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  کارگرانی جنبش طبقات اعتالء و چشم اندازیگسترش اعتصابات کارگر

   
   هفتزدهم ارديبهشت هشتاد ودوا                                                                             )تياقل( انيسازمان فدائ

  

 ٨٧اگرچه تاکنون تنها حدود شش هفته از سال . سال جاری باگسترش اعتراضات واعتصابات کارگری آغاز شده است

گذشته است واين مدت زمان کوتاه برای ارائه يک ارزيابی بالنسبه دقيق از چشم انداز جنبش طبقاتی کارگران می تواند 

ت کارگری در طی همين دوره کوتاه، و در بطن شرايطی که ناکافی باشد، اما کم و کيف اعتراضات واعتصابا

مشخصه اصلی آن، تشديد اختناق سياسی، افزايش فشارهای اقتصادی، ادامه وتشديد تعرضات طبقه حاکم، عليه طبقه 

مطالعه وبررسی اعتصابات . کارگر بوده است، چشم انداز اميد بخش تری را فراروی اعتالء جنبش کارگری می گشايد

ری در طی اين دورۀ ولو کوتاه، به ما کمک می کند تا با واقعيت های جاری در جنبش کارگری، مطالبات کارگ

 کارگری، اشکال مبارزات کارگری و در يک کالم، شرايطی که جنبش کارگری در آن به سر می برد، به طور ملموس

.عيت ها استوارسازيمترودقيق تری آشنا شويم وارزيابی خود را نيز بر متن اين شرايط و واق    

در طی يک ماه ونيم اخير، کارگران در سراسر ايران، به تجمعات اعتراضی واعتصابات متعددی دست زده اند که 

 برای سهولت کار، دراينجا ما تنها سه نمونه از اين اعتصابات، که درعين حال ازمهمترين اعتصابات کارگری درسال 

.ی دهيمجاری می باشند را مورد بررسی قرار م  

 اعتصاب کارگران کشتی سازی ايران صدرا
 کارگر ۴٠٠اعتصابات اخير در شرکت ايران صدرای بوشهر، زمانی آغاز شد که کارفرمای اين شرکت، بيش از 

کارفرما به اين بهانه که .  اخراج کرد٨۶کشتی سازی را که مدت قرارداد آنها تمام شده بود،درآخرين روزهای سال 

اما در"  و از ميزان سفارش ها کاسته شده است  و غير دائمی است  سازی و سکو سازی، سفارشیماهيت کار کشتی"  

.واقع به منظور واگذاری امور شرکت به پيمانکار وکاهش هزينه های خود، دست به اخراج کارگران زد    

در برابر کارخانه آغاز ، تجمعات اعتراضی خود را ٨٧با اعالم اين خبر، کارگران اخراجی ازنخستين روزهای سال 

کردند و در ادامه آن، در برابراستانداری بوشهر، دست به تجمع زدند وخواستار باز گشت به کار و تضمين شغلی خود 

 اگرچه به کارگران وعده داده شد که به مشکل آنان رسيدگی می شود، اما از انجا که هيچگونه اقدام عملی دراين. شدند

.برابر نهادهای دولتی وکارخانه، به تناوب ادامه يافتت اعتراضی کارگران اخراجی درصورت نگرفت، اجتماعامورد  

کارگران اخراجی، حتا يک بار هم از ورود کارگرانی که هنوز در شرکت کار می کردند، به کارخانه جلوگيری به 

 شد ونيروهای انتظامی  فروردين به شدت سرکوب٢۴با وجود آنکه اجتماع اعتراضی کارگران درروز . عمل آوردند

واطالعاتی، شماری از کارگران را بازداشت نمودند، اما کارگران که می دانستند کار،  برای همه کارگران هست و از 

شرکت به پيمانکار که نتيجه بالفصل آن قطع مزايا وعدم رعايت حداقل های واگذاری امورعی کارفرما مبنی برنيت واق  

.گاه بودند، زير بار اخراج نرفتندمصرح در قانون کار بود، آ  
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کوی نفتی وحفاری را در دستور کارگران اطالع داشتند که شرکت ايران صدراعالوه بر آنکه ساخت ونصب پنج س

  نشده است،ساخت آنها آغازهنوز منعقد نموده کهنفتی رانيز بری وکشتی بزرگ کانتينر٢۴رارداد ساختخود دارد، قکار

.حاضر نبودند در برابر تصميم کارفرما کوتاه بيايند و پيگيرانه بر مطالبات خود پای فشردندازاينرو به هيچ وجه   

اجتماعات اعتراضی مکرر کارگران، استمرار مبارزه و پيگيری کارگران برای بازگشت به کار از يک سو، و احتمال 

لين استان را که قبال دستور گسترش اعتراضات کارگری وتسری آن به ديگربخش های اين شرکت، سرانجام مسئو

سرکوب کارگران را صادر کرده بودند،وادارساخت که با مصوبه ای، کارفرما را به بازگرداندن  کارگران به سرکار 

مکلف سازد ودر عين حال به ظاهر متعهد شدند که  کارخانه را از لحاظ تأمين سفارش توليد نيز مورد حمايت قرار 

در اثر استمرار مبارزه و . عتراضی کارگران که نزديک به يک ماه ادامه داشت ، نتيجه دادبدين ترتيب تجمعات ا. دهند

 فروردين،  دوباره ٢٧ند از پيگيری کارگران اخراجی، قراردادهای جديدی با کارگران بسته شد و کارگران موفق شد

پايان سه حتمال وجود دارد که کارفرما دراست که اين قراردادها نيز سه ماهه است واين اشايان ذکر. برگردندکاربه سر  

.کما اين که در سال گذشته نيز به همين شيوه عمل کرده است. ماه، مجددا دست به اخراج کارگران بزند  

 
)کيان تاير(اعتصاب کارگران الستيک سازی البرز   

 
 مورد انگيزه ها،  درواقع اعتصابات کارگران الستيک سازی البرز در سال جاری نيز چه از لحاظ خواست ها وچه در

اعتصاب . ادامه اعتصابات واعتراضات آنان در اواخر سال گذشته است و به نحو الينفکی با آن گره خورده است

 کارگر الستيک سازی، زمانی آغاز شد که کارفرما نه فقط چهارماه حقوق کارگران را نپرداخته بود، ١٢٠٠متجاوز 

در برابر اين اقدام ضدکارگری، .  تصميم به انحالل کارخانه واخراج کارگران گرفتبلکه به بهانۀ نداشتن مواد اوليه،

مبارزه و کارگران الستيک سازی، هم در آغاز وهم در ادامه اعتصاب خود، دست به ابتکارات جالبی زدند ودر حين 

  سرمايهبرابردر نت کارگرااعتصاب ومقاوم ثمربخش شدنکه درجستندشکال وشيوه هائی سوداازمتحدانه خود، مقاومت

   .يکی از ابتکارات کارگران، پوشيدن کفن بود. داران موثر واقع شد

کارگران با پوشيدن کفن به طور دستجمعی، از همان آغاز اعتصاب، عزم خويش به ايستادگی ومقاومت تا پای جان را 

گری که دستمزدش کفاف هزينه اش رانمی کارگری که چهارماه حقوق نگرفته است، کار. به سرمايه داران اعالم کردند

دهد، کارگری که خودش وخانواده اش در شرايط بسيار بد معيشتی و در فقر و بدبختی و گرسنگی به سر می برند، 

کارگری که درزندگی کنونی اش هيچگونه تأمينی ديده نمی شود، کارگری که با داشتن کار، به مرگ تدريجی محکوم 

ا تصميم گرفته است وی را اخراج نمايد، با پوشيدن کفن، به سرمايه داران ودولت حامی آن شده است وحاالهم کارفرم

کارگر . ها اعالم کرد که هيچ هراسی از مرگ ندارد و زندگی سراپا خفت و بدبختی وی نيز چندان بهتر از مرگ نيست

ديگر کارد به استخوانش رسيده است و الستيک سازی البرز با اين اقدام سمبليک، به کارفرما وحاميان آن فهماند که 

کفن پوشی کارگر الستيک سازی معنای ديگری نداشت جز آنکه اگر قرار است از پای در آيد، . دارد از پای در می آيد

هزار و يک دليل . همان بهتر که با مسببين بدبختی خويش چنگ در چنگ شود و در روياروئی با آن ها از پای در آيد

تشديد فشارهای .  کارگر نهيب می زند، در اين روياروئی، وضع از اين که هست بدتر نمی شودواقعی وساده، به
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 به مرحله ای رسيده است که کارگران - و بسياری از کارگران ديگر-فزاينده اقتصادی ومعيشتی بر گردۀ اين کارگران

آنان تحميل نموده است، نفی ايه داری برکنونی را که نظام سرمی مختلف، شرايط زندگی حقارت آميزبارها وبه زبان ها  

.کرده اند و به صراحت گفته اند که در اين نبرد و روياروئی چيزی ندارند که از دست بدهند  

کارگران الستيک سازی . اما اين، يگانه ابتکار کارگران کيان تاير در جريان مبارزه ومقاومت طوالنی مدت آنها نبود

ز تصميم کارفرما به انحالل کارخانه باخبر شدند، کارخانه را به اشغال خويش در آوردند به محض آن که ا) کيان تاير(

بدين ترتيب بيست شبانه روز متوالی،  تمام کارگران در کارخانه ماندند . و شبانه روز به محافظت از کارخانه پرداختند

م می شد وکارگران به کارخانه بازمی وکسی کارخانه را ترک نمی کرد، مگربرای استحمام که آن هم به نوبت انجا

پس از آن که فرمانداری اسالم شهر رسيدگی به خواست های کارگران را پذيرفت و به کارگران قول داده شد . گشتند

با اين همه، اين وعده ها . که مطالبات آن ها پرداخت و توليد از سرگرفته شود، کارگران نيز کارخانه را ترک کردند

 هم گذشته بود که هنوز نه از پرداخت مطالبات کارگری خبری بود ٨٧بيست روز از سال. ب در آمدهم توخالی از آ

لذا، تجمعات اعتراضی کارگران درمحوطه ! ونه ازتهيه وام توسط کارفرما برای تأمين مواد اوليه و راه اندازی توليد

نه، به اعتراض خود ادامه می دادند تا اين کارگران با تجمع وروشن کردن آتش درمحوطه کارخا. کارخانه ادامه يافت

 فروردين، وقتی که کارخانه، ظاهرا به دليل بدهکاری به بانک وسازمان تأمين اجتماعی پلمب شد، ٢۴که روز

کارگران نيز بی معطلی مبارزات اعتراضی خود را به بيرون از کارخانه کشاندند و با آتش زدن الستيک ومواد زائد 

کارگران الستيک سازی با اين اقدام و تجمع خيابانی، نه فقط .  اسالم شهر را مسدود ساختند-انکارخانه، جاده تهر

  توجه بسياری از مردم اطراف کارخانه را به اعتصاب خود جلب نمايند، بلکه همچنين توانستند پيام اعتصاب  توانستند

.رگران و زحمتکشان نيز برسانندخويش را از طريق سرنشينان وسائل نقليه در اين جاده ، به گوش سايرکا  

به دنبال اين اقدام شجاعانه کارگران،  نيروهای سرکوب انتظامی ولباس شخصی های زيادی که از قبل در ساختمان 

های اطراف مستقر شده بودندوشمارآن هابسياربيشترازکارگران بود، ابتدا سعی کردند ازنزديک شدن جمعيت هزار 

گران، درمحل جمع شده بودند، به اعتصاب کنندگان جلوگيری نمايند و سپس به طور نفره ای که درپی اقدام کار

خل محوطه کارخانه پناه کارگران نيز به دا. وحشيانه ای به کارگران يورش بردند وبه ضرب و شتم آنان پرداختند

.ارگران را برانگيخته بودحالی که تردد چند دستگاه بولدوزر و کاميون های آتش نشانی درمحل نيز، تعجب کبردند، در  

با تخريب ديوار کارخانه، نيروهای سرکوب به درون . همين که هوا اندکی تاريک شد، بولدوزرها نيز به کار افتادند

کارخانه ريختند و به جان کارگران افتادند وپس از دستگيری و بازداشت شمار زيادی ازکارگران، آنها را به پاسگاه 

 خانواده کارگران دستگير با اين وجود، روز بعد، دهها تن از کارگران، همراه اعضاء. ل کردنداحمد آباد مستوفی منتق

مقابل پاسگاه احمد آباد دست به تجمعدادگاه چهاردانگه وسپس دربرابراض به بازداشت کارگران، ابتدا دراعترشده، در  

.زدند و خواستار آزادی کارگران شدند    

اه سرکوب آن نيز چاره ای نداشت جز آن که کارگران را آزاد کند و با گرفتن تعهد از  و دستگ رژيم جمهوری اسالمی  

.کارگران، آنها را آزاد نمود  

نکته مهم دراين کشاکش ورويارويی  اين است که به رغم يورش وحشيانه به کارگران و بازداشت اکثريت کارگران، 

 به عزم و ارادۀ راسخ کارگران به ادامه پيکار پی برده بودند، راه اما از آنجا که هم کارفرما و هم دولت حامی وی،



 

 4

از اين رو به فوريت دوماه حقوق عقب افتاده کارگران  را پرداختند و . ديگروگزينه ديگری جز عقب نشينی نداشتند

 نيروهای سرکوب که . کارگر اين کارخانه، به کار باز گردند١٢٠٠پذيرفتند که کارخانه ادامه کاری داشته باشد و تمام 

 فروردين مجبور به ترک ٣٠ فروردين، با تخريب ديوار، کارخانه را به اشغال خود در آورده بودند، روز ٢۴از 

کارگران  وبرای توليد فراهم شده برای مدت کوتاهی،ولوآن است که مواد اوليه نيزحاکی ازآخرين خبرها. رخانه شدندکا  

. ماه، شروع به کار کرده اندصبح روز شنبه هفتم ارديبهشتزا  

پديده منحصر به فرد و جالبی که در جريان اعتصاب ومقاومت کارگران الستيک سازی  رخ داد، امتناع غرورانگيز 

ی که شجاعانه از شش مأمور آتش نشان. مأموران آتش نشانی از اجرای دستور فرمانده يگان های ضد شورش بود

غضب فرماندهی نيروی  روی آسفالت خيابان ريختند، موردآب را بهاری نموده وکارگران خوددسرريختن آب جوش بر  

.سرکوب قرار گرفتند و به جرم اقدام حمايتی از کارگران، بازداشت شدند    

 اعتصاب کارگران شرکت نيشکرهفت تپه
 

 درسال گذشته اعتصابات کارگران شرکت نيشکرهفت تپه درسال جاری نيز، ادامۀ سلسله اعتصابات اين کارگران

 ١٧٠٠ برميگردد که درآغاز، ٨۶ اسفند  ١٣آخرين اعتصاب کارگران هفت تپه درسال گذشته به تاريخ . است

 ٣٠٠٠بيش از.کارگرنی ُبر دست ازکارکشيدندوظرف دوروز، اعتصاب تمام بخش های اين شرکت رادربرگرفت

حق ايجادسنديکای کارگری، بطوريکپارچه دست کارگر، باخواست پاداش آخرسال ، پرداخت دوماه حقوق عقب افتاده و

هزاران کارگراعتصابی که ازشايعه فروش زمين های زراعی واخراج دوهزارکارگراين شرکت و .به اعتصاب زدند

نمايندگان . واگذاری آن به پيمانکار، درنگرانی دائمی بسرمی بردند،بارهادربرابردفترمديريت دست به تجمع زدند

  برای ايجاد ،ونيروهای اطالعاتی های کارفرماشری وآگاهی رسانی بموقع به کارگران، تمام تالکارگران باحفظ هوشيا

.ساختندی ميان کارگران وشکست اعتصاب راخنثتفرقه ودودستگی در  

 ٨٧ فروردين٢٠ تنها يک ماه ازحقوق معوقه به کارگران پرداخت شد، کارگران از٨۶بااينهمه ازآنجاکه تاپايان سال 

کارگران درطی هشت روزاعتصاب .صاب يکپارچه خود را آغازکردندوخواستارتحقق مطالبات خودشدندبارديگراعت

مداوم که باتجمعات اعتراضی دربرابردفترمديريت همراه می شد، بارديگرتوانستند تالش های سرکوب گرانه وتفرقه 

 بارهاتوسط نيروهای سرکوب درطی اين اعتصاب، کارگران. انگيزهيأت مديره وعمال ريزودرشت آن راخنثاسازند

به منظورارعاب، خبرچينی وتدارک سرکوب، انبوهی ازلباس شخصی هابه ميان .واطالعاتی مورد تهديد قرارگرفتند

يکی ازاعضاء هيأت مديره بنام ابوالعباسی، رسمًاکارگران پيشرو و فعال راتحت فشارقرارداده . کارگران اعزام شدند

وکارگران اعالم کردندکه  واقع نشد اما هيچکدام از اين ترفندها مؤثر. صاب پايان دهندبه اعت که ازکارگران بخواهد بود  

.تاپرداخت کامل مطالبات خود، به اعتصاب ومبارزه ادامه خواهندداد  

آخرين اقدام ارعاب گرانه بمنظورايجاد جورعب و وحشت درميان کارگران وعقب راندن آن ها، احضاريه هائيست که 

اين احضاريه هابرای . قالب دزفول، برای پيشروان ونمايندگان گارگران اين شرکت فرستاده شده استازسوی دادگاه ان

فريدون نيکوفرد، علی نجاتی، محمدحيدری، جليل احمدی ورمضان عليپور، که سال گذشته نيزبه جرم دفاع ازحقوق 

شدند،  وثيقه های سنگين آزاد ردنباسپ  بازداشت، پس ازچندين هفته و دستگيرمطالبات کارگری،  پيگيری  کارگران و  
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. ارديبهشت، خودرابه دادگاه انقالب دزفول معرفی نمايند٣٠ارسال شده است وازآنان خواسته شده است که درتاريخ   

 مطالبات کارگری، اشکال مبارزات کارگری وچشم اندازجنبش طبقاتی کارگران
 

 موردبررسی ماهم ديده می شود، ورکه دراعتصاباتنيازی به توضيح اين مسأله نيست که مطالبات کارگری، همانط

خواست تشکل کارگری وسنديکا، عمومأمطالباتی هستندکه کارگران درواکنش وبرای مقابله بايورش طبقه سرمايه جز

کرده اندومطالبات دفاعی محسوب داربه سطح معيشت کارگری وبرای پيشگيری ازتعرضات بيشتراين طبقه، مطرح 

 ارزات کارگری هستيم که ازجمله میفاعی بودن مطالبات کارگری اما، ماشاهد روندهای مثبتی درمببه رغم د. شوندمي

اوم، درگيرشدن بيش ازپيش توان به رويکردبيش ازپيش کارگران به اعتصابات طوالنی مدت، تجمعات اعتراضی مد

های ارخانه وکاربست روشروزی ک ازتاکتيک اشغال شبانه استفادهمبارزات کارگران، با های کارگری خانواده

برای جلب توجه وحمايت سايرکارگران وزحمتکشان اشاره  ايجاد راه بندان،آتش زدن الستيک و داتی ديگری ماننمبارز  

.نمود  

ازنکات مهمی که درعين حال وجه مشترک اعتصابات مورد بررسی ماهم هست، استمرارمبارزه وپی گيری کارگران 

نحوه .  کارگران، با ارادۀ راسخ ترواميدواری بيشتری، درمقابل کارفرما می ايستند.برای تحقق مطالبات خويش است

مقابله کارگران باکارفرماودولت وخنثاسازی تاکتيک های تفرقه افکنانه آن ها نيزدرعين آنکه نشان دهنده آگاهی کامل 

ل بيان گرهوشياری کارگران کارگران ازامورکارخانه واهداف ضدکارگری کارفرماودولت حامی آن است ، درعين حا

امروزاگر کارگری درجريان . بويژه پيشروان کارگريست که به رهبران عملی مورد اعتماد کارگران تبديل شده اند

اعتصاب ومبارزه دستگيروبازداشت شود، حتا اگررژيم برای ارعاب سايرکارگران، مهرضدانقالب هم بر کارگر 

برعکس، .آب تکان نخورد وياسايرکارگران نسبت به آن بی تفاوت بماننددستگير شده بزند، اينطورنيست که آب از

وضعيت جنبش کارگری امروزبه جايی رسيده است که کارگران آشکاراوفعاالنه دراينگونه مسايل دخالت می کنند، 

دوازاين ، ازنمايندگان مورداعتمادخوددفاع وحمايت می کننود، دست به تجمع واعتراض می زنندبرای آزادی رفقای خ  

.بابت هيچ ترسی به خودراه نميدهند  

بايد در نظر داشت که گسترش اعتصابات واعتراضات وارتقاء اشکال مبارزاتی کارگری، در شرايطی صورت می 

افزايش نرخ تورم و باال رفتن مداوم . گيرد، که تعرضات طبقه حاکم عليه طبقه کارگر ادامه يافته و تشديد شده است

جاری از يک سو، و ناچيز بودن دستمزدهای کارگری از سوی ديگر، عموم کارگران و خانواده های قيمت ها در سال 

بارها از زبان کارگران شنيده ايم که از تأمين . کارگری را به فقر و گرسنگی و تنگدستی کشنده ای سوق داده است

 از سوی ديگر ميزان اخراج ها و .خورد وخوراک و حتا تأمين نان و چند تا سيب زمينی و تخم مرغ نيز عاجزند

 ٨٧در همين يک ماهی که از سال . بيکاری سازی کارگران در سال جاری، به نحو حيرت آوری افزايش يافته است

 خراسان رضوی هفتصد، می گذرد، در بروجرد بيش از هزار کارگر اخراج شده اند، در قزوين هزار کارگر، در

سايت های وابسته به رژيم، در بنا به آمار انتشار يافته در. نداخراج شده اد کارگرکدام سيصهرعسلويه نيزاراک، سقز و  

. کارگر از کار اخراج شده اند١۶٧٠فروردين ماه بيش از پنجاه هزار کارگر يعنی روزانه متجاوز از   

رهای سياسی که عليه احضار و بازداشت و فشا. تشديد فشارهای اقتصادی، اختناق سياسی نيز تشديد شده استعالوه بر  
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.کارگران و پيشروان کارگری اعمال می شود، بيش از پيش افزايش يافته است  

درست در دل اين شرايط سخت ودشوار وتشديد فشارهای اقتصادی و در متن اين اخراج ها و بازداشت ها وتشديد 

سال، استوارتر ومصمم اين آغازکرده است ودررساتر است که کارگر صدای اعتراض اش رااختناق وفشارهای سياسی

شرايط سخت وطاقت فرسای  موجود، راه ديگری در برابر کارگران نگذاشته است جز . وارد عرصه نبرد شده استتر  

.آن که با عزمی قاطع برای نبردآماده باشند و تا پای جان عليه سرمايه داران ومناسبات ظالمانه موجود بجنگند  

ارگری در همين آغاز سال، روندی روبه افزايش را نشان می دهد، که اين مبارزات در کميت مبارزات واعتصابات ک

نارضايتی توده کارگران از وضعيت موجود فوق . اشکال متنوعی بروز نموده و با ابتکارات کارگری توأم بوده است

پيوسته به اعتراض کارگران ديگر تاب تحمل مشکالت ووضعيت موجود را ندارند و . العاده افزايش يافته است

اگر جنبش کارگری واعتصابات کارگری در همين مسير و به همين شکلی که در آغاز سال . واعتصاب روی می آورند

 معنای آن اين است که اعتصابات - که دليلی بر نفی اين روند وجود ندارد-جاری خود را نشان داده است، ادامه پيدا کند

افت و جنبش کارگری وارد مرحله نوينی از اعتالء می شود که عالئم آن را در کارگری بيش از پيش  گسترش خواهد ي  

.همين دورۀ کوتاه نيز می توان مشاهده کرد  

جنبش های اين واقعيت برکسی پوشيده نيست که تشديد سرکوب واختناق سياسی و قلع و قمع جنبش کارگری وديگر 

گرفته بود، تا بدان وسيله،  رِژيم جمهوری اسالمی را از بحران دوش دولت احمدی نژاد قراراجتماعی که رسالت آن بر  

.برهاند، باشکست روبرو شده است  

جنبش . درحال حاضر، عالوه بر رشد وبالندگی جنبش کارگری، جنبش دانشجوئی نيز سير بالنده ای را طی می کند

جنبش زنان نيز از . ا آغاز کرده استمعلمان نيز پس از يک دوره کوتاه کم تحرکی نسبی، روند رو به گسترش خود ر

تک جوش های اعتراضات توده های شهری نيز اندک اندک افزايش پيدا می کند و بر . اين شرايط برکنار نخواهد ماند

ترديدی نيست که تشديد تضادهای طبقاتی ونارضايتی عمومی، و . وسعت و دامنه مبارزات توده ای افزوده خواهد شد

عالئم اوليه ی . درون هيئت حاکمه نيز شکاف خواهد انداختکارگری واعتراضات توده ای، درنيز گسترش اعتصابات 

  حکومتی اختالف ميان مسئولين  اکنون می توان در مشاجرات تند لفظی  ورا نيز از هم شکاف در درون هيئت حاکمه 

ر و دیا  ه تودی شود، جنبش های مديتشد زي نیاسي شود، بحران سی ط  گونهنيبه هم روند اوضاع  اگر .کرد  مشاهده   

.رأس آنها، جنبش طبقاتی کارگران رشد واعتالءنوينی خواهند يافت  

 

)تياقل (انيئسازمان فدا  

٨٧ بهشتي اول اردمهي ن  


