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 زندگينامه، دفاع نامه و وصيت نامه خسرو گلسرخینگاھی به 
ی االن سياس ی و از فع ست ايران سنده مارکسي سرخی شاعرونوي سرو گل ودخ را ب سرخی در دوران .  چپگ سرو گل خ

ه امنيت کشورهللا دانشيان  حکومت محمدرضا پھلوی به ھمراه کرامت دام علي  تاصدای محاکمه و اعدام شدبه جرم اق
ی "خاورميانه دستخوش  امپرياليسم در" جزيره ثبات"ردد وگاعتراض روبه رشد مردم ايران درنطفه خفه  ناامنی و ب

ر   آنکه نه تنھا تودهغافل از .نگردد" ثباتی ی پ ن دو انقالب ھای مردم در مسير مبارزات آزاديخواھانه خود از اعدام اي
  .استبداد ادامه دادند ساختند و راه آنان را در مبارزه با" پرچم و سرود"نگشتند که از جسد آنان نيز  شور مرعوب

 بھمن ٢٩ص از تلويزيون پخش شد و در ھمان زمان به طور ناق درگرانه گلسرخیءافشامحاکمه و سخنرانی جريان 
سياری يافت١٣۵٧ . ، در سالگرد اعدام او و تنھا چند روز پس از وقوع انقالب، به طور کامل پخش شد و شھرت ب

ره س از چھ سرخی از آن پ ی گل ی م ادش را گرام سياری ي وده و ب پ ب ده چ ناخته ش ای ش د ھ  .دارن
سرخی در روز دوم بھمن  سرخی در سن  در شھر رشت ١٣٢٢خسرو گل ه گل ديربود ك درش ق ام پ د شد ن  ٥/١متول

د از مرگ ھمسرش، خسرو  ه بع ام داشت ك د ن شريعه وحي انو شمس ال سالگی اين تكيه گاه را از دست داد مادرش ب
رد ه . وبرادر دو ساله اش فرھاد را نزد پدرش حاج شيخ محمد وحيد كه در قم می زيست ب ود ك ارزی ب رد مب د م وحي

ارزه در وجودش در كنارميرزا كو ه مب ان روحي وزھم ھم الطبع ھن ود و ب ده ب چك خان جنگلی درنھضت جنگل جنگي
ا  ی ھ ام جنگل ه ن ی شعرھايی ب رار گرفت حت اثير نظرات او ق د و تحت ت يم دي ارزی تعل ين مب ود خسرو توسط چن ب

زرگش فوت ١٣٤١در سال ). دامون به معنی پناھگاه و انبوھی سياھی جنگل است(ودامون دراين رابطه گفت   پدر ب
كرد آن زمان خسرو دوران تحصيل ابتدايی و متوسطه را در مدارس حكيم سنايی و حكيم نظامی به پايان رسانده بود 
د و  ران عزيمت كردن و بعد ازفوت پدربزرگش می بايست چرخ معاش خانواده را بگرداند او و برادرش فرھاد به تھ

ددرخانه ای كوچك در محله امين حضور سكنی گ ا درس می خوان رد و شب ھ خسرو در . زيدند او روزھا كارمی ك
ام  ا ن ی از سوی او ب اين سالھا از ادبيات نيز غافل نبود در طی اين سالھا اشعار و مقاالت و نقدھای بسيار بر آثار ادب

شين راد – بابك رستگار – خ ، گ –ھای غير واقعی و مستعاری چون دامون  ه چاپ – اف ان ب يد  خسرو كاتوزي رس
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ه  ه ترجم شگاھی، دست ب سی در دوره دان در اين زمان گلسرخی، با آموختن زبان فرانسه به طور كامل و زبان انگلي
  .ھای ادبی نيز می زد

رد ٤٨در سال .  شروع شد٤٥كار جدی او در شعر از سال  سنده ھمفكرش ازدواج ك رگين شاعر و نوي ه گ ا عاطف  ب
طوری كه دوران شكوفايی فكری ه  افكار او آثار گلسرخی را غنی تر كرد بزندگی در كنار عاطفه و تاثير پذيری از
ه جز آنچه ٥٢ تا ٤٨و خالقيت او در مطبوعات در سالھای  اتش، ب ان حي ری از خسرو در زم  می باشد البته ھيچ اث

 شده در تنھا چيزی كه ميتوان به عنوان كتاب چاپ. در مطبوعات و جنگ ھا انتشار يافت به صورت كتاب چاپ نشد
ر، سياست شعر” ست با عنوان وشته ھای او سراغ گرفت، مقاله ايميان ن ِسياست ھن ه ” ِ ار ب ين ب رای اول ه ب ن مقال اي

ام گرفت) كتاب نمونه(صورت جزوه از سوی انتشارات  ور انج ژن اسدی پ ديريت بي ه م دا. ب ا بع اوه گوھرين ” ام ك
ام ھای  ه ن ت”مجموعه آثار خسرو را در دو مجموعه ب ان دشنه و دلدس ستاده ام” و ” ی مي ان اي ” من در كجای جھ

ا . چاپ كرد كه اين دفتر نيز در آن است ه(خسرو برای چاپ كتابھايش ب اب نمون ام ) كت ه انج ه ب ود ك سته ب رارداد ب ق
 پرنده“انتخاب نام . چاپ شد“ ای سرزمين من“ نرسيد و بعدھا يكی از اين دو مجموعه، با نام انتخابی خود گلسرخی 

ام شده است” خيس ران صالحی انج ه توصيه عم رای مجموعه دوم ب ه از . ب ور ك ژن اسدی پ ران صالحی وبي عم
ذارد عرھايش بگ ه ای از ش ر مجموع ام را ب ن ن صد داشت اي سرو ق ه خ د ك رده ان د ك د تأكي سرخی بودن تان گل   .دوس

ام دا ه ن دی ب ن ازدواج فرزن ره اي رد و ثم دگی ك د از دستگيری او چھار سال در كنار ھمسرش زن دتی بع ود م مون ب
ادن او  دان افت ه زن ا ب وم شد ب دان محك ار سال زن ه چھ اه نظامی ب گلسرخی عاطفه گرگين نيز دستگير شد و در دادگ

د پرده ش رادرش س ه ب ون ب تی دام د. (سرپرس ی كن دگی م اريس زن ادرش در پ راه م ون ھم ون دام م اكن   ).ھ
ده بيشترين علت دستگيری گلسرخی عضويت در محفلی  بود كه موقع دستگيری مدت يكسال بود كه از اين محفل بري

ال ا بود در اوائل ورود به آن محفل او متوجه شد كه جز حرف و خي افی و احيان اك  روی چپ” ب شی و خطرن ھای نماي
د، ظاھرا. ھيچ نيست  ن گرداب دور كن ا پسرش را از اي ً در آغاز ورود به آن جمعيت كذايی برای اينكه ھمسر و تنھ

ه علت اختالف و . از خانواده خود بريد ه ب د ك وه دھ ن طور جل و با عاطفه گرگين تبانی كرد و كوشيد تا در انظار اي
عاطفه در اين ظاھرسازی . كند و اين رشته خانوادگی در حال گسستن است عدم تفاھم جدا از خانواده خود زندگی می

  .داد مصلحتی او را ياری می

ه خاطر ١٣٥٢ بھمن ٢٩خسرو گلسرخی در   ه ب رغم اينك وی علي انگيری رضا پھل  به جرم شركت در طرح گروگ
د و صرفا اه ” بودن در زندان ساواك ھرگز نمی توانست چنين كاری را انجام دھ دش در دادگ اع از عقاي ه خاطر دف ب

  ..نظامی به اعدام محكوم و در ميدان چيت گر تير باران شد 

ره دادگاه نظامی وز در پيك رد ھن  گلسرخی و دوست ھمرزمش كرامت هللا دانشيان و دفاعيه ای كه خسرو گلسرخی ك
  .تاريخ ايران می درخشد و يكی از صحنه ھای باشكوه ايستادگی بر سر آرمان تا پای جان است

  :او دفاع خود را چنين آغاز كرد 

  :به نام نامی مردم

ه صال ودن و ن نم بمن دردادگاھی كه نه قانونی ب اع نمی ك ول داردم از خود دف را قب سييت ه حيت آن وان يك مارك عن
ر  خطابم با خلق و تاريخ است ھر چه شما بر من بيشتر بتازيد من بيشتر بر خود می بالم چرا كه ھر چه از شما دورت

ردم از وده م دم شديدتر باشد لطف و حمايت ت ه من و عقاي ر باشم به مردم نزديكترم و ھر چه كينه شما ب وی ت  من ق
ازند ی س رود م رچم و س سدم پ ردم از ج پرد م د س ه خواھي سپاريد ك ور ب ه گ را ب ر م ی اگ ت حت   .اس

يھن خود در  او در ادامه گفت زندگی امام حسين نمودار زندگی كنونی ماست كه جان بر كف برای خلقھای محروم م
شون و  ستاد و شھيد شد اين دادگاه محاكمه می شويم او در اقليت بود و يزيد بارگاه و ق درت داشت او اي حكومت و ق

داری او  رار شد راه حسين و پاي اريخ تك داوم ت ه در ت ی آن چه ك رد ول ھر چند كه يزيد گوشه ای از تايخ را اشغال ك
  .بود نه حكومت يزيد آن چه را كه خلقھا تكرار كردند و می كنند راه حسين است

شيا سرخی و دان ه وقتی دادگاه نظامی حكم اعدام گل ديگر را ب د دست يك د و بع د زدن رد آن دو فقط لبخن ن را قرائت ك
  گرمی فشردند و در آغوش ھم فرو رفتند

ا   ايد در آخرين لحظات در آنھ ا ش د ت اپو افتادن ه تك ا ب اواك را برانگيخت آنھ رس س شيان ت سرخی و دان محبوبيت گل
د رسوخ كنند به آنھا كه با شكيبايی منتظر تيرباران بودند پيشنھاد  ا فقط پوزخن شد كه از شاه تقاضای عفو كنند اما آنھ

ل از  ه دامون پسرش را قب شنھاد داد ك سرخی پي زدند ساواك وقتی ديد با ھيچ حربه ای قادر به فريب آنھا نيست به گل
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ام  دنش ن لولھای ب ه س ه ھم ود ك ن در شرايطی ب م جواب منفی داد و اي شنھاد ھ ن پي ه اي سرخی ب ا گل تيرباران ببيند ام
د د دوار كن دگی امي ه زن امون را فرياد می كشيد او می دانست كه دامون نقطه ضعف اوست و دامون می تواند او را ب

ی از او  ود وقت ه ب رای او مرگ يك وظيف د آری ب ه اش عمل كن ه وظيف ا ب د ت زندگی كه او می خواست از دست بدھ
د او  اه تخفيف دھن د تقاضای ندامت نامه می كنند تا در نتيجه دادگ ار زن و فرزن دگی در كن د ھيچ كس از زن می گوي

نم  دم را ببي گريزان نيست من مثل ھر انسانی زندگی را دوست دارم و دوست دارم مثل ھر پدری رنگ چشمان فرزن
د  ارزه بمان اما راھی را كه انتخاب كرده ايم بايد به پايان ببريم مرگ ما حيات ابدی است ما می رويم تا راه و رسم مب

   ندامت نامه بنويسم كمر مبارزان را خرد نكرده ام ؟؟؟اگر من

د چون ٢٩در سحرگاه  ه چشمانش را نبندن د ك  بھمن وقتی او را به چوبه اعدام بستند ھنوز لبخند می زند و می خواھ
   .می خواست با ديدن خورشيد به سرای باقی بشتابد

   :او در وصيت نامه اش می نويسد

و شناسنامه من جز عشق به مردم چيز ديگری نيست من خونم را به توده ھای گرسنه من يك فدائی خلق ايران ھستم 
اه . و پابرھنه ايران تقديم ميكنم ه قتلگ دركی ب ه م دون ھيچگون ران را ب ق اي دان خل ه فرزن ا ك ان فاشيست ھ و شما آقاي

يد .  گرفتميفرستيد، ايمان داشته باشيد كه خلق محروم ايران انتقام خون فرزندان خود را خواھد شما ايمان داشته باش
ه حكومت . از ھر قطره خون ما صدھا فدايی برميخيزد و روزی قلب شما را خواھد شكافت يد ك شما ايمان داشته باش

 مرداد سياه به خلق ايران توسط آمريكا تحميل شده در حال احتضار است و دير يا زود با ٢٨غيرقانونی ايران كه در 
  ی ستم كشيده ايران واژگون خواھد شدانقالب قھرآميز توده ھا

  .و مبلغ يك ھزار و دويست لایر وجه نقد را به خانواده و يا به زنم بدھند) طالی سفيد(يك عدد حلقه پالتين“ ضمنا

 : از خسرو گلسرخی و به ياد او بخوانيمیشعر
 
 
 گر ي دیآفتاب تا

 
 

  رھروان خسته را احساس خواھم داد
 

  ھنه خواھم كاشت در آسمان كیگريد یماه ھا
 

  ختير  مات خواھمی در چشم ھای تازه اینورھا
 

   خواھم دادیلحظه ھا را در دو دستم جا
 

  داد سھره ھا را از قفس پرواز خواھم
 

  چشم ھا را باز خواھم كرد
  

  قت روح خواھم دادي خواب ھا را در حق
 

   ماه خواھم خواندیاز پس ظلمت به سو ديده ھا را
 

  چشم خواھم كاشتنغمه ھا را در زبان 
 

  را باز خواھم كرد گوش ھا
  

   در آسمان لحظه خواھم كاشتیگري آفتاب د



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 
   خواھم دادیجا لحظه ھا را در دو دستم

 
  دگر پرواز خواھم كردیدي خورشیسو

  
 

  تن من الشه فقراست
  ومن زندانی زورم

  کجا می خواستم مردن
  حقيقت کردمجبورم

  بفرمان حقيقت رفتم اندر
  گورباشادی

  تابيرون کشم ازقعرظلمتکه 
  نعش آزادی

 

  
  

  خسرو گلسرخیقبرسنگ روی 
  

  

  

 


