
 فدايي خلق احمد جليل افشار
۱۳۲۲-۱۳۵۴ 

.  در يک خانواده کارمند متوسط متولد شد       ۱۳۲۲احمد در سال    
سال های ملی شدن نفت در او که کودکی بيش نبود اثرات                 

محيط سياسی اطراف او و دوستی و معاشرت با          . مثبتی گذاشت 
بچه های محل ، بخصوص با کالنتری و جزنی ، نقش مهمی در             

در .  به مسائل سياسی و جريانات مارکسيستی داشت        گرايش او 
 اين آشنايي ها به همکاری ارگانيک         ۱۳۳۸ و   ۱۳۳۷سال های   
. در دبيرستان اديب تهران با عزيز سرمدی آشنا شد           . منجر شد 

کار صنفی و سياسی در بين دانش آموزان و ترتيب اعتصابات و            
ن او در   در اين دورا  . غيره در سازندگی او تاثير بسزايي داشت       

گروه کوهنوردی کاوه که سعيد کالنتری تاسيس کرده بود ،             
جمع اين ارتباطات موجب شد که او در              . فعاليت می کرد   

 محصلين تهران ،     ۱۳۳۸ دی   ۲۰جريان تدارکات جنبش عظيم      
 نقش برجسته ای بازی کند و در تعطيل مدارس و کشاندن اين تظاهرات به خيابان ها و مقابله با پليس پيشقدم                          

در راس تظاهرکننده ها در خيابان های       ... احمد در اين تظاهرات دوش به دوش عزيز سرمدی ، کالنتری و             . باشد
 .تهران و در مقابل اداره فرهنگ استان قرار داشت

 تا  ۱۳۳۹او همراه رفقايش در فعاليت های سال های          . در رابطه با اين فعاليت ها بارها از دبيرستان اخراج گرديد            
در اين  .  دی ماه بوجود آمده بود به صورت سازمانی و با برنامه شرکت می کرد                ۲۰ به دنبال تظاهرات      که ۱۳۴۲

در پروسه اين آموزش ، جزنی       . سال ها وی با پشتکار هرچه وافرتری به آموزش تئوريک مارکسيستی پرداخت             
انواده بود و او مجبود می      اين سال ها هم زمان با فوت پدر و وضع اسف بار اقتصادی خ               .  نقش عمده ای داشت   

 .گردد که به جای ادامه  تحصيل  در تالش معاش باشد

او که  .  ، احمد از اولين نامزدهای عضويت بود         ۱۳۴۲نظامی بيژن  در سال       _ در جريان تشکيل گروه سياسی       
شايستگی خود را طی سال های گذشته در پراتيک نشان داده بود می بايست با گذشتن از يک دوره کار                               

مراحل اول و دوم را با سرعت و با موفقيت پشت                . سيستماتيک سازمانی ، در محل مناسب خود قرار بگيرد            
احمد مدت ها بود که از تغيير روش        .  به قسمت سوم يعنی به تيم شهر راه يافت         ۱۳۴۵سرگذاشت و در اوايل سال      

عزيز هم از   . اراحت شده بود  عزيز سرمدی در قبال مسائل سياسی و فعاليت های روزمره ، سخت متعجب و ن                   
با انتقال احمد به تيم شهر و هم تيم شدنش با عزيز ،   . بدبينی رفقايش و بخصوص احمد نسبت به خود رنج می برد          

بزودی احمد به صورت يک کادر حرفه ای درآمد و با رفقا محمد صفاری               . اشک شادی در چشمانش حلقه زد     
 .ا صميميت هر چه بيشتر مبارزه می کردآشتيانی ، چوپانزاده و سرمدی در يک تيم ب



 و اعالم وضعيت غيرعادی در گروه ، احمد برای برقراری مجدد             ۱۳۴۶پس از يورش پليس به گروه در زمستان          
اما از آن جايي که رفيق      .  به سر قرار رفيق حسن ضياظريفی می رود        ۱۳۴۶ بهمن سال    ۲۵تماس های قطع شده در      

 و تحت نظر پليس بود ، اين قرار نيز لو رفته محسوب می شد و پليس اقدام                   حسن توسط عباس شهرياری لو رفته     
با وجود اين که احمد مسلح به سالح کمری بود اما به علت غافلگيری موفق به                 . به دستگيری هر دو نفر می کند      

نه در  رفيق احمد پس از گذراندن دوره شديد بازجويي و تحمل شکنجه های وحشيا             . استفاده از سالح نمی شود    
 .احمد در زندان نيز نمونه يک مبارز پرشور و شاد بود. دادگاه نظامی به ده سال زندان محکوم می گردد

 پس از فرار نافرجام رفقا از زندان قصر ، احمد نيز مانند ساير رفقايش به زندان اراک تبعيد می                    ۱۳۴۸در بهار سال    
 دچار سردردهای شديد و از دست دادن بينايي می             احمد به دليل شکنجه هايي که ديده بود به تدريج            . گردد

در زندان اراک در ميان زندانيان عادی محبوبيت بی نظيری پيدا می کند            . گردد و به سختی قادر به ديدن می شود        
و دژخيمان رژيم برای شکستن وی متوسل به انواع شکنجه های وحشيانه می گردند اما هيچ يک از اين شيوه ها                       

 .ه آهنين او اثری نمی گذاردی کثيف در اراد

سرانجام .  ، پس از اعالم حزب رستاخيز اورا بارديگر در اوين به زير شکنجه می کشند                ۱۳۵۳در نيمه اسفند سال     
 رفيق زندانی ديگرش منتشر می       ۸ خبر شهادتش در روزنامه های رژيم در کنار             ۱۳۵۴ فروردين   ۳۰در تاريخ   

 !يادشان گرامی باد . گردد
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