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  حميد محوی

  ٢٠١٣ نومبر ٢٨
  

  يک کارگر ايرانی ديگر قربانی بورژوازی وابسته و معامله گر شد
  استعمار در ايران قابل تحمل نيست

  زی کمپرادورپيش به سوی تخريب طبقۀ بورژوا
  

 از سوی کانون مدافعان حقوق کارگر دريافت کردم که امروز آن را در اينجا  نومبر يک پيغام الکترونيک٢٥روز 

  . منتشر می کنم

 ً  بسيار معدود گاھنامۀ ھنر و مبارزه گزارشات اين کانون را دريافت می کنند، نمی دانيم چه تعداد از خوانندگان واقعا

 ً ی اين کانون در جريان رويدادھای ناگوار مرتبط به مرگ کارگران ايرانی بوده ايم و من تمام اين  از سوولی ما دائما

 بخوانيد آزار و -موارد را منتشر نکرده ام و نمی دانيم کارگران ايرانی برای يک لقمه نان و با تمام خشونت ھای لفظی 

  . را از دست بدھند رايج در فضاھای کار تا چه اندازه بايد جانشان-شکنجۀ روانی 

 آيا در دورانی که نظام بھيمی سرمايه داری با تمام خشونت و بربريت به تمدن سازان يورش می برد، زمان آن فرا

ً اوالن چنين جنايؤ که مقابله به مثل کنيم و مس استنرسيده   بايد آن را در حد قتل عمد سيستميک بدانيم با تی را که واقعا

  . سازيم؟ اگر دست از اين تروريسم روزمره برندارندھنگام آشناه طعم مرگ ناب

زيرا خلع يد . کانون مدافعان حقوق کارگران وقتی خواھان خلع يد از کارفرما و پيمان کار می شود، دچار اشتباه است

يسم روزمره که به مرگ کارگران انجاميده بايد به جرم قتل عمد والن اين ترورؤمس. دن از اين اوباشان کافی نيستکر

  .محاکمه شوند

  ٢٠١٣مبر  نو٢٧/پاريس/حميد محوی

  

  ايميل کانون مدافعان حقوق کارگر

  

 با تشکر . باز انتشار مطالب کانون مدافعان حقوق کارگر با ذکر منبع بالمانع است

1kanoonmodafean://http.blog/2013/11/com.blogspot-more#html.25_post  

 .ر سقوط كرد و جان باختير كبيگر باز ھم يک کارگر ديگر از داربست دانشگاه اميباری د

  

ر سقوط كرد و جان باخت كه يركبيام  داربست دانشگاهك گارگر ازيش يك ماه پي حدود -کانون مدافعان حقوق کارگر 
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  ساله از١٧ یگر كارگرياكنون بار د. كند یت نمي را رعایمنيكارفرما مسايل ا خبر آن منتشر و ھشدار داده شد كه

 ۀبر طبق گفت. كرده ودر دم جان سپرد رون دانشگاه سقوطيابان رشت در بيك در خي برق و مكانۀ داربست دانشكدیباال

   كردهین كارگر كوتاھي به ایمنيار گذاردن كمربند اي از در اخت-طارس است یمانكاري كه شركت پ- اھدان، كارفرما ش

  .بود

حراست دانشگاه سعی . اعتراض كردند ن امرير با حضور در صحنه به ايركبيان دانشگاه امين حادثه دانشجويپس از ا

  .دادند  در منع كار كودكان ادامهئی تجمع خود را با سردادن شعارھاانيدانشجو  کند، امایريکرد از تجمع آنان جلوگ می

ن دانشگاه تنھا يكاران ا مانيان و پيكارفرما ، نشان از آن دارد كهی قبلۀ از حادثین حادثه در ظرف مدت كوتاھيتكرار ا

 . ھستندیمتيق  خود به ھریبه فكر سوداندوز

  .د شوديمانكار خلع يارفرما و پد از كي باین حوادثي از تكرار چنیري جلوگیبرا

  

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣مبر  نو٢٧

 


