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درباره زندگی رفیق شھید یحیی امین نیا 
  

چریک فدایی خلق رفیق یحیی امین نیا یکی از بی شمار فرزندان دالور کارگران و ستم دیدگان ایران بود کھ در ٢٢ 
اسفند ١٣۵٠ توسط رژیم جنایتکار شاه تیرباران گردید. 

مزدوران شاه با شلیک بھ قلب سرخ و گرم این چریک فدایی خلق و ھشت رفیق ھمراھش بھ خیال خام خود 
می خواستند چریک ھای فدایی خلق را ریشھ کن کرده و جلوی رشد کمونیسم را در ایران بگیرند. اما در عمل خون 

انقالبیون کمونیستی چون رفیق یحیی، درخت انقالب ایران را آبیاری نموده و پرچم انقالب را برافراشتھ تر ساخت و 
مبارزه چریک ھای فدایی خلق تا آن جا پیش رفت کھ ھر چھ گذشت افراد و دستھ ھای بیشتری از جوانان راه آنھا را پی 

گرفتند. 

چند سالی از آغاز حرکت چریک ھای فدایی خلق کھ رفیق یحیی امین نیا یکی از آنھا بود علیھ رژیم شاه نگذشتھ بود کھ 
جو جامعھ کال در جھت حمایت از چریک ھای فدایی خلق تغییر جھت داد و در تکامل خود بھ آن جا رسید کھ در 

جریان انقالب سال ۵٧ و نقطھ اوجش قیام بھمن ۵٧ مردم فریاد می زدند "فدایی، فدایی تو افتخار مایی!". 
بدون شک اگر آرمان ھا و راھی کھ رفقایی چون رفیق یحیی ھا برای تحقق آن جان دادند با واقعیات جامعھ سرکوب 

شده ما ھم خوانی نداشت چنین حمایتی ھم ھرگز شکل نمی گرفت. 

رفیق یحیی بھ سازمانی تعلق داشت کھ در شرایط دیکتاتوری شاه و در شرایطی کھ این زور سازمان یافتھ ھر صدای 
اعتراضی را در گلو خفھ می ساخت و با زندان و شکنجھ و اعدام جلوی متشکل شدن کارگران و شکل گیری تشکل ھای 
طرفدار آنھا را می گرفت بھ این نتیجھ رسیده بودند کھ با رژیمی کھ جز با زبان گلولھ سخن نمی گوید جز با زبان گلولھ 
نمی توان سخن گفت. آنھا با درک ضرورت مبارزه مسلحانھ از اولین کمونیست ھایی بودند کھ با عمل بھ این ضرورت 
بن بست مبارزاتی حاکم بر مبارزات توده ھا را در ھم شکستھ و آن چنان قھرمانی ھایی از خود نشان دادند کھ نام شان در 

قلب توده ھای ستم دیده نقش بست و پس از بھ خاک افتادن ھر یک، ھزاران دست برای برداشتن سالح شان بلند شد. 



رفیق یحیی در ١٣٢۶ در روستای بزرگ آباد ارومیھ بھ دنیا آمد. با تالش بسیار در سال ١٣۴۶ وارد دانشکده 
کشاورزی دانشگاه تبریز شد. رفیق یحیی از فعالین گروه رفیق احمدزاده در تبریز بود کھ از طریق رفیق تقی افشانی 

در ارتباط با گروه قرار گرفتھ بود. پس از شکل گیری چریک ھای فدایی خلق و تشکیل خانھ ھای تیمی، رفیق یحیی 
ھمراه با رفیق دیگری زیر نظر رفیق مسئول شان فعالیت می کردند و بھ ھمین منظور ھم خانھ ای تھیھ کرده بودند. 
رفیق مسئول شان بھ تھران می رود و بھ آنھا می گوید کھ اگر تا یک ھفتھ برنگشتم خانھ را تخلیھ کنید. متاسفانھ این 

رفیق در تھران دستگیر و تحت شکنجھ قرار می گیرد. وی بھ جای ھفت روز تا سیزده روز آدرس این خانھ را 
نمی گوید تا رفقا فرصت کنند و خانھ را تخلیھ نمایند. اما رفقا پس از گذشت یک ھفتھ از آن جا کھ فکر می کردند رفیق 
مسئول شان در مواجھھ با ماموران رژیم شاه شھید شده و خانھ لو نرفتھ است، بھ آن جا باز می گردند. در نتیجھ، پلیس 

امنیتی کھ خانھ را تحت نظر گرفتھ بود بھ رفقا حملھ برده و با شلیک تیر بھ سوی آنھا دو رفیق مستقر در خانھ را 
مجروح و دستگیر می کند. 

رفیق یحیی در حالی کھ تیر خورده بود اما دژخیمان رژیم شاه وی را وحشیانھ مورد شکنجھ قرار دادند. خاطره ای از 
وی نقل شده است کھ جا دارد در این جا ذکر شود: سال ١٣۵٠ کھ ما را دستگیر کرده بودند و در زندان بودیم، دو تا 

از بچھ ھای چریک ھم آن جا بودند. یکی از آنھا یحیی امین نیا بود کھ اعدام شد. 
او ھنگام دستگیری پایش تیر خورده بود و در گچ گرفتھ بودند. روزی او را برای بازجویی مجدد بردند، وقتی برگشت 
گفت: کروکی چریک ھای شاخھ آذربایجان را بھ من نشان دادند و من اسم صمد را باالی کروکی دیدم. اخوت بازجوی 
ساواک می گفت کھ ھمھ آتش ھا از گور این گور بھ گور شده بر می خیزد. (نقل از کتاب علی اشرف درویشیان، یادمان 

صمد بھرنگی، صفحات ۵۴٩ و ۵۵٠) 

سرانجام رفیق یحیی در زمستان سال ۵٠ در بیدادگاه ھای شاه با دفاع از آرمان ھای طبقھ کارگر و اھداف چریک ھای 
فدایی خلق  بار دیگر بر تعھد خود و بر اندیشھ ھای انقالبی اش تاکید نموده و بھ اعدام محکوم گردید. رفیق یحیی در 

٢٢ اسفند ١٣۵٠ ھمراه با ٨ چریک فدایی خلق دیگر، رفقا علیرضا نابدل، عبدالمناف فلکی تبریزی، علی اصغر 
عرب ھریسی، محمد تقی زاده چراغی، جعفر اردبیل چی، حسن سرکاری، علی نقی آرش و اکبر مؤید در میدان چیتگر 

تھران تیرباران شد. یاد ھمگی آنھا گرامی باد. 

یاد رفیق یحیی امین نیا گرامی و راھش پر رھرو باد!


