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 Martyrs جانبازان

  
  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۵ جون ٢۴
  

  سال از تيرباران قھرمانان توفانی گذشت٣۴
  ......ما آن شقايقيم که با داغ زاده ايم

  

آنھا که جان و تنشان از عزمی راسخ آکنده است، آنھا که از نشيب تند سرنوشتی ند که پيکار می کنند، ئی ازنده آنھا"

و روز و شب، پيوسته در خيال خويش يا  آنھا که انديشمند به سوی ھدفی عالی راه می سپرند. بلند باال می روند

 )ويکتور ھوگو. (…"مقدس دارند، يا عشق بزرگاى وظيفه

  ازی      رفيق مسعود نائبيان    رفيق داريوش انصاری   رفيق  جانبرار روحی  رفيق رضا محمد پور     رفيق نادر ر

 

    
  رفيق مھدی شير خدا        رفيق منوچھر تھرانی    رفيق  ابراھيم دادجو

گيرد که از تعلق خويش  ی مايه میئانسانھا درخشانترين تجليات روح انسانی است که بدون شک از طبيعت ،قھرمانی

از اينرو آگاھانه تمام . ی با شکوه آن اھميت قائلند انسانی و ايده آلھاۀبه تودھای خلق و از تعلق خويش به جامع

گيرد وقف مبارزه در راه آرمان نموده و به قھرمانان فناناپذير  نيروی خويش را که از قدرت اليزال خلق مايه می

 رضا محمد پور، نادر رازی، مسعود نائبيان، داريوش انصاری، جانبرارروحی، مھدی ءرفقا. شوند تاريخ مبدل می

ند که ايستاده جان دادند و درمقابل ارتجاع  ا اين قھرمانان تاريخۀدا، منوچھر تھرانی و رفيق ابراھيم داد جو ازجملشير خ

سردارانی از ارتش پرولتاريای ايران که در مرگ خويش زندگی نسلھای متوالی زحمتکشان از . سر فرود نياوردند
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 به دورترين ،متکشان آزاد دنيای فردا را در نورديده به ابديتبردگان دوران باستان و پرولتاريای مدرن گرفته تا زح

  . فراروی تاريخ پيوسته اند نقاط

 به جرم دفاع از کارگران و زحمتکسشان و آرمان کمونيستی و ١٣۶٠سی وچھار سال پيش، درتابستان   درءاين رفقا

 ،امروز در ميان ما نيستند و خيلی زودتيرباران شدند و )  توفان(عضويت در حزب پرولتاريای ايران حزب کارايران

 تفاوت ،شوند اما مرگ آنھا با مرگ عادی آنچنان که ھمه به آن دچار می. زودتر از آنچه به تصور آيد ما را ترک کردند

 آمرانه مرگ را فراخواندند تا ،جانی تن و ئ رفيع شکوفاۀ و بر قل،آنھا در اوج سالمتی جسمی و فکری. بسيار داشت

 بلکه در آنزمان که پاسداری از آرمان ،آنھا به مرگ زود رس دچار نگشتند. آمريت مطلق العنان آن را در ھم شکنند

 مردند تا اين آرمان و اميدھای ،جز با مرگ آگاھانه وارادی ممکن نبود" برای انسان زحمتکش "، زندگی انسانی،زندگی

تاريخ فردای اين . بالد اگر تاريخ باستانی مردم با داشتن يک آرش تيرانداز بر خود می. ا زنده نگاه دارندمربوط به آن ر

 ، اسدهللا غفارزاده،سردارانی چون حاج علی دوافروش. ی تمام و کمال از آرشھای خويش خواھد باليدرھاکمردم به لش

 ء قدرت فاضلی، رفقا، بابا پورسعادت، قاسمی،نسيان آوا، روزبه، ارانی، حجازی کارگر چاپخانه،حيدر عمواوغلی

الب ايران درخشيدند وزندگی واالی خويش را قکه ھمچون ستارگانی در آسمان ان)  بھمنی(مجلسی و حميد رضا چيتگر

 .کسانی که برای آرمانھای کمونيسم جان باختند. آگاھانه فدا نمودند

 ء اما ما بار ديگر رفقا،لوله بارانھای خويش آنھا را از ميان ما بردرژيم  فاشسيستی سرمايه داری جمھوری اسالمی با گ

داريوش انصاری، ابراھيم دادجو، مھدی شيرخدا ، منوچھر تھرانی ، رضا  جانبرار روحی، مسعود نائبيان، نادر رازی،

ن فلسطين بازيافته و يلی وآفريقای جنوبی ، ملت قھرماچرا درميان  کارگران و زحمتکشان ايران، معدنچيان  ... محمدی

آنھا در وجود آن . شنويم  می،دھد وفانھای بنيان کن در آينده میطاز  ی که خبرئای آنھا را از خالل غريو رعد آساصد

  .شبح کمونيسم.  فنا ناپذير شده اند،در جھان مشغول است" گشت و گذار"که به " شبحی"

 داريوش انصاری، ابراھيم دادجو، مھدی شيرخدا ، منوچھر جانبرار روحی، مسعود نائبيان،  رفقای جانباخته ،ۀخاطر

تھرانی ، رضا محمدی  و ھمه شھدای راه آزادی و سوسياليسم  را به سالحی تبديل کنيم و با آن قلب قاتالنشان را نشانه 

 امی می را گرءبا اميد و آرزوی سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی واستقرار سوسياليسم درايران ياد اين رفقا. رويم

 .داريم

  !زادی و سوسياليسم گرامی بادآياد ھمه جانباختگان راه 

  !دست کارگران و زحمتکشان ايرانه سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ب

 )توفان(حزب کارايران

   خورشيدی١٣٩۴سی خرداد 
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