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مشاهدات از نزدیک بر روند کمک های مردمی به زلزله زدگان و 
واکنش دولت سرمایه داری ایران به آن! 

و  امداد  نیروهای  رسیدن  از  پیش  و  کرمانشاه  ی  زلزله  دادن  رخ  ساعات  اولین  از 
حنات، جمهوری اسالمی ماموران امنیتی و پاسداران سپاه را برای پیشگیری از 
مسلح،  نیروی  هزاران  فرستاد.  آحنا  به  زده  زلزله  ی  منطقه  در  اعتراضی  هرگونه 
مردمی  به  شلیک  ی  آماده  را  هایشان  سالح  تنها  مشخصی،  ی  فایده  هیچ  بی 
کرده بودند که آوار ناکارآمدی و بی مسئولیتی رژیم جمهوری اسالمی بر سرشان 

خراب شده بود. 

و  امنیتی  جو  است.  داشته  ادامه  نیز  امروز  تا  و  زلزله  از  پس  روزهای  در  روند  این 
متام  با  سپاه  است.  مشخص  و  مشهود  زده  زلزله  مناطق  متام  در  سنگین  نظامی 
امکانات موجودش در روستاهایی که به طور مشخص، اکثریت ساکنان آن ها را 
تشکیل  اسالمی  جمهوری  داری  سرمایه  دولت  ضد  گرایشات  با  نیروهایی 
می دهد کارناوال های عقیدتی و بساط مداحی به راه انداخته است تا متام اوضاع 

را زیر نظر داشته باشد. 

رسد،  می  زدگان  زلزله  شرایط  تسهیل  در  دولت  بدیهی  وظایف  به  کار  که  آحنا  اما 
اثری از تکاپوی دولت دیده منی شود. مردم در خوشبینانه ترین حالت، در سرما و 
کامل  تخریب  دچار  که  هایی  خانه  به  اند.  شده  داده  اسکان  چادر  در  باران  زیر 
در  دولت  و  است  نگرفته  تعلق  چادر  دارند،  فروریخنت  امکان  آن  هر  اما  اند  نشده 
باید  ای  خانواده  هر  که  است  کرده  اعالم  زدگان  زلزله  زندگی  شرایط  با  قماری 

میان سه میلیون تومان پول و یا کانکس یکی را انتخاب کنند. 

نقاط  اکثر  در  سیل  و  زلزله  همچون  اتفاقاتی  ایران،  جغرافیایی  شرایط  به  توجه  با 
های  مسکن  مقاومت  به  دولت  توجهی  بی  اما  است.  محتمل  همیشه  ایران 
بالیای  های  آسیب  از  پیشگیری  در  اسالمی  جمهوری  ناتوانی  و  روستایی 
و  کارگر  طبقه  ویژه  به  و  مردم  برای  بزرگ  های  چالش  به  را  اتفاقات  این  طبیعی، 
از  و  گذرد  می  سال  پنج  تنها  ورزقان  و  اهر  ی  زلزله  از  کند.  می  تبدیل  زحمتکشان 
متام  در  اسالمی  جمهوری  ی  دغدغه  تنها  اما  ماه.  چند  تنها  آذربایجان  در  سیل 

جناح های ساختگی آن حفظ وضعیت موجود نظام است. 

ختم  زده  زلزله  مناطق  از  سازی  پادگان  به  زلزله  ی  مساله  با  امنیتی  برخوردهای 
نشد. پس از آنکه گروه های اجتماعی متکی به اراده ی خود و مستقل از دخالت 
حکومت آغاز به تدارک کمک به زلزله زدگان کردند، فشار امنیتی بر این گروه ها 
به  مسلح  سارقان  مانند  رژیم  ماموران  تبریز،  و  الهیجان  در  شد.  آغاز  نیز 
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 وـیژهُ زـلزـله ـغرب اـیران

گزارش میدانی از 
واکنش پاسداران 

جمهوری سرمایه داری 
اسالمی نسبت به 

فعالیت مستقل کمک  
رسانی به زلزله زدگان

امـروز پـنج شـنبه ۲۵ آبـان مـاه ۱۳۹۶ 
در حــــــالــــــی کــــــه جــــــمعی از نــــــیرو هــــــای 
مــــــردمــــــی مســــــتقل در تــــــبریــــــز از زمــــــان 
وقــــوع زلــــزلــــه تــــا کــــنون ، مــــشغول جــــمع 
آوری و ســــــــامــــــــان دهــــــــی اقــــــــالم جــــــــمع 
آوری شـــده بـــرای کـــمک و رســـانـــدن بـــه 
دســت مــردم زلــزلــه زده ســرپــل ذهــاب و 
روســـــــــــتا هـــــــــــای اطـــــــــــراف آن بـــــــــــودنـــــــــــد ، 
مـــــــــــــزدوران نـــــــــــــظام ســـــــــــــرمـــــــــــــایـــــــــــــه داری 
جــمهوری اســالمــی ایــران ، در هــنگام 
بـــــــارگـــــــیری ایـــــــن کـــــــمک هـــــــای مســـــــتقل 
مــــردمــــی در انــــبار ایــــن اقــــالم حــــاضــــر 
شـــــدنـــــد و بـــــا مـــــمانـــــعت از ارســـــال ایـــــن 
کــــــمک هــــــا بــــــه مــــــردم زلــــــزلــــــه زده ، ایــــــن 
اجـــناس را کـــه حـــاوی وســـایـــل و لـــوازم 
گــــــــــرمــــــــــایــــــــــشی ، بهــــــــــداشــــــــــتی و مــــــــــواد 
خـــــــــوراکـــــــــی بـــــــــودنـــــــــد را مـــــــــصادره و در 
اخــــــــــــــتیار نــــــــــــــیروهــــــــــــــای حــــــــــــــالل احــــــــــــــمر 

گذاشتند. 
ایـن مـزدوران لـباس شـخصی کـه خـود 
را مــــــامــــــوریــــــن پــــــلیس امــــــنیت مــــــعرفــــــی 
کـردنـد بـه بـهانـه ی نـداشـنت مـجوز الزم 
بــــــرای ارســــــال کــــــاال هــــــا بــــــه ایــــــن عــــــمل 
شـنیع و ضـد مـردمـی دسـت زدنـد .…. 

بقیه در صفحه بعد

 کارگر پیشتاز
. کنترل کارگری بر تولید و توزیع!  . افزایش دستمزدھا متناسب با تورم!  . دفاتر دخل و خرج باز گردد! 
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مصادره  انبارها  اموال  و  کردند  حمله  مستقل  های  کمک  آوری  جمع  انبارهای 
شد. در تهران، کرج، کرمانشاه و چند شهر دیگر نیز وزارت اطالعات با احضار، 
با  همدلی  گرفنت  شکل  از  جلوگیری  به  اقدام  تهدید،  و  موقت  بازداشت 

زلزله زدگان کرد. 

و  ذاتی  وظایف  احنام  جای  به  اسالمی  جمهوری  داری  سرمایه  دولت  حقیقت  در 
به  است،  بوده  ایجادش  مسبب  خود  که  شرایطی  تسهیل  در  خود  بدیهی 
های  برچسب  ایجاد  با  و  پرداخت  زده  زلزله  مناطق  به  رسانی  کمک  از  جلوگیری 
یک  از  تا  کرد  معرفی  امنیتی  جرم  یک  عنوان  به  را  زدگان  زلزله  به  کمک  امنیتی 
سو امکان هرگونه عمل مستقل را از فعاالن اجتماعی سلب کند و از سوی دیگر 

با این بهانه جلوی همبستگی مردمی و هر فعالیت محتملی را بگیرد. 

که  کنیم  می  اشاره  زده  زلزله  مردم  به  خطاب  کارگری  اقدام  ی  کمیته  فعاالن  ما 
دولت  دوماً  و  آنهاست  برای  آمده  پیش  وضعیت  مسبب  اسالمی  جمهوری  اوالً 
زدگان  زلزله  به  رسانی  کمک  برای  اصلی  مانع  اسالمی  جمهوری  داری  سرمایه 

است. 

شرایط  برای  را  خود  باید  هایشان  فعالیت  سایر  کنار  در  کارگری  و  سیاسی  فعاالن 
اسالمی  جمهوری  از  پیش  قدم  یک  تا  دارند  نگه  آماده  طبیعی  بالیای  دادن  رخ 

بتوانند در سازماندهی کمک ها و تسهیل شرایط پیش آمده ایفای نقش کنند. 

پیش به سوی تشکیل کمیته های مستقل امداد رسانی! 

کمیته ی اقدام کارگری 

۴ آذر ۱۳۹۶ 

اطالعیه کمیته اقدام کارگری 

متکی به نیروی خود بپا خزیم ! به ز لزله زدگان کمک رسانیم! 
 

استان  در  ازگله  کیلومتری  پنج  ریشتر   ۷/۳ قدرت  با  ای  زلزله  گذشته  شب 
غم  ر  علی  شد.  احساس  هم  تهران  و  مازندران  تا  آن  امواج  که  لرزاند  را  کرمانشاه 
مشخص  درستی  به  آن  ابعاد  هنوز  فاجعه  از  ساعت  چهار  و  بیست  حدود  گذشت 
هم  منابع رسمی  و  است  نقیض  و  ضد  اجتماعی  های  شبکه  اخبار  نیست. 
از  بسیاری  که  است  این  مسلم  قدر  اما  دهند،  منی  دست  به  دقیقی  اطالعات 
اطالعی  ساکنینشان  سرنوشت  از  کسی  و  نیستند  دسترسی  قابل  هنوز  روستاها 
ندارد. به گفته ی نیرو های خودجوش ساکنین بسیاری از روستاها دفن مردگان 
هالل  رسمی  نیروهای  از  یک  هیچ  حلظه  این  تا  و  دادند  احنام  تنهایی  به  را  خود 
برق  و  آب  است.  نیافته  حضور  جا  آن  در  انتظامی  نیروی  یا  و  سپاه  ارتش،  احمر، 
بهداشتی  اقالم  و  گرم  البسه  چادر،  غذایی،  مواد  کمبود  با  مردم  و  است  قطع 
و  مذهب  سنی  جوانرود  و  باباجانی  ثالث  و  ذهاب  دشت  مناطق  مواجهند. 
شمالی  های  کوهستان  و  است  تعداد  پر  مناطق  این  در  روستاها  هستند،  یارسان 

دشت ذهاب و داالهو دسترسی به روستاها را با دشواری رو به رو کرده است. 
 

مناطق  و  کشور  غربی  های  استان  جنگ  پایان  از  سال   ۲۸ گذشت  رغم  علی 
شهرها  این  قرارگرفنت  هستند،  گریبان  به  دست  آن  تبعات  با  همچنان  کردنشین 
بر سر راه جاده ی کربال و ایجاد بازارچه های مرزی جز ایجاد تصادفات جاده ای 
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مـــوضـــوع ســـوال بـــرانـــگیز ایـــن اســـت کـــه 
آیـــــــــا بـــــــــرای ارتـــــــــباط تـــــــــوده ی مـــــــــردم بـــــــــا 

یکدیگر هم مجوز الزم است؟!
بـــا ایـــن حـــال حـــتی بـــرای گـــرفـــنت مـــجوز 
نـیر از قـبل اقـدامـات الزم صـورت گـرفـته 

بود.
الزم بـــــه ذکـــــر اســـــت کـــــه مـــــسئوالن ایـــــن 
عـــمل مســـتقل کـــمک رســـانـــی نـــیز بـــدون 
هـیچ گـونـه تـوضـیح تـحت فـشار نـيروهـای 

امنيتی قرار گرفتند. 
پـــیش از ایـــن نـــیز نـــظام ســـرمـــایـــه داری 
جــــمهوری اســــالمــــی ایــــران نــــشان داده 
اســـت کـــه از هـــرگـــونـــه تحـــرک و فـــعالـــیت 
مســـتقل مـــردمـــی واهـــمه داشـــته و دارد. 
و اکـــــنون نـــــیز در راســـــتای هـــــمین رونـــــد 
بـاطـل، بـرای ارعـاب و سـرکـوب، هـرگـونـه 
فـعالـیت مسـتقل کـه جهـت کـمک بـه مـردم 
زلـــــزلـــــه زده صـــــورت مـــــیگیرد ، دســـــت بـــــه 
غــــارت امــــوال مــــردمــــی مــــیزنــــد و بــــعد از 
مــصادره آن را بــه اســم یــاری دولــت بــه 
مـــناطـــق آســـیب دیـــده از زلـــزلـــه ی اخـــیر 
ارســـــــال مـــــــیکند کـــــــه واضـــــــح و مـــــــبرهـــــــن 
اســــــت کــــــه زمــــــانــــــی کــــــه نــــــفس عــــــمل در 
تـــوقـــیف و مـــصادره و غـــارت بـــاشـــد ، بـــا 
تــــــوجــــــه بــــــه تجــــــربــــــیات حــــــاصــــــل از ایــــــن 
دســــت حــــوادت چــــه بــــسا کــــه ایــــن کــــمک 
هــــا هــــرگــــز بــــه دســــت ایــــن مــــردم آســــیب 

دیده و محروم نمی رسد.

 پنج شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶

با ما در تلگرام متاس بگیرید:  

 @Komitehe1Eghdam
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و ناامن کردن راه ها حاصلی نداشته است، بافت روستاها فرسوده و کاهگلی ست و خانه های نوساز هم بدون نظارت و اجرای 
و  ثالث  شهری  بین  های  جاده  اند.  شده   ساخته  روستا  ساکنین  توسط  اغلب  و  مناسب  ریزی  پی  به  توجه  بی  متخصص  نیروی 
سرپل ذهاب و جوانرود دو بانده و صعب العبور هستند و با این وضعیت دسترسی به روستاها بسیار دشوار می باشد. به گفته ی 

شاهدین خرابی روستاها بیش از نود درصد است و تلفات انسانی و دامی باقیماندگان را در بهت و سرگردانی فرو برده است. 
 

درصد باالیی از اقلیت یارسان شهرستان سرپل ذهاب از ایل قلخانی هستند که دور افتادگی و بی امکاناتی روستاهایشان در 
سالیان  طی  مسئولین  توجه  عدم  و  آن  ساکنین  بودن  مذهبی  اقلیت  و  مناطق  این  بودن  مرزی  است.  مردم  زبانزد  منطقه 

گذشته در چنین بحران هایی بیش از پیش منود پیدا می کند. 
 

تنها بیمارستان شهر سرپل ذهاب در سال ۷۲ و توسط سازمان ملل برای آوارگان عراقی ساخته شده و از آن پس بازسازی و 
زیر  درمان  کادر  و  بیماران  و  فروریخت  کامل  صورت  به  دیشب  بیمارستان  این  نگرفته.  صورت  آن  روی  بر  ای  عمده  تعمیرات 

آوار دفن شدند. این نکته خود بیان گر عمق کمبود امکانات در منطقه می باشد 

رسانی  کمک  به  اجتماعی  فعاالن  سایر  با  همراه  و  رفته  زده  آسیب  محالت  به  خود  توان  حد  در  کارگری  اقدام  کمیته  فعاالن 
آسیب دیدگان مبادرت خواهد کرد. 

متکی به نیروی خود بپا خزیم !  
به ز لزله زدگان کمک رسانیم! 

کمیته اقدام کارگری ایران 
۲۲ آبان ۱۳۹۶ 

کارگر پیشتاز شماره   ۱۸  3



آذر ١٣٩۶  شماره  ١٨ نشریه  کمیته اقدام مشترک کارگری

دانشجویان و لزوم اتحاد با کارگران 

بـا اوج گـیری بحـران عـمومـی نـظام سـرمـایـه داری و رشـد هـمه جـانـبه مـشخصه هـای جـنبش کـارگـری کـه حـاصـل عـوامـل عـینی تـاریـخی 
سـت ، سـرکـوب هـای حـکومـتی نـیز تشـدیـد مـی یـابـد و در بسـتر چـنین جـامـعه ای رونـد فـکری جـوانـان نـاگـزیـر بـه سـمت وسـوی پـیشگامـان 
و پیشــتازان عــملی طــبقه کــارگــر بــیش از پــیش مــعطوف مــی گــردد.و گــرچــه هــمین امــر را  نــیز مــی تــوان مــاحــصل زمــینه هــای طــبقاتــی 
ارزیـابـی کـرد امـا امـروزه تـوجـه فـراگـیر جـوانـان از هـر طـبقه ای بـه ایـن  نـیروهـای  پـیش بـرنـده جـنبش  کـارگـران سـیری تـصاعـدی را 

طی می نماید. 

جـــنبش هـــایـــی کـــه جـــز الیـــنفک رونـــد طـــبیعی ، تـــاریـــخی و گســـترش و تـــغییر صـــورتـــت بـــندی هـــای اجـــتماعـــی ،اقـــتصادی هســـتند.ایـــن 
انـقالب هـا بـیانـگر ضـرورت عـینی و روزافـزون گـذار بـه اشـکال نـویـن و مـترقـی اجـتماعـی بـوده و نـتیجه اجـتناب نـاپـذیـر و مـنطقی تشـدیـد 

تضادهای درونی جامعه متعارض یعنی جامعه ای که به طبقات متخاصم تقسیم گردیده ،می باشد. 

امـــروز نـــیز وجـــود حـــضور جـــوانـــان و بـــه خـــصوص دانـــشجویـــانـــی کـــه اســـتثمار کـــارگـــر را دررونـــد تـــولـــید بـــی بـــرنـــامـــه کـــاپـــیتالیســـتی درک 
نــموده انــد هــمچون تــمامــی ادوار تــاریــخی ضــرورت دارد.جــامــعه مــدنــی و کــانــال هــایــی کــه دانــشجویــان در طــول روز در مــحیط هــای 
مــختلف آمــوزشــی ، فــرهــنگی ،اجــتماعــی و... بــا آن درگــیر هســتند، هــمچون مــحیط هــای کــار و حــتی بهــتر از آن  فــرصــت شــناخــت 
هـمتایـان خـویـش را بـه آنـان مـی دهـد.فـرصـتی کـه در جـو سـرکـوبـگرانـه و انـحصاری و جـناحـی  امـروز هـمچون یـک بـرگ بـرنـده اسـت 
تـا زمـینه هـای اتـحاد عـملی سـراسـری مـیان کـارگـران و دانـشجویـان و درنـتیجه فـعالـیت در جهـت آگـاه سـاخـنت و آمـوزش آحـاد افـراد 
جـامـعه فـراهـم گـردد. یـعنی درنـتیجه بـا اسـتمرار ایـن فـعل  بـر حـول بـرنـامـه ای نـظام مـند ،  گـونـه ای از فـرهـنگ  پـدیـدمـی آیـد کـه نـمایـنده 
و سـازنـدگـان اصـلی آن پیشـتازان  پـرولـتاریـا و دانـشجویـان اسـت.فـرهـنگی بـا ارائـه آلـترنـاتـیو هـای واقـعی و عـینی، و نـه تـنها فـتواهـای 
از بـاال ، سـعی در بـرانـدازی حـکومـت ارتـجاعـی و خـرد کـردن تـمامـی خـرده نـظام هـای وابسـته بـه آن  و درنـهایـت سـاخـنت جـامـعه ای بـا 

تکیه بر  ساختارهای دموکراتیزه شورایی است. 

امـا نـقش دانـشجویـان و کـارگـر _روشـنفکرهـای امـروزی ، پـیش از هـر چـیز بـایـد تـالش در جهـت  در جهـت زدودن افـکار رفـرمیسـتی و  
ایــده و تــخیالت  ایــده ئــالیســتی در جهــت نــجات بــه دســت یــک شــخص مــعین، و یــا حــتی یــک دولــت خــارجــی و بــه صــورت مــصنوعــی 
بـاشـد.جـوانـان امـروز وظـیفه دارنـد بـا اتـحاد بـا رهـبران و پیشـتازان طـبقه زحـمتکش سـعی در تـئوریـزه سـاخـنت بـرنـامـه هـای نـجات بـخش 

کارگری داشته و با تدارک کمیته هایی عملی و علمی نخستین پایه های احزاب راستین کارگری را بنیان نهند. 

بـدیـن تـرتـیب نـقش دانـشجویـان و کـارگـر _روشـنفکران هـمچون مـوتـورهـای محـرکـی اسـت کـه بـا تـکیه بـر تـجارب تـاریـخی و اجـتماعـی 
افــق هــای رو بــه رشــد جــنبش هــای کــارگــری را  تحــلیل کــرده و  بــا تــکیه بــر نــظریــات و اصــول  کــارگــری –ســوســیالیســتی  حــرکــت هــای 
روبــه جــلو ایــن جــنبش را هــمراه بــا کــارگــران رهــبری کــرده و در راه تــحقق ایــن اصــول و رهــایــی خــود و زحــمتکشان مــبارزه را جــدا از 

عرصه های کارگری به عرصه های ادبی و مدنی نیز می کشانند. 

komitehe1eghdam@ با ما در تلگرام متاس بگیرید: 
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