
  السادات ، بهمن و اعظم روحی آهنگران فداييان خلق نزهت
...-۱۳۵۴ 

به دليل روشنگری ها و     .رفيق نزهت پس از اتمام تحصيالت دانشگاهی و عزيمت به تبريز به سازمان می پيوندد                 
خفی دوران زندگی م  . رابط صميمانه با همکارانش از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اخراج می گردد             

بهمن هم در همين سال ها در دانشگاه تحصيل می نمود و با                   .  شروع می گردد    ۱۳۵۱نزهت در اواخر سال       
وی بعد از اتمام دوره دانشگاه به عنوان افسروظيفه در . کارکردن روی تاکسی مخارج تحصيلش را تامين می کرد  

نيروی هوايي دوران سربازی      
به دنبال  . خود را می گذراند     

هت ، بهمن نيز     مخفی شدن نز  
با ترک خدمت سربازی اش        
زندگی مخفی را آغاز می          

رفيق اعظم نيز به آن دو       .نمايد
نزهت در سازمان    . می پيوندد 

اولين .  مسئوليت دو واحد سازمانی رانيز پيش می برد        ۱۳۵۲عالوه بر مسئوليت درگروه انتشارات سازمان در سال         
دراين . د ، ترور نيک طبع ، شکنجه گر ساواک می باشد             اقدام مسلحانه واحدی که  رفيق نزهت عضو آن بو            

 .عمليات رفقا نسترن آل آقا ، محمود خرم آبادی و خشايار سنجری شرکت داشتند

 خانه تيمی رفقا مارتيک قازاريان ، محمود عظيمی بلوريان ، يداله زارع کاريزی و نزهت در                  ۱۳۵۴ در نهم تيرماه    
 نفر از ماموران ساواک کشته و يک         ۱۶در درگيری دولت آباد      . آيد دولت آباد کرج به محاصره دشمن درمی       

 رفيق تيم بعد از ۳.هلی کوپتر که برای اين يورش به منطقه آورده شده بود نيز بر اثر اصابت گلوله از کار می افتد               
 ،   هم رزم نزهت   ۳پس از کشته شدن     . آن که تا آخرين فشنگ به مقاومت خود ادامه می دهند کشته می شوند               

 ۴وی نيزکه گلوله هايش به پايان رسيده بود با کشيدن ضامن نارنجک خود را به ميان ساواکی ها می اندازد و                          
 .نفر از مزدوران ساواک را به هالکت می رساند

 دی  ۲۳ در جريان يک درگيری در تهران به دست دشمن می افتد و در روز                 ۱۳۵۴ دی ماه    ۱۸ رفيق بهمن نيز در     
 .ه شهادت می رسدماه زير شکنجه ب

 به دنبال ترور    ١٣٥٥ دستگير و تحت شديدترين شکنجه ها قرار می گيرد و در سال               ١٣٥٤ رفيق اعظم در  تيرماه      
سه نفر مستشار آمريکايي در ميدان وثوق و برای  انتقام و خوش رقصی ، ساواک،  اعظم و نادر صفری را به                             

اعظم در  . اعظم سئوال می کند که آخرين خواسته ات را بگو             در ميدان تير افسر تير از        . جوخه اعدام می سپرد   
به خلق ستمديده ما بگو که فداييان با عشق به آنها به استقبال گلوله های آتشين می روند و                      : جوابش می گويد    

 ١٣٨٢ -سازمان اتحاد فداييان خلق ايران                            !يادشان گرامی باد ! فقط همين . شهيد می شوند
 

 

 


