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تحصيالت . درمشهد ديده به جهان گشود" امير پرويز پويان "

د رسالهاي . متوسطه را در زادگاه خود به پايان رسانيد ابتدائي و
ديري . مشهد شركت نمود  درفعاليتهاي جبهه ملي در٤٠-٤٢

لي را نگذشت كه باهمراهي عد ه اي از جوانان پرشور نهضت م
هاي سياسي مجدانه  دردوره دبيرستان در فعاليت. داد تشكيل

اينكه مورد تعقيب پليس قرار گرفت و توقيف  مي كوشيد تا
وي به دو ماه  ١٣٤٥ در .گرديد و پس از يك هفته آزاد گشت 

 تحصيالت ١٣٤٤چون در سال  .و نيم حبس محكوم شد
د دانشكده پايان رسانيده عازم تهران و وار دبيرستاني را به

رفته رفته . گرديد ادبيات رشته علوم اجتماعي دانشگاه تهران
تمايالت سياسي وي از جبهه ملي به سوي ماركسيسم گرايش 

 عباس مفتاحي و مسعود احمد زاده كوشيد ورفقا  با همكاري ١٣٤٦راه تشكيل يك گروه مخفي در  يافت و در

طرفداران اين گروه  ديري نگذشت كه بر اعضا و .ي بوددر شكل دادن ايدئولوژي اين گروه داراي نقش اساس
خشمناك از امپرياليسم و :  مقاالتي از جمله  ،عالوه بر شركت در عمليات چريكي  پويان.چريكي افزوده شد

د . با صمد بهرنگي آشنا شد١٣٤٧درسال . تدوين نمودآباد بازگرديم ،  ترسان از انقالب ، بازگشت به ناكجا
بهروز رفقا  با همكاري ١٣٤٨در اواسط سال.  به تبريز رفتی گروههمراه با يكي از اعضا ۱۳۴۷ راواخر تابستان

  . تشكيل دادشاخه تبريز سازمان را عليرضا نابدل و مناف ملكي در تبريز  دهقاني،
 گرفتار ١٣٥٠ در سوم خرداد ماه رفقامسلحانه متعددي شركت جست و سرانجام با عده اي از  عملياتپويان در 
دست پليس بيافتد ا زميان بردند و براي اينكه به   شد و پس از مبارزه اي دليرانه آنچه را كه ممكن بود بهساواک

او  ..به زندگی خود پايان دادندآخرين گلوله جنگيدند و سرانجام    دست شكنجه گران گرفتار نشوند تا
همچنان كه ايمانش به پيروزي خدشه ناپذير . براي مبارزه حدي نمي شناخت پيكارجوئي پيگيربود شور وشوق او

  . عشق مي ورزيد و تنفري بي امان به دشمنان خلق داشت به خلقش. بود
  !يادش گرامی باد 
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