
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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
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 Martyrs جانبازان

 
  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١٧ می ٢١

 درافشای تروريسم دولتی جمھوری اسالمی
 )بھمنی (  رفيق حميد رضا چيتگر ۀبه مناسبت سی امين سالگرد ترور جنايتکاران

  

 

 مرکزی حزب ۀعضو دفتر سياسی و کميت) بھمنی ( يتگر ، رفيق عزيزما حميد رضا چ١٩٨٧ ماه مه ١٩در 

توسط رژيم تروريست سرمايه داری جمھوری ى  کثيف از پيش طراحی شده  اۀبا يک نقش) توفان (کارايران 

 .به قتل رسيد) اتريش(وين  اسالمی در

يه پرداز و يک رفيق حميد رضا چيتگر، يک کمونيست مارکسيست لنينيست جسور و بی باک و ازخود گذشته، نظر

رنج و کار، عاشق مارکسيسم ى عاشق توده ھا. وی يک عاشق به معنای واقعی کلمه بود.  بودئیسازمانده حرفه 

او ھيچ گاه از سختی کار، از ضربات پی درپی بر پيکر حزبش و عزيزترين رفقايش . لنينيسم و مؤمن به راھش بود

 ارتجاع و امپرياليسم و تمامی مظاھر سرمايه داری الدين تر عليهپوى انمی ناليد بلکه با عزمی راسخ تر و اراده  

حميد انسانی فروتن بود، .  و يارانش بودء اميد به پيروزی را در دلھا می نشاند و گرمابخش رفقاۀمی رزميد و روحي

 ۀ جانباختبه رغم سطح باالی سياسی تئوريک، کالمی شيوا، شخصيتی جذاب و دوست داشتنی اما وقتی از  رفقای

کمتر از .   قدرت فاضلی و بابا پور سعادت سخن می گفت گوئی وی شاگرد رفيق قدرت و رفيق بابا بودءحزب، رفقا

 بابا و قدرت و ديگر رھبران حزب حرف می زد و ءسياسی تئوريک رفقاى خود سخن می گفت، بيشتر از توانائيھا

يد از رفقائی که درقيد حيات ھستند تعريف و تمجيد کرد، بايد بارھا می گفت نبا . رھبری را برجسته می نمودۀآتوريت

رفيق .  را از احترام بی حد نسبت به خود و رھبران حزبی برحذر می داشتءاز تشکيالت و حزب دفاع نمود و رفقا

حميد از ھر بند انگشتش ھنر می باريد، ھنر سازماندھی، ھنر ارتباط با توده ھا، ھنر خويشتن داری و صبر و 
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 راه جانباختگان حزبی و شوق به پيروزی ۀستقامت، ھنر تداوم مبارزه، ھنر روحيه بخشی و تقويت تشکيالت و اداما

 .و گرفتن انتقام طبقاتی از بورژوازی و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا

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

 !دست مردم ايرانه ی اسالمی بسرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھور

 ! زنده باد آزادی و سوسياليسم

 

 )توفان(حزب کارايران

 ٢٠١٧ماه مه  19
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