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  :خواننده گرامی

تمامی اخبـار و مشـكالت    "يد مسلماآنچه دراین نشريه  می خوان
چـرا کـه کميتـه پيگيـری امکانـات کـافی بـرای جمـع         .کارگری نيست

مگر اینکه شما دوسـتان و   . کليه اخبار کارگری را ندارد  ئهآوری و ارا
ــا را در       ــال اخبارم ــا ارس ــارگری ب ــالين ک ــارگران و فع ــدگان ، ک خوانن

از طریق ایميل یـا  ما انتظار داریم شما .امراطالع رساني  یاری دهيد
وبــالگ  اخبــار روز کــارگری را جهــت تکثيــر و توزیــع در اولــين فرصــت  

این می تواند کوچکترین گامي  باشد که کارگران را در . ارسال کنيد
پيشاپيش از همكاري  و ياري . مسير همبستگی بيشتر کمک کند 

  شما استقبال و آمال تشكر  را داريم 
درود بر آارگران    

  

 :خبارا
 

  حتی يک کاغذ با کارگر امضا نمی کنند
قراردادهای رسمی تبديل شد به  :لونمنصور اسا

در اصالحيه جديد . قراردادهای موقت و بعد به پيمانکاری
 قرارداد شفاهی است ، هيچ چيز

  
لو رئيس هيات نمنصور اسا

مديره سنديکای کارگران 
شرکت واحد اتوبوسرانی 

ن برای تهران در سفر به لند
شرکت در کنگره فدراسيون 

جهانی آارگران حمل و نقل ، با يوسف آبخون از تلويزيون 
در اين مصاحبه از درد لو ناسا. برابری به گفتگو نشست

از سرکوب ها، از پاره کردن . های ويژه کارگران ايرانی گفت
به دستاوردهای کارگران و  ٦٠قرار دادها، ازهجوم دهه 

، ٨٤بازداشت های گسترده در سالسرکوب سنديکاها، از 
او از دردهای مشترک کارگران جهان گفت . از گرانی و تورم

که زير بار خصوصی سازی ها در همه جا کمر خم کرده اند 
از سازندگانی که از درخت تا ميکروفون تلويزيون توسط آنها .

ساخته شده ، اما نصيب شان از آن چه می سازند از همه 
از خصوصی سازی های ايران و قوانين لو ناسا. کمتر است

از اينکه با تحوالت جديد در قانون . ضد کارگری در ايران گفت
حتی يک کاغذ با . کار ديگر کارگر هيچ محسوب نمی شود

طبق اصالحيه جديد قرار داد شفاهی .او امضا نمی کنند
است و هيچ سندی داده نمی شود که کارگر بتواند از آن به 

 و از  خدمت و حقوق خود استفاده کند تبرای اثبات سنوا
اينکه در چنين شرايطی است که قراردادهای رسمی ثابت 

ار داد های پيمانی تبديل به قراردادهای موقت و بعد به قر
  سنديکاها در  و مورد نقش اتحاديه هادرلو ناسا .ميشوند

گفت و بر اين اصل پا فشرد که سنديکا مدرسه تجربه 
آموزش دمکراسی است و آنچه دردمکراسی های غربی 
هست از تعديل در شکاف طبقاتی و ايجاد توازن و تعادل تا 

تاکيد کرد حتی در ايران لو نساا. گسترش آزادی های مدنی
نيز نخستين قوانين مدنی در مورد حقوق کار از فعاليت 

رابطه به در همين لو ناسا. سنديکايی ناشی شده است
های روزمره در تشکيل سنديکای نقش تجربه تاريخی و درد

بطور لو ناسا و. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد
استقالل نه فقط . تاکيد کرد ويژه بر استقالل سنديکا مرتبا

در برابر دولت و احزاب و تشکل های سياسی بله حتی در 
برابر نهادهای کارگری بين المللی و او تاکيد کرد کمک 
های مالی و معنوی هيچ نهادی حق دخالت در فعاليت 

  .سنديکا را ايجاد نمی کند
در اين مصاحبه به آن اشاره لو ناسايکی از نکات مهمی که 

نفره سنديکا به شهرهای تبريز و  ١٣هيات  د سفرميکن
کرمان است و اشتياقی که کارگران برای تشکيل 

براساس آنچه لو ناسا. سنديکای مستقل نشان ميدهند
که در سفرهای استانی واقعی خود به چشم ديده است ، 

شوق و اشتياق غير قابل : به آنها که نااميدند نويد ميدهد
نهادهای مستقل دفاع از حقوق  توصيف کارگران به ايجاد

  .خود و نطفه های سنديکا همه جا هست
 

براي دريافت مطالبات يازده ماهه آارگران قوه پارس 
  خود خواستار برگزاري تجمعهاي  اعتراضي هستند

آارگران سرگردان قوه :   نماينده آارگران استان قزوين گفت
ماه حقوق معوقه خود  ١١پارس براي دريافت بيش از 

علي عيد. هاي اعتراض شدند  برگزاري تجمعواستار خ
آريمي يادآور شد آارگران اين آارخانه به دنبال خصوصي 
 سازي واگذاري اين واحد توليدي پر سابقه به بخش
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  .خصوصي صورت گرفته است 
پرداخت : شد دبير اجرايي خانه آارگر استان قزوين يادآور 
آارگر  ١٠٠ه نشدن حقوق و مطالبات قانوني نزديك ب

عامل تهديد , شده قوه پارس  سازي  آارخانه خصوصي
جدي براي امنيت خانواده هاي اين آارگران تبديل شده 

ها به دليل ناتواني   است به طوري آه برخي از اين خانواده
: ر شدوي يادآو. مالي در آستانه فروپاشي قرار گرفته اند 

آارخانه قوه پارس در ساليان گذشته به ساخت انواع پيل 
آارخانجاتي است  الكتريكي فعاليت داشته است از معدود

آه بازار مصرف محصوالت آن در آشور بسيار گسترده 
مراجعه آارگران براي دريافت :   آريمي افزود. است 

ماه گذشته و از سرگيري خطوط توليد در  ١١مطالبات 
  .قوه پارس تا آنون بي نتيجه بوده است آارخانه 

  
رسوايي وزارت آار در مجامع داخلي : يک فعال کارگري

و خارجي طنين انداز شده است لكه سياه پيگيري 
منافع، از آارنامه برخي مديران وزارت آار زدودني 

  نيست 
، با ءاالنبيا  يس انجمن صنفي آارآنان بيمارستان خاتمئر

ل دو نهاد آارگري در يك آارگاه اشاره به ممنوعيت تشكي
از اشتباهات بزرگي آه فقط در دولت نهم و وزارت آار : گفت

اين دولت اتفاق افتاده، همراهي و منافع يك سويه 
آار است و بر همگان نيز آشكار شده آه آارفرمايان با وزارت 
حزبي و گروهي آارفرمايان، , ساليق سياسي

ارت آار در جهت منافع مديران مستقر در وز
  . است

متاسفانه سازمان : اسماعيلي افزود  حميد حاج
آار استان تهران بر خالف مقررات و قانون آار و 

اقدام به , هاي آارگري  در جهت تخريب تشكل
تاسيس انجمن موازي و با ماهيتي آامًال 

 . آرده است ءاالنبيا  آارفرمايي در بيمارستان خاتم
نگاه حزبي و يك سويه در  اين موضوع مويد نوعي: وي افزود

 . تشكيالت اداري وزارت آار و امور اجتماعي است
تصريح  ءاالنبيا  انجمن صنفي آارآنان بيمارستان خاتميس ئر

در , بهتر است وزارت آار به جاي برخورد با منتقدان: آرد
هاي غلطي آه منافع   هات و اصالح سياست  جهت رفع اشتبا

 . آوشش آنداست   آارگران را نشانه رفته
بهتر است مسووالن وزارت آار به جاي واآنش و : وي افزود

حداقل يك بار هم آه , عصبانيت در خصوص منتقدان وزارت آار
هايي باشند آه اداره آار استان تهران در   شده، پيگير خالف

عليه , خصوص همراهي و همكاري مطلق با آارفرمايان
 . دهد  ام مينمايندگان آارگري و نهادهاي آارگري انج

با بيان اينكه پروسه تشكيل نهادهاي , اسماعيلي  حاج
ها آنقدر زير سوال است آه نمايندگان   آارگري در آارگاه

آارگري و آارگران درخصوص ديگر مطالبات و حقوق خود 
هاي تشخيص و حل   هيات: انتظاري از وزارت آار ندارند، گفت

آارفرمايان حرآت اختالف ادارات آار آامًال در جهت منافع 
آنند و در اين مسير از چراغ سبز مسووالن وزارت آار هم   مي

  . برخوردارند
ها برخالف قانون آار، اقدام   اين هيات: اين فعال آارگري افزود

آنند، در حالي آه   به اخراج فعاالن و نمايندگان آارگري مي
 . طبق قانون آار، اين افراد مصونيت شغلي و صنفي دارند

 بهتر بود وزارت آار به جاي صدور چنين : اظهار داشتوي 

را آه  ءاالنبيا  اي، نهاد موازي آارگري بيمارستان خاتم  اطالعيه
. داد  ماهيت آارفرمايي هم دارد، مورد بررسي قرار مي

، با ءيس انجمن صنفي آارآنان بيماستان خاتم االنبيائر
انتقاد از نامه مديرآل روابط عمومي وزارت آار به مطبوعات و 

يس اين انجمن ئهاي آشور در خصوص اينكه وي ر  رسانه
از اداره آل آار و امور اجتماعي استان تهران : نيست، گفت
 .دارم اعتبارنامه

ات آشكار وزارت آار و در خصوص تخلف: اسماعيلي گفت  حاج
دفتر رياست , اي را به قوه قضاييه  نامه  امور اجتماعي شكايت

. ام  مجلس تقديم آرده ٩٠جمهوري و آميسيون اصل 
خانه آارگري نيستم و وزارت : اين فعال آارگري تصريح آرد

دهم، اما گويا مسووالن   آار را مورد نقد مستقل قرار مي
. قبول ندارندوزارت آار هيچ انتقادي را 

بهتر است صالحيت : اسماعيلي خطاب به وزيرآار گفت  حاج
افرادي آه بدون داشتن اعتبارنامه در آانون عالي شوراي 
اسالمي آار خود ساخته وزارت آار حضور يافته و آرسي 

اند و زبان   نمايندگان آارگران مظلوم آشور را اشغال آرده
گويد، بررسي   ا نميآنها جز به دستور دولت، آالم ديگري ر

آنيد، زيرا طبل رسوايي عملكرد وزارت آار در خصوص زير پا 
گذاشتن حقوق آارگران و نمايندگان آنها، نه در داخل آه در 

 .انداز است  خارج آشور هم طنين
وي با اشاره به آيين نامه چگونگي تشكيل حدود وظايف 

: گفتاين آيين نامه،  ٣٨اختيارات انجمن هاي صنفي و ماده 
نامه، مجمع عمومي فوق العاده، مراجع   براساس اين آيين

ماه از اعتبارنامه اعضاي هيات مديره  ٦قضايي و يا گذشت 
. تواند موجب ابطال اعتبار انجمن صنفي شود  مي

 ٢ثبت : فصل سوم آيين نامه گفت ١٦وي با اشاره به ماده 
تحت تشكل، انجمن صنفي يا آانونهاي مربوطه، با يك نام و 

 .نيست زيك عنوان مجا
هاي وزارت آار در خصوص   او با اشاره به ناآارآمدي سياست

سال  ٢برخورد با نهادهاي آارگري و آارفرمايي طي 
وزارت آار به جاي پيگيري سياستهاي : گذشته، گفت

دهد و با اتهام   اشتغال، افراد حقيقي را مورد هدف قرار مي
حالل خيلي از انجمن هاي بي جا و غير قانوني، موجب ان

هاي فعال و شوراهاي اسالمي آار در سطح آشور مي 
  . شود

اخراج يك نماينده فعال آارگري : حاج اسماعيلي تصريح آرد
با وجود داشتن اعتبارنامه و بدون دليل قانوني از طريق البي 
برخي مديران وزارت آار بوده و بيانگر اين است آه پيگيري 

دي در آن وزارت خانه به حدي حزبي و فر, منافع سياسي
سال  ٢شدت گرفته آه اين لكه سياه قابل زدودن از آارنامه 

  .گذشته برخي مديران وزارت آار نيست
 

قرارداد موقت آار در : نماينده کارگران آزمايش۴
م معنا ندارد اقدام جديد آارفرمايان، ئآارهاي دا

  جايگزيني آارگر پيماني به جاي آارگر روز مزد است 
: گفت, ماينده آارگران آارخانه آزمايش واقع در شرق تهرانن

م، به ضرر نيروي آار و ئبه آارگيري آارگران در آارهاي دا
. توليد آشور است  

قراردادهاي موقت آار آه سبب : افزود محمدرضا شمس
شود،چه معنا و مفهومي   تضييع حقوق قانوني آارگران مي

وي . گيرد  ده قرار ميدارد آه توسط آارفرمايان مورد استفا
به تازگي برخي از آارفرمايان با عدم تمديد قرارداد: گفت  
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شروع به جذب نيروي آار , آار با آارگران قراردادي واحد خود
اند آه اين شيوه بدتر از مساله قرارداد   روزمزد پيماني آرده

 . موقت آار است
از نمايندگان : تصريح آرد, نماينده آارگران آارخانه آزمايش

خواهيم با تصويب طرح بهسازي   مجلس شوراي اسالمي مي
هاي آارگران خاتمه   قراردادهاي موقت آار، به اين نابساماني

  . دهند
در : افزود, شمس در مورد وضعيت آارگران شرآت آزمايش

آارگر قراردادي آار  ١٨آارگر رسمي و  ٢٧٥اين واحد 
آنند آه آارفرما حق و حقوقشان را به موقع پرداخت   مي
  .اي نداريم  نه هيچ مطالبات معوقهآند و خوشبختا  مي

به هر يك آارگر يك دستگاه  ٨٥به جاي بن سال : وي افزود
  .است   هزار به طور رايگان داده شده ٥آولر 

  
اسانلو در مجمع عمومي شوراي  من هراسي ندارم

   عمومي آي تي يو سي
منصور اسانلو در آخرين مرحله از سـفر خـود بـه اروپـا آـه بـه       

مجمــع عمــومي فدراســيون ســنديكاهاي   منظــور شــرآت در
آارگران حمل و نقل جهان آي تـي اف صـورت گرفتـه بـود، روز     

در بروآسـل نيـز    ITUCخرداد در نشست کنگـره سـاليانه    ٣١
  . شرآت آرد

آي تي يو سي به عنوان نهاد آنفدراسـيون جهـاني آـارگران    
ميليون کارگر را در  ١٦٨تاسيس شده  ٢٠٠٦که در اول نوامبر 

وابســته کشــوري نماينــدگي  ٣٠٤ور و ســرزمين بــا کشــ ١٥٣
  . مي کند 

سايت رسمي آي تي يو سي در گـزارش خـود از سـخنراني    
امــروز در نطقــي خطــاب بــه    : منصــور اســانلو آورده اســت   

نشست شوراي عمومي آي تي يو سـي در بروکسـل رهبـر    
سنديکاي ايران منصور اسانلو از شـنکجه هـاي وارد برخـود و    

کايش در شرکت واحداتوبوسراني تهـران و  ديگر اعضاي سندي
  . حومه توسط کارفرماها و مقامات ايراني سخن گفت

تي از فدراسيون بين المللي کارگران حمل و يئاسانلو که با ه
ــل  ــي اف(نقـ ــت و   ) آي تـ ــد از آزار و اذيـ ــي شـ ــي مـ همراهـ

ارعابهــايي کــه اعضــاي ســنديکاي شــرکت واحــد بــا آن روبــرو 
از ده بـار دسـتگير شـده انـد،      هستند، اعضايي که گاه بـيش 

ضــرب و شــتم خــانواده اعضــا از جملــه کودکان،بازداشــت هــا  
  .ورفتارهاي غير انساني با آنها پرده برداشت

 ٥درست قبل از سفرش به بروکسل، اسانلو مطلع شـد کـه   
ســال محکوميــت زنــدان بــرايش بريــده انــد امــا او همچنــان در 

ط مقامــات مواجــه بــا ايــن آخــرين نقــض حقــوق بنيــادين توســ 
ايراني شجاعانه ايستاد و خطاب بـه شـوراي عمـومي گفـت     

  ". من از اين هراسي ندارم" که
زنــدان ٢٠٩اســانلو تــاکنون بــا دوره هــايي از بازداشــت در بنــد 

بدنبال دسـتگيري اش  . مخوف اوين در تهران روبرو بوده است
آي تـي يـو سـي و آي تـي اف شـکايتي در       ١٣٨٥در آدر ماه 

 ٤همچنين پرونده هايي براي  ار طرح کردندسازمان جهاني ک
ــاطر       ــه بخ ــد ک ــاي ســنديکاي شــرکت واح ــن از ســاير اعض ت

سـال زنـدان محکـوم     ٤تـا   ٢فعاليتهاي اتحاديـه اي شـان بـه    
  .شده بودند تشکيل شد

: ديويد کاکرافت دبير کل آي تي اف در اين مورد گفتـه اسـت   
ستمزد منصور اسانلو و همکارانش در سنديکا در حمايت از د"

شرافتمندانه،شرايط اشتغال و رفتاري منصفانه مصـممانه بـه   
مقامـات ايرانـي بايـد از انکـار     . فعاليتهايشان ادامه مي دهنـد 

مدامشان در حق فعاليتهاي اتحاديه اي آزاد و مسـتقل شـرم   
کنند و آي تـي اف در همکـاري بـا آي تـي يـو سـي بـا هـدف         

  ." مي دهد ايجاد همبستگي بين المللي به کار خود ادامه
  سخنراني در مجمع عمومي آي تي يو سي

  به گزارش سايت رسمي سنديكاي شرآت واحد تهران 

يس هيات مديره اين نهاد آه اينك در مجامع ئمنصور اسانلو ر 
جهاني به عنوان رهبر سنديكاليستهاي ايراني شناخته مي 
شود در سخنراني خود مجمع عمومي آي تي يو سي گفته 

ت سخنراني مي کنم که من در حالي در اين نشس: "است
نفر از کارگران عضو سنديکاي کارگران شرکت  ٤٠همچنان 

واحد غير منصفانه و به دليل فعاليتهاي سنديکايي شان در 
دفاع از حقوق کارگران توسط مديريت اين شرکت اخراج 

بنابراين براي بازگشت به کار اين کارگران به شما . شده اند 
ن درد و رنج از شما ياري مراجعه مي کنيم و براي رفع اي

. " مي خواهيم  
زمان حضور من در بروکسل بهتر : "وي همچنين مي افزايد 

به نمايندگي ازطرف سنديکا ، من از . از اين نمي شد 
گزارش کميته آزادي تجمع آي ال او در مورد شکايت 

آي (مشترکي که توسط آي تي اف و آي سي اف تي يو 
ارائه شد استقبال  ١٣٨٥ه که در تير ما) سي تي يو فعلي

اين گزارش تاکيد شده است که خانه کارگر در . مي کنم 
قادر نبود خواسته هاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني را 

دور از انتظار هم نبود چرا که خانه کارگر و . دنبال کند 
سالمي کار توسط دولت ايجاد شده اند و نقش اشوراهاي 

ان را در محيط کار بپايند نه در اصلي آنها اين است که کارگر
 !" دفاع از کارگران

مشكالت اساسي "وي در اين سخنراني آه بررسي 
اما اين فقط کارگران : "نام دارد مي آورد " آارگران ايران

اتوبوسراني و خانواده هايشان در تهران نيستند که از يک 
دولت طرح خصوصي سازي . چنين سيستمي رنج مي برند

صد شرکتهاي صنعتي را در بانکها، وسايل در ٨٠بيش از 
ارتباط جمعي، حمل و نقل و معدن در دست دارد که در 
حال حاضر بصورت دولتي اداره مي شوند و اين بازنگري در 

اقتصادي است که به صراحت در قانون اساسي " اصول"
اين امر فاصله ميان فقير و پولدار را . بيان شده است 
به . رتر و پولدار پولدارتر مي شودفقير فقي. بيشتر مي کند

همين دليل ما شاهد اقدامات اعتراضي در سالهاي اخير در 
بخشهاي صنعت نفت؛ آموزش و پرورش، صنايع نساجي، 

حتي . صنايع غذايي، ساختمان و حمل نقل هستيم 
کارگران بيکار و زنان نيز به جمع اعتراض کنندگان پيوسته 

  ."اند
بـدتراز همـه طرحهـاي بـازنگري در     : "اسانلو ادامه مي دهـد  

قانون کـار اسـت کـه بـه اخـراج کـارگران و پرداخـت پـائين تـر          
دســتمزد بــه هــزاران کــارگر قــرارداد موقــت مشــروعيت مــي  

اين اصالح قانون دستها را براي اخراج کارگران دائمي . بخشد
و جــايگزين کــردن آنهــا بــا کــارگران موقــت قــراردادي بــاز مــي 

نفر ديگـر تحـت پوشـش قـانون      ١٠ر از کارگاههاي کمت. گذارد
  ."کار نخواهند بود

من هراسي از ":اسانلو در پايان سخنراني خود نيز مي گويد 
مـن  . سال زندان که قبـل از سـفرم اعـالم شـد نـدارم      ٥خبر 

احساس اطمينان و قدرتمندي مـي کـنم چـرا کـه مـي دانـم       
. جنــبش بــين المللــي اتحاديــه هــاي کــارگري پشــتم اســت  

در عــوض مــا بعنــوان . رانــي نيــز ايــن را مــي داننــدمقامــات اي
بخشي از جنبش بـين المللـي اتحاديـه هـاي کـارگري بـراي       
ارتقاء صـلح ، عـدالت و جهـاني نويـدبخش بـراي همـه بـاقي        

  ." خواهيم ماند
ــراز احساســات      ــا تحســين و اب ــور اســانلو ب ســخنراني منص
رهبران اتحاديه هاي کارگران جهاني کـه بـيش از يـک دقيقـه     

  . اده کف مي زدند به پايان رسيد تايس
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 در تكثير و پخش اين هفته نامه آوشا باشيد

 حق دادني نيست  , تسا حق گرفتني
 

 سهيال دبيري: خبرنگار 
   

  مصاحبه با آقاي گوهري 
وهري آه در مصاحبه ما با تشكر از شما آقاي گ - 

م در اين شرآت آرديد، ميخواستم خواهش آن
حول حقوق آارگران  پاسخ  فرصت به چند سئوال

  :  هيدبد
  :آقاي گوهري 

صحبتها  فتاسفانه  درجامعه نميتوان به صورت شفام
 ،رسانه ها حرفها منعكس نميشود را بيان آرد  و در

ولي ما عليرغم همه فشارها هميشه حرفهايمان را 
  .زده ايم

بايد بگويم  در  ,درمورد حقوق آارگران آه فرموديد 
بانك مرآزي اعالم آرد آساني آه حقوق , ٨٣سال 
ميكنند  زيرخط فقرهستند  هزارتومان  دريافت۴٠٠

 حداقل حقوق آارگران از وزارت آار٨۶ودرسال 
هزارتومان اعالم شده است   ولي خود وزارت ١٨٣

آار همين رو اجرانكرده يعني درجامعه ما همين 
  .حرفهاي آه زده ميشود  اجرانميشود

آارگراني هستند درايران خودرو آه حقوق آنها 
ار درالهيجان  به هزارتومان ميباشد خودمن يك ب١٢٠

هد اين صحنه رفته بودم و شا نمايندگي ايران خودرو
 ميكرد آار در آنجاروز جمعه آارگراني آه يكي از بودم 

جمعه  به صورت اجباري آار  ميگفت من با اينكه
, هيچ گونه اضافه حقوقي دريافت نميكنم, ميكنم

, ساعت١۶, ساعت١٣, يعني دوبل نميگيرم
ت آارآنيم دراين آارخانه هر چند ساع... ساعت٢٠

هزارتومان حقوق  ميگيرم و مابه ازاء آن ١٢٠فقط 
   .هيچ گونه  دوبلي دريافت نميكنيم

آنها  همچنين  بيمه هم نبودند و ميگفتند به ما گفته 
اخراج ميكنند  ا راشده است آه  اگر اعتراض آنيم م
به همين دليل , ونفرات ديگري را جايگزين ما ميكنند

  .تراض هم نميتوانيم انجام دهيماعيك حتي 
  
   
و  ستكش چيبه نظرشما حق مسلم قشر زحمت - 

  چه بايد آرد؟ در اين رابطه
  :آقاي گوهري

 دهدانجام  واندبزرگترين آاري  آه جامعه آارگري ميت
هاي تشكلو   آه هرچه بيشتر  اتجاديه ها ستااين 

را گسترش  اين آار و هندشكل بد خود را آارگري
  .دهند

من به  .فعال آرديم  ٨۴درسال يكاي خود را سندما 
شدم و به زندان رفتم و اين  تنهاي چندين باردستگير

يم  ه ايم مارآي نخورده اآه ما سنديكا تشكيل داد
اتهام تبليغ عليه امنيت  زده اندبه ما  آه وتنها انگي

و هم اآنون دردادگاه انقالب پرونده  مي باشدملي 
  .آزاد شده ايم  مليوني٢٠وثيقه  داريم و با

  

من از آارگران و جامعه آارگري ميخواهم آه 
حق گرفتني , ن بايد بگيرندان را خودشاحقش
  حق دادني نيست   ,است

سرآوب آارگران  گونه است و بديندرتمامي آشورها 
 ردرآشورهاي ديگولي ,  درتمامي آشورها وجود دارد

 .مطرح آرد امسائل ر ميتوان و بيان وجود دارد آزادي
آنند و اين   بيان خود را اعتراضانند مثال مردم ميتو

آشورهاي اروپاي دموآراسي  در. را دارندآزادي 
رياست  زمان ,فرانسه دردوسال پيش . است بيشتر

صادر ژاك شيراك مصوبه اي  برعليه آارگران جمهوري 
ند و باعث شدند  آه منحل آه  مردم اعتراض آرد شد
،  بيكباره اال نرفته  بودبود قيمت بنزين بسال ٣ .شود
زني هم آنون راي .دبردنباال را تومان قيمت بنزين ٢٠

 بين دولت و مجلس وجود داره و يچالشهاي. ميكنند
قيمت  ا تعين آنند، يكنند  قيمت واقعي بنزين رانميتو

  توان هم واقعي بشكلي آه  قشر آارگر و آارمند 
د  اين آه نميشو. قيمت رو داشته باشدپرداخت اين 

هايي وعده و وعيدبه مردم , ديبيا سرآار آههر دولتي 
به  مي گويد  مي رسد دهد و  وقتي به حكومتمي

سفره هاي مردم بوي نفت مردم پول نفت ميدهيم و 
 بخواهند راين گونه اعمال نميشه و اگ ولي  دميگير

  . را باال ببرند در  جامعه ما واقعي نيست  قيمت بنزين
 ١۵٠٠يا ١٠٠٠ايد قيمت بنزين درآشورهاي اروپاي ش 
درحالي آه   .است دالر ...نجا آ حقوق مردم در ,ستا

 يك نفررا نفره ۴يك خانواده  خرج ردرآشور ما اگ
,  تومان بايد حقوق بگيرد هزار۶٠٠د بدهد حداقل هبخوا

  آيا سطح حقوق در جامعه ما  به اين شكل است ؟
ون درجامعه ما اگرحداقل همين قانون اساسي و قان 

آنند هيچ  جراآنرا ا پايين آنند بدون اينكه باال و را آار
دولتي  ولي متاسفانه هر مشكلي بوجود نخواهد آمد

يد به صورت سليقه اي عمل ميكنه و آ آه سرآار  مي
   .هم اجرا نميكنند مان را قانون خود

ه حرفهايمان بصورت ماخواهان اين هستيم  آ
  .شفاف بيان شود

  
  اي گوهري با تشكر از شما آق

از صحبت هاي شما استفاده آرديم و اميدوارم آه با 
نيم قدمي در راه احقاق خواسته هاي شما ادرج آن بتو

 هستيد برداريم انآه نماينده قشر زحمتكش ميهنم
   :آقاي گوهري 

  من هم متشكرم 
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                               :شعر  مقاله و
       

   ميدوم دنبال آزادي
  
  
  

بـا تنـي خسـته امـا قلبـي اميـدوار درايـن         ,دشـواري را پيمـوديم   هر چند طي ساليان پر فراز و نشيب راه سـخت و 
واينك فرياد مـا سـت بـر دروازه زمـان     . تنها صداي زنجير هاست آه گوش شهر را مي آزارد ,ت مرگبار تيره و تاروسك

نه به سوي نامرداني دست دراز آنيم آه احـوال  ي بايد گرسنه و تشآتابه ) تا حق خود نگيريم آرام نمي نشينيم(
ما برايشان اهمتي ندارد؟ تابه آي پژواك صدايمان با صداي گلوله ها و شليك گازهاي اشـك آور در هـم بيـاميزد؟ و    

  تا آي به خاطر لقمه ناني بايد جان بدهيم ؟ تا به آي ؟ 
ــژاد  ــدان و شــكنجه چيــزي !!!!!!!! در دولــت مهــرورز احمــدي ن ــديم و برســر ســفره هــاي آــارگران و   مــا بجــز زن ندي

  مستضعفان تنها روياهاي سوخته و بر باد رفته آودآان است و اشك تب دار مادران ؟ 
هم به جرمهاي واهي و چـه حيـرت آور آـه    نآ, تاريخ را بنگريد آه دانشجويان و آارگران و معلمين در زندانند طنزحال 

ديـار غـم زده    نبه راستي چه بايد آرد؟ بايد در ايـ . نكردني همراه است آزادي آنان نيز با وثيقه هاي سنگين و باور 
چـرا آـه هـر فريـادي پاسـخش زنجيـر و زنـدان         ؟شاهد و تماشاگر سرآوبي اقشار جامعه باشـيم و دم بـر نيـاوريم    

س اسـت و  يا نه بايد اين فريادها را با اتحاد هر چه بيشتر رساتر آنيم چراآه نظام حاآم از وحدت ما در هـرا . است
اگر توان و قدرتي بود بايد به خواسـته هـاي مـردم    . المللي استن خوب مي داند در حال حاضر زير فشار جامعه بي
, ما بازهم مي گوييم آـه از خواسـته هـاي خـود آوتـاه نخـواهيم آمـد       . پاسخ مي داد نه اينكه آنان را سرآوب نمايد

دانشجويان ودر حمايـت از دانشـجويان زنـداني اتحـاد      انجمن همبستگي با آار گران ضمن محكوم نمودن سرآوبي
تيـر در   ١٨د در روز نمايـ مـي   خود را با دانشجويان ابراز مي دارد و از همه آارگران شريف و آزاده ميهنمان نيز دعوت

  . همبستگي با دانشجويان همراه ما باشند
 

  
  درفراسوي زمان

  ديگر طاقتي نيست مرا
  ميروم دنبال آزادي

  ل آزاديميدوم دنبا
  مي ايستم در همه جا

  همين فردا, آري فردا
  مي زنم فرياد
  هرچه باداباد

  نيست شب پا برجا
  صبح مي آيد ز راه

  مي نهيم دستها در دست هم
  استوار وبا وقار
  ميزنيم فرياد

  !!آي
  ماشب شكنيم

  ميشكنيم اين شب را
  برپا, آارگر برپا

 
 


