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  احمد مزارعی

  ٢٠١۴ اپريل ١۴
  

  چه کسانی وچرا می خواھند به رضا شھابی جايزۀ
 .و ياطوق بردگی بدھند" رھا"

  

 )سعدی( اندر غار  گر به سختی بميرد    سگۀد شير نيم خوردورَ خُ نَ 

  

به کارگر " حقوق بشر" غير دولتی است تصميم گرفته برای احترام به که در اتريش فعال و ظاھراً " رھا" مرکز اخيراً 

ری با الليون دي ششصد م  قراردادی  جايزه بدھد ، دولت اتريش چند سال پيش در مقابل  رضا شھابی فعال ايرانی

الرحمن قاسملو وھمراھانش را فراھم کرد وحتی امکان داد که قاتل نيز به راحتی فرار  امنيتی قتل عبد ۀ زمين،رفسنجانی

در اوايل " جمعه" ھفتگی ۀ رضا چيتگر از ھمکاران زنده ياد شاملو در انتشار مجل  حميدکند و ھمين دولت در مورد قتل

ه قتل رسيد نيز ی جمھوری اسالمی بانقالب و از اعضای قديمی سازمان توفان، که در پايتخت اتريش توسط تروريستھا

 . حال چگونه اين دولت مدافع حقوق بشر شده است ؟   .موقع قاتل انجام نداده ی باقدامی برای شناسائ

مھای و خاخا   ،. ا . ای . اين مزدور سی »داال يال ما«تی بود امريکاييھا برای دستبوسی که مد  خانم شيرين عبادی

" رھا  "ۀبردند ، اکنون وادارش کرده اند تا به رضا شھابی کارگر ايرانی جايز  و انجا می اينجا  او را به صھيونيست

 وبرای لوث کردن جنبش کارگری ايران نيست؟ جنبش کارگری ايران با سابقه ای  بدھد آيا اين جايزه يک بازی سياسی

آسانی سرکوب ه را ب توان آن  که نمیبيش از يکصد سال وگذر از فراز و نشيبھای فراوان اکنون به قدرتی تبديل شده

 بالنده را از حرکت باز ۀرغم ھمه ترفندھايش نتوانسته است اين طبق نمود، ورژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی علی

سسات بيگانه کنند که موجب خدشه دار ؤاز اين نظر پيشگامان اين جنبش نبايد خود را وارد بازيھای سياسی م بدارد،

جنبش کارگری ايران در چھار چوب   ھشدار که اين جايزه ھدفی جز به بند کشيدن .نان شود آشدن اعتبار سياسی 

 .مناسبات ليبراليستی ندارد

  خفته باشد  شايد که پلنگ       گمان مبر که خاليست*در بيشه

تسليم توطئه بايد ن  کارگرايران و تاريخ پر افتخار اين جنبش به ھيچ عنوان بيدی نيست که با اين بادھا بلرزد وۀطبق

 طی  گذرد و ده سال از اولين اعتصاب کارگران چرمسازی تبريز می نزديک به يکصد. وفريبکاری بيگانگان گردد 

مانند رودخانه ای خروشان از فراز و نشيبھای فراوانی سرفرازانه ه  کارگر ايران بۀ جنبش طبق  طوالنیۀاين دور

  ،زادیآ  ،بادیآ شريف و فدا کار تا حد دادن جان پروريده که در راه ،ادق ص ،گذرکرده واز ميان خود رھبرانی مقاوم

  :ياد شان داشته باشيم ه ب.  به مبارزه ای سر سختانه برخاسته اند  ل وطن عزيزمان ايرانعدالت و استقال
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ر مردم جسد او را ب  و  مزدوران پھلوی شھيد شدۀ عباس کارگر چاپخانه که با گلول ، مھدی کيمرام ، سيد محمد دھگان

س مبارزات کارگری سالھای أ علی اميد که در ر ، عباس علمدار خواندندۀ به مسجد بردند و برايش روض دوش گرفته

سر برد در گمنامی ه  شديدی بۀ وفاق  درفقر١٣٥٠ به رھبری حزب توده قرار گرفت ودر سالھای ١٣٢٠بعد از 

ن مقاالت مذکور با ھدف خودی نشان دادن و  نويسندگامد اماآاالتی در مناست سالروز وفاتش مقه جانسپرد، چندی پيش ب

کارگران  .  مد بنويسندآ ننگشان ،که علی اميد در چه فقر و مسکنتی جان داد سوء استفاده از وی مقاله نوشته واز اين

   سخن نگفت ، سر فرازوارطان: " خانيان بود که ۀ خود دفاع کردند وارطان ساالديگری که تا پای جان از منافع طبق

نام آرسن آوانسيان بود که تسليم جالدان شاه نشد و ه  و ارمنی ديگری ب " . بر جگر خسته بست و رفت  دندان خشم

من کارگری ھستم که جز دو بازوی خود سرمايه ای : "  اعدام در جواب دادستان گفت ۀسرفرازانه د ر برابر چوب

 از اعضای   اينانیھردو" .روم گور میه مين سرمايه شرافتمندانه در راه مردم ب و اکنون سعادتمندم که با ھ نداشتم

  **.حزب توده بودند

  شکار ترين و وقيحانه ترين آن کشتارآری کارگران ايران در رژيم سرکوبگر کنونی نيز قربانيھای فراوان داده که آ

 . پاسخی به آن نداده اند اکم در ايران بود که تا امروز ھم جنايتکاران ح باد شھر بابکآکارگران خاتون 

قصد ايجاد ه  کارگر ايران و بۀرضا شھابی بدون شک با اين پشتوانه ھای عظيم ومعتبر برای دفاع از مبارزات طبق

ه  و تا امروز ھم ب  عمل پوشيد، وارد ميدان شدهۀتشکيالتی که بتوان از طريق آن به خواسته ھای کارگران ايران جام

 . گی کرده استخوبی ايستاد

 بر تاريخ اين جنبش سايه  وعده وعيدھای بيگانگان برای به انحراف کشيدن مبارزات کارگری ايران نخواھد توانست

 . پشتيبانان جنبش کارگری ايران تحت ھيچ شرايطی نبايد مسحور تبليغات وترفندھای بيگانگان گردند . افکند 

 سرمايه ھايشان در برنامه ھای راديو ۀ و ھم دست بيگانگانه تشان باينروزھا در خارج کشور عده ای که حيات ومما

دست آورده تا مبارزات رضا شھابی با رژيم ارتجاعی ه شود فرصتی ب  سايتھای اينترنتی خالصه می زيون ويتلو

مبارزان از اين نظر  " نمد کالھی برای خود ببافند"جمھوری اسالمی را تبديل به پيراھن عثمان کرده شايد از اين 

 ..جنبش کارگری ايران نبايد به اين سفلگان ميدان دھند

  

  :يادداشت

  :اين بيت بدين شکل نيز ثبت شده است -*

  ھر پيسه گمان مبر که خاليست        شايد که پلنگی خفته باشد

 را رویشو نبايد فراموش نمود که در زمان مورد بحث، حزب توده تا آنزمان ننگ نوکری سوسيال امپرياليزم -**

  نپذيرفته و طوق رقيت و بردگی آن را به گردن نياويخته بود

 AA-AAادارۀ پورتال


