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 ) آسنگران (گزارش برگزاري مراسم خاکسپاري کارگر کمونيست شيرخان نبوي          

 آخرين اخبار از فعالين كارگري دستگير شده در شهر كرج        

 پيامهاي تسليت  از سوي تشکلها و جمعهاي کارگري      

 روز نـيـاز   ۱۸ انقالب مصر، فقط   
داشت تا حسـنـي مـبـارک، مـظـهـر و                
سمبل قدرت سياسي طبقه بـورژوازي       

 مـاه از آن        ۱۸ .  مصر، را ساقط کنـد    
 ۱۸ .   روز شکوهمند گذشته است۱۸ 

ماهي که حتي يک لحـظـه اش خـالـي            

اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران در باره            
 اتفاقات اخير مصر    
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 ۲  صفحه 

بيدادگاه جـمـهـوري اسـالمـي در            
 ۲ خراسان اعالم کرد کـه قصـد دارد              

نفر را به اتهـام مشـروبـخـواري اعـدام             
کند و گـويـا ايـن حـکـم دربـيـدادگـاه                   

 .باالتر نيز تاييد شده است
محمد مصطفايي که زماني کـار     

وکالت را در ايران انـجـام مـي داد در            
يک مصاحبه با راديو فردا گفته اسـت     

 :که
جمهوري اسالمي قانون جـديـدي   " 

ــه                      ــفــع مــحــکــومــيــن ب ــه ن را کــه ب
مشـروبـخـواري اســت تصـويـب کــرده            

مصطفـايـي در تـوضـيـح ايـن             ".  است
نفع قانـون  “: تغيير در قانون مي گويد 

جديد اين است که چون قـانـون قـبـلـي              
دوبار شالق و بار سوم حکـم اعـدام را        
در بر داشته است اکنون با تغـيـيـراتـي       
در قانون جديد به سه بار شـالق و بـار         
چهارم حکم اعدام براي مـتـهـم صـادر        

 ”.مي شود

 آقاي مصطفايي،     
 وکالت را بايد از مردم سيرجان آموخت       

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 

ساعت حدود ده قـبـل از ظـهـر              
روز پــنــچــشــنــه اول تــيــرمــاه ســال             

مـيـنـا    .    تلفن بصـدا درآمـد    ١٣٩١ 
طـبـق مـعـمـول گـفـتـم؛             .  احدي بـود  

 فـكـر مـيـكـردم          » مينا چه خـبـر     « 
اينبار هم از سنگسار و يا خـبـرهـاي      
فوري در مورد زانيار و لقـمـان و يـا         
اخبار اعدام و دستـگـيـري كـارگـران           

ــقــشــه         .  در كــرج اســت       و مــيــنــا ن
تظاهرات و يـا رفـتـن بـه ايـن و آن                    

اما از لـحـن و     .  ارگان و نهاد را دارد 
صدايش متوجه شدم اينـبـار مـيـنـا           

گــفــت نســان   .  اخـبــار ديــگـري دارد      
ميتوانيد همراه رفقاي ديگر ايـنـجـا       

ــيــد    ــيــاي ــرادر مــمــد     .  ب مــحــمــد   ( ب

 ! اين فرهنگ و سنت كارگري را پاس بداريم        
 ) آسنگران       ( يادداشتي در گراميداشت شيرخان نبوي                                
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دعوت به مراسم ياد بوددر گراميداشت                                     
 )  آسنگران       (  ياد شيرخان نبوي                
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 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
بــنــفــع  "  ايشــان ايــن تــغــيــيــر را            

به مشـروبـخـواري ارزيـابـي          " متهمين
مصطفايي بـايـد ايـنـگـونـه           . مي کند 

قضاوت کند چرا که درس وکـالـت را          
در چهارچوب قوانيـن رژيـم اسـالمـي           

نــظــامــي کــه تــمــام      .  آمــوخــتــه اســت   
قوانينش در جز به جز  زنـدگـي مـردم          
معنايي بجز قتل و جنـايـت،  فـقـر و             
گرسنگي،  دزدي و چپاول و توهين و     
تحقير عليه آنان ندارد و بـزعـم او بـه              

ايشـان  . نفع محکومين به اعدام است 
همچنان سـايـه شـوم مـرگ و قـانـون                 
مشتي انگل و قاتل مردم را بـا دادن         
يک فرصـت ديـگـر از سـوي جـانـيـان                  

ارزيـابـي   "  به نفع متهمـيـن    " قانونگزار  
 .مي کند

تا جاييکه به قوانـيـن پـوسـيـده و           
ضـد بشــري رژيــم اسـالمــي بــر مــي               
گردد، تمامي قوانين وضع شـده ايـن           

. حکومت سـرا پـا ضـد بشـري اسـت              
 سال اسـت بـر       ۳۳ جمهوري اسالمي     

اساس همين قوانين کـه مصـطـفـايـي            
همچنان به آن دل  بسته است جـامـعـه       
اي را بــه فــقــر، فـالکــت و نــيــســتــي                

مشروبخواري، دوست .  کشانيده است 
دختر و يا پسر داشتـن، رابـطـه خـارج           
از ازدواج، رقص و شادي، چهارشنـبـه      
سوري و نوروز، گردش و کـوهـنـوردي     
و هر آنچه که حق طبيعي در زنـدگـي          
انســان اســت را بــا هــمــيــن قــوانــيــن              

بـه يـک مـعـنـا نـفـس              .  ممنـوع کـرده    
کشيدن در نظـام جـمـهـوري اسـالمـي             

از .  بـراي مــردم مــمــنـوع شــده اسـت            
کسي چون مصطفايي انتظاري بـيـش       

هـمـانـطـور کـه        .  از اين نـبـايـد داشـت         
گفتم ايشان درس وکالت را مـنـطـبـق           
با ساخـتـار ايـن حـکـومـت آمـوخـتـه                 

براي کسـانـيـکـه هـمـچـنـان در             .  است
دايره سيستم جمهوري اسالمي رسمـا       
امر وکالت را بـر عـهـده دارنـد قـابـل                
درک است که کسـي پـيـدا شـود و بـه               
ــازات                 ــجـ ــون مـ ــانـ ــر در قـ ــيـ ــيـ ــغـ تـ
مشروبخواران چنين با آب و تـاب از           

سخن بگويد و يا دچار هذيان "  تغيير" 
 . گويي شود

ــه                   ــنــمــي ک ــمــان جــه امــا در ه
حکومت اسالمي براي مردم سـاخـتـه      
است بسياري از وکـالي شـرافـتـمـنـد               
وجــود دارنــد کــه بــخــاطــر دفــاع از               
حرمت و کرامت انساني مـتـهـمـان و            
حقوق ابتدايـي مـردم سـالـهـاسـت در              

ايـن طـيـف از        .  زندان بسر مـي بـرنـد        
وکال حاضر نشده اند حقانيت دفاع از       
موکلينشان را با سـيـسـتـم آمـوزشـي            

وکالت که بر اساس قوانـيـن اسـالمـي        
تـدويـن و عـرضــه مـي شـود عــوض                

وکاليي که سالهاست در زنـدان  .  کنند
بسر مي برند دفاع از موکـلـيـن خـود             
را بـر اسـاس حـق و حـقـوق فـردي و                     
جمعي شهروندان و برخورداري از حـق        

قـوانـيـن    .  حيات و زندگي آموخته انـد  
زنگ زده و عـقـب مـانـده حـکـومـت                
اسالمي در تضاد و در مـغـايـرت بـا              
ــريــن حــقــوق ســيــاســي،               ابــتــدايــي ت
اجتـمـاعـي و اقـتـصـادي مـردم قـرار                 

ــون در              .  دارد ــن ــي اک ــف وکــالي شــري
زندانهاي رژيم اسالمي بسر مي بـرنـد       
کــه حــق حــيــات و حــقــوق انســانــي               
موکلين خود را به موازيـن قضـايـي،           
حقوقي و قانوني حکـومـت اسـالمـي        

مصطفايي نـاسـالمـتـي       .  نفروخته اند 
زيـر  .  در خارج از کشور بسر مـي بـرد        

شـــالق و تـــازيـــانـــه و تـــهـــديـــدات               
دســتــگــاهــهــاي امــنــيــتــي، شــالق و          
شـکــنـجــه و قــوانـيــن عصــر حــجــري             
جـمــهــوري اســالمــي قــرار نـدارد کــه            
اينگونه از تغيير چـنـيـن قـانـونـي بـه                

 . وجد آمده است
ــفــس                 ــات، ن  دفــاع از حــق حــي
کشـيــدن  و ايســتـادگــي در مــقــابــل              
ناعدالتي را مصطفايي بايد از مـردم       

تــعــرض مــردم    .  ســيــرجــان بــيــامــورد   
مبارز سيرجان بـه چـوبـه هـاي دار و                

ــجــات دو اعــدامــي             ــدا      (  ن ــع ــه ب ک
جنايتکاران اسـالمـي آنـهـا را بـقـتـل               

اين سطـحـي   .  يعني وکالت)  رساندند  
نگريها در دايره قـوانـيـن اسـالمـي و               
صدور حکم اعدام براي مشروبخواري    
و يا هر اتهام ديگري از سـوي چـنـيـن            
وکاليي خواسته يا ناخواسته، تالـشـي    
بـراي بــقـاي ايـن حـکــومـت و تــداوم                 
احکام و مجازات اعدامـهـا در ايـران          

 .است
ــت              ــايـ ــالم رضـ ــم اعـ ــرغـ ــيـ ــلـ عـ
مصطفايي و درس وکالتي کـه ايشـان       
ــم                  ــالش رژي ــه اســت امــا ت ــت آمــوخ
اسالمي بـراي وحشـتـي کـه سـراپـاي               
وجود نظامش را فرا گرفته ايـن اسـت        
که ايـنـبـار مـي کـوشـد بـا ايـن نـوع                      

. اتهـامـات بـه قـلـع و قـمـع بـپـردازد                   
رژيــمــي کــه وحشــت زده مــرعــوب              
سربلند کردن حرکت انقالبي مردم کـه     

 خـواهـد     ۸۸ اينبار قـوي تـر از سـال              
بــود، نــاچــار اســت هــر چــه بــيــشــتــر              
سازمان قـتـل و کشـتـارش را فـعـال                  

 .سرپا نگه دارد
اين حکومـت بـيـش از سـه دهـه               
است دارد اعدام مـي کـنـد، زنـدان و               

شکنجه گاه مي سازد، گشت نـاجـا و      
مبارزه با بقول خودشـان بـد حـجـابـي             
سازمان مي دهد، يک جـامـعـه را بـه              
کام نيستي برده است تا بتواند بيشتـر   
بــچــاپــد و بــيــشــتــر عــمــر کــنــد امــا              
نتوانسته است در مقابل ايستـادگـي،        
دهن کجي و تف کـردن مـردم بـه هـر               

چه قانون و مـقـررات اسـالمـي اسـت             
ايـن  .  کوچکترين موفقيتي کسب کند 

حکومت با تمام قـوانـيـن، سـاخـتـار،             
مناسبات و ماشين سرکوبش توسـط      

 .  انقالب مردم بزير کشيده خواهد شد
 ۲۰۱۲  ژوئن ۲۵ 

 

از تــقــابــل نــيــروهــاي انــقــالبــي از              
يکطرف و نيروهاي ارتجاع متـعـلـق       

 . به نظام سابق نبوده است
انقالب مصـر اکـنـون لـحـظـات            
حساس و تعيين کننده اي را از سـر          

لحظاتي که اثـر خـود را       . ميگذراند
بر سرنوشت آتي تقابل انقالب وضـد    

ــذاشــت           ــقــالب خــواهــد گ ــراي .  ان ب
جايگزيـنـي رئـيـس جـمـهـور مـادام               
العمري که بـقـدرت انـقـالب سـاقـط             
شده است مضحکه انـتـخـابـاتـي اي           
براه انداخته اند تا انقالب را سـاقـط           

قرارست از ميان دو کـانـديـد        .  کنند
ارتجاعي، احـمـد شـفـيـق از طـرف                

ــاي             "  ــروهــ ــالــــي نــــيــ ــوراي عــ شــ
و محمد مورسـي  )  اسکف" (مسلح

از طرف اخوان المسلميـن، يـکـي را          
از صندوق درآورند و ختم انقالب را       

 . اعالم کنند
   
ظاهرا تنها مسـئلـه ايـن اسـت            

که اين دو نيرو، اصول دمکراسي را    
رعايت نميکنند، تقلب مـيـکـنـنـد،         
عليه همديگر توطئه ميکنند و در        
نتيجه جامـعـه مصـر دچـار بـحـران              

اسکف کودتا کرده اسـت  .  شده است 
ايــن .  و اخـوان مـقـاومـت مـيـکـنـد              

تفسير آن ژورنـالـيـسـمـي اسـت  کـه               
حـتـي در اوج انـقـالب هـم هـدفـش                  
چيزي نبود جز خالي کـردن انـقـالب           
از مضمون راديـکـالـش، و تصـويـر             
دادن از آن بـه عـنـوان حـرکـتـي کـه                   
نهايت آمالش دموکراسي و پارلمان     

مضحکه انتخـابـاتـي حـاضـر        !  است
خـود بــروشـنـي نشـان مـيـدهــد کــه                
دموکراسي و پارلمان تا چـه حـد بـه           
آرمانهاي انـقـالبـي مـردم بـي ربـط               
است و چگونـه در دسـتـان ارتـجـاع              
بعنـوان اسـلـحـه اي عـلـيـه انـقـالب                  

 .  عمل ميکند
 

آن نيروهايي کـه در اوج غـرش            
ميدان تحرير، زير بـال هـمـديـگـر را             
گرفته بودند و عليه انقالب تـوطـئـه       

ميچـيـدنـد امـروز بـراي بـاز سـازي                
نظام سياسي مورد نياز طبقه حاکـم      
مصر بازي انتخاباتي بـراه انـداخـتـه          

اين رقابت دو نيروي ارتـجـاعـي    .  اند
براي سهمخواهي بيشـتـر در قـدرت          
سياسي عليه طبقه کارگـر و عـلـيـه            
آن نسل به پا خـاسـتـه اي اسـت کـه                  
حماسه شکوهمند ميدان تـحـريـر را         
در خاطـره جـهـان مـعـاصـر بـرجـاي                

    .گذاشت
 

توده مردم انقالبي تا هـمـيـنـجـا       
عمال نشان داده اند کـه تـوهـمـي بـه            

 ۷۰ .  اين بازي انـتـخـابـاتـي نـدارنـد            
درصــد واجــديــن شــرايــط در ايــن               
انتـخـابـات کـذايـي اصـال  شـرکـت                 

يعني اکثريت رسمـا اعـالم     .  نکردند
کــردنــد کــه بــه ادامــه انــقــالبشــان              
ــر  ايـــن                         ــرابـ ــد و در بـ ــادارنـ وفـ

. کالهبرداري سياسي مـي ايسـتـنـد        
بورژوازي ضربـه خـورده از انـقـالب             
مصر، عليرغم تمام دوز و کلکها و         
تهديدها و تطميها و شـعـبـده بـازي            
هاي انتخاباتي فقط توانسـتـه اسـت        

 درصـد راي بـراي هــر کـدام از                ۱۳ 
. نمايندگانش راي دسـت و پـا کـنـد           

ــي               ايـــن يـــک شـــکـــســـت ســـيـــاسـ
مفتضحانه از انقالبي است کـه اگـر         
دوباره به ميدان بيايد مـيـتـوانـد در           

 روز کـل ايـن عـمـارت             ۱۸ کمتر از   
فــاســد ســيــاســي را بــا اســکــف و                

 . اخوانش در هم بکوبد
 
کــنــونــي مصــر،     "  انــتــخــابــات " 

کشمکش باالييها در قالب اسـکـف       
و اخــوان الــمــســلــيــن عــلــيــه ادامــه           

هر کدام از ايـن      .  انقالب مصر است  
نيروها خود را صالحتـر از ديـگـري            

. براي مـقـابلـه بـا انـقـالب مـيـدانـد                
انقالب مصر بايد و ميتواند از ايـن          
ــقــالب                شــکــاف مــيــان دو ضــد ان
سربلند کند، تشکلهاي کارگري اش     
را گسترده تر کـنـد، اعـتـراضـات و              
اعتصاباتش را دامن  بـزنـد، دسـت           
همه کساني کـه بـه ايـن حـقـه بـازي                 
انتخاباتي نه گفته انـد را در دسـت             
ــر               هــم بــگــذارد، بــه مــيــدان تــحــري
بازگردد، مـتـحـد شـود، مـتـشـکـل              

نان و آزادي و حـرمـت         " شود، شعار  
اش را بار ديگر در سـراسـر       " انساني

مصر بلند کند و عـلـيـه کـل دار و                 
دسته هاي نظامي و غيـر نـظـامـي،          
قديم و جديد طرفدار نظم حـاکـم قـد            
علم کند و اجـازه نـدهـد دو نـيـروي                
ارتجاعي سرنوشت انقالبـي بـه ايـن           

 . عظمت را رقم بزنند
 

راه پيشـروي انـقـالب مصـر در            
گـرو يـک نــه مــحـکــم و مــتـحــد و                  
مـتــشـکــل طـبــقــه کــارگــر، زنــان و             
جوانان عليه همه دار و دسـتـه هـاي           
اونيفورم پوش و ريش و تسبيح دار،   
اسالمي و غـيـر اسـالمـي طـرفـدار               

 .   ادامه نظم طبقاتي حاکم است
 

  !زنده باد انقالب مصر 
 حزب کمونيست کارگري ايران   

،۲۰۱۲  ژوئن ۲۲   

 ... کشمکش دو نيروي ارتجاعي                      
 

 ... آقاي مصطفايي، وکالت را بايد       
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پنج شنبه شب اول تيرماه جـنـازه        
شيرخان نبوي، فـعـال کـمـونـيـسـت از             

. سنندج بـه کـامـيـاران مـنـتـقـل شـد                
مردمي که از شهرهاي دور و نـزديـک         
براي شـرکـت در ايـن مـراسـم  آمـده                   
بودند، با تاج گلهاي سرخ در مـراسـم           
حضور داشتند و به ايـن کـمـونـيـسـت             
برجسته و فـعـال مـحـبـوب کـارگـري               

سـپـس جـنـازه       .  اداي احترام ميکردند 
را به روستاي آسنگران واقـع در پـنـج             

 .کيلومتري کامياران انتقال دادند
 

 ٨ مراسم خاکسپاري بين ساعت       
شب انجام گرفت هوا تاريک شـده     ٩ و  

به علت تاريکي هوا با اسـتـفـاده    .  بود
از پــروژکــتــور، چــراغ  قــوه و چــراغ                
مـاشـيـنـهــايـي کـه در مـحـل بـودنــد                  

هـمـانـجـا     .   محوطه را روشـن کـردنـد       
اعالم شـد کـه شـيـرخـان بـه مسـايـل                   
سنتي خـاکسـپـاري عـقـيـده نـداشـتـه                
است و چنين رسـم و رسـومـي را بـه                 

ارج و ارزش     .  اجرا نخواهيم گـذاشـت     

گذاشـتـن بـه انسـان و انسـانـيـت جـز                   
هــمــســر و    .  بــاورهــاي او بــوده اســت        

ــدان شــيــرخــان صــورت او را                  ــرزن ف
بوسيدند و به ياد شيرخان و همه جـان      
باخته گان راه آزادي و سـوسـيـالـيـسـم              

سـپـس بـا      .  يک دقيقه سکوت کـردنـد     
خوانـدن سـرود انـتـرنـاسـيـونـال و هـم                  
خاني حاضرين در مـراسـم، يـاد ايـن              
عــزيــز از دســت رفــتــه و ديــگـــر                      
جـانـبـاخــتـگـان راه رهـايــي انسـان را                

بدنبال آن پيام تشکـر  .  گرامي داشتند 
و قدرداني خانواده، بستگان و رفـقـاي    
شيرخان از سـوي يـکـي از حـاضـريـن               
قرائت گرديد و يکـي از هـمـکـاران و               
رفــقــاي شــيــرخــان بــا ســخــنــرانــي از             
جايگاه و افکار انساني و رهايـبـخـش        

 . او گفت
 

مـراسـم گـرامــيـداشــت شــيـرخــان           
عــزيــز روز جــمــعــه در دو نــوبــت از                

صبح و بـعـدازظـهـر           ١١ تا  ٩ ساعت  
 .برگزار شد ١٦ تا  ١٤ نيز از ساعت 

 
روز جمعه دوم تيرماه از سـاعـت          

 سـاعـت     ۲  بـمـدت       ۱۱  صبح الـي    ۹ 
مجلس گراميداشـت او در روسـتـاي           
آسنگران با شرکت دوستان و رفقايـش     
و حضور جمعيت زيادي که از تـهـران،    
کرج، سنندج، کرمانشاه و کـامـيـاران       
و ديگر شهرها و روسـتـاهـاي اطـراف          
براي شرکت در اين مراسم آمده بودند     

جــمــعــيـت زيــاد بــود و         .  بـرگــزار شــد   
بخشي از مردم مجبور شـدنـد بـيـرون         

 . از محل مراسم تجمع کنند
 

محل مراسم با پالکاردهاي سرخ      
کـمـيـتــه    :  و بـا پـيـامــهـايـي از طــرف             

پـيــگــيــري بــراي ايــجــاد تشــکــلــهــاي          

ــرق و                     ــن بــ ــمــ ــجــ ــري، انــ ــارگــ کــ
فلزکارکرمانشاه، انجمـن تـاسـيـسـات         
ســاخــتــمــان کــرمــانشــاه، جــمــعــي از          
فعالين کارگـري کـامـيـاران، انـجـمـن             
برق و تاسيـسـات تـهـران، جـمـعـي از                
فــعــالــيــن ســنــنــدج و اتــحــاديــه آزاد             

 . کارگران ايران پوشانده شده بود
  

عــوامــل اطـــالعــات رژيــم در              
کامياران در اطراف مراسم پرسه مـي      

تعـدادي از آنـهـا  دو پـالکـارد                . زدند
. قرمز در محل مراسم را بـرداشـتـنـد           

بالفاصله جمعيت حاضـر در مـراسـم           
به اين حرکت اعتراض کـرده و عـلـت             

کـه در    .  اين دخالت نابجا را پرسيدنـد     
اين پالکاردها چـه  " جواب گفته بودند    

معني دارد؟ مگه شما نميدانيـد ايـن         
پالکاردها مال حـزب هـاي کـارگـري             

با تالش جمعيت پالکاردهـا  !"  هستند
از دسـت نـيـروهـاي اطـالعـاتـي پـس                
گرفته شد و مجددا در مـحـل نصـب           

 .گرديد
 

بـعــد از ايــن مــراسـم، جــمـعــيــت             
 بعدازظهر بـه طـرف مـحـل           ٤ ساعت  

. دفن شيرخـان عـزيـز حـرکـت کـردنـد              
پالکاردهايي نيز توسط زنان و مـردان   

 در   .با يک تاج  گل سرخ حمل ميشـد       

محل خاکسپاري پيام رفـيـق مـحـمـد          
آسنگران برادر شيرخان تـوسـط يـکـي         

زنـدگـيـنـامـه      .  از حاضرين قرائت شـد     
شيرخان، فعاليتهاي  پرشـور انسـانـي         
و اجتماعي او و تـالـشـهـايـي کـه ايـن             
فـعـال کـمــونـيـســت بــراي دسـتــيـابــي               
کارگران به حقوق انساني شان  انـجـام       
داده بــود تـوســط يـکــي از دوســتــان              

 .شيرخان براي حضار قرائت گرديد
 

الزم بــه تــوضــيــح اســت کــه دو              
ــرگــزاري مــراســم               ــراي ب اطــالعــيــه ب
گراميداشت شيرخان نبوي، مـنـتـشـر        

ــود     اطــالعــيــه اي از ســوي           .  شــده ب
خانواده، همسر و فـرزنـدان او کـه در               
پاي اطالعيه اسامـي آنـان قـيـد شـده             
بــود و اطــالعــيــه ديــگــري از طــرف             
دوستان و رفقايش که با طـرح سـتـاره            
اي و قطعه شعري بسيار زيبـا بـچـشـم        

مـراسـم ايـن شـخـصـيـت            .  مي خـورد   
محبوب و دوست داشتني با خـوانـدن     

 . قطعه شعري از شاملو بپايان رسيد
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۹۱  تيرماه ۳ 
 ۲۰۱۲  ژوئن ۲۳ 

 

 گزارش برگزاري مراسم خاکسپاري کارگر کمونيست        
 ) آسنگران( شيرخان نبوي 

  

  

 

  

 

 

 

 

 . اساس سوسياليسم انسان است    
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است      
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هـمـيـن امـروز       .  فوت كـرده )  آسنگران
رفقاي كارگـرش بـه     .  چند ساعت قبل  
همه آنـهـا در كـنـار           .  ما خبر داده اند   

. خـبـر هـمـيـن بـود          .  جسدش هستـنـد   
هنوز ما از ابعاد ايـن ضـايـعـه بـزرگ              

 . اطالعي نداشتيم
 

جمع وسـيـعـي از      . نزد ممد رفتيم 
. رفقا بـدون مـرزهـاي حـزبـي آمـدنـد               

عكسهايش را از آلـبـوم بـيـرون آورده             
آنها را .  دست بدست ميگشت.  بودند

ديديم و اينجـا بـا اسـمـي بـا نـام يـك                   
شـيـرخـان    .  فعال كـارگـري آشـنـا شـدم          

 ).آسنگران(نبوي
 

نام كارگران و فـعـالـيـن كـارگـري              
اكنون در درون جنبش كارگري علنـي      

فعال كارگري در نهادهاي بـيـن     .  است
المللي، كنفدراسـيـون اتـحـاديـه هـاي            
كارگري در سطح بيـن الـمـلـلـي آشـنـا              

اما ما متاسفانه اينبار بـا نـام       .  است
يــك فــعــال و آكــتــيــويســت جــنــبــش             
كارگري آشنا مـيـشـويـم كـه اگـر چـه                 
هنوز در سطح بـيـن الـمـلـلـي نـامـش                
حضور ندارد، امـا در درون جـنـبـش              

بـه  .  كارگري نامي آشنا و مـهـم اسـت       
هــمــيــن دلــيــل نــظــرم بــه اطــالعــيــه              
تشـــکـــلـــهـــاي کـــارگـــري جـــلـــب                 

فـعـال   )  آسنگران( شيرخان نبوي « شد؛
كارگري و از اعضـاي اتـحـاديـه آزاد               

شـــيــرخـــان نـــبـــوي     .  كــارگـــران بـــود    
از جمله کارگراني بود کـه  )  آسنگران( 

از همان آغاز تشکيل هيئت مـوسـس       
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران فـعـاالنـه             
براي شکل گيري اتحاديه تـالش کـرد        
و در اين راه عليرغم فقر و تنگدسـتـي    
و گرفتاريهاي شديدي که براي گـذران         
زندگي داشت از هيچ کوشـشـي دريـغ           

و بعدا در زندگـيـنـامـه اش       .  » نورزيد
 شيرخان پيگيرانه بـه دنـبـال        « خواندم

کسب خبر از مراکز کارگري بـود وبـه         
مراکز در حال اعتصـاب سـر مـي زد           
تا با کارگران تماس بگيرد و آنـهـا را           

از کسـانـي بـود کـه           .  راهنمائي کـنـد    

براي خـانـواده هـاي کـارگـران دربـنـد                
کمک مالي جمع مي کـرد و خـود بـه            

ــات  .  ديــدنشــان مــي رفــت       اعــتــصــاب
مـــتـــعـــددي را بـــه کـــمـــک ديـــگـــر               

. سازماندهي و هـدايـت کـرد         فعالين  
از آن جمله اند اعتصابات طـوالنـي و        
موفق کارگران در پـتـروشـيـمـي پـلـي              
اتيلن سنگين کرمانشاه در سـالـهـاي          

 و اعتصابات دو سال اخيـر  ٨٨  و ٨٧ 
. در نيروگاه سيکل ترکيـبـي سـنـنـدج          

شيرخان فقط سازمانده اعـتـصـابـاتـي        
نبود که خود در آنها ذينفع باشـد، در       
خيلي از اعتصابات کارگران شرکتـهـا    
و ديگر مراکز کارگري شـرکـت فـعـال          
داشت و در کنار کارگران اعـتـصـابـي         

همسرنوشـتـان و هـم        .  قرار مي گرفت 
طبقه اي هايش را راهنمائي مي کـرد        
ــه اتــحــاد و مــقــاومــت                    و آنــان را ب
متحدانه در مقابل سـرمـايـه داران و            

 .»کارفرمايان تشويق مي نمود
 

مســالــه مــهــم از نــظــر مــن در               
ارتباط با جنبش كارگري در قدرت و     
توانايي طبقه كارگر و فعالينـي اسـت      
كه در سخت تـريـن شـرايـط مـالـي و                

ايـنـهـا كـه       . اقتصادي زندگي ميكنند  
خود با مشقات و مشـكـالت روزانـه           
زندگي مـيـكـنـنـد، از پـرچـمـداران و                 
رهراون يك دنيـاي بـهـتـر و در صـف                 
مقدم ماکزيماليستي ترين مطالبـات      

به آنچـه كـه در فـرهـنـگ            .  قرار دارند 
عادي جامعه از مسجد و نـمـازخـانـه            
هاي كارخانه ها روزانـه بـطـرف آنـهـا              
پمپاژ ميكنـنـد ــ بـه وضـع مـوجـود                 
رضايت بدهيد، كـمـر بـنـدهـاتـيـان را              
سفت كنيد، سرنوشتي است كـه خـدا          
نصيبمان كرده ـ  رياضت كشـي اسـت        

به ايـن خـرافـه      . تمكين نكرده اند... و
هاي مذهبي و اسـالمـي تـن نـداده و              

 . نميدهند
به تـمـام ايـن بـاورهـاي طـبـقـات                 
حاکم پشت کـرده و در نـقـد آنـهـا بـه                   
ميدان آمده اند و تا نـفـس آخـر بـراي               
متشكل شـدن، اعـتـصـاب ومـبـارزه             

. کــردن تــالش کــرده و مــيــكــنــنــد               
هژموني سياسي طبقـه كـارگـر را در            
مناسبتهاي اول مـاه مـه، فسـتـيـوال             
كودكان، روز جهـانـي زن بـه نـمـايـش               

و بارها و هـر سـال ثـابـت           . ميگذارند
ميكنند كه نبض سياسي و تحـوالت        
اجتمـاعـي و آيـنـده قـدرت سـيـاسـي                  
جامعه در دست توانا و قدرتمند آنهـا      

و اعالم كرده اند كه اين طـبـقـه      .  است
كارگر است كه خود را آماده ميـکـنـد     
ــحــول ســيــاســي و                   در فــرداي هــر ت
اجتماعي در فرداي انقالب مـردم در          

و  ايـن      .  راس آن ميخواهد قرار گيـرد    
طبقه است كه بـا مـاگـزيـمـالـيـسـتـي                 
ترين مطالبات در صـحـنـه سـيـاسـي              
جامعه ايران قـرار مـيـگـيـرد و مـهـر                
كارگري ـ كمونيستي را به هـر تـحـول          

 . ميكوبند
پـرچـم و بـيـرق سـرخ كـارگـران و                  

كمون پاريس را در وسط مـيـاديـن بـه        
اهتزاز درمياورد و فرياد ميزند، زنـده     

. باد انقالب كارگري، زنده باد بـرابـري      
و اعالم ميـكـنـد كـارمـزدي بـرچـيـده               

و هركس به اندازه نيـازش  .  خواهد شد 
از ايــن هــمــه نــعــمــات مــادي بــهــره               

سوسياليسم را عـمـلـي و در            .  ميبرد
ــرقــرار مــيــكــنــد           دولــت .  جــامــعــه ب

بورژواها، و اسالم سـيـاسـي را بـگـور           
مـا ايـن بـاورهـا و تـفـكـر                .  ميسپارد

عدالتخواهي را اگر براي كمتـر از دو           
ماه در كـمـون پـاريـس و بـا پـيـروزي                  
انقالب كـارگـران در شـوروي تـجـربـه              
ــي مــثــل                ــم در زنــدگــي کســان كــردي

هم به عيـنـه   ) آسنگران(شيرخان نبوي 
ديديم کـه آن تـجـارب را چـگـونـه در                  

زنـدگـي او     .  عمل به کـار گـرفـتـه انـد           
هماننـد زنـدگـي مـيـلـيـونـهـا كـارگـر                  

همـيـن خـواهـد       .  معترض همين است  

به همين دليل دوستان و خانواده .  بود
هاي کارگري اش  او را با ده ها پـرچـم      
سرخ و با سرود انترناسيونـال ــ سـرود          
رزم و فراخوان اتحاد جهاني كارگران ـ    

ــد       ــردنـ ــه كـ ــدرقـ ــزارش و          .  بـ ــر مـ بـ
مــراســمــهــايــش فــرهــنــگــي مــدرن و          

در ايـن  .  انساني را به نمايش گذاشتند 
مراسمها مـجـالـي بـراي خـودنـمـايـي              

. فرهنگ سنتي و اسالمي نگذاشتنـد   
به كارگران و جـامـعـه از هـر قشـر و                   
طبقه اي اعالم كـردنـد كـه ايـن اسـت               

اين سنـتـي بـود      .  فرهنگ كارگري ما  
که شايد براي اولين بـار اسـت کـه در              
ايران به نمايش در آمـد و بـايـد آن را               

 . پاس بداريم
 ١٣٩١ تيرماه ٦ 

 ٢٠١٢ ژوئن ٢٦ 

  ۱ از صفحه   ... اين فرهنگ و سنت كارگري را         

 
بـا نــهـايــت تـاســف بـه اطــالع              
مــيــرســانــيــم کــه شــيــرخــان نــبــوي          

ــن          )  آســنــگــران (  ــي يــکــي از فــعــال
کارگري شناخته شده و کمونـيـسـت       
خستگي ناپذير بر اثر ايست قـلـبـي          

 سـالـگـي در سـنـنـدج             ۴۱ در سـن     
 و   ١٠ شيرخان سـاعـت       .  درگذشت

نيم صبح روز پنجشنبه اول تيـرمـاه    
در مــحــل کــار خــود در ســنــنــدج             

دچـار ايسـت     )  نيروگاه برق قـلـيـان   ( 
قــلــبــي شــد و در راه رســيــدن بــه                  

شـيـرخــان   .  بـيـمـارســتـان درگـذشــت       
نبوي تکنسين برق و کارگر مـراکـز       
مـخــتــلــف کــارگـري در شــهــرهــاي           
کـرمــانشــاه، تــهـران، کــامــيــاران و          
سنندج بود و بدليل نـقـشـي کـه در           
ميان همکارانـش ايـفـا مـيـکـرد و              
بـــدلـــيــــل اهـــداف انســـانـــي و                  
آزاديخواهانه و روحـيـه رزمـنـده و             
جسارتش، به چـهـره مـحـبـوبـي در             

 . ميان آنها تبديل شد
 

شيرخـان يـکـي از چـهـره هـاي               
شـنـاخـتـه شـده و مـحـبـوب مـردم                  
کردستان و يکي از سـخـنـگـويـان و         
نمايندگان کـارگـران در کـردسـتـان             

او عضو اتحاديه آزاد کارگـران  .  بود
ايران، انجمن برق و فلز کرمانشاه و     
کــمــيــتــه پــيــگــيــري بــراي ايــجــاد            
ــود و در                ــهــاي کــارگــري ب تشــکــل
سازماندهي اعتـصـابـات کـارگـري          
در پــتــروشــيـمــي کــرمـانشــاه و در            

برخي ديگر از مـراکـز کـارگـري در             
سنندج و کامياران نقش ايفا کرد و       
بارها به عنوان نـمـايـنـده از جـانـب              

ــحــاب شــد            ــت ــش ان او .  هــمــکــاران
همچنين از سخنرانان مـراسـمـهـاي         

 مارس، روز جهاني کودک و روز     ٨ 
جهاني کارگر در برخي از شهـرهـاي     

ايـن فـعـالـيـت هـا           .  کـردسـتـان بـود      
شيرخان را به چهره اي شناخته شـده     

 . در ميان مردم تبديل کرد
  

شيرخان نبوي بـارهـا از طـرف           
نيروهاي رژيم دستگيـر، زنـدانـي و          

ــار قـــرار گـــرفـــت                  ــحـــت فشـ . تـ
کارفرمايان و دولـت حـامـي آنـهـا              
بارها او را تهديد و تحـت تـعـقـيـب            
قرار دادند که دست از فعـالـيـت در          

ــردارد          ــران بـ ــارگـ ــان کـ ــا .  مـــيـ امـ
شيرخان، تا آخريـن لـحـظـه زنـدگـي            
خود دمي آرام ننشست و در دفـاع         
از منافع کارگـران و سـازمـانـدهـي            
مبارزات آنان وقفه اي در فعاليتـش   

 . ايجاد نشد
  

ــنــجــشــنــبــه ايــن فــعــال              روز پ
کمونيست و يار و ياور کـارگـران و            
تــوده هــاي ســتــمــديــده مــردم، بــا             
شرکت بسـتـگـان و رفـقـايـش و بـا                 
شرکت صـدهـا نـفـر از کـارگـران و                 
مـردم مــنـطـقــه و مـردمـي کـه از                  
شهـرهـاي ديـگـر آمـده بـودنـد، در                

) آســنــگــران( روسـتــاي زادگــاهــش       

شرکت کنـنـدگـان     . بخاک سپرده شد  
ــاد                   ــه ي ــا ســکــوت ب در مــراســم ب

 جانباخـتـگـان     شيرخان عزيز و ساير   
راه آزادي و سوسياليزم اداي احـتـرام    
کردند، يکي از فـعـالـيـن کـارگـري              
درمورد مبارزات خستگي نـاپـذيـر       
و انساندوستي او صـحـبـت کـرد و             
سپس در حاليکه دستجمعي سـرود     
انترناسـيـونـال مـيـخـوانـدنـد، او را               

 .بدرقه کردند
  

کــمــيــتـــه کــردســـتــان حـــزب            
کمونيست کـارگـري بـه خـانـواده و             
بستگان عزيز شيرخـان، بـه پـدرش           

حوري آهنـگـر   علي مراد، همسرش   
و فرزندانش اسرين و روژين، آريـز و      

 و به برادرش رفـيـق مـحـمـد              ژوبين
آسنگران، به رفقايش و به کـارگـران        
و مردم آزاديخواه صميمانه تسليـت   
ميگويد و عميقا خود را در غـم و          

 . اندوه آنان شريک ميداند
 

خاطره تالشـهـاي انسـانـي ايـن           
شخـصـيـت مـبـارز و کـمـونـيـسـت                 
محبوب براي هميشه زنـده خـواهـد       

 . يادش گرامي باد. ماند
  

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٩١  تيرماه ٢ 
 ٢٠١٢  ژوئن ٢٢ 

 پيام تسليت کميته کردستان حزب کمونيست کارگري                                           
 ) آسنگران       ( به مناسبت درگذشت کارگر کمونيست شيرخان نبوي                                           
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 ۹  ماه ژوئن بـرابـر بـا          ۲۹ روز جمعه   
تير ماه در شهر کلن آلـمـان گـرد هـم مـي              

 آئيم و ياد شيرخان نبوي 
را با نمـايـش گـوشـه اي         ) آسنگران )

از فعاليتهاي او در جنبش کارگـري ايـران         
و دفـاع از حـقـوق مـحـرومــان، گـرامــي                 

 . ميداريم
شيرخان يکي از فعاليـن خـوشـنـام و            
محبـوب کـارگـري در ايـران بـود کـه بـا                    

فعاليت در تشکلهاي متعـدد کـارگـري و            
تشکلهاي مدافع حقوق کودک و فـعـالـيـت        
در جنبش برابري طلبانه زنـان، بـه چـهـره              
اي محبوب و دوسـت داشـتـنـي در بـيـن                 
ــويــژه در شــهــرهــاي               مــردم کــردســتــان ب
کامياران و سنندج و کـرمـانشـاه تـبـديـل              

 . شده بود
در روز   )  آسـنـگـران   ( شيرخان نـبـوي      

اول تيرماه در مـحـل کـارش در سـنـنـدج               

دچار ايست قلبي شد و مـتـاسـفـانـه بـراي             
با پـخـش خـبـر       .   هميشه از ميان ما رفت 

مرگ اين فـعـال سـرشـنـاس و مـحـبـوب                  
کارگران و مردم زحمتـکـش، هـزاران نـفـر           
روانه زادگاه او شده و در چند روز گـذشـتـه       
دوسـتــان و هــمــکــاران و هــمـفــکــرانــش،              
همسر و فرزندان و پدر و خانواده او را در           
حلقه محبت خود گرفته بـه آنـهـا و هـمـه                 

 . آزاديخواهان دلگرمي و اميد بخشيدند
ما هم در خـارج کشـور بـا دريـافـت                
نامه و پيام و تـلـفـن هـمـدردي  از طـرف                 
صف وسـيـعـي از دوسـتـان و هـمـراهـان                   
مورد محبت قرار گرفتيم و هـمـيـنـجـا از          

همه آنهـا نـهـايـت تشـکـر و قـدردانـي را                    
 . داريم

با گراميداشت يـاد شـيـرخـان نـبـوي             
نقش برجسته اين شخـصـيـت    )  آسنگران( 

محبوب کارگري و ايده هـا و آرمـانـهـاي              
 .  انساني او را گرامي ميداريم

در مراسم دفن شيرخان هـمـکـاران او        
و دوستان و يارانش سرود انـتـرنـاسـيـونـال           
خواندند و با حمل شعار و پالکـارد يـاد او        

روز پنجشنبه بـعـد از       .  را گرامي داشتند  
ظهر مراسم ديگري در مـحـل دفـن او در             
روستاي آسـنـگـران از تـوابـع کـامـيـاران                 

 . برگزار ميشود

ما هم همراه دوستداران، بسـتـگـان و       
رفقاي شيرخان روز جمعـه در شـهـر کـلـن               
آلــمــان گــرد هــم مــي آيــيــم و يــاد ايــن                    
کمونيست برجسته و اين رهـبـر کـارگـري            

 . را گرامي ميداريم
برادر شيرخان       (محمد آسنگران       

 مينا احدي      -)  نبوي
 ***** 

محل و ساعت مـراسـم يـاد بـود در               
 آلمان  -شهر کلن
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دعوت به مراسم ياد بوددر گراميداشت ياد شيرخان                
 )  آسنگران  ( نبوي 

  فعال محبوب و سرشناس کارگري         

متولـد  )  آسنگران(شيرخان نبوي  
 و از خـــانـــواده اي               ١٣٥٠ ســـال    

تــنــگــدســت در روســتــاي آهــنــگــران          
 از توابع کامياران متـولـد   ) آسنگران( 

از ابـتـداي زنـدگـي او تـا دوران                .  شـد 
بلوغ و آشنا شدن با عـوامـل و عـلـل              
فقر و نداري و تـبـعـيـض مـوجـود در               
جامعه، همانند زنـدگـي مـيـلـيـونـهـا              
انسان تحت ستم ديگر نکته برجسـتـه         

آنچـه کـه بـه        .  اي در آن ديده نمي شود 
شخصيت شيرخان جلوه اي مـتـفـاوت        
بــا بســيــاري از هــم ســرنــوشــتــانــش              
بـخـشـيـد، دوره اي اسـت کـه افـکــار                  
انقالبي و انساندوستانه و کمونيستـي      
اش شکل گرفت و وارد دوره اي جديد     

 . از زندگي اجتماعي گرديد
زندگي اجتماعي شيرخان سـراسـر    
مـبــارزه، اعــتـراض و آگــاهـگــري در             
مـيــان انسـانــهــاي بـي حــقـوق و بــي                 
نصــيــب از امــکــانــات مــوجــود در             

انسـانـي خـونــگـرم و         .  جـامـعــه اســت    
بسيار صميمي با دوستان و آشـنـايـان       
و غمخوار اکثريـت مـحـروم جـامـعـه              

او در عين حال دشـمـنـي آشـتـي          .  بود
ناپذيري با اقليت مـفـتـخـوري داشـت           
که اين دنياي وارونه را تـدارک ديـده و        
فقر و نداري، بي تاميني و نـابـرابـري            

آرزوهـاي  .  به مردم تحميـل کـرده انـد         
بلندي در سر داشت و براي تحققـشـان       

ساخـتـن دنـيـائـي        .  آني تعلل نمي کرد 
ديگر را ممکن مي پنداشت و برايش       

دنـيـاي   .  مجدانه فـعـالـيـت مـي کـرد            
آرزوهاي شيرخان، دنيائي فاقد از بـي       

او بـراي    .  حقوقي، فقر و نابرابري بـود     
دنيائي مبارزه مـيـکـرد کـه شـادي و             
رفاه براي عموم انسانها رکن اصليـش        

او براي بر پائي چنيـن دنـيـائـي       .  باشد
دنـيـاي   .  زنده بود و زندگـي مـي کـرد          

انسانهاي آزاد و برابر، دنيائـي کـه در          
او بـا    .  آن کودک کار و خيابان نـبـاشـد      

ديدن هر کودک دسـت فـروشـي کـنـار              
خيابان قلبش آزرده مـي شـد و از تـه             
دل به اين دنـيـاي وارونـه لـعـنـت مـي               

 . فرستاد
شيرخان خود يک کارگـر بـود کـه           
هر روز مورد استثمار و بـهـره کشـي              

ولـي او اهـل تـمـکـيـن             .  واقع مي شد  
ــودن                 نــبــود و اعــتــقــادي بــه ابــدي ب

يقين کامل داشـت    .  سرنوشت نداشت 
که مي شود سرنوشت را دگرگون کرد    
و دنيا را آنگونه کـه شـايسـتـه انسـان              

امـا او فـقـط        .  متمدن است، سـاخـت     
يک انسان آگاه نبود و آگاهـيـش را در        

او يـک    .  ذهـن خـود اسـيـر نـمـي کـرد               
انقالبي کمونيست بود و مصـمـم بـه             

از هر مجـالـي بـراي انـتـقـال            .  مبارزه
انديشه اش به ديگـران اسـتـفـاده مـي              

 . کرد
شيـرخـان انسـانـي شـوخ طـبـع و                
صميمي بود و به خـاطـر ايـن ويـژگـي            
اش خيلي سريع در ميـان مـحـافـل و              
جمعهاي مختلف جا باز مـي کـرد و            

در .  مــورد احــتــرام واقــع مــي شــد              
برخوردهايش مذهب، رنـگ، نـژاد و          
جنسيت نمي شناخت و نسبت بـه هـر      
گونه عامل تفرقه افـکـنـي در مـيـان             
کارگران به افشاگري مـي پـرداخـت و           
انســانــيــت و مــنــافــع و مــنــاســبــات           

اعتـقـاد بـه      .  انساني را تبليغ مي کرد 
مبارزه جمعي داشت و بـراي مـتـحـد             
ســاخــتــن انســانــهــا در عــرصــه هــاي           

بـا  .  مختلف با جديت تالش مي کـرد     
شکل گيري اولـيـن تشـکـل کـارگـري              

 شمسـي، يـعـنـي       ۸۰ سراسري در دهه  
کميته پيگيري براي ايجاد تشکلهـاي      
کارگري به عضويت آن در آمد و بـراي   
مــتــشــکــل کــردن کــارگــران هــر چــه             

. بيشتري در آن تشکل فـعـالـيـت کـرد        
شــيــرخــان عضــو انــجــمــن صــنــفــي             
کارگران برق و فلزکار کرمانشاه شد و       
از روز تاسيس اتحاديه آزاد کـارگـران          
ايـران عضــو ايـن تشــکــل بــود و در                
ادامه اين فعـالـيـتـهـا جـمـع فـعـالـيـن                  
کارگـري کـامـيـاران را هـمـراه ديـگـر                 

 . فعالين اين عرصه سازمان داد
شيرخان پيگيرانه به دنبال کسـب      
خبر از مراکز کارگري بود وبه مـراکـز      
در حال اعتصاب سـر مـي زد تـا بـا                  
کـارگــران تــمـاس بــگــيــرد و آنــهــا را               

از کسـانـي بـود کـه           .  راهنمائي کـنـد    
براي خـانـواده هـاي کـارگـران دربـنـد                
کمک مالي جمع مي کـرد و خـود بـه            

ــات  .  ديــدنشــان مــي رفــت       اعــتــصــاب
متعددي را به کـمـک ديـگـر فـعـالـيـن               

از آن   .  سـازمـانــدهـي و هــدايـت کــرد          
جمله اند اعتصابات طوالني و موفق       
کارگران در پتـروشـيـمـي پـلـي اتـيـلـن               

 و   ٨٧ سنگين کرمانشاه در سالهـاي       
 و اعتصابـات دو سـال اخـيـر در              ٨٨ 

. نيروگاه سـيـکـل تـرکـيـبـي سـنـنـدج                
شيرخان فقط سازمانده اعـتـصـابـاتـي        
نبود که خود در آنها ذينفع باشـد، در       
خيلي از اعتصابات کارگران شرکتـهـا    
و ديگر مراکز کارگري شـرکـت فـعـال          
داشت و در کنار کارگران اعـتـصـابـي         

همسرنوشـتـان و هـم        .  قرار مي گرفت 
طبقه اي هايش را راهنمائي مي کـرد        
ــه اتــحــاد و مــقــاومــت                    و آنــان را ب
متحدانه در مقابل سـرمـايـه داران و            

 .کارفرمايان تشويق مي نمود
اين انسان مبارز و انقالبي فـقـط          

يک فعال کارگري نبـود، بـلـکـه فـعـال              
همه جنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي مـانـنـد                 
جنبش برابري طلبانـه زنـان، جـنـبـش            
دفــاع از حــقــوق کــودکــان و ديــگــر               

بـه هـر     .  جنبشهاي آزاديخواهانـه بـود     
مناسبتي شيرخان در کار تـبـلـيـغـي،           
نصب پالکارد در ميادين و خيابانـهـا       
و هر کار ديگري که الزم بود، فعاالنه       

او هــيــچــيــک از           .  شــرکــت داشــت      
جنبشهاي اجـتـمـاعـي و مـتـرقـي را                
بـيــگــانـه از جــنـبــش کــارگـري نــمــي               
دانست و به همين خاطر تـقـويـت ايـن        

. جنبشها را با اهـمـيـت مـي دانسـت            
برگزاري مراسمـهـاي اول مـه، هشـت            
مارس و روز جهـانـي کـودک فـرصـت             
هائي بود تا شيرخـان از چـنـد هـفـتـه                
قبل از رسـيـدن آن روزهـا بـا شـور و                   

. شوق فراوان براي تدارکشان کار کـنـد   
او بحـق يـکـي از سـازمـانـدهـنـدگـان                 
اصـلـي آن مـراســم هــا در شــهـرهــاي                
مختلف از جملـه در شـهـرکـامـيـاران              

امـا کـار او مـحــدود بـه شـهــر                 .  بـود 
خيلي از مراسم ها بـه  .  کامياران نبود 

مناسبتهاي روز جهانـي کـارگـر، روز          
جهاني زن و روز جـهـانـي کـودک در                 
شهرهاي سـنـنـدج و کـرمـانشـاه نـيـز                 
عرصه هاي ديگري از فعالـيـت او بـه            
عنوان سازمانده و تدارک کننـده آنـهـا        

 . بود
شيرخان در ازاي فعاليت هـايـش،        

بـارهـا   .  تاوانهاي زيادي نيـز پـرداخـت       
تــوســـط اطـــالعـــات و نـــيـــروهـــاي            
انتظامي تهـديـد و بـازداشـت شـده و               
اذيت و آزار ديد و بـارهـا در مـحـيـط            
هــاي کــار از ســوي کــارفــرمــايــان و              

امـا  .  عواملشان تهديد و اخـراج شـد         
هيچکدام از اين فشارها  نتوانست او     
را از ادامه راهش بازدارد و همواره بـا      
روحيه تر و پر شورتر به فعاليتـهـايـش     

 .ادامه مي داد
ــد دارد             . شــيــرخــان چــهــار فــرزن

اسرين، روژين، آريز و ژوبين، هـمـسـر          
شيرخان حوري آهـنـگـر بـعـد از جـان                
باختن شيرخان، دومين شوک عـمـيـق         
از دست دادن دو عـزيـزش را تـجـربـه               

بـار اول بـا از دسـت دان بـرادر                 .  کرد

عـــادل ( عـــادل آهـــنـــگـــر    جـــوانـــش،     
 واين بار با ۶۴ ٣ ۱ در سال  ) هورامي

از دست دادن  دوست و يار و هـمـسـر         
 . عزيزش شيرخان

متأسفانه شيرخان عـزيـز روز اول        
 حـيـن کـار در نـيـروگـاه               ١٣٩١ تيـر    

سيکل ترکيبي سنندج دچـار سـکـتـه          
قلبي شد و به خاطـر نـبـود پـزشـک و                 
امکانات پزشکـي مـنـاسـب قـبـل از              
رسيدن به بـيـمـارسـتـان جـانـش را از                  

 . دست داد
 يادش گرامي باد

  *»حوري«
 اشکهايش را

 بر خاطرات با تو بودن
 مي باراند                         

 بر زندگي اي که با مهر تو
 زنده بود                          

 و لبخندت
 خرمني از آفتاب را
 بر سفره مي نشاند

 بلنداي رنجنامه ات
 چه پر نشيب و فراز است

 شادمانه هايت
 تنها آنگاه جلوه مي نمود

که بر چـهـره اي بـذر شـادي مـي                 
 کاشتي

 دريغا  اما اي
 تو به هشدارباشهاي تن ات

 اعتنا نکردي
 زنده، زنده آب شدي

 بي هيچ همدردي با قلبت
 سفرنامه تلخي بود
 که آرزوهاي بلندت
 با سطرهاي کوتاه

 و ناخوانا
 باز بگذاري

 اي کاش مي پاييدي
 و رؤياهايت را

 .در دنياي بهتر مي ديدي
 ***** 

 حوري اسم همسر شيرخان است* 

 ) آسنگران       ( زندگينامه شيرخان نبوي                       
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ناصر پيتزا، از جمله مرداني بـود        
که در همـه کـارهـاي يـدي تـخـصـص                
داشت و هرجا هر کار سختي بـود، او       

در اين پـروژه  .  را ميشد آنجا پيدا کرد 
خانه سازي هم او برقکار بـود و چـون           
عالقه من را به اينکار ديد پيشـنـهـاد     
کرد بهش کمک کنم و در حـيـن کـار                
چگونگي سيم کشي و ريزه کـاريـهـاي        
آنرا به من ياد مي داد و خـيـلـي زود              
کل برقکـاري مـرکـز پـزشـکـي را بـه                  
عهده من گذاشت و خودش فقط گـاه          
گاهي به من سر مي زد و اشـکـاالتـم          

اوائــل .  را رفــع و رجــوع مــي کــرد               
مسئولين مـرکـز پـزشـکـي اعـتـراض             
مي کردند که چطور يک فرد ناشي که     
هنوز بدرستي فرق فاز و نول را نـمـي             
داند، مي تواند مسئوليت سيم کشي     
چنان ارگـان شـلـوغ و پـرکـاري را بـه                  

اگـر بـراي     .  شوخي نبود.  عهده بگيرد 
ــه وســط يــک عــمــل جــراحــي                 نــمــون
سيمهاي برق اتصـالـي مـي داد چـي              
ميشد و اگر دستگاههاي گران قيمت       
ــرداري و                 آزمــايشــگــاه و عــکــس ب
دنــدانــپــزشــکــي در اثــر ســيــم کشــي            
نادرسـت مـيـسـوخـت، از کـجـا مـي                 

. توانستيم آنها را دوباره تهـيـه کـنـيـم           
ناصر به آنها اطمينان داد کـه مـن بـه          
اندازه کافي ياد گرفته ام و بعالوه ايـن       
حکم در مورد همه چـيـز صـدق مـي              

مگر بناهاي ما چقدر بنا بودنـد  . کرد
يا گچکارها و سـيـمـانـکـارهـا چـقـدر              

بهـرحـال هـرکسـي هـر          .  اينکاره بودند 
کاري از دستش بـر مـي آمـد در حـد              

و مـن در آن        .  توانش انجام مـي داد      
شرايط و به نسبـت ديـگـران بـرقـکـار               

چيزي که احتماال پذيرش .  خوبي بودم 
مرا بـعـنـوان بـرقـکـار بـراي ديـگـران                  
سخت تر مي کرد ايـن بـود کـه زنـهـا              
عموما عالقه زيادي به کارهاي فـنـي       
نشان نمي دادند و وقتي کسـي مـثـل         
من پيدا مي شد که فـازمـتـر و سـيـم             

چين به دست روي نردبان مي رفـتـم و      
تقسيمهاي برق را وصـل مـي کـردم،            

 . براي خيليها عجيب بود
 

بعد از مدتي ديگر کامال بعنـوان    
. برقکار برسميت شناختـه شـده بـودم         

حتي تعداد شيفتهاي من را در بخـش    
بيماران بستري کم کردند کـه بـه کـار             

ديگر نه تـنـهـا بـراي       . سيم کشي برسم 
مرکز پزشکي کـه حـتـي بـراي خـانـه                 
هاي شـخـصـي هـم سـيـم کشـي مـي                  

هرچند که چند اشتباه اسـاسـي     .  کردم
کرده بودم و بعضي جاهـا سـيـمـهـا را           
عوضي وصل کرده بودم و پريزها تند     
تند فيوز مي پراند، اما در مـجـمـوع        
خـــوب يـــاد گـــرفـــتـــه بـــودم و بـــا                   
استانداردهاي آنـجـا کـار مـهـمـي را                

ناصر بـا افـتـخـار در         .  پيش برده بودم 
مورد من حرف مي زد و انگار دختـر    
خودش در کاري مـوفـق شـده، از هـر             
فرصتي استفاده ميکـرد کـه از کـارم            

با وجـود ايـن چـنـد بـار              .  تعريف کند 
چيزي نمانده بودم خودم را بـه کشـتـن          

يکبار يکي از سيمهاي اصـلـي     .  بدهم
مـن  .  را باد زده بود و پـاره کـرده بـود           

فيوز مادر را در آوردم که بتوانم سـيـم     
در حالي کـه سـيـمـهـاي        . را وصل کنم 

لخت را در دست داشتم و داشتم آنـهـا      
را به هم وصـل مـي کـردم، يـکـي از                  
پزشکياران که فـکـر کـرده بـود، مـن               
يادم رفتـه فـيـوز را سـرجـاي خـودش                

. بگذارم، آنرا دوباره بـه بـرق زده بـود             
مـوج الــکــتــريســتــه کــه از بــدن مــن              
گذشت تمام چهارچوب سيـسـتـم مـرا          
چنان بشدت به لرزه درآورد که تـا يـک       
هفتـه بـعـد از آنـهـم بـعـضـي وقـتـهـا                      
نـاخــودآگـاه لــرزش شــديــدي ســراپــاي          

شـانـس آوردم     .  وجودم را مـي گـرفـت       
علي همان نزديکـيـهـا بـود و بـا يـک                  
تکه چوب سيمهاي برق را از من جـدا     

 . کرد
به نسبت اردوگاههاي ديـگـر، در        
زرگويز زندگي راحت تـر و مـدرن تـر             

. کال امکاناتمان بهتر شـده بـود      .  بود
مرکز پزشکي بـه مـراتـب بـزرگـتـر و                
جـادارتــر بــود و امـکــانــات بــهــتــري             

ديگر مانند گذشتـه مـجـبـور       .  داشت
نبوديم سرنگهـا را چـنـديـن بـار ضـد                
عفوني کنم تا جائي که ديگر سوزنهـا   
آنقدر کند شود که پـوسـت را سـوراخ           

وســايــل جــراحــي مــدرنــتــري      .  نـکــنــد 
داشتيم و امـکـانـات بـهـداشـتـي، از                

تخت و مالفـه بـگـيـر تـا مـواد ضـد                  
عفوني کـنـنـده و حـمـام و غـيـره بـه                     
ميزان قابل قبول تري در اخـتـيـارمـان       

 . بود
بعد از ساختن ارگـانـهـاي اصـلـي            
همه شروع کـردنـد بـه خـانـه سـاخـتـن                

اکثر مـواد الزم بـراي         .  براي خودشان 
سـاخــتــن خــانــه هـا هــمــانـجــا وجــود              

خانه هائي که بـه هـم ريـخـتـه          .  داشت
بود، به اندازه کافي بلوک سالم داشـت      
که بشود يک چهـارديـواري سـاخـت و            
سيمان و ماسـه هـم بـه انـدازه کـافـي                  

براي کومله هـم ارزانـتـر      .  موجود بود 
از چادر در مي آمـد کـه کـمـک کـنـد                

مـن و عـلـي و          .  هـمـه خـانـه بسـازنـد          
پروين و دکتر احمد و فيروزه و علي و    
آذر و هوشيار همگي خانه هايـمـان را       
در يک باغ پر از درخـت پشـت مـرکـز             

خـانـه مـن و عـلـي            .  پزشکي ساختيم 
زير يک درخت شاه تـوت عـظـيـم بـود             
که تابستانها شـاه تـوتـهـاي بـزرگ و               
آبداري مي گـرفـت و روي پشـت بـام                

 . خانه امان را سياه مي کرد
خانه ما به نسبت همه خانه هـاي       

بـخـشـا    .  ديگر سـاده و فـقـيـرانـه بـود             
بخاطر اينکه تـنـبـلـي مـي کـرديـم و                 
اهميتي به قشنگـي و آسـايـش خـانـه             
نمي داديم و بخشا هم بخاطر ايـنـکـه            

بـا وجـود     . پولي نداشتيم چيزي بخريم 
ايـن خــانــه بــود و مــا از داشــتــن آن                  

اما با داشتن خانه و   .  خوشحال بوديم 
ــر يــک ســقــف زيســتــن،                بــاالخــره زي

مـا دو    .  دعواهاي ما هـم شـروع شـد         
نفر هردو کله شق و لـجـبـاز بـوديـم و                
هيچـکـدام حـاضـر نـبـوديـم از حـرف                 

من گـرايشـات     . خودمان کوتاه بيائيم 
فيمينيستي داشتم و هر نوع بـرخـورد         
يا حرفي که مي توانست کوچکتـريـن         
نشـانــي از تـبــعـيــض و مـردســاالري              
داشته باشد، سريعا شـاخـکـهـاي مـرا           

علي هم هنوز عـاري از    .  تيز مي کرد  
گرايشات مردساالرانه نبود و گـاهـي        
وقتها از اينکه مـن بـا کسـي زيـادي              
دوستانه حرف بزنم و شـلـوارم زيـادي            
تنگ باشد و يقه ام زيادي بـاز بـاشـد،         
ناراحت مي شد و حسودي مي کرد و    

و بـعـد     .  رگهاي غيرتش باد مي کـرد      

شروع ميشد، او مرا متهم مـي کـرد          
ــدارم و عــمــدا                  کــه مــن دوســتــش ن
اينکارها را مي کنم که او را نـاراحـت    

منهم او را متهم مـي کـردم کـه        . کنم
فکر مي کند بخاطر اينکه مرد اسـت    
بيشتر از من مي فهمد و مي خـواهـد    

او .  مــن را تــحــت کــنــتــرل بــگــيــرد             
احساس نا امني مـي کـرد و نـگـران               
بود من او را به انـدازه کـافـي دوسـت               
نداشته باشم و وقتي من بـا کسـي بـه         
شيوه بيـخـيـال خـودم بـگـو و بـخـنـد                   

مـن هـم     .  داشتم او حسودي مي کـرد     
. همه چيز را زيادي حقوقي مي ديـدم         

مـن  .  مي گفـتـم ايـن حـق مـن اسـت                
مـن  .  هرکاري دلم بخواهـد مـي کـنـم          

مـن آقـا بـاالسـر نـمـي             . صاحب ندارم 
مـن حـق دارم و ايـن حـق را                 .  خواهم

آنقدر کش مي دادم که ربـطـش را بـا             
. دنــيــاي واقــعــي از دســت مــي داد             

گاهي وقتها عمدا وقتي مي ديـدم او        
از چيزي ناراحت مي شود آنرا تـکـرار       
مي کردم که نشان دهم حاضر نيسـتـم    

عـلـي   .  از حقـوق خـودم کـوتـا بـيـايـم              
انسان رمانتيک و پرشوري بود و آنچه     
را که دوسـت داشـت بـا تـمـام وجـود                  
خود را برايـش وقـف مـي کـرد، مـن                
هنوز نسبت به مـردهـا عـمـومـا بـي               
اعتماد بودم و مي خواستم گـاردم را         

 . در برابر آنها حفظ کنم
علي از مـن دنـيـا ديـده تـر و بـا                   

مـردم شـنـاسـي قـوي          .  تجربه تر بـود    
داشت و معموال بـرداشـتـهـا و پـيـش              
بيني هايش در مورد افراد درسـت از       

من از او بـا سـوادتـر      .  آب در مي آمد 
امـا هـنـوز      .  و کتاب خوانده تـر بـودم       

بالنس درستي بيـن دنـيـاي کـتـاب و              
. عالم واقعيت بـوجـود نـيـاورده بـودم           

خــيــلــي وقــتــهــا افــراد واقــعــي را بــا              
کاراکترهاي کتابهايـم مـقـايسـه مـي            
ــهــا را                    کــردم و بــر هــمــان اســاس آن

 . قضاوت مي کردم
محيط اطرافمان هم کمک زيـادي      

شـرايـط   .  به حل مشکل ما نمي کـرد       
آنقدر غير عادي بود که مـا گـاهـا از              
اينـکـه هـمـديـگـر را داريـم و بـا هـم                      
خــوشــبــخــتــيــم، احســاس گــنــاه مــي          

دوستانمان را مـي ديـديـم کـه         .  کرديم

کسي را ندارند و از تنهائي در رنجنـد     
و کاري هم نمي شـد بـرايشـان انـجـام                

دوست داشـتـن و نشـان دادن آن            .  داد
در مقابل چشم آنها خودنمائي بـنـظـر        
مي رسيد و آنـهـا هـم گـاهـا از روي                   
حسادت حـرفـي مـي زدنـد يـا کـاري                
مي کردند که منجر بـه دعـواي بـيـن            

نصيحتهاي دکـتـر اردالن       .  ما ميشد 
هرچقدر هم که درست بـود، امـا مـن             

با جنسيتـت  . " را بيشتر گيج مي کرد 
" استقاللت را حفـظ کـن    . مبارزه نکن 

مربا درست کردن که خـودبـخـود بـد          " 
اگر خانم مارگارت تـاچـر هـر        .  نيست

روز هم مربا درست کند، باز کسي بـه    
تو بـايـد بـه      .  او نمي گويد زن خانه دار 

لحاظ فکري استقالل نظر و راي خـود     
ايـن مشـکـل بـيـشـتـر            .  را حفظ کنـي   

اما من هـمـيـشـه رابـطـه           ."  زنان است 
تـنـگـاتـنــگ بـيـن مشــغـول شـدن بــه                 
کارهاي خانگي و عدم استـقـالل زنـان       
ــه                    ــودم ک ــئــن ب ــدم و مــطــم مــي دي
مارگارت تاچر هم وقتـي بـراي مـربـا            

 . درست کردن ندارد
خالصه من و علي مـثـل خـروس        
جنگيها با هم دعوا مي کرديم و سـر       
همديگر داد مـي زديـم و گـريـه مـي                
کرديم و نهايتا بعد از دو روز دوبـاره            
آشتي مي کرديم و سعي مـي کـرديـم           
با هم حرف بزنيم و هـمـديـگـر را درک          

فکر مي کنم بيش از هر چيـزي  .  کنيم
دوستيمان بود که ما را کمک کـرد از         

مـا ايـن     .  پس مشکالتمان بـربـيـائـيـم       
توانائي را داشتـيـم کـه بـا هـم حـرف                  
بزنيم و مسائل را بررسي کـنـيـم و بـا             

مـمـکـن بـود از         .  هم روراست بـاشـيـم     
امـا  .  حرف همديـگـر نـاراحـت شـويـم           

. ترجيح مي داديم حرفـمـان را بـزنـيـم            
مـعـمـوال هـرکـدام از مـا در خـلــوت                  
خودش به حرف ديگري فکر مي کـرد    
و به نتيجه مـي رسـيـد کـه او راسـت                

عـلـي مـعـمـوال در          .  مي گفتـه اسـت     
برخوردش صادق تر از من بود و هـر          
وقت مي فهميد اشتـبـاه کـرده اسـت،           

تـو حـق داري       . " آنرا به زبان مي آورد     
من هنـوز هـم تـحـت تـاثـيـر تـربـيـت                    

بـايـد بـه      .  سنتي و مردساالرانه هستم 
". من کمـک کـنـي از آن راحـت بشـم                 

. براي من سخـت بـود اعـتـراف کـنـم              
بندرت پيش مـي آمـد کـه مـعـذرت               

و ( بخواهم و بگويم که اشتباه کرده ام    
از شما چه پنهان خيلـي اشـتـبـاه مـي               

، اما در عمل نشـان مـي دادم          ) کردم
که متوجه اشتباهم شده ام و علي هـم        

 . مي فهميد
 ادامه دارد 

زندگي نامه من     
 )   بخش  بيستم ( 
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پيام تسليت اتحاديه آزاد     

 کارگران ايران  
)  آسنگران (شيرخان نبوي  

 بر اثر ايست قلبي جان باخت  
 

فـعـال   )  آسـنـگـران   ( شيرخان نبـوي  
کــارگــري و از اعضــا اتــحــاديــه آزاد             
کـارگـران ايــران روز پــنـج شــنـبـه اول                

 ٤١ تــيــرمــاه حــيــن کــار و در ســن                 
سـالـگــي بــر اثــر ايســت قــلـبــي جــان               

ــت  ــاخـ ــران           .  بـ ــارگـ ــان از کـ ــرخـ ــيـ شـ
وي .  پيمانکاري نيروگاه سنـنـدج بـود       

از چند روز پيش، از درد ناحيه شـکـم       
و قفسه سينه رنج ميبـرد و در شـهـر              
کامياران به پزشک نيز مراجـعـه کـرده       

اما بدلـيـل فـقـر و تـنـگـدسـتـي                 .  بود
بـنـاچـار صـبـح روز پـنـج شـنـبـه اول                     
تيرماه از شهر کامياران به محل کـار        

 .خود در نيروگاه برق سنندج رفته بود
بنا بر اظهار همکاران شـيـرخـان،          

ــرزش        ١٠ حــدود ســاعــت          صــبــح ل
شديدي تمام بـدن شـيـرخـان را در بـر                 

بـه درمـانـگـاه نـيـروگـاه              و  ميگـيـرد  
مراجعه ميکنـد امـا پـس از تـزريـق               
آمپولي حالش بـهـتـر مـيـشـود و بـر                 
سرکار خود باز ميگردد و به فـاصـلـه        
کوتاهي بار ديگر دچار حـملـه شـديـد          
قلبي ميشود و اين بار به بيمـارسـتـان     

امـا  .  توحيد سننـدج اعـزام مـيـشـود          
 .ديگر دير شده بود

دوســتـــان شـــيـــرخــان، اعضـــاي          
اتحاديه و ديگر فعالـيـن کـارگـري در            
شهر سنندج پس از کسب خبـر اعـزام         
وي به بيمارستان توحيـد، بـالفـاصـلـه          
در آنــجــا حــاضــر شــده بــودنــد امــا                
شيرخان جان باختـه بـود و ديـگـر در               

 .ميان ما نبود
خبر جـانـگـداز فـوت شـيـر خـان                 
بســرعــت در بســيــاري از شــهــرهــاي            

کــردســتــان، کــرمــانشــاه، آذربــايــجــان       
همه ناباورانه و .  غربي و تهران پيچيد   

بـه سـوي کـامـيـاران            با کوهي از غـم    
شيرخان را شب هـمـان   .  رهسپار شدند 

روز، با حضور جمعـيـتـي عـظـيـم کـه               
تــوانســتــه بــودنــد خــود را بــه آنــجــا               
برسانند با طنين سرود انترنـاسـيـونـال      

امـا روز بـعـد دوم          .  به خاک سـپـردنـد      
بـاز هـم روسـتـاي آهـنـگـران                تيـرمـاه  

شاهد حضور جمعـيـتـي هـزاران نـفـره             
ورود و     در طول روز لـحـظـه اي       .  بود

خروج ماشينهاي مملـو از جـمـعـيـت            
که بـراي وداع ابـدي بـا شـيـرخـان در                  
روستاي کوچک آهنگران حضور پـيـدا        

پيـشـاپـيـش     . کرده بودند، قطع نميشد 
 ١٨ جمعيـت عـظـيـمـي کـه سـاعـت                 

مـزار شـيـرخـان بـودنـد پـارچــه                عـازم 
نوشته هايي از اتحاديه آزاد کارگـران،      
کميته پيگيري ايجاد تشکلـهـاي آزاد      
کارگري، انجمن صنفي کارگـران بـرق        
و فلزکار کرمانشـاه و جـمـعـهـايـي از               
فعالين کارگري شهر سنندج بـه چشـم       

در ايـن مـراسـم مـامـوريـن           . ميخورد
لباس شخصي نيز بطور پي در پي در    
حال گزارش به مقامات مافـوق خـود      

امـا جـمـعـيـت جـاضـر بــدون              .  بـودنـد  
کمترين توجهي به آنان و بـا آرامشـي          
که غمي سنگين بر آن سايـه انـداخـتـه         

 .بود مشغول وداع با شيرخان بودند
از )  آســنــگــران ( شــيــرخــان نــبــوي    

جمله کارگراني بود که از هـمـان آغـاز       
تشکيل هيئت موسس اتـحـاديـه آزاد       
کارگـران ايـران فـعـاالنـه بـراي شـکـل                 
گيري اتحاديه تالش کرد و در اين راه      
ــنــگــدســتــي و                   ــقــر و ت ــيــرغــم ف عــل
گرفتاريهاي شديـدي کـه بـراي گـذران            
زندگي داشت از هيچ کوشـشـي دريـغ           

 فرزند پسر و دو ٢ از شيرخان .  نورزيد
 .فرزند دختر به يادگار مانده است

ــران،             ــه آزاد کــارگــران اي اتــحــادي
درگـذشـت نـابـاورانـه شـيـرخـان را بـه                  
همسر و فرزندان وي و خانـواده نـبـوي         

، يــاران و دوســتــان          ) آســنــگــران ( هــا
تسليت مـيـگـويـد و بـا ابـراز                 ايشان

خـود را      تاسف عميق از اين فـاجـعـه،    
 .شريک غم و اندوه آنان ميداند

قــلــب شــيــرخــان در طــول عــمــر            
کوتاهش، بي قرارانه و هميشـه و هـر          
لحظـه بـراي طـبـقـه اش و بـراي يـک                    

مـا شـيـرخـان را         .  زندگي بهتـر تـپـيـد       
ديگر در ميان خود نداريم امـا يـاد و          
خاطره وي بـراي مـا کـارگـران عضـو               
اتحاديه آزاد کارگران ايران تـا ابـديـت           

 .زنده و گرامي خواهد بود
 

  –اتحاديه آزاد کارگران ايران        
 ١٣٩١ سوم تيرماه 
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اطالعيه انجمن صنفي     
 کارگران برق و فلزکار کرمانشاه     
جمعهائي از فعالين کارگري     

 شهرهاي سنندج و کامياران    
به مناسبت درگذشت     

 شيرخان نبوي  
 

ــدو امــروز                     ــال غــم و ان ــم ــا ک ب
 قلب مـاالمـال از     ۹۱ تير ۱ پنجشنبه  

ــدوســتــي دوســت              مــحــبــت و انســان
عزيزمان شيرخان نبوي از تـپـش بـاز            
ايستاد و همه ما دوستان خـود را در            

 .غم فرو برد
شيرخان يکي از فعالين کـارگـري       
شهر کامياران بود که مدت طـوالنـي      
اي از عمر خـود را صـرف مـبـارزه و                
تــالش بــراي بــهــبــود وضــع زنــدگــي            
کارگران و همه انسـانـهـاي رنـج ديـده              

او خــود را تــنــهـا دربســت و             .  نـمــود 
محدود به اعضاء خانـواده اش نـمـي            
دانست، بلکـه نسـبـت بـه سـرنـوشـت                

اکثـريـت مـردم زحـمـتـکـش جـامـعـه                 
 .احساس مسوليت داشت

بــا مــرگ شــيــرخــان نــبــوي مــا              
فعاليـن کـارگـري رفـيـقـي خسـتـگـي                 
ناپذير را از دسـت داديـم و کـارگـران                

 .يک فعال و دلسوز خود را
با ادامه راهش بـراي رسـيـدن بـه              
رفــاه و خــوشــبــخــتــي انســانــهــا يــاد             

 .عزيزش را گرامي مي داريم
انجمن صـنـفـي کـارگـران بـرق و               

 فلزکار کرمانشاه
جمعهـائـي از فـعـالـيـن کـارگـري               

 شهرهاي سنندج و کامياران
 ۱/۴/۱۳۹۱ 

://http
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کميته ييگيري ايجاد تشکل    

شير خان عزيز  : هاي کارگري 
 بدرود 

 
خبر دار شديم که آقاي شـيـر خـان        
نبوي تکنـيـسـيـن بـرق در نـيـرو گـاه                   
ــري                   ــارگ ــن ک ــي ــال ــنــدج و از فــع ســن

ديـروز پـنـجـشـنـبـه مــورخ               خـوشـنـام   
 بر اثـر ايسـت قـلـبـي            ١/٤/١٣٩١ 

 .بدورد حيات گفته است 
ما ازدست رفتن اين عـزيـز را بـه             
خانـواده مـحـتـرمشـان وبـه کـارگـران               
نيروگاه سـنـنـدج و تـمـامـي جـنـبـش                 

 کارگري تسليت ميگوييم
کميته ييگيري ايجاد تشکل    

 هاي کارگري 
 ۲/۴/۱۳۹۱ 
 ***** 

 
پيام کميته هماهنگي براي     

کمک به ايجاد تشکلهاي  
 کارگري  
ــنــجــشــنــبــه           ۹۱  / ۱/۴ روز پ

از فـعـالـيـن     )  آهنگران( شيرخان نبوي   
کارگري باسابقه شهرستان کـامـيـاران        

روز .  بر اثـر حـملـه قـلـبـي درگـذشـت                

ــه       ــع  در روســتــاي        ۲/۲/۹۱ جــم
آهنگران مراسم بزرگداشت وي برگـزار   
گرديد و تشکلهاي کارگري مـتـعـدد،        
پيام هـاي تسـلـيـت خـود را بـر روي                   
پالکاردهاي سرخ رنگ نـوشـتـه و بـه             
ديــوارهــاي خــانــه هــاي ايــن روســتــا             

ــد     اعضــاي کــمــيــتــه      .  آويــخــتــه بــودن
هماهنگي نيز پالکاردي را براي ابـراز     
همدردي با بازماندگان و تـجـلـيـل از             
زحمات اين فعال کـارگـريـف بـر روي              
ديوار تسب کـرده بـودنـد کـه پـس از                 
گذشت نيم ساعت، اداره اطالعات بـا     
تــحــت فشــار قــرار دادن بســتــگــان               
درگذشته، آنـان را تـهـديـد نـمـود کـه                 
نسبت به برداشـتـن پـالکـارد کـمـيـتـه              
ــدام                 ــوار اق ــنــگــي از روي دي هــمــاه

اين در حالي بود که در مـيـان   . نمايند
انبوه پالکاردها و پارچه نوشـتـه هـاي          
سرخ رنگ و بوي کارگري، مـامـوران         
ــه                اداره اطــالعــات تــنــهــا نســبــت ب
پالکارد کميته هماهنگي حسـاسـيـت       
ويژه نشان دادند و بـازمـانـدگـان زنـده             
يـاد نــبــوي را تــهــديــد بــه بــازداشــت              
نمودند، لذا بستگـان درگـذشـتـه نـيـز             
ناچار به بـرداشـتـن پـالکـارد کـمـيـتـه                 

امـا  .  هماهنگي از روي ديـوار شـدنـد        
بــه مــحــض رفــتــن مــامــوران اداره               
اطالعات مجددا پالکاردهاي کميتـه      

 .هماهنگي بر روي ديوار قرار گرفتند
کميته هماهنگي بـراي کـمـک بـه           
ايجاد تشکلهاي کارگـري، درگـذشـت        
اين فعال کارگري پيش کسـوت را بـه           
تمام بستگان، فعالين کارگري و هـمـه    
دوستداران وي تسليت مي گويد و از      
دست رفـتـن او را ضـايـعـه اي بـراي                   

 .جنبش کارگري ايران مي داند
 يادش گرامي باد

 
کميته هماهنگي بـراي کـمـک بـه           

 ايجاد تشکلهاي کارگري
 

http://www.k-
hamahangy.com/images/
stories/pdf/k123.pdf 
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 فرکانس کانال جديد

  و نيم شب۱۲  و نيم تا ۹ هر شب 
 ۸ :  هات برد
  ۱۱۴۷۰ :  فرکانس

  ۱۵۵ : ترانسپوندر
 افقي: پالريزاسيون
 ۲۷۵۰۰ : سيمبل رايت

در اطالعيه هـاي قـبـلـي خـبـر             
ــه                  ــت ــمــي ــه گــزارش ك ــه ب ــم ك دادي
هماهنگـي بـراي كـمـك بـه ايـجـاد                

 خـرداد    ۲۶ تشكلهاي كارگري روز    
ــيــروهــاي امــنــيــتــي جــمــهــوري             ن
اسالمي به مجمع عمومي سـاالنـه       
اين كميته كه در مـحـلـي در كـرج               
بـرگــزار شــده بــود، يــورش بــرده و              
تمامي افراد حـاضـر در مـحـل را               
پـس از ضـرب و شـتــم دسـتــگـيــر                 

پس از آن گزارش ها حـاكـي   .  كردند
 نـفـر از ايـن          ۹ از اين بود كه به جز     

كارگران به اسامي سيروس فتحـي،     
عليرضا عسگري، جليل محمدي،     

پـور،     سعيد مرزبان، مسعود سلـيـم     
مازيار مهرپور، ريحـانـه انصـاري،         
ــژاد و مــيــتــرا                فــرامــرز فــطــرت ن
همايوني كه همچنان در بـازداشـت         

بـرنـد، بـاقـي دسـتـگـيـر                به سر مـي   
شدگان از بازداشت آزاد شـده انـد و         

 روز   ۲۰ براي ريحانه انصاري قـرار      
 ميـلـيـون تـومـان        ۱۰۰ بازداشت و  

 . وثيقه تعيين شده است
 

بنا بر آخـريـن اخـبـار مـنـتـشـر               
 نــفــر فــعــال       ۹ شــده شــش تــن از           

كارگري بازداشت شده در شهر كرج     
به بازداشـتـگـاهـي در شـهـر رشـت               
منتقل شده و مالقاتي بـا خـانـواده       

ــد              . و وكــاليشــان نــيــز نــداشــتــه ان

همچنين روز پنجشنبه اول تيـرمـاه       
ميترا همايوني، سعـيـد مـرزبـان و           
سيروس فـتـحـي تـوانسـتـد تـمـاس               

هاي خود داشتـه    کوتاهي با خانواده  
بعالوه بـدنـبـال مـراجـعـات           .  باشند

ــواده       ــان هــاي مســعــود         مــكــرر خ
نــژاد    پــور و فـرامـرز فـطـرت             سـلـيـم   

زنــدانــبــانــان جــمــهــوري اســالمــي،       
داروهاي ايـن افـراد را کـه سـخـت                

 .بيمار هستند تحويل گرفتند
اين دستگيـريـهـا بـا اعـتـراض            
تشكلها و فعالين كارگري مختلف     
محكوم شده و هم اكنون كمـپـيـنـي      
جهاني براي آزادي ايـن كـارگـران و           
هـمـه كـارگـران زنـدانـي در جـريــان                

با تمام قـوا از ايـن كـمـپـيـن             .  است
حمايت كنيد و به اين اعـتـراضـات          

با طومارهاي اعتراضـي  .  بپيونديد
خود دستگيري فعالين كارگري در      
كرج را مـحـكـوم كـرده و خـواهـان               

تـمـامـي    .  آزادي فوري آنـهـا شـويـد         
كارگران زنـدانـي و هـمـه زنـدانـيـان               
سيـاسـي بـايـد فـورا از زنـدان آزاد                 

 . شوند
 

 كمپين براي آزادي    
 كارگران زنداني  

   ٢٠١٢  ژوئن۲۵ ، ۹۱  تير ۵ 

 آخرين اخبار از فعالين كارگري                            
 دستگير شده در شهر كرج                     

  نفر از كارگران                ۹ 
 همچنان در بازداشت بسر ميبرند                           

 

. مينا گفت ما هـم عـزاداريـم     ...  
قرار بود من براي سخنراني اي که در         
کلن داشتيـم خـانـه مـيـنـا و مـحـمـد                   

گفت بيا اينجا ما دوست داريم  .  باشم
. دوستان و رفقا دور و بـر مـا بـاشـنـد            

تـرديـد   .  براي محمد هـم خـوب اسـت          
ــنــد                 ــتــوان داشــتــم در ايــن شــرايــط ب
مهمانداري بکنند و مينـا اطـمـيـنـان           
داد که بودن من مزاحمتي بـراي آنـهـا       

 .نيست
 

روز جمعه در ايستگاه قطار مينا       
ــردم و او در راه از                       ــات ک را مــالق

. شيرخان و همسر و بچه هايش گـفـت     
هميشه  برايم سـخـت   .  به خانه رسيديم 

چـه  .  است به کسـي تسـلـيـت بـگـويـم             
بگويم؟ غم آخرت باشد؟ قوي باش يـا    
اينکه تـحـمـل کـن؟ بـپـرسـم عـزيـزت                 

 چگونه شد که جان باخت؟ 
 

نـگـاهـم بـراي       .  به خانـه رسـيـديـم       
لحظه اي وجود محمد را کاويـد و در        

چـهـره اي سـفـيـد          .   صورتش نشـسـت   
لبخندي زد و .  شده از غم و بي خوابي  

همـديـگـر را تـنـگ          . به سوي من آمد 
و بـاز ايـن تـرديـد           .  در آغوش گرفتيم  

. لعنتي در اين مواقع به سـراغـم آمـد         
آيا مي توانم حـرفـي   .  ماندم چه بگويم 

بزنم که صميمي باشـد و واقـعـيـت را            

 !همين. بيان کند؟  گفتم متاسفم 
 

دو دختر نـازنـيـن مـحـمـد انـگـار               
يـکـي داشـت      .  محافظين بابا بـاشـنـد     

عکس هاي عمو شيـرخـان را اسـکـن             
مي کرد و ديگر هم بغل دست محمد       

انگار مي خـواسـتـنـد بـا        .  نشسته بود 
وجود شان و بـا عشـق شـان بـه پـدر                    

در بـيـکـران    . بگويند ما اينجا هستيم 
ما دستـت را در دسـت         .  درد گم نشو 

 . داريم
  

چيزهائي از آدم هاي بخـصـوصـي       
که در کردستان و در جنبش کـارگـري       
کارهاي فـوق الـعـاده اي انـجـام داده                
بودند  شنيده بودم خيلي سر بسـتـه و         

. همچون سايـه اي بـر ديـوار         .  پوشيده
. شايد قطره اي در بيـکـران اقـيـانـوس            

همين اندازه از شناخت قوت قلب من       
اينکه جنبـش کـارگـري در        .  و ما بود 

ــران روي دوش چــه انســان هــاي                   اي
شريفي ساخـتـه شـده و سـاخـتـه مـي                  

محمد آرام و بي اينـکـه سـئـوال       .  شود
زوايـائـي   .  کرده باشم از شيرخان گـفـت   

از کارهاي فـوق تصـور يـک انـقـالبـي               
انگار من بهانـه اي بـودم       .  کمونيست

. تا او بتواند براي دل خود حرف بـزنـد       
هر لحظه که مي گفت، انساني بـزرگ        
تر و شريف تر در برابر ديـدگـانـم جـان          

کسي که حـتـمـا بـايـد در          .  مي گرفت 
برابر عظمت کار و فـعـالـيـت انسـانـي            

 .اش به تعظيم سر فرود آورد
 

طي ايـن دو روز دائـمـا خـانـه از                 
. ديدار کنندگان پر و خـالـي مـي شـد             

مينا، اين ناخداي زندگي مواظب هـر      
بـا  .  آنچه بايد صورت مي گرفـت بـود     

يک حرکت سـر يـا يـک جـملـه فضـاي                 
او بـايــد    .  حـاکـم را عـوض مــي کـرد            

از دخـتـران،     .  هواي همه را مي داشت  
 . همسر و مهمانان

 
شنيدم شيرخان با همسر و چـهـار         

ايـنـهـا را      .  فرزندش زندگي مـي کـرد       
. محمد با حسرت و نگراني مي گفت   

شيرخان رفت اما هـمـسـر و بـچـه            ... 
 ... هايش 
 
مي گفت، اما همزمان به ولـع         -

و دقت به صـفـحـه کـامـپـيـوتـر چشـم                
متني را اديت مي کرد و .  دوخته بود 

مينا گاها انتقادکي . آرام مي گريست  
مـحـمـد جـان تـو الزم            . ...  مي کـرد   

نيست اين کارها را بکني، من هستـم   
اما مـحـمـد در        ...   اين کار ها با من 

جستجوي نشانه اي از تحرک در ايـران        
دوستان و ياراني .  عکس ها آمد. بود

که خود را به زادگاه و خانـه هـمـرزم و          
مـي  .  رفيق مبارزشان رسـانـده بـودنـد       

گويند روز بعد از مرگ شيرخان بيـش      
از هــزار نــفـر در کــنـار خـانــواده اش                 

ياد او را گـرامـي داشـتـنـد و                .  بودند
در ايـن فـرصـت      .  پرچم ها بر افراشتند 

 کوتاه و اين جمعيت؟ 
 

صـبـح روز يـکـشــنـبـه هـمـراه بــا                 
. شيرخان از مينا و محمـد جـدا شـدم        

انگار همه روز هاي زندگي مان را بـا          
او در کـنـار مـن          .  هم گذرانده بـوديـم     

حاال مي تـوانسـتـم بـا او حـرف             .  بود
با او بخندم و با هم  موانع پيش .  بزنم

او بـا  . پاي جنبش مان را بررسي کنيم 
در قلب همه کـودکـانـي کـه         . ما است 

در .  براي بهتر زيستـن شـان جـنـگـيـد            
قلب طبقـه کـارگـري کـه تـالش کـرد                

او در قلب انسانـيـت   .  متحد شان کند  
 . زنده است

زنده باد شير خان نبوي    
 ) آسنگران (

 براي محمد آسنگران    -بياد شيرخان 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کيوان جاويد          


