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درباره زندگی رفیق شهید بهمن آژنگ

چـریـک فـدایـی خـلق رفـیق بـهمن آژنـگ در سـال ۱۳۲۵ در بـندر انـزلـی در خـانـواده ای از نـظر مـالـی مـتوسـط، چـشم بـه 
جـهان گـشود. پـدرش مـغازه زرگـری کـوچـکی داشـت کـه هـزیـنه هـای زنـدگـی خـانـواده اش را از آن تـامـین مـی کـرد. رفـیق 
بــهمن کــه فــرزنــد ســوم  خــانــواده بــود تــحصیالت ابــتدایــی را در انــزلــی بــه اتــمام رســانــد. بــعد بــرای ادامــه تــحصیل بــه 
تهــران رفــت و از ســال ســوم دبــیرســتان در مــدرســه دارالــفنون مــشغول بــه تــحصیل شــد. در دارالــفنون مــدتــی بــا رفــقا 
حــــمید اشــــرف و عــــباس جــــمشیدی رودبــــاری هــــم کــــالس بــــود. پــــس از گــــرفــــنت دیــــپلم، رفــــیق آژنــــگ در رشــــته اقــــتصاد 
دانــشگاه تهــران مــشغول بــه تــحصیل گشــت امــا ســال بــعد در رشــته زبــان انــگلیسی دانــشگاه مشهــد قــبول شــد و بــا 
تـوجـه بـه عـالقـه اش بـه ایـن رشـته، دانـشگاه تهـران را تـرک گـفت و بـرای ادامـه تـحصیل بـه مشهـد رفـت. رفـیق بـهمن در 

این شهر با رفیق حمید توکلی آشنا شد و این آشنایی به رفاقتی همیشگی بدل گشت.

رفـیق بـهمن در دانـشگاه مشهـد عـالوه بـر رفـیق تـوکـلی بـا رفـقا غـالمـرضـا گـلوی و سـعید آریـان و نـیز تـعداد دیـگری از 
دانــشجویــان چــپ رابــطه بــرقــرار کــرد. او کــه دانــشجوی ادبــیات انــگلیسی بــود فــراتــر از آنــچه تــحصیل در ایــن رشــته 
ایـــجاب مـــی کـــرد، مـــطالـــعه مـــی کـــرد و رفـــیقی بـــسیار بـــا ســـواد بـــود بـــه طـــوری کـــه ایـــرادات اســـتادان مـــربـــوطـــه اش را هـــم 
تـصحیح مـی کـرد. پـس از ایـن کـه رفـیق بـهمن از طـریـق رفـیق تـوکـلی بـا رفـیق امـیر پـرویـز پـویـان مـرتـبط گشـت، پـروسـه ی 

مطالعات مارکسیستی رفیق بهمن و رفیق حمید شکل سازمان یافته و ادامه داری پیدا کرد.

در سـال ۴۶ کـه رفـیق پـویـان هـمراه بـا رفـیق عـباس مـفتاحـی در تـالش بـرای شـکل دادن بـه یـک تـشکل مـارکسیسـتی 
بـودنـد و بـا هـمراهـی رفـیق مـسعود احـمدزاده ایـن گـروه در حـال شـکل گـیری بـود رفـیق بـهمن آژنـگ کـه بـا نـام مسـتعار 
"انـتوان" در بـین رفـقای گـروه شـناخـته مـی شـد بـا هـمراهـی رفـقا حـمید تـوکـلی و غـالمـرضـا گـلوی هسـته اصـلی گـروه 



در مشهـــد را پـــایـــه ریـــزی کـــرد کـــه زیـــر نـــظر رفـــیق پـــویـــان قـــرار داشـــت. بـــه هـــمان صـــورت کـــه در کـــتاب رفـــیق مـــسعود 
احـمدزاده "تحـلیلی از شـرایـط جـامـعه ایـران و مـبارزه مسـلحانـه هـم اسـتراتـژی هـم تـاکـتیک" قـید شـده ایـن گـروه "بـا 
هـــدف عـــاجـــل آمـــوزش مـــارکـــسیسم-لـــنینیسم و تحـــلیل شـــرایـــط اقـــتصادی-اجـــتماعـــی مـــیهن مـــا تـــشکیل شـــده بـــود"؛ بـــه 
هــمین دلــیل رفــیق بــهمن بــه مــثابــه رفــیقی بــرجســته از پــایــه گــذاران شــاخــه مشهــد بــا هــمه وجــود در راســتای تــحقق ایــن 
هــــدف گــــام بــــرداشــــت. بــــا تــــوجــــه بــــه تســــلط رفــــیق بــــهمن بــــه زبــــان انــــگلیسی کــــه رشــــته تــــحصیلی اش هــــم بــــود یــــکی از 
فـعالـیت هـای هـمیشگی وی بـرای گـروه تـرجـمه آثـار مـارکسیسـتی و تجـربـیات جـنبش هـای آزادی بـخش بـود. رفـیق بـهمن 
جــــدا از کــــار تــــرجــــمه بــــا تــــوجــــه بــــه مــــطالــــعات وســــیع مــــارکسیســــتی اش در آمــــوزش رفــــقای شــــاخــــه مشهــــد نــــیز نــــقشی 

اساسی داشت.

یـک نـمونـه از تـرجـمه هـای رفـیق بـهمن آژنـگ تـرجـمه شـعری حـماسـی از شـاعـری ویـتنامـی بـه نـام تـوهـوئـو بـود. ایـن شـاعـر 
بـــا الـــهام از صـــحنه اعـــدام "وان تـــروی"، کـــارگـــر کـــمونیســـت ویـــتنامـــی کـــه بـــه هـــنگام اعـــدامـــش قهـــرمـــانـــانـــه در مـــقابـــل 
مـزدوران امـپریـالـیسم ایسـتاده بـود و در دفـاع از مـبارزات خـلق ویـتنام شـعار داده بـود، شـعری حـماسـی تـاثـیرگـذار 
سـروده بـود. وقـتی تـرجـمه فـارسـی ایـن شـعر بـه دسـت رفـیق عـلیرضـا نـابـدل کـه خـود یـک شـاعـر انـقالبـی بـود رسـید او 
آن را در قـالـب یـک شـعر حـماسـی درآورد، شـعری کـه در جـلسات شـعر خـوانـی در زنـدان هـای شـاه خـوانـده مـی شـد و 
بـه زنـدانـیان سـیاسـی عـزم هـر چـه بیشـتری بـرای مـقاومـت در مـقابـل دشـمن مـی داد. شـعر "وان تـروی" بـعدا بـه طـور 

وسیع در سطح جامعه پخش شد.

یـکی از کـارهـای مـبارزاتـی رفـقای گـروه پـویـان، مـفتاحـی، احـمدزاده در مشهـد سـازمـان دادن اعـتراضـات و مـبارزات 
دانــشجویــی بــود. در ایــن مــقطع رفــیق بــهمن نــقشی اســاســی در ســازمــانــدهــی چــند اعــتصاب دانــشجویــی در مشهــد 
ایـفا نـمود. بـرای نـمونـه وقـتی کـه یـک اسـتاد تـاریـخ بـه گـوش دانـشجویـی سـیلی زد رفـیق بـهمن بـا هـمراهـی دیـگر رفـقای 
مشهـد در اعـتراض بـه ایـن حـرکـت، اعـتصابـی سـازمـان دادنـد کـه بـاعـث تـعطیلی کـالس هـا شـد. یـکی دیـگر از کـارهـای 
مــبارزاتــی بــرجســته رفــقای مــا در مشهــد بــا رهــبری رفــیق بــهمن آژنــگ ســازمــان دادن یــک اعــتراض بــه نــمایــش تــئاتــر 
چـهار صـندوق و سـلطان مـار از بهـرام بـیضایـی بـود؛ بـه طـوری کـه در اثـر اعـتراض دانـشجویـان مـبارز سـازمـانـدهـی 
شـده جـلسه نـمایـش بـه تـشنج کـشیده شـد و کـار بـه آنـجا رسـید کـه سـاواک در ایـن مـورد دخـالـت کـرد و چـند دانـشجو 

را بازداشت نمود.

رفــیق بــهمن آژنــگ در مــباحــثات گــروه بــرای یــافــنت راه انــقالب در ایــران نــقش فــعالــی داشــت و بــا تــوجــه بــه دیــد عــمیق 
مـارکسیسـتی و تجـربـیات انـقالبـی اش در رسـیدن گـروه بـه ضـرورت مـبارزه مسـلحانـه بـه مـثابـه شـکل اصـلی مـبارزه و 

تضمین رهبری طبقه کارگر در انقالب نقش به سزایی ایفا کرد.
پـس از ایـن کـه گـروه رفـقا پـویـان، مـفتاحـی و احـمدزاده در تـئوری بـه ضـرورت مـبارزه مسـلحانـه دسـت یـافـتند و بـرای 
پـیاده کـردن ایـن ضـرورت در عـمل سـازمـانـدهـی گـروه تـغییر کـرد تـیمی بـا شـرکـت رفـقا سـعید آریـان، شـهین تـوکـلی و 
عـــباس جـــمشیدی تـــحت مـــسئولـــیت رفـــیق بـــهمن تـــشکیل شـــد. امـــا ایـــن تـــیم عـــمر زیـــادی نـــداشـــت و در جـــریـــان حـــمله 
ســاواک بــه چــریــک هــای فــدایــی خــلق در ســال ۱۳۵۰ ضــربــه خــورد. رفــیق بــهمن در جــریــان هــمین ضــربــات دســتگیر و 

زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفت.

در بــهمن ســال ۱۳۵۰ کــه رژیــم شــاه دادگــاهــی بــرای ۲۳ نــفر از انــقالبــیون مــرتــبط بــا چــریــک هــای فــدایــی خــلق تــشکیل 
داد رفـیق بـهمن یـکی از رفـقایـی بـود کـه در ایـن بـی دادگـاه بـه اصـطالح مـحاکـمه مـی شـد. در دو جـلسه اول ایـن دادگـاه 
کــه هــر ۲۳ نــفر شــرکــت داشــتند رفــقا در اعــتراض بــه ایــن بــی دادگــاه ســرود چــریــک هــای فــدایــی خــلق را خــوانــدنــد کــه 

سطرهای آخر آن چنین است:
مــن چــریــک فــدایــی خــلقم/ جــان مــن فــدای خــلقم/ جــان بــه کــف خــون خــود مــی فــشانــم/ هــر زمــان بــرای خــلقم/ در پــیکار 

خلق ایران پرچمدار توده هایم/ ایران ای کُنام شیران/ وقت رزم تو شد.



شـعر ایـن سـرود کـه اولـین سـرود چـریـک هـای فـدایـی خـلق مـحسوب مـی شـود تـوسـط سـعید یـوسـف یـکی از رفـقای شـاخـه 
مشهـد سـروده شـده بـود و خـود وی نـیز آهـنگی روی آن گـذاشـته بـود. در اتـاق مـعروف شـماره ۵ اویـن رفـقا عـلیرضـا 
نــــابــــدل و مــــسعود احــــمدزاده بــــه هــــدف خــــوانــــدن ایــــن ســــرود در دادگــــاه، تــــغییرات انــــدکــــی بــــه آن داده بــــودنــــد. دســــت 
انــدرکــاران رژیــم پــس از حــماســه آفــریــنی رفــقا در دادگــاه ۲۳ نــفر، آنــها را بــه دســته هــای کــوچــک تــری تــقسیم نــمودنــد. 
رفـــیق بـــهمن در دادگـــاهـــی کـــه بـــرای وی تـــشکیل داده بـــودنـــد صـــالحـــیت آن بـــی دادگـــاه را رد نـــموده و خـــود را تـــابـــع نـــه 
دولــــت شــــاهــــنشاهــــی بــــلکه تــــابــــع خــــلق ایــــران مــــعرفــــی کــــرد. بــــا چــــنین بــــرخــــوردی و هــــمچنین بــــا دفــــاع از کــــارگــــران و 
زحــمت کــشان و اعــالم ضــرورت مــبارزه مســلحانــه بــرای رســیدن بــه پــیروزی تــوده هــا رفــیق بــهمن بــا جــسارت تــمام ایــن 
دادگـاه را بـه دادگـاه مـحاکـمه رژیـم شـاه بـدل نـمود. وقـتی رئـیس دادگـاه گـفت شـما گـناهـکاریـد رفـیق بـهمن فـریـاد زد 
"مـن ایـن کـارهـا را گـناه نـمی دانـم"؛ فـریـادی کـه حـتی در مـطبوعـات آن زمـان رژیـم شـاه نـیز انـعکاس یـافـت. در هـمین 
بــــی دادگــــاه بــــود کــــه رفــــیق بــــهمن بــــه اعــــدام مــــحکوم شــــد و در ۱۲ اســــفند ســــال ۱۳۵۰ هــــمراه بــــا رفــــقا ســــعید آریــــان، 

عیدالکریم حاجیان سه پُله و مهدی سوالونی در میدان چیتگر تیرباران گردید.

رژیــم شــاه بــیهوده فــکر مــی کــرد کــه بــا تــیربــاران ایــن چــریــک هــای فــدایــی خــلق بــار دیــگر روحــیه شکســت و جــو یــاس و 
نـاامـیدی را بـر جـامـعه حـاکـم خـواهـد کـرد. امـا جـنبشی کـه ایـن رفـقا بـنیان گـذاشـته بـودنـد هـر روز فـضای جـامـعه را 
بیشـتر بـه نـفع تـوده هـای تـحت سـتم مـا تـغییر داد. رفـیق بـهمن آژنـگ و هـمه چـریـک هـای فـدایـی خـلقی کـه در ۱۱ و ۱۲ 
اسـفند اعـدام شـدنـد مـی خـواسـتند بـا مـبارزات خـود نـقبی بـه قـدرت تـاریـخی تـوده زده و شـرایـط را بـرای حـضور ایـن 
قـدرت الیـزال در صـحنه مـبارزه آمـاده نـمایـند. مـا دیـدیـم کـه بـخشی از اهـداف ایـن انـقالبـیون در بسـتر انـقالب تـوده هـا 
در سـال هـای ۵۶ و ۵۷ تـحقق یـافـت. شـاه مـجبور بـه تـرک کـشور شـد و پـس از قـیام تـوده هـا در بـهمن مـاه کـه بـه مـثابـه 
اوج انــقالب تــوده هــا بــود ســرنــگونــی رژیــم شــاه رســمیت یــافــت. تــاثــیر جــنبش مســلحانــه بــه مــثابــه یــک عــامــل ذهــنی در 
کــشانــدن تــوده هــا بــه صــحنه مــبارزه و دســت زدن آنــها بــه انــقالب، بــه آشــکاری نــشان داد کــه راهــی کــه رفــقای چــریــک 
فــدایــی ای چــون رفــیق بــهمن آژنــگ بــنیان گــذاشــته بــودنــد راهــی درســت و مــنطبق بــا شــرایــط بــود و بــه هــمین دلــیل هــم 
ســازمــان آنــها، ســازمــان چــریــک هــای فــدایــی خــلق بــا اســتقبال وســیع تــوده هــا در شــرایــط بــعد از قــیام مــواجــه شــد. امــا 
رفـیق بـهمن آژنـگ ایـن کـمونیسـت بـرجسـته و بـا آگـاهـی انـقالبـی واال کـه در ۱۲ اسـفند سـال ۱۳۵۰ بـه دسـت مـزدوران 
رژیــم شــاه تــیربــاران شــده بــود دیــگر نــبود تــا ایــن اســتقبال وســیع تــوده ای را کــه خــود جــان در راهــش گــذاشــته بــود را 

ببیند. با این حال خاطره دالوری های وی هنوز پابرجاست و هرگز از اذهان توده ها پاک نخواهد شد.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!


