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نا کارگرىم ،سخيگوىان خود را تيها ىهيگذارىم
ایي ًذای ثب ػکٍْ اػتزاض
اػتصبة آثبى هبٍ ُفت تپَ ثْد.
کیظت کَ اس اتسبد یکپبرچَ
ُشاراى کبرگز در دفبع اس
طخٌگْیبى ّ ًوبیٌذگبى کبرگزاى ثَ
ّخذ ًیبهذٍ ثبػذ؟ اػتصبة آثبى
ًیؼکز ُفت تپَ اس صفسبت سریي
هجبرسات غجمَ کبرگز ایزاى ثبلی
خْاُذ هبًذ :اػتصبثی کَ ػشت
اتسبد خْد ،خْاطتِب ّ طخٌگْیبى
خْد را ثب چٌگ ّ دًذاى پبص
گذاػت.
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————————————————————— صفحه 2
خطاب به کارگران،

نا کارگرىم ،سخيگوىان خود را تيها ىهيگذارىم

فعاليو کارگری ىيشکره سيدىکای هفت تپه

ایي ًذای ثب ػکٍْ اػتزاض اػتصبة آثبى هبٍ ُفت تپَ ثْد .کیظت
کَ اس اتسبد یکپبرچَ ُشاراى کبرگز در دفبع اس طخٌگْیبى ّ
ًوبیٌذگبى کبرگزاى ثَ ّخذ ًیبهذٍ ثبػذ؟ اػتصبة آثبى ًیؼکز ُفت
تپَ اس صفسبت سریي هجبرسات غجمَ کبرگز ایزاى ثبلی خْاُذ
هبًذ :اػتصبثی کَ ػشت اتسبد خْد ،خْاطتِب ّ طخٌگْیبى خْد را
ثب چٌگ ّ دًذاى پبص گذاػت.
 32آثبى یک پیزّسی طیبطی ،اخاللی ّ طبسهبًی غجمَ کبرگزّ ،
ثیغ اس آى یک پیزّسی ثزای ارسػِبی اًظبًی در دل ارتدبع ّ
هٌدالة زبکن اطالهی طزهبیَ در ایزاى ثْد.

شما در مبارزات آبانماه خود و در دفاع از کارگران اخراجی
یکبار دیگر این حکم تاریخی را نشان دادید که وقتی توده های
وسیع محرومان و استثمارشدگان یک دل و یک صدا به دفاع از
حق خود برخیزند ،هیچ نیرویی جلودارشان نخواهد بود .هنوز با
به میدان آمدن نیروی عظیم و سراسری طبقه خود فاصله داریم.
توده ناراضی کارگر و زحمتکش هنوز به نیروی خود ناباورند .با
همدلی و هم صدایی فاصله دارند .تغییر این شرایط و موقعیت به
نفع اتحاد صفوف خود بهره ببرند .تجربه و الگوهای هم طبقه ای
های نیشکر در ایجاد اعتماد و اعتقاد به قدرت خود در میان توده
وسیع کارگر و زحمتکش که خود تنها ناجیان خویشند ،غیر قابل
چشم پوشی است .مبارزه ای که شما در پیش گرفته اید بخش
مهمی از ستون فقرات و نیروی محرکه ای است که در راه
بیدارکردن نیروی خفته کارگران در فضای بحرانی جامعه بیتابانه
به در و دیوار میزند.

ثز ػلیَ تجبُی زبکن ،در آثبى  2411در غْل دّ ُفتَ کبرگزاى ثَ
اتسبد ّ ُن طزًْػتی ّ طبسًذگی چٌگ اًذاختٌذ .گفتَ ُب ّ ًبگفتَ
ُبی ایي اػتصبة ثَ هزکش اخجبر ّ طیبطت در ایزاى تجذیل ػذ .ایي
اػتصبة ثَ زك غلجی خبى تبسٍ ای ثخؼیذ .هجبرسٍ ػلیَ اطتثوبر ّ
ًبثزاثزی ّ طتن را طز سثبًِب اًذاخت .خیلی سّد ًؼبى داد کَ
اػتزاض کبرگزی اس ػشیشتزیي پذیذٍ ُبی خبهؼَ اطت ّ ،داهٌَ
آى ثَ چٌذ پالکبرد ّ خْاطتَ ُبی ثالفصل آى هسذّد ًویؼْد.
اػتزاض ًیؼکزی ُب ػلیَ طتن ّ اطتثوبر ّ ،هخبغت آى ُوَ
کبرگزاى ّ ُوَ خبهؼَ ثْد .اػتزاض ُفت تپَ ثظزػت ثظبغ پْچ
داطتبى ًخ ًوبی "کبرگزاى هظلْم" کَ "هتبطفبًَ" گْل هیخْرًذ،
داد هیشًٌذ ،ثب ثبغْم ثَ طزاغغ هیزًّذ تب ػبیذ دطت ثز لعب
ثخؼی اس هطبلجبتغ پزداخت گزدد؛ را در ُن پیچیذ.

رفقای نیشکری!
این روزها نمی توانید اثرات قدم هایی را که با زحمت و با قبول
صدها خطر و الجرم به کندی برای نجات میلیونها انسان تهیدست
و استثمار شده بر می دارید به چشم ببینید .خفقان اجازه نمیدهد تا
نور امیدهایی که کار و کوشش شما در دل هزاران هزار انسان
محروم و به بند کشیده شده زنده نگاه داشته است به چشمتان بیاید.
دیوارهای زندان ها قطورتر از آن است که بتوانید چشمانی را که
به امید به سرانجام رسیدن کارهای شما زندگی و آزادی را
جستجو می کنند مشاهده کنید .شرایط و اوضاع سخت تر از آن
است که همه زحمتکشان و مردمی که قلبشان برای رهایی و
ارزشهای انسانی میتپد ،از قدم هایی که شما آرام اما با استحکام به
جلو بر می دارید به وجد بیاید و حامیان آن باشد.
زمانی که یک بار دیگر مبارزات قاطع و سازش ناپذیر کارگران
فضای سیاسی جامعه را در خود خواهد بلعید؛ و فریادهای آزادی
و برابری همه جا را فرا خواهد گرفت؛ آن زمان که استثمار
شدگان از هر چهارپایه تریبونی برای اعالم دادخواست خود علیه
نظم حاکم بسازند ،آن زمان در مرور تندپیچها و الگوهای راه
پیروزی ،نامها و نشانه های نیشکر و اتحاد آن از هزاران دهان
تکرار خواهد شد.

طخٌگْیبى کبرگزی در سًذاى ،تِذیذ ّ ػکٌدَ ّ تؼمیت ّ اخزاج
کبرگزاى پیؼزّ اس صسٌَ ُبی ثظیبر آػٌبی داطتبى رطْای
"کبرگزاى هظلْم" ثَ زظبة آهذٍ اطت .اػتزاض کبرگزُ ،وبًگًَْ
کَ کبرع ّ هْخْدیتغ ،درطت ثَ اًذاسٍ خْاطتَ ُبی اّ ػلٌی ّ
در دطتزص اطت ،زمبًیت اػتزاض کبرگزی در اتسبد ّ ُوجظتگی
ّ اطتمبهت ،در پؼتْاًَ تسمك ػولی آى اطت .ایي ثذّى صفْف
ُوصذا ،طبسهبى یبفتَ ّ ثذّى رُجز ،ثذّى طخٌگْ هوکي ًیظت.
غجمَ زبکن در اًتمبم اس "آػْثگزاى" صفْف کبرگزی اس ُیچ
درخَ اس پظت فطزتی ،خجي ّ تْغئَ کْتبُی ثخزج ًذادٍ اطت.
اػتصبة ُفت تپَ آػْثگزاى صفْف خْد را ثَ هصبلسَ در پؼت
ًزدٍ ُبی درّاسٍ کبرخبًَ ثدب ًگذاػت .ایي اػتصبة ثَ رّایت
آػْثگزاًی کَ تٌِب هبًذًذ ،در تٌِبیی دخوَ ُب رّػٌبیی ثَ چؼن
ًذیذًذ ،ثب کْلَ پؼتی طزگزداًی ّ فمز زبصل اس یک رّس
غْفبًی؛ رّسی گْر ًبػٌبختَ ای را پز هیکزدًذ؛ تي ًذاد.

اتحاد هفت تپه ،سودای هفت تپه باید کل طبقه کارگر ایران را در
بر بگیرد ،از آن تاثیر بپذیرد ،آنرا تقویت کند و پیروزی مشترک
را تضمین نماید.

ثز پیؼبًی ُیچ اػتصبثیُ ،ز چمذر ُن ػبدالًَ ثْدٍ ثبػذ ،پیزّسی
زتوی ًمغ ًجظتَ اطت .اهب ُیچ اػتصبثی ثب ظزفیت ّ خُْزٍ ُفت
تپَ ّ آػْثگزاى آى ػکظت ًخْاُذ خْرد.
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————————————————————— صفحه 3

اىام آشوب ه بی تابی ،اىام غرهر کارگری
عليه حکونت دلقک های صدقه ه ترحم
ایزاى در لزق پذیذٍ صذلَ ّ در ػوك لدٌشار فمز ّ فزیت دطت ّ پب
هیشًذ .کزیذّرُبی طیبطت رطوی ،الیت فکزی ّ رطبًَ ُب تب تکبیب ّ
هٌجزُبی خز هزد رًذی الِی ،خغدغَ ُبی صذلَ ّ فمیز ًْاسی را
در دطت گزفتَ ّ غزق در فعْالت خیّز هٌؼبًَ اس فزغ ثْاة ّ هٌت
در پْطت خْد ًویگٌدٌذ .در تبریخ هؼبصز ایزاى غْق لؼٌت صذلَ
دلیمب پب ثپبی فزّدطتی ،ثز گزدى غجمَ کبرگز طٌگیٌی کزدٍ اطت.
سهبًی هزازن هلْکبًَ در لجبص طْثظیذ ّ سهبًی الطبف هلکْتی در
لجبص یبراًَ ،طز فصل زولَ ثَ هؼیؼت ّ ارسػِب ّ ػئًْبت اًظبًی
کل خبهؼَ ػول کزدٍ اطت .ایزاى ،ادثیبت ّ فزٌُگ ّ هٌبطجبت زبکن
ثز خبهؼَ را ثبیذ یکجبر ثزای ُویؼَ اس ػفًْت صذلَ پبک کزد .ایي
خش ثب خؼکبًذى ریؼَ ُبی ثِزٍ کؼی اس اًظبًِب هوکي ًیظت.

زبظز ًیظتٌذ زظزت یک ًفض رازت ،یک دم آراهغ ّ یک رّس
تْام ثب غزّر را ثَ گْر ثجزًذ؛ هْج هیشًذ.
مردم ،زحمتکشان ،کارگران!
ایي زکْهت ،هبػیي پزکبر تْلیذ فمز ّ فالکت در خبهؼَ اطت .داطتبى
گذایبى یک درّؽ ًفزت اًگیش ثیغ ًیظت .کوز غجمَ هب را اس ػذت
کبر ػکظتَ اًذُ .ز رّس ثب غلْع آفتبة ُوَ تْاى ّ تْػَ غزّر ّ
ػؼك ّ دلجظتگی ُبی هب ثزای یک لموَ ًبى ثَ ثبسی گزفتَ هیؼْد.
ُز چَ ثیؼتز کبر هیکٌین فمیز تز هیؼْین .تیزٍ رّسی دطت اس
طزهبى ثز ًویذارد.

غجمبت ثبال ّ ثخصْؽ در زکْهت طزهبیَ ثزای تخفیف ریبکبراًَ
هصبئت ّ رًح تْدٍ هزدم ّ رُبیی اس ػز ػصیبى طتوکؼبى پیؼمذم
در اهْرات خیزیَ ثْدٍ اًذ .در ایزاى صذلَ ًَ ثؼٌْاى هکول ثلکَ ثَ
کبًبل اصلی تبهیي هؼیؼت ّ ثیغ اس آى ثَ اثشار هِن پبییي کؼیذى
ططر هؼیؼت خبهؼَ تجذیل ػذٍ اطت؛ ّ هْطظبت خیزیَ تْطػ دّلت
ّ ثٌیبدُبی دّلتی ّ ّاثظتَ ثَ زکْهت کفتبرُبیی ُظتٌذ کَ یتیوبى ّ
هظتوٌذاى طز هٌؼبء طْد ّ هکٌت ّ لذرت آًِب را تؼکیل هیذُذ.

ثجیٌیذ ،ایزاى یکظز طزسهیي ًؼوتِب ّ ثزّتِبی افظبًَ ای اطت.
چزاغبى لصزُب ،تفزیر گبٍ ُب ّ ثیوبرطتبًِب ّ تدِیشات لْکض
ثزّتوٌذاى خبیی ثزای هب ًگذاػتَ کَ کپَ هزگ خْد را ثگذارین.
ُوَ ایي ًؼوبت ّ ثزّت طبختَ دطت هب اطتُ .ز چَ ثیؼتز ّ ثِتز
هیظبسین ،ثی خبًوبى تز هیؼْین ،ثیوبر ّ گزطٌَ تز در گزدثبد ًگْى
ثختی فزّ هیزّین.

در ایزاى خٌگ ثز طز هؼیؼت خذا اس هجبرسٍ هظتمین ػلیَ دطتگبٍ
هخْف صذلَ (ّ اس خولَ یبراًَ ُب) ًیظت ّ اطبطب هجبرسٍ ثزای
آسادی ثدش اس غزیك هزدهی آسادٍ ّ پزغزّر اس ثز چیذى آفتبثَ ّ
لگي هٌفْر "صذلَ پزّر" ًویتْاًذ پب ثگیزد.

ًگبٍ کٌیذ اس تفزػي ثیؼزهبًَ زبکوبى اطالهی طزهبیَ چگًَْ خبهؼَ
اس لدي ّ کثبفت اًجبػتَ ػذٍ اطت .درطت سهبًی کَ هِزثبى تز ّ
فمیز ًْاس ُظتٌذ؛

ًگبٍ کٌیذ کَ خوِْری اطالهی ّ کل غجمَ زبکن ثَ یک ثٌگبٍ ػظین
رتك ّ فتك "صذلَ داری" تجذیل ػذٍ اطت .کؼف ّ کؼْف یبراًَ
ُبی ًبچیش ّ ًؼخْار ثذم – ًذم آًِب طزگزهی کؼذار دّلت ّ هدلظی
اطت کَ ثظزػت یکی پض اس دیگزی دطت هزدم سزوتکغ را اس
زمْق لبًًْی ّ اس اهکبًبت ثْدخَ دّلتی کْتبٍ هیکٌذ.

اس هب هیخْاٌُذ هطیغ ّ هدیشگْ اس کٌبر فزّػگبٍ ُب ّ اًجبر هولْ اس
ًؼوبت طبختَ دطت خْد ثگذرین ّ ػبًض خْد را در گذاخبًَ ّ کبطَ
ُبی آع ًذری آسهبیغ کٌین؛
اس هب هیخْاٌُذ خفَ خْى گزفتَ ّ اس کٌبر ثیوبرطتبًِب ثگذرین ّ در
ػْض در ػکْفبیی ُوبی رزوت زعزات در خیبثبًِب ّ پبرکِب سیز
آطوبى کجْد در الثالی کبرتي اس درد ّ زظزت ثَ خْد ثپیچین؛

ًگبٍ کٌیذ کَ چگًَْ دطتوشدُب ثَ لؼز طمْغ کزدٍ اطت ،اس ثیوَ
ثیکبری یک کبریکبتْر طبختَ اًذُ ّ ،ز رّس دُِب هیلیْى کبرگز اس
دل ثیغْلَ ُبی طزد ّ فمز سدٍ ثَ طوت هسیػ ُبی کبر رّاى هیؼًْذ
کَ در ُوذطتی هظتمین هثلث ػْم کبرفزهب ّ ،سارت کبر ّ دطتگبٍ
خبًَ کبرگز؛ ًَ اس ثیوَ خجزی ُظت ًَ ،اثزی اس اهٌیت هسیػ کبر
دیذٍ هیؼْد ّ ًَ کظی هکلف ثَ پزداخت دطتوشد اطت.

آیب کظی هیذاًذ اس چَ ّلت هشخزفبت غت طٌتی ّ خبدّ خٌجل ّ دػب
ًْیظی ثَ پؼت ّ پٌبٍ تٌذرطتی تْدٍ هزدم تجذیل ػذ؟ آیب کظی هیذاًذ اس
کی ّ چگًَْ هغبسٍ ُبی طوظبری کلیَ ّ هغش اطتخْاى در طز کْی
ّ ثزسى طجش ػذ؟ اس چَ ّلت ّ در چَ اثؼبدی سثبلَ داًی ُب ثَ طفزٍ
"غذای" هزدم سزوتکغ اظبفَ ػذ؟

ثَ خوؼیت هیلیًْی ػظین "ًیبسهٌذاى" ًگبٍ کٌیذ! در هیبى ایي خوؼیت
ثیٍْ ُب ّ فزسًذاى کبرگزاى سًذاًی ّ اػذام ػذگبًی کَ در صف
اػتزاظبت ثَ دام افتبدًذ؛ کبرگزاًی کَ اس یک تیزٍ ثختی دردًبک اس
کؼتبرگبٍ ًب اهٌی کبر ُزگش خبى طبلن ثَ در ًجزدًذ؛ ثبسًؼظتگبًی کَ

صذلَ ّ صٌذّق ُبی خیزیَ ًَ راٍ ًدبت ّ ًَ تظکیي دردُب ثلکَ
طزهٌؼبء یک ػمذٍ چزکیي خبهؼَ هب اطت .ایي ثٌگبٍ ُب ّ طیبطت
3
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ثیدب کزد تْرم را آفزیذ ،خذاًّذ ثیدب کزد سًذاى اّیي را آفزیذ،
خذاًّذ ثیدب کزد کلیذ ثِؼت را در دطت ایي زعزات لزار داد،
خذاًّذ ثیدب کزد هبهْریت دفبع اس هٌبفغ هیلیًِْب کبرگز ّ ػزیف را
ثذطت ػْراُبی اطالهی ّ خبًَ کبرگز طپزد تب ثَ اًذاسٍ یک لزى
چزک ّ خفت ّ التوبص ّ دریْسگی را ثز رّی آى خبهؼَ اطتفزاؽ
کٌٌذ .چِل طبل اطت اس کبرگز هیخْاٌُذ در الگْی کزثال "هظلْم"
ثبػذ ّ ثذُکبر؛ در ػْض در ُویي الگْ کبرفزهب صبزت زك! دیگز
ثض اطت.

ُبی خیزیَ ّ زوبیت ًیظتٌذ کَ ثَ فزیبد هزدم ًیبسهٌذ هیزطٌذ ،ثلکَ
ایي دّلت ّ اثْاة خوؼی اطالهی طزهبیَ ُظتٌذ کَ ثز هتي ثظت
ًذاری ،اس ًیبس ّ اطتیصبل هزدم یک ثیشیٌض پز طْد ّ پز ثزکت
طبختَ اًذ.
در یک ػؼجذٍ ثبسی هفبُین کبرگز ّ کبر ّ زك کبر اس کل خبهؼَ ثَ
گزّگبى گزفتَ ػذٍ ّ ػٌذرغبس یبراًَ ّ یک کبطَ آع ثَ خبی آى
هیذاًذار اطت .صذلَ ُوشاد اطتثوبر ّ تْزغ اس ثٌذ گظیختَ ثِزٍ
کؼی اطت ،اس آى تغذیَ هیکٌذ ّ ظبهي تْخیَ ّ تذاّم آى اطت .در آى
خبهؼَ اگز دّلت اس تبهیي دطتوشد ّ ًیبسُبی تْدٍ هزدم طز ثبس
هیشًذ در ػْض ثزای سًذاى ّ طزکْة اس ُیچ ثْدخَ ّ طبسهبى
فزّگذار ًیظت .دیذًی اطت کَ چگًَْ ثَ اساء ُز ّػذٍ غذا ،اًجُْی
اس تجلیغبت "چگًَْ ثِتز ثَ فمزا کوک کٌین؟!" ػلیَ ػزافت ّ ّخذاى
اًظبًی آى خبهؼَ پزتبة هیؼْد.

ثغط فمز ّ ًذاری در ایزاى خش ثب غزّر زك غلجی کبرگزی ًخْاُذ
ػکظت .اػتزاض کبرگزی ،رُگذر هطبلجَ دطتوشدُب ّ ثیوَ ثیکبری
ّ در هتي اػوبل لذرت تؼکل ُبی غجمبتی کبرگزی تٌِب راٍ هوکي ّ
فْری ًدبت اس فالکت ّ در ػیي زبل طز راطت تزیي راٍ تؼبلی
اًظبًی در خبهؼَ اطت.
ُدْم زؼزات "خیزخْاُی" ػلیَ غجمَ کبرگز تبسگی ًذارد .در
ثذتزیي ػزایػ ّ در زبدتزیي ًیبسُب ّلت آى اطت کَ دطت رد ثَ
طیٌَ صذلَ سد .اتکب ثَ تؼبّى ّ اتسبد کبرگزی را ػبُذی ثز تْاًبیی
غجمَ کبرگز در ثذطت گزفتي طکبى خبهؼَ خلْی ًبثبّری ّ تظلین ّ
تُْن گزفت .در هیبى ُیبُْی صذلَ ّ یبراًَ ُب ،یبدهبى ثبػذ اس یک
غزف دیي خبهْع سثبلَ ُبً ،یوکت پبرکِب ّ الیَ ُبی کبرتي؛ ّ اس
غزف دیگز ػشت طبسهبًذٌُذگبى ّ دطت اًذرکبراى اػتزاظبت
کبرگزی را در پبیبى ایي دّرٍ ًفزیي سدٍ پبص ثذارین.

در ایي هیبى ًفض اًظبى دّطتی ّ کوک ثَ ُوٌْع در سیز دطت ّ
پبی ُیبُْی ػفًْت سدٍ صذلَ گن هیؼْد .طزسًغ طزًْػت ثی خب
اطت .طْال ایي اطت :چَ کظی گفتَ اطت کَ کبرگز لزى ثیظتن ثبیذ

فمیز ثبػذ؟ کدب ثْد خذاًّذ ّلتی غجمَ کبرگز دطتوشد خبًْادٍ پٌح ًفزٍ
ثَ اظبفَ ثیوَ ثیکبری را ظبهي رفبٍ اهزّس خْد ًوْد؟ هیگْیٌذ
ُوَ چیش خلمت خذاطت ّ زکوتی در آى اطتُ .ز چَ ثبػذ خذاًّذ

دّلت رّزبًی در پبطخ ثَ اػتزاظبت آثبى ثبر دیگز در سیز
تجلیغبت ّ ّػذٍ یبراًَ خذیذ پٌبٍ گزفت .ایي غزذ اطبطب اس غزف
هدلض غزذ ػذ ّ اس آى پض فعبی خجزی ّ رطبًَ ُب در لزق
"ثذم ً -ذم" ُبی چٌذع آّر دّلت ّ هدلض لزار گزفتَ اطت .چٌذ
هبٍ پیؼتز خٌجَ کبالیی ایي یبراًَ ُب زذف ػذ ّ در غْل ُفتَ در
 33آثبى پزداخت ًمذی آى هٌتفی اػالم گزدیذ.

ىاراىه  021هزار توناىی:
الطائالت که دهد شد ه هوا رفت
ثؼذ اس چٌذ هبٍ کغ ّ لْص ،در یک چؼن ثِن سدى غزذ یبراًَ
هْطْم ثَ "کوک ثَ خزیذ کبالُبی اطبطی" دّد ػذ ّ ُْا رفت.
هطبثك ثظبغ ًفزت اًگیش هؼتزک دّلت ،هدلض ّ ػْرای
ًگِجبىّ ،ػذٍ دادٍ ػذ کَ ثیظت هیلیْى ًفز اس فمیزتزیي ثخغ
ػِزًّذاى ،تست پْػغ ثٌگبٍ ُبی اختوبػی اس هبُبًَ ُ 231شار
تْهبى ّ چِل هیلیْى ًفز خوؼیت دُک ُبی پبییي خبهؼَ اس هبُبًَ
ُ 01شار تْهبى ثزخْردار ػًْذ.

خوِْری اطالهی در یک ػبرالتبى ثبسی کثیف ّ للذرهٌؼبًَ خب
سد!
خب دارد ثخبغز آّرد کَ ایزاى در فبصلَ لزیت ُؼت هبٍ اس خٌدبل
هْطْم "یبراًَ کبالُبی اطبطی" در سهیٌَ هؼبع هزدم سزوتکغ
تسْالت هِوی را پؼت طز گذاػت .خبهؼَ در هتي طلطَ طیبطت
ُبی کبپیتبلیظتی چٌذ پْطت تبسٍ ثَ طْی لؼز فالکت اًذاخت.
در اّج گزاًی ّ تْرم خػ فمز رلن دٍ هیلیْى تْهبى را پؼت طز
گذاػت .دطتوشدُبی پبیَ  51درصذ ثَ سیز کؼیذٍ ػذ ّ .طیبطت
ُبی ظذ کبرگزی ّ طْدخْیبًَ در ّاًفظبی هسبصزٍ التصبدی
اهزیکب ّ هْج کزًّب سًذگی هزدم سزوتکغ را در ُن کْثیذ.

سهیٌَ ُبی ایي غزذ را اًفدبر گزاًی ّ ػکظت ّػذٍ ُبی "ّرّد
لٍْ لعبییَ" ّ ثؼذ اس آى افتعبذ خٌدبل "ّرّد ثظیح ّ طپبٍ" در
کٌتزل لیوت ُب تؼکیل هیذاد .اُویت ایي غزذ ًَ در همذار پْلی
آى ،ثلکَ در هظئْلیت دّلت در تبهیي کبالُبی اطبطی ثْدُ .ز کض
هیذاًذ کَ ثب ُ 231شار تْهبى ثَ طختی هیتْاى هززوی ثز ثیؼوبر
اس هسزّهیت ُب گذاػت .ایي همذار ًبچیش اگز هیتْاًظت دردی اس
دردُب را دّا کٌذ هیجبیظت ُوبًطْر کَ در ّػذٍ اّلیَ گٌدبًذٍ ػذٍ
ثْد ،ثصْرت تبهیي کبال ّ یب "کبال -ثزگ" ثبػذ .دّلت خب سد.

ایي تصوین دّلت یک کالُجزداری رطوی ّ ػوال هصْثَ ای ػلیَ
دُِب هیلیْى ػِزًّذ ًیبسهٌذ خبهؼَ اطت.
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پیامبر هم بیشتر است .هیچوقت لبخند از گوشه لبش محو نمیشود.
اگر دقت کنی در موقع شرح حال و وضعیت ،میبینی گوشه
پلکهایش از اشک پر میشود ،اما به روی خودش نمی آورد ..وقتی
آقا محمد خانه نشین شد توران خانم به کمیته امداد مراجعه کرد و
تقاضای کمک کرد .به واسطه آشناها توانست پرونده ای تشکیل
دهد که ماهانه کمی به آنها بدهند .این کمکها مقداری کمی پول و
کمک هزینه خرید داروهای بعد از پیوند کلیه آقا محمد بود ..اما
باالخره زندگی خرج دارد و از همه مهمتر اینکه آنها در خانه ای
کوچک در حاشیه شهر سنندج در محله (دوشان) اجاره نشین
بودند.
توران خانم تصمیم گرفت خودش سرکار برود و بخش دیگر
هزینه ها را خودش تامین کند .بعد از 9سال کار برای بازار
سبزی فروشها توانست شغلی در کارگاه بسته بندی سبزی پیدا کند
و به آنجا برود .خانه شان را تغییر دادند و به یکی از محالت
پایین شهر آمدند که از آن خانه کمی بزرگتر است .خانه ای دو
طبقه است که طبقه باال صاحب خانه در آن زندگی میکند و آنها
هم طبقه همکف هستند .از درب ورودی خانه وارد راه پله ای
شش متری میشوی ،کفشها را آنجا درمی آوری و وارد هال
میشوی .دور تا دور خانه پشتی است .میز تلویزیون شیشه ای و
تلویزیون نسبتا کوچک هم در وسط هال زیر پنجره گذاشته اند.
ساعت گرد طالیی و عکسی از روز عروسیشان به دیوار نصب
است .آشپزخانه کوچک و نقلی و کابینتهای فلزی قهوه ای رنگ
قدیمی داخل آشپزخانه است .یخچالشان هم قدیمی و کوچک است و
فقط دوطبقه فریزر دارد .اتاق خواب کوچکی هم دارند که تقریبا
6متری است .یک کمد لباس و سبد اسباب بازیهای پسرشان آنجا
نگه داری میشود ...باالی کمد هم آینه و شمعدان و دسته گل روز
عروسیشان را گذاشته اند.
بحث اصلی ما اینجا شروع میشود
درتمام طول مدتی که آقا محمد بیمار بود توران خانم و یکی از
برادرهای محمد مراقبش بودند .درخانه و بیمارستان توران خانم
مانند پرستار باالی سرش بود ..از وقتی که سرکار میرود صبحها
ساعت  ۱۱صبح تا 2عصر سرکار است .محل کارش در شهرک
صنعتی شماره یک سنندج است .هر روز یک مینی بوس دنبال او
و همکارانش میرود و عصر هم آنها را تا سر کوچه می آورد.
سرجمع بیست نفر کارگر هستند .ماهانه 0میلیون و 211هزار
حقوق میگیرند .کارشان هم بسته بندی انواع سبزی ها شامل
سبزی خورشت و کرفس سرخ شده ،سبزی دلمه ،لوبیا سبز،
باقالی و نخود است .اضافه کاری ،بدی آب وهوا ،سختی کار و..
شاملشان نمیشود .در یک کارگاه بدون پنجره کار میکنند .المپهای
زیادی باال سرشان روشن است و همین باعث می شود که پیشانی
اکثرشان همیشه مرطوب و عرق کرده باشد .فقط جمعه ها تعطیلی
دارند و  2روز اول سال جدید .بقیه روزها دیگر سرکار هستند.
عصرها هم خسته و کوفته به خانه برمیگردند و کارهای خانه هم
روی دوش خودشان است...
توران خانم دوسال پیش آرتین را به دنیا آورد و تا سه ماهگی

به سييدج جدىد خوش آندىد!
سنندج جدید بشدت کارگری و متکککی بکه نکیکروی ککار زنکان
است .خانه ها وسیعا به مراکز تولیدی تبدیل شده است ،و بکه
همان نسبت که زیست و خانه ،به همان نسبت نکیکز مکنکاسکبکات
خانوادگی ،چهره ،مراودات ،و آنکچکه روزمکرگکی شکهکرونکدان
نامیده میشود ،دستخوش تغییرات اساسی شده است.

خانواده سه نفری آقا محمد ،توران خانم و پسر
کوچکشان ،آرتین است.
آقا محمد ،مردی چهل و دو ساله ،قد بلند و نسبتا الغر است.
موهایش فر و کم پشت است .چشمهایش درشت ،ولی به شدت کدر
و کمی قرمز است .بینی معمولی ،دندانهایی مرتب ،سبیل متوسط
و ریش آنکارد دارد .،ریشش را بخاطر این میگذارد که الغری
صورتش به چشم نیاید ...توران خانم هم زنی  96ساله ،دارای قد
اندامی متوسط است که نه چاق و نه الغراست .موهایش جوگندمی
است .چشمهای سیاه و نخودی ،بینی گوشتی و دندانهایش بخاطر
اینکه خانوادگی جنس دندانهایشان ضعیف است ،کم کم دارد خراب
میشود واو هنوز نتوانسته است ترمیمشان کند ..پسرشان آرتین هم
2سال دارد .پوستش سفید ،موهایی مجعد و چشمهای درشتش را
از پدرش به ارث برده است و در همان سن و سال رفتار مودبانه
ای دارد.
برویم سر اصل مطلب7
آقا محمد تا 01سال پیش یعنی تا  92سالگی در یک کارگاه کفاشی
به مدت 02سال (از 21سالگی تا 92سالگی) کار میکرد .او در
 22سالگی با دخترعمویش ،توران ،که در روستا زندگی میکرد
ازدواج کرد .زندگیشان را با هزار مکافات و قرض و قوله اداره
میکردند .اما چون از همان بچگی عاشق هم بودند بخاطر دست
تنگی خم به ابرو نمی آوردند و همیشه شاد بودند .تازه کم کم بعد
از گذشت هفت سال ،داشتند نفس راحتی میکشیدند که یکدفعه آقا
محمد متوجه شد که جفت کلیه های خود را ازدست داده است و
باید فورا دیالیز کند .حالش به شدت وخیم بود و بدنش خیلی
ضعیف شد .چیزی که آنها را اذیت میکرد وضعیت مالی
اسفبارشان بود .برای خرید کلیه به هر دری زدند .تقاضای وام و
کمک به جایی نرسید .بعداز دوسال تالش و در بدری ،یک فرد
خیّر در یکی ازبیمارستانهای تهران حاضر شد تمامی هزینه
هایشان را پرداخت کند و برای آقا محمد کلیه بخرد .یکسال بعد از
پیوند آقا محمد به سرکار خودش برگشت و کارش را شروع کرد.
اما چون کم خون بود و پالکت خونش پایین آمده بود ،غش میکرد
و نمیتوانست کار کند .بخاطر همین ،به هزار اصرار ،توران خانم
توانست راضیش کند که درخانه بماند و سرکار نرود.
توران خانم زنی فوق العاده مهربان ،خوشرو ،و صبرش از ایوب
5
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شد ..تا هشت سال پیش ،که آن پیرزن درگذشت .معصومه پس
از آن و با مختصر پس اندازی که روی هم گذاشته بود و مقداری
هم کمکهای فرزندان آن زن توانست خانه ای اجاره کند ،وسایل
خانه تهیه کند .در بازار ترشی فروشها ،اتفاقی با ملکه خانم آشنا
شود و او هم ترشی درست کند .بعد از مدتی هر دو باتفاق توران
خانم با هم در کارگاه بسته بندی سبزیجات همکار شدند .هر وقت
یکی از این سه نفر مریض باشد آن دو نفر دیگر کارهایش را
انجام میدهند.
االن ریبوار پسری  21ساله است .کپی مادرش است .ریش و
سبیل مشکی و مد روزی دارد .همیشه قیافه اش مرتب ،ناخن و
دندانهایی تمیز دارد .وقتی به سن 01سالگی رسید تابستانها در
یک سوپر مارکت به عنوان شاگرد کار میکرد و در هزینه ها با
مادرش شریک میشد ،ولی معصومه خانم دست به پولهای او
نمیزد و برای ،روزی های دانشگاه ریبوار جمع کرده است که
"خیالش برای آینده تمام امیدش ،ریبوار ،راحت باشد.
معصومه خانم از جمله زنهایی است که به زبان رسمی دولتی
"بی سرپرست" به حساب می آید .این در حالی است که خود
سرپرستی خانواده را برعهده دارند .کفر معصوم خانم بیشتر وقتی
درمیاید که او را "زن تنها" خطاب میکنند .معتقد است که جامعه
زن را به خاطر بی شوهری تنبیه میکند .او میگوید" 7زن تنها به
زنی گفته میشود که شوهر نکرده است یا شوهرش مرده است یا
از هم جدا شده اند .اگر این زن پنج بچه و شش خواهر و سه
برادر و پدر و مادرش را هم داشته باشد ،در نگاه جامعه باز هم
تنهاست زیرا ازدواج امری ضروری و مقدس شمرده میشود و
زن محکوم به آن است .حال بماند در حقیقت نود درصد ازدواجها
برای زن پایان رویاها و در نهایت اسارت اوست .اما مرد کمتر
تنها میشود .حتا اگر مردی باشد و با چهار عدد کبوتر باالی پشت
بام ،در نگاه همین جامعه مردی تنها بحساب نمیاید!"

ادامه به سنندج .....
با هزار بدبختی و انجام بعضی کارهای مربوط به کارگاه مانند
پاک کردن نخود فرنگی توانست پیش پسرش درخانه باشد ..از
وقتی سرکار برگشته است آقا محمد مسئول نگهداری آرتین شده
است .برایش شیرخشک میخرند و هزینه هایشان خیلی باال رفته
است ..برادر آقا محمد برایش یک پیکان مدل پایین خریده است
که وقتی توران خانم از سر کار برمیگردد آقا محمد بتواند مسافر
کشی کند و کمک خرج خانه باشد .شبها تا دیر وقت سرکار است
و صبحها هم تا زمان رفتن توران خانم به کارگاه مشغول جا
بجایی مسافر است و از وقتی هم که بنزین گران شده است
وضعیت اقتصادی شان وخیم تر شده است..
اما نکته جالب این خانواده این است که حاضر هستند جانشان را
برای هم بدهند و امیدوارند که به زودی سختی هایشان تمام شود
و پسرشان خوشبخت شود.

معصومه خانم و پسرش ریبوار
معصومه خانم زنی چهل و پنج ساله ،قد کوتاه ،بگی نگی چاق
است .موهای کامال سفید و براق خود را همیشه پسرانه کوتاه
میکند .پوستش گندمی و دارای چروک است و دور چشمهایش را
حلقه سیاهی پوشانده است .یک خال مشکی در طرف راست گونه
اش است که بی اندازه به صورتش می آید ...خود با یک لبخند و
از قول شاعر میگوید که خال گونه او تکه ای از شب است که
شتابان از آسمان به دنبال ماه آمده است! چند تایی از دندانهایش
افتاده ،پیداست اما کماکان روی هم رفته کل صورتش زیباست..
معصومه وقتی 04سال داشت بخاطر اینکه از دست نامادریش
خالص شود مجبور شد با کا حبیب هللا که مردی پنجاه ساله و
دارای چندین فرزند بود وهمسرش را از دست داده بود ازدواج
کند .معصومه خود میگوید از چاه درآمد و به چاله افتاد .حبیب هللا
مردی بداخالق و دل چرکین بود ..وقتی معصومه خانم 22سال
داشت ،ریبوار به دنیا آمد .فرزندان همسرش آنقدر اذیتش کردند
که مجبور شد دنبال طالق بیافتد .شانس آورد سرپرستی پسرش را
گرفت .بعد از آن به عنوان پرستار یک پیرزن در محله مبارک
آباد سنندج مشغول به کار نگهداری از آن زن و نظافت منزلش

خانواده آقا طالب و آرزو خانم
آقا طالب و همسرش ملکه  23سال پیش باهم ازدواج کردند.
حاصل این ازدواج یک دختر  21ساله و یک پسر ده ساله است.
آقا طالب مردی درشت اندام ،قد بلند و چهار شانه است13 .یا
14سال سن به قیافه اش میخورد .موهای فر ،سبیلهای کلفت،

جانعه ای که صدای زىان طبقه کارگر در آن پژهاک ىداشته باشد ،جانعه ای کهه
پرچم تغيير فوری در تهام نظاهر زىدگی زىان کارگر را در دست ىداشته باشد ،بها
حقيقت زىدگی آن جانعه بيربط ه عاری از شرافت اىساىی است.
6
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————————————————————— صفحه 7
واسطه یکی از دوستانش به کارگاهی که توران خانم آنجا کار
میکند معرفی شد و کارش را آنجا شروع کرد.
توران ابتدا در قسمت بسته بندی کار میکرد اما بعد از دو سال به
قسمت سرخ کردن سبزی ها رفت و هنوز هم آنجاست ..با هزار
بدبختی و خواهش و تمنا نزد طلبکاران ،توانست مقداری از بدهی
ها را پس بدهد و آقا طالب را پس از 5سال از زندان آزاد کند..
آقا طالب وقتی آزاد شد بیکار بود وهر روز دور میدان دنبال
کاربود بازهم در همان اتاق خانه پدر زنش زندگی میکردند ..پس
از یک سال به همراه باجناق خود مغازه تخته نرد فروشی راه
انداختند و باهم کار میکردند .به کمک برادر خانم و باجناقش خانه
ای کوچک در خیابان سیروس سنندج اجاره کردند و این بار به
چهار دیواری "خودشان" رفتند .بعداز 1سال دخترشان ازدواج
کرد و به سر خانه و زندگی خودش رفت .وقتی دخترشان
01ساله بود کاوه پسرشان هم به دنیا آمد و به قول خودشان کاوه
با خودش خیر و برکت به همراه داشت و برایش قربانی دادند و
صدقه و ذکات پخش کردند ..آرزو خانم دوسالی است که آرتروز
گردن گرفته است و در خانه کارهایش را انجام میدهد ..نزدیک
خانه دخترش خانه ای اجاره کرده اند که نسبتا کوچک است و
یک حیاط دارد ..یک شیر گاز را به داخل حیاط گازکشی کرده
اند و آنجا سبزی ها را سرخ میکند و هفته ای دوبار به کارگاه
میرود و هر وقت هم نتواند برود توران خانم و معصومه خانم به
جایش کارها را انجام میدهند .دخترش هم درخانه کمکش میکند
که صاحب کارش گیر ندهد و حقوقش را کم نکند..
آرزو خانم زنی فوق العاده زحمتکش و همسری فداکار و مادری
مهربان است که هر روز درد میکشد اما لبخندش را همیشه حفظ
میکند و میگوید نباید در برابر مشکالت سر خم کنیم ،باید
بجنگیم ...این روحیه اش فوق العاده تحسین برانگیز است.

ادامه به سنندج .....
چشم و ابروی مشکی و درکل قیافه ای الت مسلک مثل داداش
فرمان در فیلم قیصر برای خودش درست کرده است ..آزاده خانم
زنی 11ساله است .قیافه ی توپری دارد .پوستش خیلی سفیداست
و میتوانی مویرگهای روی دست و گونه هایش را ببینی.
ابروهایش را کمانی میگیرد و معتقد است ابروی زن باید کمانی
باشد که زیبایی چشمهایش مشخص باشد .چشمهایش روشن است.
بینی کشیده و دندانهایش مرتب و تمیز است.
دخترشان غزال هم 21سال دارد .قیافه اش کپی مادرش اما
موهایش مثل پدرش فرفری است و در 05سالگی با یکی از فامیل
های پدرش ازدواج کرده و یک دختر 9ساله دارد و شوهرش هم
پسر خوبی است.
پسرشان کاوه هم 01سال دارد و کاوه هم خیلی شبیه مادرش است
و آرامش چهره اش خیلی زود انسان را به خودش جذب میکند.
کالس چهارم دبستان است.
آقا طالب زمان ازدواج با آزاده خانم با یکی از دوستانش طال
فروشی داشتند و زندگی راحت و مرفهی می گذراندند .تازمانی
که دخترشان 1ساله بود همین وضع ادامه داشت تا اینکه
همکارش یک شب همه طالها را جمع کرد و با خودش برد .تابه
امروز کسی سراغی از وی ندارد ..آقا طالب و آرزو خانم ماندند
و یک دنیا بدهی و چک برگشتی ..آقا طالب به دلیل کشیدن چک
بی محل به 01سال زندان محکوم شد و به زندان رفت ..حاال
آرزو خانم مانده است و یک بچه .حتی خانه ای که در آن زندگی
میکردند و وسایلش را فروختند و روی زمین خالی زندگی کردند
اما بازهم بدهی ها جور نشد ..آرزو خانم به خانه پدرش برگشت
و در یک اتاق با دخترش زندگی جدید را شروع کردند ..برای
پاس کردن چک ها و خرج و مخارج خودشان به بازار ترشی
فروشها رفت و برای آنها انواع ترشی درست میکرد (خانواده آقا
طالب هم کامال طردش کردند) .بعداز چند سال کار کردن به

سارا ارجمىذ
توضیح :تمام شخصیت ٌا واقعی و اسامی غیر واقعی ٌستىذ.
نشریه علیه بیکاری
مدیر مسئول :سیوان رضبیی
سردبیر :مصطفی اسدپور
تماس :آدرس ایمیل
info@a-bikari.com

مقاالت ایه شماري توسط مصطفی
اسذپور ووشتً شذي است .استفادي از
مطالب با رکر مىبع آزاد است.
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