
رانی خلق ایی فدایکهای ، ارگان چرییام فدايپ: به نقل از 

١٣٩٥ ، آبان ماه ٢٠٩شماره 

 
  !اد صفرخانیداشت يدر گرام

  

  

  

صفر خان . شه دوستارانش را ترک نمودي همیان، معروف به صفر خان برايصفر قهرمان،  ١٣٨١ آبان سال ١٩

 سال از عمر ٣٠ش از يسم شاه بود که بيالیرم وابسته به امپی رژیکتاتوری دوران دیاسي سین زندانی تریمیقد

م سلطنت ی رژیع هايدات و تطمیاما هرگز حاضر نشد در مقابل تهد،  گذراند  سلطنتیها چال اهيخود را در س

ان ي مقاومت همه زندانیش به الگوزين برانگي بود که با استقامت تحسی ایاسي سیاو زندان. سر خم کند

 از ١٣۵٧ آبان ٢٣ها در   آنیان انقالب مردم و به دست توانایانجام در جر مقاوم بدل شده بود و سریاسيس

  . زندان آزاد شد

  

 به یر چشم به جهان گشود و در همان عنفوان جوانيشوان عجب شي شی در روستا١٣٠٠صفر خان در سال 

 به دنبال سقوط ها در آن سال. وستي پیه ظلم و ستم فئودال ها و استبداد سلطنتيجان علیمبارزه مردم آذربا

جان که از ظلم و ستم یجان، مردم آذربایل فرقه دمکرات آذرباي با تشکیف دولت مرکزيط تضعیرضا شاه و در شرا

 به مدت افتندیامکان ،  خاستند یها بر م  توانستند به مبارزه با آنیهر جا م مده بودند وآها به ستوه  فئودال

وست و به يان پین جری به ایصفر خان در همان دوران جوان.   دهندليجان را تشکی آذرباکسال حکومت خودمختاری

جا رخ   که در آنیردستان عراق رفت و به دنبال تحوالتاو اجبارا به ُک. دی گردیدنبال شکست فرقه دمکرات متوار

 از یکی  در١٣٢٧اسفند سال   درران بازگشت امای به ایپس از آزاداو   . بودی در عراق زندانیر و مدتيداد دستگ

 یصفر خان مبارز.  در زندان ماند۵٧ر و تا انقالب سال ي سرکوبگر شاه دستگیروهايه توسط ني ارومیروستا ها

 یات مبارزاتيار گذاشتن تجربيق و با در اختیم تشویه رژيان جوان را به مقاومت عليبود که در زندان همواره زندان

  . کردی زندان دعوت می هایها را به تحمل سخت آن، خود 

  

  . بادین دوران زندان را در رژيم شاه گذراند گرامی تری که طوالنین مبارزیاد صفرخان، ای


