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صفحه 1

کارگران پروفیل ساوه ،راه عملی متشکل شدن را نشان دادند

شهال دانشفر
اعتراضات کارگران پروفیل ساوه در این ماه یک اتفاق مهم در جنبش

کارگران در مجمع عمومی  ٩٢خرداد تصمیم گرفتند که هر ماه در یک روز

کارگری ایران است .کارگران پروفیل ساوه در دو دوره از مبارزات متحدانه ی

معین بین  ٥٤دقیقه تا یک ساعت صرفنظر از اینکه مشکل داشته باشند و

اخیر خود دستاوردهای مهمی داشتند که در برابر کل کارگران راه نشان

یا نداشته باشند مجمع عمومی تشکیل دهند .بدین شکل کارگران پروفیل

می دهد .کارگران پتروشیمی ماهشهر توانستند پرداخت دستمزدهای

ساوه مجهز به تشکل واقعی خود یعنی مجامع عمومی کارگری شدند.

عقب مانده خود را طی اقساطی به کارفرما تحمیل کنند .اعالم کردند ما
وقتی به اعتصاب خود پایان میدهیم که مقامات مسئول تعهدات خود را
کتبی و به صورت رسمی در تابلوی اعالنات کارخانه اعالم دارند و اگر به این

تعهدات عمل نشود ،دوباره دست به اعتراض خواهند زد .بدین ترتیب اولین
قلم عیدی سال  ٢٩آنان پرداخت گردید.

این اقدام مهم کارگران پروفیل ساوه ،یک اتفاق مهم در جنبش کارگری
ایران است .این اقدام کارگران پروفیل ساوه راه ممکن بودن و عملی بودن
متشکل شدن را در مقابل همه کارگران در سراسر ایران قرار میدهد .این

یک پیشروی مهم برای کل جنبش کارگری به سوی سازمانیابی تودهای و
سراسری کارگری است .مهم است که این پیشروی را ببینیم و از

یک نقطه قوت مهم اعتراضات کارگران پروفیل ساوه ،اتکای آنان به مجمع

درسهایش بیاموزیم .من میخواهم در این نوشته کوتاه همین تجربه را در

عمومی خود و تصمیمگیری جمعی آنها در اجتماعاتشان بود .این کارگران

مقابل مراکز مختلف کارگری در شهرهای مختلف ایران و از جمله در

در طول اعتراضاتشان با تشکیل مجمع عمومی کارگری و تصمیمگیری

شهرهای مختلف آذربایجان قرار دهم.

متحد ،توانستند جلوی تفرقه افکنی های رژیم اسالمی بایستند و باقدرت
نیروی جمعی خود هیچ راه گریزی برای کارفرمایان و دولت باقی نگذارند.
این اعتراضات تا همین جا درسهای آموزندهای برای همه کارگران در همه
مراکز کارگری در همه شهرها دارد؛ اما یک اتفاق مهم در این اعتراضات
تصمیم این کارگران مبنی بر تشکیل منظم مجمع عمومی ماهانه است .این

محیط های کارگری فضای انفجاری دارد .از جمله در همین یک ماهه اخیر
هزاران کارگر در مراکز مختلف کارگری در شهرهای مختلف ،از جمله معدن
بافق یزد ،پروفیل ساوه ،پلی اکریل ،ذوبآهن اردبیل ،قطار شهری اهواز،
مخابرات راه دور ،مخابرات روستایی ،خدمات شهری اهواز و  ...در حال

اعتراض و مبارزه بودهاند و این اعتراضات هر روز گستردهتر میشود .این در
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حالی است که بیش از  ٥٤هزار کارگر از کارخانههای مختلف در بیش از

اسالمی و خانه کارگر و نظایر آنهاست .چنین اتفاقی به کارگران امکان

هشت استان ،طوماری اعتراضی امضا کرده و خواستار افزایش فوری

می دهد که با اتکا به قدرت متشکل خود تمام نهادهای جاسوسی و سرکوب

دستمزدهایشان هستند .به همین اعتبار جنبش اعتراضی کارگری نقش

از جمله حراست را از کارخانهها بیرون بیندازند .یک نمونهاش ایرانخودرو با

مهمی در فعال نگاهداشتن فضای سیاسی و وزن مهمی در سیر تحوالت

هزاران کارگر است که حراست آنجا را به شکل پادگانی در آورده است.

سیاسی جامعه دارد.

همچنین جلو آمدن و پیشروی مجامع عمومی کارگری زمینهساز و

در همه این مراکز کارگری و در سطحی سراسری ،از جمله در مراکزی چون

پیش درآمد تشکیل شوراهای سراسری کارگری در اولین توازن قوای مناسب

پتروشیمی ماهشهر ،ذوبآهن اصفهان ،ایرانخودرو ،کیان تایر ،صنایع فلزی،

است.

تراکتورسازی تبریز ،ذوبآهن اردبیل ،پتروشیمی تبریز ،کاشی تبریز کف و...
که همواره کانونهای داغ اعتراضات کارگری بودهاند ،میشود و ممکن است

که همچون پروفیل ساوه ،تصمیم به تشکیل منظم مجمع عمومی کارگری
گرفت و بدین شکل صف خود را متحد نگاهداشت و باقدرت بیشتری
اعتراضات خود را به جلو برد.
مجمع عمومی ظرفی است که توده کارگر را به میدان مبارزه میکشد و با به
میدان کشیدن دائم تودههای کارگران در مجامع عمومی کارگری ،تداوم و
گسترش مبارزات جاری کارگری تضمینشده تر خواهد بود.

و باألخره اینکه تشکیل مجامع عمومی کارگری و دامن زدن به این جنبش
در سطحی سراسری و گسترده ٬یک گام حیاتی در سازمانیابی تودهای
کارگران و ایفای نقش مستقیم و قدرتمند آنان در اوضاع سیاسی متحول
امروز است .امروز بیش از هر وقت ،وقت برداشتن این گام بزرگ و تحول ساز
است.
تجربه پروفیل ساوه نشانگر توازن قوای بهتر برای دامن زدن به جنبش
مجامع عمومی در سطحی سراسری است .این دست رهبران و فعالین چپ و
رادیکال جنبش کارگری در تمام شهرها و از جمله در مراکز کارگری ای که

با دامن زدن به تشکیل منظم مجمع عمومی کارگری در همه مراکز

در شهرهای مختلف آذربایجان قرار دارند و بسیاری از این مراکز هم اکنون

کارگری ،میتوان راه را برای اعتراضات متحد و همزمان کارگران در

در جنب و جوش اعتراضی هستند را میبوسد که با اتکا به پیشرویهای

کارخانههای مختلف که خواستها و دردهای مشترکی دارند ،فراهم تر

جنبش کارگری و گام مهمی که کارگران پروفیل ساوه در این زمینه به جلو

ساخت و به تدارک اعتصاب سراسری کارگری رفت.

برداشتهاند ،فعالین سر سخت دامن زدن به جنبش مجامع عمومی کارگری

اتکا به مجمع عمومی در سطح کارخانهها و محیط های کار همچنین به
معنای نفی عملی و مستقیم تشکلهای دستساز دولتی مثل شوراهای

باشند* .

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

سهند

صفحه ٢

تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه بر زندگی مردم (بخش سوم)

فراز آزادی
تاثیرات آب و هوای کویری برسالمتی مردم:

امر نیز پدیدهای خطرناک محسوب میشود.

کویر نمک ایجاد شده در محل دریاچه ،بخش مهمی از اطراف دریاچه را باا

بخشی از چاههای آب منطقه شور شده و بیشتر از قبل شورتر هم خاواهاد

نوع خاصی از آب و هوای کویری مواجه خواهد کرد.

شد .زمینهای کشاورزی اطراف دریاچه تحت تأثیر این آب و هاوا و باروز

اظهارات عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی
گویای کامل همه چیز دراینباره است؛

سونامی نمک و معلق شدن ریز گردها در هوا ،قابلیت خودشان را به تادریا
از دست خواهند داد .آلودگی شدید هوای شهرها تحت تأثیر این وضاعایات
بدتر و باعث شیوع بیماریهای سرطانی متعدد مانند سرطانهای تنفسی و

” علت آلودگی هوای شهر ارومیه از سوی عباس نژاد وجود ریز گردها معرفی

پوستی خواهد شد .سونامی نمک کامالً محتمل و مردم نگران مواجهه با آن

شده است“ .وی در بخش دیگری از مصاحبهاش که با خبرگزاری دولتی ایرنا

هستند .معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار مردم و به ویاژه کاودکاان و

داشته از افزایش آلودگی هوای شهر ارومیه طی چند سال گذشته خبر داده

سالخوردگان است .امروزه آب و هوا یک نگرانی دائم مردم ایران است .کمبود

بود.

آب و هوای به شدت آلوده ،دیگر به موضوعی آشکار و عیان تبدیلشده کاه

همچنین کارشناسان بیطرف یکی از مهمترین علل افزایش آلودگی هاوای

رژیم جمهوری اسالمی هم از اعتراف به آن ابایی ندارد .بحران آب ،بودن ناام

شهر ارومیه را خشکاندن دریاچه ارومیه و استفاده از بنزین غیاراساتاانادارد

سه شهر اهواز ،یاسوج و سنندج در میان ده شهر آلوده جهان دیگر در میاان

معرفی مینمایند.

مردم حرف روز است .مردم آذربایجان به شدت نگران بروز اتفاقات ناشی از

بر اساس توصیههای سازمان محیط زیست بیماران ریوی و قلبی می باید به
جز موارد ضروری در بیرون تردد غیرضروری نداشته باشند .آلودگی هاوای
شهر ارومیه چند روز پیش نیز به حدی بود که مدارس ارومیه را تاعاطایال

خشک شدن دریاچه هستند .بیماریهای ناشی از تنفس هوای آلوده به ریاز
گردهای معلق در هوا و نیز بروز سرطانهای پوستی ،یک نگرانی واقعای در
میان مردم است.

نمودند.

تأثیرات اقتصادی بر منطقه:

شهر ارومیه حدود  ٥ماه از سال با پدیده وارونگی هوا مواجه میباشد که این

زمینهای کشاورزی اطراف دریاچه تحت تأثیر آب و هوای ذکرشده در بااال
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در معرض نابودی قرارگرفته و مردمی که در این بخش از صنعت مشاواول

خالی شدن  ۸۳روستای حاشیه دریاچه ارومیه اولین نشانههای شروع کاوچ

هستند تماماً بیکار و مجبور به ترک محل زندگیشان خواهند شد .تخاریاب

اجباری قرن در آذربایجان به سبب فاجعه زیست محیطی دریاچه میباشد.

کامل پوشش گیاهی منطقه و افزایش حرارت دمای هوا ،تویایارات ساریاع
اقلیمی و کوچ اجباری مردم را باعث خواهد شد .کارخانههایی کاه از آب
شیرین منطقه برای مصارف صنعتی استفاده میکردند ،با شاور شادن آب
چاه ها ،در معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت و بیاکااری نااشای از ایان
تعطیلیها هم به یک نگرانی جدی کارگران تبدیل شده است.
بر اساس آمار رسمی اکنون  ٩٩٤هزار هکتار از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه
با کاهش تراز آبهای زیرزمینی در دشت ارومیه به سمت شوری می روناد.

در رابطه با تبعات اقتصادی خشک شدن دریاچه ،گزارشگر نیویورکتاایاماز
مینویسد :طرفداران محیط زیست هشدار میدهند که نمک خشک میتواند
کشتزارهای پرارزش پیرامون دریاچه را مسموم کند و زندگی را بارای ساه
میلیون نفر ساکنان اطراف بسیار دشوار سازد.
در بخش بعدی به زمینههای اعتراضات اجتماعی در این راباطاه خاواهام
پرداخت*.

اعتراض دانشجویان دانشگاه مراغه به خشکاندن دریاچه ارومیه
روز دوشنبه٩۲خرداد ٢۸جمعی از دانشاجاویاان
دانشگاه مراغه با زدن ماسک هائی که بار روی
آنها تصویر دریاچه اورمیه چاپ شده بود عالایاه
سیاستهای رژیم در خشکاندن دریاچه اورمیاه ،
دست به تجمع اعتراضی زدند .در این حارکات
اعتراضی دانشجویان باا شاعاار ” اورماوگاولاو
سوسوزدور“ اعتراض خود را نسبت به بی توجهی
مسئوالن به خشکاندن دریاچه اورمایاه نشاان
دادند .در ادامه این تجمع دانشجویان خواساتاار
حضور رئیس دانشگاه در ماحال تاجاماع و
پاسخگویی شدند.
در این تجمع یکی از دانشجویان ضمن سخنرانی
به تشریح وضعیت کنونی و عواقب خشک شادن
آن پرداخته و خواستار رسیدگی هرچه سریعتار

مسئوالن به وضعیت وخیم دریاچه اورمیه شاد.
یکی از نمایندگان دانشجویان ضامان تشاریاح
حرکتهایی که در ارتباط با دریاچه اورمایاه در
آذربایجان صورت گرفته اعتراض خود را نسبات

به برخورد امنیتی با برگزار کنندگاان چانایان
حرکت های اعتراضی ابراز داشت .وی همچنیان
خواستار حمایت از برگزار کنندگان این حرکات
ها گردید.

آذربایجان را در چند روز آینده داد.
کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
از اعتراض بحق دانشجویان دانشاگااه ماراغاه

حمایت میکند و از همه دانشجویان دانشگاهاهاا
ومردم آذربایجان میخواهد که به این اعاتاراض
مهم زیست محیطی بپیوندند .جمع آوری طومار
اعتراضی در این رابطه قدم مهمای اسات کاه
دانشجویان همه دانشگاهها میتوانند به آن دست

به دنبال پافشاری دانشاجاویاان مابانای بار

بزنند .تنها راه دفاع از محیاط زیسات ساالام،

حضورمسئوالن در این تجمع ،رئیس دانشاگااه

سازمان دادن اعتراضات وسیع در مقابل حکومت

مراغه ناچار شد در این تجمع حضور پیدا کند و

اسالمی است که مسبب اصلای خشاک شادن

ضمن حمایت از خواستهای دانشجویان ،وعاده

دریاچه ارومیه است.

ایجاد ” گروه علمی -مطالعاتای“ در راباطاه باا

دریاچه ارومیه با همکاری سایر دانشاگااهاهاای
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از البه الی اخبار
محمد شکوهی
پیروزی کارگران کارخانه ذوبآهن اردبیل

دود سه هفته پایاش اعاالم شاد

کارخانه ذوبآهن اردبیل تعطیال و
همه کارگران آن بیکار شدهاند .اعالم
تعطیلی این کارخااناه اعاتاراضاات
کارگران ،به ویاژه بارای پارداخات
دستمزدهای معوقه را باه دناباال
داشت .در آن مقطع عوامل حکومتی
اعالم کردند که مشکل ” تأمین مالای
کارخانه“ دلیل تعطیلی آن میباشد .در ادامه این وضعیت جاواد زناجاانای

که عوامل حکومتی برای آن بیاورند ،در این شکی نیاسات کاه اعاتاراض،

فرماندار اردبیل روز پنجشنبه  ٩٢خرداد گفت” :فعالیت کارخاناه ذوبآهان

پیگیری و مبارزه کارگران ،حکومت و صاحبان ذوبآهن اردبیل را ماجاباور

اردبیل روال عادی خود را در تولید دارد“ .فرماندار مدعی شد که ساه مااه

کرده که اقدامی به تأمین مالی و پرداخت دستمزد معوقه کارگران کانند.

حقوق معوقه کارگران پرداختشده و کارخانه به روال عادی کار میکند.

اعتراضات کارگران ،مقاومت و مبارزهشان در این مورد مشخص نشان داد که

اینکه در عرض سه هفته مشکل تأمین مالی کارخانه حل شده ،هر توجیهای

کارگران متحد میتوانند به خواستهایشان برسند*.

عوامل خروج  ۰1١میلیارد دالر سرمایه از ایران باید بررسی شود
کیامرز کیهان فر در جلسه ای در ارومیه در میان باندهای گرد آمده در اتااق
بازرگانی و صنایع و معدن ارومیه صحبت میکرد؛ در سالهای گذشته ۲۸٤
میلیارد دالر سرمایه از ایران خارجشده و خواستار رسیدگی به این ماوضاوع
شد.

این مقام دولتی که خودش در حلقه دزدان حکومتی قرار دارد ،قطعاً میداند
که چه کسانی و از چه طریق و چه مقدار پول از کشور خارج کاردهاناد .در
این شکی نیست که ایشان از جمله دزدان مرزنشین حکومت است که یقیناً
در جریان نقل و انتقاالت مرزی پول و طال از ارومیه و مناطق غرب کشور به
ترکیه خبر دارد .رضا ضراب ،بابک زنجانی ،صادق محصولی و وزیار سااباق
کشور در دولت احمدینژاد و بیت رهبری و ماجرای دزدیهایشان و انتقاال
ارز به ترکیه ،فقط در یک مورد  ٠٤میلیارد دالر بود .جنااب کایاهاان فار
خودش در حلقه این دزدان است .اینکه وی خواستار رسایادگای باه ایان
دزدیها شده ،در حقیقت دعوای عوامل و باندهای رقیب گرد آمده در دولت
دزدان و قاتالن میباشد که هر از چند گاهی برعلیه همدیاگار دسات باه

افشاگری میزنند .الزم به ذکر است که معادن استان آذربایجان غربای ،باه

ویژه معادن بزرگ طال در شهرستان تکاب در دست باندهای گرد آماده در
اتاق بازرگانی ارومیه و دزدان سراسری حکومت میباشند .یاک کاار ایان
جناب و همکاران دزد مرزنشینش در ارومیه امکان سازی و مدیریت نقال و
انتقال میلیاردها دالر پول و طال به ترکیه میباشد .گالیه ایشان از باندهاای
رقیب در واقع درخواستی برای داشتن سهم بیشتر از دزدیهای حکوماتای
است .تمام مقامات حکومتی در استان ،از جمله جناب رئیس اتاق بازرگانای،
در ”حلقه دزدان مرزنشین حکومت“ قرار دارند .کار این باندهاا مادیاریات

دزدیها میباشد*.
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صفحه 7

3٢١١واحد تولیدی ”مشکل اقتصادی“ دارند
اسکندری رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت ارومیه در خط لوله انتقال مایعات سوختای از جاناوب کشاور باه
این رابطه میگوید” :سرمایه در گردش ،مسائل مرباوط باه استانهای غربی کشور به بهانه ساخات چانادیان طارح
مدیریت واحدها و نبود زیرساختهای الزم از عمده مسائال پتروشیمی در استان ،سالهاست که احداث و اتاماام ایان
و مشکالت این واحدها به شمار می رود“.

پروژهها را عمداً به تأخیر انداخته و میلیاردها تومان پول را

در واکنش به این خبر ،راد فر معاون امنیتای اساتااناداری باال کشیدهاند .نه فقط ایجاد اشتوالای نشاده ،بالاکاه در
آذربایجان غربی در نشست ”جلسه کمسیون امنیت کارگری واحدهایی که کم و بیش کار میکنند ،خطر تعطیلی و بیکار
آذربایجان غربی“ گفته است” :این کمسیون باید سریعاً وارد سازیهای گسترده ادامه دارد .در یک چنین وضعیتی قارار
عمل شده و یک ارزیابی از موقعیت و وضعیات واحادهاای است باندهای گرد آمده در ” کمسیون امانایات کاارگاری
تولیدی ارائه بدهد“.
آمار و ارقامی که عوامل حکومتی از وضعایات واحادهاای
تولیدی ارائه میدهند بیانگر وضعیت اسفناک اشتوال ،خطر
اخراجهای گسترده و بی کارسازی در واحدهای تاولایادی

استان و دزدیهای حکوماتایهاا در جاریاان مااجارای
اشتوالزایی است .این در حالی است که این عوامل مدام از
افتتاح پروژههای اقتصادی و اختصاص میلیاردها تومان پول
برای طرحهای اشتوالزایی حرف میزنند .اگار ایان آماار
اسکندری را مبنا بگیریم هزاران نفر در این واحدها شااغال
بودهاند که با توجه به مشکالتی که ایشان به آن اشاره کرده
است ،هر لحظه در خطر بی کارسازی و اخراج قارار دارناد.
اینها صدها میلیارد تومان پول را در پاروژههاای غایار
کارشناسی هزینه و بین باندهای حکومتی تقسیم کارده و
حال ادعا میکنند که مشکالتشان زیاد است .ناماوناههاای
برجسته این نوع ایجاد اشتوال ،طرح پتروشیمای ماهاابااد
میباشد که بیش از یک دهه است دزدان استانی حکومت از
قبل آن پولها را دزدیده و دست آخر هفته گذشته اعاالم
کردند که به دلیل ”مسائل امنیتی“ و ماخاالافات بارخای
استانها با خط لوله انتقال مایعات سوختی از جنوب کشاور

به مهاباد ،این پروژه طول کشیده است .متصدیان این پروژه

آذربایجان غربی“ فکری به حال این واحدها بکاناناد .ایان
کمسیون در واقع نیروهای اطالعاتی و امانایاتای رژیام
میباشند که تنها هدفشان شناسایی فعالیان کاارگاری و
اعتراضات کارگری و تالش برای سرکوب مبارزات کارگاران
میباشد .اینها خطر اعتراض کارگران را دیده و با تعابایاه
کردن دم و دستگاههای حکومتی در کارخانهها و واحدهاای
تولیدی ،درصدد مقابله با اعتراضات احتمالای بارآمادهاناد.
”امنیت“ اینها اول سرکوب کارگران و دوم تأمین و تضمین
ادامه دزدیهای نجومیشان

میباشد*.

سهند
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صفحه 8

نظرات بینندگان برنامه ترکی تلویزیون کانال جدید

ترجمه و تنظیم :فراز آزادی

بینندهای از نظرآباد کرج ” :خدمت آقای ابراهیمی و همشاهاریهاا و هام

پیدا نمیشود که دلش بسوزد و بگوید کارگری کاه  ۸٤ساال اسات در

زبانها سالم عرض میکنم .به نظر من سالهاست که میگوییم و صاحابات

زیرزمین های مرطوب کار کرده است ،نباید اینطوری زندگی کنده آقاا تاا

میکنیم و همه ناراضی هستیم .در حق ما ظلم شده و میشود .کارفرمااهاا

زمانی که مردم از خودشان غیرت نشان ندهند ،چیزی توییر نخواهد کارده

حقمان را میخورند و دولت هم از آنها حمایت میکند ،خایالایهاا هام

آخر و عاقبت همه خواهیم مرد ،یک روز دیر ،یک روز زود ،ملت باور کنیاد؛

میروند به این دولت رأی میدهند ،عدهای هم حمایات مایکاناناده باه

روزی باید باهم متحد شویم و کاری کنیمه یا به حق خودمان میرسیم ،یا از

نمایندهها رأی میدهند و به مجلس میفرستند و آنها هم علیه ما قااناون

حق خودمان میگذریم ،باالخره یا ما را میکشند ،مانند آنهائی که در خیابان

وضع میکنند و از سرمایهداران و کارفرماها حمایت میکنند .طبقه کارگر را

ها کشته شدنده بدتر از این که نخواهد شده بارها و باارهاا در هاماه جاا

هم همیشه زیر پا گذاشته و له کردهاند .من بارها زنگزده و گفتهام که یاک

میگویم ،نمیترسم ،در مترو و در همه جا میگویمه آنهائی که میشنوند به من

کارگر کفاش  ۲۲ساله هستم .شب و روز کار کردهام ،جز اینکه از خاناه باه

حق میدهند .من اگه بدانم که فردا بروم خیابان و نعره بکشم و حرف حق را

کارگاه رفته و برگشتهام ،مانند یک زندانی ،باور کنید که زنادانای از مان

بگویم ،اگر پن نفر پشت سر من میایستند ،باور کنید اولین نفر خواهم بود.

آزادتر استه زندانی استراحت دارد ولی ما کارگرها استراحت هام ناداریامه

در انقالب  ٤٠هم همینکار را کردیم .باید همه متحد شویم ،باالخره باایاد

هیچ کس هم نیست که به ما توجه کند و دردمان را بشنود و جواب دهاده

روزی ،امروز یا فرداه آنروز خواهد رسید که برویم در خیابانهاه من گفتهام که

زمانی من کار میکردم ،دنبال من میگشتند که مرا بیمه کنند و من خودم را

چند نفر از این آخوندها را ،فقط در آن روز ،عمااماهشاان را از سارشاان

مخفی میکردم که بیمه نشوم ،االن میروم اداره بیمه و میگویم مرا بایاماه

بازخواهم کرد و مانند افسار دور گردنشان خواهم انداخت و سوارشان خواهم

کنید ،من دارم کار میکنم ،میگویند کار نکنه برو جای دیگری کار کن ،آخر

شد .باور کنید دلم پر است از درد ،پر است از ظلم ،ظلمی که در این سالها

جای دیگر؟ کجا بروم؟ کار هست که بروم کار کنم؟ پن شش سر عاائالاه

ما کشیدهایم ،حد و اندازه نداشته و ندارده“

دارم ،آبرومندانه زندگی میکنم .این دولت و حکومت جمهوری اسالمی آدم
آبرومند و سالم نمیخواهد ،باید یک نفر آدم شارالتان و خالفکاار و دزد و
همدست خودشان باشد که قبول کنند و نصف -نصف باهم بخورنده من کاه
شبانه روز کارگری کرده و آبرومندانه زندگی کردهام و االن در این سان و
سال هم نمیتوانم کار کنم ولی باز میروم سر کاره ولی حقم را نمیدهنده این
حکومت اسالمی میلیونها انسان مثل مرا شرمنده اهل و عیاال اش کارده
است ،تنها من نیستم ،امثال من خیلی زیاد هستنده خیابان باغ سپهاسااالر
کفاشان زیادی هستند ،باور کنید خیلی ها محتاج نان شب شان هستناد و
شبها بدون شام سر بر بالش میگذارنده شب وروز هم کار میکنند ،بایاائایاد

اینجا را ببینید ،متوجه میشوید که ده هزار کارگر کفاش ماثال مان کاار
میکنند ،هیبتشان مثل انسانهای الغر و مردنی شده ،مانند مرده ای که تازه
سر از قبر درآورده است ،چرا که تشنه و گرسنه شب و روز کار میکننده یکی

بینندهای دیگر ” :من جوانی بیکار هستم .این کشور قانون نادارد ،بانازیان
لیتری  ٩٤٤٤تومان ،مرغ کیلویی  ۳٤٤٤تومان .اصالً امکان پیدا کردن کاار
برای جوانها نیست ،با این وضعیت نمیدانیم چه کار کنیم؟ واقعاً دارند زور
میگویند ،باور کنید انسان در این دوره و زمانه ،نمیتواند ازدواج کاناده در
ایران هشتاد میلیون نفری دیگر هیچ جوانی ازدواج نخواهد کرد ،دیگر بارای
جوانها کار نیست ،خیلی از جوانها معتاد شدهانده من  ٩۸سال دارم ،زمین
و زمان را دنبال کار میگردم ،کار نیسته دولت هم دنبال کسبوکار خودش
است و به فکر مردم نیسته باید دست به دست هم بدهیم و باألخره باایاد
کاری بکنیمه“*

با نشریه سهند همکارى کنید!

برنامه مستقیم کانال جدید به زبان ترکی

تلویزیون کانال جدید در سایت
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