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 Martyrs جانبازان

 
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٩ نومبر ٠۶
  

  )توفان(راني حزب کار اۀياطالع
  روندیآنان که ھرگز از خاطره نماد يبه 

  . ران خود را از دست دادانگذاي از بنیکي، توفان خبر کوتاه بود

 سابق، یاسي سیق ما، زندانيگذاران تشکل ما، رفهي از پایکي ی جفرودیق ھادي رف ٢٠١٩مبر و ن۴در غروب روز 

 مشحون از یس، زندگيپارشھر در مھاجرت، در ھن، يدور از مام مون، در غربت بهيسي اپوزۀ شناخته شدۀچھر

  . وستي پتيش را پشت سرگذاشت و به ابدي خوۀمبارز

    

   مھاجرتیاز اسارت و در زندگ یبعد از آزاد

ران ي دوران شاه در ایاسيان سي مقاوم و سرشناس زندانیھا به شھادت دوست و دشمن از چھرهی جفرودیق ھاديرف

  . بود

ران ي اۀران درآمد و در زمان سقوط حزب تودي اۀت سازمان جوانان حزب تودي به عضویق در دوران جوانين رفيا

 – یستير ھمرزمانش سازمان مارکسي و فروتن مانند سای قاسمء در کنار رفقا،یفسم خروشچيونيزيبه دامان رو

ل خود ي از تحصی کار انقالبۀ ادامین سازمان براي ایت مرکزأياد گذارد و به عنوان عضو ھي توفان را بنیستينيلن

 به ی گرفت و وجاد کرد که مورد دستبرد ساواک قراري ایعيالت وسيران تشکي در ایو. ران شدي ایگذشت و راھ

ر شکنجه مقاومت نمود و حاضر نشد مانند خودفروختگان و يدر تمام طول زندان در ز. اسارت دشمن درآمد

 یدر دادگاه نظام. دي جسته و طلب عفو نمایش تبري خویھا دست زند و از کردهیونيزي تلوۀان به مصاحبيدورو
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 پس یھاد. ش دفاع کرد و به ده سال زندان محکوم شديخوات يستاد، از نظري ا دادستان در مقابل اتھاماتیچون کوھ

ران به سازمان کارگران مبارز يدر اش بود و ي انقالب، شاھد سقوط زندانبانان خوۀدر آستان از زندان یاز آزاد

 در دوران یو. سم وفادار ماندينيسم لني مارکسیدئولوژيوست و تا روز آخر به اي از توفان بود پیران که بخشيا

گرد قرار گرفت و مجبور به ي مورد پیاسي سۀ مبارزۀد و اداميز به خاطر دفاع از عقاي نی اسالمی جمھورۀسلط

  . خود ادامه دھدۀ وطن شد تا به مبارزیجال

 بود و یرانيان اين و دانشجو محصالیون جھانيق قبل از اسارت، در زمان اقامت در اروپا عضو کنفدراسين رفيا

 اوضاع زندان بدون واھمه ۀ در باریون جھاني حقوق بشر از طرف کنفدراسی اعزامیتھاأيز با ھيدر زندان شاه ن

  .کردیصحبت م

             

  دري ساواک قرار نگینفر اول از سمت راست با نقاب تا مورد شناسائ -ونيت در کنفدراسيقبل از اسارت در زمان عضو

کرد به عنوان عضو یدن ميد" ناکوتهيآلته پ "ميخ آمده بود و از موزيکه شاه به مون ی در زمانی جفرودیق ھاديرف

س يلون پي ماشیر چرخ جلوي شرکت داشت و سر خود را به زیشات اعتراضيونھا در تمام نمايکسا تدارک ۀتيکم

ن ھمه يخ از ايس مونيلو پ.ر شده را آزاد کنندي دستگیخ قرار داد تا آنھا را از حرکت بازداشته و مجبور کند رفقايمون

 ناراحت بود یقدرران بهيھا نوشتند که شاه ازنامهرو.  معترضان تن در دادۀزده شده بود و به خواستشھامت  شگفت

  . بادی گرامقين رفياد اي.  کردی نگاه مینک دوديبا ع" ناکوتهيآلته پ" مي با ارزش موزیکه به تابلوھا

  )توفان(رانيحزب کار ا

  ٢٠١٩مبر نو ۴

org.toufan.www 

 

 


