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 پیشگفتار
 

 .......یماما آن شقایقیم که با داغ زاده

سردارانی از ارتش پرولتاریای  یزندگی قهرمانانه یامهکتاب حاضر یادن

متوالی زحمتکشان از بردگان  هایایران است که در مرگ خویش زندگی نسل
به  ٬تا زحمتکشان آزاد دنیای فردا را در نوردیده به ابدیت هدوران باستان و پرولتاریای مدرن گرفت

 .ندافراروی تاریخ پیوسته  دورترین نقاط



 4 

تصور آید ما را ترک  هزودتر از آنچه ب ٬ن ما و در میان ما زیستند و خیلی زودآنها در دورا

آنها در . تفاوت بسیار داشت ٬شوند چنان که همه به آن دچار می اما مرگ آنها با مرگ عادی آن. کردند

آمرانه مرگ را فراخواندند تا  ٬ی تن و جانئرفیع شکوفا یو بر قله ٬اوج سالمتی جسمی و فکری

زمان که  بلکه در آن ٬آنها به مرگ زود رس دچار نگشتند. لعنان آن را در هم شکنندامطلق آمریت

ارادی ممکن  جز با مرگ آگاهانه و" برای انسان زحمتکش" ٬زندگی انسانی ٬پاسداری از آرمان زندگی

مردم به داشتن  اگر تاریخ باستانی. ردند تا این آرمان و امیدهای مربوط به آن را زنده نگاه دارندم   ٬نبود

 هایی تمام و کمال از آرشئتاریخ فردای این مردم به لشگرها. بالد یک آرش تیرانداز بر خود می

حجازی  ٬حیدر عمواوغلی ٬اسدهللا غفارزاده ٬سردارانی چون حاج علی دوافروش. خویش خواهد بالید

عباس  ٬نادر رازی ٬اضلیقدرت ف ٬بابا پورسعادت ٬قاسمی ٬آوانسیان ٬روزبه ٬ارانی ٬کارگر چاپخانه

چون ستارگانی در آسمان انفالب ایران درخشیدند و زندگی واالی خویش را  که هم....... گودرزی و 

 .کمونیسم جان باختند هایکسانی که برای آرمان. آگاهانه فدا نمودند

ی که این ئهااین یادنامه کوششی است در جهت تجدید عهد و میٽاق ما با آن آرمان یتهیه

امیدها و  یدار همه کوتاهی که امانت هایزندگی. نداکوتاه اما متراکم برایشان فدا شده هایگیزند

که که با زندگی  ئیهازندگی. ندادرخشان آینده هایدار هزاره گذشته و طالیه هایآرزوهای قرن

 هایمونهآنها ن. توان تاریخ را از آنها تفکیک کرد ند که نمیازحمتکشان یعنی با تاریخ آنها عجین شده

نسلی که زائیده شده و با نیروی شگرف و . ما را رقم خواهند زد یصادقی از نسل نوینی بودند که آینده

ایرانی که وظایف دو  هاینسل نو کمونیست. دهد خود ادامه می یمقاومت ناپذیری به رشد بی وقفه

جای ه موزد و بآ نسلی که به جای تقدیس گذشته از آن می ٬انقالب کامل را پیش روی خود دارد

به این نسل  ٬آینده. آینده به زمینه سازی برای ساختن آن مشغول است یپردازی درباره خیالبافی و سخن

 .نداتعلق دارد و این رفقا از پیشقراوالن این نسل

. توان از آنها چشم پوشید کسانی که نمی. ستیزند عمر می یبارزی هستند که همه یآنها نمونه

رژیم خالفت نتوانست  یقیرگونه هایچال سیاه رحتی اسارت د. لنین و استالینکسانی که از طراز 

فعالیتی که در قاموس آنها . ترویجی و تشکیالتی آنها نهد ٬پایانی بر فعالیت خستگی ناپذیر تبلیغی ینقطه

 یمگر مرگ توانست؟ جالدان ٬اما اگر اسارت نتوانست پایان این فعالیت و زندگی باشد. عین زندگی بود

اما اگر زندگی این جالد و اربابان آنها یعنی . را گلوله باران کردند این چنین پنداشتند هاکه این بدن

و  ٬کنند ماحصل فعالیت حیاتی او تغدیه میاز بشریت النه کرده و  یکه در روده ئیهالآن انگ یهمه

ازی است بر یک مرگ این قهرمانان آغ ٬عین مرگ است ٬هیچ نقشی در این خالقیت عمومی ندارند

. زندگی عملی آنها هایعرصه یزندگی در اعماق ذهن و روح زحمتکشان و در همه. زندگی جاودانه

برای  ٬بی امان در راه آن نبود یبشریت یعنی کمونیسم و مبارزه هایزندگی آنها که چیزی جز آرمان

تکشان و در پرولتر و سایر زحم هامیلیون یگره کرده هایهمیشه در فریادهای خاموش و مشت

به  ٬کمونیستی یانسان کمونیست در جامعه ٬انسانی که فقط انسان است ٬پایان انسان یگانه نیکبختی بی

 .ابدیت پیوسته است

اما ما بار دیگر آنها را در میان  ٬خویش آنها را از میان ما برد هایارتجاع حاکم با گلوله باران

در تبعید فلسطین بازیافته و صدای آنها را از خالل  ملت ٬مردم زحمتکش نیکاراگوئه ٬معدنچیان انگلیس

آنها در وجود . شنویم می ٬دهد نزدیک می ایبنیان کن در آینده هایی که خبر از توفانئغریو رعد آسا

 .کمونیسم شبح. ندافنا ناپذیر شده ٬در جهان مشغول است" گشت و گذار"که به " شبحی"آن 

 .رویم هبا آن قلب قاتالنشان را نشان آنها را به سالحی تبدیل کنیم و یخاطره

  

 (توفان)هواداران حزب کار ایران 

 ٤٦٣١بهار 

 

*** 
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 پیشگفتار دوم

 

 
( توفان)توسط هواداران حرب کارایران ٤٦٣١کتاب جانباختگان توفانی که نخستین بار درسال 

یاد نامه ٬ یاد نامه ای این . دبدرخارج از کشور انتشار یافت  اکنون  با تکمیل  آن  مجددا انتشار می یا

از بنیان گذاران سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان و یاران قهرمان و رزمنده ای است که توسط دو 

این  یادنامه رفقائی نیز هستند  که  لیستدر. رژیم  ستم شاهی و جمهوری منفور اسالمی به خاک افتادند

در مقابل خدمات این رفقا سر تعظیم فرود می در اثر تصادف و یا مرگ طبیعی جان باختند که حزب ما 

 .آورد و یادشان را گرامی میدارد

این یاد نامه ما را یاری رسانده و می رسانند نهایت تکمیل ما ازکلیه رفقا و دوستان و یارانی که در    

 .سپاگزاری را داریم ود ستشان را بگرمی میفشاریم

 
(توفان)دفتر خارجی حزب کارایران  

    9313ماه  اردیبهشت



 6 

 

 
 

 رفیق احمد قاسمی

 صدر دائمی حزب کار ایران

  
ایران نگذشته  یسیس حزب تودهأهنوز چند ماهی از ت ٬زندگی رفیق قاسمی زندگی سازمانی بود

 هایب پیوست و از همان آغاز زبان و قلم شیوا و توانای خود را در دفاع از آرمانبود که او به حز

کار انداخت و تا واپسین لحظات زندگی پربار خویش نیز از این ه کارگر و زحمتکش ایران ب یطبقه

خستگی ناپذیر خویش بارها مورد تعقیب پلیس قرار  یاو طی مبارزه. بزرگ بازنایستاد یوظیفه

. تر مبارزه را دنبال کرد نیرومند ایتر و اراده به زندان افتاد ولی هر بار با عزمی راسخ دوبار ٬گرفت

کراتیک آذربایجان و کردستان و پس از قتل ورژیم پهلوی به جنبش دم یپس از یورش وحشیانه

برادر انقالبیش سرگرد حسن قاسمی دژخیمان شاه در گرگان قصد جان او را کردند ولی در  یوحشیانه

. ولی روح مقاوم او را نتوانستند در هم شکنند ٬او را به زندان افکندند ٬ت شوم خویش توفیق نیافتندنی

به سوی شاه و در تعاقب هجوم به " یئمیرفخرا"پس از تیراندازی  ٤٦٣١بهمن  ٤٣بار دیگر در  یک

ه دفاع سیاسی ده در بیدادگاه شا. افتد بار دیگر دستگیر شده و به زندان می ٬دستگاه رهبری حزب توده

 .گردد مرکزی حزب توده به او واگذار می یتن از اعضای کمیته

جسارت انقالبی کسی بود که دفاع از خود را  ینمونه" یک دادگاه تاریخی"دفاع درخشان او در 

این دفاع به اعضای حزب که در اختفا به سر . هیئت حاکمه و مزدوران درباری تبدیل کرد یبه محاکمه

شرایط دشواری داشتند الهام بخشید و نیز  ٬علت دستگیر شدن بخش مهمی از رهبریه ب بردند و می

دادگاه نظامی شاه در آن دوران در اٽر این جنبش . وسیع برای آنها گردید ایموجب اعتراضات توده

اما . یعنی ده سال او را محکوم سازد ٤٦٤0٬" قانون سیاه"نتوانست بیش از حد اکٽر مجازات  ایتوده

به همت افسر انقالبی سروان قبادی  ٤٦٣١و در آذر سال  ٬ن محکومیت دو سال بیشتر طول نیانجامیدای

مرکزی و  یتن دیگر از اعضای کمیته ١به همراه  ٬هنگام افسر نگهبان زندان قصر بود که در آن

 یخویش علیه یرفیق خسرو روزبه از زندان گریخت و از آن پس تحت شرایط مخفی به مبارزه

 . یالیسم و ارتجاع ادامه دادامپر

بلند و خصائص  افکار ٬ذکاوت انقالبی ٬تیزبینی ٬رفیق قاسمی که از برکت دور اندیشی

ی هامسئولیت ٬کمونیستی خویش توانست در مدت کوتاهی به رهبری حزب توده ارتقاء یابد یبرجسته

وده بود و عضو هئیت او مسئول تعلیمات و تشکیالت حزب ت. بزرگی را در این حزب به عهده داشت

او به . داشت ایقدرت استدالل و منطق او در هدایت صحیح حزب توده نقش برجسته. ی آن بودئاجرا

 یورزید و روح مارکسیسم را دریافته بود و از این رو همیشه مورد بغض و کینه مارکسیسم عشق می

مرکزی  یمختلف در کمیته رنگارنگی بود که به اشکال هایروان و اپورتونیست دنباله ٬الگوگرایان
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برای شرکت در حزب کمونیست چین  ٤٦٣٦او چند ماه قبل از کودتای . حزب توده النه کرده بودند

کنند تا با استفاده از  حزب توده با توطئه او را در مسکو متوقف می ٬شود ولیکن در بازگشت خارج می

آن  یئیه تقویت نمایند و دیدیم که نتیجهباندهای خائن خود را در هئیت اجرا ٬غیبت این رفیق در ایران

 یبلکه خائنانه این پاسویته ٬نه تنها به هیچ اقدامی دست نزدند ٤٦٦٣مرداد  ٣٢شد که در مقابل کودتای 

گونه  این یرفیق قاسمی که از مدتها قبل علیه. رویزیونیستی توجیه نمودند هایخود را نیز تحت تئوری

مرداد خود این عدم تحرک  ٣٢ یدر جزوه ٬مبارزه داشت افکار نادرست و راست در درون حزب

ی تهران را خائنانه خواند و با ئاجرا یکمیته یسازشکارانه هایحزب توده در مقابل کودتا و تئوری

مرداد چنین  ٣٢ یدر قسمتی از جزوه. این انحرافات را بر افراشت یشدتی بیشتر پرچم مبارزه علیه

 :خوانیم می

 

این اندازه آگاهی  ٬خود یکر شود که حزب ما در مجموعهتواند من کسی نمی« 

ی در ئچنان نیرو حزب ما دارای آن. داشت که بداند در مقابل کودتا نباید به نظاره پردازد

 یحزب ما در میان توده. دشمن آگاهی یابد و اغفال نشود هایاردوی دشمن بود که از نقشه

درباریان به  یبا توطئه ٦٣ایط مرداد مردم دارای چنان پایگاهی بود که بتواند در شر

حزب ما دارای چنان تشکیالتی بود که بتواند نیروهای الزم را تجهیز کند . مقابله پردازد

چه او را جدا کرد فراکسیون بازی و  این نیروهای خود جدا ماند و آن یولی حزب از همه

پیش آمد که اکٽریت مرداد از آن جهت  ٣٢من شکست  یبه عقیده. ).....( دسته بندی بود

شد و اصوال در خط این عقیده  با تئوری غلطی رهبری می تهران اصوالا  یهیئت اجرائیه

وزارت  هایبود که باید رهبری را به بورژوازی ملی داد و پشت سر او به کرسی

 ».لمید وا

 

پس . رویزیونیسم خروشچفی بود یبزرگ او علیه یعطف زندگی رفیق قاسمی مقابله یاما نقطه

ه ایران به دنبال حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی ب یاز مرگ استالین که رهبری حزب توده

 ٬دانست رفیق قاسمی که همواره سیاست اصولی را یگانه سیاست صحیح می ٬سوی رویزیونیسم رفت

بیستم حزب کمونیست  یبا قدرت تمام احکام رویزیونیستی مندرج در گزارش خروشچف به کنگره

طرد و هرگز زیر بار گزارش مخفی  ٬منعقد گردید ٤١٩٣هیر شوروی را که در سال اتحاد جما

 هایشوم رویزیونیست یخروشچف در محکوم ساختن استالین و دیکتاتوری پرولتاریا نرفت و از سایه

او به همراه دوتن دیگر از . هراسی به دل راه نداد ٬کرد شوروی که بر باالی سر او سنگینی می

این نظریات ارتجاعی را  یی پرچم مبارزه علیهئمرکزی رفیق فروتن و رفیق سغا یاعضای کمیته

را به  از حزب توده و فرار از بلوک شرق به سازمان توفان پیوست و آن برافراشت و با انشعاب

 .ارتقاء داد( سوم یدوره)لنینیستی توفان  ــسازمان مارکسیستی 

مرکزی حزب توده مبنی بر اظهار  یکمیته بوروی موقت ٤١٣٦دسامبر  ٤0 یاو در پاسخ نامه

 : مرکزی نوشت ینظر در مورد اختالفات موجود در جنبش کمونیستی و موضع بوروی موقت کمیته

 

اختالفاتی اصولی  ٬اختالفاتی که امروزه در جنبش کارگری و جهان روی داده« 

ٽیر أدر سرنوشت سوسیالیسم دارای ت ٬ژی عمومی جنبش استتمربوط به استرا ٬است

هر مارکسیست و هر حزب مارکسیستی است که اختالفات را با  یوظیفه ٬قطعی است

با صداقت و صراحت  ٬درست از نادرست را باز شناسد. دقت کامل غور و بررسی کند

هیچ مصلحتی باالتر از . کاملی در جانب درست قرار گیرد و برای آن مبارزه کند

فوق را از دوش هیچ  یتواند وظیفه مین ایفتوای هیچ اتوریته.مصلحت اصول نیست

جهان این وظیفه را به  هایکه مارکسیست فقط در صورتی. دارد فردی و هیچ حزبی بر

 ــتوان جنبش جهانی کمونیسم را در شاهراه مارکسیسم  می ٬وجه شایسته انجام دهند

و به وحدت اردوگاه سوسیالیستی و وحدت احزاب برادر را حفظ کرد  ٬لنینیسم نگاه داشت
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مرکزی حزب توده ایران این وظیفه را  یبه نظر من بوروی موقت کمیته. پیروزی رسانید

 ».انجام نداده است

و  که خط مشی رویزیونیستی بر حزب غالب گردید بعد از پلنوم یازدهم حزب توده و پس از آن

آرمان کارگر و  یخیانت به طبقه یمبارزات درونی رفیق نتوانست حزب را از سقوط در ورطه

اتفاق رفیق ه که ب ایبه همراه دو رفیق نامبرده از حزب بیرون آمد و طی اطالعیه ٬کمونیسم نجات دهد

 :صادر کردند آوردند ٤٦١١ی در شهریور ئفروتن و رفیق سغا

 

تواند و نباید ما را از اقدام جسورانه و بند گسل  کراتیکی نمیوهیچ قید و بند بور« 

باید با مغز خود و با تکیه بر عمل . ایران باز دارد یتودهدر راه احیاء حزب انقالبی 

متنوع  هایمردم در یافتن راه یباید به ابتکار توده. نهضت انقالبی ایران و جهان کار کرد

 ...........مبارزه میدان داد

امپریالیسم سرانجامی جز  یما یقین داریم که رژیم شاه و هیچ رژیم دست نشانده

اشت و این شکست نصیب کسانی نیز خواهد شد که با اتخاذ خط و شکست رسوا نخواهد د

 ».انقالبی با این رژیم باز ایستادند یمشی غیر انقالبی و اپورتونیستی از مبارزه

 

کارگر و  یانقالبی و به خاطر محو ستم برون از حد به طبقه یمبارزه یرفیق قاسمی برای ادامه

ی ئقی مخفیانه فرار کرده بود و فاقد مدارک قانونی شناساکه از اروپای شر در حالی ٬خلق قهرمان ما

تمام  ٬هاجاسوسان ساواک و رویزیونیست ٬لمللیاشوم تعقیب پلیس سیاسی بین یدر زیر سایه ٬بود

کارگر ایران صرف کرد و چون شمع سوخت تا در پرتو  ینیروی خویش را در راه احیای حزب طبقه

چشم ه نهالی را که خود کاشته بود ب یعمرش کفاف نداد تا میوه دریغا که. آن راه پیروزی را روشن کند

رفیق قاسمی . خویش هدایت نماید یخرادمندانه هایایران را با راهنمائی گرکار یببیند و حزب طبقه

ناگاه چشم از جهان فروبست و با مرگ خویش ما را در ه قلبی ب یبر اٽر سکته ٤٦٩٣بهمن  ٣١در 

او  هایا شاگردانی را در مکتب خویش تربیت نمود که جاودانه راه او و اندیشهام. ماتم و اندوه فرو برد

 . را ادانه خواهند داد

برگزار گردید برای تجلیل از این رفیق ارجمند ما به  ٤٦٩٣حزب که در سال  یدر اولین کنگره

 .را بر او نهادند" صدر دائمی حزب"اتفاق آرا لقب 

زندگی انسانی از سرشت ویژه و با مصالحی  ٬ست شایستهزندگی یک کمونی ٬زندگی رفیق قاسمی

کوشید صفوف  کرد و می او از نام پر افتخار عضویت در حزب با احترام یاد می. خاص برش یافته بود

خلیل  یدار و دسته یکارگر مصون دارد و مبارزه او علیه یطبقه یحزب را از دشمنان سوگند خورده

رشد "ش ابا مبارزه علیه تیتوئیسم با اٽر برجسته ٬"اشیب انشعابسر"ملکی با اٽر جاودانه خویش در 

رویزیونیسم خروشچفی با آٽار متعدد و کم نظیر خود  یو با مبارزه علیه" اری در یوگسالویدسرمایه

دریغا که زندگی فروزان او . این وظیفه را به بهترین نحو انجام داد ٬در طول حیات پر ٽمر خویش

 .پذیرد ا مرگ هیچ کس پایان نمیخاموش شد و خوشا که ب

چون رفیق ارانی و  ئیهااگر چه رفیق قاسمی از میان ما رفت ولی نام او در کنار کمونیست

اگر چه او . درخشد و گرما بخش قلوب کارگران ایران است جنبش کمونیستی ایران مانند خورشید می

یش زنده و جاویدان هاولیکن اندیشه. اگر چه جسم رفیق فقیدمان با خاک یکسان گردید ٬در میان نیست

 .کوبد باقی است و هر آن مانند پتک بر فرق دشمنان رنگارنگ می

هر سال  ٬کنیم نهالی را که او کاشت فرستیم و سوگند یاد می ما به روان پاک این رفیق درود می

 محزب کار ایران محافظت کنی ٬بارورتر کرده و با قطره قطره خون خویش از سنگر زحمتکشان

 !رفیق کبیر احمد قاسمی ٬تابناک صدر دائمی حزبمان یجاویدان باد خاطره
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 رفیق غالمحسین فروتن یکی از بنیانگذاران سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان

 

 
 

 

 به گلگشت جوانان یاد ما را زنده دارید ای رفیقان

 

ر که هرگز در مقابل ارتجاع قد خم نکرد سرانجام رفیق فروتن کمونیست پیگیر و مبارز خستگی ناپذی

 ٢/٢/٤١١٢برابر با  ٤٦١١مرداد  ٤١تسلیم قانون تکامل ناگزیر طبیعت گردید و در بامداد روز شنبه 

سالگی در اٽر بیماری طوالنی که داشت به راه هفت هزار سالگان رفت و بدرود حیات  ٢١در سن 

 .گفت

 

شمسی  ٤٣١0ایران بود و آنطور که خودش میگفت در اسفند رفیق فروتن از کمونیستهای قدیمی 

به دنیا آمد و در کودکی پدر خود و نان آور خانواده را از دست داد بطوریکه مادر و ( میالدی ٤١٤٤)

فروتن . سالگی وظیفه اداره امور خانواده را به عهده گرفت ٤٩الی  ٤١سپس برادر بزرگترش در سن 

در سن شانزده سالگی در مسابقه اعزام دانشجو به خارج شرکت جست و  پس از پایان دوره دبیرستان

در جمع صد دانشجوی اعزامی به فرانسه رفت و به تحصیل در رشته مهندسی شیمی پرداخت و درسال 

سالگی با نمرات ممتاز عناوین دکترای علوم و مهندسی شیمی را به خود اختصاص  ٣٣در سن  ٤٦٤٣

ان کار با حقوق کافی در فرانسه را داشت به ایران بازگشت تا در خدمت وی علیرغم اینکه امک. داد
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پس از تبعید رضا خان توسط اربابان  ٤٦٣0حزب توده ایران در مهرماه . مردم وطنش قرار گیرد

ورود متفقین به ایران و شکست نازیها در تمام جبهه ها کمر ارتجاع . انگلیسیش از ایران تشکلیل شد

ران شکاند و شرایط مساعدی برای فعالیت سیاسی و روشنگری پس از دوران سیاه رضاخانی را در ای

به عضویت حزب  ٤٦٣٣فروتن آنگونه که خود میگوید در اول اردیبهشت . رضا خان قلدر فراهم کرد

توده ایران در آمد و از آن تاریخ همه زندگی خود را در خدمت آزادی کارگران و ایدئولوژی مترقی 

من به تدریس خود در دانشگاه : "وی در مورد فعالیت سیاسی خود چنین میگوید. داد کمونیسم قرار

پس از . ابتدا در حوزه شرکت میجستم. ادامه میدادم و در ساعات فراغت به کار در حزب میپرداختم

مدت کوتاهی خود مسئول یک یا دو حوزه دیگر شدم حتی در مدت کوتاهی هر روز دو حوزه را اداره 

بعدا به عضویت کمیسیون تفتیش ایالتی منصوب شدم و به پیشنهاد خلیل ملکی در کمیسیون میکردم 

بطوریکه میگفتند من در . تبلیغات حزب که ملکی خود مسئولیت آنرا به عهده داشت شرکت میکردم

حزب در آمده بودم که قصد داشتند کسانی را که در مقامات باالی حزب جای " اصالح طلبان"زمره 

بعدا " اصالح طلبی"مفهوم . اند و شایستگی احراز این مقامات را ندارند از مسئولیت بردارندگرفته 

ملکی و یارانش در واژه اصالح طلبی تغییر ماهیت حزب را از کارگری به ملی . تغییر ماهیت داد

 . اراده میکردند و این نتیجه موضعگیری حزب در مقابل نفت شمال و حادٽه آذربایجان بود

 ٬طبری)بودم " ذوات اربعه"به مبارزه برخاستم و یکی از " اصالح طلبی"ا چنین درکی از من ب

پس از شکست آذربایجان در . که در دورن حوزه ها با این گروه در افتادم( کیانوری ٬قاسمی. فروتن

سه تن از اعضا کمیته  ٬در مجمعی مرکب از اعضای کمیته مرکزی و کمیته تفتیش کل ٤٦٣٩دی ماه 

التی و دو تن از تفتیش ایالتی به عضویت هیئت اجرائیه موقت انتخاب شدم که وظیفه داشت کنگره ای

دوم حزب را تدارک ببیند و برگزار کند و تا تشکیل کنگره اداره امور جاری حزب را نیز بر عهده 

 .  برای اولین بار به عضویت ارگان رهبری حزب درآمدم. داشته باشد

در  ٤٦٣١کنگره دوم اردیبهشت ماه  ٬کی و یارانش از حزب انشعاب کردندخلیل مل ٤٦٣٣در سال 

انشعاب به . در این کنگره من به عضویت هیئت اجرائیه انتخاب شدم. شرایط نیمه مخفی برگزار شد

برای هیئت . حزب آرامش تازه ای بخشید ولی بر فشار دستگاه حاکمه بر حزب پیوسته افزوده میشد

دیر یا زود حزب غیر قانونی اعالم خواهد شد و الزم بود تدابیری اتخاذ شود که  اجرائیه مسلم بود که

بدین منظور کمیسیونی تشکیل شد مرکب از . در شرایط مخفی حزب بتواند به فعالیت خود ادامه دهد

. برای آنکه یک هسته مخفی مرکب از اعضاء محکم و فداکار بوجود آوریم ٬کیانوری و من ٬بقراطی

چاپ دستی نیز تهیه کردیم و در خانه ای جای داده شد تا در صورت لزوم برای انتشار یک ماشین 

 .ارگان حزب از آن استفاده شود

به این کار پرداخت و سازمانی مرکب از قریب دویست نفر با ارتباطات  ٤٦٣١کمیسیون در تابستان 

بهمن  ٤٩مه عمل پوشید و در آنچه را که هیئت اجرائیه پیش بینی کرده بود جا. منظم طرح ریزی کرد

نیروهای انتظامی و نزامی به دنبال دستگیری اعضای رهبری . حزب غیر قانونی اعالم شد ٤٦٣١

کیانوری طرح تشکیالتی مذکور را برای آنکه دست نیروهای انتظامی نیفتد به یک از رفقای . رفتند

عده ای از اعضاء . را از بین برد آن سیاهه" بگیر و ببند"متاسفانه او در همان شب . سازمانی سپرد

 ٬نیروهای نظامی و شهربانی شناختی از من نداشتند. هیئت اجرائیه دستگیر شدند و به زندان افتادند

بهمن نیز برای تدریس به دانشگاه رفتم ولی از  ٤١ ٬ ٤٢من روزهای . آدرس من را نیز نمیدانستند

و در عین حال مضحک را بگویم که قیافه من نه به این نکته جالب بود . روز بیستم ناگزیر مخفی شدم

همین امر موجب شد که من از خطر  ٬استاد دانشگاه میخورد و نه به عضویت رهبری حزب توده

بهمن آدرس مرا از دانشگاه گرفت و خانه  ٤٩شهربانی دو هفته بعد از . دستگیری در امان ماندم

مدت یکماه تمام در آن . منزل بروم و دستگیرم کنندبه این هوا که من برای کاری به . مرااشغال کرد

بعد همه اسباب و اٽاٽیه مرا که برای خود تهیه کرده بودم و در واقع پیش از بازگشت . منزل ماندند

از این تاریخ بار دیگر . به همراه خود بردند ٬برای اولین بار بود که صاحب خانه و زندگی شده بودم

 .مرا نه جایی برای سکونت بود و نه نانی برای خوردن دوران سختی را آغاز کردم که

اعضای رهبری حزب و شورای متحده مرکزی را به  ٣٢دادهگاهی نظامی در ماه های اول سال 

من غیابا . محاکمه کشیدند بعضی از آنها به اعدام و برخی دیگر را به حبس های سنگین محکوم ساختند
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بار دیگر مرا و عده دیگری را در دادگاه به محاکمه  ٤٦١١به ده سال زندان محکوم گردیدم در سال 

از اعضای هئیت اجرائیه فقط . کشیدند و بعلت فعالیت حزبی در خارج از کشور به اعدام محکوم کردند

 ٬این دو تن همراه سه تن دیگر از عضای دیگر کمیته مرکزی. بهرامی و من ٬دو نفر دستگیر نشدند

که آزادی اعضاء  ٣١تا اواخر  ٤٦٣٢من در آغاز سال . سر گرفتندکار سازمان دادن حزب را از 

نماینده حزب در . مسئول سازمان افسری حزب توده ایران بودم ٬هیئت اجرائیه از زندان صورت گرفت

از سال . کمیسیون سه نفره ای بودم که طرح آزادی رفقای زندانی را ریخته و به مرحله اجرا در آورد

برای نخستین بار مبارزه با . انتشار یافت که مسئولیت آنرا من به عهده داشتم ارگان حزب" مردم" ٣٢

علیرغم دشواریهای حزب توده ایران دوباره مانند سمندر . شاه و رژیم سلطنتی از جانب حزب آغاز شد

طی این مدت حوادٽ . قریب چهار سال در ایران فعالیت مخفی داشتم. از خاکستر خود سر بر آورد

عیبی نیست اگر بگویم که از میان اعضای رهبری حزب چه آنها که در زندان بودند . روی دادناگواری 

و چه از أنهایی که در خارج به فعالیت اشتعال داشتند من یگانه کسی بودم که با سیاست حزب در قبال 

ب نیز هیئت تحریریه ارگانهای علنی و مخفی حز. جبهه ملی و دولت دکتر مصدق شدیدا مخالفت داشتم

در چنین موضعی قرار داشت و من مجبور بودم در هئیت تحریریه که مسئولیت آن با من بود از نظر 

به اضافه من یگانه کس از هیئت  ٬رهبری دفاع کنم و سیاست رهبری را به مرحله اجراء در آورم

این مناسبت مورد اجرائیه بودم که عقیده داشتم حزب باید در آذربایجان سازمانهای خود را ایجاد و به 

همراه  ٤٦٦٤در واپسین روزهای شهریور . انتقاد شدید اعضای کمیته مرکزی در مسکو قرار گرفتم

قاسمی و بقراطی ماموریت یافتم که به مسکو مسافرت کنم تا هم برای شرکت در سومین سالگرد 

سکو اقامت انقالب چین به پکن برویم و هم گزارش کار حزب را به اعضای رهبری حزب که در م

 .داشتند بدهم و با رهنمودهای تازه بایران برگردیم

بطور مخفی از مرز شمال گذشتیم و پس از ده روز از راه عشق آباد و باکو به  ٤١٩٣در نیمه سپتامبر 

من همراه با قاسمی و بقراطی . در مسکو معلوم شد که مسافرت پکن ساختگی بوده است. مسکو رسیدیم

آخرین کنگره ای  ٬دگی حزب توده ایران در کنگره حزب کمونیست اتحاد شورویدر ترکیب هیئت نماین

پس از پایان کنگره همراه با هیئت نمایندگی از کانال . که استالین در آن شرکت داشت شرکت جستم

. دن که به تازگی ساخته شده بود دیدن کردم و باکشتی از طریق رود ولگا به استالینگراد رفتم –ولگا 

شهر بود که ارتش سرخ و مردم زحمتکش شوروی در جنگ با ارتش فاشیست حماسه های در این 

جاودانی آفریدند و چنان ضربه ای بر پیکر نظامی هیتلر وارد آوردند که دیگر نتوانست از زیر آن قد 

در این شهر و در کنار رود ولگا از تمام نقاطی که در آن نبردهای سرنوشت ساز در گرفته . راست کند

داشت بناهایی که " خیابانصلح "در سوی خیابانی که نام  ٬بر روی ویرانه های جنگ. دیدن کردم ٬ودب

بر سر مزار فرزند دبیر کل حزب . به تازگی ساخته شده یا در حال ساختمان بودند سر برمی افراشتند

ریا جان خود را خلبان شجاعی که در دفاع از میهن سوسیالیستی پرولتا ٬(پاسیونارا)کمونیست اسپانیا 

 .به حال احترام ایستادیم ٬فدا کرده بود

در بازگشت از مسکو گزارش فعالیت حزب در ایران به کمیته مرکزی داده شد و بحٽ های مفصلی در 

موضوع را . اکنون موقع بازگشت به ایران و ادامه فعالیت حزبی درون کشور بود. باره آن به عمل آمد

را فراهم آورند ( من و رفیق قاسمی)از آنها خواستم امکان بازگشت ما  با رفقای شوروی مطرح کردم و

ما نمیخواهیم که شما را تحویل زندان "ولی آنها به درخواست ما پاسخ منفی دادند به این عنوان که 

ما میتوانیم بدون مشکلی به تهران برسیم  ٬من توضیح دادم که سفر ما بی خطر است" مصدق بدهیم

بعدها در پلنوم چهارم معلوم شد که قبل از عزیمت ما به شوروی هیئت اجرائیه .بود جواب آنها منفی

تشکیل داده و از طریق بقراطی برای دادمنش پیام فرستاده ( و قاسمی)حزب جلسه ای بدون حضور من 

هر چه فکر کردم علتی برای این کار بیابم راه . به ایران جلوگیری شود( و قاسمی)که از بازگشت من 

 .ه جایی نبردمب

پس از آنکه معلوم شد راه بازگشت نیست پیشنهاد کردم که در مدرسه عالی حزبی در مسکو به تحصیل 

به تحصیل اصول فلسفه و اقتصاد مارکسیستی  ٤١٩٩تا  ٤١٩٦با آن موافقت شد و من از سال . بپردازم

از پایان تحصیل مرا  پس. و تاریخ جنبش کمونیستی جهانی و تاریخ حزب کمونیست شوروی پرداختم

یکسال در آنجا به . به یکی از انستیتوهای مسکو فرستادند( رشته خودم)برای کار در رشته بیولوژی 
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رئیس . تحقیق پرداختم و نتیجه کار خود را به صورت مقاله نسبتا مفصلی در جمع انستیتو خواندم

ی مانند آکادمیسینهای لیسنکو و انستیتو که هوادار مکتب بیولوژی شوروی در آن زمان بود که کسان

بدیهی است که از چاپ نوشته من که خالف جهت نظریات  ٬خانم له ٽه شینکا بر آن حکومت میکردند

 . حاکم بر بیولوژی شوروی بود امتناع ورزیدند

درخواست کردم که برای ادامه تحصیل مرا به . یکسال کار در انستیتو برای من بسیار گران تمام شد

را در آکادمی به تحصیل مشغول  ٤١٩١-٤١٩٣موافقت شد و من سال . لوم اجتماعی بفرستندآکادمی ع

 .شدم

در پلنوم چهارم وسیع حزب که در آن قریب هشتاد تن از کادرهای حزبی شرکت  ٤١٩٣در تابستان 

در آلمان شرقی  ٤١٩٢داشتند به عضویت اجرائیه هفت نفری انتخاب شدم و از نخستین روز سال 

 .در این شهر گذراندم ٤١٣٩مقر هیئت اجرائیه در الیپزیک بود و من تا پایان سال . گزیدماقامت 

میبایست در . سراسر اتحاد شوروی را در غم و اندوه فرو برد ٤١٩٦در گذشت استالین در مارس    

. مسکو بود و دید که چگونه مردم مسکو در خیابانها دستمال بدست در مرگ استالین اشگ میریختند

من . هیئتهای نمایندگی احزاب کمونیست در کنار جنازه استالین ساعتها به عنوان گارد احترام ایستادند

 .نیز در جمع نمایندگی حزب دو سه بار ادای احترام کردم

در محیط تحصیلی مدرسه حزبی و در خوابگاه که من در آن سکنی داشتم  ٩٩-٤١٩١در سالهای 

در اطاق . عکسهای استالین را از سالنها و از اطاقها پائین میاوردند .پدیدههایی غیر عادی احساس میشد

روزی عکس از دیوار افتاد و درهم . من آنرا بر نداشتند ولی رابطه اش را با دیوار سست کردند

در مدرسه . اند مجسمه های استالین را برمیداشتند. ب.گ.کسانی که گفته میشد که منسوب به کا. شکست

به تاریخ حزب . لین از دسترس دور شد وفقط در کتابخانه ممکن بود آنها را مطالعه کردحزبی آٽار استا

در آن تغییراتی داده میشد که همه در جهت بی  ٬از آن انتقادهایی بعمل میامد ٬دستبردهایی زده میشد

 بیاد دارم در سال سوم مدرسه معلم تاریخ حزب از صنعتی شدن. اعتبار کردن استالین سیر میکرد

اگر بگوییم نقشه : "در آن میان این گفته را بر زبان آورد ٬کشور در دوران انقالب سخن میگفت

باید گفت نقشه لنینی صنعتی کردن  ٬گرفتار کیش شخصیت شده ایم ٬استالینی صنعتی کردن کشور

ره در کنگ. اما معلم بیچاره ما مامور بود و معذور ٬شلیک خنده از تمام سالن درس برخاست". کشور

بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی به گزارش مخفی خروشچف به کنگره اشاره میشد که کسی از آن 

بعد این گزارش مخفی برای اولین بار از مطبوعات آمریکا سر در آورد که بسیار در . اطالعی نداشت

بیستم این نظریات تئوریک در گزارش علنی . اینها همه نمیتوانست مایه خشنودی باشد. خور تامل است

احساس را برمی انگیخت که در جهان بینی رهبران حزب و دولت شوروی دگرگونی هایی رخ داده 

به راه مسالمت آمیز انقالب و . لنینیسم و از سوسیالیسم است –است که جوهر آنها دوری از مارکسیسم 

مزیستی مسالمت ه. "تحصیل قدرت سیاسی از راه انتخاب پارلمای چیزی جز صرفنظر از انقالب نبود

سازش احزاب کمونیست را با بورژوازی موعظه میکرد که در ایران به صورت همکاری با " آمیز

رهبران شوروی بیشتر از سوسیالیسم و از  ٬هر چه زمان پیش میرفت. رژیم شاهنشاهی در آمد

ابتدا در پرده و . من هیچگاه با این تحوالت از در موافقت در نیامدم. مارکسیسم لنینیسم فاصله میگرفتند

در پلنوم یازدهم از عضویت در  ٤١٣٩سپس علنا به مخالفت با آن برخاستم و به همین علت در آغاز 

من نمیتوانستم از مبارزه به خاطر آرمانی که به آن ایمان داشتم دست بردارم . کمیته مرکزی اخراج شدم

با تماسی که در آلمان غربی با  .و این مبارزه در شرایط مهاجرت در اروپای شرقی امکان نداشت

بطور غیر  ٬سازمان انقالبی حزب توده که به تازگی تاسیس شده بود گرفتم روز اول دسامبر همان سال

در غرب . عبور کنم و به برلن غربی و از آنجا به آلمان غربی بروم( برلن)قانونی از مرز آلمان شرقی 

زهای سختی را از سرگذراندم و گاهی تا سرحد مرگ رو. من نه گذرنامه ای داشتم و نه اجازه اقامت

 .پیش رفتم ولی مبارزه را ادامه دادم

عوامل حزب توده و شوروی که در رهبری سازمان انقالبی جایی برای خود دست و پا کرده بودند پس 

اما وضع مساعدی پیش آمد و مبارزه در سازمانی  ٬از مدت چند ماه مرا از این سازمان اخراج کردند

لنینیستی توفان ادامه یافت که اندکی پیش از پیروزی انقالب بهمن به  –سازمان مارکسیستی "به نام 

 ......ایران منتقل شد
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در این سال . در ایران بودم ولی اقامت من درایران امکان نداشت ٣١تا سال  ٤٦٩٢از اول فروردین 

یکی از بزرگان ..... را ادامه دادم به اتریش و سپس به آلمان عزیمت کردم و در آنجا مبارزه خود

اگر زندگی دوباره ای یابم باز : "کمونیست فرانسوی در لحظه ایکه فاشیستها او را اعدام میکردند گفت

 .سالگی زبانزد حال من است ٢0این سخن نغز امروز درسن ". همین راه را خواهم رفت

 

 

 

 
 

 

 رفیق سرگرد عباس سغائی

 
مرکزی حزب توده ایران و از رهبران سازمان  یور کمیتهی عضو مشائسرگرد عباس سغا

مرداد و کشف سازمان افسری حزب توده به اروپای  ٣٢افسری حزب توده بود که پس از کودتای 

 .کند شرقی مهاجرت می

مرکزی  یبه همراه دو رفیق دیگر از کمیته سغائیرفیق  ٬پس از پیدایش رویزیونیسم خروشچفی

عظیمی را  یرویزیونیسم را برافراشتند و مبارزه یقاسمی پرچم مبارزه علیه رفقا فروتن و ٬حزب توده

آغاز نمودند که متعاقب آن مجبور به فرار مخفیانه از بلوک شرق شده و پس از  هارویزیونیست یعلیه

اما دریغا که . پیوندند لنینیستی آن دوران یعنی به سازمان توفان می ــچندی به تنها جریان مارکسیستی 

را در اروپای  اساسی آن یگاه امکان معالجه هیچ هاعلت تضعیقات رویزیونیسته سخت ب اییماریب

و بدینسان پرولتاریای ایران کمونیستی برجسته و رفیقی ارزنده . او را از پای درآورد ٬شرقی نیافته بود

 .را از دست داد

 !یادش گرامی باد
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 رفیق علی امیر خیزی
 

در دوران . متولد شد" امیر خیز" یدر شهر تبریز در محله ٤٣١٣رفیق امیر خیزی در سال 

جوانی خود در انقالب مشروطیت شرکت کرد و پس از تشکیل حزب کمونیست ایران در کنار حیدر 

مگیر کمونیستی امیر خیزی در دوران سیاه حکومت پهلوی که شچ هایفعالیت. مواوغلی قرار داشتع

رفیق امیر خیزی بعد از سقوط . ایران آشکار است هایبر تمام کمونیست ٬م با زندان و شکنجه بودأتو

 یتهحزب توده ایران به عضویت کمی یایران بازگشت و در دومین کنگره هاز خارج ب ٬رژیم رضاخان

گاه که  و آن ٬اع نمودفلنینیسم د ــود از مارکسیسم خاو در تمام عمر سیاسی . مرکزی حزب در آمد

که تنی رنجور  او با وصف آن ٬مرکزی حزب توده در منجالب رویزیونیسم درغلطیدند یاکٽریت کمیته

او در . اندو علیل داشت ولی هر گونه زور و تهدید را به جان خرید و در موضع ٽابت خود باقی م

حقیقی راه حزب  یاعالم کرد که رفیق قاسمی و رفقایش ادامه دهنده ٬که به رفیق قاسمی نگاشت اینامه

این رفیق علیل را که قادر  ٬ایرانی و روسی به خاطر حفظ ظاهر هایرویزیونیست. کمونیست ایرانند

 .ائل شدنداز دیگران مجزا کرده و حالت تبعید در تبعید را برایش ق ٬به حرکت نبود

 .در تبعید درگذشت ٤٦٩٢رفیق امیر خیزی در تابستان 

 !یادش گرامی باد

لیکن جهت بزرگداشت از این  ٬نبوده است" توفان"که گرچه رفیق امیر خیزی عضو  توضیح آن

 .ما به درج این مختصر نمودیم ٬کمونیست برجسته
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 رفیق نصرهللا جعفر نژاد

 اولین توفانی شهید
 

اتفاق سایر ه بجنورد بود که ب یرفیق شهید نصرهللا جعفرنژاد از اولین رفقای توفان شاخه 

بارزه م ٬لوی په یایران از قید و بند امپریالیسم و رژیم دست نشانده هایی خلقئهمرزمانش در راه رها

 .کردند می

ی و پیگرد شدید رژیم فاشیستی شاه و ساواک قرار ئمورد شناسا ٤٦١١این رفقا در سال 

خراسان و اصفهان  ٬نفر از رفقای ما طی چند تهاجم به تهران ٣0گیرند که متعاقب آن قریب به  می

بجنورد بود و در  یخهرفیق جعفرنژاد که از اعضای فعال شا. شوند توسط دژخیمان پهلوی دستگیر می

بین دهقانان زحمتکش بجنورد و در پوشش آموزگاری به فعالیت انقالبی مشغول بود بالطبع 

ترین  توانست مورد کینه و نفرت آدمکشان رژیم پهلوی نباشد و از این جهت تحت وحشیانه نمی

از آرمان خلق و از پوالدین رفیق که  یکه ساواک مشهد در مقابل اراده و وقتی. قرار نگیرد هاشکنجه

او را به تهران  ٬نتوانست کاری از پیش ببرد ٬گرفت ت میألنینیسم نش ــانقالبی مارکسیسم  یهدیشان

 هایمدید تحت بدترین شکنجه هایرفیق جعفرنژاد مدت. سپارند انتقال داده و به دژخیمان اوین می

او . کند د و لب از لب باز نمییمان اما اسرار خلق را در سینه محفوظ می ٬گیرد جالدان اوین قرار می

 یایران و در راه طبقه هایدر راه خلق ٬غرور آفرین وافتخار  ذلت تسلیم بر دژخیمان را به مرگ پر

 هایدر زیر این شکنجه ٤٦١١دی  ٤٦طوالنی در  هایدهد و عاقبت پس از شکنجه کارگر ترجیح می

حزب کار ایران  ٬کارگر ایران یزب طبقهخون خویش نهال احیای ح رسد و با وحشیانه به شهادت می

 .کند را آبیاری می

 یرژیم شاه از بیم خشم مردم هیچ گاه از این جنایت رذیالنه نامی نبرد و حتی پیکر تکه پاره شده

تابناک او را  یهما رهروان راه پرافتخار این رفیق ارزنده خاطر. ش تسلیم نکرداوی را نیز به خانواده

ورزید و  ه و نام و راهش را با فعالیت مستمر در سازمانی که او بدان عشق میگاه فراموش نکرد هیچ

 .در آرزوی احیاء آن بود جاودانه زنده خواهیم داشت
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 رفیق ژان ژیانفر     
 

 
 

او دانشجوی . گذشت که تصادفی دردناک او را از میان ما جدا کرد بهار از زندگی رفیق می ٣٢

در یورش ساواک  ٤٦١١رفیق ژان در اواخر سال . عالی بازرگانی تهران بود یفعال و مبارز مدرسه

بسیار به سه سال  هایبه سازمان توفان به همراه تنی چند از رفقای دیگر دستگیر و پس از شکنجه

 پس از سه سال از زندان آزاد شده و مجدداا . ی شاه محکوم گردیدئقرون وسطا هایحبس در زندان

 ــاو با کوشش خستگی ناپذیری در جهت اعتالی مارکسیسم . کند یش را آغاز میفعالیت انقالبی خو

 .سازمان ما دست به کار شد هایلنینیسم و گسترش شبکه

انقالبی  یخویش در اجرای این وظیفه ایاتفاق یک رفیق هم حوزهه که ب رفیق ژان هنگامی

ر دو رفیق جان خود را دست قزوین به دنبال تصادفی هولناک ه یهدر جاد ٬موریتی بودأعازم م

 .دهند می

جهت  رکوشش خود و سایر رفقایش را د یامروز او در میان ما نیست و قادر نیز نشد ٽمره

کوشد  و می ٬دارد هم اکنون حزب ما یاد او را گرامی می. کارگر ایران نظاره کند یاحیای حزب طبقه

نماید و در گسترش صفوف آن هر چه دسترنج او و سایر رفقا را با جان و دل محافظت  یکه ٽمره

 .برقراری سوسیالیسم یک لحظه از پای ننشینند ٬بیشتر بکوشد و تا تحقق آرمان مشترکمان

 

 

 جاودان باد خاطره رفیق ژان ژیانفر

  

**** 
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پایان زندگی نیست مرگ الزاما     
 

 .ارزش زندگی نداشته است ،عمری که به مرگ تمام شود

 

 
سالگی از میان ما  ۱٤اکتبر در سن  ٤۱یق گرانقدرمان دکتر بهمن سرائی مقدم روز دوشنبه رف

می دانند که در آغاز ورودش به آلمان جوانی پر شور و  ٬همه رفقائی که بهمن را می شناسند .رفت

ان با خواست دنیا را از بنیاد تغییر دهد و در این عرصه مانند همه جوان وی می. سراپا احساساتی بود

بهار از عمر خویش را پشت سر گذارد و به سن  ٣٤بهمن تنها  .شتاب فراوان داشت ٬آرزوهای پاک

ما . زندگی اجتماعی هرگز خودش را بازنشسته نکرد ىولی بهمن در عرصه. بازنشستگی نیز نرسید

ر با وی تا روز آخ. مبارزه٬ بیان استمرار زندگی است. دانیم که مبارزه٬ بازنشستگی ندارد می

باال و مقاومت قابل تحسین در مقابل بیماری مهلکی که داشت ایستادگی کرد و همانطور که  ىروحیه

دانست که هرگز نباید در مقابل  وی می. رفت در مقابل درد بیماری سرخم نکرد انتظار می

مهلک اجتماعی  هاى٬ چه انسانی و چه اجتماعی٬ در مقابل بیماریها٬ غددها٬ ویروسهامیکروب

 .اجتماعی آموخته بود ىوی آنرا در دامان مبارزه. رخم کردس

ریاضی  ىتحصیالتش را در رشته. در شهر اراک در ایران به دنیا آمد ٣١/0٦/٤١٩٣بهمن در 

. بپردازدادامه تحصیل به به کشور آلمان آمد تا  ٤١١0 هاىبه پایان رسانید و در اواسط سال ٤١١0در 

  با موفقیت شهر دارمشتات در آلمان به آموزش زبان پرداخت ونخست در شهر ورتسبورگ و سپس در 

 .حق ورود برای تحصیل به دانشگاه را دریافت کرد

جهانی محصلین و دانشجویان کنفدراسیون فعاالن شهر ورتسبورگ با  بهبهمن از همان بدو ورود 

ار تحصیل به یکی از در شهر دارمشتات در کن. سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان آشنا شدهمچنین و 

و سپس برای ادامه تحصیل به شهر برلین  گشتفعاالن کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی بدل 

 هاىدر آنجا بود که به عضویت سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان در آمد و همواره به تمام ایده. رفت

 .خویش وفادار ماند

به این جهت با فقر مردم کشورش بالواسطه در کرد و  وی در ایران در دهات آموزگاری می

دروغ و سرکوب در فضای حکومت  ٬دانست که اختناق وی می. و با آن آشنا شده بود ارتباط بود

. بر سر مردم و نسل جوان میهن ما چه می آورد و از این همه ستم٬ دلش آزرده بودستمشاهی در ایران 

ناق٬ سرکوب٬ بی عدالتی را ببیند و در مقابل آن وی نمی توانست این همه قلدری٬ زورگوئی٬ اخت

وی نفوذ امپریالیسم و صهیونیسم را در ایران شاهد بود و نمی توانست شکاف طبقاتی . سکوت کند

فعالیت در درون کنفدراسیون و سپس عضویت در . موجود و غیر انسانی را در جامعه ایران تحمل کند
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دردهای اجتماعی  ىمکان را برای وی فراهم کرد تا به ریشهسازمان مارکسیستی لنینیستی توفان این ا

 .پیدا کند و راه حل آنها را در استقرار سوسیالیسم در ایران جستجو نماید آشنائی

آنگوال که کشور  بعد از تغییر قدرت در. وی پژوهشگری متعهد و انسانی کنجکاو بود

م به این کشور سفر کرد تا بر تجربیات نیو وی به مدت یکماه  ٬استعمارگران را به بیرون ریختند

 .و با روحیات و فرهنگ مردم آفریقا نیز آشنا شود فزایدامبارزاتی خویش بی

بهمن تحصیالتش . شناخته شده بود اىبهمن بیش از سی سال در شهر برلین اقامت داشت و چهره

. کترا به پایان رساندد ىمعماری با درجهمهندسی  ىهنرهای زیبا با کارشناسی در رشته ىرا در رشته

برگزیده از مناطق  هاىموضوع رساله دکترای وی معماری مردمی در ایران و تجسم آن در نمونه

 .گوناگون ایران بود

انسانیش برای تحقق دموکراسی٬ آزادی و عدالت اجتماعی وفادار  هاىبهمن تا روز آخر به آرمان

 .اجتماعی دست برنداشت هاىنیز از فعالیت اىوی در کنار منافع زحمتکشان باقی ماند و لحظه. ماند

دانست که تنها آن کسانی در  رفیق ما بهمن سرائی مقدم ارزش زندگی را درک کرده بود و می

کنند که در خدمت محرومان٬ در خدمت مردم باشند و  زندگی جا و مقام خویش را دارند و حفظ می

وئی کنامشان به ن ٬در میان ما نخواهند بودنی که حتی زمائی هاچنین انسان. بتپد هاقلبشان برای انسان

سنگری که از وجود رفیق  .خواهد یافتثیرات زندگیشان بر جامعه ایرانی استمرار أیاد خواهد شد و ت

بهمن سرائی مقدم تهی گشت٬ با مبارزان جدید پر گشته است و ارتجاع و دشمنان داخلی و جهانی 

هر مرگی پایان . برد ه تعطیل بردار نیست و تاریخ را به جلو میبشریت باید بدانند که این روند است ک

عمری که به مرگ تمام شود٬ . افکنند ئی وجود دارند که راه آینده را پرتو میهامرگ. زندگی نیست

 .ارزش زندگی نداشته است٬ ولی عمر بهمن مملو از زندگی انسانی بود

 

**** 

  

 رفیق حسین عزتی

 
در تهران به دنیا آمد و پس از اتمام دبیرستان در رشته ریاضی  ٤٦٦٤ رفیق حسین عزتی در سال 

خورشیدی به سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان پیوست   ٩0رفیق کمره ای در سال . ادامه تحصیل داد

رفیق  حسین کمره ای ابتدا گرایش به اسالم و .  و در مهر ماه همان سال توسط ساواک دستگیرشد

وحیدی داشت که سرانجام با نفی ایدالیسم و نفی مشی مسلحانه جدا از توده و موضع اندیشه التقاطی ت

 . گیری علیه رویزیونیسم شوروی  با پیوستن به توفان  به مارکسیست لنینیست متحول شد

رفیق عزتی مدتی در زندان ساری بسر برد و در زندان با زنده یاد تقی شهرام آشنا گردید و طبق اسناد 

رفیق عزتی پس از فرار از زندان ساری  راهی . ثیر شگرفی بر افکار تقی شهرام گذاشتمنتشره تا

٬ در ٤٦٩٣حسین عزتی چند ماه بعد٬ در شهریور " خوزستان گریدید و طبق یاد داشتهای  تقی شهرام 
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آهن بین اهواز و خرمشهر به طور مشکوک به دام افتاد و در ساواک آبادان زیر شکنجه کشته  قطار راه

 ."شد

 :نویسد هللا میثمی د رابطه با رفیق عزتی می و لطف 

با گروه توفان ارتباط داشت و جنبش مسلحانه را هم ... های تئوریک بود از مارکسیست... حسین عزتی»

نظر من تأثیر عمیقی بر تقی شهرام به  عزتی مارکسیسم را خوب مطالعه کرده بود و به. قبول نداشت

 «. .....ستی گذاشته بودهای مارکسی لحاظ دیدگاه

  .!یادش گرامی  و راهش پر رهرو باد                                      

**** 

 

 

 

 
  

جواد عرفانیان که  به یاد رفقا مهدی اقتدارمنش و محمد" دو بلشویک"شعر 

 .سروده شده است ٬در راه پیروزی انقالب جان باختند ٤٦٩١بهمن  ٣٤در 

  

 "دو بلشویک"
 

 دو بلشویک ز شرق 

 رنگ سرخه با پرچمی گرفته از کاوه ب

 که بر آن نقش بسته بود چنین

 بادا زنده حزبمان

 حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران

 با ستاره ٬با داس ٬با چکش

 اسلحهبا 

 از اکباتان تا به پادگان

 زنند فریاد می
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 بادا زنده باد حزبمان

  

  ایدر زیر صفیر هر گلوله

 با گلوله

 دادند به ارتجاع میسخ اپ

 این دو پارتیزان

 عرفانیان ــاقتدارمنش 

  

 ید این توفانیاناتوفان به پا نموده

 با داس ٬با چکش ٬با گلوله

 سرخ یبا ستاره

 در آن قیام

 وتناگاه سک

 فریاد ٬ناگاه فریاد

 دشمن هایگاه گلوله و آن

 پارتیزان پاک دو یدرید سینه

 زان پس آن پرچم

 دست ماه ب

 و آن راه کشته راه ما 

 زنیم با افتخار فریاد می

 ر تو پارتیزانبدرود 

 عرفانیان ــاقتدار منش 

  

 زیر پرچم سرخ حزبمان ه و اکنون ب

 نداصف ایستاده هچه مصمم ب

 زحمتکشان ــدهقانان  ــکارگران 

 زنند و چه آگاه فریاد می

 کنیم کاخ ستمگران از بن بر

 و بسازیم بر آن

 وای ستمکشانأم

 و آن روز را 

 بینید شما خوب می

 افتخارات حزبمان یشما که بر قله

 یداچو سرو ایستاده

 نبرد هایو تماشاگر صحنه

 خواهید بود

 در کارگاه ٬در مزرعه ٬در کارخانه

 یدشما خواهید د

 که چه سان پتک کارگر فرود آید

 اردبر سر هر سرمایه

 شما خواهید دید

 برزگر فرود آید و که چه سان داس

 بر گردن هر فئودال

 و در آن روز
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 شما خواهید دید

 دست توانای کارگره ب

 که در اهتزاز خواهد بود

 این پرچم سرخ ظفرنمون حزبمان
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 رفیق محمد جواد عرفانیان
 

زحمتکش در یکی از محالت جنوب  یدر یک خانواده ٤٦٦١رفیق محمد جواد عرفانیان در سال 

ال نهم دبیرستان به تحصیل با وجود مشکالت اقتصادی با پایمردی تا س. تهران چشم به جهان گشود

روزها کار . توان خود تکیه زد و به کارگری مشغول شد سالگی بر بازوی پر ٤٩از سن . ادامه داد

 .رفت به مدرسه می هاکرد و شب می

او بازو به بازوی رفیق . کارگر بست یرفیق محمد جواد قهرمانانه کمر به خدمت آرمان طبقه

ی در گسترش صفوف حزب در میان کارگران همرزم خود مهدی اقتدارمنش و دیگر رفقای حزب

تهران آن نقشی را ایفا کرد که  هایدر باال بردن آگاهی طبقاتی کارگران بسیاری از کارخانه. کوشید

این رفیق به همراه رفیق مهدی  یرهبری آگاهانه و شجاعانه. یک کمونیست واقعی بود یففط شایسته

اتان در دوران حکومت سیاه پهلوی ٽابت نمود که حرکت در جریان اعتصاب کارگران شهرک اکب

اصلی را بر  یتواند ضربه متشکل و آگاهانه کارگران تحت رهبری عناصر آگاه این طبقه است که می

استعمار را تنها به نیروی  هایاو ایمان داشت که کاخ. اری وارد سازددسرمایه یپیکر نظام پوسیده

کرد و در  حرکت میها رو همواره در پیشاپیش توده از این ٬م ریختتوان در ه می هاغلبه ناپذیر توده

تالش  ٬زندگیش سراسر حرکت بود و تالش. بود هاکارگر همیشه سرمشق توده یمبارزات دشوار طبقه

تالش برای گسترش صفوف حزبش و  ٬تالش برای سازماندهی کارگران ٬کارگران ختنآگاه سابرای 

 .ز قید بردگی و استٽمارکارگر ا یی طبقهئتالش برای رها

 دموکراتیکرفیق محمد جواد عرفانیان به همراه رفیق مهدی اقتدارمنش در راه پیروزی انقالب 

آموخت که به  هاترین صفوف قرار گرفت و به توده در مقدم هادر جریان فتح یکی از پادگان ایتوده

رفیق در جریان . در هم کوبید دژهای او را باید بدون تزلزل یدشمن طبقاتی نباید امان داد و همه

تسخیر شده قرار گرفت و تفنگ خود را به  در باالی اولین تانک ٩١بهمن  ٣٤تصرف پادگان در 

بت نمود و رفیقمان را ادشمن زخم خورده به او اص هایدر این هنگام گلوله ٬عالمت پیروزی باال برد

ستم ملی و طبقاتی بود و  یارزه علیهآور مب او در سراسر زندگی حماسی خود پیام. به شهادت رساند

این چنین است که امروزه ما رفقای متشکل در حزب کار ایران از زندگی او و از ایدئولوژیش الهام 

 .کنیم که راه پر افتخارشان را تا پایان ادامه دهیم گرفته و با او و دیگر رفقای شهیدمان عهد می

 یاد او جاودان و راهش پررهرو باد
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 رفیق مهدی اقتدارمنش
  

 یپس از به پایان رسانیدن دوره. در خانی آباد به دنیا آمد ٤٦٤١رفیق اقتدارمنش در سال  

کار در ه ن زحمتکش این مرز و بوم بچون دیگر فرزندا جعفری هم یی در مدرسهئتحصیالت ابتدا

 قق خلحرفیق مهدی با شروع مبارزات بر . پرداخته و ضمن آن به تحصیل همت گماشت هاکارخانه

 یبه آنجا روانه گشته و قریب یک سال دوشادوش خلق ستمدیده ٬استعمار و استٽمار یفلسطین علیه

ما با مبارزات سیاهکل با رفیق مهدی امپریالیسم و صهیونیسم پرداخت ا یفلسطینی به مبارزه علیه

که رفیق قصد پیوستن به  هنگامی ٩٤ایران گشت و در سال  یمقاومت روانه یبرای ایجاد هسته

ی خلق را داشت توسط عمال ساواک دستگیر و به مدت شش ماه مورد شکنجه قرار ئفدا هایچریک

اطالعاتی از این رفیق تند هیچ کٽیف خویش نتوانسعلیرغم شیوه های  کاما جنایتکاران ساوا. گرفت

 .مبارز کسب نمایند و گیج و منگ وی را رها نمودند

پس از درگیری با  ٬دوباره هنگام مالقات با یکی از انقالبیون در خیابان عباسی ٩٣در سال 

اما دوباره پس از . عمال ساواک دستگیر و در زندان کمیته به مدت سه ماه تحت شکنجه قرار گرفت

گونه اطالعاتی از این رفیق مبارز کسب نماید وی را رها  که بتواند هیچ واک بدون اینهشت ماه سا

 .نمود

محکوم ها جدا از توده یاین حقیقت که مبارزهه اما رفیق مهدی اقتدارمنش این بار پس از آزادی ب

 هابه توده ٬حزب کار ایران ٬کارگر یمواجه گردید و با پیوستن به حزب طبقه ٬باشد به شکست می

خویش را یافت و به سرعت  یمبارزاتی خویش بود که حزب طبقه یرفیق در این پروسه. روی آورد

رفیق . در صفوف حزب در میان کارگران پیوسته و به گسترش این صفوف در کارخانجات پرداخت

ستمدیده به خوبی به  هایموجی که در دریای توده ٬چون موجی بود که وی را آرامی نبود مهدی هم

ی داشت و آخرین ئسزاه رفیق مهدی در باال بردن آگاهی طبقاتی کارگران نقش ب. خویش آگاه بود نقش

فعالیت وی شهرک اکباتان بود که همراه با رفیق محمد جواد عرفانیان و دیگر رفقای حزبی در  یحوزه

 .وسیعی را به حرکت در آورد هایسازماندهی اعتصابات شهرک اکباتان شرکت جست و توده

بی امان  یبالد که مبارزه خود میه کارگر از پرورش چنین فرزندانی در دامان خویش ب یهطبق

ند و پرچمی را که همچو ارا دوباره تکرار کرده هاو گلسرخی هاگل تره ٬هاروزبه ٬هاوکیلی ٬هاارانی

 .نداافراشته نموده ٬است خورشیدی افق آزادی

 یادش گرامی باد

 ٩١بهمن ماه  ٣٤اتفاق رفیق محمد جواد عرفانیان در روز ه برفیق مهدی در جریان فتح پادگان 

 . به همراه او به شهادت رسید
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 مسعود میرجاللیرفیق 
  

ار ارتش بود دپدرش درجه. ه به جهان گشودمتوسط دید یرفیق مسعود میرجاللی در یک خانواده

بعد از پایان تحصیالت متوسطه به قسمت  ٬که به امور نظامی داشت ایو رفیق به علت عالقه

 .مشغول به کار شد" اورلیکن"ی ئضد هوا هایی داخل گردید و در قسمت توپئنیروی هوا "مرمیات"

یراندازی با کلت را به خود اختصاص تیراندازی داشت توانست مقام اول ترفیق با مهارتی که در 

 .صدر افسران نمونه قرار داشت دهد و همیشه از این لحاظ در

حزب کار ایران آشنا شد و از آن تاریخ به بعد  ٬کارگر یبا حزب طبقه ٤٦٩١رفیق در تیرماه 

 .را در انقالب ایران ایفاء نماید ایتوانست نقش ارزنده

رژیم منفور شاه منتشر ساخت که  یی علیهئپرسنل نیروی هوانام ه قبل از انقالب سه اعالمیه ب

رفیق به همراه بسیاری از افسران . ی تهیه شده بودئنیروی هوا هایفتوکپی و با دستگاه هااین اعالمیه

جست و با لباس نظامی مبادرت به پخش اعالمیه  ی در تظاهرات مردم شرکت میئنیروی هوا

ن بین بیکار ننشسته و از این رفیق در ضمن تظاهرات عکسبردای ی در ایئالبته نیروی هوا. نمود می

 هارسد و این پرونده می لکن انقالب ایران فرا. کرده و مترصد موقعیتی بود تا این رفیق را از بین ببرد

 .رود در نخستین روزهای انقالب توسط رفیق از بین می

مسئولیت قسمتی از منطقه را  ٬نظامی که داشت یعلت تجربهه در روزهای انقالب رفیقمان ب

 .اید خوبی برمیه این کار ب یراستی که از عهدهه گیرد و ب عهده میه همراه جوانان آنجا ب

گردد و تا روز شهادتش در این  افسر محافظ رادیو تلویزیون می ٬بعد از پیروزی انقالب رفیق

 .ماند سمت باقی می

سردمداران حاکم  یشت به ماهیت پلید و خائنانهماتریالیستی که دا هایرفیق مسعود بنا به دیدگاه

به همراه یکی دیگر  ٩٢فروردین  ١که در شب  تا این. کوشید آگاه بود و همه جا در جهت افشای آن می

رژیم با مسئول کمیته روبرو شد و  یاز رفقا در پایگاه شکاری مهرآباد در حین نوشتن شعار علیه

رفیق مسعود را به بیمارستان . نماید و به وی شلیک میچی مزدور کلت خود را در آورده  کمیته

 ٤١ .روز درتاریخ ٢جاللی پس از میرمسعود گردد و رفیق  رسانند ولی معالجات واقع نمی می

 . رسد به شهادت می ٤٦٩٢فروردین ماه 

ند و از اکه مالیان حاکم بنا به ماهیت طبقاتیشان از آزادی و آزادیخواهی بیگانه آری از آنجائی

شهادت ه از همان ابتدای حکومتشان با کمال بیرحمی رفیق عزیز را ب ٬وحشت دارندها آگاه شدن توده

با وقاحت تمام رفیق ما را  ٬خود پوشش گذارند یکه بر اعمال پلید و جنایتکارانه رساندند و برای این

 .ء شدشهریور قلمداد کرده که این مسئله در همان زمان توسط حزب ما افشا ٤١جزء شهدای 

کارگر و حزبش نمود تا  یخویش را فدای آرمان طبقه یرفیق نظامی ما جان گرانمایه ٬آری

که تن به ذلت نداده و برای  ئیاقرف یدرس عبرتی باشد برای ارتشیان انقالبی و میهن پرست و کلیه
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و تر و با خشمی بیشتر در جهت سرنگونی دشمنان آزادی  درخشان ایراه رفیق با مبارزه یادامه

 .کوشا باشندای توده دموکراتیکبرقراری جمهوری 

 یادش گرامی و جاویدان باد
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 رفیق احمد شریف نژاد      

 
 

به همراه رفقای  ٤٦٩٢آذر ماه  ٦0رفیق در . چالوس بود لهارفیق احمد شریف نژاد از رفقای 

لد استالین کبیر که از طرف حزب برگزار گردیده الوس عازم آمل بود تا در جشن صدمین سالگرد توچ

او را جهت درمان به . گردد سفانه اتوموبیل آنها واژگون و رفیق مجروح میأبود شرکت نماید که مت

که بیمارستان فاقد امکانات الزم جهت  رسانند ولی از آنجائی ترین بیمارستان محل می نزدیک

محروم جامعه ما که هر روز در اٽر عدم های ر تودهپس از مدتی همانند سای ٬رفیق بود یمعالجه

 .جلوی چشمان رفقا جان سپرد ٬سپارند رژیم جان می" مسئوالن"امکانات پزشکی و بی مباالتی 

 !یادش گرامی و جاودان باد
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 رفیق مهدی نجفی

 
 

در مبارزات  رفیق مهدی نجفی از هوادارن حزب بود که در دوران رژیم منفور پهلوی

 .ضد امپریالیستی شرکت داشت -  ی ضد رژیمئدانشجو

قلب پرمهرش در راه  صسرنگونی رژیم شاه در تداوم انقالب به جان کوشید  پس ازرفیق مهدی 

 ویژه امپریالیسم آمریکا و همه ب هاامپریالیست یبه خون آغشته یی ایران انقالبی از زیر پنجهئرها

کارگر ریشه  یدست پرتوان طبقهه که استٽمار انسان از انسان ب ایه جامعهچنین ارتجاع داخلی و نیل ب

رفیق مهدی در یک حادٽه در راه . دریغا که مرگ زودرس رفیق او را از میان ما برد. تپید کن شود می

 جان خود را از دست داد ٩١اردیبهشت  ٣٩تهران در  ــقزوین 

 !یادش گرامی باد
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 فیق مرحمت فرهودیر     

 
 

توسط  ٣٤/٣/٩١تاریخ  در ٬رفیق مرحمت فرهودی که از رفقای ورزشکار خلخال بود

مردم خلخال به تقلبات انتخاباتی  یاعتراضات گسترده تپاسدارانی به شهادت رسید که برای سکو

ن را مورد ورزشکارا ٬از اردبیل به خلخال رفته و با حمله به باشگاه ورزشی این شهر ٬غفور خلخالی

 ٬دوره اول مجلس با تقلب  غفور خلخالی که در انتخابات مرحله دوم. ضرب و شتم قرار داده بودند

که با  هنگامی ٬را اشغال کند" وکالت"دهقانان توانست کرسی  یخریدن آراء و تهدید مسلحانه

 داران و همیش چون فرماندار و رئیس پاسهااعتراضات وسیع مردم روبرو گردید با تحریک همپالگی

 .چنین با کمک سپاه پاسداران اردبیل به سرکوب مردم معترض پرداخت

پاسدارن ساختمان تربیت بدنی شهرخلخال را  ٬حق مردمه در جریان سرکوب اعتراضات ب

شوند و وقتی ورزشکاران با هجوم پاسداران مزدور روبرو  محاصره کرده و وارد باشگاه می

در جریان این درگیری رفیق مرحمت فرهودی از رفقای . خیزند می به مقابله با آنان بر ٬شوند می

کلت یک پاسدار سیه دل در خون خود غلتیده و  یحزب کار ایران ناجوانمردانه با شلیک گلوله

 .رسد بالفاصله به شهادت می

 . باشد ی میئرفیق مرحمت فرهودی سمبل مقابله با ارتجاع و استبداد قرون وسطا
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 شاماریهلل اصفاترفیق      

 
 

او در . سرزمین خونین کردستان دیده به جهان گشوددر  ٤٦١٦هلل شاماری سال ارفیق صفات

در . رو نتوانست به تحصیالت خود ادامه داده و به کارگری پرداخت از این ٬کودکی با فقر آشنا شد

زندگی . فقر و استٽمار را برچیندمتحد و متشکل بساط  یدوران زندگی سخت خود آموخت که با مبارزه

جان  ٬او در کنار حزب پرافتخارش شکوفا گشت و در بهاران بی آنکه بهار انقالب زحمتکشان را ببیند

حماسه بود در  ٬مبارزه بود ٬او که در سراسر زندگی کوتاهش شور بود. پاکش را نٽار خلق نمود

. نظیری از خود نشان داد جاعت و شهامت بیامپریالیسم و ارتجاع ش یحق خلق ایران علیه مبارزه بر

جنگ  یداوطلبانه به جبهه ٩١در زمستان  ٬بهار از زندگی او نگذشته بود ٤١که بیش از  با وجودی

 هایسرانجام پس از مدت. را نشانه رفت یسپاه متجاوزین بعٽ یاو سینه هایشتافت و رگبار گلوله

 .عباس به شهادت رسید فروردین در دشت ٤١در  ٬بی امان یطوالنی مبارزه

سرخی از حزب کار ایران بود که در طلوع زندگی درخشانش  یهلل شاماری اللهارفیق صفات

 . نظیر در راه خلق و میهن جان باخت بی هایعاشقانه با فداکاری

 

 

***** 
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 رفیق محمد رضا تحویلداری

 
 

خویش تکرار  یتو را در سینهخوزستان صدای پاهای استوار  یآفتاب سوخته هایدشت

ی میهن را از چنگ متجاوزین و ئتو در میان توفان تاختی و عاشقانه خواندی سرود رها. کنند می

در قلب خونین تو سحرگاهان گل سرخی شکفت که سمبل عشق سرخ تو به خلق و . دژخیمان حاکم

. از ظلم و بیدادهای دوران بودی ئرها یعمیق به امپریالیسم و ارتجاع بود و آن تفسیر عاشقانه یکینه

رفقای همرزم و خلق قهرمان ایران  هایطوالنی و سخت فریاد سرخ تو در قلب یاینک در راه مبارزه

جنگ پیش تاختی تا مزدوران بعٽی و متجاوزین را بیرون رانی ولی در  هایتو در جبهه. کشد زبانه می

خونین رژیم و در  هایالبی در زیر پنجهایران زمین رفقای مبارز تو و دیگر نیروهای انق یپهنه

ارتجاع  هایسرود انتقام بر لب عاشقانه با گلولهبا  قرار گرفته و یا هاترین شکنجه تتحت سخ هازندان

 .زنند تپد و با قامت سرخ خویش رمز عظمت خلق و زبونی دشمن را رقم می به خاک و خون می

تشکل برزمی و با پیوستن به صفوف حزب چه در مبارزه آموختی که برای نبرد با دشمنان باید م

خوردی تا الفبای مبارزه را به کودکان  چه روزها که خون دل می ٬از خود نشان ندادی هافداکاری

یک معلم انقالبی بود و شاگردان تو چه بسیارند و در راه  ینسان زیستی که شایستهاتو . بیاموزی

 !مبارزه چه طوالنی

. به حزب پیوست ٩١ز رفقای حزب کار ایران بود که در سال رفیق محمد رضا تحویلداری ا

کرخه نور  یجنگ شتافت و در جبهه هایرفیق محمد پس از شروع جنگ ایران و عراق به جبهه

سالگی در  ٣٣در سن " لمقدسابیت"چندین ماه با متجاوزین قهرمانانه جنگید و سرانجام در عملیات 

 . به شهادت رسید ٣0فروردین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توفانی یستاره
 

 
 توفانی یهال ستاره

 خیابانی یتوفنده یهال ستاره

 سوزان یستاره ٬هال ستاره پران

 سحر انقالب ایرانی یستاره

 آذر یستاره ٬حیدر یهال ستاره
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 دیگر یستاره ٬هال هزار ستاره

 کنون

 آزادی تو را با خون  یآزادی حماسه

 و با دهانی از عشق و آفتاب و جنون

 تر و تهاجم بادمیان خرمن خاکس

 خوانیم برای خلق توانا می

 

 

**** 

 
 

 رفیق قاسم خادمی منفرد
 

 
لدین از شهر نکاء ارفیق قاسم خادمی منفرد فرزندی از دهقانان زحمتکش روستای شهاب

جنگ تحمیلی عراق  درعنوان سربازی شجاع و فداکار ه د که پس از پایان تحصیالت متوسطه بباش می

در خط مقدم جبهه در راه آرمان واالی  ٬رفیق به مدت شش ماه. جنگ شتافت هایایران به جبهه یعلیه

 و سرانجام در اردیبهشت ماه. جانبازی و دالوری نشان داد ٬حزب پرولتری رزمید و از خود شجاعت

 .به شهادت رسید ٤٦٣0

مردم زحمتکش روستای خود داشته و مردم او را  هایرفیق قاسم خادمی جای پرشکوهی در قلب

ه و پیگیرش در دفاع از نقهرمانا یمبارزه ٬یادگار رفیق عزیزمان. دانستند یار و غمخوار خود می

 .باشد انقالب و میهن می

کارگر وفادار باشیم و در  یخود به آرمان طبقهخون  یکنیم تا آخرین قطره ما نیز سوگند یاد می

و استٽمارگران به نبرد خود  هاامپریالیست یراه استقرار ایرانی آباد و آزاد و دور از هرگونه سلطه

 .ادامه دهیم
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 یق حسین زارعرف
 

 
از توابع آمل  ٬سر ی دشت"کم کال"در روستای  ٤٦٦٢رفیق حسین زارع در سال 

کم "از روستاهای نزدیک " برمینان"ی خود را در روستای ئاو تحصیالت ابتدا. متولد شد

ی خود را در دبیرستان خانزاد و سپس در دبیرستان فنی ئراهنما یو دوره ٬گذراند" کال

 .موفق به اخذ دیپلم گردید ٩١و درسال خدمات آمل گذراند 

چون دیگر فرزندان مردم  ی بود که همئزحمتکش و روستا ایرفیق حسین از خانواده

. زحمتکش با کار و رنج فراوان زیست و درد و رنج زحمتکشان را به خوبی لمس کرد

ی و در اتاق ٬کرد مین زندگی کار میأبرای ت ٬کرد رفیق در همان دورانی که تحصیل می

 .برد در شهر که زیرزمین نمور و بدون نورگیر بود به سر می

به فعاالنه دانست و همیشه  او همیشه خود را در درد و رنج زحمتکشان شریک می

زمانی که جنبش پرخروش  رفیق حسین در اوایل انقالب آن. شتافت کمک روستائیان می

شاه  یدر مبارزه علیه ٬آغازین بود یخلق ایران به اوج خود نرسیده بود و در مرحله

قلب پرخروش رفیق را . پیشقدم بود و در تظاهرات ضد رژیم شاه شرکت فعال داشت

کرد که مردم زحمتکش روستا را  آرامش نبود و از طریق انتقال آگاهی سعی می ایلحظه

باکانه در تظاهرات و زد خوردها شرکت یاو خود ب. رژیم دعوت نماید یبه مبارزه علیه

حتی یکبار تیری به سوی او شلیک شد . دژخیمان او را هراسی نبود یاز گلولهنمود و  می

او به همراه مردم در تسخیر . اصابت ننموداو به  لیشلوارش عبور کرد و یکه از پارچه

شهربانی آمل شرکت فعال داشت و در به آتش کشیدن مراکز سرکوب شاه ساخته فعاالنه 

شهر را ترک  ٬س به دلیل اعتصاب تعطیل بودنداو حتی آنگاه که مدار. نمود شرکت می

رفیق حسین پیک خبررسانی از شهر به روستا بود و . خود ادامه داد ینکرد و به مبارزه

به همین جهت رفیق از اعتبار . کرد رژیم شاه می یروستائیان را تشویق به مبارزه علیه

 .در میان آنها برخوردار بود ایویژه

ویژه ه خود ادامه داد و ب یبه مبارزه ٬ ٩١کوه بهمن ماه بعد از پیروزی انقالب پرش

و در راه بهبود  ٬خود افزود هایبه فعالیت( توفان) بعد از آشنا شدن با حزب کار ایران

او با فداکاری و تالشی که برای روستائیان چه قبل و . وضع روستائیان تالش فراوان کرد

 .انتخاب شد ده یبه عنوان نماینده ٬چه بعد از انقالب داشت
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در جهت تبلیغ  ٬که به فکر بهبود وضع زندگی مردم زحمتکش بود رفیق در عین این

حزب از  هایو خود با شرکت در برنامه ٬کرد نظرات حزب در میان جوانان تالش می

 .نمود به وظایف خود با شایستگی عمل می ......و تبلیغات و  هامیتینگ ٬قبیل تظاهرات

ران و عراق در تبلیغ خط مشی صحیح و اصولی حزب او بعد از شروع جنگ ای

و در امر رفتن به سربازی تالش کرد و برای دفاع از مرز و بوم با عزمی  ٬کوشا بود

و بعد از دوماه نبرد در  ٬آموزشی عازم جبهه شد یماه دوره راسخ پس از طی حدود دو

 .جان خود را از دست داد ٤٦٣0جبهه در خرداد ماه سال 

رفیق شهید . کند ران به فرزندان زحمتکش و دلیر خویش افتخار میحزب کار ای

 ٬هااقتدارمنش ٬نظیر جعفر نژادها ٬حسین زارع همچون دیگر شهدای دیگر حزب

کارگر  یکه جان خود را در راه آرمان واالی خلق و طبقه ......و  هاخادمی ٬هاعرفانیان

 .خون خود را نٽار کرد ٬فدا نمودند

 !همیشه زنده خواهد ماند خاطره و راه حسین

 رتوفانی شهید رفیق حسین زارعبافتخار جاوید 

 

 

 رفیق حسین زارعی وصیت نامه
 

 کارگران و زحمتکشان یپینه بسته هایبه نام دست

. زحمتکشان و کارگران بگویم کم گفته ام یچون هر چه که درباره ٬دانم از کجا شروع کنم نمی

فشارد و هر  چون عشق به توده دلم را می. ان مرا قبول نماینداگر زحمتکش ٬چون من فرزند خلق هستم

خواستم به پدر و مادر و  می. مام و کم خواندهاکم گفته ٬گویم خوانم و می آنها می یچه که درباره

چون از آن روزی که قدرت . خواهران و برادرانم بگویم که من تنها وابسته به شما نبودم و نیستم

زحمتکش بلند شدم و باعٽ افتخار و سربلندی  یچون من خودم از طبقه ٬کردمرا درک  هاخالقیت توده

باشد و امیدوارم که آنها هم مرا از آن خلق بدانند و افتخار کنند فرزندشان در این راه قدم  من می

لنینسم پناه بردم خودم را نجات  ــچون من وقتی که خودم را شناختم و به اصول مارکسیسم . هبرداشت

دانستم که راه حقیقت را یافتم و فهمیدم که آینده از آن زحمتکشان است و قدرت  چون می ٬دانستمیافته 

 ٬دیدم اران زالوصفت میدسرمایه یوسیلهه وقتی که من استٽمار زحمتکشان را ب. او خیلی بزرگ است

الکت ظلم و ف ٬فقر ٬اما این روش را مبارزه با فساد. خواست که مغزشان را داغان کنم دلم می

گوید و ٽابت شده است که  این را تاریخ می. ایمان داشتم هاچون به قدرت خلق ٬دانستم زحمتکشان نمی

تواند در  کس نمی آینده از آن زحمتکشان است و وقتی که زحمتکشان جهان متحد شوند هیچ چیز و هیچ

ون من باز هم چ ٬تر از این نیروی عظیم نیست ی مستحکمئچون هیچ نیرو ٬مقابلشان مقاومت کند

امپریالیسم و بورژوازی زالوصفت  یهستند که علیه ایپیگیرترین طبقه هاگویم که این توده می

کارگر مرا از آن خود  یطبقه ٬کارگر نصیب من شد یامیدوارم که اگر شهادت در راه طبقه. ایستند می

و توانستم در این راه فدا کنم و  چون فقط یک جان ناقابل داشتم ٬بداند و جان ناقابلم را در این راه بپذیرد

پدر و مادر و خواهر و برادران من بدانند که من راه درستی را انتخاب  ٬اگر این افتخار نصیب من شد

چون فقط تنها من نیستم و نبوده ام که در این راه مبارزه  ٬کردم و برای من ناراحت نباشند و گریه نکنند

فتم و مبارزه با این زالوصفتان را از مبارزین آموختم و اگر بلکه من از دیگران سرمشق گر ٬کردم می

نی بیافتند که چگونه مقاومت کردند اخواستید که برای من ناراحت بشوید به یاد آن پدر و مادر و برادر

 .کنند و می

امیدوارم که زحمتکشان مرا در این راه . به هر حال این چند خط را به عنوان وصیت نامه نوشتم

 .شندپذیرا با
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 !کارگر جهان یبه امید آزادی طبقه

 !اریدنابود باد امپریالیسم و نظام سرمایه

 ! بدون استٽمار و استبداد ایجهان و جامعه هایبه امید پیروزی تمام خلق

 ٤١/٤٣/٩١حسین مورخ 
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 کمونیست جوان

 رفیق نبی مفیدی
 

 من  یگل نشکفته

 !ای آماج تیرهای زهرآگین

 ریزد لبانت خون می یاز غنچه

 جگر یخونابه

  

پدرش چوپان بود ولی . زحمتکش در کنار آغل گوسفندان به دنیا آمد یرفیق نبی در یک خانواده

 .سال داشت ٤١نبی در زمان مرگ  رفیق. او هرگز پدرش را ندید

زندگی او در کنار گوسفندان در آغل . شناخت در کودکی مفهوم گرسنگی و فقر و بدبختی را می

کار طاقت فرسا و شبانه روزی مادر پیر و زحمتکش که با جمع آوری و فروش  ٬تنگ و تاریک

کرد و با بیگاری  ی میو خواهر کوچکش که در آمل کلفت ٬هاجنگلی و شستن لباس ارباب هایسبزی

زندگی خود و   و اختالف محیط ٬داد تومان به او مزد می ٤٩00برادرش توسط ارباب که ساالنه 

همه و همه عواملی بودند که قلب و روح لطیف نبی  ٬کردند ارباب که در نزدیکی آغل آنها زندگی می

هیچگاه . لیر و پر نشاط ساخترنج و تعب زندگی از او جوانی با شهامت و د. آزرد بلشویک ما را می

از کار و کوشش در راه آرمان واالی زحمتکشان باز  ایبا کمی سن ذره. هراسید از مشکالت راه نمی

نبی کودکی پر شور و نشاط و خستگی ناپذیر بود و به همین خاطر همه او را  ٬در مدرسه. ایستاد نمی

فیق جان برار روحی با آٽار حزب آشنا در سن ده سالگی توسط معلم بزرگ خود ر. داشتند دوست می

شناخت  کمتر دانش آموزی که او را می. در بین دانش آموزان از محبوبیتی خاص برخوردار بود. شد

رفت و  خوب به روستا می هایرفیق نبی همواره با کوله باری از کتاب. از مرگ این شهید نگریست

داد و با درد و زندگی مردم  ا را آگاهی میخواند و آنه برای کودکان و جوانان هم سن و سالش می

خوب و کمک به زحمتکشان تشویق  هایکتاب یرا به مطالعه هاپیوسته بچه. ساخت زحمتکش آشنا می

راه ه کرد و تظاهرات متعددی ب مدرسه را جمع می هایانقالب همه روزه بچه یآستانه در. کرد می

 .انداخت می

ر و تحت سرپرستی و تعلیم معلم بزرگ خود رفیق خاطر هوش و ذکاوت بی نظیه رفیق نبی ب

" سرخ یشنبه"نمود و بعد از ایجاد تشکیالت دانش آموزی  ایسابقه جان برار در مدتی کوتاه رشد بی

آمد و با کوشش زیاد به کار مداوم و پیگیر در کارهای حزبی و دانش آموزی  به عضویت آن در

زبانزد خاص و عام گردید و کمتر کسی را در محمود  رفیق با آن سن کمش یوقفه فعالیت بی. پرداخت

 . توان یافت که او را نشناسد آباد و حومه می

 ٬کرد حق دانش اموزان پیگیرانه دفاع میه ب هایستای که در مدرسه همیشه از خوئاز آنجا

گرفت ولی فشارهای روحی و جسمی و  و مرتجعین قرار می فاالنژهاپیوسته مورد آزار و اذیت 

چنان برافراشته نگاهداشته و از آن دفاع  پرچم حزب را هم ٬شد ناجوانمردانه که به او می هایحمله
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او حتی . و مرتجعین او را تهدید به مرگ کردند بار فاالنژهادر روستای محل زندگیش چندین . کرد می

ٽر رفقای و اک ٬کشور گسترده بود یشوم خود را بر پهنه یکه ترور و اختناق سایه ٣0خرداد  ٦0از 

خود ادامه داده و همین امر باعٽ گردید که بارها  یچنان به مبارزه هم ٬محمودآباد فراری شده بودند

وضعیت پیش آمده باعٽ گردید که رفیق همراه مادرش به . توسط مزدوران رژیم تهدید به مرگ شود

 .ییالق برود

و روز رفیق دربند جانبرار که برای خبرگیری از حال  به هنگامی ٣0تیر ماه  ٤٣سرانجام در 

در راه پاسداران مزدور  ٬عازم محمود آباد بود ٬برد سر میه زمان در زندان بابلسر ب روحی که در آن

چون )که او را دستگیر کنند  جای اینه ب ٬که منتظر چنین روزی بودند رژیم او را تنها دیده و ازآنجائی

دنبال ه ه خشم و اعتراض مردم محمود آباد را بسال ٤١دانستند دستگیری و سرانجام مرگ رفیق  می

جان او را  غرق در خون و بی یرسانند و جنازه با یک تصادف ساختگی به شهادت می( خواهد داشت

 .شوند در کنار جاده انداخته و دور می

جنایتی که مزدوران خون آشام خمینی در حق این فرزند راستین خلق و این کمونیست کوچک 

 .سابقه است ر عصر کنونی بید ٬روا داشتند

خلل ناپذیر رفیق نبی سرخ و جوان ما در پیگیری در راه آرمان زحمتکشان درس  یعزم و اراده

 .کارگر یبزرگی است برای تمام پویندگان راه آزادی طبقه

   !جاویدان باد یاد کمونیست جوان ما رفیق نبی

باشد که  یق شهید نبی مفیدی میرف ٬چوپان کوچک ٬رفیق جوان یزیر قسمتی از نامه ینوشته

وی به استٽمارگران و  یاین نامه نشانگر قلب آزرده از کینه. به چاپ رسیده است ١٦در توفان شماره 

 .باشد روشن برای زحمتکشان می ایدر عین حال امید به آینده

  

ما مبارزه . توانستیم حرف بزنیم آزادی نداشتیم و نمی ٬زمانی که شاه بود« 

. ریمودست بیاه ما هزاران جوان کشته دادیم تا آزادی ب. تا رژیم پهلوی نابود شدکردیم  می

 چرا اعدام نشدند؟ ٬دادند اینها که جوانان ما را شکنجه می

تا آمریکا و چین و شوروی دشمن ! آقای بازرگان ٬یماگویند آدم خوبی شده حال می

ما باید . توانیم مبارزه را ادامه دهیم نمی ٬اگر با توده نباشیم. ما باید با توده باشیم ٬ما هستند

ما این حکومت  ٬اران را نابود کنیمدیم و سرمایهئحق را بگو ٬دلیری باشیم هایکمونیست

ترسید بگذارید  اگر از ما نمی. حکومتی که ظلم و ستم باشد باید نابود شود ٬خواهیم را نمی

اینها . شود ست نمیهیچ چیز در ٬تا حکومت ما کارگری نشود. ما هم حرف بزنیم

مادرم از صبح تا . دهقان هیچ چیز ندارد.).......( توانند هیچ چیز را درست کنند نمی

چیند  رود علف را می مادرم می. ولی هیچ چیز نداریم بخوریم ٬برد غروب درد و رنج می

 ٬بینم خراب است من اگر زندگی خود را می.).......( تا برای ما از فروش آن غذا تهیه کند

شاه به ما ظلم و ستم . هر جا ظلم و ستم باشد مبارزه ادامه دارد. باید مبارزه را ادامه بدهم

 آیا نه؟. کرد می

اول شوروی . خوبی بودند هایاینها آدم. ما باید راه لنین و استالین را ادامه بدهیم

 .اری شددحکومت آنها سرمایه ٬ی لنین و استالین فوت کردندتوق ٬دوست ما بود

 د بر لنین و استالین درو

 »راه شهدا باقی  ٬جای شهدا خالی ٬در بهار آزادی
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 رفیق منوچهر تهرانی       

 
 

در شهر چالوس دستگیر و بالفاصله پس از دستگیری به  ٣0رفیق منوچهر تهرانی در خرداد ماه 

و پس از رد هر  ٬تروحی و جسمی در زندان نوشهر قرار گرف هایمدت یکماه تحت شدیدترین شکنجه

عفونت گرفته تاریخ  هایاین الشه ٬گونه پیشنهاد سازش و تمکین در مقابل رژیم ضد بشری مالیان

اعدام سپرده شد و قلب عاشق و امیدوارش  یبه جوخه ٤٦٣0تیرماه  ٤٣سحرگاه  در ٬یئقرون وسطا

 .از تپش افتاد

دست یافته که حتی با  هااندیشه چنان شناختی از رفیق منوچهر در پی کسب معرفت طبقاتی به آن

دورانساز و اجتناب ناپذیر مارکسیسم را برگزید و آن  ٬جهان بینی پویا ٬مذهبی ایداشتن چهره و سابقه

یب کمونیسم تبدین تر. طبقاتی قرار داد هایمعیارها و خاستگاه ٬هادرستی محک درک تمام ارزشه را ب

 .ارزشش جان باخت راه پر گاهانه نیز دررا با آگاهی و شناخت رهنمون عمل قرار داد و آ

اری و استقرار سوسیالیسم دباشد که درراه تحقق اهداف انسانی این رفیق یعنی محو نظام سرمایه

 .و دمکراسی واقعی کوشا و موفق باشیم

 

 !رهرو باد خاطرش گرامی و راهش پر
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 رفیق شاهرخ اسفراینی
 

 
رهبران  زوی یکی ا. غاز کردآش را از روزهای انقالب ارفیق شاهرخ اسفراینی زندگی سیاسی

دانش آموزان بجنورد بود و اولین تظاهرات ضد سلطنتی دانش  ین جامعهیسسؤدانش آموزان و از م

رفیق روحی سازش . پا خواسته بجنورد توسط او و دوستانش از دبیرستان دانش بموزان و دبیران آ

نمود و بارها  شدند مقابله می که سد راهش می  او با تمامی مسئولین آموزش و پرورش ٬ناپذیر داشت

ج شده بود و از همین طریق تشکیل جلسات دانش آموزی را در سالن ابه همین دلیل از مدرسه اخر

ضد رژیم  هایآکسیون یاو و چندین دوستش به عنوان گرداننده. یش کسب کرده بوددبیرستان خو

تواند حرکت خروشان  کرد با دستگیری این محرکین اصلی می ساواک که فکر می. شناخته شده بودند

تن از دانش آموزان و دانشجویان را از جمله رفیق شاهرخ را دستگیر  ٤٣حدود  ٬خاموش سازدخلق را 

شاهرخ گشت و در همان  یهمزمان آنها در آموزش و پرورش بست نشستند که منجر به آزاداما . نمود

کردیم و یک آن  ما در زندان مانند شما مبارزه می: "تحصن بود که رفیق شاهرخ سخنرانی کرد و گفت

رفیق شاهرخ از جوانان فعالی بود که طرح  ٬روز پیروزی انقالب". رفت شعار دادن از یادمان نمی

از  ٬با فرار شاه و رسیدن دوران حفاظت از دستاوردهای انقالب. ه به شهربانی را پی ریزی کردندحمل

 .خویش مشغول بود یافرادی بود که شب تا صبح به پاسداری از محله

پس از افشاء شدن هر چه بیشتر ماهیت واقعی جمهوری اسالمی به سازمان مجاهدین خلق 

درستی قوانین تکامل جامعه را بیان ه جست که ب راهی را میاما روح رزمجو و پویای او . پیوست

زحمتکش اعالم دارد و این تفکر را در  ینموده و قاطعانه طرفداری خویش را از حکومت طبقه

به فعالیت خویش در بخش  ٩١لنینستی حزب کار ایران یافت و از تابستان  ــ تشکیالت مارکسیستی

 .کارگری حزب در بجنورد مشغول گشت

وی به . یشد ان داده و هیچگاه تسلیم زورنمشرادمردی بود که سرسختی بی پایانی از خود ن ٬یقرف

ی که اقدام به پاک نمودن شعارهای حزب ئهالهیاخاطر برخورداری از این روحیه بارها با حزب

 اگر احیاناا : "او در حین انجام یک کار مشترک به رفقایش گفته بود. کردند برخورد کرده بود می

او در سندیکای ". رمیگ تقصیرها را به گردن می یمانم و همه خطري پیش آید شما بروید من می

بایست حامی صدها کارگر خباز شهر  این سندیکا می. سیاسی نانوایان شهر عضویت داشت ــصنفی 

 مبارزه با این ید و وظیفهبوهمیشه مانع فعالیت صحیح و سالم سندیکا   شد اما نفوذ حزب توده می

این وظیفه چنان برآمد که در نتیجه  یرفیق از عهده. این رفیق بود یعهدهه سوسیال مزدوران همیشه ب

پس از تظاهرات . دادند حزب توده تن نمی یهیچیک از کارگران به سیاست دلخوش کننده و فریبکارانه

 هایراترفیق شاهرخ مسئولیت برخی تظاه ٬خرداد که جو ترور و اختناق در شهر گسترده شد ٣0

دروغ  هایکه که دستگاه چنان حزب را به دفاع از دمکراسی بر عهده داشت ولی هیچگاه آن یشبانه

. پردازی رژیم اعالم کردند در حین برخورد با پاسدارن دستگیر نشده و یا رابط مجاهدین نبوده است
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 ایست چرا که عدهخود اعتراف نمود که هوادار حزب کار ایران ا ٬رژیم هایرفیق شاهرخ در بیدادگاه

روزی که من از زندان بیرون بیایم : "شناختند و سپس با تهدید به مرتجعین گفت نام مجاهد میه او را ب

 ".یداهمه شماها از بین رفته

زندانی رژیم شاه به دست جالدان . رفیق شاهرخ با حفظ شرف و مردانگی زیست و ایستاده مرد

 .جوخه اعدام سپرده شد به ٣0مرداد  ٤١جمهوری اسالمی در تاریخ 

 رفیق شاهرخ اسفراینی یجاویدان باد خاطره
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 رفیق جانبرار روحی

 یار زحمتکشان

 

 
در  ٬مدآ که با تنها فرزندش از خانه بیرون می هنگامی ٤٦٣0تیرماه  ١رفیق جان برار در تاریخ 

سازند و  پاسداران و مرتجعین شهر بیشرمانه برای او پرونده می. شود شهر محمود آباد دستگیر می

 ٩0از بعد رفیق . نداکنند که او را در بابلسر در حین فرار و با مود منفجره دستگیر کرده اعالن می

رحمانی  ٬موسوی ٬و مرتجعینی چون قنبری هاساواکی یبا توطئه زندان بابل بود روز که در

تیرباران  ٣0مرداد ماه  ٣١فرمایشی در  یگویا به بهشهر برده شد و بدون حتی محاکمه......و 

ٽر ساخت و علیرغم أشهر و روستا را مت یمردم زحمتکش و آزاده یهمه ٬خبر اعدام رفیق. شود می

برای ورود جنازه  هااما مردم ساعت ٬هیچ مراسمی برگزار نگرددکه رژیم تعهد گرفته بود که  این

پاسداران مسلح و مرتجعین محلی شهر را محاصره کرده و حکومت . مانند رفیق به شهر منتظر می

عمل آورده و ه کنند و وقیحانه از دفن رفیق در گورستان شهر جلوگیری ب چندان می نظامی را دو

ش دفن کنند که این خود کینه اخانه  رفیق جان برار را در حیاط یشده شوند پیکر له باالخره مجبور می

 .و نفرت مردم را از این همه جنایات برانگیخت

شناختند از  این رفیق را می یکه زندگی سراسر مبارزه آنهائی یروستائیان و مردم شهر و همه

مدند و احساس همدردی آ ق میرفی ینهراسیده و به خانه فاالنژهاشوم اختناق پاسداران مسلح و  یسایه

 . کردند می

بعد از . دنیا آمده دهقانی در شهر محمود آباد ب یدر یک خانواده ٤٦٣١رفیق جان برار در سال 

بعد از . لتحصیل گشتااخذ دیپلم وارد دانشکده علم و صنعت شد و در رشته مهندسی مکانیک فارغ

سالی که در هنرستان  ٩مدت . کار شده ول بعنوان دبیر هنرستان مشغه مدتی در شرکت نفت اهواز ب

رو بارها ساواک او را تعقیب و  از آگاه کردن هنر جویان غافل نبود و از این ایلحظه ٬کرد تدریس می

او بعد . در اٽر فشار ساواک از کار خود استعفا کرد و به زادگاهش برگشت ٤٦٩٣در سال . آزار کرد

در اینجا هم پیوسته هنرجویان را تشویق به مبارزه . شد  از چندی در هنرستان آمل مشغول تدریس

 ایبه همین خاطر چهره. نمود کرد و بین آنها مخفیانه کتاب پخش می رژیم مزدور شاه می یعلیه

را به خوبی " توفان"قبل تشکیالت  هارفیق ازسال. دوست داشتنی در بین معلمان و محصلین بود

رفیق  ٩١زی به آن بپیوندد و سرانجام در اوایل سال شناخت و آرزوی قلبیش این بود که رو می

حزب کمونیست کارگران و )به حزب کار ایران  ٬کارگر یجانبرار روحی به حزب پیشتاز طبقه

 . پیوست( دهقانان سابق

رفیق پس از پیوستن به صفوف حزب با شور و شعفی وصف ناپذیر به اجرای وظایف حزبی که 

با اوج گرفتن مبارزات خلق . همت گماشت ٬تکشان ایران استکارگر و زحم یهمان آزادی طبقه
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رفیق جانبرار برای آگاه و متشکل کردن  ٬بنا به رهنمود حزب ٬رژیم مزدور شاه یقهرمان علیه

تحقیق و نشاء به کمک دهقانان  یدهقانان به روستاهای اطراف محمود آباد رفت و با تشکیل کمیته

کرد  از خصوصیات بارز این رفیق بود برای دهقانان صحبت میهمه جا با صبر و حوصله که . شتافت

فئودالی و افشای ستمی که از سوی  هایزمین یو در متشکل شدن دهقانان و تشکیل شورا و مصادره

در . رفیق بی ٽمر نماند هایتالش. ی داشتئنقش بسزا ٬رفت ارن بر دهقانان میدو سرمایه هافئودال

 .و در چندین مورد هم دهقانان به حقوق خود دست یافتندوجود آمد ه چندین روستا شورا ب

رفتق جانبرار در زمان حکومت نظامی بختیار مزدور به ایجاد کتابخانه که در نوع خود اولین 

 اما واپسگرایان و مترتجعین بعد از انقالب مغول وار آن. شهر محمود آباد بود همت گماشت یکتابخانه

رفیق بر طبق . تحت تعقیب پاسدارن و فاالنژهای شهر بود هارا به آتش کشیدند و خود او مدت

امپریلیسم آمریکا و سوسیال امپریالیسم روس و ایادی آنها و  یرهنمودهای حزبش مبارزه را علیه

 یخصوص پس از حملهه ب. های انقالب بهمن سرسختانه به پیش برددچنین برای دفاع از دستاور هم

 ٬ارزیابی کرد هاامپریالیست هایرا توطئه ا که حزب ما به حق آنرژیم متجاوز عراق به خاک میهن م

با تمام توان در مقابل این تجاوز ایستادگی کرد و برای اٽبات حقانیت دفاع از میهن دست به تبلیغات 

نمود و به موازات آن  رفیق در روستاها با بیانی ساده دهقانان را تشویق به مبارزه می. شدیدی زد

 .نمود امپریالیسم را افشاء می ایادی هایتوطئه

 یکرد و کمک و همدردی با آنها را وظیفه رفیق خود را در غم و شادی روستائیان شریک می

و چه روزهای   رفت که در کار نشاء و وجین به روستاهای مختلف می طوریه دانست ب خود می

زندگیش در نشاء و وجین کرد و حتی تا آخرین سال  پیاپی خستگی ناپذیر دوشادوش دهقانان کار می

همه او را دوست . شناختند خوبی او را میه روستائیان محمود آباد ب. کمک به دهقانان را دریغ نداشت

 . کردند داشتند و از سادگی و مهربانی و از عشق عظیم او به خودشان صحبت می

یران را حزب کار ا ٬کارگر یپرچم خونین حزب طبقه ٬رفیق جانبرار یاعدام ناجوانمردانه

یوغ ستم و استٽمار برای ایرانی آباد و  ی زحمتکشان ازئتر ساخت و عزم ما را در امر رها خونین

 .استوارتر ساخت ٬آزاد

 

 ره در گذر کن ٬تو آوای ما

 برو گرد جهان سیر و سفر کن

 ببین بر زخم عالم مرهم ما

 ببین بر گیتی پرچم ما

 که موج است و خونین است و افشان

 شن و دائم فروزانچو مشعل رو

 

 

 رفیق جانبرار روحی مردم و شهادت

 (گزارشی از رفقای محمود آباد)
  
مرداد شهید جان  ٣١آری در سحرگاه . گلی از توفان خلق برچیده شد ٣0مرداد  ٣١تاریخ  در

جانش را فدای خلق و آرمان واالی خود کرد و تا ( این شاگرد واالی رفیق قدرت فاضلی) برار روحی 

لحظه مقاومت و ایستادگی از خود نشان داد و لب فروبست و اسرار خلق را برای دشمن بازگو  آخرین

 .نکرد و پرچم حزبش را با افتخار باال نگاه داشت

 :گفت مردادهای زندگیش چنین می یرفیق جان برار درباره

 

مردادهای بعد از انقالب را یا در حال جنگ و ستیز و یا در حال فرار از  یهمه «

 ». سر بردمه ست مرتجعین بد
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ارتجاع قلب قهرمانمان را شکافت و قلبی را که  هایو باالخره در مرداد ماه بود که گلوله. 

 .از جمع مردم گرفت ٬تپید راه آرمان واالی زحمتکشان و پیروزی آنان می عمری در

شهر بهشهر دنبال جسد به ه ب. چاپ شد و به گوش ما رسید هاخبر اعدام روز بعد در روزنامه

شهید تعهد  یرفیقمان را آوردند و از خانواده یشب بود که جسد شکنجه شده ٩/٢رفتند و حدود ساعت 

گونه مراسمی برگزار نکنند و در گورستان مسلمین دفن نشود و تصمیم بر این شد که  گرفتند که هیچ

که گفته  با این. اع کردندشهید اجتم یمردم از هر نقطه در حیاط خانه. ش دفن شوداشهید در حیاط خانه

زن و مرد گریه . ی برای ایستادن نبودئبودند که کسی نباید در آنجا اجتماع کند ولی در حیاط جا

رفیق را . کردند کوفتند و هر یک از شهید و کارهایش صحبت می کردند و بر سر و روی خود می می

یاد ه از او ب که خاطرات خوشی رازدند و  بر زمین گذاشتند و مردم هر یک بر سر و رویش بوسه می

ارش قو از شجاعتش و از رفتار درست و با ٬از فداکاریش ٬از مهربانیش. کردند داشتند بازگو می

از او صحبت  هاو دم در خانه هامردم در سر کوچه. رفیق را شبانه دفن کردند. کردند صحبت می

با یکدیگر در . را از داست داده بودند انگار عزیزترین فرد خود ٬کردند کردند و ناله و زاری می می

نه دزدی  ٬ند؟ نه جنایتی مرتکب شدهاکردند که او چکار کرده که او را کشته این مورد صحبت می

خوبی و محبت چیز دیگری از او  ٬ما جز مهربانی. کرده و نه هیچ کار خالف دیگری انجام داده

ند دکه از طرف سپاهیان جالد گفته بو با این ٬بودندهمسایگان رفیق برای او لباس سیاه پوشیده . یماندیده

هیچگونه مراسمی نباید برای شهید گرفته شود و با همه شایعاتی که سرسپردگان انحصارطلبان در 

 ٬نویسد شهید پاسدار هست و اسمتان را می یکه دم در خانه سطح شهر پخش کرده بودند مبنی بر این

مدند آ می. وردندآ مدند و از پاکی و صداقتش سخن به میان میآ مردم دسته دسته هر روز برمزارش می

 یترین دهات به خانه حتی از دورافتاده. خواستند تا یادگاری برای خود نگهدارند و عکسی از او می

او با  ٬روزی گاوم را دزدیده بودند": گفت زنی می. کردند یش تعریف میهامدند و از خوبیآ شهید می

شخص دیگری ". دید که من ناراحت هستم برایم گاو دیگری خرید و آورد من برخورد کرد و وقتی

". م را درست کردمامن خانه سازی داشتم و او از نظر مالی خیلی به من کمک کرد تا خانه: "گفت می

من دوماه اجاره خانه ام عقب افتاده بود و پولی برای پرداخت آن نداشتم و : "گفت زنی آه و ناله کنان می

 ".م را پرداخت کنمانداشتم ولی او به من کمک کرد تا اجاره( رفیق)ی با او ئه آشنابا اینک

مد و به ما کمک آ و وجین می ءدر زمین ما برای نشا: "گفتند مدند و میآ افراد زیادی می

من به بیماری سختی مبتال بودم و او به من کمک کرد و مرا برای درمان : "گفت دیگری می". کرد می

 ".........ساندبه دکتر ر

عشق به زحمتکشانی بود که  ٬او به خلق بود یعشق بی اندازه یاین مسائل بازگو کننده یهمه

عشق به مردمی که به خاطر آنها جان خود را  ٬تمام طول زندگی خود را با درد و رنج گذارنده بودند

ن برار برای ما کاری انجام گفتند که شهید جا مدند و میآ در میان سپاه در مورد کسانی که می. فدا کرد

اجیر ( مردم)اینان : "میگفت ٬کردند یش تعریف و تمجید میهایش و فداکاریهاداده است و از خوبی

آنها با این وسیله سعی در ". شخص تبلیغ کنند  گیرند و وظیفه دارند که برای این شده هستند و پول می

 ایبا هر وسیله...( سپاه و )اینان . تبلیغ نکنند تحریک مردم داشتند که دیگر مردم برای رفیق جان برار

چنان  که رفیقمان آن! و امکانی سعی داشتند رفیق را در میان مردم بد جلوه دهند ولی زهی خیال باطل

 .رژیم هیچ سودی ندارد هایکارهایش در دل مردم نشسته است که این دست و پا زدن

 جان برار
 
 !جان برار  ٬آه

 مبه آرمان حزب کار قس

 کز قطره قطره خون تو

 :سر بر خواهد کرد                   جان براری تازه

 قطره قطره خون تو باید جمع گردد

 .وانگهی دریا شود                                     
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 !ای جان برار  ٬آه

 خلق قهرمان ما

 با دریای خون خود

 از پلیدی ها     پاک خواهد کرد کشور ما را

 طفل کوچک توهنگام که 

 بزرگ جان براری دیگر شود

 هنگام که پرولتاریای ایران

 تحت هدایت حزب کار خود

 زمان آن     ٬را بروبد از زمین هاناانسان

 :زنیم همه با هم فریاد می

 یمانهادر رگ ٬خون خلق: خون جان برارها

 جوشد یمان میهادر رگ

 گیرد به سخره می          که سرب داغ جالدان را

 !ای جان برار ٬ه آ

 به آرمان حزب کارمان قسم

 که وفای به عهد را 

 همچون تو         با رنگ سرخ خون خود

 سرخ تاریخ یبر پهنه

 مبارزهای با قلم توده

 حک خواهیم کرد

 ه خواهیم کردزبلند آوا              و یاد تو و یاران را

 ٬مئما پاسداران آرمان توا

 .آرمان حزب پرولتاریا

 ریم خلق قهرمان ایران راما پاسدا

 و پاسداریم فرزند کوچک تو را

 برای حزب پرولتاریا        تا جان برار دیگری شود

 تا راه پویای تو را 

 همچون پویندگان با ایمان

 همچون تو فرزند کارگران

 .بپیماید.....و همچون داریوش و نبی و 

 زنده حزب ما 

 زنده باد پرولتاریا و خلق قهرمان ما

 گونه باغ زندگی این چرا"

 "از گل تهی گردد                                        

**************************************** 

 زندگی هر چند شیرین است

 زندگی هر چند نوشین است

 و اما بندگی و بردگی ننگ است

 و باید بندهای ظلم و استٽمار را از هم گسست

 داناگر چه جایگاه ما شود زن

 دار هایو یا چوبه

 

 

*************************************** 
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 سالم ای نوگالن باغ

 سالم ای پرپر از بیداد دژخیمان

 سالم ای یاوران صبح

 اگر چه دیو استبداد

 ز خشمش کف به لب دارد

 وگرچه دشمن زخمی

 دارد هاخیال حمله

 ولی آنان که با ما عهدها بستند

 و نشکستندو آنان که وفا کردند 

 سپردنده دار ب هایو قامت را به چوبه

 و زیر بارش رگبارها مردانه آزادی صدا کردند

 آزادگان ییادشان در خاطره

 همواره جاوید است

 همواره پابرجاست

 و راهشان پاینده و برپاست

 خون سرخ این شهیدان

 پرچم فردای ماست

 شان قلب خونین و هزاران پاره

 رهنمای ماست

 ودزنده باید ب

 از برای رفع استبداد

 و از برای انتقام این شهیدان

 .زندگی را دوست باید داشت

 ٩/٩/٣0بهروز 
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 رفیق داریوش انصاری
 

 
قبل از انقالب آغاز کرد و نقشی بسیار  هایویش را از اعتصابرفیق داریوش انصاری زندگی خ

در اوائل پیروزی . دانش آموزی هنرستان صنعتی بجنورد داشت هایراه انداختن تظاهراته فعال در ب

او . مشغول گشت....... انقالب برای حفظ دستاوردها به کار در جهاد سازندگی و مواظبت از شهر و 

 :گفت خویش سخن می یههمیشه با افتخار از گذشت

راستی او کسی بود که ه و ب" شدم تفرقه افکنانه آنها نمی هایمن هیچگاه تسلیم سیاست"

خواست به خلق خدمت کند و وقتی با بی عملی این نهادها و سعی آنها در حفظ نظام حاکم بر جامعه  می

 .دآنها را ترک کر ٬و سوسوهای اختناق روبرو گشت هاو از طرفی با تنگ نظری

حزب کار  ٬کارگر ایران یل و حزب پیشتاز طبقه -م  رفیق راه روشن پیروزی خلقش را در

با حزب کار ایران آشنا شد و همانسال نیز دیپلم خود را گرفت و در قسمت  ٩٢زمستان . ایران یافت

ور احساسات پرش ٬کرد آنچه در اولین برخورد با او جلب توجه می. دانش آموزی مشغول فعالیت گردید

چنان با  حرکات دستش آن ٬هنگام سخن گفتن از حزب و از مبارزه. و قلب خشمگین و سوزانش بود

ی با او ئکه در اردو یئرفقا. ساخت شد که همه را در خویش غرق می ابهتش هماهنگ می پر یقیافه

یگر پیدا کردیم افراد پرشوری همانند صمد و گلسرخی د ما همیشه فکر می: "گفتند می ٬آشنا شده بودند

حزب ما باید به  ٬کند آنها را به خوبی زنده می یترین رفتار داریوش خاطره نخواهند شد ولی کوچک

رفیق داریوش بر سر اصول سازش ناپذیری و سرسختی بسیار داشت ."ی افتخار کندئداشتن چنین رفقا

عالیتش برای مدت زیادی از ف ٬نمود با یک رفیق در مورد حفظ اصول حزب بحٽ می هاو گاه ساعت

حزب نگذشته بود که در میان تمام دوستانش به عنوان یکی از مستعدترین افراد که جان در راه انقالب 

صحبتی با او هیچگاه خسته  چنان که از هم آن. طبعی شوخ و سرزنده داشت. نده معرفی گشتاگذارده

حزب کوشش  هایضعف برطرف نمودنرفیق خستگی ناپذیر در پذیرش مسئولیت و . شدی نمی

. شد حزبی با وجود او تکمیل می هاینمود و شاید اغراق نباشد اگر بگوئیم بسیاری از فعالیت می

استعداد فراوانی را برای سرودن شعر و نقاشی دردهای اجتماع در  هااحساسات شورانگیز او به توده

و تمام این خصائل برجسته بود  ایتر از همه در کارهای توده خوش داشت و مهم یخط ٬او نهفته بود

: گفت او همیشه می. پر افتخار حزب طبقه کارگر ایران نائل آید  به عضویت ٩١باعٽ شد که در سال 

و آنگاه که مرتجعین ." ی و عضویت من در حزب استئترین لحظه در زندگی من سالروز آشنا بزرگ"

 در آن. آنان اسیر گشترفیق داریوش در چنگال  ٬ترین رهبران مردم بست کمر به دستگیری ارزنده

تواند چنین روح بزرگی را در قفس کوچک اسیر  رژیم هیچگاه نمی: "زمان اکٽر رفقایش میگفتند

او از ابتدا . خوبی این ادعا را اٽبات نموده رفیق در زندان ب یشاداب و زنده یو روحیه. "سازد
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این : "ایش سفارش کرده بود کهدانست که باید برای مرگی پرافتخار خویش را آماده سازد و به رفق می

این است که حزبمان در بیرون جریان داشته باشد فکرتان را  ٬مهم نیست که ما در بند محبوس باشیم

یم آخرین پیغام او از زندان امحکم باشید که ما ایستاده ٬برای ما مشغول نسازید به کارهایتان فکر کنید

او به کارگران و دهقانان و به تمامی رفقایش  ٬سته بودلبخند سرخش بود که به هنگام اعدام بر لبانش ب

ش نه در ااما خاطره. سرب داغ رفیق داریوش را به خاک غلطاند. پیروزی حتمی فرداها را نوید داد

رفیق داریوش قلب . خاک بلکه در قلب همرزمانش و هزاران کارگر زحمتکش حفاظت خواهد شد

مرداد  ٣١: تاریخ اعدام. )اما از کار نیافتاد ٬م ایران شدای رنجدیده و محروه پندهخونین و پرطپش ت

٣0) 

 یادش جاویدان و راهش پایدار
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 رفیق مسعود نائبیان
 

 
کمی تفحص و جستجو او را به  ٬با حزب کار ایران آشنا گشت ٩٢ال رفیق مسعود نائبیان در س

بزرگی همچون لنین و استالین و هموار  هایاین حزب و پیروی از راه مارکسیست یسختی دلباخته

 ٩٢گرفت و در سال  ٩١سال  او دیپلم خویش را در. ایران نمود یساختن مشکالت زندگی ملت ستمدیده

و در خدمت حزب خویش و در همکاری با سایر رفقایش به خدمت به خدمت سربازی روانه گشت 

گروه آنها در آنجا . خلقش مشغول شد و بدین ترتیب با انتخاب حزب به شهرهای جنگ زده اعزام گشت

که به خاطرش به آنجا آمده بود و از طرفی  ایاز یک طرف وظیفه ٬با مشکالت بسیارمواجه بود

کرد و از  شان میددستگیری تهدیه دن مارک ضد انقالب به آنان بتهدیدهای دادستان کل انقالب با ز

ی برای ورزش و ئهااما او و رفقایش دست به تشکیل گروه.... طرفی نبودن وسایل خوراک مسکن و

ه بسیارشان به آنان ب هایدر اٽر خدمت. نمودند زدگان نهایت همکاری را می آمادگی زده و با جنگ

زدگان با فقر و بی چیزی عظیمی دست به گریبان بودند و  جنگ. شدندعنوان دوستی صمیمی پذیرفته 

 .ساخت عشق و ایمان را در دل رفیق مسعود شعله ورتر می هایتمام اینها جرقه یمشاهده

ترین و فداکارترین رفقا به  عنوان یکی از با صالحیته رفیق مسعود ب ٩١در اواخر سال 

ئت حاکمه باعٽ شد یفشارهای ه ٬و پس از گذشت چند ماهعضویت حزب پرولتاریای ایران پذیرفته شد 

ت قهر و. مسعود مبارزی خستگی ناپذیر بود. زده به بجنورد بازگردند که رفقا از مناطق جنگ

ساعت است که  ٣١"گفت  کردی برای انجام امور حزبش عجله داشت و برخی اوقات می می شمالقات

رفیق داریوش انصاری دو دوست همکار وفادار یکدیگر او و ". م و امشب هم کلی کار دارمانخوابیده

کردند و با  هایشان را نیز با یکدیگر و برای رسیدن به هدف بزرگشان طی می ی که ٽانیهئرفقا. بودند

مسعود در اوایل با قسمت دانش آموزی حزب همکاری   رفیق. یکدیگر نیز جان به راه خلق سپردند

ل باطنی خویش برای کار کردن میان کارگران و زحمتکشان در نمود و سپس به خاطر عالقه و می می

او . شد خوبی شناخته میه یش با دیگران بهارفیق مسعود در بحٽ. بخش کارگری حزب فعالیت نمود

 ٬داد حزب و اصولش یعنی آنچه زندگیش را تشکیل می ٬با کالمی آرام ولی درخشنده به دفاع از مردم

 هایبه بحٽ هاردن افرادی که روزهایشان را در سر چهارراهپرداخت و بارها با مسخره ک می

اینها نه تنها : "گفت می ٬شدند و گاه راست گذراندند و گاه بر طبق منافع چپ می روشنفکرانه می

لعاده اٽیری فوقأاو ت. "ضدش نیز عمل خواهند کرد موقع بره شناسند بلکه ب لنینسیم را نمی ــمارکسیسم 

این مهم نیست که حزب ما : "گفت حزب می یاالت آنها دربارهؤدر جواب س روی رفقایش داشت و بر

. هنوز کوچک است من اطمینان دارم که حزب همان تشکیالتی است که باالخره پیشرفت خواهد کرد

او در . توفانی شود ٬خواهید او معتقد بود که کافیست کمی همت داشته باشید تا هر کسی را که می"

نمود و  ٽرترین اعضا برای پیشبرد امور حزب فعالیت میؤن یکی از معنواه اواخر عمرش ب

دستگیری و سپس اعدام این رفیق دلبندمان گر چه برایمان سخت . بسیار بر عهده داشت هایمسئولیت

 رفیق مسعود واقعاا . بود ولی فداکاری و قاطعیتی که او از خودش نشان داد سرمشق بزرگی برای ما بود

زندان همچون  راو د. بیشترش بودیم هایبود و ما شاهد تالش بود و ایکاش هنوز می یک انقالبی نمونه
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استوار ماند و همین که خبر دادند که حکمش اعدام است با افتخار سرود  ٬تمامی فرزندان توفان خلق

به همراه رفیق داریوش  ٣0مرداد  ٣١رفیق مسعود در سحرگاه . پرشکوه حزب را زمزمه کرد

 . جالدان کوردل جمهوری اسالمی قرار گرفت هایابل گلولهانصاری در مق

 .ش از افتخار حزب کار ایران استازندگی رفیق مسعود و مرگ شجاعانه

 ! یادش گرامی باد
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 رفیق مهدی شیرخدا    

 
 

ل در در روستای بیزکی از توابع کیاکالی شهرستان باب ٤٦١٣رفیق مهدی شیر خدا در سال 

ی را در این روستا ئاو دوران تحصیالت ابتدا. زحمتکش و بی زمین چشم به جهان گشود ایخانواده

با حزب کار ایران  ٤٦٩٢او در سال . گذراند و پس از آن جهت تحصیل متوسطه به قائمشهر رفت

 ٬به سرخپس از ایجاد تشکیالت دانش آموزی شن. آشنا شد و آغاز به مبارزه در صفوف آن کرد( توفان)

رفیق به عضویت آن در آمده و با کوشش و فعالیت به وسعت دادن این تشکیالت و بسیج دانش آموزان 

کارهای شبانه روزی وی در حول تشکیالت شنبه سرخ و حزب و فروش نشریات آنها . در آن پرداخت

دستگیر  ٤٦٩١ ی و سرانجام در آبانئارتجاع شناسا یوسیلهه طور علنی در این شهر باعٽ شد تا به ب

 .گردد

از زندانی به زندان دیگر و سرانجام به سیاهچالی در  ٬رفیق در طول هفت ماه در بند بودن

 .سیستان و بلوچستان تبعید گشت هایاطراف بیابان

 ٬ماه زندانی ١او پس از . به خاطر مقاومت بی نظیر رفیق مهدی بود هاتمام فشارها و تبعید کردن

رژیم در مدت زندانی بودن رفیق ازهیچ جنایتی در . گردد از زندان آزاد می ٣0سرانجام در اردیبهشت 

 .وی فرو گذار نکرد یقبال خانواده

ماه  ٦رفیق درست  ٬ما حاکم شد یکه دیکتاتوری عریان و فاشیستی بر جامعه ٣0بعد از خرداد 

ت به رفیق و رژیم نسب یعمق کینه. زندان قائمشهر گردید یپس از آزادی مجدد دستگیر و روانه

باعٽ گشت که او را پس از سه ماه تحمل شکنجه و مقاومت  ٬لنینیسم ــمارکسیسم  ٬پاکش یاندیشه

 یرفیق مهدی جان خویش را در راه آرمان واالی طبقه. به شهادت برسانند ٣0قهرمانانه در شهریور 

مرگ سرخ را با  ٬گیناو بین مرگ سرخ و شرافتمندانه و زندگی نن. فدا نمود( توفان)کارگر و حزبش 

 .باز به آغوش کشید یسینه

 ــآری او از بین ما رفت با این امید که رفقا راهش را ادامه داده و پرچم ظفرنمون مارکسیسم 

راه رسیدن به این هدف جان باخت و ما رفقای متشکل در  او در. لنینیسم را همواره سر پا نگهدارند

جسارت و  ٬شجاعت ٬او و با درس آموزی از مقاومت یداشت خاطره حزب کار ایران ضمن گرامی

 .راهش را تا استقرار سوسیالیسم ادامه خواهیم داد ٬جای زندگی ننگین از رفیقه سرخ ب گپذیرفتن مر

 یاد رفیق مهدی گرامی و راهش پررهرو باد

 لنینیسم ــپیروز باد مارکسیسم 

*** 
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 رفیق اصغر پهلوان
 

 

ی که رفیقی ئو از آنجا. وارد حزب گردید ٩٢رفیق اصغر پهلوان در سال 

دانست  هماره زندگیش را صرف حزب پرولتاریا نمود و می ٬آگاه و پرشور بود

ن ااردی یابد که سرمایهئاتواند از فقر و بدبختی ره کارگر در زمانی می یطبقه

رفیق به . را نابود کرده و خود حاکمیت را در دست گیرد هااین دشمنان خلق

دانست که این کار زمانی عملی خواهد شد که زحمتکشان به آگاهی  خوبی می

ین خاطر از همان ابتدای عضویتش در حزب معتقد مبه ه کافی رسیده باشند و

دشمنان خلق  یجانانه مبارزه کرد و علیه باید ٬بود که با وارد شدن در حزب

را ( بجنورد)رفیق اصغر مسئولیت فروش ارگان در شهر خود . پیگیرانه جنگید

رژیم را  یبه عهده گرفت و از این طریق با تبلیغات وسیعی ماهیت جنایتکارانه

کارگر این تنها حامی واقعی پرولتاریا را برای  یافشاء و خط مشی حزب طبقه

اینجا بود که رفیق همیشه خاری بود در چشم . کرد تر می وشنزحمتکشان ر

که یکبار به جرم  گرفت چنان همیشه تحت تعقیب مزدوران قرار می ٬دشمنان

. شعار نویسی دستگیر ولی با فشار حزب ما و مردم بجنورد از زندان آزاد گردید

سی هنگام ترک زندان با سماجت از پاسداران وسائل شعارنویه رفیق اصغر ب

 ".کنم از امشب دوباره کارم را شروع می"خود را پس گرفته و گفت 

توسط حزب برای اعزام به شهرهای جنگ زاده آماده  ٩١سپس در سال 

گشت و مشتاقانه رهسپار شهرهای جنوب شد و تا آخرین لحظات با کوشش و 

 .زده پرداخت جدیت به انجام امور خویش و رسیدگی به مردم جنگ

دلیل اصرار برای حفظ دمکراسی و مقابله با پاسداران در ه رفیق پهلوان ب

 یدلیل شجاعت بسیارش در میان مردم بجنورد چهرهه ب.... و  هاخیابان

در   خرداد نیز نقش بسیار فعال ٣0سرشناس و معروفی بود و در تظاهرات 

تظاهرات . عهده داشته چماقداران و اوباش ب یدفاع از مردم در مقابل حمله

خون کشیده شد و منجر به کشته شدن دونفر و ه که توسط پاسداران بمزبور 

عیان نزد مردم قهرمان ه جنایت رژیم را ب ٬بسیاری شد یمجروح شدن عده
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ترین دالیل که هیچگاه  ولیکن ارتجاع مذبوهانه با مسخره. بجنورد آشکار نمود

 .انداخت رفیق ما و چندین تن دیگر یعهدهه کشته شدن دو نفر را ب ٬ٽابت نشد

ه خرداد توسط دژخیمان دستگیر شد ولی در آن لحظه ب ٣٤رفیق به تاریخ 

خاطر نجات رفقایش ه توانست از چنگ پاسداران بگریزد ولی ب راحتی می

شیروان و  ٬بجنورد هایاز آن پس نیز زندان. تصمیم گرفت خود را تسلیم کند

ندانه گذراند و در اولین باالخره زندان وکیل آباد مشهد را به مدت سه ماه پیروزم

پاسداران و  یدلیل رفتار وحشیانهه روزهای زندان با همراهی سایر زندانیان ب

جسمی و روحی دست به اعتصاب غذا زد که مورد حمایت بسیاری  هایشکنجه

از مردم قرار گرفته و باعٽ شد تا مادران و خواهران بجنوردیمان در دادسرای 

 .بجنورد متحصن گردند

رفقای هم سلول رفیق اصغر رفیق نادر رازی از رفیق چنین یاد یکی از 

 :کند می

آرامش و صفایش وقتی که خیلی  ٬صدای نازک ٬رفیق با آن هیکل تنومند"

بالفاصله ٬شود ساده و آرام به وکیل بند زندان گفت که با یک جیره غذا سیر نمی

و تنها کسی بود دستور دادند که از آن روز رفیق اصغر دو جیره غذا بگیرد و ا

یاد او همراه با این  ٬گرفت و بعد از رفتنش که در زندان که دو جیره غذا می

وقتی که زندانیان شنیدند که رفیق اصغر را برای اعتراف در . موضوع بود

همه  ٬نداو همدستانش کتک زده" قاضی شرع"در مقابل " دادگاه اسالمی"

او خوب . ر تنها یک زندانی نبودچرا که رفیق اصغ ٬کردند نفرتشان را بیان می

قدر غمخوار دیگران بود  آن ٬پیر و جوان ٬و مهربان بود که همه دوستش داشتند

 که هیچکس پی به غم و اندوه او نبرد و در تمام مدت زندان فقط یکبار مادر

علیلش را که دیگر نیست تا با یاد اصغر و یدهللا عزیزش چشمان نابینایش را بر 

هم چه دردناک و اندوه بار  آن ٬توانست به دیدارش بیاید ٬ن نشاندخوه مزارشان ب

و رفیق تنها کسی بود . که مدتها یاد او در خفا اشک به چشمان رفیق اصغر آورد

که مبادا افشای این مطلب باعٽ ترحم  دانست و از ترس این که این مسئله را می

چکس حتی با خود رفتن مادر رفیق اصغر با هیدیگران شود تا مدتها پس از 

 .رفیق اصغر در این مورد صحبت نمیکرد تا علت افزونی درد و اندوهش نگردد

 هنگامه عالی و عزمی شکست ناپذیر ب ایرفیق اصغر پهلوان با روحیه

 ٬او گفته شده بود که مرگش دست خودش استه ب. نمود محاکمه از خود دفاع می

گردن دیگران انداخته و افرادی ه یا مسئولیت جرائمش را به عهده بگیرد و یا ب

. عهده گرفته را ب( افتخاراتش" )جرائمش"رفیق مصممانه تمامی . را لو بدهد

دفاع از انقالبیون در برابر  ٬خرداد ٣0شرکت در تظاهرات آزادیخواهانه  ٬آری

نه " توفان"چماقداران و باالخره فروش صدای رسای زحمتکشان و کارگران 

تواند با خود  ترین امتیاز است که یک بلشویک می رگبلکه بز ٬تنها جرم نیست
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خاطر اصولیت خویش مصمم شد خون ه داشته باشد و چنین شد که رفیق ب

مردم بجنورد مرگ او را بسیار ناگوار تلقی . انقالب نماید یرنگین خود را هدیه

اما اینک خون  ٬بجنورد پهلوانش را از دست داد" ٬"پهلوان هم شهید شد. "نمودند

اما دلیری  ٬پهلوانشان رفت ٬هاتوفانی" ٬"همگی ما جاریست هایهلوان در رگپ

 .مردم بود هایاینها حرف ٬"پهلوان همش زنده مانده یو اعمال شجاعانه

با " رفیق اصغر پهلوان"حزب ما پهلوان خود را  ٤٦٣0شهریور  ٤٢در 

ان ما که رفیق قهرم. قلبی آکنده از امید و آرزو به خلق زحمتکشان تقدیم نمود

اسرار خلق را در سینه پر  ٬مرگ با شرافت را به زندگی ننگین ترجیح داده بود

جالدان دژخیم خمینی . عشق خویش محفوظ نگهداشت و یادش تا ابد زنده ماند

عشق خلق . رفیق پهلوانمان ارضا نمودند خود را با تیر خالص ازحیوانی  یکینه

 .و با یاد آنان جان خود را تسلیم نمودنٽارش باد که با امید پیروزی آنان زیست 

این هم بسنده نکرد و یکسال بعد از آن برادر همرزم و ه رژیم خمینی ب

رفیق یدهللا پهلوان به همراه دو همرزم دیگر توفانی در  ٬شجاع رفیق اصغر

مادر زحمتکش و فداکار رفقای . به جوخه اعدام سپرد ٣٤شهریور  ٤٩سحرگاه 

شهادت اصغر و همزمان با شهادت یدهللا در اٽرشوک قهرمانمان در سالمرگ 

 .کته کرده و درگذشتسوارده از این مصیبت جانگداز 

باز خون آالم زجردیدگان و  ٬کنونی ایران هر چه باشد یفرجام مبارزه

ارتجاع را در هم شکسته و با  هایپایه هاتوفانی. هدر نخواهد رفته شهدای ما ب

ان خواهند غخود به ارم هایو فرخنده برای خلق ی دفع ناپذیر بهاری تازهئنیرو

 .آورد

سوگند به  ٬رفیق یدهللا و رفقای دیگر و سایر شهدای خلق ٬رفیق اصغر

ما  ٬تان و سوگند به آرمان راسختان سوگند به ماتم مادران ستمدیده ٬خون پاکتان

 این خون یعلیهاز مبارزه  ایلحظه ٬تا خون در بدن داریم ٬و سایر همرزمانتان

آشامان زمان درنگ نکرده و همواره پرچم خونین و ظفرنمون پرولتاریا را 

 .برافراشته خواهیم داشت

پهلوانیت برجای و قلب پرشورت یادگار  یحماسه ٬رفیق پهلوان ٬آری

 .روشن در پیش است هایافق

 یادش گرامی و راه سرخش پررهرو باد

ه این شعر را به رفیق اصغر پهلوان پیش از تیرباران وصیت کرده بود ک 

 .مادرش بدهند

 

 "مادر به تو سوگند"

 که شیرم کن ننگبروبه مادر از 

 دشمن اسیرم یهر چند که در پنجه
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 هر چند که افتاده زنجیر شریرم

 مادر به تو سوگند که مردانه بمیرم

 دشمن نتواند شکند عزم گرانم

 هر چند که اکنون شده آماده جانم

 آنم مادر به تو سوگند که من بر سر

 در راه شرف یک نفس از پای نمانم

 از ضربه شالق شد آزرده تن من 

 پیرهن من ٬غرق است به خونابه دل

 مادر به تو سوگند که باشد سخن من

   جاوید بود پرچم خلق و وطن من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 رفیق نادر رازی
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 این قامت رشید به خون تپیده

 این نوگل پرپر شده

 این یار خاطر جعفر نژاد دالور

 رفیق نادر رازیست

 که اینک در توفان سرود و حماسه ها

 فریندآ حماسه می

 سلف ابومسلم و سربداران و پسیان ٬این یل خراسان

 این رفیق نادر رازیست

 ی شب ایرانکه در سیاه

 از آسمان غمزده و پرستاره ما فرو افتاده است

 

میلیونی رنج و کار هستند و  هایبرند توده پیش می هکسانی که تاریخ را ب

شوند که با  اما گاه کسانی پیدا می. خاموشی نیست این نیروی رزمنده را هیچ

 .سرخی در تاریخ است ینویسند و مرگشان نیز نقطه زندگی خویش تاریخ می

 .جمله افراد بود رفیق نادر رازی نیز از آن

ی با ئبا آشنا ٩٣رفیق نادر رازی زندگی سیاسی خویش را از اوایل سال 

اهتمام وافر وی در  ٬آنها آغاز نمود یلنینیستی و مطالعه ــمتون مارکسیستی 

سیاسی و  یشناخت علم قوانین تکامل جامعه بزودی وی را به یک کادر ورزیده

رفیق از  ٬سال خونین انقالب ٩١که با آغاز سال  چنان آن ٬مودآگاه مبدل ن

 ٬پخش اعالمیه. یک نیروی زوال ناپذیر شناخته شد یمٽابهه فعال و ب هایچهره

....... تسخیر شهربانی و  ٬سازماندهی تظاهرات هاروشنگری در میان توده

اده و برای بعدها آمها رفیق را برای جذب خصائل یک رهبر نوین برای توده

چپ آغاز نمود و  هایرفیق بعد از انقالب همکاری خویش را با گروه. ساخت

سپس به همت وی و چند تن دیگر انجمن فعالیت مشترک دانشجویان و دانش 

مزدور  یحزب توده یعلیهوی از همان ابتدا . آموزان بجنورد تشکیل شد

 نظرات یکید او بر روی نقطهأسختگیری و ت. موضع گیری قاطعی داشت

او در مقابل تمامی  یعالوه بیانات منطقی و برندهه سیاسی خویش و ب

را به عنوان ( توفان)افتخار کار ایران  باعٽ شد تا او حزب پر هااپورتونیست

ی ایران بپذیرد و اندکی بعد رفیق نادر به همراه سایر رفقا به ئتشکیالت پرولتاریا

پایه گذاری کرد و از آن  را دوالیتی بجنور یکمیته ٩٢تاریخ اردیبهشت سال 

رفیق نادر از فهم سیاسی بسیار . گردد پس است که زندگی حزبی رفیق آغاز می

هم اکنون . ی فراوانی در تبلیغ و ترویج و جلب افراد برخوردار بودئو توانا
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رفیق  یپیگیرانه هایبسیاری از رفقای ما زندگی حزبی خویش را مدیون تالش

 .باشد سم و مواضع حزب میلنینی ــدر توضیح مارکسیسم 

کارگر  هایرفیق معتقد بود که یک کمونیست باید بتواند با خصوصیات توده

زندگانی یک کارگر آگاه و  یاز نزدیک آشنا گشته و زندگی و کردار را نمونه

انقالبی گرداند و او که کارگر جوشکار بود و از بام تا شام با این طبقه سرو کار 

عالی این طبقه را در خویش  هایمی استعدادها و خصلتتوانسته بود تما ٬داشت

او کارگری بود که توانسته بود در تشکیل بسیاری سندیکاهای . جمع گرداند

پشتکار رفیق در ایجاد و گسترش تشکیالت کارگری که . ٽر باشدؤکارگری م

باعٽ نمایشات با شکوه اول ماه مه در بجنورد گردید و هنوز هم بسیاری از 

بجنوردی سخنان دلنشین رفیؤ نادر را به گوش دارند که آنها را به کارگران 

رفیق بر . اتحاد و تشکل و مبارزه برای برقراری حکومت زحمتکشان فراخواند

عنوان یک کارگر شایستگی خود را در ه اگر رفیقی بخواهد ب"این اعتقاد بود که 

و با زندگی بیامیزد کارهای سنگین برآید  یمیان کارگران نشان دهد باید از عهده

 ."اتی خویش نمایدقتا آنها را آگاه به منافع طب

با فرارسیدن جنگ ایران و عراق رفیق نادر بنا بر رهنمود حزب داوطلبانه 

جنگ برای دفاع از میهن را بر  یبه جبهه  اعزامی هایرهبری یکی از گروه

 یصحنه حزب ما باید هر چه بیشتر در"که  اینه عهده گرفت و با اعتقاد ب

با  ٬حزب یمبارزات اجتماعی شرکت کند و تا تاریخ زندگی سراسر مبارزه

جای ها یتوانیم در میان توده ما نم ٬ما نگاشته نشود هایو دالوری هاقهرمانی

رفیق دوماه تمام با ." واقعی خویش را بیابیم و از حمایت آنان برخوردار گردیم

 .و کار کوشید بسیار برای دفاع از سرزمین رنج هایایٽارگری

به اتهام شرکت در تظاهرات با  ٤٦٣0خرداد ماه  ٣٤رفیق نادر رازی در 

تن دیگر دستگیر و در  ٤٤همراه ه شکوه مردم بجنورد در دفاع از آزادی ب

روز در زیر  ٤0رفیق چهارماه و . بجنورد و شیروان زندانی شد هایزندان

 .شکنجه طاقت فرسای رژیم حاکم بر ایران مقاومت کرد

هفته برای اعتراض به  همراه سایر زندانیان به مدت یکه رفیق نادر ب

خاطر این اعتصاب و ه رفیق ب. پاسداران اعتصاب غذا نمودند یرفتار ددمنشانه

پس از آن . پاسداران خونریزی معده کرد و به بیمارستان منتقل شد هایشکنجه

ق تا واپسین لحظات رفی. زندانیان را به زندان وکیل آباد مشهد منتقل نمودند

 ییش رفقایش را تشویق به پایداری و ادامههاحیات از داخل زندان با پیام

 .نمود مبارزات برحق حزب می

 :کند یکی از رفقای هم بندش چنین از او یاد می

 ٬همه درس بود ٬همه تجربه بود و عشق و ایمان ٬اول دیدار یاز لحظه"

ج که بیدریغ به دیگرانش بهار زندگیش در زحمت و رن ٣٤از  ئیهادرس
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ی که با او بودند پیش از من و همه حسرتم از آن ئچه خوشبخت رفقا. بخشد می

خون  ٬با وحشت ٬م افزون که جالد از وحشتابود که چرا زودتر ندیدمش و کینه

رفتن سرخ نهالی که . سرخش را بر بیابان سرد و ساکت فروپاشید و جشن گرفت

که نگاشت؟ چه  هان نهال سرافراز که چه دانهو غافل از ای ٬جنگل بود یهمه

خاطر ه ب ٬خاطر انسانیتشه همه دوستش داشتند ب! که نداد؟ خون گرمش هاٽمره

و چه راستین و عاشقانه ایستاد که هرگز  ٬هاخاطر تسلطش بر لحظهه ب ٬ایمانش

 یدژخیم غافلگیرش نکرد و هیچ تالش و تمهید مذبوحانه یهیج حرکت وحشیانه

ترین  چنان سریع و روشنگرانه شرایط را تحلیل و اصولی. ش نکرددژخیم خام

در تشکیالت زندان . کس را یارای مخالفت نبود کرد که هیچ راه را پیشنهاد می

با رفیق و همراه با وفایش اصغر که همه . روح و جوهر زندگی بخش بود

 ."ستودند و از افتادگی و رفعت قلبش سخنها بود آرامشش را می

. زندگی بود یرفیق چنان در زندان زنده بودند که مرگشان نیز همهاین دو 

ی با آنها را که رفیق نادر چگونه برای ئخوب به خاطر دارم روزهای اول آشنا

در سلول  شد و دائماا  فریب دژخیمان مزدور آدلف خمینی بسیار کم آفتابی می

و . بود قران و کتب دیگر مذهبیون یخود همراه رفیق اصغر مشغول مطالعه

اعزام شدند و ما دیگر رفیق اصغر " دادگاه انقالب"روزی که برای اولین بار به 

نزد من آمد و دفترچه کوچکی را همیشه همراه خود داشت به من داد  ٬را ندیدیم

و بعدها دیدم که در این دفترچه لیست آیاتی ا ز قران است که او برای بحٽ با 

که ضعف خودم را در فلسفه  ود و هنگامیآنها را جمع آوری کرده ب ٬مذهبیون

چند کتاب از کتابخانه برای من  یروز با تهیه ای آندبرایش گفتم بالفاصله از فر

کالس آموزش فلسفه  ٬بیان گرم و شیرینش بودیم یو چند تن دیگر که شیفته

 .........گذاشت و چه چیزها که در این مدت نیاموختیم؟

به  هاو چقدر با رفتنش قلب. فیق نادرچه قلب بزرگ و گرمی داشت این ر

 .کینه طپید چون قلب من

برای شناساندن آنها به سایر  ٬اول رفقای بجنورد یپس از اعدام دسته

کرد و  از آنها یاد می ایشدیدش به رفقا به هر بهانه یخاطر عالقهه زندانیان و ب

درون او در  ٬بایست در بیرون انجام دهد آن کاری را که ارگان مرکزی می

و ایمان و عشق این  هاکرد و آنجا بود که من برای اولین بار با فداکاری عمل می

تمامی  ٬کنم رفقا آشنا شدم و امروز نیز هر گاه سرود توفان را زمزمه می

 .لرزد رفقای بجنورد می یوجودم بیاد او و سخنانش درباره

نهانی بر او اندوه پ ٬پس از اعدام رفیق اصغر پهلوان و دیگر رفقای بجنورد

دشمن  یشد که این رفیق در اوج حمالت وحشیانه مستولی گشته بود و باعٽ می

در فکر رفقای خویش . آن یحزبش باشد و آیندهخلق بر پیکر استوارش در فکر 

خرید تا با جمله حتی رفع خطر از وجود  بود و همه گونه خطری را به جان می
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آمد و برای  اس مبدل به سراغشکه جالد نیمه شب با لب رفقا کند و هنگامی

 :ش نوشتااو خونسرد و آرام در وصیت نامه ٬آخرین بار تهدید کرد و رفت

افتخار  ٬کند که سرباز کوچکی از ارتش بیکران زحمتکشان بوده افتخار می

کند که در حزب آهنین کار آموزش دیده و در صفوف آن به مبارزه با  می

 ٬ش رااو تقاضا کرد که هدیه. ه استاری ضد بشر پرداختدارتجاع و سرمایه

 .خون سرخ و گرمش را زحمتکشان همه دنیا بپذیرند

که بدن داغش از  هاچه اشک ٬آخرین روز نیز همه شور و غوغا بود.....

هستیش را مردانه  هاکینه را خیس نکرد و من تنها و مبهوت به او که آخرین گام

: و بدرودی و تنها سخنی کهنگریستم و فقط نگاهی  می ٬داشت و استوار برمی

گرم و خونین و من  ٬و رفت" رویم ولی شما باید ادامه دهید یادت باشد ما می"

 :باز هم او را نگریستم و خواندم

 توفان که روز مرگ یمرغان پرکشیده

 "دریا و موج و صخره برایشان گریستند

در رازی رفیق نا. و چنین بود که رفیقمان را به بیدادگاه رژیم جالد سپردند

 یاز خط مشی خود و از مردم ستمدیده ٬در بیدادگاه رژیم از ایدئولوژی خود

ما و شما  یمبارزه: "رفیق خطاب به رئیس بیدادگاه چنین گفت. ایران دفاع نمود

و مبارزات طبقاتی به ما آموخته است که  هاتاریخ توده. دنیای نو و کهنه است

حافظ نظام کهنه هستید و به خیال شما . کهنه زوال یابنده و نو پیروز است

خودتان با تیرباران من و امٽال من خواهید توانست چند صباحی به حکومت 

اصغر  ٬مسعود نائینان ٬آیا رفقای من داریوش انصاری. ننگین خود ادامه دهید

دست دژخیمان شما تیرباران ه پهلوان و شاهرخ اسفراینی که مرداد و شهریور ب

آنها اسلحه نداشتند ولی در  ٬مسلحانه کرده بودند؟ خیر با شما مبارزه ٬شدند

 ٬تر از اسلحه داشتند و آنهم افکار مترقی و نوین آنها بود عوص یک چیز قوی

آنها  ٬یعنی طرفدار زحمتکشان ٬طرفدار خورشید ٬یئآنها طرفدار روشنا

آنها با تاریک اندیشی و با ظلم و ستم مبارزه . صاحبان واقعی جهان بودند

 ."بودند هاآنها دشمنان واقعی و سرسخت امپریالیست. کردند می

ایران  یعشق به مردم زحمتکش و ستمدیده ٬اتهام رفیق نادر دفاع از آزادی

و جهان و دفاع از استقالل میهن عزیزمان ایران و عضویت در حزب پر افتخار 

 . بود( توفان)کار ایران 

حزبش و مردم  هایاو از آرمان ٬کرد نادر از خود دفاع نمی قرفی

تن دیگر از زندانیان  ١در بیدادگاه رفیق نادر و . نمود ایران دفاع می یستمدیده

حکم در . انقالبی بجنورد از جمله رفیق اصغر پهلوان محکوم به اعدام شدند

 .مورد آنان اجرا شد
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روز اجرا نکرد تا با فشارهای  ٩0رژیم دیکتاتوری حاکم اعدام را به مدت 

رژیم دو راه در . بتواند عزم آهنین رفیق ما را در هم شکند روحی و جسمی

این دو راه یکی اجرای حکم تیرباران و دیگری آمدن به . مقابل رفیقمان گذاشت

رفیق نادر جواب رژیم را از . شدن" آزاد"تلویزیون و خیانت به آرمان خلق و 

کنم چون  می اولین روز محکومیت داده و گفته بود که من تیر باران را انتخاب

م با خیانت به خلق باشد ترجیح أکه مرگ با افتخار را بر زندگی ننگین که تو

 .دهم می

رفیق نادر وقتی رفقای حزبی را بدورد گفت در وصیت خود پیام داد که 

خاک بسپارید ه مرا به کوه های بجنورد کنار رفقایم داریوش و مسعود ب  جسد"

و در ." روند مرا بیاد بیاورند کوه میکه به  تا رفقای حزبیم در هر زمانی

حزب ما چه من باشم و چه نباشم عادالنه خود " ٬وصیت خود به همه اطمینان داد

بی طبقه ادامه خواهد  یرا تا محو کامل امپریالیسم و ارتجاع و تا تحقق جامعه

 ."داد

رفیق نادر در میدان تیرباران محکم و استوار فریاد سرخ را در شعار 

مرگ بر ارتجاع جاری ساخت و در خون پاک خویش  ٬مپریالیسممرگ بر ا

 .اما سرخی این شقایق خونین در آسمان آبی پایدارتر از همیشه بجاست. غلطید

تپد و این رزم سرخ نادر است  این خون سرخ نادر است که در نبض ها می

که در بستر حزب جاریست تا موج خلق را به حرکت در آید و بساط امپریالیسم 

شرف و  یسرلوحه ٬نام رفیق به عنوان سمبل آزادی. و مرتجعین را برچیند

 .پاکباختگی در دفتر حزب ما ٽبت گشته است

 

 

 

 

 

 یوصیت نامه

 رفیق نادر رازی
  

 پرخروش خلق ایرانهای کارگر و توده یبا درودهای فراوان به طبقه

 سرخ کمونیستی به رفقا و هواداران حزبی هایبا سالم

بسی افتخار و مباهات است که سرباز کوچکی در خدمت  یهبرای من مای

بسی افتخار است که  یبرای من مایه. سپاه بیکران کارگران و زحمتکشان هستم

. هستم" حزب کار ایران"کارگر ایران  یجزء کوچکی از ستاد پیشاهنگ طبقه

ی کارگران و ئکنم که تحت رهبری حزب کار ایران در راه رها من افتخار می
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اری و در نهایت آرمان واالی دکشان ایران از یوغ امپریالیسم و سرمایهزحمت

مبارزه ٬درد و رنج هایسوسیالیسم و کمونیسم و خوشبختی تمامی توده

کارگر  یستاد پیشاهنگ طبقه ٬کنم که در حزب کار ایران من افتخار می.کنم می

مونیسم را کارگر و آرمان واالی ک یی طبقهئایران تربیت شدم و ایمان به رها

 .آموختم

یعنی جانم را در راه  ٬ترین چیز چنین آموختم که چگونه بی ارزش هم

 .کنم رسیدن به این آرمان مقدس هدیه می

  یعلیهایران  هایپیروز باد مبارزات بی امان خلق

 !هاو سوسیال امپریالیست هاامپریالیست

 !در راه دمکراسی و آزادی هاپیروز باد مبارزات توده

 !نحصارطلبیمرگ بر ا

 !سرمایه داری یعلیهکارگر  یپیروز باد مبارزات طبقه

 !زنده باد کمونیسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفیق محمد رضا بیک محمدی

 
 

پس از انقالب . متولد شد ٤٦٦١رفیق محمد رضا بیک محمدی در سال 

همین  یدر ادامه. بهمن به حزب پیوست و در صفوف آن به مبارزه پرداخت

گ ایران و عراق آغاز گشت و رفیق طبق رهنمود حزب مبارزه بود که جن
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رفیق . عازم جبهه شد هفتم سماجاداوطلبانه به سربازی رفت و جزء گردان 

از کار سیاسی و افشای جنایات  ایلحظه ٬محمد در تمام مدتی که در جبهه بود

اتوموبیلش در  ٣0رژیم دست نکشید و بهمین خاطر بود که سرانجام در آذر ماه 

مغزی جان  یشود و رفیق بر اٽر ضربه بین ایالم و مهران واژگون می یجاده

 .سپارد می

 !یادش عزیز و گرامی و راهش پررهرو باد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رفیق ابراهیم دادجو
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سرخ از حزب پرافتخار کار ایران در  یبراهیم دادجو ششمین اللهرفیق ا

رفیق ابراهیم دادجو در . ان و انقالب گردیدششهر بجنورد بود که تقدیم زحمتک

انقالب به خدمت سربازی مشغول بود که با اولین  هایزمان شروع اولین شعله

سپس . ستگروه سربازان از سربازخانه فرار کرده و به صفوف انقالبیون پیو

 ٤٦٩٢این رفیق در سال . انقالب شهر بجنورد به کار مشغول شد هایدر کمیته

با حزب پر افتخار کار ایران آشنا گردید و پس از مدتی در بخش کارگری حزب 

 .در کنار سایر رفقا به مبارزه پرداخت

 توسط رژیم جمهوری اسالمی که آزادی او را برای خود ٣0در آبان 

زندان شد و در زندان نیز به  یدستگیر گردیده و روانهدانست  خطرناک می

ق چون کوهی استوار در زیر یاین رف. بی امان خود ادامه داد یبارزهم

فرزند  یاذیت و آزار دشمنان ایستادگی نمود و به مٽابه ٬تهدیدات ٬هاشکنجه

کارگر و  یبقهطکارگر ایران جان خود را در راه اهداف  یطبقه یشایسته

 دیماه همان سال به ٣٩رفیق ابراهیم در روز جمعه . از دست دادسوسیالیسم 

دست حکومت خون آشام جمهوری اسالمی ه همراه ده تن دیگر از مبارزین ب

 .تیرباران گردید

نظیر  بی هایقهرمانی ٬یادگاری که از این رفیق باقیست سنن مبارزاتی او

 .و تنها فرزند اوست

با  ٬به مکتب سرخ و خونین شما ٬اسوگند به خون پاک شم! رفقای قهرمان

تا محو نظام مبتنی بر استٽمار انسان از انسان و استقرار  ٬تداوم راه سرختان

   .دهیم دمکراسی پرولتاریا به مبارزه ادامه می

 

 

 

 

 رفیق عباس گودرزی

 اولین پارتیزان حزب کار ایران

 
 

کس که مردن در نبرد  آن ٬صد بار در خور نام قهرمان است« 

حافظان این نظام فاسد را به مرگ تدریجی یک گذران  ا مدافعان وب

 (لنین)» . مطیعانه و برده وار مرجح شمرد ٬منکوب
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 ٬در جریان تصرف آمل توسط سربداران خلق ٤٦٣0ششم بهمن ماه سال 

در طی عملیات قهرمانانه به شهادت ( علی)رفیق قهرمان ما عباس گودرزی 

عاشقانه با  ٬بود که در طلوع زندگی درخشانش سرخی یرفیق عباس الله. رسید

ی خلق و حزب خویش و برای اعتالی ئفداکاری کم نظیر در راه رها

که مطابق ( خانهکارگر چاپ)این کارگر قهرمان  . باخت لنینیسم جان ــ مارکسیسم

 یموریت حزبی به منظور بررسی عملیات مشترک با رفقای اتحادیهأم

 ٬ان فعالیت عملی داشترمازند هایداران در جنگلبا  سرب هاماه ٬هاکمونیست

شرکت نمود و  ٬که به تصرف آمل منجر گردید ایداوطلبانه در عملیات رزمی

ولیکن خود نیز به هنگام . تنی چند از مزدوران سیاه دل را نیز به خاک افکند

که به کمک یکی از رفقای مجروح شتافته بود تا او را به  عقب نشینی زمانی

بدین مناسبت در . شهادت رسیده دژخیم ب یبا گلوله ٬نگر برساندآخرین س

برای  ٤٦٣٤یز ئمرکزی حزب کار ایران منعقده در پا یین پلنوم کمیتهمسیزده

نام این رفیق ارزنده در تاریخ جنبش کمونیستی ایران و برای  یٽبت جاودانه

سمبل ظ سنتی که او پرچمدار عملی آن در حزب ما بوده است و به عنوان فح

پارتیزان حزب کار "نام پر افتخار  ٬اعتقاد حزب کار ایران به قهر مسلحانه

 .بر او نهاده شد" ایران

یزان حزب ما شروع تطوالنی و سختی که رفیق پار یراه مبارزه اینک در

کشد و آنها با الهام از  رفقای حزب ما زبانه می هایفریاد سرخ او در قلب ٬نمود

اما در مقابل  ٬تپد ارتجاع به خاک و خون می هایولهآن و سرود خوانان با گل

 .شوند تا صبح پیروزی را در اغوش کشند دژخیمان خلق خم نمی

  

 ماست یوین آتش نهفه که در سینه

 . یست که در آسمان گرفتاخورشید شعله

 گونه که پروانه دهد جان کشد این غیرتم می

 الحق که چه مردانه دهد جان ٬سوزد و خوش بود

 ٬وش آن عاشق صادق که به میدان محبتای خ

 غرق خون گردد و در دامن جانانه دهد جان

  ٬آزادی و امید یدرگه دوست بود خانه

 زنده آنست که در خدمت این خانه دهد جان

 بنده آن بلبل مستم ٬گر خزان حمله کند

 ی نکند از گل و در النه دهد جانئکه جدا

 

 ابولقاسم الهوتی
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 ٤١٦0فوریه  –مسکو 
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 رفیق داود ندرتی
 

 

در روستای نیاز از توابع شهرستان  ٤٦٦٣رفیق داود ندرتی در سال 

کودکی رفیق . دتهیدست و زحمتکش چشم به جهان گشو یاردبیل در یک خانواده

ن فقر سبب شد که بیشتر از کالس سوم متوسطه یدر فقر و بدبختی گذشت و هم

فو و  کونگ ٬کاراتههای در ارتش دوره. تحصیل نکرده و وارد ارتش شود

اهواز  ١٣لشگر  یفو پایان رسانید و مربی ورزش کونگه جودو را با موفقیت ب

ن پیوست و تا نابودی رژیم به صف انقالبیو ٩٣با خروش توفنده در سال . شد

 .دست از مبارزه نکشید ایفاشیستی شاه لحظه

رفیق  ٬که جنگ تحمیلی آغاز شد ٩١در مهرماه  ٬بعد از پیروزی انقالب

جبهه قرار گرفت و با رشادت تمام از وطن   داوود همان روز اول در خط مقدم

در زیر به  فراوانی نشان داد که هایدفاع نمود و در این جنگ قهرمانی  خویش

 :شود چند نمونه آن اشاره می

اولین سربازی بود که پرچم ایران را بر ( هللا اکبر)در آزادی ارتفاعات  -٤

 .به اهتزاز در آورد( هللا اکبر)فراز بلندی 

باز اولین سربازی بود که با تانک خود وارد بستان  ٬"بستان"در آزادی  -٣

 .دست دادشد و در این حمله دوبار تانک خود را از 

 ٬چزابه یپادگان حمید و شوش و تنگه ٬در آزاد سازی هویزه -٦

 .زیادی از خود نشان داد هایرشادت

در مورد اخالق و رفتار رفیق باید گفت که در میان مردم شهر و ده و در 

 .جنگ محبوبیت خاصی داشت یجبهه

در . به شهادت رسید ٤٢/٣/٣٤در تاریخ " شلمچه" یرفیق داود در حمله

ی و ئتا آخرین قطره خونم با این مزدوران آمریکا: "رفیق آمده است ییتنامهوص

به همه شیرینی بدهید . بعد از شهادت من گریه نکنید ......شوروی خواهم جنگید 

و در موقع سوگواری من چند تفنگ چاتمه کنید و کاله آهنین بر سر تفنگ 

 ".مابگذارید که همه بدانند من یک سرباز بوده

که تبلیغی  عموم مردم شهر و ده بدون این ٬رفیق یسم تشییع جنازهدر مرا

 .شرکت کرده بودند ٬زور جمع شده باشنده بشود و یا ب

رفیق  هایو دلیری هااز رشادت. رفیق داود دارای همسر و یک فرزند بود

 یهمین بس که در شروع جنگ گروهبان یک بود و در موقع شهادت به درجه

 .ستوانیاری رسیده بود

 !توفانی شهید رفیق داود ندرتی یجاویدان باد خاطره

 



 65 

 
 

 جاودان باد خاطره

 رفیق ابراهیم نعیمی
 

 
 ٤٣ک واقع در زحمتکش در روستای اشلیای در خانواده ٤٦٦٢رفیق ابراهیم نعیمی در سال 

پرمهر خود  یاز ابتدای کودکی در دامان خانواده. شم به جهان گشودچخمام  ــرشت  یکیلومتری جاده

رفیق . ش در رفع نیازها و ضروریات زندگی کوشیدابا رنج و کار آشنا شد و دوشادوش خانواده

ش را در ازنزدیک با درد و رنج زحمتکشان عجین گشته و خصوصیات و استعدادهای خوب محیط

رو از خصوصیات اخالقی و مردمی خاصی برخوردار بوده و بدین جهت  از این. نمود خود جمع می

 .دانستند دهقانان زحمتکش او را یار و غمخوار خود می یدر روستای خود همه

او که همواره در یاری و . باشد مصمم و پیگیر می یسراسر زندگی رفیق مملو از کار و مبارزه

 ایشور و حماسه رنج و پر ی از زندگی پرئپرتو ٬کوشید بخصوص زحمتکشان می ٬دمهمدردی با مر

 یاو نمونه. یک کمونیست راستین و انقالبی است یحق شایستهه از خود به جای گذاشت که ب

راه  درخشان در یستاره سرخ توفانی در آسمان ایران بوده که در زندگیش بسان یک ستاره یبرجسته

 .ین ما درخشیدی رنجبران سرزمئرها

ایفا نمود و در مبارزات خونین و بر حق خلق  ایبهمن نقش فعال و ارزنده ٣٣رفیق در انقالب 

 ایهمواره جوانان و زحمتکشان را نیز در گسترش صفوف مبارزات توده ٬قهرمان ایران شرکت نموده

رای سرنگونی را ب هانمود و پر جوش و خروش با انرژی خستگی ناپذیر توده تشویق و همراهی می

 .شد رژیم منحوس پهلوی رهنمون می

راه پیوست به  ٬عالی و پر ارزش انسانی هایلآرفیق ابراهیم نعیمی برای به ٽمر رساندن ایده

کارگر  یرا در حزب طبقه کراتیک مردم و در نهایت به ایدئولوژی کمونیسم که تجسم آنوصفوف دم

و مشی حزب و با ایمان به تشکیالت راستین با قبول اصول  ٩٢دید در پیش گرفت و در سال  می

چون  پیوستن با عشق بیکران هم یدر همان آستانه. کارگر به عضویت حزب کار ایران در آمد یطبقه

فعالیت خویش را در بین مردم آغاز نموده و به تبلیغ و ترویج سیاست حزب و  ٬سربازی فداکار

پلید و شوم امپریالیسم و ماهیت  هایی سیاستسازماندهی تشکیالت آن پرداخت و همواره در افشاگر

رفیق به همرزمان خویش و به مردم انقالبی ایران . نمود کٽیف و خون آشام رژیم خمینی کوشش می

رژیم ددمنش حاکم به مبارزات گسترده و سازمان داده پرداخت و باید رژیمی  یآموخت که باید علیه می

کند را  با زور سرنیزه امروز بر ایران حکومت می و ٬خلقرا که با سرکوب و کشتار بهترین فرزندان 

 .متشکل و متحد به زانو درآورد ٬از طریق مبارزات مصمم

از . کارگر بود یحزب طبقه یخویش و فرزند شایسته یحق خدمتگزار واقعی طبقهه رفیق ب

 هایتموریأانجام م یکه رفیق همیشه آماده رفیق شجاعت و فداکاری بود طوری یخصال برجسته
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ارزش حزب در  لنینیسم الهام گرفت و با تکیه بر تجارب پر ــسنگین بود و در این راه از مارکسیسم 

 .واالی آن کوشا بود هایراه گسترش و بسط اندیشه

زمان ماهیت  رفیق ابراهیم پس از اتمام تحصیالت خویش عازم خدمت سربازی شد و چون در آن

جنگ شتافت و در این راه  هایحزب به جبهه یبا اجازه رفیق ٬جنگ از طرف ایران عادالنه بود

بی نظیری از خود نشان داد و چون ورزشکاری الیق و نمونه و میهن پرستی واقعی بود  هایشجاعت

به " دفاع میهن"که سیاست رژیم در رابطه با جنگ از  تا این. در قسمت تکاوری مشغول مبارزه گشت

درستی سعی در افشای اهداف پلید رژیم خمینی و ه راهیم نیز برفیق اب. چرخش پیدا کرد" فتح کربال"

خوبی از اوضاع ه و گزارشات خویش ب هارفیق در نامه. ی این سیاست با منافع امپریالیسم نمودئهمسو

گفت و از  خصوص از نارضایتی عظیم سربازان سخن میه خراب ارتشیان ب یو روحیه هاجبهه

 . نوشت می هااوضاع نابسامان جبهه

جنگ تحمیلی فدای  هاییکی از هزاران شهیدی است که در جبهه یرفیق ابراهیم نمونه

ی خلق از چنگال رژیم ئاو که قلبش در راه رها. و مطامع رژیم خونخوار حاکم گشت هاآزمندی

او که آنی از خدمت و مبارزه در راه پیشبرد مبارزات خونبار زحمتکشان  ٬سوخت خونخوار حاکم می

شوم اختناق  یعلیرغم سایه ٬جنگ تحمیلی هایمکتب حزبش آموخت که حتی در جبهه در ٬دست نکشید

رو رفیق ابراهیم آگاهانه ماهیت جنگ تجاوزکارانه را  از این. باید در جهت تبلیغ نظریات حزب بکوشد

امپریالیسم و رژیم  یعلیه ٬برای سربازان بازگو کرده و ذهن آنان را در مورد جهت اصلی مبارزه

 .ساخت ر جمهوری اسالمی روشن میخونخوا

م با زندگی سراسر حماسه أیک مبارز خستگی ناپذیر تو یبرجسته یرفیق ابراهیم نعیمی نمونه

به به  چزا یجنگ در تنگه یبه شکل نامعلوم در جبهه ٣٤شهریور  ٤١سرانجام در تاریخ . است

طنین انداز است  هااو در قلب اما فریاد سرخ. سان قلب سرخش از حرکت باز ماند شهادت رسید و بدین

 ".پیروزباد مبارزات خونبار خلق قهرمان ایران ٬مرگ بر رژیم ددمنش خمینی:"گفت که می

 .گفت که مبارزه تا سرنگونی رژیم خونخوار اسالمی باید ادامه یابد و به حق می

 

 و ترا

 عظمت مرام ترا

 ی کالم ترائزیبا

 ترا یو استواری قامت افراشته

 خواهم سرود

 زندگی پرتالش ترا

 دهند با کلماتی که بوی انتقام می

 ورمآ و به خاطر می

 گذرد نسیمی اندوهگین را که از زیتون زاران می

 وز رخسارهای غم گرفته

 گوید سخن می ٬نیزاران مرداب انزلی

 کند و صدای ترا در باد تکرار می

 بخوان

 پرواز کن

 فریاد کن

 میرد دریا هرگز نمی

***************** 

 وین خشم دیرینه

 گردد شعله ور می

 و خاک ایران ما را

 که دوستش داریم
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 سازد شعله ور می

**************** 

 در رسای رزم خونین تو

 خواهم سرود هاترانه

 تا مردمان دشت

 مقاومت و دلیری ترا هایحماسه

 .در دلهاشان استوارتر سازند

 ٬که ایزنده هایترانه

 گیرد ایران اوج می یدر شم تیره

 .پیوندد و در جاودانگی به روز روشن می
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 رفیق بهرام رازی       

 
 

. متوسط و شریف چشم به جهان گشود یدر یک خانواده ٬رفیق بهرام رازی با نام مستعار جمال

با اوج  .داشت ایلعادهاکارهایش پشتکار فوق یفردی با استعداد بود و در همه ٬در دوران تحصیل

رفیق به همراه برادر و یکی از همرزمانش فعالیت  ٩١ایران در سال  یگیری مبارزات خلق ستمدیده

غاز کرد و در بسیج دانش آموزان مدارس برای تظاهرات آخود را در سطح مدارس بجنورد  یگسترده

 .رژیم مزدور شاه فعالیت چشمگیر داشت یعلیهو میتینگ و افشاگری 

به کمک برادر قهرمانش با افکار مارکسیستی آشنا شد و پس از مطالعه در رفیق بهرام رازی 

از این رو با عشقی وصف ناپذیر . حق کمونیستی یافته حزب کار ایران را تنها تشکل ب ٩٢اوایل 

الزم توانست با  هایپس از آموزش هاسرانجام مدت. غاز نمودآفعالیت انقالبی خود را در حزبمان 

 .به افتخار عضویت در حزب نائل آیدشهامت و سرافرازی 

رنج و کار سبب شد تا رفیق برای کمک به آنها عاشقانه به  هایشور و عشق بی پایانش به توده

رفت و با جان و دل در  میانشان بشتابد و برای با سواد کردن زحمتکشان به محالت فقیر نشین شهر می

رفیق بهرام به کمک دیگر رفقا برای . داشت ایاز این رو در قلب مردم جای ویژه. کوشید این راه می

چنین برای افشای هر چه  اجتماعی دهقانان محروم و رنجدیده و هم ٬باال بردن سطح آگاهی سیاسی

" اتحاد دهقانان" یاران اقدام به پخش نشریهدو سرمایه هابیشتر عملکردهای رژیم مدافع فئودال

در . رفیق خطاط و نقاش زبردستی بود. ایفا نمودنمودند که نقش بسیار مٽبتی در این زمینه  می

بسیاری از رفقای حزبی برای آموزش . نوشت اکٽر پالکاردهای حزب را می هاتظاهرات و میتینگ

گر چه . داد خطاطی و نقاشی پیش او میرفتند و او با صبر و حوصله و بردباری به همه آموزش می

 های که بر در و دیوار شهر تا مدتئخط و زیبا اما شعارهای خوش ٬خودش در میان مردم شهر نیست

 .کرد میهن می یحکایت از عشق و ایمان او به خلق شریف و رزمنده ٬باقی مانده بود

با  ررفیق یا. زیادی نمود هایی بود و در این زمینه به حزب کمکئتوانا یرفیق بهرام نویسنده

شان به خلق و  و قلب عاشق و تپیده در یک روز به حزب معرفی شدند ٬وفای رفیق شهیدمان یدهللا

 .توسط دژخیمان جمهوری اسالمی در یک روز از کار افتاد ٬آزادی میهن

چون  ٬او در مقابل دشمنان خلق. موریت حزبی دستگیر شدأدر یک م ٣0رفیق بهرام در مرداد 

وجود ه ترین خللی در عزم آهنینش ب مزدوران خمینی نتوانست کوچک هایکوه استوار ماند و شکنجه

او رفت اما راز خلق نگفت و دفتر عشق او ایمان به حزب پرولتاریا را برای دشمنان خلق باز . آورد

مورد خشم و کین " توبه نکردن"خاطر ه خود را حفظ نمود و ب یدر زندان همواره روحیه. نکرد

 یرمان ما با کینهدلیل تسلیم ناپذیری به سلول انفرادی برده شد ولی قهه بارها ب. جالدان قرار گرفت

 ــطبقاتی و خشم انقالبی به دشمنان سیه دل و اعتقاد و ایمان به حزب پرولتاریا و ایدئولوژی مارکسیسم 

که حتی در  عشق و ایمان به پیروزی خلق سبب شد. ی را تحمل کردئقرون وسطا هایشکنجه ٬لنینیسم

حزبی داخل زندان را  یهللا و رضا هستهاو به همراه رفقای شهید ید. زندان هم دست از مبارزه برندارد

 یوجود آوردند و مصمم بودند که حتی به قیمت جانشان نگذارند ارتجاع بر زندان حاکم گردد و ارادهه ب

در پی  ٬سال که رژیم به عظمت و نقش انقالبی رفقا پی برد بعد از یک. زندانیان را در هم شکند

و حکم اعدام آنها را   محاکمه ک بیدادگاه فرمایشی مجدداا رفقای سه گانه ما را در ی ٬وحشیانه یشکنجه
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سه عقاب تیز پرواز و  ٬سه مبارز خستگی ناپذیر ٬شهریور ٤١سحرگاه خونین یکشنبه . نماید صادر می

به حزب  ٬رفیق بهرام قبل از اعدام. شوند سه امید و عشق توسط مزدوران رژیم خمینی تیرباران می

 .چه بیشتر راهشان را ادامه دهیم پیام فرستاد که با قدرت هر

خوشا که مبارزه و نفرت خلق و فرزندان دالورشان با اعدام و در بند نمودن آزادیخواهان پایان 

 . ابدی نمی

 توفانی شهید رفیق بهرام رازی ین باد خاطرهاجاود
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 رفیق یدهللا پهلوان
 

 
 او که هرگز سرش تسلیم نگشت

 و با غرور افتخار آفرین

 بودند هاو روزبه هاچنان که ارانی آن

 کوچک خلق   اران آزادی بسان دگر سربازدآن طالیه

 در ره خلق 

 با نام خلق گام نهاد

 و در خون خویش غلطید

 

یدهللا پهلوان پس از پشت سرگذاشتن زندگی حماسی و پرشور خویش و با ایمان عظیم خود رفیق 

سربی رژیم  هایتوسط گلوله ٣٤شهریور  ٤١در سحرگاه خونین  ٬تابناک زحمتکشان یبه آینده

 .خونخوار خمینی در خون پاکش غلطید

 هایق خونبار خود دانهرفیق یدهللا در خاک سیاده شب بذر سپیده افشاند و عاشقانه در سنگر عش

 .گل سرخ کاشت و با مرگ پرشکوه خویش آیندگان را به پیروزی و وصال صبح روشن نوید داد

آن استواری و هیبتی . برافراشته است رفیق پهلوان بسان سرو آزادی در دشت انقالب ایران سر

ر آسمان جای وین شعله ستاره که د. که خاص آزادگان تاریخ در مقابل دشمن زبون و غدار است

خشم بیکران و نشانگر توفان عظیم خلق است که گریبان ارتجاع حاکم را خواهد  یاسطوره ٬گرفت

 .گرفت

عمیق به دشمن و با عشق سرشار به خلق قهرمان  یرفیق یدهللا پهلوان با قلبی انباشته از کینه

پرتوان خویش  هایدستزمان درفش فتح را در  که در آن در حالی ٬ایران راهی میدان تیرباران گشت

 یفریاد رسا و بلند رفیق به مانند یک ترانه. نمود ی خلق را زمزمه میئفشرد و عاشقانه سرود رها می

انی تاریخ نوید داد و آفرین خلق را با دور است که دشمنان بشریت را به زباله شعله هاامید در قلب

 .مرگی چنین بلند و پرشکوه نٽار خود کرد

محیط زندگی خانوادگی رفیق را پدرش . فقیر و زحمتکش متولد گشت ایانوادهرفیق پهلوان در خ

. داد که مستخدم اداره و مادرش که زنی زحمتکش و برادر قهرمان و دالورش اصغر پهلوان تشکیل می

قبل از انقالب بهمن رفیق تحت سرپرستی مادر خود قرار گرفت و با  ٬پس از فوت پدر زحمتکش خود

به همراه برادر همرزمش فعاالنه در امر پیشبرد انقالب شرکت  ٩١مردم در بهمن شروع جنبش عظیم 

چه با  چنان ٬نقش رفیق در سازمان دادن و رهبری مبارزات دانش آموزان بسیار چشمگیر بود. نمود

همراه رفیق شهید شاهرخ اسفراینی و چند تن دیگر رهبری مبارزات ه رفیق یدهللا ب ٬پیشرفت مبارزه

لنینیستی آشنا گشت و  ــدر همین زمان رفیق با افکار مارکسیستی . عهده داشتنده زان را بدانش آمو

سرانجام تشکیالت راستین  ایی برخوردار بود با مطالعه و کارهای تودهئچون از ذهن کنجکاو و جویا

لنینیستی به حزب  ــکارگر را یافت و با ایمان به اصولیت حزب و خط مشی مارکسیستی  یطبقه
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الزم و پس از پشت سر گذاشتن آزمایشاتی سرانجام موفق گشت  هایرفیق یدهللا پس از آموزش. یوستپ

. به عضویت حزب کار ایران در آید ٩٢ترین روز زندگی خود در سال  ترین و باشکوه که در بزرگ

 .کار گرفته خویش را در جهت پیشبرد حزب ب یلعادهااز آن پس رفیق قهرمانانه استعدادهای فوق

حزبی فرهاد و بهروز از نظریه پردازان و متفکرین بزرگ حزبمان  هایرفیق یدهللا پهلوان با نام

او یکی . برخوردار بود ایلعادهاکارهای نظامی از قدرت و استعداد خارق یرفیق در زمینه. باشد می

شماری  ی بیهاددلیل استعداه ب. انواع مواد و وسایل نظامی بود یاز مغزهای متفکر نظامی و سازنده

. داد شماری برای حزبش انجام می بی هایکه در شخصیت رفیق یدهللا جمع شده بود رفیق مسئولیت

 یرفیق عالوه بر مسئولیت چاپ و نشر اعالمیه مسئول بخشی از دانش آموزان پسر از جانب کمیته

 و دیگر رفقای حزبی رفیق یدهللا یوالیتی بجنورد با استفاده از نقش فعال و ارزنده یکمیته. بجنورد بود

لعاده و نفوذ اتر سازد و در این زمینه رفیق با قدرت فوق حزب را در روستاها محکم هایتوانست پایه

کرد و با پخش  یاری میها حزب را در امر سازماندهی توده ٬کالم خویش در میان زحمتکشان روستا

ر نشریات کم نظیر بود نیز کمک بزرگی در امر زمان در میان دیگ که در آن" اتحاد دهقانان" ینشریه

 .نمود باال بردن آگاهی دهقانان می

مختلف آٽاری  هایدر زمینه. رفیقی نظریه پرداز و از اندیشمندان بزرگ بود ٬رفیق یدهللا پهلوان

انقالب "جزواتی در مورد . باشد تالیف و تنظیم نمود که برای حزب بسیار گرانبها و با ارزش می

اکونومیسم " یملی و درباره یدر مورد مسئله ایو جزوه" که مطرح شده و باید حل گردد یامسئله

 .باشند رفیق می یاز آٽار ارزنده" تشکیالتی

رفیق یدهللا خود جزو اکیپ اعزامی برای کمک به  ٬حزبی هایعالوه بر تمامی فعالیت

ائل و مشکالتشان یاری زدگان را در مس رفیق از نزدیک جنگ. زدگان به مناطق جنگی بود جنگ

موریت حزبی را با کمال أرفیق این م. دلیر و توانا بود ایجنگ نیز رزمنده یو در جبهه. نمود می

 .رشادت و آگاهی انجام داد

در بجنورد که تحت  ٣0خرداد  ٣0بعد از تظاهرات با شکوه و خونین  ٬رفیق یدهللا پهلوان

و با گسترش  ٬دم زیادی در آن شرکت کرده بودندرهبری حزبمان و مجاهدین خلق انجام گرفت و مر

خویش ادامه داد و با همکاری دیگر رفقای حزب  هایموج اختناق در فضای ایران قاطعانه به فعالیت

و در آن . داد تظاهراتی در دفاع از آزادی و افشای کودتاگران حزب جمهوری اسالمی ترتیب می

را در مقابل یورش و اختناق نشان  هاکه مقاومت توفانیشرایط سخت نیز او و دیگر یاران حزبی بودند 

را چون مردمک چشمانشان دوست  هاراستی همیشه و همواره مردم بجنورد توفانیه دادند و ب می

 .دارند داشته و می

او در . ما آموخت که هیچگاه و در هیچ شرایطی نباید دست از مبارزه کشیده زندگی رفیق یدهللا ب

متشکل را در هم  هایکمونیست یوجه نخواهد توانست اراده داد که ارتجاع به هیچعمل به خوبی نشان 

شوم را با گوشت و پوست خود لمس  یبرد و سایه سر میه که در زندان رژیم ب او با وجودی. بشکند

رفیق به همین . ی رژیم سربلند بیرون آمده بودئوحشیانه و قرون وسطا هایاما خود از شکنجه ٬کرد می

حزبی در زندان تشکیل داده و مبارزه را در زندان خمینی ادامه  یهسته ٬نکرد بلکه رفقای دربندبسنده 

 .انقالبی هایکمونیست یپرشکوه مقاومت و مبارزه هایدادند و چنین است حماسه

حقیقت و قاطعیت و اصولیت  هاییش در جهت باز کردن راههاکالم گام ٬رفیق هایاکنون یادواره

تپد  سیاه می هایزندانیان زندان هایمحروم که در قلبهای ای قهرمان حزبش و تودهرفیق در قلوب رفق

 .سازد تر می ش را جاوداناو خاطره

به سه سال زندان محکوم گردیده  که قبالا  بسیار با وجودی هایرفیق یدهللا پهلوان پس از شکنجه

د نکه لبخ خت در حالیارتجاع سا هایقلب سرخش را آماج گلوله ٣٤شهریور  ٤١در سحرگاه  ٬بود

رنجدیدگان  یلبانش نقش بسته بود و با آن پیام نجات بخش ستمدیدگان را به گوش همه سرخی بر

 .رسانید می

سرخی دمیده  یآن الله یامروز پیراهن سفیدت برفراز پیکر پاکت شکوفان گشته است و بر پهنه

 .کند است که فریاد سرخ تو را در تالطم مداوم خویش تکرار می
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 امروز فضای ایران. سوزد امروز ایران در تب و تاب از دست دادن تو و یاران همرزمت می 

 .امروز ایران انقالبی را موج وسیع نارضایتی و اعتراض فراگرفته است. بوی باروت انباشته است از

 تواند آتشین انقالبیون می هایپندارد که با تیرباران نمودن قلب حکومت مذهبی حاکم به عبٽ می

خود  هایآن را در قلب هااست که نسل ایسنت دیرینه ٬اما سالح مبارزه. مبارزه را خاموش سازد

فرزندان خلق در مبارزات متحد و  یپاکباخته هایپا داشته و این سالح از ورای قلبه پایدارتر ب

 ٬قدهد و دیر نیست روزی که دست کبیر انتقام خل یکپارچه نوید به گور سپردن دشمن زبون را می

مشعل عظیم آزادی را از دستان تو و یاران همرزمت برگرفته و در آن روزی که تو در آرزویش 

جاودانگی تو در تاریخ و با برچیدن بساط  ایدر روز رسیدن به فردای روشن و آزاد و در لحظه ٬بودی

 .ننگین ارتجاع حاکم به آرمان واالی تمامی شهدای خلق تحقق بخشد

 

 بلند نامت یر فراز قلهسرخی که ب یوین الله

 نمایان است

 وری استآآن تخم رزم

 که صفحات تاریخ حزب را عظمتی دگر بخشید

 شوراند سوزاند و می که می

 سازد و شعله می

 آتش عظیم انقالب را
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 رفیق رضا محمد پور

 
 

دنیا آمد و چون پدرش ه زحمتکش ب یدر یک خانواده( با نام حزبی عبدهللا)رفیق رضا محمد پور 

همین خاطر ه ب ٬مین کندأپرجمعیت خویش را ت یی قادر نبود خرج خانوادهئبا کار طاقت فرسا به تنها

رفیق که از . ی به او آموختئگرانبها هایرسمحیط کار د. کرد کار می ٬من تحصیلضرفیق از کودکی 

 یبر آن شد تا ریشه ٬کرد اجتماعی را لمس می هاینزدیک مفاهیم فقر و رنج و ظلم و ستم و نابرابری

به همین علت با مکتب . درستی شناخته و خود سهمی در نابودی آن داشته باشده را ب هااین نابرابری

تجسم آرزوهای  ٩٢و پس از مطالعه در سال  ٬نینسم آشنا شدلنی ــفناناپذیر و نجات بخش مارکسیسم 

تر شد و  از این پس فعالیت انقالبی مشخص.حزب کار ایران یافت ٬کارگر یخود را در حزب طبقه

که به افتخار  حزبی را به خوبی طی کرده تا این هایتوانست با لیاقت و شایستگی تمام مراحل آموزش

ترین آرزوهایم این است که بتوانم  یکی از بزرگ" :گفت مواره میرفیق ه. عضویت در حزب نائل آمد

از خصوصیات بارز رفیق عبدهللا شهامت و شجاعت او در ". لیاقت عضویت در حزب را داشته باشم

خواست که کارهای سخت و  او پیوسته از مسئولین حزبی می. سخت حزبی بود هایمورتیأانجام م

 .آرام و قرار نداشت ایهمشکل را به او واگذار کنند و لحظ

موریت حزبی خود را با أشتافت و م های بود که به جبههئبا آغاز جنگ رفیق عبدهللا از جمله رفقا

پس از بازگشت از جبهه مسئولیت فروش علنی نشریات و . شایستگی و سرافرازی تمام به پایان رسانید

 ساط نشریه و کتب حزب را سرهمه روزه عصرها ب. عهده گرفته حزب را در سطح شهر ب هایکتاب

 .کرد با شهامت برای مردم از حزب و سیاستش صحبت می ٬گذاشت شهر می هایخیابان

چماق سعی  خرداد بجنورد که انحصارطلبان و مستبدین با زور سرنیزه و ٣0بعد از تظاهرات 

زاری سخنرانی و رفیق عبدهللا به کمک رفقای دیگر با برگ ٬داشتند اندر خفه کردن آزادی و آزادیخواه

 .ایفا نمود ایتظاهرات شبانه و با پخش اعالمیه در افشای جنایات رژیم خمینی جالد نقش ارزنده

سخت به سه سال  هایتوسط مزدوران رژیم و پس از شکنجه ٣0رفیق عبدهللا در مرداد ماه 

تا در زندان رنج و کار سبب شد های ولی شور و شوق و عشق بی پایانش به توده. گشت  زندان محکوم

حزبی را در زندان بنیان نهادند و شروع به  یبهرام و یدهللا هسته ٬آرام نگیرد و به کمک رفقای شهید

مقاومت برای در هم شکستن جو اختناق و رعب و وحشت در زندان کرده و در این راه موفقیت زیادی 

در زندان و مقاومت و  کریه و جنایتکار سردمداران مرتجع یبی شک افشای چهره. دست آوردنده ب

بهمین . توانست خوشایند زندانبانان باشد کٽیف و ضد انسانی آنها نمی هایایستادگی در مقابل خواسته

 قرار دادند و در یک بیدادگاه فرمایشی مجدداا  هارفیق را تحت شدیدترین شکنجه ٬خاطر دژخیمان زمان

 .او را محاکمه و محکوم به مرگ نمودند

خون آشام خمینی به میدان  یشته و قلبی ماالمال از کینه و نفرت به دارودستهرفیق با سری افرا

 .تیر رفت

مزدوران قلب پاک رفیق را  هایزمانی که گلوله ٬در آخرین لحظات پر افتخار زندگیش

رفیق عبدهللا از آرمان مقدس خویش که همان آرمان واالی پرولتاریا و  ٬ناجوانمردانه نشان رفته بودند
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مرگ بر " ٬"زنده باد خلق" ٬"زنده باد کمونیسم"ن میهن رنجدیده ماست دفاع نموده و فریاد زحمتکشا

 .را سر داد و بدینسان پیکر پاکش غرق به خون گشت  "زنده باد آزادی" ٬"امپریالیسم و ارتجاع

 !نامش جاودانه باد ٬ش گرامیدیا

 

 :شعر زیبای زیر به یاد رفیق شهید سروده شده است

 

 

 البآوای انق
 

 صدای خلق از بند رسته

 بسان توفان

 غرد در دشت و بیابان که می

 پیچد در ده و شهر سراسر می

 و روستاها هادر کارخانه

 توفان عظیم انقالب زحمتکشان

 بسان غرش رعد

 بسان برق درخشان

 کند زمین را که روشن می

 را هاتمام کارخانه

 کند و روستاها را روشن می

 مردانی بلند آوازه

 بلند زحمتکشان را صدای

 استوار هایبسان کوه

 برند می هاو کارخانه هابه دشت

 نداآنان همیشه زنده

 ند بسان زندگیاهمیشه زنده

 .دارند آنان که شمشیر برمی

 ٬آنان که رنج کارگران را دارند

 خیزند و به ستیز با دشمن برمی

 .زمان که هستند تا هر آن

 !برخیزید کارگران و دهقانان ٬برخیزید

 .وز شماستر

 .روز شماست امروز که خورشید از مشرق طلوع کرده است

 تان  تان و قلب تپیده پینه بسته هایروز شماست که دست

 دهد هر لحظه آوای انقالب سرمی

 کوبد خانه دشمن را و می

 .که غولیست با پاهای گلین

 ٬امروز روز شماست

 ٬روزیست که شهدا

 اما ٬ندااگر در گور خفته

 انندای بلند آن

 .سراسر روز فرا گرفته است

 امروز روز شماست
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 !برخیزید ٬دهقانان برخیزید ٬کارگران

 !خوانند شهدایتان آوای بلند انقالب می

 و سرود بلند زندگیشان

 .امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم است ٬آواز مرگ ارتجاع

  

 آنان شهیدند

 آنان شهیدند

 اما ٬نداو شهدا آرام خفته

 سرخ است قلبشان گداخته و

 .گداخته و سرخ را برداریم هایاین قلب

 سرخ و گداخته هایبا تپش قلب

 :آواز رنجبران جهان را بخوانیم

 !متحد شوید ٬پرولتاریای سراسر گیتی

 !متحد شوید ٬پرولتاریای سراسر گیتی
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 رفیق ذولفقار عمرانی تبار
 

 
 ــبا سابقه بود که قبل ازاحیای حزب به سازمان مارکسیستی  هایرفیق ذولفقارازکمونیست

دوران کودکی خود را . دنیا آمده ب مازندرانسال پیش در محمود آباد  ٦٣او . لنینستی توفان پیوسته بود

از همان آغاز زندگی مجبور شد که روی پای خود بایستد و همراه با کار سخت . ذراندبا فقر و رنج گ

او به دلیل هوش و استعداد سرشار خویش و به همت پشتکار و . در تالش معاش به تحصیل نیز بپردازد

ان پایه علیرغم آن شرایط بد اقتصادی موفق شد که به دانشگاه راه یافته و مهندسی برق را ب ٬جدیت خود

در دوران دانشگاه به همراه رفقای قهرمان خویش رفیق قدرت فاضلی و رفیق جان برار روحی . رساند

 .رژیم شاه رهبری نمودند یعلیهتظاهرات متعددی 

به  ٬زندگی پرمشقت خویش درس مبارزه آموخته و آبدیده شده بود یرفیق ذولفقار که در کوره

بتواند تمامی آمال و آرزوی مردم دردمندی را که خود دوران سازی بود تا  یجستجوی پذیرش اندیشه

طولی نکشید که عاقبت محبوب خود را یافت و از طریق رفیق قدرت با . پاسخ دهد ٬به آنها تعلق داشت

وصلتی که تا پایان عمر پر ٽمر خویش بر تعهدات آن  ــسازمان توفان آشنا گردید و با آن وصلت نمود 

از آن  ٬حزب بود ایاو یک کادر حرفه. رفیق ذولفقار زندگی سازمانی بودتمامی زندگی . وفادار ماند

او کادری بود که در رابطه با . تواند باشد کادرهای ارزشمندی که حزب بدون آنها قادر به حیات نمی

او از یاران نزدیک و . پرورش نمود و به یک کمونیست ارزنده تبدیل گردید ٬رفیق قدرت رشد یافت

همرزم و آموزگار خود  ٬خون خود به راه دوست یرت بود و صادقانه تا آخرین قطرهقدیمی رفیق قد

 .وفادار ماند

مین أخواست تا به عنوان مهندس برای ت رفیق ذولفقار پس از پایان تحصیالت از آنجا که نمی

علیرغم حقوق و درآمد چنین مشاغلی برای  ٬سیستم استٽمار باشد یسود بیشتر بورژوازی فرمانده

همه . ورش نسلی انقالبی به معلمی روی آورد و در روستاها و شهرهای شمالی کشور معلم شدپر

آنها نه تنها وظایف یک معلم  ٬کنند دانند که چنین افرادی با چه عشقی و ایمانی معلمی را انتخاب می می

را  ارز بودنو درس مب ٬درس شهامت داشتن ٬معمولی را انجام داده بلکه به همراه آن درس انسان بودن

 .موزندآ می

رژیم پهلوی فعالیت بسیار داشت و در جریان این  یعلیهرفیق ذولققار در جریان انقالب 

هر جا که اعتراضی صورت  ٬هر جا که تظاهراتی بود. مبارزات بارها تا نزدیکی مرگ پیش رفت

یکی از . رزنده بودی نیز بسیار ائروستا هاینقش رفیق در فعالیت. او در آنجا حضور داشت ٬گرفت می

ی ئبرپا ٬همراه رفیق جان برار و رفقای دیگر محمودآباده ترین دستاوردهای مبارزاتی این رفیق ب مهم

 .از توابع محمود آباد بود" سرخه رود"شورای دهقانی در روستای 
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زمیندار  ٬دست گرفته ده را ب یوجود آمد که کنترل و ادارهه به همت این رفقا شورای ده ب

او به نفع مردم در اختیار شورا  هایلوازم کشاورزی و زمین ٬انبار ذخیره ٬ویال ٬ده متواری شدبزرگ 

ن پزشک خود یک درمانگاه برای مردم ارفقای ما در آنجا به کمک دوستان و هوادار. قرار گرفت

وجود آوردند که برایگان خدمات پزشکی در اختیار روستائیان ه کوچک ب یزحمتکش و یک داروخانه

صورت کانون گسترش و انتقال قدرت به شورای دهقانان در آورده ه آنها این روستا را ب. داد قرار می

 .و به نقاط دیگر نیز سرایت داده بودند

حزب انتخاب گردید و به کمک رفیق قدرت  یپس از انقالب رفیق ذولفقار به مسئولیت کمیته

ه شبانه روزی ب هایهمین فعالیت. دهد سرعت در آن منطقه گسترشه حزبی را ب هایتوانست شبکه

این امر باعٽ شد که . زودی او را به عنوان یک مدافع سرسخت زحمتکشان معروف و مشخص نمود

ان انتقال یافت و رط فاشیسم او دیگر نتواند در محل خود باقی بماند و به مازندلخرداد و تس ٦0پس از 

ان رمسئول مازند ٬به نقاط دیگر انتفال یافته بود ان که به دالیل مشابهردر غیاب رفیق مسئول مازند

ان رتشکیالت حزب را در مازند ٬او بیش از یک سال در این سمت بود و در آن شرایط سخت. گردید

رفیق ذولقفار در . هدایت نمود ٬تشکیالتی حزب بود یترین شاخه ترین و بزرگ که یکی از مهم

زی حزب انتخاب شد و در اواخر شهریور توسط پس از اخراج خلیل به مشاورت مرک ٣٤تابستان 

دست ه ا برشدت شکنجه کردند تا از طریق او سرنخ ه او را ب. پاسداران خمینی در بابل دستگیر شد

 هاطبیعی بود که رفیقی چون او در مقابل این شکنجه اما کامالا . آورده و تشکیالت را متالشی نمایند

 . چون کوه بایستد و لب نگشاید

بیش از دو  ٬که داشت ایحیوانی به حدی بود که علیرغم بدن ورزیده هایه و شکنجهشدت کین

جالدان از ترس مردم از افشای این . روز دوام نیاورد و با سربلندی و افتخار زندگی را بدرود گفت

ایران مراجعه کردند ولی همه جا جواب  هایزندان یرفیق به همه یخانواده. جنایت خودداری کردند

سال یک زندانی سیاسی که هم بندی  ٦که پس از  تا این. کس از او سراغی نداشت هیچ. شنیدند سرباال

خبر آورد که خود شاهد آخرین دقایق زندگی رفیق بود و بدین ترتیب این  ٬وی بود پس از آزاد شدن

شود که  کنند و معلوم می رفیق به زندان مراجعه می یپس از آن خانواده. جنایت هولناک برمال گردید

 .ی به خاک سپردندئاو سه سال پیش مخفیانه در جا

  

   

 !یاد او گرامی و راهش پررهرو باد
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 رفیق حسن مختاری
 

 
 تو رفتی 

 شهر در تو سوخت

 سوخت باغ در تو

  اما دو دست جوانت

 بشارت فردا

 شود هر سال سبز می

 زمزمه گر در تمام خاک هایو با شاخه

 دهد گل می

 .گلی به سرخی خون

  

که سرشار از عشق به زحمتکشان ( ناصر)قلب پاک رفیق مختاری  ٣٣خرداد  ٣٦در سحرگاه 

با حزب کار  ٩٣سال رفیق ناصر از . سربی خفاشان شب پرست نشانه رفت هایتوسط گلوله ٬بود

 یعلیهحزب مصادف با اوج مبارزات مردمی  فعالیت او در. ایران آشنا شد و به فعالیت در آن پرداخت

جان ٬رفیق در این دوران به همراه سایر رفقای محمود آباد چون رفیق قدرت. رژیم مزدور شاه بود

او اولین امتحان . نمود ت میشاه شرک یعلیهدر پیشاپیش مردم در تظاهرات .... برار و داریوش و 

بعد از انقالب بهمن و غصب قدرت . خویش در بسیج مردمی را در این مبارزات از خود نشان داد

به کار با زحمتکشان شهر و  ایصورت حرفهه رفیق بهترین دوران زندگی خویش را ب ٬توسط مالها

واقعی پرولتری و متشکل  زحمتکش با تشکیالتهای پنداشت تنها توده چرا که می ٬روستا پرداخت

خود برسند و در این رابطه از بذل هیچ کوششی دریغ  هایتوانند به خواست شدن در آن است که می

 .کرد نمی

الت یجان برار و داریوش به ایجاد تشک ٬قدرت ٬در این موقع بود که رفیق بیاری رفقای شهید ما

دسته جمعی  هایانستند برای اولین بار کمیتهزنان و دانش آموزان پرداختند و از طریق این تشکیالت تو

در میان زحمتکشان شهر و روستا آنها را جلب  ایکار برای زحمتکشان را بنیان گذارند و با کار توده

دانش آموزی را  ایالت تودهیترین تشک تا آنجا که در مدت کوتاهی توانستند بزرگ. این تشکیالت کنند

نمونه بود و حتی در بسیاری موارد توانستند مردم  مازندراندر وجود بیاورند که ه در محمود آباد ب

 .اجحافات رژیم وادارند یروستاهای اطراف محمود آباد را به مبارزه علیه

ه ب ٬ساخت  لیاقت و پشتکار و جسارت در کارها از رفیق حسن رفیعی رفیقی بسیار ارزشمند

ه و چالوس را بر عهده گیرد و ب حزبی محمود آباد یکه در مدت کوتاهی توانست کمیته طوری

 .درآید مازندران یعضویت کمیته

توان سراغ کرد که رفیق ناصر عزیزمان  کمتر کسی را در محمودآباد و روستاهای اطراف می

توان دید که پس از مرگش نگریسته باشد و  کمتر چشمی را می. را نشناسد و او را دوست نداشته باشد

که همه تجربه  او از آنجائی. درد نیامده باشده د که با شنیدن مرگ رفیق بتوان پیدا کر کمتر دلی را می
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از سی بهار زندگیش در رنج و زحمت که  ئیهادرس ٬همه درس بود ٬هابود و عشق و ایمان به توده

که بارها رژیم  مورد کینه و نفرت دشمنان خلق بود تا جائی.......... موخت و آ بیدریغ به دیگران می

رنجدیده  هایمیان بردن او و سایر رفقای همرزمش در محمودآباد را ریخته بود و تنها تودهاز  ینقشه

 .محمودآباد بودند که توانستند آنها را در امان خود حفظ کنند

باعٽ گردید که رفیق دور از زادگاهش محمود آباد  ٣0رژیم در خرداد ماه  یوحشیانه یحمله

به همراه همسرش در  ٣٤ز دوسال زندگی مخفی در آذر ماه گاه پس ا زندگی مخفی را گذرانده و آن

اعدام سپرده شد و جان خویش  یبه جوخه ٣٣خرداد  ٣٦تهران دستگیر و سرانجام در سحرگاه خونین 

خاطر ه منتهی رژیم دژخیم جمهوری اسالمی ب. کارگر و حزبش نمود یرا فدای آرمان واالی طبقه

محمودآباد خبر شهادت رفیق را ده ماه پس از آن اعالم  ترس و وحشت از اوج گیری مبارزات مردم

 .ی رژیم قرار داردئقرون وسطا هایچنین همسر رفیق شهیدمان نیز در زیر شکنجه هم. نمود

 هایحزبمان بود که عالوه بر مسئولیت یقای با تجربه و پر سابقهفرفیق حسن مختاری یکی از ر

کمونیست با  ٬رفیق. و مترجم توانای حزبمان نیز بودتوفان  ینشریه یعضو هیئت تحریریه ٬مهم حزبی

تجربه و یک انقالبی پرشور بود که برای آرمان کمونیسم و برای اعتالی حزب خویش یکدم از فعالیت 

قلم و قدم او در خدمت به محرومان جامعه قرار . زندگی اوزندگی حزبی بودهمه . انقالبی غافل نبود

او شکنجه جانکاه . داد ذرات وجودش را تشکیل می یکمونیسم همهو عشق به ها عشق به توده. داشت

و عاقبت جان  ٬را تحمل کرد و اسرار حزب خویش را در سینه محفوظ داشت و لب از لب نگشود

لنینیسم فدا نمود  ــشیرینش را در راه سعادت خلق و در راه اعتالی حزب خویش و اعتالی مارکسیسم 

 .تاریخ جاودانه شد یدر حزبمان و در سینه "نه" یو بدین طریق با یک کلمه

هراسان خون سرخ رفیق ناصرمان را بر بیابان سرد و  ٬رژیم جالد خمینی از وحشت! آری

و عاقبت این نهال سرافراز چه  ٬ساکت فروپاشید و جشن گرفت رفتن سرخ نهالی را که همه جنگل بود

جسارت و پیگیری در کارها و  ٬شهامت ٬شجاعت! که نداد خون سرخش هاچه ٽمره! اشتککه ن هادانه

و چه راستین و  ٬خاطر انسانیتشه همه دوستش داشتند ب. مقاومت رفیق زبانزد مردم محمود آباد بود

 .عاشقانه ایستاد و ایستاده مرد

سرخگون آزادی را از خون خود رویاندی و فریاد آزادی و  هایدرود بر تو ای رفیق که الله

و رفتنت همه  شت و مرگ چنان به اهتزاز درآوردی که وجودت بانگی شدآزادگی را در مرزهای وح

 عشق و ایمان

  

 !جاودان باد خاطره رفیق حسن مختاری
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 رفیق داریوش فاضلی
 

 
متوسط در شهر محمود آباد مازنداران چشم  ایدر خانواده ٤٦١0فاضلی درسال رفیق داریوش 

او به همت و فداکاری پدرش که کارگر خیاطی است توانست به مدرسه رود و ضمن . به جهان گشود

 .کار به تحصیل خویش نیز ادامه دهد و تا کالس سوم نظری را در شهر محمود آباد به پایان رسانید

اتفاق برادر کمونیست خویش قدرت فاضلی و رفیق جان برار روحی و سایر ه رفیق داریوش ب

ی گردیدند و بدین ئوسیع روستا هایرفقای توفان با فعالیت در روستاهای محمود آباد موجب حرکت

قبل از انقالب فعالیت ارزشمند . مناسبت از نفوذ قابل توجهی در میان دهقانان منطقه برخوردار بودند

بین دهقانان گردید و بدین  هامنطقه منجر به تقسیم زمین فئودال یدهقانان زجر کشیدهرفقا دوشادوش 

 .جهت توفانیان نزد روستائیان از محبوبیت خاص برخوردار بودند

ی بشریت از جور و ئلنینیسم این مکتب رها ــمارکسیسم  ٬این فرزند رنج و کار ٬رفیق داریوش

قهرمانانی چون رفیق شهید قدرت فاضلی و جان برار روحی و  هاستم و استٽمار را در نزد کمونیست

 .عضویت حزب کار ایران نائل گردیده خاطر شایستگی و پشتکار بی نظیر به آموخت و ب

 ٬یوش در کنار همرزمان توفانی در کنار مردم آمل و محمود آبادرشهید دا ٬در دوران انقالب

رفیق داریوش در دوران . ود نشان دادجهت سرنگونی رژیم منفور شاه فعالیت چشمگیری از خ

که داشت توانست نظر بسیاری از دانش آموزان  ایخاطر هوش و ذکاوت و اخالق پسندیدهه تحصیلی ب

. کشانید هاکه قبل از انقالب بهمن بسیاری از دانش آموزان را به خیابان طوریه خود جلب کند به را ب

رفیق داریوش خیلی  ٬(سرخ یشنبه)موزان ایران دانش آ یپس از پیروزی انقالب و تشکیل اتحادیه

به این  ٬زود توانست دانش آموزان بسیاری را که دور و بر او بودند و خواهان فعالیت انقالبی بودند

که در مدت کوتاهی نه تنها این تشکیالت در شهر محمود آباد  به طوری ٬انقالبی بکشاند یاتحادیه

 .رسید ....ساری و  ٬بابل ٬چون آمل مازندرانه شهرهای دیگر فعالیت آن ب یگسترش یافت بلکه دامنه

 یبی نظیرش مسئولیت کل تشکیالت شنبه هایدیری نگذشت که رفیق داریوش به خاطر فعالیت

دانش آموزی را  یکه بتواند هر چه بیشتر این اتحادیه را به عهده گرفت و برای این مازندرانسرخ در 

 .شد می ایهر سال وارد یک مدرسه ٬اساندبه دانش آموزان مدارس مختلف بشن

او به خاطر هوش و ذکاوت بی نظیرش و پشتکاری که در مبارزه داشت به هئیت مرکزی شنبه 

در این موقع که رژیم فاشیستی خمینی . کار پرداخته ب ایطور حرفهه سرخ انتخاب گردید و ب

للهی به ال کردن چماقداران حزبدستاورهای انقالب را یکی پس از دیگری زیر پا گذاشت و با متشک

سرخ و دیگر  یرفیق با دانش آموزان متشکل در شنبه ٬پرداخت سرکوبی آزادیخواهان و آزادی می

ویژه رفقای حزب کار ایران به دفاع جانانه از آزادی ه دانش آموزان به همراه سایر نیروهای انقالبی ب

در  هاجالد خمینی گرفتار آمد و پس از مدت  دست رژیمه بود که سه بار ب هادر همین رابطه. پرداخت

او . زمان از زندان آزاد شد در آنها خاطر جو انقالبی حاکم بر جامعه و فشار تودهه زندان سرانجام ب

شد که  افزود و همین مسئله باعٽ می بر شدت فعالیت خود می ٬شد که از زندان آزاد می هر باری

آنها همواره منتظر فرصتی بودند تا باالخره او را از سر رفیق همچون خاری در چشم دشمنان بود و 
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در  کهخاطر جو ترور و خفقانی ه رفیق ب. رسد فرا می ٣0خرداد  ٦0که  تا این. راه خود بردارند

کند و مٽل سایر رزمندگان و رفقای انقالبی  وجود آمده بود از محمود آباد فرار میه شهرها ب

که محل سکونت وی در تهران توسط یک مزدور  تا آن. زدپردا همسنگرش به مبارزات مخفی می

رفیق داریوش  ٣0در تیرماه . شود کشف و به سپاه پاسداران اطالع داده می ٬که از اقوامش بود ایتوده

شود و بالفاصله حکم اعدام رفیق توسط  در منزل عمویش در تهران دستگیر و به آمل باز گردانده می

رفیق داریوش چند ساعت قبل از تیرباران با . گردد شهر آمل صادر میحاکم شرع بیدادگاه رژیم در 

ی زندان به محوطه باغ پریده و باوجود زخمی شدن ئخویش از پنجره دستشو  جسارت و خالقیت خاص

در تهران ارتباطش را با  گذشته و مجدداا  هاو در رفتگی پایش به کمک روستائیان منطقه از مزرعه

 .نماید حزب برقرار می

 :نمود رفیق داریوش پس از فرار قهرمانانه از چنگال دژخیمان رژیم چنین تعریف می

شب هنگام که پاسداران به اطالع رساندند که فردا صبح . من باتفاق چهار مجاهد هم سلول بودیم"

خواهد در  یکی از مجاهدین پیراهن خود را به من هدیه نمود و گفت دلم می ٬شویم تیرباران می

 ."پیراهن من با خون تو رنگین بشود ٬خوری  گلوله می که هنگامی

حزبی خود به شهر اصفهان منتقل گردید و به زندگی  هایرفیق داریوش جهت ادامه فعالیت

شکنجه قرون  هادر اصفهان دستگیر گردید و ماه مجدداا  ٣٤که در آذر ماه  خویش ادامه داد تا این

 ینظیر که صفت مشخصه یود و با استقامتی بی رژیم ننگ و نفرت را مردانه تحمل نمئوسطا

اسرار حزبی و خلق را در سینه محفوظ نگهداشت و باالخره در  یکلیه ٬و انقالبیون است هاکمونیست

گرچه رفیق داریوش . زحمتکشان و انقالب تیرباران گردید ٬به جرم وفاداری به کمونیسم ٣٣مهر ماه 

و  دموکراتیکولی با خون سرخ خویش نهال انقالب  ٬بهار از زندگی پرٽمرش نگذشت ٣٤بیشتر از 

 .ضد امپریالیستی مردم ایران را که همانا راهگشای انقالب سوسیالیستی است آبیاری نمود

نام رفیق داریوش فاضلی را همانند هزاران انقالبی دیگر  ٬رژیم نوکر صفت جمهوری اسالمی

 .شانده باشدبر جنایت بی حد ننگین خویش پو ایمنتشر ننمود تا پرده

  

 یاد رفیق داریوش گرامی و راهش استوار باد

 

 

 لوح مزارم
 

 
 آتش اگر چه سوخت تن ناتوان من 

 عالم نشان من ه گل کرد عشق و ماند ب

 شود فانی شود زمانه و خامش نمی

 که جسته برون از دهان من هاآن شعله

 را برو بخوان تاریخ صنف رنجبران

 منخواهی اگر خبر شوی از داستان 

 بسته است تا دهان مرا مادرم ز شیر

 پیوسته دست رنجبری داده نان من

 مبارزه عمرم تمام شد یدر جبهه

 دوران تیغ و آتش و خون بد زمان من

 زحمت از آن سبب یتودهه م باسر داده

 جان منه خورند رفیقان ب سوگند می

 مرده مخوانم که تا ابد ٬انصاف نیست
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 منزنده است در جهان اٽر جاودان 

 قبر از برای من چه ضرور است چون بود

 در قلب پاک فعله و دهقان مکان من

 که سوختم ننمودم شکایتی خود این

 راه وفا امتحان منه کافی بود ب

 یا بودتهر حرف از ین بیان تو الهو

 دل دشمنان منه یک تیر کارگر ب

 در مکتب مبارزه درس ظفر بود

 این قصه در مطالعه دوستان من

  

 اسم الهوتیابوالق

 فوریه –مسکو 
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 رفیق احمد دالری
  

دوران . دنیا آمده ب آبادانزحمتکش در شهر ایدر خانواده ٤٦٦٣رفیق احمد دالری در سال 

در آنجا با . تحصیل به انگلستان رفت یکودکی و نوجوانی را در شهر آبادان گذراند و جهت ادامه

فعالین آن  یآشنا گشت و بزودی در زمره( ملی یاتحادیه)و محصلین ایرانی  کنفدراسیون دانشجویان

 .لنینیستی توفان آشنا گشت ــفورد در آمد و در همین اوان با سازمان مارکسیستی  در شهر براد

او همواره با متانت و صبوری که خاص . رفیق احمد از رفقای اصولی و فعال کنفدراسیون بود

وی در افشای رژیم منفور شاه در  هایاز جمله فعالیت. می دلنیشن داشتالو ککرد  وی بود صحبت می

روزه  ٩چنین تدارک و شرکت در اعتصاب غذای  خارج از کشور در اشغال کنسولگری منچستر و هم

خاطر آزادی زندانیان سیاسی برگزار گردید ه که در شهر منچستر در اعتراض به کشتار رژیم شاه و ب

از رفقایش رهسپار  ایرفیق احمد به همراه عده ٩١٬ایران در بهمن  هایانقالب خلقهمزمان با . بود

بعد از شروع جنگ به سازماندهی مردم محل خود که . ایران گردید و در شهر آبادان به فعالیت پرداخت

پرداخت ولی بزودی تحت تعقیب از طرف  ٬با دست خالی مجبور به مقابله با ارتش متجاوز عراق بودند

خود در  ییم انحصار طلب جمهوری اسالمی قرار گرفت و مجبور به ترک آبادان شد و به خانوادهرژ

دمی از فعالیت جهت تحقق آرمان  ٤٦٣٣شهر شیراز پیوست و در آنجا تا زمان دستگیری در بهار 

کارگر ایران و مبارزه  یعضویت در حزب طبقه"و باالخره به جرم . واالی پرولتاریا باز ناایستاد

توسط جالدان رژیم سیاه دل جمهوری اسالمی و پس از تحمل  ٬ی خالی از استٽمارئبرای دنیا

 . به دار آویخته شد ٣٣بسیار در مهر ماه  هایشکنجه
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 رفیق قدرت فاضلی

 مرکزی و دفتر سیاسی حزب کار ایران یکمیته عضو
 

مایه  ئیهاترین تجلیات روح انسانی است که بدون شک از طبیعت انسان درخشان ٬قهرمانی 

با شکوه  هایلآانسانی و ایده یخلق و از تعلق خویش به جامعههای گیرد که از تعلق خویش به توده می

گیرد وقف  ی خویش را که از قدرت الیزال خلق مایه میرو آگاهانه تمام نیرو از این. آن اهمیت قائلند

 .شوند این آرمان نموده و به قهرمانان فناناپذیر تاریخ مبدل میراه مبارزه در 

 

 ٬بیند یک مرد بزرگ در حقیقت متقدم است زیرا دورتر از دیگران را می« 

تکامل فکری  یاو وظایف تاریخی را که جریان گذشته. کند تر از دیگران اراده می قوی

اجتماعی نوین را که  هاینیازمندی ٬نماید حل می ٬جامعه در دستور روز قرار داده است

دهد و ابتکار ارضای این  نشان می ٬نداوجود آوردهه تکامل مناسبات اجتماعی گذشته ب

قهرمان نه به این معنی که جلوی جریان  ٬او قهرمانیست. گیرد را در دست می هانیازمندی

بلکه به این  ٬را به مجرای دیگری بیاندازد تواند آن گیرد و یا می ٽ را میطبیعی حواد

. جریان طبیعی و ضروری و ناآگاهانه است یمعنی که فعالیت او بیان آگاهانه و آزادنه

 (پلخانف).»

 

 ایدر خانواده ٤٦٣١او در سال .این مردان نامی جنبش انقالبی است یدر زمره ٬رفیق ما قدرت

ا آمد و در طی دوران تحصیل خویش در تماس نزدیک با مردم زحمتکش و دهقانان دنیه زحمتکش ب

 ٤٦١٢را در اعتصابات سال  مکتب مبارزه را آموخت و اولین آزمون آن مازندرانتهیدست و محروم 

 .گذراند( عالی سابق هنرسرای)دانشجویان دانشکده علم و صنعت ایران 

ی که بعدها به حزب کار ئو تنی چند از رفقا" سنجری"د ی شهیئاو در این اعتصابات به همراه فدا

این اعتصابات را که به برکناری ریاست ...... نظیر رفیق شهید جان برار روحی و  ٬ایران پیوستند

مین حداکٽر أبا شایستگی تمام رهبری نموده و اعتصاب را تا ت ٬منجر گردید( هنربخش)دانشگاه 

 .مطرح شده آن پیش برد هایخواست

 یدانشگاه و اخذ مهندسی مکانیک به کارزار مبارزه ییق قدرت فاضلی پس از پایان دورهرف

علمی خویش تمامی زندگی غرور آفرین خود را  یرنج و کار روی آورده و با اندوخته هایطبقاتی توده

 در اطراف زاهدان و در هامدت. ی مردمی نمود که بند بند وجودش به آنها تعلق داشتئوقف رها

در آنجا بود که برای اولین بار با سازمان . های سیستان و بلوچستان بدین منظور گذراندروستا

و متعاقب آن در رابطه با رفقای سازمان که در پوشش ( ٤٦٩٣)لنینیستی توفان آشنا شد  ــمارکسیستی 

نها تمامی قرار گرفت و به همراه آ ٬ی اشتغال داشتئقات روستایبه تحق" اکیپ تحقیقاتی سازمان برنامه"

 یهم خویش را صرف شناخت و تجزیه و تحلیل مناسبات حاکم بر روستاهای ایران نمود که اولین ٽمره

دیماه )بود که بعدها " بر تحلیل مناسبات اجتماعی و طبقات ایمقدمه"معروف  یتالش آنها تدوین رساله

 .توسط حزب ما به چاپ رسید( ٤٦٩١

ساواک را جلب نموده و به دستگیری رفیق منجر  مورانأفعالیت رفیق در زاهدان عاقبت م

تر و کار  دهند ولیکن او محکم سخت قرار می ایآدمکشان رژیم پهلوی او را تحت شکنجه. گردد می

نداد و چون از  اینتیجه هاشکنجه. تر از آن بود که آدمکشان پهلوی بتوانند از او چیزی در آورند کشته

گیرد  اما از آن پس تحت کنترل قرار می ٬دهند آزادیش رضایت می به اجباراا  ٬دست نیامده او مدرکی ب

ید و در آنجا در مدت آ می مازندرانفعالیت در زاهدان نبود به  یی که دیگر قادر به ادامهئو از آنجا

لنینیسم اولین  ــشود که با تالش شبانه روزی خود در جهت ترویج مارکسیسم  کوتاهی موفق می

اساسی گسترش  هایوجود آورد و این حوزه بعدها به یکی از پایهه ب ازندرانمسازمان را در  یحوزه
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سازمان " احمد قاسمی" یبنیان کمیته ٬به همت رفیق قدرت. و گیالن مبدل گشت مازندرانحزب در 

حزب "این کمیته بعد از اولین کنگره و تا تشکیل . )لنینسیتی توفان پی ریخته شد ــمارکسیست 

به حزب پیوست و بدین طریق در آن شرایط بحرانی به ستون " دهقانان ایران کمونیست کارگران و

 (.اصلی حزب مبدل گشت

 ایرژیم شاه اوج تازه یعلیهجنبش اعتراضی مردم  ٬همزمان با شروع فعالیت حزبی رفیق

نقش فعالی داشته و در  ایبه رهبری رفیق قدرت در این برآمدهای توده مازندرانگرفت و رفقای 

نقش فعال رفیق در اعتصاب و تحصن معروف معلمین بابل و چند شهر . کردند ش آن حرکت میپیشاپی

الزم به توضیح " )خلق آمل دموکراتیکجمهوری "تاریخی او در جریان  نقش ارزنده و ٬مازندران

 شهر آمل در دست مردم قهرمان آن قرار گرفت و آنها خود راساا  ٬است که چند ماه قبل از انقالب بهمن

" خلق دموکراتیکجمهوری "دست گرفتند و نام حاکمیت خویش را نیز ه نترل و اختیار شهر را بک

رفیق قدرت در آن هنگام به همراه سایر انقالبیون یکی از سازماندهندگان این جنبش بود که . نهاده بودند

ش قن  توانست ٬حزبی متعددی که در آن مقطع در کنترل و هدایت خویش داشت هایتوسط حوزه

چنین فعالیت خستگی ناپذیر رفیق در آستانه انقالب در جنبش  و هم(. در این جریان ایفا نماید ایارزنده

....... بابل و  ٬آمل ٬چندین روستای محمودآباد هایکه منجر به تقسیم زمین فئودال مازندراندهقانی 

 ٬به ابتکار این رفیق. باشد او می ایی از فعالیت مستمر تودهئهانمونه ٬برقراری شورای دهقانی گردید

وجود آمد که با تجدید چاپ ه مخفی حزب ب یدر شرایط مخفی و پلیسی رژیم پهلوی اولین چاپخانه

لنینیسم و مقابله با  ــمارکسیسم  یٽری در اشاعهؤم هایقدم ٬برخی از آٽار ارزنده و فناناپذیر سازمان

او قرار گرفت و  یعهدهه س چاپ ارگان نیز باز آن پ. انحرافی و رویزیونیستی برداشته شد هایتئوری

از هر . او در حقیقت موتور محرک حزب ما بود. سنگین به دوش او بود یتا روز قیام این وظیفه

غیر ممکن برای او . نمود بارید و تمام مشکالت در کف با کفایت او آسان می انگشت او هنری می

. مد این رفیق مشگل گشا بودآ ر جا مشکلی پیش میه ٬در امر سازماندهی نیز نمونه بود. وجود نداشت

این قدرت سازماندهی که در  ینمونه. که نیاز به تقویت و گسترش داشت او حاضر بود ایهر شاخه

مسئولیت گیالن به او واگذار  ٤٦٩٢اواخر سال  ٬پس از انقالب. گیالن بود یمسئله ٬حزبمان زبانزد شد

از رشد چشمگیری  مازندرانایت این رفیق در آنجا نیز چون شد و در مدت کمی حزب ما به همت و در

 ٬ظهر در محمود آباد و چالوس ٬صبح در ساری و آمل ٬تشاو یک دم آرام و قرار ندا. برخوردار شد

زندگی این رفیق حزب و سازمان  یهمه. عصر در الهیجان و آستانه و شب همان روز در رشت بود

 ٬حزبی یعالوه بر شخصیت زبده. زندگی او زندگی حزبی بود ٬شناخت او برای خود زندگی نمی ٬بود

دوست داشتنی و سخنان  یهم چهره آن٬بخشید ت که ویژگی خاصی به او میشاو جذابیت دیگری نیز دا

ی که دوستی ئگو ٬کرد خود می یی همه را شیفتهئدلنشین او بود که در همان نخستین ساعات آشنا

با شخصیت و متواضع بود که . ن با او هر مطلبی را در میان گذاشتتوا دیرینه و قابل اعتماد است ومی

یافت و هرگز از  یانسان در کنار او اعتماد به نفس م ٬شد رنگ تفرعن و خودپسندی در او دیده نمی

انسانی  ٬شکیبا و حلیم بود و این خصائص از او عالوه بر رهبری ارزنده ٬شد محاورت با او خسته نمی

 .ز ساخته بودبزرگ و دلنشین نی

و  مازندرانانقالبیون  یهمه ٬مردم محمود آباد و روستائیان اطراف یرفیق قدرت را همه

خاطر خصائل بزرگ ه ب ٬تکنولوژی بابل یاین استاد انستیتو. شناختند بخصوص آمل و بابل خوب می

 .دانشجویان بود یمحبوب همه ٬خاطر روح بزرگ و انقالبیشه ب ٬شاانسانی

بهمن در جریان انهدام ابزارهای سرکوب رژیم شاه و تصرف  ٣٣جریان قیام رفیق قدرت در 

دست آمده ه ب هایمازندان شرکت فعال داشت و پس از آن اسلحه یمنطقه هایو ژاندارمری هاکالنتری

انقالبی  هایرفیق در جریان این قیام چون تمامی فعالیت. پیوندد هبه تهران آمد تا به قیام مردم تهران ب

اما حاصل کار انقالبیون را دزد غارتگر جماران به یغما برد و پاداش . مگیری داشتشقش چخویش ن

 ٬سرب داغ و طناب دار بود که به فرمان ضحاک زمان ٬شکنجه ٬زندان ٬هاو قهرمانی هااین رشادت

 .خمینی جالد نصیب آنها شد

پیکار کرد و در  شب و روز ٬او برای تعمیق انقالب. متوقف نشد ایفعالیت رفیق قدرت لحظه

چماق بدستان رژیم خمینی .این پیکار مقدس بود که خشم و کین ارتجاع را نسبت به خود برافروخت
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شوند و  ولیکن موفق نمی ٬پدری رفیق در محمودآباد یورش آوردند یخانهه قصد جان او را کردند و ب

که چنگال  و قبل از آن( ٤٦٩١)اما از آن پس . گریزد یاری مردم محل از این خطر مرگ میه او ب

تمامی آسمان ایران را بپوشاند دیگر از دیدن شهر زادگاه خویش محروم گردید و به آنجا   خونین رژیم

محمود آباد در بابل به دشمنان قسم خورده و جالدان رژیم خمینی بار دیگر و متعاقب حمله . پا نگذاشت

توسط  ٬خویش توفیق یابند یکه به آرزوی رذیالنه بار نیز قبل از این اما این. کنند قصد جان او را می

پاسدارن  ییکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق از جریان این توطئه با خبر شده و شب قبل از حمله

اما . کند زندگی مخفی اختیار می ید و از آن پس ناچاراا آ به منزل مسکونیش فراری شده و به تهران می

 ٬دهد بارزی را بر طبق قواعد و روندهای خاص خویش کاهش میفعالیت هر م زندگی مخفی که طبعاا 

خصوص در شرایطی که حزب توسط دشمنانی از داخل نیز ه ب ٬از فعالیت رفیق کم کند اینتوانست ذره

این رفیق پرچم مبارزه . بوسی ارتجاع کشانده شود مورد هجوم قرار گرفت تا در هم شکسته و به آستان

ا بر افراشت و توانست با فعالیت خستگی ناپذیر خود حزب را از این این خطوط انحرافی ر یعلیه

حزب در این مقطع و  هایبخش مهمی از موفقیت. مرگبار داخلی نجات بخشد یبحران و از این ضربه

فعالیت این رفیق و اصول و مسئولیت شناسی و  ینتیجه( دبیر کل سابق حزب)پس از اخراج خلیل 

 .ینیستی او بوده استلن ــبینش عمیق مارکسیستی 

به اتفاق آراء به عضویت  ٬برگزار شد ٣0دوم حزب که در فروردین  یرفیق قدرت در کنگره

دست آورد ه خود را در حزب ب یمرکزی حزبمان در آمد و بدین طریق جای حقیقی و شایسته یکمیته

هام بخش حزب کار انگلس و استالین به یکی از رهبران کارآمد و ال ٬مارکس هایبا الهام از آموزش

 یمرکزی که همگی منتخب کنگره یبه همت رفیق قدرت و رفقای دیگری از کمیته. ایران تبدیل گردید

س آن عنصری ناالیقی چون خلیل أحزب توانست به ضعف رهبری گذشته که در ر ٬دوم حزب بودند

ت در طول تاریخ رفیق قدر. ش در حزب خاتمه بخشدادار و دسته وقرار داشت پی برده و به عمر او 

 ٬هاانحرافی دست و پنجه نرم نمود و با افشای این قبیل تئوری هایفعالیت خویش بارها با نفوذ تئوری

راست که  هاینظریات انحرافی اپورتونیست یعلیهاو  یمبارزه.مبلغین آنها را رسوا و بی اعتبار نمود

 .ترین این مبارزات بود انیکی از درخش ٬شدند در حزبمان خانه کرده و توسط خلیل هدایت می

در یورش وسیع دژخیمان به حزبمان به همراهی رفیق بابا  ٣٤رفیق قدرت در آذر ماه سال 

حیوانی رژیم  هایپورسعادت و رفقای دیگر دستگیر شد و از آن پس به صورتی مداوم تحت شکنجه

از تجربیات  ٬دم تعلق داشتهاما کسی که به مر ٬"فرشته بخواند را دیو"قرار داشت تا به زانو در آید و 

شود زیرا  تسلیم نمی هادر مقابل این شکنجه ٬آنها را در خود داشته باشد یآنها فیض گرفته و اراده

برد و او را به ارزش مقاومت و  شان و منزلت او را در درونش باال می احساس او به مردم زحمتکش

یق قدرت ما که همیشه برای زحمتکشان و چنین بود که رف. گرداند تسلیم ناپذیری خویش واقف می

کسی که تمام . ایستاد و سرخم نکرد هاچون کوه در مقابل این شکنجه ٬از آنها جدا نبود ایزیسته و لحظه

توانست غیر از این  از همان کودکی با کینه به دشمنان خلق پرورش یافته باشد چگونه می ٬عمرش

 !باشد

او چنین  یدر کنارش بود درباره (اسفند)ارآفرین رفیق ی که در ماه آخر عمر افتخئیکی از رفقا

 : گفت می

 ٤٤0تا  ٤00که وزن این رفیق قبل اززندان بین  توضیح این)کیلو رسیده بود  ٩0وزن رفیق به 

گران او را هر صبح زود از بند  شکنجه. از او فقط استخوانی خالی مانده بود(. کیلو بوده است

وردند و بعد از آوردن او به بند او را به آ د از ظهر از شکنجه گاه میبردند و ساعت یک یا دو بع می

کردند و  برگ کاغذ همراه با خود برای او پرتاب می  کردند و یک دو سه داخل سلول پرتاب می

. جمع کند ایقدر توان داشت که کاغذ و خود کار را در گوشه او ففط آن. گفتند هر چه میدانی بنویس می

و بر دزدکی آب کمپوت برایش  ربندهای دو. ی کرده بودئگفت رژیم او را تحریم غذا هم بند او می

انفرادی  هایی مجدد بردند و به سلولئآنها را به بازجو یفهمیده و همه هافرستادند که زندانبان می

 .انداختند

ی ئاذغتوانست  بدن او هم دیگر نمی ٬ی نداده بودندئمدتی هیچ غذا ٬که به رفیق قدرت از آنجائی

برد و مٽل یک  کار هر روزه بود که سپاه او را صبح زود می. کرد بپذیرد و بنابراین استفراغ می
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او هرگز توان حرف زدن نداشت . گرداندند منتهی شکنجه شده و آش و الش به سلول برمی ٬کارمند

 ــقا زبانزد بود که لبخند دلنشین رفیق بین رف توضیح این)شد  محو نمی شاولی لبخند او هرگز از چهره

 .(یاد داریمه ما نیز همواره چهره بشاش رفیق را با این لبخند ب

گفتند تو با این وضع و با اینکه نای  زندانیان از این لبخند رفیق در شگفت بودند و به او می

 ! خندی؟ حرف زدن نداری چرا می

 ٬زردآ ح بلند او را میحیوانی رو هایخندید و تحت بدترین شرایط که شکنجه ولی او کماکان می

در آخرین روزهای زندگی او را مٽل همیشه  ٬گفت هم بند او می. عجز و البه نکرد و روحیه نباخت

فقط نزدیک به  ٬او چیزی نگفت. گویا زیر شکنجه جان داد.روز دیگر برنگشت صبح زود بردند و آن

مع شده جبند  یگوشه ٬ده بودیک متر طول کاغذ سفید با چند خودکار که کلمه ای روی آن نوشته نش

 .گذاشت همه روزه کاغذها را روی هم می. بود

با خنده به ( هوشنگ انوشه) ایاو شهادت را هم مانند سرباز توده. ر نداداسفند سردار س   ٬آری

 ."درود بر او. آغوش کشید

 یهلنینیسم و اندیش ــ عشق او را به مارکسیسم ٬زحمتکش ایران هایعشق رفیق قدرت به توده

اساس ایمانی را در او  ٬درخشید رهای بشریت که همواره چون خورشید تابان در آسمان افکارش می

پوالدین او به زانو در آمدند و  یچنین دشمنان در مقابل استحکام خدشه ناپذیر و اراده پی ریخت که این

توان گوشت  ق بوده و میاو نشان داد که مقاومت مطل. ماه شکنجه نتوانستند لب از لب او بگشایند ٤٦با 

و پوست و استخوان را با نیروی اراده و ایمان بر آهن و آتش و شالق پیروز گرداند و در اٽبات این 

تاریخی با نٽار خون پاک خویش به رهروان خلق درس پایداری و استقامت آموخت و جاودانه  یقضیه

شوند ولی دفتر  شهید می" هاقدرت"اگر چه . در تاریخ سراسر حماسه و مقاومت ایران ٽبت گردانید

ی بیشتری به راه راستین آنان بخشیده و خود راهنمای ئخون آنان روشنا ٬شود عشقشان بسته نمی

 .مبارزاتی است که رهرو این راه ستاره بارانند

حزبی که اساس  ٬دهد است که نشان می ایشک وجود رفیق قدرت فاضلی خود اٽبات زنده بی

حزبی که با چنین رهبران الیق و  ٬لنینیسم باشد ــ ایدئولوژی ظفرمند مارکسیسم ٬فعالیت و ایدئولوژیش

عاقبت  ٬رود پیش می ٬نداآموزش دیده هاو قاسمی هاارانی ٬هاکه در مکتب حیدر عمواوغلی ایشایسته

ی زحمتکشان را در میهن خونبار ما ئنه چندان دوری پیروزی را به چنگ آورده و پرچم سرخ رها

 .دافروز برمی

راه معلم خویش ه شاگردانی که ب ٬رفیق قدرت شاگردان زیادی برای حزب کار ایران تربیت نمود

لنینیسم و برای گسترش حزب  ــسیسم کخون پاکشان برای اعتالی مار یوفادار بوده و تا آخرین قطره

یق قدرت از داماد و یار قدیمی دوران تحصیل رف" جان برار روحی"کار ایران از پای ننشستند و رفیق 

نمونه دیگری . توسط رژیم خمینی تیرباران شد ٣0آن جمله بود که در اولین یورش ارتجاع در تابستان 

باشد که  رفیق داریوش فاضلی برادر رفیق قدرت می ٬از این شاگردان وفاداری که راه استاد را پیمود

بسیار توسط دژخیمان  هایو چند ماه قبل از شهادت معلم خویش و پس از شکنجه ٣٤در شهریور ماه 

 .شود اعدام می

آن کودک  یبا یکی از رفقای حزبی ازدواج نمود که ٽمره ٤٦٩٢رفیق قدرت در سال 

. نهاد" در بند"خردسالیست که چند ماه قبل از شهادت پدر قهرمانش در زندان مخوف اوین قدم به دنیای 

رداریش در مقابل چشمان رفیق قدرت در شرایط سخت با ٬همسر قدرت که بهمراه وی دستگیر شده بود

وسیله عزم راسخ رفیق را در هم شکنند و به  حیوانی قرار گرفت تا بدین هایتحت بدترین شکنجه

تزلزل ناپذیر رفیق را در هم  یاما این اقدامات حیوانی رژیم نتوانست اراده. پایبوسی ارتجاع بکشانند

همسر رفیق شهید )خواهر رفیق . ژخیم سرفرود نیاورداو به راه خلق وفادار ماند و در مقابل د ٬بشکند

طریق  در دست جالدان خمینی اسیر بوده و بدین" روزبه"نیز همراه کودک خردسال خویش ( جان برار

رژیم خمینی با مرگ دست و پنجه نرم  هایند و یا در زندانارفیق یا تیرباران شده یاعضای خانواده

 .کنند می

توان سیل مبارزات خلق را  نه با شکنجه و نه با اعدام نمی ٬زندان نه با ایاما با هیچ توطئه

ه مردم ما و ب یگونه که تاریخ مبارزات گذشته همان. مسدود نمود و جلوی حرکات تاریخ ایستاد



 88 

که از  ایبا وجود هزاران هزار ستاره ٬رژیم پهلوی نشان داده است یعلیهخصوص تاریخ مبارزه 

توان مبارزه را خاموش ساخت و شب  کنند نمی ل خون پاکی که روان میکشند و سی زیر میه آسمان ب

مرتجع ادامه داشته و علیرغم افت و خیز  هایتا سرنگونی رژیم هاخلق یمبارزه. مطلق را حاکم نمود

فرا رسیده و دست انتفام خلق قاتلین فرزندان ها عاقبت پیروزی محتوم خلق ٬و پیروزی و شکست

 .سته خواهد دادقهرمانشان را کیفر شای

سروده ( اسفند)ن حزب به مناسبت شهادت رفیق قدرت فاضلی اشعر زیر توسط یکی از هوادار

 .شده است

  

 بر تو میهمانم هایک امشب من در این سلول سنگ

 آتش فرستد پیش یارانم  یکه فردا جوخه

 همان جوخه که نامردان به نامردی بنا کردند

 ادا کردند ن حکمی که نامردان به نامردیآبر 

 دانم نمی ٬دانم گناهم چیست؟ جرمم چیست نمی

 گمان دارم که جرم من فقط این است که انسانم

 نبینی در وجود من تو هیچ سازش و تسلیم

 پیکار همچون شیر جوالنم یکه من در عرصه

 نگذارم که دژخیمان مکند خون این مردم

 که هم یار مظلومان و خصم جان میرانم

 خود پشیمانم هایکرده مپنداری که من از

 کنم صد بار جانم را فدای خلق ایرانم

 اگر فردا سپیده دم بگردیدیم تیرباران

 بدان این را که من جزئی از حزب کار توفانم
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 مرکزی حزب یهپیام کمیت

 به مناسبت شهادت

 رفیق قدرت فاضلی
 

 
زحمتکشان و انقالبی  یکارگر و کلیه یمبارز خستگی ناپذیر راه آزادی طبقه ٬سرداربزرگ خلق

مرکزی  یکمیته ییکی از اعضای برجسته( اسفند)هلل فاضلی ارفیق قدرت ٬منؤو کمونیست م ایحرفه

طول ه سال و چند ماه ب جمهوری اسالمی که یک یهاترین شکنجه حزب کار ایران در زیر وحشیانه

 .شهادت رسیده ب ٬انجامید

سوسیالیسم و کمونیسم و نفرت از  ٬کارگر یقلبی از طپش ایستاد که ماالمال از عشق به طبقه

چشمانی از دیدن بازماند که در خواب و در بیداری در . اری و امپریالیسم بوددسرمایه ٬بورژوازی

ند و به رغم خواست حافظان این ای که زندگی را آلودهئهاو حقارت هاذلت ٬هاتو رذال هاورای پستی

 .دورنمای جز کمونیسم را نظاره نکرد هاو حقارت هاجهان کهنه و تقدیس کنندگان این رذالت

آزادی و سروری زحمتکشان و  ٬ی از رفتن بازماند که مقصدی به جز سعادت و نیکبختیئهاگام

 .ی ابدی انسان و کمونیسم در پیش رو نداشتی و تعالئرها ٬سوسیالیسم

کارگر و  یتر پرچم طبقه ی از کار کردن بازماند که جز برای افراشتن هر چه با شکوهئهادست

مقدس و مقدسات  هایدنیای پوسیدگی ٬تحکیم ستاد رهبری آن و کوشش در جهت واژگونی دنیای کهن

نسان رنج کشیده در طی قرون استحقاق آن را آن زندگی که ا ٬پوسیده و بنای جهان نو و زندگی نوین

 .کار دیگری نپرداخته ب ٬یافته

این " قدرت"یاد خواهند آورد که ه مردم زحمتکش محمود آباد ب.رفیق اسفند ما را ترک کرد

چگونه  ٬این قلب پاک و بی ریا و این روح بلند و در عین حال افتاده و فروتن ٬سربزیر و محبوب یبچه

 .قد کشید و در آخر ایستاده مرد ٬رشد کرد ٬متولد شددر دامان آنها 

 ٬امیدها و آرزوها ٬هاو شادی هاان بلندی بوده از رنجتداس ٬کوتاهی یسال زندگی او با همه ٦٩

 ٬تمام نمایی بود از خصائل روحی پرولتاریا یینهئروح بلند او آ. طبقاتیش هایو ناکامی هاکامیابی

طبقاتی و استٽمار فرد از فرد  یکه جامعه ئیهایزاری از رذالتب ٬اشکال آن ینفرت از ستم در همه

کشاند و عشق بی پایان به آزادی و کمال و  که روح بشر را به حیوانیت می ئیهاپستی ٬موجد آنهاست

روحی سرشار از . پذیر نیست آزادی پرولتاریا و زحمتکشان امکان اعلو شخصیت انسان که جز ب

 ٬واالی سوسیالیسم و کمونیسم هاییت و سرسختی در دفاع از آرماناصول ٬ی و استقامتئمبارزه جو

 .خصائل روحی انسان نوین یعنی پرولتاریا یشهامت و از خود گذشتگی و در یک کالم همه

حزبی که خود زندگیش را وقف رشد و تکامل آن کرده  ٬اما حزب او. رفیق اسفند ما را ترک کرد

اگر جالدان رژیم . دهد تابناک او راه پرافتخارش را ادامه می یبا الهام از خاطره و ٬باقی است ٬بود

شناسد و  مرگ نمی ٬شود روح او که در کمونیسم خالصه می! چه باک ٬خالفت توانستند او را بکشند

به سوسیالیسم و کمونیسم  ٬تر ی روشنئش پرولتاریا را به فرداهااچنان حزبش و رفقایش و طبقه هم

کارگران و دهقانان در  ٬کراتوانقالبیون دم ٬هاکمونیست یهمه هایرگ خون او در. خوانند فرامی

آرزوها و آمال او همانا بهروزی و  ٬را به زمین ریخته است بگذار ارتجاع خیال کند آن. جریان است

زحمتکشان زبانه  یی سرکش در قلب همهئهاچون شعله ٬قیود کهن بود یآزادی زحمتکشان از همه

 .توان کشت روح را نمی هاقلب و میلیون هامیلیون ٬خیال کند او را کشته استبگذار ارتجاع . کشد می

به  به مردم ایران و خصوصاا  ٬به رفقای حزبی ٬گرامی رفیق شهید یما ضمن تسلیت به خانواده

در تشییع جنازه رفیق شرکت نموده  هاصورت یکپارچه و با بستن مغازهه مردم قهرمان محمود آباد که ب

به  ٬به خون سرخ او ٬عمیق خویش را نسبت به رژیم جالد خمینی نشان دادند یکینه بدین وسیله و

راهش باز نایستیم و انتقام  یاز ادامه ایخوریم که لحظه تابناکش سوگند می یاو و به خاطره هایآرمان
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 ٬و تحقیر شدگی محرومین و تحقیر شدگان هاانتقام انبوه محرومیت ٬خون او و هزاران هزار شهید دیگر

 .زحمتکشان را از رژیم ضحاک خمینی بگیریم یکارگران و دهقانان و کلیه

 هاو میلیون" اسفندها"ی سوسیالیسم خونبهای ئارتجاع هار و امپریالیسم و برپا ٬نابودی نظام کهن

 .را با خون خویش ضمانت کرده است رفیق اسفند این ٬آن روز فرا خواهد رسید. است" اسفند"میلیون 

 !و راهش پررهرو بادیادش گرامی 

 !مرگ بر رژیم خون آشام خمینی

 !زنده باد کمونیسم

 (!توفان)زنده باد حزب کار ایران 

  ٣٣بهمن  ــمرکزی حزب کار ایران  یکمیته

 

 

 ن حزب سروده شده استاشعر زیر به یاد رفیق قدرت فاضلی توسط یکی از هوادار

  

 زنجیری مغرور
  

 آن دم که در واپسین لحظات حیات

 اما استوار خویش را ٬دن رنجورب

 ٬دید در تالشی می

 سرخ  یستاره

 این استوار قامت دلیر

 .دیاندیش لبخند به لب به آینده می

 

 آری ٬و با باوری عمیق

 پیروزی آینده را ایلحظه

 .کرد نظاره می

 

 مغرور یاین زنجیر

 در عمق سیاهی شب
 کشید سرخ را انتظار می یفرا رسیدن سپیده

 ب را و توفان انقال

 کرد بدنش احساس می هایدر تک تک سلول

 

 سأزمانی که ی

 ٬یاور کوته نظران را فرا گرفته بود

 پرولتر قهرمان

 .اندیشید با امید بسیار به آینده می

 مبارز خسته ناپذیر

 عقابی بلند پرواز

 سرخ بود ایو ستاره

 تشکل: که هر کالمش

 پیروزی  :زمزمه اش

 .ارتجاع بود یهعلیمقاومت و مبارزه   :و عملش
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 ار و مرتجعددژخیم سرمایه

 اگر چه او را در بند اسارت خویش دانست

 اما

  ٬در قلب زنجیری

 تنها آتش مقاومت همرزمانش

 کشید و او  شعله می

 رنج و کار راهای نیروی شگرف توده

 که همرزمانش در تالش متشکل نمودن آن بودند

 .کرد به خوبی درک می

 

 .سرخ مطمئن بود یستاره

 او رمز پیروزی را چون دیگر همرزمانش

 .دریافته بود

 .خاطر گذشته بودنده رمزی که ب

 

 زنجیری مغرور

 کاخ نشینان یعلیهبا کوخ نشینان و 

 سربازی از سپاه بیکران کارگران بود

 او

 رنج و کار هایرزند قهرمان تودهف

 .توفانی دلیر حزب کار بود

 مبارزی که آرمانش

 .و جهان بود پیروزی زحمتکشان ایران

 .پیروزی زحمتکشان ایران و جهان بود

 

 .راه و یادش پایدار باد

 .همرزمانش پیروز باد یمبارزه

 
 

 رفیق توفیق ادیب
 

 
وی . متوسط متولد شد نسبتاا  ایدبیل در خانوادهدر ار ٤٦٦١رفیق توفیق ادیب در تیرماه 

. سالگی وارد دانشسرای تبریز شد ٤٣پایان رسانید و در سن ه ی خود را در اردبیل بئتحصیالت ابتدا

خود را در این دانشسرا و در برخود به رژیم شاه  هایرفیق اولین جوانه یمبارزه جویانه یروحیه
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موران ساواک قرار أار در آنجا مورد اذیت و آزار پلیس و منمایان کرد و به همین سبب او چندین ب

رفیق توفیق پس از پایان تحصیالت در روستاهای اطراف اردبیل معلم شد و در خدمت . گرفت

 .قرار گرفت که به سادگی با آنها پیوند داشتئی هاتوده

ین سنگر رفیق به حزب پیوست و تا آخرین دم حیات در ا ٬حزب یبه هنگام احیا ٩٣در سال 

عنوان یک کمونیست ه از آنجا که رفیق ب ٬و با شروع اختناق ٣0پس از خرداد . انقالبی باقی ماند

توفانی در منطقه شناخته شده بود به تبریز گریخت و در آنجا زندگی مخفی آغاز نمود و نزدیک به 

بطه در اوایل دیماه انقالبی دست برنداشت و باالخره در این را یدوسال در بدترین شرایط از مبارزه

هم اکنون همسر قهرمان رفیق به همراه کودک . به همراه همسر و فرزندش کاوه دستگیر شد ٣٤

 .باشد خردسال خود در اسارت رژیم خون آشام خمینی می

که  به هنگامی ٣٣اسفند  ٣٩جسمی و روحی در سحرگاه  هایماه شکنجه ٩رفیق توفیق پس از 

رفیق مرگ را پذیرفت و  ٬تلویزیونی یمرگ یا مصاحبه: ذاشته بودنددژخیمان دو راه در جلوی او گ

کارگر و اعتقاد و  یپایمردی در عشق به خلق و طبقه یبدین تریتب این کمونیست انقالبی و این نمونه

لنینیسم و حزب و این سمبل مقاومت و فداکاری با سری برافراشته به تاریخ  ــایمان به مارکسیسم 

رفیقی که در واپسین روزهای حیات رفیق . البی ما پیوست و برای همیشه جاودانه شدخلق انق یجاودانه

 :گفت را با او در بیمارستان گذرانده بود چنین می ایتوفیق چند لحظه

بسیار زیاد لب به سخن نگشود به حالت اغما افتاد و در بیمارستان  هایرفیق در اٽر شکنجه

تلویزیونی  یدن او قصد داشت که خوبش کند و به مصاحبهرژیم با بستری کر. تبریز بستری گردید

توانست به پشت بخوابد  که بر اٽر شکنجه تنها می رفیق روی تخت بیمارستان و در حالی.دعوت کند

و با همان وضع دلخراش و با بیحالی ناشی ( ).......( توانست برود و نه به جلو بخوابد ولی نه راه می)

 :از شکنجه چنین گفت

 

 عاشق غرق در خون شدن استکار 

 غرق در خون شدن وز خویشتن بیرون شدن است

 این منزل اوست از عشق هنوز

 راهی بس دراز تا به مجنون شدم است

 

رفیق توفیق از معدود کسانی بود که زندگی خویش را آگاهانه سامان داده و چگونه مردن خویش 

زحمتکش  هایکارگر و خلق یدانه بود طبقهآن قهرمانان جاو یاو از زمره. کنند را خود تعیین می

گاه که بر سر دو راهی  رفیق توفیق آن. ایران بود که مرگ ایستاده را بر زندگی به زانو ترجیح داد

 ٬و طبقاتی قرار داده شد دموکراتیک ٬ملی یتلویزیونی و ترک سنگر مبارزه یمرگ و یا مصاحبه

آینده  هایمرگی که در وجود دیگران و توالی نسل. ردآگاهانه و از روی میل و اراده مرگ را انتخاب ک

به زندگی  ٬اشک شوق خواهند ریخت ٬این آب و خاک سرود خوانده هایکه همچنان به یاد آرش

 .همیشگی تبدیل خواهد شد

 !جاودانه باد خاطره بلشویک شهید رفیق توفیق ادیب

 

 

 :شعر زیر توسط رفیق سروده شده است

  

 ای قلب توفانی  ترا  اگر بار فرا داری

 ترا ای سرخی الله  تب تبدار

 کنم فریاد ترا من می و شب را خالی از ظلمت نپنداری

 یابی از این چشمان پرخونم یتو م من از آغاز تا غایت

 چه شبها را سحر کردم و از نابودی و از جاویدی

 را با غم و محنت سپر کردم شبان برایت حرف خواهم زد
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 خالصم کن مرا از همدمی با غم دارد فزونهمه گویند حاکم قدرتی 

 خواهم اکنون ترا می صدایت را ببر از بن

 ای انقالب ٬انقالب چاالک ایولیکن من ترا با سینه

 خواهم اکنون ترا می باروتی هایو تورم یافته از سینه

 تا کنم تصویر و از عصیان همان خلقی

 تا کنم تفسیر که گشته زیر دست متروک

  

 ادیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رفیق بابا پورسعادت

 مرکزی و دفتر سیاسی و مسئول حزب یعضو کمیته
  

نام  ٬که در دوران شاه زندانی بودند ئیهانام رفیق بابا پورسعادت برای انقالبیون و کمونیست

 ٬یست ارزنده بود که برای آرمان پرولتاریانلنی ــاو یک مبارز انقالبی و یک مارکسیست . آشنائیست
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تمام زندگی او در پیکار و . کرد اجتماعی و محو طبقات استٽمارگر مبارزه می هایبرای رفع نابرابری

 .ماند او از دل زحمتکشان برخاسته بود و تا آخر نیز به آنها وفادار. مبارزه گذشت

زحمتکش  ایدر یکی از روستاهای اطراف بجنورد و در خانواده ٤٦٣٤مهرماه  ٣رفیق بابا در 

کار سخت و . او با رنج و درد آشنا بود و با سختی و مشقت از دوران کودکی خو گرفته بود. دنیا آمده ب

جنورد و سپس که رفیق قهرمان کشتی ب طوریه نیز نصیب او نموده بود ب ایطاقت فرسا بدن ورزیده

رو مشهور خاص و  م ملی ایران نیز صاحب نام شد و از اینیخراسان گشت و در مسابقات قهرمانی ت

 .گذاشتند شناختند و به او احترام می همه از بزرگ و کوچک او را می. عام در بجنورد گردید

معلمی  یسال پیش هنگامیکه در شهر بجنورد به حرفه ٤١رفیق بابا برای تحقق راه زحمتکشان 

را در  ایلنینیستی توفان پیوست و فعالیت گسترده ــبه سازمان مارکسیستی  ٬اشتغال داشت( ورزش)

شود و رفیق بابا دستگیر  شروع می هااما پس از مدت کوتاهی دستگیری. این شهر آغاز نمود

 .ماند لیکن سه ماه بیشتر در زندان باقی نمی. گردد می

اما پس از چندی که . تواند چیزی از او در بیاورد فراوان نمی ساواک علیرغم شکنجه و تهدیدات

نفر از رفقای  ٩0به همراه  ١١در سال  مجدداا  ٬دست آمده مدارک دیگری دال بر فعالیت حتمی او ب

ساواک و پس از  هایگردد و پس از یک استقامت شجاعانه در برابر شکنجه سازمان توفان دستگیر می

اما دژخیمان ساواک با پایان محکومیت او را . سال زندان محکوم شد ٩ی به انقالب هایدفاع از آرمان

بابا دو سال دیگر را نیز در اوین گذراند تا عاقبت با اوجگیری جنبش خلق همراه با  ٬آزاد نکردند

 .به نیروی جنبش خلق از زندان آزاد گردید" هاآزادی"سومین گروه 

از  ایفشارهای زندان ذره. خشان و غرور آفرین استبسیار در هادوران زندان رفیق در این سال

او در زندان نیز پر کار و فعال بود و در میان زندانیان از . مبارزه جویانه او کم نکرد یروحیه

هر جا که اختالفی وجود . سادگی و بی پاالیشی او زبانزد همه بود. محبوبیت خاصی برخوردار بود

دادند که او رئیس  زندانیان ترجیح می( ٩٣سال )ان زندان در اوج بحر. داشت او حکم و قاضی بود

 .کمون باشد

با  ٬شوند گیری رفیق با خبر میتزمانی که مردم ورزش دوست و مبارزه جوی بجنورد از دس

او احساس همدردی کرده و بزودی این قهرمان ورزش شهر به قهرمان مقاومت و انقالب  یخانواده

بر مبنای چنین گرایشی بود که بهترین فرزندان این . گردد آنها میو روح  هابدل شده و حاکم بر دل

 هایدهللا و اصغر پهلوان و ده ٬رفقا نادر و بهرام رازی ٬دورش حلقه زدنده مردم پس از آزادی وی ب

مردم به رفیق تنها مختص به مردم شهر  یعالقه. دور وجود او گشتنده کمونیست دیگر چون شمع ب

در میان روستائیان نیز محبوبیت خاصی داشت و آنها او را پشتیبان خود  اما او. بجنورد نبود

اغلب به . گرفتند مدند و سراغ او را از مردم شهر میآ راه با االغ به شهر می هادانستند و فرسنگ می

مربوط به  مشکالتی که عمدتاا . گذاشتند او رفته و مشکل خود را با وی در میان می یجلوی مدرسه

او ناجی و حالل مشکالت . بود... آبیاری و  یاداره ٬ژاندارمری٬کشاورزی یری نظیر ادارهدستگاه ادا

 .این زحمتکشان بود

پس از  ٬مبارزاتی او خللی وارد کند یرفیق بابا که شکنجه و زندان رژیم شاه نتوانست بر اراده

ام بازگشت به شهر هنگه ب ٬بعد از آزادی از زندان شاه. آزادی نیز دمی از مبارزه باز نایستاد

که مردم او را روی  طوریه ب ٬رفیق بابا با استقبال پرشکوه مردم بجنورد مواجه گردید ٬زادگاهش

 .خود حمل نمودند یدست بلند کرده و به شانه

دور او حلقه زدند و درعرض مدت کوتاهی ه ائیان اطراف بتبزودی روشنفکران بجنورد و روس

معلمین و محصلین بجنورد پا  یاتحادیه. وجود آمده ا در بجنورد بحزبی م هایترین شاخه یکی از قوی

صنفی با رهبری  هایاتحادیه. گرفت و اغلب معلمین و دانش آموزان به این اتحادیه تمایل نشان دادند

جهت بزرگداشت  ٣0اردیبهشت  ٤٤که توانست در  ایهمان اتحادیه. این رفیق در بجنورد شکل گرفت

 .ترین تظاهرات کارگری را در بجنورد سازمان دهد گبزر ٬روز جهانی کارگر

درایت  یواسطهه سازماندهی و ب ش درالعادهااستعداد خارق یواسطهه ب ٬بر اٽر تالش پیگیر او

 .مرکزی حزب انتخاب گردید یدوم حزب به عضویت کمیته یرفیق بابا در کنگره ٬شامارکسیستی



 95 

رژیم خمینی و برای دفاع از  یعلیهم بجنورد تظاهرات با شکوه مرد ٣0خرداد  ٣0رفیق بابا در 

. و پاسداران را از شهر فراری دهند هاللهیاشوند حزب کند که طی آن قادر می آزادی را رهبری می

گردند و این بار تظاهرات را به خون  پس از چندی پاسداران با نیروی تازه نفس به شهر برمی

 . شوند می میآن چندین نفر کشته و زخ یکشند که در نتیجه می

ویزیون استان خراسان تلرادیو . شهدای آن روز عبارت بودند از سعید سربدار و پرویز یزدانی

پاسداران کوشش نمودند که آن را به حزب منتسب نمایند  یدر آن روز برای پوشاندن جنایات وحشیانه

جان بابا را نمودند ولی  آنها قصد. حزب تحریک کردند یعلیهو با اعالم این مسئله پاسداران را بیشتر 

به اصرار او را از  ٬چند لحظه قبل از یورش پاسداران به منزل رفیق ٬رفیق نادر رازی با هوشیاری

که تحت پیگرد شدید  کند و با آن از آن پس رفیق زندگی مخفی خود را آغاز می. کند شهر خارج می

زماندهی و مرمت تشکیالت حزب با تمام کوشش به سا ٬پاسدارن رژیم جمهوری اسالمی قرار داشت

 . پردازد می

بعد از شکست این . فعالیت رفیق در جریان مبارزه با خط راست در حزب بسیار درخشان است

ی چون ئوجود رفقا. به عضویت دفتر سیاسی حزب انتخاب گردید ٣٤رفیق بابا در فروردین ماه  ٬خط

چرکین پی  یاین غده ٬(بیر اول سابق حزبد)رفیق بابا بود که حزب قادر شد به ماهیت واقعی خلیل 

 . قاطع خلیل و خلیلیسم را از حزب ریشه کن سازد ایبرده و با مبارزه

 .رفیق بابا به مقام مسئول حزب انتخاب گردید ٣٤در دهمین پلنوم حزب در تابستان 

نامه و رژیم و همراه با شناس یم با فعالیتی مستمر علیهأماه زندگی مخفی بابا در تهران تو ٤٣

 ٬اوراق جعلی به همراه خطرات بیشماری که حتی در یک مورد نیز به دستگیری موقت او انجامید

در این . دوران با شکوهی از مبارزات حزب ما و رفیق باباست ٬ی وی شودئکه موجب شناسا بدون آن

 ٬ش حزبمرکزی حزب را در دست گرفت و در پیشاپی یترین وظایف کمیته ان که رفیق بابا عمدهردو

 هاو جانفشانی هاترین کوشش که با عظیم ایمرحله. جدیدی از مبارزه حزب ما را گشود یمرحله

شرکت حزب در عملیات تصرف . بارزی با گذشته تفاوت داشت که به نحو بسیار ایمرحله. همراه بود

 ٬حزبمان که منجر به شهادت رفیق پارتیزان هاکمونیست یبه اتقاق اتحادیه( انرعملیات سربدا)آمل 

نظامی و مسلح کردن  هایگردید و حرکت به سوی آماده سازی( رفیق علی)رفیق عباس گودرزی 

منطقی فعالیت حزب بروز نمود و رفیق بابا راهبر و هادی آن  یجدیدی بود که در ادامه یحزب مرحله

 .بود

اهی بیش عنوان مسئول حزب چند مه رفیق در باالترین مقام حزب و ب یسفانه نقش برجستهأمت

دژخیمان رژیم قرار گرفت  یآذر ماه در تهران در محاصره ٤٣زیرا وی در تاریخ  ٬طول نیانجامیده ب

دو تیر  ٬پاسداران هایکه در اٽر شلیک گلوله هنگامی ٬و پس از تالشی ناموفق برای فرار از محاصره

 یکنند ولیکن گلوله یگلوله کتف وی را خارج م. دستگیر گردید ٬به کتف و ران وی اصابت نموده بود

 :او به جالدان اوین گفته بود. ران تا آخر با وی بود

 ".رانم را درآورید یدیگر لزومی ندارد که گلوله ٬حال که قرار است مرا بکشید"

که بابا را  دژخیمان از این. رفت و از آن پس رفیق فلج گردید و به کمک زندانیان دیگر راه می

به این خیال واهی که شاید از  ٬گنجیدند خوشحالی در پوست خود نمیزنده دستگیر کرده بودند از 

 .طریق او حزب کار ایران را کشف و متالشی نمایند

او  یاما اراده ٬حیوانی قرار دادند هایبدین منظور علیرغم جراحات سختش او را تحت شکنجه

وجودش با وجود خلق  طبیعی بود که کسی چون رفیق بابا که. تر بود از آهن و شالق و پوالد سخت

 هااو با پایمردی و استواری تمام شکنجه. در مقابل شکنجه تسلیم نشود ٬پیوند یافته و نیرو و ایمان گرفته

مقاومت . پر عطوفت خود نهان داشت یرا تحمل نمود و کالمی نگشود و اسرار خلق را در سینه

در نظر رفیق . او به پرولتاریا بود عشق یفرهنگ مارکسیستی او و ٽمره یرفیق بابا ٽمره یقهرمانانه

او مشعل این عشق را که در طی قرون از . ترین لذت بود بشری عالی هایبابا مبارزه برای آرمان

این تصادفی . را فرا روی خویش قرار داد دستی به دست دیگر سپرده شده بود در دست گرفت و آن

ترین رفقای حزب بودند که هر یک  منؤو م اهنبود نسلی که رفیق بابا پرورش داد از بهترین کمونیست

 .مقاومت و فداکاری را طی نمودند و در راه آن قهرمانانه جان باختند یبا هدایت استاد خویش قله
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او در زندانیان . شجاعت و پایمردی بود یرفیق بابا در سیاهچال مخوف رژیم خمینی نیز نمونه

چندی نگذشت که نام رفیق . نمود غیب میرزه تدمید و آنها را به استقامت و مبار دیگر روح می

 .جاری گشت هااوین بر زبان یزندانیان سیاسی در همه" پدر"این  ٬توفانی

ی شدید قرار ئدر انفرادی و تحت بازجو ٬اوین ٦000ماه اول اسارت را در بند  ٢ ٬رفیق بابا

ماه  ٤١ال یافت و دوباره به مشهد انتف ٦0/١/٣٣در تاریخ . لمالقات بوداداشت و در این مدت ممنوع

ی فشرده ئماه نیز در زندان سپاه مشهد تحت شکنجه و بازجو ٩. ی و شکنجه قرار گرفتئتحت بازجو

 یدر کمیته ٣٦اسفند ماه  ٤٤شب  ٩/٢به بجنورد انتقال یافت و عاقبت در ساعت  ٤١/٤٤/٣٦در . بود

قلب و دیگری در فک راست  با دو تیر یکی در ٬درشهر که درست در مرکز شهر بجنورد قرار دا

دو روز بعد . زندگی این بزرگ مرد جنبش کمونیستی ایران پایان گرفت و قلب مهربان او از کار ایستاد

شاهدان عینی رفیق هنگام اعدام  یبه گفته. کیلومتری شهردر بیابان به خاک سپرده شد ٩جسد او در 

 :گفته بود

 یم را نبندید تا کینه را در هامچش

 ن و من ترس را م هایچشم

 شما ببینم هایدر چشم

او با شعار زنده باد خلق و با آرمان حزب خود زندگی را وداع گفت و بدین ترتیب این انسان 

ماه  ٣٢مقاومت و شهامت و این مبارز خستگی ناپذیر پس از تحمل  یاین اسطوره ٬شریف و ارزشمند

 .مخفیانه اعدام گردید ٬ی رژیم خمینیئقرون وسطا یشکنجه

قلب پاک و ماالمال از عشق به . مرگ او نیز همچون زندگیش شرافتمندانه و با شکوه بود

شهامت و  هایاو پرچم شجاعت را بر قله. ینیسم او از تپش ایستادنل ــزحمتکشان و عشق به مارکسیسم 

امت استق یانسانیت به اهتزاز در آورد و بدینسان استقامت پرشکوه این فرزند دالور خلق که نشانه

جاری شد و به تاریخ جاودانه و جوشان مقاومت  هادر افسانه ٬بزرگ و تاریخی مردم قهرمان ماست

 .خلق پیوست

پس از . عشق و فداکاری او در راه خلق بی پاسخ نماند. رفیق بابا به راستی فرزند خلق بود

رژیم  ینایتکارانهشهادت رفیق مردم بجنورد به خروش آمدند و کینه و نفرت خود را از این اقدام ج

مردم بجنورد . همه جا از قهرمانی و شهامت وی صحبت بود. تمامی شهر عزادار بود. نشان دادند

رژیم وحشت زده از خشم و غضب مردم گفته بود که آب مردم شهر . پهلوانشان را از دست داده بودند

خود  یخانه هایتا استکانمردم نیز حتی . قطع خواهند کرد ٬ی برای بابارعزادا یرا در صورت ادامه

مجلس . این مرد بزرگ باز نایستادند یرا پر از آب کردند ولی یک لحظه نیز از سخن گفتن درباره

مردم شهر  یعالقه. سوگواری بزرگی نیز برگزار گردید که همه خشم و نفرت از جنایت خمینی بود

او از دل مردم برخاسته بود و . بودشناختند به وی بی دلیل ن بجنورد و همه کسانی که رفیق بابا را می

لنینیسم الهام گرفت و تا  ــاز مارکسیسم  ٬در مکتب زندگی طاقت فرسای زحمتکشان فقیر آموزش یافت

از دم گرم او روح جانبخش مبارزه . لنینیسم وفادار ماند ــزحمتکشان و به مارکسیسم  ٬آخر نیز به مردم

 .داد همه دلگرمی و امید میترین شرایط او به  خواست و در سخت می بر

کودک خردسالی  ٬ساله ٤١کیوان : فرزند بود ٦آن  یازدواج نمود که ٽمره ١٣رفیق بابا در سال 

به مدرسه نرفته بود که پدر راهی زندان شد و خود  ٬بود که از همان کودکی از محبت پدر محروم ماند

نازلی . سال زندان محکوم گردید ٤0 سال بیش نداشت به همراه پدر دستگیر و به ٤١که  به هنگامی

اول تولد به همراه مادر دردمند خود  یشیرخواره که در همان هفته یهمراه کاوهه ساله ب ١کودک 

 .رژیم خمینی زندانی شدند هایدر سیاهچال هادستگیر شدند و ماه

. درآمیخت است که توان ایدئولوژیک را با توان سازماندهی ایرفیق بابا از آن انقالبیون برجسته

 هایدرد و رنج و آمال و آرزوی مردم زحمتکش راهی را برگزید که راه سعادت توده ازی ئاو با آشنا

عشق او به  ٬لنینسیم ــوفاداری رفیق به مارکسیسم . لنینیسم ــراه ظفر نمون مارکسیسم  ــخلق است 

او . خستگی ناپذیر ساخت از او یک انقالبی پرشور و یک رهبر اندیشمند و ٬زحمتکشان و پرولتاریا

تابناک و نیرومندی بود که به خلق تعلق داشت و آگاهانه تمام نیروی خود را وقف مبارزه در  یچهره

 .راه نیکبختی آنان کرد
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پرشکوهی که از زندگی پر از مبارزه و مقاومت  یتابناک خویش و با خاطره هایاو با اندیشه

 .خواهد ماند فنا پذیر ٬جای گذاشته در میان خلقه خود ب

راه آرمان بزرگ زحمتکشان همواره مورد ستایس و تکریم  عشق به مردم و فدا شدن در

به  ٬قهرمانی و شرف ٬مظهر عشق ٬سجایای طبیعی شخصیت انسانی یکسی که در حیطه. ستهاانسان

 .سزاوار است که مورد تکریم واقع شود ٬رسد انسانی می یترین مرحله عالی

. او گوهر تابناک حزبمان بود که خاموش گشت. حزبمان بود که پرپر شد رفیق بابا گل سر سبد

اما  ٬فاجعه آمیز است کمرشکن و ٬گر چه از دست دادن رفیقی چون بابا برای حزبمان دلخراش

او در حزب ما و در قلب تک تک رفقای ما جاری  یاو و روح مبارزه جویانه یاراده ٬او یاندیشه

 .است

رفیق منصور مختاری و رفیق بابا پور  ٬ی چون رفیق قدرت فاضلیئرفقامرگ با افتخار آفرین 

بلکه الهام بخش و محرک  ٬کند حزب وارد نمی یپیکارجویانه یخلل در اراده ایسعادت نه تنها ذره

 ٬نداکه در مکتب این رفقا تربیت شده ایارزنده هایکمونیست. ه ناپذیر ماستفبی امان و وق یمبارزه

امروزه با داشتن . معلمین خویش بوده و روح و درایت آنها را در خود دارند یونهی که نمئهاکمونیست

علیرغم از دست دادن  ٬ضرباتی که متحمل شده است یی است که حزب علیرغم همهئچنین رفقا

رژیم خمینی تاب  یوحشیانه هایپیکار ایران در مقابل یورش یدر صحنه ٬سردارانی چنین بزرگ

 .باز نایستاده است آورده و دمی از مبارزه

بندیم که بی تزلزل و وفادارنه و با صفوفی فشرده  غرور آفرین رفیق بابا پیمان می یما با خاطره

و بار  ٬همواره فروزان نگاه داریم ٬ی دیگر دادئو مستحکم مشعلی را که او با سرخی خون خود جال

 :کنیم تکرار می ٬بود هدا کرددیگر سوگندی را که رفیق بابا پس از شهادت رفیق ابراهیم دادجو ا

  

 به مکتب ٬سوگند به خون پاک شما"

 با تداوم ٬سرخ و خونین شما

 ی ایرانیئراه سرختان تا برپا

 ".آباد و آزاد به مبارزه ادامه دهیم

  

 اکنون خداحافظ وقتی که در میان رعد و برق

 و به هنگام پیکار و نبرد اکنون خداحافظ

 آخرین تاج ای دنیای جنگنده

 شکست  ایهمچون جام شیشه اکنون خداحافظ

 که خلق و زمانی  ای لشگریان رزمنده

 آخرین نفرشان را از پای در آورد اکنون خداحافظ

 از پای در آورد ای میدان نبردی

 وقت بار دیگر آن که چون باروت سیاهی

 همه یک کالم و یک شمشیر  اکنون خداحافظ

 ایندر ساحل دانوب و ر هاای شمشیرها و نیزه

 جاویدانه برای هم  ولی نه برای همیشه

 دوستان وفاداری خواهیم بود  زیرا که آنها را

 ...............  نیست هاتوان کشتن اندیشه

 و تاج و تخت از آن خلق کوبنده خواهد شد اانرای براد ٬و من

 ************* به زودی خروشنده و غران

 ن بود قی که مورد نفرتشالخ از جای برخواهم خاست

 ..... خلقی که طغیان کرد  و به زودی از سفر باز خواهم گشت

 

 شعر از فرای لیگرات
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که مرگ  آن ٬به مناسبت شهادت پرولتر قهرمان بابا پور سعادت( توفان)تقدیم به حزب کار ایران 

با شرافت را بر زندگی ننگین ترجیح داد و از آرمان واالی زحمتکشان قهرمانانه در برابر 

رد و درس شهامت و شهادت م   ٬ایستاد. خون در بدن دفاع نمود یاری و ارتجاع تا آخرین قطرهدمایهسر

سرنوشتی جز  ٬حزبی که از رهبری چنین افرادی برخوردار باشد. آموختها و فداکاری را به توده

د و آگاهانه یادش داشته باشیم و از او بیاموزیم که آگاه مبارزه کره ب. دنبال نخواهد داشته پیروزی ب

 .نامش جاوید باد. شهادت را برگزید

 

 رسی -الف 

 

 پور سعادت کارگران

 

 ٬آری

 شهرمان هایاگر چه دیگر در کوچه باغ

 ٬پرسه نمیزنی

 .تا در رنج مردمی تحت ستم شریک باشی

 ٬آری ٬آری

 اگر چه دیگر پیکر جانبازت

 ٬نیستها از نزدیک همدرد رنج توده

 اگر چه رفتی و با رفتنت

 پرنور از این انسان فرو افتاد ایرهستا

 .یمان بیرون نخواهد رفتهایاد تو هرگز از دل ٬اما

************************** 

 .ما بر مزار تو نخواهیم گریست

 و با رفتنت به عجز نخواهیم افتاد

 و به احترام راهی که به پیمودنش سوگند خورده بودی

 .گام برداریم ٬چون تو ٬استوارتر از گذشته

 

 ٬ترا در عرق ریزان

 .بیاد خواهیم داشت که نور بودی و حرارت

 یاد خواهیم داشت که ه سرد زمستان ب یترا در چله

 چون ابر باران زا

 زندگی بخش مبارزه بودی

 .پاکیزه ٬و چون برف سپید

 ٬ارتجاع یعلیهدرس مقاومت ها از تو درس رهبری توده ٬ای فرزند قهرمان زحمتکشان

 ٬ازیسرب ٬درس پیگیری

 .و مبارزه را خواهیم آموخت

 ٬یاد خواهیم داشته ترا ب

 ٬نام پیگیریت در مبارزهه و ب ٬نام استقامت در مقاومته ب

 و از تو یاد خواهیم کرد

  ٬گونه که شایسته و سزاواری همان

 ٬نام پرولتری قهرمانه ب

 .نام پرچمدار حزب کارگرانه و ب
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 وگونه که ت یاد خواهیم داشت و همانه ترا ب

 ٬سرمشق وار در برابر دیو سرمایه نشکستی

 .ما نیز نخواهیم شکست

  ٬ای همدرد زحمتکشان و ای مدافع کارگران

 نام پور سعادت کارگرانه ترا ب

 .بیاد خواهیم داشت

********************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفیق محمد رضا کسائی

 

 
 

در زندان تبریز اعدام  ٤٦۱۱ئی این  فرزند وفادار طبقه کارگرایران در آذر ماه رفیق محمد رضا کسا

رفیق محمد رضا کسائی از مبارزان با سابقه حزب ما و از معلمین محبوب ودوست داشتنی . گردید

پس از تحمل شکنجه . به همراه رفیق همسر قهرمانش دستگیر گردید ٤٦۱٣او در سال .مردم خوی بود

هنگامیکه به ذلت تسلیم تن نداد و به آرمان حزب خویش پشت نکرد٬ دربیدادگاههای  های طوالنی٬

سال زندان محکوم  ٦0رفیق همسرش نیز به به )سال زندان محکوم گردید ٦3رژیم به 

جمهوری اسالمی که ازاین رفیق کینه بردل داشت و روحیه تسلیم ناپذیر و سرسخت اورا نمی (.گردید

یوه ای رذیالنه وی را به شهادت رساند به این خیال باطل که با کشتن یک توانست تحمل کند به ش
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خیال . کمونیست می تواند به عمر کومنیسم پایان داده و خطر کمونیسم را درایران ریشه کن نماید

بیهوده ای که جوشش خون این مبارزان سرسخت و حاصل ثمرات مبارزات آنها که پشتوانه جذب 

 .راه آنهاست٬ بطالن این خیال پوچ را روشن خواهد کرد هزاران جوان پرشور به

 

حزب ما٬ یاد این رفیق کمونیست را بهمراه صدها کمونیست دیگر که عاشقانه برعلیه رژیم سرمایه 

داری  فاشیستی جمهوری اسالمی جنگیدند و تسلیم نشدند و جان گرامی خویش را نثار راه خلقمان 

آرمانهای آنها٬ رفقای خود را به مبارزه ای وسیع تر و متشکلتر  کردند٬ گرامی داشته و درراه تحقق

 .فرامی خوانیم
 

 !یاد رفیق محمد رضا کسائی گرامی و راهش پررهروباد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد حسن حسنی عضو کمیته مرکزی (بابک) مختصری از زندگی مبارزاتی رفیق  

  

 
 

خمینی بیرون آمد ورفیق محمد حسن حسنی یکی دیگر بار دیگر چنگالهای خونین بورژوازی از آستین رژیم 

. ازاعضای کمیته مرکزی حزب کار ایران را پس از ماهها حبس وشکنجه به قتل رساند  

                             

رفیق محمد حسن در یک خانواده زحمتکش آذربایجانی بدنیا آمد وبادردها رنجها و شادیها وآرزوی آنان بزرگ    

به  ٤٦3۱س تمام انرژی خود را وقف طبقه کارگر و زحمتکشان نمود٬ با احیاء حزب کارایران در سال وسپ. شد

در رده یکی از فعالین خستگی ناپذیر جنبش کارگری و کمونیستی " بابک"حزب کار ایران پیوست واز آن پس با نام 

تقالل وبا خیزش عمومی مردم تبریز و همزمان با جنبش دمکراتیک مردم ایران برای آزادی واس. ایران قرار گرفت
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بهمن حزب تشکیل گردید که رفیق بواسطه پیوند با آذربایجان و رفقای تبریز در هسته  ٣١کمیته  3۱بهمن  ٣١در

.                                  مرکزی این کمیته قرار گرفت ودر مبارزات مردم بر علیه رژیم شاه فعاالنه شرکت نمود

                                                                               

بود و بواسطه فعالیت سندیکا ئی چند بار ( جاده ساوه " )کچ ساران "در این هنگام رفیق بابک ٬ کارگر کارخانه 

ست از مرحله توسط ساواک مورد تهدید قرار گرفت اما قدرت جنبش توده ای بقدری بود که تهدیدات ساواک نتوان

حرف تجاوز نماید واو بواسطه مبارزات متهورانه اش برای احقاق حقوق کارگران وتالشی سندیکای زرد به ریاست 

.                                            سندیکا و پس از ایجاد شورای کارخانه به ریاست شورای کارخانه انتخاب گردید

                                                                                                  
در حول و حوش خویش کارگران فعال . از آنجا که رفیق بابک قبل از آن نیز در کارخانجات متعددی کار کرده بود

نقالب در نبرد رفقای شهید قهرمان که در آستانه ا.بسیاری را جمع کرده بود و به آنها آموزش سوسیالیستی میداد

خیابانی بر علیه رژیم وابسته سلطنتی بشهادت رسیدند٬ رفیق  اقتدارمنش و رفیق عرفانیان٬ از جمله رفقایی بودند که 

رفیق اقتدارمنش نیز به نوبۀ خود از آنجایکه در شهرک .توسط رفیق بابک در یک حوزه حزبی سازمان یافتند

نست تاسیرزیادی بر روی کارگران این شهرک گذاشته و مبارزات آنها اکباتان کار میکرد٬با هدایت دفیق بابک توا

رفیق بابک در آستانه انقالب بنحو چشمگیری در گسترش مبارزات کارگران تهران نقش داشته و از .را هدایت نماید

کیل چهره های فعالی بود که توانست بواسطه ارتباطات  گسترده ای مه با کارگران مبارز ایران داشت٬ایده تش

همچنین بابک . شورای کارگری بجای سندیکا را به درون کارگران برده و در اعتالی مبارزات آنها نقش ایفا نماید

اولین سخنران علنی حزب ما بود که مراسم شهادت دکتر تقی ارانی در اابن بابوبه ا که از سالها دیکتاتوری شاه بای 

در این روز اوباشان . رتیب یافته بود٬مراسم را رهبری میکردبه همت حزب ما ت(هفته فبل از انقالب)اولین بار

حزب توده خاۀن که برای عوامفریبی و سواستفاده از نام بزرگ ارانی به آنجا آمده بودند به محض شنیدن واژه های 

از سوسیال امپریالیسم روس و نوکران بومی آنها از میکروفون که رفیق بابک سخن میگفت٬به او یورش آوردند تا 

افشای باند خویش به ضرب چاقو و چماق ممانعت کنند که با فداکاری رفیق شهید عرفانیان توطیۀ این اوباشان در آن 

 .                                                                                                                            گردید نثاروز خ

                     
رفیق بابک در آستانه انقالب به همراه تنی چند از فعالین کارگری که سمت نمایندگی کارخانجات خود را بعهده 

آین شورا بسرعت توانست در میان کارگران . ایران را بوجود آورا" شورای موسس کارگران "داشتند هسته اولیه 

سندیکاها و شوراشای کارگری متعددی .عی کارگری بدل گرددایران جای خود را باز کرده و به یک تشکیالت واق

به این شورا پیوستند و شورا موجودیت خود را با گشایش خانه کارگر بدست توانای کارگران با انتشار بیانیه که 

بود که ..." شورای موسس "رفیق بابک اولین سخنگوی . ماده از خواستهای کارگران بود اعالن داشت ٣۱حاوی 

که ..."شورای موسس ."قراَت نمود که با شادی فراوان کارگران مواجه شد" شورا را در حیاط خامه کارگر  بیانیه

که پس از یرنگونی شاه برگزار (اول ماه مه)به سرعتگسترش یافته بود به تدارک اولین جشن کارگران ایران

را برای شرکت در این نمایش قدرت  میشد٬پرداخت و با ارتباط با سندیکاها و شوراهای کارخانجات تهران آنها

رفیق بابک در این تالش٬چهره بزرگی بود که بی وقفه ساعتها و گاهی بدون استراحت و .کارگری آماده میکرد

 .خواب به سازماندهی این کار عظیم مشغول بود

وی به شورای موسس ر" ٦خط "در آن روزها همهَ روشنفکران ایران و خصوصآ روشنفکران ایران طرفدار 

خویش نشان داده و هر یک از سازمانهای سیاسی وابسته به این خط برای تصاحب این تشکیالت با نفوذ 

کارگرای دندان طمع گروهی خویش را تیز کردند و بدون در نظر گرفتن منافع کارگران ایران و تنها برای نفع 

دیگی که برای من نمی "بق منطق   گروهی و سازمانی خویش آنجا که دیگر نتوانستند آنرا تصاحب نمایند مطا

در . آنرا دریدند و بدین طریق ضربتی جبران ناپذیر به طبقه کارگر ایران زدند" جوشد سر سگ در آن بجوشد

نمایندگانی بعنوان مسؤلین راه پیمایی انتخاب شدند که شب ..." شورا"آستانه جشن اول ماه مه در جلسه عمومی 

فدایی به شورا که شب قبل از جشن با پیوستن چریکهای فدایی به شورا که تا قبل از جشن با پیوستن چریکهای 

آنموقع در تدارک برپایی میتینک در زمین چمن دانشگاه بودند٬دست در دست یازمانهای غوف و خصوصآ 

 سازمان سازمان پیکار بر علیه نمایندگان منتخب شورا و در غیاب آنها شوریدند و طی جلسه اس مخفی انتخابات

آنها در این حرکت ضدشورایی خود حتی امضا شورا را نیز . قبلی را باطل کرده و عده دیگری را انتخاب کردند

از باند رول های راهپیمایی حذف کرده و به جای آن نام ناشناخته اکمیته برگزاری جشن اول ماه مه ا را نوشتند تا 
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اما علیرغم این توطة ها جشن با شکوه تماه برگزار .رددنام شورا نیز بدینوسیله بهمراه منتخبین واقعی آن حذف گ

شد و صدها هزار کارگر ایران به ندای شورا پاسخ داده و در این راهپیمایی تاریخی قدرت الیزال خود را نشان 

راهپیمایی مه در تاریخ جنبش کارگری ایران بینظیر . راهپیمایی تاریخی قدرت الیزال خود را نشان دادند. دادند

.بود  

 .سازمان پیکار برای در هم شکستن شورا. ة برای در هم شکستن شورا متوقف نشد+پس از این راهپیمایی توط

 نشریه خود با انتساب شورا به سازمان خویش حرکت مستقل شورا را مورد شک و تردید قراردر .. 

 ته و طی داد و چاره ای نماند تا شورا بر علیه این حرکت گروهی سازمان پیکار موضع گرف 

 ایندوره از فعالیت شورای موسس یکی از بحرانی.اطالعیه ای خود را از این سازمان منفک نماید

 ترین دوره های حیاتش بود که رفیق بابک با صرف انرژی فوق العاده  و با درایت و کاردانی 

 زیاد شب و روز خوذ را مصروف آن داشت و توانست بسیاری کارگران مومن شورا این 

 از هر یو حمله به شورا آغاز شد و همه مدعیان کارگری گه. ره بحرانی را بگذرانددو 

 شعر و سرود سراییده بودند و تابلوها و پوسترها انتشار..." شورای موسس " تا دیروز در صف  

 کردن ثاشورای موسس برای خن. داده بودند٬ یک شبه دشمنی خود را با شورا عیان ساختند 

 و برای سازماندهی و هدایت غملی کارگران و ترویج اندیشه های کارگری ..." اییضد شور"تبلیعات 

 خرداد رفیق بابک ٦0و از آن پس تا . نشریه شورا را تحت مسولیت رفیق بابک منتشر ساخت

 در طی این دوران تظاهرات و فعالیتهای مستمر. قرار گرفت ..."شورای موسس" در راس  

 محبوب و دوست داشتنی کارگراناو هدایت میشد وی را به چهره  که توسط...ا  شورای موسس ا

 .ایران بدل نمود 

 

با هر اعتصاب و اعتراض .هیچ فعالیت کارگری نبود که رفیق بابک و شورا به نوعی در آن دخالت نداشته باشند

های کارگری اعتصاب و سازماندهی کارگران بیکار٬اجالس نمایندگان شورا. کارگری٬ رفیق بابک پیوند داشت

 3١راهپیمایی با شکوه اول ماه مه سال .ایران و صدها فعالیت کارگری دیگر شاهد حضور فعال رفیق بابک بودند

که از میدان راه ۀهن آغاز گردید با هدایت رفیق بابک یکی از موفق ترین جشنهای کارگری آن سال بود قطعنامه 

مله عناصر حزب اللهی که به منظور بر هم زدن این تظاهرات این راهپیمایی در میدان پاستور در میان فشار و ح

.بر دوش کارگران عضو شورا و توسط این رفیق قراییت گردید. بسیج شده بودند  

 یورش آوردند( گچ ساران)خرداد پاسداران خون آشان خمینی بمحل کار رفیق بابک ٦0در آستانه 

پس از آن رقیث در کارخانه ایران .موفق به فرار گردید تا وی را دستگیر کنند مه با یاری کارگران کارخانه 

او در آن شرایطی که خفاش خون آشام .به عنوان کارگر برق مشغول به کار شد( سواری سازی٬سالن جنوبی)ناسیونال

جماران بالهای نفرعت بار رعب و وحشت خود را بر همه جا گسترده بود٬در این کارخانه با ایجاد هسته کارگری 

ات و اعتراضات متعددی را براه انداخت که در گذشته گزارش پاره ای از این اعتراضات را تا آنخا که به لحاظ اعتصاب

انتشار اعالمیه ضدرژیمی در یکی از متمرکزترین نقطه کارگری ایران . امنیتی مقدور بود٬ در نشریات توفان انتشار یافت

آورد و تمام تالش آنها بکار افتاد تا این کانون انقالبی را رعب و وحشت بسیاری در دل مرتجعین ضدکارگری بوجود 

رفیق بابک در این دوران پس از اخراج تنی چند از اعضای کمیته مرکزی که گرایشات راست را .کشف و خاموش سازند

کمیته  برای تقویت ترکیب کمیته مرکزی و افزایش ترکیب کارگری( ۱٣تابستان )نمایندگی می کردند٬در پلنوم وسیع حزب

از آن پس او با شایستگی تمام در این سنگر جدید مبارزه بی امان . مرکزی به عضویت کمیته مرکزی حزب انتخاب گردید

اما این فعالیت عمر طوالنی نداشت و پس از دومین .خود را بر علیه رژیم خمینی و برای آزادی و سوسیالیسم ادامه داد

رفیق بابک با رشادت و . تکاران رژیم خمینی شناسایی و دستگیر شدتوسط جنای ۱٤ضربه وسیع به حزب در بهمن 

به آرمان خویش خیانت . استواری تمام در این مدت شکنجه های غیرانسانی رژیم را تاب آورد و تسلیم جالدان خمینی نشد

او . نجه میکردند نشان دادنکرده و اراده پوالذین طبفه کارگر و نیروی الیزال آنها را در مقابل دشمنان حقیری که او را شک

ها و دهها جانباز "اسفند "و " بابا "رفیق بابک راهی را طی کرد که .جان باخت و لیکن زانو بر زمین نزد و تسلیم نشد

او٬این کمونیست ارزنده که جز دو بازوی . حزب کار ایران با نثار جان گرانمایه خویش مشعل فروزان آنرا افروخته بودند

برای پاره کردن زنجیر اسارت طبقه کارگر بی هراس از شکنجه و مرگ راهی را پیمود که . ای نداشت خوذ هیچ سرمایه

 .راه سرخ پرلتاریای ایران است
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ما با خاطره او عهد می بندیم که پرچم خونین حزب او را زمین نگذاشته و تا برقراری دنیای خالی از ستم با الهام از 

.و استقامت او پیش خواهیم رغت مبارزات او٬با الهام از جانبازی  

 

.ننگ و نفرت بر قاتالن او،جاودان باد خاطره تابناک جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم  

9331/ 4/ 72( توفان)کمیته مرکزی حزب کارایران  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رفیق منصور مختاری

 مرکزی یعضو کمیته
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شویند و در راه خلق جان  از همه چیز خویش دست می ٬آنان علیرغم  عشق به زندگی

مرکزی  یند و رفیق منصور مختاری عضو کمیتهامرگ با عزت و افتخار را پذیرفته ٬سپارند می

ی ئهااو از اولین کمونیست. این مرگ را پذیرفت رفیق دیگر حزبمان هاچون ده هم ٬حزب کار ایران

رفیق جانبرار روحی و رفیق ذولفقار  ٬دوران شاه به ما پیوست و به همراه رفیق فاضلی بود که در

لنینیستی توفان را بنیاد نهادند و پس  ــاحمد قاسمی سازمان مارکسیستی  یکمیته......... عمرانی تبار و 

وسته و همگی نیز در راه سعادت زحمتکشان جان گرامی خویش را از احیای حزب به صفوف آن پی

واقعی بر خالف  هایولیکن از آرمان خود دست نکشیدند و ٽابت نمودند که کمونیست ٬نٽار کردند

من و مبارزند و تحت هیچ شرایطی اصول عقاید خویش را زیر ؤم ٬رهبری حزب خائن توده ٽابت قدم

 .گذارند پا نمی

رژیم  پس از دو سال شکنجه توسط  ٬(٤٦٣١سال )ری در اردیبهشت گذشته رفیق منصور مختا

تبار خمینی و همدستان او نچرکین و خیا یحاکم برایران اعدام شد و بدین طریق در کارنامهجنایتکار 

جرم ه سال گذشته نیز رژیم خمینی با اعدام برادر او رفیق حسن مختاری ب. جنایت دیگری ٽبت گردید

 .داغدار نشان داده بود یی خود را به این خانوادهئدرنده خو ٬کار ایرانعضویت در حزب 

گیرد و از این جهت است که حزب ما به حزبی  دیگری جایش را می ٬افتد یکی از پای می

ارتجاع و بدون  یعلیهقهرمانانه  یمعتقدیم که بدون مبارزه ما عمیقاا . شکست ناپذیر تبدیل گشته است

ایستادگیش در مقابل  ٬حزب ما هایموفقیت یکلیه. پیروزی میسر نیست ٬ایاسهجانفشانی و مقاومت حم

ش حاصل گشته اپیکار جویانه یآن و روحیه یارتجاع و انسجام آهنینش در پرتو رهبری خردمندانه

سپاریم و با زنده داشتن یاد آنها و با الهام از  ما پیکر غرقه به خون رفقای شهید را به خاک می. است

 .ی ادامه خواهیم دادئنبرد را تا پیروزی نها ٬آنها با افراشتن پرچم سرخ کمونیسممبارزات 

تر و روز انتقام  مردم را خشمگین هایتر و توده ما را در مبارزاتمان مصمم هااین جانفشانی

 .گردد تر می هر روز شعله ور هاپیکار خلق با این جانفشانی. تر خواهد نمود خلق را نزدیک

  

 (٣١خرداد  –تر خارجی حزب کار ایران اطالعیه دف)

  

ه دست ما نرسیده بود و لذا ففط به رفیق ب یهنوز زندگینامه ٬که به هنگام انتشار کتاب توضیح آن

 . دفتر خارجی بسنده نمودیم یدرج عین اطالعیه

 

 توفان تو.و

 

 بتاز ای پر ٽمر توفان

 که در گرد و غبارت

 پیداست  هااتحاد خلق

 دیدمبینم و  و من می

 که از آغاز این جنبش

 که شوری مردمی دارد

 لرزد غول ارتجاع لرزید و می

 وبا پیوند دیرینی

 که با دهقان و نسل کارگر داری

 آهنگر دیگر یهزاران کاوه

 که از سندان آنها

 شانهامشت

 همت و مردانگی و درک و حریت

 همی بارد
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 زیر پرچم خونین خود داریه ب

 زیر آوره ب خدا را هم از آن عرش طالئیش

 بازار بگردان در ره پر افتخار خویش او را به سر هر کوچه و

 که بشناسد مردم سمبل دزدی و نیرنگ و ریاکاری

 این دوران در

 نشانی نیست در اینجا هاز خوبی

 خدای ما بود در خواب

 محبت پشت کوه قاف

 عشق در محبس

 رد راکودکان ک   هایو اما نعره

 فهمی دانی و می تنها تو می

 ولی افسوس و صد افسوس 

 هابی رسالت" هابا شرف"که اینان این زعیمان 

 جای نان و آزادیه ب

 هااز آسمان هابرایش بمب

 دادند و خواهند داد هدیه می

****************** 

  

 و تو توفان

 رسالت را کنی تکمیل

 و با یک اتحاد سخت با خلقت

 بکش نابود کن این دشمنان نوع آدم را 

 خون همی بینم هایاوراء دشتو من از م

 که فردا مرده ایران 

 گیرند تقاص خویش را از دشمنان خویش می

 که فردا روز موعود است

 همه با تو همه با هم

 سوی شهر پیروزیه ب

 دیگر هایبه امید همان فردا و فردای

 رود با خواری و زاری سیاهی می

 !ولی ما 

 ید آ طلوع صبح می

 

 .ن جوان حزب استاهواداریکی از  یشعر باال سروده

 

 

 اطالعیه
 

"هاشم"بمناسبت شهادت مهدی مهرعلیان   
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!دهقانان و تمامی زحمتکشان مبارز ،کارگران  

!هموطنان! ستمکشان خاک گلگون ایران  
 

مدتهاست استبداد و کینه خواهیهای ! مادران و خانوادهای داعذار و انقالبی این مرز و بوم ٬پدران

علیه آزادی و آزادی خواهان انقالبی بر این مرز و بوم سایه " ری اسالمی ایرانرژیم جمهو"وحشیانه 

 .شوم خود را گسترده است

و اینکه به خاطر دوختن دهان مردم و سرکوب معترضین آگاه و انقالبی و پرده پوشی فجایع فقر 

مان ورشکستگی و بدلیل کت ٬دهشتناک و ابتذال جهنمی حاصله از چندین سال خفقان و جنگ خانمانسوز

جنگی بین المللی و وطن فروشیهای پنهان و آشکار به امپریالیستهای شرق و  ٬سیاسی –مطلق اقتصادی 

بخاطر ایجاد وحشت و هراس و تحکیم حاکمیت دیکتاتوری  ٬غرب و کوچک ابدالهایشان و همچنین

مردم آزاده استوار که ساختمان قلعه کبرش بر تلی از لخته های خون انقالبیون و  –ارتجاعی خویش 

به کشتار بیرحمانه و فچیع دسته جمعی  ٬و بدلیل کنترل وحشیانه هزران زندانی انقالبی اسیر –است 

مهدی مهر )یکی از قربانیان این کشتار شوم . هزاران نفری زندانیان انقالبی سیاسی داست زده است

در بند و ( ٩/٤٦٣0) /ه از تاریخ بود ک( توفان)عضو حزب کار ایران " هاشم"با اسم مستعار ( علیان

زنجیر جالدان اسیر بوده و در حالیکه چندین ماه متوالی حتی خانواده اش هم کوچکترین خبری از او 

به جوخه اعدام سپرده شد و ستاره وجودش  ٬نداشته و مطلقا از هر نوع مالقات و دیداری محروم بودند

و در راه انقالب برای مردم و آزادی برای ا. از گذرگاهی سرخ بر پهنه ایران زمین فرونشست

فاتح جسور قلعه شکنجه اوین شد و رعب جالدی و خشونت حیوانی آنان را با  ٬کارگران و زحمتکشان

جمهوری "و همچنین طعمه ظریف و فریبنده بخشش حاکمان رژیم . طنزی گرم و انقالبی به هیچ گفت

 .صورت کریه با خشم جسورانه تف کردبه !َ" " نه" "را با کالم مقدس و محکم " اسالمی

او به تکامل و دگرگونی جامعه اش و نجات کارگران و دهقانان و زحمتکشان از یوغ ستم و ! آری

استٽمار و تحقیر با برق جهش خونش که جوان و گرم بود شهادت داد و با خنده و آرام از روی تازیانه 

.زار خون آلود آنان گذر کرد و به تاریخ پیوست  

علیرغم  –که چهار نعل به آغوش غارتگران غربی و شرقی " جمهوری اسالمی ایران"یم خائن رژ

قهرمان را ریخته است " مهدی"خون این پاکان و از جمله  –نه غربی قالبیش میدود  –شعار نه شرقی 

و  ما ضمن همدردی مسئوالنه با مردم قهرمان ایران. و تنها مسئول این جنایات و فجایع شوم میباشد

ننگ و نفرت بر عامالن و بانیان این  –یکصدا فریاد میزنیم  ٬خصوصا خانواده های ارجمند این پاکان

!زنده باد انقالب مردم ایران! جنایت شوم باد  
شاد و کوشا و مسئول زیست و در راه پیشاهنگی کارگران انقالبی و زحمتکشان کشورمان " مهدی"

که این شوق و هنر  ٬گذاشته و در این راه جهد و پایکوبی میکردقدم ( لنینیسم –راه تئوری مارکسیسم )

 باشد که. و گرمای وجود و صمیمیت تالش او همیشه قلب ما را گرم و زنده نگاه خواهد داشت
!مسئولیت خطیر جنبش را با قدرت شکست ناپذیری ادامه داده و جالدان را سرنگون کنیم  

!م مسلکش برقرار بادخاطرات انقالبیش زنده و مکرر و راه و رس  

!مرگ بر امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم جهانی  

"!جمهوری اسالمی ایران"مرگ بر رژیم سفاک   

!لنینیسم تئوری علمی انقالبهای عصر حاضر –زنده باد مارکسیسم   
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(توفان)کمیته مرکزی حزب کار ایران  

٣0/١/٣١  
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 اطالعیه به مناسبت شهادت
(کیومرٽ)رفیق حجت آلیان   

 
 

بدست جالدان  ٬کمونیست برجسته و خستگی ناپذیر آرمان طبقه کارگر( کیومرٽ)رفیق حجت آلیان 

 .رژیم جنایت پیشه جمهوری اسالمی شهید گردید

 

در خانواده ای زحمتکش در شهر چالوس بدنیا آمد و از همان کودکی با  ٤٦٦٩رفیق حجت در سال 

در حین کار کردن به  ٬خاطر عالقه شدید به آموختنبه . ستم و بهره کشی جامعه طبقاتی آشنا گردید

رفیق کیومرٽ . برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت ٤٦٩٦درسال  ٬تحصیل پرداخت و پس از اخذ دیپلم

در همان . مدت کوتاهی بعد از ورود به شهر تور در فرانسه چهره محبوب ایرانیان مقیم این شهر شد

ی توفان آشنا گردید و ازآن لحظه به بعد تمام توانایی و شور لنینیست –اوان با سازمان مارکسیستی 

تا . انقالبی خود را در درون سازمان توفان و سپس حزب کار ایران در خدمت به آرمان طبقه خود نهاد

یکی از فعالین  کنفدراسیون در صفوف فدراسیون فرانسه بود و در آستانه  ٩١پیش از انقالب بهمن ماه 

 .حزبی خود در ایران پیوستانقالب به یاران 

 

 

پس از بازگشت به ایران در شهر زادگاهش چالوس به گسترش هسته های حزبی پرداخت " کیو"رفیق 

و از آنجایی که در میان مردم شهر از محبوبیت خاصی برخوردار بود از همان آغاز خشم و کینه 

سالمی قرار گرفت و عاقبت بارها مورد حمله اوباشان ا. ارتجاعیون مذهبی را متوجه خود ساخت

هنگامیکه اقامت در چالوس برایش خطری جدی به همراه داشت به دستور حزب به زندگی مخفی در 

هنگام گذشتن از خیابانی در تهران بطور تصادفی شناسایی و  ٣٣تا اینکه درسال  ٬تهران ادامه داد

لهای جمهوری اسالمی به آنگونه که شایسته کمونیستهاست در سیاهچا" رفیق کیو. "دستگیر شد

آرمانهای طبقاتی خود وفادار ماند و علیرغم شکنجه های فراوان اسرار تشکیالتی و ماهیت فعالیتهای 

 .خود را پنهان داشت

 

 

روحیه شاد و سر زنده و امید همیشگی او به  ٬نمونه یک کمونیست در بند بود" کیو"در زندان رفیق 

رژیم جنگ و . مه زندانیانی میشد که با این رفیق روبرو میگردیدندآینده تابناک زحمتکشان الهام بخش ه

بعد از شکست فضاحت بار در جبهه های  ٬این لکه ننگ تاریخ بشری ٬و جنایت جمهوری اسالمی

از روی عجز و درماندگی هجوم  ٬جنگ و بی آبرو شدن بیشتر در افکار عمومی داخلی و خارجی

ت علیه زندانیان سیاسی در بند آغاز کرد تا بلکه بتواند وجود بربرمنشانه ای را به تالفی این شکس

رفیق حجت آلیان نیز از جمله رفقایی بود که . منحوس و فاشیستی خود را چند صباحی بیشتر حفظ کند

رژیم خمینی به عبٽ میپندارد که با . اوائل آذر ماه در زندان اوین تیرباران شد ٬در این یورش رژیم

ون در زندانها و شدت بخشیدن به سرکوب توده مردم خواهد توانست رژیم معتفن جاری ساختن حمام خ

اما جنایتکاران اسالمی باید بدانند که با اعدام و ترور و . دهد اسالمی را از سرنگونی نزدیک نجات

تنفر و خشم عمیق تودها را نسبت به خود صد چندان کرده اند و  ٬شکنجه و مختنق کردن فضای جامعه

 .ون زحمتکشان میهن ما برای فرارسیدن روز موعود و تسویه حساب بیتابی میکنندهم اکن
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در پیکار بزرگ برای رسیدن به جامعه ای بدون ستم و بهره کشی و برای تحقق بخشیدن به واالترین 

نیز همچون خیل عظیمی از رفقای دیگر " کیومرٽ"رفیق  ٬یعنی سوسیالیسم و کمونیسم ٬آرمان بشریت

برای همیشه الهام بخش کمونیستهایی  ٬و همه رفقای شهید ٬ولی یاد و زندگی پربار او. ما نیستدر میان 

یاد رفیق . خواهد بود که جز خدمت به منافع طبقه کارگر هدف و وظیفه دیگری برای خود نمیشناسند

!گرامی و جاودان باد" کیومرٽ"  
!مذهبی خمینی –مرگ بر رژیم فاسیستی   

!زنده باد کمونیسم  

!زنده باد حزب کار ایران  

(توفان)دفتر خارجی حزب کار ایران   

9332آبان   
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 تعلق طبقاتی و یا تعلقات ملی

(به یاد رفیق کرد ما عبدهللا حسن زاده)  

 
 

 
.نامه ای از یکی رفقای قدیمی به دست ما رسیده که به درج آن اقدام میکنیم  

–توفان  –ر ایران دوستان مبارز سازمان کارگران مبارز ایران و حزب کا  

لنینیسم و اهداف مقدس آن موفق و پیروز  –امیدوارم در راه پیشبرد مارکسیسم . خسته نباشید ٬با سالم

هدف از نوشتن این نامه برای شما دوستان دادن اطالعات در مورد یکی از همرزمان و رفقای .باشید

در صفوف پیشمرگان حزب در شهر سقز  ٤٦٣0پیشمرگ کاک عبدهللا حسن زاده که در تیرماه 

قبل از انشعاب حزب در آن سالها هنگام حمله مزدوران پاسدار ( توفان)کمونیست کارگران و دهقانان 

. هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه شکم به شدت مجروح گردید( سقز)جمهوری اسالمی به کردستان 

در . منتقل گردید( های سیاسی بودکه در آن زمان دردست پیشمرگان و نیرو)پیکر رفیق به شهر بوکان 

بیمارستان شهر بستری اما متاسفانه معالجات موٽر واقع نشد و جانش را در راه رهایی خلق ستمدیده 

 .کرد و طبقه کارگر ایران تقدیم کرد

سال از سنش میگذشت مدت یکسال بود که در  ٦0کاک عبدهللا حسن زاده که در آن سال حدود 

لنینیسم در همه عرصه  – دستان سازماندهی و با عشق و عالقه به مارکسیسمدر کر" توفان"تشکیالت 

و سپیده " توفان"مقدار زیادی نشریه  ٤٦٩١یکبار رفیق در سال . های مبارزه در آن زمان فعال بود

نشریات و کتابها را با خود به محل . مقداری کتاب با خود از سقز به مقصد بندرعباس میبرد ٬سرخ

رگاه شرکتی که در آنجا به عنوان کارگر جوشکار مشغول به کار بود برده و در بین خوابگاه و کا

بعد از چند روز از طرف نیروهای حزب اللهی و کمیته بندر عباس دستگیر و . کارگران پخش میکند

در نتیجه . دو ماه زیر شکنجه پاسداران قرار میگیرد که به اتهام مطروحه از ناحیه آنان اعتراف نمیکند

همین امر باعٽ شد برای همیشه به . آزاد میشود و بعد از این ماجرا از شرکت نیز اخراج میگردد

بعد از بازگشت اصرار میورزید که در صفوف پیشمرگان حزب در کردستان . کردستان بازگردد

نظامی کردستان بعد از  –با اصرار من که در آن زمان مسئولیت تشکیالت سیاسی . سازماندهی شود

گیری رفیق رحمان در شهر سقز را به عهده داشتم او را مدتی به شهر بوکان فرستادم تا در دکه دست

سرپرستی مادر و خواهرش با دو تا بچه به عهده . نشریه فروشی حزب به انجام وظایف مشغول گردد

در دسته وی سرانجام . رفیق عبدهللا بود و همین امر باعٽ میشد که در مورد او جانب احتیاط را گرفت

" توفان"بعد از شهادت رفیق عکس و سرگذشت رفیق در . سازماندهی گردید" توفان"پیشمرگان حزب 

 .چاپ گردید

آنزمان در دسترس دارید میتوانید از آن استفاده و اگر مایل " توفان"اگر در آرشیوتان از شماره های 

خاطر آرمانهایشان از جان خود  بودید به خاطر یادآوری خاطرات این همرزمان کارگر و صادق که به

."مایه گذاشتند یادآوری گردد  

کاک عبدهللا حسن زاده یک کمونیست انقالبی بود و جانش را بر سر آرمانش که نجات طبقه کارگر 

رفیق عبد هللا به کمونیست بودن خود بیش از تغلفات ملی خود . ایران و کسب حقوق خلق کرد بود گذارد

برای استقرار  ٬عباس نشریه پخش میکرد زیرا میدانست که برای آزادی ایرانتکیه میکرد وی در بندر

برای رهایی خلق کرد و یا آذری از ستم ملی به اتحاد همه طبقه کارگر ایران نیاز  ٬دموکراسی در ایران

 ٬آذری و یا کردی ٬خراسانی ٬کارگر بندرعباسی همانقدر مورد ستم است که کارگر خوزستانی ٬است

آذریها هستند مبارزه میکرد و زبان  ٬عربها ٬ان کارگران بندر عباس که مخلوطی از فارسهاوی در می
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وی در جائی فعالیت میکرد که منافع تشکیالت و ملزومات مبارزه طبقاتی آن . واحد همه آنها را میفهمید

و مبارزات وی میدانست که باید حزب واحد و سراسری طبقه کارگر ایران را بر پا داشت . را میطلبید

زیرا میدانست راه نجات  ٬طبقه کارگر بر ضد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی را رهبری نمود

. بشریت از بربریت نظام سرمایه داری و پایان دادن به نفرت ملی از سرمنزل سوسیالیسم میگذرد

یتهای قومی و فارس با فرزندان سایر خلقها و اقل ٬عرب ٬آذربایجانی ٬مبارزه رفقای کمونیست کرد

ما به حزبی نیاز . مذهبی ایران در تشکل ما از روحیه انترناسیونالیستی تشکیالت ما حکایت میکند

داریم که وابستگی های ملی در آن جنبه فرعی داشته باشد و آنچه اعضاء آن را به هم پیوند میدهد ایمان 

تعلق طبقاتی بر تعلق ملی ارجحیت  کمونیست به ما میاموزد که. راسخ به ایدئولوژی طبقه کارگر باشد

رفیق عبدهللا حسن زاده رفیق کرد ما بود که برای رهایی . دارد و مشخصه حزب طبقه کارگر است

طبقه کارگر ایران رزمید و در این راه جان باخت و رفیق دیگر ما احمد مجلسی رفیق فارس ما بود که 

فعالیت میکرد و سپس در رابطه تنگاتنگ با  سالها در همکاری با رفیق فواد سلطانی در غرب ایران

قرار گرفت و سرانجام جانش را بر سر ( کومله)رفقای سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران 

 . قرار با رفقای کومله در تهران در سحرگاه یورش ارتجاع از دست داد

 

ون است و این امر ما را فرا راه پیروزی طبقه کارگر ایران از خون فرزندان تمامی خلقهای ایران گلگ

میخواند که صرفنظر از تعلقات ملی و وابستگیهای قومی در صفوف حزب واحد طبقه کارگر متحد 

آنگاه ما به بهترین تجلیل . شویم و برای امر مقدس استقرار سوسیالیسم در ایران مبارزه مشترک بنمائیم

در این راه مصمم پیش " توفان. "ست زده ایماز رفقای جانباخته خود و همه مبارزان راه سوسیالیسم د

. خواهد رفت  
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 تاریخچه زندگی و عمکرد انقالبی رفیق حمید رضا

تاریخچه حزب است ،(بهمنی)چیتگر  

 
عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کار ایران و مسئول دفتر خارجی  ٬رفیق حمید رضا چیتگر

بدست باندهای ترور رژیم  ٬بهمنی شهرت داشتکه در جنبش مترقی خارج از کشور بنام حمید  ٬حزب

رفیق ارزنده ما حمید که نمونه از خودگذشتگی و جسارت . جمهوری اسالمی ایران به شهادت رسید 

ماه مه برای مالقاتی در وین به اطریش  ٤١در روز سه شنبه  ٬انقالبی در راه آرمان مقدس حزبمان بود

دوماه تالش و کوشش حزب . انه ها و رد پای او محو گردیدسفر کرد و در پی این سفر بود که کلیه نش

و رفقا و نیروهای مترقی و انقالبی دیگر که به سرنوشت رفیق ما عالقمند بودند و برای یافتن وی از 

ژوئیه پلیس اطریش اطالع  ٤١هیچ کمکی فروگذاری نمیکردند بی نتیجه ماند تا اینکه در روز جمعه 

وین پیدا شده است که میتوانند متعلق به حمید  ٦ز خانه ها ی محله شماره داد جسد ناشناسی در یکی ا

. متاسفانه پس از شناسایی جسد از سوی رفقا و خانواده وی این حقیقت تلخ تایید شد. رضا چیتگر باشد

از یک ترور از پیش آماده شده حکایت دارد که دست  ٬همه شواهد و قرائن و داده های گردآوری شده

 .شان رژیم و سفارت جمهوری اسالمی در اطریش بخوبی از آن پیداستخون آدمک

آنچنان هار گشته است که دامنه ترور وحشت را به آن .چون درنده ای زخمی ٬رژیم درمانده مالیان

سوی مرزهای میهن نیز گسترش داده و روزی نیست که از جنایت تازه ای بدست آدمکشان اسالمی در 

 .دگوشه ای از جهان خبر نرس

شیوه تازه ای که با  ٬به قتل رساندن رفیق حمید چیتگر نشان داد که این جانیان برای جنبش انقالبی چپ

اما در این مبارزات دولتهای امپریالیستی . ترورهای خیابانی تا کنونی تفاوت دارد در پیش گرفته اند

در مقابل  ٬اکمان اسالمیغرب به خاطر منافع بیشمار اقتصادی و بخاطر ماهیت عمیقا ضد کمونیستی ح

در کنار سفارتخانه های جمهوری . این آدمکشان گذشت کرده و در واقع به آنان آزادی عمل داده اند

مراکزی نیز در کشورهای غربی در اختیار  ٬اسالمی که به عنوان النه تبهکاری و ترور رسوا شده اند

فعالیت . ی عملیات ترور و سرکوب مشغولنداین مزدوران قرار دارد که در آنها به برنامه ریزی و اجرا

این مراکز تا آنجا گسترش یافته است که مطبوعات غربی برخی از آنها را کشف کرده و در برابر 

 .افکار عمومی افشاء نموده اند

 

 

 

تنها با یگانگی نیروها و وحدت عمل میتوان ایستادگی کرد  ٬در برابر یورش بی امان جمهوری اسالمی

شوم این جانیان را که میخواهند با ترور انقالبیون و از میان برداشتن فیزیکی رهبران  و نقشه های

بذر ترس و وحشت در میان جنبش مترقی و  ٬برجسته ای چون رفیق گرامی ما حمید رضا چیتگر

مراسم شکوهمند بخاک .انقالبی خارج از کشور بیافشانند و این جنبش را تضعیف کنند خنٽی نمود

راهپیمایی موفقیت آمیز هشتم ماه اوت در  ٬حمید رضا چیتگر در پرالشز پاریس سپاری رفیق
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آکسیون اعتراضی در برابر سفارت رژیم اسالمی  ٬راهپیمایی در استکهلم ٬راهپیمایی هلند٬فرانکفورت

نخستین واکنش جنبش مترقی و انقالبی در خارج از کشور بود و این از شرایط ............ در وین و 

چرا که باید با اتحاد عمل خود در قطع چنگالهای خونین و نزدیکتر نمودن  ٬ی ناشی میشودکنون

 .سرنگونی ناگزیر رژیم ددمنش اسالمی سهیم باشد

 

 

 

 ........................   واپسین دیدار
 

با  ٬نزدیک به چهار نفر که بیشتر آنها ایرانی هستند –ساعت ده و نیم صبح روز شنبه هستم ماه اوت 

رهگذر های پاریسی کنجکاوی شان . گرد آمده اند" پرالشز"چهره های گرفته بتدریج در کنار متروی 

شخصیتها و نمایندگان  ٬بستگان و دوستان ٬اینان رفقا. جلب شده است که این گروه برای چه اینجا هستند

بار به رفیق حمید  احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی و خارجی هستند که آمده اند تا برای آخرین

 .چیتگر بدرود بگویند

بزرگان فرهنگ و هنر و شخصیتهای جهانی را در خود جای داده  ٬که کمونارهای افسانه ای" برالشز"

از  ٬چرا که میزبان همیشگی رفیقی خواهد شد که. امروز را نیز باید در خاطره خود حفظ کند ٬است

ه همه آنهایی را که با او آشنایی داشتند و بگونه ای با دست دادنش نه تنها رفیق همسر و همرزمانش بلک

 .اندوه زده و سوگوار نموده است ٬او در ارتباط بودند

از حمید آموخته اند که  –و بیش از همه همرزمانش  –ولی نیز  همه آنهایی که حمید را شناخته اند 

پیکار با حاکمان جنایتکار چگونه اندوه از دست دادن یک رفیق و رزمنده را به نیرویی بیشتر در 

 .اسالمی تبدیل نمایند و این را بخوبی میتوان در چهره خشمگین تک تک این سوگواران دید

شاید اضطراب . ماموران پلیس فرانسه با یا بدون لباس فرم به چشم میخورند –در گرداگرد سوگواران 

 .است از طغیان همین خشم است که پلیس فرانسه این چنین نیرو بسیج کرده

پوشیده با پرچم سرخ حزب که بر روی آن جمله  ٬تابوت رفیق. اتوموبیل حامل تابوت از راه میرسد

چگونه . در میان حلقه های گل از پشت شیشه پیداست ٬خوانده میشود"پرولتاریای جهان متحد شوید"

ن تابوت سنگین اینک در ای ٬میشود باور کرد که حمید که همیشه در حرکت بود و لحظه ای آرام نداشت

برای همیشه آرام گرفته باشد و دیگر هرگز جنب و جوش او را نبینیم و صدای خنده هایش بدلهایمان 

 .ننشیند

پسران با  ٬دختران با پیراهن سرخ و شلوار سیاه –با لباسهای یک شکل  ٬گروهی از همرزمان حمید

به عنوان گارد احترام  ٬سینه خودو همه آنها با تصویری از حمید بر  –پیراهن سرخ و شلوار سیاه 

دو تن از آنها با تصویر بزرگی از حمید در جلو و بقیه رفقا با . رفیق در پیشاپیش اتومبیل جای گرفتند

بسوی  ٬بستگان و نزدیکان و گروه سوگواران را که بدنبال اتومبیل هستند ٬حلقه های بزرگ گل

. بر شکوه این واپسین دیدار با حمید افزوده است ٬نوای اندوهبار مارش عزای شوپن. گورستان میبرند

چه بار . تابوت حمید بدوش همرزمان وی جای میگیرد ٬محل خاکسپاری متری ٤٩0در فاصله 

مگر میشود با پای خود رفیقی را که به مرگش باور  ٬به زحمت قدم برمیدارند ٬سنگینیست برای یارانش

 –آنگاه سرود انترناسیونال  ٬دقیقه سکوت میشوددر محل یک . برای سپردن به خاک ببری؟ ٬نداری

شاعر کمونیستی  ٬رفیقی از الهوتی  ٬طنین افکنده –نخست از سوی گارد احترام و سپس با صدای همه 

 :با صدای گیرا و پرکشش این شعر را میخواند ٬که حمید به او عالقه بسیار داشت

 ایران من "

 بشنو آواز مرا از دور

 ای جان جانان من 

 ولین الهام بخش و ا

 آخرین پیمان من 

 کشور پیر من
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 اما پیرعالی شان من 

 "ایران من ٬ایمان من ٬تاریخ من ٬طبع من

از  ٬این رفیق از سوی دفتر خارجی حزب. صدای پرتوان و آهنگین رفیقی دیگری جلب توجه میکند

 :برای همه از حمید میگوید ٬سوی همه رفقا و یاران حمید

 

 

 گونه بدلها امید                  خلق رزمنده ما جنگی روئینه تن است نتوان کشت بدین

 بار چون رعد خروشند جوانان وطن              خاک ایران پرمردان یل و شیر زن است

 

از خود  ٬امروز رفیقی را به خاک میسپاریم که نامش برای ما کمونیستها مظهر جاودانه شهامت

برگیرنده همه آن خصائل و صقاتیست که شایسته یک کمونیست واقعی و گذشتگی و انسانیت بوده و در 

 .انسانی میباشد

چنان نیرویی در او  ٬عشق بیکران او به نوع بشر و به زحمتکشانی که قلبش آکنده از مهر آنان بود

نه که تمام هستی او را به نمو ٬این نیروی الیزال. آفریده بود که آنرا ففط در قهرمانان میتوان یافت

 .مرگ او را نیز در خدمت بیدار کردن وجدان بشریت قرار داد ٬زندگی یک انسان واال بدل کرد

بسرعت به  ٬فرزند یک خانواده متوسط شمال ایران که در تماس دائم با توده های کارگر و دهقان بود

خیزشهای که امواج پیاپی  ٬طی تحصیالتس در دانشگاه. معنای فقر عمیق تودهای رنج و کار پی برد

حمید به این حقیقت واقف شد که تنها یک انقالب اجتماعی که  ٬انقالبی ایران را به لرزه درمیاورد

آزادیهای دمکراتیک واقعی را در ایران برقرار کرده و حقوق برابر همه افراد را در بهره مند شدن از 

مسائل بغرنجی باشد که  قادر خواهد بود جوابگوی ٬ٽروتهای فرهنگی و اقتصادی کشور تضمین نماید

او ایمان داشت که چنین انقالبی تنها تحت . در مقابل تودهای وسیع و ستمکش خلق قد بر افراشته اند

 .رهبری طبقه کارگر و ستاد پیشرو آن امکان پذیر خواهد بود

کم بودند کسانی که اهمیت یک فعالیت  ٬در آن دوران که بحران عظیمی جنبش چپ را فراگرفته بود

خستگی ناپذیر و دشوار را در جهت باالبردن آگاهی تودهای رنج و کار و متشکل کردن  ٬اوممد

حمید در شمار نادر انقالبیونی قرار داشت که از همان ابتدا با مرزبندی با . مبارزاتشان درک میکردند

اد یافت هر گونه نظریات انحرافی به لزوم مبارزه منسجم و متحد تودهای رنج و کار پی برد و اعتق

از این اصل  ٬کسانی که شیوه ترور را به مٽابه تنها راه برون رفتن از تضادهای اجتماعی میپندارند

 .دور میمانند ٬مسلم تاریخ رهایی زحمتکشان تنها بدست خودشان امکان پذیر است

ر امروز رفیق ما قربانی ترور رژیم درمانده ایست که در تروریسم غرق شده و مورد نفرت و انزجا

رژیمی که از همان ابتدا برای ٽبات بخشیدن به قدرت جهنمی خویش شیوه . مردم ایران و جهان است

و امروز نیز راه دیگری را برای نجات خود نمیبیند به جز غرق  ٬ترور و سرکوب را در پیش گرفته

روبیده و بدین ترتیب سرعت بخشیدن به مرگ ناگزیر خود و  ٬شدن بیشتر در منجالب ترور و ددمنشی

 .شدن از صحنه گیتی و بشریت

هر کجا که  ٬او با تمام نیروی خود بر علیه بیعدالتی و جور و ستم. حمید مجسمه وجدان بشری بود

به مبارزه برمیخاست و برای آنکه بهتر و سریعتر به راه درست برسد لحظه ای از  ٬بروز میکرد

دانش خود را توسعه بخشد و به درجات او کوشش میکرد هر روز بیشتر افق . آموختن نمی ایستاد

حمید به فلسفه ماتریالیسم . اقتصادی ادبیات و فلسفه دست یابد ٬باالتری ا زعلوم و فنون اجتماعی

به مٽابه تنها سیستم فکری که صرفا به توضیح  ٬لنینیسم –دیالکتیک و اصول جهانشمول مارکسیسم 

از . عمیقا اعتقاد داشت ٬بی آن به نفع زحمتکشان استبلکه در صدد تغییر انقال ٬علمی جهان اکتفا نکرده

اینرو او همواره به ترویج اصول مارکسیسم لنینیسم عالقمند بوده و در این زمینه با انتشار جزواتی در 

او که . مورد آموزش سوسیالیسم بزبان ساده برای کارگران به اشاعه اصول کمونیسم میپرداخت

هرگز نمیتوانست از پیشرفتهای  ٬ی و اجتماعی  متعددی نوشته بودجزوات و کتابهای سیاس ٬مقاالت

 –عظیم علوم و فنون عصر حاضر بی خبر بماند و به همین دلیل به شرکت کردن در کارهای پژوهشی 

 .علمی در کنار فعالیتهای سیاسی خویش ادامه میداد
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پرداز و خون آشام  پر واضح است که چنین شخصیتی مورد بغض و کینه رهبران کور دل و خرافه

حمید دقیقا در قطب مخالف آن بخش از اجتماع ما قرار داشت که . حکومت اسالمی ایران قرار گیرد

گیالنی و  ٬مشکینی ٬اردبیلی ٬خامنه ای ٬منتظری ٬رفسنجانی. نمایندگان فکریش حیواناتی نظیر خمینی

 ٬سنگباران ٬ه های حیوانیمفتخوری و مردم فریبی شکنج ٬که تخصصشان جن گیری ٬امٽالهم هستند

کسانی که سالیان سال از دریوزگی . قتل و مٽله کردن و صدها نوع جنایت و وحشیگری دیگر است

خودفروختگانی که در  ٬خوردن مال یتیمان و سرقت شرعی اموال مردم ارتزاق میکردند ٬درگاه شاهان

این  ٬یست که با افرادی چون حمیدطبیع ٬تمام طول تاریخ جزء الینفک زورگویان حاکم بر مملکت بودند

خودگذشتگی و انسانیت دشمنی بورزند وبرای از میان برداشتن او توطئه  ٬مظهر پاکی و صداقت

این آدم نمایان حیوان صفت اساسا با نوع بشر دشمنی دارند و این کینه بطرز وحشتناکی در . بچینند

 ٬کودکان بر روی مینهای میدان جنگارسال نوجوانان و  ٬کشتار صدها هزار نفر در مناطق جنگی

و گروگانگیری و کشتار افراد بیگناه از  ٬اعدامهای جمعی و ترور مخالفین در داخل و خارج از کشور

بشریت بندرت با . طریق بمب گذاری و همکاری با گروههای تروریستی در ممالک دیگر تظاهر میکند

فجایعی از این قبیل را فقط میتوان در . است چنین درجه ای از خوی حیوانی و ددمنشی رو در رو شده

مبارزات خستگی ناپذیر . دوران فاشیستها و نازیهای عصر جدید و مغولهای دوران گذشته سراغ گرفت

رسالت آنرا به عهده  ٬پاسخ و ضرورتی اجتناب ناپذیری بود که تاریخ ٬حمید بر علیه جنایتکاران حاکم

ذره ای از وجدان انسانی و آزاد اندیشی بر خوردارند چون او  او گذاشته بود و مسلما همه کسانی که

 .خواهند کرد

بلکه او  ٬اهداف مبارزه حمید صرفا به دفاع از منافع طبقه کارگر و زحمتکشان ایران محدود نمیشد

جنایات آخوندها حاکم بر ایران همطراز جنایات هیتلر و همدستان . رهایی بشریت را در مد نظر داشت

ی شک در آینده آنان همان گونه رفتار خواهد کرد که مستحق این جنایتکاران و دیگر جانیان اوست و ب

 .ضد بشریت میباشد

دیگر بر کسی پوشیده نیست . امروز که چهره کٽیف این خوک صفتان در مقابل جهانیان افشاء شده است

صادر میکنند و که دولت آخوندها یک دولت تروریستی است که به سرتاسر جهان ترور و وحشت 

هر گونه همکاری با رژیم به هر . دیگر کسی نمیتواند به وقایعی که در ایران میگذرد بی اعتنا بماند

که نخواست و نه توان  ٬با اتخاذ هر گونه موضع بیطرفانه نسبت به این جنایتکاران ٬بهانه ای که باشد

ز تاریخ ٽبت خواهد شد که اعمال پایان دادن به جنایات خویش را دارند در همان صفحات ننگینی ا

 .سرسپردگان و همکاران فاشیستها و نازیها ضد بشریت به ٽبت رسیده است

او به . رفیق شهید ما حمید با تجربه اندوزی از تاریخ مبارزات معاصر به صفوف کمونیستها پیوست

پیشاهنگان طبقه یعنی  ٬تنها کمونیستها ٬درستی آموخته بود که در تمامی جریانات اجتماعی جامعه

 . مدافعین واقعی و خستگی ناپذیر بشریت میباشند ٬این انقالبیترین طبقه عصر ما٬کارگر

او در کنگره موسس حزب . به صفوف سازمان مارکسیستی لینیستی توفان پیوست ٤٦٩٩حمید در سال 

رهبری  شرکت جست و تحت ٬طبقه کارگران و دهقانان ایران که بعدها حزب کار ایران نامیده شد

در جنبش انقالبی . حزب به سازماندهی مبارزات مردم بر ضد رژیم خون آشام شاه به فعالیت پرداخت

هم در ٬او همیشه در صف مقدم مردم قرار داشت ٬گسترده ای که به سرنگونی سلسله پهلوی انجامید

و ضد انقالب  سازماندهی اعتصابات و تظاهرات و هم در رویارویی مستقیم با نیروهای مسلح اختناق

رفقایش هیچگاه شهامت نمونه وار او را در جریان حوادٽ . همواره حضور حمید به چشم میخورد

حمید در رهبری گروه بزرگی از تظاهر کنندگان نیروهای جهنمی شاه را . جمعه سیاه فراموش نمیکنند

رفقایش فعالیتهای . ادنجات زخمی شدگان را از میدان کارزار سازمان مید ٬به ستوه در آورد و همزمان

 ٬رفقا عرفانیان و اقتدارمنش به شهادت رسیدند ٬او را در جریان انقالب بهمن که اولین شهدای حزب ما

. هرگز از خاطر نخواهند برده و حمید همه جا درسهایی از شجاعت و قهرمانی بیادگار میگذاشت

انی ارتجاع برای در هم شکستن در زمانیکه نیروهای شیط ٬خصائل انقالبی حمید مانع میشد که او

 .آرام بنشیند ٬مطالبات بر حق مردم به مقابله برخاسته بودند

کمونیستها از نوع قهرمانان معمولی نیستند و حمید به مٽابه یک کمونیست آگاه و انسانی از سرشت 

کرد که او فراموش نمی. ویژه فراموش نمیکرد که انقالب کار وسیعترین تودهای مردم آگاه مردم است
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بهمین دلیل پیگیرانه برای تبلیغ و  ٬برای پیروزی انقالب باید رهبری طبقه کارگر را تضمین کرد

. تحت رهبری حزبش فعالیت میکرده ٬لنینیسم و سازماندهی طبقه کارگر ایران –ترویج مارکسیسم 

ارخانه بود او را که یکی از فعالین تشکل شورای کارگری این ک" جنرال صنعتی"کارگران کارخانه 

به یاد آوریم که این کارخانه از نخستین کارخانه های تهران بود که در آن . مسلما از یاد نخواهند برد

در خاطر آن  ٬اولین شوراهای کارگران نوجود آمده حمید که همواره در راس مبارزات قرار داشت

تا با او شورای موسس اتحادیه که در تهران گرد آمده بودند  ٬گروه از آگاهترین کارگران سراسر ایران

 .همیشه زنده خواهد بود ٬سراسری کارگران ایران را تشکیل دهند

بعد از انقالب حمید در زمره نخستین کسانی بود که به طبیعت خونین و قرون وسطایی رژیم مالیان پی 

او بود که . ستاو همچنین از نخستین کسانی بود که در مبارزه بر علیه این جنایتکاران به پا خا. برد

هفته نامه ای که در زمان خود نقش مهمی در آگاهی دادن به تودهای . را بنیان نهاد" جمعه"هفته نامه 

در همین راستا بود که حمید در کنار رففا بابا و قدرت بر علیه گرایش راست در حزب . مردم ایفا نمود

از عناصر متزلزل و ناالیق که به پاخاست و موفق شد نقش بسیار موٽری در پاکسازی صفوف حزب 

در همین دوران بود که توسط مزدوران . ایفا نماید ٬میکوشیدند لطف و ترحم رژیم مالیان را جلب کنند

خمینی دستگیر و در سیاهچالهای اوین به بند کشیده شد و پس از تحمل شکنجه های وحشیانه در اوین 

بعد از . بارزه از چنگال مزدوران خمینی بگریزدموفق شد زندانبانان خود را بفریبد و برای ادامه م

کمتیه مرکزی حزب تصمیم گرفت که او را به ماموریت خارج از  ٬مدتی بر طبق پیشنهاد بابا و قدرت

کشور بفرستد تا ضمن نمایندگی حزب در شورای ملی مقاومت مسئولیت تصفیه دفتر خارجی حزب را 

ای خارج از کشور و منسجم نمودن فعالیت واحدهای از وجود عناصر اپورتونیست و سازماندهی رفق

 .مختلف را نیز بعهده بگیرد

در . عملکردهای کنونی واحدهای مختلف گواه زنده ای از موفقیت او در پیشبرد این وظیفه میباشد

جنبش بین المللی کمونیستی نیز حمید در فاصله ای کوتاه با شرکت فعال در نشستهای مختلف 

در چهار گوشه جهان به یکی از شخصیتهای شناخته شده و  ٬لنینسیت –یست کمونیستهای مارکس

 .محبوب جنبش کمونیستی بین المللی تبدیل گردید

منصور و حمید برای  ٬بابک ٬قدرت ٬رفقا بابا ٬گر چه از دست دادن رفقای کمیته مرکزی حزب

ن در قلب تک تک رفقای ما اراده و روحیه آنا ٬حزبمان دلخراش و فاجعه آمیز است ولی اندیشه آنان

مرگ افتخار آفرین چنین رفقایی نه تنها ذره ای خلل در اراده پیکارجویانه حزب ما وارد . جاریست

کمونیستهای ارزنده در . بلکه الهام بخش و محرک مبارزه بی امان و وقفه ناپذیر ما نیز میباشد ٬نمیکند

ه معلمین خود بوده و روحیه و درایت آنها را در کمونیستهایی که نمون. مکتب این رفقا تربیت شده اند

علیرغم از  ٬علیرغم همه ضرباتی که متحمل شد ٬امروز با داشتن چنین رفقاییست که حزب. خور دارند

در صحنه پیکار ایران در مقابل یورشهای وحشیانه رژیم خمینی  ٬دست دادن سردارانی چنین بزرگ

ای  ٬ای حامیان سیاهی و تباهی ٬حضرات مالیان. تاده استمردانه تاب آورده و دمی از مبارزه نایس

 ٬کافیست سرنوشت هیتلر و ساالزار ٬پیام آوران قتل و غارت و این پاسداران سرنیزه و چوبه دار

محمدرضا شاه و بسیاری دیگر از جانیان از نوع خود را ببینید تا به سرنوشت  ٬دووالیه و مارکوس

از دیدگاه تاریخ شما محکوم به فنا شدن ابدی از . رگ بر خود بلرزیدمحتوم خود پی برده و از وحشت م

طبقه کارگر ایران بدون تردید در انجام این رسالت تاریخی موفق بوده و شما را به . صحنه گیتی هستید

 ٬بابا ٬ما کمونیستها نیز که به حق از مکتب حمید. جایگاه واقعی تان در گورستان تاریخ خواهد سپرد

در همه صحنه ها پا به پای براداران طبقاتی خود مبارزه کرده  ٬بک و منصور درس میگیریمبا ٬قدرت

تا هر چه زودتر صفحه  ٬دمی باز نخواهیم ماند ٬و برای برکندن ریشه های فاسد شما از خاک ایران

 ٬تازه ای در تاریخ میهن ما گشوده شود که در آن خلق تحت رهبری طبقه کارگر صلح و شکوفایی

شکنجه گران و در یک  ٬بختی و بهزیستی عمومی را در ایرانی رها شده از چنگال غارتگرانخوش

آری انتقام ما از دشمنان خلق همانا . شاهنشاهی و امٽالهم بدست آورند ٬کالم از چنگال دژخیمان اسالمی

لهام بخش خاطره جاودانی رفیق گرامی ما حمید همیشه زنده خواهد بود و ا. دیکتاتوری پرولتاریا ست

مبارزات ما در راه سرنگونی رژیم مالیان و نوید دهنده فردای روشن آزادی و برقراری جمهوری 

 .دمکراتیک توده ای و پیروزی سوسیالیسم در ایران خواهد گردید
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منصور و همه شهدای حزب و همه  ٬بابک ٬قدرت ٬افتخار جاودانی بر بابا ٬افتخار جاودانی بر حمید

در راه بر چیدن  ٬فتخار بر همه شهدای خلق ما و آنانکه در راه محو ستم و استٽمارا. شهدای کمونیست

بساط ظلم و ستم حکومتهای جنایتکار مبارزه کرده و در پیشبرد آرمانهای خود فدا کردن جان نیز دریغ 

 .نمیورزند

 

 
!یاد رفیق حمید گرامی و راهش پررهرو باد  

!مذهبی خمینی –مرگ بر رژیم فاشیستی   

!ده باد کمونیسمزن  

(  توفان)زنده باد حزب کار ایران  

     آبان
*** 

 
 رفیق احمد مجلسی عضو کمیته مرکزی

 
 

ساله٬ استاد دانشگاه٬ متاهل٬ دارای فرزند٬ فعالیت سیاسی خویش را از  ٦٣: رفیق احمد مجلسی

ان مارکسیستی سازم"وی بعد از ایجاد ارتباط با رفقای . شروع کرد" سازمان مجاهدین خلق ایران"

سازمان "که در ایران فعالیت می کردند٬ با دانش مارکسیسم لنینیسم آشنا  شد٬ از " لنینیستی توفان

در چند سال قبل " سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان"جدا گردید و به عضویت " مجاهدین خلق ایران

" ی و احیاء حزب طبقه کارگرمشی چریک"وی در آن زمان جزوه ای بنام . از انقالب در ایران در آمد

تحت عنوان نشریه  آنرا" سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان"نوشت و در اختیار سازمان قرار داد  که 

در این جزوه وی به انتقاد سخت از مشی چریکی و خط مشی . خویش منتشر نمود ٩٣شماره 

این رفیق در . مورد تاکید قرار دادرویزیونیستی آنها پرداخت و لزوم احیاء حزب طبقه کارگر ایران را 

بود٬ در زمان هجوم ساواک و ضربه زدن آنها " سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان"زمانی که عضو 

به علت ارتباطات گذشته اش و رد پاهائی که ساواک پیدا کرده بود٬ " سازمان مجاهدین خلق"به 

وی به . اسارت وی به افکار نوین اش پی ببردساواک نتوانست در دوران . دستگیر شد و به زندان افتاد

خاطر نزدیکی با رفیق فواد سلطانی و رفقائی که بعدا تشکیالت کومله را بنیان گذاشتند٬ با آنها فعالیت و 

فعال " اتحادیه دهقانان مریوان و اورامان کمیته اطالعات"ارتباط نزدیک داشت و توسط رفقای ما در 

سازمان "در اختیار " زمینه قبلی حادثه خونین مریوان اجتماعی و ریشه"وی جزوه ای بنام . بود

-سازمان مارکسیستی"در اثر فعالیتهای این رفیق . قرار داد که منتشر شد" کارگران مبارزه ایران

توانسته بود در غرب ایران به سازماندهی در شهرهای همدان٬ خرم آباد٬ مالیر٬ " لنینیستی توفان

 .ازدبروجرد و مریوان بپرد

سازمان توده "٬ در داخل ایران "لنینیستی توفان –سازمان مارکسیستی "وی بعد از انشعاب در 

سازمان کارگران مبارز "را ایجاد کرد٬ که بعدا در نخستین کنگره اش نام خود را به " زحمتکشان

 .وی عضو کمیته مرکزی این سازمان بود. تغییر داد" ایران
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وی . د و سرانجام نیز در سر قرار با رفقای کومله دستگیر شد و لو رفترفیق مجلسی رابط با کومله بو

لنینیسم وفادار –در اصفهان تیرباران شد و تا آخرین روز زندگی به مارکسیسم  ٣0در تابستان سال 

 .ماند
 

 !ننگ و نفرت بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 !یادش گرامی راهش  پر رهرو باد
 

 

عضو کمیته مرکزی( سعید)لهیرفیق مسعود نعمت ا  

 
 

مهندس لیسانس در رشته کشاورزی بود و در اداره جنگلبانی کار می : رفیق مسعود نعمت اللهی

وی با دانش مارکسیسم از طریق تسلط اش به زبان انگلیسی با آثار . وی متاهل و دارای فرزند بود. کرد

از انقالب با رفقای ما در جنوب ایران ارتباط وی چندین سال قبل . مارکس و لنین آشنا و شروع شده بود

وی برای . در قبل از انقالب در آمد" لنینیستی توفان-سازمان مارکسیستی"بر قرار کرد و به عضویت 

تماس با مرکزیت توفان یک بار به خارج از کشور سفر کرد و گزارشی از موفقیتهای توفان در جنوب 

تا آن تاریخ سازمان موفق شده بود . ه به اطالع سازمان رسانیدایران در بندر عباس٬ میناب٬ بندر لنگ

به . در میان کارگران و دهقانان و روشنفکران نفوذ کند و ده عضو رسمی در این مناطق داشته باشد

رفقا در ایران سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان را حزب می نامیدند و درگیر بحثهای )ابتکار حزب

گروه امدادی برای کمک رسانی در ( ن سازمان و حزب در خارج کشور نبودندروز٬ در مورد فرق بی

امر خانه سازی و نظایر آنها بوجود آورده بودند٬ که با یاری به مردم و رفع مشکالت  آنها٬ نظر مردم 

در همین ارتباط به تبلیغ خواسته های حزب پرداخته و بیان می کردند که . را به خود جلب می کردند

. آسایشی که شامل حال کمک شوندگان شده است٬ همه و همه از پاس نزدیکی به حزب است رفاه و

تجربه این ر فقا برای توفان بسیار ارزنده بود و از نفوذ گسترده آنها در جنوب ایران که در حال 

رفیق مسعود تحلیلی از  وضعیت ارضی و نتایج اصالحات ارضی به اطالع . گسترش بود خبر می داد

ان رسانید که با اطالعاتی که خودش در مورد شرکتهای کشت و صنعت داشت٬ آنها را اشکال سازم

تولید سرمایه داری در ایران ارزیابی می کرد و معتقد بود نظام فئودالی سنتی در ایران از بین رفته 

ی در رفیق مسعود کتاب. است و ما با اشکال گذار به سرمایه داری و یا سرمایه داری روبرو هستیم

وی بعد . منتشر شده است" سازمان کارگران مبارز ایران"مورد جنبش کردستان نوشت که از طرف 

را " سازمان توده زحمتکشان"در داخل ایران " لنینیستی توفان –سازمان مارکسیستی "از انشعاب در 

وی . تغییر داد "سازمان کارگران مبارز ایران"ایجاد کرد که بعد در نخستین کنگره اش نام خود را به 

. دستگیر شد و در زیر شکنجه جان داد ٣0وی در تابستان سال . عضو کمیته مرکزی این سازمان بود

 .وی رفیقی بسیار با مطالعه و با درک تئوریک عالی بود

 !ننگ و نفرت بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 !یادش گرامی راهش  پر رهرو باد
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عضو کمیته مرکزی(ایرج)ی رفیق بهمن نعمت اله  

 
 

مهندس برق و در بندر عباس در شرکت توانیر کار می کرد و از  (:ایرج)رفیق بهمن نعمت اللهی

این رفیق نیز مانند برادرش سالها قبل از انقالب٬ به . موقعیت شغلی بسیار باالئی برخوردار بود

وی متاهل . ایران فعالیت می کرد در آمد و در جنوب" لنینیستی توفان-سازمان مارکسیستی"عضویت 

" لنینیستی توفان–سازمان مارکسیستی "وی نیز یک بار برای تماس با مرکزیت . و صاحب فرزند بود

. و دادن گزارش به اروپا آمد و این دقیقا همزمان با دورانی بود که انشعاب در توفان بوقوع می پیوست

زارشات برای مطلع ساختن رفقا و اتخاذ تصمیم به وی از مسایل آگاهی یافت و با مطالعه اسناد و گ

. رفیق ایرج در جنوب ایران و به و یژه در بندرعباس از نفوذ فراوانی برخوردار بود. ایران بازگشت

در آن دوران ما توانسته بودیم در اتحادیه کارگران اسکله بندر عباس نفوذ کنیم و یکی از رفقای ما به 

رهنمودهای رفیق ایرج و اعالمیه های . کارگری در آن جا بدل شده بودپرنفوذترین سخنگویان جنبش 

 . محلی که منتشر می شد٬ در نفوذ رفقای ما در جنوب ایران بسیار موثر بود

سازمان توده "در داخل ایران " لنینیستی توفان –سازمان مارکسیستی "وی بعد از انشعاب در 

" سازمان کارگران مبارز ایران"نگره اش نام خود را به را ایجاد کرد که بعد در نخستین ک" زحمتکشان

وزارت نیرو . دستگیر شد ٣0وی در تابستان سال . وی عضو کمیته مرکزی این سازمان بود. تغییر داد

که به وی نیاز فراوان داشت توسط وزیر نیروی وقت از وی خواست با نوشتن توبه نامه ای جان خود 

 . امر سر باز زد و احتماال در تهران تیرباران شدوی از قبول این . را نجات دهد
 !ننگ و نفرت بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 !یادش گرامی راهش  پر رهرو باد
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 رفیق غالم رنجبری

 
در شهر   ٣0 سال از عمرش گذشته بود در تظاهرات سال ٣٤رفیق کارگر٬ غالم رنجبر٬ متاهل که  

.سداران شب پرست جمهوری اسالمی  به  قتل رسیدمیناب توسط پا  

 !یادش گرامی راهش  پر رهرو باد

 

 
*** 

 

رشت – 9332اعدام در شهریور  -فرهاد مهری پاشاکی  

 
.بدست دژخیمان رژیم پلید جمهوری اسالمی تیرباران گردید  ٤٦٣١رفیق فرهاد در قتل عام سال   

!یادش گرامی و راهش پر رهرو باد  
*** 

وزبهرفیق ر  

 
.بدستان  جالدان جمهوری اسالمی اعدام گردید ٤٦٣0رفیق روزبه در دهه    

!یادش گرامی و راهش پر رهرو باد  
 ***  
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 سپیده سرخ روز جاودان
  یادی ازرفیق مری دارش

( ٤٦٦٣ - ٤٦١3 ) 

 
، به "به خاطر همه چیز"عکس پشت صحنۀ فیلم 

 کارگردانی رجب محمدین است

هاى د، این عکس مربوط به سالو مری منشی صحنه بو

 اولیه پس از آزادی از زندان است
. 

  آیت بی چونی بود و آفتاب

  که رسالت نورانی خود را

  در گوش های خواب آلود زمین

 ...... دلیرانه زمزمه می کرد

 (مری دارش) ......و آب انعکاس روانه ی نور و روز بود

 
به رشته  حوزه رفیق مری دارش بوده مرزم و همه یاد نامۀ زیر توسط یکی از رفقای حزبی که

با تشکر از رفیق، عین یادنامه را دراین  .و در اختیار هئیت تحریریه قرارگرفته است آمد تحریر در

حزب  انقالبی مری دارش این هنرمند ارزندۀ می رسانیم و یاد رفیق شمارۀ توفان الکترونیکی به چاپ

 .گرامی می داریم را

  هئیت تحریریه
*** 

دومین روز سال بود و از صبح زود در ارتباط با فعالیت حزبی به رفقای حزبی سر زده بودم 

ی به مناسبت امی رفتم ٬ تصمیم گرفتم هدیه( مری دارش)وقتی که به طرف محل قرار با رفیق سپیده 

ناسب گشتم تا مدتی به دنبال کتابی مها مقابل دانشگاه تهران که رسیدم در کتابفروشی. عید به او بدهم 

افتاد ؛ کامالا مناسب برای روح عاشق و سرکش رفیق سپیده بود؛ آن را "جان شیفته"چشمم به کتاب 

ی انقالبی بدون اطالع اکتاب را به او دادم و نمی دانستم که روزی نویسنده.خریدم و به محل قرار رفتم 

او واقعاا جانی شیفته و .اده می کند استف" جان شیفته"ی برای رفیق از عنوان ااز این هدیه در یادنامه

عاشق داشت ٬هم عاشق پدرش بود ٬هم عاشق خواهرش ؛هم عاشق کودکان بود و هم عاشق میهن و 

کتابی نیز به رسم عیدی . این یک اتفاق ساده بود".جان شیفته"همانند آنت قهرمان رمان . مردم میهنش
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تقدیم به رفیقی که روزهای مبارزه در کنار "از رفیق هدیه گرفتم که در صفحه اول آن نوشته بود 

 "امید که روزهای پیروزی را نیز در کنار یکدیگر باشیم .یکدیگریم 

در شهر تهران به دنیا آمد ،پدرش نظامی بود و با درجه  9337رفیق مری دارش در سال 

 . سرهنگی بازنشسته شد

وشش می کرد تا به خواستۀ او جسور بود وبا شهامت٬ وقتی تصمیم می گرفت با تمام وجود ک

ی پیشرو او را به فروغ فرخزاد تشبیه می کند اوقتی نویسنده. از هیچ چیزی ترس نداشت . خود برسد

 ( .تمام تشابهات اتفاقی است ٬ساده. )کامالا محق است 

وارد دانشکدۀ هنرهای دراماتیک می شود و در رشتۀ بازیگری به  ٤٦3٤رفیق مری در سال

به کارگردانی سعید سلطانپور و "سیمون ماشارهاى چهره"درهمان سال در نمایش  تحصیل می پردازد

مری جوان و زیبا با قدرتی .محسن یلفانی در نقش سیمون ماشار به ایفای نقش می پردازد 

لعاده که به قول آقای محسن یلفانی به معجزه شبیه بوده است از عهدۀ نقش خود برمی اخارق

 .ر تماشاچیان به وجود می آید که ساواک از ادامۀ اجرا جلوگیری می کند چنان شور و هیجانی د.آید

لعادۀ بازیگری٬ آشنائی با بزرگان ابعد از آن مری دارش علی رغم جوانی ٬زیبائی ٬قدرت فوق

قوی٬ به پول و شهرت پشت می کند و هرگز به صورت هاى ادب و هنر ٬امکانات مالی و معرف

 .صحنه نمی رود ی و یا خبر ساز به روی احرفه

آیا او در نقش خود باقی می ماند؟ در نقش سیمون ماشار؟ در نقش ژاندارک؟ در نقش آنت؟ در 

 نقش فروغ؟ 

به تمام بزرگان و قهرمانان واقعی و .هم این بود و هم آن ( سپیده)آری٬ رفیق مری دارش 

 .شبیه بود ها قهرمانان و بزرگان داستان

رگز نقش کسی را بازی نکرد٬ سعی و تالش برای وانمود ولی رفیق مری دارش در زندگی ه

 .کردن از خود نشان نداد همواره خودش بود ٬انسانی از سرشت ویژۀ٬ یک کمونیست واقعی 

از همان آغاز پیدا بود که :" آقای محسن یلفانی در مورد رفیق مری دارش ،چنین می نویسد

فی و آشنائی پایان نمی گیرد ؛چرا که در مری دارش از کسانی است که دریافت حضورشان ٬با معر

وجود و رفتارشان٬ همواره و هر آن٬ چیزی ناشناخته و نامنتظره٬ چیزی مغتنم و ارجمند وجود دارد 

در عین حال همواره هم چون یک ناظر دوم ....که می تواند ما را در جذبه و شگفتی دائمی نگاه دارد

با وجود همۀ شور .عواطف و رفتارش از دست نمی داد مراقب خود بود و هیچ وقت تسلط خود را بر 

ی که حاکی از رضایت و تایید نسبت به اهرگز سخنی یا اشاره.....و اشتیاقی که از خود بروز می داد٬ 

در این میان آن چه هرگز به ذهنش خطور نمی کرد ٬تدارک .....کارش باشد٬ از او شنیده و یا دیده نشد

اگر .ئی حتی چنین فکری را خیانت به آزادگی و بی پروائی خود می دانست آینده و مال اندیشی بود گو

ی چاره ابه بچه ها عالقه. چه طبعی بلند و دیرپسند داشت٬ از هرگونه جاه طلبی شخصی به دور بود

ناپذیر و مهارنکردنی داشت و با چنان خود انگیختگی و صمیمیتی با آنها رفتار می کرد که بالفاصله به 

 ....."ه می شدند او وابست

به فرانسه می رود و در آنجا به عضویت کنفدراسیون در می آید وهم چنین از  ٤٦3۱در سال 

 .هواداران فعال سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان می شود 

بعد از انشعاب در سازمان م ل توفان رفیق مری به همکاری با حزب کمونیست کارگران و 

بعد از انقالب به ایران می آید و در کمیتۀ شرق تهران به فعالیت ادامه می  دهقانان ایران می پردازد و

در .عضو کمیته می شود و مسئولیت بخش بزرگی از کمیته شرق را قبول می کند  ٤٦3٢از سال .دهد 

در اصفهان به فعالیت ادامه  ٤٦۱٤به اصفهان منتقل می شود و تا هنگام دستگیری در سال  ٤٦۱0سال 

به دانشکدۀ هنرهای  ٤٦3٢در سال .ایجاد می کند  ٤٦3٢جمن هنرمندان حزب را در سال ان.می دهد 

با صدای دانشجو و سپیدۀ سرخ همکاری داشت و با نشریۀ .زیبا وارد می شود و ادامۀ تحصیل می دهد 

 . نیز همکاری کوتاهی داشتها سرزمین عقاب

هنری بخش کوچکی از هاى گروهو تماس با هنرمندان و ها اجرای سرود و نمایش در میتینگ

رفیق مری تمام وقت در اختیار حزب بود و می توان گفت زندگی .فعالیت رفیق را در بر می گرفت 

با وجود آن که روحی سرکش و نا آرام داشت ولی به شدت منضبط و قانونمند٬ به .شخصی نداشت 
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از شور و هیجان٬ روحی  مملو. دآگاهانه بو انضباط ی برایانمونه.زندگی و فعالیت حزبی می پرداخت 

هر چه را که  داشت آزاد و رها ٬ پایبند هیچ قانون ثابت ٬اجباری و مقدسی نبود و در عین حال

در نظر . بدین شکل قوانین حزبی را الزم می دید.الجرا و مقدس می دانست امی دید الزم" ضروری"

خورد ولی همواره برای اجرای  نمی هیچ وقت حرفش را.پیشتاز بود  و اطاعت از جمع دادن در جمع

را در مخالفت با  سانترالیسم رفیق مری دلیلی بود مجسم علیۀ نظریۀ ضد حزبی که .نظر جمع آماده بود

رفیق مری دارش از جمله افرادی نبود که به دلیل مد شدن یک نظریه یا  . دمکراسی و آزادی می داند

با آگاهی بر ضرورت تاریخی اجتماع و مسیر  رشرفیق مری دا. روی می آورندها یک سازمان بدان

تکاملی ان و علم بر چگونگی حرکت اجتماع و ابزار الزم در مسیر تکامل بود که مارکسیسم ــ لنینیسم 

خانم .در اصفهان دستگیر می شود و به حبس ابد محکوم می شود  ٤٦۱٤ در سال .و حزبیت را برگزید

  :ی از او چنین می آوردابند بوده است در یادنامه ش همشهال سلطانی که مدتی با رفیق مری دار

را دوست داشت ٬همان طور که بودند و به دیگران سخت احترام می ها انسان"....

بعد از . در مقابل دوست چقدر خود باخته بود.ش همیشه مرا به تحسین وا می داشت ابردباری.گذاشت 

سنگین بودند ــ دوست و هم بند مری در زندان چه ها ش٬ در راه بازگشت ــ قدمامراسم خاکسپاری

آن دو را برای اعدام می بردند ــ ساختگی بودن آن را نمی : ی از او برایم تعریف کرد ااصفهان خاطره

توانستند حدس بزند٬ چون به آنها گفته شده بود ٬ حکمشان اعدام است ــ مری در آن لحظه افسوس 

خانم مینا انتظاری که مدتی با رفیق مری . چه ها خداحافظی کند خورده بود که چرا نتوانسته است از ب

از اعضای " مری دارش: "دارش هم بند بوده است در خاطرات خود از زندان در مورد او می آورد 

در سال . شرایط سخت زندان را تحمل کردها حزب توفان و از هم بندان خوبمان در زندان بود که سال

در تصادف رانندگی  ٤٦١3ازان به فعالیت هنری روی می آورد و در سال آزاد می شود و بعد  ٤٦۱٢

 ."کشته می شود 

 :خانم شهال سلطانی در مورد تصادف و مرگ مری دارش می آورد 

کودکی که . مری هیچ زخمی بر نداشته بود ٬گوئی که آرام خفته باشد. در یک حادثۀ احمقانه "....

را دوست ها چقدر مری بچه. ندیده بود و زنده ماندی ادر بغل مری نشسته بود ٬ هیچ صدمه

در . در تصویری که در اوین از او در ذهنم نقش بسته است . مری برای من زنده است! .....داشت

راهروی زندان قدم زنان می بینمش؛ در ساعات دیر وقت شب و بعد از ظهرهای زندان ٬ که اندکی از 

ش٬ شلوار جین و پیراهن ااو را می بینم در لباس همیشگی .هیاهو و تب و تاب زندان کاسته می شد 

ساله را می  ٣0او را با لبخند محجوب و مهربانش می بینم و صدای طنین دار مری .....چهارخانه٬ 

شنوم در نقش سیمون ماشار در دادگاهی که به مرگ محکومش کرد٬ او در حالی که روی زمین می 

زمین ! چه شده ؟صدایش بلند نمی شود. ا صدایش بلند نمی شود اینج:"کوبید ٬ با خود تکرار می کرد

 ."فرانسه دیگر صدایش بلند نمی شود 

سختی مبارزه را تا روز . رفیق مری دارش همواره به آنچه می اندیشید و به آنچه بود وفادار ماند

اا به فعالیت هنری بعد از آزادی از زندان مجدد. دستگیری و بعد از آن در زندان با بردباری تحمل کرد 

 : آقای یلفانی در مورد رفیق چنین می نویسد. پر کار و خستگی ناپذیر بود . روی می آورد 

ش در تحمل کیفر مقدری که چنین انتخابی به دنبال داشت ٬ گواهی اپایداری و شکیبائی دلیرانه« 

و پاسداری از گوهر شأن می داد که در نهایت آنچه برای او اهمیت داشت ٬ وفاداری به خویشتن خویش 

 ». و حرمت انسانی بود

گزارشی نیز که دوستانش از صحنه ی مرگش در یک تصادف بی معنی می دهند ٬ خبر از آن 

و بیم زده و مردد از خود . .....می دهد که او تا لحظه ی آخر به آنچه بود و آنچه می نمود وفادار ماند 

م٬ و اکلمات٬ به بی نیازی و پرهیزکاری او جسارت نکرده می پرسم که آیا با به روی کاغذ آوردن این

برای فرد انسانی مهم نیست که :م اآیا به بزرگ ترین درسی که از دوستی با او آموختم وفادار مانده

ش از چه ابعاد و ابزاری برخوردار باشد ؛ آنچه اهمیت دارد این است که ابعاد و ابزاری را که ازندگی

اده٬ در این کارزار ناخواسته و بی سرانجام زندگی٬ برای تحقق سرشت سرنوشت در اختیارش نه

 " ... ش به کار گیرداانسانی

 : نوشت "ژان کریستف " سال از آنچه رفیق مری دارش در صفحه اول کتاب  ٣١
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تقدیم به رفیقی که روزهای مبارزه در کنار یکدیگریم امید که روزهای پیروزی را نیز در کنار "

 .می گذرد" م یکدیگر باشی

اگر چه رفیق مری دارش٬ و بسیاری ازتوفانیان پر کشیده و دیگر شهدای انقالبی و مبارز در 

کنار ما نیستند لیکن یادشان همواره با ماست و خاطرۀ تابناکشان گرما بخش و روشن کننده راه ما برای 

 . .استقرار آزادی و سوسیالیسم است

 
 !دارشجاودان باد یاد و خاطرۀ رفیق مری 

 !یاد تمامی جانباختگان توفانی و همۀ شهدای راه آزادی گرامی باد

 مرداد  1389خورشیدی 
* * * * * 
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