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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

 
   توفان-حزب کار ايران

    ٢٠١٢ می ١٩

  به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد

 )بھمنی( رفيق حميد رضا چيتگرۀترور جنايتکاران

  

  اميد      خلق رزمنده ما جنگی وروئينه تن استنتوان کشـــــت بدين گونه به دلھا 

  باز چون رعد خروشند جوانان وطن      خاک ايران پر مردان يل وشير زن است

 ۀعضو دفتر سياسی و کميت) بھمنی(،  رفيق عزيزما حميد رضا چيتگر١٩٨٧ ی ماه م١٩  بيست و پنج  سال پيش، 

ايه داری ه ای توسط رژيم تروريست سرميش طرح شدۀ کثيف از پبا يک نقش) توفان(مرکزی حزب کارايران

  .به قتل رسيد) ريشات(جمھوری اسالمی در وين

 از خودگذشتگی و جسارت انقالبی در راه آرمان مقدس حزبمان، مارکسيسم لنينيسم ۀ که نمون"حميد" ما ۀرفيق ارزند

کرد و در پی اين سفر بود که کليه ريش سفر ات برای مالقاتی در وين به ١٩٨٧ ی ماه م١٩ در روز سه شنبه ،بود

 و نيروھای مترقی و انقالبی ديگر که به ءدوماه تالش و کوشش حزب و رفقا. نشانه ھا و رد پای او محو گرديد

که در  کردند بی نتيجه ماند تا اين مند بودند و برای يافتن وی از ھيچ کمکی فروگذاری نمیه سرنوشت رفيق ما عالق

 وين پيدا شده ٣ شماره ۀی محلد جسد ناشناسی در يکی از خانه ھاريش اطالع داليس اتو پجوالی ١٧روز جمعه 

 وی اين ۀ و خانوادءی جسد از سوی رفقاپس از شناسائسفانه أمت. تواند متعلق به حميد رضا چيتگر باشد است که می

پيش آماده شده حکايت داشت  از يک ترور از ، شواھد و قرائن و داده ھای گردآوری شدهۀھم. يد شدأئحقيقت تلخ ت

درھمين رابطه . خوبی از آن پيدا بوده ريش باسالمی در اتکه دست آدمکشان تروريست  رژيم و سفارت جمھوری 

طور مشروح بيان ه مصاحبه ای با يکی از رفقای دفتر خارجی حزب صورت گرفت که جزئيات اين تروررا ب
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توفان درافشای تروريست  "- )بھمنی( رفيق حميد رضا چيتگرمصاحبه با رفيق جعفر پاکنيا درمورد ترور.(داشت

  توفان -ازانتشارات حزب کارايران" دولتی جمھوری اسالمی

 که يکی از اولين قربانيان ترور رژيم جھوری اسالمی درخارج از کشور بود "حميد چيتگر"به قتل رساندن رفيق 

 ضد کمونيستی خاطر ماھيت عميقاً ه مار اقتصادی و بنشان داد که دولتھای امپرياليستی غرب به خاطر منافع بيش

رغم نامه ھای مکرر از طرف دفتر خارجی حزب ما و   در مقابل اين ترور سکوت کرده و علی،حاکمان اسالمی

ريش کوچکترين گامی جھت پيگيری اين قتل بر نداشته و يکبار ديگر نشان ديگر احزاب چپ و مترقی به دولت ات

کشيھای دفاع از حقوق بشر اين کالشان فقط اسلحه ای در دست آنھا برای فريب افکارعمومی داده اند که عربده 

  .است

حميد رضا "زيکی کمونيست رزمنده و ازجان گذشته ای چون پنداشت با ترور فجمھوری جنايتکار اسالمی می  

رت فاضلی، محمد حسن حسنی، و يا با تيرباران ساير توفانيھای قھرمانی نظير بابا پورسعادت، قد) بھمنی("چيتگر

منصور مختاری، مسعود نعمت اللھی، احمد مجلسی، جان برارروحی، نادر رازی، بھرام رازی، اصغر پھلوان، 

تشکيالت ! زھی خيال باطل. می تواند به فعاليت  توفانيھای متشکل در حزب کارايران پايان دھد........ يدهللا پھلوان

 طوالنی ۀاز خاک بيرون نياورده و درامر حمايت از کارگران و زحمتکشان سابقيکشبه سر ) توفان(حزب کارايران

حزب ما با الھام از رفقای .  لذا، ارتجاع را توان نابودی آن نيست و نخواھد بود. دارد و با خون آبديده شده است

يسم و ديکتاتوری پرولتاريا جانباخته، از پيکار مستمر عليه سرمايه داری و امپرياليسم  و تالش برای برپايی سوسيال

که رفتنی است نيروی ميرنده و روبه زوال جمھوری  آن. دھد باز نمی ايستد بلکه مصمم تر به راھشان ادامه می

 ۀ شان الھامبخش ھمۀ ھمواره جاودانه خواھند ماند و افکار وانديش"چيتگرھا"ی نظير کمونيستھائاسالمی است و 

  . کارگر خواھد بودۀمارکسيست لنينيستھا ورھروان  طبق

، متن آخرين سخنرانی ) بھمنی("حميد رضا چيتگر"مناسبت بيست و پنجيمين  سالگرد جانباختن رفيق ه حزب ما ب

 لم، ف) ١٩٨٧  ی ماه م٨(صورت مکتوب و در شکل صوتیه رفيق، پيرامون ديکتاتوری پرولتاريا و استالين  ب

توفان درافشای تروريسم "ۀ سالمی درخارج از کشور و  جزودرافشای تروريسم دولتی جمھوری ا"  جنايت مقدس"

 رفيق که ۀ را ھمراه با بخشی از يادنام"حميد رضا چيتگر"درمورد چگونگی ترور رفيق " دولتی جمھوری اسالمی

دھيم  و ياد و خاطره   حزب قرائت گرديد را يک بارديگر انتشار میۀدرمراسم خاکسپاری او درپاريس توسط نمايند

  .داريم  گرامی میاش را

  

  )بھمنی( حزبی رفيق حميد رضا چيتگرۀگوشه ای از زندگينام

 ۀسس حزب طبقۀ مؤاو در کنگر.  به صفوف سازمان مارکسيستی لينيستی توفان پيوست١٣٥٥حميد در سال « ...

ندھی  شرکت جست و تحت رھبری حزب به سازما،کارگران و دھقانان ايران که بعدھا حزب کار ايران ناميده شد

 ۀدر جنبش انقالبی گسترده ای که به سرنگونی سلسل.  ضد رژيم خون آشام شاه به فعاليت پرداختهمبارزات مردم ب

ھم در سازماندھی اعتصابات و تظاھرات و ھم در ،  او ھميشه در صف مقدم مردم قرار داشت،پھلوی انجاميد

گاه  رفقايش ھيچ. خورد ه حضور حميد به چشم میی مستقيم با نيروھای مسلح اختناق و ضد انقالب ھموارروياروئ

 در رھبری گروه بزرگی از "حميد". کنند  سياه فراموش نمیۀشھامت نمونه وار او را در جريان حوادٽ جمع

 نجات زخمی شدگان را از ميدان کارزار ،تظاھر کنندگان نيروھای جھنمی شاه را به ستوه در آورد و ھمزمان

 عرفانيان و ء رفقا،عاليتھای او را در جريان انقالب بھمن که اولين شھدای حزب مارفقايش ف. داد سازمان می
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ه ی از شجاعت و قھرمانی بھمه جا درسھائ" حميد" ھرگز از خاطر نخواھند برد و ،اقتدارمنش به شھادت رسيدند

رتجاع برای در ھم که نيروھای شيطانی ا  در زمانی،شد که او خصائل انقالبی حميد مانع می. گذاشت يادگار می

  . آرام بنشيند، حق مردم به مقابله برخاسته بودندهشکستن مطالبات ب

 يک کمونيست آگاه و انسانی از سرشت ويژه فراموش ۀابث به م"حميد"کمونيستھا از نوع قھرمانان معمولی نيستند و 

کرد که برای پيروزی انقالب بايد  او فراموش نمی. کرد که انقالب کار وسيعترين تودھای مردم آگاه است نمی

 لنينيسم و سازماندھی –ھمين دليل پيگيرانه برای تبليغ و ترويج مارکسيسم ه  ب، کارگر را تضمين کردۀرھبری طبق

او را که يکی از " جنرال صنعتی "ۀکارگران کارخان. کرد  تحت رھبری حزبش فعاليت می، کارگر ايرانۀطبق

به ياد آوريم که اين کارخانه از نخستين .  کارخانه بود مسلما از ياد نخواھند بردن تشکل شورای کارگری اينفعاال

س مبارزات أ که ھمواره در ر"حميد". وجود آمد بوده کارخانه ھای تھران بود که در آن اولين شوراھای کارگران ب

مده بودند تا با او شورای گرد آ که در تھران ، در خاطر آن گروه از آگاھترين کارگران سراسر ايران،قرار داشت

  . ھميشه زنده خواھد بود، سراسری کارگران ايران را تشکيل دھندۀسس اتحاديمؤ

او . ی رژيم ماليان پی بردطبيعت خونين و قرون وسطائ نخستين کسانی بود که به ۀ در زمر"حميد"بعد از انقالب 

را بنيان " جمعه "ۀاو بود که ھفته نام.  به پا خاستھمچنين از نخستين کسانی بود که در مبارزه عليه اين جنايتکاران

در ھمين راستا بود که .  نمودءھفته نامه ای که در زمان خود نقش مھمی در آگاھی دادن به تودھای مردم ايفا. نھاد

ری در ؤثبابا و قدرت عليه گرايش راست در حزب به پاخاست و موفق شد نقش بسيار مقاء  در کنار رف"حميد"

 ء ايفا،کوشيدند لطف و ترحم رژيم ماليان را جلب کنند  صفوف حزب از عناصر متزلزل و نااليق که میپاکسازی

در ھمين دوران بود که توسط مزدوران خمينی دستگير و در سياھچالھای اوين به بند کشيده شد و پس از . نمايد

 مبارزه از چنگال مزدوران ۀبرای ادامتحمل شکنجه ھای وحشيانه در اوين موفق شد زندانبانان خود را بفريبد و 

موريت أ مرکزی حزب تصميم گرفت که او را به مۀ کمتي،بعد از مدتی طبق پيشنھاد بابا و قدرت. خمينی بگريزد

خارج از کشور بفرستد تا ضمن نمايندگی دفتر خارجی حزب و سازماندھی رفقای خارج از کشور و منسجم نمودن 

  .عھده بگيرده  بفعاليت واحدھای مختلف را نيز

ھای مختلف کمونيستھای جلسه  در فاصله ای کوتاه با شرکت فعال در "حميد"در جنبش بين المللی کمونيستی نيز 

 جھان به يکی از شخصيتھای شناخته شده و محبوب جنبش کمونيستی بين ۀ در چھار گوش، لنينسيت–مارکسيست 

  .المللی تبديل گرديد

 برای حزبمان " منصور و حميد، بابک، قدرت،بابا" ء رفقا،ته مرکزی حزبگر چه از دست دادن رفقای کمي

مرگ افتخار . يست آنان در قلب تک تک رفقای ما جارۀ اراده و روحي، آنانۀدلخراش و فاجعه آميز است ولی انديش

بخش و محرک  بلکه الھام ،کند  حزب ما وارد نمیۀ پيکارجويانۀی نه تنھا ذره ای خلل در ارادآفرين چنين رفقائ

ی کمونيستھائ. ء تربيت شده اندکمونيستھای ارزنده در مکتب اين رفقا. باشد  بی امان و وقفه ناپذير ما نيز میۀمبارز

  علی،يست که حزبامروز با داشتن چنين رفقائ. دارند معلمين خود بوده و روحيه و درايت آنھا را در خود ۀکه نمون

 پيکار ايران در مقابل ۀ در صحن،غم از دست دادن سردارانی چنين بزرگر  علی،رغم ھمه ضرباتی که متحمل شد

  . رژيم خمينی مردانه تاب آورده و دمی از مبارزه نايستاده استۀيورشھای وحشيان

 ، دارۀ پيام آوران قتل و غارت و اين پاسداران سرنيزه و چوبن اي، حاميان سياھی و تباھین اي، حضرات ماليان

 محمدرضا شاه و بسياری ديگر از جانيان از نوع خود را ، دوواليه و مارکوس،لر و ساالزارکافيست سرنوشت ھيت

از ديدگاه تاريخ شما محکوم به فنا شدن . ببينيد تا به سرنوشت محتوم خود پی برده و از وحشت مرگ بر خود بلرزيد
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ت تاريخی موفق بوده و شما را به  کارگر ايران بدون ترديد در انجام اين رسالۀطبق.  گيتی ھستيدۀابدی از صحن

 بابک ، قدرت، بابا،حميد"ما کمونيستھا نيز که به حق از مکتب . جايگاه واقعی تان در گورستان تاريخ خواھد سپرد

 صحنه ھا پا به پای ھمرزمان  طبقاتی خود مبارزه کرده و برای برکندن ريشه ۀ در ھم،گيريم  درس می"و منصور

 تازه ای در تاريخ ميھن ما گشوده شود ۀ تا ھر چه زودتر صفح، دمی باز نخواھيم ماند،رانھای فاسد شما از خاک اي

 خوشبختی و بھزيستی عمومی را در ايرانی رھا شده از ،یۀ کارگر صلح و شکوفائکه در آن خلق تحت رھبری طبق

. دست آورنده الھم بثم شاھنشاھی و ا، شکنجه گران و در يک کالم از چنگال دژخيمان اسالمی،چنگال غارتگران

 ھميشه زنده "حميد" جاودانی رفيق گرامی ما ۀخاطر. ستن خلق ھمانا ديکتاتوری پرولتارياآری انتقام ما از دشمنا

خواھد بود و الھام بخش مبارزات ما در راه سرنگونی رژيم ماليان و نويد دھنده فردای روشن آزادی و برقراری  

  . گرديدپيروزی سوسياليسم در ايران خواھد

 و ھمه شھدای حزب و ھمه شھدای " منصور، بابک، قدرت،بابا" افتخار جاودانی بر ،"حميد"افتخار جاودانی بر 

 در راه بر چيدن بساط ظلم و ستم ،که در راه محو ستم و استٽماری افتخار بر ھمه شھدای خلق ما و آنان. کمونيست

  »....ورزند فدا کردن جان نيز دريغ نمیاز ھای خود حکومتھای جنايتکار مبارزه کرده و در پيشبرد آرمان

  !گرامی و راھش پررھرو باد) بھمنی("حميد رضا چيتگر"ياد رفيق 

  !ننگ و نفرت بر رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی

  !زنده باد آزادی و سوسياليسم

  )توفان(حزب کار ايران

   ميالدی٢٠١٢ ماه مه ١٨ 

                      www.toufan.org  

*** 

 )چيتگر(مصاحبه درمورد چگونگی ترور رفيق حميد رضا

  توفان درافشای تروريسم دولتی جمھوری اسالمی

htm.ketabkane/org.toufan.www://http  

-------  

  سخنرانی پيرامون  

  ستالين و ديکتاتوری پرولتاريا

htm.ketabkane/org.toufan.www://http  

--------  

  سخنرانی پيرامون 

   ستالين و ديکتاتوری پرولتاريا

htm.file%20souti/org.toufan.www://http  

----------  

  ای تروريسم دولتی جمھوری اسالمی درخارج از کشورفيلم جنايت مقدس در افش

TnWs8oLZ5R9=v?watch/com.youtube.www://http  

 


