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 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 

 ٢٠١٣ جنوری ١۴

 )توفان( مرکزی و دفتر سياسی حزب کارايرانۀمناسبت سی امين سالگرد جانباختن رفيق قدرت فاضلی عضو کميته ب

  رفيق قدرت فاضلی اززبان يک ھمرزم يادنامه ای از

  

  ستاره شمال

 سال ٣٠در ) توفان(گی ناپذير، عضو رھبری حزب کارايران مارکسيست لنينيست برجسته و خسترفيق قدرت فاضلی

 جالدان رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی حماسه آفريد ۀ درزير شکنجه ھای وحشيان١٣۶٢  ]جدی[پيش دردی ماه

مناسبت اولين سالگرد جانباختنش از زبان ھمرزم وی ه ما بدين مناسبت  ياد نامه ای را که ب. اخت و قھرمانانه جان ب

 به نگارش ١٣۶٣  جدی مرکزی و دفتر سياسی حزب در ماهۀعضو کميت) بھمنی(رفيق زنده ياد، حميد رضا چيتگر

  توفان الکترونيکۀدراين شمار ، منعکس شد١٠ ۀ ھوادران حزب کارايران شمارۀ  نشري"راه توفان"درآمده و در 

 ۀپيکر متالشی و درھم کوبيده و شکنجه شد. داريم دھيم و ياد اين رفيق قھرمان را گرامی می انتشار می) ٧٨ ۀشمار(

به . رفيق قدرت فاضلی توسط  ديوصفتان جمھوری اسالمی درکنار ھزاران اعدامی ديگر در گلزارخاوران  دفن شد

  .  مجازات اين جانوران خون آشام توسط دادگاه خلقمان باشيمکه شاھد محاکمه و اميدروزی

  !داريم ياد ھمه جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم را گرامی می

  !ننگ ونفرت بر رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی

  ت تحرير توفانيأھ

  ١٣٩١دی ج

***  

بش کمونيستی ايران رفيق قدرت فاضلی  تابناک جنۀسال از شھادت حماسه آفرين سردار بزرگ حزبمان و ستار يک" 

که   سال شکنجه ھنگامی سال گذشته درچنين روزھائی اين رھبر خردمند حزبمان پس از تحمل بيش از يک. گذرد می

دست دژخيمان جمھوری اسالمی به شھادت ه ديگر از او پوست و استخوانی بيش نمانده بود با سربلندی و افتخار ب

ازقدرت سازماندھی، از قدرت . وش نشدنی بسياری دارم که ھمه را دراين جا نمی توان آورداز او خاطرات فرام. رسيد
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نفوذ او درتوده ھا، از محبوبيت او درميان مردم، از فعاليتھای خستگی ناپذير او، ازعشق و ايمان او به کمونيسم و 

طالب گفتنی بسيار است که اگر فرصت م.... حزب، از بينش علمی و دورانديشی سياسی اش، از ابتکار و خالقيت او و

که سالھا  عنوان کسیه  اين وظيفه را حداقل باً را نگاشت که حتم  مبسوط آنۀدست داد می توان دريک مجموع

خواھم او را آنطور که يافته بودم  اما دراينجا می. برديم ، انجام خواھم داد دوشادوش او پيکار مشترکی را پيش می

  . اوستۀمايم، خطوطی که خود سرفصل  جزوه و يا کتابی درباردرخطوط کلی اش ترسيم ن

کنيم تنھا به منظور روشن ساختن وظايف خويش و درک صحيح بر فعاليت انقالبی و به منظور  ما ازرفيق قدرت ياد می

ز سرسختی سرمشق گيری ازاو، از وفاداری بيدريغ او به کمونيسم، از عشق او به تشکيالت و از ايمان او به مبارزه و ا

تجليل ما ازرفيق قدرت پاسخ به يک زندگی پرمحتوا و سپاسگزاری ازيک . و استواری او در راھی که برگزيده بود

خاطر رھائی خلقھای زحمتکش ايران و ه انسان بزرگ است که درمدت عمرکوتاه وليکن پربار خويش درسنگر نبرد ب

 دستگاھھای  تبليغاتی رژيم خمينی که برروی اينھمه قھرمانيھا و در شرايطی که. اعتالی مارکسيسم لنينيسم حماسه آفريد

 که برجسته ترين نقاط درخشان تاريخ مقاومت ايران است با سفلگی و نامردمی تمام سرپوش گذاشته و ھاحماسه آفريني

 تلويزيونی را در زير ذره بين بزرگ کرده و با آنھا شوھای کذائی... درعوض طبری ھا، کيانوری ھا و روحانی ھا و

اندازند، تخم عجز و نااميدی ، سرخوردگی می افشانند، تجليل ازرفيق قدرت و صدھا و ھزاران قھرمان گمنام  راه می

چنين درمقابل ارتجاع  ايستادند و با ايثار خون خويش به پاسداری ازحيثيت مبارزه پرداخته و تسليم ين  که ایوبی نشان

که  عاليترين تجليات روح انسانی  باشد که با الھام ازاين قھرمانانی.  نمودءان ادايفه ايست که می توظنشدند، حداقل و

شان مورد تعرض پست ترين غرائض حيوانی گرديد، برکينه و نفرت خود به ارتجاع افزوده و درراه سرنگونی آن  از 

  .بذل ھيچ کوششی دريغ ننمائيم

 .گرفت ز وفاداری  او به  مارکسيسم لنينيسم سرچشمه  میشھامت و دليری بود که ا رفيق قدرت سرشار ازخردمندی،

او پيوسته مارکسيسم لنينيسم را يگانه قطب نمای مطمئن خويش دانسته و تفکرات  خودرا بر اساس انديشه ھای مارکس، 

 انقالبی او از شوقی سوزان به مبارزه و اراده ای پوالدين برای پيشبرد اھداف. کرد انگلس، لنين و ستالين استوار می

اوپيوسته  وظائف . کرد وحدت وسالمت حزب چون مردمک چشمان خويش حفاظت می از. حزبش برخوردار بود

داد و دمی از  خويش را درقبال خلقش و درقبال جنبش  بين المللی مارکسيستی لنينيستی  به عاليترين شکل انجام می

 دوران ساز کمونيسم داشت و آينده را ۀسم لنينيسم و انديشايمانی مطلق به پيروزی مارکسي. اجرای آن  باز نمی ايستاد

 مبارزه اش برای اين آينده تابناک بشری که مشحون از سعادت و رفاه و آسايش ۀدانست و ھم بيشک از آن پرولتاريا می

درامر  زندگی اش ۀفضائلی که تجلی از خصوصيات  خلقمان است، متعھد به پرولتاريا بود و ھم. زحمتکشان است، بود

اجرای اين تعھدات گذشت و مردم مھربان و قدرشناسمان نيز چه خوب پاسخ اين فداکاری را دادند و در بزرگداشت 

بودند و  شب پرستان کوردل، از سراسر مازندران و محمود آباد گرد آمده  ۀ بيدادگرانۀرغم سلط  اين رفيق علیۀخاطر

  .ه  و از راه او تجليل کردندياد اورا گرامی داشت

او تجارب خلق . رفيق قدرت گوھر گرانبھای حزبمان بود که  چون مرواريدی درصدف در سينه توده ھا پرورش يافت

او براساس تجارب خلقمان، براساس تجارب .خودرا با مارکسيسم لنينيسم درھم آميخت و بيک انقالبی بزرگ مبدل گرديد

وبا تکيه مجدانه بر خلقی که آفريننده و )که خوب آن را آموخته بود( ايرانجنبش مارکسيستی لنينيستی ھفتاد ساله 

  .پرورنده اوبود به يک مارکسيست لنينيست بزرگ تبديل گشت

  !رفيق قدرت ستاره شمال بود

 شمال ۀ کارگر توانست حزب ما را درمنطقۀاو با پيروی از مارکسيسم لنينيسم و آرمان واالی خدمت به خلق و طبق

نقش عظيم رفيق قدرت دردوران انقالب و درمبارزه عليه . يک حزب فراگير تبديل نمايده سترش داده و بايران گ
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فئودالھا و زمينداران بزرگ شمال و تقسيم زمين بين دھقانان توسط شوراھای ده که با رھنمودھای رفيق تشکيل يافته 

دفاع پيگير او از خواستھای کارگران . حبوب نموده بوديان شمال ايران مئسابقه ای او را در ميان روستا بود به طرز بی

 درمبارزات کارگران شيالت مازندران و که با ھدايت او شکل گرفته بود، خصوصاً  شمال و اعتصابات و اعتراضاتی

افع در شمال ايران ھرجا که دفاع از آزادی، دفاع از من. عنوان مدافع سرسخت پرولتاريا شناسانده کا، اورا ب. چۀکارخان

. زحمتکشان و دفاع از منافع دھقانان و پرولتاريا سازمان می يافت نقش رفيق قدرت به اشکال مختلف درآن متجلی بود

رفيق قدرت درمبارزه عليه فراکسيون راست که در پائيز  . راھنمای مبارزات توده ای بود حق درآسمان شمال اختره او ب

روش .  مھمترين رل را در پيروزی حزبمان و پيشبرد آن داشتناً او يقي.  بی نظير بود،شصت در حزب شکل گرفت

موکدا اصولی رفيق دربرخورد به اپورتونيستھای راست، به حزبمان ياری داد تا بتواند از انشعاب سر بلند بيرون آيد و 

  .بھترين و رزمنده ترين نيروھای حزب را به دور خويش جمع نمايد

 با وسعت اطالعات و معلومات خويش با گردآوری اطالعات و تعقيب حوادث و او. رفيق قدرت خردمند وفرزانه بود

اتفاقات و با بررسی  ديالکتيکی ودرک دقيق علمی آنھا قادرشد که تحوالت سياسی را پيش بينی کرده وحزب را درقبال 

ا و فعاليت تبليغاتی حزب اگر حزب ما با يورش رژيم ارتجاعی خمينی ازھم نپاشيد، اگر انتشار ارگانھ .آن آماده نمايد

دراين شرايط سخت حتا يک ھفته نيز دچار وقفه نگرديد، اگر پيگرد ھای وسيع رژيم برای متالشی کردن حزبمان بی 

رويم، ھمه دراين نھفته است که آموزشھای رفيق  رغم آنھمه دستگيری و اعدام استوار به پيش می نتيجه است و علی

چون رفيق قدرت سکان کشتی حزب را دردست داشته واز مکتبی که اين رفيق قدرت درحزب جاری بود و رفقائی 

  .آموزش ديده، بھره مندند

 ارتجاع مبارزه را رھا ۀدرشرايطی که پھلوان پنبه ھای انقالبی با اولين يورش وحشيان.رفيق قدرت بی باک و دلير بود

س ھا  می أرای مقابله با ترديدھا و دودلی ھا و يبودند، درشرايطی که  ب.... سپرده" گل نی" وقته را  ب نآکرده و 

که از مدتھا پيش  بايست  پيشاپيش وجلوتر از ھر رفيقی باالترين خطرات رابه جان خريد پرچمداربود، او با وجود اين

ه  توطئه ای که عليه جان او شده بود، متواری بود و نيروھای ارتجاع ھمه جا دربۀواسطه  ب]ماه جوزا[وحتا خردادماه

اوبا شھامت . موريتھای حزبی را داوطلبانه می پذيرفتأدنبال او بودند، رفيق با شجاعت تمام و خطرناک ترين مه در ب

او ھمواره جان برکف و شوريده .  ھرمبارز انقالبی است می آموختۀ ما درس دليری و بی باکی که زيبندۀخويش به ھم

  . حال بود

پايداری و استقامت درراه آزادی،  نھراسيدن از سختيھای شکنجه و مرگ، . رفيق قدرت مقاوم و پوالدين اراده بود

 پوالدين ۀ مداوم نتوانست  اين ارادۀسال شکنج يک . رفيق بودۀ سرشار ازعشق و ايمان، از خصوصيات برجستۀروحي

گانش ددرمقابل ديرا  ھمسر و فرزند، خواھر و برادر او. را درھم شکند، دشمن را به زانو درآورد، اما کالمی نگفت

تا ....  شالق تعيين کرده بودند، به اوغذا ندادند وۀھر روز برای رفيق جير. حتا برادرش را را نيز کشتند .شکنجه کردند

پيوندی پوالدين آنھا را . راه او ازراه خلق جدائی ناپذير بود.  اين فشارھا بی نتيجه بودۀاما ھم. اورا وادار به تسليم نمايند

او با سربلندی شکنجه راتحمل کرد، با . اگر خلق درھم می شکست اونيز ازپای در می آمد. کرد ط  میھم مربوه ب

آرمان خود، ازحزب خود و رفقای خود دفاع کرد و آنھا را به ارتجاع کوردل، به زندگی  سربلندی از مردم خود و از

او نمرد زيرا خلق ما که او .  مردم جاودانه شدم با ننگ و نفرت نفروخت و عاقبت با نثار جان خويش دردلھای ھمينأتو

 ۀبرماست که ازروحي. انديشه ھای او درحزبمان جاری است .گاه نمی ميرد جزئی از اين خلق قھرمان است، ھيچ

که انديشه ھای او  به خلق و انقالب بياموزيم و با مستحکم کردن پيوند خويش با حزبی سرشار ازعشق و ايمان او

ورزيد و ھستی اش را برای اعتالء و گسترش آن نھاد، از ھيچ کوششی  که او بدان عشق می  با حزبیراھنمايش بوده،

  .دريغ ننمائيم
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با او پيمان بسته ايم که راھی را که او روشن کرده .  ما با او ميثاق بسته ايم که حزب اورا ھمچنان سربلند نگاه داريم

  . اين طريق سعادت پرولتاريا و زحمتکشان را فراھم نمائيماست، استوار و قاطع ھمچون او ادامه داده و از

ازوحدت حزب چون مردمک چشمان خويش دفاع کنيم و با افتخار و سربلندی انديشه ھای اورا دنبال کرده و نخواھيم 

  ."او ھميشه ميان ما زنده است. گذاشت که خون او پايمال شود

  ! رفيق قدرت فاضلیۀجاودان باد خاطر

  ! و حزب قدرت پيروزدرود به خلق

  ١٣۶٣ديماه ) بھمنی(حميد رضا چيتگر 

  

 نويسندۀ مقاله خود نيز در راه مردم از جان مايه گذاشت

 


