
 فدايي خلق عزيز سرمدی
۱۳۲۲-۱۳۵۴ 

 در يک خانواده کارگری چشم به جهان           ۱۳۲۲عزيز در سال     
پدرش سبزی و ميوه فروش دوره گرد بود و با زحمت             . گشود

عزيز عصرها و تابستان     . زياد مخارج خانواده را تامين می کرد        
دوران کودکی اش در محله        . ها به پدرش کمک می کرد         

ن تهران به راستی پيوندش را با زحمتکشان         جواديه و پل راه آه    
کينه ای ژرف به دشمن طبقاتی و در راس آن             . مستحکم نمود 
با از دست دادن پدر ، با اشتغال به کارهای                 . به شاه داشت   

 .مختلف و به کمک مادر قهرمانش به تحصيل ادامه داد

عزيز خيلی زود با ورزش کوهنوردی آشنا گرديد و در اين                 
از موسسين گروه     . م های قهرمانی هم رسيد         رشته به مقا    
اکثر قلل مرتفع ايران را تسخير کرده        . بود» ابرمرد« کوهنوردی  

و در رشته های ديگر ورزشی از جمله دوميدانی و کشتی                   
 .روحيه فداکاری ، گذشت ، صفا و صميميت او زبان زد محله شان بود. سرآمد بود

م شاه در جنبش دانش آموزی تهران متبلور شده بود ، عزيز به يکی از                 که تنفر از رژي    ۱۳۳۸ دی ماه    ۲۰در تاريخ   
اين تظاهرات با پيوستن دانشجويان ، معلمين و روشنفکران به يک               . سازمان دهندگان اين اعتراض تبديل شد       

عزيز در اين روز خوش درخشيد و در پيشاپيش تظاهرکنندگان در خيابان های                 . جنبش گسترده تبديل گرديد    
 .حرکت می کرد و با ابتکارات خود در درگيری با پليس ، شور و حالی به تظاهرات داده بودتهران 

 تا  ۱۳۳۹همکاری عزيز با گروه رفيق بيژن جزنی موجب شد که با طرح و برنامه گروه در فعاليت های سال های                       
يابانی شرکت می   وی ديگر به عنوان يک کادر فعال در تمامی درگيری های خ             .  جبهه ملی شرکت نمايد    ۱۳۴۲

چندبار نيز به دليل همين فعاليت ها نيز . کرد و سازماندهی اعتراضات دانش آموزی و دانشجويي را برعهده داشت         
مامورين ساواک هميشه در برخورد با وی        . در زندان هم نمونه يک مبارز دلير و بی باک بود            . بازداشت گرديد 

با خمير نان   .  و با صدای دلنشين آذری برايشان آواز می خواند          بچه ها را در زندان ورزش می داد        . محتاط بودند 
برای بچه ها و خانواده هايشان شطرنج و گل درست می کرد و در برنامه های آموزشی و هنری در زندان پيش                         

 .قدم بود

  اقتصادی و سياسی در گروه بيژن ، عزيز در شمار           – در جريان يک تحليل عميق از شرايط اجتماعی           ۱۳۴۲سال  
عزيز به خاطر درگيربودن در تمامی اشکال مبارزه و          .  نفری بود که در بحث های آن شرکت می نمود           ۱۰اولين  

 مرداد تا آن روز نمی ۲۸داشتن تجربه در دوره های مختلف براين نظر بود که سرنوشت گروه های سياسی بعد از     
.  مبارزه با قاطعيت به مشی مسلحانه رای داد        توانست آينده بهتری برای گروه های نظير آن ها باشد و بر سر مشی              

 



عزيز اعتقاد به   . عباس در تيم شهر سازمان دهی گرديد        . وی با تمام نيرو آماده پذيرش هرگونه مسئوليتی بود           
ضرورت مخفی شدن کادرهای حرفه ای نداشت و به همين دليل در محيط زندگی آن چنان رفتار می نمود که به                

به خاطر شناخته بودنش در ميان دوستان و پليس سياسی به عنوان              .  برنمی انگيخت  هيچ وجه حساسيت پليس را     
يک مبارز ، ضروری بود که با اتخاذ شيوه هايي ، روش هايي را به کارگيرد که اين حساسيت ها هر چه                                  

 .ه بوداما اصل تداوم مبارز. اين امر تاحدودی حتی ناراحتی دوستانش را هم به همراه آورد. بيشترکمتر گردد

 ۲۸عزيز ضمن تدارک فعاليت های مسلحانه آموزش های مارکسيستی اش را که از سال های بعد از کودتای                        
در برنامه مصادره بانک تعاونی توزيع که قرار بود گروه در دی ماه . مرداد آغاز شده بود با پشتکاری ادامه می داد

بعد از  . اشت عزيز و ساير رفقای گروه معوق ماند          اجرا کند نقش فعالی به عهده داشت که به دليل بازد              ۱۳۴۶
بازداشت ، مقاومت و سرسختی و رعايت کامل اصول مخفی کاری می رفت که پليس را متقاعد کند که عزيز                       

اما دستگيری های بعدی و لو رفتن بخشی از اطالعات ، موجب شناسايي عزيز               . هيچ کاره است و اورا آزاد کنند      
. ه آغاز و عزيز از خود زير شکنجه های وحشيانه دژخيمان مقاومت بی نظيری نشان داد                بازجويي ها دوبار  .گرديد

 نقشه فرارش همراه با عباس سورکی و سعيد            ۱۳۴۸در اواخر سال     .  سال زندان محکوم شد      ۱۰در دادگاه به     
 .به زندان برازجان تبعيد گرديد. کالنتری با شکست مواجه شد و بارديگر زير شکنجه قرار گرفت

 ۲۶در روز    . عد از اتمام ساختمان زندان عادل آباد شيراز همراه با عده ای ديگر به آن جا منتقلش نمودند                          ب
 که کماندو های شهربانی به بند زندانيان سياسی يورش آوردند ، عزيز همراه با ديگر زندانيان                      ۱۳۵۲فروردين  

دين نفر از آن ها را تا حد مرگ کتک زد             در درگيری با مزدوران رژيم چن     . جواب دندان شکنی به آن ها دادند      
روز بعد از اين ايستادگی و عقب نشينی گارد شهربانی ،              . که منجر به کوری چشم يکی از گاردی ها گرديد            

 کماندوی پليس که از تهران اعزام شده بودند در سالن غذاخوری به زندانيان حمله و                ۱۵۰۰ فروردين ،    ۲۷درروز  
اکرده و پس از بستن چشم ها و دست و پايشان آن ها را در توالت و انبار سردخانه                       نفر ديگر را جد    ۱۲عزيز و   

. عزيز و ديگر رفقای زندانی دست به اعتصاب غذا زده و مقاومت را سازمان می دهند                . زندان محبوس می سازند   
 ۱۰در روز   . رژيم فشار بر آن ها را آن چنان زياد می کند که شايعه مرگ عزيز به بيرون از زندان می رسد                            

.  نفر ديگر از رفقا  به اوين اعزام می گردند          ۱۱ ، يعنی روز چهاردهم اعتصاب غذا ، عزيز همراه           ۱۳۵۳ارديبهشت  
مادر قهرمان عزيز پس از کوشش های بسيار موفق می شود که باالخره با عزيز مالقات نمايد و جسم نحيف و بی                      

 توانسته خود را روی پا نگاه دارد با نشان دادن مشت های گره               عزيز که به زحمت می    . رمق عزيز را از دور ببيند     
 .کرده ، عزمش را بارديگر از طريق مادر اعالم می دارد

 فروردين  ۳۰ به اوين فرستاده می شود تا در         ۱۳۵۳در اواسط اسفند    .  به زندان قصر منتقل می شود      ۱۳۵۲در بهمن   
وی تيرباران می گردد هيچ خبری از وی وجود نداشته است            رفيق زندانی توسط دژخيمان پهل     ۸ که همراه با     ۱۳۵۴

 !يادشان گرامی باد . 
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