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۱۳۲۷-۱۳۵۱  

  
مبارزه سياسی را از دوران دبيرستان .رفيق فرامرز در تهران متولد شد

 اعتصابی را در ۱۳۴۶در سال روز مرگ تختی در سال . آغاز کرد
محل دبيرستانی که تحصيل می کرد سازمان داد و فعاالنه در 

 تحصيالت بعد از اتمام. تدارک و سازمان دهی آن شرکت نمود
دبيرستانی ، در دانشکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران و در رشته 

 به عضويت  سازمان ۱۳۵۰درسال . معماری تحصيالتش را ادامه داد
درآمد و پس از يک سال فعاليت علنی در دانشگاه به دليل 
ضروريات امنيتی زندگی مخفی را برگزيد و به صورت يک کادر 

 ۵۰رفيق فرامرز در اواخر سال . ادامه دادحرفه ای مبارزات خود را 
  .آرم سازمان را طراحی نمود

 با تيم چريکی ای که درآن سازمان داده شده بود همراه با رفيق مهدی فضيلت کالم ۱۳۵۰در زمستان سال 
م  اسفند و به دنبال اعدا۱۱اين تظاهرات در روز . مسئوليت  برهم زدن تظاهرات ضدملی اسفند را به عهده داشت

 ۱۵در چنين روزی بيش از .  نفر از رفقای فدايي از سوی رژيم با مخارج هنگفت به راه انداخته شده بود۱۴
حتی يکی از بمب ها در . انفجار صوتی در مسير تظاهرات و در مرکز آن ميدان سپه توسط رفقا ترتيب داده شد

با شکست مفتضحانه ای روبرو شد و مردم زير تريبون سخنرانان تظاهرات منفجر شد و بدين وسيله نمايش رژيم 
  . رفيق فدايي ، مبارزه هم چنان ادامه دارد۱۴متوجه شدند که با اعدام 

 خانه تيمی رفقا فرامرز ، مهدی و فرخ سپهری در سليمانيه تهران در محاصره دشمن ۱۳۵۱در روز نهم مردادماه 
رصتی می گردد تا به مزدوران نشان دهد که چريک با شهادت رفقا مهدی و فرخ ، فرامرز منتظر ف. قرار می گيرد

هرگز تسليم نمی گردد و هنگامی که مزدوران قصد وارد شدن به خانه را داشتند او خود را با نارنجک آماده 
انفجار ، از پنجره به ميان آنان می اندازد و حماسه ديگری را می آفريند و تعداد زيادی از مزدوران را از پای در 

« : رفيق فرامرز در نامه ای که در زمان زندگی مخفی خود برای خانواده اش فرستاد چنين نوشته بود. می آورد
خوشحالم از اين که می توانم در راه انقالب قهرآميز خلق . اين راه اصلی زندگی و بزرگ ترين هدف من است

 !يادش گرامی باد » .ايران عضو يک سازمان پيشاهنگ باشم
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