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 ت کارگران کفاش درگذشیکاي سندرهي مداتي هسيئ رني آخریونسيحسن 
 

 ١٣٨٧آذربيست هشتم  شنبهپنج                                                                                            ی اکبرنيحس
  

   
  » فروبست بار زحمتکشان ايران زمين ديده از جهانمردی از ت«

 براثر ابتالی به سرطان ٢۵/٩/١٣٨٧ حسن يونسی آخرين رييس هيات مديره سنديکای کارگران کفاش دوشنبه شب

  .در شصت وپنج سالگی درگذشت

ورستان بهشت روز سه شنبه در خاک سرد گ پيکرزنده ياد حسن يونسی در ميان اندوه بيکران خانواده و دوستانش در

  .زهرا آرميد

ده بود جانش رخنه کراز عفريتی که در کرد تا آنجا که، به شدت کار ميليرغم بازنشستگیزنده ياد حسن يونسی ع

   .ناچار دست ازکار کشيد غافل ماند و سرانجام و به

که هزينه زندگی خود   استتمام تالشم اين« :چنين گفته بود» انديشه جامعه«  در ماهنامه ١٣٨٠لو درگفتگويی در سا

گذارد ¬ زندگی نمی، چون هزينه کمرشکنمسايل صنفی و اجتماعی فکر کنم ام بهندانم را تهيه کنم حتا نتوانسته وفرز

من از  کار سربلند کنيم و ببينيم اطرافمان چه خبر است در حالی که چه قبل وچه بعد از انقالب ی از روی چارپايه

شکايت کارگران و حل  دنبال اش بودم ودر طول هفته دايم چه بهديره سنديکای کففعاالن صنف وعضو هيات م

اما با همه سختی ها و رنج ها » . ها فعاليت داشتم اختالف در ادارات يا اتحاديه کارفرمايان،چه درمحل سنديکا ساعت

ان سنديکايی از تالش برای است در هر زمان که الزم بود در کنار ساير دوست ،آنچنان که شايسته يک کارگر مبارز

بزرگداشت جشن  کوشش های هوشيارانه اش در. روحيه مبارزاتی در ميان کارکران خودداری نمی کرد  بازتوليد

در برگزاری اول ماه مه در تاالر ياقوت  دريغشبه ويژه سهم قابل توجه و بي) رانروز جهانی کارگ(های اول ماه مه

ها طوالنی و بيرحمانه کارگران بود،هرگز اختناق پس از سرکوب فضای پليسی وکه نقطه عطفی در عبور کارگران از

  .فراموش نخواهد شد 

کوچه  -  مسيل باختر-خيابان جانبازان  مراسمی از سوی خانواده زنده ياد حسن يونسی در مسجد ولی عصر واقع در

  .شد ی برگزار م٢٨/٩/١٣٨٧ روز پنجشنبه١۵ /٣٠ الی ١٤هشتم درطی ساعت 

 
  حسين اکبری

   ١٣٨٧  آذر٢٨


