
91در دیدار نوروز زھرابھشتازیامیپ
بھشتبھخفتھخونبھقانیرفادیبھینوروزیروزھادریرانیارسمبھبنای. نوروزیھاشادباشوگرمیدرودھابا

بزرگداشتبھدیامبا. فرستمیمتانیبرامیگرفتزانیعزنیاآرامگاهازکھییھاعکسبا ھمراهدمیدراآنچھ. رفتمزھرا
!آنیسرنگونجھتدریاسالمیجمھوریھاتیجنایافشاجھتتالشوزانیعزنیاخاطرهوادی

سالآنماهید17خیتاریاعدامیرفقاازجملھھستنددفن92قطعھدرشدندربارانیت1360سالدرکھارانییبرخ
خانوادهکھییآنھامزارسنگ. شناختمینمکھگریدیھایلیخویاصغریتیگافشار،مھنازومحمودرفقاشامل،اهیس
وشکستھساده،سنگھماننرفتھسراغشانیکسھاستسالکھییآنھامتأسفانھوشدهعوضزنندی مسرمرتبشانیھا

ازپسوبودممتأثرشدتبھکھیحالدر. کردمدایپقطعھنیادرھمراصدرایؤرزمیعزقیرفمزار. باقی ستناخوانا
رایادیزخفتگانخونبھجستجونیادروکنمدایپراافشارمحمودواصغری یتیگرفقادفنمحلتوانستماریبسگشتن

کھبردفکرنیابھمرا" نیمنافققطعھ: "زدندیمادیفرکھیجیبسیھایموتوریصداوسر.شناختمی نمراآنھاکھدمید
سربرچگونھھاخانوادهھاسالآندرآورندیمفشارھاخانوادهبھگونھنیاھنوزسال30گذشتازبعدحاالیوقت

ایؤرمزارسنگناگھانکھبودمافکارنیاغرقکرد؟افشاراھاتیجنانیاتوانیمچگونھورفتندیمزانشانیعزمزار
خاطراتو! ؟یرویمکجا. ھستمنجایامنیآھا: گفتی موکردیممیصدااشیشگیھملبخندباییگو. خوردچشممبھ

...شدزندهدوریسالھا
سال5ازکمترسنباکودکچندقبرابتداست؟یچلشیدلنمیببرفتموشدمکنجکاو. استیخاککامالً ھنوز93قطعھ

ھمھیایگوھاھمانوشدیمخواندهیسختبھیبعضءنوشتھکھداغانوشکستھییسنگھابایی دیدممزارھابعداما. بود
یسالھاھمفوتخیتار. بودندنوشتھقبرشانسنگبررافوتوتولدخیتارتنھاکھیجوانپسرانودختران. بودزیچ

مغشوشذھنمآنقدرمتأسفانھ. باشندھاسالنیایھای اعدامآنھاھمھدیرسی منظربھ! بود1364و1363و1362
.نکردمدایپییآشنانامکھبود

جاننیاھمھظاھراً . )نیمجاھدانھواداراز (گشتمیم1367سالشھیدانازیکیمزاردنبالبھ106قطعھدر
وندارندھمینشانونامیحتقبرھاازیاریسب. اندهددایاشمارهھاخانوادهبھبعدواندشدهدفنیکانالدرباختگان

.ندھ انداشتآنھاازیخبرشانیھاخانوادهکھداستیپوشدهدهیپوشمانیسباتنھامزار

گیتی اصغری 
و اھل زنجان بود. او فرزند بزرگ یک 1339متولد فرزند رضا،گیتیرفیق 

خواھر کوچکتر ھم داشت. او بسیار درسدوخانواده مذھبی و زحمتکش بود کھ 
بھ طوری کھ دوسال را در مدرسھ جھشی خوانده بود و سال خوان و باھوش بود

– دانشگاه شد. او در رشتھ کتابداریسال داشت وارد 16در حالی کھ فقط 1355
درس می خواند. زمانی کھ وارد دانشگاه شد با – دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تھران

ھوادار سازمان مجاھدین توجھ بھ شناختی کھ از موسی خیابانی و خانواده او داشت،
در ادامھ مطالعات و 1356ھدین. سال بود و با روسری و ظاھر دختران ھوادار مجا

1357بخش م.ل، مارکسیست شد و سال مجاھدین ھا و ارتباط با رفقای ھوادار بحث
بھ دانشجویان مبارز و ھوادار سازمان پیکار پیوست. بسیاراھل مطالعھ و پرسش بود 
و در مبارزات دانشجویی نقش فعالی داشت. از اعضای ثابت برنامھ ھای کوھنوردی 

تابخانھ دانشجویی بود. روحیھ کنجکاوی داشت و بھ بیشتر کتابخانھ ھای و ک
دانشجویی دیگر دانشکده ھا سر میزد و کتاب و نوار امانت می گرفت. بھ موسیقی، 

ھای جدید را حتماً می دید و میزش پر بود از فیلم و ادبیات عالقھ زیادی داشت. فیلم
و نامھ در دانشگاه صنعتی برگزار شدتیتو گوتھ شرکت فعال داشت. شبی کھ برانواع نوارھای موسیقی. در برنامھ ھای انس

گیتی جزء کسانی بود کھ شب را در دانشگاه سپری کردند. از مقررات خوابگاه این بود کھ ،پلیس دانشگاه را محاصره کرد
ری میشد! با بچھ ھا شد و اگر کسی بدون اطالع مسئولین غایب بود مشخص و پیگیغیاب میو حضور 10شب ساعت 

غیاب کس دیگری بھ جای او بخوابد، تا سرپرست خوابگاه متوجھ غیبت او و صحبت کردیم و قرار شد زمان حضور 
با رفیق محمود افشار ازدواج کرد و با او در یک سنگر بھ مبارزه علیھ سرمایھ داری و 1358نشود کھ چنین شد. سال 

در آن 1360ای ادامھ فعالیت سازمانی بھ کرمان فرستاده شدند. پاییز سال بر1359ارتجاع پرداختند. از تابستان 
در خانھ پدری محمود دستگیر و بھ اوین برده شدند. زیر سخت ترین ،روزھای سیاه یورش رژیم اسالمی بھ انقالبیون



آماج 1360دی سال 17فتند. قامت استوارشان در گو بھ مزدوران سرمایھ نـــھ دشکنجھ ھا چون کوه استوار ایستادن
دفن شده است. 77ردیف 92رگبار گلولھ ھای شب پرستان قرار گرفت. پیکر او در قطعھ 

محمود افشار
تھران بود. سال 1336متولد فرزند احمد علیمحمودرفیق 

در رشتھ دامپزشکی دانشگاه ارومیھ قبول شد و یک سال 1354
با این فکر کھ دانشگاه را در این رشتھ درس خواند. سال بعد

تھران جو مبارزاتی باالتری دارد، دوباره در کنکور شرکت کرد و 
فتھ شد. او در مبارزات در رشتھ کتابداری دانشگاه تھران پذیر

فعالیت زیادی – دانشگاه ارومیھ و دانشگاه تھران ــدانشجویی 
داشت و در اداره اتاق کوھنوردی و کتابخانھ دانشجویی و 

ھی مبارزات دانشحویی نقش بھ سزایی ایفا کرد. عشق بھ سازماند
طبیعت، موسیقی، ادبیات و ھنر در ھمھ لحظات و ابعاد زندگی او 

ھا و موج میزد. او اھل مطالعھ بود و شناخت دقیقی از ھمھ جریان
ھا داشت و سازمان پیکار را برای مبارزه علیھ سرمایھ سازمان

یش انتخاب کرد. او تأثیر زیادی روی اطرافیان و بھ ویژه خانواده داشت و توانستھ بود ھای واالداری تا رسیدن بھ آرمان
با رفیق گیتی اصغری ازدواج کرد. و از تابستان 1358با روشنگری ھمھ را بھ سوی افکار انقالبی اش سوق دھد. سال 

کھ برای دیدار خانواده بھ تھران آمده 1360برای شرکت فعالتر در مبارزات سازمانی باھم بھ کرمان رفتند. پاییز 1359
دی ماه ھمان سال پس از شکنجھ 17مھناز دستگیر و در تاریخ خودشخانھ پدرش بھ ھمراه گیتی و خواھربودند، در 

دفن شده است. 76ردیف 92فراوان بھ دست مزدوران سرمایھ تیرباران شدند. پیکر محمود در قطعھ 

افشار )مھنازفاطمھ (
خواھر کوچکتر رفیق محمود افشار ، 1338فرزند احمد علی متولد مھناز رفیق 

خواند. بسیار دختر بھشتی فعلی) درس می(کھ در رشتھ اقتصاد دانشگاه ملیبود
پیکار پیوستھ بود و بھ بھ دانشجویان مبارز و بعد ھم 1357آرامی بود و از سال 

خواھرانمژگانوژهینمسرمایھ داری نقش داشت.بااز این راه در مبارزه 
ھا ھر دو پس از سال بعددستگیر شدند.1360كھ در سال بودندھنازمکوچکتر

گیتیھمسرشبھ ھمراه رفقا محمود وند. رفیق مھنازشدآزادزندانازھا اسارت 
دی 17در یورش پاسداران بھ منزلشان دستگیر و بھ اوین برده شد و در یاصغر

دفن شده است. 77ردیف 92یرباران شد. او نیز در قطعھ بھ ھمراه آنھا ت1360

یا صدرؤر
ھ 1339ؤ

ؤ

فعال

در 1360



دی ماه اعدام 17و در دستگیر ،خیابان شناسایی
.حاضر بھ پذیرش دوستان و اطالع رسانی نبودند

فریده رضایی
فریده فیقر

ؤ60ھرماه سال میکرد. در انجام وظایف سازمانی بسیار جدی و پیگیر بود. در م
...

ادرش 1760
صحبت میکند

محل دفن او اطالعی در دست نیست.

حمید رضایی
پازمان رفیق حمید 

60ازمانر و فعال بود. در تظاھراتی کھ سداشت. او نیز مانند فریده بسیار پرشو
شدند،

ظاھرات رفیق حمید بھ خانھ برنگشتانھ بعد از این تمیداد. متأسف
و 

خبری از او بھ دست نیامد.!

نمازی) آقاکوچک(محمد
وی. شدمتولدزنجاندر1326فروردین٦على دررجبفرزندنمازی،محمدرفیق

از طریق آشنایی با مجاھد . رساندپایانبھبازرگانیعالیمدرسھدرراخودتحصیالت
گستردهدستگیریازپسبھ سازمان مجاھدین جذب شد.1347سعید محسن بود کھ از

آورد. سالرویمخفیاجبارا بھ زندگی،١٣٥٠شھریوردرمجاھدینسازماناعضای
شد. زندگی مبارزاتی دشوار با  تحوالت درونی مجاھدین و تغییر ایدئولوژی ھمراه١٣٥٤

د. وی در جمعبندی مبارزات آن سالھا و کار در کارخانھ از او مبارزی صبور ساختھ بو
کارگری برای نشریھ سازمان فعال بود و مقالھ ای کھ تحت عنوان سود ویژه در نشریھ قیام 

جزو ھیئتی بود کھ از داخل کشور برای شرکت در 57کارگر آمده از اوست. در تابستان 
عضو ایران یک دورهدرشورای مسؤولین و بررسی وضعیت سازمان بھ خارج رفتند.

نام داشت باعھدهبھنیزراپیکارنشریھتحریریھمسئولیتوبودکارگرطبقھآزادیراهدرپیکارسازمانکزیتمر
مستعار اكبر. از نظر شخصی بسیار با عاطفھ بود و نمونھ اش عشق متقابل او بھ نامزدش بود بھ رغم ھفت سال زندگی 

کھ تماسشان از نظر امنیتی بسیار دشوار بود. از او یک فرزند دختر 57تا 50مخفی از 
باقی است.

عازمکرجازرطان،سبھابتالعلت، زمانی کھ  بھ١٣٦٢ماهتیر٢٨درنمازیرفیق
اطالعیکوچکترینروزچھلتا. شددستگیربودبیمارستان ھزار تختخوابی در تھران



صحبتکلمھچندخواھرشبااوومی زنندزنگزنجاندرپدرشخانھاز زندان اوین بھروزنبود تا یکدستدراواز
می کند.
.و در بھشت زھرا بھ خاک  سپرده شدبیمار بود، تیربارانھمان سال در حالی کھشھریور٩درنمازیرفیق

اعظمی بیرانوندفریدون
در خرم آباد متولد شد. در دانشگاه جندی شاپور اھواز 1325رفیق فریدون در بھار 

باعث محبوبیت او رفتار گرم و مردم آمیزش. کرددر رشتھ زیست شناسی تحصیل
بھ اتھام فعالیت سیاسی در زندان 1355تا 1352بین دانشجویان بود. در زمان شاه از 

. پس از انقالب ازدواج كرد و دارای دو فرزند است. از اول انقالب تا اوایل گذراند
بھ تھران سپسو فعالیت داشتدر تشكیالت خوزستان سازمان پیکار 1360سال 

توسط پاسداران در خانھ اش ھمراه با 1360دی ماه 16. وی در نیمھ شب منتقل شد
انواده دستگیر شد. برای مدتی در ھمسر، فرزند خرد سال و چند تن دیگر از افراد خ

كمیتھ مشترك تحت شكنجھ بود و سپس بھ اوین منتقل گشت. ھمسرش پس از سھ ماه و 
آزاد شد. فریدون توانستھ بود با ھمسرش مالقات كند و 1361نیم در اردیبھشت سال 

بھ وی بگوید كھ از یك دادگاه چند دقیقھ ای می آید. رفیق از چھره ھای مقاوم زندان 
در 1361آبان 8پس از سھ بار بردن بھ اعدام و بازگرداندن در ،رفیق داوود مدائن از فداییان اقلیتباھمراهگویابود و

العاده و از نظر شخصیتی فردی آرام و فوقاھواز در بخش محالت مسئولیت داشتوی در زندان اوین تیرباران شد. 
ع بود. برخوردش با دیگران طوری بود کھ اعتمادشان را جلب می کرد. زمانی شوخ طبصبور بود، عصبانی نمی شد و

. ھشیاری او در بودتھران در بخش تدارکات نیز فعالھم مسئولیت امنیتی سازمان را در اھواز بھ عھده داشت. در
ودند جان سالم بدر ستگیر شده بباعث شد کھ چند نفر از رفقایی کھ داز خود نشان دادبازجویی ھا و تجربھ و تسلطی کھ 

ند. بر
از "خاطراتی از فریدون اعظمی" مي آوریم کھ تحت عنوان در اینجا بخشی از نوشتھ برادرش آقای محمد اعظمی را

جملھ در سایت عصر نو منتشر شده است:

view.php?objnr=17788nou.net/php/-http://asre

ازپسمایخانوادگطیمحدر. گشودجھاننیابرچشم١٣٢۵سالنیفرورداولدراو. بودبزرگترمبرادردونیفر
یھاپولتنھانھ. بودسخاوتمندھماریبسدونیفر. داشتماتیپرجمعخانوادهانیمدرراتھیاتورنیباالترمادرم،وپدر

ورزشبھدونیفر. ماندینمغافلزینمن" زبانیب"یبیجپولازکرد،یمیناکسوکسھرخرجیسادگبھراخودش
عالقھموردیھاورزشازومیبودآموختھیکودکازمارایراندازیتویسواراسبویکوھنوردالبتھ. بودآوردهیرو

" دکتر"ریتاثتحتابتدارستانیدبدوراندر. داشتیخوبمھارتھانھیزمنیادرھمدونیفر. بودخانوادهافرادعموم
بالیوالبھسپسوآمدشیپبروجرددرھاآموزشگاهقھرمانحددروشدریگیکشتمان،یعموپسر) یاعظمھوشنگ(

استانسطحدرنامبھستیبالیوالکیدونیفرم،یبودآمدهاھوازبھبروجردازماکھدورهنیادر. دیگردعالقمند
.بودشدهخوزستان

کھھادورهھماناز. داشتیخوبرابطھیقیموسبا. کردیزندگخوببودزندهتاوداشتدوسترایزندگدونیفر
بھدادنگوشحالدرشھیھماوبود،شده،یقیموس" صفحھ"نیگزیجانوارکھاواخرنیاتامیداشت" تپاز"صوتضبط
یصداباودیخوابیمیقیموسباشبخاست،یبرمخوابازیقیموسباصبح. بودبتھونژهیوبھکیکالسیھایقیموس

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=17788


وبازترماازیاریبسبھنسبتزنانبارابطھدرجملھازمسائلعمومبھنسبتنگاھش. کردیممطالعھیقیموسآرام
.بودترمدرن
تیفعالفقطیریدستگنیادر. شدریدستگاھوازشاپوریجندانیدانشجوازیگروھباارتباطدردونیفر١٣۵٢سالدر

راتیمحکومدورهاھواززنداندراو. دیگردمحکومزندانماهششبھوشدمالبردانشگاهانیدانشجوبارابطھدراو
تھرانبھاھواززنداناز،یاعظمدکترگروهباارتباطدررااورسد،فرااشیآزادزماننکھیاازشیپ. گذراندیم

یبرابازداشتگاهنیابھھمرادونیفر. میشدیمیبازجوئیخرابکارضدمشترکتھیکمدرماتھراندر. نمودندمنتقل
گریھمدباھ،یدیجمشزندانبھمنانتقالزمانحدودتا" مشترکتھیکم"بھورودشروزنیاولاز. کردندمنتقلیبازجوئ

.میبود
د،یرسیمیشتریباطالعاتبھیبازجوئدیجدمیتاگر. بسپارندپروندهلیتکمیبرایگریدگروهبھرامابودقرار

راتانیھاحرفھمھ: گفتمابھیرسولگروهیبازجوکزادینخاطرنیھمبھ. آمدیمنیپائیقبلانیبازجوتیموقع
یمتنھاھاساعترامابعد. میکنیمدتانیشھد،یبگوئگریدیبازجوھاشیپنیاازشتریبکلمھکیاگرد،یبزننجایھم

دونیفرمنظورش(یفر: "گفتدونیفربھکزاد،ینمانیبازجوکباریت،یوضعنیادر. میکنھمسانراپروندهتاگذاشتند
راراستشگفتاو. نزدیحرفودیخنددونیفر" ؟یدھیمنشانیواکنشچھینیببرونیبدرمراومیکنآزادتاگر) بود
یپاسخنیچنانتظارکھکزادین" . آورمیمدرراجگرتنمیببراتورونیبدراگر"گفتدونیفر. کنمینمتتیاذبگو

" یکردیشوخویھستیلوطدونمیم: "گفتوشدمانیپشراهوسطدردیرسنظربھاماشد،ورحملھدونیفربھنداشت
یگریدبنددرمنزندان،ازیآزادتاوشدمحکوممینو سالسھبھاوحالھربھ

کھداشتیباالئھیروحچنانمشترکتھیکمدرشینگھدارطولتمامدر. بودم
.بودانیزندانزبانزد

ازیآزادازپس. شدآزادتھرانقصرزنداناز١٣۵۶سالتابستاندردونیفر
یکیاو. وستیپکارگرطبقھیآزادراهدرکاریپسازمانبھانقالبازشیپوزندان

،یاسیساناتیجربھمیرژتھاجمبا. بودخوزستاندرانیجرنیاموثریکادرھااز
١۶شبمھیندرسازمان،نیایرھبربھضربھانیجردروشدمنتقلتھرانبھ
وسھرابفرزندشدووزرشگھیفخرھمسرشھمراهبھ١٣۶٠سالماهید

٣٠٠٠بندیاسالمیجمھوردرکھمشترکتھیکمدرھمانابتداوریدستگون،یھما
وزیبرانگنیتحسمقاومتماهچندازپس. رفتشکنجھریزشد،یمدهینامنیاو

باالخرهبودند،ارتباطدراوباکھخوزستان،درکاریپالتیتشکیاعضاھمھحفظ
.افتادخاکبھستادهیار،یتآتشبرابردر١٣۶١ماهآبانھشتمدر


