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و محکومیت  موج جدید احضار

 فعاالن کارگری و اجتماعی
 

5صفحه   

 علیه سیاست های ضد کارگری

روحانی، دولت   

 با همه ابزار موجود اعتراض کنیم

 
 

 تحلیل هفته

 !گشاست نە قابل تحمل و نە راه این الیحە نە قابل اصالح است،

فزایندە مخالفت و اعتراض موج 
نسبت بە الیحە اصالح قانون کار کە 
از چند هفتە پیش با مشخص شدن 

چنان  هم هجزئیات اش بە راە افتاد
ادامە دارد و تشکل های کارگری در 

بە هر  هستند،تالشند و مصم 
کنند تا   شکل ممکن دولت را وادار

اما نە . از مجلس پس بگیرد را  آن
کنون  کمیسیون اجتماعی مجلس تا

حاضر بە عودت الیحە بە دولت شدە 
و نە دولت تمایل جدی برای پس 

ولی . گرفتن آن نشان دادە است
بهر حال بخاطر باال گرفتن 
اعتراضات، ظاهرا مجلس کە قرار 
بود از هفتە گذشتە الیحە را 

را شروع سی کند، هنوز کار ربر
اعتراضات در هفتە  . نکردە است

کە مقامات  گذشتە چنان باال گرفت،
دولتی و رئیس کمیسیون اجتماعی 
 و مجلس کە سعی داشتند بی سر

صدا در اسرع وقت سروتە الیحە را 
ها  و آن شدندغافلگیر  ،هم بیاورند

با . گردیدندوادار بە عکس العمل 
این حال هیچ کدام از توضیحات و 

کاذب معاونان رئیس  وعدەهای 
جمهور، وزیر کار و رئیس کمیسیون 

 ی اجتماع

سی الیحە در ربر  مجلس، مبنی بر
کمیسیون اجتماعی مجلس با 
شرکت نمایندگان کارگران و 
کارفرمایان نتوانست جهت خواست 
کارگران کە خواهان پس گرفتن 

را منحرف  است،الیحە توسط دولت 
. کند و یا از شدت اعتراضات بکاهد
دمحم باقر نوبخت معاون روحانی کە 

کرار و ت نگران عواقب اعتراضات 
سال پیش  ٥سرنوشت الیحە در 

پس از ناکام ماندن ترفند رئیس  ،بود

کمیسیون اجتماعی برای تقلیل 
خواست کارگران، وارد میدان شد تا 
بلکە بتواند با دادن وعدە وعید بە 
کارگران این موج را فرونشاند و 

اجتماعی  نناکامی رئیس کمیسیو
را کە بە آسانی حاضر بە از دست 

طالیی نیست،  دادن این فرصت
جبران کند، اما ترفند وی نیز کارگر 

 .نیفتاد

نوبخت در همین ارتباط در 
در ( ایلنا)مصاحبەای کە خبرگزاری 

در ارتباط با این الیحە  ٥٥ چهارم آبان
در قسمتی از این  با وی انجام داد،

اگر :" تاکید کرد و گو گفتاز این 
کارگران و کارفرمایان با الیحه اصالح 

 قانون کار 

د ، امکان بازگشت این مخالف باشن
 ". الیحه از مجلس وجود دارد

حسن هفدە تن معاون نیز قبل از آن 

ربیعی نیز عین این وعدە نوبخت را 
بە کارگران دادە بود کە با مخالفت 

یسیون اجتماعی مجلس رئیس کم
 و خود وی نیز تالشی روبرو شد

  .دبرای پس گرفتن الیحە نکر

هفدە نوبخت درست مانند حسن 
تن معاون ربیعی، حاضر نشد بە 
صراحت پس گرفتن الیحە را بپذیرد 

برگرداندن الیحە "امکان"و بجای آن از
از مجلس، در صورت مخالفت 
. کارگران و کارفرمایان سخن گفت

رئیس  پهلوی معاونان  سخنان دو
سو داللت  جمهور و وزیر کار از یک

عواقب اعتراضات دارد و از بر نگرانی 
برای  یانز عزم دولتاز دیگر سو ا
این . حکایت می کند تصویب الیحە

 در حالی است کە کارگران و تشکل
های کارگری تا کنون همگی 
خواهان پس گرفتن الیحە و نە 
اصالح آن هستند و الیحە را 
بدرستی الیحە بردگی کارگر نام 

 بنا بر این صحبت . نهادەاند

 

 صادق کار
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کردن بر سر اصالح آن، اوال مانند 
ی چانە زدن بر سر شرایط بردگ

است و نە بر سر خود بردگی، دوما 
کە دولت و  با نظر داشت این

کارفرمایان در مورد آن توافق دارند، 
چانە زدن بر سر آن در کمیسیون 
اجتماعی و در شورای عالی کار 

واهد بود و نتیجەاش علیە کارگران خ

و کارفرمایان با  بفرض این کە دولت
انجام چند اصالح جزیی در آن 

نند، ماهیت ارتجاعی موافقت ک
الیحە تغییری نخواهد کرد و دولت 
ادعا خواهد کرد کە الیحە نتیجە و 
خروجی سامانە سە جانبە گرایی 
است و اعتبار حقوقی بە آن دادە 

 .می شود

در این میان بیدادگاە های حکومت 
با مشاهدە اعتراضات، دست  نیز 

تعدادی از روی دست نگذاشتند و 
تازگی ه ندیکایی را کە برهبران س

تجدید محاکمە و محکوم بە زندان 
کردە بودند، برای گذراندن دوران 

محکومیت شان فراخواندند، تا بلکە 
با دامن زدن بە جو ارعاب و تهدید از 
دامنە اعتراضات کم کنند و راە را 
. برای تصویب این الیحە هموار کنند

ها دستگاە فقاهتی بار ناقاضیان
ا با نیت مهار کردن ر نهمین فعاال

اعتراضات و فعالیت های حق 
نداختە طلبانە صنفی بە زندان ا

خللی  ندنتوانستهیچ گاه بودند، اما 
در ادامە اعتراضات حق خواهانە 

 . کارگران بوجود آورند

اندن این بار نیز یقینا بە زندان برگرد
 ناز فعاالغیر قانونی تعدادی 

نە تنها خللی در ارادە  کارگری
ن و معلمان و مبارزات حق کارگرا

طلبانە شان بوجود نخواهد آورد ، 
 بلکە سبب تقویت انگیزە مبارزات آن

 .ها خواهد شد

از تهیە این الیحە بر خالف هدف 
در واقع نە برای جلب  یانی دولتادعا

و تشویق سرمایە گذاری و ایجاد 
بلکە عمدتا با نیت از ... اشتغال و 

 میان برداشتن بدیهی ترین 

 

 

 

قوق سندیکایی و انسانی ح
و دزدیدن از جیب کارگران و  کارگران 

گذاشتن در جیب سرمایە داران 
از  مگر حذف اکثریت کارگران . است

شمول قانون کار، مسکوت گذاشتن 
مواد حمایتی قانون کار، قراردادی 

درصد کارگران، تنزل  ٥٩کردن بالغ بر 
سطح دستمزدها بە چهار برابر 

رکوب فعالیت کمتر از خط فقر، س
کە طی بیش ... های سندیکایی و 

از سە دهە بە بهانە جذب سرمایە 
و ایجاد رونق و اشتغال صورت 

و  ە این است کە بە رکود گرفتە، ن
فقر و فالکت  ،فرار سرمایە ،بیکاری

دامن زدە است؟ آیا عجیب نیست 
کە درست در دورەای کە بالغ بر 

میلیارد دالر سرمایە نفتی وارد  ٠٩٩
کشور و توسط آقازادە ها و مدیران 
ارشد دولتی غارت می شود ، 
چنین الیحەای بە بهانە جذب 
سرمایە نوشتە می شود؟ و آیا 
ریکاری نیست دولتی کە روز و شب 

های دولت پیشین می  بر سیاست
تازد و در هنگام انتخابات وعدە، 
افزایش دستمزد، حق تشکل، 
آزادی زندانیان و دە ها وعدە این 

نی دیگر بە کارگران می دهد، چنی
درجە چرخش کند و همان  ٠٠٩

الیحەای را بی کم و کاست برای 
تصویب بە مجلس بفرستد کە دولت 

آیا ؟ بود گذشتە آن را تهیە کردە
احمدی نژاد بد بود،  کارهایهمە 

 خوب است؟ اما این یکی 

نە، این الیحە نە قابل اصالح است، 
نە قابل تحمل و نە مشکل 

 .گشاست

تصویب این الیحە جیب و  در صورت 
و جیب و  سفرە سرمایەداران پرتر 

سفرە کارگران تهی تر می شود، 
یان حقوق سندیکایی کارگران از م

 برداشتە می شود، امنیت شغلی،
اجتماعی و سالمتی برای کارگران 
باقی نمی ماند ، شان و منزلت 

فرو بیشتر از قبل انسانی کارگر 
  .کاستە می شود

 

 

 

 

 سرکوب اعتراضات کارگران را و 
 .قانونی می کند

کارگران نیز خواهان اصالح قانون کار 
 . هستند 

اصالحاتی کە ما می خواهیم  اما 

بکلی متضاد با اصالحات مطلوب 
ما با هر . استکارفرمایان و دولت 

تغییری کە بخواهد دست آوردهای 
مبارزاتی و تاریخی جنبش کارگری 

و پس از انقالب  های پیش  در سال
بردارد مخالف و با بهمن را از میان 

 . آن مبارزە خواهیم کرد

کارگران می خواهند اشکاالت قانون 
کار فعلی، بخصوص مواد ضد 
کارگری موجود در آن مطابق با 
کنوانسیون های سازمان بین 

جهانی   المللی کار، و منشور
   .حقوق سندیکایی بر طرف شوند

یقین بدانید کە کارگران  یاندولت 
روغ و فریب این وعدەهای د

توجیهات باطل شان را نخواهند 
خورد و زیر بار الیحەای کە بخواهد 
 ،حق و حقوق شان را از میان بردارد

نخواهند رفت و در هر صورت 
مبارزات کارگران برای حقوق 

سندیکایی و انسانی شان تا 
. ادامە خواهد یافت نهایی کامیابی

کس نمی تواند  چرخ تاریخ را هیچ
 . بە عقب برگرداند

یک جنبش صد سالە جنبش ما 
محال است بتوانید ما را صد  .است

 .سال بە عقب برگردانید
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 از تجربه دیگران

 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 فیصن های اتحادیه نقش

 بهینه حاکمیت در مدنی جامعه و

(7 خشب)  
 

 

 

 

 

 
 دکتر نچوچوه فرایدی و آیولور الوسگون ناتانیل

 دپارتمان مدیریت عمومی و روابط صنعتی، دانشگاه ایالتی الگوس نیجریه

 ترجمه گودرز

 

 

 یمال فساد
 

ند خوره مان یمعتقد است که فساد مال" فالنا یفم"
در کشور  یاسیدفاتر س. کند یم یجامعه را از درون ته

تجار و بازرگانان هدف قرار دارند که انها را  لهیاکنون وس
کارل .  کنند یفرض م یاسیس یبده بستان ها کیشر

طبقه نخبگان  یاصل زهیبود که انگ یمارکس مدع
ها تنها به منظور حداکثر  توده راستثمار و اعمال ستم ب

 ،انبوه یها یگذار هیبا سرما. از آنان است یشبهره ک
نان در انتظار آاست که  یعیطب م،یرمستقیغ ای میمستق

جز تخلف و  یند، که در عمل حاصلابازده چند برابر سود 

استاندارد دوگانه، تورم در  ت،یریسوء مد ،یاختالس مال
" بادوینوها ر. "نخواهد داشت یو پولشوئ مبلغ قراردادها

و  یصنف یها هیزم است که اتحادکه ال گرفت جهینت
بزنند و  یدست به سازمانده یجامعه مدن یتشکل ها

را از محدوده دروازه  خود یانتظارات و خواست ها طهیح
کارخانه ها و محالت کوچک فراتر ببرند و تظاهرات بزرگ و 

اعتماد  رانسازمان دهند و در مقابل اشغالگرا  یسراسر
نان آو  ستندیتخلفات با نیق افاقد اخال انیو مجر یعموم

در  یزمان توسعه اقتصاد نآبرانند و تا  رونیرا از صحنه ب
 .خواهد افتاد ریبه تاخ گوشه از جهان لزوما   نیا
 
 

 اشکاالت در قدرت حاکمه
قدرت به  یها یدشوار رود یم شیاوضاع پ که یطور

 یوزرا ٠٥٥٥از . شده است لیتبد نحلیال یمساله ا
مساله را حل خواهند کرد،  نیه اند که اادعا کرد یمتعدد

  است، و اما اوضاع همچنان رفته یانتظار م نیحداقل چن

 

 

 

 .بدتر شده است یو حت افتهیمنوال ادامه  نیبر هم

 یبرا میتوان یموخته اند که نمآبه ما  یمتوال یها دولت
تنها راه حل . میداشته باش یدیام چیمشکالت ه نیحل ا

 زهیتئور ٠٠81انگلس در سال  کیدریرا کارل مارکس و فر
 نیا دیبا یو جامعه مدن یکارگر یها هیاتحاد. کردند

آنها اهداف . کنند لیتبد یاسیجنبش س کیخشم را به 
نوشتند که در  یستیکمون فستیجنبش را در مان نیا

 هیکه اتحاد داد یم شنهادیمنتشر شد و پ ٠٠8٠سال 
 دیبا یمدنکنند و جامعه  یکارگران را سازمانده دیها با

و اقتصاد را فلج  ندیرا برگزار نما یتظاهرات اعتراض
دولت ها  که یسازند، راه ها و جاده ها را ببندند تا زمان

 ۀمعترضان جام یها ستکنند و به خوا ینیشنعقب 
دائم و موقت، که کارفرمایان در رابطه .عمل بپوشانند

. هدفش تبیین شرایط و مقررات ناظر بر کار کارگران باشد
 ترکیب مورد 
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 جان الو کایده فهیمی

 جان الو کایده فهیمی

 
 
 

 
 

  یزندگ یباال نهیهز
را  هیجرین یاز اهال یاریبس یاستاندارد زندگ دیشد نزول

کرده است که  یطیدر شرا یمجبور به زندگ
 یها یمردم را به زندگ تیو اکثر ستیبشردوستانه ن

 یسخت و برضد کرامت انسان ینامطمئن، به خدمتکار
 یباعث شده است که برخ طیشرا نیا. واداشته است

و  یجادوگر ت،یفرزندانشان را بفروشند، فحشا، جنا
پوشش مذهب در آمده تا مردم سخت  رین در زآامثال 

 ریمرگ و م طیشرا نیدر ا. بدیا ناتوان را بفرکوش ام
 ارانکیو ب ینوزادان و مادران، داروها و مواد مخدر تقلب

تنها . متوقف شود دیبا نهایهمه ا. کنند یم دادیمهاجر ب
و  یصاداقت دهیمشکالت عد نیحل ا یراه قابل اعتنا برا

از جامعه  یجنبش قو کیامکان رشد مثبت آن با تالش 
اعتصابات  یو با برقرار یکارگر یها هیو اتحاد یمدن

ممکن است  یهمگان یو تظاهرات اعتراض یسراسر
 یما بخود ینیارتباط زم یجاده ها .برسد جهیبتواند به نت

حوادث روزانه از  یگزارش ها. ندامرگ  یخود تله ها
در دام  یشتریاست که دائما تعداد ب یحاک یجاده ا
کشور  ندهیآرهبران  دیجوانان که با. افتند یمرگ م

 یناکام م زودهنگامبه مرگ  یباشند در تصادفات رانندگ
 یمدت ها یبرا ای شهیهم یبرا تیبا مصدوم ایو  شوند
کار و  یشان برا یمادگآناتوان خواهند شد که بر  دیمد

خواهد  مضاعف ریثأدر جامعه ت یوند زندگشرکت در ر
 .داشت
 یارتباط یبد راه ها شبکه

ما نور افشاند که  گرید یبر مشکالت ساختار" یاز وکویآ"
مرگ  یخود تله ها یما بخود ینیارتباط زم یجاده ها

است  یحاک یحوادث جاده اروزانه از  یگزارش ها. ندا
جوانان که . افتند یدر دام مرگ م یشتریکه دائما تعداد ب

به  یکشور باشند در تصادفات رانندگ ندهیآرهبران  دیبا

 یبرا تیبا مصدوم ایو  شوند یناکام م زودهنگاممرگ 
ناتوان خواهند شد که  دیمد یمدت ها یبرا ای شهیهم
در  یوند زندگکار و شرکت در ر یشان برا یمادگآبر 

 .خواهد داشت مضاعف ریثأجامعه ت
  هیجریدر ن یو جامعه مدن یصنف یها هیاتحاد نقش
در سراسر جهان از خبر  یاز طرفداران دموکراس یاریبس

به سمت فرماندار  یمیفه دهی  کا الو بازگشت دکتر جان
حکم به  ییقضا ستمیس. خوشنود شده اند یتیاک التیا

 نیاز ما ا یاریبس یکه برابه قدرت داد  یبازگشت و
ساکت در مقابل طبقه  تیاکثر ییتوانا یروزینشانه پ

 .حاکم چپاولگر بود
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ن احترام آبه  دیبا ند وسخن گفته ا باره نیدر ا" مردم"
جان  یروزید که پنوجود دار یاریبس لیدال. گذاشت

 یمل خیه از تارهبر نیدر ا یهممنشانه به را  یمیفه
هم ما  یفراوان یت و درس هانموده استبدیل  هیجرین

 یاست که م یمدلاین . میاموزین بآ از دیشهروندان با
بدون هدف  یکه با رهبر هیجریمناطق ن ریدر سا تواند

معتقد است که " ناسویآک. "تکرار گردد ،شود یاداره م
در مقابل فشار و  یستادگیا یبرا ییقضا ستمیس

مورد  دیت بااز صداقت و ثبا ماندهیباق رهیبعنوان تنها جز
 .ردیقرار گ قیسپاس و تشو

 یاتفاق اطالع کم نیدر ا یا شهینقش ر نان که ازآ یبرا
از همان آغاز دندان  یمیکه فرماندار فه مییبگو دیدارند با

 یفعال توسعه حقوق مدن کیو به عنوان  دیطمع را کش
او . و توسعه آغاز کرد یدموکراس یبرا یمرکز لیبا تشک
 التیا یپست فرماندار یگود شود و برا که وارد نآقبل از 

مورد  یجامعه مدن نیفعال یبشدت از سو ،دینما داماق
آغاز شد  یتیکانتخابات در ا که یزمان.  احترام بود

از سراسر کشور به  یجامعه مدن نیاز فعال یاریبس
فوق نقل مکان کردند تا در انتخابات شرکت  التیا

 یادیضور تعداد زح بیترت نیبه ا. داشته باشند میمستق
عمال  یریگ یرا یدر حوزه ها یاز کنشگران جامعه مدن

 اریطرف مقابل بس یشد و برا یباز تیفیک رییعامل تغ
اشغالگران " نیبتواند در مقابل چشمان ا دشوار بود تا

همان است که ما  یانیپا جهینت. انتخابات را بدزدد" یمدن
. میکن یم برپا یروزیو جشن پ میمسرور شیامروز برا

 ستمیس یاریمبا ه یکه جامعه مدن ستیبار ن نیاول نیا
عمل کند و تاج  تیتوانسته به خواست اکثر ییقضا
با نفوذ بردارد و برسر منتخب  تیاقل کیرا از سر  یروزیپ

 .دیمستقر نما تیاکثر
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 تشکل ها
 

 

فعاالن کارگری و اجتماعیو محکومیت  موج جدید احضار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

رکانون مدافعان حقوق کارگ  

 

دو  محکومیت یازده سال زندان برای شاهپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده،
ابراهیم  تن از فعاالن کارگری در دادگاه ساوه ، به دنبال محکومیت پنج ساله
قضائیه  مددی و داود رضوی از سندیکای شرکت واحد نشانگر آن است که قوه

این  با باال بردن هزینه های فعالیت کارگری و اجتماعی از تصمیم گرفته است
ساله برای  ٠۱محکومیت حبس . پس با شدت عمل بیشتری بر خورد کند

 ساله برای اسماعیل عبدی ۱دمحمی فعال اجتماعی، محکومیت  نرگس
معلمان معترض، احضار محمود بهشتی و جعفر عظیم زاده به زندان و  نماینده

بهنام ابراهیم زاده و ضرب وشتم وی در زندان تاییدی بر فشارها بر  تشدید
است که صاحبان ثروت و حقوق های نجومی و اختالس گران  همین امر

ندای مخالفی را در سینه خفه کنند تا با خیال راحت به  تصمیم گرفته اند هر
مانده سفره های خالی کارگران و زحمت کشان  چپاول اموال مردم و ته

                                                                           .بپردازند
رش روزانه بیکاری، فقر و سیه روزی کارگران و زحمتکشان، گسترش گست
نشینی در حاشیه شهر ها، همه و همه بیانگر غارت هر چه بیشتر  آلونک

های مردم است که هر روزه اعتراضاتی را در جای جای کشور  اموال و دارائی
مقابل صاحبان قدرت و ثروت از ترس گسترش اعتراضات  به همراه دارد و در

                 .دهند کارگری و اجتماعی افزایش می مردمی فشار را بر فعاالن
                                                                                                   

                         
 

 

 

 

 

 

قوه قضائیه که به گفته برخی از 
مقامات، دیگر قانون در آن حکمفرما 

نیابت از دزدان و  نیست ، به
غارتگران اموال مردم به دادن احکام 

وضع  شداد غالظ به معترضان
بسیاری از . موجود می پردازد

ی، بر احکام، چه سیاسی و یا عاد

توصیه ها و پارتی بازی ها و  مبنای
 یا رشوه های معمول صادر می

چنین  شود و طبیعی است که
احکامی مورد قبول مردم نخواهد 

 صدور این احکام نه تنها فعاالن. بود
اجتماعی و کارگری را که از حقوق 
کارگران و زحمتکشان و مردم 

کند،  دفاع می شده چپاولمحروم 
لکه آنان را در ساکت نخواهد کرد ب

همچنین  پیگیری مطالبات مردم و
لغو این احکام، مصمم تر خواهد 

               .کرد
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ه شدبه زندان فرا خواندرضا شهابی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهسند   

 

رضا شهابی عضو هیات مدیره 
شرکت واحد  سندیکای کارگران

لی اتوبوسرانی تهران و حومه ع
رغم اتمام محکومیت شش سال 

ماه تلفنی  آبان 5چهارشنبه  زندان
از سوی دادستانی به زندان 

ذکر است به  شایان. فراخوانده شد
دلیل عمل جراحی مهره های گردن 
و کمر ناشی از ضرب و شتم دوره 

بازداشت موقت با تایید پزشک  های
قانونی مرخصی استعالجی ایشان 

رد محکومیت مو در دو سال اخر
موافقت دادستانی قرار گرفته بود، و 

 سال است که بیش از یک
محکومیت ایشان پایان یافته است 
و دولت طی گزارشی به سازمان 

رضا »:کرده است جهانی کار اعالم
شهابی از زندان آزاد شده و به 

 و در« سرکار باز گشته است
 ۵٩٠5ماه ژوئن  ۷51گزارش شماره 

که در سایت سازمان جهانی کار 

با این وجود، در مراجعه همسر آقای . استمشاهد  منتشر شده قابل
دادستان به ایشان اعالم کرده است که شهابی  شهابی به دادستانی معاون

صورت عدم مراجعه وثیقه ایشان ضبط و حکم  دو سال غیبت داشته است و در
                                                       .جلب برای ایشان صادر خواهد شد

قابل ذکر است که این اقدام دادستانی یک روز پس از تالش سندیکا به جمع 
آوری امضا در مخالفت با تغییر و حذف بسیاری از موارد قانون کار که از سوی 

دولت تحت عنوان باصطالح الیحه اصالح قانون کار به مجلس فرستاده شده 
 صورت گرفته است.                                                                          

در حالی افزایش  ،حقه خود هستند و حبس کارگرانی که در پی حقوقآزار 
میلیاردی از رسانه ها  که مرتبا اخبار اختالس های چند هزاریافته است 

گیری از غارت و چپاول  موثری برای جلو  منتشر می شود و نه تنها هیچ اقدام
دهندگان این دزدی ها  بلکه انتشار ،اموال عمومی در کشور صورت نمی گیرد
حد شرکت وا سندیکای کارگران. و اختالس ها را به زندان می برند
رابطه با  اقدامات دادستانی در کردناتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم 

داود  آقای رضا شهابی، همچنین صدور حکم زندان برای آقایان ابراهیم مددی و
 ندیگر کارگران و فعاالتعقیب رضوی و اخراج سایر اعضای سندیکا و تداوم 

                                                                 .  کارگری رامحکوم می کند
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اعتراض کنید یحه اصالحی قانون کارعلیه برنامه ریزان، ال  
 
 
 
 

از طریق، خبرگزاری ها، مطبوعات و رسانه های اجتماعی 
نستاگرامایتلگرام،  

و تشکیل کمپین های اعتراضی به روشنگری و انسجام کارگران 
 یاری رسانید

 
 
 
 

با توجه به انتخابات ریاست جمهوری، جناح های حکومتی در 
 برابر اعتراض های کارگری چاره ای جزء عقب نشینی ندارند

 
 
 
 

وادار به حاکمیت جمهوری اسالمی را  ها، اعتراضگسترش با 
 تمکین کنید

 
 

                     

       (اکثریت)کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران 
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