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 وحشت از جنبش آارگری
  

               م مهرماه هشتاد و ششهفتبيست                                                                                   حسن رحمان پناه  
  
 

 جنبشدی فعال سرشناس يد حمي مج٢٦/٧/٨٦نجشنبه پ  روزقه صبحي دق٨:٣٠ساعت 

ته دفاع از محمود ي عضو آم،جاد تشكل آارگریيته هماهنگی برای ايآارگری، عضو آم

ری ن اصلی برگزاي از فعالیكي  وشورای آارگری در شهر سنندججاد ين اياز فعال صالحی،

هنگام خروج از منزلش در تپه  ،ن شهريازن در مراسمهای اول ماه مه و روز جهانی 

 و  راستشانهبه  پنج گلوله  ورديكلت مورد سوقصد قرار می گيآرباسچی، توسط چند فرد نقابدار سوار بر موتور س

 د را بهيالفاصله مج ب،حادثه محل در مردم حاضر  و نيعابر. شود یبه شدت مجروح م  وابت آردهصد ايگردن مج

موتور استفاده از   تن بوده اند با دی آه سهيد حميآنندگان به جان مج قصد  سوء. كننديمارستان شهر سنندج منتقل ميب

 د هم هرگز بدستيشاست ويدست نآنها درری يا دستگيو شناسايی تابحال خبری ازثه را ترك آرده وكلت محل حاديس

  و دیيد حمي مج جسمی ت يوضع ازپزشكان   علت نگرانیه  ب،مارستان بعثت سنندجيب   به ديانتقال مج از  بعد.دياين

" علماريام"مارستان ينامبرده به تهران منتقل و در بهمان روزظهرشان، بعد ازيك گلوله به گردن اي اثابت بخصوص

دوستانش با و فرزندان،  همسراشك آلودچشمان نگران وبرابردردی هنگام اعزام به تهران ويد حميمج. شوديم  بستری

خدمت به جنبشراه  در است آه یيبها نيمن آمترمثل  افراد و منجان":ديگويصدای رسا مو شجاعانهه عالی ويروح  

."ميآن پرداخت ديبا طبقه آارگریيرها آارگری و    

ست ين بار نيدی اوليد حمي مجتيآردستان و محل فعال ران،ين آارگری در ايی فعال كيزين بردن فياقدام به ترور و از ب

 از بدو سر آار آمدن ،ايی آني اسالمی و مزدوران و باندهای مافیاه جمهوريامه سنآار. آه صورت گرفته باشد

ار جبونانه ي بسین نقابدار جمهوری اسالمياگر امروز قاتل. بوده استد و ضد انسانی ين اعمال پلي آآنده از چن،تابحال

سی ي جمال چراغ و،اسالمی  دستگاه قضايی جمهوری ٦٨د، در سال كننيرا ترور مفعال آارگری دی يد حميمج

 و خبر آنرا پخش و جنازه اعدام شرمانه یسخنران اول ماه مه شهر سنندج را بعد از ماهها شكنجه و زندان علنا و ب

ران، محمود يا گرین زبان حال جنبش آارين و جسورتريهم اآنون شناخته تر. ندل دادياش را به خانواده اش تحو

چند ماه . م اسالمی به سر می بردياه چالهای رژيم در سيار وخيبسجسمی ت يش از شش ماه است با وضعيصالحی ب

ن آارگری سقز و سنندج به جرم شرآت در اول ماه مه يمه برای چند تن از فعالي شالق، زندان و جر احكامشيپ

اسانلو چند ماه است در زندان بسر . صادر شدز محمود صالحی و دفاع ان روز يت برای برگزاری ايامسال و فعال

غي اسانلو را ت  زبان، نقاب  بدونو  علنی ك جلسهيراندازی آردند، در ي ت دیيد حميمج  نقابدارانی آه بسوی. می برد  

.نداد دزد، دزد سر دادي او را ربودند و فر در تهران هنگام سوار شدن نامبرده بر اتوبوسچند ماه بعدزدند و     

.  افراد شناخته شده ای هستند،دی را مورد سوء قصد قرار دادند با نقاب و بدون نقابيد حميمجكه روز پنجشنبه يآسان
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 محمود صالحی، دنين به بند آشيمسئولسی، ين جمال چراغ ويآنان قاتل. اسالميند  ن جمهوریين و ماموريآنان مسئول

ن آارگری سقز، سنندج، تهران، ي فعال مه برایيزندان و شالق و جرغ زنان زبان اسانلو، قضات صادر آننده حكم يت

ران خودرو، يشكر هفت تپه، ايرشت و اصفهان، سرآوبگران اعتراض و اعتصاب و تحصن آارگران قهرمان ن

وران ي آارگر اآل طبقهو آشتار   ن سرآوبي و عامل نيآمرك آالم ي در  و ن آارگران خاتون آباديقاتل ،شرآت واحد  

.هستندن آشور يده ايخواه و جان به لب رسيمردم آزاد    

ه كل ب،تشانينه ماهشود، يو از بی نقاب به نقابدار م از نقابدار به بی نقاب اني جان چهرهشدنعوض آنچه باعث اما 

 اسالمی و به نفع جنبش آارگری و نيان قاتليبه ز رانيو توازن قوا در جامعه امروز اط مبارزاتی يشرار ييتغ

، اگر  نشسته اندشی مرگ لحظه شمار بهدر سنندج محمود صالحی را به بند می آشند واگر .  استرنگونی طلبس

 هفت شكري نآارگران رون زندانيدر ب ، هستنداز دست دادن چشمانشنگاه داشته و منتظر اسانلو را ن ي او زنداندر

د ي مجو در روز روشن و در جلو چشمان دهها نفر انه سرآوب می آننديوحشا دندان مسلح ت  وميروی عظيبا نرا تپه 

 نه ناشی از  این اعمال ضد انسانی و سرآوبگرانهي، چنبه گلوله می بندندسرشناس جنبش آارگری را دی فعال يحم

انيش و بني پ  رو به  از جنبش  وحشت آنها  از ترس و  بلكه،شيخو  به حاآمت  ی اسالممي سران رژ به نفساعتماد  

  . ران استي و انقالبی در سرتاسر ا گر جنبشهای اجتماعیيبرافكن آارگری و د

 در عرصه  استی و بخصوص آشورهای غربن بحران با جهان خارجيم ترير عظيی درگاآنون آه جمهوری اسالم

طی به هر ين شراي در چن.ده شده استي آشده به چالش بزرگ و سرنوشت سازيز توسط مردم جان به لب رسي نیداخل

در داخل آشور به مردم زجر ز يشتر نينی می آند به همان اندازه و بلكه بيابل جهان خارج عقب نشدر مقزان آه يم

 نژاد یاگر احمد. ا ترور و سرآوب می آشدير و يران چنگ و دندان نشان می دهد و آنها را به بند و زنجيده ايآش

چاقو به دستانش كشد و يان عربده مينشجور بر روی دايرآبي در دانشگاه اما خوار و آنفت می شوديآلمبدر دانشگاه 

 منابع ای خزري در آشورهای همجواراگر در نشست سران. و به زندان می برندر يد، دستگيتهدان را يدانشجو

ه به يار آنان قرار می دهد تا در حل معضل هسته ای روسيارزان فروش و در اختن منطقه را يا  و نفت و گازیعيطب

كيران را ي و جامعه ا داده ش ي زحمتكش را افزا بر سفره بی رونق توده هایخلی فشار دا آمكش بشتابد در عرصه   

.كتر می آندينزدم و جنگ يگر به سوی تحريگام د    

ان ي پا.نی می آنديسنگران يمردم ا بختك شومی برگردن همچونگرى يش از هر زمان دي باآنون جمهوری اسالمی

 جنگ ناخواستهری از يجلو گ و  ن محاصره اقتصادیي و همچنم دادن به ترور، سرآوب، زندان، شكنجه و اعدا

 ر بدون آگاهی،ين امر خطي ا.م ممكن استين رژيت ضد انسانی ايبه حاآمان دادن ي تنها با پا،رانيگری بر مردم ايد

ران و در راس آنها جنبش آارگری آه يده اي جان به لب رس سازمان دهی و مبارزه متحدانه و متشكل توده های

شوند يا به گلوله بسته ميدر زندان و دی يد حمي و مجفرزندان رزمنده آن همچون محمود صالحی، منصور اسانلو

 که  دفاع از چنين رزمندگان و ديگر فعالين جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی عدالت خواهانه ديگر.تسيممكن ن

  دربرابری طلب و   هر انسان آگاه وظيفه  اند کرده کارگر و مردم آزايخواه  طبقه   خود را وقف رهايی تمام زندگی

.داخل و خارج از کشور است    

٢٠٠٧/اکتبر/١٩ -حسن رحمان پناه  


