
 !بمناسبت واقعه دلخراش تاالر شهر سقز

 (تسلیتپیام )

مانگه شه »آذر ماه، بر اثر انفجار چند کپسول گاز مایع در تاالر  41با نهایت تاسف و تاثر غروب 

کشته و  44تا کنون میزان تلفات این واقعه دلخراش. شهر سقز، ده ها نفر طعمه حریق آتش شدند« و

ساالنه ده ها و . تعدادی از آنان کودکان زیر هیجده سال میباشندده ها زخمی ها گزارش شده، که 

صدها رویداد دلخراش اینچنینی در گوشه و کنار ایران، بدلیل نبود استانداردهای الزم ایمنی در 

ر این در حالیکه دولت بایستی جهت تامین امنیت جانی شهروندان ب. مکانهای عمومی رخ میدهد

رژیمی . اشد، اما هر بار به بهانه های پوچ در برابر آن شانه باال انداختهمحیطها نظارت کامل داشته ب

که جدا از چنگ انداختن بر ابزار تولید و سود اندوزی حاصل از آن، زندگی و معیشت اکثریت جامعه 

را گرو گرفته، به اشکال مختلف دستش تو جیب مردم است، اما حاضر نیست جهت تامین حداقل 

ط کار و زندگی کمترین هزینه کند تا اتفاقات قابل کنترل به چنین فجایعی منجر استانداردهای محی

 !نگردد

این روزها مردم شهر سقز نیز که بدلیل رزمشان در خیزش آبانماه بیش از پیش فضای شهر علیه شان 

در  میلیتاریزه شده بود، هنوز االم و درد و دلواپیسی های ناشی از کشتار و بگیر و ببند عزیزانشان

این واقعه . این شهر و سایر شهرها التیام و کاهش نیافته بود که با چنین رویداد ناگواری مواجهه شدند

تراژیک می طلبد فعالین کارگری و پیشروان مبارزاتی، دیگر باره و چندین باره، در هماهنگی با 

دن محیط زندگی، دیگر اقشار فرودست، مردم شهر سقز را به اعتراض وسیع حول غیر استاندارد بو

جا دارد از اینطریق به کلیه خانواده جانباختگان و عزیزانشان و مردم . کار و تفریحشان فرا بخوانند

شهر سقز تسلیت گفته، و خود را در غم از دست رفتن عزیزانشان سهیم دانسته و برای تک تک 

 .مجروحین این حادثه ناگوار آرزوی بهبودی هر چه سریعتر نمود

 5931آذر  51 میریناصر بابا

 



 نه انفعال یابیفراخوان به سازمان

 ناصر بابامیری

 افتیانتشار  یا هیانیب ییکایسندطیفی محدود  وکمیته از انجمن،  یبخش یچند روز گذشته از سو یط

در روز پنج  -۱» :  خوان دادهافر نگونهیمردم را ا رانیدر جامعه ا شارویپ طیشرا حیکه بعد از توض

در  ایو  افتهیحضور  زانیعز نیدسته گل بر سر مزار ا میو تقد اهیلباس س دنیآذر ماه با پوش ۱۱شنبه 

ازجمله خاموش کردن چراغ منازل در  یگرید یهر ابتکار عمل ایسطح شهر با روشن کردن شمع و 

 .میدار یم یاعتراضات را گرام انیقربان ادیشب ،  ۹ساعت 

، در سراسر مراکز  انیآذر ماه به احترام جان باختن دانش آموزان و دانشجو ۱۱در روز شنبه  -۲

بعد از ظهر معلمان همراه با دانش  ۳عصر در ساعت  فتیدر ساعت ده صبح و در ش ،یآموزش

بر سر کالس ها  اهیس یجامه  دنیبا پوش یتوانند حت یمعلمان م ایسکوت نموده، و  قهیدق کیآموزان 

 .ابندی حضور

 انیمبارزات حق طلبانه دانشجو یخیهمزمان با شانزده آذر که مصادف با روز دانشجو و نماد تار -۳

                                                                                            «                                                                                                       .ندیمشارکت نما ادمانی نیا یدر برگزار زیگردد، دانشگاه ها ن یمحسوب م

لیستی است، بقیه موارد سیوناختگان که برخاسته از سنت انترناابجز یک دقیقه سکوت بخاطر یاد جانب

 نیو ا یارزاتهمه رزم مب نیبرازنده اسنت طبقات پیشرو جامعه نیست، این فراخوان فراخوان  نیا

کل طبقه کارگر هم باشد، که   یاز سو ابتیاگر به ن یفراخوان حت نیا. ستین یهمه جانفشان

در مبارزات عمل  یشرویکه دارد بنفع پ ستیشده ن جادیا یقوا ببرخاسته از تناس ست،یخوشبختانه ن

بشدت ملتهب  یهنوز به لحاظ مبارزات رانیکه جامعه ا ستین یطیو شرا تیبرخاسته از موقع! کندیم

و  یابیجهت سازمان یعمل یو راهها زمهایمکان یرو شتریتمرکز هر چه ب یفراخوان بجا نیا.  است

 ای ریکه د میمجدد  با رژ ییارویتر بودن در تقابل و رو نهیکم هز تجه عتر،یوس یانسجام مبارزات

تر  یهماهنگ، منسجم، متشکل تر و سراسرهر چه  یتالش برا یفراخوان بجا نیا. زود در راهست



فراخوان و  نگونهیا. گذاردیجامعه م یپا شیرا پ یناآگاهانه دارد سنت انفعال ایکردن مبارزه، آگاهانه 

( شان نهیریبنا به سنت د)ماه خصوصا راست جامعه  ید زشیتا قبل از خ اگردادنها،  هیانیب

نسخه ها دم دست  نیاند ا یقهر انقالب هیجامعه که علاکثرا راست . گرفتیم دیبودند شا شقراولشیپ

 یرا از محتوا میمردم به ستوه آمده از رژ یو شور مبارزات  تیخالق نکهیابزارشان است جهت ا نیتر

و . کنند جادیو فراخونها ا کیتاکت نیدر بخش چپ جامعه توهم به ا کنندیتالش م یحت. کنند یته

 رییتغ یاز چپ جامعه هم برا وهیش نیبه ا ستین دیبع اورشیدر دل اوضاع پ نستیفرضشان بر ا

 .رندیبگ رویتناسب قوا ن

سنتها را تا  نیبود که ا نیا شیماه نود و ش ید یبارز انفجار اجتماع یاز دستاوردها یکیاساسا  اما

از  شیبود ب نیماه ا یمبارزات د یهایژگیاز دستاورد و و گرید یکیاتفاقا . جارو کرد یادیحدود ز

 نکهیکماا. کرده بود نه به راست هیبه چپ جامعه نگاه داشت و تک یاسیدر مبارزه س رانیجامعه ا شیپ

 حیصر یبلکه مبارزاتش حاو دیجنگ میرژ ینبرد تن به تن با قوا دانینه تنها در م زیآبانماه ن زشیخ

و قهر  یانقالب یرو به اعتال طیشرا هیبود که مدام به منبر رفته و عل زیآندستجات ن یبرا امهایپ نیتر

مرکز " ، "گذار تیریمد یشورا" یضد انقالب یهایرجز خوان رینظ. کردندیم یرجزخوان یانقالب

رنگاو  فیو ده ها ط" و بدور از خشونت زیجبهه  مبارزه مسمالمت آم" و " همکاری احزاب کرد

 دهیآبانماه به خون کش زشیهر چند خ! یمیمعماران بدون اجر و مواجب ستون پنج رژ دیرنگ، بخوان

قبل  یهاجامعه را به روز شودینم یا وهیش چیخون راه انداختنن به ه یجو رغمیعل داندیم میشد اما رژ

قبل از  یمردم را به روزها ماهید زشینتوانست برغم سرکوب خ نکهیکماا. آبانماه برگرداند زشیاز خ

و به دنبال آن اعتراض و  ماهید زشیاز خ شارویمبارزات پ یتناسب قوا! برگرداند 69ماه  ید زشیخ

 نیبرخاسته از ا دیبا زین مانیما راه را نشان داده که فراخوانها هآبانماه ب زشیو خ یاعتصابات دوره ا

که مبارزه چپ جامعه و  ییبه سنتها ینه متک, باشد مانیشده و از جنس استراتژ جادیامبارزاتی تناسب 

 . بوده گانهیبا آن ب میاز قد( شیاسیو س یطبقات گاهیجا لیبدل)خصوصا طبقه کارگر

 قدرت ما در متشکل بودن ماست
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