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مماوعت ویرَی اوتظاظامظز ار زظریظ ا ی          
یردٌمایز کا یران زظرای اتظتظلظاظا  ار            

 اَ  ماي مً د  شٍر تىىدج 
ر  ا رررررررررررررررررررررررر رادن ننب  نآ رثنآ ری نتناد ررنهایضننینب  رثنز ثنانب

ر۰۹۳۱کبیرزانرا زانرامزو رنیمرضیز ویرمبدر
رثنآرررررررر۰۱۱ثتصرا ر نفزرا رکبیرزانرضیزر اناناب

رکنهنتن نآررررررررررررر رو را نزان  عوتراد ب  آر  ا رکبیرنزان
ردطن ن نینب رررررررررررررررررررررررر را نهنب  رثنآ رکنهنی رثنزا  ههبهنان نر
رثنزا ررررررررررر ررنز هنهنب نر کبیرز رقػارثزرپب رر نی
ر  نتنبةررررررررر رهنفنآ ا  قجبلرا راولرمبدرمآر یرماطقآ
رپنتنطنبپنتنصرررررررر ضیزر ااابریار اض اارکآرثبرحضوی
رمن ن ررررررررررر ر ی مبموی نراطالعبترنتزو رانن نمنبمنر

 .مواجآرضانا
رثنآرررررررررر رجنهنتنتنآ ثابرثزرا نررهایشرپسرا ری تان
رثنآرررر ماطقآرهفآر  تبةرمبموی نران مبمررنسجآ
رثننآرررررررررررررررر ر نننهننب ر ی رمننزا ننهننر ررننونننآ رهننز ثننزرننهای 
کبیرزانرهطاایر ا نارورا ر نبنرخوا  اارمن ن ررر

رننتنهررررررررررر.رریاردزکرکااا رمن ن  ر ی کبیرزانرحبضز
روررررررررررررر ریقنع رثنزپنب نر رو پسرا ریوضنرکز نر دص

 .پخصرضتز اررم  ریاردزکرکز نا

ردنبرررررررررررررررر رانن نمنبمنر رمنبمنوی نن ثزرا بسرا نررنهایش
هبریارههزاهررری تانرکبیرزانرثآرمتاانررب ر ن

 .کز دروراقاامرثآرفت هجز ای را ر نبنرکز نا

رمنزا نمرررررر اد ب  آر  ا رکبیرزانرا زانرثزرنهای 
رکنبیرنزانررررررررررررررررررر رمسن نم رحنل ریا رکنبیرنز یو رجیبننر
متاانارورا هب رهزرونآرمبنعر یرثزاثزرکبیرزانر
رمن ن نومرررررررررررررررررر رقنو نبک ریا ریو  را نن ثزا ررزامتااضنآ

 .مت اا

 

زری ا ی مراتم  َر جٍاوز کا یر د    
 شٍرتتان مٍازاد

رفنتنب نتننررررررررررررررر را  رجنهنتنر یو رجهتآرنیمرای  جیطنآ
کبیرز روراعضب رکهت آرههبها ررا ر نبعنآررر

رمنانب نجنآررررررررررررررر6دبرر5 رثنآ ریا ثتارا رظیزرمزا نهنر
یو رجیبنررکبیرزر یراطزافرضیز  بنرمیبثب ر

ررررررر رکننز نننا ر ننو نن رررررررر.ررثنزرننهای رمننزا ننم  را امننآ  ی
 ثخزاثبترعضورکهت آرههبها ررثآراههتآراولر
رورررررررررررررررررررررررر رکننبیرننز  رجنناننجننص رمننوقننتننتننآ رو رمننر مننبد
روررررررررررررر رخنبویمنتنبننآ ر یکطنویهنب  اع زاضبتراختز
رثنانارررررررررررر ر ی ر ننااننر ههچاتنر یر فبعرا رکبیرنزان
رمنانػنویررررررررر ههچونرافطتنرنا هر ریضبرضنینبثنر 
رثنآررررررر ر ا د ا بن ور راثزاهتمرما  ر رثیابمراثزاهتنم
ا زا ر خازانررپز اخآرور نریارموی رثزی رر

 .قزایر ا ر

رثنآررررررررر رمنقنام مهز رثزنبمآر یراث اارثبرضهنرختز

ردنجنز نیررررررر متیهبنبنریو راولرمبدرمرریارثآر ننبن
نهو رورضتودرثزرهای رمزا مریارثآرض  ر  نزرر

 .ثزرهایررز  اراعالمرنهو رر

رطنجنقنآررررررررررررررررررر رهنهنجنسن ن نر ر نزو   زو ران زنب تنوننبل
 کبیرز

ر  ا  ررر  یر قتقآر  وترثآر ب رجبنجبخ  بنریاد
 ورثزاثز 

رکنبیرنزرررررررررررررررررررررر رطنجنقنآ ر منو رنبیان را  رکنودنبد ثبرم نانر
 .  وترض س آرضار

را ررررررررررررر ر ن نر ردنو نی دبی خچآریو رجیبنررکنبیرنز
 .حضبیرقزائآررز  ا

روررررر  ریمتبنرثزنبمآرضتزرورمقبالدررا زا ررنز  نا
 یرپب بنرنبغزرکهبن زرعضورکهت آرههبهان نرررر

دط  رر7کآردو یرر3122قطتابمآراولرمبدرمرر
کبیرز رثآردػو تری تادرثو  ریارقزائآرکز ر
رحننبضنز نننررررررررررررررررررررر ر  ن رکنن  رو رضننو  رو رضنوی رثننب کنآ

 .یوثزورضا

رضنب  رررررررررررر رو رضنتنز نانر ثخصرثتا رثزنبمآرثبرپخص
ردنو نیررررررررررررررررررر ر  ا  رثن نا رپنب نبن ر ی رو ا امآرپتاارکز 

 .حبضز نر یرمزا مرثزرهایررز  ا

 

زری ا ی مراتم  َر جٍاوز کا یر د    
 کامیا ان

رررررررررررررررررر رجننهننتننآ ریو  ری ننتنناد  ررننهایش را ننبس ر9ثننز
رثنبررررررررر رکنبیرنز ای  جیطآرمبد رمزا مریو رجیبننر
راعضنب ررررررررررررر رو رکنبیرنز  ضزکآرجهتررا رفتنب نتنن
ردطن ن رررررررررررررر را نهنب  رثنآ کهت آرههبها ررثزا رکنهنی
رثنزرنهایرررررر هب رکبیرز ر یرضیز  بنرکبمتنبیان

رضناررررررررررررر.رررضا ر  نب  مزا مرثبر زو رانن نزننب نتنوننبل
رثنزاثنز ررررررررر رو ر  ا    پسرثآر ب رجبنجبخ  بنریاد

 . یر قتقآر  وتراعالمرضا

 یرا امآرمهز رثزنبمآرثبر ک هآرضتزر ن نوترررر
یارض سآرور  ررا رفتب تنرکبیرز ر یریاثطآر
رننتنهررررررررررررررررر رو رخنبویمنتنبننآ رو ثبرد والترضهبلر فز نقنب
وضتتآرکاونررجاجصرکبیرز را زانر خانبننرررر

 .ا زا رکز 

رننا نهنرررررر"رثزنبمآرثبرپتبمر رکنبیرنز ررررررر"ررافطتن فنتنبل
ررررررر ر نزا نز  ر7 ناانررا امآرپتاارکز رورقطتابمآ

رضنارررر رضنزکنآررررررررر.رردط  رکبیرز رقزائنآ رپنب نبن  ی
رجنانجنصرررررررررررررررررررررر روضنتنتنآ رپنتنزامنون رمنجنبحنپنر کاااربن
رورررر کبیرز رایائآر ا نارورمزا مر یرمتبنرضنوی

 .ضو رحبضز نرخبدهآر بفآ
 

زری ا ی مراتم  َرجٍاوز کظا یظر د      
 شٍر ولدي

ردنبی ن رررررررررررر رجنهنتنآ ریو  ثزرا بسررهایشری تاد 
جهتررا رکبیرزانرورمز مر  ا  خوادرر923291

ورفتب تنرکبیرز روراعضب رکهت آرهنهنبهنان نررررررر
رثنزا ررررررر ضیز  بنرنقادروراطزاف رطررمنزا نهنر
رزامتااضآریو رجیبنررکبیرزر یرم  ررخبیبر
ررنزامنرررررررررررررررررر ریا ریو  را نن رو ر مناد ا رضیزررز رهم

 . اض اار

رجنبننجنبخن ن نبنررررررررررررر رثنتنب  مزا مرثبر یر قتقآر  وت
 پنسرر.ررجاجصرکبیرز رور و تب تسمرضزوعرضا

رطنررررررررر رننقناد   ررا راعضب رکهت آرههبها رر ی
 خابنرروضتتآرمتتطآرور نارررورمط نالترر

ر ا ررررررررررر رقنزای ردن ن نتن  .رکبیرزانریارموی ردهه آرو
را رررررررررررررررررررر ردنتناا   رجنبننت را  ر نزو  رو خوانانرضنتنز
رمنزا نمرررررررر را  حبضز نر یرمزا م رثخصر   نز 

 .یارثآرخو راخ ػبظر ا درثو 

پسرا ر نرقطتابمآرمط زکریو رجیبنررکبیرزر
ردنو نیرررررر7کآرا رجبنتر دط  رکبی رما طزرضاد

  ررا راعضب رکهت آرههبها ررثزا رکهیرثآر
رمننوی ررررررررررررررر رو رقننزائننآ رکننبیرننز  ردطنن نن ننیننب  ا ننهننب 

 .دػو ترحبضز نرقزایررزفآ

رضنزکنآررررررررر را  مزا مرثبرپخصرضتز اررورپذ نزا نر
کاااربنرورنتهرثبرایبرنیب نرا نریو رخهس آرور
رضنتن رررررررررررررررر رو رضنوی رمنتنبن ر ی جیبنررطجقآرکبیرز 

 .ضزکآرکاااربنرثآرپب بنری تا
 

زری ا ی مراتم  َر جٍاوز کا یر د    
 پاَي

رهنهنبهنان نررررررررررر ثزرا بسررهایشری تادرثآرکهتن نآ
هب رکبیرز  ریو ررثزا رکهیرثآرا هب ردط  

رجنینبنن ررررررررررررر9جهتآ ریو  رمنزا نم ای  جیطآرمبدر 
 .كبیرزر یرضیز  بنرپبودرثزرهایرضا

رفننتننب ننتنننرررررررررررررررررر را  رجنهننتنن  ررننهایش  را نن را ننبس ثنز
كبیرزيرمزا مریو رجیبنررکبیرزریارثبر زو ر
رثننزا ررررررررررررررررررررر ر ننپننس رکننز نننا ر  ننب  اننن ننزنننب ننتننونننبل
ریادررررررررررررر رجنبننجنبخن ن نبن رزامتااضآرور ب رورخنبطنزد

 .  ا  ر یر قتقآر  وترکز نا

 یرا امآ رچااردنرا رضزکآرکاااربنر یریاثطآر
ثبریو رجیبنررکبیرزر خازانررکز نارورضهنر
رمنانطنقنآ رررررررررررررررررر ردن نوالت رو ر نتنب نر ثزی رراوضبع
ریوررررر وضتتآرجاجصرطجقآرکبیرزرورموانعرپنتنص

 .یار یرا زانردطز حرکز نا
رپنتناارررررررررررررر را امنآ راننقنالثنر مزا مرثبرپخصر زو هنب 
را رررررررررررررر ر ن نر رطنزف را  کز رورقطتابمآر نزا نز 

رضنزکنآررررررررر.ررضزکآرکاااربنرقزائآرضا رپنب نبن   ی
رضنو رررررررررررررررررر رو رضنوی رثنب رو کاااربنرثبرپخصرضنتنز نانر
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 .مزا مریارخبدهآر ا نا
 

 زری ا ی اَ  ماي مز د   شت
ررنزامنرررررررررررررر ر ی رو رکنبیرنز ثآرماب جآریو رجیبنر

ر2491ای  جطآررر9 اضآرا نریو ر  یردبی  ر
رورررررررررررررررررررر رکننبیرنز  رفنتننب نتننن رو رکننبیرنزان را   دنتناا 
ههچاتنراعضب رکهت آرههبها ررثزا رکهیرثآر
ا هب ردط  رهب رکبیرز ر مزا هرریارثزرهایر

 .کز نار

ر ن نررررررر مزا مرثبراجزا ر زو رورمو تقرردو نی
ریو رررر ا رکبیرزانر  ب رضار یرا امآر دبی خچنآ
رکنانانارنبنرررررررر جیبنررکبیرزردو یر  ررا رضزکنآ

رررر رخػنوظرررررررررررر.رقزائآررز  نا ر ی رکنبیرنزان  نپنس
رننمنزرررررر دهبیةرکبیرز رخو صرثآرث اروردجنب ل

 .پز اخ اا

رورررررررررررررر رجطنن رو رضن نالت رو مزا مرثبرپخصرضتز ار
 .پب  وثررضزکآرکاااربنرثآرپب بنری تار

 
 زری ا ی اَ  ماي مز د  تىىدج

رثنزا ررررر جهعرکپتز را راعضب رکهت آرههبها نر
رادن نب  نآرررررررر ر  کهیرثآرا هب ردط  رهب رکبیرز 
رفنتنبالنرررررررررررررررر رو رضنینز رهنب    ا  رکبیرزانرنبننوا نر
ر نانانابرررررررر کبیرز رمس ق ر ر یرختبثبنرفنز و نر

ررررر را رررررررر6اث اا رختبثبنرنبغزرخسزور نبعنآ ثنتنا
ظیزرثبرثزافزاض نرپالکبی ر یرمتبنرغارهبرنفزر
ا رمز مرضیزراقاامرثآرخوانانرقطتابمآراولرمبدر
رمنوی ررررررررررررررر رمنز م ردنب نتنا رو مرررکز نارکآرثبردطو نل

 .ا  قجبلرقزایررزفآررررر
رمن نطن ن رررررررررررر"ررضتبیهب رر ر نزمنب نآ کبیرزانرع تآ

"رر "ررکبیرزر ناانرر  ا رثب اررز  ر"رر ر"رضو مرر
را ررررررررر"ررکبیرزر انطهوراد ب راد ب ر رضنتنبیهنب نر و

رکنآرررررر ا نرقجت رثآرغویتردزاکآرنوض آرضادرثنو 
ر  ا  نخنوادررررررررررر رو رکنبیرنز ثزر   بنر نبنرورمز ان

رچنینزدرررررررر.ررخو رنهب ررمررکز  ر ی ضویرورضتن 
غارهبرنفز رکآرثآر ویرا نرکبیرزانرورفتبالنر

 .ح قآر  درثو نارثآروضوحر  ادرمررضا

 یرحب ررا نرمزا مرثزرهایرضارکآرجوراماتن نرررر
ردنتناا  ررررررر ر ثستبیرضا ا رثزرضیزرحبکمرثو رح ر
را ررررررررررررررر ریا رپنالکنبی هنب رکنز ننا  جبسرضخػرردنالش
  آرکبیرزانرورفتبالنرث تزنارکآرثبرمقنبومنآررر

رضناننارررر ر نجنبسررررررررررررررر.ررر نبنرمواجآ رو رپن نتنس ننتنزوهنب 
ردنجن نویرررررررررررر رکنآ ر ضخػررثبر  انرا نرههآرضهبعنآ
رورررررررررررر رثنو ننا ردسن نتنم  ی رورینجررکبیرزانرا آر ر

 .مبترورمجیوترثآرمبفوقطبنررهایشرمرر ا نار

 یرا امآر رکبیرزانرثبر یر  آر اض نرپالکبی رر
رثنآررررررررررررررررررررر ر ر ر ا ننا رمنر رضنتنبی رکنآ وردزاکآر یرحب ر
 هآر آریادرنه ررحزکآرکز ناررکآر یر نهنبرر
رمن نفنز ررررررررر رو ثبرمقبومآرپ تسر ب مبنتبف آرمواجنآ

 .ضانا

فز ب رحلرخواهررور  ا  خواهررثبرپب بنر نبفن ننرررر
مزا مرورم فز رضانراججبی ر نبنرپب بنرنتنبفنآررر
رثنزرنهای ررررررررر را   رث  آرمز مرثبردب تارا نرحنزکنآ
مزا مراولرمبدرمآراثزا ریضب آرمررکز ناروثبر

 .خطاو  ررم بنرریاردزکرکز نا

ال مرثآرذکزرا آر یرا نررمزا مرکسرر    تزر

 .نطادرا آ
 

 زری ا ی اَ  ماي مز د  دماَود
را ررررررررررر ر ثنتنا ثابثزرخجزری تادرثآرکهت آرههنبهنان نر
ر یررررررررررررررررر رضنب ن  رکنبیرنزان را  ردنتناا   ظیزرامزو 

را ننرررررررررررماطقآر مبونارثبردههعر یر  ر رمنانبطنل ا 
ررر(ر  اآروی ان)ضیزر رجنینبننررررررررررر۰جطن ریو  ررمنآ 

 .کبیرزریارثزرهایرکز نا

ررمزا مرثبر زو ران زنب تونبل ر زو رههجس ن نررر
ررطجقآرکبیرزر  ب رضارور یرا امآ ر ن نرررررجیبنر

رثنزرنهای ررررر ا رضزکآرکاااربنرر یموی راههتآ
رثنآرررر مزا مریو رجیبنررکبیرزر خازانررکز رو

رکنآررررررررررررررردهبمر رننهنو  رنطنبن ضزکآرکاااربنرخنبطنز
نجز رمبرع تآر زمب آرفقیر یراولرمبدرمآرنتسنآرر

ر منبننرررررررررررررررر رهنز ر ی رو رجنینبن کنآررررررررور یرهزرکهب 
رخنو رررررر هس تمرثب ارثآرمجبی اتریو انآرورمس نهنز

ردطن ن رررررررررررر را نهنب  روجنینآ رمسن نقن رررررررررررا امآر هتم هنب 
رمننبرررررررررررررررررر رپننتننزو   ریمننه رو رکنناننتننم ردننالش کننبیرننز 

 .کبیرزانر یراد ب رمب آ

ررررررررررررررررررررر رمنآ رمنبد راول رننبمنآ رقنطنع ر2491 یران یبرننتنه
رورررررررررررررررنیب  رضنا رخنوانناد رکنبیرنز  هبروردط  رهب ر

 .مزا مرپب بنر بفآ

رپنتنطن نزررررررررررر ال مرثآرذکزرا آرکآرضزکآرکنانانارنبن
ر2491ا ررا رقطعرنبمآراولرمبدرمآرررطررثتبنتآ

هبر رکبیرز ر یرا زانراعالمررنیب رهبرورردط  
 .حهب آرکز درثو نا

 
کا یران پظُشظیظىظً زظاوظت کظ َیظه کظىظتظر  ٌظای                     

 ترکُزگراوً  ا زرٌم ردود

رکننبیرننز ررررررررررررررررر را فنتننب نتننن ر ی نبفنن نر ررنهایش ثناننبثنآ
رمنزا نمرررررررررر رجنز نبن ضیزقهو نرامزو ر  طاجآرر ی

رررر  ی نب ننررررر۳ح وم رریو رکبیرزکآرا ر بعنآ
رضننیننزکرررررررررررررررررر ر ی رامننبم ر ننب رننبی ر رمننو ننوم وی ضننر
رهننزررررررررررررر رکننبیرننزان رثننزرننهایضنناد  را ننونننا غنناننتنن ننر
رخنبظررررررررررررررررررررر راعن نزاضنر ر رپنالکنبی هنب  رثنب کبیخبننآ
ررنهایشررررررررررررررررر را نبس رثنز رو ر ایننا خو ضبنرضنزکنآ
رثننبرررررررررررررررر رقننهو ننن رثننبفننآ رپننوضننتنناننآ رکننبیرننزان ی ننتنناد

مبحقوقهبنریار“پالکبی هب ررکآرضتبیهب ررمبناار
ررر”ررمتخواهتمرچزانهنتناهنتنارررر رحنلررررررررر“رو ثنب نطنسن ن نر

ررر”ررمس مرمب آ رمنتنخنواهنتنمررررررررررر“رو رکنبی را ننرررر”ررمنب  ی
 .مزا مرضزکآر اینا

ا را رکبیرزانرثبررثآررهایشرا زانرکبیرزرعاد
رضننادررررررررررررر رمننوفننل رضننتننود رهننب ررررررررررررررررا ننن رکننانن ننزل ر انننا

روضنتنتنآرررررررررر.رر زکوث زانآریارثآرهمرثهننانارر ر  ننینب
رثنآررررررررر رکنآ  هط ابکرکبیرزانریار یرپالکبی هنب نر

 .انارانارمطزحرکز دراث  بیرخو ضبنرههزادر وی د
 

 تجمع کا یران د  ملازل اتتاودا ی شیرار

ررنوضنآررررررررررررررر ر رمنهن نهنع ر دتاا  را کبیرزانرضزکآ
فبیس رمخبثزاتریادر وی رال  تیر ب  ر نب ر

ورکبیخبنآر  مب صرمزو ضآرمقبث را  نبنناای رررر
ر اضن نانارررررررررر راعن نزاضنر ررنهایشررررر.ررضتزا ردههع ثنآ

رمنهنهن نعررررررررررررر۰۰۱ا زانرکبیرزرر رکنبیرنزان نفزرا 
نفزرا رکبیرزانرمخبثزاترر۰۱۱روضآرفبیس ر

رکنبیخنبننآررررررررررررررررر۰۱۱یادر ویرور رکنبیرنزان را  ننفنز
رکنبیرننزانرررررررررررررررررررر را  رجننهنتننر رو ر ننب ر نب   ال ن ننتنی

ررر غنجنحررررر۳کبیخبنآر  مب صرمزو ضآرا ر بعآ
ردنهنهنعرررررر امزو ر  طاجآررج و را  بناای رفبیس
ریارررررررررررررررررررررررر رخنو  رهنب  رخنوا ن نآ رو رمنطنب نجنبت رو کز در

رررررررر.ررخوا  بیرضانا راکنانون  نبعنآررر)را نردههعررهنم
 .ا امآر ای (ر۰۰

رثننآرررررررررررررررررررر رثنو ننا رکننز د راعنالم رکننبیرنزان را ا نن پنتنص
ردنهنهنعررررررررررررر رمن ن  را نن ماب جآر ب  درای  جیطآر ی

 .خواهاارکز 
 

تجمع جمعز ار کا یران د  ملازظل وظرمظاوظدا ی       
 مسجد تلیمان

رمننخنن نن نن ررررررررررررررررررر رهننب  رثننخننص ر ی رضننب نن  کننبیرننزان
ر یرررررررررررررررر ردنهنهنع رثنب رال ن  رو ضیز  بنرمسهار  تهبن
رپنز اخنآررررررررررررررر رثنآ ر ن نتنهنبن مقبث رفزمبناای رمسهنا

 .انارنطانرحقو رمتوقآرخو راع زاؼرکز د
رضنهنبلرررررررررررررررررررر رکنبیرنزان رمسن نقن  رادن نب  نآ ثآررنهایش
رننتنهررررررررررررررررر رپنانهنطنانجنآ ریو  خو   بن را نرکنبیرنزان
خوا  بیر غورقزای ا هب رموقآرورج ورتز را ر

 .اخزابرث ریو آرکبیرزانرضانا
رکنبیرنزرررررررررررررررر ریو  ر  ن نبننو ر ی رو  یریو هب راختز
رپنز اخنآررررررررررررررر رثنآ رکنبیرنزان اع زاؼرهب رغنانفن 

 .ضبنرافها صر بف آرا آرنطانرحقو رمتوقآ

 کاوُن دَستداران کارگران سُسیالیست

Www.kargaranesocialist.blogspot.com 

 

 وشریً اعتصاب

Www.nashriye-etesab.blogspot.com 
 

 وشریً کارگر سُسیالیست

 
تً مىاسثت رَز جٍاوی کارگر تُسط  کطاوطُن      

دَستداران کارگران سُسطیطالطیطسطت مطىطتطشطر            

 گردید

ٌمراي تا مصاحثً تا فعالیه کارگری، پُستر، 

 مطالة َ ترجمً


