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   بھروز جليليان

  .سيامک م: فرستنده
   ٢٠١٧ اگست ٢۴

  

 "بھمن عزتی"به ياد رفيق شھيد 
  

 و ]اسد[ از شھدای کشتار انقالبيون در مردادبھمن عزتیرفيق 

 در کردستان قھرمان، توسط دولت ١٣۵٨ ]سنبله[شھريور

جمھوری اسالمی ايران و به فرمان حاکم شرع، محمد صادق 

 ابولقاسم رشوندوی به ھمراه پزشک شھيد، رفيق . خلخالی است

 و ھفت انقالبی ديگر در پشت ديوارھای بيمارستان پاوه سرداری

 مرداد ماه تيرباران شدند، که تصوير آن را مالحظه می ٣٠در 

خبر اعدام و نام اين دالوران در روزنامه ھای حکومتی و . دکني

نشريات گروه ھا و سازمان ھای سياسی در ھمان زمان به طور 

در خاطرات آخوند خلخالی نيز به اين اعدام ھا . مفصل منتشر شد

رفيق بھمن در حال . ويژه اعدام اين دو نفر اشاره شده استه و ب

شکی به کردستان بود که حمل بسته ھای دارو و کمک ھای پز

 از جمله ٣رفقای ھم فکر او در سازمان ھای موسوم به خط 

او در آن زمان . سازمان پيکار و گروه رزمندگان تھيه کرده بودند

ن خوشبين آ را دنبال می کرد و به نتايج ٣در ميان سازمان ھا و گروه ھای خط '' کنفرانس وحدت''پيگيرانه مباحثات 

   .بود

بيژن در سال ھای بعد يکی ديگر از برادرانش، رفيق شھيد . دنيا آمده بوده واده ای پر جمعيت و کارگری برفيق در خان

دو برادر ديگر وی نيز سال ھا در .  دستگير و اعدام شد١٣۶٣ سازمان رزمندگان، در سال ۀ از کادرھای ارزندعزتی

 به چاپ ١٣۵٨ ]ميزان[ مھرماه١۶، به تاريخ ٢۴ ۀر پيکار شماۀدر زير يادنامه ای که در نشري. زندان به سر بردند

  .رسيد را می آورم
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  چون شھادتش سرخ و شکوفان بود  رفيق شھيد بھمن عزتی زندگی سرشار از مبارزه

پس از آن که دبيرستان را به پايان .  کرمانشاه متولد شدۀ عالفخانۀ در محل١٣٢٧ در سال بھمن عزتیرفيق شھيد 

او به معلمی عشق می ورزيد و به ھمين دليل . دت کرمانشاه به طور روزمزد به تدريس پرداخت سعاۀرسانيد، در مدرس

  به تدريس در دبيرستان ھای کامياران١٣۵۴بعد از آن که ليسانس تاريخ خود را از دانشگاه تھران گرفت در سال 

   .پرداخت

يس در دبيرستان ھا و مدارس کامياران و او در تمامی سال ھای تدر. رفيق با عشقی فراوان به خلق خدمت می کرد

در مدارسی که درس می داد .  و رفاقت پرشوری داشتعميق ۀکرمانشاه تنھا يک دبير نبود، بلکه با شاگردان خود رابط

از مسائل و . شاگردانش را در مسافرت ھای دسته جمعی با زندگی مردم آشنا می نمود. کتابخانه دائر می کرد

  .ری می پرسيد و با تمام وجودش برای آنان کار می کردمشکالتشان با غمخوا

رفيق، به سبب عشق پرشورش به خلق و خصائل انسانی که داشت، چھره ای مردمی و مورد اعتماد بود که مردم برای 

ی ھمواره به او مراجعه می کردند، به طوری که پيوند محکمی ميان او و مردم ئحل مسائل شان و مشورت و گره گشا

عمق اين پيوندھای انسانی آن چنان بود که چند تن از شاگردانش، آنگاه که . ش محيط زندگی اش برقرار شده بودزحمتک

 او را به دست دژخيمان ضد انقالب شنيدند، تاب نياوردند و دست به خودکشی ۀخبر اعدام غير انسانی و ناجوانمردان

   .زدند

، در کامياران بود که در ايجاد اتحاديه ھای دھقانی روستاھای ''تکشانجمعيت دفاع از آزادی زحم''رفيق از بنيانگذاران 

به سبب فعاليت ھای خود آن چنان با توده ھای '' ...جمعيت ''. سھم عمده ای داشت... و ) صارم آباد(و ) ئه لک(

رفيق . سپردند'' ...جمعيت ''ن بيکار کامياران تقسيم وام بيکاری خود را به  که کارگرادزحمتکش رابطه برقرار کرده بو

  .وليت ھا را می پذيرفتند و انجام می دادندؤو ساير رفقای جمعيت با عشق و عالقه اين گونه مس

  

  
   

. فعال داشتش در مبارزات کارگران کامياران برای احقاق حقوقشان شرکت  ا به ھمراه ساير رفقای انقالبیبھمنرفيق 
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مبارزات . رفيق ھمچنين در سازماندھی مبارزات مردم مريوان در مقابل يورش رژيم ضد انقالب، نقش شايانی داشت

 در کامياران معلم بود، در جلوگيری از حرکت تانک ھای بھمن. يکپارچه ای که ارتش را وادار به عقب نشينی نمود

ی اعتقاد داشت و در برابر عده ای که معتقد بودند بايد مردم ئده ارتش از طريق کامياران به مريوان به حرکتی تو

 نابرابر ۀعمل مسلحانه زودرس است و باعث تلفات مردم و ترس آنھا از مبارز'': مسلحانه با تانک ھا بجنگند، می گفت

 مردم داشته  آموزندگی و درس گيری برایۀی که جنبئبايد به صورت عملی توده . جاع می شودتو بھانه ای برای ار

  ''.باشد اقدام کرد تا برای حرکات آينده زمينه ايجاد و تکامل تشکيالت فراھم شود

، در ھر يک از ابعاد زندگی حيات بخش پر خروشش، چھره ای پويا و انقالبی بھمن عزتیبه دين گونه، رفيق شھيد 

رفيق به ھمراه دکتر . قوع پيوسته بودھنگامی که درگيری ھای پاوه به و. داشت و قلبی سرشار از عشق به زحمتکشان

 بعد از ٢برای اين منظور آنھا ساعت .  قصد داشتند دارو و وساثل پزشکی به پاوه برسانندسرداری ابولقاسم رشوند

که اين خود دليل بر عدم شرکت آنان در درگيری ھای پاوه خالف . (  از کامياران حرکت کردند]اسد[ مرداد٢٨ظھر 

  ).است!  شرعادعای دروغين حاکم

آنھا را با يک تانکر نفتکش به پاوه بردند و .  در روانسر دستگير شدند]اسد[ مرداد ماه٢٨اين دو رفيق روز يک شنبه 

پس از دو روز اسارت به اتھامات واھی و تنھا به جرم عشق آتشين به زحمتکشان و مبارزات قھرمانانه در راه خلق به 

  . آتش سپرده شدندۀ به جوخ١٣۵٨ ]اسد[ مرداد٣٠ سحرگاه روز سه شنبه ھمراه عده ای ديگر از انقالبيون ،

رفيق در آخرين لحظات زندگی پرشورش شجاعانه می خواست چشمانش باز باشد تا رفقايش را ببيند و دژخيمانش بر 

د می  پرمھرش را نشانه رفت، او از اعماق دلش سروۀخود بلرزند و ھنگامی که رگبار گلوله ھای ضد انقالب سين

آری، مبارزان راه خلق ھرگز نمی ميرند، ). کس نه له کورد مردوه؛ کرد ھرگز نمی ميرد(خواند و فرياد بر می آورد 

ثری آتشين در قلب آنان که او را می شناختند، در قلب تمامی أ، خشم و نفرت عميق و تبھمن عزتیشھادت رفيق 

  .مامی کسانی که از اين جنايت آگاه شدند، ايجاد کردزحمتکشان کامياران که با او زيسته بودند و در قلب ت

 بھمن'' .ش، رختخواب او در کامياران است اتمام دارائی. ندازد چيزی نداشت که ما را به يادش بياو'': پدرش می گويد

. گ او زندگی او ھستند، زندگی يافته از زندگی و مرۀنمرده است، در قلب ھای ما زنده است و مبارزان راه خلق، ادام

  .يادش گرامی باد
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