنجهوحشيانه
ساعت پس از  وھشتچھلبود که  قدریبهاين شکنجه 

دستگيری به حالت اغماء و بيھوشی به بيمارستان منتقل شد. 
ولی مزدوران نتوانستند از وی اطالعاتی به دست آورند. 

رفيق  ١٣۶٠و چھارم مرداد سال  روز بيستسرانجام در 
عباس را از بيمارستان به زندان بندرعباس منتقل نموده و 

  رز ديگر به جوخه اعدام سپردند.ھمراه با شش مبا

   

   شريفيان مسعود

رفيق مسعود شريفيان از فعالين سازمان در شھرکرد بود. پس 
فرسا قرار گرفت و ھای طاقتاز دستگيری تحت شکنجه

وار مقاومت کرد. پاسداران سرمايه در بيست و سوم فدائی
رفيق مسعود را در شھرکرد به جوخه تيرباران  ١٣۶١آبان 

   د.سپردن

  

   شفاييان داريوش

در يک خانواده  ١٣٣۶در سال  شفاييانرفيق داريوش 
ھای کارگری در آبادان به دنيا آمد. از دوران جوانی فعاليت

 ١٣۵۶-۵٧سياسی خود را آغاز کرد. در مبارزات سال 
عنصری فعال شرکت داشت و رھبری کننده بسياری  عنوانبه

ابتدا به ايتاليا و سپس  ١٣۵٨از تظاھرات آبادان بود. در سال 
برای آموزش در جبھه خلق به فلسطين رفت. پس از 

ھا مدتی بازگشت، ھمزمان با يورش رژيم به دانشگاه
تحت نظر قرار داشت  ازآنجاکهبازداشت بود. پس از آزادی 

آبادان را ترک کرده به شيراز رفت. در آنجا نيز به فعاليت 
کارگران، ادامه  زدگان وجنگ دھیسازمانخود حول محور 

داد. در اين دوره بارھا از سوی مزدوران به مرگ تھديد شده 
 محضبه ١٣۶٠سوم مرداد سال  بعدازظھربود. تا اينکه 

خروج از منزل، رفيق داريوش توسط مزدوران جمھوری 
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  ھای وحشيانه به قتل رسيد.اسالمی ربوده شد و پس از شکنجه

  

   شفيعی (گيالکجانی) فريبا

با شفيعی (گيالکجانی) در سال رفيق فري
ای کارگری در رامسر در خانواده ١٣۴٣

متولد شد. از ھمان کودکی با درد و رنج 
آشنا بود. فعاليت انقالبی رفيق فريبا، 
زمانی که ھنوز خيلی نوجوان بود، يعنی 

 راھنمايی(مدرسه  راھنمايیاز اول 
پيک «ھخامنش) آغاز شد. رفيق فريبا 

کرد. بارھا از طرف دان پخش میشاگر رابين» انقالب
مدرسه تھديد به اخراج شد. در روزھای قيام با شور و شوق 

کرد. پس از قيام به صفوف سازمان در تظاھرات شرکت می
گفت: وارد شد. زمانی که در سازمان انشعاب شد، فريبا می

ای ھا ضربهافسوس که کمی دير شده است و اپورتونيست«
وارد کردند، ولی ماھی را ھر  بس مھلک به جنبش ايران

 ١٣۶٠شھريور  ٢٢روز » وقت از آب بگيری تازه است.
گشت، حوالی خيابان به خانه برمی سرکارکه از ھنگامی

ھا، در سيزده مصدق تھران دستگير شد و طبق خبر روزنامه
در زندان اوين به جوخه اعدام سپرده شد. در  ١٣۶٠مھر 

فريبا را با دو عدد نارنجک  بود که شدهگفتهھا خبر روزنامه
  اند!در ميدان فوزيه دستگير کرده

   

   شفيعی شھسوار (دکتر شفيعی)

رفيق شھسوار شفيعی (دکتر شفيعی) در 
يکی از » زرند«در روستای  ١٣٣٢سال 

، در »ايوان غرب«روستاھای بخش 
استان ايالم متولد شد. تحصيالت ابتدائی 
 را در ھمان روستا و تحصيالت متوسطه

را در بخش گيالن غرب، ايالم و 
کرمانشاه به پايان رساند. در مھرماه 

در رشته دامپزشکی وارد دانشگاه تھران شد. در بھمن  ١٣۵٢
التحصيل شد. در دوران دانشگاه از فعالين جنبش فارغ ١٣۵٨

دانشجوئی بود. پس از قيام مواضع سازمان را در بين دھقانان 
 ١٣۶٠کرد. در دوازده تيرماه و زحمتکشان روستاھا تبليغ می

دستگير شد. در زندان مرتباً از او خواسته  سرکوبگرانتوسط 
بنويسد تا آزاد شود. پاسخ رفيق روشن بود:  نامهتوبهشد که می
مرتجعين ». ای را امضاء نخواھم کردمن چنين ننگين نامه«

ر شده بودند، د نااميدکه از درھم شکستن اراده انقالبی رفيق 
رفيق را در شھر ايالم به جوخه  ١٣۶٠و دوم مھر بيست 

تيرباران سپردند. با توجه به محبوبيت رفيق در منطقه، رژيم 
 نظامیحکومتدو روز پس از اجرای حکم اعدام، در منطقه، 

   اعالم کرد.

  

   شفيعی نور محمد

شفيعی پس از تأسيس ستاد مرکزی شوراھا،  نور محمدرفيق 
اليت پرداخت. در يورش وحشيانه با تمام نيرو در آن به فع

در  صحراترکمنمزدوران جمھوری اسالمی به شوراھای 
ھنگام دفاع  نور محمدرفيق  ١٣۵٨روز ششم فروردين سال 

در اثر تيراندازی نيروھای  صحراترکمناز ستاد شوراھای 

  .جان باختسرکوب، 

   

  شفيقی قربان (آرقا)

 ١٣٣٣رفيق قربان (آرقا) شفيقی در سال 
ای فقير و در خانواده بندر ترکمندر 

 سالهھشت کهوقتیزحمتکش متولد شد. 
 فقر و تنگدستی و در براثراش بود، خانواده

جستجوی کار به گنبد رفتند. آرقا 
تحصيالت ابتدائی و متوسطه را در گنبد به 
پايان رساند. رفيق آرقا با سعی و کوشش 

وارد  ١٣۵٣توانست پس از پايان تحصيالت متوسطه در سال 
مدرسه عالی بازرگانی تھران شد و آن را به اتمام رساند. در 
ھمين دوران در تھران به متشکل ساختن نيروھای روشنفکر 
ترکمن ھمت گماشت. آرقا يکی از مؤسسين کانون فرھنگی 
و سياسی خلق ترکمن و ستاد مرکزی شوراھا بود و در تدوين 

می بر عھده داشت. ھای کانون و ستاد نقش مھو تنظيم برنامه
 عنوانبهدر زمان جنگ تحميلی گنبد، دوران سربازی را 

 ۶رفيق آرقا در . گذراندافسر وظيفه در بندرعباس می
در پی تھاجم ارتجاع به گنبد مورد  ١٣۵٨فروردين سال 

فروردين در بيمارستان  ١٩اصابت گلوله قرار گرفت و در 
 .جان باخت

  

  شکر الھی يعقوب (عباس)

در اروميه متولد شد. در  شکر الھیقوب (عباس) رفيق يع
جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت. 
پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. در اين زمان به ھمراه 

 کرد. پس از انشعابرفيق رشيد حسنی در اروميه فعاليت می
 شدههشناختخائنين اکثريتی، رفيق يعقوب که در محل  و طرد

ضو ع پسازاينبود، برای ادامه فعاليت به تھران منتقل شد. 
کرد. حوزه چاپ سازمان بود و در واحد شمارش فعاليت می

شد. به ھمين دليل  شناسايیمحل زندگی رفيق  ١٣۵٩در سال 
موقت در خانه رفيق حسين مالطالقانی (از رفقای  طوربه

ز پس ا کارگاه ھنر)، اسکان داده شد. مدتی بعد رفيق حسين
برگشتن از يک فعاليت تبليغاتی مورد تعقيب قرار گرفت و 
پاسداران سرمايه به خانه وی حمله کردند. در آنجا رفيق 
يعقوب و يک رفيق ديگر به ھمراه رفيق حسين دستگير شدند. 

موجود در خانه را بر عھده  وسايلرفيق حسين مسئوليت تمام 
شدند. رفيق  گرفت و دو رفيق ديگر پس از چند روز آزاد

يعقوب در پی حمله پاسداران سرمايه به مرکز شمارش، در 
  .جان باختطی درگيری  ١٣۶٠اسفند  ٢٣

  

   شکری شھربانو

  تيرباران شد. ۶٧رفيق شھربانو شکری در سال 

  

   شکری عذرا

شھر متولد شد. تحصيالت در قائم ١٣۴١رفيق عذرا در سال 
ھمزمان با قيام متوسطه را در ھمين شھر به پايان رساند و 

به صفوف فدائيان پيوست. رفيق عذرا در بخش تبليغات فعال 
کرد. در اواخر بود. ھمچنين در شھر ساری فعاليت می

در ساری دستگير شد. رفيق  ١٣۶٢يا بھار  ١٣۶١زمستان 
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ھای بسيار در ساری، بدون آنکه عذرا پس از تحمل شکنجه
 شھر منتقل شد.ائماطالعاتی به دژخيمان داده باشد به زندان ق

قرار  وسطايیقرونھای در اين زندان نيز تحت شکنجه
پس از  مدتیکوتاهگرفت، اما اطالعاتی به دژخيمان نداد و 

جوخه  پایبهوار شھر فدائیدر قائم ١٣۶٢دستگيری در سال 
  اعدام رفت.

  

   شکری فيروز

رفيق فيروز شکری در جريان قيام به صفوف فدائيان پيوست. 
صحرا در روز ششم فروردين ی تھاجم ارتجاع به ترکمندر پ

رفيق فيروز ھنگام دفاع از ستاد شوراھای  ١٣۵٨سال 
مورد اصابت گلوله نيروھای سرکوب قرار  صحراترکمن

  .جان باختگرفت و 

 

   الدينی مصطفیشمس

 ١٣۴١در سال  الدينیشمسرفيق مصطفی 
ای زحمتکش متولد شد. در در خانواده
ام ھمدوش ديگر رزمندگان، روزھای قي

فعاالنه در تظاھرات شرکت کرد و پس از 
سازمان  مرگانپيشقيام به صفوف 

لير د مرگانپيشپيوست. رفيق مصطفی از 
 نيز بهسازمان بود و پس از انشعاب 

ھای سازمان پيوست. در درگيری مرگانپيشصفوف 
ايد که ب بود گرفتهبرعھدهسردشت، رفيق مصطفی مأموريت 

رساند. پس از می» دارساون«در  مرگانپيشستون به 
ر ، د»قوتيل«بازگشت به بوکان در اثر تصادف در دھکده 

جان باخت. پيکر  ١٣۵٩تاريخ بيست و چھارم شھريور سال 
رفيق مصطفی در حضور خانواده و نمايندگان سازمان در 

  قبرستان خانقاه در اطراف مھاباد به خاک سپرده شد.

  

   ضاشھاب رضوی علير

رفيق عليرضا شھاب رضوی در سال 
در تھران متولد شد. رفيق عليرضا  ١٣٢٨

از طريق رفيق نزھت روحی آھنگران در 
ر د ازآنپسارتباط با سازمان قرار گرفت. 

يک تيم با مسئوليت رفيق نزھت 
 ١٣۵٢شد. عليرضا در سال  دھیسازمان

زندگی مخفی خود را آغاز کرد. رفيق 
و سريعاً  دستگيرشده ١٣۵٣رداد سال خ ١٨عليرضا در روز 

مزدوران کميته مشترک  وسطايیقرونھای تحت شکنجه
وار، بدون قرار گرفت و پس از ھشت روز مقاومت فدائی

 ماهخردادآنکه کالمی بر زبان آورده باشد، روز بيست و ششم 
  .جان باختدر زير شکنجه مزدوران 

    

   هللاشھبازی حشمت

بود. پس از پايان  ١٣٣٧متولد سال  هللا شھبازیرفيق حشمت
کارمند در يک شرکت مشغول  عنوانبهتحصيالت متوسطه 

به کار شد. در جريان قيام در اعتراضات و تظاھرات فعاالنه 
شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق 

از  دريکیفرسا ھای طاقتحشمت پس از تحمل شکنجه

دان اوين به جوخه تيرباران در زن ١٣۶٠روزھای زمستان 
  سپرده شد.

  

  شھاليی بھزاد

در  ١٣۴١در سال  شھاليیرفيق بھزاد 
يک خانواده متوسط در سقز متولد شد. 
دوران تحصيالت متوسطه را در ھمين 
شھر به پايان رساند. در دوران رشد و 

به يکی  ١٣۵٧ای سال اعتالی جنبش توده
يل دآموزی در سقز تباز فعالين جنبش دانش

گرديد. پس از قيام، با سازمان ارتباط 
 بود که تحت مسئوليت رفقا يوسف رفقانیگرفت و جزو اولين 

و يعقوب تقديری ستاد سازمان را در سقز ايجاد  کشی زاده
بود که در سقز دوره  رفقانیکرد و جزء اولين گروه از 

آموزش نظامی ديد و مسلح شد. در زمان يورش رژيم به 
و  شد دھیسازمانبھزاد در تيم تدارکات  کردستان، رفيق

را بر عھده  مرگپيشمسئوليت انتقال امکانات به رفقای 
 مرگانپيشداشت. پس از جنگ دوم کردستان به صفوف 

پيوست. رفيق بھزاد در عمليات متعددی جسورانه شرکت 
بود که به ھمراه  رفقانیداشت. پس از انشعاب، جزو اولين 

مان در بوکان را ايجاد کرد. در سال رفيق اسکندر ستاد ساز
به کانديداتوری عضويت سازمان درآمد و به عضويت  ١٣۶١

و فرماندھی يک دسته از  مرگانپيششورای فرماندھی 
فدائی نيز انتخاب شد. پس از تحوالت در شاخه  مرگانپيش

کردستان سازمان، مدتی از فعاليت کنار کشيد و با حفظ 
حزب دمکرات پيوست. پس  مرگانپيشمواضع به صفوف 

از مدتی کوتاه، مجدداً به صفوف فدائی برگشت. سرانجام 
رفيق بھزاد در اثر  ١٣۶٣ششم شھريور سال  روز بيست و

  .جان باختيک توطئه دردناک 

   

   شھنواز محمدرضا

رفيق محمدرضا شھنواز از فعالين سازمان در تھران بود. 
م آذرماه دستگير شد و در ھشت ١٣۶٠پس از خرداد سال 

 ایپبهاستوار  ھايیگامبه ھمراه ھفت رفيق فدائی با  ١٣۶٠
  جوخه تيرباران رفت.

  

   شھيدی ثالث سيد کاظم

رفيق سيد کاظم شھيدی ثالث در آبادان 
به  اشمتولد شد. در ابتدای فعاليت سياسی

سازمان جوانان حزب توده پيوست. پس از 
آغاز مبارزه مسلحانه و حماسه سياھکل، 

فوف فدائيان پيوست. زمانی به ص
کادر علنی و زمانی نيز مخفی،  صورتبه

به سازمان دادن و رھبری کارگران 
پرداخت. پس از قيام در ستاد سازمان در کميته کارگری به 
فعاليت خود ادامه داد. در پی تعطيلی ستاد، در ارتباط با 
تشکيالت به متشکل کردن کارگران و تالش در جھت ايجاد 

سنديکا پرداخت. رفيق کاظم کارگر شرکت شورا و 
ھای او را که در بود. کارگران آبادان سخنرانی» ريمينکو«

گرفت به ياد دارند. کاظم ھنگام رانندگی دچار ستاد انجام می



[ ره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختندگرامی باد ياد و خاط ] 
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  .جان باخت ١٣۵٨سکته مغزی شد و در 

  

   شيخی کريم

رفيق کريم شيخی از رفقای فعال در بروجرد پس از 
فرسا قرار گرفت. رفيق ای طاقتھدستگيری تحت شکنجه

آموزگار مشغول به کار بود، در بيست و  عنوانبهکريم که 
 ١٣۶٠ماه سال از روزھای بھمن دريکیسومين بھار زندگی، 

  .جان سپردزير شکنجه 

   

   شيرمحمدی علی

متولد  مسجدسليماندر  ١٣٣٣رفيق علی شيرمحمدی در سال 
 رد. در جريان قيامشد. علی تا پايان دوره متوسطه تحصيل ک

رفيق علی فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت 
و در ھمين زمان با سازمان آشنا شد. بعد از قيام به صفوف 

يق به فعاليت مشغول شد. رف مسجدسليمانفدائيان پيوست و در 
فرسا، ھای طاقتو تحمل شکنجه از دستگيریعلی پس 

 مسجدسليماندر  ١٣۶٠از روزھای شھريورماه سال  دريکی
  به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   شيرين بخش اردشير

سال سن داشت که در جريان  ٢٣رفيق اردشير شيرين بخش 
، روز ھشتم مرداد در ۶٧کشتار زندانيان سياسی در سال 

  زندان گوھردشت اعدام شد.
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   صادق (صادقی) علی

رفيق علی در جريان انقالب با سازمان آشنا شد و پس از قيام 
در تھران  ١٣۶٠به صفوف فدائيان پيوست. در تابستان 

دستگير و پس از مدت کوتاھی در شھريور ھمان سال در 
  زندان اوين به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

  صادقی احمد

دست ای تھیادهدر خانو ١٣۴۴رفيق احمد صادقی در سال 
متولد شد. رفيق احمد در کنار تحصيل برای کمک به خانواده 
مجبور به کار کردن ھم بود. رفيق احمد پس از قيام به فعاليت 

، ١٣۶٠شھريور سال  روز چھاردھمسياسی روی آورد. 
رفيق احمد در زندان بروجرد به ھمراه دو رفيق فدائی و چھار 

  سپرده شد.رزمنده ديگر به جوخه تيرباران 

  

   هللاصادقی نراقی لطف

هللا صدقی نراقی از رفقای رفيق لطف
کارگری بود که در ارتباط با سازمان 
قرار داشت. در روزھای قيام، ھمچون 
ديگر رفقای فدائی از سنگری به سنگری 
رفت و در خط اول مبارزه بود. در روز 

بھمن به ھمراه چند رفيق فدائی در  ٢٢
شش در ميدان ثريا  حمله به کالنتری

(تھران)، فعاالنه شرکت داشت. در جريان تصرف اين پايگاه 
تا به دندان مسلح رژيم شاه، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 

بھمن  ٢٢زخمی شده بود، در  شدتبههللا که رفيق لطف
  .جان باخت ١٣۵٧

   صادقی نژاد اسکندر

در  ١٣١٩نژاد متولد  اسکندر صادقیرفيق 
ی زحمتکش بود و با توجه به اخانواده

وضعيت مالی خانواده، از ھمان کودکی 
سالگی در مشغول به کار شد. در چھارده

شاگرد استخدام شد  عنوانبهيک تراشکاری 
اولين اعتصاب کارگری  سالگیھفدهو در 

مرداد را در محل کارش  ٢٨پس از کودتای 
از  دھی کرد. به ھمين دليل دستگير و پس از آزادیسازمان

کار اخراج شد. رفيق اسکندر، دبير سنديکای کارگران 
و مکانيک، از نخستين اعضای سازمان و عضو تيم  فلزکار

تدارکات سياھکل بود. رفيق اسکندر صادقی نژاد در دوران 
ھای متعددی را در مبارزاتی و فعاليت خويش، مسئوليت

  عمليات شرکت داشت. در چندينسازمان بر عھده و 

م محاصره خانه نيروی ھوائی فرمانده تيم بود و رفيق ھنگا
خالی کردن خانه  درصدد ١٣۵٠در ھمان روز سوم خرداد 

تيمی ديگر بودند. رفقا  خانهيکبه  کشیاسبابتيمی و 
به خانه جديد رفتند خود را در محاصره مزدوران  کهھنگامی

وار دست به مقاومت زدند پليس و ساواک رژيم ديدند. فدائی
ک درگيری نابرابر، رفقا زيبرم و عباس جمشيدی و در ي

رودباری توانستند در پناه آتش رفيق اسکندر محاصره را 
 براثرشکسته و از منطقه دور شوند ولی رفيق اسکندر 

  باختگان فدائی پيوست.اصابت گلوله به خيل جان

 

  صالحی حسن

در  ١٣٣٨رفيق حسن صالحی در سال 
لد شد. ای زحمتکش در رشت متوخانواده

رفيق حسن از ھمان بدو تولد، فقر و رنج 
را با تمام وجود احساس کرده بود. در طول 

، در رزمانشھمقيام او به ھمراه ديگر 
حمله به مراکز سرکوب رژيم، شرکت 
فعال داشت. پس از قيام نيز رفيق حسن در 

 ھایکسب آگاھی بيشتر و انتقال آن به زحمتکشان تالش
ن امر موجب کينه و دشمنی پاسداران با ای نمود. ھميارزنده

او شده بود. مزدوران تالش کردند چند بار وی را دستگير 
که ھر بار مردم زحمتکش او را پناه داده و از دستگيری  کنند

شھريور سال  روز سيزدھم بعدازظھراو جلوگيری کردند. 
صمد رفيق را که در کنار يک خيابان در محله  ١٣۵٩

 ه بود، به رگبار گلوله بستند. در ابتدا يکرشت ايستاد بھرنگی
رفيق اصابت کرده بوده، پاسداران توقف کرده  پایبهگلوله 

ق مجدداً رفي قدمیيکاز ماشين پياده شدند و سپس از فاصله 
ادش . يجان باخترا به گلوله بستند. رفيق حسن بالفاصله 

  گرامی باد.

   

  صالحی عمر

االنه در تظاھرات و رفيق عمر صالحی در جريان قيام فع
اعتراضات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 

رژيم به کردستان رفيق عمر  سرا سریپيوست. پس از حمله 
مورد اصابت گلوله  ١٣۵٨سال  سقز دردر سنگر دفاع از 
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  .جان باختقرار گرفت و 

   

   صبوری شھره

 ١٣٣۵يا  ١٣٣۴رفيق شھره صبوری 
يق شھره پس در اصفھان متولد شد. رف

از پايان تحصيالت متوسطه وارد 
ريزی و کامپيوتر مدرسه عالی برنامه

در خيابان ظفر تھران شد. در مدرسه 
عالی با رفيق فرشيد کشاورزی آشنا شد 

کرده باھم ازدواج ١٣۵٩و در سال 
ھر دو اين رفيقان از فعالين جنبش دانشجويی رژيم بودند. 

ھنوردی برای دانشجويان کو دھیدر سازمانپھلوی بودند و 
اعضای  فعاالنه شرکت داشتند. رفيق شھره يکی از ھفت نفر

رفيق شھره و فرشيد پس از شورای دانشجويی دانشکده بود. 
 مهاداای نزديک در صفوف سازمان به فعاليت در رابطهقيام 

در خانه پدری  ١٣۶٠رفيق شھره صبوری در زمستان  دادند.
دان اوين منتقل شد. در آنجا رفيق فرشيد دستگير و به زن

چندين روز متمادی تحت شکنجه قرار گرفت. رفيق شھره 
ترين اطالعاتی وار مھر سکوت بر لب داشت و کوچکفدائی

به  ١٣۶٠گر نداد. در نيمه دوم اسفند به مزدوران شکنجه
ای ديگر، به جوخه اعدام ھمراه رفيق فرشيد کشاورزی وعده

  سپرده شد.

 

   صديق پور مھدی

سيد «به نام  روستايیرفيق مھدی صديق پور پس از قيام به 
» چند پيشه« عنوانبه(استان کرمان) رفته و » مرتضی

بود که آگاھی  درصددمشغول به کار شد. در اين زمان 
 ھایباريشهھا را دھقانان فقير و زحمتکشان را باال ببرد و آن

 تھديد فقر و رنجشان آشنا سازد. به ھمين دليل ھميشه مورد
داران منطقه قرار داشت. تا اينکه در سی و خوانين و زمين

اش حمله کرده و پس از پاسداران به خانه ١٣۵٩ تيرماهيکم 
ھايش به زندان کرمان بردند. چھار دستگيری، وی را با کتاب

 »ندامت نامه«خواستند که روز او را شکنجه کرده و از او می
ھدی کار خالفی نکرده بود بنويسد تا آزاد شود. ولی رفيق م

که تن به اين کار بدھد. پاسداران سرمايه و دژخيمان رژيم 
رفيق را به  ١٣۵٩شده بودند، روز پنجم مرداد  نااميدديگر 

 جوخه اعدام سپردند.

 

   صديق مسعود

در  ١٣٣٨رفيق مسعود صديق در سال 
تھران متولد شد. رفيق مسعود پس از پايان 

جھت  ١٣۵۶ تحصيالت متوسطه در سال
 اما پس؛ ادامه تحصيل راھی انگلستان شد

از قيام به ايران بازگشت. رفيق مسعود در 
اين زمان به صفوف فدائيان پيوست و بعد 

 دھیسازماناز انشعاب در بخش محالت 
رفيق مسعود  ١٣۶٢شد. در پی ضربه به اين بخش در سال 

ی ھادستگير و پس از انتقال به کميته مشترک، تحت شکنجه
د وار مقاومت کرفرسا قرار گرفت. رفيق مسعود فدائیطاقت

گر نداد. در ترين اطالعاتی به بازجويان شکنجهو کوچک

در زندان اوين، به  ١٣۶۶روز سی و يکم فروردين سال 
  ھمراه رفيق کريم تيرباران شد.

  

   صديقی پاشاکی فرھاد

رفيق فرھاد صديقی پاشاکی در سال 
ی از توابع در روستای پاشاک ١٣٢٩

سياھکل متولد شد. پس از پايان تحصيالت 
متوسطه در رشته علوم تربيتی دانشکده 
ادبيات وارد دانشگاه تھران شد. فرھاد در 

به يک محفل مطالعاتی  ١٣۵٠سال 
پيوست، به ھمين دليل دستگير و به سه 

سال زندان محکوم شد. رفيق فرھاد پس از آزادی در شھريور 
مخفی را آغاز  وزندگین ارتباط گرفته با سازما ١٣۵٣سال 

ھای عملياتی از تيم دريکیکرد. پس از طی دوره آموزشی 
عمليات اعدام  ١٣۵٣شد. اين تيم بعداً در اسفند  دھیسازمان
را اجرا کرد. رفيق فرھاد در » عباسعلی شھرياری«انقالبی 

در  روحی آھنگران، تحت مسئوليت رفيق بھمن ١٣۵۴سال 
شد. پس از ضربات شاخه شمال رفيق  دھیانسازمتيم ساری 

فرھاد به تھران بازگشت و به فعاليت خود در پايگاه سازمان 
ادامه داد. مزدوران ساواک ساعت دو صبح به  نوتھراندر 

اه پايگ عنوانبهاين خانه تيمی حمله کردند. اين خانه تيمی، 
شد، به ھمين دليل فقط نيمی از رفقا پشت جبھه محسوب می

لح بودند. در اين حمله رفيق کبير حميد اشرف توانست از مس
و نيم درگيری  يک ساعتحلقه محاصره خارج شود. پس از 

نابرابر، رفيق فرھاد صديقی پاشاکی ھمراه با پنج رفيق فدائی 
از بين بردن اسناد و مدارک شجاعانه دست  در حينديگر، 

مان در ساز ھایآرمانعشق و ايمان به  و بابه مقاومت زده 
  .جان باختند ١٣۵۵روز بيست و ششم ارديبھشت سال 

 

  صديقی فيروز

در جاده اشنويه توسط  ١٣۵٩در خرداد  فيروز صديقیرفيق 
ژاندارمری دستگير و به سپاه پاسداران تحويل داده  مانوران

ھا شد. در آنجا، برای گرفتن اطالعات تحت شديدترين شکنجه
و  ا به تبريز منتقل کردهرفيق فيروز ر ازآنپسقرار گرفت. 

در آنجا نيز نزديک به بيست روز زير شکنجه و آزار 
رفيق  ١٣۵٩قراردادند. سرانجام در روز نھم مرداد سال 

ت به دس مبارزانفيروز ھمراه با يک رفيق ديگر و دو تن از 
  مزدوران جمھوری اسالمی به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   صفاری آشتيانی محمد

ای در خانواده ١٣١٣ری آشتيانی در سال رفيق محمد صفا
 جھت باکار تحصيلشزحمتکش در تھران متولد شد. دوران 

وارد نيروی ھوائی  ١٣٣٠ھمراه بود. در سال  امرارمعاش
 ١٣٣٩شد. ولی به جرم فعاليت سياسی اخراج شد. در سال 

برای ادامه تحصيل وارد دانشکده حقوق دانشگاه تھران شد. 
زات دانشجوئی فعاالنه شرکت داشت که رفيق محمد در مبار

پليس، به زندگی مخفی روی آورد. رفيق محمد  شناسايیبا 
به ھمراه چھار  ١٣۴٧عضو گروه جزنی بود. در تابستان 

ھا نظامی راھی فلسطين شد. در رفيق ديگر جھت آموزش
به ايران بازگشت تا  صفايیبه ھمراه رفيق  ١٣۴٩سال  اوايل
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ه را آغاز نمايند. مقدمات مبارزه مسلحان
محمد در عمليات زيادی شرکت داشت 

: مصادره موجودی بانک وزرا، ازجمله
دادستان » فرسيو«اعدام انقالبی 

ھای نظامی رژيم شاه. رفيق محمد دادگاه
از  کهھنگامی ١٣۵١در دوم مرداد سال 

بود متوجه شد که  شدهخارجخانه تيمی 
جلب نظر دشمن در حال محاصره خانه است. او بدون 

مزدوران از خط محاصره خارج شد، اما مجدداً برای اطالع 
وار زد و از راھی رفقای داخل خانه، دست به عملی فدائی

خانه بازگشت. در  سویبهديگر حلقه محاصره را شکست و 
اين زمان در صد متری خانه با مأمورين ساواک درگير شده، 

که در خانه تيمی  چند تن از آنان را از پای درآورد. دو رفيقی
بودند (رفقا حميد اشرف و شيرين معاضد)، موفق به گذشتن 

شوند، ولی رفيق محمد در اين درگيری جان از محاصره می
  باخت. يادش گرامی باد.

 

   اکبرصفايی فراھانی علی

فراھانی از  صفايیاکبر رفيق علی
در  ١٣١٨رزمندگان سياھکل در سال 

ش متولد تھران در يک خانواده زحمتک
دوران تحصيل در  کهدرحالیشد. 

گذراند، برای تأمين ھنرستان را می
مخارج زندگی به کار در چاپخانه نيز 
مشغول بود. در ھمين دوران با رفيق 

سعيد کالنتری آشنا شد و با گروه جزنی ارتباط برقرار کرد. 
اکبر پس از پايان تحصيالت، مشغول تدريس در رفيق علی

د و ھمزمان در دانشکده علم و صنعت نيز ھنرستان ساری ش
و  به ھمراه رفيق کالنتری صفايیبه تحصيل پرداخت. رفيق 

رفقای ديگر، تيم کوه را به وجود آوردند. پس از بازداشت 
رفقای گروه جزنی، برای کسب تجارب انقالبی جنبش خلق 

رفيق صفاری آشتيانی عازم فلسطين شد. در  اتفاقبهفلسطين 
فرماندھی يک پايگاه مھم چريکی  ابو عباسمستعار  بانامآنجا 
برای تماس با رفقا  ١٣۴٨گرفت. در سال  گرفتهبرعھدهرا 

به ايران بازگشت و برای انجام تدارکات مجدداً به فلسطين 
به ايران بازگشت. در اين زمان  ١٣۴٩ اوايلرفت. در 

کی ي کهوقتیگرفت.  گرفتهبرعھدهرھبری عمليات جنگل را 
قا توسط پاسگاه ژاندارمری سياھکل دستگير شد، رفيق از رف

بھمن را برای حمله به پاسگاه سياھکل برگزيد و  ١٩تاريخ 
 صفايیحماسه سياھکل آغاز و جاودانه شد. رفيق  سانبدين

چند روز پس از حمله به پاسگاه سياھکل، در روستای 
دستگير شد. پس از دستگيری زير شديدترين » ستونچھل«

 ايیصفا قرار گرفت. يک روايت اين است که رفيق ھشکنجه
ھای وحشيانه ساواک جان باخت. ولی رژيم زير شکنجه

اسفند  ٢۶رفيق ديگر در  ١٢جنايتکار شاه نام او را به ھمراه 
  اعالم کرد.

  

  

  

  

  صفاييان امير ھوشنگ

رفيق امير ھوشنگ 
 ١٣٣٩صفاييان اول اسفند 

در تھران متولد شد. در 
وارد  ١٣۵٧کوران قيام 

مبارزات سياسی شد و 
رفته شخصيت رفته

اش شکل گرفت. او سياسی
فعاالنه در قيام مشارکت داشت. گرايش او به سازمان 

ھای فدايی خلق ايران مسير جديدی برای او به وجود چريک
ديپلم گرفت. اندکی بعد به سربازی رفت.  ۵٨آورد. در سال 

ی ھوايی دزفول او دوران سربازی خود را در پادگان نيرو
عنوان يک طی کرد. در زمان سپری نمودن سربازی به

عنصر سياسی و انقالبی فعاليت خود را با پخش اعالميه و 
ھای سچفخا ادامه داد. اواخر دوران سربازی او تراکت

صدا و ھمگام شدن مصادف بود با انشعاب در سچفخا و ھم
کامل  اھیجريان اکثريت با حاکميت. رفيق امير ھوشنگ با آگ

از ھمان ابتدای انشعاب، فعاليت خود را با سازمان 
ھای فدايی خلق ايران (اقليت) پيگيری نمود و در چريک

جھت گسترش اھداف انقالبی سازمان فعاليت خود را تداوم 
بخشيد. با پايان گرفتن دوران سربازی، رفيق امير فعاليت 

 ق اميرتشکيالتی خود را متمرکز و گسترده ادامه داد. رفي
ھوشنگ در بخش کارگری تشکيالت در بخشی که مسئوليت 

فشان فدايی نفيسه ناصری (نسترن) آن بر عھده رفيق جان
بود، فعاالنه حضور مؤثری داشت. رفيق امير در اولين روز 

ازدواج کرد چند ماه پس از ازدواج  ١٣۶٢فروردين) سال  ١(
ا ب با ضربه به بخش کارگری سازمان، دستگير شد. رفيق

ھای دوران بازجويی را تحمل استقامت و ايستادگی شکنجه
سال زندان محکوم  ۵ای به کرد و در يک بی دادگاه چنددقيقه

نسيم، يادگار رفيق پا به عرصه  ١٣۶٣فروردين  ١٠شد. 
به بستان  و زان نسيم فروردين :وجود گذاشت و بدين ترتيب

 .شد

ه قلم را يارای آيد کدر زندگی ھر انسانی شرايطی پديد می”
توان بر زبان آورد بلکه بايد تحرير آن نيست. احساس را نمی

لمس کرد، ولی چه بگويم که متأسفانه حتی اين را از انسان 
مشکل است باشرف  دارند. انسان زيستن واقعاً دريغ می

زيستن و حيثيت انسانی را حفظ کردن واقعاً مشکل است. و 
ن اصل را من از زندگی اين برای من يک اصل مقدس است اي

از ”  (ام نه از تخيالت فيلسوفانه اين يا آن فيلسوفآموخته
فشان فدايی امير ھوشنگ صفاييان به ھای رفيق جاننامه

 )ھمسرش

در زندان  ۶٧رفيق امير ھوشنگ صفاييان در سال 
 گوھردشت اعدام شد.
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  ١٠٧ 

   صفری عليرضا (حميد)

 رفيق عليرضا (حميد) صفری در خرداد
در تھران متولد شد. تحصيالت را  ١٣٣۵

تا سطح متوسطه در تھران به پايان رساند. 
ھوادار سازمان در  عنوانبهدر جريان قيام 

ھا فعاالنه ھا و کالنتریپادگان خلع سالح
شرکت داشت. رفيق حميد پس از قيام با 
سازمان ارتباط تنگاتنگ پيدا کرد و پس از 

 مان اعزام شد. مدتی در کميتهمدتی به تشکيالت کردستان ساز
کرد و سپس تدارکات نظامی سازمان در کردستان کار می

مسئول نظامی منطقه اشنويه شد. در پی انشعاب، وظيفه 
ايجاد يک مرکز آموزش نظامی را بر عھده  درزمينهٔ مطالعه 
مجدداً به تھران منتقل شد و در کميته نظامی  ازآنپسگرفت. 

ه داد. رفيق حميد در عمليات مختلفی سازمان به فعاليت ادام
حمله به خانه مخفی مزدوران امنيتی  ازجملهشرکت داشت 

رژيم در خيابان تنکابن. رفيق حميد در درگيری جاده آمل به 
زخمی  شدتبه دودستھمراه رفيق اسکندر و مسعود، از ھر 

و دستگير شد. پاسداران مزدور شکنجه و بازجوئی از وی 
وار کالمی بر زبان ی رفيق حميد فدائیرا آغاز کردند ول

شده بودند در  نااميدنياورد. مزدوران که از کسب اطالعات 
رفيق حميد را در شھر آمل به ھمراه پنج  ١٣۶٠بيستم مھر 

  رفيق ديگر به جوخه تيرباران سپردند.

   

   صفری نژاد حميد

ن فعالين سازما نژاد ازرفيق حميد صفری 
ريان قيام حميد در ج در بوشھر بود.

فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات شرکت 
داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 

ر د آزمايشگاهپيوست. رفيق حميد در يک 
بوشھر مشغول به کار بود و در بخش 
انتشارات سازمان در بوشھر فعاليت 

تحت  ١٣۶٠کرد. رفيق حميد پس از دستگيری در سال می
 در ووار مقاومت کرد دائیھای بسيار قرار گرفت و فشکنجه

در شھر بوشھر به  ١٣۶١روز دوازدھم ارديبھشت سال 
  جوخه اعدام سپرده شد.

  

   صمد زاده عليرضا

در خوی متولد شد.  ١٣۴١رفيق عليرضا صمد زاده در سال 
رفيق عليرضا در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس از قيام 

ضا در ق عليربه صفوف فدائيان پيوست. پس از انشعاب رفي
 ١٣۶٢کرد و در جريان ضربه سال بخش محالت فعاليت می

به اين بخش دستگير شد. بعد از دستگيری رفيق عليرضا 
 وار اسرارفرسا قرار گرفت و فدائیھای طاقتتحت شکنجه

تشکيالت را در سينه نگاه داشت. رفيق عليرضا نزديک به 
سال  ١٧به  ازآنپسسه سال زير حکم (بازجوئی) بود و 

زندان بدون احتساب دوران بازداشت محکوم شد. بعد از نقل 
سال به  ١۵و انتقاالت درون زندان، رفيق عليرضا به بند 

ان عام زندانيھا در زندان اوين منتقل شد. در جريان قتلباالئی
از روزھای  دريکی، رفيق عليرضا ١٣۶٧سياسی در سال 

می زندانيان اين به جوخه اعدام سپرده شد. (تما شھريورماه

  دو نفر، اعدام شدند) غيرازبهبند 

   

   صميمی اکبر

در  ١٣٣۴رفيق اکبر صميمی در سال 
شوشتر متولد شد. پس از تحصيالت 

معلم  عنوانبهمتوسطه و ادامه تحصيل، 
. رفيق کارکردآغاز به  راھنمايیمدرسه 

اکبر قبل از قيام به فعاليت سياسی روی 
يک ير و مدت دستگ ١٣۵٢آورد. در سال 

در زندان دزفول زندانی بود. بار  سال
به خاطر شرکت در تظاھرات  ١٣۵۵ديگر در سال 

م، ھای رژياعتراضی به قتل نه نفر زندانی سياسی در زندان
زمان با مجدداً دستگير و به چھار سال زندان محکوم شد. ھم

قيام از زندان آزاد شد و مجدداً در ارتباط با سازمان قرار 
 نمسجدسليمايکی از مسئولين  عنوانبهت. در اين زمان گرف

مدتی از فعاليت دست کشيد و  ازآنپسبه فعاليت مشغول شد. 
ھای خائن مجدداً به صفوف پس از انشعاب و طرد اکثريتی

مسئول خوزستان  عنوانبهفدائيان پيوست. در اين زمان 
در نزديکی پل سيدخندان  ١٣۶١انتخاب شد. در تابستان 

قرص سيانور را به  متأسفانه ازآنجاکهران دستگير شد، تھ
وار اقدام به خودکشی کند، پس ھمراه نداشت، نتوانست فدائی

از دستگيری پاسداران سرمايه رفيق اکبر را به کميته مشترک 
ھا ترين شکنجهتحت وحشيانه روزشبانهمنتقل کرده و يازده 

ھوش شد ه بی، رفيق بارھا و بارھا از شدت شکنجقراردادند
 ااميدنگران که از شکنجه ولی کالمی بر زبان نياورد. شکنجه

احمد  يک روزھای ديگری را انتخاب کردند، شده بودند، راه
خائن را به سلول رفيق اکبر بردند، وی چندين  عطا الھی

سازمان ديگر وجود ندارد و از بين  بااينکهساعت در رابطه 
 نی کرد، رفيق اکبر تا غروبرفته است و... برای اکبر سخنرا
رو ب«و به احمد گفت:  درآمدصحبتی نکرد، باالخره به صدا 

 بازجويان شيوه کثيفی ازآنپس» نمازت را بخوان تا دير نشده
و رفيق اکبر  را که از ساواک به ارث برده بودند اجرا کرده

لو رفته و يا زمان دستگيری رفقای ديگر  سر قرارھایرا بر 
بر ھا رفيق اککه در دستگيری آن ن وانمود کنندتا چني بردند

خواستند روحيه رفيق را می وسيلهبديندست داشته است، 
شکسته او را خرد کنند. اين نيز برايشان ثمری نداشت. در 

دادگاه رفيق اکبر برگزار شد، رفيق فقط از  ١٣۶٢شھريور 
 شھريور پاسداران ١۴و در  مواضع سازمان دفاع کرد

  ق اکبر را به جوخه تيرباران سپردند.سرمايه رفي

  

   صوفی زاده عبد اله

صوفی زاده پس از تشکيل ستاد به ھمکاری با  عبد الهرفيق 
برد. رفيق می پيشبهآن پرداخت و فعاالنه وظائف خود را 

ھای گنبد در روز ششم فروردين سال در درگيری عبد اله
  .تجان باخ صحراترکمنو در دفاع از شوراھای  ١٣۵٨
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   صيامی فرزاد

متولد  ١٣٣٨رفيق فرزاد صيامی در سال 
شد. رفيق فرزاد فعاليت سياسی را از سال 

و تحت تأثير مبارزات برادرش که  ١٣۵۴
در مبارزه با رژيم شاه به زندان افتاده بود، 

يک  عنوانبه ١٣۵٧آغاز کرد. در سال 
ھوادار سازمان در تظاھرات و حمله به 

ژيم، شرکت فعال داشت. ارکان سرکوب ر
 شد و با ايجاد بساط دھیسازمانپس از قيام در بخش تبليغات 

ھا در نقاط مختلف شھر، مواضع سازمان را به ميان توده
 روز و دربرد. رفيق فرزاد کارگر بافنده سوزنی بود می

را به وظائف  وقتشکرد، بقيه ھشت ساعت کار می
واقع که مقدار اش اختصاص داده بود. برخی مسازمانی
ھا زياد بود، رفيق تمام شب مشغول پخش اعالميه اطالعيه

گفت رفت. رفيق میمی سرکارجا به بود و صبح از ھمان
ق رفي». برای خوابيدن ھميشه وقت است، برای تبليغ نه«

فرزاد به ھمراه رفيق مجيد در حال پخش اعالميه در شرق 
 روز پنجمر تھران دستگير شد. پس از چند روز شکنجه، د

رزمش و شانزده مبارز به ھمراه رفيق ھم ١٣۶٠مرداد سال 
  جوخه اعدام رفت. پایبهوار ديگر فدائی
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   ضامنيان مينا

متولد شد. رفيق مينا که  ١٣۴٠در سال  مينا ضامنيانرفيق 
توسطه را به پايان رسانده بود در جريان قيام تحصيالت م

فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت. پس از قيام 
به صفوف فدائيان پيوست. رفيق مينا که پس از دستگيری 

جان  پای وار تافدائیبود،  قرارگرفتهھای شديد تحت شکنجه
به جوخه تيرباران  ١٣۶٠روز دھم مرداد سال  و درايستاد 
ه شد. برادر بزرگ رفيق مينا، رفيق حسن که از فعالين سپرد

در شھر بابل  ١٣۶٢ھای فدائی بود، نيز در بھمن سال چريک
   به جوخه اعدام سپرده شد.

 

   ضياء پور کاميار

در مھرماه  ضياء پور رفيق کاميار
در تھران متولد شد. رفيق کاميار  ١٣٣٧

پس از پايان تحصيالت متوسطه در رشته 
 تکنيک شد. رفيقرد دانشگاه پلیبرق وا

کاميار در جريان قيام فعاالنه شرکت 
داشت. پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست و در پيشگام به فعاليت پرداخت. 

دستگير و به زندان اوين منتقل  ١٣۶٠رفيق کاميار در خرداد 
ھای وحشيانه قرار گرفت، شد. در زندان تحت شکنجه

 بعد، روز بيست يک سالنزديک به  وار مقاومت کرد وفدائی
در زندان اوين به جوخه تيرباران  ١٣۶١و پنجم ارديبھشت 

  سپرده شد.

 

   ضياء ظريفی حسن

در شھر الھيجان  ١٣١۶در سال  ضياء ظريفیرفيق حسن 
به گروه جزنی پيوست؛ و به خاطر  ١٣۴۴متولد شد. در سال 

ت. رفی که داشت در کادر مرکزی گروه قرار گھايشايستگی
ا ت کندپس از ضربه خوردن گروه، زندگی مخفی را آغاز می

با رفيق احمد افشار به محاصره پليس  سر قرار کهھنگامی
شود. بعداً رفيق حسن از زندان با رفقای درآمده و دستگير می

گروه را در  نخوردهدستبيرون تماس گرفته و امکانات 
 ماهفروردينام سی در تاريخگذارد. می پورحسناختيار رفيق 

فرار ھمراه با ھشت زندانی ديگر به بھانه ساختگی  ١٣۵۴
 شدشاه بسته  رگبار مزدورانھای اوين به زندان، در تپه از
  جان باخت. و
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   زاده شوشتری ميناطالب

شوشتری در جريان  زاده مينا طالبرفيق 
يک درگيری نابرابر با مزدوران ساواک 

کوی در  ١٣۵۵در تاريخ ھشتم خرداد سال 
 .جان باختزيبا در خيابان شھباز جنوبی 

در اين درگيری رفيق قاسم سيادتی ھمسر 
رفيق مينا، توانست در پناه آتش  رزمھمو 

رفيق مينا، حلقه محاصره را شکسته از 
  خارج شود. سالمتبهمنطقه 

   

   طالب نژاد رحمت

در  ١٣۴٣رفيق رحمت طالب نژاد در سال 
 یبافگونی يک خانواده کارگری در منطقه

شھر متولد شد. به علت فقر اقتصادی قائم
از ھمان کودکی رنج و درد کارگران و 
زحمتکشان را لمس نمود. در روزھای قيام 
با سازمان و مواضع آن آشنا شد و فعاالنه 
در مبارزات شرکت داشت. پس از قيام 

آموز پيشگام به فعاليت ادامه داد. در مقطع دانش عنوانبه
فيق ھمگام با سازمان، سرسخت و فعاالنه به افشای انشعاب، ر

گفت، اينان پرداخت. رفيق رحمت می» اکثريت«مواضع 
تر از خطرناک روازايندشمنان پنھان طبقه کارگرند و 

بار نيز دستگير و باشند. در ھمين زمان يکبورژوازی می
به فعاليت ادامه داد. در نيمه  دوبارهزندانی شد. پس از آزادی 

، توسط پاسداران دستگير و پس از تحمل ١٣۶٠م شھريور دو
به ھمراه چھار  ١٣۶٠ھای فراوان، در ھفتم آذر شکنجه

  شھر به جوخه اعدام سپرده شد.مبارز ديگر در زندان قائم

   

  طالبی (بھمن بيگلو) جھانگير

در  ١٣۴۴(بھمن بيگلو) در سال  جھانگير طالبیرفيق 
در جنوب شيراز متولد شد.  یقشقايای از عشاير ايل خانواده

اش را در شھر کازرون و شيراز طی تحصيالت دبيرستانی
دانش آموزان پيشگام  صفبهقيام  پرخروشھای کرد. در سال

پيوست. پس از انشعاب خائنين اکثريتی با 
عزمی راسخ به ھمراه سازمان به فعاليت 
خود ادامه داد و عضو ھسته "زيمنس و 

 ١٣۶٢شھريور بود. در  الکترونيک"
ران به خانه پدری او در روستای پاسدا

حمله بردند و رفيق را که در  زنجيران""
مزرعه مشغول کار بود غافلگير ساخته و 

دستگير کردند. بالفاصله به اطالعات سپاه در شيراز 
ھا قرار گرفت. در ترين شکنجهو مورد وحشيانه شدهمنتقل

اش را ساله ٧٠مادر ساله و  ٨٠رابطه با رفيق بارھا پدر 
ھا در بازداشت نگه داشتند. تمام اين اقدامات دستگير و ماه

وحشيانه رژيم، خللی در اراده استوار و محکم رفيق ايجاد 
ماه زندان،  ٩نکرد. پس از چند بار اعدام مصنوعی و 

"رمضانی" دادستان مزدور شيراز، حکم اعدام رفيق را 
يم اين حکم را تائيد صادر کرده و "موسوی اردبيلی"ی دژخ

رفيق جھانگير  ١٣۶٣خرداد سال  ٢٣کرد. صبح روز 
ه شکسته بود ھمراه با دوازد يکدستششکنجه  براثر کهدرحالی

 پایبهوار تن ديگر از فرزندان مبارز خلق، در شيراز فدائی
  چوبه دار رفت.

  

   طالبی منيژه

رفيق منيژه طالبی قبل از قيام ھوادار 
ز قيام در ارتباط سازمان بود. پس ا

مستقيم با سازمان فرار گرفت. پس از 
ھای انشعاب عالوه بر مسئوليت

کارگری، مسئولت آرشيو سازمان در 
داشت. بعد از  بر عھدهداخل را نيز 
به کميته کارگری  ۶٢ضربات سال 

سازی يق احمد ارجمندی نقش مھمی در بازتھران به ھمراه رف
به بخش  ١٣۶۴سال  کميته کارگری ايفا نمود. در ضربه

کارگری سازمان در تھران، ھنگام يورش پاسداران برای 
ای درنگ نکرد و با خوردن دستگيری او، رفيق منيژه لحظه

  .جان باخت ١٣۶۴قرص سيانور، در ھشتم آبان 

   

   طاھرخو اقبال

در  ١٣۴٠رفيق اقبال طاھر خو در سال 
ای زحمتکش در سنندج به دنيا آمد. خانواده
بال توانست تا سال دوم دبيرستان رفيق اق

برای  ازآنپسدر سنندج تحصيل کند، 
کسب معاش روزانه، ترک تحصيل کرد و 

کار مشغول به کار شد. پس جوش عنوانبه
از قيام به صفوف سازمان پيوست. اواخر 

از طرف رژيم مجبور شد شھر را  شناسايیپائيز به علت 
اسفند  ٢٩در  بپيوندد. مرگانپيشترک کرده و به صفوف 

نابرابر اما قھرمانانه  درنبردبه ھمراه پنج رفيق ديگر  ١٣۶٠
 .جان باختوار جنگيد و ، فدائی»باشماغ«روستای 

  

   طاھری حميد

رفيق حميد طاھری در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس 
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از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق حميد در بخش 
کرد. در پی ضربات ليت میشده و فعا دھیسازمانکارگری 

ھای رفيق حميد دستگير و تحت شکنجه ١٣۶۴سال 
عام زندانيان سياسی فرسا قرار گرفت. در جريان قتلطاقت

، رفيق حميد که در زندان گوھردشت به سر ١٣۶٧در سال 
که چند دقيقه به طول انجاميد، به » دادگاھی«برد، طی می

ھوری اسالمی به و توسط رژيم جنايتکار جم اعدام محکوم
  جوخه اعدام سپرده شد.

  

  طاھری محمدتقی

 ١٣۶٠ماه سالگی در دی ٢٧رفيق محمدتقی طاھری در سن 
  به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   طغيانی جھانبخش

رفيق جھانبخش در اصفھان متولد شد. پس از قيام به صفوف 
فدائيان پيوست. در جريان ضربه به رفقای اصفھان، رفيق 

 وسطايیقرونھای دستگير و تحت شکنجه جھانبخش نيز
جھانبخش به ھمراه  ١٣۶١قرار گرفت. در بيست و سوم آبان 

 سویبهاستوار در اصفھان  ھايیگامديگر رفقای خود، با 
   جوخه تيرباران رفت.

   

  طليسچی سيالبی بابک

ن از ھوادارا رفيق بابک طليسچی سيالبی
در تھران متولد  ١٣٣۶سازمان، در سال 

پس از پايان تحصيالت متوسطه به  شد.
کارگری پرداخت. در آستانه قيام در غرب 

کرد. در جريان حمله به تھران فعاليت می
و  رزمانھممراکز سرکوب ھمراه با ديگر 

نيروھای انقالبی شرکت فعال داشت. در 
آباد قرار داشت اين روز در صف اول حمله به پادگان عشرت

ای مزدوران شاه قرار گرفت و در ھآماج گلوله جاھمانو در 
   .جان باخت ١٣۵٧بھمن  ٢٢

   

   طوفانی جميل

رفيق جميل طوفانی در سنندج به دنيا آمد. 
در جريان قيام رفيق جميل فعاالنه در 

کرد. تظاھرات و اعتراضات شرکت می
پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. پس 
از يورش رژيم جمھوری اسالمی به 

ھای مقاومت شھری تهکردستان در ھس
ھفتم ارديبھشت  شده بود. روز دھیسازمان

در نزديکی باشگاه افسران سنندج به رگبار گلوله  ١٣۵٩سال 
  .جان باختمزدوران سپاھی بسته شد و 

   

  

   طھماسبی احمد

رفيق احمد طھماسبی در يک خانواده کارگری در محله 
 ٢٨در مسجدسليمان متولد شد. در » نفتون«کارگر نشين 

پانزده سال بيش نداشت، دست به يک ابتکار  کهھنگامیمرداد 
 درنتيجه» !شاھممن «روی يک سگ نوشت  بارنگزد و 

. ولی فرستاده شد دارالتأديبدستگير و به علت سن پائين به 
با توجه به تبليغات او در ميان زندانيان عادی، به دستور 

ن و بدي رئيس زندان به بند سياسی زندان اھواز، منتقل شد
گونه با علم انقالب و مارکسيسم آشنا شد. در روزھای قيام، 

فعال بود و پس از قيام مسئول  مبارزانھمدوش ديگر 
انتشارات در مسجدسليمان شد. ھمچنين در برپائی ستاد در 
مسجدسليمان نقش فعالی بر عھده داشت. آخرين مسئوليت 

تگير ز دسپائي اوايلرفيق عضويت در کميته شھری بود. احمد 
اطالعاتی به مزدوران  گونهھيچنظيری شد و با مقاومت بی

به حبس کوتاھی محکوم شد. چند  درنتيجهگر نداد. شکنجه
که پاسداران سرمايه به  اش باقی نمانده بودآزادی روزبه

 جایبهاطالعات جديدی در مورد او دست يافتند و رفيق احمد 
  ام شد.اعد ١٣۶٠از روزھای آذر  دريکیآزادی، 

   

   طھماسبيان عبدالرحمان

ای در خانواده ١٣۴٢رفيق عبدالرحمان طھماسبيان در سال 
متولد شد. پدر وی يک  گيالن غربتھيدست و زحمتکش در 

دکان کوچک داشت و عبدالرحمان از ھمان اوان کودکی برای 
در نانوائی پرداخت و  کار کردناش به به خانواده خرجکمک

يک کارگر ماھر  عنوانبه راھنمايیدر دوران تحصيل در 
شد. رفيق رحمان دوره تحصيالت نانوائی محسوب می

به پايان رسانيد. پس از قيام  گيالن غربمتوسطه را در 
فدائيان پيوست و در تشکل ھواداری، فعاليت خود را  صفبه

و پس از دستگيری رفقا کاميار  ١٣۶٠آغاز کرد. در شھريور 
به کرمانشاه  ازآنپسرا آغاز کرد. و جھانشاه، زندگی مخفی 

اه کرمانش فقيرنشينرفت و در يک نانوائی واقع در محالت 
به کار مشغول شد. رفيق رحمان به علت کمبود امکانات مالی 

دستگير  ١٣۶١سال  اوايلخوابيد. در ھا در نانوائی میشب
، به ١٣۶١ھای فراوان در تيرماه سال شد و پس از شکنجه

  حمدرضا به جوخه تيرباران سپرده شد.ھمراه رفيقش م
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   ظريفی باميان چو بدری عليرضا

در  ١٣۴٠در سال  چو بدریرفيق عليرضا ظريفی باميان 
ای زحمتکش متولد شد. پس از پايان تھران در خانواده

» شيرعجب«سربازی در پادگان تحصيالت متوسطه به 
اعزام شد. پس از قيام در ارتباط با سازمان قرار گرفت. 

که برای سربازی اعزام شد، ارتباط خود را حفظ ھنگامی
کرد. پس از مدتی اقامت در پادگان با مصادره چند اسلحه 

را به  اسلحهپادگان را ترک کرد و به تھران آمد. در تھران 
ذار نمود و در بخش توزيع بخش نظامی سازمان واگ

شد. رفيق عليرضا در اين دوران زندگی مخفی  دھیسازمان
برای  ١٣۶٠خود را آغاز کرده بود. در اواسط پائيز سال 

اش رفت، در آنجا به محاصره پاسداران ديدار خانواده به خانه
درآمد و دستگير شد. رفيق عليرضا پس از تحمل چند ماه 

در تھران  ١٣۶٠پايانی اسفند از روزھای  دريکیشکنجه، 
  به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   دارستانی نقی (امير) ظريفی 

رفيق نقی در شھر رودبار متولد شد. پس از قيام رفيق نقی به 
صفوف فدائيان پيوست و پس از چندی برای فعاليت بيشتر به 

شد. در ضربه  دھیسازمانتھران رفت و در بخش کارگری 
) ٢٠٩گاه اوين (زيرزمين ر و در شکنجهدستگي ١٣۶٢سال 

قرار گرفت. دو روز تمام  وسطايیقرونھای تحت شکنجه
دژخيمان اوين کوشيدند تا استقامت رفيق را درھم شکنند، ولی 

. جان باخترفيق نقی کالمی بر زبان نياورد و زير شکنجه 
البته بعداً رژيم اعالم کرد که رفيق نقی را در چھارم شھريور 

 در اوين به جوخه تيرباران سپرده است. ١٣۶٢سال 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شبانه

 اگر که بيھده زيباست شب

 زيباست برای چه

 شب                    

 برای که زيباست؟ ــ

  

 شب و

 انحنای ستارگانروِد بی       

 .گذردکه سرد می

  

 و سوگواراِن درازگيسو

 بر دو جانِب رود                         

 يادآورِد کدام خاطره را

 گيِر غوکانی نفسبا قصيده

 کنندتعزيتی می                               

 به ھنگامی که ھر سپيده

 آواِز دوازده گلولهبه صدای ھم

 سوراخ

 شود؟می

  

□ 

  

 اگر که بيھده زيباست شب

 برای که زيباست شب

 برای چه زيباست؟

  

 ١٣۵٠ اسفندِ  ٢۶

شاملو احمد
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   ه حميدعابد زاد

رفيق حميد عابد زاده در بيست و سوم بھمن 
ھم چون ديگر رفقای فدائی، به  ١٣۵٧

آخرين سنگرھای مزدوران رژيم سلطنتی 
ھا را ور شده و آخرين مقاومت آنحمله

درھم شکستند، در حين عمليات حمله به 
 -در مسير انديمشک» با علم«پاسگاه 

ھای مزدوران تھران، مورد اصابت گلوله
  .جان باخترار گرفت و ق

   

  عابدی اسماعيل

در  ١٣٢٨رفيق اسماعيل عابدی در سال 
 باريکرفيق اسماعيل  کنگاور متولد شد.

دستگير و مدت سه سال در زندان به سر 
برد. پس از آزادی مجدداً با سازمان ارتباط 
برقرار کرد، بعداً در تيم قزوين 

شد. در حمله بيست و ھشتم  دھیسازمان
ساواک به خانه  ١٣۵۵سال  ماهھشتارديب

  تيمی رفقا در قزوين جان باخت.

  

   عادل مشھد سری عبدالھاشم

رفيق عبدالھاشم عادل مشھد سری در سال 
در بابلسر متولد شد. پس از پايان  ١٣٣٢

برای  ١٣۵۵تحصيالت متوسطه در سال 
ادامه تحصيل راھی ھندوستان شد. در سال 

ای ات تودهزمان با رشد مبارزو ھم ١٣۵٧
به ايران برگشت و در ھمان سال وارد 

اما ؛ دانشکده ادبيات دانشگاه تھران شد
طولی نکشيد که عمالً تحصيل را رھا کرد و به استخدام 

درآمد و در روستای احمدآباد (کرج) به  وپرورشآموزش
ای و در قيام، تدريس مشغول شد. در جريان مبارزات توده

داشت. پس از قيام و انتقال ستاد رفيق ھاشم فعاالنه شرکت 
سازمان از دانشکده فنی به خيابان ميکده (فدائی)، رفيق ھاشم 

داوطلبانه  طوربهيکی از نخستين ھواداران سازمان بود که 
کرد. رفيق ھاشم، در نگھبانی و محافظت از ستاد شرکت می

د و ناپذير بوپرشور و خستگی حالدرعينرفيقی متواضع و 
داد. در نھم آبان سال را با دقتی تمام انجام میوظائف خود 

به ھمراه ھمسر و فرزند خردسالش دستگير و  ١٣۶۴
گاه اوين منتقل گرديد. رفيق ھاشم در بالفاصله به شکنجه

زندان نيز استوار و سرافراز ماند. خانواده رفيق پس از سه 
ماه از زندان آزاد شدند و رفيق ھاشم به چھار سال زندان 

بيش از سه ماه به پايان دوران  کهدرحالیشد.  محکوم
در جريان  ١٣۶٧نمانده بود، در سال  محکوميتش
زندانيان، به ھمراه صدھا فدائی و مبارز ديگر،  کشتارجمعی

در زندان گوھردشت، به جوخه اعدام سپرده شد. يادش گرامی 
  باد.

  

 عارفته خديجه

متولد  در ممسنی (استان فارس) ١٣٣٩رفيق خديجه در سال 
شد. پس از پايان تحصيالت متوسطه در رشته پزشکی وارد 

آموزی و دانشجوئی فعال بود. دانشگاه شد. در پيشگام دانش
رداد کرد. بعد از خپس از انشعاب در بخش تبليغات فعاليت می

 ھای فراواندر شيراز دستگير و پس از تحمل شکنجه ١٣۶٠
آباد شيراز به از روزھای ھمين سال در زندان عادل دريکی

  جوخه اعدام سپرده شد.

  

   هللاعباسی نبی

عباسی در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس  هللانبیرفيق 
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از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق نبی از فعالين سازمان 
به ھمراه رفيق محمود  ۶٧بود در روز ششم شھريور سال 

برده شد و  ایچنددقيقه» دادگاه«به  گوھردشتدر زندان 
  لحظاتی بعد به جوخه اعدام سپرده شد.

    

   زاده علیعبدالعلی

از فعالين سازمان در تھران بود. بعد  زادهعبدالعلیرفيق علی 
دستگير شد و در ھشتم آذرماه  ١٣۶٠از سی خرداد سال 

به ھمراه ھفت رفيق فدائی، به جوخه تيرباران سپرده  ١٣۶٠
   شد.

  

  عبدهللا زاده علی

به جوخه اعدام سپرده  ١٣۶٠لی عبدهللا زاده در سال رفيق ع
  شد.

  

  عبدهللا زاده محمود

رفيق محمد عبدهللا زاده برادر رفيق علی عبدهللا زاده نيز در 
  دستگير و به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۶٠سال 

   

   پور عبدالکريمعبداله

رفيق عبدالکريم عبدهللا پور، کارگر اسکله 
يق کريم، کارگر در بندرعباس بود. رف

ھای قبل پيشرو، مبارزات خود را از سال
از قيام آغاز کرده بود و پس از قيام ضمن 

 برقراری درراهکار در اسکله با تمام توان 
شوراھای کارگری تالش و مبارزه 

 ١٣۶٠ششم مرداد سال  کرد. روزمی
ھای فدائی خلق، رفيق کريم و پنج مبارز از گروه چريک

، »شدک شغو«ھوری اسالمی در زندان توسط مزدوران جم
  بندرعباس به جوخه تيرباران سپرده شد.

  

   عبدی بھروز

در  ١٣٣٠رفيق بھروز عبدی در سال 
آذربايجان شرقی به دنيا آمد. از سنين 
جوانی به فعاليت سياسی روی آورد. 
تحصيالت دانشگاھی رفيق در دانشگاه 

به  ١٣۵١صنعتی بود. در تابستان 
درآمد و در يک تيم با  عضويت سازمان

 دھیسازمانمسئوليت رفيق فرخ سپھری 
ن جابعد رفيق سپھری طی يک درگيری  يک ماه اگرچهشد. 

يک و ارتباط بھروز با سازمان قطع شد، اما پس از  باخت
ان با رفيق پور ازآنپسبرقرار شد و  ارتباطشو نيم مجدداً  ماه

رفقا  کهیدرحاليدالھی برای يک مأموريت به مشھد رفت. 
مشغول تدارک عمليات بودند بمب قبل از موعد مقرر منفجر 

اش ھنوز بيست و يکمين بھار زندگی کهدرحالیشد و بھروز 
کارگران  رھايی درراه ١٣۵١کرد، در دوم بھمن را طی می

  و زحمتکشان جان باخت.

  

  

  

   عرب ھريسی اصغر

رفيق اصغر عرب ھريسی در يک خانواده 
ريز متولد شد. تا سال کارگری در شھر تب

اول متوسطه توانست به تحصيل ادامه دھد. 
با توجه به وضعيت بد مالی  ازآنپس

 عنوانبهمجبور به ترک تحصيل شد و 
کارگر آھنگری در يک کارگاه شروع به 

با رفقا صمد بھرنگی و  آشنای. کارکرد
نابدل در ارتقاء سطح آگاھی وی مؤثر بود و از ھمين طريق 

پيوست. رفيق اصغر بعداً در شاخه تبريز  به سازمان
شد. در عمليات مسلحانه به کالنتری پنج تبريز  دھیسازمان
که ھنگامی ١٣۵٠شرکت داشت. در بھار سال  ١٣۴٩در سال 

به يک بنگاه معامالتی مراجعه کرده بود، محاصره و دستگير 
 انتبامتھا قرار گرفت. تحت شديدترين شکنجه ازآنپسشد. 

اسفند  ٢٢ی شکنجه را تحمل کرد و سخن نگفت. در نظيربی
  به ھمراه ھشت رفيق ديگر به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۵٠

   

   عرفان مسعود

رفيق مسعود عرفان از اعضای سازمان، جھت طی دوره 
آموزشی به فلسطين و لبنان رفته بود. روز بيست و سوم 

طی شرکت در يک عمليات در جنوب  ١٣۵٧شھريور سال 
ن مورد اصابت گلوله مزدوران اسرائيلی قرار گرفت و لبنا

 .جان باخت

  

   عرفانيان محمدجواد

رفيق محمدجواد عرفانيان ھوادار 
سازمان، ساکن تھران و کارگر بود، در 

مھدی  رزمشھمجريان قيام ھمراه با رفيق 
، در فتح پادگان تشکيالت در اقتدارانش

خيابان شاپور تھران، به ھمراه تعدادی 
مسلح، شرکت داشت. در  مبارزانيگر از د

ھای مزدوران قرار حين نبرد، آماج گلوله
  .جان باخت ١٣۵٧بھمن  ٢٢گرفت و در 

  

  عزيزيان محمد رسول

چھار «در محله  ١٣٢٨عزيزيان در سال  محمد رسولرفيق 
ای متوسط متولد شد. پس از پايان ی رشت در خانواده» سرا

ارد دانشکده ادبيات و ١٣۵٢تحصيالت متوسطه، در سال 
دانشگاه تھران شد. در مبارزات دانشجوئی پيگيرانه شرکت 

 ھا شرکت فعالداشت. در روزھای قيام نيز در تسخير پادگان
داشت. پس از قيام در شھرستان سيرجان به معلمی مشغول 

گرانه او از چشم ارتجاع پوشيده ھای آگاهشد. ولی فعاليت
دستگير شد. رفيق  ١٣۵٩شت نماند. از ھمين رو در ارديبھ

محمد رسول در روز اول مرداد ھمان سال پس از يک 
فرمايشی به ھمراه دو نفر ديگر در کرمان به جوخه » دادگاه«

  اعدام سپرده شد.
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   عطائی نادر

رفيق نادر عطائی از رفقای گروه شايگان بود. رفيق نادر 
 رھنگام وارد شدن ضربه به گروه شايگان در مسافرت به س

برد. ھنگام مراجعه به تھران در روز بيست و ھشتم خرداد می
د آبااز افراد گروه در خيابان عشرت يکیخانهبه  ١٣۵٢سال 

کند، مأمورين ساواک از قبل در اين خانه مراجعه می
بودند، ھنگام ورود رفيق نادر به خانه، اقدام به  مستقرشده

 ردن يکیکنند. رفيق نادر ضمن مجروح کدستگيری او می
از مزدوران ساواک قصد خارج شدن از خط محاصره را 
داشت، ولی در ھمين زمان از طرف يکی از مأمورين که 

برد به رگبار گلوله روی ساختمان مجاور خانه به سر می
  بازد.می و جان شدهبسته

  

   عظيمی بلوريان محمود

رفيق محمود عظيمی بلوريان پس از پايان تحصيالت 
رشته فيزيک به دانشگاه صنعتی راه يافت. در متوسطه، در 

ه در کدانشگاه از فعالين سياسی دانشجوئی بود، پس از اين
در ارتباط با سازمان قرار گرفت به زندگی  ١٣۵٣اواخر سال 

در تيم آموزشی با مسئوليت رفيق  ازآنپسمخفی روی آورد. 
 ادبآدولتشد. اين پايگاه که در  دھیسازمانمارتيک قازاريان 

به  ١٣۵۴کرج قرار داشت، روز ھفتم (ششم) تيرماه 
محاصره مزدوران ساواک و کميته مشترک درآمد. رفيق 
نزھت روحی آھنگران که مسئوليت اين پايگاه را بر عھده 
داشت ھنگام مراجعه به پايگاه، متوجه محاصره پايگاه 

بتواند رفقای داخل پايگاه را مطلع  کهآناما پيش از ؛ شودمی
 بارھا. سپس آيددرمیزد، خود به محاصره مزدوران سا

ساختن ضامن نارنجک، چند تن از مزدوران را به ھالکت 
رفقای  وسيلهبدينبازد و رساند و خود رفيق ھم جان میمی

سازد. به دنبال اين داخل پايگاه را از محاصره مطلع می
 انفجار رفقای درون پايگاه متوجه شده و اقدامات الزم را به

و تمامی اسناد و مدارک را از بين برده و خود را  آوردهعمل
کنند. سپس با پرتاب نارنجک و شليک گلوله سعی مسلح می

کنند. ولی به علت تراکم در شکستن خط محاصره می
ا رفق درنتيجهشود، پذير نمینيروھای دشمن اين عمل امکان

ن ، دشمدھنددر درون پايگاه سنگر گرفته و به نبرد ادامه می
بيند درخواست نيروی کمکی و که خود را قادر به مقابله نمی

 از ھوا نيز به پايگاه ازآنپسنمايد. کوپتر میيک فروند ھلی
اصابت قطعات نارنجک به  براثرشود. پس از مدتی حمله می

و از منطقه خارج  ديدهآسيبکوپتر کوپتر، ھلیپروانه ھلی
ھمراه با دو رفيق ديگر  شود. در اين زمان رفيق محمودمی

شوند، ولی مورد تعقيب تعدادی از حلقه محاصره خارج می
مھمات رفقا به اتمام  ازآنجاکهاما ؛ گيرنداز مأمورين قرار می

ھا را از پای درآورند. در اين توانند آنرسيده بود، نمی
درگيری نابرابر رفيق محمود عظيمی بلوريان مورد اصابت 

  بازد.می گيرد و جانمی گلوله مزدوران قرار

  

  عظيمی فرمان

رفيق فرمان عظيمی پس از فرار از زندان اروميه در حوالی 
  شود.جا تيرباران میدستگير و در ھمان يهشھر اشنو

  

   عقيقی سعيد

رفيق سعيد عقيقی در پنجم فروردين 
در کرمانشاه متولد شد. پس از پايان  ١٣٣٣

 تحصيالت متوسطه در رشته فيزيک وارد
دانشگاه رازی کرمانشاه شد. در جريان 
قيام فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات 
شرکت داشت و پس از قيام به دانشجويان 
پيشگام پيوست. رفيق سعيد در بيستم 

اش توسط عوامل رژيم ربوده در مسير خانه ١٣۵٨ ماهبھمن
اش را شده قطعهقطعهھای فراوان، جسد شد و پس از شکنجه

 ۵الئم شکنجه، چاقو و سوختگی بر آن بود در که آثار و ع
در حومه شھر در اطراف درياچه سراب نيلوفر رھا  اسفندماه

سپاری رفيق سعيد ھزاران نفر شرکت کردند. در مراسم خاک
  داشتند.

  علی پناه اسماعيل

در سنندج متولد  علی پناهرفيق اسماعيل 
شد. قبل از قيام با سازمان آشنا شد و در 

ام فعاالنه در تظاھرات و جريان قي
اعتراضات شرکت داشت. رفيق اسماعيل 
در کارخانه پوشاک سنندج مشغول به کار 
بود و از رھبران فعال اين کارخانه به 

 ٩آمد. رفيق اسماعيل در شمار می
صحرا، در پی يورش ارتجاع به ترکمن ١٣۵٨فروردين سال 

به ھمراه يک اکيپ پزشکی برای کمک به مردم 
 اثربرکه در بين راه  صحرا از سنندج عازم گنبد بودترکمن

  .جان باختتصادف ماشين، 

   

   علی پناه فرد رؤيا

 تپس از قيام به صفوف فدائيان پيوس پناه فردرفيق رؤيا علی 
مشغول فعاليت بود. رفيق رؤيا در  دانشجوئیو در پيشگام 

حين دفاع از سنگر دانشگاه در روز اول ارديبھشت سال 
رد اصابت گلوله قرار گرفت و در دانشگاه تھران مو ١٣۵٩

  .جان باخت

  

   علی پور پروانه (فتانه)

ای در خانواده ١٣۵٠در سال  علی پوررفيق پروانه (فتانه) 
متوسط، متولد شد. رفيق پروانه پس از پايان تحصيالت 

شاپور اھواز شد. رفيق ابتدائی و متوسطه وارد دانشگاه جندی
، دستگير و ١٣٧۴ازمان در اواسط سال پروانه از فعالين س

در زندان اھواز زندانی بود. در اعتراض به وضعيت 
آباد از زندان عادل ١٣٧۶خرداد سال  ١٧زندانيان سياسی، از 

شيراز اعتصاب غذای زندانيان سياسی آغاز و در ادامه به 
ھای تبريز، اصفھان و اھواز کشيده شد. رفيق پروانه زندان

ين اين اعتصاب غذای خشک بود در روزھای نيز که از فعال
روز اعتصاب غذا، در زندان اھواز  ٢١پايانی تيرماه پس از 

  . يادش گرامی باد.جان باخت

  

  علی مددی محمدرضا

در جريان قيام با سازمان آشنا  علی مددیرفيق محمدرضا 
شد و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق محمدرضا 
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کرد، پس از خرداد سال فعاليت میکه در بخش تبليغات 
فرسا در ھای طاقتدستگير و پس از تحمل شکنجه ١٣۶٠

  زندان اوين به جوخه تيرباران سپرده شد.

  

   عليان اسماعيل 

رفيق اسماعيل عليان در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت. پس از قيام به صفوف فدائيان 

ز ھواداران سازمان در تھران بود و پيوست. رفيق اسماعيل ا
  در تھران به جوخه تيرباران سپرده شد. ١٣۶٠در بيستم مھر 

   

   عليان علی آقا

در چالوس متولد شد. پس از پايان  ١٣۴٣رفيق علی در سال 
تحصيالت متوسطه مشغول کارگری در تھران بود. رفيق 

در زندان اوين در تھران اعدام  ۶٧علی آقا عليان در سال 
  شد.

   

  عليزاده حسين

رفيق حسين عليزاده در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت، پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. رفيق حسين از فعالين سازمان در تبريز بود. در دوم 

به ھمراه رفيق رحمت شريفی و تعدادی ديگر از  ١٣۶٠مھر 
 شد.مبارزان به جوخه تيرباران سپرده 

  

   عمادی غفور

در » امچلی«در روستای  ١٣٢۵در سال  غفور عمادیرفيق 
متولد شد. رفيق غفور سه  روستايیيک خانواده زحمتکش 

به  ازآنپسسال اول دبستان را در ھمان روستا تمام کرد، 
علت فقر شديد مالی خانواده، برای ادامه تحصيل نزد يکی از 

فردوسی و دبيرستان  اقوام خود به گنبد رفت و در دبستان
س سابق) ادامه تحصيل داد. دوران سربازی و(کاو مختوم قلی

از روستاھای  دريکی سپاھی دانش عنوانبهرا رفيق غفور 
در ايگ«مراغه به پايان رساند و پس از بازگشت در روستای 

ريان . در جکارکردمعلم آغاز به  عنوانبهو سپس گنبد » سفلی
ر اعتراضات و تظاھرات شرکت قيام رفيق غفور فعاالنه د

داشت و پس از تشکيل کانون فرھنگی سياسی خلق ترکمن و 
ستاد مرکزی شوراھا با تمام نيرو در آن به فعاليت پرداخت. 

ششم فروردين  صحرا در روزدر پی تھاجم ارتجاع به ترکمن
رفيق غفور ھنگام دفاع از ستاد شوراھای  ١٣۵٨سال 

نيروھای سرکوب قرار  مورد اصابت گلوله صحراترکمن
  .جان باختگرفت و 

   

   عمرانی بھزاد

در اصفھان در يک  ١٣٣۶رفيق بھزاد عمرانی در سال 
کش متولد شد. رفيق بھزاد از کودکی خانواده محروم و زحمت

در کنار تحصيل، مجبور به کار کردن شد. پس از پايان دوره 
 دبستان، مجبور به ترک تحصيل شد و به کارگری پرداخت.

پس از قيام رفيق بھزاد به صفوف فدائيان پيوست. در 
در تھران و در خيابان دستگير  ١٣۶٠تظاھرات پنج مھرماه 

شد. پس از دستگيری تحت شکنجه بسيار قرار گرفت، 
پاسداران سرمايه نتوانسته بودند در بازجوئی، اطالعاتی از 

رفيق بھزاد به دست آورند و ارتباط تشکيالتی رفيق پوشيده 
به دادگاه برده شد و به ھشت سال زندان محکوم  ازآنپساند. م

، در يک ١٣۶٧شد. در کشتار زندانيان سياسی در تابستان 
جوخه  روزبهبه اعدام محکوم و در ھمان  ایچنددقيقهدادگاه 

  اعدام سپرده شد.

  

   عندليبيان پرويز

در  ١٣٣٩رفيق پرويز عندليبيان در سال 
واده زحمتکش متولد مياندوآب در يک خان

شد. با توجه به وضع مالی نامساعد 
اند تا بتو کردھا را کار میخانواده، تابستان

به خانواده کمک کند. پس از پايان دوره 
اول دبيرستان، به علت مشکالت مالی 
خانواده، تحصيل را رھا کرد و برای کار 

به تھران رفت. چند ماه به کارگری مشغول شد. سپس توانست 
سرای کار، در امتحانات ورودی دانشجديت و پشت با

مقدماتی اروميه شرکت کرده و قبول شود. در اين شرايط 
ويز بود. رفيق پر يافتهگسترشمبارزات مردم عليه رژيم شاه 

کرد. با تعطيلی نيز فعاالنه در اين اعتراضات شرکت می
سرا به مياندوآب بازگشت. در ھمين زمان با مواضع دانش
فعاليت سياسی خود را حول تبليغ  پسازاينان آشنا شد. سازم

سرا به شھر مواضع سازمان ادامه داد. پس از قيام، دانش
خوی منتقل شد. رفيق پرويز نيز به آن شھر رفت و در آنجا 
به فعاليت خود ادامه داد. پس از اتمام تحصيل با شناختی که 

خودداری  سرا از وی داشتند، از استخدام اومسئولين دانش
 فعاليت سياسی خود را در ازآنپسکردند و رفيق بيکار ماند. 

ھنگام حمل نشريه کار  ١٣۵٩بھمن  ٢٢تبريز ادامه داد. در 
مورد سوءظن پاسداران قرار گرفت، ولی توانست از مھلکه 

اما مجدداً به تبريز بازگشت و ؛ يابد و به تھران بيايد رھايی
 انگاری مسئولکه در اثر سھلاينادامه داد. تا  ھايشفعاليتبه 

مربوطه در محل توزيع نشريه، به ھمراه دو رفيق ديگر 
ھای دژخيمان دستگير شد و در زندان تبريز، زير شکنجه

جان در زير شکنجه  ١٣۶٠سال  مھرماهقرار گرفت. در 
ترين اطالعاتی به پاسداران سرمايه ، بدون آنکه کوچکسپرد

وار آرزو دارم فدائی«گفت: دھد. رفيق پرويز ھمواره می
کارگران و زحمتکشان شھيد  درراهوار زندگی کنم و فدائی

  »زينت دھند. سرخستارهرا با  ناممشوم و 
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   غبرائی محمدکاظم

 ١٣٢۶غبرائی در سال  محمدکاظمرفيق 
ای مذھبی متولد در الھيجان در خانواده

 ١٣۵٠شد. رفيق کاظم در سال 
مشغول سربازی بود، توسط  کهدرحالی

ساواک دستگير شد. پس از دستگيری 
شديد قرار گرفت و  ھایمورد شکنجه

در زندان به سر برد. پس  يک سالمدت 
از آزادی مجدداً در ارتباط با سازمان قرار گرفت. در سال 

از  دريکیزندگی مخفی را آغاز کرد. پس از مدتی  ١٣۵۴
 ١٣۵۶نھم تيرماه سال  شد. روز دھیسازمانھای مشھد تيم

ھای موجود در که رفيق کاظم برای از بين بردن نوشته
تيمی به اطراف شھر مشھد رفته بود، مورد سوءظن  خانهيک

ور شود. رفيق کاظم با استفاده از سيانو دستگير می قرارگرفته
  بازد.می اقدام به خودکشی کرده و جان

   

  غروی (رفيق مادر) عزت

رفيق عزت غروی (رفيق مادر) در سال 
ای مذھبی در بروجرد، در خانواده ١٣٠٣

اب کت بامطالعهليت خود را به دنيا آمد. فعا
ھمراه با فرزندانش شروع کرد. رفيق 

، در سن ١٣۵٣عزت در سال 
به سازمان پيوست. پسرانش  سالگیپنجاه

آبادی و خواھرش رفقا احمد و مجتبی خرم
فريده غروی نيز مانند رفيق عزت در صفوف سازمان 

م بيست و شش در حمله. جان باختندوار مبارزه کردند و فدائی
ساواک به خانه تيمی سازمان واقع در  ١٣۵۵رديبھشت سال ا

منطقه کن تھران که نقش پايگاه پشت جبھه را داشت و 
مسئوليت اين پايگاه را رفيق عزت غروی بر عھده داشت، 

ھای انسانی آرمان درراهاين رفيق شجاع پس از مقاومت، 
  سازمان جان باخت.

   

  غروی فاطمه (فريده)

در  ١٣٣٢ر سال رفيق فريده غروی د
بروجرد متولد شد. پس از پايان 
تحصيالت متوسطه در رشته شيمی وارد 
دانشگاه تھران شد. رفيق فريده، خواھر 
رفيق عزت غروی (رفيق مادر) بود. 
رفيق فريده غروی، در حمله روز بيست 

 ١٣۵۵سال  ماهارديبھشتو ھشتم 
  .جان باختساواک به خانه تيمی رفقا در کرج 

   

  ربانغريبی ق

شھر بود. رفيق قربان غريبی از فعالين سازمان در قائم
تحصيالت متوسطه را به پايان رسانده بود. پس از قيام به 

 ١٣۶٠صفوف فدائيان پيوست. رفيق قربان بعد از سی خرداد 
گاه سپاه پاسداران، در مقابل دستگير شد. در شکنجه

مھر فرسا مقاومت کرد. در بيست و ھفتم ھای طاقتشکنجه
  جوخه تيرباران رفت. پایبهوار شھر، فدائیدر قائم ١٣۶٠

   

   غزنوی کتايون

سال زندان، ھنگام  ۶رفيق کتايون غزنوی پس از گذراندن 
 ۶٧خروج از مرز دستگير و به زندان اوين منتقل و در سال 

  تيرباران شد. در تھران

   

   غفوری عبدالرضا

 ١٣٣۶رفيق عبدالرضا غفوری در سال 
خانواده فقير در شھرستان نھاوند  در يک

که شش ماه از عمرش متولد شد. ھنگامی
را سپری کرده بود، پدرش را از دست 
داد. سرپرستی از او و سه فرزند ديگر 
را مادرش بر عھده گرفت. رفيق عليرضا 
که از کودکی با درد و رنج زحمتکشان 

 ھای زحمتکشان وفادارتا آخر عمر به آرمان آشنا شده بود
با گروه  ١٣۵١. در سال جان باختماند و در ھمين راه نيز 

در ارتباط قرار گرفت. در بحبوحه قيام فعاالنه در » ابوذر«
تظاھرات شرکت داشت. پس از قيام در ابتدا با مجاھدين 

کرد، پس از انشعاب در سازمان، راه خود را در فعاليت می
، ستکه به تشکيالت پيوصفوف سازمان ديد. پس از اين

ناپذيری در بخش تبليغات به فعاليت مشغول خستگی طوربه
 در تظاھرات ھفده بھمن ازجملهشد. رفيق چند بار دستگير شد 

و سه ماه در زندان اوين به سر برد. ولی ھر بار  ١٣۵٩
تر به فعاليت ادامه داد. تر از قبل و با عزمی راسخمجرب

الت از صداقت، شھامت، پيگيری و برخورد خالق با معض
خصوصيات بارز رفيق بود. رفيق رضا در آخرين لحظات 

رفت جوخٔه تيرباران می طرفبه کهدرحالیاش زندگی
که دژخيمان بر خود  شعارھای سازمان را چنان فرياد برآورد

پاسداران  ١٣۶٠لرزيدند. روز بيست و چھارم شھريور سال 
يتی محبوب سرمايه در نھاوند، رفيق را اعدام کردند. با توجه به

رغم تھديد رژيم بيش از که رفيق در نھاوند داشت، علی
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سپاری او ھزار نفر در گورستان شھر و در مراسم خاکپنج
  شرکت نمودند.

   

   غفوری ورزنه عبدالعلی

 ١٣٣۵رفيق عبدالعلی غفوری ورزنه، در اول فروردين سال 
در ورزنه، اصفھان متولد شد. رفيق عبدل در جريان قيام 

نه در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت. پس از قيام فعاال
به صفوف فدائيان پيوست. رفيق عبدل در پی ضربات به 
تشکيالت ھواداران در اصفھان، دستگير شد. رفيق عبدل در 

فرسا قرار گرفت. پاسداران ھای طاقتزندان تحت شکنجه
سرمايه که ديگر اميدی به گرفتن اطالعات از رفيق نداشتند، 

در  ١٣۶٢از روزھای فروردين سال  دريکیعبدل را  رفيق
  زندان اصفھان به جوخه تيرباران سپردند.

   

  غفوريان جواد

رفيق جواد غفوريان در جريان قيام در 
تظاھرات و اعتراضات فعاالنه شرکت 
داشت و پس از قيام در ارتباط مستقيم با 
سازمان قرار گرفت. رفيق جواد عضو 

و در واحد حوزه چاپ سازمان بود 
شنبه شب کرد. يکشمارش فعاليت می

بيست و سوم اسفند، مزدوران کميته و 
سپاه به مرکز شمارش وابسته به حوزه چاپ حمله کردند. رفقا 

وار تا آخرين گلوله به مقاومت عباس، جواد و امير، فدائی
پرداختند و طی يک نبرد نابرابر پس از به ھالکت رساندن 

ان جاصابت گلوله  براثريته منطقه، دو پاسدار و رئيس کم
  .باختند

   

  اصغرغالمی علی

غالمی در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات  اصغرعلیرفيق 
و اعتراضات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. رفيق اصغر از ھواداران سازمان در مشھد بود و در 

فرسا در ھای طاقتپس از تحمل شکنجه ١٣۶٠سيزدھم آبان 
  مشھد به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   غالمی حسين

در يک خانواده زحمتکش متولد  ١٣۴٢رفيق حسين در سال 
شد. رفيق حسين که از ھمان دوران کودکی با فقر مواجه شده 

در  ١٣۶٠بود، در کنار تحصيل مجبور به کار بود. از سال 
 دان قرارارتباط مستقيم با تشکيالت ھواداران سازمان در ھم

يق کرد. رفگرفت. در اين زمان در بخش تبليغات فعاليت می
محل کارش که يک حمام عمومی بوده  بامپشتحسين در 

 دستشکه در  راھی" بوداست، مشغول ساختن يک "سه
شود. لحظاتی بعد نيروھای بسيج که در ھمان منفجر می

ز رو کنند. چنديناند رفيق حسين را دستگير مینزديکی بوده
فرسا نتوانست خللی در اراده اين رفيق پديد ھای طاقتشکنجه

گونه اطالعاتی به دژخيمان نداد. حتی آورد. رفيق حسين ھيچ
. ی ببرندپمزدوران نتوانستند به وابستگی تشکيالتی رفيق 

وار در زندان ھمدان فدائی ١٣۶٠آذرماه  ١۵رفيق حسين در 
  جوخه تيرباران رفت. پایبه

   

  نگرودی احمد (ھادی)غالميان ل

رفيق ھادی،  –رفيق غالميان لنگرودی 
پس از حماسه سياھکل به خط سرخ 
فدائيان روی آورد. در آن زمان رفيق 

 روازاينھادی ارتباط با سازمان نداشت، 
 کاربهدستبا رفيق حسن فرجودی خود 

را که به مناسبت  ھايینصرتشدند. طاق 
 بود، شدهدرستساله  ٢۵٠٠ھای جشن

و  شناسايیعمليات توسط ساواک  ازاينپسآتش زدند. 
 ھای بسيار به سه سالدستگير شد. رفيق ھادی پس از شکنجه

زندان محکوم شد. پس از آزادی در ارتباط با سازمان قرار 
 سرعتبه انقالبشخصائل برجسته و صداقت  به دليلگرفت. 

که کليه  ١٣۵۵در سازمان ارتقاء يافت. پس از ضربه سال 
رفيق حميد اشرف جان باختند، به  ازجملهرھبران سازمان 

و بازسازی تشکيالت پرداخت و در رھبری  دھیسازمان
سازمان قرار گرفت. در اين زمان دو بار توانست از 

ھای تيمی با موفقيت خارج شود. قبل از قيام محاصره خانه
رفيق ھادی در عمليات نظامی متعددی شرکت کرده بود، 

ر زخمی شده بود. د شدتبهانفجار نارنجک  براثر بار نيزيک
و در روزھای قيام در تسخير مرکز راديو و  ١٣۵٧سال 

ھا فعاالنه شرکت داشت. پس از قيام تا مدتی عضو ساير ارگان
کميته مرکزی و سپس عضو مشاور کميته مرکزی سازمان 

تدارکات، مالی، نظامی و  ازجملهھای متعددی بود. مسئوليت
داشت. رفيق ھادی در زمره  بر عھدهرا  چاپخانهت و تدارکا

ی خائن ھای اکثريتبود که عليه اپورتونيست رفقانینخستين 
ھا به علت به مبارزه پرداخت. پس از طرد اکثريتی

استعدادھای شگرف و انقالبی رفيق ھادی عالوه بر عضويت 
در کميته مرکزی سازمان، مسئوليت اجرائی، مالی، تدارکاتی 

از چاپ و توزيع را نيز بر عھده گرفت. پس از  بخشی
باختن رفيق اسکندر، مسئول نظامی سازمان بود. جان

وار او بود. ، خصوصيت فدائیازخودگذشتگیفداکاری و 
 عطا الھیدر پی خيانت احمد  ١٣۶٠اسفند  ٢۵سرانجام روز 

ھنگام اجرای قرار، در يک درگيری مسلحانه با مزدوران 
  ن باخت.جمھوری اسالمی جا
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   فاضلی فارسانی بھمن

ز ا دريکیرفيق بھمن فاضلی فارسانی از ھواداران سازمان 
  .جان باختسکته قلبی،  براثر ١٣۵٨روزھای فروردين سال 

 

 

   فاضلی محمدھادی

فاضلی از رزمندگان  محمدھادیرفيق 
در فيروزآباد  ١٣٢٣سياھکل در سال 

د شد. پس از اتمام تحصيالت فارس متول
متوسطه در رشته مھندسی برق وارد 

تکنيک تھران شد. در سال دانشکده پلی
فعاالنه در مبارزات دانشجويان  ١٣۴١

شرکت داشت. پس از اتمام دانشگاه در 
دوره سربازی را آغاز و پس از اتمام آن،  ١٣۴۵سال 

 يق. رفکارکردکارمند وزارت آب و برق شروع به  عنوانبه
ظريفی پيوست و در گروه  –به گروه جزنی  ١٣۴۶در سال 

کرد. در عمليات مصادره موجودی بانک ملی شھر فعاليت می
در محل کارش  ١٣۴٩بھمن  ١٢شرکت داشت. در تاريخ 

 ١٣۴٩اسفند  ٢۶ھای بسيار، در دستگير شد. پس از شکنجه
  با ديگر رفقای فدائی، به جوخه اعدام سپرده شد.

   

    فاطمه

از محالت شرق تھران متولد شد. در  دريکیيق فاطمه رف
جريان انقالب فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات شرکت 
داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست و در پيشگام 

ھای آموزی فعال بود. رفيق فاطمه به خاطر محدوديتدانش
در مناطق ديگر  فعاليتشخانوادگی و محيط زندگی، عمده 

ود. در جريان انشعاب در جلساتی که در کوه برگزار تھران ب
شد، فعاالنه شرکت کرد و مواضع جناح انقالبی سازمان می

ھنگام پخش اطالعيه توسط  ١٣۶٠را پذيرفت. در سال 
ا، فرسھای طاقتشکارچيان انسان دستگير و پس از شکنجه

ترين اطالعاتی به بازجويان داده باشد، بدون آنکه کوچک
در زندان اوين به جوخه  ١٣۶١روزھای سال  از دريکی

  تيرباران سپرده شد.

   

   فاطمی پروين

در  ١٣٣١رفيق پروين فاطمی در سال 
آباد تھران متولد شد. محله خانی

تحصيالت ابتدائی و دبيرستان را در 
با رتبه ممتاز به  فقيرنشينھمين محله 

وارد مدرسه  ١٣۴٩پايان رساند. در سال 
ھای آخر شد. در سالعالی بازرگانی 

دانشکده فعاالنه مطالعات سياسی خود را 
آغاز کرد. پس از پايان تحصيالت در بانک ملی به کار 
مشغول شد و پس از مدتی برای تدريس به نھاوند رفت. رفيق 
پروين بعداً با سازمان ارتباط برقرار کرد. در ھشتم مھر 

مورد  به ھمراه يک تيم مشغول پخش اعالميه بود که ١٣۵۴
آباد، و تعقيب مزدوران قرار گرفت. در خيابان نظام شناسايی

جان با مزدوران ساواک درگير شد و در جريان اين نبرد 
. مزدوران ساواک که ھيچ اطالعاتی از رفيق پروين باخت

مھرماه عکسی را از جسد رفيق در  ١٩نداشتند، در تاريخ 
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ز ند اطالعاتی اتا از اين طريق بتوان ھا منتشر کردندروزنامه
  او به دست بياورند.

   

   فاطمی حسين

تھران  آبادخانیدر محله  ١٣٣۴رفيق حسين فاطمی در سال 
متولد شد. رفيق حسين پس از پايان تحصيالت متوسطه در 
رشته علوم سياسی وارد دانشگاه تھران شد. رفيق حسين از 
فعالين دانشجوئی دانشگاه بود و از طريق رفيق ميترا بلبل 

با رفيق ميترا  ١٣۵٣صفت با سازمان ارتباط گرفت. در سال 
 ١٣۵۵سال  ماهارديبھشتازدواج کرد. در روز بيست و ھشتم 

زمان با رفيق ميترا که در خانه تيمی قزوين مشغول نبرد ھم
با مزدوران ساواک بود، رفيق حسين نيز در کرج مشغول 

با  مقاومت و نبرد با مزدوران ساواک بود و در درگيری
  مزدوران شاه جان باخت.

  

   فاطمی مرتضی (امير)

رفيق مرتضی (امير) فاطمی در سال 
تھران،  فقيرنشيندر محله  ١٣٢٧

آباد به دنيا آمد. از ھمان کودکی خانی
ھای جوامع طبقاتی را با گوشت نابرابری

و پوست خود لمس نمود. پس از پايان 
تحصيالت متوسطه، توانست وارد 

زی در کرج شود. از سال دانشکده کشاور
فعاليت سياسی را آغاز کرده بود، پس از حماسه  ١٣۴٩

سياھکل، اين فعاليت به سمت سازمان کشيده شد. پس از اتمام 
آباد تحصيالت برای کار راھی دشت مغان شده و در پارس

مھندس کشاورزی مشغول به کار شد. از سال  عنوانبهمغان 
گرفت. پس از ضربات  در ارتباط با سازمان قرار ١٣۵٢
نيستانکی در يک  به ھمراه رفيق کالنتر ١٣۵۵سال 

مرغداری در حومه کرج به کار مشغول شد که مورد 
 و قرارگرفتهرژيم شاه  و ساواکمأمورين امنيتی  شناسايی

شوند. تاريخ بيست و يکم مرداد ھمان سال محاصره می در
زنده به دست  کهآنطی درگيری رفيق مرتضی برای 

زدوران شاه نيافتد با خوردن قرص سيانور به زندگی خود م
ھای انسانی و دھد و جانش را فدای آرمانخاتمه می

  کند. يادش گرامی باد.سوسياليستی می

   

   فتاحی جالل

رفيق جالل فتاحی متولد اول مھرماه سال 
در شھر مالير بود. رفيق جالل  ١٣٢٩

پس از پايان تحصيالت ابتدائی، در سال 
به ھمراه خانواده راھِی تھران شد.  ١٣۴١

از دبيرستان خوارزمی  ١٣۴٧در سال 
ديپلم گرفت و در ھمان سال در رشته 
مکانيک وارد دانشگاه علم و صنعت شد. 

برای مدت کوتاھی  ١٣۵١اولين بار در شش اسفندماه سال 
دستگير و زندانی شد. پس از آزادی در دوم تيرماه، سال 

مخفی را آغاز کرد. ولی  وزندگیت به سازمان پيوس ١٣۵٢
ھفت ماه بعد طی يک درگيری مسلحانه در مشھد دستگير و 

ھای رژيم شاه در ابتدا به دادگاه به تھران برده شد. در بی

انقالب  در جرياناعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. 
ھا آزاد شد و به ميدان ماه با دستان پرتوان تودهدر دی ١٣۵٧

دستگير و  ١٣۶٠بھمن  ٢٩ت. بار ديگر در مبارزه بازگش
 ٨ھا، به اعدام و سپس به ترين شکنجهپس از تحمل وحشيانه

آخرين  ١٣۶۴سال زندان محکوم گرديد. چھار مرداد 
مالقاتش در زندان گوھردشت با خانواده بود. ھمزمان با 

زندانيان سياسی توسط جمھوری اسالمی،  کشتار فجيع
  آويخته شد. چوبه داربه  ۶٧از روزھای شھريور  دريکی

   

   فتحی رحمت

در  ١٣٣٩رفيق رحمت فتحی در سال 
آمد. رفيق رحمت پس  به دنياشھر مشکين

در دانشکده  اگرچهاز پايان تحصيالت 
يح بود، ولی ترج شدهقبولنيز  معلمتربيت
کارگر در يک شرکت  عنوانبهداد 

ساختمانی مشغول به کار شود. رفيق 
يع و پخش نشريات رحمت در بخش توز

از  دريکی ١٣۶۴آبان سال  ١٣سازمان فعال بود. رحمت در 
ھای تھران دستگير شد. پس از دستگيری به کميته خيابان

ھای وحشيانه قرار مشترک منتقل شد و در آنجا تحت شکنجه
گرفت. رفيق رحمت مدت سه ماه در کميته مشترک به سر 

ل زندان محکوم سا ١٠محاکمه شده و به  جاھمانبرد و در 
به زندان اوين منتقل شد. رفيق رحمت چون  ازآنپسگرديد. 

ھا به شالق روزانه تا مدت نشده بود نمازخواندنحاضر به 
شدت شکنجه در بھداری زندان  براثربود و بارھا  شدهمحکوم

رفيقی مھربان در ياد  عنوانبهبستری شد. رفيق رحمت 
 عامقتلت. در جريان رفقای از بند رسته به ياد مانده اس

 ایچنددقيقهدر تھران در يک دادگاه  ۶٧زندانيان سياسی سال 
  باختگان فدائی پيوست.به خيل عظيم جان

   

   فتوتی ناصر

رفيق ناصر فتوتی در بروجرد در 
ای محروم و زحمتکش به دنيا آمد. خانواده
ھا برای کمک به خانواده کارگری تابستان

طوالنی از  کرد. رفيق ناصر دورهمی
عمر خود را ھمراه با رفيق حميدرضا 
ماھيگير گذراند. در رابطه با فعاليت 
سياسی نيز ھمچنين بود. پس از پيوستن 

به صفوف سازمان، در تبليغ و ترويج مواضع سازمان کوشا 
بود؛ و در امر تبليغ تبحری خاص داشت و با تمام توان و در 

خصوصيات بارز پرداخت. از کمال صداقت به اين کار می
رفيق ناصر، فروتنی او بود، ظاھری آرام و قلبی مملو از 
عشق به کارگران و زحمتکشان داشت. در تاريخ بيست و 

اش دستگير شد. پس از دستگيری تحت چھارم مرداد در خانه
ھای وحشيانه قرار گرفت. ولی رفيق ناصر لب به شکنجه

ران مزدو کهنحویبهسخن نگشود و حتا کالمی نگفت 
. ستاگر حتا متوجه نشدند که ناصر فعال چه سازمانی شکنجه

رفيق ناصر  ١٣۶٠شھريور سال  چھاردھم روز شامگاهدر 
به ھمراه رفيق حميدرضا و احمد و چھار مبارز ديگر به دست 

  شد. سپردهآتشمزدوران خمينی به جوخه 
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  فخر طباطبائی مرتضی

رفيق مرتضی فخر طباطبائی در سال 
ر بروجرد متولد شد. تحصيالت د ١٣٢٨

ابتدائی و متوسطه را در اين شھر به پايان 
رساند. پس از مدتی در بانک بازرگانی 

ر مشغول شد. مشکالت ناشی از  به کا
ھای خانوادگی و اجتماعی محروميت

خصوصاً بعد از مرگ پدرش از رفيق 
يق خود رف ازآنجاکهو فعال ساخته بود.  کوشسختشخصيتی 

را به عھده داشت، از  نفریششيک خانواده سرپرستی 
زمان با ھا آشنا شده بود. ھمروزی تودهنزديک با فقر و سيه
يری گھای قيام، رفيق از کارش کنارهپيدايش نخستين نطفه

کرد و به خيل عظيم بيکاران پيوست و در تظاھرات ميليونی 
ھا عليه رژيم شاه شرکت مستقيم و فعال داشت. پس از توده

 ديگر رفقا تالش اتفاقبهيام به صفوف سازمان وارد شد و ق
ھا آغاز عظيمی را جھت بردن آگاھی سياسی به ميان توده

با عضويت در شورای ھماھنگی  ١٣۵٨کرد. در سال 
ھای بروجرد توانست اقدامات اعتراضی بيکاران را ديپلمه

دستگير و سپس  ١٣۶٠کند. در تيرماه  دھیسازمانعليه رژيم 
بيابان اطراف شھر برده شد و تا پاسی از شب مورد شکنجه به 

قرار گرفت و پس از سه روز از زندان سپاه به زندان 
شھربانی بروجرد منتقل گرديد. رفيق مرتضی مدت چھار ماه 

ر ناپذيخستگی باروحيهدر زندان شھربانی بود. در اين مدت 
در جلسات بحث، سرودخوانی، سخنرانی و ورزش 

کرد. بدين ترتيب زندان را در زندان شرکت می جمعیدسته
گر باز نيز به سنگری عليه رژيم تبديل کرد. مزدوران شکنجه

به سراغ رفيق آمدند تا شايد بتوانند از او اطالعاتی به دست 
آورند، ولی رفيق در زير شکنجه در آخرين لحظات زندگی 
 فقط فرياد برآورد، مرگ بر امپرياليسم جھانی به سرکردگی

 در اول آبان ازآنپسو  اشامپرياليسم آمريکا و پايگاه داخلی
جان باخت. پاسداران بعداً با شليک چند گلوله به جسد  ١٣۶٠

  است. شدهاعدامرفيق، خواستند وانمود کنند که رفيق 

   

  فرجاد پزشک ھادی

در مشھد متولد شد.  ١٣٣١رفيق ھادی فرجاد پزشک در سال 
طه در رشته اقتصاد وارد پس از اتمام تحصيالت متوس

دانشگاه تھران شد. در دانشگاه از فعالين اعتراضات 
دانشجوئی بود. رفيق فرھاد طی يک درگيری خيابانی با 

بيست و پنجم ارديبھشت  در روزمزدوران ساواک رژيم شاه 
  .جان باخت ١٣۵۵سال 

  

  فرجاد فرشيد (فرشاد)

ر ، د١٣۵۴مھرماه  ٢۵رفيق فرشيد (فرشاد) فرجاد در 
مزدوران امنيتی قرار گرفت. رفيق  شناسايیخيابان مورد 

فرشيد پس از يک درگيری که طی آن دو مزدور ساواک 
انفجار نارنجک  درنتيجهمجروح شدند، در آخرين لحظات 

   .جان باخت

  

  

   

   فرجامی محمدرضا (ماشاهللا جودت نيا)

رفيق محمدرضا قبل از انقالب برای ادامه تحصيل به خارج 
ور رفت. از فعالين کنفدراسيون دانشجويان بود و در از کش

ھمين زمان با سازمان آشنا شد. در جريان قيام به ايران 
برگشت و در ارتباط مستقيم با سازمان قرار گرفت. رفيق 

کرد. در محمدرضا در تشکيالت شيراز سازمان فعاليت می
اتفاقی دستگير و در زندان شيراز مدتی  طوربه ١٣۶١بھمن 

قرار گرفت. بازجويان  وسطايیقرونھای ت شکنجهتح
ه آورند رفيق را ب به دستنتوانستند از او اطالعاتی  ازآنجاکه

زندان اوين منتقل کردند. در تمام اين مدت رفيق محمد از نام 
 کرد. دژخيمان اوين نيزاستفاده می جودت نيا ماشاهللامستعار 

 هازآنجاکآورند.  به دستنتوانستند اطالعاتی از رفيق محمد 
وی را در زندان  ١٣۶٢شده بودند، در خرداد  نااميدديگر 

اوين به جوخه اعدام سپردند. رژيم بعداً اعالم کرد که رفيق 
در شيراز  ١٣۶٣) در ارديبھشت سال جودت نيامحمد (

  است. شدهاعدام

   

   فرجودی حسن

در  ١٣٢٠رفيق حسن فرجودی در سال 
در  هکھنگامیلنگرود متولد شد. 

 کرد به مطالعه آثاردبيرستان تحصيل می
 ١٣۵٠سال  آبان ماهسياسی پرداخت. در 

به ھمراه رفيق احمد غالميان لنگرودی 
توسط ساواک دستگير و به سه سال 
زندان محکوم شد. چند ما پس از آزادی 

با سازمان ارتباط برقرار نمود. با آغاز زندگی  ١٣۵٣در سال 
شمال به مسئوليت رفيق سعيدی ھای از تيم دريکیمخفی، 

شد. پس از چند ماه مجدداً به تھران  دھیسازمانبيدختی، 
يکی  عنوانبه، رفيق حسن ١٣۵۵. از اواخر مرداد بازگشت

را ادامه  فعاليتشھای سازمان، از مسئولين ارتباطات شاخه
به ھمراه رفيق محمدرضا  ١٣۵۵ماه داد. در روز شانزده دی

شد و طی يک  شناسايیآھن مشھد، راهھدايتی در ايستگاه 
زخمی شده بود، دستگير شد. ساواک که  کهدرحالیدرگيری 

دانست رفيق اطالعات زيادی دارد، او را تحت می
. ولی رفيق حتی از گفتن نام قراردادھا ترين شکنجهوحشيانه

ماه، رفيق حسن از روزھای بھمن دريکیخود خودداری کرد. 
  .جان باختزير شکنجه، 

   

   فرجی حسن

رفيق حسن فرجی در شيراز متولد شد و پس از پايان 
تحصيالت متوسطه برای ادامه تحصيل به فرانسه رفت. بعد 
از مدتی برای ادامه مبارزه، تحصيل را رھا کرده و به ايران 
بازگشت. پس از انشعاب که در بخش ارتباطات فعاليت 

» شاه باغ«کرد، در يک دکه سيگارفروشی در خيابان می
گيری مشغول کار و فعاليت بود. پس از محل ارتباط عنوانبه

، از اعضای کميته جنوب بود. بعد از ١٣۶١انشعاب تا سال 
ضربات وارده به تشکيالت شيراز حسن نيز دستگير و به ده 
سال زندان محکوم شد. پس از مدتی پاسداران سرمايه به 

و د پی بردن اطالعات ديگری در رابطه با فعاليت رفيق حسن
مجدداً او را محاکمه و به اعدام محکوم کردند. رفيق حسن 
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آباد در زندان عادل ١٣۶٣از روزھای بھار سال  دريکی
  شيراز به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

  فرخی (فرخی پور) مسعود

رفيق مسعود فرخی (فرخی پور) در سال 
در رودبار متولد شد. رفيق   ١٣٢٨

) از فعالين مسعود فرخی (فرخی پور
پس از تحمل  ١٣۶٢آذر  ٢١سازمان در 

فرسا در زندان اوين به ھای طاقتشکنجه
  جوخه اعدام سپرده شد.

    

  فرزانه مسعود

 به دنيا آمد. رفيق مسعود مسجدسليمانرفيق مسعود فرزانه در 
که نزديک به بيست سال داشت، ھنگام دستگيری در اصفھان 

يت د در بخش تبليغات فعالبه فعاليت مشغول بود. رفيق مسعو
 ھا قرارکرد. پس از دستگيری تحت شديدترين شکنجهمی

وار استقامت کرد و کالمی بر زبان نياورد. گرفت ولی فدائی
در دادگاه قاطعانه از مواضع سازمان دفاع کرد روز ھفتم 

رفيق مسعود فرزانه به ھمراه رفيق  ١٣۶٠تيرماه سال 
 پایبه سرودخوانستوار و ا ھايیگامعليرضا الماسی، با 
  جوخه تيرباران رفت.

  

   فرساد منصور

ابراھيم «در روستای  ١٣٣٨رفيق منصور فرساد در سال 
، در يک خانواده متوسط به دنيا مياندوآبدر حوالی » نايب

آمد. پس از گرفتن ديپلم برای سربازی فراخوانده شد. در 
که  زمان جنگ ارتجاعی ھنوز مشغول گذراندن سربازی بود

ارديبھشت سال  اوايلاز روزھای  دريکیبه جبھه اعزام شد. 
  .جان باختدر نزديکی دزفول  ١٣۶٠

  

   فرشاد فر مريم

در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس  فر رفيق مريم فرشاد
از از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق مريم پس 

 رشھريو روز دومفرسا، ھای طاقتو تحمل شکنجه دستگيری
ھمراه سه رفيق فدائی ديگر، در باختران به  ١٣۶٠سال 

  جوخه تيرباران سپرده شد.

  

   فرشاد محمدرضا

رفيق محمدرضا فرشاد در جريان قيام فعاالنه در اعتراضات 
و تظاھرات شرکت داشت. پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. از فعالين بخش تبليغات سازمان بود و ھنگام پخش 

ير شد. رفيق محمد پس از تحمل چند ھفته اطالعيه دستگ
، در زندان اوين ١٣۶٠فرسا در ششم مھر ھای طاقتشکنجه

  به جوخه اعدام سپرده شد.

  

   باف محمدی محمدرضافرش

محمدی در جريان قيام فعاالنه در  باففرشرفيق محمدرضا 
تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت. پس از قيام به صفوف 

محمدرضا از فعالين سازمان در مشھد  فدائيان پيوست. رفيق
 فرسا قرارھای طاقتبود که پس از دستگيری تحت شکنجه

مشھد به در زندان  ١٣۶٠گرفت و در بيست و ھفتم مھر 
  جوخه تيرباران سپرده شد.

  

  فرشيدی منصور

رفيق منصور فرشيدی از فعاالن سياسی 
 دهدستگيرشدانشگاه تھران بود و قبالً نيز 

بود. منصور از  آزادشدهتی و پس از مد
به زندگی مخفی روی  ١٣۵۴سال  اوايل

آورده بود. جھت آموزش در يک تيم با 
مسئوليت رفيق خشايار سنجری 

تمامی رفقای تيم  اگرچهشد.  دھیسازمان
آماده مخفی شدن و شروع به کار آموزش در يک واحد را 
داشتند، ولی ھنوز ارتباطات خود را با خانواده و محل 

رشان قطع نکرده بودند. به ھمين دليل پليس امنيتی با کنترل کا
رفقا به خانه تيمی قزوين رسيد. پس از استقرار تيم آموزشی 

به محاصره  ١٣۵۴در قزوين، خانه تيمی رفقا در فروردين 
درآمد. از رفقای حاضر در خانه فقط رفيق خشايار مسلح بود، 

 در شکستن پس از نابود کردن مدارک، رفيق خشايار سعی
کند که پس از کشتن چندين مزدور خودش خط محاصره می

بازد. ساواک رژيم در ھمان روز طی يک خبر نام می جان
قای دارد. رفاعالم می شدگانکشتهرفيق فرشيدی را نيز جزو 

ی گيرند. ولھا قرار میتحت شديدترين شکنجه دستگيرشده
يق بياورند. رف ستبه داطالعاتی از رفقا  گونهھيچتوانند نمی

و در زير شکنجه  ۵۴بيستم ارديبھشت  منصور روز
  بازد.می مزدوران شاه جان

   

   بردار زھرافرمان

در  ١٣٣٩در سال  بردارفرمانرفيق زھرا 
 شھر دراز توابع قائم» قاديکال«روستای 

ای محروم و تھيدست به دنيا آمد.  خانواده
رفيق زھرا به خاطر وضع مالی 

اش با رنج و فقر و درد زحمتکشان خانواده
زمان با قيام به از کودکی آشنا شد. ھم

صفوف سازمان پيوست. رفيق زھرا در 
 و روز بيستتيرماه توسط مزدوران سرمايه دستگير و در 

به ھمراه شش مبارز ديگر به  ١٣۶٠پنجم ھمين ماه در سال 
  جوخه اعدام سپرده شد.

  

   فرومند محمدتقی (ھمايون)

در سنندج  ١٣٢۵(ھمايون) فرومند در سال  حمدتقیمرفيق 
متولد شد. پس از اتمام تحصيالت متوسطه، رفيق ھمايون در 

با  آنجاداری، وارد دانشگاه مازندران شد و در رشته جنگل
چنين با آبادی آشنا گشت. ھمايون ھمرفيق محمود خرم

چند رفيق ديگر فدراسيون کوھنوردی سنندج را بنا  ھمکاری
وارد دانشگاه تبريز شد. در جريان قيام  ١٣۵٢. در سال نھاد

کرد. ھای سازمان را پخش میخونين در تبريز، اطالعيه
زمان با قيام به سنندج بازگشت و با چند رفيق ديگر گروه ھم
را سازمان داد. در جنگ اول سنندج، جنگ دوم » مبارزان«

صحرا با تمام توان شرکت کردستان و جنگ اول ترکمن
پيوست، سپس به » راه کارگر«به  ١٣۵٨اشت. در زمستان د



[ ره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختندگرامی باد ياد و خاط ] 

 

 

  ١٢٣ 

 و جداشدهتبريز بازگشت. پس از انشعاب، از راه کارگر 
از روزھای  دريکیمجدداً به صفوف فدائيان بازگشت. 

رفت، در کمين و به خانه می کهھنگامی ١٣۶٠شھريور 
محاصره پاسداران سرمايه قرار گرفت و به گلوله بسته شد. 

  .جان باختاصابت گلوله در دم،  براثريون رفيق ھما

   

   فرھاد

رفيق فرھاد در تھران متولد شد. پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست و در بخش تبليغات فعاليت خود را آغاز کرد. رفيق 
فرھاد در امر توزيع نشريات و تبليغ مواضع سازمان رفيقی 

بل مقا بايد در«گفت: ناپذير بود. ھميشه میجدی و خستگی
 و چنين بود» دشمن محکم ايستاد و از کتک خوردن نھراسيد.

که فرھاد بارھا مورد ھجوم عوامل سرمايه قرار گرفت و 
. برد پيشبهرا  وظائفشتر کتک خورد و بار ديگر فعال

بار در خانه تيمی با يک رفيق ديگر دستگير و پس از يک
گير و پس مدتی آزاد شد. پس از مدتی مجدداً در خيابان دست

 ١٣۶١از روزھای سال  دريکیھای بسيار از تحمل شکنجه
  در اوين به جوخه تيرباران سپرده شد.

  

   فرھنگ مسرور

ارديبھشت  ۶رفيق مسرور فرھنگ در 
در آستارا متولد شد. پس از  ١٣٢۶سال 

 ١٣۴۵اتمام تحصيالت متوسطه در سال 
تکنيک تھران شد. رفيق وارد دانشکده پلی

اعتصابات سال  دھیزمانسامسرور در 
اعتصاب رانندگان شرکت  ازجمله ١٣۴٨

واحد نقش مؤثر و فعالی داشت. در ھمين 
به  ازآنپسبازداشت و  ١٣۴٩رابطه نيز در فروردين سال 

سربازی فرستاده شد. در مدت سربازی نيز رفيق مسرور به 
ھای مطالعاتی مشغول بود. پس از سربازی ھسته دھیسازمان

رفيق  اگرچهدستگير شد.  ١٣۵٢مھرماه سال مجدداً در 
گران مسرور در اين زمان عضو سازمان بود، شکنجه

ھای بسيار، اطالعاتی از رفيق ساواک نتوانستند زير شکنجه
آزاد شد. رفيق مسرور طی  يک سالبه دست آورند و پس از 

ھای مختلفی را در سازمان بر عھده گرفت. مسئوليت فعاليتش
گان منتقل شد. آخرين نبرد رفيق در خانه سپس برای به گر

تيمی در اين شھر بود. زمانی که خانه رفقا به محاصره درآمده 
وار مقاومت کرد و در پناه آتش رفيق بود، مسرور فدائی

مسرور، دو رفيق ديگر توانستند، حلقه محاصره را شکسته 
و از منطقه خارج شوند. مسرور پس از چند ساعت نبرد، در 

  .جان باخت ١٣۵۴ ماهدینوزدھم 

   

   فرھودی احمد

 ١٣٢٠رفيق احمد فرھودی از رزمندگان سياھکل، در سال 
در ساری متولد شد. کارمند اداره دارائی ساری بود. فعاليت 

در گروه احمدزاده آغاز کرد. در  ١٣۴۶خود را در سال 
 –بود که پس از تعيين مشی سياسی  ایرزمندهاولين تيم، 

راه سه رفيق ديگر، رفقا کاظم سالحی، احمد نظامی گروه، ھم
زيبرم و حميد توکلی بانک ونک را مصادره انقالبی کردند. 
چھار ماه بعد رفيق به گروه رزمندگان سياھکل پيوست. وی 

به معاونت تيم رسيد. رفيق احمد  زودیبه
به ھمراه پنج رفيق ديگر در محل يک 
انبارک آذوقه که آدرس آن لو رفته بود، 

محاصره دشمن درآمد و پس از به 
 کهدرحالیساعت نبرد،  وھشتچھل
شرايط نامساعد جوی کامالً از پای  براثر

افتاده بودند، دستگير شد. رفيق احمد پس 
بيست و  دمسپيدهھای وحشيانه ساواک در از تحمل شکنجه

به ھمراه دوازده رفيق ديگر به جوخه اعدام  ١٣۴٩ششم اسفند 
  سپرده شد.

   

   محمدرضافريدی 

 ١٣٣٢ ماهدیرفيق محمدرضا فريدی در 
ای زحمتکش در بيرجند متولد در خانواده

شد. پس از پايان تحصيالت متوسطه در 
بيرجند، برای ادامه تحصيل وارد مدرسه 
عالی ورزش شد. در اين زمان 

اعتراضی دانشجويان  ھایدرحرکت
فعاالنه شرکت داشت. پس از پايان تحصيل 

. ردکارکدبير ورزش آغاز به  عنوانبهگشت و به بيرجند باز
ھوادار  عنوانبهھا ھمزمان با قيام، در جھت تسليح توده

سازمان حرکت کرد. پس از قيام تشکيالت ھواداری در 
ريزی نمود و با شور و شوق و خالقيتی بيرجند را پايه

فيق کرد. رمواضع سازمان را تبليغ و ترويج می تحسينقابل
 پرکاربر يک فعال سياسی، معلمی محبوب و محمد عالوه 

ورزيدند. عمال حاکميت در بود. شاگردانش به او عشق می
مرتب او را از کالسی به کالس ديگر و از  وپرورشآموزش
اخراج او  جرئتاما ؛ فرستادندای به مدرسه ديگر میمدرسه

رفيق محمد به خانه رفقا بھمن  مردادماهرا نداشتند. در اواخر 
 جایهب ازآنجانام رفته بود که وسايل تايپ و تکثير را و بھ

 انهخيکديگری منتقل کنند. در ھمان زمان در ھمسايگی رفقا 
تيمی مجاھدين به محاصره درآمده بود. رفقا که در حال 

در ماشين بودند، ناگھان به محاصره  وسايل جابجايی
 شوند. رفيق محمد در زندانپاسداران درآمده و دستگير می

نيز فعاليت خود را ادامه داده و تا لحظه اعدام، از مواضع 
به  ١٣۶٠سازمان دفاع کرد. روز يازدھم شھريور سال 

  ھمراه رفقا بھمن و بھنام، در مشھد به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   فضيلت کالم انوشه

 ١٣٣٣رفيق انوشه فضيلت کالم در سال 
در  کهھنگامی، ١٣۵٠متولد شد. در سال 

دھم دبيرستان بود در ارتباط با کالس 
سازمان قرار گرفت. در ارديبھشت سال 

به زندگی مخفی روی آورد. در اين  ١٣۵١
کارگر در يک کارخانه  عنوانبهزمان 

مشغول به کار شد. رفيق انوشه در طی 
ھای مختلفی را بر عھده داشت. رفيق مسئوليت فعاليتشدوران 

وران ساواک در در جريان يک درگيری نابرابر با مزد
تھران، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در ششم بھمن 

  .جان باخت ١٣۵۵
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  فضيلت کالم مھدی

 ١٣٢۶رفيق مھدی فضيلت کالم در سال 
را در تھران،  تحصيلشمتولد شد. دوران 

سمنان و دو سال آخر دبيرستان مجدداً در 
تھران سپری نمود. از دبيرستان فعاليت 

س يک گروه مخفی سياسی را آغاز و سپ
ھا بود که ايجاد کرد و در ادامٔه اين فعاليت

به سازمان متصل شد. پس از ضربات 
و  دھیسازمان، رفيق مھدی پيگيرانه در ١٣۵٠شديد سال 

ترميم ضربات وارده تالش کرد در ھمين سال به مسئوليت 
ھای صوتی در تظاھرات يک تيم رسيد. عمليات انفجار بمب

، توسط اين تيم انجام شد. رفيق مھدی ١٣۵٠فرمايشی اسفند 
، مسئوليت بخشی از سازمان را بر جان باختدر روزی که 

چند صد  کهھنگامی ١٣۵١عھده داشت. روز نھم مرداد سال 
 ٢۵آباد ژاله، خيابان فرح در خيابانمتر از خانه تيمی (واقع 

که قصد  شھريور) دور شده بود، با مزدوران دشمن مواجه شد
ھا اش را داشتند. رفيق مھدی با سرعت به سمت آندستگيری

ھمين نبرد، خود نيز مورد اصابت گلوله  و درشليک کرد 
مزدوران قرار گرفت و جان باخت. در ھمان زمان دو رفيق 
ديگر، رفقا فرامرز شريفی و فرخ سپھری در خانه تيمی در 

  حال درگيری با مزدوران ساواک بودند.

  

  فالح اکبر

در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و  الحاکبر فرفيق 
اعتراضات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 

به ھمراه  ١٣۶٠سال  تيرماه روز ھفتمپيوست. رفيق اکبر در 
  جوخه اعدام رفت. پایبهوار در چالوس رفيق احمد، فدائی

  

   فلکی عبدالمناف

در  ١٣٢۵رفيق عبدالمناف فلکی متولد 
تبريز در يک خانواده  بادآحکممحله 

 عنوانبهتھيدست بود. از ھمان کودکی 
کارگر قاليباف به کار پرداخت و چون به 

بود، در کنار کارگری  مندعالقهتحصيل 
را نيز ادامه داد. در ھمين دوران  درسش

، صمد بھرنگیبا رفقا بھروز دھقانی، 
 هکه در رشتکاظم سعادتی و عليرضا نابدل آشنا شد. ھنگامی

التحصيل شد، شاخه تبريز رياضی دانشسرای عالی فارغ
برای اولين  ريزیبرنامهسازمان نيز به وجود آمد. در پی آن، 

حرکت چريکی در شھر تبريز، انجام شد. اين عمليات 
رماندھی که با ف آميز، حمله به کالنتری پنج تبريز بودموفقيت

ه مناف برفيق مناف انجام پذيرفت. در ادامه فعاليت، رفيق 
سر يک قرار دستگير  ١٣۵٠تھران آمد. در روز سوم مرداد 

اران بشد و در بيست و دوم اسفند به ھمراه رفقای ديگر تير
   شد.

  

  

  

  

  

   فوقانی محمدمھدی

فوقانی پس از پايان  محمدمھدیرفيق 
تحصيالت متوسطه در رشته رياضی وارد 
دانشگاه تھران شد. رفيق مھدی پس از 

کارمند در سازمان  عنوانبهپايان دانشگاه 
به  ١٣۵٢. از سال کارکردبرنامه آغاز به 

زندگی  ١٣۵٣سازمان پيوست و در سال 
رفيق محمد  ازآنپسمخفی را آغاز کرد. 

شد. سال  دھیسازمانمسئول يک تيم در رشت  عنوانبه
پليس سياسی شاه توانست به آدرسی دسترسی پيدا کند  ١٣۵۵

ين سازمان بود. اين پايگاه که محل اجالس رھبری و مسئول
و در مھرآباد جنوبی قرار داشت، روز  شدهتأسيس تازگیبهکه 

به محاصره تعداد زيادی از عوامل امنيتی  ١٣۵۵ھشتم تير 
رژيم شاه درآمد. رفيق فوقانی ھمراه با ساير رفقای اين 

 ھای خودتا آخرين گلوله پايگاه، طی يک نبرد سلحشورانه
ھا مقاومت دالورانه، از ساعت و پس عليه مزدوران جنگيد

ھای متعالی کمونيسم سرانجام خون خود را وثيقه آرمان
  ساخت. يادش گرامی باد.

   

   فيروزی محمد

در بندرعباس متولد شد.  ١٣۴٢رفيق محمد فيروزی در سال 
 صفبهدر جريان قيام با سازمان آشنا شد و بعد از قيام 

حمد در جريان آموزان پيشگام پيوست. رفيق مدانش
در بندرعباس دستگير شد. در  ١٣۵٩سال  اوايلھای درگيری

آن زمان جالد، پورمحمدی حاکم شھر بندرعباس بود. وی 
فشار و جو  براثررفيق محمد را به اعدام محکوم کرد، ولی 

شھر مجبور به تغيير حکم به حبس ابد شد. در ھمان سال 
تبعيد کردند.  ٢ حصار کرج واحدرفيق محمد را به زندان قزل

(در اين زمان اين زندان تحت نظارت شھربانی بود و در 
مختص زندانيان سياسی وجود داشت) بعد از  بنديک ٢واحد 

رفيق محمد و ساير زندانيان به واحد  ١٣۶٠سی خرداد سال 
منتقل شدند. پس از تحريم انتخابات رياست جمھوری  ٢بند  ٣

به بندھای فرعی منتقل در مھرماه ھمان سال، زندانيان را 
منتقل شد. چند روز بعد جالدان  ٣کردند و رفيق محمد به بند 

رفيق محمد را مجدداً به بندرعباس بازگرداندند و در بيست و 
  به جوخه تيرباران سپردند. ١٣۶٠دوم مھر 

   

   فيض اله بيگی عبد اله

ولد از روستاھای پاوه مت دريکیبيگی  فيض الهرفيق عبدهللا 
از قيام به صفوف فدائيان پيوست و پس از حمله رژيم  شد. پس

 يکیدرفدائی قرار گرفت.  مرگانپيشبه کردستان در صف 
رفيق عبدهللا در سنگر دفاع  ١٣۵٨ شھريور سالاز روزھای 

  .جان باختاصابت گلوله  براثراز پاوه 
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   قادری مظفر

رفيق مظفر قادری پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. 
يکی از رفقای فعال در شھر مھاباد بود. رفيق مظفر به ھمراه 

ای ھهرفيق جواد کارشی دستگير شد و پس از تحمل شکنج
  به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۶٠بسيار در بيست و دوم آبان 

    

   قازاريان مارتيک

رفيق مارتيک قازاريان پس از پايان 
تحصيالت متوسطه در رشته علوم وارد 
دانشگاه تھران شد. رفيق مارتيک از سال 

در رابطه با رفيق مسعود  ١٣۴٧
احمدزاده قرار گرفت؛ و پس از 

با آن در ارتباط قرار گيری سازمان شکل
ھای گرفت. رفيق مارتيک مسئوليت

مختلفی در سازمان داشت و در عمليات مختلفی نيز شرکت 
ر دکرده بود. رفيق مارتيک مسئوليت واحد آموزشی کرج که 

داشت. در اين واحد  بر عھدهتشکيل شد  ١٣۵۴ ماهارديبھشت
ريان وکرج مستقر بود، رفقا محمود عظيمی بل آباددولتکه در 

فراگيری و آموزش مسائل  کهدرحالیزارع کاريزی  يد الهو 

تشکيالتی قرار داشتند. اين پايگاه روز ھفتم (ششم)  -سياسی
به محاصره مزدوران ساواک و کميته مشترک  ١٣۵۴تيرماه 

درآمد. رفيق نزھت روحی آھنگران که مسئوليت اين پايگاه 
متوجه محاصره را بر عھده داشت ھنگام مراجعه به پايگاه، 

بتواند رفقای داخل پايگاه را  کهآناما پيش از ؛ شودپايگاه می
 بارھا. سپس آيددرمیمطلع سازد، خود به محاصره مزدوران 

ساختن ضامن نارنجک، چند تن از مزدوران را به ھالکت 
رفقای  وسيلهبدينبازد و رساند و خود رفيق ھم جان میمی

سازد. به دنبال اين لع میداخل پايگاه را از محاصره مط
انفجار رفقای درون پايگاه متوجه شده و اقدامات الزم را به 

و تمامی اسناد و مدارک را از بين برده و خود را  آوردهعمل
کنند. سپس با پرتاب نارنجک و شليک گلوله سعی مسلح می

کنند. ولی به علت تراکم در شکستن خط محاصره می
ا رفق درنتيجهشود، پذير نمیکاننيروھای دشمن اين عمل ام

 دھند، دشمندر درون پايگاه سنگر گرفته و به نبرد ادامه می
بيند درخواست نيروی کمکی و که خود را قادر به مقابله نمی

 از ھوا نيز به پايگاه ازآنپسنمايد. کوپتر میيک فروند ھلی
اصابت قطعات نارنجک به  براثرشود. پس از مدتی حمله می

و از منطقه خارج  ديدهآسيبکوپتر کوپتر، ھلینه ھلیپروا
شود. در اين زمان رفيق مارتيک قازاريان ھمراه با دو می

شوند، ولی مورد رفيق ديگر از حلقه محاصره خارج می
 ازآنجاکهاما ؛ گيرندتعقيب تعدادی از مأمورين قرار می
پای  ھا را ازتوانند آنمھمات رفقا به اتمام رسيده بود، نمی

اظھار شاھدان عينی رفيق مارتيک در آخرين  درآورند. بنا به
ای که به ھمراه داشته است اقدام به لحظات با آخرين گلوله

وار بيش از کند. در طی اين مقاومت فدائیخودکشی می
  رسند.شانزده نفر از مزدوران رژيم به ھالکت می

   

   زاده رضوی بھنام (شھرام)قاسم

رضوی در  زادهقاسمرام) رفيق بھنام (شھ
ای در شھر بابل و در خانواده ١٣٣٧سال 

زحمتکش متولد شد. تحصيالتش را در 
شھر به پايان رساند. ھمزمان با قيام قائم

بھمن، وارد عرصه فعاليت سياسی شد. 
شھر به با رفقای سازمان در قائم ازآنپس

تبليغ و ترويج نظريات سازمان پرداخت. 
ھنگام يورش خيابانی پاسداران  باريک ١٣۵٩سال  اوايلدر 

برای يک  ١٣۶١دستگير و پس از مدتی آزاد شد. در سال 
دوره آموزشی به کردستان رفت. پس از مدت کوتاھی در 

رزمنده فدائی طی عملياتی که به مناسبت  مرگانپيشکنار 
بوکان واقع در  -نوزده و بيست و دوم بھمن در جاده سقز

گرفت، در جريان يک نبرد صورت » کوچک«روستای 
 ١٣۶١قھرمانانه و مقاومت حماسی در بيست و سوم بھمن 

  .جان باخت

  

   قاضی پور محمود

متولد شد. رفيق  ١٣۴٠رفيق محمود قاضی پور در سال 
محمود در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس از قيام به 
صفوف فدائيان پيوست. رفيق محمود در زمان انشعاب به 
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پيوست و پس از مدتی مجدداً به صفوف سازمان  جناح چپ
دستگير و  ١٣۵٩برگشت. رفيق محمود اولين بار در سال 

پس از مدتی آزاد گرديد اما مجدداً دستگير شد. در جريان 
عام زندانيان سياسی رفيق محمود در زندان گوھردشت به قتل

به جوخه اعدام  ۶٧برد و روز ششم شھريور سال سر می
  سپرده شد.

   

   قانع خشک بيجاری يوسف

رفيق يوسف قانع خشک بيجاری قبل از 
در رشته برق  کهھنگامی ١٣۴٩سال 

کرد، به دانشگاه صنعتی تحصيل می
فعاليت سياسی روی آورد. در ھمين 
رابطه رفيق يوسف اولين بار در سال 

مدارکی  ازآنجاکهدستگير شد و  ١٣۴٨
عليه او پيدا نشد، پس از چند ماه آزاد 

در ارتباط با رفقای سازمان قرار گرفت، ولی  ازآنپسديد. گر
ھای پس از تحمل شکنجه ١٣۵۴مجدداً دستگير و در سال 

وحشيانه، آزاد شد. پس از آزادی مجدداً با سازمان تماس 
مخفی را آغاز نمود. رفيق يوسف در اين زمان  وزندگیگرفته 

د. شده بو دھیسازمانبرای دوره آموزشی در تيم گرگان 
مدتی بعد و پس از ضربه به تيم گرگان، برای ادامه فعاليت 

پليس سياسی شاه  ١٣۵۵گردد. سال به تھران منتقل می
توانست به آدرسی دسترسی پيدا کند که محل اجالس رھبری 

و  شدهتأسيس تازگیبهو مسئولين سازمان بود. اين پايگاه که 
به  ١٣۵۵در مھرآباد جنوبی قرار داشت، روز ھشتم تير 

محاصره تعداد زيادی از عوامل امنيتی رژيم شاه درآمد. رفيق 
يوسف ھمراه با ساير رفقای اين پايگاه، طی يک نبرد 

 وھای خود عليه مزدوران جنگيد تا آخرين گلوله سلحشورانه
ھا مقاومت دالورانه، سرانجام خون خود را از ساعت پس

  گرامی باد.ھای متعالی کمونيسم ساخت. يادش وثيقه آرمان

   

   قائمی فرزاد

متولد شد. پس از پايان  ١٣٣٨رفيق فرزاد قائمی در سال 
تحصيالت ابتدائی و متوسطه وارد دانشگاه شد. در جريان 
قيام فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت و پس 
از قيام به صفوف فدائيان پيوست. از اين زمان به بعد در 

يت خود را ادامه داد. در جريان مشھد فعال دانشجوئیپيشگام 
، در مشھد دستگير ۶٠ارتجاع در سال  گسيختهعنانسرکوب 

در زندان مشھد، به جوخه  ١٣۶٠و در پانزدھم اسفند 
  تيرباران سپرده شد.

  

  قبادخلو حميد

در  ١٣۶٧سالگی در تابستان  ٣٣رفيق حميد قبادخلو در سن 
  زندان اوين جان باخت.

   

  

   قبادی چنگيز

در  ١٣١٩فيق چنگيز قبادی در سال ر
روستای پاشاکال در شھرستان بابل متولد 

از  دريکیشد. تحصيالت ابتدائی را 
ھای شاھی و دبستان بدر بابل و دبستان

ای ھتحصيالت متوسطه را در دبيرستان
شاھپور، قناد و دارالفنون به پايان رساند. 
سپس در رشته پزشکی دانشگاه تھران 

با رفيق مھرنوش  ١٣۴٧ه داد. در سال تحصيل را ادام
ابراھيمی که او نيز دانشجوی پزشکی بود ازدواج کرد. پس 

، به ھزارجريباز پايان تحصيالت در روستای دودانگه 
 ذارگبنياندرمان روستائيان پرداخت. در ھمين حال با رفقای 

رفيق عباس مفتاحی در ارتباط نزديک بود.  ازجملهسازمان 
که رفيق چنگيز و مھرنوش و دو رفيق  ١٣۵٠در تيرماه سال 

مناطق جنگلی مازندران رفته بودند،  شناسايیديگر برای 
و دستگير شدند. در حال انتقال،  قرارگرفته سوءظنمورد 

ی سار -رفقا از فرصتی مناسب استفاده کرده در جاده شاھی
ه رفيق مھرنوش موفق ب اتفاقبهاتومبيل را واژگون ساختند و 

د. مجدداً با سازمان ارتباط برقرار کردند. رفيق فرار شدن
چنگيز مسئول تيمی شد که رفقا سالمی و سيد نوزادی عضو 

 خانهيکدر  ١٣۵٠آن بودند. آخرين نبرد رفقا در ھشتم مھر 
آذری تھران رقم خورد. رفقا طی يک  راهسهتيمی در 

  .جان باختندوار، درگيری طوالنی و نبردی فدائی

  

   قبادی کرامت

رفيق کرامت قبادی از ھواداران سازمان در اصطھبانات بود. 
بيد به ھمراه سه رفيق ديگر، زھرا  ١٣۶٠در ھشتم مھر 

و سعيد احمد الری در  بيد شھری، اسماعيل شھری
  اصطھبانات به جوخه تيرباران سپرده شد.

  

   قربانی اسفنديار

، ساکن شھر فيروزکوه بود. پس از قيام اسفنديار قربانیرفيق 
کردند و نشريات نيروھای سياسی در ميدان شھر تجمع می

پاسداران  ۵٩کردند. در ھشتم تيرماه سال خود را توزيع می
دار، جو شھر را متشنج کرده و با و ديگر نيروھای چماق
تيرماه مزدوران  روز دوازدھمشدند. افراد سياسی درگير می

قاومت ا مکنند که برژيم قصد دستگير رفيق اسفنديار را می
شوند. در جريان درگيری رفيق اسفنديار رفيق مواجه می

شود. مزدوران و مجروح می قرارگرفتهمورد اصابت گلوله 
بدون آنکه رفيق را به دکتر و يا بيمارستان برسانند، وی را 
در ماشين انداخته و کماکان مورد ضرب پا و قنداق تفنگ 

به تھران را داشتند، ھا که تصميم به انتقال وی قرار داده. آن
. باخته استشوند که رفيق زير شکنجه جانناگھان متوجه می

روز بعد سپاه مرگ رفيق را اعالم کرده و خانواده و اھالی 
ل در مقابل اين قت العملیعکس گونهھيچکه  کنندرا تھديد می

  نبايد انجام بگيرد.

 

   قربانی رمضان

د. پس از پايان متولد ش ١٣٣۵رفيق رمضان قربانی در سال 
 درآمد. وپرورشآموزشمعلم به استخدام  عنوانبهتحصيالت 
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در جريان انقالب فعاالنه شرکت داشت و پس از انقالب به 
صفوف فدائيان پيوست. رفيق رمضان مواضع سازمان را در 

کرد. در بيستم مھر آموزان تبليغ میميان معلمان و دانش
ديگر به جوخه  در شھر آمل به ھمراه پنج رفيق ١٣۶٠

  تيرباران سپرده شد.

   

   قربانی کندرودی ھوشنگ

رفيق ھوشنگ قربانی کندرودی، در حمله روز بيست و ھشتم 
ساواک به خانه تيمی رفقا در کرج  ١٣۵۵سال  ماهارديبھشت
  .جان باخت

   

   قره داغی خسرو

در سنندج در يک  ١٣٢٨رفيق خسرو قره داغی در سال 
د. تحصيالت ابتدائی و متوسطه را خانواده متوسط، متولد ش

در سنندج به پايان رساند. در جريان قيام به ھمراه مردم مبارز 
اين منطقه در تظاھرات و اعتراضات فعاالنه شرکت داشت. 

و » آغازمان«ھای ھای سنندج، در محلهدر جريان جنگ
به امدادگران نيروھای پيشمرگه کمک بسياری » آبادشريف«

شھرھا را ترک کرده و به  مرگانپيش ازاينکهپسکرد. 
ا ھکوھستان رفتند، امکانات داروئی فراوانی در اختيار آن

با سازمان ارتباط برقرار کرد  ١٣۶٠داد. در پائيز قرار می
اسفند  ٢٩فدائی پيوست. سرانجام در  مرگانپيشو به صفوف 

» ماغباش«به ھمراه پنج رفيق فدائی ديگر در روستای  ١٣۶٠
  .جان باخترگيری، طی يک د

  

   قزل اياق ابوالفضل

 ١٣۵٢ھمافر بود که در سال ابوالفضل قزل اياق رفيق 
عنوان ھوادار سازمان دستگير شد. در جريان انقالب و به

آزادی زندانيان سياسی، فعاليت خود را 
در ارتباط با سازمان ادامه داد. در جريان 

اکثريت از مواضع اقليت  –انشعاب اقليت 
ھای خود در مود و به فعاليتدفاع ن

رفيق  صفوف فدائيان اقليت ادامه داد.
ابوالفضل قزل اياق روز سی و يکم 

طی درگيری با  ۶٠شھريور سال 
مزدوران جمھوری اسالمی در رشت 

  جان باخت.

  

   قزل عبد اله

صحرا بود. قزل از فعالين سازمان در ترکمن عبدالهرفيق 
سپاه و ارتش به در پی ھجوم نيروھای  عبدالهرفيق 
از روزھای آخر  دريکیبود.  دستگيرشدهصحرا ترکمن
در گنبد، توسط مزدوران جمھوری اسالمی به  ١٣۵٩تيرماه 
  سپرده شد. تيربارانجوخه 

     

  قزوينی مھران (عباس)

متولد شد. در  ١٣۴١رفيق مھران (عباس) قزوينی در سال 
 داشتجريان قيام فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات شرکت 

يشگام در پ پسازاينو پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. 
. کردآموزی فعال شد و در بخش تبليغات فعاليت میدانش

ا فرسھای طاقترفيق مھران پس از دستگيری تحت شکنجه
در تھران به  ١٣۶٣از روزھای سال  دريکیقرار گرفت و 

 جوخه تيرباران سپرده شد.

  

   ير)قصاب آزاد محمدرضا (ام 

در يک  ١٣٣١رفيق محمدرضا (امير) قصاب آزاد در سال 
خانواده فقير و تھيدست در اروميه متولد شد. پس از 

ادامه تحصيل  معلمتربيتتحصيالت متوسطه، در دانشگاه 
دبير در سقز به کار مشغول شد. در  عنوانبه ازآنپسداد. 

اليت فعآموزان سقز پيگيرانه اين دوران در ارتقاء آگاھی دانش
کرد. رفيق محمدرضا که خود دريک خانواده تھيدست 

لمس کرده بود، طولی  خوبیبهبود و فقر و رنج را  شدهبزرگ
 بخشھايیرتنھا علم  مثابهبهلنينيسم را  -نکشيد که مارکسيسم

 ١٣۵۶طبقه کارگر پذيرفت. رفيق محمدرضا از سال 
پس از ھوادار سازمان فعاليت خود را آغاز کرد.  عنوانبه

قيام با تمام توان خود در صفوف سازمان، فعال بود، در 
بدترين شرايط، رفيق اگر مسئوليتی را قبول کرده بود، حتماً 

ھای دادگاه ١٣۵٨رساند. در اواسط سال آن را به انجام می
تن ديگر را  ٢۴رژيم جمھوری اسالمی رفيق محمدرضا و 

ی شياری انقالببه اعدام محکوم کرد. ولی رفيق توانست با ھو
، ھواداران ١٣۶٠سقز را ترک کند. روز ششم تيرماه سال 

 سازمان در اروميه يک تظاھرات خيابانی برگزار کرده بودند
ھای وحشيانه پاسداران قرار گرفت. گلوله موردحملهکه 

 کهدرحالیمزدوران بر سينه رفيق نشست و رفيق محمدرضا 
  .جان باخت، »کمونيسم بادزندهآزادی،  بادزنده«شعارمی داد: 

   

   قصيری سيروس

رفيق سيروس قصيری در سنندج در يک خانواده زحمتکش 
متولد شد. تحصيالت متوسطه را در سنندج به پايان رساند و 

در رشته مھندسی کشاورزی از دانشگاه  ١٣۵٧در سال 
گيری قيام برای زمان با اوجالتحصيل شد. ھماروميه فارغ

ای ھد. در پادگان اروميه به اولين ھستهسربازی فراخوانده ش
انقالبی پرسنل ارتش پيوست. پس از انقالب به صفوف 
سازمان پيوست؛ و در جنبش انقالبی مردم کردستان فعاالنه 

به تھران رفت، در مقطع انشعاب  ازآنپسشرکت کرد. 
» راه کارگر«ارتباط رفيق با سازمان قطع گرديد و به 

د. و دستگير ش شناسايیط مزدوران پيوست. در اين دوره توس
ھای زياد، توانست با ھوشياری از چنگ پس از تحمل شکنجه

يابد. رفيق سيروس سريعاً به کردستان بازگشت.  رھايیآنان 
پس از مدت کوتاھی توانست مجدداً با سازمان ارتباط برقرار 

سازمان پيوست. در  مرگانپيشبه صفوف  ازآنپسکند و 
ميانجی برای پايان دادن  ھيئتعضو  عنوانهبھمين زمان نيز 

ای بر نقش ارزنده کومه لهبه جنگ بين حزب دمکرات و 
در  ١٣۶٠ماه عھده داشت. رفيق سيروس در دوازدھم دی

ه ک فدائی در دو کيلومتری فرودگاه سنندج مرگانپيشعمليات 
طی آن بيش از بيست نفر از پاسداران سرمايه به ھالکت 

اشت. رفيق سيروس در اين عمليات مورد رسيدند، شرکت د
  .جان باختاصابت گلوله مزدوران قرار گرفت و 
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   قلعه مياندوآب جھانگير (جھان)

رفيق جھانگير (جھان) قلعه مياندوآب در 
در مياندوآب متولد شد. جھان  ١٣٣٢سال 

 بود، تأسيساتکش که يک کارگر لوله
يک کارگر پيشرو و آگاه زندگی  عنوانبه

د را وقف تشکل، آگاھی و مبارزات خو
کارگران نمود. پيش از قيام يک گروه 
متشکل کارگری ھوادار سازمان به نام 

تشکيل داد و پنج ماه قبل از قيام با سازمان » روزبه«گروه 
ت فعاالنه در بخش تشکيال ازآنپستماس مستقيم برقرار کرد. 

يز در کارگری سازمان به مبارزه ادامه داد. پس از قيام ن
حرکات و اعتراضات کارگران بيکار نقش  دھیسازمان

رھبری کننده داشت. ھمچنين جھان يک مبلغ خوب بود. در 
 من يک«نويسد: اش خودش چنين مینامه تشکيالتیزندگی

 اکهچرترويج کننده نسبتاً خوبی،  حالدرعينمبلغ ھستم و 
ھای مدت طوالنی عمرم را در ميان کارگران و توده

ھا را خوب ام و چگونگی برخورد با آنش گذراندهزحمتک
» ھای پائين وارد ھستم.ھسته دھیسازماندانم و حدوداً در می

رفيق جھان که از مخالفين سرسخت خائنين اکثريتی بود، در 
 دھیسازمانجريان انشعاب، فعاالنه وظائف خود را در 

 ١٣۵٩سازمان که در ھفده بھمن  تجمعکارگران ادامه داد. در 
در ميدان آزادی برگزار شد، جزء مسئولين انتظامات بود. 

ميدان توحيد، در اين ميدان  سویبه راھپيمايیپس از 
دار قرار گرفت و پس از ای پاسدار و چماقعده موردحمله

ضرب و شتم فراوان، ربوده شد. چند روز بعد جسدش که 
شت پآثار شکنجه در آن ھويدا بود و ھمچنين يک گلوله که از 

بود، در سردخانه پزشک قانونی پيدا شد.  شدهشليکبه مغزش 
  جھان جاودانه شد. سانبدين

  

   قلعه ويسی مختار

در يک خانواده فقير  ١٣٣٧در سال  قلعه ويسیرفيق مختار 
و زحمتکش در بيساران متولد شد. خانواده رفيق مختار پس 
 از مدتی به علت فقر و تنگدستی راھی سنندج شدند. رفيق

 خواند، ولیمختار در سنندج تا سال سوم دبيرستان درس می
اه با ھمر شد وبه علت فشار زندگی، مجبور به ترک تحصيل 

پدرش برای کار راھی تھران شد. در تھران از روی اجبار 
وارد آموزشگاه گروھبانی شد. در روزھای قيام با توجه به 

 ھایآباد داشت، توانست کمکشناختی که از پادگان عشرت
زيادی به نيروھای انقالبی و مسلح بکند. پس از قيام مجدداً 
به ارتش بازگشت و درخواست انتقال به پادگان مريوان را 

 ه دستبکرد. در آنجا با توجه به محبوبيتی که در بين پرسنل 
آورده بود، مورد بازخواست ضداطالعات و رکن دو ارتش 

 ان را برای ھميشهقرار گرفت. در اين زمان رفيق مختار پادگ
سازمان پيوست. رفيق  مرگانپيشترک کرد و به صفوف 

 ١٣۵٩مختار در عمليات زيادی شرکت داشت. در ھفدھم آذر 
زر «سازمان خبر رسيده بود که مزدوران  مرگانپيشبه 

برند. برای بيرون به سر می» آبادبھرام«در روستای » گاری
سازمان به سمت  مرگانپيشای از کردن اين مزدوران دسته

اين ده حرکت کردند. در نزديکی اين روستا درگيری آغاز 
شد، اين درگيری نزديک به يازده ساعت طول کشيد. در اين 

درگيری دوازده نفر از مزدوران کشته و ھشت نفر مجروح 
ابت اص براثردر اين درگيری  قلعه ويسیشدند. رفيق مختار 

  .جان باختگلوله 

   

   قلی پور

  در تھران تيرباران شد. ۶٧سال  پور در رفيق قلی

  

   قنبر پور احمدرضا

در چھاردھم  قنبر پوررفيق احمدرضا 
در  شھرآباداندر  ١٣٢٨فروردين سال 

يک خانواده کارگری به دنيا آمد. پس از 
پايان تحصيالت در رشته رياضی در سال 

ر زسپاه دانش به روستای  عنوانبه ١٣۴۵
ان رفت. پس از پاياز توابع شھر بابل  کنار

. کارکردمعلم آغاز به  عنوانبهخدمت 
رفيق احمد معلم مدرسه در روستاھای خوزستان بود. رفيق 
احمدرضا در دوران تحصيل با رفقا بھزاد و بھنام 

رفيق احمدرضا  ١٣۵۵دوان آشنا شد. در فرودين سال  اميری
به ھمراه برادرش محمدرضا به تھران رفت. در يورش 

) ھمراه با پنج نوتھرانخانه تيمی سازمان (پايگاه ساواک به 
رفيق فدائی ديگر در روز بيست و ششم ارديبھشت سال 

  جان باخت. ١٣۵۵

   

   قنبر پور محمدرضا 

آذرماه  ٢٣در  قنبر پور محمدرضارفيق 
ای کارگری متولد شد. در خانواده ١٣٣۴

تا کالس يازدھم دبيرستان را ھمچون 
ازی تحصيل کرد. برادرش در دبيرستان ر

به دزفول رفت تا در کنار  ازآنپس
برادرش رفيق احمدرضا باشد. در دزفول 

ھا داخته و شب روزھا به کارگری پر
به ھمراه برادرش به  ١٣۵۵خواند. در فروردين درس می

تھران رفت تا به سازمان بپيوندد. رفيق محمد در حمله 
ارديبھشت  ٢۶ساواک به خانه تيمی رفقا در تھران در روز 

. وی جان باختدرگيری با مزدوران  در حينو  ١٣۵۵سال 
آموز سال ششم رياضی بود. در ھمين روز رفيق دانش

درگيری با  نيز دراحمدرضا برادر بزرگ رفيق محمد 
ده حمله کر نوتھراننيروھای ساواک که به خانه تيمی رفقا در 

  .جان باختبودند، 

   

  قنبر نژاد جعفر

نژاد در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و  جعفر قنبررفيق 
اعتراضات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 

 دريکیپيوست. رفيق جعفر از ھواداران سازمان در تھران 
در تھران به جوخه اعدام  ١٣۶٠از روزھای تيرماه سال 

 سپرده شد.

  

  قھرمانی حسين

متکش ای زحرفيق حسين قھرمانی در زنجان در خانواده
متولد شد. پس از مدتی کار و آموزش خياطی، يک کارگاه 
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دوز خياطی ايجاد کرد و خودش از کارگران ماھر زنانه
که  ایتھران بود. با توجه به خصوصيات انقالبی و رفيقانه

مورد اعتماد اھالی محل قرار گرفت و  زودیبهحسين داشت 
ز عدادی اپس از انتشار نشريه کار از ھر شماره نشريه کار ت

 شد. گذشته از اينطريق رفيق حسين در بين اھالی پخش می
تمامی امکانات خود را در اختيار بخشی از واحد تبليغات 

ا ر اين کاراگر «گفت: گذاشته بود. در اين رابطه ھميشه می
ر د» ھم نکنم، پس چگونه وظيفٔه خود را به سازمانم ادا کنم.

رد ھجوم پاسداران کارگاه خياطی مو ١٣۶٠تابستان سال 
سرمايه قرار گرفت و رفيق حسين دستگير شد. پس از دو ماه 

فرسا، کالمی بر زبان نياورد و زير شکنجه ھای طاقتشکنجه
  .جان باختوار فدائی
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   کابلی عباس

عضو  ١٣۵٠رفيق عباس کابلی از سال 
سازمان در بابل بود.  يک گروه ھوادار

اين گروه در شھرھای مختلف چند تيم 
تشکيل داده بود که مسئوليت تيم بابلسر بر 
عھده رفيق عباس قرار داشت. در 

رفيق عباس در  ١٣۵٢ارديبھشت سال 
محل  ،قرارگرفتهم با سازمان ارتباط مستقي

خدمت خود را ترک نمود و به تھران آمد. در آنجا در يک تيم 
 نازآپسشد و  دھیسازمان آل آقابا مسئوليت رفيق نسترن 

برای ادامه فعاليت در تيم اھواز، با مسئوليت رفيق زھرا 
شھريور  روز چھاردھمگرديد.  اھواز منتقلآقانبی قلھکی در 

انفجار نارنجک  براثرکار با مواد منفجره  ھنگام ١٣۵٣سال 
. يادش جان باختدر خانه تيمی در اھواز، رفيق عباس 

  گرامی باد.

   

   کارشی جواد

در  ١٣٣۶رفيق جواد کارشی در سال 
مھاباد به دنيا آمد. تحت تأثير جو سياسی 

وارد فعاليت  تدريجبهمحيط زندگی 
در پروسه قيام و  اگرچهسياسی شد. 

دوران خدمت وظيفه را طی  ازآنپس
کرد، ولی فعاالنه در تظاھرات و می

مبارزات مردم مھاباد شرکت داشت و 
داد. در ھايش ادامه میتحت رھنمودھای سازمان به فعاليت

) به کردستان در سنگر سازمان به ١٣۵٨تھاجم رژيم (مرداد 
مقاومت پرداخت. در ھمان سال به خارج از کشور آمده و در 

يک اران سازمان در خارج به فعاليت ادامه داد. صفوف ھواد
بعد و در پی تھاجمات جديد رژيم به کردستان، مجدداً به  سال

يک فدائی به مبارزات خود  عنوانبه اين بارايران بازگشت و 
 ۶٠ادامه داد. تا اينکه دستگير و روز شانزدھم شھريور سال 

  در شھر مھاباد به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   سينا کارگر

 ١٣٣٠رفيق سينا کارگر در چھارم بھمن 
در حوالی کرمان به دنيا » بردسير«در 

آمد. دوره ابتدائی را در بندرعباس، ميناب 
و دوره متوسطه را در  و کرمانشاه

دبيرستان البرز تھران به پايان رسانيد. 
بعد از پايان تحصيالت دانشگاھی و اخذ 

 آرشيتکت، عنوانبهليسانس مدرک فوق
برای ادامه تحصيل راھی آمريکا شد. در جريان قيام، تحصيل 
را رھا کرده و به ايران بازگشت و در ارتباط با سازمان قرار 
گرفت. پس از قيام فعاليت خود را با سازمان ادامه داد. رفيق 

ھای مختلفی در سازمان داشت. در ابتدا مسئول سينا مسئوليت
کاران سئوليت بخش بیچند ھسته چاپ و توزيع بود و سپس م

و ھمراه با رفيق جھان مبارزات  سازمان را بر عھده گرفت
کرد. آخرين می دھیسازمانکاران را در سطح کشور بی

 ٢٢مسئوليت رفيق سينا در بخش توزيع سازمان بود که در 
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در ارتباط با احمد عطاءاللھی خائن توسط  ١٣۶٠اسفند 
مدت چھار ماه زير اش دستگير شد و به پاسداران در خانه
 وار مھر سکوتھا قرار گرفت، ولی فدائیشديدترين شکنجه

ھای سازمان بر لب داشت. رفيق سينا اعتقاد راسخ به آرمان
 ، بيش ازاششکيبايیداشت و از خصوصيات او، صداقت و 

ھر چيز ديگر بارز بود. رفيق سينا در دادگاه به پانزده سال 
دنبال اعتصاب غذائی که از بود، اما به  شدهمحکومزندان 

ر سال و ھفتم تي روز بيستجانب زندانيان ترتيب يافته بود، 
  به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۶١

  

   کارگر علی

کارخانه جھان چيت  کارگر دررفيق علی کارگر از رفقای 
فعاالن اعتصاب و تظاھرات کارگران جھان چيت  از کرج و

کارگران مورخ باشکوه  در تظاھراتبود.  ١٣۵٠در سال 
که توسط مزدوران شاه به خون  ۵٠ھشتم ارديبھشت سال 
  کشيده شد، جان باخت.

  

   کارورديان چاپچی غالمرضا

رفيق غالمرضا کارورديان چاپچی در 
در تھران متولد شد.  ١٣۴٢ آبان ماهھفتم 

در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت و پس از قيام 

يان پيوست. رفيق به صفوف فدائ
غالمرضا در بخش توزيع در کرج 

کرد. در نيمه دوم مھرماه فعاليت می
 شدتهبدستگير شد. رفيق غالمرضا پس از دستگيری  ١٣۶٠

تحت شکنجه قرار گرفت ولی ھيچ اتھامی را نپذيرفت و 
وار مقاومت کرد. پاسداران سرمايه رفيق غالمرضا را فدائی

ماه و اقدام به خلع سالح به جرم شرکت در تظاھرات مھر
نگھبانی اداره گذرنامه محاکمه کرده و در دوازدھم آذر 

  در زندان کرج به جوخه اعدام سپردند. ١٣۶٠

   

   کازرونی کاظم

بود. رفيق کاظم پس از  ١٣٣۴رفيق کاظم کازرونی متولد 
در  .کارکردمعلم آغاز به  عنوانبهپايان تحصيالت متوسطه، 

در تظاھرات و اعتراضات فعاالنه  جريان قيام رفيق کاظم
شرکت داشت. پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست و 

معلمی آگاه، مواضع سازمان را در ميان  عنوانبه ازآنپس
کرد. رفيق کاظم ھمچنين در بخش آموزان تبليغ میدانش

توزيع و تبليغات فعاليت داشت. شکارچيان انسان که از 
خشم آمده بودند، او را دستگير و ھای تبليغی کاظم به فعاليت

مرداد  ۴ھای بسيار در ساعت پنج صبح يکشنبه پس از شکنجه
  در زندان کرمان به جوخه تيرباران سپردند. ١٣۶٠

   

   چی محمدکاسه

در يک خانواده متوسط  ١٣٢٩رفيق محمد کاسه چی در سال 
شھری در شھرستان قزوين متولد شد. در دبيرستان محمد 

ازآن در دانشگاه در ه متوسطه را گذراند و پسقزوينی دور
رشته علوم مديريت در شھر تھران به تحصيل پرداخت. در 
اين دوره به ھمراه رفقای فدايی اصغر پشامی و احتمال 

ھای تبليغی محمود نظاری فعاليت
ا ھوسيعی را بر ضد حضور اسراييلی

در قزوين که در آن زمان مشغول کشت 
ه قزوين بودند بصنعتی بزرگ در دشت 

راه انداخت. در تھران با رفيق مھدی 
فضيلت کالم ارتباط برقرار کرد و 
بعدھا به ھمراه رفيق فدايی حبيب 

دھی کرد که با اعتقاد به خسروشاھی گروھی را سازمان
ای به سازمان مشی مبارزه مسلحانه در طی پروسهخط

ھای فدايی خلق پيوست. رفيق محمد با شھال چريک
اھی دخترعموی رفيق حبيب ازدواج کرد و پس از خسروش

عنوان چند ماه به زندگی مخفی روی آورد. در اين زمان او به
کارگر مکانيک به کار پرداخت. رفيق محمد در صداقت و 
مھربانی زبانزد اطرافيانش بود و کسی نبود که او را ديده 
باشد و برای ھميشه تحت تأثير شخصيت او، مھربانی و 

و قرار نگرفته باشد. چنان نفوذی در ميان اعضای صداقت ا
.  شدھا باور نمیفاميل و اطرافيانش داشت که مرگش تا مدت

گور اين رفيق و ھمچنين گور رفيق اصغر پشامی ھرگز پيدا 
گر ساواک نيز از نحوه مرگ او اظھار نشدند. تھرانی شکنجه

 الباطالعی کرد و سازمان محل گور او را گلزار سرخ انقبی
  فردا اعالم کرد. يادش جاودان باد.

   

  کاشی جواد

در شھر  ١٣٣۵رفيق جواد کاشی در سال 
يکی از شھرھای کرمانشاه  سنقر کليا يی

کارگری و زحمتکش متولد ای در خانواده
شد. تحصيالت ابتدائی و متوسطه را در 

به  ازآنپسقز و بروجرد به پايان رساند. س
ه از قيام ب سربازی رفت. رفيق جواد قبل

داران داشت علت نفرتی که از سرمايه
ه دار گرفت، ببار تصميم به آتش زدن ماشين يک سرمايهيک

ھمين دليل دستگير و چون از او مدرکی نداشتند پس از ده 
روز آزاد شد. در دوران جمھوری اسالمی نيز رفيق جواد به 

 به مدت دو ماه ١٣۵٨بار در آذرماه علت فعاليت سياسی يک
به مدت ده روز در بازداشت بود.  ١٣۵٩و بار دوم در آبان 

پس از انشعاب به صفوف فدائيان اقليت پيوست. رفيق جواد 
مندی او به فنون نظامی سمبل فداکاری و صداقت بود، عالقه

بود که در کمتر زمان ممکن توانست در عمليات  چنانآن
د. گيرھای عملياتی را بر عھده بگوناگون، مسئوليت دسته

رفيق جواد قاطع و پرکار بود، او اعتقاد داشت که در سازمان 
ک ي عنوانبهبايد با مشکالت و مسائل قاطعانه برخورد کرد. 

رفيق کانديدای عضويت، عضو شورای پيشمرگه و يکی از 
فرماندھان نظامی سازمان، معتقد بود که رفقای پيشمرگه بايد 

تقاء دھند. در در حوزه سياسی و تئوری نيز خود را ار
مزدوران ارتشی و  ١٣۶١مرداد سال  ٣٠سحرگاه روز 

در اطراف » شھر کن«جاشھای محلی عملياتی را در منطقه 
از طرف ده  کهھنگامیآغاز کرده بودند. » بوکان«
بودند،  درحرکت» به غده که ندی«به سمت » باغلوچه«

سازمان قرار گرفتند. در اين عمليات،  مرگانپيش موردحمله
سازمان تعدادی اسير و مقدار زيادی از مھمات نيروھای 
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مزدور را به غنيمت گرفت. رفيق جواد که در اين عمليات 
 بر عھدهرا  مرگانپيشفرمانده مسئوليت ستون  عنوانبه

را از روی  ۵٠داشت، قصد برداشتن يک تيربار کاليبر 
که به ناگاه توسط يکی از مزدوران ارتش  ماشين ارتش داشت

زخمی شده در زير پل کنار جاده افتاده بود، به رگبار بسته که 
رفيقی که با استقامت و صداقت جای خود را  بدين گونهشد. 

توانسته بود به  مدتکوتاهبود و در  پيداکردهدر ميان رفقا 
فرماندھی چند دسته پيشمرگه برسد، به خيل عظيم 

ين ا باختگان سازمان و جنبش انقالبی کرد، پيوست. درجان
عمليات يکی ديگر از رفقای پيشمرگه سازمان رفيق انور 

  مجروح شد. سختیبهاعظمی 
  

  کاظمی جعفر

رفيق جعفر کاظمی در جريان کشتار زندانيان سياسی در سال 
  در تھران تيرباران شد. ۶٧

  
  کاظمی ماريا

رفيق ماريا کاظمی در شھر املش (گيالن) متولد شد. پس از 
يوست. رفيق ماريا در زمره رفقای قيام به صفوف پيشگام پ

بر  ١٣۶٠فعال شھر بود. در روز بيست و دوم خرداد سال 
اساس يک اتحاد عمل، ھواداران سازمان و ھواداران 
مجاھدين در املش در اعتراض به سياست سرکوب و اختناق 

مشترکی برگزار کردند.  راھپيمايیدر جمھوری اسالمی، 
تند، پيوس راھپيمايیم به اين که گروه زيادی از مردپس از اين

نيروھای پاسدار و بسيجی ضمن حمله به جمعيت شروع به 
ه اصابت گلول براثرتيراندازی کردند. رفيق ماريا کاظمی 
  مزدوران جمھوری اسالمی جان باخت.

   

   کاميابی محمدرضا

ای رفيق محمدرضا کاميابی در شھر بيرجند در خانواده
ان تحصيالت متوسطه در سال زحمتکش متولد شد. پس از پاي

در رشته برق، (انتقال به فيزيک) وارد دانشگاه  ١٣۵١
 صنعتی شد. در دانشگاه از فعالين جنبش دانشجوئی بود و

در ارتباط با سازمان قرار گرفت. رفيق محمد چند  سريعاً 
 ٢٩رفيق دانشجو را به سازمان وصل کرد. سرانجام روز 

ھای از خيابان کیدريرفيق محمد  ١٣۵۵فروردين سال 
تھران به محاصره مزدوران ساواک و کميته مشترک درآمد 
و طی يک درگيری، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و 

  .جان باختوار فدائی
   

   کاميارانی عباس (کيکاوس)

در  ١٣٣٢رفيق عباس (کيکاوس) کاميارانی در سال 
ای زحمتکش متولد از توابع کامياران در خانواده روستايی

آباد، خدمت که در زندان خرمشد. رفيق عباس ھنگامی
داد، به علت سمپاتی به زندانيان سياسی، سربازی را انجام می

بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفت. پس از آزادی به تھران 
رفت و در يک کارگاه کوچک مشغول کار شد. پس از قيام 

آنجا  نيروھای ھوادار در بانه، به دھیسازمانچند بار برای 
قطع  ارتباطشبه سازمان  ١٣۶٠رفت. پس از ضربات سال 

 مسئوليتشھای تحت شد، ولی ھمچنان ارتباط خود را با ھسته

گيری به کردستان رفت، پس برای ارتباط ازآنپسحفظ کرد. 
از مدتی به عضويت کميته کردستان درآمد و مسئوليت 

ه دتشکيالتی بخش نظامی کميته کردستان را به عھ -سياسی
مسئوليت کميته کردستان را  ١٣۶٣گرفت. در خرداد 

  در کردستان جان باخت. ١٣۶۴دار شد. در چھارم بھمن عھده
   

   کتابی بھروز

رفيق بھروز از فعالين سازمان در تھران بود. پس از خرداد 
مرداد  ٢٨دستگير و پس از تحمل چند روز شکنجه در  ١٣۶٠
  سپرده شد.در زندان کرج به جوخه تيرباران  ١٣۶٠

   
  کردستانی عبدهللا (حکمت)

متولد شد.  ١٣۴٢رفيق عبدهللا (حکمت) کردستانی در سال 
و فعال بود که پس از قيام به صفوف فدائيان  پرشوررفيقی 

را که بر عھده  ھايیمسئوليتوارد شد. رفيق حکمت تمام 
 ١٣۶٠داد. پس از خرداد گرفت با شوق و عالقه انجام میمی

سان رفيق حکمت را دستگير کردند. از ھمان شکارچيان ان
فرسا قرار گرفت ولی ھمچون ھای طاقتابتدا تحت شکنجه

کنجه وار درد شديگر فدائيان سر تسليم فرود نياورد و فدائی
را بر جان خريد و کالمی سخن نگفت. در سيزدھم آبان 

  .جان سپرددر تھران، زير شکنجه جالدان  ١٣۶٠
   

   کردی ابراھيم (شريف)

در يک خانواده  ١٣٣۶رفيق ابراھيم (شريف) کردی در سال 
در منطقه داشکستان متولد شد. او به دليل  روستايیزحمتکش 

فقر و تنگدستی تنھا توانست مدت کوتاھی به تحصيل بپردازد. 
ھای انقالبی و به سازمان رسانیکمکپس از قيام از ھيچ 

ابراھيم  ١٣۶٠. پس از سی خرداد بازنايستادکرد  مرگانپيش
در تھران در يک ھتل مشغول به کارگری بود. در طی بحثی 

، توسط سپاه دستگير و مدت يازده ماه زير حزب الھیبا يک 
ھا قرار گرفت. در تاريخ بيست و دوم آبان شديدترين شکنجه

از زندان آزاد شد. مستقيماً به کردستان بازگشت  ١٣۶١سال 
 پيوست. خصائل بارز رزمنده فدائی مرگانپيشو به صفوف 

د بود، زبانز مرگانپيشانقالبی ابراھيم در مدت کمی که با 
بوکان رقم  -ھمه رفقا بود. آخرين نبرد ابراھيم در جاده سقز

 اش تا آخرين گلوله سينهکه به ھمراه ديگر رفقای فدائی خورد
جان  ١٣۶١مزدوران را نشانه رفت و در بيست و سوم بھمن 

  .باخت
   

  کرمی پرويز

بود. در جريان قيام در  ١٣٣۵رفيق پرويز کرمی متولد سال 
تظاھرات و اعتراضات فعاالنه شرکت داشت. پس از قيام به 
صفوف فدائيان پيوست. رفيق پرويز پس از دستگيری تحت 

 آبان ماهاز روزھای  دريکیھای بسيار قرار گرفت و شکنجه
  آباد به جوخه تيرباران سپرده شد.در خرم ١٣۶٠

  
   ان سعيدهکريم

رفيق سعيده کريمان در سقز متولد شد و پس از قيام به صفوف 
غول آموزی مشفدائيان پيوست. رفيق سعيده در پيشگام دانش

بھار از  از شانزدهبيش  کهدرحالیفعاليت بود. سعيده 
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اش را سپری نکرده بود، در سحرگاه روز سيزدھم زندگی
ديگر در شھر با سيزده رزمنده انقالبی  ١٣۶٢مرداد سال 

  سقز به جوخه اعدام سپرده شد.

    

   کريمی عثمان

در نزديکی » خانگی«رفيق عثمان کريمی اھل روستای 
مھاباد کارگر کشاورزی بود. پس از قيام در شورای مردمی 
در مھاباد شرکت داشت و ھمچنين عضو مسلح شورای 

بود. با توجه به خصوصيات انقالبی و » خانگی«روستای 
ش به آرمان کارگران، در بين اھالی منطقه اوفاداری

در  ریمؤثمحبوبيت فراوانی داشت. رفيق عثمان نقش بسيار 
شناساندن سازمان در منطقه داشت. در روز سيزده آبان 

، ھمزمان با حمله سپاه پاسداران به روستاھای اطراف ١٣۵٩
، مزدوران به »ايندرقاش«مھاباد و کشتار در روستای 

شوند. در اين روستا رفيق ور مینيز حمله» خانگی«روستای 
  کنند.عثمان را دستگير و پس از مدتی کوتاھی اعدام می

   

   هللاکريمی فتح

 ١٣٣۵هللا کريمی در سال رفيق فتح
از روستاھای اليگودرز به نام  دريکی

در يک خانواده دھقانی متولد » ينهگندم«
شد. از ھمان بدو تولد با فقر و رنج آشنا 

ھا در در دوران تحصيل، تابستانشد. 
کرد تا بتواند به درآمد مزرعه کار می

خانواده کمک کند. دوران دبيرستان و 
وارد  ١٣۵٣ھنرستان را در اصفھان گذراند و در سال 

را از  هللا که فعاليت سياسیدانشسرای عالی فنی بابل شد. فتح
ت يھای آخر دبيرستان آغاز کرده بود، در دانشسرا فعالسال

ھوادار سازمان گسترش داد و در  عنوانبهسياسی خود را 
را ايفاء نمود. در  پيشرویمبارزات دانشجوئی نقش فعال و 

تھران و » ايران سويچ«مدتی در کارخانه  ١٣۵۶-۵٧سال 
ھای شمال به کار مشغول بود. پس از اتمام يکی از کارخانه

 پس ازبه سربازی فرستاد شد. ولی  ١٣۵٧تحصيل در تيرماه 
زندگی  ١٣۵٧دو ماه و نيم، پادگان را ترک کرد و از شھريور 

، رفيق طی يک ١٣۵٧ ماهدیمخفی را آغاز نمود. در پنجم 
 نظامیحکومتعمليات دو خودروی ارتشی حامل مأمورين 

. قرارداد موردحملهرا در حوالی دانشگاه تھران با نارنجک 
ه رگبار گلول که قصد خروج از منطقه را داشت، بهپس از اين

  .جان سپردمزدوران بسته شد و 

  

   کريمی کاميار

در  ١٣۴٠رفيق کاميار کريمی در سال 
 در روستايیيک خانواده تقريباً مرفه 

آباد از توابع اسالم» مندرک«روستای 
غرب به دنيا آمد. دوران ابتدائی را در 
ھمان روستا، تحصيل کرد و تحت تأثير 

ھای با کتاب روستا،» سپاھی دانش«
زحمتکشان آشنا  وزندگیصمد بھرنگی 

ان و دبيرست گيالن غربرا در  راھنمايیشد. دوران تحصيلی 
زمان با قيام، در تظاھرات آباد غرب گذراند. ھمرا در اسالم

عليه رژيم فعاالنه شرکت کرد. پس از قيام به صفوف سازمان 
ليغ و ب، تشعارنويسی ازجملهھای مختلف پيوست و در فعاليت

ترويج مواضع سازمان، فروش و پخش نشريات، شرکت 
 عنوانبهفعال داشت. پس از انشعاب، در يک ھسته ھواداری 

شد. در اواخر  دھیسازمانرابط ھسته با کرمانشاه، 
با يک ساک حاوی نشريه و  کهدرحالی ١٣۶٠ شھريورماه

 هگشت و قصد رفتن بآباد برمیاعالميه، از کرمانشاه به اسالم
منزل رفيق جھانشاه نجفی را داشت، متوجه شد که خانه به 

که از محل فرار کند با يکی محاصره درآمده است. برای اين
از پاسداران که به رويش اسلحه کشيده بود، گالويز شد و 

پاسدار اصابت کرد. رفيق کاميار  پایبهای گلوله درنتيجه
 ک ماهيدت توسط ديگر پاسداران دستگير شد. به م متأسفانه

ترين آباد و کرمانشاه تحت وحشيانهھای اسالمدر زندان
وار در فدائی ١٣۶٠ھا قرار گرفت. در شانزدھم آذر شکنجه

  جوخه اعدام رفت. پایبهآباد غرب زندان اسالم

  

  کريمی مرتضی (ايوب)

رفيق مرتضی (ايوب) کريمی در 
 ١٣۴٩مسجدسليمان متولد شد. از سال 

سازمان شروع به فعاليت عنوان ھوادار به
کرد. رفيق مرتضی نمونه يک کارگر 
آگاه به منافع طبقاتی خود و يکی از 

ھای مقاومت در ترين چھرهدرخشان
ھای رژيم شاه و جمھوری چالسياه

سر يک قرار خيابانی  ١٣۵۵اسالمی بود. پس از ضربه سال 
سال زندان محکوم شد. با گشوده شدن درب  ١۴دستگير و به 

ھا در آستانه قيام به فعاليت در صفوف فدائيان ادامه داد. نزندا
دھی مبارزات کارگران رفيق ھمه توان خود را در سازمان
ای آبادان به کار گرفت. چاپ تھران و سپس کارگران پروژه

در بھمن رفيق مرتضی عضو کميته کارگری تھران بود. 
دستگير و پس از تحمل يک سال شکنجه، دريکی از  ١٣۶١

  به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۶٢روزھای بھمن 

    

   کريمی نصرت اله

متولد شد. رفيق  ١٣٣٩کريمی در سال  نصرت الهرفيق 
نصرت پس از پايان تحصيالت متوسطه به دانشگاه رفت. در 
دانشگاه فعاليت سياسی را آغاز کرد و پس از قيام به صفوف 

ال شھريور س روز دومفدائيان پيوست. رفيق نصرت در 
به ھمراه سه رفيق ديگرش در باختران به جوخه  ١٣۶١

   تيرباران سپرده شد.

  

   نزانی محمد (حمه)کس

نزانی در سال رفيق محمد (حمه) کس
در روستای کسنزان و در يک  ١٣٣٨

خانواده فقير چشم به جھان گشود. پس از 
پايان دوره ابتدائی برای ادامه تحصيل 

انست تا روانه شھر سقز شد و در آنجا تو
سال دوم نظری ادامه تحصيل دھد. از سال 

اش را وقف کار سياسی تمام زندگی ١٣۵٧
و تشکيالتی نمود. محمد در برپائی ستاد سازمان در شھر سقز 
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ای ھای مقاومت، نقش بسيار فعال و ارزندهو ايجاد ھسته
داشت. پس از تصرف شھرھا توسط نيروھای انقالبی، محمد 

زمان فعاليت خود را ادامه داد. در جريان در کميته دھقانی سا
) در دوران مقاومت در ١٣۵٩جنگ دوم کردستان (فروردين 

و نبردھای  طول انجاميد روزبهشھر سقز که بيش از چھل 
عنوان يک ھا آفريد و بهحماسه »دارساوين، مھاباد و...«

برجسته در ميان رفقای سازمان مشھور شد و به  نظامی کار
پانزده مھرماه ی نظامی رسيد. در شامگاه مقام فرماندھ

، بعد از چند روز نبرد دليرانه و پيروزمندانه، ھنگام ١٣۶٢
بانه، پس از گذشتن از عرض جاده به  -عبور از جاده سقز

کمين مزدوران اش، در تحت فرماندھی مرگانپيشھمراه 
اش توانست تمامی رفقای تحت فرماندھی اگرچهرژيم افتاد، 
بگذراند، در آخرين دقايق مورد اصابت گلوله  را از کمين

زمين بارور مبارزه کردستان بر  سرخشقرار گرفت و خون 
  ريخت.

   

   کشاورز فرشيد

رفيق فرشيد کشاورز در اھر (آذربايجان) متولد شد. رفيق 
فرشيد پس از پايان تحصيالت متوسطه وارد مدرسه عالی 

ريزی و کامپيوتر در خيابان ظفر برنامه
ن شد. در مدرسه عالی با رفيق تھرا

شھره صبوری آشنا شده و در سال 
. رفيق فرشيد ندکردباھم ازدواج ١٣۵٩

ر فعاليت دو رفيق شھره پس از قيام به 
. رفيق ادامه دادندصفوف سازمان 

فرشيد روزی که به انتشارات سازمان 
حمله شد در اتوبانی در تھران پس از زدوخورد و تيراندازی 

ان زخمی و دستگير شد و ھمراه ھمسرش رفيق سپاه پاسدار
ھای وحشيانه شھره صبوری روزھای متمادی تحت شکنجه

گران اوين که ديگر اميدی نداشتند بتوانند، قرار داشت. شکنجه
رفيق فرشيد را به حرف بياورند، او را به ھمراه ھمسر 

به جوخه اعدام  ١٣۶٠ای ديگر در نيمه دوم اسفند وعده
  سپردند.

  

   زاده يوسف کشی

ای رفيق يوسف کشی زاده در خانواده
شھر به دنيا آمد. در مشکين روستايی

تحصيالت دانشگاھی رفيق در دانشکده 
فنی تبريز بود و در ھمين زمان با رفيق 

آشنا شد و توسط  اسکويی مرضيه احمدی
به عضويت سازمان  ١٣۵٢وی در سال 

توسط ساواک شاه  ١٣۵٣درآمد. در سال 
ھا از زندان و ھمزمان با قيام، به دست توانای توده دستگير

به مبارزات خود  آذربايجان غربیآزاد شد. پس از قيام در 
توسط مزدوران  ١٣۵٨ادامه داد. روز ششم شھريور سال 

رژيم جمھوری اسالمی و در دادگاھی به رياست خلخالی 
مزدور به اعدام محکوم شد و به ھمراه يک رفيق فدائی و 

رزمنده ديگر در شھر سقز به جوخه تيرباران سپرده ھيجده 
   شد. يادش گرامی باد.

  

  کعبی شھال

رفيق شھال کعبی، پس از پايان تحصيالت 
 عنوانبهو طی دوره آموزشی  متوسطه

پرستار مشغول به کار شد. پس از يورش 
رژيم به کردستان به اتھام کمک و مداوای 

ز ھا در بيمارستان سقز، در پائيزخمی
به ھمراه خواھرش رفيق نسرين  ١٣۵٨

دستگير شد. پس از دستگيری، رفيق را 
در پی مذاکرات  ١٣۵٩به قزوين تبعيد کردند. در بھار سال 

نمايندگی خلق کرد، تبعيديان به شھرھای کردستان  ھيئت
شھرھای سنندج و سقز مجدداً  ١٣۵٩بازگشتند. در خردادماه 
سالمی درآمد. جمھوری ا اشغالگربه تصرف نيروھای 

ھا برگشتند و تعدادی از رفقا جھت نيروھای پيشمرگه به کوه
کمک و پشتيبانی در شھرھا باقی ماندند. رفيق شھال بار ديگر 

خرداد، دستگير و به زندان اوين منتقل شد. چند ماه  ٢۴در 
بعد دژخيمان مجدداً رفيق شھال را به زندان سنندج 

رفيق شھال در  ١٣۵٩ بازگرداندند و در روز پنج شھريور
سی و چھارمين بھار زندگی خود به جرم کمک به مجروحين، 

  جوخه تيرباران رفت. سویبهوار فدائی

   

  )کعبی نسرين (فرشته
رفيق نسرين کعبی، پس از پايان 

و طی دوره آموزشی  تحصيالت متوسطه
پرستار در بيمارستان سقز  عنوانبه

ه بمشغول به کار شد. پس از يورش رژيم 
کردستان به اتھام کمک و مداوای 

ھا در بيمارستان سقز، در پائيز زخمی
به ھمراه خواھرش رفيق شھال  ١٣۵٨

دستگير شد. پس از دستگيری، رفيق را به کرمان تبعيد 
نمايندگی  ھيئتدر پی مذاکرات  ١٣۵٩کردند. در بھار سال 

خلق کرد، تبعيديان به شھرھای کردستان بازگشتند. در 
شھرھای سنندج و سقز مجدداً به تصرف  ١٣۵٩ه خردادما

جمھوری اسالمی درآمد. نيروھای  اشغالگرنيروھای 
ھا برگشتند و تعدادی از رفقا جھت کمک و پيشمرگه به کوه

در  ربار ديگپشتيبانی در شھرھا باقی ماندند. رفيق نسرين 
خرداد، به ھمراه خواھرش رفيق شھال، در بيمارستان  ٢۴

به زندان اوين منتقل شد. چند ماه بعد دژخيمان سقز دستگير و 
مجدداً رفيق نسرين را به زندان سنندج بازگرداندند و در روز 

رفيق نسرين در بيست و ھفتمين بھار  ١٣۵٩پنج شھريور 
 سویبهوار زندگی خود به جرم کمک به مجروحين، فدائی

  جوخه تيرباران رفت.

  

   کالنتر نيستانکی عبدالرضا

لرضا کالنتر نيستانکی متولد رفيق عبدا
بود. پس از پايان  ١٣٣٣ ماهبھمن

در  ١٣۵٢تحصيالت متوسطه در سال 
کنکور با کسب رتبه اول وارد دانشکده فنی 
دانشگاه تھران شد. در جريان مبارزات 
دانشجوئی در ارتباط با سازمان قرار 
گرفت. عموماً در محافل دانشجوئی فعال 



[ ره رفقای فدايی که در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم جان باختندگرامی باد ياد و خاط ] 

 

 

  ١٣٥ 

سی تيم را نيز بر عھده داشت. بود و ھمچنين مسئوليت سيا
ھا کادر علنی رفيق پس از عضويت در سازمان تا مدت

در  ١٣۵۵ارديبھشت سال  ٢۶سازمان بود. تا اينکه روز 
، به ھمراه رفيق حميد اشرف و دو آبادنظامتيمی در  خانهيک

رفيق زن به محاصره دشمن درآمدند. رفقا با ھوشياری و 
با مزدوران  زدوخوردطی شجاعت و مھارتی که داشتند، 

ساواک و شھربانی، پس از مصادره تعدادی اسلحه با استفاده 
ه رفيق ب پسازايناز ماشين پليس، منطقه را ترک کردند. 

ارتباط  ١٣۵۵زندگی مخفی روی آورد. پس از ضربات سال 
رفيق با سازمان قطع شد. سپس با رفيق مرتضی فاطمی در 

 ٢١ر مشغول شد. روز يک مرغداری در اطراف کرج به کا
در ھمين مرغداری دستگير و پس از ھفت ماه  ١٣۵۵مرداد 

ھای وحشيانه و سلول انفرادی در ھجدھم اسفند تحمل شکنجه
  به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۵۵

  

  کالنتری جمشيد

رفيق جمشيد کالنتری در آمل متولد شد. دانشجوی ادبيات 
ھای بود. با تالش دانشگاه تھران و از فعالين جنبش دانشجويی

زدگان رزمش مبلغی برای زلزلهاو و ديگر دانشجويان ھم
آوری شد که شخصاً در اختيار بازماندگان استان فارس جمع

آن قرارداد. اين رفيق با بخش انتشارات در ارتباط بود. رفيق 
شود. او دستگير می ٦٠يا اوايل ١٣٥٩جمشيد اواخر سال 

ه زندان آمل انتقال يافت و پس از ابتدا در زندان اوين و بعد ب
 مدتی در زندان آمل به جوخه اعدام سپرده شد.

  

   کالنتری سعيد (مشعوف)

رفيق سعيد (مشعوف) کالنتری متولد 
بود؛ و از کودکی به کوھنوردی  ١٣١٩
شد؛ و بعداً گروه کوھنوردی کاوه  مندعالقه

 صفايیرا تأسيس نمود؛ و ھمراه با رفيق 
يادی از دانش آموزان را فراھانی تعداد ز

به گروه کوھنوردی جلب نمود. پس از 
پذيرش مبارزه مسلحانه اولين تيم کوه را با 

ول بود که مسئ رفقانیتشکيل داد و يکی از  صفايیرفيق 
ھای شمال شد؛ و مناطق کوھستانی و جنگل شناسايی
قصد خروج از مرز و رفتن به فلسطين را داشت  کهھنگامی

ياری خائن لو رفته و در مرز دستگير توسط عباس شھر
ھمراه با ھشت  ١٣۵۴ ماهفروردينام سی در تاريخشود. می

 ھایزندان، در تپه فرار اززندانی ديگر به بھانه ساختگی 
  شاه بسته شد و جان باخت. رگبار مزدوراناوين به 

   

   کالنتری نظری منوچھر

رفيق منوچھر کالنتری نظری يکی از 
نی و برادر رفيق اعضای گروه جز

مشعوف (سعيد) کالنتری بود که پيش از 
دستگيری رفيق بيژن جزنی برای 

پشت جبھه به خارج از کشور  دھیسازمان
ھای بود و در خارج، مسئوليت شدهاعزام

 ١٩ انتشار نشريهمسئوليت  ازجملهمختلفی 
داشت. پس از قيام به ايران  بر عھده ريک را بھمن تئو

ود را با نشريه کار آغاز نمود. در برگشت و ھمکاری خ
 مشیخطجريان انشعاب اکثريت، رفيق منوچھر مجدانه از 

 ھيئتانقالبی اقليت دفاع نمود. رفيق که به عضويت 
نويسندگان نشريه کار درآمده بود، فعاليت متمرکزتری را در 

ھای خونين رابطه با تحريريه آغاز نمود. با آغاز سرکوب
صميم گرفت رفيق را به خارج اعزام ، تشکيالت ت١٣۶٠سال 
ای خارج ھتا رفيق نيز با استفاده از تجارب خود، فعاليت نمايد

به ھنگام  ۶١فروردين سال  ٢٩از کشور را سامان دھد. روز 
تيمی  خانهيکخروج از مرز، رفيق منوچھر در ايرانشھر در 

به محاصره مزدوران امنيتی درآمد و طی يک درگيری، در 
وار با خوردن قرص سيانور ات، فدائیآخرين لحظ

  سرافرازانه جان باخت.

   

   کمال

آباد متولد شد. ای زحمتکش در نازیرفيق کمال در خانواده
از فعاالن ھوادار سازمان در جريان قيام بود. پس از قيام به 

ھای راست روانه رھبری ھميشه انتقاد داشت، از سياست
درنگ نکرد و به ای ھمين رو در جريان انشعاب، لحظه

 ١٣۶١مبارزه در صفوف انقالبی اقليت، ادامه داد. در سال 
طی يک درگيری مسلحانه دستگير و پس از مدت کوتاھی در 

  زندان اوين به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   کمالی محمد

متولد شد. پس از پايان  ١٣٣۶رفيق محمد کمالی در سال 
ر به کا وپرورششآموزمعلم در  عنوانبهتحصيالت متوسطه 

مشغول شد. در جريان قيام، فعاالنه در اعتراضات و 
تظاھرات شرکت داشت. پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. رفيق محمد مواضع سازمان را به زبانی ساده برای 

داد و اين باعث کينه مرتجعين از وی توضيح می شاگردانش
ر و تحت سرمايه رفيق محمد را دستگي پاسدارانشده بود. 

، ولی رفيق محمد از مواضع قراردادندھای فراوان شکنجه
در بندرعباس با  ١٣۶٠دی  ٢۴انقالبی خود پائين نيامد و در 

  جوخه تيرباران رفت. سویبهاستوار  ھايیگام

  

   کورواغلی احمد

رفيق احمد کورواغلی در جريان قيام با سازمان آشنا شد و 
حت ت. پس از دستگيری تپس از قيام به صفوف فدائيان پيوس

فرسا قرار گرفت و در تھران به جوخه ھای طاقتشکنجه
 ٣٠تيرباران سپرده شد. رفيق احمد در اين زمان نزديک به 

  سال سن داشت.

   

   کوسه قراوی بردی محمد

کوسه قراوی که در جنگ تحميلی به  بردی محمدرفيق 
ششم فروردين سال  بود، در روز دستگيرشدهصحرا ترکمن
    در گنبد به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۶٠
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   کھرازھی سليم

در  ١٣٣٣رفيق سليم کھرازھی در سال 
ای زحمتکش خاش در خانواده» چاه تمين«

متولد شد. رفيق سليم از ھمان کودکی با 
رنج و کار آشنا شد و در کنار تحصيل به 
ھمراه پدرش که کارگر کشاورز فصلی 

پايان  بود، به کار مشغول شد. پس از
تحصيالت، به سربازی فراخوانده شد و 

پس از طی دوره آموزشی به پادگان زاھدان منتقل شد. در 
تظاھرات و  صفبهجريان قيام پادگان را ترک کرد و 

اعتراضات مردم پيوست. در ھمين زمان با سازمان آشنا شد 
و پس از مطالعه مواضع سازمان، به صفوف فدائيان پيوست. 

در اعتراض به انتخابات فرمايشی  ١٣۵٩در بيستم مھر 
بود. رفيق سليم از  برپاشدهشورای شھر تظاھراتی در خاش 

صف  کهھنگامیاين تظاھرات بود.  سازمان دھندگان
که در تصرف پاسداران » خانه بلوچ«تظاھرات به مقابل 

سرمايه بود، رسيد، پاسداران مزدور جمعيت را به گلوله 
معيت خونين رفيق سليم بر دستان جبستند و لحظاتی بعد پيکر 

گلوله  براثرحمل شد. رفيق سليم در صف اول تظاھرات 
  .جان باختپاسداران سرمايه 

   

  کھزادی فريدون

متولد شد. پس از پايان  ١٣٣٣رفيق فريدون کھزادی در سال 
معلم به استخدام  عنوانبهتحصيالت متوسطه 

در درآمد. در جريان قيام فعاالنه  وپرورشآموزش
اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از قيام به 
صفوف فدائيان پيوست. رفيق فريدون مواضع سازمان را در 

 ١٣۶٠کرد. پس از خرداد سال تبليغ می آموزانشدانشميان 
ز ا دريکیفرسا ھای طاقتدستگير و بعد از تحمل شکنجه

در تھران به جوخه تيرباران سپرده  ١٣۶٠روزھای زمستان 
  شد.

  

  کيا (کيوان) رحمان

در چالوس متولد  ١٣٣٨رفيق رحمان کيا (کيوان) در سال 
شد. رفيق کيوان از رفقای فعال سازمان در چالوس و نوشھر 
بود که پس از قيام به صفوف فدائيان پيوسته بود. رفيق کيوان 

صحرا، در صف دفاع از به ترکمن شدهتحميلھای در جنگ
شت. پس از دستگيری، تحت صحرا قرار داشوراھای ترکمن
 جزهبھا قرار گرفت و ھمچون ديگر فدائيان شديدترين شکنجه

دفاع از منافع زحمتکشان و مواضع سازمان، کالمی بر زبان 
رژيم در چالوس و نوشھر  بی دادگاهنياورد. رفيق کيوان در 

ھای خيابانی در به اتھام شرکت در تظاھرات و درگيری
دام محکوم شد. سحرگاه روز الھيجان و سياھکل به اع

در زندان نوشھر توسط مزدوران  ١٣۶٠سال  تيرماهشانزدھم 
  سرمايه به جوخه تيرباران سپرده شد.

   کيانزاد غالم

متولد شد. در جريان قيام  مسجدسليمانرفيق غالم کيانزاد در 
دستگير و پس از  ١٣۶٠به صفوف فدائيان پيوست. در سال 

حصار به زندان قزل ليمانمسجدسمدتی شکنجه در زندان 
در  ١٣۶٢از روزھای سال  دريکیمنتقل شد. رفيق غالم 

   زندان کرج به جوخه تيرباران سپرده شد.

  

   کيانفر کمال

ان و مدافع پرشور سازمانازجمله رفقای  رفيق کمال کيانفر
ارديبھشت  ٢٣ شنبهسهحقوق کارگران بود. عصر روز 

ز ک در دانشگاه تبريرفيق کمال دانشجوی رشته مکاني ١٣۵٩
تا  –چند رفيق ديگر در مسير چھارراه متحدين  به ھمراه

ميدان شھرداری، مشغول پخش خبرنامه کردستان بودند. 
شوند. پاسداران مسلح برای دستگيری رفقا از ماشين پياده می

ھا را از دست آيند و آنمردم حاضر در آنجا به کمک رفقا می
ه کند کند. رفيق کمال تالش میدھپاسداران سرمايه نجات می

 طرفبهخود را از صحنه دور کند. ولی پاسداران مزدور 
ه دھند. گلوله برفيق نشانه گرفته و او را ھدف گلوله قرار می

کند. او در واپسين لحظه زندگی آخرين سر رفيق اصابت می
: دآوربرمیکند و برای آخرين بار فرياد نيرويش را جمع می

روزی به پي باايمانرفيقی ديگر  سانبدينر؛ و درود بر کارگ
فدائی  باختگانجانکارگران و زحمتکشان به خيل عظيم 

  ھا زنده است.پيوندد. يادش ھميشه در خاطرهمی

  

  کيانی احمد

رفيق احمد کيانی از ھواداران سازمان در بروجرد بود. احمد 
فرسا در بيست و ھفتم مھر ھای طاقتبعد از تحمل شکنجه

  در بروجرد به جوخه تيرباران سپرده شد. ١٣۶٠

  

   هللامان کيانی

در زندان گوھردشت  ١٣۶٧ در شھريورکيانی  هللامانرفيق 
 اعدام شد.

   

  کيانی ھوشنگ

رفيق ھوشنگ در يک خانواده زحمتکش متولد شد. پس از 
کارگر در کارخانه فلور  عنوانبهاتمام تحصيالت متوسطه 
ھوشنگ قبل از قيام در رابطه با  مشغول به کار شد. رفيق

يکی از محافل ھواداری سازمان قرار گرفت و در جريان 
انقالب در تظاھرات و اعتصابات کارگری فعال بود. پس از 

 یدھسازمانقيام از فعالين خانه کارگر در اصفھان بود و در 
مبارزات کارگران بيکار در اين شھر فعاالنه شرکت داشت. 

آھن اصفھان مشغول بکار شد و در وبدر ذ ١٣۵٩از سال 
آھن فعاليت خود را ادامه تشکيالت کارگری سازمان در ذوب

اين بخش از تشکيالت مورد  ١٣۶٢داد. در تابستان سال 
ھجوم پاسداران سرمايه قرار گرفت و رفقای زيادی دستگير 

ھای شدند. رفيق ھوشنگ پس از دستگيری تحت شکنجه
ون آنکه کالمی بر زبان آورده فرسا قرار گرفت و بدطاقت
در زندان اصفھان به  ١٣۶٢از روزھای آذر  دريکیباشد، 

  جوخه اعدام سپرده شد.
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   گارسچی ناصر

بھمن  ٢٢رفيق ناصر گارسچی از رفقای ھوادار سازمان در 
به ھمراه ديگر رفقای فدائی در صف اول حمله جھت  ١٣۵٧

تصرف ساختمان راديو بود. رفيق ناصر در اين عمليات 
  .جان باختوله قرار گرفت و مورد اصابت گل

    

  گران پايه مھرداد

متولد  ١٣٣٩مھر  ١۶رفيق مھرداد در 
از فعالين  گران پايهشد. رفيق مھرداد 

سازمان در ھمدان بود. پس از ضرباتی 
 واردشدهکه در اين شھر به تشکيالت 

ت آن به فعالي دورازبهبود، رفيق توانست 
 نوردادامه به دھد. رفيق مھرداد کوه

رفيق  ١٣۶٠ای بود. در سال ورزيده
نورد ديگر توانست از سمت يخچال مھرداد به ھمراه چند کوه

رفيق مھرداد در سال  به قله دماوند صعود کند.» يخار«
تحمل  يک سالدر ھمدان دستگير و پس از  ١٣۶٣
ھای شديد و اسارت، ھمچون کوه استوار و مقاوم در شکنجه

سرانجام در روز بيست و چھارم و  برابر شکنجه گران ايستاد
جوخه اعدام  پایبهوار در ھمدان فدائی ١٣۶۴شھريور سال 

  رفت.

   

   گرجی بيانی ھرمز

اسفند  ٢۴بيانی در  ھرمز گرجیرفيق 
ای فقير در محله در خانواده ١٣٢۴سال 

کرمانشاه به دنيا آمد. پس از  سر تپه
اتمام تحصيالت متوسطه در ھمين 

ک دانشگاه تبريز شھر، در رشته فيزي
، ١٣۵٠به تحصيل ادامه داد. در سال 

در شھر تبريز دانشجو  کهھنگامیھرمز 
بود، به فعاليت سياسی روی آورد. در ھمان زمان دستگير و 

به علت  اگرچهسه سال زندان را پشت سر گذاشت، 
نيمه فلج شد. ھمزمان  دستانشھای وحشيانه يکی از شکنجه

ون فرھنگيان کرمانشاه را به وجود با قيام با ديگر رفقا کان

آورد. ھمچنين در اعتصاب معلمان کرمانشاه در مقطع قيام، 
رفيق ھرمز نقش سازمانده را بر عھده داشت. ھرمز دبير 

به اتھام  ١٣۵٨ھای کرمانشاه بود. در سال فيزيک دبيرستان
اغتشاش و تحريک مردم پاوه و ھواداری از سازمان دستگير 

 بيست و ھفتم مرداد چند نفر بعدازظھريم شد. ساعت دو و ن
مزدوران مسلح خمينی به خانه ھرمز در کوی فرھنگيان  از

او را به زير ضربات  جاھمانکرمانشاه يورش بردند و 
ندان را به ز خونينشسرنيزه و قنداق تفنگ افکنده و پيکر 

شب در حياط برده و در ساعت دو و چھل دقيقه نيمه ديزل آباد
و زحمتکشان دفاع  آرمان کارگراناز  کهحالیدرزندان، 

  کرد به جوخه اعدام سپردند.می

   

   گل عنبريان فرشته

رفيق فرشته گل عنبريان در سنندج متولد شد. پس از قيام از 
شھر سنندج مورد  کهھنگامیفعالين سازمان در اين شھر بود. 

ھجوم ارتش و سپاه قرار گرفت و پس از خروج نيروھای 
ھای مقاومت محلی از شھر، رفيق فرشته در ھستهپيشمرگه 

 دھیسازمانتشکيالت شھر در سنندج باقی ماند و به 
مبارزات مردم پرداخت. در ھمين رابطه نيز چند روز قبل 

بيست و چھارم ارديبھشت  دستگير شد و در روز اعدامشاز 
و يک مبارز ديگر به  بازخاکبه ھمراه رفيق  ١٣۵٩سال 

  ده شد.جوخه اعدام سپر

   

   نظام) -گل مژده يدهللا (فرامرز

 -نظام) گل مژده -رفيق يدهللا (فرامرز
رفيق نظام، زندگی مبارزاتی را از 
دوران دانشجوئی آغاز نمود. در سال 

از طريق رفقا اسکندر و يدهللا  ١٣۵۵
سلسبيلی با سازمان ارتباط برقرار کرد. 
در سايه ابتکار و خالقيتی که داشت، 

يک ھسته انتشارات و  سرعتبهتوانست 
توزيع را سازمان داده و شھرھای شمال را تحت پوشش 
تبليغی سازمان قرار دھد. پس از پايان تحصيالت دانشگاه، 

مخفی را آغاز  وزندگیدوره خدمت نظامی را ترک نمود 
 ازجملهکرد. رفيق نظام قبل از قيام در چند عمليات نظامی 

ان در خيابان انقالب و مرکز حمله مسلحانه به مرکز پليس تھر
به مردم،  مسلحانهژاندارمری شرکت داشت. در جريان قيام 

رفقا ھادی و سيادتی در تسخير مرکز راديو شرکت  ھمراه
که جذب  نيروھايی دھیسازمانداشت. پس از قيام، در 

ای داشت. رفيق ضمن ارتباط شدند، نقش برجستهسازمان می
 دھیسازمانندان صنايع دفاع به با تعدادی از کارگران و کارم

 تشکيالت کارگری صنايع دفاع تدريجبهاين بخش پرداخت و 
مبارزاتی  دھیسازمانرا گسترش داد. نظام تأثير قاطعی در 

کارگران اين مجتمع داشت و اين مجتمع عظيم کارگری تحت 
پوشش نشريات کارگران پيشرو قرار گرفت. رفيق نظام 

بخش کارگری را از طريق تدوين بندی تجارب خود در جمع
انتشار داد. پس از طرد » ھای سرخ کارخانهھسته«جزوه 

ھای خائن مسئوليت کميته کارگری سازمان را بر اکثريتی
به عضويت کميته  ١٣۶٠عھده گرفت. رفيق نظام در تابستان 
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مرکزی سازمان درآمد و در کنگره سازمان در اين مسئوليت 
سئوليت کميته تھران را نيز بر عھده ابقاء شد. پس از کنگره م

العاده و پيگيری گرفت. از خصوصيات قاطع او نظم فوق
جھت سرکشی به  ١٣۶٠اسفند  ٢٣انقالبی بود. سرانجام در 

طا عکه به دنبال خيانت احمد  رفته بوديکی از مراکز توزيع 
به محاصره پاسداران سرمايه درآمد و در جريان  الھی

  مھوری اسالمی جان باخت.درگيری با مزدوران ج

  

   گالب وند کاووس

رفيق کاووس از ھواداران سازمان پس از پايان تحصيالت 
متوسطه به سربازی فراخوانده شد. پس از دوره آموزشی 

ھای جنوب غربی اعزام وان يکم وظيفه به جبھهتس عنوانبه
شد. در آنجا نيز رفيق کاووس به فعاليت ادامه داد و ماھيت 

کرد تا اينکه عی را در ميان سربازان افشاء میجنگ ارتجا
از روزھای جنگ ارتجاعی در منطقه مرزی  دريکی

  .جان باختترکش خمپاره  براثرشرحانی 

   

   گلسرخی خسرو

رفيق خسرو گلسرخی در دوم بھمن 
ای متوسط در شھر در خانواده ١٣٢٢

ا در  رشت به دنيا آمد. دوره دبستان ر
م به پايان رشت و دبيرستان را در ق

 نگاریروزنامه ديپلمفوق ازآنپسرساند. 
گرفت. آثار ادبی زيادی مشتمل بر 

ھا، نقدھا و ھا، مقالهھا، سخنرانیمصاحبه
و » دامون«ھای مستعار خودش و يا نام بانامشعر دارد که 

دستگير و به  ١٣۵٢اند. در فروردين به چاپ رسيده» بابک«
ر و اوين به سر برد. خسرو ھای کميته، قصترتيب در زندان

از ھر قطره خون ما صدھا «نويسد: می اشنامهوصيتدر 
، با ١٣۵٢در سحرگاه بيست و نھم بھمن ». خيزدفدائی برمی

جوخه اعدام رفت و نگذاشت که  پایبهھای استوار گام
  دژخيمان چشمانش را به بندند.

   

   گلوی غالمرضا

 ١٣٢۶رفيق غالمرضا گلوی در سال 
شد. پس از پايان  ابل متولددر ز

در  ١٣۴۵تحصيالت متوسطه، در سال 
رشته تاريخ وارد دانشگاه مشھد شد. در 
اين ايام با رفقا سعيد آريان، حميد توکلی 
و بھمن آژنگ آشنا شد. در ادامه اين 

به عضويت شاخه مشھد درآمد.  آشنای
زندگی مخفی را آغاز و به تھران رفت. در  ١٣۵٠در بھار 
ھای اعالم موجوديت سازمان، به ھمراه رفيق الميهپخش اع

 اتفاقی در طوربهپويان شرکت داشت. در شھريور ھمان سال 
خيابان دستگير شد. رفيق رضا پس از دستگيری تحت 

فرسا قرار گرفت و کالمی بر زبان نياورد. ھای طاقتشکنجه
   به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۵٠ اسفندماهدر يازدھم 

  

  

  

   کناری ويدا (ليال)گلی آب

رفيق ويدا (ليال) گلی آبکناری در 
روستای آبکنار نزديک بندر انزلی در 

ای سياسی متولد شد. رفيق ويدا خانواده
از ھمان آغاز جوانی و زمانی که 
محصل بود، تحت تأثير جو سياسی 

پس از  خانواده، به فعاليت روی آورد.
ارتباط با سازمان در يک تيم با رفيق 

شد. تا ضربه تيرماه به سازمان  دھیسازمانمؤمنی  حميد
سال  اوايلدر  ازآنپسھای مشھد باقی ماند. از تيم دريکی
 عنوانبهھنوز ھجده سال سن نداشت،  کهدرحالی، ١٣۵۶

مسئول يک تيم راھی اصفھان شد. رفيق ليال پس از انشعاب 
و طرد خائنين اکثريتی در بخش انتشارات مسئوليت نشريه 

از  دريکیرا بر عھده گرفت. » نبرد دانشجو«شجوئی دان
رفيق ليال در جشن عروسی  ١٣۶١روزھای آخر تيرماه 

خواھرش در محاصره پاسداران سرمايه قرار گرفت. رفيق 
ان جوار با خوردن سيانور اقدام به خودکشی کرد و ليال فدائی

  .باخت

   

  گندمی ابوالقاسم

مان، زرفيق ابوالقاسم گندمی از فعالين سا
پس از دستگيری به کميته مشترک منتقل 

زير  ١٣۵۶لقاسم در سال  شد. رفيق ابوا
زمان دقيق  متأسفانه. جان باختشکنجه 

 مشخص نشد. گاهھيچآن 

  

  

   گودرزی عباس

متولد شد. پس از پايان  ١٣٣۶رفيق عباس گودرزی در سال 
تحصيالت متوسطه، وارد دانشگاه شد. در جريان قيام فعاالنه 

ر اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت. پس از قيام به د
به  ١٣۶٠دانشجويان پيشگام پيوست. در بيست و دوم مھر 

  ھمراه پنج رفيق ديگر در بروجرد به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   گوکالنی (آنين) آناگلدی

رفيق آناگلدی گوکالنی (آنين) در سال 
در گنبد متولد شد. در ھمان دوران  ١٣٣٣

در و مادر خويش را از دست کودکی پ
به خود، بر  اتکاداد، لذا مجبور شد با 

مشکالت غلبه کند. رفيق آنين توانست 
دوران تحصيالت متوسطه را به پايان 

معلم در روستاھای  عنوانبهرسانده و 
صحرا مشغول به کار شود. در جريان قيام در ترکمن

در  ازآنپستظاھرات و اعتراضات فعاالنه شرکت داشت و 
تشکيل کانون فرھنگی و سياسی خلق ترکمن و سپس ستاد 

صحرا، فعال بود. رفيق آنين يکی مرکزی شوراھای ترکمن
 دھیسازمانبود و در » کالله«از مسئولين کانون، شاخه 

اين منطقه نقش بزرگی بر عھده  روستايیدھقانان و شوراھای 
 مزدوران رژيم کوشيدند او را ١٣۵٨داشت. در بھمن سال 

دستگير کنند، ولی رفيق آنين در بين زحمتکشان 
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صحرا در روستاھای اطراف کالله به فعاليت مشغول ترکمن
، ١٣۶١. در تابستان سال بازنايستادای از حرکت بود و لحظه

رده و ک شناسايیشکارچيان انسان توانستند رفيق را در گنبد 
ست نفرسا در زندان گنبد نتواھای طاقتدستگير کنند. شکنجه

وار آنين را درھم شکند؛ لذا رفيق را برای شکنجه اراده فدائی
يز رفيق گاه نبيشتر به زندان اوين منتقل کردند. در اين شکنجه

ھا را به جان خريد و کالمی بر زبان نياورد. آنين، شکنجه
در زير شکنجه  ١٣۶١از روزھای پائيز  دريکیرفيق آنين 
  .جان باخت

   

  جليل)گوگالنی انين (عبدال

توماج بود.  رزمانھمرفيق انين (عبدالجليل) گوگالنی از 
 ١٣۵٨مزدوران جمھوری اسالمی اين رفيق را در بھمن 

دستگير و وحشيانه شکنجه کردند و حتی جسدش را 
  سوزاندند. سپس او را در بيابانی حوالی قم به خاک سپردند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 در، »دشنه در ديس«شکاف از مجموعۀ 
 ١٣۵۴ گلسرخی، خسرو اعدامِ 

 
 

 زاده شدن
 ی تاريکبر نيزه

 .ی زخمیھمچون ميالِد گشاده
  

 ی فرصت راِسْفِر يگانه
 سراسر                          

 .در سلسله پيمودن
 ی خويشبر شعله

 سوختن                     
 ی واپسين،تا جرقّه
 ی ُحرمتیبر شعله

 که در خاِک راھش
 انديافته                      

 بردگان
 .چنيناين       

  
 اينچنين ُسرخ و لوند

 ی خونبر خاربوته
 شکفتن                    
 فرازوينچنين گردن

 زاِر تحقيربر تازيانه
 گذشتن                     

 و راه را تا غايِت نفرت
 بريدن. ــ                         

  
 گويم؟یآه، از که سخن م

 چرازندگانيمما بی
 .مرگِ خود آگاھانند آنان به ِچرا
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   اليق مھربانی غالمرضا

رفيق غالمرضا اليق مھربانی در تيمی با 
 دھیسازمانمسئوليت رفيق خراط پور 

ه ھمراه رفيق طاھره خرم شده بود و ب
عضو ثابت خانه تيمی مھرآباد جنوبی 

پليس سياسی شاه  ١٣۵۵بود. سال 
توانست به آدرسی دسترسی پيدا کند که 
محل اجالس رھبری و مسئولين سازمان 

ی و در مھرآباد جنوب شدهتأسيس تازگیبهبود. اين پايگاه که 
يادی به محاصره تعداد ز ١٣۵۵قرار داشت، روز ھشتم تير 

از عوامل امنيتی رژيم شاه درآمد. رفيق غالمرضا ھمراه با 
رين تا آخ ساير رفقای اين پايگاه، طی يک نبرد سلحشورانه

ھا از ساعت و پسھای خود عليه مزدوران جنگيد گلوله
ھای مقاومت دالورانه، سرانجام خون خود را وثيقه آرمان

  متعالی کمونيسم ساخت. يادش گرامی باد.

   

  حمدهللا لرکی

  در تھران اعدام شد. ۶٧رفيق حمدهللا لرکی در سال 

  

   لطيفی آذر

در يک خانواده متوسط متولد  ١٣۴١رفيق آذر لطيفی در سال 
شد. تحصيالت متوسطه را به پايان رسانده بود. در جريان 

آموزی شرکت قيام، فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات دانش
آموزی فعال شد. در اواخر نشداشت. پس از قيام در پيشگام دا

دستگير و به زندان اوين منتقل شد. در آنجا تحت  ١٣۶٠آبان 
 وار مھرھا قرار گرفت. رفيق آذر فدائیشديدترين شکنجه

سکوت بر لب داشت و اسرار تشکيالت را در سينه حفظ کرد. 
، اتاق شش ٢۴٠(موسوم به بھداری) و بند  دربندرفيق آذر 
رانه اند، تکه در اين اتاق بوده مبارزانیو  برد. رفقابه سر می

ھا از شب دريکی زيبايشمرغ سحر را که رفيق آذر با صدای 
 ١٣۶٠پانزدھم آذر  بعدازظھرخوانده بود، ھنوز به ياد دارند. 

بلندگو نام رفيق آذر را اعالم کرد و به جوخه تيرباران 
 زندانی در اوين، آن شب از ساعت مبارزانفراخوانده شد. 

ه را گلول ھشتادوششھشت و سی دقيقه شب توانستند صدای 
  شمارش کنند.

   

  لنگرودی صفر

از اعضای سازمان، پس از تحمل  صفر لنگرودیرفيق 
از روزھای شھريور سال  دريکیفرسا ھای طاقتشکنجه

 در تھران به جوخه تيرباران سپرده شد. ١٣۵۵

  

   لنگوری حسن جان

ز ا دريکیلنگوری  حسن جانرفيق 
روستاھای مازندران متولد شد. رفيق 
حسن پس از پايان تحصيالت متوسطه 
وارد دانشگاه شد. مدتی نگذشت که رفيق 
حسن از فعالين دانشجوئی شده و در 
اعتراضات دانشجوئی فعاالنه شرکت 
داشت. پس از پايان تحصيالت به 

سربازی فراخوانده شد. محل مأموريت رفيق حسن در 
بود، رفيق حسن که در اين زمان  روستاھای مازندران

توانسته بود با سازمان ارتباط برقرار کند، محل خدمت را 
مخفی را آغاز کرد. رفيق حسن در تيمی  وزندگیترک کرده 

وز ر، شروع به فعاليت کرد. آل آقابا مسئوليت رفيق نسترن 
در خيابان کورش در  ١٣۵٣و پنجم شھريور سال  بيست

وھای کميته مشترک قرار گرفت. نير شناسايیتھران مورد 
وار به مقابله برخاست و طی نبردی نابرابر، رفيق حسن فدائی

  .جان باختمورد اصابت گلوله مزدوران شاه قرار گرفت و 

   

  ليچائی عبدهللا

 شناس دانشگاه گيالن بودرفيق عبدهللا ليچانی کارمند جامعه
در تھاجم مرتجعين به  ١٣۵٩که در ارديبھشت و خرداد 

سال حکم گرفت. رفيق عبدهللا روز  ۵دانشگاه دستگير شد و 
در زندان نيروی دريايی رشت به جوخه  ١٣۶٧مرداد سال  ٩

 ٢٨اعدام سپرده شد. رفيق عبدهللا در اين زمان نزديک به 
  سال سن داشت.

  

  

  

  
  

  

  

 انددهيما را به بند کش

 اندکرده مانیزندان

 مرا در اين درون

 و تو را در آن بيرون

 ست اينني یاما چيز

 یست که برخ یناگوار ھنگام

 دانسته يا ندانسته

 پرورانندیزندان را در درون خود م

  
 ناظم حکمت
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   مالکی حميدرضا

مالکی در جريان قيام فعاالنه در اعتراضات  حميدرضارفيق 
و تظاھرات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. رفيق حميد از فعالين سازمان بود که پس از سی 

ھای بود. رفيق حميد تحت شکنجه دستگيرشده ١٣۶٠خرداد 
وز ره مقاومت برخاست و در وار بفراوان قرار گرفت. فدائی

در زندان اوين به جوخه  ١٣۶٠ شھريور سال سيزدھم
  تيرباران سپرده شد.

   

   مالنی يعقوب

رفيق يعقوب مالنی در جريان قيام فعاالنه در فسا در تظاھرات 
و اعتراضات شرکت داشت. پس از قيام يعقوب از رفقای 

سال ھوادار سازمان در فسا بود. روز بيست و يکم مرداد 
ھای رفيق يعقوب پس از تحمل مدتی شکنجه ١٣۶٠
فرسا، به دست مزدوران جمھوری اسالمی در فسا به طاقت

  جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   ماھيگير حميدرضا

 ١٣۴٠رفيق حميدرضا ماھيگير در سال 
ای در شھرستان بروجرد در خانواده

زحمتکش به دنيا آمد. دوران تحصيل را 
وسطه در ھمين شھر به تا پايان دوره مت

ھا برای تأمين پايان رساند. تابستان
مخارج تحصيل و کمک به خانواده به 

پرداخت. حميدرضا پس از کارگری می
قيام به صفوف سازمان پيوسته از فعالين سازمان در بروجرد 
بود. رفيق حميد يکی از پرکارترين ھواداران سازمان بود، 

ھا بر سينه خود را تا مدت تمام ديوارھای شھر يادگارھای او
ھا، مشغول حضور پاسداران در خيابان باوجودھا داشتند. شب

 کمی سن باوجودپخش اعالميه و يا نوشتن شعار بود. حميد 
و پخته در کوران زندگی و مبارزه  باتجربهو سال، رفيقی 

 باريکبود. شکارگران انسان چند بار او را دستگير کردند. 
 راثرب اگرچهدادستانی بگريزد، بار ديگر موفق شد از دفتر 

شکنجه مجروح و زخمی بود، باز توانست بگريزد. مزدوران 
اد تا اينکه در بيستم مرد چندين بار به خانه رفيق حمله کردند

از  شاز بيموفق به دستگيری رفيق حميد شدند. پس  ۶٠سال 
بيست روز شکنجه و اسارت، رفيق حميدرضا ھمراه با رفقا 

 روز چھاردھمتوتی و احمد و چھار مبارز ديگر در ناصر ف
  ، در بروجرد به جوخه اعدام سپرده شد.١٣۶٠شھريور سال 

   

   ماھيگير عبدالرضا

در يک خانواده فقير  ١٣٣٨رفيق عبدالرضا ماھيگير در سال 
در شھرستان بروجرد متولد شد. از ھمان کودکی با درد و 

 کرد تا خرجری میرنج و فقر آشنا شد. روزھای تعطيل کارگ
به فعاليت سياسی  ١٣۵۶را به دست آورد. از سال  تحصيلش

آموزان داشت. دانش دھیسازمانو نقش فعالی در  روی آورد
پس از قيام به تشکيالت لرستان سازمان پيوست. با توجه به 
شناخته شدن رفيق در منطقه پس از مدتی به تھران منتقل شد 

 ١٧فعاليت پرداخت. در  ھای کارگری کرج بهو در ھسته
توسط مزدوران دستگير شد، ولی با ھوشياری  ١٣۶٠بھمن 

و ل براثريابد. مدتی بعد  رھايیتمام توانست از چنگ آنان 
اش، به تشکيالت اراک منتقل شد و مسئوليت آن را رفتن خانه

روزی رفيق و ديگر رفقای بر عھده گرفت. فعاليت شبانه
الت اراک شد. ھنوز مدتی گير تشکياراک باعث رشد چشم

اش گذشت که خانهطوالنی از فعاليت رفيق در اراک نمی
ھای قرار گرفت و دستگير شد. شکنجه شناسايیمورد 
حتی  و بازنداشت نيزفرسا رفيق را از فعاليت در زندان طاقت

گرفت. در  بر عھدهرھبری يک اعتصاب را در درون زندان 
ز توسط يکی از رفقا ھمين حال اخبار درون زندان را ني

 و سرسختیکرد. (رفيق داوود نوری) به سازمان منتقل می
که وی و ده رزمنده  داشتوا، مزدوران را ناپذيرشخستگی

  به جوخه اعدام بسپارند. ١٣۶١فدائی ديگر را در چھارم آبان 

   

   مائی خسرو

از رفقای فعال سازمان  خسرو مائیرفيق 
الب به در سنندج بود. خسرو پس از انق

 ھایصفوف فدائيان پيوست و در جنگ
کردستان در مقاومت مسلحانه شرکت 
فعال داشت. پس از دستگيری تحت 
شکنجه بسيار قرار گرفت. رفيق خسرو 

به  ١٣۶٠و يکم تيرماه سال  روز بيست
ھمراه رفيق شفيع و ھفت رزمنده ديگر در سنندج به جوخه 

  اعدام سپرده شد.

    

   مبارکی خسرو

 اگرچهای مرفه، متولد شد. رو مبارکی در خانوادهرفيق خس
ھای منطقه بود، ولی او با پذيرش پدر رفيق خسرو از خان

لنينيسم، از آن طبقه روی برگرداند. فعاليت  -مارکسيسم
سياسی خسرو پس از قيام و در دبيرستان آغاز شد. رفيق 

 سازمان دھندگانيکی از  عنوانبهخسرو از ھمان ابتدا 
آموزی شناخته شد. رفيق خسرو در بسياری ت دانشاعتراضا

ھای اعتراضی بلوچستان شرکت فعال داشت. رفيق از حرکت
چنين سخنران ورزيده و توانائی بود. به علت شرکت در ھم

آموزان در ايرانشھر، تحت پيگرد قرار اعتراضات دانش
فت بھار رگرفت و مجبور به ترک تحصيل شد. سپس به چاه

ت آنجا به فعاليت ادامه داد. در ارديبھشت سال تشکيال و در
پخش اعالميه از خانه خارج شد  قصدبهکه ھنگامی ١٣۶٠

رار ھا قترين شکنجهدستگير و روزھای متمادی زير وحشيانه
 ١٣۶٠و ھفتم شھريور سال  روز بيستگرفت. سرانجام در 

در زندان ايرانشھر، به دست مزدوران خمينی به جوخه اعدام 
  شد. سپرده

   

   مجنون بيژن

در محله سيچون اصفھان  ١٣۴٢رفيق بيژن مجنون در سال 
ای تھيدست به دنيا آمد. دوران کودکی را ھمراه با در خانواده

رنج استثمار و فقر پدر سپری کرد. در اين دوران در اردوی 
رنج و کار زندگی خانوادگی با مشکالت اجتماعی و دردھای 

ای، در بطن اين ری جنبش تودهگيجامعه آشنا شد. با اوج
ھای محل مشغول ھا با بچهمبارزه شرکت فعال داشت. شب

شعارنويسی و روزھا در تظاھرات بود. پس از قيام از طريق 
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رفقای ھوادار در دبيرستان، با سازمان آشنا شد و به فعالين 
عاالنه ف ازآنپسپيوست. » صدر اصفھانی«پيشگام دبيرستان 

 نشريه و پخش درفروشر عھده گرفت. وظائف تشکيالتی ب
ناپذير بود. در زمان انشعاب مدتی اطالعيه پرشور و خستگی

 ازآنپسکوتاه ھمراه با تعدادی از رفقا، مردد بود، ولی 
 به علت ازآنپسرا آغاز کرد.  فعاليتشتر از گذشته مصمم

و فقر مالی از طرف ديگر، مجبور  طرفازيکشناخته شدن 
» شريعتی«ھا در مدرسه شبانه ، شبدهکارکرشد روزھا 

ادامه تحصيل بدھد. در ھمين زمان چند بار توسط پاسداران 
مجدداً رفيق را در  تيرھفتدستگير و مدتی بعد آزاد شد. در 

ھنگام مراجعت به خانه دستگير و پس از ضرب و شتم بسيار 
توسط چاقو مجروح کردند، به علت وخامت وضعش به 

د، اما پاسداران ساعتی بعد وی را به مقر بيمارستان منتقل ش
. قراردادندھای وحشيانه سپاه منتقل کرده و تحت شکنجه

سرانجام رفيق بيژن بدون آنکه کالمی بر زبان آورده باشد، 
به جوخه  ١٣۶٠و دوم مرداد سال  روز بيستدر سحرگاه 

  اعدام سپرده شد.

  

   مجنون رسول

زمان آشنا شد و پس رفيق رسول مجنون در جريان قيام با سا
از قيام از فعالين سازمان در نقده بود، روز دوم ارديبھشت 

ابت گلوله قرار گرفت و جان در خيابان مورد اص ١٣۵٨سال 
 باخت.

  

   مجيدی غالمحسين

متولد شد. پس از  ١٣٣۵رفيق غالمحسين مجيدی در سال 
استخدام  وپرورشآموزشمعلم در  عنوانبهپايان تحصيالت 

حسين در جريان قيام فعاالنه در اعتراضات شرکت  شد. رفيق
داشت. پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق حسين با 

آموزان و زبانی ساده مواضع سازمان را در بين دانش
کرد. رفيق حسين به ھمراه پنج ھمکارانش، تبليغ و ترويج می

در بروجرد به جوخه  ١٣۶٠رفيق ديگر در بيست و دوم مھر 
  م سپرده شد.اعدا

   

   مجيدی محمد

از روستاھای  دريکی ١٣۴٠رفيق محمد مجيدی در سال 
اروميه متولد شد. رفيق محمد تحصيالت خود را تا پايان دوره 
متوسطه ادامه داد. در جريان قيام فعاالنه در اعتراضات 
شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق 

شده بود، در اين مرحله  دھینسازمامحمد در بخش تدارکات 
و در ارتباط با رفقای اشنويه » قاسملو«رفيق محمد در دره 

بود. در پی يورش نيروھای رژيم به کردستان در فروردين 
ا ھا شکنجه بدستگير شد. رفيق محمد پس از تحمل ماه ١٣۶٠

بيست سال بيشتر نداشت در  کهدرحالیمقاومت و پايداری 
به دست مزدوران خمينی به  ١٣۶٠روز دھم شھريور سال 
  جوخه اعدام سپرده شد.

  

  محبی مرتضی

رفيق مرتضی محبی با نام مستعار حسين در بخش کارگری 
و در   دستگير ١٣۶٠کرد. در اوايل پائيز سازمان فعاليت می

  به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۶٣سال 

  

   مجنون رسول

 شد و پسرفيق رسول مجنون در جريان قيام با سازمان آشنا 
از قيام از فعالين سازمان در نقده بود، روز دوم ارديبھشت 

ابت گلوله قرار گرفت و جان در خيابان مورد اص ١٣۵٨سال 
 باخت.

  

   مجيدی غالمحسين

متولد شد. پس از  ١٣٣۵رفيق غالمحسين مجيدی در سال 
استخدام  وپرورشآموزشمعلم در  عنوانبهپايان تحصيالت 

ريان قيام فعاالنه در اعتراضات شرکت شد. رفيق حسين در ج
داشت. پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق حسين با 

آموزان و زبانی ساده مواضع سازمان را در بين دانش
کرد. رفيق حسين به ھمراه پنج ھمکارانش، تبليغ و ترويج می

در بروجرد به جوخه  ١٣۶٠رفيق ديگر در بيست و دوم مھر 
  .اعدام سپرده شد

   

   مجيدی محمد

از روستاھای  دريکی ١٣۴٠رفيق محمد مجيدی در سال 
اروميه متولد شد. رفيق محمد تحصيالت خود را تا پايان دوره 
متوسطه ادامه داد. در جريان قيام فعاالنه در اعتراضات 
شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق 

بود، در اين مرحله شده  دھیسازمانمحمد در بخش تدارکات 
و در ارتباط با رفقای اشنويه » قاسملو«رفيق محمد در دره 

بود. در پی يورش نيروھای رژيم به کردستان در فروردين 
ا ھا شکنجه بدستگير شد. رفيق محمد پس از تحمل ماه ١٣۶٠

بيست سال بيشتر نداشت در  کهدرحالیمقاومت و پايداری 
ت مزدوران خمينی به به دس ١٣۶٠روز دھم شھريور سال 
  جوخه اعدام سپرده شد.

  

   محتشمی جعفر

در  ١٣٣٠رفيق جعفر محتشمی در سال 
تھران متولد شد. پس از گذراندن 

در  ١٣۴٩تحصيالت متوسطه در سال 
رشته صنايع وارد دانشگاه صنعتی شد. 

ھای در جريان فعاليت ١٣۵٢در سال 
سياسی دستگير شد. پس از آزادی در سال 

سازمان پيوست و به تيم تبريز  به ١٣۵٣
خانه تيمی رفقا در تبريز به  ١٣۵۴منتقل شد. در ششم بھمن 

خواھد که خود را محاصره کامل درآمد. دشمن از رفقا می
تسليم کنند، رگبار مسلسل پاسخ رفقا بود. در ھمين زمان رفقا 

و خود را برای  سريعاً تمام اسناد و مدارک را از بين برده
کنند. نبردی که در آن مزدوران ساواک آماده می يک نبرد با

  باختند.پنج رفيق فدائی، جان
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   محدث قندچی محمدعلی

رفيق محمد علی محدث قندچی از 
در  ١٣٢۴رزمندگان سياھکل در سال 

ای زحمتکش شھر تبريز در خانواده
متولد شد. در دوران کودکی به ھمراه 
خانواده به تھران آمد و تحصيالت 

وسطه خود را در تھران به پايان برد مت
وارد دانشکده  ١٣۴٢و در سال 

دامپزشکی دانشگاه تھران شد. در اين دوران در مبارزات 
بھزادی شرکت فعال دانشجوئی با ھمرزمش رفيق عباس دانش

داشت. رفيق دو بار در اين زمان دستگير ولی چون مدرکی 
پايان  عليه وی نداشتند، پس از مدتی آزاد شد. پس از

زندگی  ١٣۴٩تحصيالت به سربازی رفت. از اوايل آذرماه 
مخفی خود را آغاز کرد. رفيق محمد در تيم کوه عضويت 

شود خط محاصره را بشکند، که موفق میداشت، پس از اين
 آخرين رفيق عنوانبهبه علت شرايط نامساعد از پای درآمد و 

س علی پدسته کوه در ھشت اسفند، دستگير شد. رفيق محمد
ھای فراوان به ھمراه ديگر رفقای فدائی، در از تحمل شکنجه

  به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۴٩اسفند  ٢۶

   

   محسنی تبريزی بھمن (صالح)

متولد  ١٣٢٨رفيق بھمن (صالح) محسنی تبريزی در سال 
شد. پس از پايان تحصيالت متوسطه وارد دانشگاه شد. در 

دانشگاه بود و در ھمين زمان  دوران دانشگاه از فعالين سياسی
با سازمان آشنا شد. پس از قيام در ارتباط مستقيم با سازمان 
قرار گرفت. رفيق بھمن که دبير دبيرستان در شوشتر بود، 

آموزان خود تبليغ مواضع سازمان را در بين ھمکاران و دانش
کرد. پاسداران ارتجاع که از تبليغات رفيق به وحشت می

در زندان  ١٣۶٠ ماهدی دردھماو را دستگير و افتاده بودند 
محمدی (محمد زاده) به  شوشتر به ھمراه رفيق مھدی وکيل

  جوخه تيرباران سپردند.

   

   محسنی معين هللا

در جريان انقالب با سازمان آشنا شد و پس از  معين هللارفيق 
شھر در بخش قيام در ارتباط با ھواداران سازمان در قائم

شھر در قائم ١٣۶٠کرد. در پائيز يغات فعاليت میتوزيع و تبل
دستگير شد. مزدوران رژيم، رفيق معين را پس از 

فرسا، به اتھام "شرکت در تظاھرات پخش ھای طاقتشکنجه
 ٣٠و توزيع نشريات مضره"، به اعدام محکوم کردند و در 

  به جوخه اعدام سپردند. ١٣۶٠ ماهدی

  

   محمد پور حسن

در  ١٣۴٠پور در سال رفيق حسن محمد 
سقز متولد شد. تحصيالتش را تا ديپلم در 
اين شھر به پايان رساند. پس از قيام به 

ای صفوف سازمان پيوست. حسن رزمنده
 بنا برناپذير بود. پرشور و خستگی

بی ھای انقالصالحيتی که در جريان فعاليت
تا سطح معاونت  از خود نشان داده بود

فدائی و عضويت در  مرگانپيشياتی ھای عملفرماندھی دسته

شورای نظامی ارتقاء يافت. رفيق حسن در آخرين نبردش 
نيز ھمچون  ١٣۶١بوکان) در بيست و سوم بھمن  -(جاده سقز

نظيری جنگيد و جان کاری کمديگر عمليات با شجاعت و فدا
  باخت.

  

  محمد پور دھکردی نسرين

رفيق نسرين محمد پور دھکردی (ناھيد 
در شھرکرد  ١٣٣٨در سال محمدی) 

مرکز چھارمحال و بختياری متولد شد. 
وارد دانشکده اقتصاد  ١٣۵۶در سال 

دانشگاه ملی تھران شد. رفيق با ورد به 
دانشگاه و آشنايی با سازمان فعاليت 

در جريان قيام،  .سياسی را آغاز کرد
ای شرکت داشت. پس فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات توده

صفوف فدائيان پيوست و در پيشگام آغاز به فعاليت از قيام به 
دھی کرد. پس از انشعاب در بخش کارگری تشکيالت سازمان

اد دشد. رفيق ناھيد ھمواره وظائفش را با دقت و نظم انجام می
ی ھايش حساسيت خاصو در رابطه با پيشبرد درست مسئوليت

 تقلدستگير و به زندان اوين من ١٣۶٠داشت. در اواخر آبان 
ترين مورد شديدترين و وحشيانه دستگيریشد. پس از 

ھا قرار گرفت. رفيق ناھيد قاطع و مصمم در دوران شکنجه
شکنجه، بازجوئی و دادگاه از مواضع سازمان دفاع کرد. در 

ھای مدت کوتاھی که در اوين بود تماماً در راھروھای اتاق
. يکی دشکنجه و بازجوئی شعبه شش دادستانی اوين به سر بر

از مبارزانی که از زندان آزادشده آخرين لحظات زندگی 
در اين روز نام ناھيد و سيما «کند. رفيق را چنين بيان می

ند دانستدريانی را از بند بھداری سابق فراخواندند. ھر دو می
. از شدکه اعدامی ھستند. ھيچ تزلزلی در رفتارشان ديده نمی

خواھم خوشگل برای می سيما سراغ موچين را گرفت و گفت:
ای مرتبی را که ودامن سرمهازآن ھمان کتاعدام بروم. پس

ھنگام دستگيری به تن داشت، به تن کرد و با خنده از ديگران 
  ».وداع کرد و از بند بيرون رفت

بانام مستعار ناھيد  ١٣۶٠آذر  ٢٩رفيق نسرين محمد پور در 
  محمدی در زندان اوين اعدام شد.

  

  ماشاهللا (بيژن) محمد حسينی

در روستای گلدسته، در  ١٣۴٢رفيق ماشاهللا (بيژن) متولد 
در تھران دستگير شد. محمد حسينی در  ۶٢فروردين  ٢٧

ای تھيدست متولد شد. رفيق بيژن از ھمان دوران خانواده
کودکی برای کمک به ھزينه خانواده مجبور به کار کردن 

و پس از قيام به  شد. در جريان قيام با سازمان آشنا گشت
صفوف فدائيان پيوست. رفيق بيژن پس از دستگيری توسط 

وار مقاومت شکنجه شد و فدائی شدتبهشکارچيان انسان 
 و آموزشکرد. بيژن در زندان از ھر فرصتی جھت يادگيری 

 ۶٧عام زندانيان سياسی سال کرد. در جريان قتلاستفاده می
  ده شد.در زندان گوھردشت به جوخه اعدام سپر
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   کالھدوز حسين (حسن) محمدی –محمد زاده 

محمدی  -رفيق حسين (حسن) محمد زاده
ای در خانواده ١٣٣٠کالھدوز در سال 

در دانشکده  زحمتکش در تبريز متولد شد.
رد حصيل کتشناسی دانشگاه تبريز زمين

و در دوران دانشجوئی از محبوبيت 
خاصی در ميان دانشجويان برخوردار 

ود. قبل از انقالب به علت فعاليت سياسی ب
مدتی را در زندان به سر برد. سپس برای ادامه تحصيل روانه 

شناسی دانشگاه آريزونا آمريکا شد و در آنجا در رشته زمين
را  ھدفشليسانس گرفت. در تمامی اين مدت مدرک فوق

تی تر در مبارزه طبقاارتقاء فعاليت سياسی و دخالت مستقيم
به بخش راديوی سازمان  ١٣۶٣اده بود. اواسط سال قرار د

(صدای فدائی) منتقل شد. در جريان دفاع از مقر راديو در 
  .جان باخت ١٣۶۴چھارم بھمن 

   

   محمد نژاد علی

متولد شد. تحصيالت  ١٣٣۵نژاد در سال  محمد علیرفيق 
خود را تا گرفتن ديپلم متوسطه ادامه داد. در جريان قيام 

اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت. پس از قيام فعاالنه در 
به صفوف فدائيان پيوست. رفيق علی پس از دستگيری تحت 

فرسا قرار گرفت و سخنی بر زبان نياورد. ھای طاقتشکنجه
در آمل توسط جالدان به جوخه  ١٣۶٠در بيست و ھفتم مھر 

  تيرباران سپرده شد.

   

   محمدی احمد

در  ١٣٣۶رفيق احمد محمدی در سال 
شھر سقز متولد شد. از ھمان اوان 
کودکی زندگی خود را با رنج و کار 
آغاز کرد. پدرش کارگر و مادرش 

بود. احمد  پرتالشزحمتکش، پرکار و 
اش نيز برای جبران ھزينه خانواده

و از ھمان سنين کودکی اجباراً  زودیبه
به کارگری پرداخت. در اوان جوانی، پدر و چندی بعد 

بيشتر شد. پس  مسئوليتش پسازايندست داد.  مادرش را از
از پايان دوره متوسطه تحصيل و اخذ مدرک ديپلم فنی، راھی 

پی برد که اين راه با روحيات  زودیبهنيروی ھوائی شد. ولی 
محيط ارتش را ترک و به فعاليت  درنتيجهوی سازگار نيست. 

سياسی روی آورد. در بحبوحه قيام با شرکت در خلع سالح 
ھا، در مقاومت مردم سنندج عليه يورش رژيم به ادگانپ

ھای مقاومت و ... فعاالنه در صفوف سازمان کردستان، ھسته
اد آبشرکت داشت. آخرين نبرد رفيق احمد، در روستای قلی

بيش از ھفت ساعت به  ؛ کهولگذی در حوالی شھر سقز بود
يق فطول انجاميد و طی آن چندين پاسدار به ھالکت رسيدند. ر

  .جان باخت ١٣۶٣بھمن  ٢۶احمد در اين نبرد در 

   

  محمدی حسين

ای زحمتکش در خانواده ١٣٢٢رفيق حسين محمدی در سال 
ر خود را د پرمشقتدر روانسر (کردستان) متولد شد. زندگی 

ھای زحمتکش نشين کرمانشاه آغاز يکی از محله» جزانشير«

راننده در  عنوانبهنمود. رفيق حسين 
در  بندرھادمات عمومی شرکت خ

بندرعباس به کار مشغول شد. مقاومت و 
ايستادگی رفيق حسين در مقابل 

ای داران از او چھرهکاران و سرمايهپيمان
آشنا و مبارز در ميان زحمتکشان اسکله 
به وجود آورده بود. رفيق حسين در 

نامه و اعالميه عليه رژيم شاه نقش اعتصابات، پخش شب
اش مورد يورش پليس چندين بار خانهفعالی داشت و 

ھا گريخت. پس که با ھوشياری از چنگ آن بود قرارگرفته
رژيم  ١٣۵٩از پيروزی قيام به سازمان پيوست. در بھمن 

کارگران و انحالل خدمات  جمعیدستهقصد داشت با اخراج 
را اعالم کند، رفيق حسين با تشکيل شورای  بندرھاعمومی 

ھا، رژيم را به تحاد و ھمبستگی آنانقالبی کارگران و ا
نشينی وادار کرد. عوامل مزدور انجمن اسالمی، ھميشه عقب

و به سپاه پاسداران نيز  رفيق حسين را زير نظر داشتند
، نزديک به ١٣۶٠گزارش داده بودند. در روز چھارده تير 

رفيق را محاصره و او را دستگير کردند.  پاسدارخانهپنجاه 
مقاومت  براثراه در زندان به سر برد، رفيق حدود يک م

کارگران و زير فشار گذاشتن انجمن اسالمی، مجبور شدند 
، ۶٠رفيق حسين را آزاد کنند. روز پانزدھم مردادماه سال 

رفيق حسين برای يک مأموريت به سمت کرمانشاه عازم بود 
نائين در اثر تصادف اتوبوس با تانکر  -که در جاده اردکان

داد. ياد اين کارگر مبارز  از دستخود را جان  کشنفت
  گرامی باد.

  

   محمدی سعادت (ھادی)

در استان  ١٣٣٨رفيق سعادت (ھادی) محمدی در سال 
، در يک خانواده فرھنگی متولد شد. تحصيالت بويراحمد

متوسطه را در ياسوج به پايان رسانيد، در جريان قيام، فعاالنه 
 سازمان دھندگاندر اعتراضات شرکت داشت و يکی از 

اعتصاب در مدارس شھر بود. پس از قيام به ھواداری از 
از مجاھدين جدا شد و در  ١٣۶٠مجاھدين پرداخت. در سال 

فدائی پيوست. پس از طی  مرگانپيشبه صفوف  ١٣۶٢ اوايل
دوره آموزشی، در چندين عمليات به ھمراه رفيق محمد 

سته يک د مسئوليت سياسی ازآنپسنزانی شرکت داشت. کس
را بر عھده گرفت. با توجه به وضعيت  مرگانپيشاز 

توانست در عمليات شرکت کند و اش ديگر نمیجسمی
مسئوليت اجرائی و نظامی مقر کميته کردستان به او واگذار 

  جان باخت. ١٣۶۴شد. در چھارم بھمن 

   

   محمدی فاطمه

در  ١٣٣٨رفيق فاطمه محمدی در سال 
شھر سقز متولد  ای کارگری درخانواده

ھای کودکی پدرش را شد. وی که در سال
ھمراه  روزبهبود، ساعاتی از  دادهازدست

کرد. مادرش برای تأمين ھزينه کار می
پس از قيام و در يورش اول و دوم رژيم 

به  رسانیکمکبه کردستان، در امر 
و مداوای مجروحين شھر سقز و آوارگان شھر  مرگانپيش
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داشت. پس از انشعاب با جناح چپ به  بسزايیبوکان نقش 
فعاليت خود ادامه داد و پس از پيوستن جناح چپ به سازمان، 
در ارتباط با تشکيالت سازمان قرار گرفت. فاطمه که در اين 
زمان در دبيرستان مشغول تحصيل بود، چند بار به علت 

آموزی دستگير و ھر بار مدتی را در زندان اعتراضات دانش
برای آخرين بار  ١٣۶١در تاريخ چھارم تير  به سر برد.

فرسا را تحمل کرد و ھای طاقتدستگير و ھشت ماه شکنجه
بھمن به  ٢۶ھای واالی کارگران وفادار ماند. در به آرمان

  شد. تيربارانديگرش  رزمھمھمراه سه 

   

   محمدی مسعود (اسکندر)

رفيق مسعود محمدی (اسکندر) از ھمان 
جو سياسی خانواده  دوران کودکی به علت

 ١٣۵٧با مسائل سياسی آشنا شد. در سال 
با پخش اعالميه، نخستين فعاليت عملی 
خود را آغاز کرد و پس از قيام در ھستٔه 

آموزی ھوادار سازمان، در بخش دانش
شد. در ھمين زمان اقدام به تھيه يک  دھیسازمانتبليغات 

ابستان ود. در تکپی، ماشين تايپ و تعدادی سالح نمدستگاه پلی
به ھمراه ساير رفقای ھسته يک تيم نظامی در حوزه  ١٣۶٠

ناچار  ،شناسايیتشکيل داد، اما پس از مدتی به دليل  فعاليتش
به ترک شھرستان شد و به تھران رفت. در تھران روزھا به 

ای ھا به تحصيل و فعاليت مشغول شد. ھستهکارگری و شب
ود، کار تبليغات در مناطق شده ب دھیسازمانکه رفيق در آن 

 ١٣۶١کارگری تھران را بر عھده داشت. در اواسط سال 
محل کار رفيق اسکندر به محاصره پاسداران سرمايه درآمد، 
رفيق اسکندر توانست حلقه محاصره را شکسته و از منطقه 
خارج شود. با توجه به از بين رفتن تمام امکانات علنی، 

برای  ١٣۶٢ندر در سال مجبور به زندگی مخفی شد. اسک
برقراری ارتباط مجدد با سازمان به کردستان رفت. پس از 
طی دوره آموزشی در عمليات رفقای پيشمرگه شرکت 

کرد؛ و مدتی نيز در مقر راديو به فعاليت مشغول بود. در می
  .جان باختدر جريان دفاع از مقر راديو  ١٣۶۴چھارم بھمن 

   

   محمدی مھران

در شھر بروجرد متولد  ١٣٣٩ی در سال رفيق مھران محمد
اش را از دوران دبيرستان آغاز کرد. پس شد. فعاليت سياسی

و  دھیسازمانھای مرکزی محالت از ھسته دريکیاز قيام 
امنيتی مجبور به ترک محل فعاليت شد و  داليلفعال شد. به 

با نظر تشکيالت از منطقه خارج گرديد. پس از پنج ماه مجدداً 
مھران برقرار و به تشکيالت اراک منتقل شد.  ارتباط

مسئوليت مھران در اين دوره ھسته انتشارات بود. در سال 
، دستگير و پس اختفايشبا ھجوم مزدوران به محل  ١٣۶٠
به ھمراه رفقايش به  ١٣۶١ھا شکنجه در چھارم آبان از ماه

  جوخه اعدام سپرده شد.

 

  محمدی مھری

سازمان در تھران بود که رفيق مھری محمدی از فعالين 
در زندان اوين به جوخه تيرباران سپرده  ١٣۶٠ ماهدی دردھم

  شد.

  محموديان حسن

» اوز«در شھرک  ١٣٢٧رفيق حسن محموديان در سال 
متولد شد. تحصيالت ابتدائی و متوسطه را در شھرھای اوز، 

وارد دانشکده  ازآنپسبندرلنگه و شيراز به پايان رساند. 
دانشگاه شيراز شد. رفيق از فعالين دانشجوئی بود.  کشاورزی

مزدوران ساواک به خوابگاه دانشگاه  ١٣۵٠در ششم دی 
حمله کرده و طی يک درگيری طوالنی، رفيق حسن به ھمراه 

 .جان باختندو محمدرضا احمدی  ھاحاج شفيعیرفقا مرتضی 
مزدوران رژيم اعالم داشتند که رفقا در حين ساختن يک بمب 

  اند.باختهجان

   

   مختوم عبدالحکيم

رفيق عبدالحکيم مختوم در يک خانواده 
کارگری در گنبد متولد شد. تحصيالت 
ابتدائی و متوسطه را در گنبد به پايان 

سپاه  عنوانبهرساند و دوره سربازی را 
معلم  عنوانبه ازآنپسگذراند.  دانش

راھی يکی از روستاھای شرق گنبد شد. 
فعاالنه در تظاھرات و  در جريان قيام

اعتراضات شرکت داشت. رفيق مختوم از بدو تأسيس کانون 
سياسی خلق ترکمن و ستاد مرکزی شوراھای  -فرھنگی

ت. ی داشبای در اين نھاد انقالصحرا فعاليت گستردهترکمن
ای استوار و پوالدين داشت و در ميان ھمه مختوم روحيه

يم رکمن از محبوبيتی عظدھقانان از زابلی گرفته تا بلوچ و ت
 نفرهپنج ھيئت، ١٣۵٨برخوردار بود. روز ھجدھم بھمن سال 

زمين و رسيدگی به  مسئلهاز وزارت کشاورزی مأمور حل 
چھار رھبر خلق ترکمن رفقا  اتفاقبهکار شوراھای دھقانی 

توماج، واحدی، جرجانی، مختوم در ساختمان ستاد شوراھای 
کنند. پس از پايان زار میدر گنبد جلسه برگ صحراترکمن

، ھمگی از ستاد خارج و شبنيمهبعد از  ٢جلسه در ساعت 
دولتی با يک ماشين ديگر به راه  ھيئترفقا با يک ماشين و 

افتد. روی پل شمال غربی شھر پاسداران سرمايه به ھر می
دھند. ماشين اول بازرسی و حرکت دو ماشين ايست می

 ٢٢شوند. روز ا بازداشت میکند. رفقای ترکمن در اينجمی
 ٢۶کنند. روز بھمن رفقا را به تھران و زندان اوين منتقل می

 سلطنتبھمن، چھار رفيق فدائی از اوين به مرکز سپاه در 
دوست" معاون منتقل شدند و در اختيار "محسن رفيق آباد

بھمن در  ٢٩فرمانده سپاه قرار گرفتند. سحرگاه روز دوشنبه 
اد و چمن بيد) اجس مينودشتبجنورد (بين  مسير بين گنبد و

  رفقا يافت شد. شدهبستهو به گلوله  شدهشکنجه

   

   الدينمخلص آبادی شمس

الدين مخلص آبادی در جريان قيام فعاالنه در رفيق شمس
اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت. پس از قيام به صفوف 

دستگير شد. رفيق شمس  ١٣۶٠فدائيان پيوست و در سال 
در زندان اوين به جوخه  ١٣۶١از روزھای سال  يکیدر

  تيرباران سپرده شد.
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  مدائن داوود

در  ١٣٣٢رفيق داوود مدائن در سال 
آباد تھران و در يک خانواده نظام

کارگری متولد شد. از ھمان ابتدا، 
زندگی و کار در کارخانه، او را دشمن 

ناپذير سرمايه و پذيرای آشتی
د. با عضويت در سوسياليسم بار آور

يک ھسته انقالبی، فعاليت سياسی را 
دستگير و به سه سال  ١٣۵٢آغاز کرد. اولين بار در سال 
از زندان آزاد شد، در  ١٣۵۶زندان محکوم شد. در سال 

جريان قيام ھمچون ديگر فدائيان، نقش فعالی در تسخير 
در ميدان  ۶تسخير کالنتری  ازجملهمراکز نظامی داشت. 

ختمان سازمان جاسوسی آمريکا در ايران و زندان ثريا، سا
ھوادار سازمان فعال  ھایدھی ھستهسازماناوين. ھمچنين در 

و آگاه نمودن  دھیسازمانای از بود. در کنار آن لحظه
غفلت » شرکت فلور اصفھان«کارگران محل کار خود 

کرد و ارتباط با کارگران افسريه تھران را نيز ھمچنان نمی
د. پس از قيام در بخش چاپ تحت مسئوليت رفيق حفظ نمو

شد. رفيق داوود پس از انشعاب، به خاطر  دھیسازمانھادی 
 دھیسازماناش در بخش نظامی ھای نظامیجسارت و قابليت

به ھمراه رفيق سيامک اسديان  ١٣۶٠شد. بعد از سی خرداد 
(اسکندر) و رفقای کميته نظامی در چندين عمليات عليه 

پاه و کميته شرکت داشت. در بيست و چھارم مرداد مراکز س
ای ھدر يک تور خيابانی دستگير و زير شکنجه ١٣۶٠سال 

وحشيانه قرار گرفت. مقاومت مطلق رفيق داوود که حاصل 
عمری مبارزات انقالبی و آگاھی سوسياليستی او بود، رژيم 

 براثررفيق داود را که  ١٣۶١آبان  دردھمرا بر آن داشت که 
جه ديگر عضو سالمی در بدن نداشت، به جوخه اعدام به شکن

  سپارد.

   

   مدائن لقمان

در  ١٣٣۴رفيق لقمان مدائن در آذرماه 
آباد ای کارگری در محله نظامخانواده

تھران متولد شد. تحصيالت ابتدائی را در 
ھمين محله به پايان رساند. در سال 

به ھمراه خانواده به محله کارگر  ١٣۴٢
فسريه در شرق تھران رفت. در نشين ا

آنجا با درد و محنت و فقر، بيشتر آشنا 
شد. دوران دبيرستان و ھنرستان را به ھمراه کار در تابستان 

 به فروشندگی يک سالسپری نمود. پس از اخذ ديپلم برق، 
 ازآنپسبه سربازی رفت و  ١٣۵٣لباس مشغول شد. در آبان 

ق برق استخدام شد. رفي تکنيسين عنوانبه» رنو«در کارخانه 
لقمان پس از قيام در محله افسريه فعاليت سياسی خود را در 

 را با مردم ارتباطشگاه ارتباط با سازمان گسترش داد. ھيچ
ھا از ساعت زحمتکش محله افسريه قطع نکرد. گاھی شب

کرد. رفيق چھار صبح در اين محل اعالميه پخش می تايازده
داشت.  نظيریکمای خالقيت توده یدھسازمانلقمان در امر 

سرانجام در سی شھريور در ساعت شش عصر در حوالی 
دو رفيق ديگر دستگير شد و به جرم  اتفاقبهخيابان مصدق 

ھای داشتن جلد اسلحه، ھر سه رفيق پس از تحمل شکنجه

در تھران ھمراه با دو رفيق  ١٣۶٠بسيار در روز پنجم مھر 
ی و جالل نائينی و چھل مبارز رفقا محمود بابائ رزمشھم

  ديگر، به جوخه اعدام سپرده شد.

  

  مددی دارستانی قدرت اله

رفيق قدرت اله مددی دارستانی در سال 
ھای زيتون در شھر شکوفه ١٣٤٠

رودبار چشم به جھان گشود و ھمگام با 
پيکار با بيدادگری را با  ۵٧خيزش 

رفيق  .پيوستن به سازمان آغاز نمود
ر شھر رودبار دستگير و به قدرت اله د

زندان رشت برده شد. رفيق قدرت اله در 
سوزی ساختگی در زندان سپاه به دنبال آتش ١٣۶١اسفند  ٢۵

  پاسداران در زندان سپاه رشت سوخت و جان باخت.

   

   چی زھرهمديرشانه

رفيق زھره مدير شانه چی در مرداد 
در تھران متولد شد. دوران  ١٣٣٢

را در دبيرستان تحصيالت متوسطه 
فروردين به پايان رسانيد. رفيق 

السادات روحی آھنگران دبير نزھت
رياضی در اين دبيرستان بود، از اين 
طريق رفيق زھره با سازمان آشنا شد. 

رفيق زھره دانشجوی مدرسه عالی علوم قضائی در شھر قم 
به سازمان پيوست. در نوزدھم خرداد  ١٣۵٠بود. از سال 

ھا ورين ساواک و کميته مشترک به خانه آنمأم ١٣۵٢سال 
ھجوم آورده و رفيق زھره را دستگير کردند، پس از 

شود. دو ھای زياد رفيق زھره پس از شش ماه آزاد میشکنجه
 وزندگیگيرد ماه پس از آزادی، مجدداً با سازمان ارتباط می

کند. سرانجام در حمله بيست و ھشتم مخفی را آغاز می
ساواک به خانه تيمی در رشت،  ١٣۵۵سال  ماهارديبھشت

  بازد.پس از چند ساعت مقاومت جان می

   

  چی محسنمديرشانه

چی در مھرماه سال رفيق محسن مدير شانه
در تھران در يک خانواده سياسی  ١٣٢٧

متولد شد. از دوران دبيرستان مبارزاتش 
را آغاز کرد. پس از گرفتن ديپلم وارد 

ن د و يکی از فعاليدانشکده علوم پزشکی ش
 ١٣۴٧جنبش دانشجوئی بود. در سال 

توسط ساواک دستگير و به يک  باريک
در ارتباط با سازمان  ١٣۵٠سال زندان محکوم شد. در سال 

به پنج سال زندان محکوم شد.  اين بارمجدداً دستگير شد. 
ھای مزدوران کارساز واقع نشد و رفيق محسن اسرار شکنجه

رژيم  ١٣۵۵را ھمچنان حفظ نمود. در سال اش نھفته در سينه
از فرط استيصال پس از پايان دوره محکوميت رفيق محسن، 
از آزادی وی خودداری کرد و او را مجدداً به پنج سال زندان 

ای در اثر مبارزات توده ١٣۵٧محکوم کرد. باالخره در سال 
، محسن »اکثريت«از زندان آزاد گرديد. پس از انشعاب 

اجرائی و سپس عضويت کميته مرکزی  ھيئتعضو  عنوانبه
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 ناپذيری ازسازمان در بازسازی تشکيالت کوشش خستگی
 رئيسهھيئتخود نشان داد. در کنگره اول سازمان عضو 

کنگره بود و مجدداً به عضويت کميته مرکزی انتخاب گرديد. 
تنھا چند روز پس از کنگره، رفيق محسن در جريان يک نبرد 

جان  ١٣۶٠زدوران رژيم در بيست و چھارم آذر خيابانی با م
  باخت.

  

   مرادی علی

رفيق علی مرادی، کارگر اداره بندر شاھپور فرزند کار و 
 غمشرنج و نمونه يک کارگر مبارز بود که ھمواره درد و 

طبقه کارگر از قيد استثمار و ستم بود. رفيق علی  رھايی
ان انش کارگربيشترين نيروی خود را برای ارتقاء آگاھی و د

ھا را متشکل کند. در يک حادثه رانندگی در تا آن کاربردبه 
  .جان باخت ١٣۵٨سال 

    

  مرعشی فرشاد

رفيق فرشاد مرعشی در آستانه قيام، 
ھمچون بسياری از ھمساالن خود، در 
صف اول تظاھرات، فعال بود. پس از 

آموزان پيشگام پيوست. دانش صفبهقيام 
وظائف خود، با  پيشبرد درراهھميشه 

ناپذير عمل شور و شوق و خستگی
پس از پخش  ١٣۵٩بھمن  ٢۵کرد. در می

اش با موتور به خانه کهدرحالیاعالميه مراسم قيام و سياھکل 
جان ، در جريان تصادف با يک ماشين، در دم گشتبرمی
  .باخت

    

   مستعان محمود

 متولد شد. رفيق محمود ١٣٢٨رفيق محمود مستعان در سال 
پس از پايان تحصيالت متوسطه وارد دانشکده فنی شد. رفيق 
محمود در دوران دانشگاه به فعاليت سياسی روی آورد و در 
جريان قيام به ھمراه ديگر رفقای فدائی فعاالنه در اعتراضات 
و تظاھرات شرکت داشت. پس از قيام رفيق محمود در ارتباط 

الت به تشکي مستقيم با سازمان قرار گرفت. در پی ضربات
اصفھان رفيق محمود نيز دستگير شد. رفيق محمود از بدو 

فرسا قرار گرفت و ھای طاقتدستگيری تحت شکنجه
وار مقاومت کرد. پاسداران سرمايه روز سيزدھم خرداد فدائی
رفيق محمود را در اصفھان به جوخه اعدام  ١٣۶٣سال 

  سپردند.

   

  مسلم خانی اکبر

آذرماه سال  ٢٨در خانی  اکبر مسلمرفيق 
ای در ھمدان در خانواده ١٣٢٧

زحمتکش متولد شد رفيق اکبر به علت 
شرايط نامساعد مالی نتوانست 

را به پايان برساند. پس از  تحصيالتش
کارگر  عنوانبهگرفتن مدرک سيکل 

از  ازآنجاکه. کارکردکفاش آغاز به 
 اکودکی به کار و رنج زندگی آشنا بود، راه سرخ فدائيان ر

به اسارت  ١٣۶١برگزيد و در اين راه در اواخر تابستان 

ھا را دژخيمان درآمد در زندان سپاه ھمدان، انواع شکنجه
تحمل کرد و با عھدی که با خود بسته بود، کالمی بر زبان 

در  ١٣۶٢نياورد. رفيق اکبر در روز نوزده فروردين سال 
ان علی اشترانی سرودخو رزمشھمھمدان به ھمراه رفيق 

  جوخه تيرباران رفت. پایبه

   

   مشيدی شعاع الدين

الدين مشيدی از رزمندگان  رفيق شعاع
در شھر رشت متولد  ١٣٢١سياھکل در 

شد. پس از پايان تحصيالت متوسطه در 
آموز ممتاز دانش عنوانبه ١٣۴٠سال 

در رشته مھندسی برق وارد دانشکده 
تکنيک تھران شد. در ھمين زمان در پلی
رزات دانشجوئی فعاالنه شرکت مبا

، ازآنپسداشت. بعد از اتمام تحصيالت به سربازی رفت و 
و سپس کارمند شرکت  راديوتلويزيونکارمند بخش فنی 

در ارتباط با رفقای  ١٣۴۶مخابرات بود. رفيق در سال 
ھنگام تشکيل گروه، مسئوليت شھری  ؛ وسياھکل قرار گرفت

ی معينھمراه رفقا فاضلی و تيم گروه را بر عھده داشت و به 
نمود. ، در جھت تدارک عمليات مسلحانه فعاليت میعراقی

دستگير و پس از تحمل  ١٣۴٩بھمن  ١٢در تاريخ 
به ھمراه ديگر رفقا  ١٣۴٩اسفند  ٢۶ھای فراوان، در شکنجه

  تيرباران شد.

   

   مصطفوی کيوان

در  ١٣۶٢رفيق کيوان مصطفوی در سال 
دستگير شد. طی ضربه به بخش محالت 

ق با رفي گوھردشترفيق کيوان در زندان 
به سر  بنديکزاده در محسن رجب

برد. روز ششم شھريور در جريان می
 ١٣۶٧کشتار زندانيانی سياسی در سال 

گوھردشت به جوخه اعدام  در زندان
  سپرده شد.

    

   مظاھری کيومرث

ای سياسی متولد رفيق کيومرث مظاھری در رشت در خانواده
. قبل از قيام با سازمان آشنا شد و در جريان قيام در ارتباط شد

مستقيم با سازمان قرار گرفت. پس از انشعاب، در کميته 
کارگری به فعاليت مشغول شد. در پی ضربه به اين بخش در 

 فرسا قرارھای طاقتدستگير شد و تحت شکنجه ١٣۶۴سال 
د و رگرفت، رفيق کيومرث ھمچون ديگر فدائيان مقاومت ک

 از دريکیگران نداد. رفيق کيومرث اطالعاتی به شکنجه
  به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۶۶روزھای سال 

   

   معادی احمد (حسين)

متولد شد. در  ١٣۴٠رفيق احمد (حسين) معادی در سال 
جريان قيام فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت 

يق يوست. رفآموزان پيشگام پو پس از قيام به صفوف دانش
ھای دستگير و تحت شکنجه ١٣۶٠احمد پس از سی خرداد 

 ١٣۶١وحشيانه قرار گرفت. پاسداران سرمايه در دوم بھمن 
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  رفيق احمد را در زندان اوين به جوخه اعدام سپردند.

   

   معاضد (فضيلت کالم) شيرين

رفيق شيرين معاضد (فضيلت کالم) در 
 در يک خانواده سياسی متولد ١٣٢۴سال 

ان در دبيرست کهھنگامیشد. رفيق شيرين 
کرد به ھمراه هللا نصر) تحصيل می(ولی

رفيق مھرنوش ابراھيمی يک محفل 
مطالعاتی را تشکيل دادند. پس از پايان 
تحصيالت متوسطه، رفيق شيرين وارد 

شد و پس از اتمام آن در يک دبستان  معلمتربيتسرای دانش
باسی خاکی) آغاز به دخترانه در جنوب تھران (محله ع

 شناسیجامعهرفيق شيرين در رشته  ١٣۴۵. در سال کارکرد
برای طی  ١٣۴۶نيز در دانشگاه به تحصيل ادامه داد. سال 

يک دوره آموزش رزمی مدت چند ماه به خارج از ايران 
آباد ژاله خانه تيمی رفقا در فرح ١٣۵١رفت. در مرداد سال 
ين از ناحيه پا مورد رفيق شير اگرچهبه محاصره درآمد. 

از محاصره  راحتیبهاصابت گلوله قرار گرفت، توانست 
فی ھای مختلخارج شود. رفيق شيرين که در سازمان مسئوليت

مسئول شاخه  ۵٣را بر عھده داشت در ارديبھشت سال 
آذربايجان و انتشارات سازمان بود. در روز ششم ارديبھشت 

ر ن را که به س، رفيق مرضيه قصد داشت رفيق شيري١٣۵٣
 کرده از منطقه باخبررفت، يک قرار مشکوک و لو رفته می

خارج کند. در ھمين درگيری رفيق شيرين معاضد (فضيلت 
بود، پس از درگيری مسلحانه  حاضرشدهکالم) در سر قرار 

در آخرين لحظات با خوردن قرص سيانور، قصد خودکشی 
ود. شده میکه سريعاً توسط مزدوران به بيمارستان بر داشت

البته مزدوران ساواک خبر از کشته شدن ھر دو رفيق دادند. 
، دادندقرارھا رفيق شيرين را تحت شديدترين شکنجه ازآنپس

وار شکنجه را تحمل کرد و کالمی بر ولی رفيق شيرين فدائی
زبان نياورد. آخرين بار رفيق شيرين در تيرماه ھمان سال با 

 شدهديدهزندان کميته مشترک در  شدهشکنجهبدنی سوخته و 
  بازد.رفيق زير شکنجه جان می ازآنپسبود؛ و 

   

   معبد فرشيد

رفيق فرشيد معبد در جريان قيام با سازمان آشنا شد و پس از 
قيام به صفوف فدائيان پيوست. شکارچيان انسان در يک 

رفيق فرشيد را به  ۶٣تا  ۶٠ھای تاريخ نامشخص بين سال
  ردند.جوخه تيرباران سپ

   

  معتقد محمدعلی (امير)

(امير) معتقد در جريان قيام با سازمان آشنا  محمدعلیرفيق 
شد و در تظاھرات و اعتراضات فعاالنه شرکت داشت. رفيق 
محمد عضو حوزه چاپ سازمان بود و در واحد شمارش 

شنبه شب بيست و سوم اسفند، مزدوران کرد. يکفعاليت می
رش وابسته به حوزه چاپ حمله کميته و سپاه به مرکز شما

 وار تا آخرين گلوله بهکردند. رفقا عباس، جواد و امير، فدائی
مقاومت پرداختند و طی يک نبرد نابرابر پس از به ھالکت 

لوله اصابت گ براثررساندن دو پاسدار و رئيس کميته منطقه، 
  .جان باختند

   معروفی قاسم

اباد متولد شد. در شھر مھ ١٣٢٩رفيق قاسم معروفی در سال 
بود که پس از قيام به صفوف  رفقانیرفيق قاسم از اولين 

 دھیسازمانسازمان پيوست. پس از انشعاب نيز در تجديد 
ای داشت. رفيق قاسم ھمچنين رفقای پيشمرگه نقش برجسته

 روز ھجدھماز مسئولين نظامی سازمان در کردستان بود. 
» دارساوين«سردشت ده  -بانه درراه ١٣۵٩شھريور سال 

درگيری شديدی بين نيروھای پيشمرگه و يک ستون ارتشی 
اصابت يک خمپاره در سنگر رفقا، رفيق  براثربه وجود آمد. 

  .جان باختندقاسم و رفيق ابوبکر 

   

   معصوم خانی محمدرضا

رفيق محمدرضا معصوم خانی پس از پايان تحصيالت 
نعتی در رشته برق وارد دانشگاه ص ١٣۵١متوسطه در سال 

تھران شد. رفيق محمد در دانشگاه در اعتراضات دانشجوئی 
زندگی مخفی  ١٣۵٣فعاالنه شرکت داشت و در اواخر سال 

را آغاز کرده و در تيمی تحت مسئوليت رفيق رضا يثربی 
ھای شد. مدتی بعد رفيق دستگير و تحت شکنجه دھیسازمان

 ٢٧ فراوان قرار گرفت اما کالمی بر زبان آورد و در روز
  به جوخه تيرباران سپرده شد. ١٣۵۴فروردين سال 

  

  معصومی ھمدانی حسن

رفيق حسن معصومی ھمدانی در يک خانواده شديداً مذھبی 
از روستاھای ھمدان متولد شد. پس از پايان  دريکی

در رشته برق وارد  ١٣۴٨تحصيالت متوسطه در سال 
. ددانشگاه صنعتی شد. در دانشگاه از فعالين دانشجوئی ش

در  ١٣۵١خرداد سال  ٣١رفيق حسن در شب چھارشنبه 
خيابان ايرانمھر (نزديک ميدان ژاله) به محاصره مزدوران 

وار به مقابله پرداخت و پس ساواک درآمد، رفيق حسن فدائی
از کشته و زخمی کردن چند مأمور، مورد اصابت گلوله قرار 

  .جان باختگرفت و 

  

  معظمی رضا

در تھران متولد شد. در  ١٣٣٥ل رفيق رضا معظمی در سا
شد و در  –پنج سال حکم زندان  -دستگير ١٣٥٩بھار 

  اعدام شد. ١٣۶٧شھريور 

  

   هللامعلم عزت

متولد شد. تحصيالت  ١٣٣۶هللا معلم در سال رفيق عزت
متوسطه را به پايان رسانده بود. پس از قيام به صفوف فدائيان 

ج رفيق ديگر در به ھمراه پن ١٣۶٠پيوست. در بيستم مھر 
  آمل به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   معماران بنام رفعت

در تبريز متولد شد.  ١٣٢۴رفيق رفعت معماران بنام در سال 
سرای عالی سپاه پس از پايان تحصيالت متوسطه وارد دانش

. کردکارمعلم آغاز به  عنوانبهدانش شد. پس از پايان تحصيل 
که  در کرج ١٣۵٧سال  رفيق رفعت در روز اول خرداد

 رفتند، متوجهھمراه با رفيق سليمان به سمت خانه تيمی می
محاصره خانه و حضور مأمورين نيروھای کميته مشترک 
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شوند. رفقا برای اينکه ديگر رفقای خانه تيمی را متوجه می
محاصره کنند درگيری با نيروھای کميته مشترک را آغاز 

يرند. گا در محاصره قرار میو به دين ترتيب خود رفق کنندمی
رفيق رفعت در پناه آتش رفيق سليمان خط محاصره را 

گيرد، در اين خانه سنگر می خانهيکدر  ازآنپسشکسته و 
اصابت گلوله مزدوران،  براثرو  تا آخرين گلوله دفاع کرده

  بازد.می جان

 

   معينی عراقی اسماعيل

رفيق اسماعيل معينی عراقی از رزمندگان 
در اراک متولد  ١٣٢١ياھکل در سال س

شد. پس از اتمام دوره تحصيالت متوسطه، 
تکنيک وارد دانشکده پلی ١٣۴١در سال 

در رشته  ١٣۴۵تھران گرديد. در سال 
به  ١٣۴۶التحصيل شد. در سال برق فارغ

ظريفی پيوست. رفيق  –گروه جزنی 
اسماعيل در ارتباط با رفقای سياھکل در گروه شھر فعاليت 

در محل کارش، شرکت  ١٣۴٩بھمن  ١٢کرد. در تاريخ می
به  ١٣۴٩اسفند  ٢۶سھامی تلفن، بازداشت شد و در روز 

  به جوخه اعدام سپرده شد. رفقايشھمراه ديگر 

   

  مفتاح محمدابراھيم

از  دريکیرفيق محمدابراھيم مفتاح از ھواداران سازمان 
صحرا، طی در ترکمن ١٣۵٨روزھای فروردين سال 

  .جان باختری درگي

   

   مفتاحی اسدهللا

رفيق اسدهللا مفتاحی در ساری متولد شد. 
پس از پايان تحصيالت متوسطه، در رشته 
پزشکی وارد دانشگاه تبريز شد. در ھمين 
دوران فعاليت سياسی خود را آغاز کرد. 

به گروه  ١٣۴٨رفيق اسد از سال 
 ازجملهپويان پيوست. بعداً  -احمدزاده

ه قرار شد به تيم کوه وصل بود ک رفقانی
شود، اما با آغاز حرکت سياھکل عمالً اين برنامه اجرا نشد. 

رفيق اسد به تھران رفت و در يک تيم تحت مسئوليت  ازآنپس
رفيق مسعود احمدزاده به فعاليت پرداخت. پس از مدتی به 
يک تيم ديگر تحت مسئوليت رفيق چنگيز قبادی منتقل شد. 

بر سر يک قرار  ١٣۵٠يور سال شھر ٢١رفيق اسد در 
فرسا، بدون آنکه ھای طاقتدستگير و پس از تحمل شکنجه

به  ١٣۵٠ اسفندماهکالمی بر زبان آورده باشد در يازدھم 
  جوخه تيرباران سپرده شد.

  

  

   فتاحی عباسم

 ١٣٢۴خرداد  ٢۵رفيق عباس مفتاحی در 
در شھر ساری متولد شد. پس از اتمام 

وارد  ١٣۴٢طه در سال تحصيالت متوس
دانشکده فنی دانشگاه تھران شد. در دوران 
دانشگاه از طريق فعالين سياسی با گروه 

ظريفی آشنا شد و در ھمان زمان  -جزنی
با رفيق سالحی آشنا شد و در ادامه با رفقا 

پويان و مسعود احمدزاده ارتباط برقرار کرد. رفيق عباس 
 پس از تشکيل سازمان، رفيقسازمان بود.  گذارانبنياننيز از 

عباس در کادر مرکزی قرار گرفت. نام رفيق عباس پس از 
حمله به کالنتری قلھک لو رفته بود. به ھمين دليل پس از 

، نام و عکس رفيق عباس در »فرسيو«اعدام انقالبی 
رفيق بر  ١٣۵٠ھا انتشار يافت. سرانجام در بھمن روزنامه

ليس يافت. پس از کشتن سر يک قرار خود را در محاصره پ
د. اش دستگير شگلوله در اسلحه گيرکردنچند مزدور به علت 

دژخيمان ساواک پانزده روز تمام او را شکنجه دادند ولی 
به ھمراه پنج  ١٣۵٠اسفند  ١١رفيق عباس سخن نگفت. در 
  جوخه اعدام رفت. سویبهرفيق ديگر با قامتی استوار 

   

   مفرد طاھری حميدرضا

بود که در  وچھارسالهبيستدرضا مفرد طاھری رفيق حمي
در گوھردشت اعدام  ۶٧جريان کشتار زندانيان سياسی سال 

  شد.

   

   مالطالقانی حسين

 دريازدهرفيق حسين مالطالقانی 
در يک خانواده  ١٣٢٨ارديبھشت سال 

از محالت قديمی تھران  دريکیمذھبی 
ديده به جھان گشود. رفيق » آبادخانی«

پايان دوره تحصيلی دبستان،  حسين پس از
و در يک کارگاه نجاری  کارکردآغاز به 

اش مشغول به کار شد و تا زمان دستگيری
به ھمين کار مشغول بود. زمانی که نزديک  ١٣۵٩در سال 

ھای ھفتگی کوھنوردی که سال سن داشت، در برنامه ١۶به 
شده بود، شرکت کرد.  دھیسازمان دوستانشتوسط يکی از 

-۵٢فعاليت سياسی را آغاز کرد. از سال  کمکمن راه از اي
در ارتباط با رفقای ھوادار سازمان قرار گرفت. رفيق  ١٣۵١

به انگليس رفت و طی تماس با رفيق  ١٣۵۶حسين در سال 
بھمن را آغاز کرد.  ١٩منوچھر کالنتری، ھمکاری با رفقای 

ی اھدر جريان قيام به ايران بازگشت و پس از قيام در ھسته
تبليغاتی آغاز به فعاليت نمود. پس از مدتی رفيق حسين عضو 

واحد کارگاه ھنر سازمان شد و تا زمان » کر«گروه 
 ١٣۵٩دستگيری در ھمين واحد به فعاليت ادامه داد. در پائيز 

پس از بازگشت از يک فعاليت تبليغاتی به ھمراه رفيق عباس 
د. تگير ش) و يک رفيق دختر در خانه دسشکر الھی(يعقوب 

ديگر رفقا آزاد شوند، رفيق حسين مسئوليت  کهاينبرای 
به  ازآنپسدر خانه را بر عھده گرفت.  آمدهدستبه وسايل

جزو اولين گروه  ١٣۶٠پنج سال زندان محکوم شد. در خرداد 
حصار منتقل شد؛ و زندانيان سياسی بود که از اوين به قزل
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شد. رفيق حسين  به زندان گوھردشت منتقل ١٣۶١در مھر 
تمام  مورداحترامبه خاطر شخصيتی که داشت در زندان 

زندانيان بود. در جريان کشتار زندانيان سياسی در سال 
گذشته بود،  محکوميتشسه سال از پايان  اگرچه، ١٣۶٧

ای را امضا مزدوران از وی فقط خواسته بودند که زير ورقه
ين اما اين را کند که مسلمان است تا اعدام نشود. رفيق حس

وخه ج پایبهوار قبول نکرد و گفت که فدائی است و فدائی
  اعدام رفت.

  

   محمدی ناھيد (زھره)ملک

در يک  ١٣۴٣رفيق ناھيد (زھره) ملک محمدی در سال 
رغم خانواده زحمتکش در قم متولد شد. در جريان قيام علی

سن کمی که داشت، فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات 
ام فدائيان پيوست و در پيشگ صفبهت. پس از قيام شرکت داش

آموزی فعال بود. رفيق ناھيد پس از دستگيری تحت دانش
وار مقاومت کرد فرسا قرار گرفت و فدائیھای طاقتشکنجه

و از مواضع سازمان دفاع نمود. شکارچيان انسان که از 
مقاومت رفيق ناھيد خشمگين بودند، در سيزدھم آذرماه 

  را در زندان قم به جوخه اعدام سپردند.او  ١٣۶٠

  

   ملکانی نژاد روح اله (ملک)

در آبادان متولد شد.  ١٣٢۶سال  مھرماهرفيق ملک در 
تحصيالت متوسطه را در ھمين شھر به پايان رساند و 

در رشته مھندسی برق وارد دانشگاه تھران شد.  ازآنپس
االنه فع ١٣۵۶التحصيلی در سال رفيق ملک تا ھنگام فارغ

در اعتراضات صنفی و سياسی دانشجوئی شرکت داشت. در 
جريان اين مبارزات با سازمان آشنا شد. پس از پايان 

. در به کارکردتحصيالت در نيروگاه برق زنجان آغاز 
جريان قيام بھمن دوشادوش ديگر رفقای فدائی در خلع سالح 

قيم تفعاليت مس ازآنپسھا شرکت داشت و ھا و پادگانکالنتری
خود را با سازمان آغاز کرد. بعد از طرد خائنين اکثريتی از 
سازمان، رفيق ملک در تشکيالت کارگری و غرب تھران به 
فعاليت ادامه داد. در پی ضربه به کميته کارگری در سال 

رفيق ملک به ھمراه چند رفيق ديگر در مردادماه  ١٣۶٢
لک و ق مفرسا نتوانست رفيھای طاقتدستگير شدند. شکنجه

ديگر رفقا را به حرف آورد. اينکه رفيق ملک زير شکنجه 
جان باخته و يا به جوخه اعدام سپرده شده است، مشخص 

اش به خانواده ١٣۶٢نيست. دژخيمان رژيم در بھمن سال 
اعالم کردند که رفيق ملک در زندان اوين به جوخه اعدام 

  سپرده شده است.

   

   ملکوتيان محمدعلی

از شھرھای گيالن متولد  دريکیی ملکوتيان رفيق محمدعل
آغاز  ١٣۴۵ھای قبل از اش را از سالھای سياسیشد. فعاليت

با کمک تعدادی از فعالين سياسی، گروه  ١٣۴۶کرد. در سال 
کنگاور را به وجود آورد. اين گروه معتقد به مبارزه  -رشت

دستگير و به  ١٣۴٨مسلحانه بود. در ھمين رابطه در سال 
ای ال زندان محکوم شد. رفيق محمد در زندان نمونهسه س

درخشان از وفاداری به آرمان کارگران و زحمتکشان بود. 
 ١٣۵٣از زندان آزاد ولی مجدداً در سال  ١٣۵١در سال 

در  ازآنپسدر زندان به سر برد.  ١٣۵۶دستگير و تا سال 
مشغول به کار شد. در روزھای  عالی سازشرکت سھامی 

ی حمله به چند پادگان را بر عھده داشت. تا اينکه قيام، رھبر
بھمن  ٢٢در جريان حمله به پادگان جمشيديه تھران در 

  .جان باختبه ضرب گلوله مزدوران  ١٣۵٧

   

   ملکی ايوب

در  ١٣٣٩رفيق ايوب ملکی در سال 
ای تھيدست روستای کھريز در خانواده

متولد شد. رفيق ايوب که در محيطی 
محروميت و فقر  سرشار از رنج و

بود، مشکالت و مصائب  شدهبزرگ
شناخت و با روستائيان را از نزديک می

زحمتکشان، به  رھايیتمام توان خود برای 
صفوف فدائيان پيوست. رفيق ايوب در تظاھراتی که توسط 

 برگزارشدهھواداران سازمان در اروميه در روز ششم تيرماه 
، توسط جان باخت قصاب آزادو طی آن رفيق محمدرضا  بود

گاه اروميه، رفيق ايوب چند پاسداران دستگير شد. در شکنجه
وار قرار گرفت، اما فدائی بسيار شديدھای روز تحت شکنجه

 و سوم روز بيستمقاومت کرد و کالمی بر زبان نياورد. 
  جوخه آتش رفت. پایبه سرودخوانان ١٣۶٠مرداد سال 

  

  ملکی پرويز

در  ١٣٢٠ل رفيق پرويز ملکی در سا
رفيق پرويز در سال  تھران متولد شد.

در تھران دستگير شد. رفيق  ١٣۶٣
جريان کشتار زندانيان پرويز ملکی در 
  در تھران اعدام شد. ۶٧سياسی در سال 

  

   ململی علی

لد متو مسجدسليمانرفيق علی ململی در 
شد. در جريان قيام به صفوف ھواداران 

 ١٣۵٨فدائيان پيوست. در شھريور سال 
ھای سازمان به به جرم پخش اعالميه

در اھواز  والی زادهھمراه رفيق ھوشنگ 
دستگير و به شوش منتقل شد. رفيق علی 
به دو سال زندان محکوم شد، اما پس از 

 ١٣۶٠پايان دوره محکوميت آزاد نشد و در بيست و دوم آبان 
در کنار رفيق ھوشنگ در شوش به جوخه تيرباران سپرده 

 شد.

  

  يز منوچھرمم 

متولد شد. پس از پايان  ١٣٢٢رفيق منوچھر مميز در سال 
دوره تحصيالت ابتدائی و متوسطه وارد دانشکده فنی شد. در 
دانشگاه از فعالين سياسی بود و در ھمين زمان با سازمان 

يک فدائی در اعتراضات و  عنوانبهآشنا شد. در جريان قيام 
قيام در ارتباط  تظاھرات فعاالنه شرکت داشت و پس از

بير د عنوانبهمستقيم با سازمان قرار گرفت. رفيق منوچھر 
مشغول تدريس بود. از ھمين طريق نيز مواضع سازمان را 

کرد. پاسداران تبليغ می آموزانشدانشدر ميان ھمکاران و 
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سرمايه به ھمين دليل رفيق منوچھر را دستگير و تحت 
چھر کالمی بر زبان . منوقراردادندفرسا ھای طاقتشکنجه

در زندان اصفھان زير شکنجه  ١٣۶١اسفند  ٢٩نياورد. در 
  .جان باخت

   

   وند ناصرممی

در يک خانواده  ١٣٣٨وند در سال رفيق ناصر ممی
زحمتکش در تبريز متولد شد. ناصر پس از قيام به صفوف 
فدائيان پيوست و از رفقای فعال ھوادار در تبريز بود. پس از 

ع به کردستان، رفيق ناصر به صفوف يورش ارتجا
مرگان سازمان پيوست. پس از مدتی در يک درگيری پيش

رفيق ناصر زخمی شد و پس از چند روز و بھبودی نسبی 
برای ادامه معالجه، قصد خروج از منطقه را داشت که در 
آذربايجان غربی توسط پاسداران سرمايه دستگير شد. 

ه بر بدن رفيق، او را تحت مزدوران پس از مشاھده آثار گلول
. سپس وی را به اطالعات قراردادندفرسا ھای طاقتشکنجه

وز رھا ادامه پيدا کرد. سرانجام تبريز منتقل نموده و شکنجه
رفيق ناصر به ھمراه دو رفيق از  ١٣۶٠تيرماه سال  سوم

اولين زندانيان  عنوانبهھای فدائی، در زندان تبريز، چريک
  به جوخه تيرباران سپرده شدند. سياسی در اين شھر

 

  منادی احمد

رفيق احمد منادی از کارگران صنايع دفاع بود که در يک 
دستگير شد. در جريان قيام  ۵٣گروه ھوادار سازمان در سال 

از زندان آزاد و به فعاليت خود در بخش کارگری سازمان 
ھای صنايع دفاع بود ادامه داد. رفيق احمد از مسئولين حوزه

در جريان انشعاب از مواضع اقليت دفاع نمود. در جريان  که
ھای کارگری صنايع دفاع در سال ضربه به يکی از حوزه

 دريکیفرسا ھای طاقتدستگير و پس از تحمل شکنجه ۶٢
در زندان اوين به جوخه تيرباران  ١٣۶٣از روزھای سال 

  سپرده شد.

   

  منزه يوسف

در تبريز بود. يوسف رفيق يوسف منزه از ھواداران سازمان 
آموزی که نزديک به ھفده سال سن داشت در بخش دانش

کرد. مزدوران رژيم خمينی پس از دستگيری رفيق فعاليت می
 . ولیقراردادند بسيار شديدھای يوسف، او را تحت شکنجه

و مقاومت پرداخت.  مبارزهوار در زندان نيز به يوسف، فدائی
رفيق يوسف در زندان  ١٣۶٠از روزھای مردادماه  دريکی

 بريز به جوخه تيرباران سپرده شد.ت

  

  منصوری حسن

متولد شد. پس از پايان  ١٣٣٧رفيق حسن منصوری در سال 
تحصيالت متوسطه وارد دانشگاه شد. رفيق حسن در جريان 
قيام فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت و پس 

ن ز ھوادارااز قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق حسن ا
دستگير و  ١٣۶٠سازمان در اروميه بود و پس از خرداد 

قرار گرفت. رفيق حسن نيز  بسيار شديدھای تحت شکنجه
فرسا را به جان خريد ھای طاقتھمچون ديگر فدائيان شکنجه

ز به زندان تبري ازآنپسو اطالعاتی به شکارچيان انسان نداد. 

به دست مزدوران  ۶٠مرداد سال  روز نوزدھممنتقل شد و در 
  آدمکش جمھوری اسالمی به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   موحد بھنام

در  ١٣٣۴رفيق بھنام موحد در سال 
ای سياسی ر شھرضا متولد شد. خانواده

پس از پايان تحصيالت متوسطه، در سال 
در رشته مھندسی برق وارد  ١٣۵٢

دانشگاه صنعتی شد. رفيق بھنام سريعاً 
جويان مبارز و انقالبی دانش صفبه

پيوست و فعاالنه در اعتراضات 
دانشجوئی شرکت داشت. به ھمين دليل سه بار دستگير و 

رد وار مقاومت کتحت شکنجه قرار گرفت، رفيق بھنام فدائی
و مزدوران نتوانستند به اطالعاتی دست يابند. آخرين بار در 

س پدر زندان بود.  يک سالدستگير و نزديک به  ١٣۵۴سال 
مخفی را آغاز  وزندگیاز آزادی مجدداً به سازمان پيوست 

(خيابان  سی متریدر خيابان  ١٣۵۶کرد. در دوم آبان 
مزدوران ساواک قرار گرفت. رفيق  شناسايیکارگر) مورد 

 راثربوار به مقابله برخاست و طی نبردی نابرابر بھنام فدائی
  .جان باختاصابت گلوله 

   

   موسوی

 ۶٧جريان کشتار زندانيان سياسی در سال رفيق موسوی در 
  اعدام شد. در تھران

    

   موسی دوست موچالی حسين

موچالی از  موسی دوسترفيق حسين 
زندگی مخفی خود را  ١٣۵۴اواسط سال 

کند. رفيق حسين در يک تيم به آغاز می
 دھیسازمان آل آقامسئوليت رفيق نسترن 

 ٣١روز  بعدازظھرشده بود. در 
رفيق حسين در  ١٣۵۵سال  خردادماه

نو به محاصره مزدوران خيابان تھران
 مقاومتی و طی يک درگيری نابرابر پس از آيددرمیساواک 

  بازد.وار جان میفدائی

   

   موسی نژاد منيژه

در جريان قيام با سازمان آشنا گشت  موسی نژادرفيق منيژه 
لين او پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق منيژه از فع

در  ١٣۵٩پيشگام رشت بود که در روز سوم ارديبھشت سال 
   .جان باختحال دفاع از سنگر دانشگاه، در رشت 

  

   موالئی بيرگانی غالمرضا

يک  در مسجدسليمانرفيق غالمرضا موالئی بيرگانی متولد 
. رفيق رضا از ھمان نوجوانی متولد شدکارگری  ایخانواده

ال جنر«کارگر  کهھنگامیم به کارگری پرداخت. قبل از قيا
و با گسترش  برخاستبود به ھواداری از سازمان » موتورز

فعاليت سازمان، در ارتباط ارگانيک با سازمان قرار گرفت. 
به عضويت کميته کارگری تھران  ١٣۶١رفيق رضا در سال 

دستگير شد. پس از دستگيری، تحت  ١٣۶٢درآمد. در سال 
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 ١٣۶٣و در اوايل سال ھای وحشيانه قرار گرفت شکنجه
طبقه کارگر توسط دژخيمان رژيم جمھوری  ھایآرمان درراه

  اسالمی به جوخه اعدام سپرده شد.

  

  موالئی علی

رفيق علی موالئی در جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 

کرد، بعد یپيوست. رفيق علی که در بخش تبليغات فعاليت م
ھای دستگير و پس از تحمل شکنجه ١٣۶٠از خرداد سال 

فرسا، بيش از پنج سال در زندان به سر برد. در سال طاقت
رژيم جمھوری اسالمی تعدادی از زندانيان سياسی  ١٣٧۴

را مجدداً به دادستانی احضار کرد. رفيق علی در اين  آزادشده
از ايران شد و زمان مخفی شد. پس از مدتی موفق به خروج 

آباد پاکستان خود را به شعبه به پاکستان رفت. در اسالم
سازمان پناھندگان و آوارگان سازمان ملل متحد معرفی کرد 

که در ششم آبان  و منتظر انتقال به يک کشور ديگر بود
توسط شبکه تروريستی جمھوری اسالمی در پاکستان  ١٣٧۵

ه رفيق علی را ک ربوده شد. در اين روز پليس پاکستان جسد
 آثار شکنجه بر روی آن بود پيدا کرد. رفيق علی زير شکنجه

  باخته بود.جان

  

   مويد اکبر

 ١٣٢۵رفيق اکبر مويد در پنجم خرداد 
در تھران متولد شد. تحصيالت متوسطه 
را در مشھد به پايان رساند. سپس به 
ھمراه خانواده به تبريز رفت. در سال 

اختمان وارد در رشته راه و س ١٣۴۴
دانشکده فنی دانشگاه تبريز شد. به دليل 

س سياسی دستگير و پ -ھای صنفیفعاليت
تنبيه، رفيق را به خدمت  عنوانبهاز چند روز آزاد شد، ولی 

مجدداً به دانشگاه بازگشت و  ازآنپسسربازی فرستادند. 
تحصيل را به پايان رساند. در جريان فعاليت خود در ارتباط 

ن قرار گرفت و در شاخه تبريز در يک تيم عملياتی با سازما
شد. با آغاز زندگی  دھیسازمانبا مسئوليت رفيق نابدل، 

رود. مدتی را در تيم تدارکاتی جنوب به مخفی به تھران می
 ١٣۵٠شود. تا اينکه در اواسط سال فعاليت مشغول می

به ھمراه ديگر رفقای  ١٣۵٠اسفند  ٢٢شود. در دستگير می
  ی به جوخه تيرباران سپرده شد.فدائ

  

  مھدوی گلرخ (شھرزاد)

رفيق گلرخ (شھرزاد) مھدوی در 
شھميرزاد متولد شد. رفيق گلرخ پس از 
پايان تحصيالت متوسطه، در رشته شيمی 
وارد دانشگاه تھران شد. رفيق گلرخ از 

به زندگی مخفی روی آورد  ١٣۵٣سال 
 به وجودو در اولين تيمی که در رشت 

حت مسئوليت رفيق مھدی فوقانی، آمد ت
رفيق گلرخ در  ١٣۵۵شد. روز دوم تيرماه سال  دھیسازمان

تھران به محاصره مزدوران کميته مشترک درآمد. رفيق 
گلرخ شجاعانه به مقابله با مزدوران رژيم شاه و دفاع از خود 

  .جان باختاصابت چندين گلوله  براثربرخاست و 

   

   مھدويان آذر نوش

در تبريز  ١٣٢۶مھرماه  ٢٣مھدويان در  نوش آذررفيق 
استاديار دانشگاه کرمانشاه و  آذر نوشمتولد شد. رفيق 

نقش مھمی در  آذر نوشھای شھر بود. رفيق دبيرستان
اولين اعتصاب معلمان در جريان قيام در  دھیسازمان

را به اتھام داشتن اعتقادات  آذر نوشکرمانشاه، داشت. رفيق 
اش دستگير در خانه شبنيمهو در  ايیشناسمارکسيستی 

 شدهزدهکردند. به اين رفيق نيز اتھام نبرد مسلحانه در پاوه 
به ھمراه رفيق ھرمز و ھفت نفر ديگر  آذر نوشبود. رفيق 

در زندان کرمانشاه به  ١٣۵٨روز بيست و ھشتم مرداد سال 
  جوخه اعدام سپرده شد.

   

   مھنود بيژن

قيام فعاالنه در تظاھرات و  رفيق بيژن مھنود در جريان
اعتراضات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 
پيوست. رفيق بيژن از فعالين سازمان در اصفھان بود. در 

به ھمراه  ١٣۶٠دستگير شد و در بيست و دوم مھر  ۶٠سال 
در اصفھان به جوخه تيرباران سپرده  مبارزانتعداد زيادی از 

  شد.

  

  اله مؤمنی حبيب

با  ١٣۵٢مؤمنی از سال  اله حبيبرفيق 
سازمان ارتباط گرفته و به زندگی مخفی 
روی آورد. در ابتدای فعاليت در تيم رفيق 

السادات روحی آھنگران اعظم
 شناسايیشد و مسئوليت  دھیسازمان

شھر را بر عھده داشت. رفيق حبيب در 
چند عمليات شرکت کرد و آخرين نبرد 

بود. در اين روز  ١٣۵۴يبھشت سال رفيق در روز ھفده ارد
ط اتفاقی توس طوربهيک مغازه در خيابان اميرکبير تھران، 

و مأمورين قصد بازرسی افراد  شدهمحاصرهمأمورين امنيتی 
کنند. رفيق حبيب برای شکستن محاصره داخل مغازه را می

اقدام به تيراندازی کرده و پس از به ھالکت رساندن چند نفر 
به بيمارستان شھربانی  ازآنپسشود. می میخودش نيز زخ

ود. دو شو برای شکنجه به کميته مشترک، برده می شدهمنتقل
مجدداً در نوزدھم  قرارگرفتهھا روز تحت شديدترين شکنجه

شود، رفيق حبيب به بيمارستان منتقل می ١٣۵۴ارديبھشت 
 کالمی بر زبان آورده باشد، در بيمارستان جان کهآنبدون 

  بازد.می

  

   مؤمنی حميد 

در  ١٣٢١رفيق حميد مؤمنی در سال 
از توابع کرمانشاه (در  بيد سرخروستای 

مسير منتھی به نھاوند) متولد شد. پس از 
پايان تحصيالت متوسطه، در رشته اقتصاد 
دانشگاه تھران ادامه تحصيل داد. در آنجا 
با رفيق بھمن روحی آھنگران آشنا شد. پس 

تحصيالت مدتی در کانون از پايان 
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پرورش فکری کودکان به کار مشغول شد. رفيق حميد 
در ارتباط با سازمان قرار گرفت، در شاخه  ازاينکهپس

به مشھد رفت. در  ١٣۵٢و در سال  دھیسازمانخراسان 
ھمين زمان دست به انتشار مطالبی در نقد نظرات مصطفی 

 ھایريسينيکی از تئو عنوانبهشعاعيان زد. رفيق حميد 
شديدی که به آن دچار بود،  سردردھایرغم سازمان علی

ای از مطالعه، نوشتن و ترجمه و آموزش رفقا لحظه
و کتاب و مقاالت زيادی را به رشته تحرير  ايستادبازنمی

درآورد. حميد ھمچنين در انتشار نبرد خلق بيشترين نقش را 
اش، گیھای زندبر عھده داشت. رفيق حميد در آخرين ماه

انرژی خود را برای تدوين برنامه انقالب دمکراتيک و 
ارضی متمرکز ساخته بود. در بيست و  مسئلهچگونگی حل 

که رفيق حميد سر يک قرار ھنگامی ١٣۵۴سوم بھمن 
رفت به محاصره مزدوران کميته مشترک درآمد و در اثر می

  .جان باختاصابت گلوله مزدوران 

   

  ميثاقی شاھرخ

در  ١٣٣۴رخ ميثاقی در سال رفيق شاھ
تنکابن در يک خانواده کشاورز  رضا محله

به دنيا آمد. پس از اتمام تحصيالت در 
 ١٣۵٧تنکابن، برای ادامه تحصيل در سال 

فعال  يک عنوانبهبه فيليپين رفت. در آنجا 
سياسی، سياست کشتار و زندان رژيم را 

 ١٣۶٠دی  ٢۴کرد. تا اينکه در افشاء می
رژيم در يک خيابان خلوت به او حمله کرده و با مزدوران 

  ضربات چاقو وی را به قتل رساندند.

   

   ميرانی شھرام

ای متوسط در در خانواده ١٣٣۶رفيق شھرام ميرانی در سال 
کرمانشاه به دنيا آمد. پس از پايان تحصيالت و سربازی در 

برای ادامه تحصيل راھی ھندوستان شد و در  ١٣۵٧سال 
ھا و ھواداران سازمان پيوست. در تمامی آکسيون آنجا به

ھای آنجا فعاالنه شرکت داشت. در پانزدھم ديگر فعاليت
و پنجاه نفر از مزدوران جمھوری  صديکتيرماه حدود 

در ھند جھت مقابله با دانشجويان » عليگر«اسالمی به شھر 
انقالبی وارد شدند. در شب ترور، پليس به دانشجويان اطالع 

 تن وپنجبيستاند. بود که مزدوران شھر را ترک کرده داده
در  کهھنگامیدفاعی  وسايلاز دانشجويان بدون کمترين 

بودند، به  درحرکتساعت نه و نيم شب به سمت خوابگاه 
مزدوران قرار گرفتند. مزدوران رژيم  موردحملهناگاه 

: شمشير، ازجملهھای سرد جمھوری اسالمی که به سالح
آن مجھز بودند،  و امثالھای آھنی، زنجير چماق، ميله

دانشجويان را به محاصره درآوردند. تعدادی از دانشجويان 
موفق به فرار شدند، چند تن از مزدوران شھرام را گرفته و 

 شھرام با تمام» درود بر خمينی«خواستند که بگويد از او می
ضربات چاقو و شمشير » مرگ بر خمينی«قدرت فرياد زد 

نش نشست و سرخی خونش، تاريکی شب را درھم بر بد
جراحات وارده جان باخت  براثر شدتشکست. رفيق شھرام 

 سختیبهو ھشت دانشجوی ديگر نيز  ١٣۶١در ھجده تير سال 
  مجروح شدند.

   ميرآبيون علی

بيون در شھر زنجان به دنيا رفيق علی ميرآ
م معل عنوانبهآمد. پس از اتمام تحصيالت، 

تباط با  . پس از ارکارکردآغاز به 
سازمان، رفيق علی عضو تيم قزوين 

 ١٣۵۵شود. پس از ضربات سال می
شود. در تابستان ارتباط رفقا قطع می

مجدداً با سازمان ارتباط برقرار  ١٣۵۶
کنند. در ھمين زمان رفقا موجودی يک بانک را مصادره می

به لی ع امنيتی که برای رفيق مسئلهکرده بودند. با توجه به 
 گردد. درآمده بود، از قزوين به تيم اصفھان منتقل می وجود

تيم اصفھان تحت مسئوليت رفيق ليال گلی آبکناری قرارمی 
که  ١٣۵٧فروردين سال  چھاردھم گيرد. رفيق علی در روز

، ی اصفھان رفته بود» پيماايران«برای تحويل بار به گاراژ 
يرد. در پايان يک گتحت محاصره مزدوران ساواک قرار می

نبرد که نزديک به سه ساعت طول کشيد، علی با خوردن 
ار به وسيانور، برای آنکه زنده به دست دشمن نيافتد، فدائی

  زندگی خود خاتمه داد.

  

   ميرحيدری جمشيد

د دختر متولرفيق جمشيد ميرحيدری در پل
شد. رفيق جمشيد پس از پايان تحصيالت 

رسه عالی ابتدائی و متوسطه، وارد مد
بازرگانی شد. پس از پايان تحصيالت 

 وپرورشآموزشحسابدار در  عنوانبه
دختر مشغول به کار شد. رفيق جمشيد پل

در جريان قيام فعاالنه در اعتراضات و 
تظاھرات شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 

رفيق جمشيد، رفيق فعالی بود، در تمام  ازآنجاکهپيوست. 
شناختند. از ھمين رو شکارچيان انسان در ا میمنطقه او ر

رفيق جمشيد را به ھمراه تعداد ديگری از رفقا  ١٣۶٠سال 
راوان ھای فدستگير کردند. رفيق جمشيد پس از تحمل شکنجه

موفق به فرار از زندان شد. برای ادامه  ١٣۶۵در سال 
مبارزه تصميم به خروج از کشور گرفت اما در ھمان سال 

توسط پاسداران سرمايه دستگير شد. پس » پنجوين«در منطقه 
از دستگيری شديداً تحت شکنجه قرار گرفت. مزدوران 
خمينی رفيق جمشيد را به عقب يک لندرور بسته و اتومبيل 
را به حرکت درآوردند. در اثر اين شکنجه وحشيانه مزدوران 
خمينی، رفيق جمشيد لحظاتی بعد جان باخت. يادش گرامی 

  باد.

  

   يرزائی داوودم

 ١٨بود که در سازمان  ھوادارانرفيق داوود ميرزائی از 
 با گلوله مزدوران رژيم شاه جان باخت. ٥٧ارديبھشت 
دو  جان باختنمنجر به  ۵٧ارديبھشت  ١٨تظاھرات 

ھا يکی از آن دانشجوی دانشگاه تبريز گرديد. داوود ميرزائی
اواسط ترم وھفت تماماً در تظاھرات گذشت. سال پنجاه بود.

اول بود که باز درگيری بزرگی با گارد دانشگاه و گاردی که 
داوود  ،در جريان اين درگيری .از تھران آمده بود درگرفت

شته شد. پدرش فراش يک مدرسه بود. او بسيار کميرزائی 
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. عمالً شعارنويس شعارھای ی بودپرشوروخطاط خوب
در ورودی شده بود. در تظاھرات دانشگاه مقابل  دانشجويان

جان  و اش خوردای وسط پيشانیدانشکده علوم تربيتی، گلوله
. قرار شد جنازه به زنجان حمل شود وھمان جا دفن باخت

گردد. اين در تاريخ زنجان بعد از جريان فرقه دمکرات 
ترين راھپيمايی و تظاھرات بود. صدھا دانشجو از گربز

کده دانش سراسر ايران بخصوص دانشگاه تبريز، دانشجويان
کشاورزی زنجان، دانشسرا چند مرکز آموزشی و دبيرستان 
به استقبال آمده بودند. جنازه از بيمارستان شفيعيه تا قبرستان 

گل، گرديد، صدھا دستهکه مسافتی طوالنی بود پياده حمل می
از شھرھای  شعارنوشته، ھزاران جوان دختر و پسر پرشور،

ای ھده بود. تمامی دکانمختلف کشور سيمای شھر را تغير دا
دند. کرو به دنبال جنازه حرکت می بستندمسير به احترام می

ای نبود. زنجان در تاريخ خود شاھد چنين تشيع جنازه
توسط يکی از ای از طرف سازمان که يکی از اعالميه

از طرف سازمان در مراسم به پزشکی تبريز  دانشجويان
  .شد خواندخاک سپاری رفيق 

   

  ی مراد (حيدر)ميرزائ

رفيق مراد (حيدر) ميرزائی در سال 
در يک خانواده متوسط در تخت  ١٣٣٨

آمد. تحصيالت خود  به دنيابسطام ايالم 
 دريکیرا در کرمانشاه به پايان رساند و 

معلم  عنوانبهاطراف کرمانشاه  از دھات
زمان با قيام به . ھمکارکردآغاز به 

 صفوف فدائيان پيوست. پس از مدتی
قرار گرفت و مجبور به ترک محل زندگی  شناسايیمورد 

رزمنده فدائی پيوست. رفيق مراد  مرگانپيششده به صفوف 
در عمليات و نبردھای متعددی شرکت داشت تا اينکه در 

بوکان به ھمراه ده فدائی ديگر در بيست  -درگيری جاده سقز
  .جان باخت ١٣۶١و سوم بھمن 

 

   ميرشکاری سعيد

ميرشکاری در يک خانواده رفيق سعيد 
عشايری (بافت کرمان) به دنيا آمد، ھمراه 

کودکی را در شرايط  ھمساالنشديگر 
 هکھنگامیسخت ييالق و قشالق گذراند. 

بود، پدرش را از دست داد و از  سالهده
اين زمان به ھمراه برادرش رفيق علی، 
بار سنگين مخارج زندگی را به دوش 

ر، تحصيل را رھا نکرد. مدتی گرفت. رفيق سعيد ضمن کا
به کار چوپانی مشغول شد و از شرايط نامساعد زندگی 
چوپانان و زحمتکشان روستا تأثير پذيرفت و نخستين 

ھای آگاھی سياسی و طبقاتی در اين دوران در او بارقه
در کالس چھارم و پنجم متوسطه  کهھنگامیدرخشيدن گرفت. 

» دانش«و » شھاب«سه ھای مطالعاتی را در مدربود، ھسته
کرمان سازمان داد. به دليل فعاليت سياسی، در کالس ششم 
از دبيرستان اخراج شد. ولی توانست در کالس شبانه 

وارد دانشکده  ١٣۵۴دبيرستان را به پايان برساند. در سال 
يکی از  عنوانبهادبيات دانشگاه تھران شد، از بدو ورود 

اسی دانشجوئی شناخته ھای فعال مبارزات صنفی و سيچھره
از دانشکده دست کشيد و برای کار راھی  ١٣۵۶شد. در سال 

ھا شد. در کارگاه و کارخانه نيز محافل مطالعاتی را کارخانه
کرد. در آستانه قيام، در صف اول مبارزه برای ايجاد می

ه س ازآنپسداشت؛ و  مؤثریآباد نقش تسخير پادگان عشرت
مستقر شد. پس از چندی » ن فوزيهميدا«در سنگر  روزشبانه

ھنگام پخش اعالميه توسط  باريکبه کرمان بازگشت. 
مزدوران کميته دستگير و مدت دو ھفته بازداشت بود. پس از 
آزادی مجدداً فعاليت خود را آغاز کرد. روز بيست و ھفتم 

 -بار در جاده کرمانبا يک وانت کهھنگامی ١٣۵٨مرداد سال 
کرد، ماشين کميته راه او را سد کرده و رفيق باقرآباد تردد می

را به رگبار گلوله بستند. ھمان شب مزدوران به خانه رفيق 
علی برادر رفيق رفته، او را دستگير و در سوم شھريور به 

  جوخه اعدام سپردند.

   

   ميرشکاری علی

رفيق علی ميرشکاری در يک خانواده 
 ھمراهعشايری (بافت کرمان) به دنيا آمد 

کودکی را در شرايط  ھمساالنشيگر د
سخت ييالق و قشالق گذراند. در زمان 
کودکی، پدرش را از دست داد و از اين 
زمان به ھمراه برادرش، رفيق سعيد، بار 
سنگين ھزينه زندگی را به دوش گرفت. 

ل مشغو بریسنگو  پز خانهکورهپس از قيام رفيق علی در 
حقوق خودشان آگاه  به کار شد و در آنجا کارگران را به

کرد. رفيق علی در شھر کرمان در ھمان شبی که برادرش می
به دست مزدوران کميته ترور شد، دستگير و روز سوم 

به اتھام توطئه عليه انقالب اسالمی  ١٣۵٨شھريور سال 
ايران به جوخه اعدام سپرده شد. دادگاه کرمان در آن زمان 

دی اعالميه، نشريه و اعالم نمود که از رفيق علی مقدار زيا
  است. آمدهدستبهآلبوم عکس 
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  نابدل عليرضا

در  ١٣٢٣رفيق عليرضا نابدل در سال 
ای متوسط در شھر تبريز متولد خانواده

شد. پس از پايان تحصيالت متوسطه 
ق دانشگاه تھران شد. وارد دانشکده حقو

يک فعال  عنوانبهاز ھمين زمان نيز 
سياسی، مبارزه را آغاز کرد. از 

رزمان رفقا صمد و بھروز دھقانی ھم
توسط صمد به پويان معرفی شد. ادامه  ١٣۴٧بود. در سال 

ايجاد ھسته مرکزی شاخه تبريز سازمان متشکل  آشنایاين 
کی بود. اواخر از رفقا نابدل، بھروز دھقانی و مناف فل

ھنگام پخش نخستين اعالميه سازمان ھمراه  ١٣۵٠فروردين 
با رفيق جواد سالحی بود که با مزدوران شھربانی برخورد 

 ھوشبیکنند. در تيراندازی پليس، رفيق نابدل مجروح و می
د کنکه در بيمارستان بود چند بار سعی میشود. ھنگامیمی

استفاده کند ولی موفق  برای خودکشی آمدهدستبهاز فرصت 
 ھا قرار گرفت.ترين شکنجهمورد وحشيانه ازآنپسشود. نمی

وار است. از رفيق مقاومتی که رفيق از خود نشان داد افسانه
ملی  مسئلهآذربايجان و  ازجملهھای ارزشمندی نوشته

، به ھمراه ١٣۵٠اسفند  ٢٢است. رفيق نابدل در  جاماندهبه
  ه جوخه اعدام سپرده شد.چند رفيق فدائی ديگر ب

   

   نادر پور گرسيوز

رفيق گرسيوز نادر پور پس از پايان تحصيالت متوسطه وارد 
دانشگاه شد. در دانشگاه با مسائل سياسی آشنا شد و از فعالين 
دانشجوئی بود. در جريان قيام در ارتباط مستقيم با سازمان 

 رقرار گرفت و شروع به فعاليت کرد. رفيق گرسيوز که د
ھای گلوگاه تدريس دبير در دبيرستان عنوانبهاين زمان 

کرد، نظرات و مواضع سازمان را در بين ھمکاران و می
کرد. پاسداران ارتجاع که از تبليغات تبليغ می آموزانشدانش

ھای رفيق به خشم آمده بودند، او را دستگير و پس از شکنجه
  ند.فرسا در گلوگاه به جوخه تيرباران سپردطاقت

   

   نادر زاده ممقانی حسين

ممقانی مشغول گذراندن سربازی در  نادر زادهرفيق حسين 
توسط  ١٣۶٠مياندوآب بود که در تيرماه سال  ١١٨گردان 

اه دادگ جاھمانشود. در و دستگير می شناسايیفرمانده گردان 
و چون گردان در حال مأموريت در جاده  شدهتشکيلنظامی 

سين خلع سالح شده و به آشپزخانه بود، رفيق ح» تکاب«
شود. چند روز بعد رفيق حسين زخمی شده گردان منتقل می

ولی فرمانده گردان از انتقال وی به بيمارستان مراغه 
  بازد.می جراحات وارد رفيق جان براثرکند. جلوگيری می

  

  ناصری قسمی علی

رفيق علی ناصری قسمی بعد از قيام به صفوف فدائيان 
از  دريکیرفيق علی از فعالين سازمان در گيالن، پيوست. 

پای جوخه وار بهیدر رشت فدائ ١٣۶٠روزھای تيرماه 
  تيرباران رفت.
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   ناصری نفيسه (نسترن)

در  ١٣٣٣رفيق نفيسه ناصری در سال 
کرمانشاه متولد شد. رفيق نفيسه 
تحصيالت ابتدائی و متوسطه را در 

ر و دکرمانشاه و تھران به پايان رساند 
 -در رشته علوم رياضی ١٣۵١سال 

کامپيوتر وارد دانشگاه تھران شد. 
نسترن قبل از قيام در ارتباط با رفيق 

نظام فعاليتش را با سازمان آغاز کرد؛ و پس از انشعاب 
خائنين اکثريتی با عزمی راسخ در بخش کارگری سازمان 

 ریاپذينخستگیو فعاليت  باپشتکارفعاليت خود را ادامه داد. 
که رفيق داشت قبل از کنگره اول به عضويت سازمان درآمد. 

مسئول کميته کارگری وظائف  عنوانبهبعد از ضربات اسفند 
پس از کنگره سازمان در  يک سالبرد. خود را پيش می

، رفيق نسترن برگزارشده ١٣۶١پلنومی که در زمستان سال 
ز اعضو مشاور کميته مرکزی انتخاب شد؛ و قبل  عنوانبه

دستگيری کماکان مسئول کميته کارگری سازمان و عضو 
 ١٣۶٢سال  اوايلکميته ھماھنگی داخل بود. رفيق نسترن در 

در کرج سر قرار با يک رفيق ديگر، جھت شرکت در جلسه 
کميته کارگری، به محاصره شکارچيان انسان درآمد و برای 

. دزنده دستگير نشود اقدام به خوردن قرص سيانور نمو کهآن
(درون آمبوالنس) معده رفيق را  جاھمانمزدوران سريعاً در 

شستشو داده و سپس او را به بيمارستان منتقل کردند. پس از 
ھای وحشيانه بھبودی، رفيق نسترن در زندان تحت شکنجه

ھا را تحمل کرد و قرار گرفت، اما قھرمانانه تمام شکنجه
اھی مام مدت کوتت اگرچهکالمی بر زبان نياورد. رفيق نسترن 

) بود، در سلول انفرادی به ٢٠٩را که در زندان اوين (بند 
برد، ولی مبارزه را در زندان نيز ادامه داد و از طريق سر می

زندان را توانست به خارج از  درباره رھنمودھايیيک نامه 
زندان منتقل کند. شکارچيان انسان که ديگر اميدی به گرفتن 

نداشتند، روز ھشتم شھريور سال  اطالعات از رفيق نفيسه
  رفيق را به جوخه تيرباران سپردند. ١٣۶٣

   

   ناھيد احسن

رفيق احسن ناھيد در سنندج به دنيا آمد. 
پس از پايان تحصيالت متوسطه به 

دستگير شد در  کهھنگامیدانشگاه رفت. 
سی بود.  سال آخر دانشگاه در رشته مھند

ت اليرفيق احسن در دوران دانشگاه به فع
سياسی روی آورد و با سازمان آشنا شد. 
بعد از قيام در ارتباط مستقيم با سازمان 

 پاھای رفيققرار گرفت. از آنجائی که قبالً شش گلوله به 
يق بود رف شدهگرفتهو تا ناحيه شکمش گچ  احسن زده بودند

روی يک برانکارد قرار داده  او راتوانست بايستد و نمی
رفيق احسن به ھمراه  ١٣۵٨ريور سال بودند. روز پنجم شھ

خلخالی مزدور به  حکمبهديگر  رزمھمرفيق و  ٩و  برادرش
  جوخه تيرباران سپرده شد. يادش گرامی باد.

  

  

  

   ناھيد شھريار

رفيق شھريار ناھيد در شھر سنندج متولد 
شد. پس از پايان تحصيالت متوسطه در 
رشته پزشکی وارد دانشگاه شد. در 

رفيق شھريار به صفوف  جريان قيام
ار رفيق شھري کهھنگامیفدائيان پيوست. 

دستگير شد در سال سوم دانشگاه درس 
 ١٣۵٨خواند. روز پنجم شھريور سال می
خلخالی مزدور به ھمراه ده رفيق ديگر به جوخه اعدام  حکمبه

  سپرده شد.

   

   نبيئی مھرداد

رفيق  در تھران متولد شد. ١٣۴٢رفيق مھرداد نبيئی در سال 
مھرداد از ھمان آغاز قيام، در تظاھرات و اعتراضات فعاالنه 

 گام بهآموزی پيششرکت داشت. پس از قيام در بخش دانش
فعاليت مشغول شد. رفيق مھرداد پس از دستگيری تحت 

وار زبان نگشود. ھای شديد قرار گرفت، ولی فدائیشکنجه
رژيم  دگاهبی دارفيق مھرداد، در  ١٣۶٣در نوزده ارديبھشت 

بعد،  يک ماهدر زندان اوين به اعدام محکوم شد. نزديک به 
ام خرداد به دست مزدوران رفيق مھرداد در روز سی

  جمھوری اسالمی در تھران به جوخه اعدام سپرده شد.

  

   نجف زاده فريدون

رفيق فريدون نجف زاده از رفقای وابسته 
 ١٣۴٩ ماهدیبه گروه جنگل در اواخر 

ھای دستگير و تحت شکنجهدر تھران 
فرسا قرار گرفت. رفيق فريدون در طاقت

مقابل شکنجه مقاومت کرد و کالمی بر 
 اسفندماهزبان نراند، رفيق در ھفتم 

  .جان باختزير شکنجه  ١٣۴٩

    

   نجفی جھانشاه (عليشاه)

در روستای  ١٣۴١رفيق جھانشاه (عليشاه) نجفی در سال 
د متول روستايیخانواده  ، در يکگيالن غربنجف از توابع 

و  گيالن غربرا در  راھنمايیشد. دوران تحصيل تا مقطع 
آباد غرب به پايان رساند. رفيق دوره دبيرستان را در اسالم

ای قيام، حضوری فعال جھان در جريان اعتراضات توده
داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق جھان تا 

رد. بھای خود را پيش میسئوليتھنگام دستگيری، فعاالنه م
به ھمراه رفيق کاميار کريمی  ١٣۶٠در اواخر شھريور سال 

آباد غرب در زندان اسالم ١٣۶٠دستگير و در يازدھم آبان 
  به جوخه اعدام سپرده شد.
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   نجم الدينی ناصر

در  ١٣٣٨رفيق ناصر نجم الدينی متولد 
شھر سنندج بود. دوران تحصيالتش را 

سال ر به پايان رساند. در در ھمين شھ
به مبارزه روی آورد. ھمزمان با قيام  ۵۶

به  ١٣۵٨به سازمان پيوست. در سال 
با  ازآنپسسربازی رفت، اما اندکی 

آگاھی از تدارک حمله رژيم به کردستان، 
 ارحصقزلدستگير و به زندان  ازآنپسپادگان را ترک کرد. 

زاد شد. رفيق مجدداً آ ١٣۶٠منتقل شد، اما قبل از سی خرداد 
تر از قبل، به فعاليت انقالبی خود با شور و شوق و پرتوان

اما بار ديگر دستگير شد، ولی اين بار نيز با ؛ ادامه داد
برخوردی ھوشيارانه و آگاھانه توانست از چنگ مزدوران 

 در وبگريزد. تا اينکه مجدداً در شھر سنندج دستگير گرديد 
سط دژخيمان رژيم جمھوری ، تو١٣۶١چھاردھم اسفند 

  اسالمی به جوخه اعدام سپرده شد.

   

   نريميسا اسماعيل

 ١٣٢٣رفيق اسماعيل نريميسا در سال 
(خوزستان) به دنيا آمد.  ھفت گلدر 

يق بود. رف شاپورجندیپزشک بيمارستان 
اسماعيل که فرزند يک کارگر زحمتکش 

 و رنجدرود  و باشرکت نفت بود 
تنھا به خدمت به مردم کارگران آشنا بود، 

کرد. از طريق کار پزشکی اکتفا نمی
وه بر  رفيق نريميسا چه در رژيم شاه و چه پس از قيام، عال

خدمت پزشکی در شھرھای خوزستان، ھمواره در آگاه 
ای داشت، وحشت مرتجعين نيز ھا، نقش برجستهساختن توده

در پی ھجوم نيروھای  ١٣۵٩از ھمين بود. در ارديبھشت 
ھا در دانشگاه اھواز رفيق اسالمی به دانشگاه مھوریج

اسماعيل را دستگير و در يک محاکمه فرمايشی به اعدام 
محکوم کردند. رفيق اسماعيل در روز ھفتم تيرماه ھمين سال 
به ھمراه چند مبارز ديگر در اھواز به جوخه اعدام سپرده 

  شد.

   

   نصيرمسلم پرويز

رفيق پرويز نصير مسلم متولد 
شھرستان الھيجان بود. پس از 
تحصيالت متوسطه، وارد دانشکده 
کشاورزی کرج شد. سپس برای 

جام (خراسان) سربازی به تربت
فرستاده شد. اولين بار در اول مھر 

دستگير و پس از دو سال آزاد  ١٣۵١
گرديد. پس از آزادی در شرکت ايالنکر مشغول به کار شد و 

سازمان ارتباط برقرار کند. در ھمان حال مجدداً توانست با 
، به ھمراه رفيق حسن ١٣۵۵چھارم آذر سال  بعدازظھر

فرجودی در خيابان ژاله به محاصره مأمورين کميته مشترک 
. پس از آغاز درگيری رفيق فرجودی موفق به شکستن درآمد

خط محاصره شد ولی رفيق پرويز که گلوله به وی اصابت 
به خودکشی کرد. طبق  کرده بود، با خوردن سيانور اقدام

و ساواک  بازدمی جان جاھماناطالعات ساواک رفيق در 
ھای ديگر و کنترل خانواده رفيق، خبر برداریبرای بھره

کند. بر طبق اطالعات ديگر، باختن رفيق را اعالم نمیجان
  رفيق پس از سه روز در زير شکنجه جان باخت.

  

  نصيری مقدم حميدرضا

صيری مقدم در سال رفيق حميدرضا ن
در لرستان متولد شد. حميد فعاليت  ١٣٣٢

سياسی را قبل از قيام آغاز کرد، پس از 
قيام از فعالين سازمان در لرستان بود. 
اولين مسئوليت رفيق، عضويت در کميته 

آباد بود. رفيق حميد در مراسم خرم
رفيق سيامک اسديان، در  گراميداشت

تی شکنجه در زندان دستگير شد. پس از مد ١٣۶٠سال 
آباد، به اوين منتقل شد. رفيق در زندان نيز دست از خرم

 ١٣۶۵سال  آبان ماهمبارزه نکشيد و در اعتصاب غذای 
 ایگونهبهفعاالنه شرکت داشت. در زندان نيز رفيق حميد 

نماينده زندانيان سياسی بند، برای  عنوانبهکه  محبوب بود
رفيق حميد در تمام مراحل  انتخاب شد. زندانبانبرخورد با 

از روزھای شھريور  دريکیزندان از رفقای فعال اقليت بود. 
 دربندھمزمان با کشتار زندانيان سياسی،  ١٣۶٧

اخبار  اگرچهگوھردشت بود. رفيق حميد » ھایاوينی«
از مواضع سازمان » دادگاه«ھا را شنيده بود، ولی در اعدام

  خه آتش قرار گرفت.وار در مقابل جودفاع کرد و فدائی

   

   نصيری مقدم عبدالرضا

رفيق عبدالرضا نصيری مقدم از فعالين 
سازمان در لرستان بود و ھمچون 

(در کشتار زندانيان  برادرش رفيق حميد
)، جان باخت ١٣۶٧سياسی در سال 
آباد بود. رفيق رضا به عضو کميته خرم

(نشريه کار) به  نامهويژهھنگام انتقال 
باختن رفيق اسکندر، تحت مناسبت جان

اد، آبتعقيب پاسداران سرمايه قرار گرفت. در نزديکی خرم
ير شد. دستگ سانبدينماشين رفيق به يک دره پرتاب گرديد و 

آباد روزھای متمادی تحت شديدترين در زندان خرم
ھای وحشيانه قرار داشت، ولی کالمی بر زبان شکنجه

ه شد نااميدتن رفيق نياورد. مزدوران که ديگر از سخن گف
به جوخه تيرباران  ١٣۶٠بودند، او را در چھارده بھمن 

  سپردند.

   

   نظر پور شھاب

متولد شد. پس از قيام  مسجدسليمان پور دررفيق شھاب نظر 
خود  به فعاليت مسجدسليمانبه صفوف فدائيان پيوست و در 

از  دريکیادامه داد. پاسداران سرمايه رفيق شھاب را 
به جوخه تيرباران  مسجدسليماندر  ١٣۶٣ل روزھای سا

  سپردند.

   

  نظيری صادق

رفيق صادق نظيری متولد خاش بود و بعد از تحصيالت 
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ابتدائی برای ادامه تحصيالت به تھران 
در دانشگاه سيستان  ١٣۵۴رفت. در سال 
داد؛ و در اين تحصيل ادامه  و بلوچستان به

 دھیسازماندر  بسزايیدوران نقش 
دانشجوئی عليه رژيم شاه داشت.  مبارزات

به ھمين دليل دستگير و مدتی در زندان 
ای در بود. پس از قيام نقش برجسته

دانشجويان پيشگام داشت. ھنگام حمله مزدوران  دھیسازمان
در  ١٣۵٩به دانشگاه سيستان و بلوچستان در دوم ارديبھشت 

 و به رگبار گلوله بستند، شناسايیاولين دقايق صادق را 
به آن بسنده نکرده سپس با دشنه سر رفيق را نيز  اگرچه

وار دفاع از سنگر دانشگاه، فدائی درراهشکافتند؛ و صادق 
  .جان باخت

   

   نعمتی عليرضا

در بروجرد متولد شد.  ١٣٢۶رفيق عليرضا نعمتی در سال 
معلمی آگاه و مبارز مشغول به کار  عنوانبهرفيق عليرضا 

در دادگاه نظامی  ۵٠دستگير در سال  زمان شاه چند باربود. 
 تجديدنظرمحاکمه و در ابتدا به اعدام محکوم شد، در دادگاه 

در از زندان آزاد شد.  ۵٧اين حکم تخفيف يافت و در سال 
جريان قيام در تظاھرات و اعتراضات فعاالنه شرکت داشت. 

. سازمان به مبارزه ادامه دادصفوف  فعاالنه درپس از قيام 
يرضا در خيابان به ھمراه رفيق منصور جابری رفيق عل

رسا فھای طاقتدستگير شد. پس از دستگيری تحت شکنجه
، در ١٣۶١از روزھای پائيز سال  دريکیقرار گرفت و 

  تھران به جوخه تيرباران سپرده شد.

  

   نگھداری بھاءالدين

 ١٣٣٧نگھداری در سال  بھاءالدينرفيق 
طه سدر سنندج متولد شد. تحصيالت متو

خود را در سنندج به پايان رساند. 
برای سربازی فراخوانده شد. در  ازآنپس

ای جريان قيام فعاالنه در تظاھرات توده
شرکت داشت. پس از قيام به صفوف 
فدائيان پيوست؛ و پس از انشعاب در 

فدائی پيوست. آخرين نبرد  مرگانپيشسازمان به صفوف 
» باشماغ«ر روستای د ١٣۶٠اسفند  ٢٩در  بھاءالدينرفيق 

 به ھمراه پنج رفيق ديگر بھاءالدينبود که در جريان آن رفيق 
  وار مقاومت کرده و جان باخت.تا آخرين لحظات فدائی

   

  نمازی محمود

در شھر بھبھان و دانشجوی  ١٣٢٨رفيق محمود نمازی متولد 
به فعاليت  ١٣۵٠دانشکده فنی دانشگاه تھران بود. از سال 

د؛ و از فعالين اعتراضات دانشجوئی بود. سياسی روی آور
آمادگی خود را برای زندگی مخفی  ١٣۵۴سال  اوايلدر 

اعالم داشت و در يک تيم آموزشی با مسئوليت رفيق خشايار 
خانه  ١٣۵۴فروردين سال  ٢۴شد. در تاريخ  دھیسازمان

نابرابر  درنبردیتيمی رفقا در قزوين به محاصره درآمد 
. دهدستگيرشجان باخت و رفيق محمود  رفيق خشايار سنجری

پس از دستگيری سريعاً توسط ساواک و دژخيمان زير 

و پس از مدتی بدون آنکه  ھای وحشيانه قرار گرفتشکنجه
زير شکنجه  ۵۴بيستم ارديبھشت  کالمی بر زبان آورد، روز

  .جان باخت

  

   نوايی لواسانی حميد

اوين  زنداندر  ١٣۶٧رفيق حميد نوايی لواسانی در شھريور 
  اعدام شد

   

   نوذری علی

در  ١٣۴١رفيق علی نوذری در سال 
ا را ت تحصيالتششھر سقز متولد شد. 

دوره متوسطه در اين شھر به پايان 
رساند. تحت تأثير جو حاکم بر خانواده 
ھمزمان با قيام مدرسه را ترک نمود و 
سالح در کف به صفوف رزمندگان کرد 

ه ب مرگانپيشپيوست. پس از بازگشت 
شھرھا، ضمن تحصيل، فعاالنه به مبارزه با رژيم ادامه داد. 

بار دستگير شد. پس از آزادی به صفوف در اين زمان يک
مواضع  بامطالعهحزب دمکرات پيوست. ولی  مرگانپيش

. به صفوف فدائيان پيوست» اکثريت«سازمان پس از انشعاب 
سازمان  ھایترين و جسورترين پيشمرگهآگاه ازجملهعلی 

ھای خود به کانديداتوری عضويت بود. به دليل شايستگی
سازمان، فرماندھی نظامی، فرماندھی يک دسته از 

و عضويت در شورای نظامی ارتقاء يافت. در  مرگانپيش
بوکان) خود در بيست و سوم بھمن  -آخرين نبرد (جاده سقز

ھمچون ديگر رفقای پيشمرگه تا آخرين گلوله خود  ١٣۶١
  مزدوران را نشانه رفت و جان باخت. سينه

   

   نوربخش محسن

از طريق عضويت در  ١٣۵٢رفيق محسن نوربخش از سال 
گروه بابل در ارتباط با سازمان قرار گرفت. اين گروه 

 حسن جانھواداری شامل رفقا محمدعلی خسروی اردبيلی، 
 از دريکیلنگوری، عباس کابلی و ... بود. رفيق محسن 

طی يک درگيری خيابانی با  ١٣۵۵ال روزھای بھمن س
وار مقاومت کرد و مزدوران کميته مشترک در تھران، فدائی

  .جان باختاصابت گلوله،  براثر

   

   پور حاجقلینورقلی

پور اھل  نور قلیرفيق حاجقلی 
بود. روز شنبه بيست بھمن  صحراترکمن
در ساعت ده صبح، قبل از آنکه  ١٣۵٨

 آغاز شود،جنگ تحميلی به خلق ترکمن 
از ميدان گلسرخی عبور  کهحالی در
 ۵٠کرد، مورد اصابت گلوله کاليبر می

نيروھای مزدور جمھوری اسالمی قرار 
  گرفت و جان باخت.

    

   نوروزی حسن

در يک خانواده کارگری  ١٣٢۴رفيق حسن نوروزی در سال 
بود  سالهنه کهھنگامیآھن تھران متولد شد. در محله راه
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به  مجبور درنتيجهدست داد. پدرش را از 
مدرسه شد و به کارگری روی ترک 

در بندرعباس،  سالگیھجدهآورد. تا 
بوشھر، شيراز، کرمان و تھران به 

در پی  ازآنپسکارگری مشغول بود و 
کار برای مدتی به کويت و دوبی رفت. 
وقتی به ايران بازگشت توسط دوستان 

ر پيدا کرد و مشغول آھن تھران کاراه ھایکارخانهپدرش در 
به ھمراه چند نفر ديگر يک محفل  ١٣۴۶به کار شد. از سال 

با گروه رفيق احمدزاده  ١٣۴٨مطالعاتی ايجاد کرد و در سال 
يک انقالبی  عنوانبه ١٣۴٩در ارتباط قرار گرفت. در سال 

ای در اولين تيم عملياتی شرکت کرد. اين عمليات که حرفه
ھک بود با موفقيت انجام شد. مصادره مسلسل کالنتری قل

رفيق نوروزی در چندين عمليات ديگر نيز شرکت داشت و 
ھای زيادی را بر عھده داشت. در سال ھمچنين مسئوليت

عضو مرکزيت سازمان بود. رفيق طی دوران  ١٣۵٠
بارھا در محاصره قرار گرفت و چندين بار طی  فعاليتش

ارد ان رژيم ودرگيری خيابانی توانست ضرباتی را به مزدور
از منطقه خارج شود. در بيستم  سالمتبهآورد و خودش 

برای يک مأموريت سازمانی به لرستان سفر  ١٣۵٢ ماهدی
» چمن سلطان«خانه در ده کرد. در بين راه در يک قھوه

و محاصره شد. در طی درگيری،  شناسايیاتفاقی  طوربه
آماج  چندين تن از مزدوران را به قتل رساند و خود نيز

  ھا قرار گرفت و جان باخت.گلوله

   

   نوری جھانگير

رفيق جھانگير نوری در لرستان متولد 
شد. رفيق جھانگير در جريان قيام فعاالنه 
در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت 
و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. 
رفيق جھانگير پس از دستگيری تحت 

ه و بفرسا قرار گرفت ھای طاقتشکنجه
حبس ابد محکوم شد. رفيق جھانگير که 

سال سن داشت، در جريان کشتار زندانيان  ٣٠نزديک به 
  ، به جوخه اعدام سپرده شد.۶٧سياسی در سال 

  

   نوری فاطمه (طاھره)

رفيق فاطمه (طاھره) نوری نزديک به بيست سال سن داشت. 
آموزی سازمان در تھران بود. رفيق طاھره از فعالين دانش

 ھا قرار گرفت وس از دستگيری تحت شديدترين شکنجهپ
در تھران به  ١٣۶٠از روزھای تيرماه  دريکیمدتی بعد 

  جوخه اعدام سپرده شد.

    

   داوود نوری محمد

در شھر  ١٣٣٩رفيق محمد داوود نوری در فروردين سال 
آموزی بود. اراک متولد شد. ھمزمان با قيام از فعالين دانش

انشگاه تھران در رشته پيراپزشکی، در سال پس از ورود به د
به صفوف دانشجويان پيشگام پيوست و فعاليت منسجم  ١٣۵٨

و سازمانی خود را آغاز کرد. از ھمان ابتدای شروع کار 
ھای توزيع و تشکيالت سازمان در اراک در بخش

در  ١٣۶٠کرد. در شھريور سال آموزی فعاليت میدانش
ر شد. رفيق محمد در زندان خيابان عاشورای اراک دستگي

قرار گرفت، اما کالمی بر زبان  رحمانهبیھای تحت شکنجه
نياورد و اطالعات تشکيالت را محفوظ داشت. پس از مدتی 
محاکمه و به پنج سال زندان محکوم شد. ولی پس از يک سال 

اش، در چھارم و اندی در اراک به ھمراه ديگر رفقای فدائی
  وخه اعدام قرار گرفت.در مقابل ج ١٣۶١آبان 

  

   نوری نادره (جميله)

اسفند سال  ٢٢رفيق نادره نوری در 
در يک خانواده ارتشی متولد شد.  ١٣٣۶

علت  رفيق نادره از ھمان اوان کودکی به
اش عناصر که در محيط خانوادگیاين

آگاه وجود داشتند، بذر آگاھی و مبارزه 
در وجودش پراکنده شد. نادره رفيقی 

و روحی سرکش داشت. در  بودپرشور 
دوران تحصيل بارھا به علت درگيری با مسئولين و 

تھديد به  وپرورشآموزشھای گيری در مقابل سياستموضع
در ابتدای انشعاب با جريان  اگرچهاخراج شد. رفيق نادره 

با  آشنایو  ١٣۵٩کرد ولی از شھريور اکثريت فعاليت می
ن در رشت پيوست و مواضع سازمان، به ھواداران سازما

ھا پرداخت. در فعاالنه به بردن مواضع سازمان در بين توده
در اتوبوس شرکت واحد با تعدادی  ١٣۶٠ھيجده مردادماه 

روز اسارت، در  ٢٩کتاب و نشريه کار دستگير شد و بعد از 
در زندان رشت، به جوخه  ١٣۶٠ شھريور سال روز ھفدھم

  اعدام سپرده شد.

   

   نوريان عطاهللا

ھای سياسی خود را قبل از قيام رفيق عطاهللا نوريان فعاليت
آغاز کرد. مدتی نيز در زندان رژيم شاه بود. بعد از قيام در 
ارتباط با سازمان به فعاليت خود ادامه داد و با نشريه کار 
ھمکاری داشت. رفيق عطا ھمچنين عضو کانون نويسندگان 

از روزھای  يکیدردستگير شد و  ١٣۶٠ايران بود. در سال 
   به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۶٢ان زمست

  

   نورايی امين

ی پس از قيام به تشکيالت ھواداران سازمان رفيق امين نوراي
در بلوچستان پيوست و يکی از فعاالن سياسی شھر سراوان 

 دھیسازمانھای مردم و بود. وی فعاالنه در مبارزات توده
امر خشم و کينه  آموزان بلوچ شرکت داشت. ايندانش

مزدوران جمھوری اسالمی را برانگيخت و چندين بار او را 
که ھنگامی ١٣۵٩بھمن  ٢٢تا اينکه در  قراردادندمورد تھديد 

گذشت، پاسداران با سوار بر دوچرخه از کنار خيابان می
 امين ميان سپر کهنحویبهماشين جيپ وی را زير گرفتند، 

پاسداران مزدور سريعاً  پرس شد. برقچراغماشين و تير 
ماشين را به آتش کشيدند  درصحنهفرار کردند. مردم حاضر 

روابط  سویبهشد ھا افزوده میبر تعداد آن کهدرحالیو 
عمومی سپاه حرکت کرده و آنجا را به تصرف خود 
درآوردند. در آنجا مقدار زيادی اسناد تعقيب و مراقبت و 

دم افتاد. روز بعد ھای مراسامی جاسوسان به دست توده
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زار شد و مراسم باشکوھی از سوی زحمتکشان سراوان برگ
   امين را به خاک سپردند.

  

   نھانی فاطمه (شمسی)

رفيق فاطمه (شمسی) نھانی پس از پايان 
تحصيالت متوسطه در رشته تاريخ وارد 
دانشکده ادبيات دانشگاه تھران شد. در 
 دانشگاه از فعالين سياسی دانشگاه بود و
پس از مدت کوتاھی در ارتباط با سازمان 
قرار گرفت. رفيق شمسی پس از طی 

به  ١٣۵۴دوره آموزشی در تابستان سال 
ساری در شاخه مازندران منتقل شد. در آنجا در يک تيم با 
مسئوليت رفيق زھرا قلھکی، مشغول فعاليت گرديد. پس از 

 ١٣۵۴ ماهدیآغاز ضربات به شاخه شمال، در بيست و يکم 
در سر يک قرار در ميدان وليعھد ساری به محاصره 
مزدوران ساواک درآمد. رفيق شمسی برای شکستن حلقه 
محاصره اقدام به تيراندازی و مقاومت کرد و در آخرين 

   جان باخت.وار لحظات با انفجار نارنجک، فدائی

 

   نيری ھوشنگ

رفيق ھوشنگ نيری از رزمندگان 
جان بود. در الھي ١٣٢٧سياھکل متولد 

ی  سپاه عنوانبهپس از پايان تحصيالت 
 آبادخرمدانش، آموزگار روستاھای 

لرستان و دھکده شاغوزالت در نزديکی 
 رفيق ھمراه چند بارسياھکل شد. رفيق 

فراھانی به خارج از کشور  صفايی
مسافرت کرد و در ايجاد ارتباط و تدارک اسلحه نقش به 

اسگاه سياھکل از ناحيه داشت. در جريان حمله به پ سزايی
فراھانی و  صفايیدست زخمی شد و سرانجام به ھمراه رفقا 

ھای واقع در کوھپايه روستايی خانهيکجليل انفرادی در 
 فاقاتبهھای بسيار سياھکل دستگير گرديد. پس از شکنجه

به جوخه  ١٣۴٩اسفند  ٢۶دوازده رفيق فدائی ديگر در 
  تيرباران سپرده شد.

  

   حسن نيک داوودی

رفيق حسن نيک داوودی متولد بندر انزلی و مھندس بود. 
رفيق حسن در دوران فعاليت دانشجوئی با افراد گروه 
سياھکل در ارتباط قرار گرفت و قبل از عمليات اين گروه 

ھای دستگير و زير شديدترين شکنجه ١٣۴٩ ماهارديبھشتدر 
 قمزدوران رژيم شاھنشاھی قرار گرفت. رفيق حسن با عش

ھای سرافرازانه شکنجه ھای طبقه کارگر،به آرمان
درآورد.  زانوبهفرسا را متحمل شد و بازجويان را طاقت

 تا آنکه در روز بيست گران بر شدت شکنجه افزودندشکنجه
 ؛رفيق حسن زير شکنجه جان باخت ١٣۴٩و سوم خرداد سال 

ن اباختگاولين فدائی در زندان به خيل عظيم جان عنوانبه و
  راه آزادی و سوسياليسم پيوست. يادش ھميشه جاودان است.

  

   نيک نژاد بھروز

رفيق بھروز پس از قيام در ارتباط با سازمان قرار گرفت. 

در بخش تبليغات تشکيالت ھوادار در شھر گرگان فعال بود. 
ھای دستگير و تحت شکنجه ١٣۶٠رفيق بھروز در سال 

ن ديگر اميدی به گرفت فرسا قرار گرفت. بازجويان کهطاقت
در زندان  ١٣۶٢اطالعات از رفيق نداشتند او را در تابستان 

  گرگان به جوخه تيرباران سپردند.

    

   نيکزاد سوزان

رفيق سوزان نيکزاد در پنج فروردين 
 ١۶در تھران متولد شد. از  ١٣٣٠

و توأم  تسالگی به کار بھياری پرداخ
، در رشته علوم بيمارستانی به باکار

 عنوانبهتحصيل ادامه داد. او سپس 
عمل، زندگی  اتاقپرستار و تکنيسين 

ھای مردم خود را در خدمت توده
. در جريان قيام نقش فعالی در تظاھرات، مبارزات قرارداد

ھا و مجروحين ايفا ھا و مداوای زخمیپرسنل بيمارستان
تانک  ھایلولهشاهکه مزدوران ارتش بار ھنگامینمود. يک

بيمارستان نشانه گرفته بودند، رفيق سوزان پنجره  طرفبهرا 
بيمارستان را باز کرد و فرياد زد:  ھایاتاقيکی از 

رفيق سوزان توأم با » مزدوران سينه من را نشانه رويد.«
قيام، مبارزه و فعاليت خود را در صفوف سازمان ادامه داد. 

 کرد. دررفيق سوزان در بخش توزيع نشريه فعاليت می
، در خيابان دستگير شد. مقاومت و ١٣۶٠اواخر مھر سال 

ايستادگی او در زندان که از او سمبل پايداری و مقاومت 
ساخته بود، جالدان رژيم را چنان به ھراس افکند که تنھا چند 

اش او را به اعدام محکوم کردند. روز پس از دستگيری
ا رفيق سوزان ر ١٣۶٠که در بيست و ھشتم آبان ھنگامی

تا او را به جوخه تيرباران فراخواندند برای اجرای حکم 
بسپارند، رفيق با ھمان روحيه عالی مشت خود را گره کرد 
و به عالمت ايستادگی، مبارزه و پيروزی، ياران خود را 

وخه آتش ج پایبهوار و با قامتی برافراشته، فدائی بدرود گفت
  رفت.

  

   مرام محسننيک

از ھواداران رفيق محسن نيک مرام 
سازمان بود که در مبارزات مردم در 
جريان سرنگونی رژيم شاه نقشی فعال 

 ٣داشت. ھنگام تصرف کالنتری بخش 
ھدف  ١٣۵٧بھمن  ٢٢ رشت، در

جان ھای مزدوران قرار گرفت و گلوله
پيکر رفيق به ماسوله  ازآنپس. باخت

با شرکت جمعيت  آنجاوی برده شد و در  وزندگیمحل تولد 
  وھی از مردم، به خاک سپرده شد.انب

   

   نيکوکار حسين

ت کارخانه جھان چي کارگر دراز رفقای  نيکوکاررفيق حسين 
کرج و از فعاالن اعتصاب و تظاھرات کارگران جھان چيت 

باشکوه کارگران مورخ  در تظاھراتبود.  ١٣۵٠در سال 
که توسط مزدوران شاه به خون  ۵٠ھشتم ارديبھشت سال 

  ان باخت.کشيده شد، ج
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   محمدواحدی طواق

 ١٣٢٩رفيق طواق محمد واحدی در سال 
در يک خانواده زحمتکش در گنبد متولد 
شد. پس از پايان تحصيالت متوسطه در 

دانشگاه وارد دانشکده حقوق  ١٣۴٧سال 
تھران شد. رفيق طواق از ھمان ابتدا 
فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات 
دانشجوئی شرکت داشت. در جريان 

 بليتتظاھرات و اعتصابات مردم تھران عليه گران شدن 
شرکت واحد، فعاالنه شرکت داشت و در اين جريان توسط 
ساواک دستگير و به مدت شش ماه در زندان به سر برد. پس 

ادی به فعاليت ادامه داد و برای طی دوره سربازی به از آز
داديار  عنوانبهرفيق طواق  ١٣۵٣بيرجند تبعيد شد. در سال 

در دادگستری بندرعباس مشغول به کار شد. در جريان قيام 
صحرا بازگشت و ھمراه با محرومان و زحمتکشان به ترکمن

صحرا به مبارزه پرداخت. پس از قيام در کنار ترکمن
در ستاد مرکزی خلق ترکمن به مبارزه انقالبی  رزمانشمھ

آراء به عضويت و سپس  اتفاقبهخود ادامه داد. رفيق طواق 
رياست شورای شھر گنبد انتخاب شد. رفيق در مدت کمی 

ھای ھای تودهھای بلندی در جھت تحقق خواستتوانست گام
تأسيس شوراھای دھقانی و محلی  درزمينهٔ مردم خصوصاً 

از  نفرهپنج ھيئت، ١٣۵٨ام بھمن سال دارد. روز ھجدهبر
زمين و رسيدگی به کار  مسئلهوزارت کشاورزی مأمور حل 

چھار رھبر خلق ترکمن رفقا  اتفاقبهشوراھای دھقانی 
توماج، واحدی، جرجانی، مختوم در ساختمان ستاد شوراھای 

کنند. پس از پايان در گنبد جلسه برگزار می صحراترکمن
، ھمگی از ستاد خارج و شبنيمهبعد از  ٢ه در ساعت جلس

دولتی با يک ماشين ديگر به راه  ھيئترفقا با يک ماشين و 
افتد. روی پل شمال غربی شھر پاسداران سرمايه به ھر می

دھند. ماشين اول بازرسی و حرکت دو ماشين ايست می
 ٢٢شوند. روز کند. رفقای ترکمن در اينجا بازداشت میمی
 ٢۶کنند. روز من رفقا را به تھران و زندان اوين منتقل میبھ

 سلطنتبھمن، چھار رفيق فدائی از اوين به مرکز سپاه در 
دوست" معاون فرمانده در اختيار "محسن رفيق شدهمنتقل آباد

بھمن در مسير  ٢٩سپاه قرار گرفتند. سحرگاه روز دوشنبه 
اجساد  و چمن بيد) مينودشتبين گنبد و بجنورد (بين 

  رفقا يافت شد. شدهبستهو به گلوله  شدهشکنجه

   

   والی زاده ھوشنگ

متولد شد. پس از  مسجدسليماندر  والی زادهرفيق ھوشنگ 
کارمند به استخدام ارتش  عنوانبهپايان تحصيالت متوسطه، 

به جرم پخش  ١٣۵٨درآمده بود. در شھريور سال 
ملی در اھواز ھای سازمان به ھمراه رفيق علی ملاعالميه

دستگير و به شوش منتقل شد. ھوشنگ به دو سال زندان 
محکوم شد، اما پس از پايان دوره محکوميت آزاد نشد و بدون 

در سن  ١٣۶٠محاکمه در بيست و دوم آبان 
در کنار رفيق علی ململی در شوش به  وچھارسالگیبيست

  جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   وثوقی مھرداد

وقی يکی از فعالين سازمان بود که در سال رفيق مھرداد وث
برد. در دستگير شد و در زندان تبريز به سر می ١٣٧٠

اعتراض به وضعيت زندانيان سياسی در ايران، در چندين 
زندان تبريز، زندانيان سياسی يک اعتصاب  ازجملهزندان 

غذای خشک را آغاز کردند. رفيق مھرداد به ھمراه رفيق 
ز رون اين حرکت اعتراضی بود که در حميد يکی از فعالي

در اثر اين اعتصاب در زندان  ١٣٧۶تير سال  چھاردھم
  .جان باختتبريز 

    

   اکبروزيری علی

در  ١٣٣۵در سال  اکبر وزيریعلیرفيق 
در حوالی اصفھان » اسفرجان«روستای 

متولد شد. پس از پايان تحصيالت 
رفيق علی در  ١٣۵٣متوسطه، در سال 

دی دانشگاه با امتياز باالئی و آزمون ورو
در يازده رشته، قبول شد. رفيق علی به 
علت جو فعال سياسی دانشگاه صنعتی، به 

رفت. از ھمان بدو ورود به دانشگاه از فعالين سياسی  آنجا
و پس از مدت کوتاھی از طريق رفيق يثربی  دانشجوئی شد

ه خان ١٣۵۴در ارتباط با سازمان قرار گرفت. در فروردين 
لی شد، به ھمين دليل رفيق ع شناسايی(تيمی) دانشجوئی رفيق 

در يک تيم با  ازآنپسزندگی مخفی خود را آغاز کرد. 
شد. در ضربات  دھیسازمانمسئوليت رفيق خراط پور 

خانه تيمی رفقا مورد يورش مزدوران  ١٣۵۵ارديبھشت سال 
که رفقا توانستند  ساواک و کميته مشترک قرار گرفت

پليس سياسی  ١٣۵۵از محاصره خارج شوند. سال  متسالبه
شاه توانست به آدرسی دسترسی پيدا کند که محل اجالس 

 تازگیبهرھبری و مسئولين سازمان بود. اين پايگاه که 
و در مھرآباد جنوبی قرار داشت، روز ھشتم تير  شدهتأسيس
به محاصره تعداد زيادی از عوامل امنيتی رژيم شاه  ١٣۵۵
 بامپشتبه ھمراه رفيق حميد اشرف در  اکبرعلیرفيق درآمد. 

نيز  اجھمانخانه سنگر گرفته و به مقابله پرداخته بودند، در 
. يادش گرامی جان باختو  قرارگرفتهمورد اصابت گلوله 

  باد.

   

   محمدی مھدی (محمد زاده)وکيل

محمدی (محمد زاده) پس از پايان تحصيالت رفيق مھدی وکيل
د دانشگاه شد. با پايان يافتن تحصيالت دانشگاھی متوسطه وار

. قبل از قيام و کارکرددبير در شوشتر آغاز به  عنوانبه
دانشجو بود با سازمان آشنا شد و پس از قيام به  کهھنگامی

صفوف فدائيان پيوست. رفيق مھدی نيز ھمچون رفيق بھمن 
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(صالح) محسنی تبريزی در محل کار خود، مواضع سازمان 
کرد. رفيق مھدی آموزان و ھمکاران تبليغ میدر بين دانشرا 

ھای وحشيانه قرار گرفت، اما پس از دستگيری تحت شکنجه
به ھمراه رفيق بھمن  ١٣۶٠دی  دردھمسخنی بر لب نياورد. 

  در شوشتر به جوخه تيرباران سپرده شد.

   

   ولی مجيد

ام يرفيق مجيد ولی در روستای گلدسته متولد شد. در جريان ق
فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت، پس از قيام 

 ١٣۶٠بار در سال به صفوف فدائيان پيوست. رفيق مجيد يک
که با ھوشياری توانست بازجويان را فريب داده  دستگير شد
اما مجدداً دستگير شد و در زندان گوھردشت ؛ و آزاد شود

ور شھري فرسا قرار گرفت. روز پنجمھای طاقتتحت شکنجه
فراخوانده شد.  ایچنددقيقه» دادگاه«به يک  ١٣۶٧سال 

  وست.زندانيان سياسی پي عامقتللحظاتی بعد به خيل قربانيان 

   

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دشمنان

  

  

 ھای پر از باروت را آوردندھا تفنگآن

 کشتار وحشيانه را صادر کردند نيآنان دستور ا

 با خلقی مواجه شدند نجايھا اآن

 حکم عشق و وظيفهگردآمده به

 .واندندخکه سرودی می

 دخترک با پرچمش فروافتاد

 و پسر، خندان، زخمی، در کنارش

 زده، با درد و خشممردم وحشت

 افتادندديدند آنان را که بر خاک می

 جا که کشتگان افتاده بودندو ھمان

 ھايشان را در خون زدندمردم پرچم

 .تا آن را رو به دژخيمان دوباره بر پادارند

 طر مردگانمانبه خاطر اين مردگان، به خا

 !خواھممجازات می

 ھا که بر خاک ميھن خون ريختندبرای آن

 !خواھممجازات می

 برای جالدی که حکم اين کشتار را داد

 !خواھممجازات می

کاری که به قيمت خون ديگران باال برای خيانت
 رفت

 !خواھممجازات می

 که فرمان مرگ دادبرای آن

 !خواھممجازات می

 ز اين جنايت دفاع کردندبرای آنان که ا

 !خواھممجازات می

آلودشان را به سمتم دراز خواھم دست خوننمی
 کنند

 !خواھممن مجازات می

 خواھم سفير من باشند،نمی

 شان راحت بنشينندخواھم حتی توی خانهنمی

 !خواھممجازات می

ميدان، محاکمه  نيھم خواھم در ھمين مکان،می
 شوند

 !خواھممن مجازات می

  !خواھممن مجازات می

 

پابلو نرودا
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  ھاشمی جبرئيل

رفيق جبرئيل ھاشمی در جريان قيام به صفوف فدائيان 
 شنبهسهپيوست و از ھواداران سازمان در اھواز بود. روز 

شمار سپاه، کميته و که با جنايات بی ١٣۵٩دوم ارديبھشت 
سياه  شنبهسهمراه بود و به ھ شھر اھوازھا در حزب الھی

ه در خيابان ب تریچندممعروف شد، رفيق جبرئيل از فاصله 
جراحات وارده در بيمارستان  براثررگبار گلوله بسته شد و 

  .جان باخت

   

  ھدايتی شاھرخ

رفيق شاھرخ ھدايتی در بروجرد متولد شد. 
پس از پايان تحصيالت متوسطه وارد 

دانشگاه  دانشکده کشاورزی کرج شد. در
به فعاليت سياسی روی آورد و عضو يک 
محفل مطالعاتی شد. در ھمين رابطه در 

 يک سالدستگير و نزديک به  ١٣۴۴سال 
در زندان به سر برد. بار ديگر در سال 

 تختی دستگير سپاریخاکبه خاطر شرکت در مراسم  ١٣۴۶
و مدتی در زندان بود. پس از آزادی با رفقا سيروس و فرخ 

از طريق رفيق اسدهللا مفتاحی، در ارتباط با گروه سپھری 
پويان قرار گرفت. رفيق شاھرخ در شھريور سال  -احمدزاده

 آتش زيرپناهبار از محاصره خانه تيمی توانست يک ١٣۵٠
به  ازآنپسخارج شود.  سالمتبهرفيق سيروس سپھری 

ھمراه رفيق آرش و اشرف در يک تيم عملياتی شرکت داشت. 
 ھای ساواکماشين شناسايیيم رفيق شاھرخ وظيفه در اين ت

را بر عھده داشت. بار ديگر در شھريور در محاصره 
نيروھای امنيتی قرار گرفت و دستگير شد. پس از دستگيری، 

فرسا قرار گرفت و در نوزدھم آبان ھای طاقتتحت شکنجه
. البته ساواک اين خبر را اعالم جان باختزير شکنجه  ١٣۵٠

ماه پس از عمليات مصادره موجودی يک ر بھمننکرد و د
بانک، اعالم کرد که شاھرخ ھدايتی و سيروس سپھری طی 

  .اندشدهکشتهدرگيری در خانه تيمی کوی کن مجروح و 

   

  ھدايتی محمدرضا

 ١٣٣٠رفيق محمدرضا ھدايتی در سال 
در بروجرد متولد شد. پس از پايان دوره 
متوسطه در بروجرد و تھران وارد 
دانشکده علم و صنعت در رشته راه و 
ساختمان شد. رفيق محمدرضا به ھمراه 

دست به  ١٣۴٩چند رفيق ديگر از سال 
انتشار و اشاعه آثار مارکسيستی زد و 

ويژه تبريز و بروجرد ھا، بهھا را به شھرستاناين فعاليت
دستگير  ١٣۵٢کشاند. به ھمين دليل برای اولين بار در تيرماه 

از زندان آزاد شد  ١٣۵۴و سال در شھريور و پس از د
مخفی را آغاز کرد. با توجه به شناخته شدن وی، در  وزندگی

در  ١٣۵۵ ماهدیشد. در روز شانزده  دھیسازمانتيم مشھد 
خيابان طبرسی به ھمراه رفيق حسن فرجودی به محاصره 

. در جريان اين درگيری پس از درآمدمزدوران ساواک 
دور، رفقا دستگير شدند. محمدرضا با زخمی کردن چند مز

خوردن سيانور اقدام به خودکشی کرد، ولی سريعاً توسط 
آورند، به  به دستمزدوران به اين اميد که از وی اطالعات 

ھا ماند. چند روز شديدترين شکنجه وزندهبيمارستان برده شده 
تا اينکه در شب بيست و سوم  شودبر روی رفيق آزمايش می

دون آنکه کالمی به زبان آورد، زير شکنجه جان ماه، بدی
  باخت.

   

   ھزار خانی حميدرضا

در تھران متولد  ١٣٣۴در سال  ھزار خانیرفيق حميدرضا 
 آموز دبيرستان بود که با رفقا عبدالرضا کالنترشد. دانش

که نيستانکی و حسين فاطمی شروع به مطالعه کرد. ھنگامی
ھای صنعت شد، فعاليت وارد دانشکده علم و ١٣۵٢در سال 

سياسی را آغاز نمود. در سال دوم دانشگاه به ھمين دليل از 
از  ١٣۵۴تحصيل محروم و به سربازی فرستاده شد. در سال 

مخفی را آغاز کرد. رفيق حميد در  وزندگیپادگان فرار کرد 
در يک  ازآنپسبه عضويت سازمان درآمد.  ١٣۵۴مھرماه 

ر سوم شد. د دھیسازمان ژن زادهبيتيم با مسئوليت رفيق صبا 
زار تھران در محاصره قرار در خيابان الله ١٣۵۴بھمن سال 

گرفت و پس از نبردی نابرابر، در آخرين لحظات با انفجار 
  نارنجک دستی، به زندگی خويش پايان داد.

  

   ھمت بلند وحيد

در  ١٣۴٠رفيق وحيد ھمت بلند در سال 
ا ت یتھران متولد شد. تحصيالت ابتدائ

دبيرستان را در تھران به پايان رسانيد و 
فيزيک بود. در  -دارای ديپلم رياضی

جريان قيام، در اعتراضات و مبارزات 
مردم فعاالنه شرکت داشت. در ھمين ايام 
با سازمان آشنا گشت و به فعاليت پرداخت. 

ی اند، ھميشه از رفيقکه با رفيق وحيد فعاليت کرده رفقانی
برند. در ھنگام انشعاب کار نام میو پشت لهباحوصمھربان و 

به جناح چپ اکثريت پيوست، ولی پس از مدتی به صفوف 
در  ١٣۶٠رفقای اقليت پيوست. رفيق وحيد در دوم تيرماه 
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تھران حين پخش اعالميه دستگير و به کميته مرکز منتقل شد 
زندان اوين انتقال يافت. رفيق وحيد پس  روزبهو پس از دو 

و يکم تيرماه سال  روز بيستروز تحمل شکنجه، از چند 
  به جوخه اعدام سپرده شد. ١٣۶٠

   

   ھمتی ابوالقاسم

در  ١٣٣۴رفيق ابوالقاسم ھمتی در سال 
ای زحمتکش متولد شد. سمنان در خانواده

پس از پايان تحصيالت متوسطه در سال 
حرارتی در  تأسيساتدر رشته  ١٣۵٣

ته يرفمدرسه عالی تکنولوژی سمنان، پذ
شد. از ھمين زمان در اعتراضات و 
اعتصابات دانشجوئی فعاالنه شرکت 

داشت. بعداً برای سربازی به خوزستان رفت. ھمزمان با 
ای به ھمراه چند رفيق ديگر در مسجدسليمان جنبش توده

دستگير شد. پس از آزادی از زندان، از پادگان فرار کرد و 
يم شاه کرد. پس از خود را صرف مبارزه عليه رژ وقتتمام

قيام فعاالنه در جھت آگاه کردن کارگران و زحمتکشان سمنان 
برد و کوشيد. کتاب و نشريات را از تھران به سمنان می

کرد. در شب ھفتم بھمن در حين مواضع سازمان را تبليغ می
مشکوکی تصادف کرد و پس  به طرزانجام وظائف سازمانی 

حالت اغماء و بيھوشی به از چند روز که در بيمارستان در 
  .جان باخت ١٣۵٩سر برد، صبح روز سيزدھم بھمن 

   

   ھمتی محمدرضا

سال  مھرماه ٢رفيق محمدرضا ھمتی از اعضای سازمان در 
جان طی يک درگيری نابرابر با مزدوران ساواک  ١٣۵٣
  .باخت

  

   ھمدانی گودرز

در  ١٣۴٢رفيق گودرز ھمدانی در سال 
متولد » دو رود«يک خانواده کارگری در 

شد. پدرش کارگر آسياب کارخانه سيمان 
بود. رفيق گودرز به ھمين دليل  دو رود

و مستقيماً با درد و رنج کارگران 
اقتصادی و اجتماعی آشنا  ھاینابرابری

برداشتن اين  از ميانبود و برای 
فدائيان گذاشت و به سازمان پيوست.  درراهھا، قدم نابرابری

از  و ھر بار پس گودرز سه بار دستگير شدپس از قيام رفيق 
از پيش به مبارزه خود ادامه داد.  پرشورترتر و آزادی قاطع

ھای برجسته رفيق گودرز، صداقت انقالبی و عشق از ويژگی
که با  ھرکسیبود. اين موضوع را  اھدافشاو به سازمان و 

جنگ  اوايلکرد. در درک می راحتیبهداشت،  برخورداو 
ای برای توزيع سوخت و مايحتاج کميته ارتجاعی،

ايجاد کرد و در توزيع  دو رودھای محروم در خانواده
نشريات سازمان کوشش فراوان داشت. رفيق گودرز ھنگام 
نوشتن شعار دستگير و به ھمين دليل به اعدام محکوم شد. 

 کهدرحالیرفيق گودرز  ١٣۶٠روز دوازدھم مرداد سال 
کشيد، ھمراه دو مبارز ديگر، د میشعارھای سازمان را فريا

  در بروجرد به جوخه اعدام سپرده شد.

  ھنده قنبری امير

ھنده قنبری در جريان کشتار زندانيان سياسی سال  رفيق امير
  در زندان اوين اعدام شد. ۶٧

    

   ھنريار پيام

رفيق پيام ھنريار در چھارم فروردين 
در يک خانواده سياسی متولد  ١٣۴١سال 
رزمان ارانی بود از ھم ربزرگشپدشد. 

به پنج  رضاخانکه در دوران حکومت 
بود. پدرش از  شدهمحکومسال زندان 

افسران سازمان نظامی حزب توده بود که 
در دوران حکومت محمدرضا شاه به 

حبس ابد محکوم و پس از شش سال و چند ماه از زندان 
ت ه سال داششانزد کهھنگامیبود. پيام در آستانه قيام  آزادشده

آموزی به صفوف ھواداران سازمان پيوست و در بخش دانش
از  اخراجشگرانه وی منجر به ھای آگاهفعال بود. فعاليت

زان آموفشار دانش براثربعداً  اگرچهدبيرستان خوارزمی شد. 
ھنگام  ١٣۶٠مجبور به پذيرش مجدد وی شدند. در سوم آبان 

در زندان نيز قاطعانه ھای سازمان دستگير شد. پخش اعالميه
ھنوز بيست سال  کهھنگامیو  ھای سازمان دفاع کرداز آرمان

در برابر جوخه اعدام قرار  ١٣۶٠نداشت در پانزدھم آذر 
  گرفت.

   

   ھوشمند عباس

 عنوانبهکه رفيق عباس ھوشمند ھنگامی
کرد با رفيق پويان آشنا سپاه دانش کار می

ان با از طريق پوي ١٣۴٨شد. در تابستان 
رفيق عباس مفتاحی آشنا شد. در اين زمان 

ھای رفيق عباس ھوشمند به فعاليت
 سياسی خود در کنار رفقای فعال ادامه داد

به اتھام ارتباط با  ١٣۵٠تا اينکه در سال 
رفيق پويان دستگير و تحت شکنجه قرار گرفت. ولی رفيق 

ش اروابط تشکيالتی آنجائی کهکالمی بر زبان نياورد و از 
برای ساواک مشخص نشده بود، به سه سال زندان محکوم 
شد. پس از آزادی مجدداً با سازمان تماس گرفت و از تيرماه 

زندگی مخفی خود را آغاز کرد. پس از ضربات سال  ١٣۵۵
مجدداً ارتباط رفيق با سازمان قطع شد. پس از  ١٣۵۵

ه بشد ولی بعداً  دھیسازمانبرقراری ارتباط، ابتدا در مشھد 
تھران برگشت و در تيمی که رفيق غزال آيتی مسئوليت آن 

 ١٣۵۶گرديد. روز دھم فروردين سال  دھیسازمانرا داشت 
 هو سمزدوران کميته مشترک اقدام به محاصره رفيق عباس 

رفيق ديگر ھمراه وی (رفقا غزال آيتی سيمين و نسرين پنجه 
کنند. برای شکستن محاصره درگيری آغاز شاھی) می

 و سهشود و در يک نبرد نابرابر، رفيق عباس ھوشمند یم
  بازند.می وار جانرفيق ديگر فدائی

  

  ھوشياری لنگرودی خليل

 ٢ به دستگير و ١٣۵٨رفيق خليل ھوشياری لنگرودی سال 
در زندان  ١٣۶٧. رفيق خليل در سال حبس محکوم شدسال 

  اوين به جوخه اعدام سپرده شد.
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  ياسری نشتمی علی

متولد شد. رفيق  ١٣٣۴ياسری نشتمی در سال رفيق علی 
علی در جريان قيام فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات شرکت 
داشت. پس از قيام در ارتباط با سازمان قرار گرفت. رفيق 
علی که متھم به شرکت در درگيری مسلحانه بود، پس از 

شکنجه شد. رفيق علی روز ھشتم مرداد  شدتبهدستگيری 
مراه سه مبارز ديگر در شھر رشت به جوخه به ھ ١٣۶٠سال 

  اعدام سپرده شد.

   

   ياوری يعقوب

رفيق يعقوب ياوری از فعالين سازمان در تھران بود. رفيق 
يعقوب در جريان قيام، فعاالنه در اعتراضات و تظاھرات 
شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق 

ت ی بسيار قرار گرفھايعقوب پس از دستگيری تحت شکنجه
 ١٣۶١و ھفتم تير سال  روز بيستوار مقاومت کرد. و فدائی

رفيق يعقوب به ھمراه رفيق سينا کارگر و چند تن ديگر از 
  در زندان اوين تيرباران شد. مبارزان

   

   يثربی محمدرضا

رفيق محمدرضا يثربی پس از پايان 
تحصيالت متوسطه وارد دانشگاه علم و 

ن دانشگاه از فعالين صنعت شد. در اي
دانشجوئی بوده و در اعتراضات 
دانشجوئی نقش فعالی داشت. رفيق 

بار يک ١٣۴٩محمدرضا در مھرماه 
 آنازپسدستگير و پس از مدتی آزاد شد. 

ترم از تحصيل برای يک ١٣۵٠نيز در ارديبھشت سال 
محروم شد، در ھمين زمان رفيق محمدرضا به ھمراه رفيق 

زندگی مخفی روی آورده بود. پس از  کيومرث سنجری به
که رفيق محمدرضا به عضويت سازمان درآمد، مسئوليت اين

گرفت. رفيق يثربی ھمچنين  بر عھدهرا  نفرهسهيک تيم 

ھای ارتباطی دانشگاه صنعتی را نيز بر عھده مسئوليت تيم
داشت. آخرين مسئوليت رفيق محمدرضا در سازمان، 

ھای ان بود. در نشستعضويت در کميته مرکزی سازم
مشترکی که با سازمان مجاھدين برگزار شد، رفيق محمدرضا 
به ھمراه رفقا ارمغانی و حميد اشرف شرکت داشت. سال 

پليس سياسی شاه توانست به آدرسی دسترسی پيدا کند  ١٣۵۵
که محل اجالس رھبری و مسئولين سازمان بود. اين پايگاه 

باد جنوبی قرار داشت، روز و در مھرآ شدهتأسيس تازگیبهکه 
به محاصره تعداد زيادی از عوامل امنيتی  ١٣۵۵ھشتم تير 

يثربی ھمراه با ساير رفقای  محمدرضارژيم شاه درآمد. رفيق 
ی خود ھاتا آخرين گلوله اين پايگاه، طی يک نبرد سلحشورانه

ھا مقاومت دالورانه، از ساعت و پسعليه مزدوران جنگيد 
ھای متعالی کمونيسم را وثيقه آرمانسرانجام خون خود 

  ساخت. يادش گرامی باد.

   

   يخچالی جميل

در  ١٣٣٨رفيق جميل يخچالی در سال 
ای فقير در سنندج متولد شد. خانواده

پدرش شيرفروش بود و رفيق جميل از 
ھمان ابتدا با فقر آشنا شد. جميل توانست 

به تحصيل ادامه  راھنمايیتا سال سوم 
ھا را برای کمک به خانواده ندھد. تابستا

به  ١٣۵۴در سال  ازآنپسکرد. کار می
ادامه تحصيل  قصدبهخاطر وضعيت نامساعد مالی سنندج را 

ه ترک کرد و ب مسجدسليماندر دبيرستان صنعتی ارتش در 
مدت دو سال در آنجا به تحصيل ادامه داد. در بحبوحه قيام 

ی را رھبری تظاھرات متعدد مسجدسليمانرفيق جميل در 
 ماه يکھا توسط ساواک دستگير و ھمين فعاليت براثرکرد. 

در زندان ساواک به سر برد. پس از قيام به سنندج برگشت و 
در دفتر ھواداران سازمان به فعاليت پرداخت. در آنجا در 

ه ب کهھنگامیشد. آخرين بار  دھیسازمانکميته دھقانی دفتر 
حسن رفيق ا کهھنگامیزگشت کمک دھقانان شتافته بود، در با

کرد توسط مزدوران دولتی دستگير ناھيد را بر دوش حمل می
 »خلخالی«وار پوزه محاکمه فرمايشی دادگاه شرع شد. فدائی

من فدائی خلقم. اگر مرا بکشيد «را به خاک ماليد و گفت: 
يل رفيق جم» باک ندارم. زحمتکشان انتقام مرا خواھند گرفت.

) بارھا و بارھا ١٣۵٨م (پنجم شھريور سال را تا ھنگام اعدا
شکنجه کردند. ولی او تا آخرين لحظات فقط ھمان جمله را 

  کرد.تکرار می

   

   يد الھی پوران

در  ١٣٢٩در سال  يد الھیرفيق پوران 
شھر اصفھان متولد شد. دوران کودکی را 

به  سالگیپانزدهدر آبادان گذراند و در 
ت. سال چھارم ھمراه خانواده به تھران رف

کرد که به علت ارائه دبيرستان را طی می
يک سخنرانی در مدرسه در رابطه با 
تاريخ، توسط مأمورين امنيتی بازجوئی 

برای ادامه تحصيل به دانشکده فنی  ١٣۴٧شد. در مھر 
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دانشگاه تھران راه يافت. در سال چھارم دانشکده در ارتباط 
به  ١٣۵١ر زمستان با سازمان به زندگی مخفی روی آورد. د

برای يک عمليات به مشھد رفت.  بھروز عبدیھمراه رفيق 
شدند، در رفقا برای انجام يک عمليات آماده می کهھنگامی

 ،خواجه ربيعای واقع در خيابان در خانه بعدازظھرساعت سه 
بمب قبل از موعد مقرر منفجر شد، بھروز جان باخت و رفيق 

اً رفيق را به يک بيمارستان ھوش شد. ساواک سريعپوران بی
 به دستبماند و بتوانند از او اطالعات  تازندهمنتقل کرد 

آورند. در ھمين زمان پوران لحظاتی به ھوش آمد و سيانوری 
جان  ١٣۵١را که به ھمراه داشت، خورد و در دوم بھمن 

  باخت.

  

   يراقچی عليرضا

متولد شد. رفيق  ١٣٣٢رفيق عليرضا يراقچی در سال 
ضا پس از پايان تحصيالت متوسطه، در رشته علير
پزشکی وارد دانشگاه شد. در دوران تحصيل در دندان

دانشگاه عليرضا به فعاليت سياسی روی آورد و با سازمان 
آشنا شد و پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. عليرضا بعد 

فرسا قرار گرفت و ھای طاقتاز دستگيری تحت شکنجه
و ھشتم  روز بيستکرد. سرانجام در  قھرمانانه مقاومت

  در تھران به جوخه تيرباران سپرده شد. ١٣۶٠شھريور سال 

  

  يزدان پناه رشيد (سمکو)

در  ١٣٣٩در سال  يزدان پناهرفيق رشيد 
در حوالی بوکان، به » سفزلو«روستای 

دنيا آمد. تحصيالت متوسطه را در شھر 
بوکان به پايان رساند. رفيق رشيد قبل از 

تصميم به شرکت در  ١٣۵۵ام در سال قي
جنبش دمکراتيک کردھای عراق گرفت، 
ولی در حال عبور از مرز دستگير و 

مدتی در زندان به سر برد. پس از قيام به صفوف سازمان 
آموزان و مردم شھر بوکان دانش دھیسازمانپيوست و در 

داشت. در پی يورش اول جمھوری اسالمی  سزايینقش به 
ھای مخفی مقاومت در شھر ، به تشکيل ھستهبه کردستان

گرفتن شھرھا توسط  به دستبوکان پرداخت. پس از 
ا ر گران بھايیکرد و نيروھای انقالبی، تجارب  مرگانپيش

کار نظامی در شھر کامياران به دست آورد. در  درزمينهٔ 
فعاالنه شرکت » دره قاسملو«و » دارساوين«ھای جنگ

از  دستهيک مسئول نظامی  داشت. رفيق سمکو جانشين
سازمان، فرمانده نظامی عمليات، عضو شورای  مرگانپيش

پيشمرگه و کانديدای عضويت سازمان بود. آخرين عمليات 
در شھر بوکان بود.  ١٣۶١يکم شھريور سال  وی در بيست و

 ر عھدهبرفيق رشيد که فرماندھی عمليات رفقای پيشمرگه را 
ھای مزدوران ارتجاع، قلب هداشت در ھمين نبرد، با گلول

  افتاد و جان باخت. يادش گرامی باد. طبشپرمھرش از 

   

  

  

  

  

  يزدانی اسعد (شاھو)

رفيق اسعد (شاھو) يزدانی در سال 
 فقرزدهاز روستاھای  دريکی ١٣٣٩

آباد بخش سروآباد واقع در مرخان
وضعيت مالی  اگرچهمريوان متولد شد. 

دی شدي مناسبی نداشتند، ولی اسعد عالقه
ضمن  روازاينبه تحصيل داشت. 

پرداخت تا بتواند تحصيل به کار می
معاش خانواده و خودش را تأمين کند. در جريان قيام نقش 

آموزان و رھبری تظاھرات دانش دھیسازمانفعالی در 
يز ن باريکداشت. پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. 

ه شکنجه وی را بدستگير شد، ولی دژخيمان نتوانستند زير 
حرف آورند. پس از يک ماه آزاد گرديد، اما از مدرسه اخراج 
شد. در اين ھنگام شاھو با تشکيالت شھر سازمان فعاليت 

اش رژيم مجدداً درصدد دستگيری ١٣۶١کرد. در سال می
برآمد. ولی وی توانست با ھوشياری فرار کرده و به صفوف 

 -عمليات جاده سقز بپيوندد. آخرين نبرد شاھو مرگانپيش
خونين عمليات در ميان رگبار گلوله  درصحنهکه  بوکان بود

جان  ١٣۶١با عشق به طبقه کارگر در بيست و سوم بھمن 
  .باخت

   

  يزدانی عبد اله

در  ١٣٣٨يزدانی در سال  عبد الهرفيق 
ابھر در يک خانواده زحمتکش متولد شد. 
دوران تحصيل را با مشقت زياد طی کرد 

زمان به پايان رساند. ھم ١٣۵٧ال و در س
فعاالنه شرکت  ھاپيمايیراهبا قيام در 

و پس از قيام نيز به عضويت کميته  کردمی
به ماھيت  تدريجبه ازآنجاکهمحل درآمد. 

، به مخالفت با اھداف پيشبردضد مردمی اين ارگان 
ضدانقالبی آنان برآمد و به ھمين دليل از کميته اخراج شد. 

 یراھنمايسرای به زنجان رفت و در دانش عبد اله سپس رفيق
از زندگی خود را  يک سال) استخدام شد و معلمتربيت(

کشان گذراند. عاشقانه و فعاالنه در خدمت کارگران و زحمت
آشنا شد و به کمک  ھوادار سازماندر ھمين شھر با رفقای 
 گيری را سازمان داد. به علت فعاليترفقا فعاليت سياسی چشم

 ١٣۵٩در سال  عبد الهسرا اخراج شد. رفيق سياسی از دانش
، ماھهسهبه سربازی اعزام شد و پس از يک دوره آموزشی 

 ١٣۶٠بيست ويکم شھريور سال  در روزبه جبھه اعزام شد و 
  .جان باختدر جبھه جنگ ارتجاعی ايران و عراق 

   

   يزدانی يعقوب

در  ١٣٢۴رفيق يعقوب يزدانی در سال 
ای مذھبی و در خانواده بھشھر،

زحمتکش به دنيا آمد. پس از اتمام 
تحصيالت متوسطه رفيق يعقوب در سال 

سپاھی دانش راھی يکی  عنوانبه ١٣۴۴
از روستاھای آذربايجان شد. از ھمين 
دوران نيز به فعاليت سياسی پرداخت. 

 ١٣۵٠معلم به کار ادامه داد. در سال  عنوانبهنيز  ازآنپس
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از سازمان پرداخت و پس از ضربات سال  به ھواداری
رفيق يعقوب توسط مزدوران شاه دستگير شد و به  ١٣۵۵

گيری مبارزات مردم در زمان قيام از زندان افتاد. با اوج
زندان آزاد شد. پس از قيام مجدداً به صفوف سازمان پيوست 

ساعت پنج  ١٣۶٠و به فعاليت مشغول شد. در ھفت تيرماه 
ھای از خيابان دريکیط مزدوران سپاه بعد از ظھر توس

ھای فراوان، در روز پانزده بھشھر دستگير و پس از شکنجه
تيرماه محاکمه شد. در دادگاه قاطعانه از مواضع سازمان دفاع 
کرد و يک روز بعد توسط مزدوران جمھوری اسالمی در 

  بھشھر به جوخه اعدام سپرده شد.
   

   يزدانيان فريدون (فريد)

پس از پايان تحصيالت متوسطه وارد يزدانيان دون رفيق فري
دانشگاه شد. رفيق فريدون در جريان قيام فعاالنه در 

 صفبهاعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از قيام 
آموزی به فعاليت مشغول فدائيان پيوست و در پيشگام دانش

دستگير و به  ١٣۶٠شھريور  اوايلشد. رفيق فريدون در 
نتقل شد. پس از تحمل چند روز شکنجه زندان اوين م

، روز بيست و چھارم شھريور کردهگرهفرسا، با مشتی طاقت
  به جوخه تيرباران سپرده شد. ١٣۶٠سال 

   
   ينگچه ھمدانيان ابوالقاسم

از  دريکی ١٣٢٩رفيق ابوالقاسم ينگچه ھمدانيان در سال 
ھمدان متولد شد. پس از اتمام تحصيالت  فقيرنشينھای محله

متوسطه، وارد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبريز شد. به علت 
ھای سياسی، از دانشگاه اخراج و به سربازی فرستاده فعاليت

شد. پس از پايان سربازی مجدداً توانست به دانشگاه بازگردد. 
در ھمين زمان در انتخابات تعاونی دانشجويان شرکت کرد و 

م امتحانات سال آن شد. در پی تحري مديرهھيئتاز اعضای 
کشی و از ادامه تحصيل چشم پوشيد و به کار لوله ١٣۵۵

جوشکاری پرداخت. در ھمين سال توانست با سازمان ارتباط 
برقرار کند؛ و پس از مدتی به زندگی مخفی روی آورد. در 

رفت به يک مأموريت سازمانی می کهدرحالی ١٣۵٧آذر  ١٨
مزدوران قرار  یشناسايبروجرد مورد  -آباددر جاده خرم

وار تا آخرين گرفت و در پی يک درگيری مسلحانه، فدائی
  .جان باختگلوله جنگيد و 

  
   يوسفی فريده

رفيق فريده يوسفی در تھران متولد شد. پس از پايان 
تحصيالت ابتدائی و متوسطه وارد دانشگاه تھران شد. در 
جريان قيام فعاالنه در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت 

پس از قيام به صفوف فدائيان پيوست. رفيق فريده که در و 
بخش تبليغات پيشگام مشغول فعاليت بود، پس از سی خرداد 

سا فرھای طاقتدستگير و در زندان اوين تحت شکنجه ١٣۶٠
قرار گرفت. رفيق فريده تمام مدت در برابر شکنجه مقاومت 

 در زندان اوين به جوخه ١٣۶١کرد و در نوزدھم اسفند 
  تيرباران سپرده شد.

 
   يوسفی کھل مھدی

 فقيرنشيندر محله  ١٣۴٠رفيق مھدی يوسفی کھل در سال 

که  ھايیسالتبريز متولد شد. رفيق مھدی در » ماراالن«
تواند تا ب ھا به کار ساختمانی مشغول بودمحصل بود، تابستان

مخارج تحصيل را فراھم کند. با اعتالی جنبش انقالبی، رفيق 
صف اول مبارزه عليه رژيم شاه بود. از ھمان زمان  مھدی در

 بردپيشو با تمام نيرو و توان خود در  نيز با سازمان آشنا شد
ھای سازمان کوشيد. رفيق مھدی در بخش اھداف و آرمان

دھی شده بود ولی داوطلبانه فرھنگ ملی آذربايجان سازمان
ر، وکرد. مھدی، اين رفيق پرشدر بخش تبليغات نيز کمک می

، ھنگام پخش اطالعيه در ١٣۶٠سال  خردادماهدر اواخر 
می ھای بسيار، کالتبريز دستگير شد و پس از تحمل شکنجه

از اسرار سازمانی را بر زبان نياورد و روز ھفتم مرداد 
ھمان سال به جوخه تيرباران سپرده شد. رفيق زمانی که در 

رود به با د«ای برای سازمان ارسال کرد: زندان بود نامه
تريم ايران! ما از مرگ قوی فدائی خلقھای سازمان چريک

داری خلق ھمه وجودمان را بايد فدا کنيم. سرمايه درراهو 
از ما ھراس دارد و به ھمين خاطر ما را شھيد  ھرلحظه

خواھم که راه اصولی در می سازمانمکند. من از می
ر بو راه نفوذ اپورتونيسم را بگيرند. مرگ  گرفتهپيش

 -اشامپرياليسم جھانی به سرکردگی آمريکا و پايگاه داخلی
زندانيان سياسی ». ھاکمونيسم تنھا راه نجات انسان بادزنده

بند مجرد را به نام  ۶تبريز به ياد رفيق مھدی، سلول شماره 
گذاری کرده و آرم سازمان را بر روی ديوار رفيق مھدی نام

  سيمانی آن حک کردند.
   

   (محمود) يوسفی محمد

رفيق محمد (محمود) يوسفی پس از قيام به صفوف فدائيان 
 ١٣۵٨پيوست. رفيق محمد در روز بيست و ھشتم مرداد سال 

طی يک درگيری » قلعه گنج«در حوالی بندرعباس در 
  .جان باختنابرابر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رفيق اشرف بھکيش و رفيق اسکندر
اين عکس به خواسته رفيق اشرف در ياد نامه  

 درج می گردد
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   بھرام طاھرزاده

در  ١٣٢۶در سال  طاھرزادهق بھرام رفي
بروجرد متولد شد. در تمام دوران تحصيل 
سری پرشور داشت و به مطالعه بسيار 

بود. پس از پايان تحصيالت  مندعالقه
متوسطه وارد دانشگاه تبريز شد ولی به 

سپاھی  عنوانبه ازآنپسخاطر مبارزه تحصيل را رھا کرد. 
به علت  ١٣۴۶در سال  دانش راھی روستاھای کردستان شد.

 ھای ساواکفعاليت سياسی دستگير شد. رفيق از شکنجه
سربلند بيرون آمد. در زندان با رفيق بيژن جزنی آشنا شد. 

باری از تجربه و نظرات جديد، پس از رفيق بھرام با کوله
مدتی آزاد شد. بعد از آزادی با کمک ديگر رفقا، گروه آرمان 

بھرام پس از عمليات مصادره  خلق را به وجود آورد. رفيق
ھران سوار اتوبوس ت اشتباهبهبانک و دستگيری رفيق ناصر 

و دستگير شد. در ھفدھم  شناسايیبروجرد شده در بين راه  –
رفيق بھرام به ھمراه پنج رفيق ديگر به جوخه  ١٣۵٠مھر 

  شود.تيرباران سپرده می
  

   حسين کريمی

 .رفيق حسين کريمی در بروجرد متولد شد
رفيق حسين به ھمراه رفقا ھوشنگ ترگل و 

در جريان مصادره يک  کتيرايیھمايون 
اتومبيل با مأمورين گشت درگير شدند. در اين 

می زخ شدتبهدرگيری نابرابر رفيق حسين 
و دستگير شد. رفيق حسين را پس از 

ھای دستگيری به کميته مشترک منتقل کرده و تحت شکنجه
. چند ساعت پس از دستگيری رفيق دھندفرسا قرار میطاقت

  جان باختزير شکنجه  ١٣۵٠حسين در دوم فروردين 

  

   کريمی ناصر

رفيق ناصر کريمی در بروجرد متولد شد. تا 
دوره اول دبيرستان به تحصيل ادامه داد و 

به کارگری مشغول شد. در  ازآنپس
ھای مشھد، تھران (کارخانه شير کارخانه

بروجرد  اه زندشپاستوريزه) و کارخانه 
توانست يک  شاه زند. در کارخانه کارکرد

شد،  شناسايیکه  ازآنپسکند.  دھیسازماناعتصاب را 
 ياتعملمجبور به ترک کارخانه گرديد. رفيق ناصر در حين 

مصادره بانک ملی شعبه آرامگاه دستگير شد. رفيق ناصر 
به ھمراه پنج رفيق ديگر به جوخه  ١٣۵٠در ھفدھم مھر 

  شود.ران سپرده میتيربا

  

   ناصر مدنی

در بروجرد متولد شد.  ١٣٣١رفيق ناصر مدنی در سال 
 ايلاوھنگام دستگيری در سال پنجم دبيرستان بود. در ھمان 

بار رفيق ناصر را جمع شدن رفقا، ساواک بروجرد يک
که با ھوشياری  قرارداددستگير و چند روز مورد بازجوئی 

عاتی دست رفيق، ساواک نتوانست به اطال
يتی به مسائل امن ازآنپسپيدا کند. رفقای گروه 

بيشتر توجه کردند. رفيق ناصر نزديک به دو 
ماه بعد از دستگيری رفقا در تبريز به ھمراه 
رفيق ھوشنگ ترگل دستگير و به تھران منتقل 

به  ١٣۵٠شد. رفيق ناصر در ھفدھم مھر 
ده اران سپرھمراه ديگر رفقای گروه آرمان خلق به جوخه تيرب

  شد.

  

   ھمايون کتيرايی

در بروجرد متولد شد.  کتيرايیرفيق ھمايون 
پس از پايان تحصيالت متوسطه در رشته 
روانشناسی وارد دانشگاه تبريز شد. رفيق 
ھمايون ورزشکاری محبوب و فروتن بود. 

ا ھای لرستان رشود رفيق ھمايون کوهگفته می
يون شناخت. رفيق ھمامثل کف دست خود می

از مؤسسين گروه آرمان خلق بود و به ھمراه رفيق ھوشنگ 
کرد. مأمورين ترگل و بھرام طاھرزاده گروه را رھبری می

اتفاقی به منطقه سکونت رفيق ھمايون پی برده و با  طوربه
زنند. گفته در دست داشتن عکس او منطقه را گشت می

 یيشناسامنزل رفيق ھمايون  فروشيخشود از طريق يک می
شد. رفيق ھمايون در دوران اسارت نيز از مبارزه بازنايستاد 

ھای زندان بود. جالدان در ھفدھم مھر ترين چھرهو از مقاوم
  رفيق ھمايون را به جوخه اعدام سپردند. ١٣۵٠

  

   ترگل ھوشنگ

ای زحمتکش رفيق ھوشنگ ترگل در خانواده
و محروم متولد شد. در کودکی پدرش را از 

به علت فقر شديد خانواده، مجبور دست داد و 
عنوان شاگرد به ترک تحصيل شد و به

آرايشگر، آغاز به کارکرد. رفيق ھوشنگ 
بعداً از طريق خودآموزی سواد و دانش 

ازآن به مشاغل مختلفی ازجمله سياسی را فراگرفت. پس
فروشی روی آورد. مدتی رو و ميوهفروشی کنار پيادهکتاب

 ١٣۴۶ن دو رود، کارگری کرد. در سال نيز در کارخانه سيما
خوبی به علت فعاليت سياسی دستگير شد. در زير شکنجه به

گر نداد. پس از مقاومت کرد و اطالعاتی به مزدوران شکنجه
چند ماه از زندان آزاد شد. رفيق ھوشنگ نزديک به دو ماه 
بعد از دستگيری رفقا در تبريز به ھمراه رفيق ناصر مدنی 

در حين دستگيری، رفيق ھوشنگ با بريدن  دستگير شد.
وسيله شيشه، اقدام به خودکشی کرد و شاھرگ گردنش به

زخمی شد. پس از دستگيری رفقا را به اوين منتقل کردند. 
به ھمراه پنج رفيق ديگر  ١٣۵٠رفيق ھوشنگ در ھفدھم مھر 
  شود.به جوخه تيرباران سپرده می
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و خاوران بود
 نش در زندان
ستجوی يافتن
 از وجود دو

واران باخبر ش
ان جانباخته به

و به رغم اندوه
عزيز مبارز و

ی قبر دخترش ز
ھای مه اين سال

شه با اميد به س
سران جنايتکار

اش ھمواره خانه
خاوران و ديگر

 که 
 ش

عليه 
 ١٩ 

رش 
ر و 
ويت 

به جو ١٣۵٠ 
رو، به ھمراه ي
ئی خلق ايران،

٨نوز به سن 
اه او را در سا
به جوخه اعدام
ه خللی در
 از مادران

 شاه بود. مبار

ود در وصف فر
بر جسم ۶٠ه 

شسته است، چني
نداره. يکی، ن

فتند. پنچ جوان
م. ھمه خوب بو
ی خوبی داشته
بود. فوق ليسان
ک اسديان را ھم
مردم بودند. س
 مھربان بود.

رسيد. برای او
نظ که بی بودن

انداختند و گ می
  عيت بود.

ھا مادِر چنين ق
ز تبار فدائيان و
انی که فرزندا

ھا به جس زندان
د و آنگاه که

در گلزار خاو
مت ديگر مادرا
ان گذاشت. او

ع ۶ست دادن
نشانی  اندوه بی

ھم فتاد. او در
 اسالمی ھميش
ش و محاکمه س
ر اين مسير خ
برای مادران خ

  بود. ۶٠

کارگریزن 
مراه فرزندانش
و در مبارزه ع
پری شد، روز

 فرزند دالور
کارگر آرايشگر
به جرم عضو
 خلق در سال

د ديگرش خسر
ھای فدائ چريک

ر حالی که ھن
خيمان رژيم شا

سين سالحی به
ی رژيم شاه

د. پديد نياور
رنگونی رژيم

در بھکيش، خو
ميقی که در دھه
رنج کشيده نشس
قت حرف زدن

ھامو ازم گرف ه
 کدامشان بگويم

تونستند زندگی ی
شته شد، زھرا ب
وھرش سيامک
سان و دلسوز م
يار نازنين و
ر رچه ھم نمی

آباد گرفته ب رم
شان چنگ ورت
ر از جمعابان پ

در بھکيش، تنھ
ز دالور زنی از
مرش را تا زما
 جلوی درب ز
زيزانش گذراند
حمود و علی د
دگيش را به ھم
ه داشتن خاور
 در غم از دس
شت، خصوصا
رگز از پای نيف
اوت جمھوری
ن نظام آدمکش
ست کرد و در
م و صميمانه ب
٠نباختگان دھه 

  در ترگل

در ترگل، ز
اش به ھم دگی

شنگ و خسرو
م و استثمار سپ

ر درگذشت.
شنگ ترگل، ک
مان دورود، ب
 گروه آرمان

رده شد. فرزند
ادار سازمان چ

دستگير و در ۵
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ماد
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ھوش
ستم
آذر

ھوش
سيم
در

سپر
ھوا
۵٣
نرس
ھمر
اين

مبار
مبار

شجاعت به ھمر
ھا را به ديگ م

مرگ» ھای اهدگ
دانست که د ی

به جوخه اعد
انجام داد یخوب
بھمن سا ٢۴

جاانحه شد و

 رژيم آدمکش
ماد برومندش ر

(اشرف)  زھرا
فرزندان و رفيق
 بھکيش بودند

ای در مبارزه ۶
ی اسالمی و د

مرکزی سازما
٠در اسفند ماه

رايی سازمان د
٢در شھريور

جمھوری اسالمی
دستگي ۶٢يور

 رفقا محمود
 و پس از تحم
نی جنايتکار د

حلق آوي ۶٧ن

ر) عضو کميت
کيش نيز دف بھ

يت سازمانی د
مايه جان باخت

به صفوف
 ١٣۶٠ل

وين منتقل
ھای  شکنجه

گرفت و
داخت. در
سياسی در

و ش ی گذشتگ
فت خبر اعدام

داد« ھنوز به
می اگرچهد.

ان، خودش ب
خ بهن وظيفه را

ھنام در تاريخ
وچال دچار سا

  )مھاجر ی

ئيان بود که
زند دالور و دام
رضا (کاظم)،

علی از جمله ف
ر) داماد مادر

٧تا  ۶٠ھای
داری جمھوری

 جان باختند.

م  عضو کميته
يران (اقليت) د
عضو کميته اجر
ميته مرکزی، د
وھای امنيتی ج
حسن در شھري
اعدام گرديد.

دستگير ۶٢ن 
 با فرمان خمين
ياسی در تابستا

سديان (اسکندر
ر رفيق اشرف
ام يک ماموري
 مزدوران سرم

   م

م پس از قيام ب
وست. در سال

او ٢٠٩به بند  و
آنجا تحت ش

قرار گ يیا
به مقاومت پرد
شتار زندانيان س

خود بود و با 
گر تصميم گرف
وھردشت که 
ند، منتقل کند
طالع مزدورا
ھد شد، اما اين
ادی، رفيق بھ

 ارتفاعات توچ

نيره جاللیش (
کيش صبح 

دی  ١٣نبه 
در منزل  

ش در 
 ميان ما 
ر بھکيش 
ه مادران 

 از تبار فدائ
فرز ۵سالمی 

ت. رفقا محمدر
حمود و محمدع
سديان (اسکندر
ھ  که طی سال
د  نظام سرمايه

 و سوسياليسم ج
درضا (کاظم)
ی فدايی خلق اي
ھرا (اشرف) ع
ضو مشاور کم
اسداران و نيرو
آمدند. رفيق مح

ا ۶۴بھشت دي
نيز در تابستان
ندان سرانجام ب
عی زندانيان سي

ر سيامک اسد
ازمان و ھمسر

در پی انجا ۶
ايی و با رگبار

کرمی بھنام
رفيق بھنام
فدائيان پيو

رو یدستگ
شد. در 

وسطا قرون
وار ب فدائی

دوران کشت
گوھردشت
رفقای ديگ
بندھای گو
نرفته بودن

صورت اط
سپرده خوا
پس از آز

در ١٣٨٧
  .باخت

  

  

مادر بھکيش
مادر بھک
روز يکشن

١٣٩۴ماه 
اش مسکونی

تھران از
رفت. ماد
از جمله
گرانقدری

جمھوری ا
از او گرفت
محسن، مح
سيامک اس
قھرمانانی

امان با بی
راه آزادی

رفيق محمد
ھای چريک

و رفيق زھ
داخل و عض

با رگبار پا
از پای درآ
و در ارد
محمدعلی ن

سال زن ۵
کشتار جمع

  شدند.

رفيق کبير
مرکزی سا

٠مھر ماه 
آمل، شناسا



ومت کرده 
رفيق  باره

رقانونی به 
ز فرصت 
ست ادامه 
 در رشته 
ه تحصيل 
يه توسط 
فيق محمد 

يق محمد ف
 سعی در 

 ١٨تاريخ 
ی به خانه 
به خواب 

ايست  اثر
شنايان با 
و يادش را 

ری (آبان 
 اسالمی 
فيق رضا 
 مبارزاتی 

) نيز ١٣۶
و  رشدهيگ

 و پس از 
 رضا در 
 سرانجام 

ھمسرش  
چمن «اده 
، برای ٧

 

ضيه 
 اين 
زمان 
د به 
 سی 
ج از 
بريز 

مقاوفيق محمد 
درب اطالعاتی 

رم خروج غير
. رفيق محمد از
 کرد و توانس
ن نيز توانست

در ميانه رچه
سداران سرماي
اج کردند. رف
روی آورد. رف

خبار درست،
ور داشت. در ت

د از کوھنوردی
و ب راز کشيد

برابارز محمد 
 دوستان و آش
ق محمد رفته و

در  
 در 
رادر 
 در 
اران 
گاھی 
 پس 

بدالرضا نصير
ای جمھوری
را پيش برد. ر
 و انسانی و
۶٠ن (سوم آذر 

دستگ که یھنگام
ی استوار ماند

فشرد. رفيق می
شگرف داشت.

پرمھربا قلب 
و سحر، در جا

٩اسفند  ١٩ 

ا نابدل و مرض
آشنا و از 

ھواداران ساز
يام رفيق محمد
يوست. پس از

مد ھنگام خروج
 به زندان تب
ن بازجوئی رف
ان نتوانستند به

به جر جهيدرنت 
 محکوم گرديد.
زندان استفاده

س از آزاد شدن
اگرصيل بدھد، 

ی ارشد، پاس
ز دانشگاه اخر

کشی ر  و لوله
 با ارسال اخ
ر خارج از کشو

رفيق محمد بعد 
نار مادرش در
فيق کارگر مب

ھا تاد. تا مدت
محل دفن رفيق

   ضا

١٣۴٢ سال 
توابع لرستان

ی متولد شد. بر
حميدرضا که
 جوخه تيربا
 جدی در آگ
واده ايفا نمود.
گر، رفيق عب

ھا گاه ر شکنجه
 بود، اين امر ر

رجستهصائل ب
ق توکل اسديان
ھ. رفيق رضا 

ر آرمان انقالبی
 خويش پای م

ی، استعدادی ش
رگش ھمراه ب

خترانش سپيده و
یدف رانندگ

  .ستاديزا

قانی، عليرضا
يیاسکومدی

ريق به جمع
آمد. پس از قي
فوف فدائيان پي
رداد رفيق محم
ز دستگير و

تقل شد. در حين
شکارچيان انسا

ياباند، حمد دست
شت سال زندان

در ز آمده دست
صيل بدھد. پس
می ادامه تحص
حله کارشناسی

ای او را از مه
جدداً به نجاری
ی اين دوران

کاس اخبار در
١٣٨٨وردين 

زگشت، در کن
. قلب رفورفت

ی از کار افت
ھای گل به م خه

  امی داشتند.

مقدم رض  صيری
يق رضا در

از ت» واشيان
ای سياسی نواده
رفيق ح رگش

به ١٣۶٧ل
رده شد، نقش

اسی افراد خانو
 او برادر ديگ

) که در١٣۶
طوره مقاومت

چنين از خص
ويشاوندش رفيق

برد. ره فراوان
 زندان بود، بر
دی، بر آرمان

داقت و پايداری
ب شيفته و بزر
يق افسانه و دخ

طی تصاد» ر
بازيشه از تپش 
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گ ن رژيم ستم

 و جواد را طی
بارزه با رژي

ھای شناخت چھره
اسی زندانيان سي

 در راه آزادی

ود که با جسارت
ھای ھی خانواده

ھای قبل ا سال
مبارزات  پی

ای، سلطنت  توده
گ ومت سرکوب

 ساير اعضای
ھا بار ديگ حی

رج از ايران د
رزه، مقاومت

ھای  نسل شقايق
نی است که يا

ھا دامه راه آن
گرامی داشته

ته ايران مملو ا
مادرانی است ک

شان، نقش مھمی
ھی اعتراضات

ساير مادران نس
شمسی، الگو

و مادران پارک
شترک خود را

  کنند.  و می

زحمتکش متو
بافی ب رگاه قالی

پيکار«الس
د. رفيق محم
مه تحصيل دھد
آثار رفقا بھرو

 قدرت رسيدن
 .مه يافت

  )حائری

که فعالين
پ و

مادر “نام
 در سن

سوئد  – 

سه فرزند
 حسين، کاظم

در مب ١٣۵۴
 داد، يکی از چ

ھای و خانواده
رزندان خود را

  ند.

آفتاب و کار بو
ی در سازماندھ
باختگان، در س

ت. گرچه در
ی سرخ و قيام

کار آمدن حکو
دامه مبارزات

 تا مادر سالح
ر داخل و خار

ھا به مبار ست

ھا، مادر سالحی
 پايداری مادرا

شان را با ا خته
و دادخواھی گ
ت نيم قرن گذشت
ثار و گذشت م
ش کشتارفرزندان

ی و سازماند

ھا و س  سالحی
 دھه پنجاه ش
ران خاوران و
نی که درد مش
وب فرياد کرده

ای کارگر و
 کودکی در کار

ھا در کال شب
ل مشغول بود
 کالس نھم ادام

و آ ھا با نوشته

 دوران به ق
سالمی نيز ادام

صديقه ح ھا( حی
يقه حائری ک

 و چپ
اش، او را با ن

ناختندش می” 
ی در استکھلم

 

که سه ھا حی
باختگان فدائی

۴تا  ١٣۵٠
ی شاه از دست د
رزات مادران و
گان بود که فر
ان  از دست داده

ه مادران نسل آ
، نقش مھمی
ب سياسی و جان

داشت ١٣۵٧ 
ھای ھای شقايق

شد اما روی ک
 اسالمی و اد
، موجب شد

 مبارزات، در
سبيون و کموني

  مه دھد.

مبارزه مادر سال
بل مقاومت و
باخ ندانی و جان

رای عدالت و
ارزاتتاريخ مب
ھا، ايث  فداکاری

س سرکوب و ک
 افکار عمومی

  اند. يفا نموده

مبارزات مادر س
در” گلن جن

 مبارزات مادر
و ھست. مادران

ه ظلم و سرکوب

   د

ا مد در خانواده
محمد از ھمان
ول شد و ش

به تحصيل» 
ز اين طريق تا

د قبل از قيام ب

ترگل در
جمھوری ا

  

مادر سالحی
رفيق صد
کمونيست

 دوستداران
”ھا سالحی

سالگی  ٨٨
درگذشت.

مادر سالح
ب خود، جان

ھای  سال
ديکتاتوری

ی مبار شده
باختگ و جان

سوسياليسم
او از جمله
و پايداری
زندانيان س
قيام بھمن

ھ فشانی جان
سرنگون ش

جمھوری
اش خانواده

صف  در
کنار انقالب
پايداری ادا
زندگی و م
سرخ، سمب
فرزندان ز
مبارزه بر

دارند. ت می
مبارزات،

انعکاس  با
در جلب

ھا ا خانواده
بی شک مب

آفتابکاران“
بخش الھام

الله بوده و
اعتراض به

  

نجفی محمد
رفيق محم

شد. رفيق م
کار مشغو

»سوادی بی
توانست از
رفيق محمد
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