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درباره زندگی رفیق شاهرخ زند کریمی 

در ۲۸ آبـان ۱۳۶۱ دژخیامن جـمهوری اسـالمی رفیق شـاهـرخ زنـد کریمی یکی از یاران فـرامـوش نشـدنی 
چـریک هـای فـدایی خـلق را در سـنندج اعـدام منـودنـد. او رفیقی بـود که بـا هـمه وجـود بـه دیدگـاه هـا و 
تحـلیل هـای رفیق مـسعود احـمدزاده تـئوریسین چـریک هـای فـدایی خـلق ایران بـاور داشـت. رفیق شـاهـرخ از 
جـمله رفـقایی بـود که در هامن اوایل قـدرت گیری دار و دسـته خـمینی نقشی اصلی در شکل گیری گـروهی از 
هـواداران چـریک هـای فـدایی خـلق ایران در سـنندج را داشـت که تـحت نـام "جـانـب داران چـریک هـای فـدایی 

خلق" فعالیت می کردند. 

از هامن نـوجـوانی که رفیق شـاهـرخ در یکی از دبیرسـتان هـای سـنندج درس می خـوانـد وی بـه آگـاهی سیاسی 
دسـت یافـته بـود. بـه همین دلیل وقتی پـس از پـایان دوره تحصیالت دبیرسـتانی بـرای ادامـه تحصیالت بـه 
دانـش رسای تـربیت مـعلم پیوسـت او از جـمله افـراد مـبارزی بـود که در سـازمـان دهی اعرتاضـات دانـشجویی در 
این دانــش رسا در زمــان رژیم جــنایت کار شــاه نــقش داشــت. همین امــر بــاعــث شــد ســاواک وی و چــند 

دانشجوی دیگر را به اتهام رهربی این اعرتاضات و نیز شعارنویسی در دانش رسا احضار  کند. 

رفیق شـاهـرخ در سـال هـای ۵۴-۵۵ بـا تـعدادی از یارانـش محفلی تشکیل داد که طـرفـدار سـازمـان چـریک هـای 
فـدایی خـلق ایران بـودنـد. در جـریان فـعالیت هـای این مـحفل بـرنـامـه هـای آنـها از جـمله آتـش زدن مـاشین 
رییس سـاواک، لـو می رود و او هـمراه بـا سـه رفیق دیگرش دسـتگیر می شـونـد امـا بـا تـوجـه بـه اوضـاع سیاسی 
در ســال ۵۶ یعنی رشایطی که اعرتاضــات دانــشجویی و مــردمی در حــال اوج گیری بــود و کشور بــه ســوی 



انـقالبی مـردمی پیش می رفـت و الـبته فـقدان هـر گـونـه مـدرکی آنـها پـس از حـدود یک مـاه بـازداشـت آزاد 
می شـونـد. این از اولین تجـربـه هـای شـاهـرخ در بـرخـورد مسـتقیم بـا سـاواک جـنایت کار شـاه بـود که درکش از 

دشمن را هر چه واقعی تر منود. 

پـس از آزادی، خـانـواده شـاهـرخ وی را جهـت ادامـه تحصیل بـه آمـریکا می فـرسـتند امـا او بـه جـای تحصیل در 
آمـریکا بـه فلسـطین می رود تـا آمـوزش هـای الزم جهـت ادامـه مـبارزه انـقالبی را فـرا گیرد. این امـر هـمزمـان 
می شـود بـا اوج گیری انـقالب در ایران؛ بـه همین دلیل هـم وی خیلی زود از فلسـطین بـه ایران بـاز می گـردد تـا 

در جریان خود انقالب، امر انقالب را فرا گیرد. 

رفیق شـاهـرخ بـه مـحض ورود بـه ایران و حـضور در سـنندج بـا تـوجـه بـه فـضای کامـال انـقالبی جـامـعه و قیام 
تـوده هـا علیه رژیم وابسـته بـه امـپریالیسم شـاه و بـا تـوجـه بـه اعـتقادش بـه تـئوری مـبارزه مسـلحانـه و نـظرات 
رفیق مـسعود احـمدزاده فـورا مـبادرت بـه تشکیل هسـته هـای مـبارزاتی و مـطالـعاتی منـوده و بـا تسخیر خـانـه ی 
یکی از سـاواکی هـای مـعروف سـنندج آن خـانـه را بـه کتاب خـانـه ای بـه نـام "کتابـخانـه  شهید احـمدزادە" تـبدیل 
می کند. این درسـت در زمـانی بـود که سـازمـان چـریک هـای فـدایی خـلق ایران بـه اعـتبار گـذشـته ی انـقالبی اش 
از نـفوذ قـابـل تـوجهی بـرخـوردار شـده و بـا اسـتقبال تـوده ای مـواجـه گـردیده بـود. امـا بـا تـوجـه بـه غـلبه خـط 
اپــورتــونیستی بــر این ســازمــان و رضبات سنگینی که در ســال ۵۵ از طــرف ســاواک وارد آمــد و بسیاری از 
کادرهـای بـا تجـربـه سـازمـان جـان بـاخـتند، اعـضای بـاقیامنـده در آذر ۵۶ طی اعـالمیه ای فـتواگـونـه خـط انـقالبی 
چـریک هـای فـدایی خـلق که بـر اسـاس نـظرات رفیق احـمدزاده بـود را تـحت عـنوان خـطی "چـپ روانـه" کنار 
گــذاردنــد؛ بــه همین دلیل ســازمــان مــذکور در رشایط قیام و قــدرت گیری دار و دســته خــمینی مــواضعی 
سـازش کارانـه در مـقابـل آنـها اتـخاذ منـود. امـا رفیق شـاهـرخ که بـر اسـاس اعـتقاداتـش از هامن آغـاز هیچ تـوهمی 
نسـبت بـه دار و دسـته خـمینی و جـمهوری اسـالمی نـداشـت و هـمچون رژیم شـاه آنـها را هـم در تـقابـل بـا 
مـنافـع و خـواسـت هـای کارگـران و سـتم دیدگـان می دید خیلی زود بـا یاری هـم فکرانـش "کتابـخانـه شهید 
احــمدزاده" را بــه مــرکزی جهــت مــطالــعه و تبلیغ مشی مســلحانــه و جــمع آوری نیرو و تــالش جهــت 
سـازمـان دهی این نیروهـا تـبدیل منـود. فـعالیتی که بـه خـصوص در محـله رشیف آبـاد سـنندج بـه جـذب جـوانـان 

و نیروهای بسیاری به سوی این رفقا انجامید. 

بـا یورش ارتـش ضـد خـلقی بـه سـنندج و خـونین کردن نـوروز این مـردم مـبارز آن هـم در بـه اصـطالح "بـهار 
آزادی"، جـانـب داران بـه خـصوص در محـله رشیف آبـاد سـنندج هـمراه بـا مـردم شهـر بـه مـقابـله بـا ارتـش 
بـرخـاسـتند؛ و بـه دنـبال عـقب نشینی ارتـش تـا ۲۸ مـرداد ۵۸ و اعـالم جـهاد خـمینی جـنایت کار علیه خـلق 
رزمـنده کرد "کتابـخانـه شهید احـمدزادە" بـه فـعالیت هـای مـبارزاتی خـود ادامـه داد و هـر چـه بیشرت بـا مـردم 
درآمیخت. بـه دنـبال اعـالم مـوجـودیت چـریک هـای فـدایی خـلق در تـقابـل بـا سـازمـانی که بـه نـاحـق این نـام را بـا 
خـود حـمل می کرد و ایجاد ارتـباط بـا این رفـقا در سـنندج، رفیق شـاهـرخ و دیگر هـم رزمـانـش کتابـخانـه شهید 
احـمدزاده را بـه مـقر "جـانـب داران چـریک هـای فـدایی خـلق" تـبدیل منـودنـد. جـانـب داران چـریک هـای فـدایی 
خـلق یک نیروی انـقالبی در سـنندج بـودنـد که بـا ایجاد واحـدهـای سیاسی–نـظامی عملیات هـای مختلفی را 
علیه مـزدوران جـمهوری اسـالمی سـازمـان داده و بـرخی از آنـها را از صـحنه نربد علیه خـلق کرد خـارج سـاخـتند. 
این رفـقا همچنین مـواضـع و دیدگـاهـای خـود و اعـالمیه یا نـوشـته هـایی که از تشکیالت چـریک هـای فـدایی 
خـلق بـه دسـت شـان می رسید را در مـنازل مـردم وسیعا پـخش و تبلیغ می منـودنـد. جـانـب داران چـریک هـای 



فـدایی خـلق همچنین در مـقاومـت کامیاران و  مـبارزه علیه خـوانین مـنطقه ی "کرفـتوی" سـقز هـمراه بـا سـایر 
نیروهای مبارز رشکت فعال داشتند. 

بـه دنـبال حکم جـهاد خـمینی علیه خـلق کرد، خـمینی قـاضِی طـناِب دار خـود یعنی صـادق خـلخالی را بـه 
کردسـتان فـرسـتاد تـا بـا اعـدام هـای وحشیانـه و بـدون هـرگـونـه دادرسی، فـضای رعـب و وحشـت را در کردسـتان 
حـاکم کند. در جـریان این اعـدام هـا خـلخالی در فـرودگـاه سـنندج بیش از ده نـفر از رفـقای دلیر جـانـب داران 
از جـمله رفیق امجـد مبرصی را اعـدام منـود و جـنایتی آفـرید که چـون لکه ننگی ابـدی بـر پیشانی جـمهوری 

اسالمی باقی مانده و باقی خواهد ماند. 

بـه دنـبال اسـتقرار پیشمرگـان چـریک هـای فـدایی خـلق در روسـتای ملکشاه تـعدادی از جـانـب داران بـه این مـقر 
مـنتقل شـده و از نـزدیک بـه همکاری بـا رفـقای تشکیالت پـرداخـتند. همچنین تـا قـبل از دسـتگیری شـاهـرخ در 
سـال ۶۱ آنـها بـه فـعالیت هـای سیاسی و نـظامی در داخـل سـنندج و بیرون شهـر ادامـه می دادنـد. مـتاسـفانـه 
مـزدوران جـمهوری اسـالمی رسانـجام مـوفـق شـدنـد رفیق شـاهـرخ را در نـزدیکی سـالـن تختی شهـر سـنندج در 
حـالی که در حـال تـدارک بـرای انـجام یک عملیات  انـقالبی  بـود شـناسـایی و دسـتگیر کنند. بـه گـزارش 
شـاهـدان واقـعه این رفیق حتی در زمـان دسـتگیری نیز از شـعار دادن بـاز منـانـد و بـا فـریاد مـرگ بـر جـمهوری 
اسـالمی و زنـده بـاد طـبقه کارگـر صـحنه پـر شـوری از مـقاومـت یک کمونیست وفـادار بـه نـظرات رفیق مـسعود 
احــمدزاده آفــرید. دوران شکنجه و بــازجــویی این کمونیست انــقالبی خــود فــراز دیگری از زنــدگی رسارس 

مبارزه وی می باشد. 
بـه گـزارش هـم بـندیان و شـاهـدان زنـده، او در جـریان شکنجه هـای وحشیانـه ای که بـر وی اعامل می شـد هیچ 
اطـالعـاتی بـه دشـمن نـداد و هـمواره بـا فـریاد "مـرگ بـر خـمینی" و "مـرگ بـر جـمهوری اسـالمی" و "زنـده بـاد 

طبقه کارگر" با بازجویان و در واقع دژخیامن خود مواجه می شد. 

بـه دنـبال دسـتگیری شـاهـرخ رفـقا تـالش کردنـد بـا دسـتگیری یکی از مسـئوالن سـپاه، وی را بـا شـاهـرخ مـعاوضـه 
کنند که این تـالش بـه مـوفقیت نیانـجامید و دشـمن رفیق شـاهـرخ را در ۲۸ آبـان سـال ۶۱ اعـدام منـود. بـه این 
تـرتیب طـبقه کارگـر قهـرمـان مـا یکی از حـامیان پیگیر خـود و چـریک هـای فـدایی خـلق یکی از یاران آگـاه، 

مبارز و وفادار و مقاوم خود را از دست دادند. رفیق شاهرخ به هنگام شهادتش تنها ۲۳ سال داشت. 

یاد رفیق شاهرخ زند وکیلی گرامی و راهش پر رهرو باد! 


