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 نشریه هفتگی کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

های  نشریه سهند به خاطر تأخیر در انتشار و همچنین ایرادات نشر در شماره

طلبد. در ماه گذشتهه بهه تهله   قبلی از تمام خوانندگان محترم پوزش می

پذیر نبود و در  ای مشکالت فنی، انتشار نشریه به صورت هفتگی امکان پاره

همین راستا دو شماره قبل به هم  همکاران نشریه منتشهر شهد، نشهریهه 

سهند ضمن تشکر از رفقای کمیته آذربایجان به خاطر انتشار دو شماره قبل، 

مجدداً از تمام خوانندگان محترم نشریه به خاطر دیرکرد و ایهرادهها پهوزش 

 طلبد.  می

 همان طور که مستحضر هستید؛

ههد   -سهند نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیس  کارگرى ایران اس ” 

دهی براى ایجاد یك جامعه بهتر و انسانى تر اس ،  این نشریه تبلیغ و سازمان

ها در آن آزاد باشند، تمام شهروندانش از حقوق و امکانات  ای که انسان جامعه

 برابر و همه آحادش از آسایش و رفاه مناسب برخوردار باشند.

این نشریه مدافع برابرى کامل و بدون قید و شرط زن و مرد در کلیه شئونات 

اجتماتى، طرفدار رفع کامل هر نوع ستم ملی و هر نوع تبعیض بهر حسهب 

و مدافهع کهامهل آزادی   ملی  در قوانین کشور و تملکردهای دول ، مبلغ

 اس . مذهب و بی مذهبی و جدایی کامل مذهب از دول  

یك هد  برجسته این نشریه، در کنار و همزمان با بسیج و متهحهد کهردن 

های انقالبهی  فعالین سکوالر، چپ و سوسیالیس  در آذربایجان حول سیاس 

های ضد انسانى، مغایر شئونهات  جمهوری اسالمى، افشاء سیاس   حزب تلیه

 افکنانه ناسیونالیسم آذرى اس . و تفرقه  انسانى

مسلماً دخال  فعال شما تأثیر بسزایی در غناى سیاسى و تهنهوع مهبهالهب 

براى این نشریه مبلب بنویسید، ما را از   مندرج در این نشریه خواهد داش ،

اتفاقات مختلف محیط پیرامونتان، از اخبار مبارزاتتان و ههمهیهن طهور، از 

شده در این نشریه مبلع کنهیهد، مها سهعهى  نظراتتان در مورد نکات مبرح

نهظهران آن  های مختلف را بها صهاحهب خواهیم کرد سؤاالت شما در ترصه

 های بعدى درج کنیم. ها را در شماره ها در میان بگذاریم و جواب آن ترصه

کنیم و دس  شما را براى همکارى بها  دس  همکارى به طر  شما دراز می

 “*فشاریم. این نشریه و اهدا  آن به گرمى می

 سخنی با خوانندگان   
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ع حاشیهسهند:  شریه شماره قبل در راببه با موضو شینی در  در ن ن

ای داشتیم، به نظر شما اساساً چبور  شهرهای آذربایجان نوشته

ای از مردم باید در  شود و چرا تده نشینی در شهرها ایجاد می حاشیه

ای مانند ایران که از نظر ثروت، منابع طبیعی زیرزمینی و رو زمینی  جامعه

 یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاس ، در حاشیه شهرها زندگی کنند؟

شه در بنیادهای اقتصادی نظام  حاشیهفراز آزادی:  شینی مردم ری ن

داری بنیان گذاشته  ای که در ایران نظام سرمایه داری دارد. از دوره سرمایه

از زمان روی کار آمدن رضاشاه   –شد )تقریباً از اوایل سده سیزده شمسی

داری در ایران، نیاز به نیروی  پهلوی(، برای تداوم و گسترش تولید سرمایه

کار بیشتری بود و به همین دلیل مشخصاً در ایران تح  حاکمی  رژیم 

پهلوی این مهم با خلع ید از تولیدکنندگان روستایی آغاز گردید. منظور از 

خلع ید از زحمتکشان روستا این اس  که نیروی کار شاغل در روستا که 

کردند، باید کار در روستا را رها کرده و به  داران کار می برای اربابان و زمین

شهر رو آورند و در شهر دنبال کار بگردند و بدین ترتیب از دس  ارباب 

دار قرار گیرند. این کار از لحاظ تاریخی به  خالص شده و در اختیار سرمایه

هایی اتفاق افتاد، مقاوم  اربابان و  راحتی صورت نگرف  خون و خونریزی

مالکان را در اقصی نقاط ایران به همراه داش  )که در این مصاحبه 

موضوتی  ندارد( و در ادامه ما با اصالحات ارضی محمد رضاشاه پهلوی 

تح  نام انقالب سفید شاهد این خلع ید بودیم. این زحمتکشان رهاشده از 

شوند و برای محل زندگی خود  ای وارد شهرها می روستا، بدون هر گونه توشه

ای کرایه کنند و یا در صورت تدم توانایی در  شان یا باید خانه و خانواده

خانه با حداقل امکان مالی، اقدام به ساخ  خانه و حتی در  پرداخ  کرایه

کنند. تهیه زمین در شهرها به دلیل گران بودن  خیلی از موارد آلونك می

ای ندارند جز انتخاب  برای این زحمتکشان مشکل اس  و بنابراین چاره

جایی جز  محلی از شهر که زمین در آن حداقل قیم  را داشته باشد و این

حاشیه شهر نیس . بدین ترتیب زندگی در حاشیه شهرها به این 

ای جز زندگی در چنین  گردد و یا در حقیق  چاره زحمتکشان تحمیل می

شرایط سخ  را ندارند؛ و اما در راببه با این بخش از سؤال شما که چرا در 

ها انسان باید  ایران با این همه ثروت بیکران موجود در جامعه، میلیون

توانم بگویم که در سیستم  چنین با فقر و فالک  روبرو شوند؟ می این

هایی که برای امرار  داری اساساً اکثری  قریب به اتفاق مردم،انسان سرمایه

معاش و زندگی کردن چیزی جز نیروی کار خود ندارند، بدون فروش نیروی 

کار قادر به زندگی نیستند و کلیه امکانات جامعه در دس  دول  و 

های  داران اس  و از نظر قوانین موجود، مردم حقی نسب  به ثروت سرمایه

 

 مصاحبه با فراز آزادی
 ها و علل اجتماعی آن و راه مقابله با آن نشینی در شهرها، ریشه زندگی حاشیه



 ٢سهند                      نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران                   صفحه      

داران اس ، ندارند و  موجود در آن جامعه که در دس  دول  حامی سرمایه

قرار نیس  که از این ثروت در جه  رفاه و آسایش و مسکن مردم هزینه 

بینیم و  شود. در شرایط امروز ایران هم همه شاهدیم و هر روزه می

شنویم که چبور این همه ثروت توسط باندهای حکومتی به تاراج  می

های بیکران میلیاردی به دالر و یورو همین  رود. نتیجه انباش  ثروت می

بینیم چبور سران نظام و باندها برای سهم بری بیشتر به  شود که می می

کنند و  رسد که دس  همدیگر را رو می جان هم میافتند و کار بجایی می

کنند و از طر  دیگر، همان طور که  های همدیگر می شروع به افشای دزدی

در گزارش هفته گذشته خواندیم، تنها در شهرهای آذربایجان مردم در تعداد 

صدها هزار نفر در حاشیه شهرها و اکثراً بدون امکانات اولیه شهری زندگی 

 کنند.  نکب  باری را تحمل می

با توجه به توضیحاتی که در سؤال باال دادید، ما شاهد زندگی سهند: 

بار صدها هزار نفره در حاشیه شهرهای آذربایجان هستیم،  سخ  و مشق 

شان را  خوب به نظر شما برای اینکه این بخش از مردم بتوانند شرایط زندگی

کنید آیا با وجود رژیمی مانند  بهبود ببخشند، چه کار باید بکنند و فکر می

بار راهم برای این زحمتکشان  جمهوری اسالمی که همین زندگی فالک 

داند و هر از چند گاهی با فرستادن مأمورین  نشین زیادی می حاشیه

خواهد بر سرشان  های محقرشان را هم می ها به سراغشان، خانه شهرداری

 خراب کند، امکان تغییر دادن شرایط زندگی برایشان مقدور اس ؟ 

کر میفراز آزادی:  کنم همان طور که مبارزات تاریخی همین  من ف

مردم زحمتکش نشان داده اس ، اتفاقاً در صورت مبارزه متشکل و متحد و 

یافته، امکان به تقب راندن رژیم، نه تنها برای به رسمی  شناختن  سازمان

هایشان نیز هس . در  محل زندگی، بلکه تأمین برق و آب و گاز برای خانه

نشین شهرها شروع  ایران، انقالب با مبارزات زحمتکشان حاشیه ۷۵انقالب 

شد. مشخصاً در تهران که مرکز انقالب بود و بعدها در شهرهایی مانند اهواز 

و تبریز و اصفهان و مشهد نقش زحمتکشان حاشیه شهرها در انقالب زبانزد 

ثب  شده  ۷۵خاص و تام بوده و در تاریخ مبارزات انقالبی مردم در انقالب 

های  اس . بعد از انقالب نیز این مبارزات به اشکال مختلف و برای خواس 

متفاوتی ادامه داشته و دارد. خیلی از محالت حاشیه شهرها در نتیجه 

مبارزات مردم از امکانات شهری برخوردار شدند و در محدوده شهرهای 

بزرگ و کوچك رسمی  یافتند و همچنان این مبارزه ادامه دارد؛ بنابراین به 

شکنی با  نظر من کامالً ممکن اس  که این مردم نه تنها بتوانند جواب دندان

ها بدهند، بلکه قادرند که  مقاوم  و مبارزه خود به مأمورین شهرداری

ها و تأمین آب و برق و  امکانات شهری از قبیل کوچه بندی و آسفال  خیابان

ها همه در گرو مبارزه متحد،  شان بیاورند. این گاز را به محل زندگی

یافته این مردم اس . جوانان و زنان و مردانی  هماهنگ و متشکل و سازمان

توانند  شان دارند، می که در این مناطق نقش پیشرو در دفاع از محل زندگی

با فراخواندن مجمع تمومی )که معموالً در این محالت به راحتی صورت 

گیرد و تا به امروز هم به این شکل بوده اس ( مردم ساکن محالت را به  می

هایشان جمع کرده و با تجمع در مقابل ادارات مختلف  همراه خانواده

ها و تأمین امکانات شهری  های شهرها، خواهان توقف تخریب خانه شهرداری

باشند. مردم در مواقعی که مأمورین برای تخریب به این محالت حمله 

توانند با تجمع و مقاوم  تمومی در مقابل این اقدام ضد  کنند، می می

ها جواب  انسانی مأمورین مقاوم  کنند. بنا به تجربه صدها بار این مقاوم 

داده اس . تا به امروز هم روش مقابله با تعرض دول  این بوده و فقط در 

اند، رژیم قادر به تخریب  مواردی که مردم به صورت پراکنده تمل کرده

ها شده اس  و تموماً در مقابل مردم متحد و متشکل قادر به تخریب  خانه

شوند؛ بنابراین در این محالت، با سازماندهی مقاوم  مردمی در مقابل  نمی

های به حق مردم،  ها و مبارزه متحدالشکل حول خواس  تعرض شهرداری

امکان تغییر شرایط زندگی مقدور اس . این مردم به لحاظ تاریخی کارهای 

رود که بار دیگر با اتکا به  اند و انتظار می صورت داده ۷۵بزرگی در انقالب 

شان، نیروی خود را دس  کم نگیرند و  این تجربیات و برای دفاع از زندگی

شان دس  به اقدامات مهمی بزنند و این اقدامات همان طور  بااراده جمعی

شود و باید به این تجربیات واقف بود  هاس  که دارد تجربه می که گفتم سال

 و استفاده نمود. 

شریه قراردادید.سهند:  شکر از شما و وقتی که در اختیار ن  با ت
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 محمد شکوهی

 از البه الی اخبار

 در تبریز“ های کارگری بحران”استاندار آذربایجان شرقی و 

هفته گذشته جبار زاده استاندار آذربایجان شرقی در نماز جمعه تبریز گفه   

در اولین روزهایی که بنده به این استان آمدم شاهد اتتراضات کارگری بهه ” 

هها و  دلیل تدم پرداخ  حقوق کارگران و بروز بحران در بخشی از کارخانهه

واحدهای تولیدی بودم که خوشبختانه باهم  و تالش مسئوالن در جههه  

ساماندهی بخش صنع  و تولید، امروز تمام این مشکالت حل شهده یها در 

 “حال حل شدن اس .

که واقهعهیه  “  حل مشکالت کارگران” نظر از ادتای استاندار مبنی بر  صر 

ندارد، نفس طرح بحث اتتراضات کارگران در نماز جمعه حکوم ، اتهتهرا  

رسمی این مقام رژیم به گسترده بودن اتتراضات و مبارزات کارگری در تبریز 

دهد در طول این مدت مبارزات و اتهتهراضهات  باشد. اتترافی که نشان می می

کارگران برتلیه سیاس  کثیف تدم پرداخ  دستمزدها باقدرت ادامه داشته و 

حکوم  را وادار کرده که هر چند ناچیز، در تالش بهرای خخهامهوش کهردن 

باشد. تالشی که البته نه به خواس  جناب استاندار و در “  اتتراضات کارگران” 

مهههار ” جه  رسیدگی به مشکالت کارگران، بلکه در جههه  آنهچهه وی 

اما قدرت روز و “  های کارگری بحران” نامیده اس ، بوده. “  های کارگری بحران

تهریهن  اتتراض و مبارزه کارگران اس  که کارفرمایان و دول  به تنوان بزرگ

های کارگران گردن نههد وگهرنهه  کارفرما را مجبور کرده به برخی از خواس 

شد. بهر اسها   اوضاع حکوم  در برابر گسترش این اتتراضات، وخیم تر می

ها مورد اتتراض و مبارزه کهارگهران  ها در یك سال گذشته ده اخبار و گزارش

برای نقد کردن دستمزدهای معوقه در تبریز در جهریهان بهوده اسه . از 

خودروی تبریهز،  های بنز خاور، قبعات یدکی، ایران اتتراضات در خودروسازی

شهود نهام  ها کارخانه دیگر می سازی و ده پتروشیمی، تراکتورسازی و کبری 

برد. به یك معنا جنبش قوی و قدرتمهنهد کهارگهران بهرای نهقهد کهردن 

برای حکوم  بوده اس . خبری کهه “  خبر جدی” دستمزدهای معوقه یك 

هنوز بهرای “  خبر” اند. این  بارها مقامات استانی حکوم  به آن اتترا  کرده

ها هزار کارگر صنهعهتهی بهرای نهقهد کهردن  حکوم  جدی اس . هنوز ده

دستمزدهایشان با حکوم  و کارفرمایان درگیر مبارزه در اشکال گهونهاگهون 

باشند. همین که ایشان در نماز جمعه رسمی حکومتی به ایهن مهوضهوع  می

اتترا  کرده اس ، خود بیانگر قدرت، ابعاد و گستردگی مهبهارزه کهارگهران 

مجبور “ های کارگری حل بحران”باشد که حکوم  را به تالش و تقال برای  می

 

ههای  بحران” کرده اس ؛ اما باز به اتترا  خود استاندار هنوز بخشی از این 

حل نشده باقی مانده اس . کارگران و رهبران تملی و فعهالهیهن “  کارگری

شان را جهدی  کارگری باید این اتترا  استاندار به قدرت اتتراض و مبارزه

تهر کهارگهران  گرفته و از آن به تنوان اهرم فشار و مبارزه هر چه گسترده

هایشان به حکوم  دزدان و قاتالن بهترین بهره را به  برای تحمیل خواس 

حال اتترافی به شکننده بهودن  نفع خود ببرند. این اتترا  حکوم  درتین

حکوم  در برابر اتتراضات کارگران اس . واقعی  این اسه  کهه قهدرت 

اتتراض و مبارزه متشکل کارگران این قدرت و توان را دارد که حکوم  را 

به زانو درآورد. کارگران در جه  تقوی  و متشکل کردن این مبارزات باید 

های روشن بهه مهیهدان  یافته تر و با خواس  تر و سازمان هر چه گسترده

بیایند. زمینه این اتتراضات کامالً وجود دارد. حهکهومه  و بهانهدههای 

اش قدرت و توان رویارویی با اتتراضات گسترده و خیابانی ههزاران  استانی

کارگر را ندارند. قدرت کارگران در تشکل و مبهارزه اسه . ایهن قهدرت 

کارگران مقامات حکومتی را به تقال و دس  و پا زدن انداخته و این باندها 

را در موقعی  ضعیفی قرار داده اس . با یك خیز متشکل و قدرتمند ایهن 

مبارزات، به طور مشخص جنبش نقد کردن دستمزدهای معوقه همزمان با 

شود دول  و کارفرمایان را وادار به پرداخ   خواس  افزایش دستمزدها، می

 دستمزدهای معوقه کرد. این کار شدنی اس .*



 با نشریه سهند
 همکارى کنید! 
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محسن زاده از باندهای حکومتی در باره ماجرای این 

و به دنبال چند  ٣١٣١در سال ”خواری گفته اس    زمین

هکتار از  ٥٠۷های رسمی کشور  نوب  درج آگهی در روزنامه

اراضی پیکستان روستای لمعه دش  خلخال اراضی ملی 

 “اتالم شد و در مالکی  دول  جمهوری اسالمی قرار گرف .

بر اسا  این خبر مردم روستاهای این مناطق از حق 

اند چرا که در مالکی  دول   ها منع شده استفاده از این زمین

ها را به بخش  باشد و دول  در نظر دارد این زمین می

 خصوصی برای کشاورزی واگذار نماید.

های  در همین راببه جلیل جعفری نماینده مجلس شهرستان

استفاده بیش از ”باره گفته   خلخال و کوثر در مجلس دراین

هکتار از اراضی ملی شده و مستعد کشاورزی  ٥٠٠

بالاستفاده در منبقه پیکستان خلخال حق اهالی روستای 

لمعه دش  بوده و انتظار می رود در صورت واگذاری این 

ها به بخش خصوصی مسئوالن منابع طبیعی استان  زمین

 “حق اهالی بومی منبقه را در اولوی  واگذاری لحاظ کنند.

خواری رسمی باندهای دولتی همیشه  این سیاس  زمین

مورد اتتراض مردم این منبقه بوده اس . اکنون بعد از 

سال و اتتراضات مردم مناطق یاد شده، به ویژه  ١٠گذش  

روستای پیکستان لمعه دش  به نحوه تصاحب مالکی  

های حکومتی، باندهای حکومتی  ها توسط دار و دسته زمین

توانند در باره  که مردم می”اند اتترا  نمایند   مجبور شده

در همین راببه بالفاصله “  ها شکای  کنند. مالکی  این زمین

های رژیم در منبقه تهدید کرده  اداره منابع طبیعی و جنگل

تجاوز به اراضی ملی تح  مالکی  ”اس  که هر گونه تصاحب این اراضی 

 “جمهوری اسالمی بوده و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

هکتار زمین را از مردم این مناطق  ٥٠۷در این ماجرا باندهای دولتی رسماً 

اند. باندهای حکومتی تصمیم  به زور گرفته و تح  مالکی  خود درآورده

های مصادره شده مردم را به بخش خصوصی برای کشاورزی  دارند زمین

واگذار نمایند. اتتراضات ساکنان این مناطق به این تصمیم دول  ادامه دارد. 

دزدان حکومتی و باندهای تح  امرشان چندین سال اس  که با درس  

کردن اسناد دولتی با مهر و امضای مقامات حکومتی، صدها هزار هکتار از 

اند.  های مردم در سراسر کشور را به نفع خودشان مصادره کرده زمین

ها نه فقط در اردبیل و آذربایجان، بلکه  اتتراضات مردم تلیه این سیاس 

خواران دولتی و حکومتی با حمای  و  سایر مناطق کشور ادامه دارد. زمین

 هکتاری در اردبیل توسط باندهای دولتی ٤3٢خواری  زمین   
 

و قوانین ضد انسانی جمهوری اسالمی، هر ساله هزاران هکتار   پشتیبانی

کنند. مردم لعمه  زمین مرغوب را مصادره و بین باندهای خودشان تقسیم می

باشند.  دش  خلخال نیز در این میان از قربانیان حکوم  دزدان و قاتالن می

های دول  دزدان نباید ساک  نشس  و باید همچون  در برابر این سیاس 

  مردم این مناطق اتتراض کرد.*
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 خوانند! آموزانی که در کانکس درس می تبریز دانش   

زده ورزقان با وضعی  اسفناکش  اشتباه نکنید این خبر از مناطق زلزله

ترین و ثروتمندترین شهرهای  نیس . این خبر مربوط به تبریز یکی از بزرگ

کشور اس . این خبر در خبرگزاری حکومتی ایسنا آمده اس . در این راببه 

مهاجرات ”بابایی رئیس کمسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز گف   

معکو  باتث ایجاد مشکالت کمبود آب و کال  در  در روستاهای 

شده و  پیرامون تبریز شده اس . هم اکنون در حیاط مدار  کانکس گذاشته

خورد.  با این حال باز هم کمبود کال  در  در این روستاها به چشم می

 “روستا می باشد که با تبریز در ارتباط هستند.١٠تعداد این موارد حدود 

این وضعی  مدار  روستاهای اطرا  شهر تبریز اس  که مقام حکومتی به 

های استاندارد، این  آن اتترا  کرده اس . در کنار کمبود مدرسه و کال 

که ”شرمانه در صدد توجیه این وضعی  آمده و گفته اس    مقام حکومتی بی

باشد که ما البته از مردم  ترین مشکل این روستاها کمبود آب و راه می بزرگ

یعنی برای ساخ  “  شود. گیریم ولی صر  امورات دیگر می توارض می

مدرسه و کال  در  بودجه و پول ندارند. باندهای حکومتی و شهرداری از 

های گوناگون  مردم ساکن اطرا  شهرهای بزرگ پول و توارض به بهانه

باشد و در  کنند که این خود یك منبع درآمد بزرگ برایشان می اخاذی می

کنند. دزدان  توض هیچ مشکلی از مردم و رفع کمبودهایشان حل نمی

جات گوناگون زندگی هزاران نفر از مردم ساکنان  ها و مقامات اداره شهرداری

اند. درآمدهای باندهای دولتی از این  این مناطق را تبدیل به جهنم کرده

های در  استاندارد ساخته شود.  مردم فقیر کافی اس  تا مدار  و کال 

اش، همه درآمدها را  ولی سودجویی و دزدی حکوم  دزدان و مأموران محلی

گذارند.  ها مشکل دیگر بر سر راه زندگی این مردم فقیر می باال کشیده و ده

دهی  اش از ارگان های رسمی سازمان شهرداری تبریز و ارگان های مربوطه

ها کاری به غیر از دزدی  باشند. این های باندهای حکومتی در تبریز می دزدی

های یك زندگی بخور و  و سرکوب و ساختن زندان ندارند. تأمین حداقل

های استاندارد برای هزاران  نمیر، از جمله امکان دسترسی به مدرسه و کال 

باشد. مردم برای به دس  آوردن همه چیز  ها نبوده و نمی آموز امر این دانش

باید دس  به اتتراض و مبارزه برتلیه دول  بزنند. هر آنچه که این مردم 

هایشان به  امروز دارند نتیجه اتتراض و مبارزه مردم و تحمیل خواس 

های در   حکوم  اس . در این مورد مشخص، یعنی ساختن کال 

ای جز  ها مشکل دیگر، مردم چاره استاندارد و مدرسه، رفع مشکل آب و ده

هایشان به حکوم  دزدان  اتتراض و مقاوم  و مبارزه و تحمیل خواس 

ندارند. برای به دس  آوردن همه این امکانات باید به خیابان آمد و حکوم  

  های بر حق مردم جواب بدهد.* را مجبور کرد به خواسته
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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 6::0تا  6::0شب تهران  11تا  9

 

 اساس سوسیالیسم انسان است.
 سوسیالیسم جنبش بازرگداندن اختیار هب انسان است.

 اساس سوسیالیسم انسان است.
 سوسیالیسم جنبش بازرگداندن اختیار هب انسان است.

 

نفر از کارگران شهاغهل در پهروژه  ١٠بنا به خبر درج شده در رسانه ها، 

ماه حقوقهای مهعهوقهه ٩میانگذر ارومیه با امضا طوماری خواهان پرداخ  

خود شدند. کارگران با توجه به اینکه پروژه به اتمام رسیده و شرکه  در 

حال برچیدن تجهیزات کارگاهی اش اس ، بدرس  تشخیص داده اند که 

 باید با اقدام قاطعانه تری پیگیر دریاف  حقوقهای معوقه شان باشند.

کمیته آذربایجان حزب کمونیس  کارگری ایران ضمن حمای  از اتتراض 

و پیگیری کارگران برای دریاف  حقوقهای معوقهه شهان، از کهارگهران 

 میخواهد که نباید تنها به نوشتن طومار اتتراضی بسنده کنند.

همانبور که در خبر آمده اس ، کارفرما حتی به رای اداره کار مبنهی بهر 

پرداخ  حقوقها هم توجهی نمیکند و تمال برای نقد کهردن مهعهوقهات 

مبالبات خودش از کارفرمای اصلی، کارگران را وجه المصالحه قهرار داده 

 اس .

کارگران راههای دیگر اتتراضی را نیز برای دریاف  حقوقههایشهان بهایهد 

برگزینند. از جمله تجمع اتتراضی در مقابل اداره کار استان بهه تهنهوان 

کارفرمای اصلی پل میانگذر میتواند یکی از راههای موثر میباشد. مبهارزه 

کارگران تا دریاف  همه حقوقهای معوقه شان باید ادامه یابد، کهارگهران 

 راهی جز مبارزه متحدانه و مداوم تا رسیدن به حقوقهایشان ندارند.

  

 کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

 :1:9شهر یور  0برابر با  ٨61۴آگوست  ٨0

کارگران شرکت صدرا برای دریافت حقوقهای معوقه دست به 

  اعتراض زدند!


