
 فدايي خلق محمد چوپان زاده
۱۳۱۵-۱۳۵۴ 

.  در يک خانواده دهقانی در قم متولد شد         ۱۳۱۵محمد در سال    
از اوان کودکی به خاطر از دست دادن پدر ، مجبور شد برای                
تامين معاش به کار مشغول گردد و در نتيجه امکان تحصيل از               

ضمن اشتغال به کارهای مختلف عالقه اش به            . او سلب شد   
ای ساختمانی جلب شد و خيلی زود در اين رشته مهارت             کاره

 سال نداشت که استادکار قابلی در        ۱۷فنی پيدا کرد و بيش از        
 .اين رشته بود

اين دوره مصادف با سال های جنبش ملی شدن صنعت نفت بود           
خطاب می کردند با     » اوس ممد « و محمد که بچه ها او را            

ن جوانان حزب    جنبش کارگری و افراد سياسی عضو سازما          
توده آشنا شد و در نتيجه اين آشنايي ها در سازمان جوانان                   

با وجود نداشتن سواد  او با بردباری و پشتکار به              .عضو گرديد 
آموزش  های مارکسيستی اش غنا بخشيد و رفقای هم حوزه ايش و بويژه رفيق بيژن که مسئول حوزه حزبی او                        

 سياسی ، محمد يکی از برجسته ترين کادرهای          – های تئوريک    در روند آموزش  . بود وی را کمک می کردند     
در فعاليت های قانونی در کادر مبارزات سنديکايي کارگران ساختمانی تهران شرکت فعال                    . تشکيالتی شد 

 .داشت و يکی از فعالين اين مبارزات گرديد

گذاشت و هم چنان خانه       مرداد ، کوچک ترين خدشه ای در روحيه مبارزه جويانه او به جای ن                    ۲۸کودتای  
که با خشت و گل ساخته      ) در شرق تهران ، بين خيابان شهناز و نيروی هوايي            ( » خلق آباد   « محقرش در محله    

 .شده بود ميعادگاه رفقای هم رزمش بود

مقاومت و پايداريش در زندان نيز بی نظير        .   مرداد نگذشته بود که توسط پليس بازداشت می گردد         ۲۸چندماه از   
پس از يک سال از زندان آزاد       . زندان برايش فرصتی می شود تا آموزش های تئوريک خود را تکميل سازد            . ودب

ديگر برای محمد چنين حزبی      .  آزاديش هم زمان بود با پاشيدگی حزب توده و تسليم رهبران آن                . می گردد 
ا عده ای از رفقای سابق از جمله بيژن          جايگاه مناسبی برای ادامه فعاليت های سياسی اش نبود و در همين رابطه ب              

 ظريفی معروف   –جزنی مبارزه مخفی را اختيار و پس از مدتی گروهی را بنيان نهادند که بعدها به گروه جزنی                      
 .شد

 ۲نزديک به   . بار دوم در جريان اعتصاب کارگران بلورسازی زاويه و هاشمی و کوره پزخانه ها بازداشت گرديد                
 .ندان نگاهش داشتند و سرانجام بدون کوچک ترين مدرکی آزاد گرديدسال بدون محاکمه در ز

 



. پس از آزادی در جريان بحث های درون گروهی از طرفداران اتخاذ شيوه قهرآميز مبارزه به مثابه تاکتيک بود                    
 .محمد از جمله رفقايي بود که در تيم شهر سازماندهی گرديد

 ۷ه با ديگر رفقای شناخته شده گروه مخفی گرديدو پس از               همرا ۱۳۴۶پس از ضربه خوردن گروه در زمستان         
 در  ۱۳۴۷ تيرماه   ۲۳ماه جنگ و گريز در اثر خيانت کاری عباس شهرياری ، همراه با سعيد کالنتری و کيانزاد در                   

پس از دستگيری و تحمل شگرف      . مرز خرمشهر ، هنگامی که قصد رفتن به فلسطين را داشتند بازداشت گرديد              
 سال زندان محکوم    ۸يي و شکنجه های وحشيانه با دفاع از مبارزات مردم برای سرنگونی رژيم به                   دوره بازجو 

 .گرديد

فروردين ۳۰در  .  به زندان زاهدان تبعيدش کردند و تنها سالی يک بار به او اجازه مالقات دادند                   ۱۳۴۸در سال   
 نفر از رفقای زندانی اش در        ۸همراه با    در حالی که بيش از چندماه به پايان محکوميتش باقی نمانده بود                 ۱۳۵۴

 !يادشان گرامی باد .  تپه های اوين تيرباران گرديد
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