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 در خانواده يک کارمند محروم دولت و           ۱۳۱۹سعيد در سال     
برای کسری مخارج خانواده و مخارج          . پرعائله به دنيا آمد     

با عالقه ای   . تحصيل از همان اوان کودکی مشغول کار گرديد         
که به امور فنی داشت پس از اتمام دوره ششم ابتدايي به                      
هنرستان صنعتی تهران رفت و رشته فلزکاری و سپس برق را                

به خاطر محيط سياسی خانواده خيلی زود با مسائل         . انتخاب کرد 
 .سياسی آشناگرديد

 ساله بود که ورزش کوهنوردی را برگزيد و پس از مدتی               ۱۵
با همکاری  . نمود» کاوه  « اقدام به تاسيس گروه کوهنوردی        

انی ، تعداد بسيار زيادی از دانش          رفيق علی اکبر صفايي فراه      
 ۱۳۳۸از اوايل سال    . آموزان را به گروه کوهنوردی جلب نمود       

سعيد دايي کوچک بيژن    ( که زمينه ارتباط سعيد با گروه جزنی        
گروه کاوه در سطح کشور     .فراهم شده بود برنامه ريزی های گروه کوهنوردی دقيق تر انجام می گرديد              . ) بود

 مقام قهرمانی را به خود اختصاص دهد و از جمله سعيد و صفايي و ديگران از جمله                             توانسته بود چندين   
 .کوهنوردان معروف ايران در آن دوره محسوب می گرديدند

 دی ماه همراه با رفيق صفايي و ديگران از يک سو و رفيق عزيزسرمدی و افشار از سوی                     ۲۰در جنبش توده ای     
 دانش آموز و دانشجو دستگيرشدند که به         ۵۰۰ دی ماه حدود     ۲۰ت  در طول تظاهرا  . ديگر شرکت فعال داشت   

. جز سعيد و چند نفرديگر که به عنوان سازماندهان تظاهرات شناسايي گرديدند بقيه بعد از چند روز آزاد شدند                     
 ماه  ۱۳پليس با  وجود شکنجه های شديد نتوانست هيچ اطالعاتی از سعيد در رابطه با گروه بيژن بدست آورد و                       

 .بدون محاکمه در زندان ماند

سعيد پس از آزادی از زندان با جديت و پشتکار هميشگی اش در جريان فعاليت های گروه قرار گرفت و ضمن                      
در . سازمان دهی دانش آموزان در فعاليت های جبهه ملی به کار جدی در زمينه تدارک مبارزه قهرآميز برآمد                     

شنا شد و در پروسه بحث های درون گروهی به مبارزه مسلحانه و شيوه              اين سال ها با رفيق اسکندر صادقی نژاد آ        
وی اولين تيم کوه را با رفيق صفايي فراهانی تشکيل داد و يکی از کسانی بود که                  . قهرآميز مبارزه رای مثبت داد    

 از اتمام   پس. در رابطه باشناسايي مناطق کوهستانی و جنگل های شمال نقشه های دقيقی را برای گروه تهيه نمود                 
پس از بازگشت   . هنرستان در کارخانه های مختلفی از جمله تاج اصفهان به عنوان تکنيسن برق مشغول به کار شد                

به تهران دوره تکنيسن راديو و تلويزيون را به پايان رساند و برای پوشش فعاليت های حرفه ای خود در گروه                          
 .يک مغازه تعميرات راديو و تلويزيون را راه انداخت

 



 ، سعيد همراه با رفقای باقيمانده گروه مخفی گرديد و بنا بر تصميم گروه قرار شد      ۱۳۴۶با ضربه گروه در دی ماه       
عباس شهرياری ازاين تصميم مطلع می گردد و        . که همراه با چهار رفيق ديگر از کشور خارج و به فلسطين برود             

ای از بين بردن شکی که نسبت به عباس شهرياری          پليس نيز برای دستگيری سعيد و بر      . به پليس گزارش می کند    
بوجود آمده بود دست به ريسک خطرناکی می زند و برای دستگيری سعيد می گذارد که رفقا صفايي فراهانی و                    

اين تاکتيک پليس به شک سعيد و دو رفيق ديگرنسبت به پليس بودن شهرياری               . صفاری آشتيانی از مرز بگذرند    
در تيرماه  . اضر می شوند که از کانال عباس شهرياری و حزب توده از مرز خارج گردند              پايان می دهد و آن ها ح      

فورا زير شکنجه های     .  رفقا سعيد ، محمد چوپان زاده و کيانزاد در مرز خرمشهر دستگير می گردند                     ۱۳۴۷
نه ای از افشای    در دادگاه نظامی به عنوان متهم رديف اول ، دادگاه فرمايشی را به صح                . وحشيانه قرار می گيرد   

 به دنبال شکست فرار ش از       ۱۳۴۸در فروردين ماه    . به ده سال زندان محکوم می گردد      . رژيم شاه تبديل می کند    
به زندان بندرعباس تبعيد می گردد و چند روز بعد از ورودش             . زندان قصر بارديگر به زير شکنجه برده می شود         

ن هنگام خروج از حمام مورد حمله چاقوکشان و اوباش قرار            به زندان بندرعباس طی  توطئه پليس و رئيس زندا          
مقاومت جانانه سعيد در برابر اين توطئه کثيف و درگير شدن با چاقوکشان او را از                 . می گيرد و زخمی می گردد     

سعيد به عنوان يک انسان صميمی و مقاوم در ميان زندانيان عادی               . مرگی که برايش رقم زده بودند می رهاند         
. اس به يک اسطوره تبديل می گردد تا آن جا که حمله کنندگانش نيز در صدد دلجويي اش برمی آيند                       بندرعب

سعيد که براثر شکنجه های وحشيانه دوره بازجويي  و سلول های نمور انفرادی به بيماری سل و آسم مبتال شده                       
ن و تقويت روحيه و اعتماد به        اما سعيد با ورزش کرد    . بود در زندان بندرعباس حالش رو به وخامت می گذارد          

کوشش های خانواده و حتی عفو بين الملل برای انتقالش به            . نفس تالش می کند که بر اين بيماری ها فائق آيد           
تهران بی نتيجه می ماند و زمانی او را به اوين باز می گردانند که قصد شکنجه اش را به اتهام فرار از زندان                                

 برای آزار سعيد وی را به بند معتادين         ۱۳۵۳سال در زندان قصر در اواخر بهمن ماه         بعد از يک    . بندرعباس داشتند 
 فروردين  ۳۰در اواسط اسفند اورا از آن بند به زندان نامعلومی می فرستند تا آن که در                    . مواد مخدر می فرستند   

 !ن گرامی باد يادشا.   نفر از رفقای هم زندانی اش در تپه های اوين اعدام می گردد۸ در کنار ۱۳۵۴
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