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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs جانبازان

  
 باقر مرتضوی

  ٢٠١٧ می ٠١
  

  در سالگرِد مرگ اوىئخسرو صفابه ياِد 
 

.  پدرش شھردار خوى بود. در شھر خوى ديده به جھان گشود١٣١٤سال ]حمل[ ماه فروردين١٢ ى در ئخسرو صفا

   . به مدرسه رفت نيزآنجاھمان سپرى شد و تھرولى دوران جوانى خسرو در 

، در داخل و  آن حزب صفوفِ  در١٣٤٣ شد و تا سال ن ايراۀآموزى وارد صفوف حزب تودخسرو از دوران دانش

  .  فعاليت نمودخارج از کشور،

 خسرو نيز ، كه سازمان جوانان حزب توده در ايران فعال بود١٣٣٢تا سال 

 بسيارى از ]اسد[ مرداد٢٨ بعد از كودتاى .ن اين سازمان بوداز فعاال

  علنیاىامه در اين دوره نه روزن.ندد مخفى ش اجبار بهكادرھاى حزب توده

 حزب وابسته بهھاى سازمان .گرفت  صورت مىینه تبليغات  وفتياانتشار مى

 حزب تا آخرين روزھاى اسفندماه ی دستگيرى اعضاھمه تعطيل شده بودند و

ھای فعاليت اً  تقريب به بعد١٣٣٣  سالاز.  ادامه داشت١٣٣٢سال ]حوت[

رساند و  به اتمام ھا دبيرستان راخسرو در اين سال.  فروكش كرده بودحزبی

در سال . به ادامه تحصيل پرداختدر دانشگاه تھران در رشته معمارى 

 رحمت خسروى، ابراھيم ؛ از دانشجويان از جملهایعده به ھمراه ١٣٣٨

 و در شھر رم در رشته شد ايتاليا عازم تحصيل ۀجھانگير و چند نفر ديگر براى ادام عزت زينلى، مھدويان،

مراحل ی و ئرشد جنبش دانشجوورود صفائى به ايتاليا مقارن بود با . درحبوبش بود ، ثبت نام كمعمارى كه رشته م

 فعال اين جنبش تبديل ريكى از عناصه  صفائى بزودى ب.تكوين كنفدراسيون دانشجويان ايرانى در خارج از كشور

  . انتخاب گرديددانشجويان ايرانى در ايتاليا  به عضويت در رھبرى فدراسيون بسيار سريع شد و

 در داخل کهھاى مقاومت  ھستهه مرور و ھمزمان باآمدند، بھا براى تحصيل به خارج مىجوانانى كه در آن سال

- بردر خارج از کشور نيز مبارزه را عليه رژيم كودتا  كم پرچم   كمه، به شور و شوق آمدگرفتند،بنيان میكشور 

   .افراشتند

بايست از  مى؛گيرى و پيروزى اين جنبش در گرو مبارزه در دو جبھه مختلف استلآنان بر اين باور بودند كه شك

 به مبارزه ، حاكم در درون جنبش و از سوى ديگر با سكوت و رخوتِ ، در ايرانشاھنشاھی ارتجاع نظام عليهسوئى 
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  از يكن ايام، در ايخسرو.  بود ايرانۀدر جنبش چپ منشأ اين رخوت و ركود دستگاه رھبرى حزب تود. برخاست

 عليه سكون و رخوت حزب هبا موج مبارزھمگام و ھمراه از طرف ديگر خود را  طرف عضو حزب توده بود و

. كنند مبارزاتى را موعظه مىۀھا و رسوم كھناو ھمواره بر اين باور بود كه رھبران حزب توده شيوه. ديدتوده مى

كه  شد، تا اينبيشتر مى شان با حزب ۀز به روز فاصل و ھواداران حزب در خارج چون خسرو صفائى روءاعضا

 ١٣۴٣ در اوايل سال  وند عزم خود را جزم كرد،ز آنان قطع اميد كردها ،ھاى طوالنى با رھبران حزبپس از بحث

 صفائى از بانيان و پيشگامان اصلى ودند خسرا نھنايرا بن " ايران در خارج از كشورۀسازمان انقالبى حزب تود"

 اسناد داخلى اين با استناد به ولى خورد، زياد به چشم نمی سازمان انقالبى سناداگرچه اسم خسرو در  . بودهارزاين مب

  .  بودآنلی  رھبران اصدر شمار خسرو ،سازمان

برايش مھم اين نبود که . ف سازمانى و مبارزاتى در صف مقدم بوديوظاپيشبرد اھداف و او ھميشه و در ھمه جا در 

و ا  ھم.ھای سازمانی پيش بروند داشته باشد، اما اين برايش ارزش داشت که فعاليت ی باال پست و مقام يا ووليتؤمس

در  . رھبرى كل سازمان پيشنھاد كردراینيز او را ب بعدھا  كرد وجذبزاده مرجانى را به سازمان  بود كه واعظ

  . کردند  میوليتی را به وی پيشنھادؤسازمان ھميشه رفقايش بودند که پذيرش مس

 اين سازمان در آذر ماه ھمان سال ۀنگرک و ھم در )١٣٤٣ سال اوايل(سازمان   تداركاتى مونيخ ۀصفائى ھم در جلس

   .لبانى شركت فعال داشتادر تيرانا پايتخت 

فير آن زمان عراق در ايتاليا كه از طرفداران س با انه دوستای صميمانه و خسرو در زمان اقامتش در رم رابطه

- آشنائى باعث شد كه در سالدوستی و  ھمين .داشتزب دمكرات كردستان عراق و طرفدار جالل طالبانى بود، ح

   . سازمان انقالبى از طريق خاك عراق به كردستان ايران بروندیاى از اعضا عده١٣٤٧-١٣٤٨ھاى 

 و سازمان انقالبى در صدد بود رھبرى مال آواره جريان داشته اى در كردستان ايران بلحانهسھا جنبش مدر آن سال

به ١٣٥٠در سال  او پس از شكست اين جنبش .  اين گروه اعزامى بوددر شمارصفائى خود . به اين جنبش بپيوندد

 در آن كه با كارگران ايرانى  اول اينبود؛ اھميت دارایدو لحاظ ه  اين امر ب. خليج فارس رفتیھانشينشيخمناطق 

صفائى يك . تدارک ببيند به ايران ء گسيل اعضا جھتِ  سازمانامکاناتی برایكه  دوم اين  وندک رابطه برقرار سامان

توانست در كمال صميميت و فروتنى، با يك از خصوصيات خسرو بود كه مى. سال در كويت زندگى و كار كرد

 طرح دوستى  به آسانی سازمان يا كنفدراسيونی يا يكى از اعضا وسفير يك كشور پيشمرگه، يک كارگر ساده،

   .بريزد

 چنين و ھمسنج و جستجوگر  صفائى در عين حال نكته، اخالقى او نبودمشخصاتباكى انقالبى تنھا بى روئى و خوش

  .  بودیانديش جزمگريزان از

.  بودھا با خسرو كار و زندگى كرده كه سال بودرفقائى ۀجملاز  سرشناس ايرانی در ايتاليا، ۀبيژن زرمنديلی، نويسند

ھاى فدريكو فلينى عالقه داشت و از  به فيلماً خسرو شديد. اغلب صحبت بر سر سينما بود با او كه بودم، "؛گويد مىوا

 و کامالً باز ی برخورداً عموم. كرددفاع مى دانستند،او در مقابل انتقادات ديگران كه او را سينماگرى بورژوا مى

افتاد كه برخى اتفاق مى. داشتیبراز ما ی ويژه نظراتملموسیطور ه نسبت به سينما ب. به ھمه چيز داشت آزاد

   .  محتوايش بحث داشتيمۀساعتى ھم دربارسپس و  ديديم یلمى را دو بار پياپى م فاروزھا حت

ھاى آن سياسى شدند و ھمين ويژگى او را از بسيارى از نفى ھنر و جايگاھش نمىۀاش ھرگز وسيلسياسى اعتقادات

. ھا ويژگى ديگرش بودنسانا احترام عميق او به ،شدمحسوب نمى اين تنھا خصوصيات خسرو. ساخت مىجدازمان 
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اگر اين دو با ھم : گفتگذاشت و مى قلبش مىبرو دست ديگرش را روى مغز ه ياد دارم كه اغلب يك دست را به ب

  ."شودنباشند ھيچ چيز درست نمى

 ۀ سازمان و طبقیاعضابه وليت نسبت ؤلبى آكنده از احساس مس ق بود،صادق و خسرو صفائى كمونيستى فروتن

سوسياليسم  استبداد و براى آزادى و اش را وقف مبارزه عليه ساله٤١ عمر سال از ٢٥او بيش از . داشتكارگر 

 اشخستگى كمتر بر چھره. ھا كار كندنشست و قادر بود بدون استراحت كافى ھفتهھا به مطالعه مىگاه ساعت. كرد

 ساده و روان بر ،داشت و كلمات نگاھى نافذ. گوئى ھيچ غمى نبود كه به ديدار رفيقى به تبسم بدل نشود. نشستمى

 برای بود و به آينده اميدوار. ورزيد میخسرو به زندگى عشق  .زدست حرف مىا رك و ر.ندشدزبانش جارى مى

و زندگى را جدا از مبارزه و مبارزه را جدا از زندگى ا. كرد ى در ايران مبارزه ميعبرقرارى آزادى و عدالت اجتما

روزی رفيقی به  .کرد ايستاد و از عقايد ُدگم آنان انتقاد می  میشا مقابل رفقاى سازمانياين راستا چه بسا در . ديد نمى

من لزومآ  زن .عقيده فرد چه ربطی به ھمسرش دارد"پاسخ او اين بود؛  .باشد"  بايد كمونيستھمسرم"او گفته بود؛ 

  ". نبايد كمونيست باشد

ھنر را نه از ديد ايدئولوژيك بلكه از . بود از رفقايش بسيار متفاوتخسرو در مجموع خصوصيات شخصی 

در کردار و به رفقايش و به مردم،  عشق به ھمسر، به زحمتكشان،. كرد ارزيابي ميو غيروابسته  ی آزادجايگاھ

  .  ما تفاوت داشتۀ او در واقع با ھم.زد رفتارش موج می

، ھايش از ايران در يكى از آخرين نامهھای سياسی تابو شود،  رفت تا در سازمان به زمانی که عشق و عاشقی می

ت تو را دريافت گسا ٩ نامه قشنگ !عشق من ":نويسد می ھمسرش ، به فريده گرمانآنگاه که زندگی مخفی داشت،

ادت ھست من چطور ي. ام نى، من تا كنون دو نامه از تو دريافت كرده اميدوارم كه نامه را بخوا، قربانت گردم.كردم

خيلى دلم . ...... بوسم روى ماھت را از دور مى. ...... نوشتم، نشاسته درست كن و روى كاغذ امتحان كن نامه مى

 ". .....برات تنگ شده

 از تى به چين رفت و پسأاه ھيھمر  ماركسيسم ش براى آموز،يمج در بل١٣٤٦ل اسه  كادرھا بلسۀجخسرو بعد از 

 نزديك و ۀدر اين مدت با كارگران ايرانى رابط. سال در آنجا كارگرى كرد  مدت يك.فارس شدخليج  ۀراھی منطق آن

   .اى برقرار ساختدوستانه

اما پس از چندى به علل امنيتى، کار کرد يك كارخانه   مخفيانه به ايران رفت و مدتى در١٣٥٢ در سال صفائی

. چى و آبدارچى مشغول به كار شد و اين بار در يك دفتر مھندسى مشاور به عنوان نظافتآنجا را ترک گفت،ار ناچ

سسه بعدھا در تماس با رفقاى خسرو گفته بودند كه صفائى چنان در شغل خود به عنوان آبدارچى ؤكارمندان آن م

سى بتواند بفھمد كه او روشنفكرى انقالبى و كرد كه محال بود كیداد و طبيعى رفتار میدقت و وسواس نشان م

   .كرده و اروپاديده است تحصيل

 مقاالت متعددى كه براى سازمانش نوشت و  براى كه در ايران به فعاليت مخفى مشغول بود، عالوهخسرو در دوره

ھا در اختيار با آنرا  خويش ۀشان و تجربمتکدر رابطه با زندگى و كار در ميان زح اى جامع نيزهنوشت فرستاد،

  . که جمعبندی او بود از چند سال فعاليت مخفی در ايرانسازمان قرار داد

ھاى فراوان  ھمراه رفيقش گرسيوز برومند دستگير و در زير شكنجه١٣٥٥ شھريور ماه سال ١٤صفائى در تاريخ 

 ھمكار ۀ  دربار،"گويندمىگران شكنجه" در کتاب گر ساواك در اعترافات خودتھرانى شكنجه. به قتل رسيدندھر دو 

رود كه دادن به خسرو صفائى و گرسيوز برومند آنقدر پيش مىدر شكنجه ":گويدیم، )رسولى( رىذش نوایساواك

اى و ھا بوده كه به دستور ناصرى و سجدهكنم قصد اوليه ھم كشتن آنالبته من فكر مى. رسندھا به شھادت مىآن
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 اطالعات رژيم ۀ ولى روزنام". رسولى بوده استءجام شده است ولى عامل اجراثابتى و ساير مقامات باالتر ان

] گرسيوز برومند[مورين به منظور يافتن محل اختفاء وى أم" ؛ نوشت١٣٥٥ ]ثور[ ارديبھشت١٦پھلوى در تاريخ 

رده را تحقيقاتى را آغاز و توانستند پريشب محل اختفاء او را در تھران كشف كنند و ھنگامى كه قصد داشتند نامب

در نتيجه ھر .........بردگاه او به سرمىدستان وى نيز در مخفى فرد ديگرى از ھم که مشاھده نمودند،دستگير سازند

روشن گرديد كه فرد مذكور خسرو ..... در بررسى معموله ........... دو نفر مورد گلوله واقع و كشته شدند

   ."باشدمى........ ىئصفا

 تحت شكنجه وقفه بی دستگير و دو روز ١٣٥٥ ماه سال ]ثور[ ارديبھشت١٤ در دبرومنى و گرسيوز ئخسرو صفا

-، به زير شکنجهھاى ايران  با قلبى آكنده از عشق به زحمتكشان وخلق]ثور[ ارديبھشت١٦قرار گرفتند و در روز 

   . جان باختندھای ساواک

  

  

  

 خسرو صفائی به ھمراه ھمسرش فريده گرمان در دوران دانشجوئی در شھر رم


