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  سيما دریاییدر باره زندگی رفيق شهيد 

  

  

 در خانواده ای متوسط در شهر بابل از استان ١٣٣٣چریک فدایی خلق رفيق شهيد سيما دریایی در سال 

 او هنوز دوره دبيرستان را تمام نکرده بود که  .ه دبستان و دبيرستان را در این شهر گذرانددور. مازندران بدنيا آمد

با . فضای سياسی جامعه دچار دگرگونی گشت، با رستاخيز سياهکل و اعالم موجودیت چریکهای فدائی خلق 

گران مبارزه ره آغازاز زمتوجه به این واقعيت که بابل از جمله شهرهائی بود که تعداد قابل توجهی از جوانانش 

تاثيرات غير قابل انکار .  ، در این شهر محيط کامال سياسی و مبارزاتی غالب شده بود مسلحانه در کشور بودند

، قبادی ها و به خصوص  ، کابلی ها ، رفقا سپهری ها زندگی و مبارزات چریکهای فدائی خلق اوليه اهل بابل

ن زن چریک فدائی که در درگيری با نيرو های امنيتی شاه به شهادت رفيق مهرنوش ابراهيمی به عنوان اولي

سفری کامال مبارزاتی بر شهر حاکم ساخته بود و در فضای شهر و بر جوانان و مبارزین سياسی اتُم، رسيد 

  .رفيق سيما از جمله مبارزینی بود که در چنين محيطی پرورش یافت

  

بابل به عنوان معلم پيمانی  ز مدارس محله های فقير نشين شهرمدتی در یکی ا، سيما بعد از گرفتن دیپلم 

، رفيق بيشتر اوقات خود را با شاگردان مدرسه و خانواده های آنان می گذراند و  در این دوره. شروع به کار کرد

جا که مقدور است در جهت حل مشکالت این خانواده ها و بهبود وضع زندگی شان  همواره سعی می کرد تا آن

 تماس با این خانواده ها او را از نزدیک با فقر و مذلت های جامعه  . حد امکانات خود قدم های موثری بردارددر

، هم   همراه با مطالعه کتاب و مقاالت مترقی و انقالبی،تماس با رنجبران . طبقاتی هرچه بيشتر آشنا کرد

  .عشق به خلق را در وی فروزان تر نمودآگاهی سياسی وی را ارتقاء داد و هم شعله های کينه به دشمن و 

  

 وارد دانشگاه تهران شد و این در شرایطی بود که  محيط مبارزاتی دانشگاه  جهت ادامه تحصيل١٣۵۴در سال 

اساسًا پس از آغاز مبارزه مسلحانه در ایران و به .  تحت تاثير جنبش مسلحانه کامال فعال و پر شور شده بود

، بسياری از روشنفکران مبارز به صحنه مبارزه کشيده می   قوی عليه رژیم شاهوجود آمدن فضای مبارزاتی

که از سازمان چریکهای فدائی خلق هواداری   بود که در حالیی رفيق سيما دریائی نيز یکی از آن مبارزین .شدند



وج گيری  او در دوران مبارزات دانشجوئی شاهد ا .می کرد فعاالنه در مبارزات دانشجویی شرکت می کرد

، شد و در این   نظم ظالمانه حاکم را دگرگون سازد۵٧ و ۵۶های  مبارزات توده ای که می رفت تا با انقالب سال

  .مبارزات شرکت نمود

  

به دنبال فرار شاه و قيام بهمن که اعالم پایان قطعی حيات سلطنت در ایران بود و در شرایطی که  جانشينان 

رفيق سيما با توجه به آگاهی ، ا استبداد دیگری را بر کشور حاکم سازند رژیم سلطنت آشکارا می رفتند ت

خيلی زود به ماهيت ضدخلقی رژیم جمهوری اسالمی پی برد و با ، سياسی واال و روحيه ی سازش ناپذیرش 

 کاری های فرصت طلبانی که با غصب نام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به آرمان خشم فراوان از سازش

صداقت بيکران و تعهد . با آن ها مرزبندی کرد،  انقالبی شهدای سازمان و اعتبار مردمی آن ضربه می زدند های

انقالبيش نسبت به خلق به او حکم می کرد که خون رفقای شهيد فدایی را پاس دارد و او به حق دریافته بود که 

ور بود می تواند دین خود را نسبت به خلق تنها با ادامه راه شهدا که در تشکيالت چریکهای فدایی خلق متبل

به همين دليل هم خيلی زود با اعالم موجودیت چریکهای . ستمدیده و مبارز ایران و شهدای فدایی اش ادا نماید

  .ها پيوست فدائی خلق به آن

  

. فعاليت های مبارزاتی او شکل کامال تشکيالتی یافت،  و به دنبال پيوستن به چریکهای فدائی خلق ٥٨از سال 

شور و صداقت انقالبی که در وجود رفيق سيما با صفا و صميميت درهم آميخته بود باعث آن بود که وی با 

کار مبارزاتی رفيق سيما در . فداکاری و پشتکار قابل تحسينی در راه تحقق آرمان های واالیش مبارزه کند

 او همواره حتی موقعی هم که مریض بود انجام وظایف انقالبی  .انتشاراتی متمرکز بودسازمان در یک هسته 

چه شب ها که تا صبح با تالشی خستگی . اش را ارجح دانسته و لحظه ای از کوشش مبارزاتی باز نمی ایستاد

له ئر تمام مدت به مس داو با ایمانی خلل ناپذیر به انجام کارهای مبارزاتی اش می پرداخت و . ناپذیر کار می کرد

شرکت فعال و جدی او در جلسات مطالعه و کوشش برای ارتقاء قابليت های عملی . خودسازی اهميت می داد

در این زمان رفيق توانست با استفاده از امکانات سازمانی دوره آموزش کمک های اوليه و . بيانگر این موضوع بود

  .دوره بيهوشی را نيز بگذراند

  

 انشعابی غير اصولی بر سازمان ما تحميل شد که رفيق سيما عليرغم تمام علقه ۶٠ر تابستان سال متاسفانه د

 او به عواقب منفی  .، انشعاب را با تمام وجود محکوم نمود های عاطفی که با عده ای از رفقای منشعب داشت

های اپورتونيستی در و مخرب این انشعاب واقف بود و می دانست که در شرایطی که شکست کامل خط مشی 

چریکهای فدائی خلق بيش از هر وقت دیگر می توانند حقانيت خود را نشان داده و ارتباط ، چشم انداز است 

از این رو او به خصوص در چنين شرایطی هرگونه ضربه به تشکيالت . خود را با توده ها مستحکم تر نمایند

 بود که همه رفقا با درایت انقالبی و شکيبایی و متانت چریکهای فدایی خلق را محکوم می نمود و خواهان آن

قبول . انقالبی کاستی ها و مشکالت را از سر راه برداشته و در جهت استحکام و وحدت سازمانی قدم بردارند

انشعاب اگرچه برای وی گران بود ولی وقتی به وقوع پيوست رفيق سيما تنها احساس کرد که بار مسئوليت 

، عزمی راسخ تر و با تالشی  او می گفت باید بار دیگر با ایمانی فزون تر.  استه بيشتر شدهانقالبی اش هرچ

خستگی ناپذیر و صدها بار هشيارتر نسبت به قبل کار کرد تا بتوان ضربات وارده از این انشعاب را به حداقل 

ولی . ردستان منتقل شودش به ُکپس از این دوره قرار بود رفيق سيما برای ادامه فعاليت های انقالبی ا. رساند

. ، وی در یکی از خيابان های خفقان بار تهران توسط مزدوران رژیم دستگير شد درست چند روز قبل از حرکت

را ، او  ، رفيق سيما را به زیر شکنجه بردند و پس از آن که از گرفتن کمترین اطالعات از او مایوس شدند مزدوران

  .اعدام سپردند  به جوخه۶٠/ ٩/ ٨در تاریخ 



  

چریک فدایی خلق رفيق سيما دریایی با آغوش باز مرگ در راه تحقق آرمان های انقالبی پرولتاریا را پذیرا شد و با 

 از او نقل شده است که در زندان .پرچم خونين چریکهای فدایی خلق را رنگين تر ساخت، افتخارش  مرگ پر

 بلندگو به عنوان  اعدامی صدا کردند با لبان خندان گوئی که هنگامی که دژخيمان جمهوری اسالمی نامش را از

  .  کرد و رفتوداعها  با آن، همبندی های خود را بوسيد و با سردادن شعار پيروزی ، عازم مسافرتی است 

  

، نوشته  ، در نامه ی کوتاهی که بعد از شهادتش به عنوان وصيت نامه در اختيار خانواده اش قرار گرفت سيما

 به راستی چریک ".ستاره ای بودم که خاموش نگشتم"،  "چه گفتم درست بود و برایش ایستاده ام آن هر ":بود

او و ستارگان پرفروغی چون او با .  استسيما دریائی ستاره ای بود که خاموش نگشتهرفيق ،  فدائی خلق

  . نددرخشان کرده ايروزی را تأثيرات انقالبی ای که به جا گذاشته اند راه پيشرفت مبارزه تا رسيدن به پ

   

  !رامی و راهش پر رهرو باد گسيما دریائیرفيق  یاد

 

 


