
بھ نقل از: ماھنامھ کارگری ارگان کارگری چریک ھای فدایی خلق ایران  
شماره ٩۶ پانزدھم دی ماه ١۴٠٠  

درباره زندگی رفیق شھید مریم شاھی 
  

در ۵ تیرماه سال ۵۵ در یک درگیری قھرمانانھ در جنوب شھر تھران، قلب سرخ و گرم چریک فدایی خلق رفیق 
مریم شاھی با گلولھ ھای مزدوران رژیم وابستھ بھ امپریالیسم شاه برای ھمیشھ از حرکت باز ایستاد. 

  
چریک فدایی خلق رفیق مریم شاھی یار و یاور کارگران و رھرو صدیق آرمان ھای طبقھ کارگر بود کھ تحصیالت 
دانشگاھی خود را در دانشگاه مشھد بھ پایان رسانده و در رشتھ ی تاریخ از این دانشگاه مدرک لیسانس گرفتھ بود. 
دوران دانشجویی وی ھمزمان با آغاز مبارزه مسلحانھ ی چریک ھای فدایی خلق در ایران بود؛ مبارزه ای کھ فضای 
کل جامعھ را دگرگون نمود. تحت تاثیر جنبش مسلحانھ بخش بزرگی از دانشجویان و روشن فکران بھ چریک ھای 
فدایی خلق گرایش پیدا کرده بودند. اما این واقعیت در دانشگاه مشھد کھ رفیق مریم شاھی در آنجا تحصیل می کرد 

برجستگی خاصی داشت. دلیل این امر حضور و فعالیت ھای رفقا غالمرضا گلوی، بھمن آژنگ، حمید توکلی، مھدی 
سوالونی و ...، دانشجویان رزمنده ی فعال در این دانشگاه بود. این رفقا ھمگی از شاخھ مشھد گروه رفیق احمدزاده 

بودند کھ بعد بھ عنوان چریک ھای فدایی خلق شناختھ شدند. 

رفیق مریم از امکانات دانشگاه برای ارتقا دانش انقالبی خود سود جستھ و با شرکت در فعالیت ھای فوق برنامھ، ھم 
روابط خود را گسترش می داد و ھم خود را برای ادامھ ی راه کمونیست ھای رزمنده ی دانشگاه مشھد، چریک ھای 

فدایی  ای کھ در اسفند سال ۵٠ توسط رژیم سرکوبگر شاه تیرباران شده و خون خود را ضامن رشد آگاھی و نشان 
دادن راه مبارزه قرار داده بودند آماده می کرد. 

رفیق مریم کھ در جریان مطالعات و تجربیات خود بھ درستی این رھنمود رفیق مسعود احمدزاده و تز تئوری مبارزه 
مسلحانھ یعنی "پیشاھنگ در شرایط کنونی نمی تواند پیشاھنگ باشد مگر آنکھ یک چریک فدایی باشد" باور داشت 
تالش می نمود تا با سازمان چریک ھای فدایی خلق ارتباط برقرار کند تا بتواند ھمچون یک پیشاھنگ مارکسیست–
لنینیست بھ وظایف انقالبی خود در قبال کارگران و ستم دیدگان عمل کند. با برقراری این ارتباط، رفیق راه زندگی 
خود را مشخص نمود و بھ عنوان یک عنصر علنی کوشید ھر کمکی کھ می توانست برای رشد و اعتالی سازمان 

انجام بدھد. 
  



رفیق مریم پس از پایان تحصیالت بھ روال رایج آن سال ھا بھ سربازی رفت و افسر وظیفھ شد و دوران وظیفھ خود 
را در اداره کار و امور اجتماعی در شھر مشھد بھ پایان رساند. در ھمین زمان یعنی در فروردین سال ۵۵ بھ دلیل 

روشن شدن رابطھ اش با سازمان چریک ھای فدایی خلق ایران اجبارا زندگی مخفی در پیش گرفت.  
با مخفی شدن رفیق بر اساس اطالعاتی کھ وی از اداره کار و ظلم ھا و اجحافاتش علیھ کارگران بھ سازمان منتقل 

کرده بود تصمیم گرفتھ شد کھ در ١٢ اردیبھشت سال ۵۵ بھ مناسبت روز جھانی کارگر و اعتراض بھ سیاست ھای 
ضد کارگری اداره کار علیھ کارگران، بمبی در این اداره کار گذاشتھ شود. از آنجا کھ رفقا نمی خواستند در جریان 
این انفجار بھ کسی صدمھ ای وارد شود قبل از انفجار بمب از طریق تلفن بھ کارمندان اداره مزبور و مدرسھ ای کھ 
نزدیک اداره کار بود و ھمچنین موسسات ھمجوار اطالع داده و از آنھا خواستند کھ محل را ترک کنند. بر اساس 

گزارشی کھ  از این عملیات در ارگان سازمان نبرد خلق شماره ٧ (خردادماه ١٣۵۵) درج شده این عملیات با تائید و 
حمایت کارگران شھر مشھد مواجھ شد. البتھ رژیم برای این کھ قدرت خود را نشان دھد در ٢۵ اردیبھشت ماه در 
روزنامھ ھایش از درگیری و شھادت رفیق ھادی فرجاد بھ عنوان کسی کھ این عمل را انجام داده در شھر مشھد 

اطالع داد. اما در مدارکی کھ بھ عنوان اسناد ساواک توسط ھمپالگی رژیم شاه یعنی جمھوری اسالمی انتشار یافتھ 
ادعا شده است کھ انفجار در اداره کار مشھد توسط رفیق مریم شاھی انجام شده است. 

رفیق مریم مدتی پس از روی آوردن بھ زندگی مخفی بھ تھران منتقل شد و در پایگاھی در جنوب شھر تھران مستقر 
گردید و زیر نظر رفیق نسترن آل آقا کھ مسئولیت دستھ ی مربوط بھ بخش کارگری را بھ عھده داشت قرار گرفت. 
اما متاسفانھ در این دوره سازمان شدیدا تحت پیگرد ساواک قرار گرفتھ بود. نیروھای امنیتی چھ بھ دلیل استفاده ی 

رفقا از سیستم تلفنی و چھ با تحت تعقیب قرار دادن برخی از رفقای شناختھ شده برای ساواک امکان یافتھ بودند 
تعداد زیادی از پایگاه ھا و روابط سازمان را تحت تعقیب تیم ھای تعقیب و مراقبت خود قرار دھند. بھ طوری کھ در 

٢۶ و ٢٨ اردبیھشت ماه سال ۵۵ توانستند تعدادی از پایگاه ھای سازمان را مورد حملھ قرار دھند. 
ضربھ ھای بزرگ دیگر در خردادماه و تیرماه ھمان سال بر سازمان وارد آمد؛ و باالخره در ٨ تیرماه پایگاه مھرآباد 

جنوبی مورد یورش دشمن قرار گرفت کھ منجر بھ شھادت تعدادی از رفقای رھبری و در راس آنھا رفیق حمید 
اشرف شد. 

در این زمان پایگاھی کھ رفیق مریم شاھی در جنوب شھر تھران در آن مستقر شده بود نیز شناسایی شده بود. از این 
رو وی در ۵ تیرماه سال ۵۵ بھ ھنگام اجرای قرار در تور ماموران جنایتکار ساواک قرار گرفتھ و چون متوجھ این 

امر شد بھ درگیری با آنھا پرداخت. در جریان این درگیری کھ در جنوب شھر تھران در منطقھ ی "نھر فیروز آباد" 
و در خیابان "میمنت" رخ داد چریک فدایی خلق رفیق مریم شاھی بھ شھادت رسید. 

  
رفیق مریم شاھی در جریان آخرین نبرد خود با مزدوران و خدمت گزاران استثمارگران و سرمایھ داران بار دیگر 

نشان داد کھ تا آخرین نفس در پیمودن راه آرمان ھای طبقھ کارگر پایدار بوده و بر عھدی کھ با آنھا بستھ بود وفادار 
می باشد. 

رفیق مریم شاھی بھ عنوان یک زن کمونیست، زنی از ساللھ زنان فدایی بود کھ در چشمانش گل رنگ "گلولھ ھای 
آزادی موج" می زد و یاد و خاطره اش ھنوز ھم الھام بخش انقالبیونی است کھ در راه آزادی طبقھ کارگر مبارزه 

می کنند.  
  

یاد رفیق مریم شاھی گرامی و راھش پر رھرو باد!


