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 ٣در اثرر افرار رار در ٣١٣٢مه ٣٢اردیبهشت برابر با  ٣٢روز سه شنبه 

کارگر کشته و  ٣٨١ترکیه بیش از “ سوما”کیلومتری اعماق زمین در معدن 

افد. کشتار کارگران خشم و فارت بازمافدگان و مررد   صدها فار ماقود شده

ترکیه را بر افگیخته و در چندین شهر تظاهرات علیه دولت اردوغران غغراز 

 شده است.

شرمی در واکنش به این فاجعه گاته اسرت   اردوغان در کمال وقاحت و بی 

افتند و این به معنی غن فیست کره  افا ارهایی مافند این همیشه اتااق می” 

 “. افتد در جای دیگر جهان اتااق فمی

این واکنش اردوغان خشم کارگران و مرد  را به دفبال داشته است. کارگران 

و مرد  معترض هنگا  حضور اردوغان در محل حادثه دست به اعرترراترات 

های کارگری در اعتراض به کشتار کارگران فرراخروان  گسترده زدفد. اتحادیه

افد که مسببان و عامالن این کشترار  اعتصاب عمومی داده و از دولت خواسته

 کارگران را دستگیر و محاکمه فمایند. اعتراتات کماکان ادامه دارد. 

 دولت ترکیه است“ سوما”عام کارگران معدن  مسئول قتل

 محمد شکوهی
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 دولت ترکیه است“ سوما”عام کارگران معدن  مسئول قتل

کارگران و مرد ، صاحبان معدن و دولت و وزارت کار را مسئول این فاجرعره 

 دافند.  کشتار کارگران می

ترریرن  حوادث کار در ترکیه به ویژه در معادن این کشور یریری از بر ر 

باشد. معادن ترکیه از فظر ایرمرنری  های کشتار کارگران در جهان می فاجعه

 باشند.  شرایط کار و استافداردهای کاری، از بدترین فوع خود در جهان می

گوفه حوادث در کشورهرای  هایی برای این بینی در صنعت معدن معموالً پیش

پیشرفته تدارک دیده شده است. برای مثال در جوار معادفی که روزافه محل 

شود ترا  های جافبی و فضاهایی با ت هی ات الز  تعبیه می باشند توفل کار می

به “  سما” در صورت وقوع حوادث کارگران به این اماکن پناه ببرفد. در معدن 

مورد از ایرن امریرافرات غن هرم  ٣گاته مقامات وزارت کار ترکیه فقط 

افد. برای  ها فی  فاقد امیافات الز  بوده های زیادی وجود داشته که غن بافاصله

سوزی قاعدتاً باید وسایل و امیافات اطاای حریق در معدن موجود  مهار غتش

ها فبوده است. غسافسورهایی که کارگران از  باشد. در این مورد خبری از این

افد. معموالً در چنیرن  سوزی از کار افتاده کردفد بر اثر غتش ها استااده می غن

رسافی باید در جوار محل اصرلری کرار  مواقع موتورهای برق و کابلهای برق

کارگران و بخشا کابل های تد غتش وجود داشته باشد که در هنگا  وقروع 

 چنین حوادثی کارگران را سریعاً به اماکن و خارج معدن منتقل کنند. 

سوزی که روز سه شنبه غغاز شده بود تا غخرر  به اعتراف مقامات معدن، غتش

روز چهارشنبه ادامه داشته است که این خود باعث اف ایش غمار قرربرافریران 

 شده است.

ساعت از وقوع حادثه در مرحرل ٣٨وزیر کار ترکیه و صاحبان معدن بعد از  

افرد. برر اسراز گر ارشرات  حاترشده و این جنایتشان را توجیره کررده

ها در اقدامی دیگر مأموران ف ات و امدادگران به دلیل افبراشرتره  خبرگ اری

افد که این امر  اقدا  به پمپاژ اکسیژن کرده -شدن موفوکسید کربن در معدن

سوزی را گسترش داده است  در اثر ترکیبات گازی هیاسمی و اکسیژن، غتش

 روز پن شنبه فی  ادامه داشته است. که تا

های کارفرمایان و صاحبان معدن مبنی برر عرد   غفچه مسلم است سیاست 

شان به  توجهی عمدی رعایت و فراهم کردن استافداردهای کار در معدن و بی

تهیه و فصب امیافات و ت هی ات ف ات، اقدامات پیشگیرافه، عامل اصلی این 

 باشد.  فاجعه کشتار کارگران می

داران و  ایمنی شرایط کار در ترکیه، به ویژه در معادن معنایی فدارد. سرمایه

خروافرده و “  های غیر سرودغور ه ینه” صاحبان سرمایه، تهیه این امیافات را 

دولت و وزارت کار فی  در همسویی با این جماعت، فه ترنرهرا هشردار بره 

را وزارت کار ترکریره “ سما”صاحبان معدن فداده بلیه چند هاته قبل معدن 

های کارگری بارها  اعال  کرده بود. این در حالی است که اتحادیه“ امن”رسماً 

بره “  سرمرا” در باره کمبود خدمات ایمنی و بدی شرایط کرار در مرعردن 

 کارفرمای معدن اعتراض کرده بودفد.

داران و دولت باعث شده که در این فاجعره  های سرمایه توجهی فتی ه این بی

داران اهرمریرت دارد  صدها کارگر کشته و زخمی گردفد. غفچه برای سرمایه

سودغوری و اف ودن بر ارزش اتافه بوده و جان و زفدگی کارگران برای ایرن 

 محمد شکوهی
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ای برای طن فویس شردن فردار .  غد  خیلی شوخی فیستم، رسماً هم برفامه

شاید اصالً استعدادی هم فداشته باشم. مهم تر از همه اینیه فاجعه ترراژیر  

گذارد؛  معدن سوما حال و حوصله شوخی و طن  فگاری برای افسان باقی فمی

افردازد. داری اعرداد  وزیر غد  را به اش  خند مری اما اظهارات غقای فخست

خوافی که رو به اف ایش است و اش  از  ی حادثه دیدگان را می ج غاله شده

وزیرر جرلروی  چشمافت جاری است که ییهو فخستین فرمایشات فرخرسرت

 ٣۱این از طبیعت این شغل است. در همین قررن ” شود؛  چشمت ظاهر می

بروید سواد ج غالره “  خودمان در بریتافیای کبیر کلی معدفچی ج غاله شدفد

تان را اف ایش دهید. بروید تاریخ کشورهای متمدن را بخوافیرد. اصرالً  خوافی

دویسرت  ٣۱۱٣چرا کشورهای دیگر در همین میهن ع ی  خودمان سرال 

شست و سه معدفچی بر حسب عادت ج غاله شدفد. چرا راه دور برویم همین 

 معدفچی دیگر بر حسب ج غاله عادت شدفد.  ٢٣خودمان،  ٣١٣١

خواهی فخندی، چه وقت خنرده اسرتد در خرود  دست خودت فیست می

کنی اما فاخواسته در این گیرودار خنده بر لبافت جراری  احساز خ الت می

وزیرر چرون  خواهی فخندی ولی فخستین جانگیات فخرسرت شود. تو می می

اتومبیلی که بن ین برای روشن شدن فدارد تیان تیان هم هرم بره اشر  

ت  خنده و بر قلب تأسر  و   افدازد. بر چشم اش  و بر لب ت  ات می خنده

 خ لت. 

وزیر به ذهنم  ی فخست خواهم فخند ، فخستین فیری که فخستین فرموده می

غورد؛ این بود که پس باید کارگران معدن همان روز اول استخدا  بر فریرش 

شان به رسم اسال  ع ی  وصیت بنگارفد. چون این شغل برر حسرب  حقوقی

 

 آشتی توانا

 اگر زنده ماندید ممکن است این چک نقد شود 

شان البد برایرد  شود؛ و بعد فیر کرد  بر فیش حقوقی عادت به گور ختم می

بنویسند اگر زفده مافدید و اگر کارفرما پول توی دست و بالش بود، این چ  

ممین است فقد شود؛ و اگر هم حتماً ممین است فوت هم شدید طبریرعری 

است. وصیت کنید چ  را به همسرتان یا  پسر یا دختر ب ر ، البته پسر فره 

چون ایشان هم به دفبال شما بر حسب عادت خواهد غمد. خالصه ترعریریرن 

کنید چ  را به کسی بدهیم یا فذر قیامتتان بینیم. تا تاید و شامپوی شستن 

تان از سعرادت  تان شود؛ و خالصه ه ینه غرامش و رهایی ابدی گناهان دفیوی

 شغلی. 

گروفره  بعد ی  فیر خند دیگر به ذهنم غمد وقتی اظهارات فخست وزیر ایرن

وقیح و اش  خند غور باشد باید اظهارات ثافی وزیر و ثالث وزیرر و رابرع و 

خامس وزیر و اال غخر چی و چگوفه باشد؛ و ترسید  و خ الت کشیرد  کره 

این چه وقت پیگیری فرمایشات ثافی و ثالث و رابع و خامس است. چه وقرت 

های ثافی و ثالث و الی غخر اسرت؛ کره  اش  قه زدن و اش  روده بر شدن

وزیر را داشرت  های کالمی فخست ییهو عیسی را دید  که فخستین جات 

کرد. خود  را کشید  کنار که صدمه فبینم. متأساافه سرعرادت  عمالً اجرا می

وزیرر،  فشناختنشان را فداشتم. غشنا بود. خود خودش بود. مشراور فرخرسرت

وزیری با ی  هرمرچرنریرن مشراوری  فیرش را بینید ی  همچنین فخست

مشورت کند و ی  همچنین دولتی هم سر کار باشد. دیگر چرا حادثه معدن 

 سوما طبیعی فباشد. 

و پیش تر همچنین حوادثی را طبیرعرت  ٣۱هایی از قرن  ی  همچنین دولت

 افد.  هایی کرده همچنین زفده مافدن

وزیرر  دافی این حال و گذشته را طبیعی بدافی؛ همچنان که جناب فخست فمی

کند تا در غینده هم افتظار تیرار بر حسب عرادت هرمرچرنریرن  پیشنهاد می

کند و بعد البد تئوری جاتر   افدازی می هایی را بیشی؛ که اول جات  دولت

دهند و البد روزی هم این جات  غموزان که در این گریررودار  را غموزش می

افد فخست جانگ گو و فخست جات  افداز مییروفوفی  درسشان را پس داده

وزیر به عقب برگشتند  چنین دولت طبیعی خواهند بود. یا فه حاال که فخست

 گات   ما هم به خیا  ب ر  برگردیم که در قرن پن م می

  هر خر و گاوی وزیر و پاشا شده است.***
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 کارگران و مرد  غزایخواه ترکیه، 

کارگر و مرارقرود شردن و  ٣١١مر  بیش از 

محبوز مافدن صدها معدفچی دیگر در عرمرق 

متری معدن سوما قلب کارگران و مررد   ٣۰١١

غزادیخواه جهان را بدرد غورده اسرت. مسربرب 

اصلی این جنایت طبقه سرمایه دار حرریرو و 

 دولت اسالمیشان است و بس. 

 خافواده های داغدار معدفچیان جافباخته، 

کشتار در معدن سوما ی  قتل عا  اسرت کره 

قاتلین اصلیش میلیادرهایی هستند که به جان و 

زفدگی میلیوفها کارگر ترکیه ذره ای ارزش قائرل 

فیستند. حیم قتل این کارگران عمرال تروسرط 

دولت اسالمی اردوغان صادر شده است کره در 

بیش از دو دهه حاکمیتش کاری جر  هرمروار 

کردن راه چپاول طبقه صاحب سرمایه فداشرتره 

است؛ دولتی که کارش تصرویرب و بره اجررا 

گذاشتن قوافین تد کارگری بوده است؛ دولتری 

که در همین ماههای اخیر در مقابل هر تالشری 

برای ارتقا ایمنی محلهای کار و مشخصا همریرن 

 معدن سوما ایستاده است!  

اعال  ع ای عمومی توسط دولت اردوغان فرقرط 

ی  اش  تمساح است. اش  ریاکارافه و رذیالفه 

از طرف دولتی است که همین امرروز زفر ریرر 

سرکوبگرافش را باز کررده اسرت و بره جران 

معترتین علیه این جنایت افداخته است. دولرت 

اردوغان از خشم و فارت شما خرافرواده هرای 

معدفچیان میترسد که ع ی افتان را در ی  چشم 

به هم زدن به کا  مر  فرستراده اسرت! ایرن 

دولت از گسترش اعتراض کرارگرران و مررد  

شری  ترکیه میترسد که جرافریران اصرلری را 

میشناسند و اعتراتات گسترده ای را غغاز کرده 

 افد. 

کمیته غذربای ان ح ب کموفیست کارگری خود 

را در این درد و رفج عمیق شما شری  میردافرد، 

از اعتراض بحق شما علیه این جنایت حرمرایرت 

مییند و اعال  مییند مسببین این قتل عا  باید 

 محاکمه شوفد. 

 کمیته غذربای ان ح ب کموفیست کارگری ایران

  ٣١٣٢مه  ٣٢، ٣٢۱٢اردیبهشت  ٣٢

 مسببین قتل عام در معدن سوما باید محاکمه شوند!

İran Komünist-işçi Partisi Azerbaycan Komitesi’nin Soma 
Maden Katlıamı ile ilgili Bildirisi 

Dünya ve Türkiye özgürlükçü 

kamuoyuna! 

İki yüzden fazla işçinin yaşamını 

yitirdiği, yüzlercesinin kayıp 

olduğu veya yerin yüzlerce metre 

altında sıkışması dünyadaki bütün 

işçilerin ve özgürlükçü insanların 

yüreklerini burktu. Bu facianın 

biricik sorumlusu kardan başkasını 

düşünmeyen kapitalistler ve onların 

İslamcı hükümetidir. 

Yaşamını yitiren yüreği acılı işçi 

aileleri! 

Soma’da gerçekleşen facia bir 

katlıamdır. Bu katlıamı 

düzenleyenler Türkiye’deki 

milyonlarca işçi ve ailelerinin 

yaşamını hiçe sayan 

milyarderlerdir. Bu işçilerin 

öldürülme emrini veren on yılı 

aşkındır yönetimde bulunduğu süre 

boyunca sermaye sahiplerinin 

yağma düzeninin yolunu açmaktan 

başka bir becerisi ve işçi karşıtı 

yasalar düzenlemekten başka bir 

hüneri olmayan, özellikle son 

dönemde Türkiye’de ve Soma’da iş 

güvenliğinin artırılmasına yönelik 

bütün düzenlemelerin karşısında 

duran Erdoğan’ın İslamcı 

hükümetidir.  

Erdoğan yönetiminin ulusal yas 

ilan etmesi timsah gözyaşından 

başka birşey değildir. Bu, daha 

şimdiden polislerini ve kolluk 

kuvvetlerinin ipini bırakıp 

protestocu acılı aileler, işçiler ve 

özgürlükçülerin üzerine salan 

hükümetin timsah göz yaşlarıdır. 

Erdoğan hükümeti en sevdiklerinizi 

bir anda ölüme yolladığından 

sizlerin öfke ve nefretinden 

korkuyor. Bu hükümet bu cinayetin 

asıl faillerini tanıyan ve bu katlıamı 

protesto eden ölen işçi ailelerinin, 

işçilerin ve Türkiye’deki onurlu ve 

özgürlükçü kamuoyunun 

direnişinin genişlemesinden 

dehşete kapılmıştır. 

İran Komünist-işçi Partisi 

Azerbaycan Komitesi acınızı 

derinden paylaşıyor, bu cinayete 

karşı haklı direnişinizi destekliyor, 

bu cinayete yol açanların derhal 

yargılanmasını talep ediyor. 

 

İran Komünist-işçi Partisi-

Azerbaycan Komitesi 

14 Mayıs 2014 



 

Soma Maden İşçileri, Türkiye Maden, Enerji, Gaz ve Su İşçileri 
Sendikası’na Başsağlığı Mesajı 
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 رفقای ع ی  کارگر!

فاجعه تیان دهنده و ب ر  معدن سوما و جان 

باختن و ماقود و م روح شدن صدها فار از 

همیاران شما قلب میلیون ها افسان در سراسر 

جهان را بدرد غورد. ما با تاثر و فگرافی عمیق 

خبرها را دفبال میینیم و غرزو میینیم تعداد هر 

چه بیشتری از رفقای ع ی ی که در اعماق 

معدن گرفتار شده افد، جان سالم به در ببرفد. 

به کارگران معدن سوما، خافواده های کارگران 

جافباخته و سندییاهای کارگران معدن و افرژی، 

 غب و گاز ترکیه صمیمافه تسلیت میگوئیم.

مرد  ترکیه و بسیاری از مرد  شری  جهان 

مسببین این فاجعه را بخوبی میشناسند. 

میدافند که اگر حرص سرمایه داران ماتخور 

فبود و اگر دولت های حاکم در ترکیه ذره ای 

افسافیت داشتند این اتااق و اتااقات مشابه در 

 زفگولداغ و سایر معادن ترکیه فمی افتاد.

ریاکاری دولت فاسد ترکیه که از ییطرف از 

ترز مرد  ع ای عمومی اعال  مییند و از طرف 

دیگر معترتین به این اوتاع را با خشوفت 

سرکوب مییند خشم هر افسافی را برمی افگی د. 

به امید روزی که بشر از شر این فظا  غیر 

افسافی و دولت هائی مافند دولت ترکیه و 

جمهوری اسالمی و امثالهم رهائی یابد و فظامی 

افسافی و حیومت هائی افسافی و سوسیالیستی 

 جای غفها را بگیرفد.

ما و کارگران و مرد  غزادیخواه ایران لحظه به 

لحظه خبرها را دفبال میینیم و خود را عمیقا 

در کنار شما میدافیم و از تالش و مبارزه شما و 

سایر مرد  غزادیخواه ترکیه برای کشافدن 

 مسببین این کشتار به دادگاه حمایت میینیم.

 اصغر کریمی

 از طرف ح ب کموفیست کارگری ایران

 ٣١٣٢مه  ٣٢

پیام همدردی با کارگران معدن سوما و سندیکاهای کارگران معدن و 

 انرژی، آب و گاز ترکیه

Sevgili işçi yoldaşlar! 

Soma’daki maden facıası, yüzlerce 

işçinin yaşamını yitirmesi ve 

yüzlercesinin kaybolması bütün 

insanlığın yüreğini burktu. 

Haberleri kaygı ve üzüntüyle 

izliyor, patlamadan sonra madende 

sıkışanların kurtulmasını diliyoruz. 

Soma maden işçilerine, yaşamını 

yitiren işçilerin ailelerine ve 

Türkiye Maden, Enerji, Gaz ve Su 

İşçileri Sendikası’na başsalığı 

dileklerimizi sunuyoruz. 

Türkiye ve dünyadaki onurlu 

insanlar bu facıaya yol açanları 

tanıyorlar. Sömürücü 

kapitalistlerin hırsı olmasa, 

Türkiye’yi yöneten hükümetler 

insanlıktan zerrece haberdar 

olsalardı Soma’da, Zonguldak ve 

başka yerlerdeki benzer facıaların 

yaşanmayacağını biliyorlar. 

Bir yandan ulusal yas ilan eden, 

öte yandan facıayı protesto eden 

insanları zorla bastıran Türkiye 

hükümetinin iki yüzlülüğü 

insanların haklı olarak 

öfkelenmesine yol açıyor. 

İnsanlığın bu insanlık düşmanı 

düzenden, Türkiye ve İran’a 

egemen bu kokuşmuş 

yönetimlerden kurtulacağı ve eşit, 

özgür, sosyalist düzeni kurması 

umudunu yüreklerimizde 

taşıyoruz. 

Biz İran’daki işçiler ve özgürlükçü 

kamuoyu haberleri an be an izliyor, 

sizin yanınızda duruyoruz; bu 

katlıama yol açanları yargılamak 

için sizlerin ve Türkiye özgürlükçü 

kamuoyunun çabalarını yürekten 

destekliyoruz. 

 

14 Mayıs 2014 

İran Komünist-işçi Partisi adına 

Asqar Karimi 

https://rowzane.com/select-editor/10595-tasliyat.html
https://rowzane.com/select-editor/10595-tasliyat.html


 با نشریه سهند
 همکارى کنید! 

 سروناز سینائی
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همان طور که در جریان هستید حدود ی  ماه پیش، مادری به فا  سرامرره 

علینژاد قاتل پسرش را در هنگا  قصاص اعدا  بخشید و قلب همه را لرزافرد. 

طناب را از گردن قاتل درغورد و او را از حیم اعدا  ف ات داد و با ایرن کرار 

های وحشی جمهوری اسالمی به هم فشرده شد اما کاری فتوافست از  دفدان

پیش ببرد. در ادامه حرکات و اعتراتات مداو  و جهافی علیه اعدا ، این مادر 

عمالً فه را به حیم اعدا  گات و تما  مبارزات سراسری علیه اعدا  را جامره 

عمل پوشافد. این زن و مادر بهترین راه را برای التیا  زخم از دسرت دادن 

پسرش افتخاب کرد و غن بخشش بود، فه چشم در برابر چشم و فه جران در 

 برابر جان. او به عدل علی جواب رد داد. 

در استافبول ترکیره قررار برود روز “  maltepe” در این راستا شهرداری 

ییشنبه گذشته مراسمی در جهت تقدیر از سامره علینژاد برگ ار کند و لروح 

تقدیری را تقدیم ایشان فماید. در لحظات غخر اعال  شد که سامره علی فژاد 

به دلیل بیماری فتوافست پرواز کند و اکنون در بیمارستان بستری است. قرار 

ترین ح ب مخال   لیدر ب ر “  کمال قلیچدار اوغلو” بود لوح تقدیری توسط 

( به خافم عرلری فرژاد CHP Cumhuriyet halk partisiدولت ترکیه )

تقدیم شود اما سامره این مادر ب رگوار فتوافست در این مراسم ت رلریرل در 

ترکیه شرکت کند زیرا گرفتن لوح تقدیر برای مخالات با حریرم اسرالمری 

قصاص به عنوان خاری در چشم حیومت فنگین جمهوری اسالمی اسرت و 

 جمهوری اسالمی دست به هر کاری می فد تا این خار در چشمش فرود. 

ح ب مخال  دولت ترکیه با این حرکت، مخالات و غیرافسافی بودن قصراص 

را تأیید کرد و خواست کسافی و مخصوصاً مادری که در میان قوافین بدوی و 

مافده جمهوری اسالمی هنوز قلبی افسافی دارد و به قولی از حق خرود  عقب

 ستایش است.  گذرفد را تشویق کند که این خود حرکتی عظیم و قابل می

اما مسئله در این است که این ح ب مخال  دولت ترکیه چرا تا برهربرودی 

سامره صبر فیرد و م لس ت لیل را به تعویق فینداخت، بلیه غن را لغو کردد 

توافد این ت لیل صورت  یابد و می سامره اگر بیمار و بستری باشد بهبودی می

گیرد. غیا در پشت پرده مسئله دیگری استد غیا این ح ب از طریرق دولرت 

ترکیه و ایران مورد تهدید قرارگرفته شدهد چون همان طور کره خرودمران 

دافیم بیماری سامره ی  بهافه بود. حیومت جالد اسالمی اجازه خروج را  می

به وی فداد؛ اما اینیه بین دولت ایران و ترکیه چه گذشته ابهامی است کره 

وجود دارد. به هر حال هر دو دولت، دول اسالمی هسترنرد برا تراریررات 

مافده اسالمی و بنابراین پسر عمو هستند و هیچ کس سر از کرار پسرر  عقب

 غورد. عموها در فمی

دولت ترکیه و ایران از قدیم مراودات سیاسی زیادی داشتند تا حردی کره 

شود. البته ترکیه برا در  ترکیه حیات خلوت جمهوری اسالمی محسوب می

های غمرییا کشور را به ظاهر کشوری غزاد کرد و اجازه  پیش گرفتن سیاست

هرا  بینیم که سیاست داد اح ابی مخال  هم در این کشور تشیل یابند اما می

کند و ترکریره از  ییی است. ایران از خروج ی  مادر بخشنده جلوگیری می

( CHP Cumhuriyet halk partisiت لیل این مادر به وسیله ح ب )

 جلوگیری به عمل غورد و غن را لغو کرد.

به هر جهت این مادر، سامره علینژاد چه لوح تقدیر بگیرد و چه فگیرد از فظر 

 ما خودش لوح تقدیری است برای همه ما مبارزین علیه جنایت قصاص.***

 

انسانیت با قوانین 

 اسالم تضاد دارد



 شماره دهم  -سال اول 

  6١٩٢مه   ٩2  -  ٩٣١٣اردیبهشت   62

 سردبیر: سهند مطلق

 تلفن:

٢٢2١٣١٣٢96٢٢+/٩١2١٩9٩296٩١+ 

 ایمیل:

Sahand.publication@gmail.com 

 کمییته آذربایجان حزب کمونیست کارگری

http://sahandpublication.wordpress.com/ 

 

www.facebook.com/sahandkomiteazarbaijan 

 سهند هر هفته جمعه ها منتشر میشود
 سهند را بخوانید و به دوستانتان معرفی کنید

 6از صفحه         
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جان زندانیان سیاسى در زندان تبریز 

 در خطر است!

بنا به گ ارشات رسیده از زفدان تبری ، غیت مهرعلى بیگلو، زفدافى سیاسى 

دسرت بره  ٣۱۱٢فروردین ماه  ٣٢، از روز سه شنبه “ینى گاموخ”و عضو 

اعتصاب غذا زده است، این زفدافى سیاسى که از بیمارى م من معده هرم 

رفج میبرد، در اعتراض به تهدید و غزار خافواده هاى زفدافیان سیراسرى و 

تبعید زفدافیان سیاسى، اقدا  به این کار کرده است. مسرئرول هرر فروع 

صدمات جسمی فاشى از اعتصاب غذا به جان او و سایر زفدافیان سیاسرى 

در زفدافهاى جمهورى اسالمى، حیومت اسالمی و دسرترگراه قضرایری 

 جنایتیارش هستند. 

از فظر کمیته غذربای ان ح ب کموفیست کارگری، داشتن عقاید سیاسرى 

و فعالیت متشیل براى تبلیغ و دست یابى به اهداف سیاسى فباید جرر  

محسوب شوفد و همه کسافى که بخاطر داشتن عقاید سیاسى و فعالریرت 

 سیاسى زفدافى شده افد، باید فورا و بدون قید و شرط غزاد شوفد. 

غزار و اذیت زفدافیان سیاسی ی  وجه مهم از حیات جمهوری اسرالمری 

است. این حیومت بدون زفدان و شین ه ی  روز هم فرمریرتروافرد دوا  

بیاورد. در مقابل، مبارزه برای غزادی همه زفدافیان سیاسی ی  بخش مهم 

 از مباره مرد  علیه کل جمهوری اسالمی میدافد. 

کمیته غذربای ان ح ب کموفیست کارگری، برای استقرار جامعره ای برا 

غزادیهای بی قید و شرط سیاسی مبارزه مییند. جمهوری اسالمی اولیرن 

مافع در مقابل استقرار چنین جامعه ای است و برای رسیدن به جامعه ای 

با غزادیهای بی قید و شرط سیاسی قبل  از هر چی  باید این حیومرت را 

 سرفگون کرد.

 کمیته غذربای ان ح ب کموفیست کارگرى ایران

 ٣١٣٢مى  ٣۰، ٣٢۱٢اردیبهشت  ٣۰

جافیان اهمیتی فدارد. شدت استثمار، بدی شرایط کار بره هرمرراه فربرود 

فراپرذیرر  ترین وسایل ایمنی در معدن، در کنار حرص و ولع سریرری ابتدایی

 را رقم زده است. “ سما”عا  کارگران معدن  داران این فاجعه قتل سرمایه

کارگران و بازمافدگان این فاجعه هولناک به درست دولت اردوغران را زیرر 

افد. مسئول این جنایت دولت اردوغان و صاحربران  ترب اعتراض خود گرفته

شان بره درسرت  هستند. کارگران و مرد  در اعتراتات جاری“  سما” معدن 

ها دولت و صاحبان معدن  خواهان شناسایی مسببان این کشتار و در رأز غن

و دستگیری و بازخواست کردفشان هستند. مسئولین این جنایت باید حساب 

پس بدهند. الز  به توتیح است که حوادث حین کار در ترکیه در دو دهره 

“ زفگولداق” افا ار مرگبار در معدن گذشته جان ه اران کارگر را گرفته است. 

کارگر و زخمی شدن صدها فار گردیرد. در  ٣٢٢باعث مر   ٣۱۱٣در سال 

کشرتره و  ٣١١بیش از “  غفادولو” فی  ی  حادثه در معدفی در  ٣١١٢سال 

  های کارگران هستند.*** صدها فار زخمی شدفد. معدن ترکیه قتل گاه

 عام کارگران ... مسئول قتل

 سهند

 عرض پوزش از خوانندگان نشریه سهند 

در شماره نهم، ستون اول، در گزارشی که از مراسم اول مااه ماه 

کارگران و بازنشستگان مجتمع پتروشیمی تباریاز باه هاماراه 

تبریز آماده “  ساز آینده” بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی 

 اردیبهشت اشتباها اول اردیبهشت نوشته شده بود. 21بود، تاریخ 

 لطفن پوزش سهند را به خاطر این اشتباه پذیرا باشید.  
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تلویزیون کانال جدید در سایت  

GLWIZ  زیر اسمNEGAH E 

SHOMA .نیز قابل مشاهده است 
WWW.GLWIZ.COM 

  nctv.tamas@gmail.com+                     ایمیل: ٨٩٨٩١٥٨٣١٣١تلفن تماس:     

 مشخصات ماهواره هات برد: 
عمودی  ۵/ ٨اف ای سی  -٨٨۰٩٩فرکانس 

  ۰١٥٩٩سیمبل ریت 
  negah e shomaشبکه 

  برنامه مستقیم کانال جدید به زبان ترکی

 این برنامه همزمان در اینترنت قابل دسترسی است

 محسن ابراهیمیتهیه کننده و مجری:         

 هر هفته شنبه ها
 اروپای مرکزی 03:6تا  03:6شب تهران  22تا  9

 

 ترجمه و تنظیم: فراز آزادی
 نظرات بینندگان برنامه ترکی تلویزیون کانال جدید

 موضوع برنامه3 گرانی! قطع یارانه ها؟ دزدی از سفره مردم!

ای فان از ساره مرد  برداشته، با  این رژیم از اول کار به هر بهافه”             

حد و حصری را به مرد  روا داشته و ج   اب ار دین اسال  ظلم و تعدی بی

بدبختی و فالکت چی ی برای مرد  به ارمغان فیاورده است. این بار هم 

کند! ظلم تا کید ظلم  پذیر جامعه ظلم می تحت لوای یارافه به طبقه غسیب

خواهم بگویم که کسی  تا ک اد چقدر باید این ظلم را تحمل کنیمد من می

کنم، فه بهداشتی  هم فیست که به دادمان برسد! منِ کارگر که اعتراض می

ا !  دار ، فه درغمدی دار ، خالصه هر چه از این همه ظلم بگویم، کم گاته

ارزش فگاه و  چی  به عنوان افسان بی در ایران به طبقه کارگر، به طبقه بی

کنم!  سالگی هنوز دار  شب و روز کار می ٢٣کنند! من در سن  برخورد می

 “چه بگویم از این وتعیت! عمالً در روز روشن میگویند که برو دزدی کن!

دهد، پن اه برابرش را از  این رژیم در برابر هر چی ی که می”             

غید پن اه ه ار تومان، ی  کارگر با این  گیرد! مثالً قبض برق می مرد  می

وتعیت چه کار باید بیندد به هر جا که فیر کنید رفتیم گاتیم که غقا ما 

های  خواهیم و فه این قبض خواهیم! فه یارافه می اصالً یارافه فمی

 “غورتان را. سرسا 

دهد و در مقابل قبض  رژیم چهل و پنج ه ار تومان یارافه می”             

غید! در تمن غب و گاز تلان را هم باید اتافه  برق پن اه ه ار تومان می

کنند، غقا اصالً ما این دولت را  ها به این شیل با مرد  رفتار می کرد! این

 “خواهیم! فمی

به فظر من برای مبارزه با این رژیم باید استااده از برق را ”             

متوق  کنیم و کسی برق استااده فیند و ب ای غن مرد  برای فشان دادن 

 “اعتراتشان از شمع استااده کنند!

 گوید   بینند ای از مغان تماز گرفته و در جواب بیننده قبلی می

گوید برای اعتراض باید از  من در جواب غن دوستمان که می”             

شمع استااده کنیم میگویم که الز  فیست که شما مراسم شا  غریبان اجرا 

سال است که بالی شا  غریبان را سر مرد  غورده  ٢۰کنید! این رژیم 

است، فیازی فیست که ما خودمان برای خودمان شا  غریبان درست کنیم! 

افد، جنایت  هایمان را اعدا  کرده سال است که دختران، پسران و جوان ٢۰

ترین  سال است که ف یع ٢۰این رژیم را باید به همه دفیا شناسافد! 

افد! چند سال قبل در دوره  کارهایی را که از دستشان برغمده، اف ا  داده

افد! یا  ها دخترهای جوان را در دوبی میاروخته خاتمی معلو  شد که این

ها پول زیادی از ثروت مرد  را دزدیده و اآلن  دافم ییی از همین مثالً فمی

افد؛ مافند زالو  سال است که خون مرد  را مییده ٢۰ها  در کافادا است! این

دافند! یارافه هم که حق مسلم مرد   به غیر از مییدن خون کار دیگری فمی

تومان  ٢۰١١١مالند، ماهیافه  طوری! سر مرد  را شیره می است ولی فه این

دهند و میگویند که این را بگیر بخور و صدایت در  یارافه را به مرد  می

افد،  ها این گرافی را راه افداخته ها از ترز مرد  است! این فیاید! تما  این

خواهند به بخشی از مرد  یارافه بدهند!  برای جلوگیری از خی ش مرد  می

ها بعد از دو سال یارافه را هم قطع خواهند کرد!  ملت! بیدار بشوید، این

بیدار بشوید تا کی باید تحمل کنیدد روز بروز وتعیت دارد بدترمی شود، 

گذردد  ملت فگاه کنید ببینید هر روز چند معتاد در خیابان از کنارتان می

شودد چند فار فقیر و بیچاره،  چند زن و دختر تن فروش از کنارتان رد می

ها کار کیستد میگویند که  شودد این از پیر و جوان، از کنارتان رد می

شهرا  ج ایری از زفدان بیرون رفته! در مقابل ببینید ییی از همین 

دهند برای  کند، اجازه فمی زفدافیان سیاسی مریض هر قدر تالش می

معال ه به بیرون از زفدان منتقل بشود یا این داروهای قاچاق که با تریلی 

ها همه کار خود این  کنندد این شود را چه کسافی وارد می وارد مملیت می

 “***کنم. رژیم است! از برفامه خوبتان تشیر می


