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توفان–حزب کار ایران 

٢٠١١جون ١٨

سی امین سالگرد جانباختن رفیق نادررازیۀبھ بھان
توفانی ۀکارگررزمند

اپوزیسیون خجول ورفرمیست وسازشکار، بھ از ی ارغم میل پارهند و علیمردم ایران قھرمانان خود را می ساز

مقاومت ھا این مردم ایرانند کھ از آنھا کھ در زندان. ویژه در خارج از کشور، این کار را در آینده نیزخواھند کرد

پیروزی خود را، سازند و قھرمان می پرورند، زیرا در مقاومت آنھا، مقاومت خود را، امید بھ ند پرچم میاکرده

رفیق نادر رازی . بینند کھ مرگ را بھ ھیچ می گیرندضعف دشمن را، شکست وی را در مقابل مقاومت مردم می

یکی از ھزاران قھرمان ایران است کھ در زندان جمھوری اسالمی حماسھ آفرید، شکنجھ را بھ ھیچ گرفت و بھ 

سالمی تف ریخت و از حزبش و آرمان پرولتاریا  جالدان جمھوری اسالمی و تمام دستگاه کثیف و سرکوب ا

. قاطعانھ دفاع نمود

خود برای زندگی بھتر ھمواره با دشمنان آزادی و استقالل، با بھره کشان و ھمدستان آنھا ۀی جھان در مبارزھاملت

ون ما تکیھ نیز چھا آ. ی برخوردار استی فراوانھاند و در این مبارزه سرنوشت مبارزان از شباھتامبارزه کرده

توسط کمیتھ ١٣٦٠زیر درتابستان ۀیاد نام. ی انقالبی مردمشان می گذارند تا الھام بخش نسل جوان باشدھابر سنت

مناسبت سی  امین سالگرد جانباختن رفیق جوان ھ درایران منتشر شد واینک آن را ب) توفان(مرکزی حزب کارایران
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و یاد او و تمامی جانباختگان  راه آزادی و سوسیالیسم را گرامی و دالور حزبمان نادر رازی بھ چاپ می رسانیم 

.داریممی

!یادش گرامی باد

ت تحریر أھی

١٣٩٠خرداد ماه 

.............................

این قامت رشید بھ خون تپیده

این نوگل پرپر شده

این یار خاطر جعفر نژاد دالور

رفیق نادر رازیست

کھ اینک در توفان سرود و حماسھ ھا

حماسھ میافریند

سلف ابومسلم و سربداران و پسیان،این یل خراسان

این رفیق نادر رازیست

نکھ در سیاھی شب ایرا

از آسمان غمزده و پرستاره ما فرو افتاده است

برند تودھای میلیونی رنج و کار ھستند و این نیروی رزمنده را ھیچ خاموشی کسانی کھ تاریخ را بی پیش می

سرخی در تاریخ ۀنویسند و مرگشان نیز نقطشوند کھ با زندگی خویش تاریخ میاما گاه کسانی پیدا می. نیست

.جملھ افراد بودادر رازی نیز از آنرفیق ن. است

آنھا ۀلنینیستی و مطالع–ی با متون مارکسیستی آشنائبا ٥٦رفیق نادر رازی زندگی سیاسی خویش را از اوایل سال 

سیاسی و آگاه ۀزودی وی را بھ یک کادر ورزیدھ اھتمام وافر وی در شناخت علم قوانین تکامل جامعھ ب،آغاز نمود

ھ رفیق از چھره ھای فعال و ب،سال خونین انقالب٥٧نانکھ با آغاز سال آنچ،مبدل نمود

.......... تسخیر شھربانی و ،سازماندھی تظاھرات،روشنگری در میان تودھا،پخش اعالمیھ. ناپذیر شناختھ شد

رفیق بعد از انقالب ھمکاری . رفیق را برای جذب خصائل یک رھبر نوین برای تودھا و برای بعدھا آماده ساخت

خویش را با گروھھای چپ آغاز نمود و سپس بھ ھمت وی و چند تن دیگر انجمن فعالیت مشترک دانشجویان و 

سخت . مزدور موضع گیری قاطعی داشتۀعلیھ حزب تودءوی از ھمان ابتدا. دانش آموزان بجنورد تشکیل شد

او در مقابل تمامی ۀعالوه بیانات منطقی و برندھ یش و بکید او بر روی نقطھ نظرات سیاسی خوأگیری و ت

ی ایران بپذیرد و را بھ عنوان تشکیالت پرولتاریائ) توفان(

ذاری کرد کمیتھ والیتی بجنور را پایھ گ٥٨سال ]ثور[بھ تاریخ اردیبھشتءاندکی بعد رفیق نادر بھ ھمراه سایر رفقا

ی فراوانی در و توانائرفیق نادر از فھم سیاسی بسیار باال . گرددو از آن پس است کھ زندگی حزبی رفیق آغاز می

ھم اکنون بسیاری از رفقای ما زندگی حزبی خویش را مدیون تالشھای . تبلیغ و ترویج و جلب افراد برخوردار بود

.باشدمواضع حزب میلنینیسم و–رفیق در توضیح مارکسیسم ۀپیگیران
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رفیق معتقد بود کھ یک کمونیست باید بتواند با خصوصیات توده ھای کارگر از نزدیک آشنا گشتھ و زندگی و کردار 

زندگانی یک کارگر آگاه و انقالبی گرداند و او کھ کارگر جوشکار بود و از بام تا شام با این طبقھ سرو کار ۀرا نمون

او کارگری بود کھ . ستعدادھا و خصلتھای عالی این طبقھ را در خویش جمع گرداندتوانستھ بود تمامی ا،داشت

پشتکار رفیق در ایجاد و گسترش تشکیالت کارگری . ر باشدؤثتوانستھ بود در تشکیل بسیاری سندیکاھای کارگری م

ردی سخنان دلنشین در بجنورد گردید و ھنوز ھم بسیاری از کارگران بجنوی

. رفیق نادر را بھ گوش دارند کھ آنھا را بھ اتحاد و تشکل و مبارزه برای برقراری حکومت زحمتکشان فراخواند

عنوان یک کارگر شایستگی خود را در میان کارگران نشان دھد ھ اگر رفیقی بخواھد ب"رفیق بر این اعتقاد بود کھ 

."زندگی بیامیزد تا آنھا را آگاه بھ منافع طبفاتی خویش نمایدکارھای سنگین برآید و با ۀباید از عھد

با فرارسیدن جنگ ایران و عراق رفیق نادر بنا بر رھنمود حزب داوطلبانھ رھبری یکی از گروھھای اعزامی  بھ 

ۀ حزب ما باید ھر چھ بیشتر در صحن"کھ اینھ عھده گرفت و با اعتقاد بھ جنگ برای دفاع از میھن را بۀجبھ

،با قھرمانیھا و دالوریھای ما نگاشتھ نشود،مبارزات اجتماعی شرکت کند و تا تاریخ زندگی سراسر مبارزه حزب

رفیق دوماه تمام با ." توانیم در میان تودھا جای واقعی خویش را بیابیم و از حمایت آنان برخوردار گردیمما نمی

.شید

ھ بھ اتھام شرکت در تظاھرات با شکوه مردم بجنورد در دفاع از آزادی ب١٣٦٠خرداد ماه ٢١رفیق نادر رازی در 

روز در زیر شکنجھ ١٠رفیق چھارماه و . تن دیگر دستگیر و در زندانھای بجنورد و شیروان زندانی شد١١ھمراه 

.طاقت فرسای رژیم حاکم بر ایران مقاومت کرد

پاسداران اعتصاب غذا ۀھفتھ برای اعتراض بھ رفتار دد منشانھمراه سایر زندانیان بھ مدت یکھ ر برفیق ناد

پس از . خاطر این اعتصاب و شکنجھ ھای پاسداران خونریزی معده کرد و بھ بیمارستان منتقل شدھ رفیق ب. نمودند

سین لحظات حیات از داخل زندان با پیامھایش رفیق تا واپ. آن زندانیان را بھ زندان وکیل آباد مشھد منتقل نمودند

.نمودحق حزب میھ مبارزات بۀرفقایش را تشویق بھ پایداری و ادام

:کندیکی از رفقای ھم بندش چنین از او یاد می

بھار زندگیش در زحمت و ٢١ی از درسھائ،ھمھ درس بود،عشق و ایمانھمھ تجربھ بود و ،اول دیدارۀاز لحظ"

ی کھ با او بودند پیش از من و ھمھ حسرتم از آن بود کھ چھ خوشبخت رفقائ. بخشدریغ بھ دیگرانش میرنج کھ بید

خون سرخش را بر بیابان سرد و ساکت ،با وحشت،چرا زودتر ندیدمش و کینھ ام افزون کھ جالد از وحشت

رافراز کھ چھ دانھ ھا کھ و غافل از این نھال س،رفتن سرخ نھالی کھ ھمھ جنگل بود. فروپاشید و جشن گرفت

خاطر ھ ب،خاطر ایمانشھ ب،خاطر انسانیتشھ ھمھ دوستش داشتند ب! 

دژخیم غافلگیرش نکرد و ھیچ ۀو چھ راستین و عاشقانھ ایستاد کھ ھرگز ھیج حرکت وحشیان،تسلطش بر لحظھ ھا

چنان سریع و روشنگرانھ شرایط را تحلیل و اصولیترین راه را . دژخیم خامش نکردۀ تالش و تمھید مذبوحان

با رفیق و . در تشکیالت زندان روح و جوھر زندگی بخش بود. کرد کھ ھیچکس را یارای مخالفت نبودپیشنھاد می

.ستودند و از افتادگی و رفعت قلبش سخنھا بودھمراه با وفایش اصغر کھ ھمھ آرامشش را می

ی وب بھ خاطر دارم روزھای اول آشنائخ. در زندان زنده بودند کھ مرگشان نیز ھمھ زندگی بوداین دو رفیق چنان

شد و دائما در سلول با آنھا را کھ رفیق نادر چگونھ برای فریب دژخیمان مزدور آدلف خمینی بسیار کم آفتابی می

دادگاه "کھ برای اولین بار بھ و روزی. ن و کتب دیگر مذھبیون بودآقرۀخود ھمراه رفیق اصغر مشغول مطالع

ھمیشھ ھمراه خود داشت کھ نزد من آمد و دفترچھ کوچکی را ،اعزام شدند و ما دیگر رفیق اصغر را ندیدیم" انقالب
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آنھا را جمع ،با مذھبیونیاتی ا ز قران است کھ او برای بحثبھ من داد و بعدھا دیدم کھ در این دفترچھ لیست آ

چند کتاب از ۀمیکھ ضعف خودم را در فلسفھ برایش گفتم بالفاصلھ از فردای آنروز با تھیآوری کرده بود و ھنگا

کالس آموزش فلسفھ گذاشت و چھ چیزھا کھ ،بیان گرم و شیرینش بودیمۀکتابخانھ برای من و چند تن دیگر کھ شیفت

........در این مدت نیاموختیم

.ر با رفتنش قلبھا بھ کینھ طپید چون قلب منو چقد. چھ قلب بزرگ و گرمی داشت این رفیق نادر

بھ ءشدیدش بھ رفقاۀخاطر عالقھ برای شناساندن آنھا بھ سایر زندانیان و ب،اول رفقای بجنوردۀپس از اعدام دست

او در درون عمل ،بایست در بیرون انجام دھدکرد و آن کاری را کھ ارگان مرکزی میھر بھانھ ای از آنھا یاد می

آشنا شدم و امروز نیز ھر گاه ءو آنجا بود کھ من برای اولین بار با فداکاریھا و ایمان و عشق این رفقاکردمی

.لرزدرفقای بجنورد میۀیاد او و سخنانش دربارھ تمامی وجودم ب،کنمسرود توفان را زمزمھ می

شد کھ اندوه پنھانی بر او م،پس از اعدام رفیق اصغر پھلوان و دیگر رفقای بجنورد

در فکر رفقای . آنۀدشمن خلق بر پیکر استوارش در فکر حزبش باشد و آیندۀاین رفیق در اوج حمالت وحشیان

کھ جالد کند و ھنگامیءخرید تا با جملھ حتی رفع خطر از وجود رفقاخویش بود و ھمھ گونھ خطری را بھ جان می

او خونسرد و آرام در وصیت نامھ اش ،غش آمد و برای آخرین بار تھدید کرد و رفتنیمھ شب با لباس مبدل بھ سرا

:نوشت

کند کھ در حزب آھنین کار آموزش افتخار می،کند کھ سرباز کوچکی از ارتش بیکران زحمتکشان بودهافتخار می

،ضا کرد کھ ھدیھ اش راو تقا. دیده و در صفوف آن بھ مبارزه با ارتجاع و سرمایھ داری ضد بشر پرداختھ است

.خون سرخ و گرمش را زحمتکشان ھمھ دنیا بپذیرند

چھ اشکھا کھ بدن داغش از کینھ را خیس نکرد و من تنھا و مبھوت بھ ،آخرین روز نیز ھمھ شور و غوغا بود.....

و تنھا سخنی نگریستم و فقط نگاھی و بدرودیمی،داشتش را مردانھ و استوار برمیاھستییاو کھ آخرین گامھا

:گرم و خونین و من باز ھم او را نگریستم و خواندم،و رفت" رویم ولی شما باید ادامھ دھیدیادت باشد ما می: "کھ 

ان کھ روز مرگــتوفۀیدـان پرکشــمرغ

"دریا و موج و صخره برایشان گریستند

از ،رازی در بیدادگاه رژیم از ایدئولوژی خودرفیق نادر . و چنین بود کھ رفیقمان را بھ بیدادگاه رژیم جالد سپردند

:رفیق خطاب بھ رئیس بیدادگاه چنین گفت. ایران دفاع نمودۀخط مشی خود و از مردم ستمدید

ھا و مبارزات طبقاتی بھ ما آموختھ است کھ کھنھ زوال یابنده ه تاریخ تود. مبارزه ما و شما دنیای نو و کھنھ است"

شما حاف. و نو پیروز است

اصغر پھلوان و شاھرخ ،مسعود نائینان،آیا رفقای من داریوش انصاری. صباحی بھ حکومت ننگین خود ادامھ دھید

آنھا ،لحانھ کرده بودند؟ خیربا شما مبارزه مس،دست دژخیمان شما تیرباران شدندھ اسفراینی کھ مرداد و شھریور ب

آنھا طرفدار ،وین آنھا بوداسلحھ نداشتند ولی در عوص یک چیز قویتر از اسلحھ داشتند و آنھم افکار مترقی و ن

آنھا با تاریک اندیشی و با . آنھا صاحبان واقعی جھان بودند،یعنی طرفدار زحمتکشان،طرفدار خورشید،یروشنائ

."آنھا دشمنان واقعی و سرسخت امپریالیستھا بودند. دکردنظلم و ستم مبارزه می

ایران و جھان و دفاع از استقالل میھن عزیزمان ۀعشق بھ مردم زحمتکش و ستمدید،اتھام رفیق نادر دفاع از آزادی

. بود) توفان(ایران و عضویت در حزب پر افتخار کار ایران 
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در بیدادگاه رفیق . نمودایران دفاع میۀزبش و مردم ستمدیداو از آرمانھای ح،کردرفیق نادر از خود دفاع نمی

حکم در مورد . تن دیگر از زندانیان انقالبی بجنورد از جملھ رفیق اصغر پھلوان محکوم بھ اعدام شدند٧نادر و 

.شدءآنان اجرا

اند عزم آھنین رفیق نکرد تا با فشارھای روحی و جسمی بتوءروز اجرا٥٠رژیم دیکتاتوری حاکم اعدام را بھ مدت 

این دو راه یکی اجرای حکم تیرباران و دیگری آمدن بھ . رژیم دو راه در مقابل رفیقمان گذاشت. ما را در ھم شکند

رفیق نادر جواب رژیم را از اولین روز محکومیت داده و گفتھ بود . شدن" آزاد"تلویزیون و خیانت بھ آرمان خلق و 

م با خیانت بھ خلق باشد أکنم چون کھ مرگ با افتخار را بر زندگی ننگین کھ توکھ من تیر باران را انتخاب می

.دھمترجیح می

جسد  مرا بھ کوه ھای بجنورد کنار رفقایم "رفیق نادر وقتی رفقای حزبی را بدورد گفت در وصیت خود پیام داد کھ 

و در ." یاد بیاورندھ روند مرا بیخاک بسپارید تا رفقای حزبیم در ھر زمانیکھ بھ کوه مھ داریوش و مسعود ب

حزب ما چھ من باشم و چھ نباشم عادالنھ خود را تا محو کامل امپریالیسم و "،وصیت خود بھ ھمھ اطمینان داد

."بی طبقھ ادامھ خواھد دادۀارتجاع و تا تحقق جامع

مرگ بر ارتجاع جاری ،الیسمرفیق نادر در میدان تیرباران محکم و استوار فریاد سرخ را در شعار مرگ بر امپری

.جاستھ اما سرخی این شقایق خونین در آسمان آبی پایدارتر از ھمیشھ ب. یدش غلتساخت و در خون پاک خوی

تپد و این رزم سرخ نادر است کھ در بستر حزب جاریست تا موج خلق این خون سرخ نادر است کھ در نبض ھا می

شرف و ۀ سرلوح،نام رفیق بھ عنوان سمبل آزادی. مرتجعین را برچیندرا بھ حرکت در آید و بساط امپریالیسم و 

.

رفیق نادر رازیۀوصیت نام

کارگر و تودھای پرخروش خلق ایرانۀبا درودھای فراوان بھ طبق

و ھواداران حزبیءبا سالمھای سرخ کمونیستی بھ رفقا

. ر و مباھات است کھ سرباز کوچکی در خدمت سپاه بیکران کارگران و زحمتکشان ھستمبرای من مایھ بسی افتخا

من . ھستم" حزب کار ایران"بسی افتخار است کھ جزء کوچکی از ستاد پیشاھنگ طبقھ کارگر ایران ۀبرای من مای

یوغ امپریالیسم و ی کارگران و زحمتکشان ایران از رھبری حزب کار ایران در راه رھائکنم کھ تحتافتخار می

مبارزه می،سرمایھ داری و در نھایت آرمان واالی سوسیالیسم و کمونیسم و خوشبختی تمامی تودھای درد و رنج

ۀی طبقرھائکارگر ایران تربیت شدم و ایمان بھ ۀستاد پیشاھنگ طبق،کنم کھ در حزب کار ایرانمن افتخار می.کنم

.تمکارگر و آرمان واالی کمونیسم را آموخ

.کنمیعنی جانم را در راه رسیدن بھ این آرمان مقدس ھدیھ می،ھمچنین آموختم کھ چگونھ بی ارزش ترین چیز

!پیروز باد مبارزات بی امان خلقھای ایران علیھ امپریالیستھا و سوسیال امپریالیستھا

!ھا در راه دمکراسی و آزادیه پیروز باد مبارزات تود

!مرگ بر انحصارطلبی

!کارگر علیھ سرمایھ داریۀباد مبارزات طبقپیروز

!زنده باد کمونیسم
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