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یادآوری

نهضت ملی و ضد استعماری ملت ایران به طور اعم و حزب تودٔه ایران در مقام 

پیشاهنگ این نهضت به طور اخص، در مبارزه به خاطر آزادی و استقالل میهن ما 

و بهبود زندگی هم وطنان زحمتکش ما قربانی های فراوان داده است. این مبارزه 

هنوز هم به پایان نرسیده و راه دشوار آن تا نیل به هدف بدون تردید فداکاری های 

و  حفظ  یک طرف  از  شهیدان  یادنامٔه  انتشار  انگیزٔه  می طلبد.  را  جدیدی  و  بزرگ 

تجلیل خاطرٔه زنان و مردان قهرمانی است که جان خود را در راه آزادی و عدالت 

نثار کردند و از طرف دیگر، الهام گرفتن از سرمشق آنان به ویژه در شرایط کنونی 

است. ... این کتاب سند زنده بودن مبارزان راه بهبود زندگی زحمتکشان و افتخار 

فرزندان ملت ماست.

چاپهای بر ایران تودٔه حزب تعلیمات و تبلیغات شعبٔه مقدمٔه از: ]برگرفته

13۴3و13۵۶و13۵۷کتاب»یادنامٔهشهیدان«،بهکوششرفیقرحیمنامور[.





پیشگفتار

میگفتم سحر الله چمِن در صبا با

کهشهیداِنکهانداینهمهخونینکفنان؟

حافظ

استوره  اما  که  آن جا  تاریخ؛  آستانٔه  حماسه،  و  است  حماسه  مادِر  استوره، 
فراپیش  »گامی  ابوالخیر  شیخابوسعیِد به گفتٔه  و  می آمیزند  درهم  حماسه  و 
که  است  این جا  در  هم  می شود؛  آغاز  انسان ها  اجتماعی  تاریخ  می نهند«، 
درهم  را  خود  نشدٔه  انسانی  جامعٔه  ُبن پایه های  می کوشند  فرازپو  شخصیت های 
آشوبند و طرحی نو درافکنند: طرح یک جامعٔه نوین و اندیش گون. رفیق احسان
طبری به درستی گفته است: فرد باید راهی دراز و دردناک را بپیماید تا به جایگاِه 
شوروی،  ُپرآوازه ی  رمان پرداز  تولستوی،  آلکسی به سخِن  فراروید.  شخصیت 
»شخصیت فراتر از تیپ« است، گذار انساِن غریزی به اندیش مند انقالبی است. 
می کرد  برجسته  انقالبی  ُجنبش های  اوج گیری  در  را  آگاه  ُکنش گران  نقش  لنین 
و می گفت: »نقشستیزهگِرپیشاهنگراتنهاکسیمیتواندبهگردنگیرد



۱۰    جان باختگان توده ای

کهبهتئوریپیشاهنگمجهزاست« و به گفته می افزود: »بیتئوری)آموزهٔ(
انقالبی،جنبِشانقالبیناشدنیاست«. در تاریخ حزب تودٔه ایران اما به َسد 
)صد( ها پیشاهنگ انقالبی برمی خوریم که با آگاهی از تئوری پیش تاز مارکسیسم-
رفیق  به گفتٔه  که  نو  جامعٔه پی ریزی  برای  و  نهادند  دست  کف  در  جان  لنینیسم، 
در  که  پیشاهنگانی  برخاستند،  سیاسی  به کارزار  است،  نو  انساِن زایندٔه  طبری 
همین راه هم جان باختند و به جاودانه ها پیوستند. این جا است که کارلمارکس 
به درستی می گوید: »اگرآدمیدرکالبِدخودمیرااست،درکارکردتاریخِیخود

جاودانهاست«.

کتابی که هم اینک در دسترس شما است، گزارشی است از کارنامٔه ُپربرگ و 
بار حزب تودٔه ایران که همٔه جان باختگان اش هنوز- تا واپسین نفر- شناخته نشده 
و از پرده َبر نیامده اند. بازنمایی این گزارش که درواقع گوشه هایی از تاریخ خونین 
حزب ما است، خود به تنهایی نشان می دهد که َچنتای این کهن سال ترین حزب 
اثربخشی ها،  دگرگون گری ها،  رزم آفرینی ها،  از  انباشته  مایه  چه  تا  ایران  سیاسی 
رفیق  از  است.  آن  پیشاهنگ  کادرهای  به ویژه  و  توده ای ها  جان فشانی های   و 
عزتالهسیامک  و  وارتانساالخانیان  از  و  روزبه  خسرو تا  گرفته  ِارانی  تقی
)سیمینفردین(  فاطمهمدرسی  تا  پرویزحکمتجو  از  و  تیزابی  هوشنگ تا 
و فرجاللهمیزانی )جوانشیر( و هوشنگناظمی )نیکآیین( و رحمانهاتفی 
)حیدرمهرگان( و صدها جان باخته واالی دیگر، راهی بس درازآهنگ و ُپربیم و 
ُپر سنگ و سنگالخ  از بستر  رنج پیموده شده است تا جامعٔه نوین و انسانی شده 
تاریخی سر برآَورَد و عینیت یابد. آرمانی که اگرچه با سد و سرکوب امپریالیسم جهانی 
و ارتجاع داخلی رو در رو شده و  هنوز کاربست نیافته، ولی زمینٔه ذهن میلیون ها 
ایرانی را در برآمد چنین آرمانی بارور ساخته است. کارلمارکس اما شرط دگرگونی 
باکسانیکه در »یگانگِیکسانیکهمیاندیشندپسرنجمیَبَرند را  جهان 
زمرٔه  از  نیز  توده ای  جان باختگان  می دانست.  میاندیشند«  پس میَبَرند رنج
اندیش مندانی بودند که در راه آزادی و کام یابی توده ها رنج می ُبردند و در همین آن 
می کوشیدند با میلیون ها انسانی که از بِس رنج به اندیشه می نشینند، به هماهنگی و 
یگانگی برسند. و چه ژرف پیما است این سخِن کارلمارکس که »خداونِدتکامل،
بادهیخودرادرکاسٔهسرشهیدانمینوشد«، جان باختگانی که به گفتهٔ  مانی 

در ویرانِی سازه های وجودشان »آبادانِی جهان نهفته است«.

این، پارٔه نخسِت آفرینٔه دوجلدی جان باختگان توده ای است که به جویندگان 
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به  دست یابی  کلید  نه اینکه  مگر  و  می شود.  پیشکش  اجتماعی  عدالت  و  حقیقت 
و  غنی  تجربه های  کاربست  برای  تاریخی  دانش  و  خوانش  انسانی،  آرمان های 
انسانی تاریخ است؟ بخش نخسِت تاریخ جان باختگان توده ای )شهیدان توده ای( 
هم سنجی  در  می رسد.  به پایان   ۱۳۶۱ اَمردادماه  در  و  می آغازد   ۱۳۲۰ مهرماه  از 
چاپ تازٔه کتاب با چاپ های پیشین اما برخی دگرگونی های ساختاری و سرشتیک 
ُرخ نموده است: از جملٔه این دگرگونی ها، یکی ویرایش اثر برای یک دست شدن 
است  تاریخی  تازٔه  یافته های  شدن  افزوده  دیگری،  و  آن  گونه گون  ُجستارهای 
که کتاب را غنی تر و شیواتر از پیش ساخته است. ما ولی در چاپ های واپسین 
راه،  این  در  و  یابیم  آفرینه ای هرچه کامل تر دست  به  کتاب هم چنان می کوشیم 
دست یاری به سوی همٔه میهن پرستانی دراز می کنیم که سندها، عکس ها، و نیز 

آگاهی هایی افزون بر روان مایٔه کنونی این کتاب دارند.





پیشدرآمد

رحیمنامور  در شهریورماه ۱۳۴۳ روزنامه نگار و مترجم برجسته زنده یاد رفیق 
با استقبال روبرو شد. در سرآغاز  کتابی به نام »یادنامٔهشهیدان« تألیف کرد که 
این اثر پس از مقدمه ای با عنوان: »درآمد سخن«، نویسنده فصل اول کتاب را به 
مطلبی با عنوان: »حکومت مطلقٔه رضاشاهی نظام ارعاب و وحشت« اختصاص 
رفیق  پرداخت.  او  تأمینات  و  پلیس  و دستگاه  به سرکوبگری های رضا شاه  و  داد 
نامور می نویسد رضاشاه در چهار پنج سال نخست سلطنتش هسته های انقالبی و 
حزب ها و جمعیت های دمکراتیک و همچنین خلق  های ایران را به بهانه استقرار 
امنیت در کشور تحت تعقیب قرار داد و از هم پاشاند و فعاالن و رهبران شان را به 
تنگنای زندان ها روانه کرد. در سال ۱۳۱۰ نیز از بیم مرگبار هرگونه فکر مترقی و 
آزادی خواهانه و رشدشان، قانونی از  تصویب مجلس دست نشانده اش گذراند که 
دکتر ارانی به حق آن را »قانونسیاه« نامید و بدین طریق به سرکوب، حبس، و 
شکنجٔه سیستماتیک فعاالن سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوق زنان، و فعاالن 
صنفی و کارگری به اتهام داشتن مرام اشتراکی- موضوع این قانون سیاه- دست زد. 
اثر شکنجه،  بر  از مبارزان که در زندان پلیس رضاشاهی  به تنی چند  نامور  رفیق 
بیماری، و گرسنگی جان  باختند و عده ای دیگر که تا شهریورماه ۱۳۲۰ )زمانی که 
حبس  در  نیفتد(  شوروی  نیروهای  به دست  تا  دادند  فراری  را  رضاشاه  انگلیسی ها 
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مبارز  روزنامه نگار  و  نام آور  شاعر  از  غیر  جان باختگان،  این  می کند.  اشاره  بودند 
فرخییزدی و رفیق تقیارانی، ازجمله عبارت بودند از: سیدمحمداترابی، از 
تنها، کارگر چاپخانه و عضو کمیتٔه  سیدمحمد آموزگار دبستان؛  اردبیل،  اهالی 
ایالتی حزب کمونیست ایران در اصفهان؛ محمدحجازی، کارگر چاپخانه، عضو 
شرقی  علی )چاپخانه ها(،  مطابع  اتحادیه های  رهبر  و  ایران  کمونیست  حزب 
فعال در  ایران،  آذربایجانی، عضو حزب کمونیست  وهابزاده، کارگر  به  معروف 

معادن نفت جنوب؛ محمدباقرصادقپور، کارگر اردبیلی، فعال سیاسی.

رفیق نامور فصل دوم کتاب »یادنامٔهشهیدان« را به تقیارانی اختصاص 
حزبتودٔهایران و جان باختگان آن و نیز  داد و فصل سوم را به دوران تشکیل 
 -۱۳۲۴ سال های  طی  آذربایجان  و  کردستان  خلقی  جنبش های  جان باختگان 
۱۳۲۵. این کتاب در سال ۱۳۶۱ و افزودن نام هایی بیشتر که از سوی هواداران و 
اعضای حزب و برخی بستگان و آشنایان جانباختگان به دفتر حزب ارسال گردید 
گسترده تر شد و به چاپ تازه ای رسید و با  عنوان »شهیدانتودهای«، چاپ اول، 
از سوی انتشارات حزب تودٔه ایران منتشر شد. کتاب حاضر، چاپ دوم این کتاب 
و با نام  » جان باختگان توده ای )شهیدان توده ای(« همراه با تغییرهایی است که 
در باال بدان ها اشاره شد. یادآور می شویم که اسامی رفقایی که پس از یورش ها و 
پیش از چاپ و انتشار جلد دوم کتاب »شهیدان توده ای از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷«، در 
به دست حزب رسیده  شصتسالگیحزبتودٔهایران بهمناسب  و  سال ۱۳۸۱ 
اخیرًا اطالعاتی درباره آن ها دریافت  با عنوان: »جان باختگانی که  به ناچار  و  بود 
افزوده  به کتاب حاضر  بود،  پایان کتاب اضافه شده  در  و  به جلد دوم  کرده ایم« 

شده است.



جوانی: من از شود پرسان اگر

زندگانی شگرف راه در كه

سازم سرمشق خود بهر از ِكرا

ارانی. میگویم: مكث بدون

احسانطبری

تقیارانی،چهرٔهدرخشانو
ماندگاردرجنبشکارگریو

ایران کمونیستی

تقی ارانی در سال ۱۲۸۱ در تبریز در خانوادٔه 
جهان  به  چشم  دارایی  وزارت  جزء  کارمند  یک 
انقالب  تدارک  با  بود  مصادف  زمان  این  گشود. 
انقالبی  که   ،)۱۲۸۹  -۱۲۸۴( ایران  مشروطیت 
تسلط  و  فئودالی  مطلقٔه  سلطنت  علیه  بود 
انتقال  به سبب  ایران.  بر  امپریالیسم  روزافزون 
پدر به تهران، ارانی کوچک در اینجا وارد مدرسٔه 
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بر اثر  با اوج انقالب است که  ابتدایی می شود. اولین سال تحصیلی او مصادف 
ناتمام می ماند. هنگامی  و  امپریالیستی سرکوب می شود  مداخالت مستقیم دول 
که ارانی وارد مدرسٔه متوسطه می شود، جنگ جهانی اول )۱۲۹۳-۱۲۹۷( میهن 
او را علی رغم اعالن رسمی بیطرفی، به میدان تاخت وتاز ارتش های »متحدین« 
و »متفقین« مبدل کرده است. اما توده های مردم علیه امپریالیسم و دولت های 

دست نشاندٔه آن، مبارزه می کنند.

پیروزی  با  مصادف  متوسطه(  دورٔه  به  )ورود  ارانی  جوانی  سال های  اولین 
انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر )در سال ۱۲۹۶ خورشیدی( است که دوران نوین 
اندیشه های  تأثیر  تحت  و  جهان شمول  پیروزی  این  پی  در  گشود.  را  بشر  تاریخ 
ایران  در  امپریالیستی  ضد  ملی  رهایی بخش  جنبش  انقالبی اش،  آزادی بخش 
اوج   ۱۳۰۰-۱۲۹۶ سال های  در  خراسان(  آذربایجان،  گیالن،  )انقالب های 
ارانی هجده ساله در تظاهرات و نمایش های اعتراضی توده های مردم  می گیرد. 
علیه قرارداد اسارت بار ۱۹۱۹/۱۲۹۸ که وثوقالدوله با انگلستان امضا کرده بود، 
طب  دانشکدٔه  وارد  متوسطه،  تحصیالت  ختم  از  پس  بعد،  سال  می کند.  شرکت 
تهران می شود. اوایل تابستان این سال )آخر خرداد – اوایل تیرماه ۱۲۹۹( در اوج 
حزبکمونیستایران رسمًا تأسیس خود را اعالم می کند. در  انقالب گیالن، 
همین سال برای اولین بار در تاریخ ایران، شورایاتحادیههایتهران تشکیل 
می شود و مبارزٔه انقالبی طبقٔه کارگر به صورتی متشکل تر و آگاه تر گسترش می یابد. 

ایران در جوشش انقالبی علیه امپریالیسم و حکومت های دست نشاندٔه آن است.

بعد  و سال  آلمان  ارانی عازم  ادامٔه تحصیالت عالی،  به قصد  در سال ۱۳۰۱ 
وارد دانشکدٔه فلسفٔه دانشگاه برلین شد. در این زمان جنبش انقالبی طبقٔه کارگر 
آلمان در حال اوج است. اعتصاب های کارگری و تظاهرات توده ای خلق به رهبری 
به سبب  ارانی  است.  کرده  کسب  نیز  پیروزی هایی  و  یافته  گسترش  کمونیست ها 
وضع نامساعد خانوادگی، برای ادامٔه تحصیل مجبور به کار کردن می شود. او با 
شغل مصّحح در مطبعٔه »کاوه« که به وسیلٔه دموکرات ها و سوسیال دموکرات های 
مهاجر ایرانی در برلین منتشر می شد، به کار وارد می شود. آشنایی مستقیم با زندگی 

کارگران تأثیر عمیقی در روح حساس ارانی باقی می گذارد.

ارانی به عضویت »جمعیتمبارزه در سال های تحصیل در دانشگاه برلین، 
تدارک  علیه  مبارزه  به منظور  مهاجر  ایرانیان  به وسیلٔه  که  دیکتاتوری«  علیه
از جناح  دیکتاتوری رضاخان تشکیل شده بود، درمی آید و در داخل این جمعیت 
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را  اجتماعی  روند  ترقی  و  پیشرفت  )او جهت  آن دفاع می کند.  رادیکال  و  مترقی 
به درستی درک می کند و همواره در این سمت آتیه ساز بالانحراف پیش می رود.( 
طبقٔه  حزب  به  می بندد،  کمر  زحمتکشان  آرمان  و  منافع  از  دفاع  به  ارانی  سپس 
کارگر ایران می پیوندد، و به همراه خود بسیاری از دموکرات های انقالبی را به راه 

انترناسیونالیستی طبقٔه کارگر می آورد.

برلین  دانشگاه  در  شیمی  دانش  در  از رسالٔه دکترای خود  ارانی  هنگامی که 
دفاع می کرد، چندین جلد کتاب از زیر قلم او بیرون آمده بود که هنوز هم اهمیت 
علمی خود را از دست نداده اند. سپس او به استادی در دانشکدٔه خاورشناسی آن 
دانشگاه مشغول می شود و به نشر آثار ذی قیمتی از گنجینٔه فرهنگ و ادب ایران 
)خیام، ناصرخسرو، و جز آنان( می پردازد. ارانی در مقدمه ای که در سال ۱۳۰۶ 
به جلد یکم کتاب فیزیک نوشت، متذکر گردید که »سلسله اصول علوم دقیقه« 
را  اجتماعی  و  پسیکولوژی  بیولوژی،  شیمی،  فیزیک،  دانش های  عمدٔه  مسائل 
در  نو  پدیده ای  این  البته  می کند.  بررسی  دیالکتیک  ماتریالیسم نظر  نقطه  از 
جهان بینی  که  بود  بار  اولین  برای  بود.  ایران  در  علوم  ُپرمغز  و  کهن سال  تاریخ 
در  علمی  پژوهش های  متدولوژی  یک  به صورت  ایران  در  مارکسیسم-لنینیسم 

رشتٔه دانش های طبیعی و اجتماعی به کار می رفت.

ارومیه  کنگرٔه به نام  که  ایران  کمونیست حزب دوم کنگرٔه سال  این  در 
معروف است، توانست مبارزٔه گروه های داخلی حزب را ترازبندی کرده به فعالیت 
سازمانی و تبلیغاتی حزب، که پس از سال های ۱۳۰۱-۱۳۰۲ رو به تنزل رفته بود، 
»پیکار«  روزنامه های  با  ایران  به  مراجعتش  زمان  تا  ارانی  ببخشد.  تازه ای  جان 
و »نهضت« همکاری داشت. ارانی هنگامی به ایران برگشت که رضاخان- این 
پی درپی  حمله هایی  با  آلمان-  فاشیسم  سپس  و  انگلیس  امپریالیسم  دست  آلت 
آزادی خواه،  گروه های  و  رجال  ترور  و  تعقیب  و  کمونیستی  و  کارگری  جنبش  به 
میهن دوست، و ترقی خواه، لطمه هایی جّدی به کشور وارد ساخته بود، و توانسته 
بود مجلس شورای ملی را به آلت بی ارادٔه خود مبدل کند و »قانونسیاه« )سال 

۱۳۱۰( را به تصویب برساند.

فاشیسم  تقویت  شرایط  در  که  بود  این  در  ارانی  شخصیت  برجستگی 
و  اسپانیا(  آلمان،  ایتالیا،  )در  بین المللی  مقیاس  در  امپریالیسم  دست پروردٔه 
در  فعالیتی  مرکز  توانست  ایران،  در  فاشیسم  مقّلد  و  قلدر  رضاخان  خودکامگی 
کشور برپا کند که درواقع حلقٔه واسطٔه پیوند تاریخی آن روند پیشرفت اجتماعی 
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شد که ۴۰ سال پس از جان باختنش حقانیت آن با فداکاری بی نظیر توده های مردم 
فیزیک و  به تدریس علوم  ابتدا  به میهن،  از مراجعت  ارانی پس  به اثبات رسید. 
احترام  و  قلبی  محبت  نخست  روز  از  و  پرداخت  تهران  دبیرستان های  در  شیمی 
تعلیمات  ادارٔه به ریاست  را  او  سپس  کرد.  جلب  به خود  را  دانش آموزان  عمیق 
منصوب کردند که تا روز توقیف در این سمت باقی بود. درعین حال او امتیاز مجلٔه 
پرداخت.  آن  انتشار  به  و هم رزمانش  یاران  از  به یاری عده ای  و  را گرفت  »دنیا« 
حزب  مطبوعاتی  ارگان های  تعطیل  از  که  سال  ده  از  پس  تقریبًا  ترتیب،  بد ین 
بار مجله ای  اولین  برای  ایران می گذشت،  در  کارگری  اتحادیه های  و  کمونیست 
علنی برای ترویج جهان بینی علمی انقالبی در تهران منتشر می شد. دنیا )تا اواسط 
کانون  به  مجله  این  درعین حال  کرد(  منتشر  شماره   ۱۲ روی هم رفته   ۱۳۱۴ سال 
تجمع و مرکز سازمان نیروهای مترقی و انقالبی کشور مبدل گردید. از سال ۱۳۱۳ 
و  تقویت  به منظور  مرکزی  مهاجرت،  در  ایران  کمونیست های  تصمیم  طبق  که 
احیای فعالیت سازمان در کشور تشکیل می شود، ارانی عضو هیئت سه نفری این 
مرکز می گردد )همراه با دو رفیق دیگر: عبدالصمدکامبخش و عزت الهسیامک( 
و مجلٔه »دنیا« )از شمارٔه ششم( ارگانرسمیحزبکمونیستایران می شود. 
در صفحات این مجله است که آثار ُپرارزش ارانی نظیر »عرفانواصولمادی«، 
»بشرازنظرمادی«، »ماتریالیسمدیالکتیک«، »جبرواختیار«، »زندگیو

روحهممادیاست«، و جز این ها، به چاپ رسید.

اعتصاب  چند   ۱۳۱۴-۱۳۱۳ سال های  در  یارانش  و  ارانی  فعالیت  نتیجٔه  در 
در دانشکده های تهران علیه محیط اختناق و ترور رضاخانی روی داد که اهمیت 
خاصی داشتند. در سال ۱۳۱۴ وزارتفرهنگ به قصد ممانعت از انتشار مجلٔه دنیا 

با یک بخشنامه کارمندان دولت را از حق انتشار مطبوعات محروم کرد.

رضاخانی  پلیس  نشد.  قطع  یارانش  و  ارانی  اجتماعی  و  سیاسی  فعالیت  اما 
که بر تالش خود علیه دانشجویان مبارز افزوده بود، اوایل سال ۱۳۱۵ عده ای را 
دستگیر و زندانی کرد و باالخره توانست ارانی و یارانش را توقیف و زندانی کند. آنان 
اما در زندان نیز به مبارزات شان ادامه می دادند. رضاخان که می خواست »گروه
۵3نفر« را هم مانند خیلی گروه ها و شخصیت های سیاسی دیگر بدون محاکمه 
در زندان نگه دارد، مجبور به تشکیل دادگاه شد. اما این درواقع بیدادگاه که در 
آبان ماه ۱۳۱۷ تشکیل شد عماًل به دادگاهی علیه رژیم ترور و اختناق پهلوی مبدل 
گردید. ارانی در دفاعیٔه شش ساعته اش با صداقت و شهامت خاص خود نه تنها داغ 
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ننگ بر رژیم خودکامه و مزدورصفت پهلوی زد، بلکه از اندیشه های سوسیالیسم 
نیز به دفاع پرداخت. اما دستگاه حاکم مرتکب یکی دیگر از جنایت هایش گردید. 
ارانی و یارانش را به مدت  زمان های مختلف تا ده سال به زندان محکوم کرد. ارانی 
او را به هالکت رساندند و به خیال  در زندان هم به مقاومت ادامه داد. و سرانجام 
اما  سپردندش.  به خاک  گمنام  گوشه ای  در  جنایت شان  پوشاندن  به منظور  خود 
ارانی چهره ای نبود که از قلب و ذهن مردم حق شناس ایران زدوده شود. سه سال 
بعد هنگامی که رضاخان قلدر و مزدور امپریالیسم از خاک ایران گریخته بود، در 
۱۴ بهمن ماه ۱۳۲۱، آرامگاه این فرزند انقالبی، دانشمند، و قهرمان مردم ایران 

غرق دسته های گل بود.
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وزآنرهسندبادآمد،وزاینرهرفتمردآویج

همینجاگورمزدکبودوآنجاَمکَمنبابک

دمیخاموش!اینکبانگهاییمیرسدایدر

سرودیگرممیخوانندیارانیکهباحیدر

سویپیکارپویانند،بشنودرضمیرخود

نوایجاودانِیِارانیراکهمیگوید:

»بهراهزندگی،اززندگیبایستبگذشتن«
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براینخاکیکهایراناستنامش،بانگانسانی

دمیپیشنهیبشوماهریمننشدخامش

دراینکشوراگرجبارهابودندمردمُکش

ازآنهابیشترُگردانانساندوستجنبیدند

بهناخنخارۀبیدادرابیباکسنبیدند

فروزانمشعلاندردست،آوایطلببرلب

بهدژهایییورشبردندِکشبنیانبهدوزخبود

بهموجخونفرورفتند،لیکنفوجبیباکان

نترسیدازبِدزشتان،نپیچیدازراهپاکان

ِارانیبذرزّرینبرفرازکشوریافشاند

ِارانیُمرد،بذرشکشتزاریگشتپرحاصل

بهزندانروحپرجوالنوطّیارشنشدمدفون

بهزیرسنگسردگور،افکارشنشدمدفون

ِارانیدرسرودودرسخنبگشودراهخود

کنوندرهرسوییپرچمگشایدباسپاهخود

بُمرداریکشقایقزیرپایوحشنامیمون

شقایقزارشدایرانبهرغمترسها،شکها

درآمدعصررستاخیزمردم،قهرمانخیزد

ازاینخاککهن،بنگاهمزدکهاوبابکها

ُمقّنعگفت:»گراکنونمراپیکرشودنابود

روانمننمیمیرد،بهپیکرهاشودپیدا

زداالن”حلول”آیمبهجسممردمشیدا

برانگیزمیکیآتشبهجانخلقآینده«

ُمقّنعشدبهگور،اما،ُمقّنعهاشودزنده
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ستمگربسعبثپنداشتکشتنهستدرمانش

ولیتاریخ،فرداییفروگیردگریبانش

بهخواریازفرازتختبیدادشفرودآرد

)سخندرآننمیرانمکهایندمدیروزودآرد

ولیشکنیستکآخرنیست،جزاینرأیوفرمانش(

سپاِهپیشرفتندوتکاملاینجوانمردان

سپاهیاینچنین،ازوادیحرمانگذردارد

بهسویمعبدخورشیدپیمودنخطردارد

ولیهرکسازاینرهرفت،بخشیشدزنوراو

همآواگشتبافّروشکوهاو،غروراو

مجوایهموطنازایزِدتقدیربختخود

طلبکنبختراازجنبشبازویسختخود!

جهانمیدانپیکاراست،بیرحمندبدخواهان

طریقرزمناهموار،غّدارندهمراهان

نهآیدزآسمانهاهدیهای،نیقدرتیغیبی

برایتسفرهایگستردهاندرخانهدرچیند

بهخواباستآنکهراهورسمهستیرانمیبیند

کلیدگنجعالمرنجانسانیست،آگهشو!

دورهدرپیش:یاتسلیمیاپیکارجانفرسا

ازآنراهخطابرگردوباهمتبراینرهشو!

هرآنخلقیکهاوازکاروازپیکارروتابد

شگفتینیستگرناالنبهبندبدنهاداناست

اسیروبینصیبودربدربیماروناداناست.

بهراهرشدوآزادیستهرسوسّدوبارویی

زاستعماروازدربارواززندانوازاعدام
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توگوییهفتخوانیازبالگستردهجادویی

تبرَجهازاینهفتخوان،گرخود ولیباَرخشهمُّ

نمیخواهیکزایندنیایرنگینبگذریناکام

ِارانیگفت:»درشطیکهآنجنبندهتاریخاست

مشوزانقطرهها،کاندرلجنهابرکرانمانند

بشوزامواججوشانیکهدائمدرمیانمانند.«
احسانطبری

دررثایارانی

نه،اونمردهاست

دوسالازنبوِدغمانگيِزاوگذشت

رویمزاِراو

دوباربرگهایخزانريختهشدند

سهسائهشكستٔهگريان

برشاخههایسائهديگر

آويختهشدند.

آنوقتبازمثِلدگرروزهادميد

اينروشِنافق

يكجغدبیثباتازآنجايگهپريد

تايكغروِبغمگينباالیآنمزار

غمناكترنشيند.

دوسالمثِلآنكهدوروزازغمشگذشت
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روزسفيدآمدازنوبهسيروگشت

برساحِتجبيِنجوانی

خِطدگرنوشت

ماننِداينكهآنكهتودانینمردهاست

هركسبهيادشآيد،گويد:

دوسالرفتوليكارانینمردهاست.

نهاونمرده،اوزنهانخانٔهوجود

برپایخاستهاست

اوازبراِیزندگِیما

تابهرهورترآئيم

داردهنوزهمسخنیگرممیكند

اينتيرهجوْیسنگدالنرا

داردبهحرفمردمیاینرممیكند.

دوسالشمعزندگیاشرابهروشنی

مردمنديدليك

بسشمعهاِیديگرروشنشدندازاو

بسفكرهاِیويرانگلشنشدندازاو.

مانندآنكههمينآرزوشبود

پريدازبرابِرزندان

مرغشكستهپركههمهرنجوجوشبود

تاروِیبامديگرآيدزنوفرود

زآنجابهرنِگديگرباماكندسخن.

دوسالشد...پرندٔه...

ماننديكدقيقٔهلذتكهبگذرد،
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مثلچراغروشنیاز...

...نگذشتهستليك

اوباخياِلگرممردمانشريك

داردبهشيوههایدگر...

اودرمياِنتيرٔهاينخاكهایسرد

هرچندمنزوی

كردهاستدردروِنبسیدلكنونَمًقر.

نه،اونمردهاستآنكهدلیزندهمیكند

هرگزبراونيابدَبدروْیمرگدست

شكلغراببيهده...

براينمزار،بيهدهبنشستهاستجغد

اشكسهسايهبیسبباينجاستبرزمين.

نیمایوشیج،13بهمنماه1320



جانباختگاندرفاصلٔهسالهای132۴-1323

رفقا:

براتعلیبزدوده،

آذربایجان  در  در سال ۱۳۰۴  بزدوده  برات علی 

آشنا  علمی  سوسیالیسم  با  خانواده  در  شد.  متولد 

رفیق  شد.  شورای متحده  عضو   ۱۳۲۳ سال  در  و 

کارگری  مبارزٔه  در جریان یک   ۱۳۲۳ آذرماه  در ۱۷ 

تیراندازی  اثر  بر  )تهران(  کاال  انبار  یک  مقابل  در 

مأموران رژیم شاه جان باخت. 

اکبرفابریکی،

کارخانٔه  خطر  سوت   ۱۳۲۴ تیرماه   ۲۳ روز 

کارگران  درآمد.  به صدا  چالوس  حریربافی 

قسمت های مختلف از واحدهای خود سراسیمه به محوطٔه کارخانه آمدند و دورهم 

از  که  رفیقی  ناگهان  بودند.  تلخی  مطلب  شنیدن  منتظر  همه  آنان  شدند.  جمع 

براتعلیبزدوده
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به کارگران گفت: »رفقا  بود جلوی دفتر کارخانه خطاب  آمده  کارخانجات شاهی 

ارفع  حسن  سرلشکر  به وسیلٔه  که  قادیکال  مسلح  افراد  و  چماق داران  گذشته  روز 

مسلح شده بودند رفیق کارگر ما اکبر فابریکی را به جرم مبارزات حق طلبانٔه صنفی و 

سیاسی و عضویت در حزب تودٔه ایران در جنگ خیابانی دستگیر و سرش را بریدند 

و در خیابان ها گرداندند. من ضمن اعالم این فاجعه از شما به عنوان طبقٔه کارگر 

ایران اعالم پشتیبانی برای دستگیری قاتالن اکبر را خواستارم.« کارگران چالوس 

به  تنفر نسبت  ابراز  از کار کشیدند و ضمن  این خبر بالفاصله دست  از اعالم  بعد 

اعمال جنایت کارانٔه عمال رکن دو ارتش شاه دست به اعتصاب زدند.

حسیننعمتی، در سال ۱۳۲۳ به قتل رسید؛

علیحسینی، علیقدمی، و غالموقتی در سال ۱۳۲۴ جان باختند. پلیس 

شاه شبانه به خانه های شان حمله برد و آنان را به قتل رساند؛

حسینبادبانچی در سال ۱۳۲۴ جان باخت.

جانباختگانقیامافسرانخراساندرشب2۹مردادماه

132۴بهدستدژخیمانشاه

رفقا:

۱.  سرگرد علیاکبراسکندانی

۲.  ستوان یکم شهبازی

۳.  ستوان یکم حسننجدی

۴.  ستوان یکم فضلاللهنجفی

۵.  ستوان یکم مینایی

۶.  سرجوخه بهلول

ستوانیکمحسننجدی۷.  سرباز فرهوشی



جانباختگانجنبشخلقیآذربایجان)132۵-132۴(
جانباختگانجنبشخلقیآذربایجانکهدرشهرهایمختلف

آذربایجاناعدامشدند

رفقا:

فریدونابراهیمی، روزنامه نگار و حقوقدان

خیابان  در   ،۱۳۲۶ خردادماه  اول  صبح 
با  مردی  گلستان،  باغ  جلوی  تبریز،  ستارخان 
گام های استوار به طرف چوبٔه دار رفت. وقتی 
به  نفرت  از  پر  نگاهی  رسید،  اعدام  چوبٔه  به 
دژخیمان انداخت و به آنان فرمان داد: »طناب 
را به گردنم بیندازید...« دقایقی بعد، زیر اولین 
در  دیگر  ستاره ای  می دمید  که  آفتاب  انوار 
می شد:  جاویدان  ایران  خلق های  رزم  آسمان 
فریدون ابراهیمی. رفیق قهرمان توده ای، فرزند 
مرکزی  کمیتٔه  عضو  آذربایجان،  خلق  برومند 
فرقٔه دموکرات آذربایجان، نمایندٔه مجلس ملی 



۲۸    جان باختگان توده ای

آذربایجان، دادستان کل آذربایجان در دوران حکومت ملی بود. فریدون در ۲۹ 
روشنفکران  از  ابراهیمی  غنی پدرش  شد.  متولد  آستارا  شهر  در   ۱۲۹۷ آبان ماه 
دوران خود بود، که در سال ۱۲۹۷، پس از تشکیل فرقٔه عدالت در رشت، به رهبری 
میرزامحمدآخوندزاده )سیروس( مبادرت به تأسیس تشکیالت فرقٔه عدالت در 
آستارا کرد. وی در تیرماه ۱۲۹۹، پس از شرکت در اولین کنگرٔه فرقٔه عدالت در شهر 
آستارا  در  را  این حزب  ایران، تشکیالت  حزبکمونیست بنیان گذاری  و  انزلی 
پایه گذاری کرد. فریدون ابراهیمی در سال ۱۳۲۰، زمانی که در دانشکدٔه حقوق 
دانشگاه تهران مشغول تحصیل بود، به صفوف حزب تودٔه ایران پیوست. او در 
جنبش دانشجویی شرکتی فعال و مؤثر داشت. فریدون فعالیت های ادبی اش را از 
سال های نخست ورود به دانشگاه آغاز و به زودی شروع به نوشتن مقاالت سیاسی 
کرد. در سال ۱۳۲۲، پس از تأسیس روزنامٔه »آژیر« به وسیلٔه جعفرپیشهوری، 
به عضویت هیئت  و در همین سال  را شروع کرد  این روزنامه  با  فریدون همکاری 
تحریریه آن درآمد. فریدون در مقاله هایش  امپریالیسم و سرسپردگان داخلی آن 
را افشا می کرد. او هم زمان با فعالیت در روزنامٔه »آژیر«، مقاله هایی نیز برای درج 
در نشریات حزب تودٔه ایران می نوشت. این مقاله ها به طور منظم در ارگان رسمی 
»ظفر«  روزنامٔه  »مردم«،  فاشیستی  ضد  روزنامٔه  »رهبر«،  روزنامٔه  یعنی  حزب 
ایران،  زحمتکشان  و  کارگران  اتحادیه های  مرکزی  متحدٔه  شورای  رسمی  ارگان 
روزنامه های  با  نیز  آذربایجان  در  می رسید.  به چاپ  مترقی  مطبوعات  دیگر  در  و 
و  می کرد  همکاری  دموکراتیک  مطبوعات  سایر  و  »آذربایجان«  نو«،  »خاور
فریدون  می نوشت.  روز  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل  تحلیل  در  زیادی  مقاله های 
ابراهیمی در خردادماه ۱۳۲۴ در رشتٔه حقوق سیاسی فارغ  التحصیل شد. او عالوه 
در  داشت.  کامل  تسلط  عربی  و  فرانسه،  فارسی،  زبان های  به  مادری،  زبان  بر 
امورخارجه و روزنامٔه »اطالعات« بارها به او پیشنهاد  این زمان از طرف وزارت 
همکاری می شد، ولی او که خدمت به خلق را وظیفٔه اصلی خویش می دانست این 
پیشنهاد ها را رد کرد و به زادگاهش بازگشت. سوم شهریورماه ۱۳۲۴ فراخوان ۱۲ 
ماده ای فرقٔه دموکرات آذربایجان منتشر شد. در این اعالمیه از خلق آذربایجان 
دعوت شده بود که برای مبارزه در راه آزادی با هم متحد شوند. این فراخوان مورد 
ایران  استقبال طبقات زحمتکش قرار گرفت. در این زمان تشکیالت حزب تودٔه 
در آذربایجان با فرقٔه دموکرات آذربایجان اعالم همبستگی کرد. در ۱۴ شهریورماه 
۱۳۲۴، روزنامٔه »آذربایجان«، ارگان رسمی فرقٔه دموکرات آذربایجان، منتشر شد. 



جان باختگان جنبش خلقی آذربایجان )۱۳۲۵-۱۳۲۴(        ۲۹

فریدون ابراهیمی در این زمان شروع به همکاری با »آذربایجان« کرد. مقاله های 
فریدون دربارٔه تاریخ تمدن آذربایجان نقش مهمی در بیداری حس غرور ملی خلق 
آذربایجان،  فرقٔه دموکرات  اولین کنگرٔه  در  ابراهیمی  فریدون  آذربایجان داشت. 
تبریز  در  آذربایجان  نمایندگان خلق  از  نفر  با شرکت ۲۳۷  در ۹ مهرماه ۱۳۲۴  که 
تشکیل گردید، شرکت داشت. پس از تشکیل مجلس مٔوسسان، هیئت حکومت 
رٔاس  در  پیشهوری  جعفر و  می شد  تشکیل  نفر   ۳۹ از  که  آذربایجان،  خلق  ملی 
آن قرار داشت، تعیین گردید. فریدونابراهیمی نیز جزو این هیئت انتخاب شد 
ابراهیمی در  و سپس به سمت دادستان کل آذربایجان منصوب گردید. فریدون 
قوامالسلطنه که  آذربایجان با هیئت نمایندگی دولت  مذاکرات هیئت نمایندگی 
در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۲۵ در تهران انجام می شد، شرکت داشت. این مذاکرات 
پس از پانزده روز بدون نتیجه پایان یافت. وقتی شاه مخلوع در ۲۱ آذرماه ۱۳۲۵ 
رفقای  از  تعدادی  با  همراه  ابراهیمی  فریدون  کرد،  حمله  وحشیانه  آذربایجان  به 
خود در داخل ساختمان کمیتٔه مرکزی سنگر گرفته بودند که پس از ۳۴ ساعت نبرد 

مسلحانه دستگیر شدند. او در زندان می گفت:
»هرگز از دولت و شاه طلب عفو نکنید. ما به عفو این آقایان و شاه لعنت 

می فرستیم.«
خبرنگاری گزارش مالقات خود را با فریدون ابراهیمی در زندان تبریز چنین نقل 

کرده است:
ازاوپرسیدمشمادردوراندادستانیچهکارهاییانجامدادید؟

اودرپاسخگفت:

»مابهپروندٔهزندانیانرسیدگیوکسانیراکهبیگناهوبراساس
ازحقوقخلق آزادنمودیم. قوانینارتجاعیزندانیشدهبودند،

دفاعکردهوآنانراازظلمهیئتحاکمٔهفاسدنجاتدادیم.«

سؤالکردم:پسآنخلقکجاهستندوچراخواستارمرگشما
شدهاند؟جوابداد:

»کسانیکهخواستارمرگامثالمنهستند،هیئتحاکمٔهمرتجع
تهرانمیباشدکهبهدستوراربابانامپریالیستخودعملمیکند.
و دهقانانزحمتکش و کارگران این ما، پایخلق و امروزدست
همچنینزبانوقلمروشنفکرانمابستهاست.امااینزنجیرهای
اسارتهمیشگینیستوبهدستتوانایایشانبازخواهدشد.«
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فریدون ابراهیمی مدت شش ماه زیر سخت ترین شکنجه ها زندانی بود. او تمام 
سختی ها را تحمل می کرد و با افتخار می گفت:

»منبهترینسالهایعمرمرادرراهآزادیوسعادتزحمتکشان
تالش مدت این در نمودهام. صرف ایران سراسر و آذربایجان
کردهاماینوظیفٔهخودراشرافتمندانهانجامدهم.مندرمیان
در را خود ازاینروی شدهام. تربیت خلق مبارزات شعلههای
خدمتخلقمیدانموبهراهمبارزٔهمقدسیکهدرپیشگرفتهام
افتخارمیکنم.دراینمراحلآخرمبارزهنیزارادهوجسارتخود

راحفظخواهمکرد.«
و  خلق ها  تمامی  حق  از  قاطعیت  با  شاه  رژیم  بیدادگاه  در  دفاعیاتش  در  او 
زحمتکشان ایران دفاع کرد و جنایت های امپریالیسم و نوکران سرسپردٔه داخلی شان 

را افشا کرد. او در قسمتی از سخنانش گفت:
که  کسانی  می کنند.  کار  عرق ریزان  که  است  کسانی  آِن  از  »آینده 
پینه بسته  دست های  این  است.  پینه بسته  کار  شدت  از  دست هایشان 
درهای تمام زندان ها و شکنجه گاه ها را خواهند گشود و تمام جالدان 
و ستمکاران را نابود خواهند کرد. روزی خواهد رسید که تمامی کسانی 
که خلق های ایران را از حقوق خود محروم نموده، فرهنگ و افتخارات 
ملی آن ها را لگدمال کرده اند و برای پر کردن جیب ها و کیسه های خود 
از طال انسان های زحمتکش را تحت استثمار قرار داده اند، مجبور به 
جواب گویی به جنایات و خیانت های خود در مقابل خلق خواهند شد.«

پاسخ رژیم به رزمندٔه پوالدین اعدام بود. دو روز قبل از اعدام، او خواست که کت 
و شلوار مشکی را که هنگام عزیمت به پاریس جهت شرکت در کنفرانس صلح تهیه 
کرده بود برایش به زندان بفرستند. در تمام طول شب اعدام با رفقای خود صحبت 
کرد. اوازوظیفٔهانسانهانسبتبهاجتماعوخلقوازشیرینیزندگیتوأمبا
مبارزهسخنهاگفت.سحرگاه،پسازاصالحصورت،کتوشلوارخودرابا
پیراهنسفیدیبرتنکردوکراواتسرخرنگشرابهگردنزد.دراینکار

نهایتسلیقهرابهخرجمیداد.اودرمقابلتعجببعضیازرفقاگفت:
»ماتمامزندگیخودراباپاکیوشرافتگذراندهایم،چرابایدزیر

چوبٔهدارباحالتیپریشانظاهرشویم؟«
فریدون ابراهیمی در ساعت ۴ صبح روز اول خرداد ۱۳۲۶، در خیابان ستارخان 
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باگامهاییمحکمبهسمتچوبٔهدار او تبریز، جلوی باغ گلستان اعدام شد. 
به ازنفرتبهجالدانحکمکردکهطنابرا باتمسخرونگاهیپر رفتو

گردنشبیندازند.

به  تبریز دست  آذربایجان در ماتم فرورفت. جوانان مبارز در  در این روز خلق 
تظاهرات و اعتراض زدند و »کمیتههایانتقام« تشکیل دادند.

محمدامینآزادوطن 

تاریخ جان  باختن: در فاصلٔه سال های ۱۳۲۵-۱۳۲۴. 

به  مرگ  به هنگام  وطن  آزاد  محمدامین  رفیق 
دژخیمان چنین گفت:

راه  در  شرافتمندانه  که  »خوشحالم 
و  آزادی  جز  نیست  چیزی  که  آرمانم 
سعادت برای همٔه خلق های تحت ستم 

می میرم. «
او در پاسخ به آن هایی که گفتند از راهی که رفته 

است اظهار پشیمانی کند، گفت: 
»چه می گویید؟ بی شرف ها! شاخه های 
بید را می توان خم کرد اما چنار ُکهن سال 

می شکند و خم نمی شود.« 

خلیلآذرآبادگان

تاریخ جان  باختن: در فاصلٔه سال های ۲۴ – ۱۳۲۵.

رفیق خلیل آذرآبادگان از اهالی ارومیه بود که در آذرماه ۱۳۲۵ از طرف فرقٔه 
به دستور جالد  اردبیل  در  او در ۱۸ دی ماه ۱۳۲۵  اردبیل شد.  دموکرات فرماندار 

معروف نادر باتمانقلیچ )سرهنگ دوم فرمانده تیپ اردبیل( اعدام شد.

قلیصبحینوری

قلی صبحی نوری، فرزند فداکار و مبارز خلق آذربایجان، در سال ۱۲۸۶ در تبریز 
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نیز همراه  او  از وطن  به خارج  به علت مهاجرت پدرش  بود  متولد شد. کودک که 
به پایان رساند و  از وطن  را در خارج  پدرش مهاجرت کرد. رفیق تحصیالت خود 
همراه پدرش به ایران بازگشت. رفیق در ایران به زندگی در میان کارگران و دهقانان 
بشناسد.  نزدیک  از  را  اجتماعی  محرومیت  های  ریشه های  کرد  سعی  و  آورد  روی 
رفیق در سال ۱۳۲۰ بعد از سرنگونی رژیم رضاخان و تشکیل جمعیت آذربایجان به 
این جمعیت پیوست و به نمایندگی مردم میاندوآب و مراغه در تشکیالت برگزیده 
افتتاح شد، صبحی  آذربایجان  در  ایران  تودٔه  شد. در سال ۱۳۲۱ که دفتر حزب 
در  را  حزب  تشکیالت  مسئولیت  و  درآمد  ایران  تودٔه  حزب  عضویت  به  بی درنگ 
منطقٔه میاندوآب و مراغه بر عهده گرفت. رفیق در کنفرانس ایالتی مراغه و والیت 
آذربایجان به عنوان نمایندٔه حزب تودٔه ایران از آذربایجان انتخاب و در ۱۰ مهرماه 
سال ۱۳۲۱ به نمایندگی از طرف خلق آذربایجان در کنفرانس مرکزی حزب تودٔه 
آذربایجان  ایالتی  کنفرانس  در  در همین سال  رفیق  تهران شرکت کرد.  در  ایران 
قلی  انتخاب شد.  ایالتی  به عضویت کمیتٔه  و  بود شرکت  برگزار شده  تبریز  در  که 
صبحی در ۱۵ شهریورماه ۱۳۲۴ در کنفرانس فوق العاده ای که در تبریز به منظور 
الحاق سازمان حزب تودٔه ایران در آذربایجان به فرقٔه دموکرات آذربایجان تشکیل 
شد، قطعنامه ای را مبنی بر الحاق امضا نمود. رفیق شهید که یکی از فعال ترین 
و پرکارترین اعضای حزب تودٔه ایران در مبارزه با فئودال های گردنکش در شرایط 
آذرماه سال  در  نمی کرد.  دریغ  فداکاری  و  مبارزه  از  لحظه ای  بود،  ترور  و  اختناق 
۱۳۲۴ که حکومت ملی در آذربایجان موجودیت خود را اعالم کرد، رفیق صبحی 
فعالیت  به علت  بود که  آذربایجان  فداییان  و  ارتش ملی  از سازمان دهندگان  یکی 
فراوان و شایستگی که نشان داد مفتخر به دریافت مدال ۲۱ آذر شد. قلی صبحی 
ستم دیده  قشر های  بین  در  که  محبوبیتی  به علت  آذربایجان  خلق  راستین  فرزند 
داشت همیشه از احترام خاصی برخوردار بود. او در سال ۱۳۲۵ در یورش وحشیانه 
تا  خود  فرمان  زیر  افراد  هم دوش  ساین قلعه  و  سقز  جبهٔه  در  پهلوی  رژیم  قشون 
آذرشهر  در  و  شد  عقب نشینی  به  مجبور  باالخره  و  کرد  ایستادگی  فشنگ  آخرین 
توسط یکی از خائنان به ملت به نام احمد رشیدی گرفتار و پس از مدت ها شکنجه 
و زندان در دادگاه فرمایشی محکوم به اعدام شد. چند ین بار در طول زندان به او 
گفته شد که اگر از کرده های خود اظهار ندامت و پشیمانی کند از اعدام نجات پیدا 

خواهد کرد ولی رفیق شهید در پاسخ دژخیمان گفت:
»مرگ با افتخار را به زندگی ننگین برتر می دانم.«
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به  قهرمان  رفیق  و  شد  پاره  طناب  بزنند  دار  به  می خواستند  را  او  که  هنگامی 
پایین غلتید. او بالفاصله برخاست و فریاد زد:

»رژیمتان هم مانند این طناب پوسیده  است. مرا با طناب محکم تری 
به دار آویزید تا رسوایی تان را کمتر بازگویم.«

سرخانیمینو، کارگر، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵.

جبارمینو، کارگر،  تاریخ جان  باختن: ۱۳۳۱.

این دو رفیق کارگر برادر هم بودند. آنان در سال های 
حزب  صفوف  به  ایران  تودٔه  حزب  تأسیس  نخست 
دموکراتیک  نهضت  سرکوب  در  سرخانی  پیوستند. 
جالدان  به دست   ۱۳۲۵ سال  در  آذربایجان  خلق 
به  آذربایجان  کشتار  از  بعد  که  جبار  شد.  کشته  شاه 
تهران آمده بود، مبارزه خود را در صفوف حزب ادامه 
تظاهرات  در  که  هنگامی   ۱۳۳۱ سال  در  رفیق  داد. 
در  داشت  شرکت  پهلوی  ددمنش  رژیم  علیه  خیابانی 

اثر اصابت گلولٔه دژخیمان جان باخت. 

غالمرضاجاویدان، سرهنگ

تاریخ جان  باختن: در فاصلٔه سال های ۲۴- ۱۳۲۵. 

به  می بردند  اعدام  برای  را  جاویدان  غالمرضا  سرهنگ  رفیق  که  هنگامی 
دژخیمان گفت:

جهان  گوشٔه  هر  در  اما  می کنید  خاموش  مرا  صدای  شما  »امروز 
رساتر  پیوسته  می  کنند  مبارزه  خود  آزادی  راه  در  که  مردمی  صدای 
رعدآسا  صدای  این  کردن  خاموش  به  قادر  هرگز  شما  می شود. 

بود.« نخواهید 

داداشتقیزاده

تاریخ جان  باختن: در فاصلٔه سال های ۲۴- ۱۳۲۵.

رفیقشهیدجبارمینو
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بدان هنگام که رفیق داداش تقی زاده را به چوبٔه اعدام می بستند گفت:
با  خود  وطن  آزادی  راه  در  و  هستم  آذربایجان  خلق  فرزند  »من 
گشاده رویی به طرف مرگ می روم. بگذار کسی گمان نبرد که با مرگ 
محاکمه  که  نیست  شکی  هیچ  شد.  خواهد  خفه  آزادی  رفقایم  و  من 
کنندگان و اعدام کنندگان ما در برابر محکمٔه تاریخ جواب گو خواهند 

بود.«

حسینغفاری، سروان

تاریخ جان  باختن: در فاصلٔه سال های ۱۳۲۴- ۱۳۲۵.

متوسطه اش  تحصیالت  غفاری  حسین  رفیق 
در  رسانید.  به پایان  کرمانشاه  نظام  دبیرستان  در  را 
سال ۱۳۱۸ در دانشکدٔه افسری وارد دستٔه توپخانه 
مقام سروانی  تا  رفیق  دانشکده،  دوران  از  بعد  شد. 
ترفیع گرفت و از طرف ارتش مأموریت یافت که با 
به  او  برود ولی  به گنبدکاووس  چند کامیون خواربار 
فرقٔه دموکرات آذربایجان پیوست. در جریان حملٔه 
رژیم شاه به آذربایجان رفیق و چند نفر دیگر در جبهٔه 
مقدم می جنگیدند. دژخیمان شاه رفیق را دستگیر و 

همراه ۳۶ نفر تیرباران کردند. 

اژدربالدار، کارگر

رفیق اژدر در دهم اسفندماه سال ۱۲۷۶ در شهر 
باکو پا به عرصٔه وجود نهاد. پدر او از ایرانیانی بود 
آنجا ماندگار شده  به روسیه مهاجرت کرده و در  که 
از  را  خود  مادر  و  پدر  کودکی  دوران  در  اژدر  بودند. 
چاه های  در  کارگر  به عنوان  زود  خیلی  و  داد  دست 
نفت باکو مجبور به کار شد. انقالب اکتبر روسیه در 
همین سال ها رخ داد و اژدر بعد از انقالب توانست 
انجام  وسیع تر  را  خود  اجتماعی  و  سیاسی  فعالیت 
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دهد. او مدتی در راه آهن مشغول به کار شد و مسافرت های طوالنی به نقاط مختلف 
شوروی کرد. قلب او که در شوق بازگشت به وطن می تپید همیشه می گفت:

»من باید ِدین خودم را به ملت و وطنم با کوشش در راه آزادی کشورم 
از زیر یوغ امپریالیسم جهان خوار )به خصوص انگلستان که در آن زمان 
ملتم  و  کشور  آزادی  راه  در  و  نمایم  ادا  می برد(  یغما  به  را  ایران  نفت 

بکوشم.«
در اوایل جنگ بین الملل دوم عازم ایران شد و از همان آغاز ورود خود فعالیت 
علیه دیکتاتوری رضاخان را شروع کرد. او چون از طریق آبراه دریای خزر از باکو 
آمده بود در بندر انزلی ساکن شد. به دنبال فعالیت های سیاسی، رژیم رضاخانی او 
را مدتی در زندان انزلی زندانی کرد ولی با قید ضمانت از زندان آزاد شد. اما طولی 
نکشید که بعد از آتش سوزی اسلحه سازی تهران بار دیگر گرفتار پلیس رضاخانی 
شد و پس از چندی به شهرستان سراب تبعید گردید تا از آنجا نیز به سولدوز تبعید 
شود. در سراب زیر نظر پلیس رضاخانی هر روز مجبور بود در شهربانی سراب حاضر 
شود و دفتری را امضا کند. هیچ جا کار به او نمی دادند. بیکاری از یک طرف و فشار 
پلیس از طرف دیگر او را به اندیشٔه انجام کاری انداخت. سرانجام با فروختن اسباب 
با مشارکت دوست صمیمی اش غالمرضا جاویدان  و  آورد  فراهم  پولی  زندگی اش 
مغازٔه نانوایی دایر کرد. یک روز که مأموران ژاندارمری برای گرفتن نان برای حوزٔه 
ژاندارمری آمده بودند او از دادن نان بدون نوبت به حوزٔه ژاندارمری خودداری کرد. 
این عصیان او بی جواب نماند. او را پیش رئیس ژاندارمری بردند و او اژدر را به ۱۵۰ 
ضربه شالق محکوم کرد. ژاندارم ها او را به شدت شالق زدند و صبح روز بعد هنگامی 
که حالش به شدت وخیم بود او را به خانه اش بردند. بعد از گذشت روز های متوالی و 
بهبود زخم ها اژدر تصمیم گرفت که همراه دوست وفادارش از سراب فرار کند، چون 
به خوبی می دانست که دیگر هیچ گاه از دست ژاندارم ها رهایی نخواهد داشت. آنان 
به تهران گریختند و زندگی مخفی خود را در شرایط اختناق رضاخانی آغاز کردند. 
به  آذربایجان  دموکرات  فرقٔه  در  و  آمد  تبریز  به  نیز  اژدر  رضاخان  سرنگونی  از  بعد 
فعالیت سیاسی و اجتماعی خود ادامه داد. او در دوران حکومت ملی فرقٔه دموکرات 
و  ملی  حکومت  پلیس  رئیس  شهربانی،  رئیس  مشاور  قسمت های  در  آذربایجان 
یورش  از  بعد   ۱۳۲۵ سال  در  کرد.  فعالیت  دموکرات  فرقٔه  فداییان  سواران  رئیس 
قوای دست نشانده و نوکرصفت رژیم شاه، رفیق اژدر نیز در بیدادگاه های محمدرضا 

پهلوی مانند هزاران آزادی خواه دیگر به مرگ محکوم و به دار آویخته شد. 
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میرکاظماعلمی

تاریخ جان  باختن: در فاصلٔه سال های ۲۴- ۱۳۲۵.

رفیق میرکاظم مبارزی قهرمان و بی باک بود که در تمام ادوار زندگی کوتاهش 
از  یکی  بازنماند.  گرسنه  و  محروم  توده های  راه  در  ایثار  و  فداکاری  از  لحظه ای 

هم رزمانش خاطره ای را از او چنین بازمی گوید: 
»زمستان سال ۱۳۲۲ مردم از گرسنگی و بیکاری به تنگ آمده بودند. 
اما جرئت نداشتند انبار گندم ارباب ده را باز کنند تا از گرسنگی نمیرند. 
با  و  به عهده گرفت  را  با شهامت تمام مسئولیت جواب گویی  میرکاظم 
دستور مصادرٔه انبار، افراد و خانواده های بسیاری را از گرسنگی نجات 

داد.«
او بعد از تشکیل حکومت ملی در آذربایجان فرماندار مرند شد و بعد از سروسامان 
دادن به وضع آنجا به میاندوآب رفت. در هنگام سرکوب جنبش آذربایجان او برای 
اینکه به دست دشمنان نیفتد، راهی طوالنی را پیاده در میان برف طی کرد و بر اثر آن 
پاهایش ورم کرد به طوری که قادر به راه رفتن نبود. بعد از رسیدن به مقصد در انباری 
پنهان شد و تا صبح آن قدر در آن انبار که متعلق به یکی از نزدیکانش بود لرزید که از 
هوش رفت. صاحبخانه وقتی برای برداشتن علوفه از انبار آمد، او را بیهوش پیدا کرد 
و به یکی از همسایگان برای گرفتن کمک خبر داد. اما آن همسایه آنان را لو داد و 

دشمنان به پناهگاه رفیق دست یافتند و بعد از دستگیری اعدامش کردند. 

آقاداداشدرستکار

آقاداداش در سال ۱۲۹۹ در شهرستان اردبیل متولد شد. 
او در ایام جوانی به فرقٔه دموکرات آذربایجان پیوست و مسئول 
فرقه در بخش وان یکی از توابع گرمی گردید. بعد از سرکوب 
درستکار  رفیق   ۱۳۲۵ سال  در  آذربایجان  دموکراتیک  جنبش 
به طرز فجیعی به دست چماق داران و اوباشان رژیم کشته شد.

نوراللهیکانی، شخصیت سیاسی و اجتماعی.

هم رزم  مشروطه  جنبش  در  یکانی  نورالله  رفیق  شد.  ۱۲۵۸متولد  در  نورالله 
و  پسیان«  محمدتقی  »کلنل  خیابانی«،  محمد  »شیخ  جنبش  در  بود،  ستارخان 
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آذربایجان  در جنبش دموکراتیک  او  فعاالنه شرکت داشت.  »ابوالقاسم الهوتی« 
رئیس  و  داخله،  وزیر  خوی،  کمیتٔه  صدر  مؤسسان،  عضو  ملی،  مجلس  نمایندٔه 

نظمیٔه اورومیه بود و در همان شهر در سال ۱۳۲۵ به  دار آویخته شد.

اسداللهزارعی

زنجان  اطراف  آبادی های  از  یکی  در   ۱۲۸۵ سال  در  اسد  میرزا  به  معروف 
اعالم  پی  در   ،۱۳۲۳ در سال  گشود.  به جهان  )انگوران( چشم  چوخبالغ  به نام 
خود  انقالبی  خواست های  به  بخشیدن  تحقق  برای  ایران  تودٔه  حزب  موجودیت 
به صفوف حزب تودٔه ایران پیوست. او سپس به استخدام آموزش وپرورش درآمد 
توسط  آن  اهالی  که  زنجان  اطراف  آبادی های  از  یکی  به  خودش  پیشنهاد  به  و 
به  که  او  شد.  فرستاده  بودند  شده  کشیده  استثمار  زنجیر  به  ذوالفقاری  مزدوران 
آگاه کردن توده ها پرداخته بود، در همان آغاز کار با مخالفت های ارباب ستم کار 
افراد ساده لوح و بی سواد  ده )محمود ذوالفقاری( مواجه گردید. متأسفانه برخی 
هم با این فئودال هم صدا شدند و او بعد از یک سال مقاومت اجبارًا محل خدمت 
خود را ترک و به مرکز استان )زنجان( بازگشت. او سپس به قریٔه سعیدآباد علیا در 
۵۰ کیلومتری زنجان، جایی که مقّر سرکوب آزادی خواهان و مرکز ستاد عملیاتی 
مرتجعان و مزدوران رژیم بود روانه شد. در سال ۱۳۲۵ که تبلیغات ضد کمونیستی 
اوج گرفته بود و آزادی خواهان در آذربایجان قلع وقمع می شدند، ذوالفقاری های 
با مقاومت  بریزند که  انقالبی طرح دوستی  این معلم  با  ابتدا سعی کردند  سّفاک 
دلیر  سرباز  ترور  به  تصمیم  سپس  دژخیمان  شدند.  روبرو  زارعی  رفیق  قهرمانانٔه 
در یکی  منطقه مسلط شدند  بر  وقتی  ژاندارم های شاه  ایران گرفتند.  تودٔه  حزب 
گفتند:  و  رفتند  زارعی  اسدالله  رفیق  سراغ  به   ۱۳۲۵ زمستان  سرد  شب های  از 
»آقا! محمود ذوالفقاری شما را احضار کرده است«، و این احضار به معنای کشته 
شدن رفیق بود. مردم روستا تنها موفق شدند کفش های مندرس او را که در خانه 

بازمانده بود، ببینند.

عباسفتحی

تاریخ جان  باختن: در فاصلٔه سال های ۱۳۲۴- ۱۳۲۵.

تحصیالت  مکتب  در  شد.  متولد  اورومیه  در  شمسی   ۱۲۷۶ سال  در  عباس 



۳۸    جان باختگان توده ای

را  بود درسش  تأسیس شده  تازه  به پایان رساند و سپس در مدرسه ای که  را  اولیه 
ادامه داد. رفیق در همان حال در باغ های انگور اورومیه کارگری می کرد. در سال 
۱۳۱۵ رفیق با خانوادٔه خود به زنجان رفت و در آنجا در قسمت راه سازی به عنوان 
کنترات چی مشغول به کار شد. همین کار باعث آشنایی او با روشنفکر های دیگری 
مانند محمدامین آزاد وطن گردید و این آشنایی بر دانسته های او افزود. در سال 
۱۳۲۰ دوباره به شهر اورومیه بازگشت و در سال ۱۳۲۲ وارد تشکیالت حزب تودٔه 
ایران در اورومیه شد. او در قیام آذربایجان مسلحانه شرکت کرد و بعد از پیروزی 
قیام به عنوان نمایندٔه شورای نظامی شهر اورومیه به مجلس آذربایجان فرستاده 
شد و در آنجا مدال »۲۱ آذر« را دریافت کرد. او سپس رئیس ادارٔه اقتصاد اورومیه 
و مسئول کمیسیون تبلیغات فرقه در اورومیه شد. در حملٔه سال ۱۳۲۵ اردوی شاه 
خائن دستگیر شد. رفیق عباس فتحی تا آخرین نفس در مقابل دژخیمان ایستاد و 

سر تسلیم فرود نیاورد. دژخیمان او را به طرز فجیعی به قتل رساندند.

محمدحیدریعربلو

محمد در سال ۱۳۰۴ در قریٔه عربلو از توابع شهرستان اورومیه در یک خانوادٔه 
روستایی به دنیا آمد. او بزرگ  ترین فرزند خانوادٔه ُپرجمعیت شان بود. او از همان 
اوان کودکی رنج و درد را در ارتباط با ظلم هایی که اربابان بی محابا در مورد دهقانان 
ازجمله پدر او روا می داشتند، شناخت. او مبارزه را از پدرش آموخت که هرگز تسلیم 
که  عظیمی  مشکل  باوجود  محمد  نشد.  ژاندارمش  مزدوران  و  ارباب  فشار  و  زور 
ابتدایی در مدرسه ای واقع  تا کالس ششم  بود توانست  فقر پیش پایش گذاشته 
در سه کیلومتری ده تحصیل کند. سرانجام تحریک های مالک ده، خانوادٔه او را 
مجبور به کوچ به اورومیه کرد. رفیق محمد حیدری عربلو جزو اولین جوانانی بود 
از مدت  بعد  ایران در اورومیه درآمد و  که به عضویت سازمان جوانان حزب تودٔه 
کوتاهی مسئولیت سازمان جوانان »محال باراندوزچای« به او ُمحّول شد و سپس 
در طول یک سال سازمان های  او  قرار گرفت.  اورومیه  در صدر سازمان جوانان 
حزبی را تا دورافتاده ترین دهات منطقه گسترش داد. او که هرگز احساس خستگی 
نمی کرد، در اواخر سال ۱۳۲۳ در جلسٔه همگانی اتحادیه های کارگران به عنوان 
صدر اتحادیه انتخاب شد و پس از تشکیل فرقٔه دموکرات آذربایجان از این سمت 
کناره گیری کرد و در عین حفظ پست مسئولیت سازمان جوانان، فرماندهی فداییان 
منطقٔه باراندوزچای را عهده دار شد. فداییان فرقٔه دموکرات پس از یک هفته موفق 



جان باختگان جنبش خلقی آذربایجان )۱۳۲۵-۱۳۲۴(        ۳۹

شدند وارد شهر شوند. پس از استقرار حکومت ملی، محمد حیدری عربلو همراه با 
سایر هم رزمان خود در استحکام فرقه تالش کرد. او از قدرت سازمان دهی فراوانی 
برخوردار بود. بعد از یورش سرسپردگان امپریالیسم به آذربایجان او نیز مانند هزاران 
تن از فرزندان آزادی خواه این خلق در ۲۷ آذرماه ۱۳۲۵ در راه آرمانش جان باخت.

جانباختگانجنبشخلقیدرسالهای132۴-132۵درتبریزو
شهرهایدیگرآذربایجان

رفقا:

جعفرسلطانیآزاد،

تولد: ۱۲۹۲، شهادت: ۱۰ دی ۱۳۲۵

رفیق جعفر در سال ۱۲۹۲ خورشیدی در تهران 
افسری  دانشکدٔه  به   ۱۳۱۱ سال  در  شد.  متولد 
رفت و بعد از دو سال به درجٔه ستوان دومی رسید. 
ارتش  سوار  افسران  برجسته ترین  از  یکی  که  او 
را  مختلف  هنگ های  فرماندهی  سال ها  بود، 
به عهده داشت. جعفر در سال ۱۳۲۲ به کردستان 
ایران پیوست.  آنجا به حزب تودٔه  منتقل شد و در 
بعد از مدتی رژیم شاه، رفیق جعفر را دستگیر و به 
بازداشت در تهران،  از  تهران فرستاد. مدتی پس 
به  آزادی  از  بعد  جعفر  رفیق  شد.  تبعید  جنوب  به 

آذرماه   ۲۱ در  آزاد  سلطانی  جعفر  رفیق  پیوست.  آذربایجان  دموکراتیک  نهضت 
۱۳۲۵ دستگیر و در دهم دی ماه همان سال همراه با ۱۰ تن از رفقایش اعدام 

شد.

سرهنگ دوم ستاد ابوالقاسمعظیمی،

سروان پیاده یوسفمرتضوی،

سروان هوایی محمدآگهی،



۴۰    جان باختگان توده ای

سروان پیاده حسنقاسمی،

سرگرد سوار جعفرسلطانیآزاد،

ستوان دوم سوار قربانعلیآریانتاش،

ستوان یکم سوار غالمرضادبیرنیا،

سروان پیاده غالمحسینناصری،

ستوان دوم سوار عطاءاللهزندیانجزی،

ستوان یکم پیاده اصغرافتخارهریسی، 

ستوان دوم مهندس حسینکوپال،

سروان توپخانه احمدجودت،

سرگرد پیاده علیاکبرحبشی،

سرگرد پیاده الهی،

ستوان یکم پیاده علیاکبرثمری،

ستوان یکم مالی شاهپورشرقی،

ستوان دوم پیاده عظیمبلندیجاوید،

ستوان دوم سوار عبداللهستارزادهآذری،

ستوان دوم پیاده علیعالیثنایی،

رفیقیوسفمرتضوی رفیقعظیمبلندیجاویدرفیققربانعلیآرینتاش

رفیقابوالقاسمعظیمی
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شیخپوالداحمدی،

میرزامحمدعلیارشادی،

جعفرمحمدزاده )شاعر توده ای(،

استوار ژاندارم ابوالقاسمیکانی،

استوار ژاندارم ابوالقاسمحقپرست،

ستوان یکم حسن،

گروهبان سوم اکبرتمیزی،

ستوان دوم علیسغایی،

اللهوردیارغوان،

تیمورمددی،

علیاکبررامین،

محمدرضاحاجیزاده،

رحیمعمرانی،

سرگرد صادقانصاری،

هارطونهایراپطیان،

اسداللهبطالب،

علیاکبرصابری،

علیفطرت، شاعر، تولد: ۱۲۶۸، در ۱۳۲۵ زیر شکنجه جان باخت.

دانیلیوشیآ، تولد: ۱۲۶۵، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵. رفیق دانیل عضو کمیتٔه 
مرکزی فرقٔه دموکرات آذربایجان و نمایندٔه مجلس ملی بود.

میرایوبشکیبا، تولد: ۱۲۸۲، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵. رفیق شکیبا در نهضت 
جنگل شرکت داشت، زندانی رضاخان و پس از آن عضو کمیتٔه مرکزی فرقٔه دموکرات 

آذربایجان و رئیس آموزش اورومیه بود.

از  عمرانی  رفیق   .۱۳۲۵ باختن:  جان   تاریخ   ،۱۲۶۴ تولد:  عمرانی،  عبدالصمد
رهبران فداییان مشروطیت، عضو فرقٔه اجتماعیون- عامیون، رهبر یکی از گروه های 
»گارد ملی« جنبش شیخ محمد خیابانی و از سال ۱۳۲۰ عضو کمیتٔه ایالتی حزب 

تودٔه ایران در آذربایجان بود.
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علیقهرمانی، کارگر، تولد: ۱۲۸۳، شهادت: ۱۳۲۵. رفیق قهرمانی از مبارزان در 
قیام الهوتی، عضو حزب تودٔه ایران و هیئت اجراییٔه »شورای متحدٔه مرکزی« در 

تهران و سپس در تبریز، رئیس ادارٔه نقلیات در حکومت ملی بود.

آرسینشاخیان، کارگر، تولد: ۱۲۷۸، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵. رفیق شاخیان از 
سازمان دهندگان حزب تودٔه ایران در محال سلماس بود.

محمدباقرنیکنام، کارگر، شاعر، تولد: ۱۳۰۰، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵.

لئوزوولون )حسیننوری(، تولد: ۱۲۹۹ در فلسطین، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵.

اسرافیلقادری، ستوان، تولد: ۱۲۹۵، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵.

نصرتباقری، دکتر، تولد: ۱۲۸۳، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵، به دست اوباشان 
در تبریز.

حبیباللهخاکزادی، سرگرد، تولد: ۱۲۸۵، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵، در مقابله 
با ارتش شاهنشاهی.

حسینقلیامینی، کشاورز، تولد: ۱۲۷۷، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵.

سراب(.  )در   ۱۳۲۵ باختن:  جان   تاریخ   ،۱۲۷۷ تولد:  کارگر،  اجاللی،  جعفرقلی
اسماعیلاقبال، کارگر، تولد: ۱۲۹۲، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵. پیکر رفیق اقبال 
را قطعه قطعه کردند و گوشت و استخوانش را در یک گاری در شهر خوی گرداندند.

سیدحسنسیدعسگراوغلو، ستوان، تولد: ۱۳۰۰، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵.

و  مشروطه  جنبش  رزمندٔه  صمدی  رفیق   .۱۲۶۵ تولد:  کارگر،  صمدی،  شاهمار
نهضت شیخ محمد خیابانی. از سال ۱۳۲۰ عضو حزب تودٔه ایران، در ۱۳۲۵ در 

مشکین شهر به  دار آویخته شد.

محبوبخوشکالم، کشاورز، تولد: ۱۲۸۸، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵، در سراب.

تولد: ۱۲۶۷. رفیق حکاک معاون  اسماعیلحکاک )ساریاسماعیل(، کارگر، 
شهرداری اردبیل بود.  پیکر او را در ۱۳۲۵ با تبر ُمثله کردند و در کوچه های ُپربرف 

شهر روی زمین کشیدند.

حیدرعلیباقری، کشاورز، تولد: ۱۲۹۸، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵.

حسینلطیفیممقانی، تولد: ۱۲۶۵، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵، در آذرشهر.

سردارخورشا، کارگر، تولد: ۱۲۸۰، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵، در اردبیل.
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ایمانعلیآقاعلیاوغلو، طبیب سنتی دوره   گرد، در محال اردبیل. تولد: ۱۲۶۶، 
تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵ .

محمدرضاخادمی، آهنگر، تولد: ۱۲۷۴، )از رزمندگان قیام خیابانی(، تاریخ جان  
باختن: ۱۳۲۵.

حسنذوالفقارزادهارژنگی، کارگر، نقاش و کاریکاتوریست. تولد: ۱۲۹۷، تاریخ 
جان  باختن: ۱۳۲۵.

سر  تبریز  در  در ۱۳۲۵  اوباشان  تولد: ۱۲۹۷.  بازیگر.  و  شاعر  یوزبندی،  سعدی
رفیق یوزبندی را از تن جدا کردند و برای مادرش فرستادند.

حسینتراشی، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵، در اردبیل.

ولیگنجهمهر، کارگر، تولد: ۱۲۷۷، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵، در اورومیه.

 سورنهارونیان، کشاورز، تولد: ۱۳۰۰.  در ۱۳۲۵ در یکی از روستاهای اطراف 
اهر پیکر رفیق هارونیان را قطعه قطعه کردند و در چاه منزل کدخدا ریختند.

رفیق   .۱۳۲۵ باختن:  جان   تاریخ   ،۱۲۸۸ تولد:  نفت،  مهندس  انشائی،  محرم
سیاسی  ادارٔه  رئیس  سپس  و  اردبیل  کمیتٔه  تشکیالت  شعبٔه  سرپرست  انشائی 

اورومیه بود.

میرحیدرعزیزی، کارگر، تولد: ۱۲۷۰. از سال ۱۲۹۶ عضو حزب »عدالت« و از 
۱۳۲۱ عضو حزب تودٔه ایران. در ۱۳۲۵ در محال خلخال به قتل رسید.

میرزاکیشیمجردی، دوزنده، تولد: ۱۲۶۹، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵ در  بیله سوار.

محمدآقامظلومی، آرایشگر، شهادت: ۱۳۲۵. از رزمندگان جنبش مشروطه، عضو 
فرقٔه اجتماعیون- عامیون، عضو و سازمان دهندٔه حزب کمونیست ایران، و سپس 

عضو حزب تودٔه ایران در اردبیل.

حسنبختیاری، دانشجوی افسری، تولد: ۱۳۰۱، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵، در 
ارومیه.

غالمعلیاسماعیلزاده، تولد: ۱۳۰۱، شهادت: ۱۳۲۵، در محال هشترود.

حسینجالئی، تولد: ۱۲۸۲، شهادت: ۱۳۲۵. او و بسیاری دیگر از رفقا را یکی از 
قداره بندان اردبیل به نام ر.ص در سال ۱۳۲۵ به قتل رسانید.

میرزاآقاتوحیدی، تولد: ۱۲۸۹، تاریخ جان  باختن: اسفندماه ۱۳۲۵، در مراغه.
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سعیدخانطالشمیکائیلی، کشاورز، تولد: ۱۲۹۱، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵،

 در ُمغان.

امنخانبخشیبگی، تولد: ۱۲۷۳، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵.

سلماننصراللهاوغلو، تولد: ۱۲۹۷، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵، در مراغه.

نصرالله )پدر سلمان(. در سال  ۱۳۲۵ او را پای چوبٔه دار پسرش دستگیر کردند، در 
اتاقکی زندانی ساختند، ۱۳ روز بی آب و غذا رهایش کردند تا جان باخت.

در   ،۱۳۲۵ باختن:  جان   تاریخ   ،۱۲۷۱ تولد:  کشاورز،  اوغلو،  ضربعلی حسن
بیله سوار.

به قتل  و  کرده  سنگسار  اردبیل  در   ۱۳۲۵ سال  در  در  را  رفیق  اوغلو،  رحیمصمد
رساندند.

فروغنوری، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵، در اهر.

محسنبخشعلیاوغلو، تاریخ جان  باختن: در فاصلٔه سال های ۱۳۲۴- ۱۳۲۵.

ابراهیموطنخواه، تولد: ۱۲۷۹، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵، در ُمغان.

اکبربنابی، دوزنده، تاریخ جان  باختن: ۱۳۲۵، در اردبیل.

خانعلیمطیعی، در میاندوآب اعدام شد.

جانباختگانجنبشخلقیآذربایجاندرمراغه
رفقا:

ساواالنقلیزاده،

محمودامامپور،

اکبرمکاروی،

سرگرد محمدعلیرامتین،

حبیبحبیبزاده،

ربیعکبیری،

خلیلغالمی،

علیقنبرپورقلعهجوقی،
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علیاکبروکیلیان،

حسنحسیننژاد،

حیدرآفاقی،

مهدیقلیتوحیدی،

اصغرنوری،

محمودابراهیمی،

نوروزعلیدولتی،

سلمانسلیمانی،

احمدرشیدی،

سیفعلیکریمی.

جانباختگانجنبشخلقیآذربایجاندراردبیل
رفقا:

ستوان یکم پیاده ابراهیمسهرابی،

ستوان دوم پیاده بهمنحمیدیدانشور،

علیسلیمانپور،

سعادتخانسلیمانپور.

جانباختگانجنبشخلقیآذربایجانکهدرسراباعدامشدند
رفقا:

میررحیمنوعی،

اژدرشافعی،

محمدبشیری،

میرمحمودجنگی،

علیمحمددستآموز،

میرمحمدحسینمحمودی،
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اسماعیلعمرانی،

اسماعیلابراهیمی،

محمددژنکا،

محمدقاموری،

اسماعیلجهاندیده،

عوضحسینپور،

سیدحسنجاللی،

حسینضیائی،

بخشیترابی،

محرمستاری،

علیفدائی،

کریمنبردی،

هاللهاللی،

روحاللهحسینی،

صمدنشون،

علیجدیابرغانی،

محمدحسناصلرزاقی،

گروهبانسیدحسناسفستانی،

محمدحسناوغانی،

بهمناوغانی،

جعفرمکیرازلیقی.

جانباختگانجنبشخلقیآذربایجانکهدرآستارااعدامشدند
رفقا:

امیرشهبازیخشیرانی،

میرمصطفیشیرامینی.
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جانباختگانجنبشخلقیآذربایجانکهدراورومیهاعدامشدند
رفقا:

ابراهیمجلیلی.

اسحاقیونانوف.

یپریمزندشت.

رابییوشهبیتدانیل.بختیاری )پدر(.

بختیاری )پسر(.

آرشاکهوسپیان.

هوسپهوسپیان.

باباداریوش.

یولیوسیونان.

ویلسونسرگیز.

اللهوردیمهاجر.

شادعلیخرازی.

بهرام. عالءالدین )برادر بهرام(.

ابراهیمبدل، جان باختن دردهات اورومیه.

یوشیدیعقوب.

کئکو. گورگیزرستم.

آرامیوسف.

مندوجبرئیل.

خسرویعقوب.گورگیز.

خاچو.

کرشونباباخان.

مورهاچ،جان باختن در دهات اورومیه.

رحیمچیالنی،جان باختن در مقابله با ارتش شاهنشاهی. 

اژدرکریمی، جان باختن در دهات اردبیل.
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عمرانکریمی.

امینکریمی.

درختی  به  را  پسر  و  پدر  )این  اوغلو  ابراهیم ومشهدی ابراهیمعلیاوغلو
بستند و آنان را زنده زنده به آتش سپردند(.

حیدرحیدری، صدر اتحادیٔه کارگران، تاریخ جان باختن: اسفندماه ۱۳۲۵.

بابکدندانساز.

میرزااسماعیلذبیحی.

میرزامحمدعلیارشادی.

حسنسرابی.

علینقیشاهولیلو.

علیبیگجهانبگلو.

عزیزقرهقیهلو.

حسینرضوانپور.

هفده تن رفقای اهل قریٔه ثمرین که در ساعت ۶ بعدازظهر چهاردهم دی ماه 
۱۳۲۵ به وسیلٔه ستوان دوم پیاده غالمرضا بینا در کنار آسیابی در اردبیل تیرباران 

شدند عبارتند از رفقا:

حمدالله، نام پدر: عزیز.

فرزد، نام پدر: مرد علی.

میرعلیاکبر، نام پدر: سید علی.

غالمرضا، نام پدر: محمد تقی.

منصور، نام پدر: رستم.

میراسماعیل، نام پدر: سید حسن.

کریم، نام پدر: ابوالفضل.

محسن، نام پدر: جهانگیر.

آقاماوغالن، نام پدر: آبی.

رضا، نام پدر: قربان علی.
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فیضالله، نام پدر: قربان.

جبرئیل، نام پدر: وهاب.

چلوخان، نام پدر: عبدالمناف.

پلوخان، نام پدر: عبدالمناف.

یوسفقره، نام پدر: عبدالمناف.

سریهخانم، نام پدر: بایرام قلی.

سلطان نام پدر: بابا نصیر.

مبارزانجنبشخلقیآذربایجانکهدر21آذرماه132۵درزیرشکنجه
جانباختند

رفقا: 

میرزاقاسمآقازاده،

عبداللهبیگزاده،

اسرافیلآروین،

حبیباسدزاده،

شعبانزاده،

مشهدمحمدقلندرلو،

مشهدعلیطاهرنیا،

فریدونطاهرنیا،

افسرترابی،

عاشقحسین،

عاشقشهباز.

دیگرجانباختگانجنبشخلقیآذربایجانکهدرشهرهایمختلف
بهقتلرسیدندیااعدامشدند

رفقا:

سرهنگ محمودقاضیاسداللهی، ۹ آذرماه ۱۳۲۵.
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اورومیه،  والیتی  کمیتٔه  صدر  و  حزب  عضو  نابی  رفیق   .۱۳۲۵ نابی،  بهرام
بازیگر تئاتر و نمایندٔه مجلس ملی آذربایجان بود.

محسنجهانگیری، بین سال های ۱۳۲۴–۱۳۲۵.

شیخعلی، نام پدر: محمد.

زکی، نام پدر: ستار.

شکور، نام پدر: صادق.

اروجعلی، نام پدر: یوسف.

موسیخان، نام پدر: محمد.

رحمت، نام پدر محمدتقی.

فیروز، نام پدر: زمان.

یعقوب، نام پدر: تقی.

محمد، نام پدر: طالب.

والیتی  کمیتٔه  عضو  و  حزب  عضو  و  کارگر  هجرتی  رفیق  هجرتی،  هاشم
اورومیه بود، ۱۳۲۵.

حاجیباباتاسی، آذر ۱۳۲۵.

اسماعیلقفقار، خیاط.

رفیق قفقار مسئول کارگران خوی بود. او زیر ضربات مشت و لگد اوباشان در 
۱۳۲۵ جان باخت.

حسنموسوی. علیخاناگندی، رفیق اگندی عضو کمیتٔه دهستان مهربان 
بود که به دستور امیر نصرت اسکندی اعدام شد.

مالعزیزقدیری، رفیق قدیری عضو مسئول قریٔه مهربان بود.

خسروی. علیخلیلآذریمهربانی، زیر شکنجه های وحشیانٔه اوباشان جان 
باخت.

ملی  مجلس  و  دموکرات  فرقٔه  مرکزی  کمیتٔه  عضو  احمدی،  عبدالحسین
آذربایجان و مسئول فرقٔه دموکرات خوی. رفیق احمدی در جلو شهربانی زیر مشت 

و لگد و چوب و چماق جان باخت.

مشهدیعلیبزاز،
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فتیشپاشائی،

خیراللهمعصومی،

ساریمغانلی،

مالعزیزبرآغوش،

علیخانتیصره،

سروانمحمدآذریمهربانی،

به  معروف  رژیم  چاقوکشان  از  یکی  چاقوی  ضربات  با  فضلپور،  قلی نجف
حسین کچل فرزند مال فخرالدین به قتل رسید.

طالبموسویزاده،

ایوببدخشان، علیعبادی،

حبیببرنو، نجف محمودزاده.

دایره  قلبش  روی  رنگ  با  اعدام  جوخٔه  مقابل  در  منصوری  رفیق  منصوری، 
کشید و سپس به جوخه فرمان داد: »سرباز به اینجا آتش کن«.

علیحاجیهبکلو،

میریونسفاضلیروکش،

علیعاقلی.

شهرستان  یورتچی  توابع  از  محمود  حاجی  ده  در  را  رفیق  قهرمانی،  عباس
اردبیل دستگیر کردند و در میدان قلعه اردبیل به قتل رساندند.

نبیقنبری، رفیق در یکی از روستاهای اطراف اردبیل بر اثر اصابت تیر زخمی 
شد، اما اوباشان به او رحم نکردند و به طرز فجیعی با کوبیدن چوب به روی زخمش 

او را به قتل رساندند.

عزیزبصیری،

علیزادهمهرآبی،

روحاللهجعفری،

محمودکوثری،

اسماعیلبحریبافتانی،
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محمدعلیتیکهداشی،

حسینفدائی،

نصراللهفردپاکدل،

علیقربانی.

حسینیزدانی، وکیل دادگستری. بعد از چند روز که جنبش خلقی آذربایجان 
پیکر  و  رساندند  قتل  به  را  او  ریختند،  خانه اش  به  دژخیمان  شد،  کشیده  به خون 

گلگونش را به گاری بستند و در شهر گرداندند.

سیدرضاقهوهچی، عضو فعال فرقٔه دموکرات آذربایجان.

محمدعلینیمهآوری.

مقدمزنجانی.

حسینملکی، در مشکین شهر کشته شد.

به قتل  سرش  بر  جوش  آب  ریختن  با  شهر  مشکین  در  درویش،  قره جعفر
رساندند.

میرزااسماعیلذبیحی.

میرزامحمدعلیارشادی.

حسنسرابی.

علینقیشاهولیلو.

علیبیگجهانبگلو.

عزیزقرهقیهلو.

آموزشگاه  سالگی   ۲۰ به  رسیدن  از  قبل  شیخی  ستوان سوم  یحییشیخی، 
گروهبانی گردان مخابرات لشکر دوم پادگان مرکز را به پایان رسانده بود. او در سال 
آموزشگاه  همان  گروهان های  از  یکی  در  مخابرات  دوم  گروهبان  درجٔه  با   ۱۳۱۹
خدمت می کرد. او انسانی بود برجسته، درستکار، خوش رفتار و خوش روی. پس 
از جنگ دوم جهانی و سقوط دیکتاتوری رضاخان در ۲۰ شهریورماه ۱۳۲۰ او به 
آذربایجان بازگشت و به نیروهای مترقی آن پیوست. او ابتدا در صفوف ایالتی حزب 
تودٔه ایران در آذربایجان جای گرفت و سپس با تشکیل فرقٔه دموکرات آذربایجان 
تشکیل  آذربایجان،  قیام  پیروزی  از  پس  پرداخت.  فعالیت  به  فرقه  صفوف  در 
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به  قهرمانی هایش  پاس  به  رفیق  آذربایجان،  ملی  ارتش  تأسیس  و  ملی  حکومت 

جان  آذربایجان-کردستان  جنبش  سرکوب  جریان  در  او  شد.  نائل  افسری  درجٔه 

باخت.

جانباختگان

پارهایبرگرفتهازمثنوی»بانِگِنی«هـ.ا.سایه

آه،ایمادر!پیگورممگرد

نقشخونداردنشانگورمرد

ابرآنبارانکهبرصحراگریست

باتومیگویدکهاینگریندهکیست

پرشدمازخونبلبللببهلب

رفتمازجامشفقدرکامشب

هرکجامشتیگرهشد:مشتمن!

زخمیهرتازیانه:پشتمن!

هرکجافریادآزادی:منم!

مندراینفریادهادممیزنم!

تانفسباهمدالنآمیختم

صدبهارمگرچهچونگلریختم...

عاشقاندرخونخودغلتیدهاند

زندگیرازندگیبخشیدهاند

زندگیزیباست،ایزیباپسند

زندهاندیشانبهزیباییرسند

آنچنانزیباستاینبیبازگشت

کزبرایشمیتوانازجانگذشت





عکسهایگروهیازرفقایجانباختٔهنهضتدموکراتیک
آذربایجان

30عکسازاینرفقایجانباختهکهبهدستمارسیدهاست.

رفیقحسینکوپال رفیقسیدحسنسیدعسگراوغلورفیقعبدالصمدعمرانی
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رفیقمحمدآگهیرفیقمیرکاظماعلمی

رفیقرحیمعمرانیرفیقنوراللهیکانی

رفیقاحمدجودترفیقنصرتباقری

رفیقیوسفمرتضوی

رفیقاسرافیلقادری

رفیقعبدالحسیناحمدی



عکس های گروهی از رفقای جان باختٔه نهضت دموکراتیک آذربایجان        ۵۷

رفیقآرسینشاخیان

رفیقمیرزاربیعکبیری

رفیقحبیباللهخاکزادی

رفیقسردارخورشا

رفیقغالمرضادبیرنیا

رفیقیحییشیخی

رفیقمحمدعلیرامتین

رفیقعلیفطرت

رفیقشیخپوالداحمدی
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رفیققلیصبحینوری

رفیقخلیلآذرآبادگان

رفیقجعفرمحمدزاده

رفیقاسماعیلحکاک

رفیقغالمحسنناصری

رفیقعلیقهرمانی

رفیقمیرایوبشکیبا

رفیقداداشتقیزاده

رفیقمحمدباقرنیکنام



جانباختگانسازمانهایحزبتودٔهایراندرسالهای
132۶-132۵

رفقا:

ابراهیمصابونچی، در سال ۱۳۲۵، ده روز در خانه اش همراه با ۱۵ نفر دیگر، 
با  او را همراه  با تانک خانه اش را در هم کوبیدند و  با دژخیمان جنگید. سرانجام 

رفقایش به قتل رساندند(.

محمد )معروف به تلمبه(، کارگر، در سال ۱۳۲۵ در تظاهرات آرام کارگری که 
در چالوس برگزار شد، در حالی که شعار می داد زنده باد حزب تودٔه ایران با گلوله 

دژخیمان به قتل رسید.

علیدونلو، کارگر، در سال ۱۳۲۵ او را به درختی بستند و در حالی که سرود 
حزب را می خواند، اعدامش کردند.

آنامرادآبائی، از دیپلمه های دانشسرای گرگان و از نخستین روشنفکران خلق 
ترکمن بود که به حزب تودٔه ایران پیوست. رفیق در سال ۱۳۲۰، پس از بازگشایی 
مدارس در بندر ترکمن تاریخ درس می داد. او در سال ۱۳۲۲ به زادگاهش گمیشان 
به سازمان های  فعالیت کرد. هنگامی که دژخیمان شاه  به  آنجا شروع  در  و  رفت 
حزب تودٔه ایران یورش آوردند، شهربانی شاهنشاهی گمیشان هم دستور داشت 
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را دستگیر و  ببندد و توده ای ها  را در گرگان و ترکمن صحرا  که کلوپ های حزب 
زندانی کند، یا اگر شد، بکشد. وقتی مأموران در سال ۱۳۲۵ به ساختمان کلوپ 
حزب در گمیشان که دو طبقه و تخته ای بود رفتند، رفیق در طبقٔه باال ایستاد و با 
زبان محلی با پاسبان ها صحبت را شروع کرد تا آنان را از این عمل منصرف کند 
که ناگهان سرپاسبان از پایین با کلت تیری به او شلیک کرد. رفیق چند ساعت بعد 

جان باخت.

احمد شاملو در سال ۱۳۳۰ در نامه ای به یکی از دوستدارانش دربارٔه شعر  »از 
زخِم قلِب آبایی« ازجمله می نویسد:

»... دختران  دشت ! از زخم  گلوله ای  که  سینه  آمان  جان  را شکافت ، به  قلب  
کدامین  شما خون  چکیده  است ؟ آیا از میان  شما کدام  یک  محبوبه  او بود؟ 
و اکنون  که  آمان  جان  با قلبی  سوراخ  از گلوله  در دل  خاک  مرطوب  خفته  
است ، آیا هنوز محبوبه  اش  او را بخاطر دارد؟ آیا هنوز محبوبه  اش  فکر و 
روح  و ایمان  او را در دل  خود زنده  نگه  داشته  است ؟ در دل آن شب هایی  
که  بخاطر بارانی  بودن  هوا کارها متوقف  می ماند و همه  به  کنج  آالچیق  
خویش  می خزند، آیا هیچ  یک  از شما دختران دشت ، به  یاد مردی  که  در راه  
شما مرد، در بستر خود در آن  بستر خشن  و نومید و دل  تنگ ، در آن  بستری  
که  از اندیشه های  اسرار آمیز و درد ناک  سرشار است  بیدار می مانید؟ و آیا 
بدان  اندازه  به  یاد و در اندیشه  او هستید که  خواب  به  چشمانتان  نیاید? آیا 
بدان  اندازه  به  یاد و در اندیشه  او هستید که  چشمانتان  تا دیرگاه  باز ماند و 
آتشی  که  در برابرتان  در اجاق  میان  آالچیق  روشن  است  در چشم هایتان  
منعکس  شود؟ بین  شما کدام  یک  صیقل  می دهید سالح  آمان  جان  را برای  

روز انتقام.  ...« 

اززخِمقلِب»آبائی«
دختراِندشت!

دختراِنانتظار!

دختراِنامیِدتنگ

دردشِتبیکران،
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وآرزوهایبیکران

درُخلقهایتنگ!

دختراِنخیاِلآالچیِقنو

درآالچیقهاییکهصدسال!ــ

اززرِهجامهتاناگربشکوفید

باِددیوانه

یاِلبلنِداسِبتمنارا

آشفتهکردخواهد...

دختراِنروِدِگلآلود!

دختراِنهزارستوِنشعلهبهتاِقبلنِددود!

دختراِنعشقهایدور

روِزسکوتوکار

شبهایخستگی!

دختراِنروز

بیخستگیدویدن،

شب

سرشکستگی!ــ

درباِغرازوخلوِتمرِدکدامعشقــ

دررقِصراهبانٔهشکرانٔهکدام

آتشزدایکام

بازواِنفوارهیِیتانرا

خواهیدبرفراشت؟

افسوس!

موها،نگاهها

بهعبث

عطِرلغاِتشاعرراتاریکمیکنند.
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دختراِنرفتوآمد

دردشِتمهزده!

دختراِنشرم

شبنم

افتادگی

رمه!ــ

اززخِمقلِبآبائی

درسینهیکداِمشماخونچکیدهاست؟

پستاِنتان،کداِمشما

ُگلدادهدربهاِربلوغش؟

لبهایتانکداِمشما

لبهایتانکدام

ــبگویید!ــ

درکاِماوشکفته،نهان،عطِربوسهیی؟

شبهایتاِرنمنِمبارانــکهنیستکارــ

اکنونکدامیکزشما

بیدارمیمانید

دربستِرخشونِتنومیدی

دربستِرفشردهیدلتنگی

دربستِرتفکِرُپردرِدرازِتان

تایاِدآنــکهخشموجسارتبودــ

بدرخشاند

تادیرگاه،شعلهیآتشرا

درچشِمبازِتان؟

بیِنشماکدام

ــبگویید!ــ
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بیِنشماکدام

صیقلمیدهید

سالِحآبائیرا

برای

روِز

انتقام؟

احمدشاملو

1330

ترکمنصحراـاوبهسفلی

احمدوصالی، رفیق در آذرماه سال ۱۳۲۵ در معدن زیراب به دست سروان 
لشکری تیرباران شد.

شاهحسینی، تاریخ جان باختن: ۱۳۲۵.

حسینمقیمی، در ۱۳۲۵ در جریان اعتصابات کارخانٔه نساجی شاهی کشته 
شد.

حیاتقلیفرزانه

تاریخ جان باختن: ۲۳ تیرماه ۱۳۲۵.

از  که  بود  زحمتکشی  کارگر  فرزانه  حیات قلی  رفیق 
دوران رضاخان مبارزه می کرد و در سندیکا فعالیت داشت. 

او از کسانی بود که اعتصاب ها را سازمان دهی می کرد.

تیرماه   ۲۳ باختن:  جان  تاریخ  دشتستانی،  موسی
.۱۳۲۵

رسولدشتستانی.

محسنفاضلی.

حریربافی  کارخانه  کارگر  رفیق،   .۱۳۲۵ باختن:  جان  تاریخ  گلچین،  محمد
چالوس بود.
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رمضانکاوه، کارگر فعال شرکت نفت جنوب و یکی از شهیدان راه ُپرافتخار 
حزب تودٔه ایران است که در سال ۱۳۲۶ به دست دژخیمان شاه به طرزی وحشیانه  
کشته شد. قبل از شهریور ۱۳۲۰ او از جمله کسانی بود که نخستین اعتصاب های 
کارگری را در آبادان علیه شرکت غاصب نفت تدارک دید و بارها به زندان افتاد. بعد 
از گرفتاری مجدد در پایان سال ۱۳۲۶ و انتقال از زندان آبادان به زندان اهواز و 
بعد از چند ماه حبس آزاد گردید. بعد از رهایی مجددًا به شرکت نفت مراجعه کرد 
اما شرکت نفت او را نپذیرفت و او برای امرار معاش با اتومبیل شخصی خود اقدام 
به مسافرکشی کرد. بعد از مدتی مزدوران مصباح فاطمی- استاندار حلقه به گوش 
شرکت نفت- به نام های شیخ صدام و شیخ تریاک که در مجموع برای اینتلیجنت 
سرویس کار می کردند، رمضان کاوه را به بیابان های باالی فرودگاه قدیمی اهواز 
کشاندند و بعد از شکنجه های فراوان او را به قتل رساندند. یکی از چوپانانی که در 
آن حوالی بود بعدًا گفت: »من دیدم که ۳ نفر شخصی را از ماشین به زیر کشیدند 

و او را در پتویی پیچاندند و بردند و دیگر هیچ.«



جانباختگانحزبتودٔهایرانازهنگامشبهکودتای1۷
بهمنماه132۷)سوءِقصدبهشاه(تاکودتای2۸مرداد1332

رفقا:

علینادری،

شهریورماه  از  بعد  او  بود.  چالوس  حریربافی  کارخانٔه  کارگر  نادری  علی  رفیق 
۱۳۲۰ و تأسیس حزب تودٔه ایران ابتدا به اتحادیٔه کارگران و سپس به حزب تودٔه 
ایران پیوست. در آذرماه ۱۳۲۵ او پس از حملٔه بربرمنشانٔه ارتش شاه مانند هزاران 
رزمندٔه هم وطنش به زندان افتاد و پس از طی دو سال محکومیت در زندان قصر به 
چالوس بازگشت. به محض ورودش به چالوس، سرگرد اردالن )سرتیپ بازنشسته 
بعدی( رفیق را به جرم این که وجود او در منطقه مضّر تشخیص داده شده دستگیر 
و در سالن نیمه تمام و روباز کلوپ حزب تودٔه ایران که نظامیان آن را تصرف کرده 
عده ای  که  هنگامی  کرد.  زندانی  مجوزی  هیچ  بدون   ۱۳۲۷ ماه  بهمن  تا  بودند 
اردالن  به دستور سرگرد  توطئٔه بهمن ۱۳۲۷  از  بعد  از کارگران کارخانٔه حریربافی 
دستگیر و زندانی شدند، با جسم بی رمق اما چشمان پر فروغ رفیق علی نادری روبرو 
شدند. رفیق که دست ها و پاهایش ورم کرده بود، تنها توانست با نگاه از رفقای خود 
استقبال کند. سرگرد اردالن که متوجه شده بود او به زودی به خیل جان باختگان 
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حزب تودٔه ایران خواهد پیوست،  به بهانه کمبود جا او را از زندان مرخص کرد. رفیق 
بعد از چند روز بر اثر شکنجه های وارده در ۱۳۲۷جان باخت.

احمدمشکاتمنیر،

یکی از هم رزمان رفیق احمد مشکات منیر خاطراتش را از او چنین بازمی گوید:
»من در سال ۱۳۲۸ کالس دوم دبیرستان بودم. توسط پدرم به سازمان 
جوانان معرفی شدم. یک روز دبیر ادبیات کالس ما که در کالس های 
دیگر ریاضیات تدریس می کرد عالمت تماس را به من داد و قرار تماس 
او احترام می گذاشتم.  به  بودم و بسیار  او  را گذاشت. من مورد توجه 
اواسط سال ۱۳۲۸ بود که عده ای را شهربانی کرمانشاه دستگیر کرد که 
رفیق مشکات در میان آنان بود. بعدًا معلوم شد شبکٔه حزبی کرمانشاه 
لو رفته و آنان را گرفته اند. همچنین روشن شد که رفیق مشکات منیر 
مسئول تشکیالت کرمانشاه بوده است. یادم می آید عده ای با ضمانت 
آزاد شدند که رفیق مشکات هم جزوشان بود. تعطیالت نوروزی سال 
۱۳۲۹ که پایان یافت رفیق مشکات منیر به دبیرستان آمد، اما ناگهان 
در ۲۰ یا ۲۲ اردیبهشت بر اثر شدت ضربات قبلی پلیس در منزلش جان 

باخت.«

محمدعلیکارگر، تولد: سال ۱۳۰۴.

روستای  در   ۱۳۰۴ سال  در  کارگر  محمد علی  رفیق 
کترق واقع در آذربایجان متولد شد. بعد از رسیدن به سن 
بلوغ به شغل کارگری روی آورد و در راه آهن مشغول به کار 
با  شد. در طول حیات کوتاه خود هیچ گاه دست از مبارزه 
باعث  وی  مبارزات  برنداشت.  دیکتاتوری  و  امپریالیسم 
تهدیدهای  تهران، ضمن  انبار کاالهای  رئیس  گردید که 
متعدد به او اخطار کند که دست از مبارزه بردارد، اما او که 
یک توده ای پیکارجو بود بدون توجه به این تهدیدات به 
تا این که سرانجام هنگامی که چهل  ادامه داد،  راه خود 

در ۲۶  پهلوی  منحلٔه  رژیم  به  وابسته  نمی گذشت، عوامل  ازدواجش  از  بیشتر  روز 
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فروردین ماه ۱۳۳۰ او را در میان دو واگن قطار گذاشتند و به طرزی ددمنشانه به قتل 
رساندند.

نوروزعلیغنچه،

و  هنرستان  ممتاز  شاگرد  غنچه  نوروزعلی  رفیق 
سرپرست هنرجویان در کارخانٔه حریربافی چالوس بود. 
یکی از هم رزمانش بخشی از زندگی این رفیق قهرمان 

را چنین به یاد می آورد:
)ستوان  یکم  رسدبان  روزی   ۱۳۱۹ »سال 
کارخانٔه  رئیس  نوروزی  جمشید  یکم( 
دربار  گماشتٔه  و  چالوس  حریربافی 
از  قبل  را  کارگران  از  عده ای  رضاخان، 
ورود به کارخانه دور خود جمع و نوروز علی 

غنچه را احضار کرد و برای عبرت دیگران بدون هیچ مقدمه ای غنچه 
را زیر شالق انداخت و به طرز وحشیانه ای شروع به زدن او کرد تا جایی 
که اشک تمام کارگران برای غنچه سرازیر شد، و این دژخیم تنها جسم 
بی جان رفیق را به گارد کارخانه تحویل داد. بعدًا معلوم شد که غنچه 
هنرجویان را به علت غذای بد خوابگاه های کثیف و دیگر مایحتاج به 

اعتصاب دعوت کرده بود.«
رفیق غنچه از اولین کسانی بود که به عضویت حزب تودٔه ایران درآمد. او سالیان 
دراز هّم خود را صرف بیداری توده های کارگر و دهقان کرد. با هجوم خائنانٔه رژیم در 
سال ۱۳۲۵ به سازمان های حزب تودٔه ایران، غنچه نیز مانند هزاران هم رزم دیگر 
خود به زندان افکنده شد. او ۱۸ ماه در زندان ماند و آزاد شد. چند ماه بعد بار دیگر 
به دست توطئه چینان ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ در بیدادگاه نظامی به ده سال زندان محکوم 
بیدادگاه نظامی تهران چنین گفت: »آقای  گشت. او ضمن آخرین دفاع خود در 
سرتیپ، بایستی دادگاه شما من و رفقایم را با بی عدالتی محاکمه و محکوم کند و 
به زندان بیفکند، ولی روزی خواهد رسید که ما شما را با عدالت، محاکمه و کیفر 
شایسته ای خواهیم داد. بین ما و شما شمشیر است که قضاوت می کند.« غنچه 
در زندان با انواع تضییقات و فشارهای گوناگون روبرو بود. او در اثر فشار مأموران 
زندان به بیماری ریوی دچار شد، پزشکان زندان هم از معالجٔه او طفره می رفتند. 
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خبر بیماری غنچه به گوش خانواده اش رسید و پس از تحصن و اعتصاب غذای 
یک هفته ای آنان، دشمن غنچه را به خانواده بازگرداند، اما چند روز بعد از آزادی، 

نوروزعلی غنچه بر اثر شدت بیماری در ۶ مهرماه ۱۳۳۰ جان باخت. 

اسداللهکاریجانی،

همان  از  او  شد.  متولد  کاریجان  روستای  در  رفیق 
کودکی معنای فقر را با تاروپود وجودش شناخت. پدر او 
به علت وضع مالی خیلی بد، خانوادٔه خود را به قائم شهر 
به  خانواده  با  اسدالله   ،۱۳۲۵ در  پدر  فوت  از  بعد  و  برد 
او  به کفاشی پرداخت.  تهران مهاجرت کرد و در تهران 
خیلی زود حزب طبقٔه کارگر ایران را شناخت و به عضویت 
فعاالنه  جان  پای  تا  حزبی  کارهای  در  رفیق  درآمد.  آن 
بود که در  او عضو فعال کمیتٔه کارگران  شرکت می کرد. 

همه جا پیشاپیش همه راه می گشود. روزی که رفیق در رژٔه جوانان دوچرخه سوار 
شرکت جسته بود اوباشان با حملٔه خود دوچرخه او را ربودند و او را کتک زدند. 
یورش  در  بهارستان  میدان  در   ۱۳۳۰ تیر   ۲۳ روز  در  اسداله  رفیق  بعد  چندی 

جنایت کارانٔه مزدوران رژیم منفور پهلوی جان باخت.

عابداصلی،

از  یکی  را  اصلی  عابد  رفیق  باختن  جان  جریان 
نقل  چنین  بوده  او  دادن  جان  شاهد  که  هم رزمانش 

می کند:
»خرداد ماه سال ۱۳۳۱ بود که شهید قهرمان 
داد  دستور  ما  حوزٔه  به  ساالخانیان  وارطان 
فروش  برای  دوشنبه  روز  ما  از  کدام  هر  که 
مقابل  به  آینده«(  »به  سوی  )روزنامٔه  روزنامه 
مجلس برویم. ساعت ۸ صبح روز دوشنبه من 
روزنامه هایی  تا  شدم  مجلس  عازم  به تنهایی 

بود  صفی علیشاه  خیابان  سر  برسانم.  به فروش  بود  من  سهم  که  را 
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و  مقاومت می کردم  من  قاپید.  من  از دست  را  روزنامه ها  نفر  که یک 
در  شدند.  پاره  روزنامه ها  نتیجه  در  بدهم،  را  روزنامه ها  نمی خواستم 
همین حین، عدٔه دیگری از اراذل به من حمله ور شدند و شروع به زدن 
کردند، و من چون دیدم به تنهایی قادر به مقابله با آنان نیستم، تصمیم 
آباد )جمهوری( که رسیدم  اول خیابان شاه  به  به ترک محل گرفتم. 
به رفقای کارگر گفتم به طرف مجلس نروید که خطرناک است. آن ها 
از رفقا در کوچه مهران مجروح شده است،  اینکه یکی  گفتند: ٬مثل 
برویم آنجا.٬ وقتی رسیدیم در اول کوچه مهران جوانی غرقه به خون 
روی زمین افتاده بود. پرسیدم این جوان کیست؟ گفتند کارگر توده ای 
به نام عابد اصلی است که به وسیلٔه امیر موبور )گردن کلفت خیابان 
است.  شده  مجروح  پان ایرانیست(  حزب  چماق داران  رهبر  و  شاه آباد 
آنکه  از  بعد  رفقایی که شاهد عینی جریان بودند گفتند که امیر موبور 
با کارد  از پشت سر  به عابد اصلی زدند،  دارودسته اش کتک مفصلی 
ضربه ای به او وارد کرد که او را از پای در آورد. قاتل که نتوانسته بود 
کارد را از بدن عابد خارج کند در همان حال که عابد غرقه به خون روی 
زمین افتاده بود یک پایش را روی پشت عابد گذاشته و با زور کارد را از 
پشتش بیرون کشیده بود. ما بالفاصله عابد را در اتومبیل گذاشتیم تا 
او را به بیمارستان سینا برسانیم. در وسط راه عابد تکانی خورد و خون 
باال آورد. لحظاتی بعد در حالی که نگاهش ُپرفروغ به دور دست دوخته 
شده بود و زیر لب می گفت: ٬زنده باد حزب تودٔه ایران٬ و جان سپرد.« 
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رفقا:

سفیدگر جبار ساله.   ۱۹ علی،  محمد  حاج  فرزند  عینکچی،  اسماعیل
رستمی محرم قاسمی.  ابراهیم محمد ساله.   ۲۷ باال،  آقا  فرزند  رشید، 
۱۸ ساله.  فرزند علی،  اصغراسکندریان،  ۱۸ ساله.  تیمور،  فرزند  کلخوران، 
فرزند  تهرانی،  زینعلی رستم ساله.   ۱۸ نوراله،  فرزند  رحمانی،  حنیفه صفر
لورلور،  عباس ساله.   ۱۳ باقر،  فرزند  محمدسرندینژاد،  ساله.   ۱۸ حسین، 
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ساله.   ۵۲ مبارک،  فرزند  حبشی،  کفائی نوروزعلی ساله.   ۳۴ محمد،  فرزند 
حسین ساله.   ۳۲ حسین،  فرزند  عرب،  فرد جهان اکبر علی رجائی.  پرویز
محمدیموتی، فرزند لطفعلی، ۲۳ ساله.  نیکوسخن، فرزند حسین، ۲۷ ساله. 
فرزند  کاظممحی،  ساله.   ۳۹ ابراهیم،  محمد  حاج  فرزند  اسماعیلصلواتی، 
ساله.   ۲۰ سعید،  فرزند  امیرحسینی،  اسکندری سعدی ساله.   ۱۸ امیدعلی، 
فرزند  سلیمی،  قدرتالله ساله.   ۳۲ جعفر،  محمد  فرزند  بنکدار،  ابوالقاسم
ساله.   ۲۰ حسین،  فرزند  نیکو،  دستخوش مرتضی ساله.   ۲۲ نصرالله، 

۲۴ ساله. هوشنگرحمتاللهرضیان، فرزند مهدی، 

برسوادسنگفرشراه

باتمامخشمخویش

باتمامنفرتدیوانهوارخویش

میکشمفریاد:

ایجالد! 

ننگتباد!  

آه،هنگامیکهیکانسان

میُکشدانساندیگررا،

میُکشددرخویشتن

انسانبودنرا. 

بشنوایجالد!

میرسدآخر

روزدیگرگون:

روزکیفر،
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روزکینخواهی، 

روزبارآوردِناینشورهزارخون.

زیراینبارانخونین

سبزخواهدگشتبذرکین.

وینکویرخشک

بارورخواهدشدازگلهاینفرین.

آههنگامیکهخونازخشمسرکش

درتنورقلبهامیگیردآتش،

برقسرنیزهچهناچیزست!

وخروشخلق

هنگامیکهمیپیچد 

چونطنینرعدازآفاقتاآفاق،

چهدالویزست!

بشنو،ایجالد!

میخروشدخشمدرشیپور،

میکوبدغضببرطبل، 

هرطرفسرمیکشدعصیان

ودروِنبستِرخونیِنخشِمخلق

زادهمیشودطوفان.  

بشنوایجالد!

ومپوشانچهرهبادستانخونآلود!

میشناسندتبهصدنقشونشانمردم.

میدرخشدزیربرقچکمههایتو
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لکههایخوندامنگیر.

وبهکوهودشتپیچیدهست

نامننگینتوباهرمردهباِدخلِقکیفرخواه.

وبهجاماندستازخونشهیدان

برسواِدسنگفرِشراه 

نقشیکفریاد:

ایجالد! 

ننگتباد! 
هـ.ا.سایه-رشت،مرداد1331

جانباختگانتودهایپیشازکودتای2۸مردادماه1332

رفقا:

صالحخدامی،

دنیا  به  زحمتکش  خانواده ای  در  خدامی  صالح  رفیق 
برای  و  داد  دست  از  را  خود  پدر  کودکی  دوران  در  آمد. 
تأمین معاش و کمک به خانواده مجبور به ترک تحصیل و 
مشغول به کار شد و به کارگری در نانوایی پرداخت. او که 
را  خلقی  ضد  و  حاکم  نظام  ستم  و  اجتماعی  نابرابری های 
لمس کرده بود، راه حزب تودٔه ایران را برگزید و در مکتب 
از کوچک ترین فرصت ها برای  حزب سواد آموخت. رفیق 
و  شعارنویسی  فعالیت های  در  و  می جست،  سود  آموختن 
پخش اعالمیه در آن شرایط خفقان پلیسی پیشاپیش همه 

 ۱۹ روز  عصر  می پذیرفت.  خندان  و  باز  چهرٔه  با  را  مسئولیت ها  و  می کرد  حرکت 
دی ماه ۱۳۳۱ در یک گردهمایی انتخاباتی که به وسیلٔه سازمان حزب در میدان 
صالح بابلسر برپا شد، در هجوم وحشیانٔه مأمورین پلیس و ژاندارمری، پلیس تبهکار 
شاه در فاصلٔه ده متری صالح ایستاد و گفت: »صالح برو واال آتش می کنم.« اما 
رفیق صالح که برای نجات رفیقش از زیر ضربات باتون جالدان پا پیش گذاشته 
بود، در نهایت شهامت و شجاعت سینه جلو داد و فریاد زد: »بزن!« و آن جنایتکار 
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ماشه را کشید و پیکر مردانٔه صالح توده ای را در خون غلتاند. این جنایت هولناک 
به قدری مردم شهر را تکان داد که مدت ده روز مأمورین پلیس از خشم توده ها 

جرئت علنی شدن و تردد در شهر را نداشتند. 

ماجرایجانباختنسهکارگرقهرمان

مگروونگریگوریان حاجیمرادعالسوندی،  بهاراورک،  رفقا: 

ایران سرانجام  تودهٔ   پیگیر حزب  مبارزات  دنبال  به  و   ۱۳۳۲ ۴ مردادماه  در 
زمینٔه تأسیس سندیکای کارگران صنعت نفت در مسجد سلیمان فراهم گردید و 
از همٔه کارگران شرکت نفت حوزٔه سلیمان دعوت شد تا در دفتر سندیکا اجتماع 
وحشت  به  کارگری  سندیکای  این  تأسیس  از  که  ارتجاع  و  امپریالیسم  کنند. 
ارتجاع در  بودند، مصمم شدند مانع تشکیل سندیکا شوند. سرسپردگان  افتاده 
سرتیپ  و  مظفری،  سرتیپ  نفت،  شرکت  منطقه  رئیس  باللی،  مهندس  منطقه، 
و  وقت  فئودال های  عوامل  با  سلیمان،  مسجد  فرماندار  و  استاندار  مکروری، 
متحد  هم  با  سندیکا  ایجاد  از  جلوگیری  برای  ارتجاعی  سازمان های  کارگزاران 
نظامی،  فرماندار  یگانه،  آزاد  سرگرد  چون  سرشناسی  دژخیمان  آن ها  شدند. 
و  پیل آرام  استوار  و  سلیمان،  مسجد  وقت  شهربانی  رئیس  منوچهری،  سرگرد 
بود  این  دژخیمان  نقشٔه  کردند.  دعوت  کارگران  کشتار  برای  را  سرباز  عده ای 
شوند.  سندیکاها  دفتر  افتتاح  مانع  حزب،  فعاالن  و  مبارز  کارگران  کشتار  با  که 
به  جلسه ای  در  بودند،  دیده  سربازان  محاصرٔه  در  را  دفتر  که  سندیکا  فعاالن 
این نتیجه رسیدند که وظیفٔه آنان تشکیل سندیکا است و در این راه جان خود 
محل  به  کارگران  فشردٔه  صفوف  پیشاپیش  حزبی  کارگران  داد.  خواهند  هم  را 
کشتار  برای  تهران  و  دزفول  از  که  دژخیمان  با  کوشیدند  آنجا  در  و  رفتند  دفتر 
دعوت شده بودند مذاکره کنند، و حق مسلم خود را برای دایر کردن سندیکا به 
بودند.  را کشیده  نقشٔه قتل عام کارگران  از پیش  اما جالدان  آنان تفهیم کنند. 
به طرف سربازان سنگ  بودند  مردم  و  کارگران  میان  در  ارتجاع که  مزدور  چند 
انداختند و آن ها هم مطابق نقشه در جواب سنگ ها یورش را آغاز کردند. رفیق 
آغاز  دشمن  یورش  وقتی  بود.  ایستاده  کارگران  صفوف  پیشاپیش  اورک  بهار 
و  قرار داشت گشود  نیرومندش  در دست های  را که  پرچم سرخ کارگری  او  شد 
دالورانه به جانب سربازان حرکت کرد و فریاد زد: »کارگران به پیش!« صفوف 
به  را  پرچم  و  می رفت  پیشاپیش  بهار  رفیق  درآمد.  حرکت  به  کارگران  فشردٔه 
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اهتزاز درمی آورد. دژخیمان به روی کارگران آتش گشودند و پیش از همه چند 
گلوله بر پیکر پهلوانی رفیق بهار نشست. رفیق با تن خونین، استوار و سرفراز 
به راه خود ادامه داد. چند قدم آن طرف تر، سرانجام به خاک افتاد و پرچمش 
مگروون  و  عالسوندی  مراد  حاجی  رفقا  او  دنبال  به  گرفت.  رنگ  او  خون  از 

گریگوریان در راه آرمان شان جان فدا کردند.

به  او  بود.  قهوه چی  گرمسار  در  محسنی  عیسی  رفیق  محسنی،  عیسی
آن  منزل  نزدیک  باغی  در   ۱۳۲۸ سال  در  باقری  علی  معروف  فئودال  تحریک 

به قتل رسید به طرز فجیعی  فئودال 

حسنعسکری، در ۲۳ تیرماه ۱۳۲۹ در میدان بهارستان.

حسینکاللی، در ۱۳۲۹.

.۱۳۳۰ تیرماه  علیقالیبافان، در۲۳ 

ملکمحمدی  جواد و  نصیری،  حیدر مرتضیآقا،  عسکر کارگر:  رفقای 
شرکت  نفت  شرکت  کارگران  اعتصاب  در  رفقا  این   .۱۳۳۰ فروردین ماه   ۲۲ در 

به قتل رسیدند. کردند و به دست دژخیمان شاه 

علیاکبرمتیندژ، کارگر، در سال ۱۳۳۰ در تظاهرات میدان  رفیق کارگر 
سپه در اثر اصابت ترکش گلوله گاز اشک آور به ناحیٔه شکم جان باخت.

فروردین ماه   ۲۴ در  اصفهان،  زادٔه  رحیم  کارخانٔه  کارگر  حیدرپور،  حسن
۱۳۳۰ در راه پیمایی کارگران به پشتیبانی از کارگران آبادان که در حال اعتصاب 

باخت.  بودند جان 

رفیقمرتضیآقا رفیقعلیقالیبافان رفیقعلیاکبرمتیندژ
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کارگرانجانباختٔهتودهایدر11شهریورماه1331درکارخانٔه
ریسندگیسمنان

رفقا:

سعدالدین،  علیآقا زحمتکش،  حسینعلی مطبوعی،  محمدرضا
قازارسرکیسیان، در ۸ فروردین ماه ۱۳۳۱  رضازرگر.  محمدتقیسعداللهی. 
در میتینگی که از طرف کانون جوانان دموکرات بر پا شده بود همراه با ۸ تن از 
جوانان جان باخت. محمدباغبانیان در بهمن ماه ۱۳۳۰ در تظاهرات انتخاباتی 
عباس  .۱۳۳۱ فروردین ماه   ۸ در  قهرمانی،  شفیع اصفهان.  حافظ  خیابان  در 
به  شاه  دژخیمان  حملٔه  در   ۱۳۳۱ آبان ماه   ۱۶ در  ضیا ءبر،  اهل  دهقان،  آماده
جان  بود  شده  تشکیل  ضیاءبر  در  که  جوان  دهقانان  حقوق  از  دفاع  کنفرانس 
باخت. غالمکمالی، در سال ۱۳۳۱ در جریان انتخاباتی که »علی امید« در آن 
مسلحانٔه  یورش  اثر  بر  تراکت  پخش  ضمن  بود  نفت  کارگران  کاندیداهای  جزو 
پلیس و عشایر چماق دار جان باخت. محمدنوری، در ۱۳۳۱. کمالفروردین، 
از  یکی  به دست  بابل  در   ۱۳۳۱ سال  در  طبیعی  ششم  سال  آموز  دانش  رفیق 
به قتل رسید.  با ضربات چاقو  به نام علی رحیم گرگ  پان ایرانیست  اعضای حزب 
سیدابراهیمساداتیان، در ۸ فروردین ماه ۱۳۳۱ بر اثر اصابت گلولٔه دژخیمان 
شاه در خانٔه جوانان دموکرات خیابان نادری سابق از پشت بام سقوط کرد و جان 

باخت.

رفیقمحمدتقیسعدالهی رفیقعلیآقاسعدالدین رفیقکمالفروردین
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جانباختگاندر2۹خردادماه1332درمیتینگحزبتودٔهایراندربابل
بهدنبالآتشگشودندژخیمانشاهبهرویمردم

رفقا:

اسکندرروشن. طوبیروشن. احمدکیوانلو، رفیق 
تازه دیپلمه شده، ۲۳ ساله که خود را برای کنکور دانشگاه 
آماده می کرد. او از امتحان شگرف زندگی سربلند بیرون آمد 
و تا پای جان از آرمان های حزب و میهن و مردم زحمتکش 
دفاع کرد. علیبابانیاحبیبی، دهقانی ۲۰ ساله، زحمتکشی 
احمدصدایحق،  رفیق حزبش.  عاشق  و  طبیعت  عاشق 
پیش  ساله،   ۲۱ مرتضوی،  پنبه پاک کنی  کارخانٔه  کارگر 
فریاد  بود،  مجروح  به شدت  که  هنگامی  و  باختن  جان  از 
می کشید: »رفقا! مردم! جمع شویم، مبارزه کنیم!« آخرین 

کلماتش باز همین بود: »رفقا جمع شویم!«

او زبانزد اهالی محله بود.  حسینمقدوری، شاگرد سلمانی، ۱۸ ساله. شور 
بلند  نرده های  از  بود  شده  زخمی  که  را  غیور  نوجوان  این  خائن  شاه  گزمه های 
 .۱۳۳۲ سال  در  شاهجوی،  ولیالله کشتند.  و  انداختند  پایین  به  بیمارستان 
آرمائیس، در سال ۱۳۳۲ به دست جالدان شاه ترور شد. گلودیچیان، تاریخ جان 

باختن: ۱۳۳۲.

رفیقحسینمقدوری رفیقعلیبابانیاحبیبیرفیقاحمدکیوانلو رفیقاحمدصدایحق

رفیقاسکندرروشن
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مهر 2۷ روز که ایران تودٔه حزب نظامی سازمان افسران گروه اولین
1333اعدامشدند

رفقا:

عزتاللهسیامک، سرهنگ ژاندارمری

مردادماه  در  سیامک  عزت الله  رفیق 
از  پدرش  آمد.  دنیا  به  تهران  در   ۱۲۷۵
کوچیده  تهران  به  که  بود  ورامین  کشاورزان 
تا   ۱۲۹۹ سال های  طی  سیامک  رفیق  بود. 
۱۳۰۵ کارمند ادارٔه راه قزوین بود و در همان 
و  کامبخش  عبدالصمد رفیق  با  همراه  ایام 
قزوین  »پرورش«  انجمن  در  دیگر،  گروهی 
استخدام  به   ۱۳۰۵ سال  در  داشت.  فعالیت 
او  به  دفتری  کارهای  ابتدا  درآمد.  ژاندارمری 
در  یافت.  مقام  ارتقای  به سرعت  اما  سپردند 

آن سال ها رفیق سیامک عهده دار سرپرستی دو برادر و یک خواهر و خانوادٔه برادر 
دیگرش بود. پس از انتقال به تهران، از سال ۱۳۱۳ در ارتباط با رفیق کامبخش 
حزبکمونیستایران زد. در  تقیارانی، دست به احیای سازمان های  و دکتر 
آشنایی  به دلیل  تنها  و  ماند  ناشناخته  نفر«  ۵3« دستگیری  از  پس   ۱۳۱۶ سال 
اما  بود.  نظر  تحت  و  سوءظن  مورد  مدتی  شده،  دستگیر  افراد  برخی  با  مراوده  و 
و رفیق در  نیامد  به دست  او  پنهان کاری مدرکی علیه  به دلیل رعایت دقیق اصول 
شرایط خفقان رضاخانی فعالیت خود را ادامه داد. از همان اوان بنیادگذاری حزب 
کامبخش و  تودٔه ایران به صفوف حزب پیوست و در سال ۱۳۲۳ به کمک رفیق 
پلیس  کرد.  پی ریزی  را  ایران  تودٔه نظامیحزب سازمان روزبه،  خسرو رفیق 
شاهنشاهی هنوز بویی از فعالیت انقالبی رفیق سیامک نبرده بود و رفیق توانست 
در سال ۱۳۲۶ به معاونت سررشته داری ژاندارمری برسد. در این سال او را برای 
در  سال  یک  مدت  فرستادند.  آمریکا  به  ژاندارمری  برای  اسلحه  و  پوشاک  خرید 
آمریکا بود و سرانجام هیچ یک از پوشاک و سالحی را که به او عرضه شده بود، 
نخرید، زیرا همه مستعمل بودند. در آذرماه ۱۳۲۷ رفیق سیامک را از آمریکا احضار 
کردند و به علت سرپیچی از خرید وسایل مستعمل آمریکاییان، مورد سوءظن واقع 
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شد و از آن پس مأموریت حساسی به او رجوع نکردند. تا یک سال پس از کودتای 
آمریکایی ۲۸ مرداد او در خفا فعالیت انقالبی خود را ادامه می داد. در مرداد ۱۳۳۳، 
پس از بازگشت از مأموریت بندرعباس، افراد فرمانداری نظامی او را دستگیر کردند 
و تنها اتاق محقر محل زندگی او را که در خانٔه برادرش قرار داشت، زیر و رو کردند. 
از این اتاق مدرکی علیه او به دست نیامد، اما ارتباط او با سازمان نظامی حزب تودٔه 
ایران کشف شده بود. رفیق سیامک را در بیدادگاه نظامی به محاکمه کشیدند و 

اتهام جاسوسی برای بیگانگان به او بستند. او در پاسخ این اتهام گفت:
خیانتکارم. من دادستان، آقای میگویید درست شما را »این
را ]ژاندارمری[ ادارٔهسررشتهداری کار روزصبحگزارش منهر
بهیکمأموربیگانهمیدادم.بله،درستاست.امابرخالفتصور
شمااینمأمورروسینبود،اویکمستشاروجاسوسآمریکایی
بودکهمنبهدستوراربابانشمامجبوربودمهرروزگزارشکارها

رابهاوبدهم.«
یک روز پیش از اعدام، به خانوادٔه او و سایر افسران اجازٔه مالقات داده شد. 

رفیق سیامک بستگان خود را دلداری می داد و می گفت:
»آدموقتیقراراستبمیرد،چراخوبوباشکوهنمیرد؟«

و وقتی مأموران خانواده ها را از افسران جدا می کردند، رفیق سیامک د رجای 
بلندی ایستاد، دستش را بلند کرد و با صدایی رسا گفت: 

»مارفتیم،شمازندهباشیدوخوبزندگیکنید.«
در سحرگاه ۲۷ مهرماه سال ۱۳۳۳ رفیق عزت الله سیامک را همراه با دیگر رفقا 
در اولین گروه افسران توده ای به چوبٔه اعدام بستند. چند لحظه پیش از آن که 

گلوله ها پیکر برومندش را درهم پیچند، خطاب به دژخیمان خود گفت:
ما که است همان راه باشد، داشته وجود دنیا در بهشتی »اگر

میخواستیمطیکنیم.«
و آن گاه با فریاد شعار داد:

»زندهبادحزبتودٔهایران!مرگبرشاه!«
خود  خون  با  را  حزب  تاریخ  از  صفحه ای  و  سپرد  دشمن  گلوله های  به  تن  او 
نامشخصی در مسگرآباد دفن  نقطٔه  را در  او  آراست. دژخیمان می خواستند جسد 
امام زاده عبدالله  او در  اثر اصرار خانواده اش رضایت دادند که پیکر  اما در  کنند، 
به خاک سپرده شود، به شرط آن که جسد را از داخل شهر به شهر ری نبرند و چند 
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سرباز هم تا پایان مراسم دفن ناظر جریان باشند! دو هفته پس از خاک سپاری، 
مأموران فرمانداری نظامی به سراغ گور او رفتند و سنگ قبر او را که بر آن نوشته 
و حتی  با کلنگ خرد کردند  انساندوستی،سیامک«،  راه بود: »شهید شده 
سنگ تراش گورستان را کتک زدند که چرا چنین جمله ای بر سنگ مزار او حک 

کرده است. آنان از جسد بی جان و نام "سیامک" هم وحشت داشتند.

عباسافراخته، ستوان یکم شهربانی

عباس افراخته فرزند رنج و فقر بود. در کودکی پدر 
را از دست داد و بار زندگی بر دوش مادر افتاد. مادر با 
عشقی وصف ناپذیر با کار و زحمت پسرش را بزرگ کرد 
و به دبستان و دبیرستان و دانشگاه شهربانی فرستاد. 
رفیق شهید در پای چوبٔه اعدام، در وصیت نامه ای که 
نوشت از خانواده اش خواست به فرزندان او راه واقعی 

توده ها، راه پدرش را بیاموزند.

نعمتاللهعزیزینمین، ستوان

سازمان  برجستٔه  افسران  از  عزیزی نمین  رفیق 
سری  با  تیرباران  لحظٔه  در  ایران،  تودٔه  حزب  نظامی 
چشم  به  چشم  که  حالی  در  غرور  با  و  برافراشته 
و  فرستاد  درود  خود  حزب  به  بود  دوخته  دژخیمان 

دژخیمان را تحقیر کرد.

محمدعلیمبشری، سرهنگ دادستانی ارتش

رفیق مبشری از افسران سازمان نظامی حزب تودٔه 
ایران، در آستانٔه مرگ به همسرش چنین نوشت:

عزیز  ملت  خوشبختی  و  سعادت  جز  »من 
ایران هیچ سودا و آرزویی در سر نداشتم و 
در این راه کشته می شوم. این مرگ، مرگ 
بزرگ  که  بچه هایم  است.  شرافتمندانه 
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شدند به آنها بگو که پدری با شرف داشتند. به آنها بگو که پدرتان در 
راه سعادت ملت ایران اعدام شد..«

نظامالدینمدنی، سروان شهربانی

افسران  از  مدنی  نظام الدین  سروان  رفیق 
به  نامه ای  در  ایران،  تودٔه  حزب  نظامی  سازمان 

همسرش نوشت:
»میل دارم بچه های عزیزم پس از این 
که بزرگ شدند بدانند پدرشان شرافتمند 
مردی  رفت.  دنیا  از  شرافتمندانه  و  بود 
خود  وطن  به  هیچ  و  بود  وطن پرست 
ناظر  که  همان طور  نکرد…  خیانت 

بودی از طرف من به احدی اجحاف نشد و همه مرا دوست داشته اند. 
میل دارم بچه هایم نیز چنین باشند.«

رفیق مدنی در پای چوبٔه اعدام سرود حزب را زمزمه می کرد.

محمدعلیواعظقائمی، سروان شهربانی

سروان شهربانی رفیق محمدعلی واعظ قائمی 
در یکی از نامه هایش به همسرش نوشت:

و  پاک دامنی،  و  حقیقت  به جرم  »مرا 
می دانی  تو  می رسانند.  به قتل  بی گناه 
تا  نکردم  اندوخته  چیزی  من  که 
کنید.  زندگی  بتوانید  فرزندانم  و  تو 
بکنم.  این  جز  نمی توانستم  من 
و  بی ناموسی  و  دزدی  نمی توانستم 
تو  تا  دهم  انجام  دیگر  جنایت  هزاران 
تو  کنید.  عیش  و  بخورید  فرزندانم  و 
رنج دیده  مردم  سایر  مثل  فرزندانم  و 

قربانی می شوید… من در راه حق و حقیقت شهید می شوم. حتی در 
آخرین مرحلٔه زندگی هم مرا از دیدار تو و نورچشمانم محروم کردند. 
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پاک دامنی و صداقت و خدمت بود که شما را تهی دست نمود. چنین 
است پاداش هیئت حاکمه به درستی و راستی.«

هوشنگوزیریان ، سرگرد

جوخٔه  به  اعدام  لحظٔه  در  وزیریان  سرگرد  رفیق 
اعدام فرمان  داد:

دم  در  می خواهم  نبندید!  مرا  »چشمان 
مرگ لرزش دست های دشمن را ببینم.« 

اینجانباختگانقهرمانهمراهبارفقایگروهاولافسرانسازمان
نظامیحزبتودٔهایراناعدامشدند

رفقا:

نوراللهشفا، سروان شهربانی.

 نصراللهعطارد، سرگرد ژاندارمری.

رفیقنوراللهشفا

رفیقنصرالهعطارد
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مرتضاکیوان،

رفیق مرتضا شاعر، فرهیخته، و انقالبی 
بزرگ در سال ۱۳۰۰ شمسی در خانواده ای 
راه  از  پدرش  شد.  متولد  متوسط  قشر  از 
اصفهان  در  فروشی اش  سقط  دکان  اجارٔه 
پدربزرگش  ولی  می کرد،  معاش  امرار 
مردی  کیوان قزوینی  مال عباس علی  حاج 
بود.  صوفیه  بنام  شیوخ  از  و  آزاده،  فاضل، 
معیشت  سختی  در  مرتضی  کودکی   زندگی 
گذشت. او وقتی درسش را تمام کرد پدرش 
به عهده  را  خانواده  سرپرستی  او  درگذشت. 
وزارت  استخدام  به  چندی  از  پس  و  گرفت 
دورٔه  یک  گذراندن  از  پس  او  درآمد.  راه 

به ویژه  ادبیات  به  کیوان  رفیق  شد.  همدان  در  خدمت  مأمور  راه سازی  تخصصی 
متأسفانه  ادبی اش  شکفتگی  سال های  اشعار  داشت.  بی پایان  عالقه ای  شعر 
همگی در یورش فرمانداری نظامی کودتا به خانه اش تاراج شد و به احتمال بسیار 
به حزب  و  آغاز کرد  را  فعالیت سیاسی اش  از سال ۱۳۲۱  کیوان  رفته اند.  بین  از 
تودٔه ایران پیوست. او چند بار دستگیر شد ولی هر بار چند ماهی بیشتر در اسارت 
دشمن نماند. کیوان تا قبل از ۲۸ مرداد در غالب روزنامه ها و مجالت حزب تودٔه 
ایران که نشرشان هنوز آزاد بود نقدهای ادبی، معرفی کتاب، شعر، داستان کوتاه، 
و جستار دربارٔه مسائل اجتماعی را به چاپ می رساند. اغلب مقاالتی که می نوشت 
با اسم خودش بود یا با چند نام مستعار از قبیل »دل پاک«، »آویده«، »آبنوس«، 
»بیزار«، »پگاه«، و جز این ها. چند داستان کوتاه و نیز دفتری شامل چند داستان 
کوتاه در سال های ۲۸ و ۲۹ نوشت. او با بیشتر مجالت و روزنامه های آن روز مثل 
»بهسوی چون  روزنامه هایی  و  صلح«  »پیک »مصلحت«،  صلح«،  »کبوتر
از  بعد  داشت.  همکاری  این ها  جز  و  »سوگند«،  هفته نامٔه  »شهباز«،  آینده«، 
کودتای ننگین ۲۸ مرداد رفیق مرتضا به کار مخفی روی آورد و همان زمان ازدواج 
خسرو  رفیق  با  مخفی اش  فعالیت  دورٔه  این  در  احتمااًل  کیوان  مرتضا  رفیق  کرد. 
روزبه هم در ارتباط مستقیم بود. سرانجام پس از کشف سازمان نظامی، دژخیمان 
کودتا به خانه اش ریختند و پس از انداختن او به زیر ضربه های مشت و لگد در برابر 
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خانواده به شکنجه گاه بردند. در زندان مثل سنگ خارا ایستادگی کرد و حالج وار 
همٔه شکنجه ها را تحمل کرد و لب نگشود. هر جا دستش رسید ازجمله روی دیوار 
حمام معروف قزل قلعه که شکنجه گاه زندان بود، روی لیوان مسی زندان، و ته 

بشقاب های فلزی، با ناخن یا هر وسیله ای به دستش می افتاد، حک می کرد: 
»دردورنجتازیانهچندروزیبیشنیست

رازدارخلقاگرباشیهمیشهزندهای.«
کودتایی  رژیم  سیاه چال  در  زندانیان  مقاومت  سرود  به  شعر  مصرع  دو  این 
به  اعدام  آستانه  در  و  حیات  لحظه های  آخرین  در  کیوان  رفیق  شد.  تبدیل  شاه 

هم زنجیران خود چنین می گفت:
این  برسد.  به تصویب  باید  نفت  الیحٔه هست.  خبرهایی  بیرون  »در 
قربانیهایی دارد. من هیچ از مرگ قریب الوقوع خود متأسف  الیحه 
نیستم. زندگی ما در برابر آزادی و استقالل میهن عزیز ما هیچ ارزشی 

ندارد.«
سحرگاه ۲۷ مهرماه ۱۳۳۳ او را که غیرنظامی بود با نه تن از افسران سازمان 

نظامی حزب تودٔه ایران به چوبٔه اعدام بستند و تیرباران کردند.

دومینگروهافسرانسازماننظامیحزبتودٔهایرانکهروز۸آبانماه
1333اعدامشدند

رفقا:

کلهری،  منصور سرگرد.  بهنیا،  محمدرضا سرگرد.  محبی،  غالمحسین

رفیقسرگردغالمحسینمحبی

رفیقسرگردمحمدرضابهنیا
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سروان. مصطفیبیاتی، سروان. حسینکاللی، سروان.  احمدمهدیان، سروان.

سومینگروهافسرانسازماننظامیحزبتودٔهایرانکهروز1۷آبانماه
1333اعدامشدند

رفقا:

جعفروکیلی، سرگرد

هنگامی که به رفیق سرگرد جعفر وکیلی اطالع دادند حکم اعدامش صادر شده 
اما او می تواند از شاه تقاضای بخشایش کند، او پاسخ داد:

»من جانم را در راه میهن خود فدا می کنم. چطور ممکن است از شاه 
که او را خائن به میهن گرامی ام می دانم تقاضای عفو کنم؟«

رفیقسروانحسینکاللی

رفیقسروانمنصورکلهری

رفیقسروانمصطفیبیاتی

رفیقسرواناحمدمهدیان
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از جانب  از اعدام،  رفیق جعفر وکیلی یک روز قبل 

به  بودند  به انتظار اجرای حکم اعدام  همٔه افسرانی که 

حزب خود نوشت:

شهیدان  دسته جمعی  خداحافظی  »این 

ملت در واپسین روز زندگی خودمان است. 

دیگر  بپذیرید،  را  ما  آتشین  درود  نخست 

وفادار  خلق  به  دم  آخرین  تا  بدانید  که  آن 

ماندیم.«

کاظمجمشیدی، سرهنگ دوم

با تأکید توصیه می کرد:  نامه هایش به خانواده اش  رفیق کاظم جمشیدی در 

»غصه نخورید من برای زندگی مردم می میرم.«

رفته  به مالقاتش  اعدام  از  قبل  که  به همسرش  او 

بود، گفت:

»پیام مرا به رفقا بده. من را خیلی شکنجه 

باتون  با  زده اند،  شالق  با  مرا  داده اند. 

زده اند، زیر آب سرد برده اند، با سیم خاردار 

نگفته ام.  چیز  هیچ  من  ولی  زده اند،  مرا 

از این چیزها نمی ترسم، چون ما قبول  من 

کرده ایم تمام این چیزها را و به راه خودمان 

من  قبر  پهلوی  قبرش  هم  وکیلی  بکنید  کاری  فقط  می دهیم؛  ادامه 

سازمان  جدید  اعضای  آزمایش  مسئول  که  جمشیدی  کاظم  باشد.« 

ما  اعدام  »حکم  گفت:  او  به  همسرش  با  مالقاتش  آخرین  در  بود، 

صادر شده. از امروز اخبار رادیو را گوش کنید. اگر شنیدید مرا اعدام 

کرده اند، جنازه ام را از آن ها بگیرید. یادتان باشد. سعی کنید گور من 

کنار وکیلی باشد.«
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اینجانباختگانقهرماننیزدرروز1۷آبان1333همراهبارفقایگروه
سومافسرانسازماننظامیحزبتودٔهایراناعدامشدند

رفقا:

محمدجاللی، سرهنگ.  محمدباقرواله، ستوان یکم.  امیرافشاربکشلو، 
سرهنگ دوم.

چهارمینگروهافسرانسازماننظامیحزبتودٔهایرانکهروز2۶
مردادماه133۴اعدامشدند

رفقا:

حسینمرزوان، ستوان یکم

رفیق مرزوان آخرین شب زندگانی اش را با کلماتی 
این چنین بر دیوار فرسودٔه زندان ترسیم کرده است:

است.  من  زندگی  شب  آخرین  »امشب 
است.  آرام کردهام. امتحان را قلبم
من  مانند  سیاسی  زندانیان  همٔه  امیدوارم 

باشند.«

رفیقستوانیکم
محّمدباقرواله

رفیقسرهنگ
محّمدجاللی

رفیقسرهنگدوم
امیرافشاربکشلو
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رحیمبهزاد، سرگرد

روی  اعدام  آستانٔه  در  بهزاد  رحیم  سرگرد  رفیق 
یک برگ کاغذ سیگار چنین نوشت:

مختاری،  من،  دیگر  ساعت  »یک 
و  محققزاده،  مرزوان،  نصیری، 
پیروز  شد.  خواهیم  تیرباران  سروشیان 
قبل  آخر  این لحظات  در  ایران.  باد ملت 
از اعدام به ملت ایران، به حزب محبوبم، 
می اندیشم.  نازنینم  کاؤه  و  عزیز  زن  به 
ایران ملت بهخاطر که دارم افتخار

محبوبم حزب از دفاع و ایران تودٔه حزب افتخار پر راه در و
محکوم و تیرباران شدم. ...«

رفیق در نامه ای دیگر خطاب به همسرش نوشت:
»من بسیار به زندگی عالقه مندم... این را هم درک می کنی که من 
کنم...  ننگین  را  خودم  زندگی  و  تو  تو،  زندگی  به خاطر  نمی توانم 
کاوه و مامان را از طرف من ببوس. امیدوارم لیاقت نامی را که بر او 

گذارده شده، بعدها داشته باشد.«

ارسطوسروشیان، سرگرد

وقتی آزمودٔه جالد به رفیق سرگرد ارسطو سروشیان 
گفت: »تو را می کشیم«، او بدون آن که مرعوب شود 

گفت:
من  خون  قطرٔه  هر  از  می کنید.  »اشتباه 

صدهاسروشیانمی روید.«

اسماعیلمحققزاده، سروان

خبرنگار عکاس روزنامٔه اطالعات در زیر عکس رفیق سروان اسماعیل محقق زاده 
که خنده اش بر درد و شکنجه پیروز شده بود، نوشت:

»این سروان محقق زاده است، در همین لحظه او را از اتاقشکنجهبه
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سلول زندان آورده اند. خندٔهاواعجابانگیزاست.« 
در  او  هم رزم  افسران  از  تن  پانزده  و  محقق زاده  رفیق  محاکمٔه  که  هنگامی 
تهران،  نظامی  فرمانداری  افسران  از  یکی  داشت،  جریان  نظامی  دربستٔه  دادگاه 
همکار تیمور بختیار و از دشمنان سرسخت توده ای ها، که در این دادگاه حضور 

داشت به یکی از هم رزمان محقق زاده گفته بود:
مخالفان  از  من  که  است  »روشن 
و  هستم  ایران  تودٔه  حزب  پروپاقرص 
و  فکری  پیوند  نوع  هیچ  محقق زاده  با 
حیرت نمیتوانم اما  ندارم.  عقیدتی 
خودراازاینهمهرشادتوشهامت

پنهانکنم.«
محقق زاده در این بیدادگاه گفت:

»من مسئول جلب پانزده افسر به حزب 
این  نظر  از  اگر  هستم.  ایران  تودٔه 

و فقط  دادگاِه غیرقانونی گناهی وجود دارد، گناهکار فقط من هستم 
من باید اعدام شوم.«

محقق زاده از رفقای نادری بود که با دفتر رمز سازمان افسری آشنایی داشت. 
خائنی این ِسّر را نزد دشمن فاش کرد و رفیق قهرمان محقق زاده زیر فشار شدید قرار 
گرفت تا راز دفتر را بگشاید. بختیار، مبصر، امجدی، و آزموده، شکنجه گران صاحب 
نام تمام تالش  ددمنشانه شان را به کار بردند تا دهان او را بگشایند. اما محقق زاده، 
این مبارز قهرمان، لب از لب نگشود و تالش شکنجه گران را عقیم گذارد. ستوان 

مختاری در نامه ای به حزب نوشت:
»محقق زاده مردانه در برابر شکنجه مقاومت کرد. روحیه اش عالی بود.«
رفیق محقق زاده از روزی که دژخیمان شاه دستگیرش کردند، با این که می دانست 
اعدامش حتمی است، به کار سازمان دهی حزبی در زندان پرداخت. چند روز بیشتر 
طول نکشید که گزارش های رفیق محقق زاده به خارج زندان فرستاده شد. او موفق 
محقق زاده  رفیق  که  گزارشی  آخرین  دهد.  سازمان  را  زندانی  رفقای  که  بود  شده 
فرستاد شبی بود که در سحرگاهش او را برابر جوخٔه اعدام گذاشتند بدین سان، رفیق 
محقق زاده در شکنجه گاه رژیم کودتایی شاه تا آخرین لحظٔه حیات وظیفٔه حزبی اش 

را با سربلندی انجام داد.



۹۰    جان باختگان توده ای

منوچهرمختاری، ستوان یکم

رفیق منوچهر مختاری در نامه ای به یکی از دوستانش نوشت: 
 ۱۳۳۳ شهریور  ششم  یا  پنجم  »روز 
حمام  در  من  بازجویی  اولین  که  بود 
پاره  شالق  و  گرفت  انجام  شالق  با 
دست  و  گردن  به  عمید  سروان  شد. 
بعد  روز  بعدازظهر  می زد.  شانه ام  و 
یک بار دیگر شالق خوردم و در موقع 
کتک  با  افتادم،  آزموده  گیر  بازپرسی 
حدود  در  به قتل.  تهدید  و  فحش  و 
بعدًا مرا به یک  ۵۰ روز در زرهی بودم 
بردند.  انفرادی  نیمه تاریک  سلول 

شکنجه  برابر  در  مردانه  محققزاده  بودم.  آنجا  هفته  دو  حدود  در 
آزادی  از  بدوی  دادگاه  در  بود.  عالی  روحیه اش  و  کرد  مقاومت 
با جملٔه زیرین تمام کردم: آرزو دارم روی  دفاع کردم و دفاع خود را 
استخوان های من هم وطنانی شاد و وارسته و آزاد پای کوبی کنند«، 
آن  زیبایی  و  زندگی  به  که  این  با  نمی ترسم.  تیرباران  »از  گفتم:  و 
بسیار عالقه مندم، اما این عالقه آن چنان لکٔه ابر تاریکی را تشکیل 
نبینم. اکنون که  نمی دهد که آفتاب درخشان حقیقت زحمتکشان را 
از  می اندیشم.  مردم  به  تنها  و  تنها  دارم  قرار  اعدام  میدان  پای  در 
زندگی کوتاه و ُپرماجرای خود به هیچ وجه نادم نیستم، زیرا به اندازٔه 
یک ایرانی وظیفٔه خود را انجام داده ام. اندیشٔه همین موضوع است 
که به من در این روزهای دشوار نیرو می دهد و مرا شاد و سرسخت 
را در دل خود جای خواهم  ُپرامید گلوله  و  با دلی شاد  نگه می دارد. 
افتخار  شکافت،  خواهند  را  قلبم  گلوله ها  که  لحظه  آخرین  تا  و  داد 
می کوبم.  دشمنان  مغز  بر  سنگینی  پتک  چون  را  خلق  به  پیوستگی 
ما،  کارگر  طبقٔه  آن  پیشاپیش  در  و  قهرمان،  خلق  که  ندارم  تردید 
فاشیسم را زنده به گور خواهد کرد و بر روی الشٔه آن بنای زندگی شاد 
و آسودٔه خود را برخواهد افراشت. با مرگ من فقط وظایف من است 

که پایان می پذیرد. موفق و پیروز باشید.«



جان باختگان سازمان نظامی حزب تودۀ ایران        ۹۱

اسداللهنصیری، ستوان سوم هوایی

از  گروه  چهارمین  با  همراه  نصیری  اسدالله  رفیق 
رفقای افسر در سازمان نظامی حزب تودٔه ایران تیرباران 

شد.

شعریازرفیقجانباختهسرگردوکیلیعضوسازماننظامی
حزبتودۀایران

اگرایمردکنامردبهشالِقسکوت

بشکنیبرلبمنقصۀگویایامید،

اگرایشاِههمهروسِیهان،پارهکنی،

دفترشعرمراتانَدَمدصبحسپید

بازبرسینۀدیوارنویسندبهراه

مرگبرشاه،براینعاملرسوایسیاه

اگرایشاه!بیاویزِیمازچوبۀدار

یابتازیبهسرم،همچودِدآدمخوار

یاکنیطعمۀسرنیزه،تنمراصدبار

یاکهچونشمعبسوزانِیماندرشِبتار

بازخاکستِرمنطعنهزندبررِهباد

که"براینشاِهفرومایۀدون،نفرتباد!"

اگرایشاه!منوهمسِرزیبایمرا

درسحرِهدیهکنی،چندُگِلُسرِبمذاب
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باُسِماسب،بکوبـیبهسـروسینـۀما

یاشویمستزخونمنواو،جایشراب

صبِحفردا،پسرم،بازبخواندبهسرود

که:"بههشیارِیحزِبپدرمباددرود!"

زندانتیپزرهی،1333،سرگردجعفروکیلی.

گفته می شود این شعر را رفیق سرگرد وکیلی سروده و بر روی ديوار سياه چال 
مخفیانه نوشته شده بود و پس از تیرباران او به دست آمد.

ازعموهایت

نهبهخاطرآفتابنهبهخاطرحماسه

بهخاطرسائهبامکوچکش

بهخاطرترانهای

کوچکترازدستهایتو  

نهبهخاطرجنگلهانهبهخاطردريا

بهخاطريکبرگ

بهخاطريکقطره

روشنترازچشمهایتو  

نهبهخاطرديوارها-بهخاطريکچپر

نهبهخاطرهمهانسانها-بهخاطرنوزاددشمنششايد

نهبهخاطردنيا-بهخاطرخانٔهتو

بهخاطريقينکوچکت

کهانساندنیاییاست

...

بهخاطرتو

بهخاطرهرچيزکوچکوهرچيزپاکبهخاکافتادند
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بهیادآر

عموهايترامیگویم

ازمرتضاسخنمیگویم.

احمدشاملو

کیوانستارهبود

ماازنژادآتشبودیم:

همزادآفتاببلند،اما

باسرنوشِتتیرٔهخاکستر.

عمریمیانکورٔهبیدادسوختیم:

اوچونشرارهرفت

منباشکیِبخاکسترماندم.

کیوانستارهشد

تابرفرازاینشِبغمناک

امیِدروشنیرا

بامانگاهدارد.

کیوانستارهشد

تاشبگرفتگان

راهسپیدرابشناسند.

کیوانستارهشد

کهبگوید 

آتش

آنگاهآتشاست
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کزاندرونخویشبسوزد،

وینشامتیرهرابفروزد.

مندرتماماینشبیلدا

دسِتامیِدخستٔهخودرا

دردستهایروشناومیگذاشتم.

مندرتماماینشبیلدا

ایمانآفتابیخودرا

ازپرتِوستارٔهاوگرمداشتم.

کیوانستارهبود:

بانورزندگانیمیکرد

بانوردرگذشت

اودرمیانمردمکچشممانشست

تااینودیعهرا

روزیبهصبحدمبسپاریم

هـ.ا.سایه
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رفقا:

هوشنگانوشه،  ناوی وظیفه، خیری، مهناوی دوم، گهربار، ناوی وظیفه.

رفیق مهناوی دومخیریرفیق ناوی وظیفههوشنگانوشه
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دوم شهریورماه سال ۱۳۳۲، بالفاصله پس از کودتای ۲۸ مرداد، به اتهام آتش 
زدن »ناو ببر« در لنگرگاه نیرو دریایی خرمشهر بازداشت و ۵ روز بعد در میدان تیر 
می ترسید،  ناویان  از  که  شاه  انتظامی  دستگاه  شدند.  تیرباران  خرمشهر  امیرآباد 
جوخٔه اعدام را که مرکب از ۱۵ نفر سرباز بود از لشکر خرم آباد به میدان تیر امیرآباد 
و  رفت  مرگ  به استقبال  باز  چشمان  با  اعدام  موقع  در  انوشه  رفیق  کرد.  گسیل 
شهامت و از خود گذشتگی او به حدی بود که حتی در لحظٔه اعدام هم خنده لبان 

او را ترک نگفت.

انوشه
ناویازموجنمیترسد:

او،شیفتهطوفاناست  

ناویازساحتپرنورافقمیآید

شفقشدرجاناست  

برکشدچونکهشراع

فارغازبودونبود

عرصهاش:

عرصهپهناوردریایکبود! 

ناخداییاستکهبابیموبالخوکرده

ایچهبسبرسراوابرهیاهوکرده

وینزمان:

رویاینساحلاندوهزده 

درکنارهمرزم،پیشرویدژخیم، 

درتگرگیهمهازسربمذاب 

همچویکصخرهبپاست  

دشمنشومکجاست؟

تاببیندبهدوچشم

ناویازمرگنمیترسد:
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اوزندهدلازایماناست 

ناویازساحتپرنورافقمیآید

شفقشدرجاناست.  

شعراززندهياداحسانطبری

در  شاهرود  در   ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ ننگین  کودتای  از  قبل  رفیق  پاشاپور،  انور
سازمان جوانان فعالیت داشت. بعد از کودتا انور پاشاپور چند روزی مخفی شد و 
سپس تصمیم گرفت پنهانی به مشهد برود. برای این منظور به دروازٔه شهر رفت تا 
با تانکرهای نفت کش عازم آنجا شود. در سرچشمه، اوباشان او را شناسایی کردند و 
به او حمله آوردند. انور پاشاپور گریخت. او به طرف ژاندارمری که در آن نزدیکی ها 
بود رفت و به ناچار داخل یکی از دست شویی ها شد و در ها را به روی خود بست. 
اوباشان هر چقدر به در فشار آوردند به علت مقاومت رفیق که پشت خود را به در 
داده بود نتوانستند آن را باز کنند. سرانجام یکی از ژاندارم های جانی سرنیزٔه خود را 
به در فرو کرد و سرنیزه به پشت رفیق نشست و آن را سوراخ کرد. با این حال رفیق 
تا مدت زیادی مقاومت کرد، ولی بر اثر خون ریزی شدید بی حال و بی رمق شد و بر 
زمین افتاد و در نتیجه اوباشان موفق شدند در را باز کنند و سپس پیکر پاک رفیق 

انور پاشاپور را به طرزی هولناک قطعه قطعه کردند.

مجلل، در سال ۱۳۳۲ بازپرس شعبٔه یک دادگستری زنجان بود. بعد از کودتای 
۲۸ مرداد به دست چاقوکشان در محل کارش به قتل رسید.

پنجهعلیجعفری، در سال ۱۳۳۲ بعد از کودتای 
۲۸ مرداد دستگیر و بر اثر شکنجه جان باخت.

مالنصراللهتحریری، 

ایران  تودٔه  حزب  عضو  و  گرمسار  از  مبارز  دهقانی 
بود. به علت مبارزات سرسختانه و آشتی ناپذیرش بزرگ 
مالکان و مرتجعان گرمسار به او کینٔه می ورزیدند. بعد 
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از کودتا به وسیلٔه مرتجعان ربوده شد و زیر شکنجه های وحشیانه قرار گرفت. آب 
جوش روی بدنش ریختند و او را به طرز دلخراشی خفه کردند.

غالمرضاترکیبیوکی، تاریخ جان باختن: ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۳۲

و  پرشور  جوان  این  بود.  ایران  تودٔه  عضو سازمان جوانان حزب  بیوکی  رفیق 
وطن پرست هنگامی که به دست دژخیم گرفتار آمد در نامه ای به مادر خود چنین 

نوشت:
و  آزاد  ایرانی  بسپارم. من خواهان  راه میهنم جان  در  »خوشحالم که 
آبادم... در زندگی باید راه نیل به سعادت را فرا گرفت. من مرگ را با 
آرام است... مادر عزیزم!  باز استقبال می کنم و وجدانم کاماًل  چهرٔه 
پسرت  که  باش  داشته  نظر  در  همواره  بخوری.  غصه  من  برای  مبادا 
حاضر  مرگ  برای  قلب  صمیم  از  و  داوطلبانه  من  می میرد.  افتخار  با 
شده ام. چه مرگی پرافتخارتر و شرافتمندانه تر از این برای من که در 
راه حفظ استقالل ملی وطنم جان دهم. من می میرم ولی زیر بار ننگ 

اسارت وطنم نخواهم رفت.«

روستای  زحمتکشان  تبار  از  فرزندی  دهقان،  رفیق  دهقان،  رمضانعلی
عرب فیل بود که با شوری وصف ناشدنی به راه توده ها گام گذارد. او در سال ۱۳۳۲ 
کارگر  به عنوان  آنجا  در  و  رفت  کارخانٔه حریربافی چالوس  به  کار  در جست و جوی 
استخدام شد. دهقان از سال ۱۳۲۵ از هواداران حزب تودٔه ایران بود و هم چنین 
در اتحادیٔه کارگران عضویت داشت. در خرداد ماه ۱۳۲۶ رمضان علی دهقان با تنی 
تودٔه  جوانان حزب  فعالیت های مخفی سازمان  در  اعتمادش  مورد  رفقای  از  چند 
به افتخار  نفت  صنعت  شدن  ملی  شرایط  در   ۱۳۲۹ سال  در  او  کرد.  شرکت  ایران 
عضویت در حزب تودٔه ایران نائل شد. در جریان ملی شدن صنعت نفت، دهقان 
با  در سال ۱۳۳۰ طی یک حملٔه حساب شده  و  پلیس شناسایی  از طرف دستگاه 
نیز  تبعید  در  او  تبعید شد.  از کشور  نقطٔه دیگری  به  و  یارانش دستگیر  از  سه تن 
از  بعد  دهقان  داد.  ادامه  خود  فعالیت  به  وجود  تمام  با  و  نکشید  مبارزه  از  دست 
از سر گرفت.  را  بار دیگر فعالیت مخفی  و  آمد  به تهران  کودتای شوم ۲۸ مرداد 
سرانجام روزی غالمرضا زمانیان، پلیس آبروباختٔه رکن دوم که از کارخانٔه چالوس 
دهقان را می شناخت، در یکی از خیابان های تهران او را شناسایی و دستگیر کرد 
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و تحویل داد. فرماندار نظامی تهران پس از تشکیل بیدادگاه های بدوی و تجدید 
نظر او را به یک سال زندان محکوم کرد. روزی در زندان رفیق دچار انفارکتوس 
ناقص شد. زندانیان او را بالفاصله به کنار در بند مجاور رساندند که در آن رفقای 
بود که  این رفقا پزشکی  بودند. در میان  ایران زندانی  تودٔه  سازمان نظامی حزب 
یک آمپول برای رفع انفارکتوس داشت. هر چه زندانیان دو بند به درها کوبیدند و 
طلب کردند که قفل را باز کنند تا با زدن یک آمپول رفیق دهقان را از مرگ نجات 
دهند، دژخیمان آن قدر تعلل کردند تا رفیق در چند قدمی داروی نجات بخش جان 

خویش را از دست داد.

اوهانیاریجانیان، کارگر. اوهان یاریجانیان از کودکی در جست و جوی نان 
ماهری  استادکار  که  نکشید  طولی  پرداخت.  مکانیک  و  برق  درکارگاه های  کار  به 
پیوست.  ایران  تودٔه  به حزب  و  را شناخت  راه طبقٔه کارگر  به همین سرعت  و  شد 
پس از شبه کودتای ۱۳۲۷ مدتی تحت تعقیب پلیس بود. در سال ۱۳۳۲ مأموران 
پلیس مخفی شهربانی و رکن دو او را دستگیر و در شهربانی زیر شکنجٔه وحشیانه 
تحویل  خانواده اش  به  هم  را  رفیق  جنازٔه  حتی  جنایت کاران  رساندند.  به شهادت 

ندادند.

حسنپرتوی، رفیق حسن پرتوی طی سالیانی پر مشقت، در زمان غیرقانونی 
شدن حزب فعالیت می کرد. او یکی از هزاران فرزند قهرمان این آب و خاک بود 
که به دست رژیم وابستٔه منفور پهلوی پرپر شد. او که کارمند شهربانی بود به علت 
فعالیت در حزب به زودی شناخته و زندانی شد. او در سیاه چال های آریامهری مانند 
صدها زندانی دیگر مسلول گردید و بیمار شد. رفیق بعد از مرخصی از زندان به کار 
نقاشی پرداخت تا از این راه بتواند امرارمعاش نماید، اما بر اثر ناراحتی بسیار، بنا بر 
صالح دید حزب در بیمارستان شاه آباد شمیران بستری شد. او در بستر بیماری هم 
آرام نداشت. می خواست به پا خیزد و بستیزد، اما قدرت این کار را نداشت. رئیس 
بیمارستان آن موقع شاه آباد شخص شاه پرست و خودفروخته ای بود. رفیق حسن 
رئیس  مریض ها  سایر  کمک  با  شد  موفق  و  پرداخت  شخص  این  علیه  مبارزه  به 
بیمارستان را تعویض کند. اما این رئیس خودفروخته با کودتای ۲۸ مرداد بار دیگر 
به بیمارستان بازگشت. او قبل از هر کار دستور داد رفیق حسن پرتوی را زنده زنده 
به بیابان بیندازند تا آنجا بمیرد. چند روز بعد رهگذری رفیق را در آخرین لحظات 
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حیات یافت، اما دیگر دیر شده بود، او جان باخته بود. 

مردم  آزادی  راه  مبارزان  از  یکی  مسعودی  عباس  رفیق  مسعودی،  عباس
سوم  از  بعد  بود.  ُبناب  ژاندارمری  پاسگاه  رئیس  شمسی   ۱۳۱۹ سال  در  ایران، 
با تحصیل اعتبارنامه از  شهریور از دستگاه ژاندارمری کنار رفت و در سال ۱۳۲۳ 
کمیتٔه والیتی مراغه، مأمور تأسیس کمیتٔه محلی در بناب شد. در سال ۱۳۲۴ در 
جنبش خلقی آذربایجان شرکت کرد و تا آذرماه ۱۳۲۵ معاون یکی از کالنتری های 
شهر مراغه بود. بعد از شکست جنبش خلقی آذربایجان زندانی شد. او در سال های 
۳۰ تا ۳۲ در صفوف حزب تودٔه ایران مبارزه کرد و روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 

به دست اوباشان شاه در بناب جان باخت.

جانباختگان1۶آذر1332

سینه ها  در  کودتا  از  پس  غم انگیز  و  سنگین  هوای  در  که  خشمی  فریادهای 
حبس بود، در روز ۱۶ آذرماه  سال ۱۳۳۲ از سینٔه صدها دانشجوی رزمندٔه دانشکدٔه 
فنی تهران به بیرون ره گشود. فریادها شعله شد، شعله ها به آسمان پر کشید، زمین 
و زمان رنگ خون گرفت. پیکر سه دالور بر خاک افتاد: مصطفیبزرگنیا )عضو 
کمیتٔه مرکزی سازمان جوانان تودٔه ایران(، احمدقندچی )هوادار دکتر مصدق(، 

و مهدیشریعترضوی )عضو سازمان جوانان تودٔه ایران(.

مصطفیبزرگنیا،

جوانان  سازمان  مرکزی  کمیته  عضو  مصطفی 
در  در سال ۱۳۱۱  بود. مصطفی  ایران  توده  حزب 
اراک به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را 
در تهران گذراند و سپس وارد دانشکدٔه فنی دانشگاه 
در  که  بود  دانشجویی  سه  از  یکی  او  شد.  تهران 
کودتای  رژیم  امنیتی  نیروهای  و  مزدوران  حمله 
پهلوی دانشگاه تهران در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ کشته شد. 
مصطفی  داشت،  سال   ۱۹ باختن  جان  هنگام  در 
بزرگ نیا یکی از تأثیرگذارترین و فعال ترین اعضای 
سازمان جوانان حزب توده ایران در تظاهرات ضد 
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سلطنتی و ضد استبدادی بود. یکی از دوستان مصطفی بزرگ نیا دربارٔه او می گوید:
فکر  از  لحظه ای  بود،  مرفه  خانواده ای  از  این که  با  »مصطفی 
نابسامانی های اجتماعی غافل نبود و دمی از مبارزه نایستاد. او به راه خود 
و حزبش ایمان داشت و با نثار جان، پای اعتقاد خود ُمهر وفاداری زد.«

یکی دیگر از دوستان او دربارٔه آن روز که رفیق جان باخته گفته است:
»... مصطفی را از دور دیدم که می آمد. لبخند بر لب و شاد. به من که 
نوشته اند مرگ  در میدان  ژاندارمری  دیوار ساختمان  "به  رسید گفت: 
بر شاه." من دست های گچی او را دیدم و در چشمانش مرگ بر شاه 
را خواندم. شبقبلحزبتودٔهایرانشعارمرگبرشاهدادهبود
واعضایسازمانجوانانحزبتودٔهایراندرودیوارهارابااین
شعارپرکردهبودند. مصطفی گفت:"شعارها را حاضر غایب کردم. 

همه حاضر بودند!"«
بعد  سال  چندین  همچنین  و  زمان  آن  در  بزرگ نیا،  فضل الله  مصطفی،  برادر 

رئیس شهربانی بود. او در باره مصطفی بزرگ نیا می گوید:
»او عالقه زیادی به مردم محروم جنوب شهر داشت. شب های جمعه 
به جنوب شهر می رفت. شب عید که می شد  و  مواد غذایی می خرید 
برنج و ماهی در کیسه های کوچک تهیه می کرد و با کمک دوستانش 
با دوچرخه به جنوب شهر می بردند و تقسیم می کردند. همان شب یادم 
است که برای او لباس و کفش نو خریده بودیم ولی روز بعد دیدیم باز 
هم لباس کهنه بر تن اوست بعدها متوجه شدیم که لباس نو خودش را 
به یک دانشجوی شهرستانی که وضعش بدتر بوده داده است. از نظر 
روحیه خیلی با شهامت بود. جمله معروف او همین بود که می گفت: 
مبارزه  در  او  میدانم."  بهتر ننگین زندگی از را افتخارآمیز "مرگ
علیه نظام بی نهایت محکم بود. بارها بهش می گفتیم اگر تو را بکشند 
ارجحیت  من  برای  "این  می گفت  روان...  به  درود  می نویسند  فقط 
دارد به اینکه در بستر بیماری بمیرم. تا موقعی که زنده ام مبارزه علیه 
خیلی  هم  درسی  نظر  از  بود.  مهربان  بی نهایت  کرد."  خواهم  شاه 
استعداد داشت. طوری که در یک سال دو دیپلم طبیعی و ریاضی را 
از دارالفنون گرفت. بیشتر کارهای او از نظر ما پنهان بود. چند دفعه 
به  کردیم.  آزادش  تعهد  دادن  با  که  شد  دستگیر  تظاهرات  حین  در 
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کارهای هنری عالقه زیادی داشت اولین فیلم فارسی را با نام "اشتباه" 
بازی کرد که سناریوی آن را هم خودش نوشته بود. این فیلم را بعد از 
به تقاضای دانشجویان نمایش داد. یادم می آید  فوتش سینما مایاک 
و  دادم  مزین  سرلشکر  به  را  آن  که  داد  بخشنامه ای  زرهی  لشکر  که 
مضمون آن این بود که هر سرباز و افسری امروز کسی را بکشد ترفیع 
و پول نقد خواهد گرفت آنها خواستند دانشگاه را آرام کنند تا نیکسون 
با آرامش خاطر به ایران بیاید. خاطره دیگری که برای ما دردناک بود 
و ما خوشبختانه جبرانش کردیم این بود که وقتی خبر مرگ برادرم در 
روزنامه منعکس شد، شخصی به نام دانش بزرگ نیا که اهل مشهد بود 
در  خبر  چاپ  از  بعد  فورا  بود،  داده  پهلوی  احمدرضا  به  را  دخترش  و 
روزنامه آگهی کرد که ما با این خانواده وابستگی نداریم، و این خیلی 
مرا رنج می داد تا اینکه بعد از پیروزی انقالب یادداشتی به روزنامه های 
مصطفی  خانواده  ما  که  مضمون  به این  دادیم  کیهان  و  اطالعات 
با  نسبتی  کوچک ترین   ۳۲ آذر   ۱۶ در  دانشگاه  شهید  اولین  بزرگ نیا 

خانواده بزرگ نیای خراسانی منتسب به دربار منفور پهلوی نداریم.

]بهنقلاز:ضمیمهدانشجویی»نامٔهمردم«،شماره1۶،1آذرماه13۹۹[

مهدیشریعترضوی،

مهدی شریعت رضوی، همچنین معروف به آذرشریعترضوی، زاده ۱۶ آذر 
توده  جوانان  سازمان  اعضای  از  یکی   ۱۳۱۱
دیگر  دانشجوی  دو  همراه  به  که  بود  ایران 
)احمدقندچی و مصطفیبزرگنیا( در حمله 
نیروهای امنیتی رژیم پهلوی دوم به دانشگاه 
پوران شد.  کشته   ۱۳۳۲ آذرماه  در  تهران 
شریعترضوی در مصاحبه های خود دربارٔه 
روز ۱۶ آذر، وقایع آن روز و در مورد برادر خود 

می گوید:
كه  می كرد  تشويق  را  همه  »او 
كرد  اعتراض  بايد  كرد،  قيام  بايد 
بجنبند،  مردم  اگر  بود  معتقد  و 
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اگر ما نترسيم پيروز می شويم. برادرم هميشه سعی می كرد كه با مردم 
معتقد تماس داشته باشد. با وجود اينكه ما خانواده متوسطی بوديم 
بودكهبايدبامردمزندگیكرد.بايددردهایشانراشناخت.بايد
مشكالتشانراديد،تنهاباشنيدناينكهمردمگرسنهاندياكار
ندارندنمیتوانيمبهدردهايشانپیببريم،بايدبرويمبینمردم،
سر  فقير  مردم  با  را  آزادش  ساعت های  مرتب  زندگیكنيم،  بامردم
هم  اتوبوس  حتی  می رفت  پياده  دانشگاه  تا  منزل  از  هميشه  می برد. 
دادند  به من تحويل  باخت وسايلی كه  روزی كه جان  نمی شد.  سوار 
توی جيب اين جوان فقط ۶ ريال پول بود. كارت تحصيلی و دفترچه و 
لباس خون آلود. روز ۱۶ آذر با برادرم از خانه بیرون رفتیم. سال چهارم 
پزشکی بودم و در بیمارستان پهلوی سابق کارآموزی می رفتم و ایشان 
بیمارستان  از  می خواستیم  اینکه  از  بعد  ما  فنی.  دانشکده  می رفت 
برگردیم گفتند که دانشگاه شلوغ شده و یک عده از دانشجویان را تیر 
ندادند،  درستی  جواب  ارتش،  بیمارستان  رفتیم  ما  به هرحال  زده اند. 
بعد جسته وگریخته گفتند که این ۳ نفر کشته شده اند و منتقل شده اند 
را  ما  و  هست  سرباز  دیدیم  مسگرآباد،  گورستان  رفتیم  ما  گورستان. 
بعد شنیدیم که  روز  شده اند.  آوردند، دفن  اینجا  اگر  گفتند  ندادند  راه 
خودشان شبانه برده اند در گورستان دفن کرده اند. بعد او را توسط یکی 
و  قندچی  پهلوی  و  عبدالله  امامزاده  آوردیم  مسگرآباد  از  آشنایان  از 
بزرگنیا دفن کردیم. آن زمان به قدری خفقان بود که اجازه برگزاری 
روز  برای  مشخصی  عزاداری  مراسم  نگذاشتند  حتی  ندادند.  مراسم 
سوم یا هفتم هم برقرار شود. ولی بعد به علت فشار دانشجویان برای 
مراسم چهلم، شهربانی اجازه داد که فقط ۳۰۰ عدد کارت چاپ شود 
و به هر خانواده ۱۰۰ عدد کارت دادند. مراسم را هم فقط اجازه دادند 
که سر قبر این ۳ دانشجو در امامزاده عبدالله برگزار شود. خوب یادم 
هست شهربانی روی این کارت ها را که از طرف دانشگاه تهیه شده بود 
و عکس این ۳ نفر رویش بود مهر زده بود، مسئولیت پخش کارت بر 
عهده خانواده بود. یعنی اگر کسی این کارت را بگیرد و علیه دستگاه 
روز مراسم کاری کند خانواده مسئول است. پدر و مادرم در آن زمان 
دانشگاه  به  مجددًا  آذر  جست وجوی  به  دیگرم  برادر  بودند،  مشهد  در 
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برمی گردد و پس از جست وجو تا ساعت ۱۰ شب، به او خبر می دهند 
که آذر به همراه دو دانشجوی دیگر جان باخته اند. از طریق سرهنگ 
فرجاد که یکی از اقوام خانوادگی مان بود و نیز از سوی پدر "بزرگ نیا" 
که ارتشی بود، متوجه شدیم که اجساد این سه جان باخته به قبرستانی 
با وساطت این دو، اجساد  در جاده خاوران منتقل شده است. سپس 

تحویل داده شدند.«

محمدرضامنزوی،

در  منزوی  محمدرضا  دوم  ستوان   .۱۳۰۸ تولد: 
در  شد.  متولد  )عراق(  سامره  شهر  در   ۱۳۰۸ سال 
سال ۱۳۲۳ به کشور بازگشت و دیپلم خود را در رشتٔه 
همین  در  گرفت.  تهران  نظام  دبیرستان  از  طبیعی 
دبیرستان بود که با سرگرد مبشری، از رفقای مسئول 
سازمان افسران حزب تودٔه ایران، آشنا شد و به این 
سازمان پیوست. رفیق در سال آخر تحصیل بود که 
کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به وقوع پیوست. 
او به اتفاق ۱۴۰ افسر سازمان افسران دستگیر و در 
قلعٔه فلک االفالک زندانی شد. رفیق منزوی پس از 

۱۱ ماه حبس، محاکمه و تبرئه و آزاد گردید. اما هنوز مدتی نگذشته بود که لیست 
افسران سازمان نظامی حزب تودٔه ایران به دست دشمن افتاد و رفیق محمدرضا 
منزوی مجبور به ترک وطن گردید و به لبنان رفت. اما در این کشور به درخواست 
آن  جمهور  رئیس  شمعون،  کامیل  موافقت  و  درلبنان،  ایران  وقت  سفیر  اتابکی، 
کشور، به دست پلیس آمریکایی در بیروت دستگیر و به تهران فرستاده شد. رفیق 
محمدرضا منزوی در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۳۳ و تحویل او به دستگاه امنیتی کودتا 

زیر شکنجٔه دژخیمان رژیم شاه جان باخت.

علینیکدلبرزی،

تاریخ جان باختن: سال ۱۳۳۲ درکسما.

علی نیکدل برزی در سال ۱۳۰۳ در شهر فومن متولد شد. رفیق درسال ۱۳۲۷ 
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زندانی شد و مدتی نیز در زندان شهربانی تهران ماند. پس 
از آزادی مدت یک سال مهمان یکی از دوستانش بود و 
به   ۱۳۳۲ سال  در  شد.  آذربایجان  عازم  کار  برای  سپس 
گیالن و در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ )پس از فرار شاه( به فومن 
همراه  برزی  رفیق  مرداد   ۲۸ کودتای  از  پس  و  برگشت، 
دشمن  محاصرٔه  به  منزل  یک  در  رفقایش  از  عده  ای  با 
جان  شاه  دژخیمان  با  مسلحانه  درگیری ای  در  و  درآمدند 

باختند.

یوسفعلی، کارگر.

به جرم   ۱۳۲۵ آذرماه  در  چالوس  حریربافی  کارخانٔه  کارگر  علی  یوسف  رفیق 
عضویت در حزب تودٔه ایران و در اثر فعالیت شبانه روزی حزبی دستگیر شد و زیر 
زندان  سال  سه  به  نظامی  بیدادگاه  در  رفیق  گرفت.  قرار  شکنجه ها  شدیدترین 
محکوم شد. در مدت اسارت رفیق یوسف علی خانوادٔه او بی سرپرست ماندند و 
همسرش مجبور به کار شد تا بتواند خانواده را اداره کند. رفیق یوسف علی بعد از 
رهایی از زندان بار دیگر فعالیت حزبی اش را از سر گرفت. در کودتای ننگین ۲۸ 
مرداد مجددًا دستگیر و به خاطر مبارزاتش به دست چماق داران زال زر در چالوس 
تا سر حد مرگ شکنجه و بعد تحویل مقامات انتظامی داده شد. به دنبال محاکمٔه 
فرمایشی رفیق یوسف در بیدادگاه های رژیم شاه، او باردیگر به زندان محکوم شد، 
او داده  به  به وسیلٔه دژخیمان رژیم شاه  اثر شکنجه هایی که  بر  آزادی  از  اما پس 

شده بود چند روزی بیش زنده نماند و جان باخت.

حسنجاماسب،

حسن جاماسب در سال ۱۳۰۸ در اصفهان متولد 
شد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در همین شهر 
گذراند و در آنجا دیپلم گرفت. او انسان آزاده ای بود 
که ستم طبقاتی را می دید و از آن رنج می برد. حسن 
مهدی  برادرش  تشویق  به   ۱۳۲۵ سال  در  جاماسب 
سازمان  عضو  و  ارتش  سروان  خود  که  جاماسب 
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از  بیش  ماهی  چند  هنوز  درآمد.  جوانان  سازمان  عضویت  به  بود  حزب  افسران 
عضویتش در این سازمان نگذشته بود که برای اشاعٔه افکار سوسیالیستی در میان 
کارگران به کار در کارخانٔه وطن پرداخت. او در این کارخانه با رفقای کارگر به زودی 
رابطه برقرار کرد و از آن ها دعوت کرد که دست به تشکیل شورا و سندیکا بزنند. بعد 
از مدتی کارفرمای کارخانه که از فعالیت های جاماسب در باال بردن میزان آگاهی 
کارگران ناراضی بود، او را از کارخانه اخراج کرد. پس از این واقعه، او چند سالی 
در اصفهان ماند و همچنان به فعالیت خود ادامه داد، و در سال ۱۳۳۱ به تهران 
آمد. در تهران هم لبریز از شور و عشق به حزب، در راهپیمایی ها و میتینگ های 
زحمتکش  توده های  گوش  به  را  حق طلبانه اش  ندای  و  می جست  شرکت  حزب 
به  می رساند. سرانجام روز شوم ۲۸ مرداد فرارسید. جاماسب همراه پسرخاله اش 
خیابان آمدند. دژخیمانی که بر تانک نشسته بودند با فریاد مرگ بر مصدق، مرگ بر 
حزب توده، راه را بر سلطٔه دیکتاتوری می گشودند. رفیق خود را به یکی از تانک ها 
رساند تا جواب دژخیمان را بدهد، اما او را دستگیر کردند و بردند. رفیق هیچ گاه از 

شکنجه گاه بازنگشت.

محمدتقیاقدامدوستفومنی،

تولد: ۱۳۰۴ در فومن،

تاریخ جان باختن: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۳. 

در   ۱۳۰۴ سال  در  اقدام دوست  محمدتقی 
به  چشم  فومن  شهر  در  دوره گرد  پیشه وری  خانوادٔه 
در  را  ابتدایی  تحصیالت  دوران  او  گشود.  جهان 
دایر  به علت   آن  از  پس  و  رسانید  به پایان  زادگاهش 
برای  فومن،  شهر  در  متوسطه  کالس های  نبودن 
به اقتضای  ولی  رفت،  رشت  شهر  به  تحصیل  ادامٔه 
نیز  آنجا  در  مالی  امکانات  نداشتن  و  طبقاتی  وضع 
کارگری  به  ناگزیر  او  ماند.  ادامٔه تحصیل محروم  از 
فرار  از  پس  سال  سه  شد.  مشغول  خیاطی  یک  در 

وضع  نابسامانی  به علت  اقدام دوست  گشت  دگرگون  ایران  اوضاع  که  رضاشاه 
یاری رساند.  امور معیشتی  در  اوالد خویش  ُپر  پدر  به  و  برگشت  به فومن  خانواده 
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او در سال ۱۳۲۲ به عضویت حزب تودٔه ایران درآمد و از آغاز فعالیت در حزب در 
جهت ترویج و تبلیغ مرام حزب و تشکل حزبی و آشنا ساختن دهقانان با دیدگاه های 
حزب و وسعت بخشیدن به تشکیالت حزبی تمام نیروی خود را به کار گرفت. بر اثر 
فعالیت های شبانه روزی و صادقانٔه رفیق اقدام دوست و دیگر هم سنگران مبارز او، 
دیری نپایید که نتیجه ای ُپربار حاصل گردید. دهقانان منطقه نه تنها مسئوالن حزبی 
را نزدیک ترین رفقا و صادق ترین مشکل گشای خود، بلکه کلوپ حزب را نیز به مثابه 
خانٔه خود می دانستند  و برای رهایی از تازیانٔه جبارانٔه فئودالیسم، به حزب تودٔه ایران 
روی آوردند و به آن یاری رساندند. به دنبال اقدامات ارتجاع علیه حزب تودٔه ایران، 
هم زمان با هجوم به مردم غیور و به پا خاستٔه آذربایجان در سال ۱۳۲۵، کلوپ های 
حزب نیز تعطیل گردید. در این زمان رفیق اقدام دوست به اجبار بار دیگر در شهر 
رشت به کار خیاطی مشغول گردید. تعطیل کلوپ های حزب همچنان ادامه داشت 
تا در تابستان سال ۱۳۲۶ رفیق اقدام دوست به دنبال درک ضرورت تخلیٔه ساختمان 
کلوپ حزب و پاک سازی آن از »پرونده های حزبی« تالش را در این زمینه آغاز کرد. 
به این منظور او بدون اطالع سایر رفقایش وارد ساختمان کلوپ حزب شد و قسمت 
انتقال  امن  محلی  به  آن ها  رسانیدن  برای  ساختمان  بیرون  به  را  پرونده ها  اعظم 
داد. اما متأسفانه به پایان دادن به این کار توفیق نیافت و به وسیلٔه پلیس بازداشت 
به دو ماه حبس محکومیت  از تشکیل دادگاه در دادسرای شهر رشت،  شد. پس 
یافت. بعد از طی دوران محکومیت و رهایی از زندان، تا اوایل سال ۱۳۲۷ همچنان 
درشهر رشت به کارگری در خیاطی اشتغال داشت تا اینکه با شروع بیماری پدر ناگزیر 
بر  این زمان عالوه  امور معیشتی خانواده گردید. در  ادارٔه  و  به فومن  به مراجعت 
انجام وظایف در قبال پدر خانواده، به دلیل داشتن احساس مسئولیتی شدید نسبت 
این  زد.  فعال کردن سازمان های حزبی دست  به تالشی مجدد درجهت  به حزب 
کوشش های رفیق تا پانزدهم بهمن ماه ۱۳۲۷ که مصادف بود با یورش ارتجاع و 
امپریالیسم علیه حزب زیر پوشش جریان ترور شاه ادامه یافت. حزب تودٔه ایران با 
طرح کهنه نوکر امپریالیسم دکتر اقبال، وزیر کشور وقت، غیرقانونی اعالم شد و 
دستور بازداشت های دسته جمعی مبارزان توده ای صادر گردید. تنها در گیالن بیش 
از ۶۰۰ نفر بازداشت و زندانی شدند که پس از گلچین کردن، صادق ترین و مبارزترین 
عناصر تحویل بیدادگاه های نظامی گردیدند. رفیق اقدام دوست در بیدادگاه رژیم 
به دنبال دفاع جانانه از خط مشی حزب، به ده سال زندان محکوم شد. او در زندان 
ماند تا توطئٔه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۳۳ اجرا شد و گارد شهربانی و عده ای نظامی به 



۱۰۸    جان باختگان توده ای

داخل زندان حمله کردند و به تیراندازی به طرف زندانیان بی دفاع پرداختند. گلولٔه 
دژخیمان، جان رفیق اقدام دوست و ۴ رفیق توده ای دیگر را گرفت. بعد از پیروزی 

انقالب بهمن، عامالن این جنایت دستگیر و به حبس ابد محکوم شدند.

غالمرضامهاجری،

رفیق غالمرضا تحصیالت ابتدایی خود را در تربت حیدریه به پایان رساند و دورٔه 
دبیرستان را در مشهد گذراند. او فعالیت سیاسی خود را با عضویت در حزب تودٔه 
آنجا در سنگر مبارزات  و در  تایباد، رفت  توابع  از  باخزر، یکی  به  و  آغاز کرد  ایران 
پیگیرش علیه خان ها و فئودال ها به فعالیت پرداخت. مهاجری با سخنان پرشورش 
در میتینگ های حزب تودٔه ایران ماهیت پلید رژیم را بیش از پیش رسوا می کرد. در 
سال ۱۳۲۷ رفیق غالمرضا مهاجری به اتفاق دو تن دیگر از هم رزمانش به زندان 
افتاد و مدت شش ماه گرفتار بود. در روز ۳۱ مردادماه ۱۳۳۲ به تحریک امیر هزاره 
و  مهاجری  رفیق  خانٔه  به  ژاندارمری  مأموران  همکاری  با  و  محلی  فئودال های  و 
برادرانش ریختند. در ظهر همین روز، رفیق غالمرضا مهاجری و برادران رزمنده اش 
محمدتقی مهاجری و حسین مهاجری به ضرب گلوله ژاندارم ها و فئودال ها از پای 

درآمدند.

اردیبهشت ماه   ۱۸ روز  شوشتری،  کوچک محمود و  ساالخانیان  وارطان
۱۳۳۳ به دست دژخیمان شاه زیر وحشیانه ترین شکنجه ها جان باختند.

رفیقوارطانساالخانیان رفیقمحمودکوچکشوشتری
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وارطانساالخانیان،

در ششم بهمن ماه ۱۳۰۹ به دنیا آمد. دورٔه ابتدایی را در مدرسه لیالوان تاماریان 
تبریز به پایان رساند و دوران دبیرستان را هم در همین شهر تمام کرد. در سال ۱۳۲۱ 
با خانواده اش به تهران کوچ کرد. اما بعد از چهار سال، این خانواده بار دیگر روانٔه 
او ۱۶ سال  از همین هنگام که  استعداد فوق العادٔه رفیق در رشتٔه فنی  تبریز شد. 

داشت چشمگیر بود. مادر رفیق وارطان می گوید:
»به یاد دارم موقع حرکت هوا سرد بود و برف زیادی آمده بود. ما که به 
تبریز می رفتیم، به خرم آباد که رسیدیم به علت سرمای شدید و برف و 
بوران نتوانستیم حرکت کنیم. از همان موقع، از خودگذشتگی وارطان بر 
همٔه ما معلوم شد. از وقتی که ما به آنجا رسیدیم تا زمان حرکت، وارطان 

شب تا صبح نگهبانی می داد تا مبادا به کسی آسیبی برسد.«
از  بعد  و  با پدرش مشغول کار شد  تبریز در کارخانه ای همراه  رفیق وارطان در 
هشت ماه کار، بدون این که حقوق دریافت کند، همراه با خانواده بار دیگر به تهران 
بازگشت. وارطان در تهران در غیاب پدر به کار رانندگی تاکسی پرداخت و خرج خانه را 
به عهده گرفت. رفیق که در جست  و   جوی راهی برای رسیدن به آرمان طبقه اش بود، 
در سال ۱۳۳۱ به حزب تودٔه ایران پیوست. بعد از کودتای ننگین ۲۸ مرداد فعاالنه 
به مبارزٔه مخفی ادامه داد و سرانجام دستگیر شد. شرح ماجرای دستگیری اش چنین 

بود:

ایران آن روز زیر چکمه های خونین کودتاگران در هم کوبیده می شد. شاه خائن 
که به یاری امپریالیسم آمریکا بار دیگر بر تخت ننگین خویش تکیه زده بود، یورش 
وحشیانه ای را به حزب تودٔه ایران، تنها سنگر مقاومت در برابر کودتاگران، آغاز کرده 
بود. گزمه های شاه جالد همه جا را به دنبال ردپایی از یک توده ای بو می کشیدند. 
امپریالیسم می خواست با چیدن همٔه گل های سرخ خلق، ایران را گورستان کند. 
در این روزگار سلطٔه گزمه ها و جالدان، چاپخانٔهمخفی حزب تودٔه ایران در داودیه 
پیوسته کار می کرد و هر روز جنایات رژیم کودتا در اوراق روزنامه ها و اعالمیه های 
حزبی افشا می شد و در پایتخت دست به دست می گشت. رژیم خونخوار با همٔه نیرو 
در صدد یافتن چاپخانه بود. اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۳ بود. نزدیک به یک سال از 
کودتا می گذشت و هنوز رژیم نتوانسته بود نشانی از چاپخانه به دست آورد. غروب 
ششم اردیبهشت ماه ۳۳، گزمه های شاه به طور اتفاقی به یک اتومبیل در دروازه دولت 
که آن روزها در خارج تهران واقع بود، ایست دادند. رانندٔه اتومبیل جوانی ارمنی بود. 
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او خیلی خونسرد به سؤال های گزمه ها جواب داد. جوان دیگری که در اتومبیل بود 
نیز خیلی آرام و خونسرد به سؤال ها جواب داد. یکی از گزمه ها خواست به اتومبیل 
را  عقب  صندوق  خواست  راننده  از  و  کرد  مخالفت  دیگر  گزمٔه  بدهد.  حرکت  اجازٔه 
برای بازرسی باز کند. راننده همین کار را کرد. صندوق که باز شد، چشم های گزمه ها 
ازحیرت گرد شد. صندوق عقب از نسخه های روزنامٔه »رزم«، ارگان سازمان جوانان 
حزب تودٔه ایران لبالب بود. روزنامه ها تا نخورده بودند و هنوز بوی مرکب چاپخانه 
می دادند. ساعتی بعد دو سرنشین اتومبیل در شکنجه گاه فرمانداری نظامی بودند. 
آن روزها شکنجه گاه در لشکر ۲ زرهی قرار داشت و جالدان زیر نظر بختیار و سرهنگ 
به  زیبایی به شکنجٔه توده ای ها مشغول بودند. به محض آوردن وارطان و محمود 
شکنجه گاه، دژخیمان شکنجه آنان را آغاز کردند. دو قهرمان در یک اتاق و در کنار 
یکدیگر شکنجه می شدند. هنوز شیوه های پیشرفتٔه شکنجه در اختیار جالدان شاه 
قرار نگرفته بود. شکنجه ها همچنان به شیؤه قرون وسطا بودند. دژخیمان بیشتر به 
محمود کوچک شوشتری که قامتی ظریف داشت فشار می آوردند. آنان آدرس محل 

چاپخانه را می خواستند. پاسخ شکنجه  شدگان سکوت بود.

شکنجه ۶ روز ادامه یافت. دو قهرمان همه چیز را انکار می کردند  و می گفتند از 
وجود روزنامه ها خبر ندارند. روز ۱۲ اردیبهشت ماه رفیق کوچکشوشتری، درحالی 
که بدنش زیر شکنجه در هم کوبیده شده بود، بدون آن که لب باز کند، جان باخت. 

وارطان وقتی مطمئن شد که رفیقش جان باخته است، به شکنجه گران گفت:
»حاالخیالمراحتشد.منمیدانمونمیگویم.هرکارمیخواهید

بکنید.«
از  صحنه  این  شد.  خلق  وارطان  حماسٔه  آن گاه  محمود،  حماسٔه  از  پس 

شکنجه های وارطان را یکی از شکنجه گران او بعدها اعتراف کرده است:
وارطان دادم. فشار بهعقب و گرفتم را وارطان »انگشتسبابٔه
گفت:میشکند.منبازهمفشاردادم.لعنتیحرفنمیزد.وارطان
باتمامنیرویمفشاردادم.صورتوارطانمثل گفت:میشکند.
سنگبود.لبازلببازنمیکرد.بازهمفشاردادم.وارطانگفت:
میشکند.خشمگینشدم.مرامسخرهمیکرد.بازهمفشاردادم.
صداییبرخاست.وارطانگفت:دیدیگفتممیشکند.نگاهکردم

انگشتشکستهبود.وارطانبهمنپوزخندمیزد.«
رفیق در شکنجه گاه بود که روز اول ماه مه، جشن جهانی کارگران فرارسید. رفیق 
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با بدنی که زیر شکنجه درهم کوبیده شده بود، روِی در سلول رِنگ گرفت و به شادی 
پرداخت. او فریاد می زد: »امروز مردم در کوچه و خیابان جشن کارگری برپا می کنند 
و ما نیز در زندان باید جشن بگیریم.« در این موقع سرهنگ زیبایی شکنجه گر از راه 
رسید و رفیق وارطان را به شکنجه گاه برد، و بعد از چند ساعت که وارطان را آوردند، 
قدرت تکان خوردن نداشت. ۲۴ ساعت بعد که به هوش آمد بازهم جشن خود را با تنی 
سراسر سوخته از سر گرفت و شکنجه گران بازهم تمام نیروی حیوانی شان را برای 
به سخن آوردن وارطان آزمودند. اما وارطان لب از لب باز نمی کرد و سخن نمی گفت. 
راز خلقی که در سینٔه قهرمان او به ودیعه گذاشته شده بود، با هیچ طلسمی افشا 
نمی شد. آن گاه دژخیمان به حربٔه آخرینی روی آوردند که در جهنمی ترین رژیم های 
بر کف شکنجه گاه  وارطان  بود. در حالی که جسم درهم شکستٔه  مستبد کم نظیر 
افتاده بود، یک متٔه برقی حاضر کردند. دژخیم گفت: »این شانس آخر است، اگر 
حرف نزنی. ...« وارطان با آخرین رمق خویش به دژخیم خیره شد. در نگاهش برق 
پوالد و سرود کارگران و دهقانان بود. گفت: »نه. ...« دژخیم مته را حاضر کرد. 
دست هایی پلید، وارطان را بر جای خود بر کف شکنجه گاه میخ کوب می کردند در 
حالی که وارطان با آخرین نیرویش بانگ می زد: »زندهبادایران....زندهبادحزب
تودٔهایران....« متٔه برقی سر پهلوانی اش را که در مقابل زور خم نشده بود، سوراخ 
کرد و لحظاتی بعد قلب یکی از دالورترین توده ای ها، یکی از بهترین  فرزندان خلق 
از حرکت ایستاد. وارطان حماسه شد. وارطان سرود شد. دژخیمان شبانه جنازٔه دو 
قهرمان، محمودکوچکشوشتری و وارطانساالخانیان را به رودخانٔه جاجرود 
انداختند و چند روز بعد جنازه هایشان کشف شد. وقتی پیکر گل گون رفیق قهرمان را 
تحویل خانواده اش دادند، از آن قامت نیرومند تنها اسکلتی بر جا مانده بود. مادرش 

می گوید:
»جسد وارطان را هنگام دفن دیدم. وارطان را از روی موهایش شناختم. 
اسکلتی بیش نبود. و من بعد از آن نتوانستم به خودم بقبوالنم که پسری 
چون وارطان که چهارشانه بود در عرض ۲۶ روز به اسکلت تبدیل شده 

باشد.«

مرگنازلی
»-نازلی!بهارخندهزدوارغوانشکفت.

درخانه،زیرپنجرهگلدادیاسپیر.
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دستازگمانبدار!

بامرگنحسپنجهمیفکن!

بودنبهازنبودشدن،خاصهدربهار...«

نازلیسخننگفت؛

سرافراز 

دندانخشمبرجگرخستهبستورفت...

¸ 	

»-نازلی!سخنبگو!

مرغسکوت،جوجٔهمرگیفجیعرا

درآشیانبهبیضهنشستهست!«

نازلیسخننگفت؛

چوخورشید 

ازتیرگیبرآمدودرخوننشستورفت

¸ 

نازلیسخننگفت

نازلیستارهبود

یکدمدرینظالم

درخشیدوجستورفت

نازلیسخننگفت

نازلیبنفشهبود

گلدادو

مژدهداد:»زمستانشکست!« 

و  

رفت...«   

احمدشاملو
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شاملو، وارتان ساالخانیان را در زندان موقت دیده بود »که در صورتش داغ های 
شیارواِر پوست کنده شده  به وضوح نمایان بود«،  می نویسد:

»وارتان ساالخانیان پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفتار شد، همراه 
ددمنشانه ئی  شکنجٔه  زیر  شوشتری-  کوچک  محمود  دیگری-  مبارز 
به قتل رسید و به سبب آن که بازجویان جای سالمی در بدن آن ها باقی 
نگذاشته بودند برای ایز گم کردن جنازٔه هر دو را به رودخانٔه جاجرود 
سانسور  سد  از  تا  گرفت  نام  نازلی"  "مرگ  نخست  شعر   ... افکندند. 
 »... داد.  تعمیم  وارتان ها  تمامی  به  را  شعر  عنوان  این  اما  بگذرد، 
]یادداشتهاوتوضیحات،مجموعٔهشعر»هوایتازه«،سرودٔهاحمدشاملو[.  

علیبلندیصومعهسرایی،

سازمان  ایالتی  کمیتٔه  عضو  صومعه سرایی  رفیق 
در  و   ۱۳۳۳ اردیبهشت ماه   ۲۱ او  بود.  رشت  جوانان 
جان  رشت  زندان  در  زندانیان  دسته جمعی  کشتار 
باخت. او در جواب مادرش که به مالقاتش به زندان 
می آمد و  از او می خواست تنفر نامه ای بنویسد و آزاد 

شود، می گفت:
»مادر هیچ وقت از من نخواه که به مردم 
خیانت کنم. مادر برو دور و اطراف خودت 
فالکت  و  فقر  چقدر  ببین  کن،  نگاه  را 

وجود دارد. به روستاهای اطراف صومعه سرا برو و ببین مردم زحمتکش 
روستاها تا چه اندازه دارند زیر بار زور و ظلم و ستم جان می دهند. دیگر 

از من این خواهش را نکن.«

حسینمغمونی،

در   ۱۳۱۵ در  مغمونی  حسین  قهرمان  رفیق 
خانواده ای کارگری پا به هستی نهاد. او زندگی پربارش 
در  ایثار کرد.  آزادی میهن  و  استقالل  آرمان  راه  در  را 
تودٔه  حزب  جوانان  سازمان  به عضویت   ۱۳۳۱ سال 
ایران پذیرفته شد. رفیق حسین انسانی فداکار و صادق 
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بود و در سنگر حزب تودٔه  ایران  تابناک  آیندٔه  به پیروزی زحمتکشان و  و مطمئن 
از سوی دژخیمان  باخت. رفیق حسین مغمونی در ۲۱ مهرماه ۱۳۳۲  ایران جان 
شهربانی مشهد دستگیر شد و بی درنگ زیر شکنجه های غیرانسانی قرار گرفت. او 
در همان روز دستگیری پس از وارد آوردن  ضربه های مرگ بار باتون های پلیس بر 
رفیق حسین، او دچار خون ریزی شدید داخلی ناشی از پارگی روده شد. دژخیمان 
برای پوشانیدن این جنایت پلید، او را به بیمارستان شاهرضای مشهد منتقل کردند. 
بعد از چندبار عمل جراحی و پس از نه ماه مبارزٔه او با مرگ و زندگی، در ۱۷ تیر ماه 

۱۳۳۳ جان باخت.

جوادبهرامی،

شهرستان  در   ۱۲۹۳ سال  در  جواد  رفیق 
به عرصٔه  پا  زحمتکش  خانواده ای  در  نهاوند 
را  متوسطه  و  ابتدایی  تحصیالت  نهاد.  وجود 
در نهاوند و مالیر و همدان به پایان رسانید و 
سپس وارد ارتش شد. در تمام دوران خدمت 
از  و  بهترین افسران زمان خود  در ارتش جزو 
رفیق  ملی  قهرمان  همکالسی های  و  یاران 
خسرو روزبه بود. از همان اوایل ورود به ارتش 
با  و  شد  ایران  تودٔه  حزب  نظامی  شبکٔه  وارد 
عالقه و پشتکاری فراوان به مطالعه پرداخت. 

در سال ۱۳۳۳ که شبکٔه نظامی حزب لو رفت و عده ای از هم رزمان او اسیر شدند، 
رفیق  اما  کردند،  محاصره  را  او  خانٔه  کودتا  نظامی  دژخیمان  شهریور   ۲۳ روز  در 
به خاطر حفظ اسرار نظامی سازمان و جلوگیری از افشای نام افرادی که در ارتباط 
با او بودند انتحار کرد، و با فدا کردن جانش جان بسیاری از افراد و اعضا ی شبکٔه 

نظامی را نجات داد.
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تازمانپیروزیانقالب13۵۷

رفقا:

میرزاعلیساعتیگربازدهی، دهقان

از  قبل  گربازدهی  ساعتی  میرزاعلی  رفیق 
منطقٔه  کشاورزان  اتحادیٔه  در  فعالیت  با   ۳۲ سال 
کوچصفهان )گیالن( زندگی مبارزاتی خود را آغاز 
کرد. او از نفوذ و محبوبیتی عظیم در بین دهقانان 
برخوردار بود و دهقانان احترام زیادی برایش قائل 
بودند. فعالیت های پیگیر او در جهت متحد کردن 
بزرگی  به نتایج  دهقانان  کمیتٔه  ایجاد  با  روستاییان 
او  کارهای  از  نمونه  یک  انجامید.  دهقانان  برای 
آن  تقسیم  و  فئودال  ارباب  اموال  کردن  مصادره 
طی  روستاییان  از  که  اموالی  بود،  دهقانان  میان 

او  کوشیدند  بارها  رژیم  ایادی  و  فئودال ها  بود.  شده  برده  به یغما  متوالی  سالیان 
را وادار به تسلیم کنند. اما او تسلیم نشد و به رزم با آنان ادامه داد. رفیق با این 
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آگاه کردن دهقانان  را در جهت  نیروی خود  تمام  ولی  نداشت،  که سواد چندانی 
میان  به  حزب  رهنمودهای  بردن  زندگی  طول  تمام  در  هدفش  می گرفت.  به کار 
دهقانان بود. رفیق میرزاعلی مدت ها قبل از دستگیری تحت نظر ژاندارمری منطقٔه 
کوچصفهان بود و سرانجام در سال ۱۳۳۴ دستگیر شد و زیر شکنجه قرار گرفت 
ولی باز هم تسلیم نشد. مزدوران شاه چون دیدند از شکنجٔه میرزاعلی نتیجه ای 
نمی گیرند و از طرف دیگر از نفوذ او در میان دهقانان اطالع داشتند، آمپولی به 
او تزریق کردند و بعد آزادش کردند. چند روز بعد از آزادی، رفیق میرزاعلی بر اثر 

همان آمپول جان باخت.

حسینحریری،

شهر  در  مذهبی  خانواده ای  در  حسین  رفیق 
رشت متولد شد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه اش 
دانشکدٔه  در  آن  از  بعد  و  گذراند.  زادگاهش  در  را 
در  شد.  مشغول  تحصیل  به  تهران  دانشگاه  فنی 
سال ۱۳۳۰ به خاطر مبارزات پیگیر خود از دانشگاه 
اخراج گردید و از آن پس خود را وقف کار سیاسی 
در سازمان جوانان حزب تودٔه ایران کرد و یکی از 
از  پیش   ،۱۳۳۲ سال  در  گردید.  فعال  کادرهای 
رفیق  مرداد،   ۲۸ ارتجاعی  و  امپریالیستی  کودتای 
برای کار سازمانی به شیراز فرستاده شد و مسئولیت 
بر  را  فارس  در  ایران  تودٔه  حزب  جوانان  سازمان 

عهده گرفت. رفیق پس از کودتای شوم ۲۸ مرداد به کار سنگین و خطرناک خود 
در آن شرایط ادامه داد تا این که در سال ۱۳۳۴ به دستور کمیتٔه مرکزی به تهران 
بازگشت و در آن زمان خفقان پلیسی و وحشتناک به فعالیتش ادامه داد. در همین 
سال با ارسالن پوریای خائن قراری داشت و پوریا جالدان را به قرارگاه راهنمایی 
کرد و رفیق حسین به چنگ جالدان سرلشگر بختیار گرفتار آمد. مدتی از او خبری 
او در مقابل شکنجه  های وحشیانه مردانه ایستادگی  بعد معلوم شد که  نبود، ولی 
کرده و این مقاومت بی نظیر باعث خشم بختیار جالد گشته بود و بختیار جالد شاه 
با لگد به زندگی رفیق حسن خاتمه داده بود. ، رفیق حسین حریری قهرمان حزب 

در خاطره ها ماندگار شد.
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خورنقاراخانیان،

جریان  قاراخانیان  خورن  رفیق  هم رزمان  از  یکی 
جان باختن رفیق خورن را چنین بازمی گوید:

»من و خورن در سال های ۱۳۳۲-۱۳۳۱ 
او  داشتیم.  تشکیالتی  کارهای  هم  با 
چندین بار به من گفت که او را داشناکها 
به مرگ کرده اند. در ۲۸ مرداد ۳۲  تهدید 
محله های  در  ما  که  این  به دلیل  حزب 
شده  شناخته  بودن  توده ای  به  خودمان 

بودیم مکان ما را برای فعالیت تغییر داد و من دیگر خورن را ندیدم تا 
موقعی که از یکی از رفقا شنیدم که خورن در بهجت آباد یا خیابان ویال 
که آن موقع بیابان بود، یک دکٔه کوچک باز کرده است و کار می کند 
فعالیت  کفاشان  صنف  در  که  این  به علت  کفاشی ها  در  دیگر  )چون 
او کار نمی دادند(. در سال ۱۳۳۴ خورن کشته شد.  به  حزبی داشت 
یک پاسبان که مأمور داشناکها بود و با سازمانامنیت هم همکاری 
داشت، به بهانٔه پاره شدن بند اسلحه و ظاهرًا به طور اتفاقی خورن را 

ترور کرد.«

موسیبیات،

رفیق موسی متولد نهاوند و از قهرمانان راه آزادی ایران است. او تحصیالت 
به جرم توده ای  را  از مدتی چون پدرش  بعد  به پایان رسانید.  را در مالیر  متوسطه 

مرداد  اواخر  آمد.  نهاوند  به  بودند  کرده  ترور  بودن 
۱۳۳۴ در برخورد مسلحانه با دژخیمان شاه کشته شد.

ابوالفضلفرهی،

تاریخ جان باختن: ۱۴ تیر ۱۳۳۴

مبارزات  مبارز،  توده ای  فرهی  ابوالفضل  رفیق 
روزگار  در  و  بود  جوان  بسیار  وقتی  را  سیاسی اش 
از فعاالن  آغاز کرد. در ۱۸ سالگی  سلطنت رضاخان 
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با فعالیت رفیق فرهی  جنبش کمونیستی ایران بود. در سال های ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ 
قالی باف  کارگران  از  زیادی  عدٔه  خراسان،  در  ایران  کمونیست  حزب  سازمان  در 
در اتحادیٔه قالی بافان متشکل شدند. قزاقان رضاخان هنگامی که متوجه فعالیت 
صنفی کارگران زحمتکش قالی باف شدند به اتحادیٔه آنان یورش بردند و ده ها نفر 
آن که هیچ مدرکی  با  را دستگیر کردند.  رفیق فرهی  از جمله  و  فعال  از کارگران 
علیه رفیق فرهی ارايه نشد، او را بدون محاکمه به جرم فعالیت مخفی،  ۵ سال در 
سلول های  کشیدند.  به بند  مشهد  نیمه تمام  زندان  انفرادی  و  مرطوب  سلول های 
نبود.  آن  در  گرما  وسیلٔه  کوچک ترین  هم  و  بود  مرطوب  هم  زندان  این  کوچک 
غذای زندانیان بسیار نا مناسب و ناچیز بود. از هوای آزاد خبری نبود. دژخیمان که 
به زندانیان انواع آمپول های حاوی میکُرب سوزاک و سفلیس تزریق می کردند، در 
بدترین حاالت، وقتی زندانی ها که اغلب به تیفویید هم مبتال بودند و به حال مرگ 
می افتادند، به آن ها سولفات دو سود می خوراندند. رفقای دستگیر شده، از جمله 
دژخیمان  به  اطالعاتی  کوچک ترین  و  کردند  تحمل  را  شرایط  این  فرهی،  رفیق 
نرسید.  به جایی  آن ها  سازمان  کشف  برای  پلیس  کوشش  ترتیب  به این  ندادند. 
پلیس آنانی را که تشخیص می داد خطرناک نیستند کم کم آزاد می کرد، اما چند 
نفر »خطرناک« ازجمله رفیق فرهی را آزاد نکرد، و سرانجام در سال ۱۳۱۴ او را 
به سبزوار تبعید کرد. در تبعید، پلیس همچون سایه رفیق را که مادر، همسر، و دو 
در شهریورماه  از سقوط رضاخان  بعد  تعقیب می کرد.  بود  برده  را همراه  فرزندش 
۱۳۲۰ و تأسیس حزب تودٔه ایران، رفیق فرهی به حزب طبقٔه کارگر ایران پیوست و 
در حزبی که ادامه دهندٔه راه حزب کمونیست ایران بود فعالیت پیگیر و گسترده ای 
را آغاز کرد، و از همان بدو تأسیس حزب تودٔه ایران در مقام مسئول کمیتٔه سبزوار 
انتخاب شد. رفیق فرهی با یاری چند تن از رفقایش ازجمله علی اکبر خیاط، تابلوی 
حزب تودٔه ایران را در سبزوار باال برد و در اندک مدتی زحمتکشان سبزوار چنان 
در حزب تودٔه ایران متشکل شدند که برای رفع مشکالت خود به جای مؤسسات 

دولتی به حزب مراجعه می کردند.

با کوشش های خستگی ناپذیر رفیق فرهی، کمیتٔه حزب در سبزوار موفق شد 
کلوپ حزب، انواع نمایشگاه های عکس و کتاب و نشریات و گروه های عکس و 
کتاب و نشریات و گروه های مختلف هنری به منظور باال بردن سطح بینش سیاسی 
توده ها تشکیل دهد. همٔه این فعالیت ها در جوار فعالیت رفیق برای متشکل کردن 
از یورش ارتجاع و  کارگران و دهقانان و دیگر زحمتکشان انجام می گرفت. پس 
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امپریالیسم در بهمن ماه ۱۳۲۷ )ماجرای سوِءقصد به شاه( و غیرقانونی شدن حزب 
و آغاز دوران مخفی فعالیت حزب، رفیق فرهی که مخفیانه به تهران آمده بود از 
کمیتٔه  عضو  مقام  در  فرهی  رفیق  برود.  خوزستان  به  یافت  مأموریت  حزب  طرف 
ایالتی خوزستان به فعالیت پیگیر خود در این منطقه تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
ادامه داد. رفیق فرهی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مخفیانه به فعالیت پرداخت. 
یک سال بعد در سر قرار دستگیر و به شکنجه گاه برده شد. او همٔه زمستان آن سال 
را در شکنجه گاه گذراند. برهنه او را به حوض آب سرد انداختند و بر بدن یخ زده اش 
بر  را که خلق  اما طلسمی  را کشیدند،  پایش  و  ناخن های دست  شالق کوبیدند. 
لبانش گذاشته بود نتوانستند بگشایند. رفیق فرهی را در حالی که ریه هایش چرک 
زندان  بیمارستان  به  بود که  آستانٔه مرگ  بردند. دیگر در  زندان قصر  به  بود  کرده 
منتقلش کردند و در حالی که ۲ گروهبان و ۲ سرباز مراقبش بودند رفیق را به اتاق 
عمل بردند. پزشکان برای جراحی بدنش را شکافتند و چون تشخیص دادند که 
کار از کار گذشته است بدون انجام عمل بدنش را دوختند. رفیق فرهی ساعت یک 

بامداد ۱۴ تیرماه ۱۳۳۴ جان باخت. 

گالوستزاخاریانس)زاخار(،

تاریخ جان باختن: ۱۳۳۴

در  ایرانی  مبارز  رزمندگان  از  نسل  چند 
خواندن  از  دیکتاتوری  سال های  سخت ترین 
رمان حماسی » چگونه پوالد آب دیده می شود« 
ادامٔه  برای  آستروفسکی  نیکوالی  به قلم 
مبارزه با استبداد و امپریالیسم نیرو گرفته اند. 
از ۵۰ سال است که  بیشتر  خوانندگان کتاب 
این کتاب یعنی »بهرام«  نام مستعار مترجم 
را بر پشت کتاب دیده و تحسین کرده اند. اما 
کم تر کسی است که بداند »بهرام« خود نیز 
پوالدی آب دیده در جنبش رهایی بخش مردم 
ایران بوده است و زندگی اش حماسه ای بوده 
نبوده  بی شباهت  کتاب  نویسندٔه  زندگی  با  که 
مستعار  نام  چند  از  یکی  »بهرام«  است. 
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قهرمان توده ای رفیق جان باخته گالوست زاخاریانس معروف به زاخار است. رفیق 
تودٔه  حزب  صفوف  در  »مراد«  و  »تیراژه«  »یلدا«،  مستعار  اسامی  با  که  زاخار 
از تشکیل حزب  بعد  بود که  اولین کسانی  از  او  با دشمنان خلق می رزمید.  ایران 
همراه  مرداد   ۲۸ ننگین  کودتای  تا  زاخار  رفیق  پیوست.  آن  به  ایران  کارگر  طبقٔه 
از کودتا، رفیق در رزم خونین  رزمندگان توده ای در میدان مبارزه حاضر بود. بعد 
توده ای ها علیه رژیم کودتا نقش بزرگی به عهده گرفت. بیهوده نبود که سگ های 
او  جست وجوی  در  بی امان  تمام  سال  دو  شکنجه گر  زیبایی  سرهنگ  شکاری 
او دست  به  با همٔه کوشش خود  نبود. دشمن  بود و هیچ جا  بودند. زاخار همه جا 
نمی یافت. تا اینکه دو سال بعد در غروب یک روز تابستان در سال ۱۳۳۴ خائنی 
رفیق را به دشمن نشان داد. سگ های شکاری سرهنگ زیبایی رفیق را در خیابان 
عین الدوله دستگیر کردند و غروب آن روز به شکنجه گاه بردند. سحرگاه فردای آن 
پاافتاده و  از  با چشمانی گودرفته و گونه هایی لهیده،  روز سرهنگ دژخیم زیبایی 
مأیوس، از شکنجه گاه بیرون آمد. جالد بی رحم شاه با رنگ پریده گفت: »ُمرد و 

حتی نامش را هم نگفت.«

اما  گذشت.  چه  زاخار  رفیق  بر  دهشتناک  شب  آن  در  ندانست  هیچ کس 
جانبازی  با  و  نگشوده  لب  از  لب  ما  قهرمان  رفیق  که  داد  نشان  جالد گفت  آنچه 

حماسی اش بر دشمن غلبه کرده و او  را از پا انداخته است.

ابراهیمکیانی،

تاریخ جان باختن: ۱۳۳۵

رفیق ابراهیم در ۹ آذرماه ۱۳۰۸ در میانه به دنیا 
آمد. رفیق بعد از تأسیس حزب تودٔه ایران به حزب 
و  امپریالیسم  با  را  مبارزه  آن  صفوف  در  و  پیوست 
ارتجاع آغاز کرد. بعد از کودتای ننگین ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲، رفیق که تحت تعقیب بود به مبارزٔه مخفی 
روی آورد. پس از سه سال مبارزٔه مخفی، دژخیمان 
و  بردند  شکنجه گاه  به  و  کردند  دستگیر  را  او  شاه 
روز قبل  بازنگشت. رفیق چند  از شکنجه گاه  دیگر 
از دستگیری در نامه ای به خانواده اش نوشته بود:
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راه  برادرم، همسرم، من در راهی قدم گذارده ام که در   »مادر جان، 
خلق است. در این راه پرخطر، شکنجه، اعدام و عاقبت رهایی و آزادی 
از  کینه  از  ُپر  قلب  با  و  آگاهانه  می خواهد  دلم  است.  ستم کش  خلق 
دستگاه حاکم و فاسد، پس از دستگیری و شهادتم سینه جلو داده و 
خلق  فرزندان  که  بدانند  ستمگرها  بگذارید  دارید.  نگه  باال  را  سرتان 
ستم کش اگر دستگیر شوند نهال آزادی را با خون خود آبیاری خواهند 

کرد.«

وارازپطروسیان،

تاریخ جان باختن: ۱۳۳۷

رفیق واراز نقاش و خطاطی استاد بود و از 
از  او  امرار معاش می کرد.  این هنر هم  طریق 
به  و  کرد  آغاز  را  طبقاتی  مبارزٔه  سالگی  هجده 
سازمان جوانان حزب پیوست و با عالقٔه فراوان 
آن چنان در راه آرمان های حزب فعالیت کرد که 
سال  در  یافت.  ارتقا  ایالتی  کمیتٔه  عضویت  به 
۱۳۲۶ سازمان جوانان حزب او را به تشکیالت 
حزب منتقل کرد. بعد از شبه کودتای پانزدهم 
رفیق  شاه(  به  سوِءقصد  )جریان   ۱۳۲۷ بهمن 
واراز پطروسیان در آن شرایط دشوار بدون هیچ 
حدود  از  بعد  و  آغاز  را  مخفی  فعالیت  وقفه ای 

یک سال به چنگ پلیس گرفتار و در بیدادگاه های رژیم به یک سال زندان محکوم 
شد. او در زندان هم فعاالنه کار می کرد. او در زندان پرده ای نقاشی کرده بود از 
زندان  از  رهایی  از  پس  رفیق  می کرد.  فریاد  را  زمانه  بیداد  که  ماردوش  ضحاک 
در  او  داد.  ادامه  مبارزه  به  و  پیوست  زندان  از  رفقای خارج  به  دیگر  بار  بالفاصله 
نکند.  ترک  را  مبارزان  جبهٔه  هرگز  که  کرد  یاد  سوگند  زندان  از  شدن  خارج  موقع 
رفیق پس از توطئٔه کودتای شاه خائن در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آماج تعقیب قرار گرفت 
و ناچار به اصفهان مهاجرت کرد. در اصفهان بار دیگر به وسیلٔه پلیس شناسایی 
شد و تعقیبش ادامه یافت. رفیق واراز الجرم به تهران مراجعت کرد. ولی در تهران 
هم از سوی اعضای تشکیالت داشناک تهدید شد و مجبور شد به تبریز مسافرت 
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کند. در تبریز هم نتوانست بماند و بار دیگر به تهران آمد. اما این بار در تهران قتل 
او به وسیلٔه عضو دیگری از تشکیالت داشناک پی  برنامه ریزی شده بود. در سال 
۱۳۳۶ ُعّمال پلیس مخفی رژیم کودتا و اعضای داشناکیون بعد از چند بار تهدید 
به قتل  از کوچه های خلوت تهران  را در یکی  او   به مرگ،  رفیق واراز پطروسیان 

رساندند.



دیگر جان باختگان توده ای از سال ۱۳۳۲ تا زمان پیروزی انقالب ۱۳۵۷        ۱۲۳

خسروروزبه،  قهرمان مّلی ایران 

»منبهاقتضایآتشیکهبهخاطرخدمتبهخلقهایایراندردرونسینهام
جانم، که کنم اذعان باید و برگزیدهام را ایران تودٔه حزب راه میکشد، شعله

استخوانم،خونم،گوشتم،وپوستموهمٔهتاروپودوجودماینراهراراهمقدسی

شناختهاستوتمامسلولهایبدنمنوتمامذراتوجودمتودهایاست.«

این فریاد خروشان قهرمان ملی ایران، شهید خلق، رفیق خسروروزبه عضو 
سلطنتی  رژیم  بیدادگاه های  اعماق  در  که  است  ایران  تودٔه  حزب  مرکزی  کمیتٔه 
طنین افکند و از همان روزهای تیرٔه سال ۱۳۳۷ سرنگونی تخت سلطنت را فریاد 
در   ۱۲۹۴ سال  در  لشکر«،  »ضیاء  خانوادٔه  فرزند  دومین  روزبه  خسرو کرد. 
مالیر دیده به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی اش به خاطر وضع نابسامان 
روزبه  مادی خانواده به دشواری گذشت و شرایط اقتصادی سخت باعث شد که 
نوجوان دورٔه شش سالٔه دبیرستان را طی چهار سال به پایان رساند. استعداد او در 
وضعیت  همان  به علت  متوسطه،  تحصیالت  پایان  از  بعد  بود.  شگرف  ریاضیات 
دانشکدٔه  وارد  ناگزیر  و  کند  تحصیل  ریاضیات  رشتٔه  در  نتوانست  اقتصادی  بد 
افسری شد. او به دلیل برجسته و نمونه بودنش، خیلی زود برای آموزش دادن به 
دانشجویان دانشکدٔه افسری فراخوانده شد. روزبه چندین دوره افسر تربیت کرد. 
بیش از دویست کنفرانس علمی و نظامی د ر دانشکدٔه فنی، دبیرستان و دانشکدٔه 
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کشاورزی و دانشکدٔه دامپزشکی برگزار کرد که تمام این کنفرانس ها با بحث و تأمل 
دربارٔه مسائل اجتماعی از سوی همراه بود. او در این دوران ۱۶ جلد کتاب نظامی، 

فنی، و ریاضی برای شاگردان خود تألیف کرد.

سایر  در  و  رفت  فراتر  افسری  دانشکدٔه  محدودٔه  از  روزبه  شهرت  حسن 
مقام  در  بلکه  بود،  دانشجویان  مربی  نه تنها  او  یافت.  اشاعه  ارتشی  واحدهای 
تا  از مراقبت در تقسیم غذای روزانٔه سربازان گرفته  انتظامات دانشکده،  مسئول 
مبارزه با فساد، قمار، تریاک، دزدی، و رشوه خواری را وظیفٔه خود می دانست. این 
مبارزه واکنش فرماندهان فاسد ارتش را به ضد او برانگیخت. این واکنش به صورت 
توقیف های چند ساعته تا تبعید به اهواز را در بر می گرفت. به رغم این فشارها، عزم 

روزبه در مبارزه با کژی ها هر روز راسخ تر می گردید. او می گفت:
»هر وقت با فساد مواجه می شدم اراده ام برای مبارزه با آن محکم تر 

می شد« )دفاعیٔه روزبه – اردیبهشت ماه ۱۳۲۷(.
دانشگاه  فنی  دانشکدٔه  در  افسری،  دانشکدٔه  در  خدمت  با  هم زمان  روزبه 
تهران نیز تحصیل می کرد. او در کار گسست پیوندهای خود با ارتش استعمارزده 
و تحکیم رشته های خود با مردم بود. مبارزٔه روزبه در درون دانشکده افسری ادامه 
داشت، ولی به تدریج دریافته بود که در میان دریای فساد و ستم نمی توان جزیرٔه 
انقالبی گام گذارد. سال ۱۳۲۲ عضو  راه مبارزٔه  به  روزبه  برپا کرد.  را  خوشبختی 
ادامه  وسیع تر  ابعادی  در  را  مبارزه  مردم  کنار  در  و  هم پا  تا  شد  ایران  تودٔه  حزب 
روزبه  پیوست.  ایران  تودٔه  حزب  به  که  بود  افسرانی  نخستین  زمرٔه  از  او  دهد. 
از  بسیاری  که  شد  ایران«  آزادی خواه  افسران  »تشکیالت  بنیان گذاران  ازجمله 
برای  شبانه روزی  فعالیت  به  پس  آن  از  بودند.  شاگردانش  و  همکاران  اعضایش 
 ۱۳۲۴ سال  پرداخت.  ایران  تودٔه  حزب  درون  در  سیاسی  مبارزٔه  به  افسران  جلب 
در  او  مخالفان  کاووس،  گنبد  در  تهران  و  خراسان  افسران  قیام  سرکوب  از  پس 
با فساد در دل داشتند، فرصت  مبارزه اش  به دلیل  او  از  ارتش که کینه ای سخت 
را غنیمت شمردند و سعی کردند که او را دستگیر کنند، اما او که به مرخصی رفته 
بود به خدمت بازنگشت و مخفی شد. روزبه در این دوران مخفی سلسله مقاالتی 
در  روزبه(  خسرو  توپخانه  سروان  اول  حروف  از  )مرکب  »ستخر«  مستعار  نام  با 
افشای مفاسد سران ارتش و دعوت افسران و درجه داران به مبارزه، منتشر کرد. 
سرکوب  از  پس  کرد.  منتشر  دوران  همین  در  نیز  را  کورکورانه«  »اطاعت کتاب 
جنبش دموکراتیک خلق های آذربایجان و کردستان و دستگیری عده ای از افسران 
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میهن دوست، روز ۱۷ فروردین ماه ۱۳۲۶ روزبه نیز بازداشت شد. قرار بود پس از 
انتقال او به آذربایجان، در دادگاه زمان جنگ محاکمه و تیرباران شود، اما روزبه 
و  زندان گریخت  از  از هم رزمانش  چند  تنی  به کمک   ۱۳۲۶ اردیبهشت ماه   ۱۷ در 
از ارتش  به ۱۵ ماه زندان و اخراج  را  او  با صدور حکم غیابی  مخفی شد. دادگاه 
روزبه در دوران دوم زندگی مخفی اش صرف گسترش  محکوم کرد. تمام نیروی 
»تشکیالت افسران آزادی خواه ایران« و تألیف و ترجمه کتاب شد. فروردین ماه 
۱۳۲۷ مجددًا او را دستگیر و به دادگاه نظامی برای محاکمه تسلیم کردند. ارتجاع 
اعدام  تقاضای  او  برای  نظامی  دادستان  داشت.  را  روزبه  نابودی  قصد  بار  این 
به دفاع  میهنش،  و  خلق  از  خود،  عقاید  اصول  از  نظامی  دادگاه  در  روزبه  کرد. 
دادرسی  جریان  در  کرد.  افشا  را  دولت  دستگاه  و  ارتش  درون  مفاسد  و  برخاست 
تضییقات بی شماری برای روزبه به وجود آوردند و حتی دادگاه اجازه نداد دفاعیاتش 
از  حتی  روزبه  محاکمٔه  و  دستگیری  علیه  عمومی  افکار  فشار  برساند.  به پایان  را 
طرف مخالفانش چنان گسترده بود که به دادگاه جرئت صدور حکم اعدام تقاضا 
شده از سوی دادستان برای او را نداد. روزبه به ۱۵ سال زندان محکوم شد. این 
محکومیت شدید همچنان اعتراض همگانی را برانگیخت. روزبه قریب سه سال 
در زندان ماند و در آذرماه ۱۳۲۹ به همت یاران خود همراه با عده ای از رهبران حزب 
از زندان گریخت و سومین دورٔه زندگی مخفی خود را آغاز کرد. محور اصلی فعالیت 
او و یارانش در این دوره گسترش »تشکیالت افسران آزادی خواه ایران« در درون 
ارتش بود. عالوه بر این، روزبه در مقام مسئول »شعبٔه اطالعات کل حزب تودٔه 
ایران« و »شعبٔه اطالعات تشکیالت افسران آزادی خواه ایران« درواقع چشم و 
تألیف می کرد،  و  ترجمه  مقاله می نوشت،  روزبه  این دوران  در  بود.  گوش حزب 
و خود را ُپربار می ساخت. کودتای خائنانٔه ۲۸ مرداد و موج جدید ترور و سرکوب 
فرمانداری  مأموران  یورش  به دنبال  داد.  قرار  خطر  معرض  در  دیگر  بار  را  روزبه 
با دیگران دستگیر شد و چون در  روزبه همراه  نظامی به یکی از جلسات حزبی، 
بازپرسی های اولیه خود را مهندس معرفی کرده بود، قبل از این که شناخته شود 
فعالیت  دوباره  او  شد.  داده  فراری  دشمن  چنگ  از  هم رزمش  افسران  دست  به 
مخفی حزبی را از سر گرفت، اما هنوز روزهای دشوارتری در پیش بود، روزهایی 
که رمز تشکیالت افسران به دشمن نشان داده شد و افسران دلیر و مبارز حزب 
تودٔه ایران به دام افتادند. روزبه با تأسف تمام اخبار دردناک دستگیری و شکنجٔه 
دوستان و هم رزمان خود را دریافت می کرد، و برای حفظ و جابه جایی آنانی که هنوز 
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دستگیر نشده بودند تقالی مداوم می کرد. بیش از سی تن از هم رزمانش به فرمان 
شاه تیرباران و چند صد نفر آنان پس از شکنجه های فراوان زندانی و عده ای هم 
با تالش های فداکارانه او به خارج از کشور فرستاده شدند. اما روزبه خود در ایران 
ماند و با عزمی پوالدین به فعالیت حزبی ادامه داد. در چنین روزهایی روزبه ناگزیر 
هر روز به لباسی درمی آمد تا رّد خود را به دشمن گم کند. او با هشیاری کامل مراقب 
اما سرانجام دشمن  از تعرض دشمن در امان نگه دارد.  را  باقیماندٔه حزب  تا  بود 
به روزبه دست یافت. ۱۵ تیرماه و گرما در اوج بود. با »علی متقی« قرار داشت، 
روزبه تاخت زده بود. آن روز برخالف همیشه  با تحویل  خائنی که زندگی خود را 
اتومبیل  با  را  او  رفیقی  بود  قرار  کند،  آمد  و  رفت  تاکسی  با  بود  مجبور  روزبه  که 
روزبه که در آن روزهای پردلهره متقی را آدمی  از نیمه راه به محل قرار برساند. 
ترسو و بزدل شناخته بود، بارها به رفقایش گفته بود که اگر لو رود حتمًا سر قرار 
متقی خواهد بود. محل قرار در سه راهی ای در دل کوچه پس کوچه های جنوب 
شرقی تهران بود. همیشه روزبه محل قرار را طوری انتخاب می کرد که راه گریز 
داشته باشد. این سه راهی از سه سو به خیابان های ری، مولوی، و سیروس گشوده 
این  اما  بود،  کارگشا  عادی  قرارهای  در  یقین  به طور  پیش بینی ها  این  می شد. 
دفعه خصم تمام امکانات خود را برای دستگیری روزبه بسیج کرده بود. آن شب 
دشمن محل قرار را با جیپ ها و اتومبیل های انباشته از مأموران فرمانداری نظامی 
از سه سو بسته بود. »بختیار« و یارانش طوری که توجه رهگذران را جلب نکنند 
در  و همکارانش  و »امجدی«  پاس می دادند  در داخل جیپ ها  درخیابان مولوی 
خیابان سیروس بودند و »مبصر« و »زیبایی« در خیابان ری. آن شب روزبه مانند 
هر هفته ساعت ۹ وارد کوچه شد. جاسوسان فرمانداری نظامی با پیراهن و شلوار 
معمولی خود را البه الی ساکنان کوچه جا زده بودند. تا اینجا چیزی که نگاه تیزبین 
روزبه را به خود جلب کند وجود نداشت. به سه راهی رسید و چند دقیقه ای منتظر 
ترس  نگاه  با  نگاهش  که  برگردد  خواست  نشد.  خبری  متقی«  »علی  از  اما  ماند، 
برخورد کرد. عظیم عسگری در کنار مردی دیگر  خوردٔه »عظیم عسگری« مرتد 
که »زمانی«، شکنجه گر معروف، بود به طرف روزبه آمد و چیزی در گوش زمانی 
روزبه شلیک شد و با این  گفت و خود پا به فرار گذاشت. ناگهان تیری به سوی 
عالمت ده ها لولٔه هفت تیر از اطراف او را نشانه گرفتند. از سه سو راه بر او بسته 
شد. جمعیت از صدای تیر به خیابان ریختند. روزبه با احتیاط تیراندازی می کرد. 
او بیمناِک جان بی گناهانی بود که در کوچه به تماشا ایستاده بودند. در مقابل او 
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به عمد یک راه باز گذاشته شده بود: کوچه ای تنگ و بن بست. روزبه به ناچار وارد 
کوچه شد و در این کوچه بود که پس از یک نبرد شدید مجروح و خونین به اسارت 
دشمن درآمد. روزبه را ابتدا به بیمارستان و سپس به شکنجه گاه قزل قلعه بردند. تا 
آغاز محاکمه ۹ ماه طول کشید، ۹ ماهی که زیر شکنجٔه روحی و جسمی و مراقبت 
این ۹  در  نداشت.  آرامش  روزبه لحظه ای  رفیق  و سرنیزه داران  دائمی دژخیمان 
ماه چون »فوالدبیخلل« مقاومت کرد. ایمان عمیق او کوکب هدایتش بود. شاه 
ابتدا کوشید به دست »آزموده« جالد و از طریق فشار روحی و جسمی او را به زانو 
هم  مالقات  اجازٔه  حتی  روزبه  رفیق  به  دژخیمان  بود.  اشتباه  در  شاه  اما  درآورد، 
خود  مالقات  حق  به ممنوعیت  او  کرد.  غذا  اعتصاب  زندان  در  روزبه  نمی دادند. 
اعتراض داشت. »آزموده« یک مرد زندانی از بستگان او را با خود به زندان آورد تا 

به اصطالح به روزبه اندرز دهد، اما او با همان استواری باقی ماند. او گفت:
»مرا بر سر دوراهی قرار داده اند، اما هرگز قدمی به این لجن زار کثیف 

نزدیک نخواهم شد.«
امید دشمن از او بریده شد. در همان دفتر زندان محاکمه را آغاز کردند. روزبه 

با سری افراشته و غروری ستودنی از تعلق خود به حزب تودٔه ایران سخن گفت:
به  را مقدس می شمارم.  نظرات سیاسی ام  پای بندم.  به عقایدم  »من 
تودٔه  آنکت حزب  زیر  در  امضایی که  به  و  وفادارم  و سوگند خود  عهد 
دفع  یا  منفعت  جلب  به خاطر  هرگز  و  می گذارم،  احترام  کرده ام  ایران 

خطر پیمان خود را نمی شکنم.«
به سوسیالیسم علمی  اعتقاد عمیقش  از  برابر دژخیمانش  در  نکرد که  پروا  او 

دفاع کند:
شعور  و  عقل  تمام  با  هستم،  سوسیالیسم  شیفتٔه  و  عاشق  »...اگر 
احساس  رژیم ها  سایر  بر  را  آن  اصول  برتری  خود  درایت  و  منطق  و 

کرده ام.«
کرد.  دفاع  تمام  شوری  با  قباکرباسی ها  و  پابرهنه ها  حقوق  از  روزبه  رفیق 
مبارزات درخشان مردم ایران و به ویژه جنبش دموکراتیک خلق های آذربایجان و 
کردستان راستود و آن ها را نهضتهاییمیهنیومترقی و موجب تداوم و دوام 
و بقای آزادی و »استقاللمّلی« خواند. حکومت مشروطٔه ایران را شیر بی یال و 
رژیمسلطنتیموروثیرامضحک دانست. هیئت حاکمه  و  نامید،  دم و اشکم 
با تبدیل حکومت مشروطٔه سلطنتی به استبداد  را بر صندلی اتهام نشاند که خود 
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با »تبعیض« میان زن و مرد، با تشکیل محاکم نظامی، با پایمال کردن  فردی، 
حقوق احزابومطبوعات و لغو مصونیت های اجتماعی و حقوقی افراد مملکت، 
قانون اساسی را زیر پا نهاده است. قهرمان ملی ایران در آخرین دفاع خود در دادگاه 

»تجدید نظر« می گفت:
»من به اقتضای آتشی که به خاطر خدمت به خلق های ایران در درون 
سینه ام شعله می کشد راه حزب تودٔه ایران را برگزیده ام، و باید اذعان کنم 
که جانم، استخوانم، گوشتم، پوستم و همٔه تاروپود وجودم این راه را راه 
مقدسی شناخته است، و تمام سلول های بدن من و تمام ذرات وجودم 

توده ای است.«
روزبه در دفاع از حزب خود چنین سخن گفت:

»حزبماحزباستعمارشکنومدافعاستقاللوتمامیتارضی
خاککشوراست. مقاصد اجتماعی حزب ما همه از منبع بشردوستی 
و احترام به انسانیت و خدمت به مردم آب می خورد. ما می خواهیم برای 
همیشه به استثمار انسان از انسان که مادر همٔه مفاسد اجتماعی است 

خاتمه بدهیم.«
رفیق روزبه از تاریخ حزب تودٔه ایران و تالش های مقدسش در راه آزادی خلق 
دفاع می کرد، و سفسطه های موذیانٔه دشمنان را مردود می ساخت، و از آینده چنین 

می گفت:
»هرگز ابر نمی تواند موجودیت خورشید را نفی کند، و پس از لحظهای 
پرتو مستقیم خورشید به همه گرمی خواهد بخشید. اگر از لحظه اسم 
می برم، مقصودم لحظٔه تاریخی جوامع بشری است که عمر دراز دارند، 
محسوب  لحظه ای  حکم  در  آن ها،  تاریخی  سّن  قبال  در  سال  چند  و 
می شود. بدون تردید این توفان ها فرو خواهد نشست و حقایق عریان 
خواهد شد. جامعٔه ایران روزی را نیز خواهد دید که آزادانهدربارٔهاین
گونهمسائلبحثکند و نظرات خود را ابراز دارد. آن روز چندان دور 

نیست.«
دفاعیٔه روزبه با توصیف عمیق از وظیفٔه فرد انقالبی در مقابل خط مرگ پایان 

یافت. او در مورد مرگ چنین اندیشه اش را بیان داشت: 
کهصاحب برایکسانی ویژه به است، ناگوار حال بههر »مردن
آیندٔه به امید آینده، به امید از آکنده قلبشان و هستند عقیده
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روشنوتابناکاست.ولیزندهماندنبههرقیمت،بههرشرط،
نیزشایستٔهانسانهانیست.زیراهرگزنبایدراه،هدفرامنتفی
سازد.اگرزندهماندنمشروطبههتکحیثیت،تندادنبهپستی،
و سیاسی آرمانهای و عقاید سر بر نهادن پا آبرو، از گذشتن

اجتماعیباشد،مرگصدباربرآنشرفدارد.«
درخواست فرجام او به وسیلٔه شاه رد شد و بزرگ جالد حکم اعدامش را امضا کرد. 
او را به زندان حشمتیه انتقال دادند. ساعت چهار صبح روز ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ 
دژخیمان به سراغ روزبه به سلولش رفتند. آماده بود. وصیت نامٔه کوتاهی خطاب به 
رفقا، برادران، و دوستان خود نوشت. او را حرکت دادند. به کمک عصا راه می رفت. 

هنگامی که دژخیم می خواست چشمانش را ببندد دست دژخیم را پس زد. گفت:
»من از مرگ نمی ترسم.«

چشم در چشم دژخیمان خود، آزموده، بختیار، مبصر، زیبایی، و امجدی دوخت. 
روز ۲۱  محمدخبیری که  بازنشسته  افکندند. سرهنگ  به زیر  را   نگاه شان  خائنان 
اردیبهشت ماه شاهد مراسم اعدام رفیق روزبه بود، لحظٔه تیرباران را چنین توصیف 

کرده است:
»روزبه به سربازان جوخٔه اعدام سالم کرد و اظهار داشت من می دانم 
شما مقصر نیستید. شما سربازان به منظور انجام وظیفه و همان اطاعت 
کورکورانه در اینجا گرد آمده اید تا وطن پرستی مثل مرا تیرباران کنید. بر 

شما خرده نباید گرفت.«
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او سپس با صدایی رسا گفت: 
»جوخه، گوش به فرمان من!«

سرهنگ جاوید خواست این صدا را محو کند ولی نتوانست. روزبه فریاد کشید:
»مرگبرشاه«، »زندهبادحزبتودٔهایران«.

افراد جوخٔه تیرباران سپس شلیک کردند.  گلوله ها همچون گلهایسرخ بر 
سینه قهرمان خلق خسروروزبه شکفتند، اما او جاودانه شد و صالی رهایی بخش 

او  در همٔه جهان طنین افکند. رفیقخسروروزبهمردیبودکهفسانهشد.

پارهایازمثنوی »خونبلبل« سرودٔههـ.ا.سایه)هوشنگابتهاج(

...

گِلسرخ،نومیکندیاِددوست

کهرنِگگِلسرخازخوِناوست

بهاراگِلتازهرایادده

زسرِوکهن،خسرِوروزبه

شبیبارفیقیدرآمدبهراز

دِرخانهکردمبهرویشفراز

گشادهرخومهرباندیدمش

گرفتمدرآغوشوبوسیدمش

عصارابهکنِجسراتکیهداد

ُکلهبرگرفتوقبابرگشاد

نگهکردپیشوپِسخانهرا

رِهآمدورفِتبیگانهرا

سرابودایمن،سُبکدلنشست

سالحوکالهشبهنزدیِکدست

زهردرسخنهایبایستهگفت

شِبتنِگماراگلازگلشکفت
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سُبکخیزوآهستهرفتاربود

ُپراندیشهوگرمگفتاربود

دوچشممبهدیداِراوخوگرفت

دلمازدلیریشنیروگرفت

دلیریکهفخِردلیرانبدوست

ازوهرچهآُمختهدارینکوست

زهیپایداری!کهآنپایدار

وفارابهسربردتاپاِیدار

گذشتازسروخمنشدگردنش

سرافکندگیماندبادشمنش

بهمردانگیمرگراکردخوار

زهیَمردوآنمرِگباافتخار

کسیرابدینمایهارزندگیست

کهمرگشگشایندٔهزندگیست...
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آرسنآوانسیان،

تاریخ جان باختن: دوم اردیبهشت سال ۱۳۳۷

جواب  در  اعدام  چوبٔه  پای  در  آرسن  رفیق   
دادستان گفت:

»من کارگری هستم که جز دو بازوی 
اکنون  و  نداشتم  سرمایه ای  خود 
سرمایه  همین  با  که  سعادتمندم 
گور  به  مردم  راه  در  شرافتمندانه 
کتاب  در  فیروز  مریم  ]رفیق  می روم.« 

چهره های درخشان[ 

دربارٔه رفیق آرسن آوانسیان نوشته شده است:
ایران  و  خود  بودن  ایرانی  به  که  بود  ایرانی  ارمنی های  از  »]آرسن 
پیشرفت  برای  را  همه چیز  او   ...« داشت.[  دل بستگی  بی اندازه 
نهضت مردمی، نهضت آزادی بخش می خواست. وی نمونٔه انسانی 
بود  بود. کارگری  راه حزب  به  ایمان  با  و  با گذشت  فداکار،  فروتن، 
می کرد  کار  گاراژی  در  گفتار.  در  هم  و  رفتار  در  هم  ساده،  بسیار 
روپوش  با  شام  تا  بام  از  روز  همه  می پرداخت.  اتومبیل  تعمیر  به  و 
داشت.  سروکار  پیچ  و  گازانبر  با  روغن،  لکه های  از  پوشیده  آبی، 
او  با  که  رفقایی  از  بسیاری  نمی شد.  دور  او  لب  روی  از  خنده  هرگز 
»مبشری«  رفیق  یا  روزبه«  »خسرو رفیق  مانند  می کردند،  کار 
حزب  به  ایمان  با  و  باگذشت  و  فداکار  فروتن،  انسان  نمونٔه  را  او 
خود  همیشه  و  نمی کرد  سرپیچی  دستوری  هیچ  از  او  می دانستند. 
در  و  حزب  برای  دل  و  جان  با  و  می داد،  قرار  حزب  اختیار  در  را 
بدون  و  بود  بی باک  و  دالور  می  انداخت.  به خطر  را  خود  حزب  راه 
بکشد  به رخ  بخواهد  که  این  بدون  گذشت،  با  خودنمایی،  اندکی 
یا کار خود را جلوه دهد. در هر گوشه ای و هر جا اگر کار دشواری 
پس  بود.  آرسن  می شد،  آن  انجام  آمادٔه  که  کسی  نخستین  بود 
کمک  آن ها  از  و  آورد  خود  افراد  به  رو  حزب  زاهدی،  کودتای  از 
یا می خواست،  بود  توانایی اش  در  آنچه که  و هر کس هر  خواست 
بدون  و  تأمل کند  آنی  آن که  بدون  آرسن هم  تقدیم کرد.  به حزب 
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در  که  را  خود  کار  و  رنج  سال ها  ذخیرٔه  بخواهد،  پاداشی  که  آن 
حدود ۱۰ هزار تومان بود به حزب داد. روزی که او در گاراژ مشغول 
به کار بود گرفتار دژخیمان شد. او را در زندان شکنجه های زیادی 
را  او  از چندی  تبعیدش کردند. پس  به جزیرٔه خارک  دادند و سپس 
به  را  وی  زیاد  شکنجه های  از  پس  و  کردند  منتقل  تهران  به  دوباره 

چوبٔه دار بستند و به زندگی درخشان او پایان دادند.«

هوانسیان، ساموئل

ارامنه  کوشش  دبستان  در  ابتدا  ارامنه،  خلق  مبارز  معلم  ساموئل،  رفیق 
امور  زمینه  در  شاه  رژیم  خاص  خواست  های  با  چون  ولی  بود،  مدیر  مدتی 
مدارس کنار نیامد از مدیریت خلع و کار او مدتی به عنوان ناظم در این دبستان 
تحمل شد. او که حدود ۵۵ سال عمر خود را در راه دانش پژوهی گذاشته بود، 
تیر  هفت  با  محصالن  تمام  چشم  جلو  درس  کالس  در  روزی   ،۱۳۳۷ سال  در 

به راحتی توانستند فرار کنند. ترور شد و قاتالنش 

شوذبحاجیرئیسمقدم، کارگر

آمد.  به دنیا  زنجان،  توابع  از  یکی  چرگر،  در   ۱۲۹۶ سال  در  شوذب  رفیق 
پیوست.  ایران  تودٔه  حزب  به   ۱۳۲۰ سال  در 
رژیم او را در سال ۱۳۲۷ به کاشان و سپس به 
شوذب  تبعید  مدت  تمام  در  کرد.  تبعید  اراک 
این  تا  نشد  غافل  سیاسی  فعالیت  از  لحظه ای 
با  اما  گردید،  زندانی  و  دستگیر  کاشان  در  که 
ضمانت دوستی آزاد شد و به تهران بازگشت و 
فعالیت سیاسی می کرد.  این وجود هم چنان  با 
او   ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ ننگین  کودتای  از  بعد 
مخفیانه  هم رزمانش  از  کثیری  گروه  همانند 
در  او  زمان  این  در  داد.  ادامه  خود  فعالیت  به 
مشغول  بود  ساختمان  دست  در  که  کرج  سد 
به کار شد، و در آنجا برای آگاه کردن کارگران 



۱۳۴    جان باختگان توده ای

 ۲ شمارٔه  بیمارستان  در  و  گردید  مبتال  یرقان  بیماری  به  کرج  در  می کوشید. 
به دستور  موقع  همین  در  شد.  بستری  معالجه  به منظور  اجتماعی  بیمه های 
بردند.  قصر  زندان  به  آنجا  از  و  دستگیر  بیمارستان  در  را  او  ارتش  دادرسی 
رفیق در بیدادگاه رژیم به علت نبودن مدارک کافی به یک سال زندان محکوم 
شکنجه های  اثر  بر  شوذب  رفیق  که  حالی  در  دستگیری،  از  بعد  ماه  یک  شد. 
را در حال مرگ  او  بود، دژخیمان  از دست داده  را  وحشتناک قدرت تکلم خود 
ندادند  اجازه  پزشکان  به  بیمارستان  در  کردند.  منتقل  شهربانی  بیمارستان  به 
 ۲۸ تاریخ  در  رئیس مقدم  رفیق شوذب حاجی  و سرانجام  کنند  معالجه  را  رفیق 

بهمن ماه ۱۳۳۸ در سن ۴۲ سالگی جان باخت.

ُعُلوی، علی

تاریخ جان باختن: ۲۳ خرداد ۱۳۳۸

اجرائیٔه  هیئت  عضو  ُعُلوی  علی  رفیق 
از  پس  ایران،  تودٔه  حزب  مرکزی  کمیتٔه 
و  ملی  جنبش  به  مرداد   ۲۸ کودتاچیان  یورش 
دموکراتیک ایران، و پیش از همه و بیش از همه 
به حزب تودٔه ایران، مانند بسیاری دیگر از اعضا، 
شد.اعتصاب  دستگیر  حزب  رهبران  و  کادرها 
 ۲۳ در  تهران  کوره پزخانه های  کارگران  عظیم 
سکوت  بار  نخستین  برای  که   ۱۳۳۸ خردادماه 
فضای ترور و وحشت پلیسی پس از کودتای ۲۸ 
وحشت  به  را  خائن  شاه  رژیم  شکست،  را  مرداد 
وحشیانه  که  حال  همان  در  شاه  رژیم  انداخت. 

سرکوب  را  اعتصاب  تا  کشید  خون  و  خاک  به  را  کودک  و  مرد  و  زن  تن   ۵۰
مرعوب  برای  می دید،  ایران  تودٔه  حزب  چشم  از  را  اعتصاب  این  چون  کند، 
ساختن و انتقام گرفتن از حزب، علیُعُلوی را نیز که در زندان شاه اسیر بود، 
رژیم  بست.  اعدام  چوبٔه  به  شتاب  با  و  مقدمه  بدون   ،۱۳۳۸ خرداد ماه   ۲۳ در 
حتی  و  آورد  در  پا  از  را  کورهپزخانه  قهرمان  کارگران  نتوانست  البته  جنایتکار 
مجبور به عقب نشینی هم شد. ولی بااینهمه، انتقامش را با کشتار  ۵۰ تن کارگر 

زحمتکش کورهپزخانه و اعدام علیُعُلوی از زحمتکشان ایران  گرفت.



دیگر جان باختگان توده ای از سال ۱۳۳۲ تا زمان پیروزی انقالب ۱۳۵۷        ۱۳۵

محمودایزدی، 

از  خانواده ای   در   ۱۳۱۵ سال  در  محمود  رفیق 
جهان  به  چشم  سنقر  شهرستان  در  متوسط  قشر 
ایران پیوست.  تودٔه  به حزب  گشود. در سال ۱۳۳۱ 
و  دستگیر   ۱۳۳۲ شهریورماه  در  مبارزاتش  به خاطر 
حدود یک سال در زندان کرمانشاه زیر شکنجه های 
دژخیمان کودتا قرار گرفت، او بعد از آزادی مجبور به 
مهاجرت به شهرستان رشت شد. در آنجا به سربازی 
رفت. رفیق بعد از پایان خدمت، نزدیک به چهار سال 

ضمن مبارزه، در ادارٔه قند و شکر شهرستان رشت خدمت کرد. در همین ایام بود 
به طرز   ۱۳۳۹ مهرماه    ۳۰ روز  و  شد  فراخوانده  ساواک  طرف  از  نامه ای  طی  که 

نامعلومی جان باخت.

ایوبکالنتری،

 رفیق ایوب در خانوادٔه تبریزی ای روشنفکر متولد 
ایران  تودٔه  به حزب  و  او بی نهایت سلیم النفس  شد. 
وفادار بود و در بین رفقایش از محبوبیتی فوق العاده  
همٔه  زبانزد  زندان  در  او  شاد  روحیٔه  بود.  برخوردار 
می گوید:  او  مورد  در  رفقایش  از  یکی  بود.  زندانیان 
تفریحی  برنامٔه  ما  زندان  بند  در  شب ها  »اغلب 
ایوب  بود.«  برنامه  این  از محرّکان  او یکی  داشتیم. 
کالنتری در بیدادگاه بدوی به ۱۲ سال زندان محکوم 
مدت  نظر  تجدید  دادگاه  تشکیل  از  بعد  اما  گردید، 

محکومیت او به ۱۵ سال افزایش یافت. رفیق بعد از گذراندن مدت محکومیتش 
بار دیگر به مبارزٔه سیاسی روی آورد، اما دژخیمان این بار بعد از دستگیری اش او 

را اعدام کردند.

علیعظیمزادهٔجوادی، کارگر

زندگی  بزرگ شد. سرتاسر  و  یافت  رفیق علی، در خانواده ای کارگری پرورش 
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غم آلودش با رنج و محنت گره خورده بود. رفیق به علت 
کودکی  از  بود  مجبور  خانواده  بد  بسیار  اقتصادی  وضع 
رفیق  بود.  تبریز  پشمینٔه  کارخانٔه  کارگر  او  کارکند. 
عظیم زاده پس از دستگیری زیر شکنجه قرار گرفت، اما 
دژخیم  برابر  در  شکست ناپذیر  استوار،  صخره ای  چون 
شجاعت  و  استقامت  روح  می شد  وارد  کجا  هر  ایستاد. 
را در همگان می دمید. علی عظیم زاده در دادگاه بدوی 
دادگاه  مدتی  از  پس  ولی  شد  محکوم  زندان  ماه   ۱۲ به 
تجدید نظر محکومیت او و هم پرونده هایش را به ۱۵ ماه 

افزایش داد، تنها به این دلیل که از آرمان حزبی خود دفاع کرده بود. رفیق بعد از 
آزاد شدن از زندان مجددًا شروع به فعالیت تشکیالتی کرد. سرانجام این بار بعد از 
دستگیری به تهران اعزام و محکوم به اعدام شد. رفیق علی عظیم زاده جوادی در 

تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ اعدام شد.

اماناللهحیاتی،

رفیق امان الله در سال ۱۳۰۶ در روستای خسروآباد 
نفری ای  ده  خانوادٔه  در  غرب  اسالم آباد  توابع  از 
با رنج و ستم و  زحمتکش به دنیا آمد. از همان کودکی 
فقر روبرو شد. رفیق از سال ۱۳۲۶ وارد ارتش شد. ورود 
او به ارتش با جنبشخلقیکردستان به رهبری قاضی
ساختند.  روانه  کردستان  به  را  او  بود.  مقارن  محمد 
با  رفیق  شد.  روشن  برایش  مسائل  از  بسیاری  آنجا  در 
رژیم  ماهیت  و  کرد  برقرار  رابطه  کردستان  انقالبیون 

فرماندهتیپواحدپیاده بود، به  با وجود آن که  او  ضد مردمی شاه را شناخت. 
ارتشیان  باعث شد  او  اعتراض کرد. اعالم مواضع صحیح  انقالبیون  جنگ علیه 
علیه انقالبیون ُکرد نجنگند. رفیق را دستگیر کردند، اما چون مدرکی علیه او در 
هیچ گروه یا سازمانی پیدا نکردند او را آزاد کردند و با تنزل درجه دوباره به تهران 
بازگرداندند. رفیق حیاتی در پادگان تهران با حزب تودٔه ایران آشنا گردید و در مسیر 
زیر  به مدت چهار سال  و  در سال ۱۳۳۲ دستگیر شد  او  فعالیت شد.  آن مشغول 
در  زندان،  سال  چهار  از  بعد  گرفت.  قرار  شکنجه ها  ددمنشانه ترین  و  شدیدترین 
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سال ۱۳۳۶ آزاد و به یکی از پادگان های خرم آباد تبعید شد. رفیق حیاتی در آنجا 
هم دست از فعالیت برنداشت و در میان پرسنل ارتش مواضع حزب را تبلیغ می کرد. 
هفت سال بعد از آزادی از زندان، رژیم شاه با شیوه ای مرموز رفیق امان الله حیاتی 

را در سال ۱۳۴۳ به قتل رساند. همسر رفیق در شرح جان باختن او می گوید:
در  و گفت: امشب  آمد  به خانه  او  از شب های سال ۱۳۴۳  »در یکی 
برنگشتم  اگر  باشد.  دام  یک  این  دارد  امکان  داریم،  جلسه  پادگان 
آمد و گفت: حیاتی  به در خانه  بعد سربازی  نباشید. صبح روز  ناراحت 
در اثر بیماری در پادگان درگذشته است. پزشکی قانونی بعد از معاینه 

اظهار داشت که او مسموم شده است.«

حسینقبادی، ستوان

تاریخ جان باختن: ۲۲ تیر ۱۳۴۳

 ۱۳۴۳ تیرماه  بیست و دوم  روز  سحرگاه  در 
و  شد  اعدام  قبادی  ستوان  ما،  توده ای  رفیق 
صف  به  دیگری  قهرمان  رفیق  ترتیب  این  به 
قبادی  پیوست. ستوان  توده ای  جان باختگان  
که از افسران فعال و مبارز سازمان نظامی حزب 
نفر   ۱۰ فرار  سازمان دهی  در  بود،  ایران  تودٔه 
زندان در سال ۱۳۲۹ شرکت داشت  از  توده ای 
و به همراه آنان رفت و سرانجام ناچار به مهاجرت 
سیاسی شد. رفیق تا سال ۱۳۴۰ همراه با دیگر 
در  اما  داد،  ادامه  خود  به فعالیت  حزبی  رفقای 

این سال به خاطر وضعیت روحی ویژه ای که داشت تصمیم گرفت به ایران برگردد. 
از  را  او  که  کرد  فراوان  سعی  شاه  رژیم  نیرنگ بازی  به  توجه  با  ایران  تودٔه  حزب 
بازگشت به ایران بازدارد، ولی ستوان قبادی به بازگشت خود اصرار کرد. در قبال 
اجازٔه  گرفتن  از  بعد  او  نبود.  او  خواست  قبول  جز  راهی  او  مکرر  و  دائمی  اصرار 
بازگشت و ویزا از سفارت ایران در مسکو، به ایران بازگشت. دشمنان حزب و اتحاد 
شوروی مانند معمول به دروغ گویی و اتهام زنی پرداختند و گفتند که گویا حزب تودٔه 
ایران و اتحاد شوروی ستوان قبادی را به دولت ایران تحویل داده و موجب مرگ 
او شده اند! حزب تودٔه ایران در همان زمان این اتهام فجیع را طبق اسناد رد کرد. 



۱۳۸    جان باختگان توده ای

دژخیمان شاه به رغم وعده هایی که به رفیق قبادی دادند او را  بازداشت کردند و به 
شکنجه گاه بردند. در شکنجه گاه بر او چه گذشت؟ هیچ کس خبر نداشت. سرانجام 
یک روز رژیم شاه خبر تیرباران او را اعالم کرد. با پیروزی انقالب و آزاد شدن هزاران 
زندانی سیاسی، راز مرگ رفیق فاش گردید و روشن شد که رژیم شاه مخلوع او را 
به خاطر دفاع از آرمانش، به سبب این که حاضر نشده بود علیه حزب تودٔه ایران و 

اتحاد شوروی دروغ بگوید و جانش را نجات بدهد، تیرباران کرده است.

آخرین  در  و  بود  شده  محکوم  زندان  سال   ۱۱ به  که  کارگری  صنیع،  محمد
روزهای زندگی رفیق قبادی، در بند ۳ زندان قصر، با او هم بند بوده است. او  راز 

مرگ رفیق قبادی را در نامه ای چنین فاش کرده است:
»یکی دو روز قبل از اعدام او را به زندان شمارٔه ۳ قصر آوردند. روحیٔه 
بسیار خوبی داشت، اما از چیزی خشمگین بود. با کسی حرف نمی زد. 
من خیلی دلم می خواست با او صحبت کنم. باالخره دل به دریا زدم و 
هنگامی که در حیاط سه گوش زندان شمارٔه ۳ قصر قدم می زد، کنار او 
به راه افتادم و گفتم: اجازه می دی که با هم راه بریم؟ در جوابم گفت: 
اگر سؤال پیچم نکنی، عیبی نداره. و به این ترتیب مدتی با هم قدم 
سازمان  گرفتاری  گفت:  و  زدن  حرف  به  کرد  شروع  وقت  آن  و  زدیم 
این دیگر روی  افسرها که  از  تعدادی  آمد واعدام کردن  نظامی پیش 
من خیلی اثر گذاشت و من تالش می کردم که به ایران برگردم. دلم 
من  به  که  کردم  تالش  سال  چهار  بودم.  آن ها  جای  که  می خواست 
اجازه بدهند که به ایران برگردم، ولی دوستان شوروی راضی نمی شدند 
و می گفتند که اگر به ایران برگردی ترا می کشند. سرانجام آن ها را عاجز 
کردم و باالخره با نوعی نارضایتی به من اجازٔه بازگشت به ایران دادند، و 
از قرار معلوم صحبت هایی شده بود که مرا نکشند. ولی در ایران از من 
خواستند که نسبت به حزب تودٔه ایران و شوروی ابراز تنفر کنم و به شاه 
اعالم وفاداری کنم، ولی من زیر بار نرفتم و از حزب و کارم دفاع کردم و 
حاضرنشدم به شوروی هم بد بگویم. حتی در خارج چند بار، مخصوصًا 
یک بار دکتر کشاورز با من صحبت کرد و خیلی تالش کرد که مرا به 
طرف نظریات چینی ها بکشاند. ولی من حرف او را قبول نکردم و زیر بار 
نرفتم، آخر هیچ کس مثل شوروی ها نمی تواند که نهضت سوسیالیستی 

را رهبری بکند. خالصه مرا به اعدام محکوم کردند.«
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حسینمعصومزاده،

تاریخ جان باختن: سال ۱۳۴۵

خانواده ای  در  معصوم زاده  حسین  رفیق 
گشود.  جهان  به  دیده  زحمتکش  و  تهی دست 
کارهای  با  را  خود  جوانی  و  کودکی  دوران 
حداقل  تأمین  برای  و  گذرانید  توان فرسا 
تن  مختلف  مشاغل  به  زندگی  نیازمندی های 
درداد. گاه با کفاشی، زمانی با نجاری و روزگاری 
تمام  جریان  در  می کرد.  معاش  امرار  آشپزی  با 
و  رگ  در  رنج  و  فقر  دردناک  تلخی  کارها،  این 
هزاران  سرنوشت  او  می شد.  پاشیده  پوستش 
نفر را که زیر فشار طبقاتی له شده بودند می دید 
وجودش  در  طبقاتی  فشار  این  ریشه های  و 

نزدیک  ایران  تودٔه  حزب  به  به گام  گام  را  او  درکی  این چنین  می شد.  گسترده تر 
از  ایران پیوست و به سرعت به یکی  می کرد. رفیق در سال ۱۳۲۱ به حزب تودٔه 
فعاالن برجستٔه اتحادیٔه کفاشان خراسان بدل شد. در سال ۱۳۲۸ و اوایل دوران 
مخفی شدن حزب رفیق ناچار شد به مهاجرت برود. او روزهای مهاجرت را بیهوده 
از دست نداد، بلکه  در رشتٔه کشاورزی به تحصیل پرداخت. رفیق در سال ۱۳۴۵ 
مأموریت یافت به ایران بیاید و در داخل کشور فعالیت کند. چندی بعد از ورود به 
ایران، دژخیمان ساواک رفیق را دستگیر کردند و رفیق حسین معصوم زاده هرگز از 

شکنجه گاه بازنگشت.

حسینرزمی،

تولد  تبریز  در  زحمتکش  خانواده ای  در   ۱۲۹۹ سال  در  رزمی  حسین  رفیق 
خانواده اش  شد.  آشنا  طبقاتی  ستم  و  فقر  مفهوم  با  زندگی  آغاز  همان  از  و  یافت 
به زحمت می توانستند بار سنگین هزینٔه تحصیل او را به دوش کشند، ولی با وجود 
این حتی یک لحظه در انجام این وظیفه تردیدی به خود راه ندادند. رفیق رزمی 
وظیفه شناسی را که یکی از صفات برجستٔه او بود در مکتب زندگی از پدر و مادر 
آموخت. رفیق پس از خاتمٔه تحصیالت به خدمت ارتش درآمد و توانست مدارج 
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ترقی را با سرعت کافی بپیماید و تا درجٔه سرگردی 
او  آتشین  و عشق  انقالبی  اما سرشت  یابد،  ارتقا 
به سوی   ۱۳۲۹ سال  در  را  او  ایران  خلق های  به 
سازمان افسران حزب تودٔه ایران کشانید. پس از 
ترک  را  ایران  شد  ناگزیر  رفیق  سازمان،  رفتن  لو 
روزهای  از  که  بود  کسانی  آن  زمره  در  او  گوید. 
مکتبی  خویش  برای  وطن  از  دوری  و  مهاجرت 
تکمیل  به  کافی  جدیت  با  و  ساخت  انقالبی 
طی  رفیق  کوشید.  خود  ایدئولوژیکی  اطالعات 
شور  با  را  خویش  حزبی  وظایف  همٔه  مدت  این 
بود  انسانی  او  داد.  انجام  انقالبی  یک  عالقٔه  و 
همیشه  بی توقع.  و  بی ادعا  وارسته،  درستکار، 

به دنبال فرصتی می گشت تا برای انجام کاری به ایران بازگردد. نخستین پیشنهاد 
حزب را در این زمینه با آغوش باز پذیرفت و رهسپار میهن شد. اما خیلی زود به دام 
دژخیمان ساواک افتاد. مأموران ساواک در مهرماه ۱۳۴۵ شبانه او را ربودند و پس 

از شکنجه های فجیع کشتند.

علیمظفریرودسری، پزشک

پزشکی  دانشکده   دانشجوی  مظفری  علی  رفیق   ۱۳۳۲  -۱۳۲۸ سال های  در 
بود.  ایران  تودٔه  جوانان  سازمان  عضو  و  تهران 
در زمان کودتای ۲۸ مرداد او در زادگاهش بود و 
در آنجا فعالیت حزبی می کرد. مظفری در رودسر 
به همراه چند رفیق دیگر هستٔه مقاومتی در برابر 
کودتاچیان تشکیل داد. گروه او تا اطراف رودسر 
با دژخیمان رژیم به جنگوگریزپرداختند. بعد از 
استقرار حکومت کودتا، رفیق مظفری مدت ها در 
جنگل ها و شهرهای شمال متواری بود. او چون 
عرصه را بر خود تنگ دید به فکر خروج از ایران 
افتاد و بعد از مدت ها توانست از ایران خارج شود 
و به کانادا برود. رفیق در یکی از بیمارستان های 
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کانادا ضمن اخذ تخصص مشغول به کار شد. او در مهاجرت هم لحظه ای دست 
از مبارزه برنمی داشت. ایمان او به آرمانش او را به شور می آورد. به دنبال »برنامٔه
دانشکدٔه  در  و  بیاید  ایران  به  کردند  دعوت  نیز  او  از  فراری«  مغزهای بازگشت
پزشکی اصفهان به کار مشغول شود. متأسفانه رفیق مظفری رودسری فریب برنامٔه 
رژیم را خورد و به ایران آمد و بعد از یک ماه- در دی ماه ۱۳۴۸ - او را به خانه ای 

کشاندند و ترور کردند.

علیاصغراکبریجمارانی، استادکار نجاری

رفیق علی اصغر در سال ۱۲۹۶ متولد شد. 
در تمام طول زندگی اش کارگری زحمتکش بود 
امرار  این طریق  از  و  نجاری داشت  کارگاه  که 
محرومیت  فعال،  بسیار  او  می کرد.  معاش 
و  خوش رویی  بود.  سرفراز  و  پاک  کشیده، 
خوش زبانی و تهورش در مبارزه زبانزد همه بود. 
توانسته  شدنش  زندانی  از  قبل  سالی  چند  او 
عالی  هنرسرای  در  فنی  استادکار  به عنوان  بود 
به طور غیررسمی استخدام و به خدمت مشغول 
 ،۱۳۴۹ مهرماه  اوایل  تا   ۱۳۴۸ سال  از  شود. 
بعد از این که بازجویی های اولیه از او به پایان 

و شکنجه  به »زیر هشت« می بردند  را  رفیق  نیمه های شب  رسید، دژخیمان هر 
اثر این شکنجه ها یک چشمش کور شد و چند دنده  اش شکست.  بر  می کردند. 
تمام بدن او نقش آتش های سیگار جالدان را بر خود داشت. بااین همه او هرگز 
در برابر دژخیمان سر تسلیم فرود نیاورد. سرانجام او را به زندان قصر تحویل دادند 
و در آنجا بعد از یک محاکمٔه فرمایشی اعدام کردند. سحرگاه روز ۱۱ فروردین ماه 
نیز که چون شهاب ثاقب  را  او  ۱۳۵۰ وقتی که خواستند همان یک چشم سالم 
غرشی  با  ببندند،  اعدام  جوخٔه  مقابل  در  می کرد  رسوخ  دژخیمان  قلب  اعماق  تا 

تندرآسا فریاد زد: 
بازمانده چشم یک همین با میخواهم ببندید!... »نمیخواهم
ببینمگلولههاییکهقلبمراهدفقرارمیدهندمارکآمریکایی

دارندیاانگلیسی؟«
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پرویزحکمتجو، عضو کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

تاریخ جان باختن: ۲۴ خردادماه ۱۳۵۳

سال  در  حکمتجو  پرویز رفیق 
متوسط  قشر  از  خانواده ای  در   ۱۳۰۶
زندگی  طول  در  او  آمد.  به دنیا  روشنفکر 
کودکی و جوانی که به دلیل مأموریت های 
آن  و  شهر  این  در  خانواده  همراه  پدر 
زندگی  سیمای  با  می شد،  ساکن  شهر 
واقعی مردم میهنش آشنا شد. وقتی این 
دنبالٔه  پرویز  گرفت،  پایان  خانه به دوشی 
مانند  آنگاه  و  داد  ادامه  را  تحصیالتش 
شور  تأثیر  تحت  که  دیگر  جوان  هزاران 
می کردند  گمان  میهن پرستی  عشق  و 
به میهن  نیز می توانند خدماتی  ارتش  در 
انجام دهند، به دانشکدٔه خلبانی رفت. او 

در سال ۱۳۳۱ به سازمان افسری حزب تودٔه ایران پیوست و پس از لو رفتن سازمان 
افسری حزب، توانست از ایران خارج شود. سال ۱۳۴۳، رفیق حکمتجو به همراه 
رفیق علیخاوری برای تجدید سازمان حزب تودٔه ایران به وطن بازگشت. مدتی 
شاه،  رژیم  بیدادگاه  در  حکمتجو  پرویز رفیق  شدند.  دستگیر  رفیق  دو  هر  بعد 
جان باختن را به ازای مبارزه به خاطر آزادی میهنش، به خاطر زندگی بهتر توده های 
زحمت، و به خاطر بهروزی خلق های ایران پذیرا شد. پرویز در بیدادگاه های شاه به 
اعدام محکوم شد. فشار افکار عمومی و مبارزه پیگیر حزب در ایران و خارج، رژیم 
را واداشت حکم را به حبس ابد تبدیل کند. دژخیم تصمیم گرفت چهرٔه قهرمانی 
آن از کشد.  به زیر  داشت  زحمت  توده های  انظار  در  که  اوجی  از  را  پرویز  رفیق 
پستا2۴خردادماه13۵3نبردبیامانرفیقحکمتجوبادژخیمانساواک
جان آرمانیاش  نبرد این درراه رفیق کرد. پیدا ادامه درشکنجهگاه شاه
باخت. روز ۲۳ اردیبهشت ماه که موعد مالقات پرویز با خانواده اش بود زندانبانان 
پرویز را سه شبانه روز است که برای بازجویی به کمیته مشترک  به خانواده گفتند 
آیندگان خبری کوتاه  حکومتی روزنامٔه  روز ۲۴ خردادماه  برده اند.  ضد خرابکاری 
منتشر کرد مبنی بر این که پرویزحکمتجوبه»مرضاوره«فوتکردهاست. 
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خانوادٔه پرویز به ساواک مراجعه می کنند. ساواک می گوید پرویز در بیمارستان بهار 
با  بیمارستان  سردخانٔه  در  می روند.  بهار  بیمارستان  به  خانواده  است.  کرده  فوت 
آن کشیده  روپوشی کوتاه روی  و  َدر گذاشته شده  لنگٔه  پرویز که روی یک  جنازٔه 
معروف  جالدان  و  )بازجویان  تهرانی  و  رسولی،  زندپور،  می شوند.  روبرو  بودند 
را  صورتش  فقط  می توانید  می گویند:  خانواده  به  بودند  سردخانه  در  که  ساواک( 
ببینید و او را شناسایی کنید. وقتی شکنجه گران ساواک روپوش را از روی صورت 
و  می بینند  پرویز  گیجگاه  دو  بر  سوختگی  جای  دو  خانواده  می زنند،  کنار  پرویز 
عالوه بر آن متوجه می شوند که ناخن های پایش هم سیاه است. جالدان ساواک 
پرویزحکمتجو بر اثر شکنجه جان نباخته است. ولی  اصرار داشتند ثابت کنند 
انقالب که جنایت های ساواک  پیروزی  از  و هم پس  بود  معلوم  موقع  آن  در  هم 
بیش ازپیش فاش شد، تأیید شد که رفیق پرویزحکمتجو بر اثر مقاومت دلیرانه 

در برابر جالدان ساواک و در زیر شکنجه جان باخته است.

بهافسرجانباختٔهتودهایرفیقپرویزحکمتجو
سپاسبرتوکهپوالدبیخللبودی

روانچوکورهخورشیدشعلهورکردی

بهکارنامٔهایامقصهاتباقیست

حدیثعمراگرچندمختصرکردی

سپاسبرتوکهدربندهایابلیسی
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فرشتهبودیودردامَمکرنفتادی

بهبازجوییدردادگاهدرزندان

الیدقیقٔهآخرچوکوهِاستادی

حسابخویشنکردیبهکارزاربزرگ

تمامعمرچوسربازجانبهکفرفتی

همیشهدرصفیارانخلقجاویدی

ارباتنرنجورخودزصفرفتی

درآندیارکهروزاستتیرهوغمگین

مقامراحتیوجایشادکامینیست

بهخوننویسدهرروزشاهنامدگر

سیاهکاریایندیوراتمامینیست

بهراهحزبچهپیگیروبیتوقعومرد

بهقولخویشچهپابندبودهایپرویز

نمونهایاستحیاتتوبهرنسلجوان

ایامجاهدبیباکتودهایپرویز

احسانطبری

ترانهایبرایپرویز
)Guerino Levita(شعریازشاعرمترقیایتالیایی،گوئرینولویتا

پرویزحکمتجو!مااکنوندربرابریکدیگریم

تو،آنجا،برصفحۀروزنامه»ئونیتا«

من،اینجا،درپشتمیزکارم.

اگربهخاطرصورتکمیگردتونبود،

منچهرۀخودرادرچهرۀتومیدیدم:

موهایکساناست،

دیدگانیکهمحکوممیکنند،شبیهاند
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سبیلهاهم،

آنچهکهبیشازهمهمجذوبمکرد

درزیراینپیراهنسفیدقلبیهمانندقلبمناست

بهتواطمینانمیدهم،رفیقپرویز!

اشکیدردیدهامننشست،

ولیزخمیوجودمراآتشزد.

گوییبرادرمراکشتهاند

هشتسالتراشکنجهدادهاند!

آخرچراکمونیستشدی!

آنشترسیمایلگامگسسته،

آنشاه،حکمکشتنتراداد

اندوهبزرگمیهنپرستانایرانیراحسمیکنم

آریهمیشهگرانتماممیشود

پنجرهایبهسویجهانگشودن

فلورانس-ژوییه/تیر-مردادماه

سعیدمحمدعلیزاده،

رفیق شهید سعیدمحمدعلیزاده در سال ۱۳۲۸ 
در شبستر و در خانواده ای از قشر متوسط جامعه چشم 
و  ابتدایی  تحصیالت  پایان  از  پس  گشود.  جهان  به 
متوسطه در سال ۱۳۴۸ وارد دانشگاه تبریز گردید و در 
سال ۱۳۵۲ در رشتٔه فیزیک فارغ التحصیل شد. سعید 
از آغاز ورود به دانشگاه به صورت جستجوگری خالق 
به جریان های متفاوت انقالبی نزدیک شد. در اواخر 
سال ۱۳۵۱ نهال بذرهای آگاهی سیاسی و اجتماعی  
ایران، و  تودٔه  بانگ رسای حزب  ایران،  رادیوپیک
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جزوه  ها و نشریه های حزبی در اندیشه جستجوگرش چون درختی بالید و از سعید 
شخصیتی نو و با جهان بینی ای مارکسیستی  لنینیستی ساخت. سعید در حزب تودٔه 
مزدوران ساواک دستگیرش  در همان سال  آغاز کرد.  را  دوباره اش  زندگی  ایران 
کردند، ولی به علت نیافتن مدرک آزاد شد. سعید پس از فراغت از تحصیل در لباس 
افسر وظیفه مشمول خدمت در آموزش و  پرورش شهر میاندوآب شد. او به توده ها 
باوری عظیم داشت. وقتی چند دهکدٔه اطراف میاندوآب در محاصرٔه شدید سیل 
قرار گرفت، سعید این فرزند حزب توده ها، به محض اطالع به نجات روستاییان 
شتافت و پنج روز متوالی هم دوش خانه به دوشان دهات آذربایجان با قهر طبیعت 
مبارزه کرد. همین مهر و عشق او به توده ها و نفرت و کین آگاهانه اش به طبقات 
ستمگر و رژیم جالد پهلوی کافی بود که دژخیمان روز سیزده خردادماه ۱۳۵۳ به 

بهانٔه شنا در زرینه رود به زندگی او خاتمه دهند.

هوشنگتیزابی،

تاریخ جان باختن: ۷ تیر ۱۳۵۳ 

هوشنگتیزابی در سال ۱۳۲۲ در 
شهر تهران چشم به جهان گشود. پس 
از پایان دوران دبیرستان، در ۱۹ سالگی 
تهران  دانشگاه  پزشکی  دانشکدٔه  وارد 
شد. در آنجا بود که در پشت سنگر رزم 
توده های  اصلی  دشمن  جوان،  نسل 
با قلب عاشقش  و  زحمتکش را شناخت 
هوشنگ  برگزید.  را  مبارزه  پرتالطم  راه 
در اولین گام ها به دام خصم پلید گرفتار 
آمد. او معتقد بود که مرزی بین زندگی و 
مبارزه نیست. زندگی خود مبارزه ای بس 

طوالنی است. تیزابی بعد از رهایی از دام خصم، دگرباره پیگیرتر و پوینده تر فعالیت 
با همٔه وجود  این جوان پرشور، بی محابا  آنجا که  از  اما  دنبال گرفت.  را  سیاسی 
در  دیگر  بار  برمی داشت،  گام  آزادی  پرنور  سرزمین  به  رسیدن  برای  گران قدرش 
سال ۱۳۴۲ غل و زنجیر گزمه ها بر پایش افتاد. اما در سینٔه او چشمه ای می جوشید 
که به دریا راه داشت. چشمه ای روشن  از خورشیدها. در زیر شکنجه های وحشیانٔه 
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بعد  ایستاد.  استوار  کوهی  چون  دالورانه  و  نگشود    لب  از  لب  الشه خوار  کرکسان 
بر  آنجا  در  او  آوردند.  نظامی  بیدادگاه  به  را  او  دژخیمان  فراوان،  شکنجه های  از 
ضد تجاوزهای رژیم به حقوق پایمال شدٔه توده های مردم لب به سخنانی طغیانی 
گشود. هنگامی که رئیس بیدادگاه با لحنی دلسوزانه  از او خواست که برای خودش 

هم که شده این جمالت را بیان نکند، با فریادی رعدآسا این چنین گفت:
و نفروخته هیچ به را ایدئولوژیکیام و اخالقی شرافت »من
و باتودههایزحمتکشعالیترین نخواهمفروخت.میثاقمن

عمیقترینپیوندهااست.«
در بیدادگاه نظامی او را به ده سال زندان محکوم کردند، اما به علت کمی سن، 
این مدت به پنج سال کاهش یافت. هوشنگتیزابی جان شوریده ای داشت که 
بدان هنگام که تازه بال می گشود، در زیر دامن شب دیرپا به بند کشیده شد. در 
هوشنگ مرتدانی چون  انقالبی نمایان را افشا می کرد.  زندان افکار منحرف را و 
نمایانٔه  چپ  ادعاهای  رد  در  او  می کرد.  رسوا  بی دریغ  را  نیکخواه«ها  »پرویز
قرار  بررسی  مورد  به دقت  را  شمال  جنگل های  »ما  می گفتند:  که  مائوئیستها 

دادیم، تا مکان مناسبی برای شروع انقالب بیابیم«، می  گفت:
و تجربٔهطبقه انقالبمحصول نیست؛ وشما کارمن »انقالب
بزرگ لنین آنها مورد در که کارگر طبقٔه همان است. تودهها

میگوید:بدونآنهاتمامبمبهایعالمفاقدقدرتند.«
در سال ۱۳۴۹ تیزابی از بند رها گشت، اما زنجیر اسارت بر پای مردم میهنش 
پربیم  بیشٔه  کمین  باوجود  زجرها،  تمام  به رغم  او  بود.  خورده  گره  سخت تر  هنوز 
خفاشان، در وادی این رزم دیرپا به فتح سرزمین رهایی می شتافت. او در راه دشوار 

مبارزه، حزب تودٔه ایران را یافت. او می گفت:
حزب از نفرت رسیدم. ایمان به و کردم شروع نفرت از »من
و ایمانبهاینحزب،نبردوشهادت اما تودهمیراثپدرمبود،
سوسیالیسمرا،خودمیافتم.کینهامکوربود،اماایمانمچراغدر

دستداشت.هیچدستیباالترازدستحقیقتنیست.«
حکم  جا  همه  در  گسیخته  افسار  سانسور،  و  اختناق  و  ترور  که  شرایطی  در 
نام  به  سیاسی  و  مخفی  نشریه ای  انتشار  به  دست  تیزابی،  هوشنگ می راند، 
را  ظلمت  سینٔه  الماس نشان  خنجری  چون  زمان  آن  در  که  زد  »بهسویحزب« 
تا  ایران می خواست،  تودٔه  به شاهراه حزب  دروازه ای  را  بهسویحزب  او  درید. 
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جوان ترها تجربه های تلخ او را در یافتن راه از بی راه تکرار نکنند. او این تجربه را 
همواره با افسوس به یاد می آورد:

بهماتزریقکردهبودندکه »کالهگشادیسرماگذاشتهبودند.
حزبتودهیکدکانسیاسیاست.یکدکانسیاسیکهبااشارٔه
رهبر تا چند سرگذشت آمده. بهوجود استالین کوچک انگشت
عاجزوزبونویکمشتسیاهیلشگربیبووخاصیترابهجای
شناسنامٔهتمامعیاریکحزبکبیر،حزبشهداوقهرمانها،به
اینمنظره از ما بودند.بیشرفهاچهتردستاند! قالبکرده ما
ازدسترسوبات را اماوقتیخودمان احساستهوعمیکردیم،
تبلیغاتیکهذهنجامعٔهروشنفکریراپرکردهبودرهاندیم،روزبهو
سیامکووارطانوشوشتریوآرسنرایافتیم،مبشریووکیلیو
محققزادهوهزارانقهرمانگمنامراکشفکردیم.میراثجاودانی
باتاروپودمیهنماآمیختهو ازتعالیممارکسیسملنینیسمرا،که
هزارانهزارآتشزیرخاکستربهجاگذاشتهبازیافتیم،ودرچهرٔه
این از برگ هر راشناختیم. قهرمانخلقهایخود حزب،چهرٔه
شناسنامٔهانقالبی،هرعضوازاینسپاهبیشمارشهداوقهرمانان
وآرشهایزندهوبیدار،برایاثباتفعالیتیکحزبرزمجوکافی

بودند.آنگاهازقضاوتخودشرمسارشدیم...«
او خود  آنجایی که  یافت،  در شکنجه گاه  را  دیگر خود  بار  از چند سال،  بعد  او 
حماسه شد. در شکنجه گاه - سهمناک ترین آزمایشگاه ایمان - دشمن می خواست 
راز او، راز خلق، راز حزب توده ها را بداند. رفقای حزبی در بهسویحزب که در ادامٔه 
راه هوشنگ همچنان منتشر می شد، پایان درخشان حیات این قهرمان توده ای را 

چنین تصویر کرده اند:
»دژخیم گفت: »کله پوک!«

هوشنگ گفت:»دلمبرایتمیسوزدفلکزده.«

کشید.  عربده  نومیدی  و  خشم  فرط  از  و  کرد  قروچه  دندان  دژخیم 
هوشنگ گفت:

»مرابکشوخودتراخالصکن.«

دژخیم گفت: »مطمئن باش این کار را می کنم.«
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هوشنگ در نگاه دیوانه وار او این تصمیم را خواند. دژخیم داشت سوزن 
نازکی را مرتب در زیر ناخن های او فرو می برد. با هر فشاری، یک تکٔه 
کوچک یاقوت روی انگشت های هوشنگ می درخشید. تمام عضالت 
هوشنگ در حال تشنج بود. دژخیم گفت: »زیر دست های من عاقبت 

نرم خواهی شد.«

در ضمیر خود می شنید:  را  پرولتاریایی  رژٔه یک سپاه  هوشنگ صدای 
»ولیاگرنتوانیزبانمرابازکنی؟«

دژخیم گفت: »باز می کنم.«

صف های کارگران حجم مغزش را پر کرده بود. پرچم سرخی در باد تکان 
می رفت،  پایین  و  می شد  سنگین  هوشنگ  چشم  پلک های  می خورد. 
اما جانش نفس تازه می کرد. دژخیم آماده می شد تا آخرین قطره های 
حیات او را نابود کند. اینک هوشنگ ساحت شیفتگان آزادی را بازیافت 
رفیق  آزادی  آورد.  راه  رهروان  برای  تازه ای  پیام  ُپرافتخارش  با مرگ  و 

هوشنگتیزابی از شقایق زار خلق بردمید ودر قلب تاریخ فسانه شد«،
آن روز ۷ تیرماه ۱۳۵۳ بود.

اسماعیلصادقیاقدم،

رفیق که در جوانی به حزب تودٔه ایران پیوسته بود، از مبارزان برجستٔه نهضت 
دموکراتیک خلق آذربایجان بود. او بعد از سال ۱۳۲۵ به تهران آمد و به فعالیت حزبی 
ادامه داد. بعد از کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، رفیق اسماعیل در مبارزه بر ضد 
رژیم کودتا نقشی مهم به عهده گرفت. در سال ۱۳۳۷ یک خائن گروه حزبی رفیق 
اسماعیل را لو داد. رفیق اسماعیل دستگیر و  به ۱۰ سال زندان محکوم شد. چند 
سال بعد دژخیمان رژیم که دریافتند بر اثر شکنجه ها و آزارهای زندان رفیق اسماعیل 
در آستانٔه مرگ است، او را آزاد کردند. رفیق اسماعیل مدت کوتاهی بعد از آزادی 
بر اثر صدمات ناشی از شکنجه جان باخت. او هنگام مرگ به فرزند سه  از زندان 

ساله اش بابک وصیت کرد که راهش را که راه حزب تودٔه ایران است ادامه دهد.

تورجحیدریبیگوند،

رفیق تورج در سال ۱۳۳۲ در دهستان سنقر کلیایی )در استان کرمانشاه( در 
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روستای سورن آباد و در خانواده ای زمین دار 
داد  امکان  او  به  خانوادگی  رفاه  شد.  متولد 
در کرمانشاه و سپس در تهران در دبیرستان 
میان  در  کند.  تحصیل  دانشگاه  سپس  و 
تودٔه  حزب  قدیمی  رزمندگان  اطرافیانش 
ابتدای جوانی  او در  و  ایران حضور داشتند 
سوسیالیستی  آرمان های  و  مبارزه  مفهوم  با 
مبارزان  گروه  آن  از  تورج  شد.رفیق  آشنا 
جوانی بود که با انگیزه های واالی انسانی، 
ایمان  و  زحمتکشان  به  سرشار  عشقی  با 
به  به آرمان های سوسیالیستی  خدشه ناپذیر 
زدند.  دست  آن  با  قطعی  و  بی امان  مبارزٔه 

آنان به ُسَنن درخشان جانبازی و فداکاری و ایثار بی دریغ جان در راه اهداف انسانی 
بخشیدند  تازه ای  جان  دارد،  استوار  و  دیرینه  جایگاهی  ما  مردم  مبارزات  در  که 
آن هم در دورانی که رژیم وابسته و ضد خلقی شاه برای حفظ منافع غاصبانٔه خود 
اربابانش رذیالنه ترین شیوه ها را علیه مردم به کار بسته بود و سازمان اهریمنی  و 
می کرد.  سرکوب  شکل  وحشیانه ترین  به  را  آزادی خواهی  ندای  هرگونه  ساواک 
این شور فداکاری و آزادگی که به سرعت در میان بخش بزرگی از جوانان و به ویژه 
دانش آموزان و دانشجویان جامعٔه ما رسوخ  کرد، ازیک طرف بیان گر زوال محتوم 
رژیمی بود که می کوشید با حیوانی ترین و رذیالنه ترین وسایل، همٔه راه های مبارزه 
عظیمی  انقالبی  انرژی  از  دیگر  طرف  از  و  کند،  سرکوب  را  ما  خلق  و  مسدود  را 
مقابله  قدرت  آن  فوران  مقابل  در  نیرویی  هیچ  که  می داد  خبر  ما  جامعٔه  بطن  در 
نمی توانست داشته باشد.  رفیق تورج در آن سال ها در زمرٔه پیشگامان تظاهرات 
تظاهرات  در  را می گذراند،  دبیرستان  و هنگامی که سال چهارم  بود  دانش آموزان 
دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به گرانی بلیط اتوبوس شرکت جست. او 
پس از آن فعاالنه به اعتراض های خیابانی و مبارزات اعتصابی دانش آموزان سال 
ششم متوسطه پیوست که قوانین جدید آموزشی را برنمی تابیدند. در سال ۱۳۵۱ 
رفیق تورج با کوله باری از محفوظات پراکنده به دانشگاه صنعتی شریف گام نهاد. 
کرده  گره  مشت های  با  و  می کوفت  به زمین  پا  ناشکیبا  شورشی  یک  او  وجود  در 
داشت  قصد  دیگر  بسیاری  همچون  نیز  او  می خواند.  به مبارزه  را  نامهربان  جهان 



دیگر جان باختگان توده ای از سال ۱۳۳۲ تا زمان پیروزی انقالب ۱۳۵۷        ۱۵۱

پیکاری را که می پنداشت ضرورت آن را به خوبی دریافته است در گسترٔه میهنش 
رواج دهد، ولی کدام مبارزه؟ او تنها یقین داشت که این نظام معیوب و عقیم باید 
تظاهرات  در  او  نمی دانست.  به وضوح  هنوز  را  این  چگونه؟  ولی  شود.  دگرگون 
دانشگاه فعاالنه شرکت می کرد و در سیاسی تر کردن این حرکت ها می کوشید. سعی 
می کرد تا آنجا که می تواند از امکانات صنفی موجود برای باال بردن آگاهی دیگر 
دانشجویان بهره گیرد و تا آنجا که مقدور است محفوظات و خرد مبارزه جوی خویش 
را به دیگران منتقل کند. با تالش او و دیگر دانشجویان مترقی اکثر مجمع های 
فعال و مجاز دانشجویی به امکانات مساعدی برای رشد فکری و عملی آنان تبدیل 
شد. در سال دوم دانشگاه، رفیق تورج و چند تن از رفقایش محفلی برای مطالعٔه 
تشکیل  ایران  سیاسی  و  اقتصادی-اجتماعی  اوضاع  بررسی  و  مارکسیستی  آثار 
دادند. در ابتدا به دور از هیاهوی جریان »مسلحانه« به مطالعه پرداختند. هنوز راه 
برای شان ُپرابهام بود، ولی التهاب و شور و شوق، به همراه ناآگاهی ایدئولوژیکی 
و سیاسی و کم تجربگی، آنان را به این سو و آن سو می کشاند. او در سال ۱۳۵۳ به 
سازمانچریکهایفداییخلق پیوست و دیری نپایید که با دستگیر شدن یکی 
از بهترین یارانش ناگزیر شد به طورکامل زندگی مخفی درپیش بگیرد. پس از مدتی 
قرار شد که او در هیئت کارگری در کارخانه ای کار کند. او با شور و شوق از این امر 
استقبال کرد و از این به بعد بود که رفیق تورج با روبرو شدن و لمس واقعیت های 
عریان زندگی واقعی و مبارزٔه پرولتاریا در کارخانه، رفته رفته به خطا بودن راه مبارزٔه
سازمانچریکهایفداییخلق پی برد. او با آنکه سن زیادی نداشت و »بیماری
کودکیچپگرایی« و »چهبایدکرد؟« لنین تنها کتاب هایی بودند که از مجموعٔه 
در  به تجربٔه شخصی اش  اتکا   با  اختیار داشت،  ادبیات مارکسیستی-لنینیستی  در 
کار میان کارگران، بینش و درک خود را از سوسیالیسم علمی ارتقا داد. تورج در 
این مسیر به اصول علمی مبارزٔه سیاسی و شکل های متنوعی که مبارزٔه سیاسی 
به منظور دستیابی به نیروی توده ها و به ویژه طبقٔه کارگر می تواند مورداستفاده قرار 
دهد عمیقًا پی برد. طبیعتًا در این سیر تکاملی گام به گام به راه حزب تودٔه ایران، 
به این  باختنش  جان  هنگام  در  چنان که  گردید،  نزدیک  ایران،  کارگر  طبقٔه  حزب 
رسالٔه  تحولش  از  دوره  همین  در  تورج  رفیق  بود.  یافته  خدشه ناپذیر  ایمانی  راه 
آن  در  و  نوشت  را  ازمارکسیسم-لنینیسم«  انحراف تبلیغمسلحانه، »تئوری
راهی را که خود برای دستیابی به جوهر آموزش های مارکسیسم لنینیسم طی کرده 
ایناثرگرانقدروبرجستهومستدلتحلیلیرفیقتورج بود تشریح نمود. 
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میان در رایج مارکسیستی غیر نظریات برخی تصحیح در بیگوند حیدری
جوانانشیفتٔهمبارزهدرراهطبقٔهکارگرنقشیمهمداشت. او به تأثیر مخربی 
که »مائوئیسم« در نظریات او و هم رزمانش باقی گذارده بود به خوبی آگاه بود و 
در مبارزه با این نظریٔه ضد مارکسیستی تا پایان عمر کوتاه ولی پربارش فعال و کوشا 
بود. رفیق تورج حیدری بیگوند در ۱۲ مهرماه ۱۳۵۵، هنگامی که ۲۳ سال داشت، 
و مبارزات، زندگی، باخت.  جان  خیابانی  درگیری  در  ساواک  دژخیمان  به دست 
اندیشههایرفیقتورجدرتصحیحنظریاتبخشیازهمرزمانشکهسپس
ادامهدادند،نقشی بهمبارزه ایرانپیوستندودرصفوفآن بهحزبتودٔه

مؤثرداشت.

رحیمشیخزاده،

رشد  آغاز  در  یعنی   ۱۳۵۷ اردیبهشت ماه   ۱۶ در 
سریع و توفانی مبارزات انقالبی مردم کشورمان بر ضد 
رژیم منفور پهلوی، جنایت کاران ساواک وحشت زده 
و خشمگین از خیزش مردم، رفیق رحیمشیخزاده، 
سازمان از منشعب »گروه عضو  و  توده ای  مبارز 
تهران  در خیابان های  را  فداییخلق«  چریکهای
بازگذاردن  برای  ساواک  شناسایی و دستگیر کردند. 
دست خود در شکنجٔه نامحدود رفیق، شایع کرد که 
او در  هنگام دستگیری جان باخته است. اما واقعیت 

خالف این بود و رفیق شیخزاده درواقع زیر شکنجه های وحشیانٔه مزدوران ساواک 
جان باخت. رفیق رحیم شیخزاده در خانواده ای زحمتکش در شهر مشکین شهر 
به دنیا آمد و در انزلی بزرگ شد. او از همان دوران کودکی همراه با تحصیل برای 
به  زود  خیلی  رحیم  می کرد.  نیز  کار  خانواده اش  دشوار  زندگی  گذران  به  کمک 
اعتراض علیه نظام فاسد، غارتگر، و جنایت کار حاکم برخاست و به این سبب مدتی 
رحیمشیخزاده پس از آزادی از زندان به مبارزه ادامه  نیز به زندان افتاد. رفیق 
داد و به همراه چند تن از دوستانش دست به تشکیل یک گروه زد. گروه او ابتدا به 
از مشی  اثر آگاهی  بر  سازمانچریکهایفداییخلق پیوست. اما خیلی زود، 
نادرست و جدا از تودٔه این سازمان، از آن جدا شد و سپس به »گروهمنشعباز
سازمانچریکهایفداییخلق« ملحق گردید. رفیق رحیمشیخزاده به دلیل 
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صداقت انقالبی و تالش پیگیر برای کسب آگاهی سیاسی، راه حزب تودٔه ایران را 
برگزید و به هنگام جان باختنش یک توده ای مؤمن بود.

ابراهیممفتاح،

به دنیا  ُکردکوی  در   ۱۳۳۳ سال  در  ابراهیم  رفیق 
برای  مبارزه  و  شد  آشنا  فقر  و  رنج  با  نوجوانی  از  آمد. 
پایان دادن به این رنج و فقر را آموخت. او از همان بدو 
ورود به دبیرستان یک مبارز سیاسی محسوب می شد. 
پس از مرگ پدر، مسئولیت ادارٔه زندگی خانواده اش 
مشکالت  تمام  وجود  با  او  و  گرفت  قرار  او  دوش  بر 
در  تحصیل  به  و  یابد  راه  مشهد  دانشگاه  به  توانست 
و  شور  به علت  رفیق  شود.  مشغول  ریاضی  رشتٔه 
اشتیاقش به مبارزه از دانشگاه اخراج شد. مدتی بعد با 

ثبت نام در دانشکده آمار و انفورماتیک به تحصیل ادامه داد. اما مزدوران ساواک، 
مأموران خفقان و شکنجه از آن دانشکده هم او را اخراج کردند. او در جستجوی 
کامل ترین و بهترین راه، راه حزب تودٔه ایران را برگزید. رژیم جالدپرور و جنایت کار 
آریامهری که این رفیق مبارز را زیر فشار گذاشته بود، با سوِءظن به این که توده ای 
بار  آخرین  برود.  سربازی  به  شد  مجبور  رفیق  کرد.  برابر  چند  او  بر  را  فشار  است 
شد  فرح آباد  هوایی  نیروی  پادگان  وارد   ۱۳۵۷ اردیبهشت ماه   ۲۹ جمعه  روز  رفیق 
و  به قتل رساندند  را  او  آریامهری  آنجا خارج نشد. جالدان  از  پای خود  با  و دیگر 
جسد خون آلودش را که آثار زخم و شکنجه بر آن دیده می شد همانروز در ساعت ۳ 

بعدازظهر به پزشکی قانونی منتقل کردند.

علیمطلبزاده،

تاریخ جان باختن: چهارم دی ۱۳۵۷

رفیق علی در خانواده ای کارگری متولد شد. پدرش 
زحمتکشی بود که در جوانی به خاطر مبارزات پیگیرش 
در سنگر فداییان فرقٔه دموکرات آذربایجان نشان لیاقت 
گرفته بود. فقر و محرومیت علی را محکوم کرد تا سه 
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آهنگری کرد،  تابستان ها کار کند. خیاطی کرد،  و  بخواند  را درس  از سال  فصل 
حفاری کرد و هر کار شاّق دیگری را بر گردن گرفت، و بدین سان این آمیزٔه کار و 
دانش، حقیقت زندگی و تلخی محرومیت طبقاتی را با گوشت و پوست و استخوان 
خود احساس کرد. رفیق با استعداد خارق العاده ای که داشت خیلی زود به عرصٔه 
مبارزٔه سیاسی گام نهاد و به حزب توده ها پیوست. این توده ای جوان در روز چهارم 
در  آمریکا  سفارت  برابر  در  امپریالیستی  ضد  تظاهرات  جریان  در   ۱۳۵۷ دی ماه 

خیابان طالقانی با رگبار گلوله از پای درآمد.

بهفردا
بهگلگشِتجوانان

یاِدمارازندهداریدایرفیقان!

کهمادرظلمتشب

زیربالوحشیخفاشخونآشام

نشاندیمایننگینصبحروشنرا

بهرویپایٔهانگشترفردا.

وخونما

بهسرخیگلالله

بهگرمیلبتبداربیدل

بهپاکیتنبیرنگژاله

ریختبردیوارهردیوارکوچه

ورنگیزدبهخاکتشنٔههرکوه

ونقشیشدبهفرشسنگیمیدانهرشهری...

وایناستآنَپَرنِدنرمَشنگرفی

کهمیبافید

وایناستآنگلآتشفروزشمعدانی

کهدرباغبزرگشهرمیخندد

وایناستآنلبلعلزنانیرا

کهمیخواهید

وَپرَپرمیزندارواحما
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اندرسروِدعشرتجاویدتان

وعشقماستالیبرگهایهرکتابیرا

کهمیخوانید.



شمایاراننمیدانید

چهتبهاییتنرنجورماراآبمیکرد

چهلبهاییبهجاینقشخندهداغمیشد

وچهامیدهاییدردلغرقابخوننابودمیگردید.

ولیمادیدهایماندرنماِیدورٔهخود

حصاِرساکتزندان

کهدرخودمیفشاردنغمههایزندگانیرا

سِرآزادمردانرافرازچوبههایدار

ورنجیکهاندرونکورٔهخودمیگدازدآهنتنها.

طلسمپاسداراِنفسونهرگزنشدکارا

کسیازمانهپایازراهگردانید

ونهدرراهدشمنگامزد.

واینصبحیکهمیخنددبهرویبامهاتان

وایننوشیکهمیجوشددرونجامهاتان

گواهماستاییاران!

گواهپایمردیهایما

گواهعزمما

کزرزمها

جانانهترشد! 

محمدُزَهری
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جانباختگاندیگر،ازکودتای2۸مرداد32تاپیروزیانقالب۵۷ 

رفقا:

آودیسمسروپیان، در ۲۳ آبان ماه ۱۳۳۲ در یکی از کوچه های فرعی خیابان 
نتیجٔه  در  و  قرار گرفت  دژخیمان شاه  ]انقالب[ هدف مسلسل  شاهرضای سابق 

خون ریزی در گذشت.

نسیمطلوعکریمی، در سال ۱۳۳۲، بر اثر شکنجه جان باخت. 

حسن)کارگر حلبی ساز(، بعد از کودتا. 

حسیناوحدیاصفهانی، ۲۹ خردادماه ۱۳۳۲.

زاونزاخاریان، بعد از کودتا.

بندر  راه آهن  در  واگن  آهنگر  کارگر  افراسیاب، 
ترکمن. دژخیمان رژیم در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ او را زیر 

چرخ های قطار گذاشتند.

جهانگیرباغدانیانترور.

نساوانسیه، بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ وقتی به مالقات همسر زندانی اش 
رفته بود در اثر ضربات افسر نگهبان زندان ابتدا بچه اش را سقط کرد و سپس خود 

او بر اثر خون ریزی جان باخت.

هوشنگپوررضوانی، سال ۱۳۳۷.

هرمزنیکراهرشتی،۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۳۳ در کشتار دسته جمعی زندانیان 

رفیقجهانگیرباغدانیان رفیقهرمزنیکراهرشتی رفیقهوشنگپوررضوانی
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زندان رشت.

سبزعلیمحمدپورماسالی،  ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۳۳، در کشتار دسته جمعی 
زندانیان زندان رشت.

دسته جمعی  کشتار  در   ،۱۳۳۳ اردیبهشت ماه   ۲۳ محبتخواه،  محمدتقی
زندانیان زندان رشت.

کشتار  در   ،۱۳۳۳ اردیبهشت ماه   ۲۳ فخرائی،  پرویز
دسته جمعی زندانیان زندان رشت.

اصغرمالاکبرزاده، قالیباف. ۱۳۳۴، زیر شکنجه.

غالمرضاجنتدوست، کارگر نقاش.

برای  شاه  که  هنگامی   ،۳۵ یا   ۱۳۳۴ سال  در 
به  می رفت  کشور  از  خارج  به  بغداد  پیمان  امضای 
ابتدا در  او  جوخٔه اعدام سپرده شد. 

عضویت  به   ۱۳۳۱ اواخر  در  و  بود  عضو  جوانان  سازمان 
حزب پذیرفته شد.

آرامائیسسرکیسیان، سال ۱۳۳۶.

نورمحمدقرینچیک، سال ۱۳۳۷.

آرمائیسقاراخانیان، سال ۱۳۳۷.

خسروجهانبانآزاد، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹.

عباسنورایی، سال ۱۳۴۶. 

جوادفروغیالیاسی، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹.

حسنزهتابسرابی،۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹.

اردیبهشت   ۱۴ آذری،  علی
۱۳۳۹، در زندان تبریز اعدام شد.

سال  حسینی،  شاه مسلم
دژخیمان  مغزی  ضربٔه  اثر  بر   ،۱۳۴۳

در زندان.

عبداللهمختار، سال ۱۳۴۳.
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علیحسینشمس، دهقان.  سال ۱۳۴۶.

محمودمیرکاظمی، ۱۹ دی ماه ۱۳۵۱.

داریوشنیکگو، سال ۱۳۴۶.

ِوِرژ)معروف به فری(، در بهجت آباد ترور شد.

محمدجعفرکریمی، سال ۱۳۴۶.

حمزهفوی، بعد از کودتا.

توماس، راننده. روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ در میدان بهارستان با گلولٔه دشمن جان 
باخت. 

تهران.  دانشگاه  فیزیک  دانشکدٔه  سوم  سال  دانشجوی  بیات،  نصرالله
شهریورماه ۱۳۳۳.

رفیقمحمدجعفرکریمی رفیقحمزهفوی
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رفقا:

محمدجانجانیان، کارگر

همان  از  آمد.  به دنیا  همدان  در  محمد  رفیق 
کودکی مزٔه فقر را چشید و تا ۱۴ سالگی در همدان 
واداشت  را  او  زندگی  وضعیت  اما  می کرد،  سپری 
تهران  در  بیاید.  تهران  به  زندگی  گذران  برای  تا 
می خواند،  درس  شب ها  و  می کرد  کارگری  روزها 
اما به علت فشار زندگی نتوانست به تحصیل ادامه 
تحصیل  ترک  متوسطه  پنجم  کالس  در  و  دهد 
کرد. اولین کارخانه ای که در آن مشغول به کار شد 
در  کار  از مدتی  رفیق پس  بود.  کارخانٔه مستوفی 
این کارخانه به علت دفاع از حقوق کارگران اخراج 
کار  مختلف  کارخانه های  در  او  بعد  به  آن  از  شد. 

کرد، اما در هیچ کدام بیش از یک سال دوام نیاورد. شرایط سخت کار در کارخانه، 
استثمار و ظلمی که حکم فرما بود او را با ظلم اجتماعی و تضاد طبقاتی آشنا ساخت. 
رفیق وقتی عضو سندیکای بافنده سوزنی شد از سویی در جهت اتحاد طبقٔه کارگر 



۱۶۰    جان باختگان توده ای

فعالیت می کرد و از سوی دیگر به کار محفلی می پرداخت. رفیق حدود سال های 
با تشکیل این  از دوستانش محفلی مخفی تشکیل داد.  با کمک چند تن   ۱۳۵۵
محفل مخفی کارگری چرخشی دیگر در افکار محمد پیدا شد. او از همان جا به 
پیک رادیو و گفتارهای  مقاالت  او  بعد  به  دوران  این  از  ایران رسید.  تودٔه  حزب 
ایران ثبت و با کمک رفقایش تکثیر  و پخش می کرد. پس از مدتی این محفل 
حزبی در ارتباط با سازماننوید - سازمان زیرزمینی حزب تودٔه ایران - قرار گرفت. 
از این زمان فعالیت او شبانه روزی شد، و در همین هنگام به عضویت هیئت مدیرٔه 
سندیکای بافنده سوزنی نیز درآمد. با باال گرفتن جوشش نیروی خلق، به فعالیت 
محمد و یاران او افزوده شد. پخش سریع هفته نامٔه نوید در رأس تمام کارها قرار 
می داد.  انجام  جدیت  و  به دقت  را  حزبی  نشریات  دیگر  و  نوید  پخش  او  داشت. 
آن  به  ایران مثل چشمه ای می ماند. همه  تودٔه  محمد همیشه می گفت: »حزب 
امپریالیسم،  و  رژیم،  سرسپردگان  ارتجاع،  خرده بورژواها،  روشنفکران،  می  تازند. 
وجز این ها. ولی این چشمه هم چنان زنده است و می جوشد و همٔه این گل والی 
را می شوید. ... سرانجام همه به حقانیت آن اعتراف خواهند کرد.« در اوج نبرد 
مسلحانٔه خلق علیه ارتش مزدور شاه در بهمن ماه ۱۳۵۷، آن زمان که محمد در 
به مغزش  با گلوله های مزدوران که  بود،  به کمک مجروحان شتافته  نبرد  میدان 
در   ۵۷ بهمن   ۲۳ بامداد  در  جانجانیان  محمد  رفیق  آمد.  در  پای  از  کرد  اصابت 

میدان َارک جان باخت.

خسرومقصودی،

رفیق خسرو، دانشجوی دانشکدٔه فنی دانشگاه تهران درنبرد روز ۲۲ بهمن ماه 
۱۳۵۷  برای تصرف رادیو ایران در میدان َارک به خاک وخون درغلتید. این رفیق 

نهایی  رستگاری  راه  را  ایران  تودٔه  حزب  راه  قهرمان، 
جویندگان حقیقت می دانست. در آستانٔه قیام به رفقای 

حزبی اش گفته بود:
ببریم.  به کار  باید  اینک  آموخته ایم  »آن چه 
به  و  می آموختیم  که  کلمه ای  هر  روز  یک 
گلوله  صدها  از  ُپربارتر  می دادیم،  دیگران 
هزاران  از  ُپرمعنی تر  گلوله  هر  امروز  و  بود. 

هزار کلمه است.«
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نادرعبدالمناف، کارگر آرماتوربند

شهادت: در حمله به یک مرکز ساواک در کوی اطبای تبریز در روز ۲۲ بهمن 
۱۳۵۷ بر اثر اصابت گلوله به جمجمه اش جان باخت. در این حمله یکی دیگر از 
رفقای توده ای به شدت مجروح شد. نادر به هنگام مرگ سلحشورانه اش فقط ۱۸ 
سال داشت. اما همین سالیان سرشار از کار و رنج، با همٔه کوتاهی، نمونه وار بود. 
طول زندگی به چه کار می آید اگر عمقی نداشته باشد. رفیق نادر مبارزه را آیین و 

درفش هویت خویش ساخته بود.

محمدسلطانزاده، معلم دورٔه راهنمایی در خوی، ۱۳۵۷

در بحبوحٔه نبرد همه جانبٔه انقالب و ضد انقالب در ۲۲ 
بهمن ماه ۵۷ ، با رگبار پلیس آریامهری در فلکٔه مرکزی شهر 
اورا  پیشانی  خوی چون سرو شادابی ریشه کن شد. گلوله 
یک  نقش  دیوار،  روی  شده اش  پریشان  مغز  با  و  شکافت 
این  کنار  در  کرد.  تصویر  توأمان  را  حماسه  یک  و  جنایت 
نقش، مردم شاخه های سرسبز سرو را به دیوار نصب کردند، 

تا یاد این جان عاشق در یادها بماند.





جانباختگانتودهایازپیروزیانقالبتاآغازجنگعراقو
ایران

رفقا:
قریشی، الله حجت

۱۳۵۷ ۷ اسفند  تاریخ جان باختن: 
از  یکی  گاورد،  دهکدٔه  در  حجت الله  رفیق 
از  سرشار  جهانی  به  چشم  ساری،  نزدیک  روستاهای 
دوران  از  که  حجت  رفیق  گشود.  محنت  و  رنج  و  فقر 
دبیرستان در جست و جوی سنگری بود تا در آن برای 
تودٔه  حزب  با  دانشگاه  در  برزمد،  زحمتکشان  آزادی 
ایران آشنا شد. رفیق چند بار دستگیر شد، اما همواره 
دالورانه زیر شکنجه مقاومت کرد و لب از لب باز نکرد. 
گروه  به نام  گروهی  نفر  چند  با  رفیق  انقالب  از  پیش 
او  کند.  فعالیت  بتواند  بیشتر  تا  داد  تشکیل  »آزادی« 
و اعالمیهها بود، خودش ساختٔه که دستگاهی با

راتکثیرودرساری،بهشهر،نکاوگلوگاهپخشمیکرد. رفیق  نشریات
می گفت: حجت 
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است.  هم دوش  شگرفی  سرگذشت  و  تاریخ  ایران،  تودٔه  حزب  »با 
وارطان  و  و سیامک  روزبه  تبرّک  به  پرجاذبه، چیزی  و  چیزی مرموز 
و  موج  شبیه  چیزی  می زند،  موج  حزب  این  تاریخ  سطر  سطر  در 
توفان.« در روزهای ۲۰ تا ۲۲ بهمن ماه ۵۷ در قیام مسلحانٔه خلق 
کسانی   ۱۳۵۷ اسفندماه   ۷ روز  رفت.  ساری  به  سپس  و  کرد  شرکت 
مسموم  را  رفیق  است،  نشده  روشن  جنایتکارشان  ماهیت  هنوز  که 

کردند و پیکر پاکش را به دریا انداختند. 

آذرنوشمهدویان،حسینشیانی،
توطئه گری  آغاز  در  حسین  و  آذرنوش  رفقا
امپریالیسم در کردستان، بدون کم ترین گناه و تنها 
به اتهام عضویت در حزب تودٔه ایران، در کرمانشاه 
اعدام  شدند. آنان در پای چوبٔه اعدام سرود حزب 
را می خواندند. رفیق آذرنوش روز ۲۳ مهرماه ۱۳۲۵ 
این محله پیش  آمد.  به دنیا  تبریز  در محله چرندآب 
صمدبهرنگی را به جامعٔه ایران  از او مبارزی چون 
در  خردادماه   ۱۵ قیام  در  رفیق  بود.  داده  تحویل 
 ۱۳۴۸ سال  در  او  بود.  مردم  خروشان  امواج  میان 
برای یافتن کار به کرمانشاه رفت. در آنجا توانست 
را آغاز  ایران  با سازمان مخفی حزب تودٔه  همکاری 
صفوف  به  رسمًا  انقالب  پیروزی  از  بعد  رفیق  کند. 

حزب تودٔه ایران پیوست و فعالیت وسیع خود را در کرمانشاه آغاز کرد. ظهر ۲۸ 
مردادماه ۱۳۵۸ وقتی که سرانجام /توطئه های ضد انقالب/ تشنج ها کردستان 
هم  را  ایران  تودٔه  جوانان  سازمان  دلیل  بدون  کرمانشاه  در  کشید،  به آتش  را 
اجارٔه  در  دفتر  که  این  به جرم  تنها  را  آذرنوش  رفیق  بعد  ساعتی  کردند.  تعطیل 
در  عضویتش  از  سرافرازی  با  بازجویی  در  رفیق  کردند.  دستگیر  است،  بوده  او 
حزب تودٔه ایران دفاع کرد. رفیق آذرنوش را همراه با رفیق حسین شیانی تنها 
تیرباران  چوبٔه  به  نیمه شب  ایران،  کارگر  طبقٔه  حزب  در  عضویت  به جرم  تنها  و 
بستند. دو رفیق در حالی که سرود حزب را می خواندند بدون کم ترین گناه جان 

باختند.

رفیقآذرنوشمهدویان
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رفیقجانباخته:علیپرندگام،کارگر
تاریخ جان باختن: ۶ آذرماه ۱۳۵۸

رفیق علی پرندگام در سال ۱۳۱۳ در شهر قزوین 
در خانواده ای کارگری به دنیا آمد. هنگامی که تازه به 
تودٔه  جوانان  سازمان  به  بود  رسیده  سالگی   ۱۷ سن 
رفیق   ۳۲ مرداد   ۲۸ کودتای  از  پس  پیوست.  ایران 
علی تحت پیگرد قرار گرفت و برای خالصی از پیگرد 
به تهران آمد و در آنجا ماندگار شد. پس از انقالب ۵۷ 
در روز سه شنبه ۶ آذرماه ۱۳۵۸ ضد انقالبیونی که برای 
بودند  کرده  حمله  پاستوریزه  شیر  کارخانٔه  به  سرقت 
رفیق علی را به خاطر اینکه به مقابلٔه آنان شتافته بود 

به ضرب گلوله به قتل رساندند.

غروبستاره

برایهرستارهایکهناگهان

درآسمان

غروبمیکند،

دلمهزارپارهاست.

دلهزارپارهرا،

خیالآنکهآسمان

-همیشهوهنوز-

ُپرازستارهاست،

چارهاست.
محمدُزَهری
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فراخوانکمیتٔهمرکزیحزبتودٔهایراندرآغازجنگتحمیلی
آمریکابرایران:

هموطنان!

براندازی  توطئٔه  در چارچوب  ایران که  به  رژیم مزدور عراق  نظامی  تجاوز  با 
امپریالیسم آمریکا انجام می گیرد، خلق قهرمان ایران امروز با یکی از لحظه های 

سرنوشت ساز تاریخ خود روبرو است....

حزب ما اکنون برای خود وظیفه ای مقدس تر از دفاع از انقالب و جمهوری 
توطئٔه  چارچوب  در  عراق  مزدور  رژیم  که  اینک  و  نمی شناسد،  ایران  اسالمی 
براندازی امپریالیسم آمریکا تجاوز همگانی خود را علیه میهن ما آغاز کرده است، 
آنها  رأس  در  و  انقالبی  نیروهای  با سایر  راه همکاری  از  این وظیفه، جز  انجام 

نهادهای برخاسته از انقالب میسر نیست.

رفقا،هواداران،ودوستانحزب!

تاریخی در حیات  این لحظٔه  با درک عظمت و حساسیت  در هر جا هستید، 
مردم ما و تمام خلق های منطقه، چنان که سنت شایستٔه شماست، آمادٔه فداکاری 

و جانبازی در راه دفاع از انقالب و جمهوری اسالمی ایران باشید.

31/۹/13۵۹
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عسکردانششریعتپناهی،
در  شریعت پناهی  دانش  عسکر  رفیق 
و  شد  متولد  سمنان  در   ۱۳۲۹ خردادماه   ۲
سمنان  در  را  متوسطه  و  ابتدایی  تحصیالت 
برای  و تهران گذراند و سپس در سال ۱۳۴۷ 
عازم  برق  مهندسی  رشتٔه  در  تحصیل  ادامٔه 
فعالیت  با  هم زمان  او  گردید.  غربی  آلمان 
مدت  شاه-ساواک،  رژیم  علیه  خود  پرشور 
کوتاهی را به مشاهده، مطالعه و داوری دربارٔه 
انجمن در  که  دانشجویان  سیاسی  گروه های 
می یافتند  حضور  ُکلن  شهر دانشجویی
پس  ماه   ۸ حدود  در  سرانجام  و  بود،  مشغول 
صداقت  به سائقٔه  غربی،  آلمان  به  ورودش  از 

انقالبی و ذکاوت فطری خود راهی را برگزید که تا پایان زندگی کوتاه اما نمونه وار 
به  نمی شناسد،  خستگی  که  کوششی  و  است  بی پایان  گویی  که  نیرویی  با  خود، 
آن وفادار ماند: او راه حزب تودٔه ایران را برگزید و به عضویت حزب درآمد. چنین 
بود که او فرصت یافت تا استعداد درخشان خود را به عنوان رزمنده ای انقالبی در 
حزب  اختیار  در  را  آن  همٔه  و  دهد،  پرورش  ایران  تودٔه  قهرمان پرور  حزب  مکتب 
عسکر کار و اندیشه را با هم توأم ساخته بود. او هم زمان با  و خلقش قرار دهد. 
فعالیت های دائمی، از هر فرصتی، ولو اندک، برای باال بردن دانش نظری خود 
سود می جست. اما کار عسکر به فعالیت سیاسی و درس خواندن- درس خواندنی 
که سرانجام هم به علت فعالیت های انقالبی او به اتمام نرسید- محدود نمی شد. او 
مجبور بود برای تأمین معاش و مخارج زندگی محدود و بی توقع خود نیز دست به 
کارهای گوناگونی بزند، از کار در کارخانه و چاپخانه گرفته تا کارهای ساختمانی 
که »راحت  ترین« آن ها رانندگیتاکسی از ۹ شب تا پنج صبح بود. و تازه اندک 
درآمد خود را هم صرف مخارج حزبی می کرد. این رزمندٔه دالور، این توده ای نمونه 
و این انقالبی صادق، پس از سال ها پیکار بی امان با رژیم محمدرضاشاهی و انواع 
آزمون  شایستگی  به برکت  سرانجام  چپگرایان،  و  چپنمایان  انحرافی  نظریات 
شده اش، به عضویت کمیتٔهحزبیسراسرآلمانفدرال گزیده شد.هنگامی که 
نبرد تاریخی پر شکوه مردم ایران اوج می گرفت، به دستور حزب خود به ایران آمد 
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و در آن روزهای سرنوشت ساز انقالب، در کنار توده های مردم، در نبرد علیه رژیم 
و  ادامه می یافت  به گونه ای دیگر  نبرد  انقالب،  پیروزی  از  شاه شرکت کرد. پس 
حزب او را به عنوان یکی از شایسته ترین کادرهای خود به یکی از حساس ترین 
مسئولیت های حزبی برگزید، و به عنوان مسئولسازمانایالتیحزبتودٔهایران
در  حزب  تشکیالت  سازمان دهی  در  عسکر  فرستاد.  خطه  آن  به  درخوزستان، 
سراسر خوزستان نقش فعال و درجه اول داشت. او به مثابه یک انقالبی حرفه ای، 
تمام زندگی خود را وقف پیشبرد جنبش انقالبی ایران و رشد و گسترش حزب تودٔه 
آمریکا  امپریالیسم  ششم  توطئٔه  که  بود  کار  همین  بر  و  کرد،  خوزستان  در  ایران 
به وقوع  ایران  به  صدام  تجاوز  به صورت  ایران  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  برای 
عسکر در پی  پیوست و ارتش صدامی عراق حمله اش را از خوزستان آغاز کرد. 
فراخوان حزب تودٔه ایران به مقابلٔه فعاالنه با تجاوز صدامیان، گام در جبهٔه نبرد 
نهاد و در سازمان دهی نیروهای مردمی در خطوط »خونینشهر« ]خرمشهر[ 
توپخانٔه  آتش  شدید  فشار  اثر  بر   ،۱۳۵۹ مهرماه   ۲۰ روز  در  داشت.  مهمی  نقش 
دشمن، فرمانده جبهه فرمان عقب نشینی داد. اما رفقای ما و مردمی که در پشت 
جبهٔه »خونینشهر« ]خرمشهر[ آمادٔه دفاع بودند حاضر نبودند حتی یک وجب 
از خاک میهن را به دشمن سپارند، و بنابراین به کمک آمدند. عسکر در این تالش 
حماسه آمیز نقش درجه اول و نمایان داشت. او این بار نیز هم چون گذشته با تمام 
قوا به سازمان دادن مقاومت و دفاع توده ای در مقابل متجاوزان صدامی برخاست 
مسجدجامع )مقّر فرماندهی ستاد مشترک و تدارکات شهر( تماس  با  و ازجمله 
گرفت. عسکر به همراه دیگر هم رزمانش موفق شدند که در مقاومت نقش مهمی 
سربازانودیگرمردمقهرمانشهر در برابر فشار  ایفا کنند. این رفقا همراه با 
دشمن به منظور اشغال شهر به مقابله برخاستند. دشمن به حاشیٔه شهر نزدیک شده 
باز  بود. ولی »خونینشهر« قهرمان  به حوالی کشتارگاه »خرمشهر« رسیده  و 
هم حماسه آفرید. همگی، از سربازان میهن دوست و رشید گرفته تا مردم دالور و 
انقالبی و رزمندگان توده ای، متحد و یک پارچه، به دفاع از خانه و کاشانه و انقالب 
خود برخاستند، فشار دشمن جنایت کار را خنثٰی کردند و چند کیلومتر نیروهایش را 
به عقب راندند. رفیق عسکردانششریعتپناهی در حدود ساعت ۱۱، هنگامی 
که در سنگر واقع در چهارراهخیام موضع گرفته بود برای کمک رساندن به سنگر 
فرود  او  نزدیکی  در  خمپاره ای  هنگام  همین  در  و  شد  خارج  خود  سنگر  از  مجاور 
آمد و  منفجر شد. پیکر برومند این رزمندٔه توده ای دو نیم شد و در راه میهن خود 
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جان باخت. پیکر خونینش را به زادگاهش، سمنان، بردند. گروه کثیری از مردم 
به استقبال فرزند قهرمان شهر به بیرون شهر به پیشواز آمده بودند. شهر برای تشییع 
جنازٔه جان باخته خود، شهید خلق، جان باخته حزب تودٔه ایران، تعطیل شده بود. 
ژاندارمری،  احترام شهربانی، دستٔه موزیک  مردم، گارد  در مراسم تشییع جنازه، 
مادر  داشتند.  شرکت  ایران  تودٔه مرکزیحزب کمیتٔه هیئتسیاسی اعضای 

رفیق عسکر به مردمی که در سوگ قهرمان می گریستند، می گفت:
دلش  که  رفت  آنجا  به  او  نکنید.  گریه  عسکر  باختن  جان  »بر 
و  باشید  استوار  رفت.  حزبش  به راه  وطنش،  به راه  او  می خواست. 

راهش را ادامه دهید.«
در اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران به مناسبت جان باختن رفیق عسکر 

آمده است:
دیگر، درخشان نمونٔه هزاران بههمراه درخشان، نمونٔه »این
طیپیکار۴0سالٔهحزبتودٔهایرانعلیهامپریالیسمجهانخوار
بهسرکردگیامپریالیسمآمریکا،باردیگربهروشنیاثباتمیکند
کهتودهایهاازپیگیرترینمبارزانضدامپریالیستوپرشورترین
مدافعاناستقالل،آزادیوتمامیتارضیکشورخویشاندودر

اینراهسترگباتمامهستیخودایستادهاند.«

اصغربادفر،
جنوب  تف زدٔه  سرزمین  در  اصغر  رفیق 
جهان را شناخت، و در سرزمین رزم و کار با فقر 
آبادان  در  رفیق  شد.  چهره  در  چهره  استثمار  و 
بزرگ  انقالب  شعله های  وقتی  گرفت.  دیپلم 
ایران در گرفت، رفیق اصغر، چون همٔه فرزندان 
رنج و کار، به صف اول سنگرهای انقالب رفت. 
توده ای  مبارزان  با  رفیق  سنگرها،  همین  در 
حزب  به  انقالب  پیروزی  آستانٔه  در  و  شد  آشنا 
می خندید،  همیشه  که  او  پیوست.  ایران  تودٔه 
می گفت: »من یک سرباز حزب تودٔه ایرانم.« 

به دنبال فراخوان حزب، رفیق لحظه ای درنگ نکرد و به میدان کارزار رفت. در آنجا 
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به او وظیفٔه انبارداری را سپردند. رفیق بی تاب بود. می گفت: »جای توده ای ها در 
صف اول انقالب است.« رفیق اصغر آن قدر تالش کرد، تا بعد از ۲۴ ساعت به 
صف مقدم نبرد منتقل شد. او در صف مقدم جبهٔه جنگ، روز چهارم مهرماه ۱۳۵۹،  

در راه میهن جان باخت.

محمدتقیچاووشی،
او  شد.  متولد  اهواز  در   ۱۳۳۰ در  محمدتقی  رفیق 
تبریز  دانشگاه  در  متوسطه،  تحصیالت  پایان  از  بعد 
فارغ التحصیل  روان شناسی  رشتٔه  در  و  شد  پذیرفته 
با  را  خود  مبارزات  دانشگاه،  همان  از  رفیق  گردید. 
به دست   ۱۳۵۵ سال  در  کرد.  آغاز  پهلوی  ننگین  رژیم 
دژخیمان ساواک اسیر و به شکنجه گاه برده شد. رفیق 
اثر  تبریز شرکت کرد و در  در قیام ۱۹ بهمن ماه ۱۳۵۶ 
ضربٔه باتوم پلیس دست راستش شکست. او در آستانٔه 

پیروزی انقالب به حزب تودٔه ایران پیوست. به دنبال فراخوان کمیتٔه مرکزی حزب 
ایران، رفیق به جبهه رفت و در ۲۲ مهرماه ۱۳۵۹ در زادگاهش اهواز جان  تودٔه 

باخت.

محمدرضاآذریان،
در  اردیبهشت ماه ۱۳۴۱   رفیق محمدرضا در ۳۱ 
دنیای  بر  چشم  آبادان  زحمتکشان  محالت  از  یکی 
پرشکوه  انقالب  آغاز  با  گشود.  آریامهری  ستم  از  پر 
ایران، رفیق آذریان به مبارزات خلق پیوست و در این 
زمان با رفیقی توده ای آشنا شد و همکاری حزبی اش 
را با پخش اعالمیه ها و تراکت های حزب تودٔه ایران 
به  مدتی  رفیق  انقالب،  پیروزی  از  بعد  کرد.  آغاز 
همکاری با سازمان چریک های فدایی خلق پرداخت 
و از بهار ۱۳۵۹ مجددًا همکاری خود را با حزب تودٔه 

ایران از سر گرفت. رفیق آذریان وقتی به جبهه می رفت، در لحظٔه خداحافظی به 
خواهرش وصیت کرد:
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مردم  نامٔه  در  را  اسمم  شوم  کشته  اگر  هستم،  توده ای  دیگر  »من 
بنویسید.«

 ۲۶ در  بیمارستان  به  انتقال  از  پس  و  شد  مجروح  نبرد  جبهٔه  در  آذریان  رفیق 
مهرماه ۱۳۵۹ جان خویش را نثار انقالب کرد.

حجتذوالفقاری،
خانواده ای  در   ۱۳۳۹ سال  در  حجت  رفیق 
کارگری در آبادان به دنیا آمد. او در خالل سال های 
و  شد  آشنا  نفت  کارگران  مبارزات  با   ۱۳۵۵  -۱۳۵۴
پرشکوه  انقالب  آغاز  با  پرداخت.  سیاسی  به فعالیت 
فعالیت  با  نزدیک  از  توانست  حجت  رفیق  ایران، 
پیروزی  آستانٔه  در  و  شود  آشنا  سیاسی  گروه های 
ایران  تودٔه  حزب  به   ۱۳۵۷ آذر ماه  در  انقالب، 
فراخوان  به دنبال  و  دشمن  تهاجم  آغاز  با  پیوست. 
به  حجت  رفیق  ایران،  تودٔه  حزب  مرکزی  کمیتٔه 

نبرد رفت. روز ۲۷ مهرماه ۱۳۵۹، هنگامی که خونین شهر )خرمشهر(  جبهه های 
نبرد در روز اول  با دشمن می رزمید، رفیق حجت در جریان  غرقه در دود و خون 
به  هم وطنی  مجروح  خونین  پیکر  رساندن  برای  که   هنگامی   ۱۳۵۹ آبان ماه 
بیمارستان از سنگر بیرون آمد و بالفاصله هدف گلولٔه دشمن قرار گرفت. بعد از 
در  ذوالفقاری  حجت  توده ای  قهرمان  رفیق  باخت.  جان  بیمارستان  به  او  انتقال 

لحظه های پایانی زندگی اش به مادرش می گفت:
برای  که  است  بهایی  ما  مرگ  مادر.  بخند  بخند.  مادر،  نکن  »گریه 
ما،  مرگ  من،  مرگ  می پردازیم.  امپریالیسم  یوغ  از  وطن  کردن  آزاد 
جهان  بام  بر  را  زحمتکشان  آزادی  پرچم  که  است  زندگی ای  آن  خود 

برمی افرازد.«

مجیدملکزاده،
پایان  از  پس  او  شد.  متولد   ۱۳۳۰ تیرماه   ۱۲ در  ملک زاده  مجید  رفیق 
تحصیالت متوسطه وارد دانشگاه علم و صنعت تهران شد. رفیق در سال ۱۳۵۱ 
در معاشرت با یکی از رفقای دانشگاهی اش که از مسئوالن واحد حزبی »آرمان« 
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بود، با آرمان انقالبی حزب تودٔه ایران آشنا شد. او در اواخر سال ۱۳۵۳ به عضویت 
در   ۱۳۵۶ سال  تابستان  در  و  شد  پذیرفته  آزمایشی 
شاخٔه انتشارات و مکاتبات واحد »آرمان« با کمیتٔه 
اوایل  در  مجید  رفیق  پرداخت.  به فعالیت  مرکزی، 
سنگین  ماشین آالت  تعمیر  شرکت  در   ۵۷ سال 
استخدام شد. ولی چند ماه قبل از انقالب در نتیجٔه 
فلیت در اعتصاب های سیاسی و صنفی سراسری از 
کار اخراج شد. او تا پیروزی انقالب تمام وقت خود 
پس  و  کرد  حزب  آرمان های  راه  در  مبارزه  صرف  را 
واحدهای  سایر  چون  حزب،  علنی  فعالیت  آغاز  از 
حزبی زیر پوشش فعالیت های تشکیالتی حزب قرار 

گرفت. رفیق مجید بالفاصله با آغاز جنگ به جبهه رفت و به عنوان فرمانده دسته 
نیروهای  یورش  در   ۱۳۵۹ آبان ماه   ۱۱ روز  سرانجام  و  پرداخت،  دشمن  با  نبرد  به 

مسلح جمهوری اسالمی ایران به دشمن جان باخت. 

سیمینسالمیزاده،
آبادان  در  متوسط  قشر  از  خانواده ای  در   ۱۳۳۹ مردادماه  دوم  سیمین  رفیق 
متولد شد و تحصیالتش را در همین شهر به پایان رساند. او در روزهای شکوهمند 
آستانٔه  انقالب به زندگی ای نو، سیاسی، و انقالبی پای نهاد و به  صف حزب تودٔه 
با همواره او بود.  آشنایی  چهرٔه  آبادان  مردم  برای  سیمین  چهرٔه  پیوست.  ایران 
دستهایازنسخههاییتازهچاپشده»نامٔهمردم«سراسرشهرآبادانرا
زیرپامیگذاشت. با آغاز تهاجم دشمن به خاک میهن، رفیق سیمین بالفاصله 
گروه های  انتقال  از  پس  پیوست.  )خرمشهر(  خونین شهر  جبهٔه  دفاع  سازمان  به 
امداد خونین شهر )خرمشهر( به آبادان، رفیق سیمین به آبادان رفت و در آنجا به 
خدمت ادامه داد. روز ۱۳ آبان ماه ۵۹ هنگامی که از کار امداد بازمی گشت به او 
کرده  زخمی  را  عده ای  جنایت کار  صدام  توپخانٔه  گلولٔه  مجاور  خانٔه  در  که  گفتند 
ترکش  جا  همان  در  و  شتافت  مجروحان  به کمک  درنگ  بدون  سیمین  است. 
آبانماه13۵۹ در1۹ رفیقسیمین درید.  هم  از  را  قهرمانش  پیکر  خمپاره ای 
درراهدفاعازمیهنجانباخت.مردمشهرپیکرخونینرفیقجانباختهرا

گلبارانکردند.واوبهقافلٔهجانباختگانتودهایپیوست.
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امیرعلیخانی، کارگر
   ۱۳۲۸ در  دهقانی  خانواده ای  در  امیر  رفیق 
با کار شبانه روزی  بود،  رنج  او که فرزند  آمد.  به دنیا 
نان  جست و جوی  در  سپس  بگیرد.  دیپلم  توانست 
صنعتی  شهر  در  و  پیوست  ایران  کارگر  طبقٔه  به 
قزوین مشغول به کار شد. امیر در آستانٔه انقالب به 
آمریکایی  آغاز تهاجم  با  ایران پیوست.  تودٔه  حزب 
میهن  خاک  به  صدام  جنایت کار  رژیم  به وسیلٔه 
نان آوری  ُپرجمعیت اش  آن که خانوادٔه  با  انقالبی، 
جز او نداشت، رفیق بدون لحظه ای درنگ به صف 
مقدم جبهه رفت. روز دوم آذرماه ۱۳۵۹، در جبهٔه 

دزفول، گلوله ای رفیق را که در صف اول جبهه می جنگید از پای انداخت و او را 
به شدت زخمی کرد. پیکر درهم شکستٔه رفیق را به تهران آوردند و در بیمارستان 
بستری کردند و در چهارم آذرماه ۱۳۵۹ جان باخت. او در لحظه های پایانی حیات 

قهرمانانه اش به مجروح دیگری که در تخت کناری او خوابیده بود، گفت:
تاریخ دریای به من گفت، ارانی که همانطور نمیمیرم. »من
میپیوندم.منهمراهجانباختگانحزبتودٔهایرانهمیشهزنده

خواهمبود.«
آری، رفیق امیر  به تاریخ پیوست.

محزوننادری،
رفیق محزون نادری در سال ۱۳۳۵ در روستای 
عشایری  خانواده ای  در  بروجن  نزدیکی  در  بلواجی 
به دنیا آمد و در نوای نی چوپانان و گذر از کوه های 
این  در  و  شد  آشنا  کار  و  رنج  با  کشیده  به فلک  سر 
مکتب پخته گشت. در ۱۴ سالگی در جستجوی کار 
به اصفهان رفت و با کار ۱۲ ساعته در یک خیاطی 
امرار معاش کرد. در همین مدت با ظلم و استثمار 
آغاز  با  شناخت.  را  توده ها  فقر  و  شد  آشنا  طبقاتی 
انقالب در صف اول نبرد با جالدان شاه جای گرفت 
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و طولی نکشید که با رزمندگان توده ای آشنا شد و انوار گرمابخش خورشید حقیقت 
را لمس کرد. رفیق نادری به حزب تودٔه ایران پیوست و زندگی ای جدید و سراسر 
رزم و ایثاری را آغاز کرد. با شروع جنگ، در پاسخ به فراخوان حزب تودٔه ایران 
این  گلگون  پیکر  سرانجام  و  شتافت  تجاوزگران  با  نبرد  سنگرهای  به  داوطلبانه 
بر دستان مردم  آذرماه ۱۳۵۹  از خاک میهنش در اول  توده ای قهرمان در دفاع 
زحمتکش زادگاهش تشییع و بزرگداشته شد و به خاک سپرده شد. او وصیت کرد:
باد زنده بنویسید: قبرم روی من قول از شدم... شهید »اگر

حزبتودٔهایران.«

حمیدرضادوراندیش،
خانواده ای  در   ۱۳۳۸ سال  در  حمیدرضا  رفیق 
شهر  همین  در  آمد.  به دنیا  بجنورد  در  زحمتکشی 
و  کشید  قد  توده ها  رنج  متن  در  و  خواند  درس 
در  را  ایران  سراسر  انقالب  شعله های  وقتی  بالید. 
به  ایران  زحمتکشان  همٔه  مانند  رفیق  گرفت،  بر 
جبهه های نبرد با استبداد رفت. در همین جبهه بود 
که در قلب سنگرهای خلق با توده ای ها آشنا شد. او 
وقتی انقالب بساط ننگین سلطنت را روبید به حزب 
صدام  نظامی  تهاجم  آغاز  با  پیوست.  ایران  تودٔه 
حزب  مرکزی  کمیتٔه  فراخوان  انتشار  و  آمریکایی 

او  رفت.  میهن  خاک  به  تجاوز  ضد  بر  نبرد  جبهه  به  بی درنگ  رفیق  ایران،  تودٔه 
یک بار بر اثر ترکش خمپاره به شدت مجروح شد و بعد از درمان نسبی، همین که 
توانست روی پای خود بایستد دوباره به جبهه رفت. روز ۷ دی ماه ۱۳۵۹ در حملٔه 
رزمندگان دالور ایران به دشمن متجاوز، رفیق که در قلب جبهه قرار داشت بر اثر 
مبدل  خاکستر  به  ذره  ذره  و  شد  شعله ور  آن ها  آتش  در  دشمن  گلوله های  بارش 
گردید و جان عاشق خویش را نثار انقالب کرد. رفیق قهرمان در وصیت نامه اش 

نوشت:
»منبهدستورحزبمبهجبههمیروم.منبهخاطرحفظوحراست
ازحیثیتوشرافتمملکتومردمغیوروقهرمانایرانوتمام
بهسرکردگی امپریالیسم سلطٔه زیر در که جهان زحمتکشان
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امپریالیسمجهانخوارآمریکاچونکوهاستوارمبارزهمیکنند،
داوطلبانهبهجبههمیروم.«

ابراهیمراسخقاضیانی)مجید(،
در  )مجید(  ابراهیم  توده ای،  قهرمان  رفیق 
سال ۱۳۳۲ در رشت به دنیا آمد. در همین شهر 
درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۵۵ در همان 
 ۲۵۰۰ خاکستر  زیر  از  انقالب  شعله های  که  روز 
زیرزمینی  سازمان  به عضویت  می زد،  جرقه  ساله 
»نوید« درآمد. رفیق که تمام هستی اش را وقف 
و  هیجان  و  شور  با  بود،  کرده  حزب  در  فعالیت 
بدون خستگی به پخش »نوید« و دیگر نشریات 
از  رفیق  که  نکشید  طولی  می پرداخت.  حزبی 
جریان  در  رفیق  شد.  نوید  سازمان دهندگان 
میدان های  همٔه  در  توده ها  دوشادوش  انقالب 

در  می پرداخت.  موضعی  تظاهرات  سازمان دهی  به  فعاالنه  و  داشت  شرکت  نبرد 
فعاالن  از  گروهی  با  همراه  ابراهیم  رفیق    ۵۷ بهمن ماه   ۲۳ و   ۲۲ و   ۲۱ روزهای 
سازمان »نوید« در حمله به پادگان ها و مراکز ساواک شرکت داشت. بعد از پیروزی 
با امپریالیسم به نبرد ادامه داد.  انقالب رفیق راسخ قاضیانی در جبهه هایی جدید 
نثار دفاع  را  با آغاز جنگ، داوطلبانه به جبهه رفت و روز ۱۲ دی ماه جان خویش 
از میهن و انقالب کرد. رفیق ابراهیم در آخرین نامه ای که از جبهه برای رفقای 

توده ای فرستاد نوشت:
داشته نامی تودهای شهدای جرگٔه در که دارم دوست »خیلی
باشمواگرروزیشهیدشوم،دوستدارمکهبانامحزبتودٔه
شهید بنویسید قبرم سنگ روی در و بسپارید بهخاکم ایران
انقالبش و ملت راه در را جانش حزبش بهدستور که تودهای

تقدیمکرد.«

علیتختی،
آمد.  به دنیا  خرمشهر  در  متوسط  قشر  از  خانواده ای  در   ۱۳۳۳ در  علی  رفیق 
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ایران  باشکوه  انقالب  جریان  در  او  رساند.  به پایان  بندرعباس  در  را  تحصیالتش 
در صف های اول نبرد بود و در آنجا با توده ای ها 
ایران  تودٔه  حزب  کنار  در  پس  آن  از  و  شد  آشنا 
ایران  تودٔه  »حزب  بود:  معتقد  مانرفیق  باقی 
می تواند  که  است  سیاسی  سازمان  یگانه 
به دنبال  را حل کند.«  توده های مردم  مشکالت 
برای  ایران  تودٔه  حزب  مرکزی  کمیتٔه  فراخوان 
که  این  باوجود  رفیق  میهن،  از  دفاع  در  شرکت 
منقضی خدمت سال ۱۳۵۶ بود، بی درنگ خود را 
به ارگان های انقالبی معرفی کرد و به جبهه اعزام 

و  گرفت  قرار  دشمن  گلولٔه  اصابت  آماج  سوسنگرد  جبهٔه  در  قهرمان،  رفیق  شد. 
راه  در  رفیق  و  نداد  نتیجه  او  معالجات  تهران  در  متأسفانه  شد.  مجروح  به شدت 
آرمان توده ها و میهن جان باخت. مردم قهرمان بندرعباس، روز ۱۵ دی ماه  جنازٔه 
رفیق را در میان فریادهای:»مرگ بر آمریکا، ریگان، ریگان، ننگت باد، صدام، 

صدام، مرگت باد«  پیکر رفیق علی تختی را به خاک سپردند.

کیخسروکیخسروی،
تهران  در   ۱۳۲۹ سال  در  کیخسرو  رفیق 
بود.  معلم  مادرش  و  پیشه ور  پدرش  آمد.  به دنیا 
 ۱۳۴۸ سال  در  را  دبیرستانی اش  تحصیالت  او  
دانشکدٔه  وارد   ۱۳۴۹ سال  در  و  رساند  به پایان 
کشاورزی دانشگاه تهران شد. در دوران تحصیل 
در دانشگاه با تمام نیرو همراه با دیگر هم رزمان 
اعتراض  به  دست  پهلوی  منفور  رژیم  علیه  خود 
زردشتی  دانشجویان  کانون  در  کیخسرو  می زد. 
نقش فعالی داشت. او در همین دوران با رفقای 
راه  آنان،  راه  به  اندک  اندک  و  شد  آشنا  توده ای 
حزب تودٔه ایران، راه رهایی زحمتکشان، ایمان 

از  پس  کرد.  راه  این  در  مبارزه  صرف  را  استعدادش  و  انرژی  و  شور  تمام  و  آورد 
پیروزی انقالب به صف حزب تودٔه ایران پیوست. با شروع جنگ تحمیلی و آن گاه 
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که منقضی خدمت ها به جبهه ها فراخوانده شدند، رفیق کیخسروی با شور فراوان 
جزو اولین کسانی بود که خود را برای رفتن به جبهه معرفی کرد. او در ۱۶ دی ماه 
علیه  وسیع  یورشی  ارتشی ها  و  مردمی  رزمندگان  دوشادوش  که  هنگامی   ۱۳۵۹
متجاوزان را به انجام می رساند، در کنار چند رزمنده هدف گلوله قرار گرفت و جان 
با خون هم میهنان مسلمان و انقالبی درهم آمیخته شد،  با خونش که  باخت. او 

اتحاد نیروهای مردمی میهن مان را در آخرین لحظه های عمرش صال داد.

بهرامعالفزاده،کارگر
رفیق کارگر توده ای بهرام روز اول دی ماه 
۱۳۳۵ در یک خانوادٔه کارگری در آبادان به دنیا 
آمد. دوران تحصیل را همراه با رنج و کار گذراند 
ایران  کارگر  طبقٔه  به  تحصیل  پایان  از  بعد  و 
پیوست و دوشادوش نفت گران به کار و مبارزه 
ادامه داد. در سال ۱۳۵۰ فعالیت سیاسی اش را 
با مطالعٔه کتاب آغاز کرد و در تجربٔه این دوران 
ُپرتالطم زندگی اش، به شکست مشی چریکی و 
رسوایی مائوئیسم پی برد و به سرعت سنگر رزم 
زحمتکشان علیه استعمار و استثمار را در حزب 
پایان  در  پیوست.  به آن  و  یافت  ایران  تودٔه 

سال ۱۳۵۶ با تشکیل یک هستٔه هوادار حزب به پخش نشریٔه زیرزمینی »نوید« 
و دیگر نشریات حزبی پرداخت. پس از پیروزی انقالب و با شروع جنگ تحمیلی 
رژیم صدام علیه ایران، بی درنگ در پاسخ به فراخوان حزب تودٔه ایران داوطلبانه 
به جبهه ها شتافت. رفیق بهرام در روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۵۹ با جان بازی اش 
هنگام  فریادش  آخرین  بخشید.  میهن  ارضی  تمامیت  از  دفاع  برای  تازه   شوری 

جان باختن این بود:
»مرگبرآمریکا،زندهبادحزبتودٔهایران«.

مالکالهی،
آغاز  از همان  و  رفیق مالک در سال ۱۳۳۶ در خانواده ای کارگری متولد شد 
با فقر و آثار شوم آن آشنا گشت. او  برای تأمین نیازهای معیشتی و مالی خانواده 
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ناچار شد تحصیل را رها کند. مالک از همان نوجوانی دربارٔه علل این وضعیت و 
سیه روزی زحمتکشان فکر می کرد و سؤال هایش 
را در این باره با برادرش- یک توده ای- در میان 
با  مالک  رفیق  سالگی   ۱۵ در   می گذاشت. 
همراه  به گام  گام  و  شد  آشنا  ایران  تودٔه  حزب 
تازه ای  قله های  به  »نوید«  زیرزمینی  نشریه 
 ۱۳۵۶ سال  اوایل  در  یافت.  دست  اندیشه  از 
در   ۱۳۵۷ سال  در  و  بود  شده  توده ای  دیگر  او 
کارگری  محله های  در  »نوید«  گستردٔه  پخش 
جریان  در  داشت.  شرکت  فعاالنه  تهران  شرق 
انقالب با تمام وجود شرکت کرد و در سراسر روز 

تهران نو  در  گارد  سرکوبگر  نظامیان  علیه  توده ای ها  و  توده ها  با  همراه  بهمن   ۲۱
به مبارزه پرداخت. با شروع جنگ تحمیلی، داوطلبانه همراه با صف های رزمندگان 
بسیج برای دفاع از میهن به جبهه ها شتافت و به خاطر شجاعت، تحرک، و قدرت 
سازمان دهی اش، سرگروه عملیات ضربتی شد. رفیق مالک الهی سرانجام در روز 

۲۷ دی ماه ۵۹ جان پر شورش را نثار انقالب کرد.

مجیدقالیباف،
رفیق مجید در سال ۱۳۳۵  در تبریز و در خانواده ای زحمتکش دیده به جهان 

گشود. دوران تحصیل را با رنج و کار گذراند و پس 
از پایان خدمت سربازی در کارخانٔه تراکتورسازی 
که  دوران  همین  در  مجید  رفیق  شد.  استخدام 
آغاز خروش انقالبی خلق بود با تمام وجود در صف 
مقدم اعتصاب ها و راه پیمایی ها شرکت می کرد و 
کارگران را به تشکل و مبارزه می خواند. او همواره 
خطر حمله امپریالیسم آمریکا را گوشزد می کرد. با 
شروع جنگ از سوی رژیم صدام، در جمع منقضی 
مرکزی  کمیتٔه  فراخوان  به   ۵۶ سال  خدمت های 
با  مقابله  به  و  داد  مثبت  پاسخ  ایران  تودٔه  حزب 
توطئٔه ششم آمریکا رفت. و این هنگامی بود که 
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چند ماهی بیش از توده ای شدنش و پیوستن اش به حزبی که به گفتٔه خود او »تنها
حزبیاستکهمیتواندحافظمنافعطبقٔهکارگرباشد« نمی گذشت. او تنها 
چند ساعت قبل از اعزام به جبهه برگ تقاضای عضویت ]آنکت[ خود را ُپر کرده 
بود. سرانجام این رفیق پرشور، جان گرامی اش را در روز ۱۰ بهمن ماه ۵۹ هنگامی 

که از اورومیه عازم جبهه بود نثار انقالب و آرمان انقالبی اش کرد.

فرشیدلعلی،
زحمتکش  خانواده ای  در  فرشید  رفیق 
به  ایران  شکوهمند  انقالب  آغاز  با  آمد.   به دنیا 
به نام  گروهی  تشکیل  با  و  پیوست  مبارزان  صف 
فداییان  نشریات  پخش  به  همدان  در  »آرش« 
خلق پرداخت. او بعد از مدتی با موضع گیری های 
پخش  به  و  شد  آشنا  برابری«  و  »آزادی  گروه 
گروه  وقتی  پرداخت.  گروه  این  اعالمیه های 
او  پیوست،  ایران  تودٔه  حزب  به  برابری  و  آزادی 
به خدمت سربازی رفته بود. بعد از مدتی هوادار 
زیاد  شد.  )اکثریت(  ایران  خلق  فداییان  سازمان 
طول نکشید که دوستان گروه او موضع گیری های 

آغاز  را  فعالیت  ایران  کارگر  طبقٔه  حزب  صف  در  و  پذیرفتند  را  ایران  تودٔه  حزب 
کردند. فرشید نیز ورود به حزب تودٔه ایران را پذیرفت و در رابطه با رفقای همدان 
قرار گرفت. رفیق از آغاز جنگ به جبهه رفت و تا روز جان باختن در جبهه های نبرد 
با متجاوزان صدامی می رزمید. او که فشنگ گذار تانک بود، در حمله ای که ۲۰۰۰ 
متجاوز عراقی در آن اسیر شدند شرکت داشت. بعد از این پیروزی، رفیق در خط 
مقدم جبهه باقی ماند و سرگرم تعمیر تانک شد. روز دوم اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ بر اثر 

ترکش موشک دشمن در راه دفاع از میهن جان باخت.

احمدخیاطمقدس،
خانواده ای  در  دزفول  شهر  در   ۱۳۳۲ سال  اردیبهشت ماه   ۲۲ در  احمد  رفیق 
خانواده  و  خود  مالی  اندک  بضاعت  باوجود  او  نهاد.  وجود  به عرصٔه  پا  زحمتکش 
رسانید.  به پایان  دیپلم(  فوق  )دورٔه  آزمایشگاهی  علوم  رشتٔه  در  را  تحصیالتش 
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از  یکی  به  تحصیلی اش  رشتٔه  در  را  ارزنده ای  خدمات  سربازی  خدمت  دوران  در 
محروم ترین مردم مناطق ایالم کرد. او پس از پایان 
خدمت وظیفه در شغل تکنیسین علوم آزمایشگاهی 
در بهداری استخدام شد و بعد از آن در بیمارستان 
رفیق  پرداخت.  به کار  دزفول  افشار  و  مافی  نظام 
احمد در سال ۱۳۵۶ با عده ای از رفقای حزبی آشنا 
شد که این آشنایی مقدمه ای برای شناخت واقعی 
موضع گیری های  به  شدن  آشنا  با  او  بود.  توده ها 
جنگ  آغاز  با  پیوست.  ایران  تودٔه  حزب  به  حزب 
مقدس  خیاط  احمد  رفیق  ایران،  با  صدام  رژیم 
بی درنگ آماده شد که به صف مقدم نبرد برای دفاع 

از میهن برود، اما کار بیمارستانش او را مانع شد. رفیق تا آخرین لحظات زندگی با 
خانواده اش در دزفول ماند و حاضر نشد آنجا را ترک گوید. او با وجود کار بسیار زیاد 
آزمایشگاهی، بیشتر وقت خود را صرف کمک به مجروحان جنگ می کرد. رفیق 

احمد خیاط مقدس همیشه می گفت: 
»اگر دفع تجاوز همراه با کشته شدن بیش از ۲ میلیون نفر باشد، باز 

باید به مبارزٔه خود ادامه دهیم.«
که  وقتی   ۱۳۶۰ سال  اردیبهشت ماه   ۸ شنبه  سه  روز  در  احمد  رفیق  سرانجام 
دشمن شهر دزفول را هدف توپ های دورُبرد خود قرار داده بود، هنگام خروج از 
بیمارستان برای کمک رسانی به مجروحان هدف ترکش توپ مزدوران بعثی قرار 

گرفت و جان خود را نثار انقالب کرد و به قافلٔه جان باختگان توده ای پیوست.

جهانگیرخادممحمدی،
رفیق جهانگیر در سال ۱۳۴۰ در یک خانواده ای زحمتکش در الهیجان به دنیا 
آمد. زندگی دشوار و سراسر فقر و رنج خانواده و همسایگانش خیلی زود هیوالی 
استثمار سرمایه را به او شناساند. او مجبور شد برای تحصیل تابستان ها را در مزارع 
چای یا کارگاه های ساختمانی کار کند. از همان موقع بود که عشق به زحمتکشان 
و نفرت از سرمایه داران و استثمارگران در قلب او جای گرفت. او در اوج انقالب 
در سنگرهای مقدم نبرد علیه استبداد و امپریالیسم با جهان بینی طبقٔه کارگر ایران، 
حزب تودٔه ایران، آشنا شد و در صف های رزمندگان این سنگر استوار زحمتکشان 
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صدامی  تجاوزگران  جنگ  شروع  با  گرفت.  قرار 
تودٔه  به فراخوان کمیتٔه مرکزی حزب  پاسخ  در  و 
شناخت  با  و  آگاهانه  و  شتافت  جبهه  به  ایران، 
جنایت کارانٔه  اهداف  و  تجاوزکار  عزم  از  دقیق 
امپریالیسم آمریکا، در سنگرهای جبهه ها جنگید. 
در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۶۰، اول ماه مه، در روزی 
ارادٔه  و  عزم  فشرده  صف هایی  در  کارگران  که 
استثمار  و  امپریالیسم  با  مبارزه  در  را  خود  راسخ 
اصابت  اثر  در  جبهه  در  می گذارند،  به نمایش 

ترکش خمپاره ای جان باخت.

حمیدرضامبرز،
رفیق حمیدرضا در سال ۱۳۳۴ به دنیا آمد. از 
زحمتکشان  استثمار  و  رنج  کودکی  دوران  همان 
را  مبارزه  کرد،  لمس  خود  گوشت  و  پوست  با  را 
شعلٔه  به  را  جانش  انقالب  شروع  با  و  شناخت، 
سرنگونی  تا  سنگر  به  سنگر  و  زد  انقالب  عظیم 
ایثارگرانه،  نبرد  همین  در  رزمید.  جالد  شاه  رژیم 
آرمان و هدف های شان  با  را شناخت،  توده ای ها 
آشنا شد و سرانجام به صف های حزب تودٔه ایران، 
با  پیوست.  ایران  کارگر  طبقٔه  نوین  طراز  حزب 
جمهوری  علیه  صدام  رژیم  تحمیلی  جنگ  شروع 
اسالمی ایران، در پاسخ به فراخوان کمیتٔه مرکزی 

با فراخواندن  تنها  او  اعزام  به جبهه ها شد. ولی  اعزام  ایران داوطلب  تودٔه  حزب 
منقضی خدمت های سال  ۵۶ امکان پذیر شد. سرانجام رفیق حمیدرضا مبرز روز ۲۲ 
اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ جان شیفتٔه خود را نثار انقالب ُپرشکوه ایران کرد. رفیق مبرز 

۲ هفته قبل از جان باختنش به برادرش گفته بود:
و عزم، صداقت، از دیگر نمونهای شهادتم با میخواهد »دلم

عشقتودهایهابهانقالب،مردم،ومیهنمباشم....«
او به این آرزو دست یافت.
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محمدابطحی، کارگر
رفیق محمد در سال ۱۳۳۴ در یک خانواده ای کارگر در محله های کارگرنشین 
از  زحمتکشان  رهایی  راه  در  مبارزه  با  دبیرستان  در  را  تحصیل  دوران  شد.  متولد 

یوغ ستم و بندگی پیوند زد و با پایان تحصیالت به 
خدمت سربازی رفت. در همین دوران راه صحیح 
مبارزه، تنها راه دست یابی به هدف های مقدس اش 
را یافت: راه حزب تودٔه ایران. در سال ۱۳۵۴ رفیق 
با گوش  و  توده ای می دانست  را یک  خود  محمد 
دادن به رادیوی پیک ایران و تکثیر گفتارهای آن، 
وظیفٔه انقالبی خود را انجام می داد. او با توجه به 
با تشکیل گروهی  ایران،  تودٔه  رهنمودهای حزب 
با نام »کاوه« مبارزٔه خود را اوجی تازه بخشید. در 
سال ۵۶ در کارخانٔه پارس الکتریک به کار پرداخت. 

پس از پیروزی انقالب رسمًا به حزب تودٔه ایران پیوست. با شروع جنگ تحمیلی 
همراه با کارگران کارخانه در بسیج برای دفاع از میهن، داوطلبانه به جبهه جنگ 
شتافت و هم زمان با نبرد مسلحانه با صدامیان، به نبرد با بی سوادی نیز پرداخت و 
به کارگران هم رزمش خواندن و نوشتن آموخت. سرانجام ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ 
در حمله ای تهاجمی به مواضع خصم، جان شیرین خود را نثار خلق و انقالب کرد.

خسرومّساح،
رفیق خسرو در الهیجان به دنیا آمد. وقتی وارد 
مبارزان  به  شد،  تهران  دانشگاه  علوم  دانشکدٔه 
سیاسی پیوست. رفیق در سال ۱۳۵۳ در سفری که 
به اروپا کرد، با حزب تودٔه ایران آشنا شد وهمکاری 
با حزب را آغاز کرد. در روزهای انقالب با رژیم منفور 
شاه رزمید و در روز قیام مسلحانه، همراه با توده های 
خلق به دژهای دشمن یورش برد و بارها تا مرز جان 
رفیق  تحمیلی،  جنگ  آغاز  با  رفت.  پیش  باختن 
خسرو داوطلبانه به جبهه رفت. او روز ۱۲ خردادماه 
باخت.  جان  توپ  ترکش  اصابت  اثر  بر   ۱۳۶۰
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نامیرا  و  او  حضور  ادامه  به نشانٔه  و  او  به  احترام  به پاس  خسرو  رفیق  هم سنگران 
از گل های صحرایی در محل جان باختنش  با دسته ای  را  بودنش کیسٔه شنی ای 
گذاشتند. پیکر گل گون رفیق خسرو به همراه پیکر  ۷ جان باختٔه دیگر بر شانه های 

خلق از میدان َارک تشییع شد.

اسپارتاکوسسلحشور،
رفیق اسپارتاکوس در سال ۱۳۴۱ در کرج متولد 
شد. او از همان کودکی با عفریت فقر و رنج آشنا شد 
و این زمینٔه بسیار مساعدی شد برای جانبازی در راه 
از بین بردن همین محرومیت  انقالبی که هدفش 
و فقر بود. در روزهای انقالب همراه و هم سنگر با 
فتح  تا  در دست  سالح  و  رزمید  میلیونی  توده های 
ابتدا  در  ننشست.  پای  از  استبداد  دژهای  آخرین 
هوادار فداییان خلق بود، سپس به حزب طراز نوین 
طبقٔه کارگر ایران، حزب تودٔه ایران پیوست. با آغاز 
فراخوان  به  پاسخ  در  و  صدامی  متجاوزان  تهاجم 

کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، به جبهه ها شتافت و در همه جا شهرٔه جسارت و 
فداکاری شد. رفیق مبارز در ۷ خردادماه ۱۳۶۰ در یکی از روزهای نبرد با تجاوزگران 

در جادٔه سوسنگرد- ُبستان هدف اصابت ترکش خمپارٔه دشمن شد و جان باخت.

تاگوردهقانآبکنار،
رفیق در سال ۱۳۴۰ در آبکنار، ازروستاهای بندر انزلی متولد شد. او به معنای 
واقعی فرزند رنج بود. در خانوادٔه فقیر روستایی اش با اولین جلوه های ستم طبقاتی 
آشنا شد. رفیق وقتی برای درس خواندن به مدرسه می رفت مجبور بود کار هم بکند 
تا معیشت خانواده لنگ نماند. این وضع تا هنگامی که برای تحصیل به هنرستان 
صنعتی الکان رفت ادامه یافت. در این هنگام شعله های انقالب سراسر ایران را 
بود،  آشنا شده  ایران  با حزب طبقٔه کارگر  در خانوادٔه خود  رفیق که  درمی نوردید. 
نبرد  وقف  یک سره  او  زندگی  پس  این  از  پیوست.  انقالب  صف های  به  درنتیجه 
پیوست  ایران  تودٔه  به حزب  انقالب  پیروزی  از  بعد  بود. رفیق  انقالب  با دشمنان 
فراخوان  از  بعد  داد.  ادامه  دوشادوش خلق  و  توده ای ها  دیگر  با  را همراه  نبرد  و 
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کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران برای شرکت در جبهه های دفاع از میهن انقالبی، 
رفیق تاگور بی درنگ روانٔه جبهه شد. او از آبان ماه ۱۳۵۹ تا روز جان باختنش در 

دوازدهم مردادماه ۱۳۶۰ در سنگرهای مقدم جبهه 
هنگامی  روز،  این  در  او  رزمید.  متجاوز  دشمن  با 
مجروحی  رزمندٔه  کمک  به  نبرد  مقدم  خط  در  که 
شتافته بود، هدف ترکش خمپارٔه دشمن قرار گرفت 
و آخرین قطرٔه خونش را چنان که بارها گفته بود نثار 
انقالب کرد. رزمنده ای که رفیق تاگور به نجات او 
شتافته بود، از مرگ نجات یافت، اما رفیق به صف 
پیوست.  ایران  تودٔه  و حزب  انقالب  جان باختگان 
مردم زحمتکش روستای آبکنار انزلی پیکر گل گون 
این  آمریکا،  بر  مرگ  فریادهای:  میان  در  را  رفیق 
رفیق  سپردند.  خاک  به  آمریکاست،  جنایت  سند 

تاگور در وصیت نامه اش نوشته بود:
»مسئولیتماموقعیسنگینمیشودکهخودراتودهایبدانیم.
و است خلق به وفای و گذشت و فداکاری سمبل تودهای زیرا
من امید نخواهدگذاشت. تنها مبارزه درصحنٔه را خلقش هرگز
افتخار پر نام با ببازم جان اگر مبارزه صحنٔه در که است این
تودهایباشد،زیراکهراهحزبتودٔهایران،راهانسانهایآزادهو
بشردوستاست،انسانهاییکههرگزبهبشریتپشتنخواهند

کرد.«

حقاللهساالریان،
رفیق حق الله به سال ۱۳۴۱ در یکی از دهات توابع "َعَلم ِده" )مازندران( به دنیا 
مردم  به  هیزم  فروش  طریق  از  را  زندگی اش  که  بود  زحمتکشی  رفیق،  پدر  آمد. 
روستا تأمین می کرد. حق الله در میان فقر و رنج بزرگ شد. با در گرفتن شعله های 
انقالب، رفیق که استثمار و ستم را با خون و گوشت خود لمس کرده بود بی درنگ 
به صف اول نبرد انقالبی رفت. در همین جا بود که رفیق با توده ای ها آشنا شد که 
دوشادوش خلق علیه رژیم ستم شاهی می رزمیدند. حق الله بعد از پیروزی انقالب 
ارگان مرکزی  روزنامٔه مردم،  در فروش  رفیق  پیوست.  ایران  کارگر  به حزب طبقٔه 
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شرکت  فعاالنه  حزبی  وظایف  دیگر  و  ایران،  تودٔه  حزب 
کمیتٔه  فراخوان  انتشار  و  جنگ  آغاز  به دنبال  داشت. 
مرکزی حزب تودٔه ایران، رفیق حق الله داوطلبانه به جبهه 
رفت. او ۱۵ خردادماه ۱۳۶۰ بر اثر اصابت ترکش خمپاره 
جان باخت. مردم قهرمان با شرکت وسیع در تشییع جنازٔه 

رفیق حق الله ساالریان یادش را گرامی داشتند.

مجتبیخمیجانیفراهانی،
میان  در  مجتبی  رفیق 

او  شد.  آشنا  علمی  سوسیالیسم  با  انقالب  شعله های 
ابتدا هوادار سازمان فداییان خلق بود. ولی در مهرماه 
تودٔه  حزب  مشی  به درستی  مطالعه،  دنبال  به   ،۱۳۵۸
ایران  نوین طبقٔه کارگر  به حزب طراز  و  برد  ایران پی 
امپریالیسم  مزدوران  جنگ  به دنبال  رفیق  پیوست. 
مرکزی  کمیتٔه  فراخوان  انتشار  و  انقالبی  ایران  علیه 
حزب تودٔه ایران، داوطلبانه به جبهه رفت و بهار ۱۳۶۰ 
جان خود را در صف های مقدم جبهه نثار انقالب کرد.

خسروعلیمرادینصرآبادی،
به دنیا  قصرشیرین  اطراف  روستاهای  از  یکی  در   ۱۳۳۸ سال  در  خسرو  رفیق 
خواندن  و  آشنایان  و  دوستان  سوی  از  ایران  تودٔه  حزب  با  خسرو  آشنایی  آمد. 
بدون  او  پس  آن  از  شد.  آغاز  ایران  ملی  قهرمان  روزبه  خسرو  رفیق  دفاعیات 

را برگزید و عاشقانه در راه آن  تزلزل راه حزب توده ها 
به فعالیت پرداخت. خسرو  بعد از انقالب پیروزمند ۵۷ 
و  ایران  تودٔه  حزب  طریق  در  جان باختنش  لحظٔه  تا 
دفاع از دستاوردهای انقالب نبرد کرد. با آغاز جنگ، 
رفیق خسرو بسیار کوشید تا از طریق گروه های بسیج  
به جبهه  برود ولی موفق نشد. او که بر اساس فراخوان 
میهن  از  دفاع  برای  ایران  تودٔه  حزب  مرکزی  کمیتٔه 
انقالبی بی تاب بود، بدون کم ترین خستگی با مراجعٔه 
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مکّرر به ژاندارمری، سرانجام در اواخر دی ماه ۵۹ به خدمت سربازی رفت. بعد از 
پایان دورٔه آموزشی در تهران، در فروردین ماه سال ۱۳۶۰ داوطلبانه به کرمانشاه 
با شعار »مرگ بر  از آنجا به پادگان ابوذر و سپس به جبهٔه کوره موش رفت. او  و 
آمریکا، زنده باد حزب تودٔه ایران« جان خود را نثار انقالب کرد. رفیق علیمرادی 

نصرآبادی  در وصیت نامه اش نوشت:
و انساندوستی درس ایران تودٔه مکتبحزب در که ما »برای
رهایی امر به راسخ اعتقاد و وفاداری ایمان، ازخودگذشتگی،
هرگاه نیست تعجبی هیچگونه جای آموختهایم، را کارگر طبقٔه
تودهایها، کنیم. نثار میهن از دفاع راه در را خود انرژی تمام
امر این گواه افتخارحزبمان مبارزٔهسراسر تاریخ همانطورکه
است،هموارهبرایدفاعازاستقاللوتمامیتارضیمیهنماناز
نثارجانخویشدریغنورزیدهاند.خاطرٔهقهرماناننامیروزبه،
آنچنان ... و جانجانیان تیزابی، حکمتجو، وارطان، انوشه،
نخواهد اندکصادقی انسان امراستکههیچ این بارز گویای
توانستمنکراینواقعیتشود.منبهعنوانیکسربازوفاداربه
سوگندسربازیخود،باتمامقلبوروحمخاطرٔهشهدایحزبو
جنبشراتادممرگحفظخواهمکرد.منعهدمیبندمدرآخرین
لحظاتعمرمسرودحزبوسرودانترناسیونالرابخوانم.هرگاه
مرگبهسراغمنبیاید،قولمیدهمکهنترسموبالبخندوعشق
پذیرایششومنهباماللودرد.بگذارخونمننهالانقالبرا

آبیاریکند.«

عبدالرضاخسروپور،
پخش  به جرم   ۱۳۵۷ سال  در  بود.  الیگودرز  در   ۱۳۳۶ سال  متولد  عبدالرضا 
اعالمیه در دبیرستان دستگیر و زندانی شد. در سال ۱۳۵۸ در دانشگاه اصفهان 
ابتدا  او  کرد.  آغاز  را  دانشگاهی اش  تحصیل  بیولوژی  رشتٔه  در  و  شد  پذیرفته 
و  پذیرفت  را  ایران  تودٔه  حزب  نظریات  به مرور  اما  داشت،  افراطی  گرایش های 
با سمت  او  به جبهه رفت.  رفیق  آغاز جنگ،  با  درآمد.  توده ای  مبارزان  در سلک 
معاون فرمانده آتشبار به نبرد با دژخیمان صدامی پرداخت. در مأموریتی که منجر 
به جان باختنش شد، رفیق دو هفته زودتر به منطقٔه عملیات رفته بود تا با کمک 
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فرمانده، قبل از استقرار محل آتشبار و نیروهای دشمن، منطقه را شناسایی کند. وقتی 
افراد گروهان او در محل مستقر شدند، نبردی سخت بین دالوران خلق و دشمن 
متجاوز درگرفت. رفیق عبدالرضا خسروپور بعد از رشادت عظیمی که از خود نشان 
داد، بر اثر شلیک خمپاره به شکمش جان باخت. خمپاره نیمی از بدن رفیق را از میان 
برد، اما در آن نیمٔه باقی مانده، صورت رفیق هنوز از لبخند پیروزی درخشان بود. آن 

روز ۲۰ تیرماه ۱۳۵۹ بود.

مهدیشمسخامنه،
 ۱۳۳۵ اردیبهشت ماه  پنجم  روز  مهدی  رفیق 
مدرسه  به  روزها  تحصیل  دوران  در  او  شد.  متولد 
کار  پدرش  کوچک  مغازٔه  در  عصرها  و  می رفت 
تبریز  دانشگاه  دامپروری  رشتٔه  در  وقتی  می کرد. 
مبارزان  با  رفت،  دانشگاه  این  به  و  شد  پذیرفته 
او در سازمان دهی سه اعتصاب  سیاسی آشنا شد. 
شرکت  خائن  شاه  رژیم  علیه  تبریز  دانشگاه  بزرگ 
فعال داشت، و در اعتصاب سوم گرفتار ساواک شد. 
اما ساواک به علت در دست نداشتن مدرکی درباره 

او بعد از مدتی کوتاه آزادش کرد. در این موقع شعله های انقالب سراسر ایران را 
درمی نوردید. مهدی فعاالنه در تظاهرات ضد رژیم پهلوی شرکت کرد و تا فروریختن 
آخرین دژهای رژیم رزمید. او بعد از پیروزی انقالب ابتدا هوادار سازمان چریک های 
فدایی خلق و سپس هوادار سازمان »پیکار« شد. سپس به دنبال مطالعٔه نشریات 
حزب و شرکت در جلسات پرسش و پاسخ رفیق نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت 
کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، مواضع حزب طبقٔه کارگر ایران را پذیرفت و مدتی 
بعد به حزب پیوست. رفیق مهدی تا آغاز جنگ رژیم صدام علیه ایران انقالبی، در 
صف های حزب تودٔه ایران از انقالب و دستاوردهای آن دفاع کرد. با انتشار فراخوان 
به جبهه رفت. مهدی در  ایران، رفیق مهدی داوطلبانه  تودٔه  کمیتٔه مرکزی حزب 
انجام وظیفه می کرد  دیده بانی  در پست   غروب ۱۱ شهریورماه ۱۳۶۰ درحالی که 
از ناحیٔه شکم به سختی مجروح شد. او بعد از پانسمان های اولیه در سنگر ماند تا 
صبح فردا او را به بیمارستان ببرند. نیمه شب ۱۲ شهریورماه رفیق با صدای بی سیم از 
خواب برخاست. از آن سوی بی سیم رزمندگان خط مقدم جبهه می گفتند: »با دشمن 
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درگیر هستیم؛ احتیاج به یک دیده بان ورزیده داریم. یک آتشبار دشمن ما را می کوبد 
و قادر به شناسایی آن نیستیم. اگر این آتشبار را بکوبیم، می توانیم شکست بزرگی به 
دشمن بدهیم.« رفیق از جا برخاست و خواست که او را به خط مقدم بفرستند. همه 
با این خواست او مخالفت کردند. رفیق باید منتظر صبح می شد تا او را به بیمارستان 
ببرند،اما  اصرار می کرد به خط مقدم برود. هم رزمان به شدت مخالفت می کردند. 
سرانجام رفیق با پذیرفتن همٔه مسئولیت ها به خط مقدم جبهه شتافت. آنجا آتشبار 
دشمن از میان بیشه زار آن سوی رود مواضع دالوران ایرانی را می کوبید. رفیق بعد 
از چند دقیقه در سنگر به پا خاست. گلوله های دشمن بی وقفه بر سرش می ریخت. 

هم سنگران فریاد می زدند: »بنشین!« مهدی جواب می داد:
»تا دشمن را شناسایی نکنم نمی توانم بنشینم.«

داد.  هم رزمان  به  را  آن  ِگراِد  کرد.  شناسایی  را  آتشبار  محل  سرانجام  مهدی 
ناگهان در سنگر فروافتاد. گلوله های دشمن  را داد،  هنگامی که آخرین اطالعات 
پیکرش را سوراخ سوراخ کرده بودند. هم سنگران شنیدند که با آخرین رمق حیاتش 

می گفت:
»مرگبرآمریکا!زندهبادحزبتودٔهایران!«

عباسشاهوالیتی،
رفیق عباس در ۱۳۳۵ در بروجرد به دنیا آمد. بعد از خاتمٔه دبیرستان، در مدرسٔه 
عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادی کرج پذیرفته شد. او ابتدا از افراد فعال پیشگام 
از انشعاب »راه کارگر«، مشی آن ها را پذیرفت و مدتی هوادار این  کرج بود. بعد 
گروه بود. با آغاز جنگ تحمیلی، عباس که به خدمت سربازی رفته بود به جبهه اعزام 
شد. او در آنجا توانست از نزدیک با پیکار بهترین فرزندان خلق آشنا شود. یکی از 
این دالوران، رفیق جان باخته مهدی شمس خامنه بود. عباس بعد از مدتی مشی 
حزب تودٔه ایران را پذیرفت. پس از کشته شدن رفیق مهدی شمس خامنه که پست 
دیده بانی را داشت، پست او را به رفیق عباس دادند. یک توده ای سنگر رفیق خود را 
ُپر می کرد. در همین سنگر بود که رفیق عباس شاه والیتی در شهریورماه ۱۳۶۰ جان 

باخت.

سعیدصدرا)چوبداران(،
رفیق سعید در سال ۱۳۴۰ در کرمانشاه به دنیا آمد. دورٔه تحصیالت ابتدایی و 
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از دبیرستان فارغ التحصیل  را در کرمانشاه گذرانید و درسال ۱۳۵۸  متوسطه اش 
وصف ناپذیر  شوری  با  انقالب  آغاز  با  او  شد. 
فعالیت  و  شرکت  راه پیمایی ها  و  تظاهرات  در 
مشی  با  آشنایی  ضمن  انقالب،  از  بعد  می کرد. 
حزب تودٔه ایران، در سال ۵۹  به عضویت حزب 
درآمد و عاشقانه به کار پرداخت. در تیرماه ۱۳۵۹ 
به  رغم این که تنها متولدین سال ۱۳۳۹ به خدمت 
پذیرفته می شدند، او با اصرار به خدمت سربازی 
همدان،  در  آموزش  ماه  سه  طی  از  پس  و  رفت 
هنگام  تا  سعید  رفیق  شد.  جبهه  عازم  داوطلبانه 

جان باختن در جبهه های جنوب )دزفول و طرار( رزمید و آخرین ُپست او خدمگی 
تانک پی.ام. پی. بود. در حملٔه آخرین، رفیق سعید صدرا داوطلبانه جای یکی 
از سربازان را در خط مقدم پیاده گرفت و با آر.پی.جی. به نبرد با متجاوزان رفت. 
رفقای هم سنگرش می گویند که پس از آغاز حمله، دستٔه رفیق سعید به ۲ داوطلب 
برای رفتن به پشت خاک ریزهای دشمن و موضع گرفتن در آن محل احتیاج پیدا 
  ۱۱ در  )چوبداران(  صدرا  سعید  رفیق  شد.  داوطلب  بالفاصله  سعید  رفیق  کرد. 
شهریورماه ۱۳۶۰ بعد از این که با آر.پی.جی. دو ماشین مهمات دشمن را از بین 
برد، مورد اصابت گلولٔه تفنگ دوربین دار قرار گرفت و جان خود را نثار انقالب کرد. 

داودمحجلصادقی،
رفیق داود در سال ۱۳۳۵ در شهرستان تبریز 
و  ابتدایی  تحصیالت  گشود.  به جهان  چشم 
از  بعد  که  او  گذرانید.  شهر  همان  در  را  متوسطه 
آغاز فعالیت علنی حزب تودٔه ایران به آن پیوسته 
بود، با شروع جنگ تحمیلی داوطلبانه عازم یکی 
از پادگان های زرهی جنوب کشور شد. رفیق داود 
مجروح  پا  ناحیٔه  از  اصلی  عملیات  از  قبل  روز  دو 
شد، ولی بعد از درمانی مختصر با پای مجروح به 
جبهه بازگشت. عملیات در ۱۱ شهریورماه ۱۳۶۰ 
به قصد آزادسازی ُبستان با آتش توپخانه آغاز شد. 
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رفیق  شرایطی  چنین  در  گرفت.  باریدن  صدامی  متجاوزان  گلوله های  از  بارانی 
او  یاری می رساند.  و  به مجروحان کمک  و  دائمًا فرمان پیشروی می داد  صادقی 
واقع در  و رزمندگان دیگر  داود  یازده صبح رفیق  بود. ساعت  واقعی  یک فرمانده 
خاک ریز مشغول تخلیه و کمک به مجروحان بودند که گلولٔه توپی نزدیک رفیق 
و چند سرباز دیگر به زمین خورد و او و چند تن به سختی مجروح شدند. رفیق داود 
به سختی آسیب دید و درحالی که خون فراوانی از او می رفت و فریاد می زد درود 
بر ملت ایران، زنده باد حزب تودٔه ایران، حیات پر تالشش را بدرود گفت و جان 

باخت.

حسیننادری،
حزبی  سازمان  مسئول  عضو  حسین  رفیق 
شد.  متولد  مریوان  در   ۱۳۳۸ سال  در  مریوان، 
دوران تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را در مریوان 
گذراند و با درک و آگاهی طبقاتی به میان توده های 
انقالب  آغاز  با  حسین  رفیق  رفت.  زحمتکش 
جست  شرکت  آن  در  فعاالنه  ایران  مردم  پرخروش 
دانش آموزی  حرکت های  برجستٔه  عناصر  از  یکی  و 
ارتباط در زمستان سال  این  او  در  بود.  در مریوان 
۵۶ همراه با چند تن از دانش آموزان فعال از سوی 
نادری  حسین  شد.  بازداشت  پهلوی  رژیم  عوامل 

در بهار سال ۵۷ با نظریات حزب تودٔه ایران آشنا شد و کنجکاوانه با پرسش های 
مداوم خویش کوشش کرد تا گوهر حقیقت را از زیر خروارها افترا و تهمت بیرون 
کشد، و سرانجام نیز با دست یابی به حقیقت فعالیتش را با پخش نشریه زیرزمینی 
آغاز کرد. دوران اول خدمت که تمام شد، رفیق آن  نوید و سایر نشریات حزبی 
را تمدید کرد. دومین دورٔه نبرد در جبهه را هم با قهرمانی به پایان رساند، اما بار 
عضو  نادری،  حسین  که  بود  آنجا  در  شد.  اعزام  اهواز  جبهٔه  به  داوطلبانه  دیگر 
مسئول سازمان حزبی، در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۶۰ در راه دفاع از میهن به خون 

درغلتید. او در یکی از نامه هایش از جبهه نوشت:
»شوخینیستکهخوزستانگرماست؛باورکناگربراییک
تودهایعیبنبودامکانداشتروزاولفرارکنم،ولیاستقامت
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راازآنحزبیآموختهایمکهیارانشدههاسالزندانآریامهری
و خریدهاند... بهجان گرم هوای آن در را مبارزه و شهادت و
هوای آن در فداکاریهایی چه که جبهه قدرسربازان ازطرفی

سوزانمینمودندبرایممسلمشد.«

علیسعدونی،
آبادان  در   ۱۳۳۸ سال  در  سعدونی  علی  رفیق 
رنج  فرزندان  دیگر  با  هم پا  گشود.  به جهان  چشم 
و کار تحصیالت ابتدایی و متوسطه اش را گذراند. 
از  یکی  طریق  از  انقالب  پیروزی  از  قبل  علی 
اصغر  جان باخته  )رفیق  هم محله ای اش  دوستان 
بادفر( با یکی از هسته های هوادار حزب آشنا شد و 
از این طریق به جزوه ها، نشریه ها، و اعالمیه های 
حزب  هوادار  دوستان  و  او  یافت.  دسترسی  حزبی 
و  واال  آرمان های  نشر  و  تبلیغ  در  مداوم  به طور 

انسانی حزب فعالیت داشتند و به طور خستگی ناپذیری در تظاهرات مردمی شرکت 
در  بود که  از نخستین کسانی  رفیق علی سعدونی  انقالب،  پیروزی  با  می کردند. 
فروش نشریه های حزبی پیش قدم شد. با آغاز جنگ عراق و ایران، علی در پاسخ 
به فراخوان حزبش، همراه با دیگر رزمندگان به جبهٔه خونین شهر )خرشهر( رهسپار 
شد. رفیق در جبهٔه آبادان، سنگرهای فیاضیه و کنارٔه اروندرود رزمید و بر اثر تالش 
مداوم چندی بعد توانست با همکاری دیگر هم سنگرانش در برپایی و سازمان دهی 
یک واحد خمپاره انداز شرکت کند. در غروب ۱۵ شهریورماه ۱۳۶۰، هنگامی که با 
یکی از دیده بان های خط مقدم جبهه به سوی ُپست دیده بانی در حرکت بود، در اثر 
سانحه ای دچار ضربٔه مغزی شد و به حالت اغما افتاد. معالجات پزشکان مؤثر واقع 
نشد و در هنگام انتقال به اهواز، در محوطٔه سه راه شادگان به خیل جان باختگان 

توده ای پیوست.

کامرانواحدی،
گشود.  به جهان  چشم  تهران  در   ۱۳۳۹ سال  آذرماه  دهم  روز  کامران  رفیق 
از  پیش  او  رساند.  پایان  به  شهر  همین  در  را  متوسطه اش  و  ابتدایی  تحصیالت 
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انقالب و در فضای پرشور خانوادٔه زحمتکش خود با راه و رسم انقالبی حزب تودٔه 
ایران آشنا شد. کامران در تظاهرات خونین دانش آموزان 
پیش از انقالب و هم چنین در نبرد مسلحانٔه انقالب ۲۲ 
انقالب،  پیروزی  از  پس  داشت.  شرکت  فعاالنه  بهمن 
رفیق کامران به تدریج همکاری اش را با حزب تودٔه ایران 
استحکام بخشید و به حزب طبقٔه کارگر ایران پیوست. 
به دنبال فراخوان کمیتٔه مرکزی حزب  رفیق جان باخته 
تودٔه ایران به جبهه رفت و در آنجا با تمام وجود کوشید 
در  روی،  این  از  باشد.  انقالب  و  حزب  شایستٔه  فرزند 
نخستین نبرد گستردٔه جبهٔه دهالویه در ۲۷ شهریورماه 
۱۳۶۰ که در جریان آن پل استراتژیکی سابله تصرف 

که  این  از  بعد  رفیق  شد.  نزدیک  دشمن  سنگر  به  اکتشاف  برای  داوطلبانه  شد، 
اطالعاتی ذی قیمت از آرایش قوای دشمن به واحد خود مخابره کرد، بر اثر ترکش 

خمپارٔه دشمن جان باخت.

کیوانفتورهچی، 
کیوان فتوره چی در ۲۷ شهریورماه سال ۱۳۴۰ به دنیا 
آمد. در زمان انقالب فعاالنه در تظاهرات و راهپیمایی ها 
شرکت جست و در همان اوان بود که راه اصولی مبارزه 
را یافت و در صف سازمان جوانان تودٔه ایران به فعالیت 
را  کیوان  که  افرادی  اکثر  داد.  ادامه  سیاسی اش 
می شناختند به پیگیری، صداقت و فداکاری بی حدش 
پالکاردهای  نوشتن  مسئول  او  داشتند.  باور  و  آگاهی 
حزب بود و از آموزش این هنر به دیگر هم رزمانش دریغ 
تودٔه  حزب  مرکزی  کمیتٔه  فراخوان  به دنبال  نداشت. 

ایران برای شرکت فعال و وسیع در جبهه های نبرد، رفیق کیوان خود را معرفی کرد 
و پس از مدتی به جبهه رفت. در ۲۷ شهریورماه ۱۳۶۰، روزی که رفیق بیست ساله 
می شد، همراه با تنی چند از هم سنگرانش با یک گروه چریکی از سپاه پاسداران در 
یک شبیخون داوطلبانه شرکت جست و به دست مزدوران صدامی با گلوله ای که قلب 
سالروز  در  رفیق  باخت.  جان  بود  رفته  نشانه  را  عشقش  از  سرشار  و  جوشان 
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تولدش جان گرامی اش را نثار میهنش کرد.

سلیمینژاد، سیامک
شهرستان  در   ۱۳۴۰ سال  در  سیامک  رفیق
فقر  با  کودکی اش  دوران  تمام  شد.  متولد  مشهد 
اول  سال  و  ابتدایی  تحصیالت  بود.  خورده  گره 
سپس  و  رساند  به پایان  زادگاهش  در  را  دبیرستان 
را  رفیق  این شهر شد.  یوسفی  وارد هنرستان شهید 
پدر و برادرهایش که هوادار حزب تودٔه ایران بودند 
شروع  با  کردند.  آشنا  ایران  کارگر  طبقٔه  حزب  با 
رفیق  فراخوان کمیتٔه مرکزی حزب،  انتشار  و  جنگ 
 – آمریکایی  تجاوز  دفع  در  شرکت  برای  سیامک 

اثر اصابت ترکش خمپاره  بر  به جبهه رفت. در جبهه،  داوطلبانه  صدامی عراق 
حتی  سیامک  رفیق  شد.  بستری  بیمارستان  در  مدتی  و  زخمی  پا  ناحیٔه  از 
جبهه  به  به سرعت  بتواند  تا  نکرد  خبر  با  خود  شدن  مجروح  از  را  خانواده اش 
نوبت آن  بار  .این  بازگشت.  به جبهه  یابد  بهبود  اینکه کاماًل  از  قبل  او  بازگردد. 
پیکار کرد.  به همراه مدافعان سلحشور  آنجا  در  ماه  برود. سه  آبادان  به  بود که 
او در جبهه و در پشت »پل مارد« جنگید و در همان جا بود که جان گرامی اش 
سحرگاه  در  سلیمی نژاد  سیامک  رفیق  باخت.  انسانی اش  آرمان های  سر  بر  را 
حزب  جان باختگان  کاروان  به  آر.پی.جی.۷  حمل  هنگام  به   ۱۳۶۰ مهرماه   ۵

ایران پیوست. تودٔه 

جفریده، علی
 ۲۲ شکوهمند  انقالب  آستانٔه  در  علی  رفیق 
او همان موقع  پیوست.  ایران  تودٔه  به حزب  بهمن 
گفته بود: »من از کودکی طعم فقر را چشیدم. فقر 
ُحسنی که داشت این بود که حقانیت راه حزب تودٔه 
در  که  ما  برای  رساند.  به اثبات  من  برای  را  ایران 
لشگرآباد  آبادان،  احمدآباد  کوچه های  پس  کوچه 
سعادت  راه  شده ایم،  بزرگ  آبادها  حلبی  یا  اهواز، 
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به دنبال فراخوان کمیتٔه  ایران است.« رفیق علی که  و بهروزی راه حزب تودٔه 
از جان باختنش  بود، شب قبل  نبرد رفته  به جبهه های  ایران  تودٔه  مرکزی حزب 
ایمان  باید  کرد.  حمایت  را  انقالب  وجود  تمام  با  »باید  نوشت:  برادرش  به 
علی  رفیق  است.«  ایران  تودٔه  حزب  راه  مبارزه  و  زندگی  درست  راه  که  داشت 
جفریده روز بعد - ۱۸ آبان ماه ۱۳۶۰ - بر اثر اصابت ترکش خمپاره جان باخت. 

کارگر فدایی،  ابراهیم
آمد.  به دنیا  نجف آباد  در   ۱۳۳۷ سال  در  فدایی  ابراهیم 
به  شهر  این  از  نان  جست وجوی  در  را  زندگی اش  تمام  او 
با  مبارزه  برای  سنگری  درعین حال  که  او  رفت.  شهر  آن 
اوایل  در  می جست  نیز  غارتگر  سرمایه داران  و  امپریالیسم 
به  بعد  ماه  سه  و  شد  آشنا  ایران  تودٔه  حزب  با   ۱۳۵۹ سال 
روز  فدایی   ابراهیم  رفیق  پیوست.  ایران  کارگر  طبقٔه  حزب 

اول آذرماه ۱۳۶۰ در عملیات ُبستان جان باخت.  


طائی، اکبر
به دنیا  شمیران  کاشانک  در   ۱۳۳۹ سال  در  اکبر  رفیق 
بود،  شده  آبدیده  انقالب  روزهای  نبردهای  در  که  او  آمد. 
بالفاصله پس از پیروزی انقالب بهمن به حزب تودٔه ایران 
اکبر  شد.  پذیرفته  جوانان  سازمان  به عضویت  و  پیوست 
صف  به  ایران  تودٔه  حزب  مرکزی  کمیتٔه  فراخوان  به دنبال 
آذرماه   ۹ روز  او  شتافت.  صدامی  متجاوزان  با  نبرد  مقدم 

۱۳۶۰ در فتح بزرگ بستان جان باخت.

رفیق اکبر طائی در شب فتح بستان در آخرین نامه اش به خانواده نوشت:
است آزمایشی این و افکنده... سایه ما قدمی چند در »مرگ
آزمایش که آمدم بیرون زنده و سربلند آن از اگر من. برای
هیمهای هم من شدم، کشته اگر و دادهام پس را خویش

هستمبرایشعلههایروشنیبخشراهخلقم.«
به  و  آمد  بیرون  پیروز  بزرگ  آزمایش  این  شعله های  از  بعد،  ساعت  چند  او   

پیوست. توده ای  جان باختگان  قافلٔه 
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نوروزنوروزیورزقانی،
روستای  در   ۱۳۳۵ سال  در  ورزقانی  نوروزی  نوروز 
سالگی   ۶ در  گشود.  به جهان  دیده  آذربایجان  ورزقان 
تحصیالت  و  کرد  مهاجرت  کرج  به  خانواده  به همراه 
ابتدایی و متوسطه را در این شهر به پایان رساند.  نوروز در 
زیبا و سپس در سال  وارد دانشکدٔه هنرهای  سال ۱۳۵۳ 
دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکدٔه  در  تحصیل  به   ۱۳۵۴
افقی  او  اجتماعی  بینش  دانشگاه  در  پرداخت.  تهران 

را شناخت،  انقالبی  مبارزٔه  راستین  راه  بیراهه ها،  انبوه  میان  از  و  یافت  گسترده تر 
عاشقانه بدان دل باخت، و تا آخرین لحظٔه زندگی در صف حزب تودٔه ایران رزمید. 
علیه  میهنی  جنگ  جبهه های  در  شرکت  به منظور   ۱۳۵۹ آذرماه  در  نوروزی  نوروز 
تجاوزگران آمریکایی – صدامی به خدمت سربازی شتافت و به جبهٔه جنوب شوش 
منتقل شد. در روز پنج شنبه، ۱۲ آذرماه ۱۳۶۰، رفیق نوروز به همراه ۱۱ نفر دیگر 
نیروهای  مواضع  نزدیکی  در  و  شد  رزمی  شناسایی  مأموریت  یک  عازم  داوطلبانه 
آماج  می داد،  گزارش  را  دشمن  وضع  بی سیم  با  که  هنگامی  صدامی،  آمریکایی- 
گلولٔه توپ قرار گرفت و قهرمانانه جان باخت. پیکر رفیق نوروز نوروزی ورزقانی 
این جان باخته گرامی در روز پنج شنبه ۱۹ آذرماه به همراه ۷ جان باخته دیگر از جبهٔه 
ُبستان در میان بدرقٔه ده ها هزار نفر از مردم این کرج در گورستان جان باختگان  

این شهربه خاک سپرده شد.

حسنیوسفیاناملشی،
حسن یوسفیان متولد ۱۳۴۲، قبل از پیروزی انقالب 
هوادار حزب تودٔه ایران بود. او در روزهای انقالب مانند 
همٔه توده ای ها دوشادوش خلق قهرمان ایران رزمید و بعد 
از پیروزی انقالب فعالیتش را در مسیر حزب دنبال کرد. 
جوانان  سازمان  فعال  بسیار  عضو  به عنوان  حسن  رفیق 
تودٔه ایران تا آغاز جنگ با تمام نیرو از انقالب دفاع کرد. 
با آغازجنگ، در اجرای فراخوان کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 

ایران به جبهه رفت. او ۱۴ ماه تمام، یعنی از آغاز جنگ تا روز جان باختنش، در 
جبهه های سوسنگرد، سرپل ذهاب، و بستان همراه با دیگر رزمندگان با متجاوزان 
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صدامی رزمید. رفیق حسن یوسفیان املشی در فتح بزرگ ُبستان سرانجام جانش 
را نثار انقالب کرد. یکی از هم سنگران رفیق که تنها فرد بازمانده از تیمی است که 
مأموریت عملیات نفوذ در سپاه دشمن را داشت، داستان جان باختن او را در ۱۲ 

آذرماه ۱۳۶۰چنین بازگو می کند:
»پس از پایان عملیاتی که برای تنگ تر کردن حلقٔه محاصره دشمن 
در منطقٔه ُبستان به همراه شهید حسن و ده نفر از افراد باقیماندٔه گروه 
داشتیم، به علت کمبود مهمات تصمیم به عقب نشینی گرفتیم، و این 
عراقی ها  خود  خاک ریز  از  نزدیک  فاصله ای  در  هنوز  که  بود  درحالی 
مشغول تیراندازی بودیم. در حین عقب نشینی متوجه نالٔه یک سپاهی 
مجروح شدیم که در کانال مجاور کمک می خواست؛ ما به کمک شهید 
حسن در حال انتقال آن زخمی به کانال خود بودیم که ناگهان با افراد 
را هدف رگبار مسلسل  ما  از فاصلٔه چند متری  دشمن روبرو شدیم که 
قرار داده بودند. رفیق حسن به سرعت خود را پشت بوته ای پرت کرد 
و گفت: من آنها را سرگرم می کنم، شما خودتان را به کانال برسانید و 
جانتان را نجات دهید. ما خودمان را در پناه آتش رفیق حسن به کانال 

رساندیم و از آنجا دیدیم که رفیق با گلولٔه دشمن در خون غلتید.« 
رفیق حسن یوسفیان املشی در وصیت نامه اش نوشت:

ایمان بهمردمیبودنآن رابرایخودمبرگزیدمکه »منراهی
بیخدشهوکاملدارم.نیکمیدانمکهراهمنهماناراهتودههاو

راهتودههانیزهماناراهحزبتودٔهایراناست.«

منصورشمسی،
تحصیالت  بود.  ِاَوز  در     ۱۳۳۷ متولد  منصور  رفیق 
ابتدایی و  متوسطه را در اوز و الر )استان فارس( به پایان 
رساند. منصور در جریان انقالب با اندیشه های سوسیالیسم 
علمی آشنا شد. او ابتدا هوادار فداییان خلق بود و سپس 
به حزب تودٔه ایران پیوست و فعالیت حزبی را در سازمان 
فراخوان  به دنبال  رفیق  کرد.  آغاز  ایران  تودٔه  جوانان 
کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران به جبهه رفت.  او روز ۲۹ 

فروردین ماه ۱۳۶۰ در جبهٔه دزفول بر اثر شلیک توپ دشمن جان باخت.
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حمیدرضاایرانی،
»حزبمن!اینروزهاکهآخرینروزهایزندگیام
وداع تو با کلمه چند در میخواهم میگذرانم، را
گویم.منزمانیباحزبتودٔهایرانآشناشدمکه
عصیان و انقالب توفندٔه موج را میهنم سرتاسر
2۵00 بساط تا میرفت و بود فراگرفته تودهها
سالشاهنشاهی،دورانطوالنیظلمتوتاریکی،
استبدادوخفقان،تبعیضونابرابریرادرهمکوبد.
ایران تودٔه حزب بغرنج، و دشوار شرایط آن در
ایران، تودٔه حزب که باورم این بر من شد... راهنمایم چراغ
متمادی ایران،حزبیکهسالهای کارگر نوینطبقٔه حزبطراز
باامپریالیسموارتجاعپیکارکردهوبارهاوبارهابرزمینافتاده،
هیچگاه اما داده، کشتهها و دیده شکنجهها برداشته، زخمها
درفشانقالبرابرزمینننهاده،سعادتوخوشبختیکارگران
ودهقانانوتودههایزحمتکشوستمدیده،آزادیهاوحقوق
مردمیراتأمینخواهدکرد.مندورانکوتاهزندگیامرامدیون
حزبمهستم.امیدوارمباهدیٔهخونخویش،شریکراهحزبو
انقالبباشموناممدرزمرٔهشهدایحزبتودٔهایرانقرارگیرد.«
این آخرین سخنان رفیق جان باخته حمیدرضا ایرانی است که در وصیت نامه اش 
آورده است. رفیق در ۲۹ اسفندماه ۱۳۶۰ جانش را در جبهه جنگ ایران و عراق 

نثار کرد.

احمدرنجینهخجسته،
احمد روز ۲۸ مردادماه ۱۳۳۷ در یکی از محله های 
به همراه  که  بود  ساله   ۵ آمد.  به دنیا  تبریز  فقیرنشین 
هم  باز  نکرد؛  فرقی  زندگی  اما  آمد.  تهران  به  خانواده 
تنگ دستی بود و مشکل، رنج بود و کار. سال ۱۳۵۸ و 
بعد از پایان تحصیالتش به کار در وزارت آموزش وپرورش 
استخدام شد و به تدریس در یکی از مدرسه های جنوب 
شهر تهران مشغول شد. در مردادماه سال ۱۳۶۰ به دنبال 
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احضار متولدهای سا ل ۳۷، احمد که تا آن روز باوجود تالش های مکرر نتوانسته 
بود به جبهه برود، بی درنگ خودش را معرفی کرد. بدین ترتیب وارد کارزار عملی بر 
ضد تجاوز به میهنش شد. رفیق احمد رنجینه خجسته روز دوم فروردین ماه ۱۳۶۱ 

در خالل یک عملیات جنگی بر اثر اصابت ترکش خمپاره جان باخت.

بابکصادقیاقدم،
متولد شد.  تبریز  فقیرنشین  از محله های  در یکی  بابک در سال ۱۳۳۶  رفیق 
پدر رفیق که عضو فرقٔه دموکرات آذربایجان بود هنگامی که بابک شش ساله بود 
بر اثر شکنجه های دژخیمان شاه جان باخت. او در وصیت نامه اش ادامٔه راهش 
را به فرزندش بابک سپرد. بابک به شایستگی راه پدر را 
دنبال کرد و بعد از پیروزی انقالب به حزب تودٔه ایران 
پیوست. رفیق که خود را سرباز حزب می دانست به دنبال 
فراخوان کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران به جبهه رفت. 
 ۱۳۶۱ فروردین ماه  دوم  روز  اقدم  صادقی  بابک  رفیق 
در  بابک  رفیق  باخت.  جان  جنگی  عملیاتی  خالل  در 

وصیت نامه اش خطاب به همسرش نوشت:
بهنحو انقالب به را خود دین بتوانم »امیدوارم
احسنانجامدهمتاشایدبتوانمتأثیریدرپیشبردانقالبمان
داشتهباشم.مرگیازندهماندنمنمسئلٔهمهمینیست.مهم
پیروزیانقالبمانمیباشد.عزیزم،بهفرزندمانبگوکهپدرش
چهکسیبودهودرچهراهیُمرد.اوبایدراهمانراکههماناراه
استقاللوآزادیایران،راهحزبتودٔهایرانمیباشدادامهدهد.
نوین ایران،حزبطراز تودٔه افتخارمیکنمکهعضوحزب من
تودهای خون دیگر بار یک بگذار میباشم. ایران کارگر طبقٔه
جبهٔه تشکیل راه و آمیخته درهم انقالبی مسلمانان خون با
حزب از سرشار وجودم ذرات تمام سازد. هموار را خلق متحد

پرافتخارمانمیباشد.«

عاکفخلخالی،
عاکف  ۱۳۳۸ به دنیا آمد. از همان اوان زندگی با کار و رنج فقر آشنا شد. در 
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روزهای خیزش انقالب در صف مقدم نبرد بود. چند ماه 
به  وابسته  »سیامک«  گروه  به  انقالب  پیروزی  از  قبل 
حزب تودٔه ایران پیوست. بعد از پیروزی انقالب عاکف  
دیگر از فعاالن حزب در آمل شده بود. بعد از حملٔه رژیم 
مانند  انقالبی، رفیق عاکف هم  ایران  به  مزدور صدام 
شد.  جبهه  به  رفتن  آمادٔه  نو  نسل  توده ای های  همٔه 
داوطلب  خود  گروهان  از   ۱۳۶۱ فروردین ماه  دوم  روز 
پیشاپیش  که  درحالی  شد.  مهم  عملیاتی  در  شرکت 
سربازان به دشمن یورش برده بود، آماج اصابت گلولٔه 

ٰآر. پی.جی.۷ قرار گرفت و جان باخت.

داودعسگری،
داود در لنگرود به دنیا آمد. او پس از پیروزی انقالب، با حزب تودٔه ایران آشنا شد 
و به مسیر حرکت آن پیوست. رفیق داود به دنبال فراخوان کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 

ایران داوطلبانه به جبهه رفت. از جبهه نوشت: 
بهوسیله که جنگ این در حزبم بهدستور »بنا
به جهانخوار آمریکای بهرهبری و صدام رژیم
هیچ بدون است، تحمیلشده انقالبیمان کشور
واهمهایشرکتکردمتاهمهبدانندکهحزبتودٔه
ایرانمدافعاستقاللوآزادیایران،همدرتئوری

وهمدرعملاست.«
رفیق داود عسگری روز دوم فروردین ماه ۱۳۶۱ در 
عملیاتی در جبهه جنگ جان باخت.  مردم لنگرود پیکر 
ابدی  خانٔه  به  آمریکا  بر  مرگ  فریادهای  میان  در  را  عسگری  داود  رفیق  گل گون 

جان باختگان بر شانه های خود بردند. 

علیحسنزاده،
و  کودکی  دوران  محرومیت های  آمد.  به دنیا  تبریز  در   ۱۳۳۸ سال  در  علی 
نوجوانی گوشت و استخوان او را با استثمار سرمایه داران و رنج و ستم زحمتکشان 
آشنا کرد. بی دلیل نبود که علی همین که شعله های انقالب میهن ستم زدٔه ما را فرا 



جان باختگان توده ای در جریان جنگ ایران و عراق        ۲۰۱

از زد و خوردهای  نبرد،  او در همٔه سنگرهای  نبرد شتافت.  به صف مقدم  گرفت، 
خیابانی گرفته تا حملٔه مسلحانه به آخرین سنگرهای دشمن، در کنار توده ها رزمید. 
در همین سنگرهای مقدم نبرد بود که علی با حزب تودٔه 
ایران آشنا شد و بالفاصله بعد از پیروزی انقالب به آن 
تودٔه  حزب  مرکزی  کمیتٔه  فراخوان  به دنبال  پیوست. 
ایران به جبهه رفت و تا روز شهادت در سنگرهای مقدم 
 ۱۳۶۱ فروردین ماه   ۱۴ روز  رزمید.  متجاوز  دشمن  با 
دوران خدمت سربازی رفیق به پایان رسید. فردای آن 
روز او باید جبهه را ترک می کرد. شب وقتی هم سنگران 
برای خداحافظی گرد او جمع شدند، علی گفت: »من 
دشمن  مین  میدان  شناسایی  به  می خواهم  نیمه شب 

بروم. به او گفتند: »تو خدمتت تمام شده و باید بروی.« جواب داد:
به سرکردگی  جهانی  امپریالیسم  که  می شود  تمام  وقتی  من  »خدمت 
آمریکا نابود شده باشد. وقتی از این مأموریت برگشتم با شما خداحافظی 

می کنم.« 
دو ساعت و نیم از شب گذشته از خواب برخاست. دقایقی بعد علی که همیشه 
بود که میدان  نفراتی  اولین  بود و قباًل هم جزو  هنگام شناسایی دشمن پیش قدم 
مین دشمن را بدون هیچ وسیله ای پیدا کرده بود، برای شناسایی مین های دشمن 
حرکت کرد. رفیق فدایی خلق )اکثریت( حمید اخباری و یک سرباز دیگر همراه علی 
به راه افتادند. ساعتی بعد سربازی که به همراه علی و حمید رفته بود با بی سیم کمک 
خواست. وقتی افراد کمکی رسیدند دیدند حسن و حمید با بدن پاره پاره در میدان 
مین افتاده اند و با هم سرود ای ایران را می خوانند. بدن های مجروحان را به سوی 

سنگرهای خودی حرکت دادند. هنوز فاصلٔه زیادی نرفته بودند که علی گفت:
»من دارم می میرم. مرا زمین بگذارید.«

لب  زیر  که  شنیدند  بودند  همراهش  که  آنانی  همٔه  گذاشتند.  زمین  بر  را  او 
می گفت: 

»مرگبرآمریکا.زندهبادحزبتودٔهایران.« 
رفیق علی حسن زاده روز ۱۵ فروردین ماه ۱۳۶۱ با نام حزب به قافله جان باختگان 
توده ای پیوست. رفیق اکثریتی حمید اخباری هم ساعتی بعد به جان باختگان راه 

استقالل و آزادی ایران پیوست.
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عباسقرائی،
عباس به سال ۱۳۳۷  در کهنگ دولت آباد )جیرفت( 
ایران  تودٔه  حزب  با  انقالب  پیروزی  از  بعد  آمد.  به دنیا 
آشنا شد و چندان طول نکشید که مبارزه در مسیر حزب 
را آغاز کرد. رفیق عباس قرائی داوطلبانه به جبهه رفت و 
اثر  بر  در عملیات تصرف پادگان حمیدیه در بهار ۱۳۶۱ 
اصابت خمپاره در صف مقدم نبرد با متجاوزان صدامی - 

آمریکایی جان باخت. 

مسعودصفویان،
شد.  متولد  تهران  در   ۱۳۳۵ در  مسعود 
تحصیالت ابتدایی را در شهرهای مختلف گذراند. 
دورٔه دبیرستان را در اهواز تمام کرد و برای گرفتن 
فعالیت  شد.  ملی  دانشگاه  وارد  اقتصاد  لیسانس 
کانون  تشکیل  با  انقالب  از  قبل  را  سیاسی اش 
تودٔه  حزب  هواداران  با  همراه  ایران  دانشجویان 
ایران آغاز کرد. بالفاصله بعد از پیروزی انقالب به 
حزب پیوست. او که تا آغاز جنگ صدامیان با ایران 
انقالبی در سنگر حزب تودٔه ایران از انقالب دفاع 
کمیتٔه  فراخوان  انتشار  و  جنگ  آغاز  با  بود،  کرده 

مرکزی حزب تودٔه ایران داوطلبانه به جبهه رفت. رفیق مسعود صفویان از جمله 
فروردین ماه  در  را  خون شان  انقالبی  مسلمانان  با  همراه  که  بود  توده ای  رفقای 

سال ۱۳۶۱ در جنگ و در دفاع از میهن نثار کردند.  

فرهادرضازاده،
فرهاد در ۱۳۴۰ در خرمشهر به دنیا آمد. او در روزهای انقالب پیروزمند بهمن 
با آغاز فعالیت  ایران شرکت کرد.  با رژیم شاه دوشادوش مردم قهرمان  در پیکار 
علنی حزب تودٔه ایران در خرمشهر، فرهاد وارد فعالیت حزبی  شد. او تا روزی که 
ایران  تودٔه  انقالبی اش در سازمان جوانان  فعالیت  و کوشا  پیگیر  به جبهه رفت، 
را ادامه داد. با آغاز تجاوز امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا به خاک ایران 
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کمیتٔه  فراخوان  انتشار  آن  با  هم زمان  و  انقالبی 
به جبهه  ایران، فرهاد داوطلبانه  تودٔه  مرکزی حزب 
اردیبهشت ماه  دوم  روز  رضازاده  فرهاد  رفیق  رفت. 
همراه  خود،  رزم  با  که  گسترده  عملیاتی  ر  د   ۱۳۶۱
بر  سخت  شکستی  مبارز،  میهن دوستان  دیگر  با 
گل گون  پیکر  باخت.  جان  آوردند،  وارد  دشمن 
آمریکا  بر  مرگ  فریادهای  میان  در  رضازاده  فرهاد 

تشییع  شد.

قاسمسرلک،
به دنیا  تهران  درجوادیٔه   ۱۳۴۰ سال  در  قاسم 
مردم  محله های  ساکن  بچه های  همٔه  مانند  آمد. 
بود.  فقر  شد  آشنا  که  چیزی  اولین  با  زحمتکش، 
پدرش با فروش لبو می کوشید زندگی خانواده اش را 
تأمین کند. قاسم از همان روزی که خود را شناخت 
به  دست  خانواده  گذران  به  کمک  برای  مجبوربود 
کارهای مختلف بزند و در همین حال با زحمت بسیار 
درس هم می خواند. ثمرٔه این زندگی، فوالد آبدیده ای 
بود که با آغاز انقالب خود را در سنگرهای مقدم نبرد 

با رژیم شاه و اربابش آمریکا دید. قاسم ابتدا فریب سخنان چپ روها را خورد و مدت 
کمی به آنان متمایل شد، اما در مدتی بسیار کوتاه. قاسم با مطالعٔه روزنامه »مردم« 
و دیگر نشریه های حزبی راه واقعی نبرد به سود زحمتکشان را به سرعت دریافت و 
به حزب تودٔه ایران )سازمان جوانان( پیوست. او در اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ به جبهٔه 
در  می کرد.  خدمت  بهداری  پست  در  قاسم   رفت.  میهن  خاک  به  تجاوز  با  نبرد 
جبهه همه قاسم را می شناختند چون هر وقت به مجروحان و سربازان دارو می داد، 
می گفت به جای تشکر سه بار بگویید مرگ بر آمریکا. روز ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ 
گروهانی که قاسم در آن خدمت می کرد به متجاوزان صدامی حمله کرد. قاسم با 
این که در پست بهداری خدمت می کرد، داوطلبانه همراه با رزمندگان خط مقدم به 
دشمن یورش برد. رزمندگان تا آخرین نفر با دشمن رزمیدند و ۹ نفرشان را دشمن 
اسیر کرد.  قاسم در میان آنان بود. دژخیمان صدامی این  ۹ دالور ایرانی را روز ۲۰ 
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اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ محاکمٔه صحرایی کردند. رفیق قاسم بر سر دژخیمان فریاد 
زد: 

»منتودهایهستم.زندهبادایران.زندهبادحزبتودٔهایران...
مرگبرآمریکاومتجاوزان.« 

دژخیمان صدامی قاسم را همراه با ۸ دالور دیگر تیرباران کردند. پیکر گل گون 
این جان باختگان ۲۰ روز بعد که منطقه به دست نیروهای ایران افتاد پیدا شد.

رفیق قاسم سرلک در وصیت نامه اش نوشته بود: 
»هماکنونکهدرحالنوشتنمیباشم،تمامیجبههحالتآرامش
قبلازتوفانرادارد.تمامیرزمندگاندرحالاستراحتمیباشند
کهخودرابرایحملهآمادهسازندومنهمبهعنوانیکهوادار
حزبپرافتخارتودٔهایرانافتخاراینرادارمکهدوشادوشسایر
فاشیست متجاوزان علیه جنگ در ایران زحمتکش خلقهای
صدامکهبهدستورامپریالیسمجهانیبهخاکمیهنانقالبیما
تجاوزکردهاند،شرکتکنم....فردادراینجاجبهٔهمتحدخلق
-ارتشوسپاه تشکیلمیگرددومافردااتحادنیروهایبسیج
فداییها تودهایها، تا انقالبی مسلمانان از بینش، نوع هر با
تا میشوند متحد هم با دگراندیشان و مذهبی اقلیتهای یا
فردا روند. نشانه را امپریالیسم پوزٔهخونین بهسانیکمشت،
یافرداهایدیگرامکانداردمنهمبهساندیگررفقایخوددر
اینجبههبهقافلٔهشهدابپیوندم،زیرابهقولحزبم:"اینقافلهرا
سربازایستادننیست".ومنهیچباکمنیستکهنظیرهزاران
هموطنجانخودرانثارانقالبومیهنمنمایموباخونخودراه
از گذشته شهیدان که هموارسازم،همانطور آیندگان برای را
مزدکتاروزبه،ازآرشتاعسگرکهراهرابرایماهموارکردند.
کارگر طبقٔه نوین طراز حزب ایران، تودٔه حزب بر بیکران درود
ایران اصلیخلقهای آمریکادشمن امپریالیسم بر ایران.مرگ

وجهان.«

عطااللهصادقزاده،
عطاالله در سال ۱۳۴۱ در مراغه به دنیا آمد. او در روزهای انقالب با سازمان 
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چریک های فدایی خلق آشنا شد. بعد از انقالب مشی 
به   ۱۳۶۰ سال  آغاز  در  و  پذیرفت  را  ایران  تودٔه  حزب 
به  پیوستن  از  بعد  پیوست.  ایران  کارگر  طبقٔه  حزب 
 ۱۱ در  و  رفت  نبرد  جبهه های  به  داوطلبانه  حزب، 
اردیبهشت ماه ۱۳۶۱جان خود را در اولین مرحلٔه یکی 

از عملیات ها نثار انقالب کرد.

سعیدسنجری،
جهان  بر  چشم  باختران  در   ۱۳۳۷ سال  در  سعید 

گشود، جهانی که او عمر کوتاهش را در آن با کار و پیکار سر کرد و سرانجام در 
در همان حال که درس  او  باخت.  آرمان خلق جان  راه 
گرفته  کابل کشی  از  مختلف  کارهای  در  می خواند، 
رنج  با  مختلف  معادن  و  سازی  شیشه  کارخانٔه  در  کار  تا 
با  که  یود  رو  همین  از  شد.  آشنا  نزدیک  از  استثمار  و 
درگرفتن شعله های انقالب، سعید خود را یک سره وقف 
با  توده ها  پیکار  انقالب در قلب  پیروزی  از  بعد  آن کرد. 
رفقای حزبی و حزب تودٔه ایران آشنا شد و چندان نپایید 
که به حزب طبقٔه کارگر ایران پیوست. شعار او همیشه این بود: آمریکا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند. با آغاز جنگ و فراخواندن متولدان سال ۱۳۳۷ بی درنگ به جبهه 
می رفت،  جبهه  به  خرمشهر  آزادسازی  عملیات  در  شرکت  برای  وقتی  او  رفت. 
وقتیشهیدشدم،برباالیجنازهامبیاییدوبامشتهایگره وصیت کرد: 
کرده10بارفریادبزنید:مرگبرآمریکا...زندهبادحزبتودٔهایران. رفیق 
قرار  اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ هدف خمپارٔه دژخیمان صدامی  روز ۱۰  سعید سنجری 

گرفت و جان باخت. 

شهید
بهشهیداننوجوان

کتانروزراازدرزشببیرونمیکشند.جرقٔهستارگاندرخاکسترروز
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زلف غرید. زمین نزدیک آنجا قیرفام، بال و مرگ بار با پرندهای میمیرد.
پشت به مردی لرزیدند. نخلها گرهدار وعصای نورسته علفهای حنایی
افتاد:جوانمانندصبح.وگوییدرهوایسیالبامدادیزمزمهمیکند.

¸
دادم پاسخ فراخوان ندای به بیلُندلُند، بیدغدغه، صفر، سرباز من،
ازکین لبخندیگزنده با آراستم. نظامی باجامٔه را تردوالغرخود پیکر و
میهن و انقالب بهنام ماههایطوالنی تاشلمچه، گیالنغرب از مقدس،

جنگیدم.
¸

آیابهراستیدرعطرگسگیاهاننمناکازژاله،اینسایٔهافتادهزمزمه
باچشمان است. مو همهسویشگسترده.سیاه رنگ اُخرا زمین میکند؟
زیرکوکودکانه،گوییبهخانٔهویرانشدهایدرحاشیٔهجادهمینگرد.ته
ریشجوانشدرچانههاُپرپشتاست.پسچراگامسنگینهمقطارانرا
نمیشنودکهباکرکهایمعصومانٔهنوجوانیبهسویکنامگرگهامیروند؟
پسچرادرمیانسنگهایبیجنبش،بیجنبشاست.اینجادرسمتچپ
نظامیاش لباس دادٔه ِکز و سوخته تاروپود در خونین سوراخ این سینه،

چیست؟مگرمردهاست؟مگرشهیداست؟
¸

برخیز بود! تو پیش در هنوز که سالهایی باالی به شهید ای برخیز
خویش به را تو همقطارانت که برخیز بهراه! چشم نگاههای بهخاطر

میخوانند،زیرایورشپیروزیآفریندرپیشاست.
ا.ط.

عبدالرسولمروجتربتی،
آمد.  به دنیا  حیدریه  تربت  در  روحانی  خانواده ای  در   ۱۳۳۵ در  عبدالرسول 
زندگی او در کار و پیکار گذشت. سال ۱۳۵۸ از دانشکدٔه ادبیات دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل شد. اکنون او که با آغاز انقالب در سنگرهای خیابانی نبرد با رژیم 
منفور شاه را آغاز کرده بود، یک مبارز تمام عیار از حزب طبقٔه کارگر ایران بود. با 
آغاز جنگ تحمیلی و انتشار فراخوان کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، او داوطلبانه 
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به جبهه رفت. در آخرین نامه اش از جبهه خطاب به نامزدش نوشت:
گرانقدر رهنمودهای به توجه »با
حزبم،حزبتودٔهایران،اینشناخت
کسب انقالبی میهن و انقالب از را
از بهدفاع جبهه در عماًل و کردم
صدها و دهها همانند پرداختم، آن
با را راهی چنین که دیگر تودهای
امیدوارم کردهاند، طی سربلندی
تودهایبودنوراهحزبمراکههمیشه
درکنارتودههاستعماًلاثبات]کنم[

را حقیقت چراغ این باشم توانسته و باشم، نام این الیق و
فروزانترکردهباشمکهتودهایهادوشادوشهمٔهزحمتکشان
ایران،همٔهنیروهایبسیج،مردمی،سپاهپاسدارانوارتشدر

جبهههامیرزمند،وعالقهمندبهسرنوشتمردمهستند.«
عبدالرسول بعد از گذراندن دورٔه آموزشی با درجٔه ستوان دوم در تیپ ذوالفقار 
به جبهٔه گیالن غرب رفت. از این پس زندگی او چیزی غیر از شجاعت و دالوری 
نبود. در اوقات استراحت دیوارهای سنگر را با شعارهای مرگ بر آمریکا پر می کرد 
و هنگام نبرد، دلیرانه به متجاوزانی که به تحریک امپریالیسم جهانی به سرکردگی 
آمریکا به میهن انقالبی تجاوز کرده بودند، یورش می برد. بعد از این که در عملیات 
به فرماندهی  عبدالرسول  رسید،  به شهادت  گروهانش  فرمانده  شیاکوه  معروف 
گروهان گمارده شد. او در سمت جدیدش چندان در جبهه ها دالوری کرد که به او 
یک درجٔه افتخاری دادند و او با درجٔه ستوان یکمی نبرد را ادامه داد. عبدالرسول با 
همین سمت در عملیاتی پیروزمند شرکت داشت و بار دیگر شجاعت و قهرمانی اش 
به  برای مدت کوتاهی  او روز ۲۷ فروردین ماه ۱۳۶۰ که  ثابت کرد.  به همگان  را 
منجر  که  عملیاتی  رفت.  اهواز  به  و  کرد  وداع  خانواده اش  با  بود،  آمده  مرخصی 
این  می آمدند.  گرد  رجبهه  د  دالوران  همٔه  و  می شد  شدآغاز  خرمشهر  آزادی  به 
عبدالرسول  گردان  عملیات  منطقٔه  شد.  آغاز  اردیبهشت ماه   ۸ شب  نیمه  عملیات 
آنان  از  گروهان  یک  فرماندهی  او  که  رزمندگانی  داشت.  قرار  حمیدیه  جنوب  در 
عملیات  کنند.  تصرف  را  مهم  خاکریز  سه  داشتند  مأموریت  داشت،  به عهده  را 
آغاز شد و دالوران یورش آوردند. سربازان زیر فرماندهی او تا خاکریز سوم پیش 
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رفتند. در آنجا با جهنمی از آتش دشمن روبرو شدند و مدتی بعد دشمن وحشیانه 
تنها  به عقب نشینی شدند.  ناچار  از مدتی مقاومت  بعد  ایران  آورد. دالوران  یورش 
بی سیم   با  پیاپی  عبدالرسول  ماندند.  باقی  پاسدار  دو  و  سرباز،  یک  عبدالرسول، 

کمک می خواست. او فریاد می زد:
»پیروز می شویم! پیروز می شویم!«

او و سه دالور همراهش چند ساعت در مقابل دشمن مقاومت کردند. ساعت 
۹ صبح آخرین پیام را از بی سیم داد: »محاصره شدیم«، و دیگر صدای اوشنیده 
نشد. او و مبارزان قهرمان همراهش تا آخرین فشنگ با دشمن رزمیدند. سرانجام 
پشت  از  صحرایی  تلفن  سیم  با  را  دست هایشان  یافتند.  دست  آنان  بر  متجاوزان 
دژخیمان  فرمانده  می خواندند.  را  ایران  سرود  هم  با  قهرمان  دالور  چهار  بستند. 
تربتی  مروج  عبدالرسول  رفیق   ،۱۳۶۰ اردیبهشت ماه   ۱۰ در  داد.  آتش  فرمان 

درحالی که فریاد می زد: 
»مرگبرآمریکا....زندهبادحزبتودٔهایران«

شکست  دشمن  وقتی  بعد  روز  ده  غلتید.  در  خویش  خون  به  دشمن  گلولٔه  با 
خورده از منطقه گریخت، پیکر سوراخ سوراخ شدٔه چهار قهرمان را در کنار یکدیگر 
در  شهر،  تعطیل  و  مغازه ها  بستن  با  حیدریه  تربت  قهرمان  مردم  کردند.  پیدا 
بود، پیکر گل گون رفیق عبدالرسول  به خود دیده  را  تظاهراتی که شهر کم تر آن 

مروج تربتی را تشییع کردند.

محمدعلیمواجی،
نفراتی  اولین  جزو  خرمشهر  آزادسازی  پیروزمند  عملیات  در  توده ای  برادر  دو 
از روی رود کارون گذشتند و هر دو دست در دست همدیگر  بودند که داوطلبانه 

حزب  باد  زنده   ... آمریکا.  بر  »مرگ  فریادهای:  با 
مواجی،  محمدعلی  رفیق  باختند.  جان  ایران«  تودٔه 
سال  در  بوشهر،  شهرستان  حزبی  کمیتٔه  مسئوالن  از 
۱۳۳۴ به دنیا آمد. او در سال ۱۳۵۰ بعد از دست یابی به 
دفاعیات رفیق خسرو روزبه، قهرمان ملی ایران و عضو 
کارگر  طبقٔه  حزب  با  ایران،  تودٔه  حزب  مرکزی  کمیتٔه 
ایران آشنا شد. محمدعلی سپس از طریق »رادیو پیک 
ایران« خط مشی حزب را دنبال کرد و طولی نکشید که 
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آن را پذیرفت. او که در سال ۱۳۵۲ تحصیل در رشتٔه حقوق سیاسی را در دانشگاه 
در  خستگی ناپذیر  فعاالن  از  تحصیل  مدت  طول  تمام  در  بود،  کرده  آغاز  تهران 
مبارزه اجتماعی و سیاسی با رژیم پهلوی بود.  با آغاز خیزش انقالبی مردم ایران، 
را  مهر«   ۱۰« به نام  گروهی  شیراز  در  می رزمید،  خلق  کنار  در  که  هم چنان  رفیق 
ایجاد کرده بود که اعضای آن همگی هواداران حزب تودٔه ایران بودند. این گروه 
آغاز  از  بعد  محمدعلی  می کردند.  تکثیر  را  حزب  نشریه های  بوشهر  و  شیراز  در 
فعالیت علنی حزب تودٔه ایران در کشور به آن پیوست و در مقام یکی از مسئوالن 
کمیتٔه حزبی شهرستان بوشهر به فعالیت حزبی ادامه داد. او به دنبال آغاز جنگ 
جبهه  به  داوطلبانه  ایران،  تودٔه  حزب  مرکزی  کمیتٔه  فراخوان  انتشار  و  تحمیلی 
رفت و نزدیک به ۱۸ ماه در پست فرماندٔه گشتی »آر.پی.جی« زن و خمپاره انداز 
کارون(،  شهرستان  سویسه  بخش  )توابع  فارسیات  )اهواز(،  َنَورد  جبهه های  در 
با دشمن متجاوز رزمید. محمدعلی در  ُبستان، دارخوِوِین، و شوش  تنگ چزابه، 

وصیت نامه اش نوشت: 
»فردابهاهوازخواهمرفتتادرنبردیشرکتکنمکهمستقیمًا
شرکت بیشک آمریکاست. بهسرکردگی امپریالیسم علیه
مستقیمدرایننبردبرایمنبهعنوانیکتودهایشادیآفرین
راپشت متعددی توطئههای ایران... مردم بزرگ است.انقالب
امپریالیسم بهمذاق انقالب این وخواهدگذاشت. سرگذاشته
بدون است. نیامده ارتجاعجهانیخوش و آمریکا بهسرکردگی
گفت میتوان جهانی، انقالبات تاریخ به تکیه با تردید، ذرهای
متحد جبهٔه بایستی انقالب، راه سر موانع بر پیروزی برای
بااتحادتمامنیروهایمترقیوضد خلقراپیریزینمود.تنها
میتوان انقالب، به مؤمن نیروهای تمام یعنی امپریالیستی،
آشیل پاشنٔه و اسفندیار چشم کرد. شکستناپذیر را انقالب
ایران ایران،عدماتحادنیروهاست.حزبتودٔه انقالبی جنبش
بهماقطبنماییبخشیدهکهمیتوانباتکیهبرآندراینانبوه
بغرنجوقایعوحوادث،راهخودراآگاهانهانتخابنماییم.اینراه،
راهتودههایزحمتکشمردمایراناست،تودههاییکههماکنون
درجبهه راخنثیکردهاند،چه آمریکا امپریالیسم توطئٔهششم
خلقهاست. به خدمت راه ما، حزب راه جبهه. پشت در چه و
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تودهایهاباخونخود،بارهاوبارهااینرابهثبوترسانیدهاند.آن
کهدروجودماآتشعشقبهمردمراافروخت،حزببود.پیروز
بادانقالبضدامپریالیستی-خلقیایران...برقرارباداتحادهمٔه
خلق. متحد جبهٔه در دموکراتیک و امپریالیستی ضد نیروهای

زندهبادحزبتودٔهایران-حزبطبقٔهکارگرایران.«

را  او  بود.  محمدحسنمواجی متولد سال ۱۳۳۶ 
آشنا  ایران  تودٔه  با حزب  برادرش، محمدعلی مواجی، 
در  انقالب، محمدحسن هم  پیروزی  از  بعد  بود.  کرده 
مسیر حزب تودٔه ایران به فعالیت پرداخت و همراه برادر 
عناصر  خاطر،  به همین  بود.  بوشهر  حزبی  فعاالن  از 
انحصارطلب او را از خدمت در دانشسرای تربیت معلم 
شیراز محروم کردند. بعد از این پاکسازی، با رنگ آمیزی 
بر  این زمان   تیرآهن منازل گذران زندگی می کرد. در 

فعالیت انقالبی اش افزود. هر دو برادر به دنبال فراخوان کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 
ایران داوطلبانه به صف مقدم جبهه رفتند. سرانجام در عملیات پیروزمند آزادسازی 
خرمشهر از اولین کسانی بودند که داوطلب عبور از کارون شدند. آن دو در کنار 
دیگر رزمندگان خلق از میان جهنمی از آتش شلیک سالح از کارون گذشتند. آنان 
با گلولٔه متجاوزان  اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ و هنگامی که راه فتح را گشودند،  در۱۰ 
این دو رفیق  نثار میهن کردند. پیکرهای گل گون  را  افتادند و جان شان  به خاک 
قهرمان در کنار پیکرهای خونین دو رزمندٔه دیگر بوشهری که در آزادسازی خرمشهر 
و  انحصارطلبان  شدند.  تشییع  خلق  شانه های  بر  تمام  شکوه  با  بودند  باخته  جان 
قشریون کوشیدند مراسم تشییع این جان باختگان راه میهن را به هم زنند، اما مردم 
قهرمان بوشهر با شعار »مرگ بر آمریکا« توطئه شان را ناکام کردند و جوابشان را 

دادند. پیکر گل گون این قهرمانان تا قطعٔه جان باختگان تشییع شد.  

سعیدعظیمی،
با  را  بر جهان گشود. دوران تحصیل  در شاهرود چشم  در سال ۱۳۳۴  سعید 
دشواری گذراند و سال ۱۳۵۲ در دانشگاه تهران پذیرفته شد. در دانشگاه در مبارزات 
چریک های  )هوادار  »پیشگام«  دانشجویان  با  ابتدا  می کرد.  شرکت  دانشجویی 
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با  که  نکشید  طولی  می کرد.  همکاری  خلق(  فدایی 
مطالعٔه موضع گیری های حزب تودٔه ایران در مسائل 
مهم کشور، مشی حزب طبقٔه کارگر را پذیرفت و به آن 
به خاک میهن  آغاز تجاوز حکومت عراق  با  گرایید. 
ایران به  انتشار فراخوان کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه  و 
جبهه رفت و ۱۱ ماه در جبهه های مختلف با دشمن 
جنگید. در آغاز عملیات آزادسازی خرمشهر داوطلبانه 
روز  عظیمی  سعید  رفیق  رفت.   دارخوِوِین  جبهه  به 
از  ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ خون پاکش در راه دفاع 

میهن خاک صحرای وطن را گلگون کرد.

لطفعلیحیدری،
شلگهی،  در   ۱۳۳۷ شهریورماه  اول  روز  لطفعلی 
در  که  او  آمد.  به دنیا  دزفول،  روستاهای  از  روستایی 
ایران  قهرمان  مردم  مبارزٔه  صف  به  انقالب  روزهای 
پیوسته بود، ابتدا هوادار سازمان مجاهدین خلق بود، 
سپس به سازمان چریک های فدایی خلق گرایش پیدا 
کرد، و سرانجام در مهرماه ۱۳۵۹ به حزب تودٔه ایران 
پیوست. پیوستن او به حزب طبقٔه کارگر ایران با هجوم 
شد.  هم زمان  انقالبی  ایران  به  صدامی  متجاوزان 
به دنبال انتشار فراخوان کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران 
داوطلب رفتن به جبهه شد. او را به جبهه نبردند، اما به تالش برای رفتن به جبهه 
ادامه داد تا سرانجام موفق شد آن هم پس از فراخواندن متولدان سال ۳۷ برای 
اعزام به جبهه بود. لطفعلی پس از شرکت در یکی از عملیات های موفق، به جبهٔه 
خونین شهر )خرمشهر( انتقال یافت. رفیق لطفعلی حیدری روز ۱۹ اردیبهشت ماه 
۱۳۶۱ در عملیات پیروزمندانٔه آزاد سازی خرمشهر بر اثر اصابت راکت های دشمن 

در راه میهن جان باخت.

عبدالکریمحیاتی،
سال ها  از  بعد  پدرش  آمد.  به دنیا  هندیجان  در   ۱۳۳۷ سال  در  عبدالکریم 
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ملوانی در دریا سرانجام برای کارگری در جزیرٔه خارک 
از  عبدالکریم  بود.  آمده  در  نفت  شرکت  به استخدام 
همان روز که دست چپ و راستش را شناخت مجبور 
شد برای کمک به گذران زندگی خانواده کار کند. در 
می شد.  آبدیده  کار  با  و  می خواند  درس  حال  همین 
تمام تابستان ها به کارهای دشوار می پرداخت تا برای 
باشد.  داشته  پس اندازی  زمستان  در  تحصیلش  ایام 
بعد از پایان دورٔه دبیرستان، وارد دانشسرای راهنمایی 
علوم  رشتٔه  در  در سال ۱۳۵۸  و  آبادان شد  تحصیلی 

انسانی فارغ التحصیل گردید و بی درنگ به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد 
آموزگار  تنها  او  شد.  مشغول  راهنمایی  مدارس  در  به تدریس  ماهشهر  بندر  در  و 
نبود، بلکه در گرماگرم مبارزات انقالب به هندیجان برگشته  کودکان در ماهشهر 
بود و در کنار دیگر رزمندگان خلق در شهر و روستا توده ها رابرای نبرد با رژیم شاه 
بسیج کرده بود، اکنون نیز آنی از دفاع از انقالب غافل نبود. در این نبرد بی امان 
برای دفاع از دستاوردهای انقالب بود که رفیق با توده ای ها آشنا شد و چندی بعد 
به جرم  را  عبدالکریم   ۱۳۵۹ تحصیلی  سال  آغاز  در  پیوست.  ایران  تودٔه  حزب  به 
توده ای بودن پاکسازی کردند و مانع از تدریس او شدند. او بعد از این که حکم 

اخراج خود را گرفت، گفت: 
»ضدانقالبوقشریونفکرمیکنندبااخراجکردنمامیتوانند
ماراازراهمانبازدارند.اینهانمیدانندماازجانمانگذشتهایم،

شغلکهچیزینیست.«
با شروع جنگ و انتشار فراخوان کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران با این که متولد 
سال ۳۷ بود و می توانست به جبهه نرود، داوطلبانه به جبهه رفت. او در عملیات 
فتح ُبستان از ناحیٔه صورت مجروح و به تهران منتقل شد. در تهران پزشکان به او 
گفتند بعد از مداوا اجازه ندارد به جبهه برود، اما عبدالکریم قبل از این که زخمش 

کاماًل بهبود یابد به جبهه رفت، و در وصیت نامه اش نوشت: 
امپریالیستهابهجبههرفتم. ازقید »منبهخاطررهاییمیهن
برایمنگریهنکنید،زیراکهشهادتدرراهمردمگریهندارد.من
هزاران همانند ایران- تودٔه مرکزیحزبم-حزب کمیتٔه بهدستور
تودهایمبارزبهجبههرفتمتادرراهرهاییزحمتکشانبکوشم.«
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اصابت  اثر  بر  جبهه  در   ۱۳۶۱ اردیبهشت ماه   ۲۷ روز  حیاتی  عبدالکریم  رفیق 
گلولٔه دشمن کشته شد. او جان خود را در راه دفاع از انقالب، میهن، و زحمتکشان 
ایران فدا کرد. تلخ و دردناک است، اما واقعیت دارد. وقتی پیکر گل گون رفیق 
رسید،  زحمتکشش  پدر  به دست  هندیجان  در  شبانه  حیاتی  عبدالکریم  جان باخته 
عناصر ضد انقالبی و قشری مانع از دفن جنازٔه رفیق در قطعٔه شهدا شدند و او را 
سپردند!  به خاک  شده  اعدام  انقالبی  ضد  چند  کنار  در  دورافتاده ای  گورستان  در 
قشریون حتٰی مانع از این شدند که خانوادٔه رفیق حیاتی بر مزارش سوگواری کنند و 
مراسم ختم بگیرند. اما به رغم این توطئه های ضد مردمی، مردم قهرمان هندیجان 

به خانه رفیق حیاتی رفتند و در آنجا برای او مجلس ختم برگزار کردند.

سیروسبهرامی،
نفتگری  خانوادٔه  در   ۱۳۴۰ سال  در  سیروس 
یادکردهای  نقل  در  او  آمد.  به دنیا  گچساران  در 
خانواده اش از مبارزه کارگران با آن چه بر طبقٔه کارگر 
قهرمان ایران می گذشت آشنا شد. پیش از انقالب 
سازمان  هوادار  ابتدا  و  آورد  روی  سیاسی  مبارزٔه  به 
چریک های فدایی خلق ایران بود. پس از پیروزی 
نیروی  همٔه  و  پیوست  ایران  تودٔه  حزب  به  انقالب 
و  گذاشت  کارگر  طبقٔه  آرمان  به  خدمت  در  را  خود 
داوطلبانه  اعزام  از  قبل  که  کرد  پیدا  را  افتخار  این 
تودٔه  جوانان  سازمان  مسئوالن  شمار  در  جبهه،  به 
ایران در گچساران قرار گیرد. او که به دنبال آغاز جنگ و فراخوان کمیتٔه مرکزی 
پیدا کرد  مأموریت  اول خردادماه ۱۳۶۱  بود، روز  رفته  به جبهه  ایران  تودٔه  حزب 
از  کند. پس  پاک سازی  از دشمن  را  روستای »جران«  با گروهان خود  تا همراه 
زیر  افراد  به محاصرٔه دشمن درآمد.  از گروهان سیروس  شروع عملیات، قسمتی 
توانستند  دشمن  حملٔه  از  بعد  که  بودند  نادری  گروه های  از  سیروس  فرماندهی 
تشکل خود را حفظ کنند. سیروس همراه با مسلسل چی گروه در رأس افرادش به 
دشمن یورش برد تا محاصره را درهم بشکند. هم رزمانش می گویند فریاد سیروس 
همیشه در گوش ما زنگ می زند که می گفت: »حمله. تیربارو بیار جلو. تیربارو بیار 
جلو.« سرانجام گروه سیروس موفق شد بعد از نبردی دالورانه محاصرٔه دشمن را 
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درهم بشکند و این درحالی بود که فرمانده شان، رفیق توده ای قهرمان سیروس 
مردم  بود.  کرده  میهن  از  دفاع  نثار  را  جانش  دیگر،  هم رزمی  کنار  در  بهرامی، 
قهرمان گچساران روز پنجم خردادماه ۱۳۶۱ پیکر گل گون رفیق سیروس بهرامی 

را به همراه سه سرباز دیگر بر شانه های خود تشییع کردند.  

ذبیحاللهمیرزایی،
از  یکی  مهند،  در   ۱۳۴۴ سال  در  ذبیح الله 
روستاهای فیروزکوه، متولد شد. او به رغم سن کمش 
در  بالفاصله    ۱۳۵۷ سال  در  انقالب  پیروزی  از  پس 
حفظ  برای  را  فعالیت   ایران  تودٔه  جوانان  سازمان 
دستاوردهای انقالب و مبارزه با ضد انقالب آغاز کرد. 
جبهه  به  میهن  از  دفاع  برای   ۱۳۶۰ سال  پاییز  در  او 
خرمشهر  بزرگ  فتح  در  میرزایی  ذبیح الله  رفیق  رفت. 
نثار  را  جانش   ۱۳۶۱ خردادماه   ۲ در  و  داشت  شرکت 

آزادی خاک ایران کرد. رفیق ذبیح الله در وصیت نامه اش در جبهه نوشت:
»میخواهمبعدازشهیدشدنمن،مرابهعنوانیکفردتودهای
بشناسند....منازاینحزبراهزندگیومبارزهراآموختهامو
همچنینحزبباعثشدکهمندشمناصلیمردمرابشناسم
وباآنمبارزهکنموجانمرابرایاینهدفمقدسومردموطنم
زحمتکشان واقعی حامی که ایران تودٔه حزب بر درود بدهم.

است.«

مرتضیقاسملو، کارگر
استان  توابع  از  تکاب  منطقٔه  در   ۱۳۳۹ در  مرتضی 
کوچ  تهران  به  خانواده اش  به همراه  آمد.  به دنیا  زنجان 
کرد و در محلٔه جوادیه ساکن شد. مرتضی برای مبارزه با 
ستمی که خود شاهد هرروزٔه آن بود، در دبیرستان ذوقی 
بهمن   ۲۲ شکوهمند  انقالب  در  می کرد.  سیاسی  مبارزٔه 
داشت.  شرکت  پهلوی  رژیم  دژهای  تسخیر  در  فعاالنه 
مواضع گیری های  با  روزها  همان  در  مبارزه  خالل  در  او 
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حزب تودٔه ایران آشنا شد و مدتی بعد آن ها را پذیرفت و به حزب گرایش یافت. در 
زمستان سال ۱۳۶۰ مرتضی به خدمت سربازی رفت و بعد از پایان دورٔه آموزشی 
شد.  وارد  صدام  رژیم  تجاوز  با  جنگ  به  و  کرد  انتخاب  را  جنوب  جبهٔه  داوطلبانه 
رفیق مرتضی قاسملو روز دوم خردادماه ۱۳۶۱ در عملیات آزادسازی خرمشهر و در 

راه آزاد کردن خاک میهنش جان باخت.

سیروسپیششاخ،کارگر
محله های  از  یکی  در   ۱۳۳۷ سال  در  سیروس 
چیت سازی   – دستگاه  هفت   – تهران  جنوب  کارگری 
در  سال ها  که  بود  مبارزی  توده ای  پدرش  آمد.  به دنیا 
خالل   در  سیروس  بود.  رزمیده  حزب  حرکت  مسیر 
سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ با حزب تودٔه ایران آشنا شد 
و هفته نامٔه زیرزمینی نوید را مطالعه می کرد. در سال 
از  بعد  و  شد  وارد  حزبی  هسته های  از  یکی  به   ۱۳۵۷
آغاز فعالیت علنی حزب در کشور به عضویت سازمان 
جوانان تودٔه ایران درآمد. او که کارگر در فروشگاه های 
کفش بود، با آغاز جنگ و انتشار فراخوان کمیتٔه مرکزی 

حزب تودٔه ایران داوطلب رفتن به جبهه شد. سیروس در ِسَمِت مین یاب در رستٔه 
مین یابی گردان مهندسی در جبهه های جنگ در تنگ چزابه، سوسنگرد، دزفول، 
پیش شاخ  سیروس  رفیق  سرانجام  جنگید.  متجاوز  دشمن  با  شوش  و  نیسان، 
)کیانی(  در ساعت یازده و نیم صبح ۲۷ خردادماه ۱۳۶۱ هنگام خنثی سازی مین 
همراه با چند سرباز قهرمان دیگر جان باخت.  رفیق سیروس پیش شاخ )کیانی( در 

وصیت نامه اش نوشت:
»بانامخلققهرمانایرانکهعظیمتریندژامپریالیسمبهویژه
امپریالیسمآمریکارادرهمکوبید،آغازمیکنم.درآخرینلحظات
دوستداشتمچندسطریبهحزبمبهرشتٔهتحریردرآوردهباشم،
عزیزترین از گذشتن و ایثار درجٔه تا میهن به عشق که حزبی
سرمایهام،یعنیجانرادرمکتبشآموختموبارهنمودشراهی
جبهههایجنگحقعلیهباطلشدم....درصورتشهادتبرای
منجایبسیافتخاراستکهناممدرکنارشهدایجاویدحزب،
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وارطان،سیامک،تیزابی،روزبه،وعسگردانشها،جزوشهدای
حزبتودٔهایرانثبتگردد.مرگبرآمریکا.درودبهانقالبضد
امپریالیستی-ضداستبدادیومردمیایران.زندهبادحزبتودٔه

ایران،حزبطرازنوینطبقٔهکارگرایران.«

عبدالهاشمپوراسماعیلی،
در  انقالب  روزهای  در  شد.  متولد  شرقی  آذربایجان  زنوز  در   ۱۳۳۷ در  هاشم 
کنار مردم بود. درهمین روزها با حزب تودٔه ایران آشنا شد و بعد از پیروزی انقالب 
به آن پیوست. با آغاز جنگ عراق و ایران  و انتشار 
فراخوان کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، داوطلبانه 
از  را  داوطلبان  که  روزی  در  هاشم  رفت.  جبهه  به 
محل  به  دیر  کمی  می بردند،  آموزش  برای  مرند 
شده  انتخاب  داوطلبان  رسید.  داوطلبان  انتخاب 
با  رفیق  بود.  حرکت  درحال  آنان  حامل  اتوبوس  و 
سرعت خودش را به اتوبوس رساند و با اصرار سوار 
اصرار  با  هم  باز  رفیق  کردند.  پیاده  را  او  شد.  آن 
بار  سه  کردن  پیاده  و  شدن  سوار  این  شد.  سوار 
داوطلبان  با  شد  موفق  رفیق  سرانجام  و  شد  تکرار 
به  وظیفه ها  دشوارترین  جبهه  در  شود.   همراه 
کند.  فعالیت  مین یاب  رستٔه  در  که  شد  داوطلب  او  جمله  از  می شد.  داده  هاشم 

می گفت:
»مینیابیراانتخابکردهامکههمیشهدرصفجلوباشم،آخر

منتودهایهستم.«
گوش  به  و  کرد  کر  را  رفیق  گوش های  از  یکی  انفجار  خدمت،  ماه   ۸ از  بعد 
دیگرش صدمه ای جدی زد و هاشم را تقریبًا کاًل ناشنوا کرد. به همین خاطر به او 
پیشنهاد کردند که معافیت از خدمت بگیرد. هاشم پیشنهاد را رد کرد و در جواب 

گفت:
»چشمهایممیبینند،ومندوستانمراتنهانمیگذارم.آخرمن

تودهایهستم.«
ترکش  اصابت  اثر  بر   ۱۳۶۱ تیرماه   ۱۷ روز  پوراسماعیلی  عبدالهاشم  رفیق 
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زنوز  زادگاهش  در  او  پیکرگل گون  باخت.  جان  مردم  و  میهن  راه  در  خمپاره 
عبدالهاشم  رفیق  شد.  تشییع  مردم  توده های  سوی  از  شکوه  با  مراسمی  طی 

پوراسماعیلی در وصیت نامه اش نوشته است:
»منهوادارحزبتودٔهایران،حزبطرازنوینطبقٔهکارگرایران
ایران تودٔه حزب اساسنامٔه و برنامه و مقدس آرمان به و بوده
وفاداربودهوهستم.وبهخاطرداشتنهمینعقیدهوایماناست
کهبرایدفاعازانقالبواستقاللمیهنمعازمجبههمیشومو
خیلیافتخاردارمکههدفمندبهجبههمیروم.ازاینکههوادار
علمی سوسیالیسم راستین پیروان از یکی و ایران تودٔه حزب
بود، خواهد شکستناپذیر من سنگر که هستم مطمئن هستم
زیراسنگرهایماتودهایهادردفاعازانقالبواستقاللمیهن
هرگزشکستپذیرنخواهدبود.سنگرماتنهاسنگرماهانیست.
سنگریاستکهتمامیاردویزحمتکشانجهاندراینسنگر
باپیروزیهایچشمگیرشانپوزٔهامپریالیسموعمالداخلیاش
رابهخاکمیمالند.منازهمینجااعالممیکنمکهاگرشهید
حزب این سربازان از یکی و ایران، تودٔه حزب شهید شدم،
هستم،وتاآخریندمبهآرمانمقدسحزبوفاداربودهوهستم
ومیدانمبعدازشهادتمجریاناتیپیشمیآیدودشمنانحزبو
تمامیضدانقالبیونازعمالآمریکاگرفتهتاپیکاریهاوغیرهو
حجتیهایهاوعواملساواکوشاهوعدهاینیزکهناآگاهانهآب
راهمیاندازندوحدس تبلیغات امپریالیسممیریزند، بهآسیاب
میزنمدشمنانحزبجنازٔهمراشایدبهقبرستاننگذارندیااین
کهدرشرکتهوادارانودوستانحزبدرمراسمتشییعجنازٔه
منمانعایجادکنند.ولیمهمنیست.مهمایناستکهمرگمن
چهتأثیریدرزندگیدیگرانداشتهباشد،چونمیدانمکهمردم
مبارززنوزمیدانندومیشناسندکهمنچهبودهوهستم.بهامید
پیروزیانقالبوتداومآنوبهامیدپیروزیرزمندگانمیهنمبر
تجاوزگرانصدامآمریکایی.وباالخرهمرگبرامپریالیسمآمریکا-
یگانهدشمنانسانها–زندهبادحزبتودٔهایران-حزبطرازنوین

طبقٔهکارگرایران...«.
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جوادمهجوری،
جواد در سال ۱۳۳۹ و  در تهران به دنیا آمد. 
گذشته  کار  و  رنج  در  زندگی اش  سراسر  که  او 
بود، وقتی توفان استبدادبرانداز انقالب بر ایران 
او  شتافت.  نبرد  مقدم  صف  به  گرفت،  وزیدن 
همه جا بود. در حمله های موضعی به دژخیمان 
بیمارستان ها  در  راه پیمایی ها،  در  پهلوی،  رژیم 
دادن  برای  بام  روی  مجروحان،  سر  باالی  بر 
در  شبانه،  شعارنویسی های  در  شبانه،  شعارهای 
قیام  در  سرانجام  و  نوید  زیرزمینی  نشریٔه  پخش 
با حزب طبقٔه  بود که جواد  و خون  آتش  روزهای  در همین  بهمن.   ۲۲ مسلحانٔه 
کارگر ایران، حزب تودٔه ایران، آشنا شد و با همٔه شور و عشق خود مبارزه در راه 
سازمان  از  منشعب  گروه  دفتر  وقتی  گرفت.  پی  را  ایران  کارگر  طبقٔه  آرمان های 
چریک های فدایی که به حزب تودٔه ایران پیوسته بود، باز شد، جواد بی درنگ به 
بلندگو  از  ایران  تودٔه  دفتر رسید سرود چهارم حزب  مقابل  به  وقتی  آنجا شتافت. 
پخش می شد. حاضران همه دیدند که رفیق به حالت احترام ایستاد. و لحظاتی 
بعد در حالی که می گریست با صدای بلند در خواندن سرود همراهی کرد. رفیق 
جواد با چشمان اشک بار به دفتر رفت و پیوستن خود را به حزب تودٔه ایران اعالم 
داشت. چندی طول نکشید که جواد به عضویت سازمان جوانان تودٔه ایران درآمد 
با آغاز جنگ و انتشار  و تا پایان حیات خویش نبرد را در مسیر حزب دنبال کرد. 
این  با  را  خاطراتش  دفترچٔه  که  جواد  ایران،  تودٔه  حزب  مرکزی  کمیتٔه  فراخوان 
جملٔه مارکس آغاز کرده بود: »اگرانساندرجسمخودفانیاست،درعمل
رانندگی  وظیفٔه  جبهه  در  رفت.  جبهه  به  بی درنگ  است«،  باقی خود تاریخی
بولدوزر برای جاده سازی به او سپرده شد. جواد راضی نبود. این کار او را از نبرد در 

خط مقدم جبهه دور می کرد. جواد می گفت:
تودهای من هستند. اول صف در فدایی و تودهای »رفقای

هستم.جایمنآنجااست«
و آن قدر در این باره اصرار کرد تا او را با سمت رانندگی لودر به خط مقدم جبهه 
جا  همین  و  بسازد.  جان پناه  رزمندگان  برای  دشمن  گلولٔه  باران  زیر  تا  فرستادند 
بود که جواد قلب شعله ورش را در میان خرمن سوزان انقالب انداخت. صبح روز 
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۲۳ تیرماه ۱۳۶۱ دالوران ایرانی با نفرات دشمن روبرو شدند. نبرد در دشت همواری 
رزمندگان  می کردند.  حمله  ایرانی  دالوران  به  طرف  سه  از  صدامیان  می گذشت. 
ایرانی که روی زمین دراز کشیده بودند بی امان با دشمن مقابله می کردند. جواد هم 
در صف اول و در کنار آنان می جنگید. داس مرگ درو می کرد و هر لحظه بر تعداد 
جان باختگان ایرانی افزوده می شد. آنان به جان پناهی نیاز داشتند. جواد همین که 
اهمیت این نیاز را دریافت درنگ نکرد. زیر باران گلوله برخاست و با یک خیز بلند خود 
را به لودر رساند و آن را به حرکت درآورد. لوله سالح ها و گلوله های دشمن متوجه لودر 
جواد شد که بر زمین هموار می غرید و خاک ریز می ساخت. دشمن ۲۰ دقیقٔه تمام 
آتش می بارید و جواد زیر جهنمی از خون و آتش خاکریز می ساخت. وقتی سرانجام 
خمپارٔه دشمن لودر را به آتش کشید، جواد ۱۰۰ متر خاکریز ساخته و کانون مقاومتی 
را در برابر دشمن به پا کرده بود. حاال که او در آتش می سوخت، رزمندگان ایرانی 
در پشت خاکریز ساختٔه او به دشمن جواب دندان شکن می دادند. دالوران با دست 
بدن مشتعل جواد را خاموش کردند و یک رزمنده با موتورسیکلت به حرکت درآمد تا 
آنان گمان می کردند جواد زنده است. رزمندٔه موتورسیکلت سوار   بیاورد.  آمبوالنس 
قهرمان هم با گلولٔه دشمن از پای درآمد. او هم به جایی رفت که چند دقیقٔه پیش از 
آن رفیق توده ای رفت. روز ۲۳ تیرماه ۱۳۶۱  رفیق جواد مهجوری در راه میهن جان 

باخت.  رفیق جواد مهجوری در وصیت نامه اش نوشته بود: 
»...بهپیمانحزب.

خوشحالمزمانیازایندنیاجدامیشومکهیکهوادارحزبتودٔه
ایران،حزبطبقٔهکارگرایرانهستم.ودیگراینکهآرزویپیروزی
مردممرابرامپریالیسمجهانیوسرمایهداریآرزودارم.زندهباد
انقالبضدامپریالیستیومردمیایران.زندهبادحزبتودٔهایران،
حزبطبقٔهکارگرایران....بهگلگشتیاران،یادمارازندهدارید،

ایرفیقان.«

تقی)خسرو(سازور،
مردادماه  اول  روز  سحرگاه  در  سازور  )خسرو(  تقی  رفیق 

۱۳۶۱ در جادٔه خرمشهر جان باخت.
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ابوالقاسمشیدا،
در  او  شد.  متولد  دیلم  بندر  در   ۱۳۳۷ به سال  ابوالقاسم 
آستانٔه انقالب با حزب تودٔه ایران آشنا شد و به گروه هماورد 
)از گروه های هوادار حزب در ایران( پیوست. بعد از پیروزی 
کارگر  طبقٔه  حزب  به  خود  گروه  اعضای  با  همراه  انقالب، 
حزبی  واحد  مسئوالن  و  فعاالن  از  ابوالقاسم  پیوست.  ایران 
در بندر دیلم بود و تا آغاز جنگ پیگیرانه با ضد انقالب مبارزه 
می کرد و از دستاوردهای انقالب دفاع می کرد. با آغاز جنگ 
رفیق داوطلبانه به جبهه رفت. رفیق ابوالقاسم شیدا روز ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ 
در جبهٔه فارسیات جان خود را نثار انقالب کرد. مردم قهرمان بندر دیلم طی مراسم 

با شکوهی پیکر گل گون رفیق ابوالقاسم شیدا را تشییع کردند.  

شهردرجانوتنخویشنگنجید

کوچهخندید،خیابانخندید
شهرجنبیدوبهپاخاست

شهردرجانوتنخویشنگنجید
شهرازشوقبهجوشآمدهدرهربرزن

پایکوبانرقصید
شهرآوازبرآورد،دعاخواند،خروشید.

برلبانبوسهوشیرینی
باردیگرسخنازمعجزپیوندآمد
ازدلحجلهشهیدیبرخاست
ُنقلوگلبرسرمردمپاشید.
پردهآویختبهمژگانم،اشک
درسراپردٔهخاموشنگاه
باصفاشهرچراغان،لرزید

۷خرداد13۶1

سیاوشکسرایی
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جانباختگانتودهایدرسنگرهایجنگایرانوعراق

بهدست هنوز باختند جان جنگ جبهههای در که رفقا این زندگینامٔه
حزبنرسیدهاست.

رفقا:
عبدالحسین-روزنامه فروش توده ای در اهواز – اول مهرماه ۱۳۵۹؛ 

یعقوبهاشمینیا–در جبهٔه سوسنگرد - ۹ مهرماه ۱۳۵۹؛
علیمحمدبنیهارون – در جبهٔه خونین شهر ]خرمشهر[ – ۹ مهرماه ۱۳۵۹ ؛ 

علیعلیزاده–در جبهٔه خونین شهر ]خرمشهر[ – ۹ مهرماه ۱۳۵۹؛ 
محمدکیوان–در جبهٔه خونین شهر]خرمشهر[ - ۹ مهرماه ۱۳۵۹؛

علییکتا – در جبهٔه شلمچه ]خرمشهر[ – ۹ مهرماه ۱۳۵۹؛  
کیوانفاروق – در جبهٔه شلمچه ]خرمشهر[ – ۹ مهرماه ۱۳۵۹؛  

سیروسعباسی – در جبهٔه اهواز – ۸ مهرماه ۱۳۵۹؛ 
حمیدحمدانیان – در سنگرهای خونین شهر]خرمشهر[ - مهرماه ۱۳۵۹؛  

مهرماه  تبریز-  پادگان  به  صدامی  دژخیمان  حملٔه  در   – نژاد مشائی یحیی
۱۳۵۹؛

محمدحسینآذرکیش؛  
عیسیکوچکتبار؛ 

کیوان)ولیالله(اجاقیزاده؛
عبداللهبیات؛

آرشجلیلیبشرویه؛
عبدالوهابجنابی؛

ناصرسیفی؛ 
عزتاللهعابدی؛
صادقتوکلی؛

اسفندیارعلیزاده.

رفیقاسفندیارعلیزادهرفیقکیوان)ولیالله(اجاقیزاده





جانباختگانتودهایکهقربانیتودهایستیزیشدند
 

رفقا:

گیتاعلیشاهی،

گیتا در سال ۱۳۳۷ متولد شد. او در زندگی اش خیلی زود با رنج و ستمی که بر 
توده ها می رفت آشنا شد و در روند مبارزات روزانٔه خلق آبدیده گردید. وقتی در ۱۷ 
سالگی دیپلم ریاضی گرفت و وارد دانشگاه دماوند شد، انقالب بزرگ مردم ایران بر 
همٔه جان های شوریده شرر پاشیده بود. گیتا نیز بی درنگ به صف مقدم مبارزه با رژیم 
آریامهری رفت. درآستانٔه پیروزی انقالب، در سال ۱۳۵۶، در دانشگاه تربیت معلم 
در رشتٔه زیست شناسی پذیرفته شد. در این دانشگاه بود که با دالورترین رزمندگان 
خط مقدم جبهه آشنا شد و دیری نپایید که به حزب تودٔه ایران پیوست. او چنان 
به حزب جوش خورد که زندگی شخصی خود را یک سره وقف آرمان های توده ای 
آن کرد. وصیت نامٔه کوتاه او، که جا به جا با نام و با عشق حزب درآمیخته، از این 
پیوند درونی حکایت می کند. وقتی دانشگاه ها تعطیل شد، گیتا بیشتر به کارهای 
اجتماعی، که سرشت انقالبی داشت، گرایید. کارنامٔه او در این عرصه به راستی 
با همکاری اهل  امام حسین – خیابان کمیل –  برانگیز است: در مسجد  تحسین 
محل، برای جنگ زدگان جامه و دارو تهیه می کرد و لباس می دوخت. در مسجد 



۲۲۴    جان باختگان توده ای

به آموزش سالمندان  تا آخرین روز جان باختن  جعفریه – خیابان امامزاده حسن – 
اشتغال داشت و بر اثر این مسئولیت با مرکز کانون سوادآموزی در خیابان وصال 
– محل دستگیری اش – در ارتباط بود. برای سوادآموزی به آلونک نشینان خیابان 
زنجان شمالی، از خور و خواب خود می زد. برای تأمین آب و برق و بهداشت این 
توده های محروم و حاشیه نشین، ۱۸ ماه پیاپی در تالش و دوندگی خستگی ناپذیر 
در  را  آپارتمانی  بلوک  یک  تهیدست  ساکنان  به  خیاطی  تعلیم  و  سوادآموزی  بود. 
البه الی برنامٔه فشردٔه کارهای اجتماعی اش  گنجانده بود. گویی هر جا فقر و نیاز 
بود، گنجینٔه »گیتا« گوهرٔه خویش را بی دریغ نثار می کرد. در کانون رسالت، دورٔه 
آموزش کمک های اولیه را طی کرد و کارت قبولی دریافت کرد. گیتا علیشاهی روز 
در کالس های  تدریس  برای گرفتن جواز  یکشنبه ۵ مهرماه ۱۳۶۰، هنگامی که 
به اشتباه  وصال  خیابان  حوالی  در  بود،  سوادآموزی  بسیج  مرکز  عازم  سوادآموزی 
دستگیر شد. ظاهرًا محل بازداشت گیتا، چند دقیقه پیش از آن، صحنٔه تظاهرات 
موضعی گروهی از اعضا و هواداران »مجاهدین خلق ایران« بود. گیتا نیمه شب 
همان روز پیش از آن که مجال یابد بی گناهی اش را اثبات کند، به جوخٔه اعدام 
سپرده شد. خبرهای پراکنده ای که از آخرین دقایق زندگی گیتا به دست ما رسیده 
است، بازگوی حماسه ای بی ادعا و شورانگیز است که جاذبه اش  در سادگی آن و 
معصومیتش در وفاداری ناب آن است. گیتا وقتی مطمئن شد که لحظٔه مرگ فرا 

رسیده، فریاد زد: 
انقالب مخالف جبهٔه در نمیتواند تودهای و تودهایام »من

باشد.«
اما این دلیل قاطع بر بی گناهی اش بدون جواب ماند و نهال جوان حزب ما، 
در وصیت نامه ای که آن را »بهنامانقالببزرگایرانوحزبتودٔهایران« آغاز 

کرد، خطاب به خانواده نوشت:
عزیزم حزب از نشانی هرگاه که است این من وصیت »تنها
را انقالب وقتی و دیدند، بود، زندگی در من دلخوشی تنها که

شکوفانتریافتند،یادیازاینحقیرهوادارکنند.«
گیتا آخرین بوسه را بر گونٔه برادر کوچک ترش با این پیام وداع زد:

»مهردادجان،خوبدرسبخوانو"پیاممردم"راهمیشهبخرو
بخوان.سعیکندرزندگیمردباشهامتیباشی.«

و آنگاه ایمان پاک و رزمنده اش را در این جملٔه کوتاه فشرد:
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بزرگ انقالب باد پاینده دهید. ادامه را ما راه شما رفتیم، »ما
مردمیایران...پایداربادحزبُپرافتخارارانی.«

یک شاهد عینی نقل کرده است: »حوالی نیمه شب جمعی را از دیگران جدا 
آنان بود. وقتی صدای پای  کردند و به حیاط اوین ]زندان[ بردند. گیتا در میان 
بپیچد، نخست  از آن که صفیر گلوله ها در سکوت شب  و پیش  آن ها قطع شد، 
مردی شعار داد: »زندهبادفداییاناکثریت!« و فریاد رفیق قهرمان توده ای گیتا 

علیشاهی که طنینی عجیب داشت گوش ها را انباشت: 
»زندهبادحزبتودٔهایران!«

درحالی که هیچ لرزشی در صدایش نبود در روز ۵ مهرماه ۱۳۶۰  در راه سعادت 
توده های محروم و حزب توده ها جان باخت.

فرهاداشتری،

فرهاد در سال ۱۳۴۲ در امیدیه )آغاجاری( به دنیا 
آمد. دورٔه تحصیل ابتدایی را در میدان جعفر آغاجاری 
)چهارم  متوسطه  آخر  سال  که  هنگامی  و  گذرانید 
نظری( را می گذراند ناجوانمردانه به دست ضد انقالب 
طبقٔه  حزب  با  انقالب  اوایل  که  فرهاد  باخت.  جان 
کارگر ایران آشنا شده بود، به زودی به یکی از فعاالن 
او  بود.  ایران  تودٔه  حزب  عاشق  او  شد.  مبدل  حزبی 
از  بازار،  و  کوچه  در  و  مدرسه  و  خانه  در  جا،  همه  در 

انقالب دفاع می کرد و مشی حزب خود را به میان توده ها می برد و تبلیغ می کرد. 
این فداکاری و شجاعت و پیگیری در ارائٔه  اندیشه و تمایل سیاسی اجتماعی اش 
 ۱۳۶۰ بهمن ماه   ۲۳ روز  اشتری  فرهاد  رفیق  می آمد.  گران  انقالب  دشمنان  بر 
هنگامی که بعد از ۴۸ ساعت دوندگی مداوم برای بهتر برگزار شدن جشن سالگرد 
انقالب به خانه برمی گشت،  بر اثر اصابت سه راهی ای که به خانه اش پرتاب کردند 

جان باخت. 

مصطفیبختی،

رفیقی که در خرم آباد به دست افراد ضد انقالب و ضد حزب توده ایران  به قتل 
رسید.





آنانکهدرراهوظیفٔهحزبیجانباختند

دررزمچهلسالٔهحزبتودٔهایرانبااستبدادوامپریالیسم،چهبسارفقا
آنانهرچند کهجانخویشراهنگامانجاموظیفٔهحزبیازدستدادند.
بهمعنایاخصکلمهجانباختهنبودند،اماازآنجاکهدرانجاموظیفٔهحزبی
درگذشتنددرخورآنهستندکهنامشاندرکنارجانباختگانُپرافتخارحزب

طبقٔهکارگرایراندرجشود.چنیناستنامآنان 

رفقا:

شهالپوریادگار، 

شهال پوریادگار روز ۸ خردادماه ۱۳۵۸ هنگامی که با دنیایی شور و شوق اولین 
شمارٔه »مردم« دورٔه جدید را برای رفقایش به اهواز می برد، در جادٔه تهران- اهواز 
در یک حادثٔه جانکاه رانندگی با زندگی وداع گفت. آخرین ره آورد رفیق شهال، با 
چند روز تأخیر همراه با خبر مرگش به رفقایش رسید. زندگی این رفیق توده ای چون 
از تولدش  با تالش و رنج همراه بود. قبل  زندگی هم رزمان زحمتکش او، سراسر 
در سال ۱۳۳۸، پدرش را که یک نامه رسان بود از دست داد. در شانزده سالگی به 
توانست  به خاطر هوش و قدرت درک فوق العاده اش  و  آورد  مطالعات علمی روی 
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به سرعت خصلت  های انقالبی را در خود پرورش دهد. در هفده سالگی با گرایش 
تا  زمان  این  از  و  پیوست  ایران  کارگر  طبقٔه  حزب  به  ایران  تودٔه  حزب  مشی  به 
مرگ زودرس اش در خدمت آرمان زحمتکشان بود. در شرایط اختناق که به دست 
آوردن نشریه های انقالبی دشوار بود، رفیق شهال اکثر ساعت های شبانه روزش 
می کرد.  حزبی  تراکت های  و  نوید  زیرزمینی  نشریٔه  کردن  دست نویس  صرف  را 
رفقایش در شرایط اختناق همیشه در انتظار شهال بودند چون او از تهران همراه 

خود نوید به ارمغان می آورد.

حسیندژگانی،

از  که  هنگامی  فداکار،  توده ای  دژگانی،  حسین 
بندرعباس  به  مردم«  »نامٔه  آوردن  برای  قشم  جزیرٔه 
جان  موتوری  قایق  شدن  غرق  اثر  بر  می رفت، 
داد.  دست  از  حزبی  وظیفٔه  انجام  راه  در  را  خویش 
مدرسه  در  جزیره  این  در  و  بود  قشم  اهل  حسین 
از  او  می کرد.  تدریس  آموزش وپرورش  به  متعلق 
را  زندگی اش  پیوست،  ایران  تودٔه  حزب  به  وقتی 
چهرٔه  کرد.  ایران  کارگر  طبقٔه  حزب  آرمان  وقف 
آشنا  قشم  زحمتکشان  برای  حسین  خندان  همیشه 
انقالب و حزب تودٔه  را می دیدند که دربارٔه  این معلم توده ای  آنان همیشه  بود. 
ایران توضیح می  دهد و از آن ها دفاع می کند. متأسفانه انحصار طلبان این چهرٔه 
که  حسین  اصرار  مقابل  در  آنان  کردند.  پاکسازی  آموزش وپرورش  از  را  انقالبی 
خواهان بازگشت به کارش بود به او گفتند: »بگو توده ای نیستم تا تو را به سر کار 

برگردانیم.« رفیق جواب  می داد: 
انقالب  از  خاطر  به همین  بود.  خواهم  و  بوده ام  هستم،  »توده ای 

دفاع می کنم و اخراج من موضع مرا تغییر نمی دهد.«
بگیرد.  کار  مغازه ای  در  توانست  و  برآمد  کار  جست وجوی  در  سپس  حسین 
آن گاه دکه ای برای فروش »نامٔه مردم« در قشم بر پا کرد. تمام تالش او وقف 
حزب  انقالبی  اندیشه های  طریق  این  از  تا  بود،  قشم  به  مردم«  »نامٔه  رساندن 
هفدهم  روز  که  بود  تالش ها  همین  از  یکی  در  ببرد.  توده ها  میان  به  را  خویش 
اسفندماه ۱۳۵۹ رفیق حسین دژگانی با چهار مسافر و یک راننده از اسکلٔه قشم 
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به سوی بندرعباس حرکت کرد تا »نامٔه مردم« را بیاورد. چند روز بعد جسد او و 
دیگر همراهانش را از دریا گرفتند.

محرمعلیسلطانییگانه،

روز اول خردادماه ۱۳۵۹ هنگامی که رفقای توده ای 
محرم علی سلطانی یگانه و مجید چپرداری سهمیه های 
»نامٔه مردم« را مطابق معمول هر روز به کرج می بردند، 
دادند.  دست  از  را  خویش  جان  رانندگی  حادثٔه  در یک 
از  یکی  غار،  دروازه  در   ۱۳۳۶ سال  در  یگانه  سلطانی 
جنوبی ترین محله های تهران، متولد شد. سلطانی یگانه 
روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن در اشغال پادگان ها شرکت فعال 
بود،  برخاسته  توده ها  دل  از  که  او  داشت.  شجاعانه  و 
پس از انقالب به حزب تودٔه ایران پیوست و در راه انجام 

وظیفه جان خود را از دست داد.

مجیدچپرداری،

و هنگام مرگ  بود  متولد ۱۳۳۶  مجید چپرداری 
تنها ۲۳ سال داشت. او ازجمله جوانان پرشوری بود 
و ستمی که  یاد زحمتکشان کشور خود  از  که دمی 
ماهیت  افشای  در  او  نبود.  غافل  می رفت  آنان  بر 
از این  ضد مردمی رژیم شاه سری پر شور داشت و 
پس  رفیق  بود.  شهره  خود  دوستان  میان  در  جهت 
و  پیوست  ایران  تودٔه  حزب  به  انقالب  پیروزی  از 
خردادماه  اول  روز  در  وظیفه  انجام  راه  در  سرانجام 

۱۳۵۹ جان باخت.

محمودربیعی،

و  زحمتکشان  وقف  را  زندگی اش  او  آمد.  به دنیا  تهران  در   ۱۳۳۵ در  محمود 
محرومان کرده بود. بعد از پیروزی انقالب به حزب تودٔه ایران پیوست و لحظه ای 
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از تالش برای بهبود زندگی مردم فارغ نبود. در همین حال، 
را  حزبی اش  فعالیت  توده ای  پرشور  رفیق  یک  به عنوان 
دنبال می  کرد. محبوبیت محمود در میان مردم آن قدر زیاد 
به عضویت  را  او  محله  مردم  شوراها،  انتخابات  در  که  بود 
 ۲۸ روز  ربیعی  محمود  رفیق  برگزیدند.  محل  شورای 
شهریورماه ۱۳۶۰ هنگامی که برای فروش نشریات حزبی 
به شرق تهران رفته بود، در اثر تصادف جانش را از دست 

داد.

سیروسراسخ،

تولد: سیروس راسخ در ۲۵ دی ۱۳۳۶ در آبادان متولد شد. او در سال ۱۳۵۰ 
آبادان شد و در همان سال ها بود که به مبارزه روی آورد  وارد آموزشگاه حرفه ای 
و با کار در نشریات کارگری آموزشگاه، فعالیت خود را آغاز کرد. سیروس در سال 
۱۳۵۳ با سمت مکانیک درجه ۲ به استخدام شرکت ملی نفت ایران درآمد. در سال 
۵۴ دیپلم گرفت و وقتی به سربازی رفت انقالب بزرگ ایران آغاز شده بود. او هم 
در خالل خدمت سربازی با پرسنل انقالبی ارتش علیه رژیم شاه همکاری می کرد. 
بعد از پیروزی انقالب همراه با مردم قهرمان خوزستان به مبارزه انقالبی ادامه داد از 
جمله در کار نگهبانی از لوله های پاالیشگاه که مدام در معرض هجوم ضد انقالب 
بودند فعاالنه شرکت می کرد. سیروس در این دوران با حزب تودٔه ایران آشنا شد 
با متجاوزان پرداخت  به مبارزه  آغاز جنگ،  با  به مسیر فعالیت های آن پیوست.  و 
 ۱۲ روز  راسخ  سیروس  رفیق  جنگید.  جبهه ها  در  بی وقفه   ۱۳۶۰ فروردین ماه  تا  و 
در  می گشت،  باز  جبهه   به  خانواده اش  دیدار  از  که  هنگامی   ۱۳۶۰ فروردین ماه 

تصادف اتومبیل جان خود را از دست داد.

زهراحامدمقدمرأفتی،

ایران  تودٔه  حزب  به   ۱۳۳۰ سال  در  او  شد.  متولد  مشهد  در   ۱۳۰۰ در  زهرا 
پیوست. بعد از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به مبارزٔه خود با رژیم کودتایی شاه 
به سرکردگی  امپریالیسم جهانی  با  پیروز شد، زهرا مبارزه  انقالب  ادامه داد. وقتی 
این  با  دنبال کرد.  بیشتر  با شور هرچه  ایران  را در صف حزب طبقٔه کارگر  آمریکا 
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که سنش به ۶۰ سال رسیده بود، در شمار فعال ترین 
روز  رأفتی  بود. رفیق زهرا حامد مقدم  توده ای  رفقای 
وظیفٔه  انجام  از  که  هنگامی   ۱۳۶۱ فروردین ماه   ۱۰
حزبی اش بازمی گشت، در افسریه با اتومبیل تصادف 
کرد و جانش را از دست داد. هنگامی که پیکر خونین 
رفیق زهرا را به پزشک قانونی بردند، به زحمت توانستند 
در  کنند.  باز  بود  شده  مشت  که  را  او  چپ  دست  کف 
میان مشت بسته و خونین رفیق تحلیل هفتگی حزب 

تودٔه ایران قرار داشت.

احمدرادپور،

معاش  تأمین  برای  جان فرسا  کار  در  او  زندگی  آمد.  به دنیا   ۱۳۳۷ در  احمد 
با حزب  انقالب  استبدادی شاه گذشت. احمد در خالل روزهای  رژیم  با  مبارزه  و 
طبقٔه خودش آشنا شد و به آن پیوست. رفیق احمد رادپور روزی در بهمن ماه  ۱۳۵۹ 
به هنگام بازگشت از مأموریت حزبی بر اثر تصادف جان خود را از دست داد. رفیق 
احمد رادپور تا زمان درگذشتش از مبارزه با دشمنان انقالب و دستاوردهایش و دفاع 

از آزادی لحظه ای غافل نماند.





جانباختگانتودهایسالهای132۵تا13۶0كهاخیراً
اطالعاتیدربارٔهآناندریافتكردهایم


رفقا:

محمدرضاشمایلی،احمدی،
نفت  پاالیشگاه  کارگران  خونین  اعتصاب  جان باخته  مبارز  کارگران  از  تن  دو 
آبادان در حماسٔه ۲۳  تیرماه ۱۳۲۵. این دو رفیق، محمد رضا شمایلی و احمدی 
]نام کوچک رفیق ذکر نشده است[ در جریان سركوب اعتصاب حماسی کارگران 
نفت  كمپانی  عوامل  سوی  از  اعتصابی  كارگران  از  نفر  چهل وهفت  كشتار  به  که 
مأموران  محمدرضاشاه،  رژیم  به  وابسته  عشایر  مسلح  افراد  ایران،  و  انگلیس 
فرمانداری نظامی و شهربانی آبادان و دیگر اوباش وابسته به رژیم منجر شد، به قتل 
رسیدند. جنایت كاران وابسته به کمپانی نفت انگلیس و ایران جسد این دو کارگر 
مبارز  را همراه با جسدهای دیگر كارگران جان باخته مخفیانه در گوری دستجمعی 
در بیابان های بین آبادان و خرمشهر دفن كردند. چندی بعد این گور دستجمعی 
جان باختگان جنبش كارگری میهن مان را اهالی روستای اطراف شناسایی کردند و 
به دنبال برمال شدن این گور، مردم ایران از ابعاد هولناك جنایت مسئوالن كمپانی 
نفت انگلیس و ایران بر ضد زحمتكشان آگاهی یافتند. حماسۀ اعتصاب ۲۳ تیرماه 
پاالیشگاه آبادان پیش زمینه ای تعیین کننده در اوج گیری  مبارزات ضد استعماری 
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در میهن ما  بود و در شکل گیری جنبش ملی مردم ایران بر ضد شركت استعماری 
نفت انگلیس و ایران در كشور و نهایتًا ملی شدن صنعت نفت ایران نقش داشت.

علیاكبربارانی،
علی اكبر، كارگر توده ای، در محلۀ بواردٔه جنوبی آبادان )كوی كارمندان شركت 
نفت( دكه كوچك كفاشی داشت و از این طریق امرار معاش می كرد. رفیق بارانی 
قبل از كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مسئول پخش نشریات حزبی در آبادان بود. بعد 
از  بعد  وضعیت  در  به فعالیت  دستگیری اش  زمان  تا  مرداد   ۲۸ ننگین  كودتای  از 
كودتا نیز ادامه داد. او در شهریورماه همراه با دیگر فعاالن حزبی از سوی مأموران 
امیرآباد  پادگان  در  شكنجه گاه  روزها   آن  شد.  دستگیر  آبادان  نظامی  فرمانداری 
آبادان قرار داشت و جالدان، سرگرد حسین رزم آرا، سروان امجدی، و ستوان جواد 
به رژیم کودتا  برای شناساندن رفقای شان  را  توده ای  مبارزان  آنجا  در  معین زاده، 
شكنجه می دادند. بعد از دستگیری علی اكبر بارانی، دژخیمان شكنجه کردن او را 
آغاز كردند. آنان پی جوی نام و آدرس افرادی بودند كه از رفیق بارانی نشریه ها و 
بیانیه ها و اوراق تبلیغی حزبی بر ضد کودتا را دریافت می كردند. بارانی در مقابل 
شكنجه های وحشیانه مردانه ایستادگی كرد و نام هیچ رفیقی را برمال نكرد. رفیق 
علی اکبر بارانی درحالی كه سرش در زیر شكنجه درهم كوبیده شده بود در مهر ماه 

۱۳۳۲ به خیل جان باختگان توده ای پیوست. 

خسروپرویزمرادی،
خسرو چون در خانواده ای كارگری به دنیا آمده و پرورش یافته بود، با مبارزات 
نزدیك  از  منافع زحمتكشان  و  اجتماعی  و عدالت  استقالل،  آزادی،  راه  در  حزب 
نفت  پاالیشگاه  توده ای  كارگر  پرویز مرادی،  رستم  رفیق  فرزند  خسرو  شد.  آشنا 
بود. پس  انقالب بهمن ۱۳۵۷  و  نفت  از فعاالن دوران ملی شدن  و یكی  آبادان 
در  حزب  صف  به  پسرش  با  همراه  رستم  رفیق  پسر،  و  پدر  انقالب،  پیروزی  از 
هواپیماهای  حمله های  و  جنگ  هنگامه  در  پرویز مرادی  خسرو  پیوستند.  آبادان 
بمب افكن و آتش توپخانه و خمپاره دشمن به آبادان، در محاصره نیروهای ارتش 
عراق بود. او به دست افراد /متحجر منتسب به/ سپاه پاسداران و دادگاه انقالب 
در خانه مسكونی اش بی رحمانه به قتل رسید. تهاجم ارتش متجاوز عراق در اواخر 
تابستان در ۳۱ شهریورماه  ۱۳۵۹  به خاك ایران آغاز شد. شروع تجاوز با حمله های 
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و  خرمشهر  آبادان،  شهرهای  به  شدید  خمپاره  و  توپخانه  آتش  هوایی،  وسیع 
روستاهای اطراف همراه بود. بر اثر بمباران های شبانه هواپیماهای عراقی مردم 
بی دفاع شهرهای آبادان و خرمشهر در زیر حمله های بی وقفه مجبور به ترك خانه 
و كاشانه شان شدند. در خرمشهر دفاع و مقاومت مردم در برابر متجاوزان عراقی 
از قصبه شلمچه آغاز شده بود به مدت ۲۴ روز ادامه داشت. در  از مرز زمینی  كه 
در  خرمشهر  جنگ  جبهه  در  میهن  از  دفاع  راه  در  توده ای  رزمندگان  مدت  این 
قرارگاه و سنگرهای خرمشهر شركت فعال داشتند و چند تن از آنان در سنگر دفاع 
اشغال  برای  عراقی  نیروهای  تهاجم   ۱۳۵۹ مهرماه   ۱۶ از  باختند.  جان  میهن  از 
در  پیشروی  به  خرمشهر  شهر  زدن  ُدور  با  آبادان  شهر  تصرف  و  خرمشهر  كامل 
محور شلمچه- مارد ادامه دادند و با احداث پل نظامی بر روی رودخانه كارون- در 
بندر ماهشهر قطع شد و  و  اهواز  با شهرهای  آبادان  ارتباطی شهر  راه های  مارد- 
آبادان در محاصره ارتش عراق قرار گرفت. ارتش رژیم عراق از ۲۰ مهر ماه ۱۳۵۹ 
برای اشغال كامل خرمشهر حمله های تهاجمی اش را شدت بخشید. این حمله ها 
با شركت نیروهای ویژه كماندویی مسلح به آر- پی- جی و با حمایت تانك و آتش 
سنگرهای  انهدام  و  پاكسازی  و  خرمشهر  كامل  اشغال  برای  این ها  جز  و  خمپاره 
نیروهای ایرانی كه تنها به تفنگ ژ ۳ و نارنجك  مسلح بودند، صورت می گرفت. 
نبردهای چند روزه در شهر خرمشهر به نبرد خانه به خانه كشیده شد. پل خرمشهر بر 
روی رودخانه كارون تنها مسیر ارتباطی نیروهای ایرانی با ناحیه اطراف زیر حمالت 
شدید خمپاره دشمن بود. در عصر روز ۲۴ مهرماه در واپسین روز سقوط خرمشهر، 
تكاوران نیروی دریایی ایران، نیروهای عراقی مستقر در ساختمان های فرمانداری 
و كتابخانه عمومی خرمشهر را در اطراف پل مورد حمله قرار دادند. این عملیات 
سربازان  نماید.  جلوگیری  خرمشهر  سقوط  از  نتوانست  ایرانی  تكاوران  شجاعانه 
عقب  برای  گذرگاه  تنها  كه  پل  روی  از  شهر  در  مستقر  مردمی  نیروهای  دیگر  و 
نشینی بود به تدریج شهر را ترك می كردند. در ۲۵ مهر ماه، با اینكه پل خرمشهر 
توده ای  دلیر  رزمندگان  بود،  دشمن  تیربارهای  و  خمپاره  شدید  حمله های  زیر 
آبادان آغاز می شد بگذرند. در  از زیر پل به آن سوی رودخانه که خاک  توانستند 
شهر آبادان نیز رفیق خسرو پرویز مرادی همراه با دیگر رفقا در تمامی عرصه های 
شهر با دشمن مقابله کنند. بعد از برقراری آرامشی نسبی و بازگشت نیروها به شهر، 
نیروهای انحصارگرا با شناسایی نیروهای مبارز و دلیر مدافع شهر را كه در دفاع از 
به ترك خانه  داشتند  به سزا  نقشی  به دست دشمن  آن  از سقوط  و جلوگیری  شهر 
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در  را  دانشجو  و  معلم  پرویز مرادی  خسرو  رفیق  می كردند.   مجبور  كاشانه شان  و 
عنفوان جوانی در ۲۰ دی ماه ۱۳۵۹ در خانه اش با شلیك گلوله ای به مغزش به قتل 

رساندند.  و چهرٔه مبارز دیگری به کاروان جان باختگان توده ای افزوده شد.

علیحاجهاشم،
علی حاج هاشم در شهر آبادان متولد شد. او قبل از كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در 
آبادان در سازمان جوانان حزب فعالیت می كرد. آغاز فعالیت علی با جنبش مردمی 
اعتالی  جهت  در  نیز  علی  بود.  هم زمان  ایران  در  نفت  صنعت  شدن  ملی  برای 
جنبش، ترویج و تبلیغ هدف ها و برنامه های حزب به ویژه برپایی میتینگ و سخنرانی 
از سوی مأموران  بار  او چند  در زمینٔه ملی شدن نفت فعالیت چشمگیری داشت. 
شهربانی بازداشت شد و بعد از رهایی فعالیتش را  دوباره از سر گرفت. در دوران 
پس از كودتای ننگین ۲۸ مرداد علی به همراه عده ای از رفقا به كویت رفت و پس 
از چندی مجددًا به آبادان برگشت و در شركت حمل ونقل دریایی به كار مشغول شد 
و تمام فعالیتش را در مسیر ایجاد و تشكیل سندیكای صنفی كارگران و ملوانان 
متمركز كرد. او در میان دوستان، كارگران و همكارانش از احترامی خاص برخوردار 
و زحمتكشان  از حقوق كارگران  دفاع  راه  در  و  بود  بی باك  و  آزاده  انسانی  او  بود. 
سری نترس داشت. هم زمان با جنبش انقالبی مردم ایران بر ضد رژیم استبدادی 
پهلوی، در برپایی تظاهرات خیابانی شركت فعال داشت. در روزهای اوج انقالب 
با  او  می گرفت،  اوج  به تدریج  توده ها  میان  در  شاه«  بر  »مرگ  شعار  كه  بهمن 
لبخندی شادمانه می گفت: »سال ها قبل حزب توده ایران شعار ٬مرگ بر شاه٬ را 
داده بود و حاال ثمرش عیان می شود.« رفیق مبارز علی حاج هاشم در روز ۲۲ بهمن 
مجسمه  كشیدن  پائین  هنگام  در  و  انقالب  رساندن  به ثمر  برای  مبارزه  در   ۱۳۵۷
شاه و تصرف ساواك آبادان همراه دوستان و یارانش، بر اثر اصابت رگبار مأموران 

فرماندار نظامی جان باخت.

ناصرسلیمی،
ناصر در سال ۱۳۲۸ در شهر سنندج چشم به جهان گشود. در خردسالی همراه 
با پدر، شاطر نبی سلیمی، و خانواده به شهر مریوان نقل مكان كرد. پدر ناصر در 
یكی از نانوایی های شهر مریوان به كار مشغول شد. ناصر از همان اوان خردسالی 
و نوجوانی با رنج و درد مردم زحمتكش ُكرد كه از زور ستم فئودال ها به تنگ آمده 
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بودند و آواره شهرها می شدند، از نزدیك آشنا شد. درس انسان دوستی و مخالفت با 
زور و هم دلی و هم دردی با هم نوعانش را از مادر آموخت. ناصر برای ادامه تحصیل 
مجبور به ترك مریوان شد و به سنندج رفت و در همین دوران از محبت های مادر 
رها  ناتمام  را  دبیرستان  شد  مجبور  خانواده  مالی  ناتوانی  به علت  او  شد.  محروم 

مریوان  بیمارستان  در  بازگردد.  مریوان  به  و  كرده 
باحفظ  ارتباط  در  كار  بعدها  او  شد.  به كار  مشغول 
بهداشت عمومی را دنبال کرد. شجاعت او در ابراز 
نظر و رویارویی اش با زور و اجحاف زبانزد دوستان 
و آشنایان و از خصائل او بود. در برابر ژاندارم ها و 
افسران مزدور و كارمندان ساواك كه شهر را تیول 
خودشان کرده بودند و در انجام همه گونه زورگویی 
یاور مردم  یار و  ابایی نداشتند ناصر  به مردم  نسبت 

بود و دالوری و بی باكی اش هنگام رو به رو شدن با ماموران زورگوی دولتی زبانزد 
بركنار  از كار  به وسیله ژاندارم ها و ساواكی ها دستگیر شد، كتك خورد،  بارها  بود. 
شد، تبعید شد، ولی هیچ گاه خم به ابرو نیاورد و در طریق یاری و مدد رساندن به 
مردم محروم باقی ماند. آخرین بار به شهر سنندج تبعید شد و تا روز جان باختنش 
در این شهر بود. فعالیت های رفیق ناصر سلیمی و چگونگی جان باختن او را از 
زبان یكی از رفقایش كه از نزدیك می شناختش می خوانیم: »چندی پیش یكی از 
آشنایان قدیمی را دیدم. از هر دری صحبت كردیم، از دوستان مشترك و چیزهای 
دیگر. او می گفت در شهر مریوان چیز جالبی نظر مرا جلب كرد. بر روی یكی از 
دیوارهای خرابه قدیمی شهر آثار یكی از شعارهای قدیمی حزب به چشمم خورد: 
رفیقی  به یاد  و  فرورفتم  به فكر  لحظه ای  نوین«.  طراز  حزب  ایران-  توده  »حزب 
افتادم كه در آن روزهای سخت كه جو كردستان به شدت ضد توده ای بود به ابتكار 
خودش در سطح شهر مریوان اقدام به شعار نویسی می كرد. این نوشته باید یكی از 
آن نوشته ها می بود. خبر را آن زمان نه از طریق رفقای هوادار حزبی مقیم مریوان، 
بلكه از دوستان قدیمی كه از مسئوالن سازمان های مختلف بودند شنیدم، و  آن 
ها خود رفیق را درحال شعارنویسی دیده بودند. بعدها در سال ۱۳۵۸ و در جریان 
از  حاضران  جمع  در  توده ای  رفیق  شد،  سنندج  دادگستری  محل  در  كه  تحصنی 
مواضع حزب توده ایران در قبال حوادث كردستان دفاع می كرد و درعین حال مدام 
با اعتراض هواداران كومله و سایر گروه ها روبرو می شد. ناصر سلیمی را از صدای 
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بعد قضاوت  بلندش شناختم كه خطاب به حاضران می گفت گوش كنید و  رسا و 
نمائید. و با اشاره کردن به رفیق توده ای که در معرض اعتراض واقع بود می گفت: 
»او حرف های حسابی می زند ولی ما متأسفانه عادت نداریم كه شنوای 

این حرف های مستدل و مقنع باشیم.« 
قد  بلند  ورزشكار،  كه  رفیق مان  پرسیدم.  را  حال واحوالش  شدم  نزدیك  او  به 
نترس!  می گفت  به او  و  گرفت  به عهده  را  توده ای  رفیق  از  مواظبت  بود  جسور  و 
ادامه بده! چند هفته بعد او را دوباره دیدم. به مریوان می رفت تا برادرش را ببیند. 
بنی صدر   ۱۳۵۸ مرداد   ۲۸ كند.  پخش  بدهیم  داریم  اعالمیه ای  اگر  می خواست 
از  پاوه  به وقایع  را صادر كرد. خمینی هم ضمن اشاره  به كردستان  دستور حمله 
ارتش و سپاه خواست كه به كمك برادران مسلمان خود بشتابند و مخالفان اسالم 
را سركوب كنند. درست همان روز كه مردم در بیم و هراس به سر می بردند و شهر 
ناآرام و وحشت زده بود، مینی بوسی از طریق بیجار و حامل گروهی پاسدار مسلح 
وارد شهر سنندج شد و در میدان مركزی شهر در محاصرٔه جوانان خشمگین قرار 
گرفت. جوانان از سرنشینان مینی بوس می خواستند كه سالح های شان را تحویل 
دهند. عده ای از آنان با دیدن خشم مردم فوری اسلحه شان را تحویل دادند. یكی 
از سرنشینان سماجت به خرج داد و گلنگدن كشید و با سرنیزه تفنگش جمعیت را 
از خود دور کرد. رفیق ناصر با مشاهده خشم جوانان سرنیزه او را در دست گرفت 
و از او خواست كه بیهوده حماقت به خرج ندهد و جان خود و دیگران را به خطر 
نیندازد. فرد مسلح سرنیزه را از دست ناصر بیرون كشید. مردم با خشم فراوان او 
را خلع سالح کردند. خوشبختانه با پادرمیانی خود ناصر فرد مسلح و همقطارانش 
از  خون  و  بود  شده  بریده  و  زخمی  ناصر  رفیق  دست  ولی  بردند  به در  سالم  جان 
و  مفتی زاده  با كمك هواداران  و سپاه  ارتش  وقتی  روز  آن  فردای  بود.  آن جاری 
عده ای اوباش و اراذل محلی كنترل شهر را در دست گرفتند و بگیروببند مخالفان 
و كمونیست ها شروع شد افراد محلی و هواداران مفتی زاده، رفیق ناصر سلیمی را 
بازداشت کردند و فورا او را به همراه عده ای دیگر از دستگیر شدگان كه هیچ گونه 
جرم و خطایی مرتكب نشده بودند تحویل دادگاهی صحرایی به نام دادگاه انقالب 
دادند. این دادگاه برای زهرچشم گرفتن و ترساندن مردم و سركوب شدید و فوری 
ناراضیان در مدتی كوتاه عده ای حدود یازده انسان شریف و بی گناه را تنها در شهر 
از آن گرفته شد تكان دهنده  تیرباران کردند. صحنه اعدام و عكسی كه  سنندج 
بود. یكی از اعدامی ها که زخمی بود روی تخت برانكارد تیرباران شد. رفیق ناصر 
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با  بود،  برافراشته اش  گردن  حمایل  كه  زخمی اش  دست  و  بسته  چشم  با  سلیمی 
قامتی رشید و استوار، در روز ۳۱ مردادماه ۱۳۵۸، همچون سروی ایستاده جان 
باخت. رفیق ناصر سلیمی در دادگاه چنددقیقه ای اش جسورانه به برخورد خلخالی 
با متهمان اعتراض می كند.  رفیق ناصر سلیمی زمانی تیرباران شد كه در تدارك 
عروسی بود. قامت رشید و بی باك ناصر كه در برابر جوخٔه آتش ایستاده گویی از 
پشت چشم بندش با تحقیر به جوخه آتش می نگرد. داستان بی باكی های او و تازه 
دامادی كه با نوعروسش در روزهای آینده به خانه بخت می رفت تاثیری عمیق و 

جان گداز بر مردم زحمتکش به جای گذاشت.«

رفیققهرمانناصرسلیمیایستادهبادستباندپیچیشدهدربرابرجوخٔهآتش

محمودسمغآبادی، ستوان یكم توپخانه،
رفیق محمود سمغ آبادی، سرباز میهن دوست و سلحشور میهن مان، در اوائل 
جنگ، در جبهۀ پادگان حمید در ۴۰ كیلومتری شهر اهواز، بر اثر اصابت خمپاره 
شهرهای  تصرف  برای  عراق  ارتش  متجاوز  نیروهای  جنگ،  آغاز  با  باخت.  جان 
مهم خوزستان از جمله خرمشهر، آبادان، و اهواز، با تانك و حمایت هوایی و آتش 
توپخانه در خاک میهن مان پیشروی کرد. انهدام گروه های نظامی بازدارنده ایرانی 
در طول مرز با عراق و تهاجم سنگین نیروهای عراق به پادگان پشتیبانی موسوم به 
پادگان حمید و سقوط آن، درواقع تصرف بخش وسیعی از اراضی كشور در غرب 
می كرد.  هموار  عراق  متجاوز  ارتش  برای  را  اهواز  شهر  جمله  از  كارون  رودخانه 
درحالی كه نیروهای زرهی و پیاده عراقی از سمت جاده خرمشهر برای تصرف شهر 
اهواز پیشروی می كردند، و از سویی پادگان لشگر ۹۲ زرهی اهواز هدف حمله های 
پادگان  كه  این  از  قبل  لشگر  فرمانده  بود،  گرفته  قرار  عراقی  هواپیماهای  شدید 
به دست نیروهای عراقی بیفتد دستور عقب نشینی را به منطقه كوت عبداله در آن 
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سوی رودخانه كارون داده بود. رفیق محمود كه فرمانده رسته توپخانه در لشگر 
۹۲ زرهی بود برای متوقف کردن پیشروی نیروهای متجاوز عراقی با تجهیزات و 
مهمات توپخانه واحد خود و سربازان تحت امرش در چند كیلومتری پادگان حمید 
مستقر گردید و با دفاع و مقاومت در برابر پیشروی نیروهای متجاوز مواضع دشمن 
را زیر آتش توپخانه گرفت. رفیق محمود با برپایی خطوط دفاعی در برابر نیروهای 
عراقی در وضعیت آشفتگی ناشی از تهاجم عراق و آمادگی نداشتن ارتش به این 
توده ای  دلیر  افسر  سمغ آبادی،  محمود  رفیق  كرد.  مبادرت  حماسه آفرین  اقدام 
از  به دفاع  مردمی،  داوطلبان  و  میهن دوستان  دیگر  با  همراه  جبهه  مقدم  خط  در 
تمامیت ارضی كشور برخاست و پس از چند شبانه روز پیكار، در بهار سال ۱۳۵۹،  

بر اثر گلولۀ خمپاره دشمن در راه دفاع از میهن جان باخت.   

منوچهرفدایی، کارگر،
منوچهر در خانواده كارگری آگاه به دنیا آمد. پدر او رفیق عبداله فدایی، كارگر 
شركت نفت آبادان بود. رفیق عبداله هم رزم رفیق علی امید، از مبارزان قدیمی و 
نفت  شرکت  كارگران  بین  خاص  احترامی  از  برخوردار  و   حزب  بنام  سندیكالیست 
بود. رفیق عبداله فدایی پس از پیروزی انقالب و آغاز فعالیت علنی حزب در آبادان 
آبادان  در  حزب  سوی  از  که  نوشت  جزوه ای  امید  علی  مبارزات  و  زندگی  دربارۀ 
منتشر شد. منوچهر در دامان چنین پدری تربیت شد و از كودكی با مبارزات حزب 
در راه زحمتكشان آشنا شده بود. منوچهر پس از پیروزی انقالب به فعالیت علنی 
از  برای دفاع  بدون كوچك ترین تردیدی رهسپار جبهه  با شروع جنگ  و  پرداخت 
میهن شد. او بعد از چند روز مقاومت در مقابل دشمن مسلح به سالح های پیشرفته 
به آن  را  با رفقای توده ای و دیگر رزمندگان و میهن دوستان خود  توانست همراه 
سوی رودخانه برساند. در ۹ آبان ماه ۱۳۵۹ اعضای حزب ما در وضعیت محاصره 
بودن آبادان به همراه تكاوران نیروی دریایی و دیگر نیروها به مدت سه شبانه روز در 
دفاعی دلیرانه و مقاومتی توده ای در برابر ارتش رژیم عراق كه به داخل آبادان رخنه 
كرده بود، با ازجان گذشتگی جنگیدند. طی ماه های پائیز و زمستان سال ۱۳۵۹ كه 
شهر آبادان در محاصره دشمن بود، منوچهر همراه با رفقای حزبی در عرصه های 
مختلف خدماتی و دفاعی، در بیمارستان، سنگر سازی، برق رسانی، كمك رسانی 
امدادی از طریق مرداب های بین آبادان و بندر ماهشهر كه تنها راه ارتباطی آبادان 
با خارج بود، تالش هایی پرثمر برای شهر انجام دادند. پس از دفع تهاجم نیروهای 
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عراقی و برپایی خطوط دفاعی منظم در مقابل نیروهای متجاوز از سوی ارتش و 
به ویژه تكاوران نیروی دریایی، آرامشی نسبی در آبادان برقرار شد و سپاه پاسداران 
آبادان  شهر  به  عراقی  نیروهای  حمله  از  قبل  كه  جمعه  امام  و  انقالب  دادگاه  و 
در  استقرار  با  و  بازگشتند  آبادان  شهر  به  مجددًا  بودند،  كرده  ترك  را  شهر  همگی 
مكان هایی مستحكم و بی خطر، زیر نام های گوناگون مثل شورای مساجد، كمیتٔه 
عشایر، كمیتٔه اموال مسروقه، و از این قبیل، قرارگاه هایی برای خودشان به وجود 
آوردند و با حرکت هایی انحصارگرایانه از اقامت افراد و شهروندان دگراندیش آبادان 
با شناسایی  انحصارگرا  نیروهای  مانع می شدند.  و كاشانه شان  در خانه  و  در شهر 
بی دریغ  نیروهای عراقی  اشغال  از  در حفظ شهر  افراد میهن دوست كه  توقیف  و 
مجبور  شهر  به ترك  را  ایران،  توده  حزب  اعضای  به ویژه  بودند،  کرده  فداكاری 
می كردند. گروه های ارتجاعی و قشری منسوب به سپاه پاسداران و دادگاه انقالب 
برای ترساندن اعضای حزب در ماندن درون شهر بعد از به قتل رساندن رفیق خسرو 
پرویز مرادی، در بهار سال ۱۳۶۰ رفیق منوچهر فدایی، كارگر توده ای را با شلیك 

گلوله ای به مغز به قتل  رساندند.
¸

ایران،حزب تودٔه راهحزب اولجانباختگانقهرمان انتهابکتاب در
فرزانه رفیق زندهیاد از ایران،شعری کار و زحمت تودههای و کارگر طبقٔه

احسانطبریرابرایسخنپایانیآنمیآوریم.

شعراززندهياداحسانطبری

قهرمانانخاموش

قهرمانانهمگینامندارندونشان

قهرمانیهمهجاجلوهنداردروشن

قهرمانیچهبسادرشبتاريکمحن

زهرگينتيرعذابیستکهازجانگذرد

راهپيکارحقيقتکهگذرگاهبالست

راهصعبیستمپندارکهآسانگذرد



۲۴۲    جان باختگان توده ای

گاهتحقيرگهیخدعهوگاهیدشنام

گاهپيمانشکنیگاهمالمتگهدام

نههمهرزمبزرگاستوهماوردبنام

نههمهمايۀفخراستوهمهجادۀفتح

قهرمانیستکهدراينرهپرپيچوتالش

پایبفشاریودرکوششجانانۀخويش

يکدمازراهبهبيراهۀدشمننروی

ازپیقدرتوالقابمطنطننروی

پایبفشاریوافتادهوخاموشومتين

خاراينجادهبروبیوازاينخارۀسخت

راهبگشايیوگامیبهجلوبرداری

کهرهرفتهبهدهباردگربسپاری

آنتپشهاکهدراينجهدبهجانمیکوبد

قهرمانیستشگرفاستولیبیناماست

وآنکهاينجادۀپرخاربهمژگانروبد

قهرماناست،بزرگاستولیگمناماست

ایشمازمرۀگمنامکهبیبانگونهيب

نشدهبردۀافسونشدۀجوروفريب

نهزبيدادنهازبيمنهازآزنهرنج

ازرهخويشنلغزيدهدراينعمرسپنج

درهمانراهکهبوديدبجانپیسپريد

ازشمابيخبرانندوشماباخبريد

برشمالشکرانبوهزماباددرود!

قهرمانانخموشيد،نباشدعجبی

کسندانستکيانيد،چهکرديدچهايد

زچهدربسترآرامنخفتيدشبی



جان باختگان توده ای كه اخیراً اطالعاتی دربارٔه آنان دریافت كرده ایم        ۲۴۳

چيستاينسايۀآژنگبهپيشانیتان

اندراندمکهغمينيدزآسيبوشکست

یابهتابيدازآنسفلهکهپيمانبشکست

بهشمامنتظرانسحرعقدهگشای

درشبتيرۀاندوهزماباددرود!

کارگاهیستجهانکشهمۀجلوهگری

درنهانگاهتکاملبهخموشیزايد

وآنچهدرخانۀاسرارجهانمیگذرد

بامداددگریپردهزرخبگشايد

رخنهدربارویبيدادوستمکارشماست

چشمتاريخرصدبستهوبيدارشماست





فهرستنامهابهترتیبحروفالفبا

آ

آذرآبادگان - خلیل

آذرکیش - محمدحسین

آذری- علی

آذری مهربانی - علی خلیل

آذری مهربانی - محمد

آذریان تبریزی - محمدرضا

آرمائیس

آروین - اسرافیل

آرین تاش - قربانعلی

آزاد وطن - محمد امین

آفاقی - حیدر

آقازاده - میرزا قاسم



۲۴۶    جان باختگان توده ای

آقاعلی اوغلو - ایمان علی

آقام اوغالن

آگهی - محمد

آماده - عباس

آوانسیان - آرسن

ا

ابائی - آنامراد

ابراهیمی - اسماعیل

ابراهیمی - فریدون

ابراهیمی - محمود

ابطحی - محمد

اجاقی زاده – ولی الله

اجاللی – جعفرقلی

احمدی

احمدی – شیخ پوالد

احمدی - عبدالحسین

ارانی – تقی

ارشادی - میرزامحمدعلی

ارغوان - الله وردی

اروج علی

اسدزاده - حبیب

اسفستانی - سیدحسن

اسکندانی - علی اکبر

اسکندری امیرحسین - سعدی

اسکندریان - اصغر



فهرست نام ها به ترتیب حروف الفبا        ۲۴۷

اسماعیل زاده - غالمعلی

اشتری - فرهاد

اصل رزاقی - محمدحسین

اصلی - عابد

اعلمی - میرکاظم

افتخار هریسی - اصغر

افراخته - عباس

افراسیاب

افشاربکشلو - امیر

اقبال - اسماعیل

اقدام دوست فومنی - محمدتقی

اکبری جمارانی – علی اصغر

اگندی - علی خان

الهی

الهی - مالک

امام پور - محمود

امینی - حسین قلی

انشائی - محرم

انصاری - صادق

انوشه - هوشنگ

اوحدی اصفهانی - حسین

اورک - بهار

اوغانی - بهمن

اوغانی - محمدحسن

ایرانی - حمیدرضا

ایزدی - محمود



۲۴۸    جان باختگان توده ای

ب

باباتاسی - حاجی

باباخان

بابانیا حبیبی - علی

بادبان چی - حسین

بادفر - اصغر

باغبانیان - محمد

باغدانیان – جهانگیر

بارانی، علی اکبر

باقری - حیدرعلی

باقری - نصرت

بالدار - اژدر

بحری بافتانی - اسماعیل

بختی - مصطفی

بختیاری - حسن

بختیاری )پدر(

بختیاری )پسر(

بخش علی اوغلو - محسن

بخشی بگی - امن خان

بدخشان - ایوب

بدل - ابراهیم

برازنده - احمد

برآغوش - مالعزیز

برنو - حبیب

بزاز - مشهدی علی

بزدوده - براتعلی



فهرست نام ها به ترتیب حروف الفبا        ۲۴۹

بزرگ نیا - مصطفی

بشیری - محمد

بصیری - عزیز

بطالب - اسدالله

بلندی جاوید - عظیم

بلندی صومعه سرائی - علی

بنایی - اکبر

بنکدار - ابوالقاسم

بنی هارون - علی محمد

بهرام

بهرامی - جواد

بهرامی - سیروس

بهزاد - رحیم

 بهلول

بهنیا - محمدرضا

بیات - عبدالله

بیات - موسی

بیات - نصرالله

بیاتی - مصطفی

بیگ زاده - عبدالله

پ

پاشاپور - انور

پاشائی - فتیش

پرتوی - حسن

پرندگام – علی
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پرویزمرادی - خسرو

پطروسیان - واراز

پلوخان

پوراسماعیلی - عبدالهاشم

پوررضوانی - هوشنگ

پوریادگار - شهال

پیش شاخ - سیروس

ت

تحریری - مالنصرالله

تختی - علی

ترابی - افسر

ترابی - بخشی

تراشی - حسین

ترکی بیوکی - غالمرضا

تقی زاده - داداش

تمیزی - اکبر

توحیدی - مهدی قلی

توحیدی - میرزا آقا

توکلی - صادق

توماس

تیزابی - هوشنگ

تیصره - علی خان

تیکه داشی - محمدعلی

ث

ثمری - علی اکبر
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ج

جاماسب - حسین

جانجانیان - محمد

جاویدان - غالمرضا

جبرئیل

جبرئیل - مندو

جدی ابرغانی - علی

جعفری - پنجه علی

جعفری - روح الله

جفریده - علی

جاللی - سیدحسن

جاللی - محمد

جالیی - حسین

جلیلی - ابراهیم

جلیلی بشرویه - آرش

جمشیدی - کاظم

جنابی - عبدالوهاب

جنت دوست - غالمرضا

جنگی - میرمحمود

جودت - احمد

جهان فرد عرب - علی اکبر

جهانبان آزاد - خسرو

جهانبگلو - علی بیگ

جهاندیده - اسماعیل

جهانگیری - محسن



۲۵۲    جان باختگان توده ای

چ

چاووشی - محمدتقی

چپرداری - مجید

چلوخان

چیالنی - رحیم

ح

حاج هاشم - علی

حاجی رئیس مقدم - شوذب

حاجی زاده - محمدرضا

حاجیه بکلو - علی

حامد مقدم رأفتی - زهرا

حبشی - علی اکبر

حبیب زاده - حبیب

حریری - حسین

حسن

حسن

حسن زاده - علی

حسین - عاشق

حسین پور - عوض

حسین نژاد - حسن

حسینی - روح الله

حسینی - علی

حق پرست - ابوالقاسم

حکاک - اسماعیل
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حکمت جو - پرویز

حمدالله

حمدانیان - حمید

حمیدی دانشور - بهمن

حنیفه رحمانی - صفر

حیاتی - امان الله

حیاتی - عبدالکریم

حیدرپور - حسن

حیدری - لطفعلی

حیدری - حیدر

حیدری بیگوند - تورج

حیدری عرب لو - محمد

خ

خاچو - گورگیز

خادم محمدی - جهانگیر

خادمی - محمدرضا

خاکزادی - حبیب الله

خدامی - صالح

خرازی - شادعلی

خسروپور - عبدالرضا

خسروی

خلخالی - عاکف

خمی جانی فراهانی - مجتبی

خورشا - سردار

خیاط مقدس - احمد



۲۵۴    جان باختگان توده ای

خیری

د

داریوش - بابا

دانش شریعت پناهی - عسگر

دبیرنیا - غالمرضا

درستکار - آقاداداش

دژگانی - حسین

دژنکا - محمد

دست آموز - علی محمد

دست خوش نیکو - مرتضی

دشتستانی - رسول

دشتستانی - موسی

دندانساز - بابک

دوراندیش - حمیدرضا

دولتی - نوروزعلی

دونلو - علی

دهقان - رمضان علی

دهقان آب کنار - تاگور

ذ

ذبیحی - میرزا اسماعیل

ذوالفقارزاده ارژنگی - حسن

ذوالفقاری - حجت

ر

رادپور - احمد
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رازلیقی - جعفرمکی

راسخ - سیروس

راسخ قاضیانی - ابراهیم

رامتین - محمدعلی

رامین - علی اکبر

ربیعی - محمود

رجائی - پرویز

رحمت

رزمی - حسین

رستم - گورگیز

رستمی گلخوران - محرم

رشیدی - احمد

رضا

رضازاده - فرهاد

رضوان پور - حسین

رضیان - هوشنگ رحمت الله

رنجینه خجسته - احمد

روزبه - خسرو

روشن - اسکندر

روشن - طوبی

ز

زاخاریان - زاون

زاخاریانس - گالوست

زارعی - اسدالله

زحمتکش - حسینعلی
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زرگر - رضا

زکی

زنجانی - مقدم

زندشت - یپریم

زندیان جزی - عطاءالله

زهتاب سرابی - حسن

زین علی تهرانی - رستم

س

ساداتیان - سید ابراهیم

ساری - مغان علی

سازور - تقی )خسرو(

ساعتی گربازدهی - میرزاعلی

ساالخانیان - وارطان

ساالریان - حق الله

ستارزاده آذری - عبدالله

ستاری - محرم

سرابی - حسن

سرکیسیان - آرامائیس

سرکیسیان - قازار

سرگیز - ویلسون

سرلک - قاسم

سرندی نژاد - محمد

سروشیان - ارسطو

سریه خانم

سعدالدین - علی آقا
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سعدالهی - محمدتقی

سعدونی - علی

سغایی - علی

سفیدگررشید - جبار

سالمی زاده - سیمین

سلحشور - اسپارتاکوس

سلطان

سلطان زاده - محمد

سلطان علی یگانه - محرمعلی

سلطانی آزاد - جعفر

سلیمان پور - سعادت خان

سلیمان پور - علی

سلیمانی - سلمان

سلیمی - قدرت الله

سلیمی - ناصر

سلیمی نژاد - سیامک

سمغ آبادی - محمود

سنجری - سعید

سهرابی - ابراهیم

سیامک - عزت الله

سید عسگر اوغلو - سید حسن

سیفی - ناصر

ش

شاخیان - آرسین

شافعی - اژدر



۲۵۸    جان باختگان توده ای

شاه جوی - ولی الله

شاه حسینی

شاه حسینی - مسلم

شاه والیتی - عباس

شاه ولی لو - علی نقی

شرقی - شاهپور

شریعت رضوی - مهدی

شعبان زاده

شفا - نورالله

شکور

شکیبا - میرایوب

شمایلی - محمدرضا

شمس - علی حسین

شمس خامنه - مهدی

شمسی - منصور

شهباز - عاشق

شهبازی

شهبازی خشیرانی - امیر

شیانی - حسین

شیخ زاده - رحیم

شیخ علی

شیخی - یحیی

شیدا - ابوالقاسم

شیرامینی - میرمصطفی

ص

صابری - علی اکبر



فهرست نام ها به ترتیب حروف الفبا        ۲۵۹

صابون چی - ابراهیم

صادق زاده - عطاءالله

صادقی اقدم - اسماعیل

صادقی اقدم - بابک

صبحی نوری - قلی

صدای حق - احمد

صدرا - سعید

صفویان - مسعود

صلواتی - اسماعیل

صمد اوغلو - رحیم

ض

ضرب علی اوغلو - حسن

ضیائی - حسین

ط

طالش میکائیلی - سعیدخان

طاهرنیا - فریدون

طاهرنیا - مشهدعلی

طائی - اکبر

طلوع کریمی - نسیم

ع

عابدی - عزت الله

عاقلی - علی

عالی ثنایی - علی



۲۶۰    جان باختگان توده ای

عبادی - علی

عباسی - سیروس

عبدالحسین

عبدالمناف - نادر

عزیزی - میرحیدر

عزیزی نمین - نعمت الله

عسکری - حسن

عسکری - داود

عطارد - نصرالله

عظیم زاده جوادی - علی

عظیمی - ابوالقاسم

عظیمی - سعید

عالءالدین

عالسوندی - حاجی مراد

عالف زاده - بهرام

علوی - علی

علی اوغلو - ابراهیم

علی خانی - امیر

علی زاده - سعید محمد

علی زاده - علی

علی مرادی نصرآبادی - خسرو

علیزاده - اسفندیار

علیشاهی - گیتا

عمرانی - اسماعیل

عمرانی - رحیم

عمرانی - عبدالصمد



فهرست نام ها به ترتیب حروف الفبا        ۲۶۱

عینک چی - اسماعیل

غ

غفاری - حسین

غالمرضا

غالمی - خلیل

غنچه - نوروزعلی

ف

فابریکی - اکبر

فاروق - کیوان

فاضلی - محسن

فاضلی روکش - میریونس

فتحی - عباس

فتوره چی - کیوان

فخرائی - پرویز

فدائی - ابراهیم

فدائی - حسین

فدائی - علی

فدائی - منوچهر

فرد پاک دل - نصرالله

فرزانه - حیات قلی

فرزد

فروردین - کمال

فره وشی

فرهی - ابوالفضل



۲۶۲    جان باختگان توده ای

فضل پور – نجف قلی

فطرت - علی

فوی - حمزه

فیروز

فیض الله

ق

قادری - اسرافیل

قاراخانیان - آرامائیس

قاراخانیان - خورن

قاسملو - مرتضی

قاسمی - حسن

قاسمی - محمدابراهیم

قاضی اسدالهی - محمود

قالیباف - مجید

قالیبافان - علی

قاموری - محمد

قبادی - حسین

قدمی - علی

قدیری - مالعزیز

قرائی - عباس

قربانی - علی

قره درویش - جعفر

قره قیه لو - عزیز

قریشی - حجت الله

قرینچیک - نورمحمد



فهرست نام ها به ترتیب حروف الفبا        ۲۶۳

قفقاز - اسماعیل

قلندرلو - مشهد محمد

قلی زاده - ساواالن

قنبرپور قلعه جوقی - علی

قنبری - نبی

قهرمانی - شفیع

قهرمانی - عباس

قهرمانی - علی

قهوه چی - سیدرضا

ک

کارگر - محمدعلی

کاریجانی - اسدالله

کاوه - رمضان

کبیری - ربیع

کریم

کریمی - اژدر

کریمی - امین

کریمی - سیف علی

کریمی - عمران

کریمی - محمدجعفر

کفایی حبشی - نوروزعلی

کاللی - حسین

کاللی - حسین )سروان(

کالنتری - ایوب

کلهری - منصور



۲۶۴    جان باختگان توده ای

کمالی - غالم

کوپال - حسین

کوثری - محمود

کوچک تبار - عیسی

کوچک شوشتری - محمود

کیانی - ابراهیم

کیخسروی - کیخسرو

کیوان - محمد

کیوان - مرتضی

کیوان لو - احمد

کئکو

گ

گریگوریان - مگرون

گلچین - محمد

گلودیچیان

گنجه مهر - ولی

گهربار

ل

لطیفی ممقانی - حسین

لعلی - فرشید

لورلور - عباس

م

مبرز - حمیدرضا



فهرست نام ها به ترتیب حروف الفبا        ۲۶۵

مبشری - محمدعلی

متین دژ - علی اکبر

مجردی - میرزا کیشی

مجلل

محبت خواه - محمدتقی

محبی - غالمحسین

محجل صادقی - داود

محسن

محسنی - عیسی

محقق زاده - اسماعیل

محمد

محمد

محمدپورماسالی - سبزعلی

محمدزاده - یوسف

محمودزاده - نجف

محمودی - میرمحمدحسین

محی - کاظم

مختاری - منوچهر

مددی - تیمور

مدنی - نظام الدین

مرتضوی - یوسف

مرتضی آقا

مرزوان - حسین

مروج تربتی - عبدالرسول

مساح - خسرو

مسروپیان - آودیس



۲۶۶    جان باختگان توده ای

مسعودی - عباس

مشائی نژاد - یحیی

مشکات منیر - احمد

مشهدی ابراهیم اوغلو

مطبوعی - محمدرضا

مطلب زاده - علی

مطیعی - خانعلی

مظفری رودسری - سیدعلی

مظلومی - محمد آقا

معصوم زاده - حسین

معصومی - خیرالله

مغمونی - حسین

مفتاح - ابراهیم

مقدوری - حسین

مقصودی - خسرو

مقیمی - حسین

مکاروی - اکبر

مالاکبرزاده - اصغر

ملک زاده - مجید

ملک محمدی - جواد

ملکی - حسین

منزوی - محمدرضا

منصور

منصوری

مواجی - محمدحسن

مواجی - محمدعلی



فهرست نام ها به ترتیب حروف الفبا        ۲۶۷

مورهاچ - کرشون

موسوی - حسن

موسوی زاده - طالب

موسی خان

مهاجر - الله وردی

مهاجری - غالمرضا

مهجوری - جواد

مهدویان - آذرنوش

مهدیان - احمد

مهرآبی - علیزاده

میراسماعیل

میرزایی - ذبیح الله

میرعلی اکبر

میرکاظمی - محمود

مینایی

مینو - جبار

مینو - سرخانی

ن

نادری - حسین

نادری - علی

نادری - محزون

ناصری - غالمحسین

نبردی - کریم

نجدی

نجفی - فضل الله



۲۶۸    جان باختگان توده ای

نشون - صمد

نصرالله

نصرالله اوغلو - سلمان

نصیری - اسدالله

نصیری - حیدر

نعمتی - حسین

نورائی - عباس

نوروزی ورزقانی - نوروز

نوری - اصغر

نوری - حسین )لئو زوولون(

نوری - فروغ

نوری - محمد

نوعی - میررحیم

نیک دل برزی - علی

نیک راه رشتی - هرمز

نیک گو - داریوش

نیک نام - محمدباقر

نیکوسخن - حسین

نیمه آوری - محمدعلی

و

واحدی - کامران

واعظ قائمی - محمدعلی

واله - محمدباقر

وانسیه - نسا

ورژ



فهرست نام ها به ترتیب حروف الفبا        ۲۶۹

وزیریان - هوشنگ

وصالی - احمد

وطن خواه - ابراهیم

وقتی - غالم

وکیلی - جعفر

وکیلیان - علی اکبر

هـ

هارونیان - سورن

هاشمی نیا - یعقوب

هایراپطیان - هارطون

هجرتی - هاشم

هاللی - هالل

هوانسیان - ساموئل

هوسپیان - آرشاک

هوسپیان - هوسپ

ی

یاریجانیان - اوهان

یزدانی - حسین

یعقوب

یعقوب - خسرو

یعقوب - یوشید

یکانی - ابوالقاسم

یکانی - نورالله

یکتا - علی



۲۷۰    جان باختگان توده ای

یموتی - محمد

یوزبندی - سعدی

یوسف - آرام

یوسف علی

یوسف قره

یوسفیان املشی - حسن

یوشه بیت دانیل - رابی

یوشی آ - دانیل

یونان - یولیوس

یونانوف - اسحاق

¸
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