
 
  ديكارگران جهان همبسته شو

                               گاهنامه                                                                                                                         
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009    آپريل7    *    1388 فروردين  81   *   142شماره 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "كميته ي دفاع از كارگران هفت تپه"اعالم موجوديت و فراخوان  
  !ران و مردم آزاديخواه ايران و جهانكارگ 

كارگران نيشكر هفت تپه پس از ماه ها رنج و تالش اكنون زير 
اين كارگران مطابق آن چه در مقاوله نامه . بيشترين فشارها قرار دارند

 سازمان جهاني كاربدان تصريح شده، اقدام به ايجاد ٨٧ و٩٨هاي 
 در مجمع عمومي ٨٧تشكل مستقل خود نموده اند و در آبان ماه 

 را ايجاد و نمايندگان خود را "سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه"
  .انتخاب كردند

همبستگي كارگران در هفت تپه منجر به پرداخت حقوق هاي معوقه، 
 هزار تومان به حقوق كليه ي كاركنان، در دستور كار قرار ٧٠افزايش 

ه، جلوگيري گرفتن استخدام رسمي بخش وسيعي از كارگران هفت تپ
  ...از فروش زمين و خصوصي سازي كارخانه شد و

 نمايندگان كارگران هفت تپه بارها مورد ٨٧در نيمه ي دوم سال 
 ٨٧ و بازداشت و دادگاهي شدند ودر اسفند ماه  تهديد قرار گرفتند

دوباره هفت تن از اعضاي هيئت مديره ي سنديكا آقايان، فريدون 
دهلي، رضا رخشان، قربان عليپور، نيكوفرد، جليل احمدي، نجات 

محمد حيدري مهر و رحيم بسحاق، دستگير و تحت فشار قرار 
همچنين احكامي .گرفتند و در نهايت هم با قرار كفالت آزاد شدند 

علي نجاتي رئيس هيئت .نيز براي نمايندگان كارگران صادر شده است
ن نامعلومي  اسفند ماه تا كنون در مكا١٨مديره ي سنديكا نيز از     

  .در بازداشت به سر مي برد

  !كارگران  

صحبت از بيكارسازي تعداد زيادي از كارگران، وا گذاري كارخانه به 
بخش خصوصي و سپس تغيير كشت زمين هاي كشاورزي و به 

همه ي اين ها بدين . عبارتي نابودي نيشكرهفت تپه مي شود

ير انساني به معناست كه نظام سرمايه داري عالوه بر فشار هاي غ
 هزاركارگر و خانواده ٤نمايندگان كارگران هفت تپه، زندگي حدود 

  .هايشان را نيز براي هميشه در معرض نابودي قرار داده است

ما ميدانيم كه با گسترش بحران سرما يه داري، بيكارسازي و اخراج 
كارگران در آينده در سطح وسيعي ادامه خواهد داشت و امنيت 

 را تهديد ميكند و لزوم همبستگي كارگران هر چه شغلي كارگران
حمايت از كارگران هفت تپه حمايت ازخود . بيشتر احساس ميشود 

   . ماست

در اين ارتباط ، ما امضا كنندگان،ضمن اعتراض به اين سركوب ها، 
آمادگي خود را براي حمايت مؤثر و همه جانبه از حقوق كارگران 

ر گونه پيگرد و محاكمه ي اعضاي هفت تپه براي پايان دادن به ه
 و آزادي علي نجاتي رئيس هيئت مديره ي  هيئت مديره ي سنديكا

 كميته ي "با تشكيل سنديكاي كارگران هفت تپه اعالم داشته و 
 اعالم مي كنيم از اين پس، به هر طريق  "دفاع از كارگران هفت تپه

ب تشكل ممكن اعم از اطالع رساني اخبار كارگري هفت تپه، ترغي
هاي داخلي و جهاني كارگري، نهادها و فعالين حقوق بشر وهر گونه 

براي توقف فضاي سركوب و ارعاب ... اعتراض ، دعوت از كارگران 
 و احقاق و تثبيت حقوق و مطالبات  نسبت به فعالين كارگري

 ما از كليه ي افراد .كارگران در هفت تپه اقدام خواهيم كرد
،نويسندگان، تشكل ها و فعاالن كارگري و ،كارگران،زنان ،معلمان

 با عضويت ،حمايت ومشاركت در  اجتماعي و دانشجويان مي خواهيم
اين حركت انساني و طبقاتي به حمايت از كارگران نيشكر هفت تپه 

    .برخيزند

         ١٠/١/١٣٨٨        دفاع از كارگران هفت تپهتهيكم
komitedefa7.blogfa.com  

k.d.7tapeh@gmail.com
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اسامي افراد ي كه اعالم آمادگي براي عضويت و حمايت كرده اند، به  
  :ترتيب الفبايي 

وكيل اعضاي هيئت مديره ي سنديكاي كارگران (محمد اوليايي فرد
 ياشار -نازي اسكويي-مهرداد امين وزيري- ابراهيم امدادي-)هفت تپه

مهدي  - علي اميني - علي رضا اخوان- مجيد اشرف نژاد-اميني
 شادمان بني - زهرا بدشت- ابوطالب باقري- مريم آموسا-الهياري

 نسرين - ويكتوريا جمشيدي- عليرضا ثقفي- صدرا پيرحياتي-بشر
 - پرويز حاج ميرزايي- مجيد حميدي- خالد حسيني-چنگيزيان

 رضا - عين اهللا خادمي- ليال خليلي- عليرضا خباز-بهروز خباز
 سميه - فرزانه راجي-يبرز رئيس دانا فر - محمد كريم دلفان-دهقان
 مسعود سليم - علي سالم- ناصر زرافشان- سوسن رازاني-رشيدي

 -  فخري شادفر- هاجر سعيدي- مهدي سروقدي- بهزاد سهرابي-پور
 - بيژن صباغ- هاله صفرزداه- مريم شيرازي-فاطمه شاه نظري
 - بيتا طاهباز- كامران طاهباز- ايلقار صمدزاده-غالمعلي صفايي
 وحيد عليقلي - ميالد عمراني- غالم حسين عابد-عليرضا عسگري

 موسي - حسين غالمي- پويش عزيزالدين- فتانه عباسي-پور
 - شيما فرزاد منش- فرشيد فرهادي- فرامرز فطرتي-فرهمند

 پرويز قره - مينا قرباني- وفا قادري- فواد فتحي-سيروس فتحي
 صديق - كياماري صالح- سعيد كيوان- يوسف قنداق ساز-باغي

 نسترن - اكبر معصوم بيگي- سودابه كريمي- افسر كريمي-كبيري

 جهانگير محمود - سعيد مقدم- مجيد ملكي- مريم محسني-موسوي
 - اميد ميركي- مازيار مهرپور- خديجه مقدم- شهربانو مقدم-ويسي

 خانواده ي علي - داريوش نويد- شايسته ناصري-مونا محمدزاده
 - كنور نوري- روان نيكخو- پريسا نصرآبادي-هدار فردين نگ-نجاتي

  ...  سودابه ياري- ميترا همايوني-كژال نصرالهي

ادامه نام ها به دليل ضيق وقت به ترتيب رسيدن اسامي به 
  :كميته درج ميشود

 - حامد سعيدي - حميد قرباني - صديق اسماعيلي -محمد محمدي 
 - يداهللا خسروشاهي - بهروز سورن - فتحي شمس -مجيد تمجيدي 

 بهنام قهرماني - خانواده رضا رخشان - بهزاد كاظمي -ايوب رحماني 
 سهيل آصفي -سروش دشتستاني - بهزاد پيله ور - وحيده مولوي -
   - فريد پرتوي - فروهر ايراني -خيرابي  ناهيد - شاهرخ آصفي -

- صديق امجدي  -ياشار پورخامنه   - نهال رضوي  -ابراهيم گوهري 
-  صديق سبحاني  - عباس اندرياري  - شمس مرادي  - آرام زندي  
 خالد حسيني - سهيال گله داري  - يداهللا فضلي  - شيوا خيرابادي  
 خه بات -هدي لنگرودي  احمد زا - شاهو روحاني  - رضا امجدي  -

   بهرام رحماني–مرادي 

اسامي گروه هايي كه حمايت كرده اند در بروز رساني     ...ادامه دارد
  بعدي درج خواهد شد

  پيام نوروزي سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه
پاياني  سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه با وجود اينكه در ماه هاي

افزايش پيدا   بر اعضاي اين سنديكا فشار ها وتهديدها١٣٨٧سال 
آزادي دستگير  كرده و باعث بازداشت هاي متعددي شده و بعد از

به طور نامعلوم در  شدگان رئيس هيئت مديره اين سنديكا دستگير و
تبريك گفته و خواستار   را١٣٨٨زندان به سر مي برد آغاز سال 

  آزادي تمام فعالين كارگري مي باشد
پاياني   نيشكر هفت تپه با وجود اينكه در ماه هايسنديكاي كارگران

افزايش پيدا   فشار ها وتهديدها بر اعضاي اين سنديكا١٣٨٧سال 
آزادي دستگير  كرده و باعث بازداشت هاي متعددي شده و بعد از

به طور نامعلوم در  شدگان رئيس هيئت مديره اين سنديكا دستگير و
تبريك گفته و خواستار  ا ر١٣٨٨زندان به سر مي برد آغاز سال 

  آزادي تمام فعالين كارگري مي باشد
مبارزه  در سالي كه گذشت كارگران نيشكر هفت تپه بعد از سال ها
خود را  توانستند با انتخاب اعضاي هيئت مديره سنديكاي مستقل

اعضاي هيئت مديره اين سنديكا در حالي كه تنها   .بازگشايي كنند
خت دستمزد ها و جلوگيري از تعطيلي به عدم پردا براي اعتراض

فروش زمين هاي حاصلخيز و خصوصي سازي شركت به  كارخانه و

مستقل كارگري و تعيين نمايندگان واقعي خود  احياي سنديكاي
  در طول ماه هاي گذشته با اتهام تبليغ عليه نظام ، بودند اقدام كرده

 . گرفتند ربه كرات به دادگاه انقالب احضار و مورد بازجويي قرا
  اذيت و آزار اعضاي هيئت مديره ،١٣٨٧در ماههاي پاياني سال 

سنديكا  فعالين و اعضاي خانواده هايشان افزايش يافت و حتي وكيل
در ادامه . نبود  آقاي دكتر محمد اوليايي فرد هم از اين امر مستثني

مديره توسط وزارت  اين فشارها و بازداشت ها تمامي اعضاي هيئت
مواردي منازل مسكونيشان   و بازداشت شدند و در ت احضاراطالعا

 كفالت از  شدگان با توديع قرار  دستگير نيز مورد تفتيش قرار گرفت
هيئت مديره اين سنديكا كماكان بدون  زندان آزاد شدند اما رئيس

 سر مي برد هيچ خبري در زندان به
 ارگريمتاسفانه به دليل شرايط حاكم ، هرگونه فعاليت مستقل ك

  سركوب مي شود و در اين راستا ضمن اينكه سنديكاي"سريعا
 كارگران نيشكر هفت تپه اولين و آخرين تشكل سركوب شده نمي

  نيست باشد ،بوجود آوردن تشكل كارگري بدون پرداخت هزينه ميسر
بيكار ،   امروز بسيار ي از كارگران به دليل فعاليت هاي كارگري

مسئولين  يتهاي اجتماعي هستند ،سرگردان و محروم از فعال



  ه نسيم گاهنام                                                            142ه    شمار                                                        2009  آپريل 7
 

 3

فعالين انجمن  سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه و شركت واحد و
برند و يا منتظر اجراي  در زندان به سر مي... هاي صنفي معلمان و 

 . حكم صادره هستند
كه  ما در راه آزادي تشكل مستقل كارگري و زندگي شايسته انساني

است از هر   از حقوق اوليه انسانيدر منشور حقوق بشر قيد گرديده و
 . ابزاري استفاده خواهيم كرد

 كارگران نيشكر هفت تپه در طول اين مدت مورد حمايت هاي
اتحاديه  معنوي بسياري از نهاد هاي كارگري و حقوق بشري از جمله

 (IUF )خدمات بين المللي كارگران صنايع مواد غذايي ، كشاورزي و
 . خود داشته است نهاد ها را در كنار و تمامي اين  قرار داشته

 سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه ، سپاسگزار تمامي زحمات اين
استقبال  نهاد ها و عزيزان مي باشد و از اين حمايت ها ي معنوي

  هايش مي باشد كرده و خواهان ادامه آن تا زمان آزادي كامل فعاليت
سراسر   آزادي دربا آرزوي محو سركوب و زندان و گسترش عدالت و

 گيتي

     ١٣٨٨   فروردين      سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه

---------------------------------------------------------- 

 وضعيت علي نجاتي هنوز نامشخص است

  
وضعيت علي نجاتي : بنا بر اطالع دريافتي

عضو هيات مديره سنديكاي كارگران 
مروز سه شنبه چهارم نيشكر هفت تپه تا ا

فروردين هزارو سيصد و هشتاد و هشت 
   .هنوز در پرده اي از ابهام قرار دارد

آقاي نجاتي كه در نوزده روز پيش از درون 
حمام منزل توسط گروهي از نيروهاي 
اطالعاتي برده شده، تا اين تاريخ هيچ 
نيرويي بازداشت ايشان را به عهده نگرفته 

كاران و دوستان همسر و فرزند، هم .است
او با مراجعه به تمامي نهادهاي دولتي، از 
سپاه و اطالعات و دادستاني و استانداري و 

خواستار روشن شدن وضعيت .... شهرباني و
ايشان گرديده و تقاصا كرده اند كه حداقل 
محل نگهداري او را به اطالع خانواده آقاي 

كه همه مسئولين اين . نجاتي برسانند
ازداشت ايشان اظهار بي اطالعي نهادها از ب
  .كرده اند

        خانواده آقاي نجاتي ضمن اعالم نگراني 
شديد از وضعيت ايشان، از تمامي نهادها و 

مدافعين كارگران انتظار دارند كه براي 
مشخص شدن وضعيت بازداشت اين 
نماينده كارگران اقدامات عاجلي را در 

  .دستور كار خويش قرار دهند
ن المللي در حمايت از كارگران در اتحاد بي

ايران ضمن محكوم كردن بازداشت علي 
نجاتي، خواهان آزادي فوري و بدون قيد و 
شرط ايشان بوده و از همه حاميان 

اقداماتي  كارگران تقاضا دارد در اين مورد 
  را جهت آزادي فوري ايشان انجام دهند

   
اتحاد بين المللي در حمايت از 

  2009-1-24        نكارگران در ايرا

  
 چرا اعتراضات كارگري در ايران به يك جنبش و آلترناتيو سراسري تبديل نشده است؟

اگر امروزه به تحركات كارگري در ايران نظري بيندازيم و جمع  
جهت آن را با ديد باز ارزيابي نماييم، تحركات كارگري يك جنبه 

 مي توان گفت كه  اجتماعي به خود گرفته است كه با جرات-سياسي
گستردگي آن سراسر ايران را فرا گرفته و مبارزه حادي بين كارگر و 

نيروهاي زحمت . كارفرما هر روزه دامنه وسيعتري به خود ميگيرد
كش و قشر محروم جامعه ايران رهبران خود را در ميان كارگران 
جهت يابي كرده اند و جنبش كارگري ايران بسوي يك طيف سياسي 

پس از سالهاي سال مبارزه كارگران و . و به پيشرفت ميباشدعميقي ر
طبقه محروم جامعه بر عليه سرمايه داران ادامه داشته و رشد مبارزه 
طبقاتي و تحركات كارگري بعنوان يك چنبش عظيم اعتراضات خود 

اين . را بصورت يك انرژي قدرتمند عليه كارفرما يان انجام داده است

هاي مختلف اعتصابات و اعتراضات پيگيرانه  وهتحركها به روشها و شي
ها و حتي جلوي ادارات  هر روزه و هر ماهه در كارگاها و كارخانه

راهپيمايهاي . دولتي عليه كارفرما و سرمايه دار به عمل در آورده است
گوناگون و حتي اشغال كارگاه و كارخانه و برگزاري مراسم هاي 

هاي بارز اين مبارزات ميباشد،  كارگري و اول ماه مه ها كه نمونه
ي  آنقدر وسيع و فراگير شده است كه توانسته بي تفاوتي آگاهانه

سكوت مرگبار مطبوعات . هاي رسمي دولتي را در هم بشكند رسانه
هاي داخلي، سر پوش گذاشتن روي اين مبارزات  دولتي و رسانه

 شدت اين حركتها و مبارزات از طريق مطبوعات خصوصي و. ميباشد
ميدياي برون مرزي شنيده و منتشر مي شود امروزه بررسي مسايل 
كارگري مورد توجه تمام جنبش هاي اجتماعي قرار گرفته است 
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ماحصل اين مبارزات و ابراز وجود طبقه كارگر بي برنامگي سرمايه 
داران نا كارامد و نا تواني ضعف مديريت سيستم بورژوازي ايران را به 

ابل تجارت جهاني ورشكست و ناتوان نموده يك بحران عظيم در مق
در نتيجه در برابر خواسته ها و حق و حقوق طبقه كارگر و . است

زحمتكش و مطالبات روزمره آنها دچار چالش و سردرگمي شده و 
اغلب كارگاها و كارخانه هاي نساجي و ريسنده گي و بافندگي و 

ز طرف ديگر ا. هاي بيكاري تبديل گرديده است توليدي به اردوگاه
هاي اجتماعي فرا گير، حاصل كار عملي رهبران دلسوز  تحرك جنبش

و فعالين كارگري كم كم پا به عرصه ي مبارزات گذاشته و به يك 
در هم تنيدگي بين اين . پيوند جداي ناپذير تبديل گشته است

جنبش زنان، جنبش دانشجويي، خواست ( جنبش ها از جمله 
اتحاد  ) يه كارگران و بنايان ساختماني معلمان و پرستاران، اتحاد

عمل شوراي همكاري طلب نموده است و بايد با ديد باز و خوش 
بيني تمام عيار و اراده خدشه ناپذير به آينده روشن و استراتژي 

آالن اين سوال پيش ميايد كه . اميدوار كننده به اين مبارزات بنگريم
يك تشكل سراسري و چرا جنبش كارگري تا حال نتوانسته است به 

آلترناتيو تبديل شود؟ اگر داليل عدم متشكل بودن طبقه كارگر ايران 
و نبود يك طبقه متشكل سراسري را روي كاغذ حك نماييم، به نظرم 

 امنيت شغلي -1جواب قانع كننده اي به اصل سوال داده شده است، 
اين سه اصل .  خفقان و ضرب و شتم پليسي-3 نبود امكانات -2

اما با اين . د جواب قانع كننده اي براي جنبشهاي ديگر نيز باشدشاي
همه، كارگران با موانعهاي ديگر ازجمله ماندن در مناسبات كهنه و 

يك مشكل اساسي ديگر . رسم و رسوم باز دارنده دست به گريبانند
سر راه ما قرار دارد اين هم بر ميگردد به سياست جهاني امپريا 

ولتهاي مرتجع و غارتگر در خاورميانه بخصوص ليستها كه به كمك د
در كشور ما نهادينه كرده اند آنهم مجالي ديگر طلب خواهد نمود و 

 .شرح آن مفصل مباشد

 به اصل موضوع برمي گردم،  

شواهد روز نشان مي دهد كه كارگران و طبقه محروم ايران بخصوص 
 آور، بيكاري سرسام. برند زنان در بي حقوقي وحشتناكي بسر مي

قراردادهاي موقت، برگ سفيد امضا كردن، گراني مسكن، تورم، 
زندكي زير خط فقر براي كارگران و جلوگيري از آزاد انديشي، همه 
اينها دست به هم داده تا امنيت شغلي كارگران و مزد بگيران به خطر 

  بيفتد

قول قرارهاي دولت كه به مقاوله نامه ها معروف است در سازمان 
ر، موضوع ديگري است كه سيستم حتي در برابر آن كيش و جهاني كا

ناتوان و ناكام ماندن سرمايه داري داخلي و ورشكسته . مات شده است

شدن آن در برابر تجارت جهاني كه دولت نتوانسته حتي به تعهد 
البته در اساس ميتوان . خود در سازمان جهاني كار جواب گو باشد

 بوده است و كنترل سرمايه ها از گفت مديريت موازي بحران آفرين
خصوصي سازي هم يكي از بي مايگي . دستشان خارج شده است

همين دولتها مي باشد، پس با اين ضعف مديريت دولتي بحران پشت 
ها داده باشند  بحران نمي توان انتظار داشت كه جوابي به مقاوله نامه

نبوده و ها دستاورد دولت هاي راديكال  هر چند اين مقاوله نامه
هاي برژوا از باال به طبقه كارگر  باشد بلكه با رفرم اصالحات دولت نمي

دستاورد طبقه كارگر و جنبش هاي مترقي و . ديكته شده است
آزاديخواه در ايران همچنان از شعارش معلوم شده از مقاوله نامه ها 
راديكال تر ميباشد از همه مهمتر و دردناكتر خفقان و بي رحمي 

ه عرصه بر كارگران و رهبران آنها تنگ كرده است و رعب و پليسي ك
وحشت بر جامعه ايران سايه انداخته و باعث نا هماهنگي و شكل 

ها  اخراج كارگران در كارگاها و كارخانه. گيري طبقه كارگر شده است
در چنين شرايطي . هر روزه بوسيله نوكران سرمايه مشاهده ميشود

اع از خود نياز مبرم به يك تشكيالت جنبش كارگري ايران براي دف
سراسري دارد تا بتواند بصورت گذار از اين مرحله عبور كند و به يك 

با اين داده ها جنبش كارگري ايران با . آلترناتيو كارگري تبديل گردد
فراز و نشيب هاي كه در سر راهش قرار دارد روبرو است با اين حال 

نگاري طبقه كارگر نبوده بلكه معلوم ميشود اين از ناتواني و سهل 
ناشي از دستگاه پليسي سر كوب گر ميباشد بر اين باورم كه اگر 
روزنه اي و فضاي دموكراتيك بوجود بيايد يا هموار گردد تاريخ اين 
دو دهه نشان داده است كه طبقه كارگر از روحيه خاصي برخوردار 

ده وجود دارد نكته اميدوار كنن. ميباشد و پيروزي آينده از آن اوست
كه كميته ها و تشكل هاي مستقل و شوراي همكاري بين اين تشكل 
ها روز به روز به مبارزات خودشان ادامه ميدهند نوع مبارزه و كار 
هوشيارانه بين فعاالن كارگري تعطيل ناپذير ميباشد هر چند كار 
سخت و طاقت فرسا ميخواهد اما در تمام اين تعرضات طبقه كارگر و 

ن كارازموده سرافراز و پيروز بوده اند به شرطي كه باز هم در رهبرا
آينده موانعي كه در باال بدان اشاره شد با جسورانه و صبورانه از آنها 

باشد ما هم . بگذرد تا به يك آلترناتيو و تشكيالت سراسري بدل گردد
ذره اي از آن باشيم، به اميد آن بازوي توانگر و قدرتمند كاگري كه 

 . به بشريت و جهان خدمت شاياني ارزاني مي بخشدهرروز

     1387اسفند )    كارگر برق ( اسماعيل نيازي

  

 چاره رنج بران وحدت و تشكيالت است
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  چند كلمه حرف از زبان يك كارگر
  گروهي از كارگران داخل كشور                                                                                                    دوست عزيز،

اما . خيلي وقت بود مي خواستم با كسي حرف بزنم و درد دل كنم
هرچه مي گشتم تا راهي براي گفتن حرفم پيدا كنم عقلم به جايي 

. مي داني من هم مثل تو مشكالت خيلي زيادي دارم. قد نمي داد
ين كه همه ما شايد مشكالت من با مالِ تو كمي فرق كند اما در ا

قسط، بدهكاري، تورم، هزينه . مشكل داريم با هم فرق نمي كنيم
حقوقي و خالصه هزار دردسر ناشي از مشكالت  هاي كمر شكن، بي

و اينها همه در حاليست كه ما در كشوري زندگي ميكنيم . اقتصادي
نفت، گاز، معادن، خاويار، زعفران، پسته و . كه ثروت هاي زيادي دارد

در عين حال . يلي چيزهاي ديگر كه تو بهتر از من ميدانيخالصه خ
بچه هاي ما هر سال در المپيادها و مسابقات جهاني مقام مي آورند و 

خيلي با خودم فكر كردم   .آدم هاي باهوش در كشور ما كم نيستند
و آيا مي شود . كه پس مشكل چيست كه وضع ما اين طور است

ي براي من هم كه مثل تو وقت كاري كرد يا نه؟ راستش را بخواه
زيادي براي خواندن ندارم وقت براي فكر كردن هم خيلي پيدا نمي 

به همين خاطر هم خيلي طول كشيد تا باالخره احساس كردم . شود
  . يك چيزي از قضيه دستگيرم شد

اما پيداكردن راهي كه بتوانم اين موضوع را با دوستي مثل تو در 
چون راستش هم مي ترسيدم خسته . ميان بگذارم هم راحت نبود

شوي و وسط حرف من بگذاري و بروي و هم اين كه دوست داشتم 
  . حتما حرفم را تا آخر جوري بزنم كه بتوانم بگويم منظورم چيست

د شنيده باشي اما خودت آخر سر مي شايد حرف هايي مثل اين را زيا
خواهم فقط ناله كنم چون مي دانم گوش تو هم مثل    نمي بيني كه

  .من از ناله پر است

بگذار حرفم را از همين برگه كاغذي كه االن داري آن را مي خواني 
شايد خنده دار باشد وقتي ببيني صحبت كردن از چيزي . شروع كنم

پس با كمك .  كجاها كه نمي تواند ببردمثل همين برگه كاغذ ما را به
  . همين برگه كاغذ حرفم را برايت مي زنم

چوب هاي يك جنگل را هرچند وقت يك بار عده اي كارگر مي 
كارگر هاي  بعد سوار ماشيني مي كردند كه .  مي بريدند آمدند و

كارگرهاي آن كارخانه . ديگري آن را به كارخانه كاغذ سازي مي بردند
 ُبرش مي دادند تغييرات زيادي در آن ها مي دادند تا  اچوب ها ر

در كارخانه بقيه كارگرها . باالخره به شكل اين كاغذ در مي آمده

يك راننده كه او هم . كاغذها را بسته بندي و بارگيري مي كردند
كارگر است آن ها را تا انبار مي برده و از آن جا هم به همه جا توزيع 

  . تو مثال صد تومان بابت اين چند برگ كاغذ داديتا باالخره . ميشدند

حاال ببينيم مگراين وسط چه اتفاقي افتاده . تا اين جا را داشته باش
شايد بد . كه من براي اين كه آن را به تو بگويم دارم لَََََه لَه مي زنم

از همان صد توماني كه تو دادي و اين . نيست از آخر شروع كنيم
  . ديچند برگ كاغذ را خري

برد؟ از  قدر سهم مي خوب حاال ببينيم از اين صد تومان چه كسي چه
اين پول صاحب كارخانه مقداري را بابت چوب جنگل مي دهد و 

كند تا اين چوب را كارگر ها به كاغذ تبديل  موادي كه استفاده مي
اگر آن كارخانه مال خودش باشد كه هرروز قيمت كارخانه اش . كنند

 گرنه اجاره كارخانه را هم ميدهد و باالخره مقداري باالتر مي رود و
هم دستمزد به آدمهايي ميدهد كه مثل من و تو كارگرند، باقي مثال 

يعني هفتاد تومان پول خرج كرده تا چيزي . سي تومان ميشود مال او
كه در طبيعت بوده، كه در مثال ما چوب جنگل است، را به قيمت 

مثال من و تو نباشيم كه همه چيز مثل  اگر ا  اما .صد تومان بفروشد
. درخت آن جنگل باقي ميماند و هزار سال هم كه بماند كاغذ نميشود

چه كسي آن درخت را به اين كاغذي كه االن جلو روي توست تبديل 
كرده؟ خوب همانطور كه ديديم عده اي كارگر كه مثل من و تو كار 

    .ميكنند و دستمزد ميگيرند

او هم زحمت . ين پول حق صاحب كارخانه استشايد بگويي خوب ا
آن وقت من به تو مي گويم هيچ فكر . كشيده و به اين جا رسيده

كرده اي اگر او هم مثل من و تو واقعا زحمت كشيده باشد چطور 
توانسته به ثروتي برسد كه از همه كارگرهاي او بيش تراست؟ مي 

  .داني چطور؟ كمي صبور باشي به تو مي گويم

تو كه مثل مني و مجبوري كار كني ما هميشه بايد سودي به براي 
خودت بهتر از من . و در قبال ِ آن دستمزد بگيريم. كسي برسانيم

همين كه . ميداني كه با اين دستمزد ما چه كار مي توانيم بكنيم
اگر . شكم خودمان و خانواده مان را سير كنيم خيلي هنر كرده ايم

يمان باالخره مجبور به كار در خيابان ها شود؟ بچه ها مي نتوانيم چه
يا كارخانه ها و كارگاهها مي شوند يا مي افتند به دست فروشي و 

زنان زيادي ازخانواده هاي افرادي كه از كار اخراج شده اند يا . گدايي
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نمي توانند با كارشان مثل يك انسان زندگي كنند هم مجبور به تن 
امه ها ميخواني كه اين كارگر و و هرروز در روزن.  مي شوند فروشي

  . آن كارگر خود كشي كرده اند

اما طرف مقابل چطور؟ او با همين كاري كه من و تو براي او مي 
كنيم و به اصطالح سودي كه عايدش ميشود در بهترين جاي اين 
شهر زندگي ميكند، بهترين ماشين را سوار ميشود، و به بهترين جاها 

اصطالح امروزيها مايه دار است اگر توليد و چون به . مسافرت ميكند
كاغذ برايش سودي كه او دوست دارد را نداشت پولش را در جايي كه 

 و  سودآور باشد به كار مي اندازد، مثال با همين پول تجارت ميكند
آنرا ميدهد ازشهر يا كشور ديگري كاغذ وارد ميكند، يا مي رود و در 

اما چه . زد تا سود بيشتري ببردكار ساختمان آن را به كار مي اندا
كارگري كه در خارج از كشور در كارخانه كار ميكند چه كارگرهاي 
ديگر مثال در بخش ساختمان همه مثل ما كار ميكنند مزد ميگيرند و 

  . به ديگران سود ميرسانند

هيچ ميداني آدم هايي مثل من و تو و آن كارگري كه آن كاغذ را 
معه دارند؟ فقط كافي است سرت را ساخته چه نقشي در اين جا

چه مي بيني؟ يخچال؟ تلويزيون؟ . برگرداني و به دور و برت نگاه كني
موكت؟ بله حتي لباسي كه تنت كرده اي، همه را كسي مثل من و تو 

فكر كرده اي براي همين آبي كه من و تو ميخوريم . توليد كرده اند
. لت خيابان بيندازچند تا كارگر زحمت كشيده اند؟ نگاهي به آسفا

ميداني چند كارگر موقع آسفالت كردن خيابان آسيب ديده اند؟ هيچ 
فكر كرده اي براي استخراج سنگ از معدن براي همين ديواري كه تو 
به آن تكيه ميدهي چند كارگر ِ معدن جانشان را در موقع كار از 

يني دست داده اند؟ خالصه هر چيز بدرد بخور را كه در اين دنيا مي ب
ها  اي ديگر آن  و عدهعده اي كارگر با كمك هم آن را توليد كرده اند

را يا از محل توليد تا آن جايي آورده اند كه به نوعي قابل استفاده يا 
مصرف باشد يا اينكه شرايط عمومي زندگي را فراهم ميكنند، 

به . كارگران اتوبوس راني و كارمندهاي ادارات از اين دسته اند
دسته اول مي گوييم كارگران توليدي و دسته دوم ميشوند كارگران 

  اما اين دو دسته از اين نظر كه هرروز چند ساعت. كارگران خدماتي
 ميرسانند با  سود كمي ميگيرند و به عده اي دستمزدكار ميكنند و 
  .هم فرقي ندارند

فكر نمي كنم حاال ديگر من و تو مثل قبل فكر كنيم كه سود ي كه 
راستي بهتر است ديگر .  به سرمايه دار ميرسانيم حق اوستمن و تو

يادت باشد گفتيم آن كارخانه . به جاي مايه دار بگوييم سرمايه دار
دار مقداري پول گذاشته براي كارخانه، مقداري را به من و تو حقوق 

اينها همه يعني هر پولي . مي دهد، و هزينه هاي ديگري هم دارد
اي او كار كند و پولش زياد شود، ميشود كسي خرج كند تا كسي بر

حاال اگر در كشوري مثل . سرمايه و مالك آن ميشود سرمايه دار
سرمايه دار  باشد دولت مي شود دولتكشور ما درآمد اصلي در دست 

  . اصلي

شايد بپرسي خوب دولت كه ديگر سرمايه دار نيست چون دولت مال 
هيچ وقت ديده اي وقتي هم اما آيا واقعا اينطور است؟ آيا . همه است

طبقه اي هاي ما در مقابل كارخانه اي تجمع مي كنند تا حقوق عقب 
 پليس ِهمين دولت بيايد و كارخانه دار را  افتاده شان را مطالبه كنند

تنبيه كند و بپرسد كه چرا حقوق كارگرها را نداده اي؟ نه، اين پليس 
اند، در حمايت از  ردهپوشد كارگران توليد ك كه حتي لباسي را كه مي

  . گير و زنداني ميكند كوبد و ما را دست دار، بر سر ما باتوم مي سرمايه

يادت هست . ببين حاال كه گفتي دولت مال همه است دلم گرفت
اما بعد با خودم فكر كردم آيا . اولش گفتم كشور ما ميتواند بهتر باشد

 كارگرها در اين ميشود بگويم كشور ما؟ بله اگر فقط من و تو و ديگر
اما ما داريم در اين كشور دست . كشور بوديم مي شد گفت كشور ما

همان طور كه در . آنها از كار ما سود ميبرند. مزد ميگيريم از عده اي
باال گفتم آنها با سودي كه ما با كارمان به آنها ميرسانيم هرروز پول 

  . دارتر ميشوند و من و تو؟ خودت بهتر ميداني

 است يادمان نرود كه من و تو كه هرچه را ميبيني با فقط خوب
كارمان توليد مي كنيم نه يك كانال تلويزيوني داريم نه يك راديو نه 

  . يك روزنامه كه بتوانيم حرفمان را بزنيم

آيا تو واقعا فكر مي كني همه اين ها اتفاقي است؟ آيا فكر نمي كني 
ردد كه هميشه من  مي كند كه چرخ همه چيز طوري بگ دولت كاري

  سرمايه دارهاي به قول خودشان بخش خصوصي و تو براي او و بقيه 
سود توليد كنيم و آنها فقط آن قدر به ما دستمزد بدهند كه از 
. گرسنگي نميريم و بتوانيم هي سود بيشتر و بيشتري به آنها برسانيم
. آنها جزيي از طبقه سرمايه دارند و من و تو جزيي از طبقه كارگر

خودت ببين كه ظرف همين دو سه سال گذشته درآمد دولت از 
طور؟ اما حاال كه  فروش نفت تقريبا ده برابر شد ولي وضع ما چه

. قيمت ِ نفت افت كرده باز هم ميخواهند فشار روي ما را بيشتر كنند
اما كسي جواب نميدهد كه چرا وقتي قيمت ِ نفت آنقدر باال رفت 

  .وضع ما هيچ بهتر نشد

ما چه ميشود كرد؟ شايد تو هم مثل خيلي از هم طبقه اي هايمان ا
فرض كنيم . بگويي كه تا بوده همين بوده و تا هست همين هست

فرض كنيم كه . حرف تو درست باشد كه هميشه همين طور بوده
اما خودت قبول كردي كه اين . هميشه اين اوضاع بد وجود داشته

همان طور كه سرطان بد .  استهمان طور كه ايدز بد. اوضاع بد است
هيچ ميدانستي خيلي از بيماريها كه تقريبا االن ريشه كن شده . است
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 واكسن يا دارويي براي آنها هست يك روز مثل همين ايدز و  اند يا
سرطان بودند و جان خيليها را گرفته اند؟ اما دانشمندان هيچ وقت 

 نبايد براي فكر نكردند كه چون اين بيماري ها هميشه بوده پس
اما يك چيز ديگر هم بگويم؟ هيچ . ريشه كن كردنشان مبارزه كرد

ميداني آن دانشمندي كه ميتواند به ريشه كن كردن اين فقر و 
فالكت من و تو كمك كند كيست؟ اگر بگويم باورت نمي شود يا 

هايمان ايفقط من و تو و همه هم طبقه. شايد به من بخندي
يعني فقط همه آنها كه به سرمايه دارها . كنيمميتوانيم واقعا كاري ب

اما مگر جز من و تو كس ديگري ميتواند به ما راه . سود ميرسانند
مگر نكرده . چاره نشان دهد؟ ممكن است خيلي ها اين ادعا را بكنند

مگر با حرف هايشان پشت . اند؟ مگر نگفته اند خدا هم كارگر است
ه اند؟ نتيجه چه شد؟ راستش را سر هم هندوانه زير بغل ما ن نگذاشت

ميپرسي چرا؟ ميداني از آنچه كه دور و بر . بخواهي من كمي ميترسم
ما ميگذرد با اجازه ات آدم احساس ميكند كه اين جامعه خيلي زود 

اما من و تو چه قدر براي اين   .دارد يك تغييرات اساسي ميكند
ايد بگويي ما تغييرات آماده ايم و چه قدر در آنها سهيم هستيم؟ ش

من هم قبول .  است بس هفت پشتمانراييك بار انقالب كرده ايم ب
 طبقه اي هاي  اما واقعا هم. دارم كه وضع ما بعد از انقالب بدتر شده

ما چه قدر در انقالب نقش داشتند؟ چند تا شعار كارگري در انقالب 
 نتيجه آن ميشود كه به قولي سهم ما از  را ميتواني اسم ببري؟

  .  فقط يك خيابان بود به اسم خيابان كارگر57نقالب ا

 كمي كم  هيچ ميداني سرعت توليد ماشين پژو در ايران خودرو فقط
تر از فرانسه است؟ فكر ميكني تفاوت دستمزد يك كارگر فرانسوي با 
كارگرهم طبقه او در همين ايران خودرو، يعني بزرگترين كارخانه 

از هر صد تومان از .  ده برابرتوليدي كشور، چقدر است؟ نزديك
فروش هرماشين سهم كارگر در آنجا نزديك به ده تومان است در 

اما آيا اين تعجب دارد؟ طبقه كارگر در . اينجا كمتر از يك تومان
فرانسه سالهاي ِ سال تالش كرده و براي خواسته هاي خودش به 
ه صورت آگاهانه مبارزه كرده است و چون هنوز نتوانسته به هم

ما چطور؟ امتحانش . خواسته هاي خودش برسد هرروز مبارزه ميكند
بيا برويم و مثال از همكارهمايمان بپرسيم روزكارگر چه روزي . مجانيه

بوده و چه اتفاتقي افتاده؟ خودت قبول داري كه خيلي ها يا نميدانند 
    .و يا دست باالش ميگويند روز خانه كارگر يا يازده ارديبهشت

 بيافتيم جلو تغييرات اجتماعي   اين كه اگر من و تو بتوانيملُب كالم
و بقيه جامعه را با خودمان بكشانيم ميتوانيم فردا كه جامعه را عوض 

ما حتي بايد بتوانيم بقيه هم . كرديم بگوييم سهم مان را ميخواهيم
طبقه اي هاي خودمان را كه هنوزبه اين نتيحه نرسيده اند كه آن ها 

معلم . مزدبگيران اين جامعه هستند با خودمان بكشانيمهم بخشي از 
 هم مثل ما براي فروش كارگران كشاورزي و پرستارها، كارمندها، ها

معلم ها آيا كار . نيروي كارشان فقط دستمزد ناچيزي ميگيرند
اصليشان اين نيست كه عده اي را تربيت كنند تا فردا به سرمايه دار 

 آيا باعث نمي شوند كه ما سالم باشيم ها سود برسانند؟ و پرستارها
اما آيا زندگي براي ما كه سرمايه تا بتوانيم به زندگيمان ادامه بدهيم؟ 

با كاركردن و سود رساندن به سرمايه دارها ممكن  دار نيستيم جز
  ؟ است

بله آنها هم بخشي از . به اينها بايد زنان خانه دار را هم اضافه كرد
هستند كه وقتي در خانه كار ميكنند باعث همين نظام سرمايه داري 

مي شوند كار همسرانشان درجامعه سود بيشتري داشته باشد و در 
ضمن مواظب باشند كه فرزندان خوبي پرورش دهند تا وقتي بزرگ 
. شدند كارگران خوبي شوند كه بتوانند خوب سود آوري داشته باشند

ته هاي انساني آنها  يادآوري كنيم كه خواسدانشجويانحتا ما بايد به 
فقط در صورتي واقعا جامه عمل خواهد پوشيد كه آنها در كنار طبقه 

 واقعي زماني متحقق خواهد شد كه آزادي و برابري. كارگر باشند
 اما ميداني چه چيزي  .كارگرها تصميم گيرنده اصلي در جامعه باشند

 نگران كننده است؟ همين دانشجوها در مراسم ما شركت ميكنند و
اما وقتي آنها براي خواستهاي خود، كه پيوند . حتي دستگير ميشوند

با كارگران جز اولويت هاي اصلي آنهاست، از دانشگاه اخراج ميشوند 
  . يا به حبس محكوم ميشوند ما پشت ِ آنها را خالي ميكنيم

اما شايد بگويي اگر ما هم قدرت را به دست بگيريم ما هم شروع مي 
 اما اگر همه اين ها را كه اسم بردم بگذاري .كنيم به زور گويي

 ديگر چه كسي ميماند، جز يك عده مالك، آدم هايي كه  كنارِهم
فقط اين فقر ما را شرعي مي كنند، پليسي كه زور مي زند همين 

  وضع را حفظ كند، خالصه سرمايه دارها و طرفدارانشان؟

اول هم قرار ولي من فكر ميكنم از همان . شايد بگويي كه نميگذارند
معلوم است سرمايه دار فكر ميكند فقط سرمايه اومهم . نبود بگذارند

او پيش . است و من و تو هرچه ميگيريم تازه از سرمان زياد هم است
ببين . خودش ميگويد اگر سرمايه او نباشد ما از گرسنگي ميميريم

 چه قدر خنده دار است كه او سرمايه اش را كه با كار امثال من و تو
او نميداند كه وقتي ميگويد . به اين جا رسيده به رخ خود ما ميكشد

كار امثال من و توي سرمايه من مهم است در اصل دارد ميگويد 
  . كه تبديل به اين سرمايه شده است مهم است كارگر

شايد تو از من بپرسي خوب اينها را گفتي همه درست، كه چي؟ 
 كه ما كارگرها به قدرت  اولين كار اين است چكار ميشود كرد؟
و در . بدانيم كه هرچه هست ثمره كار ماست. خودمان پي ببريم

ما بايد همديگر را از . ضمن ما از اين ثروت در واقع بي نصيبيم
اهميت كارمان مطلع كنيم و كم كم برويم سمت اينكه روزنامه 
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. خودمان را داشته باشيم و تشكل هاي واقعي خودمان را ايجاد كنيم
ن با اين كه هر چه در اين جهان هست را ما كارگرها درست مي چو

من و تو با همكاري هم . كنيم اين كار را تك تك انجام نميدهيم
طبقه اي هايمان اين ثروت را ايجاد مي كنيم و اگر بخواهيم حقمان 

چرا؟ چون . را بگيريم فقط در كنار هم مي توانيم اين كار را بكنيم
ه تنهايي ببريم و در محل كارمان پخش كنيم ما اگر اين حرف ها را ب

را اخراج ميكنند اما اگر همه با هم اين را بخواهيم كسي به هيچ وجه 
اگر هم طبقه اي هاي ما در هر بخش . نميتواند جلومان را بگيرد

تصميم بگيرند تا زمان رسيدن به يكي از خواست هايشان سركار 
امروز مترو متوقف ميشود، . ندنروند هر روز جايي از جامعه لنگ ميما

فردا برق قطع ميشود، پس فردا بوي گند همه شهر را بر ميدارد و 
    .همين طورالي آخر

هركارگر تنها نه ميتواند توليد را پيش ببرد و نه ميتواند حقش را بله 
ما هر كداممان وقتي كه تنهاييم مثل تركه هاي نازكي . بخواهد
ل آدم را ميسوزاند؟ ما كارگرها وقتي اما ميداني چه چيزي د. هستيم

نوبت به منافع سرمايه دارها و دولتشان ميرسد خيلي خوب در كنار 
 لنگ نماند اما  هم قرار ميگيريم و عين پوالدي ميشويم تا كار آنها

وقتي پاي حقوق خودمان مي آيد وسط مثل همان تركه هاي نازكي 
ميدانيم كه فقط در ميشويم كه جدا از هم هستيم و بدبختانه حتي ن

نه . حتي بدتر از اين. مان مبارزه كنيمكنار هم ميتوانيم براي حقوق
فقط بقيه كارگران را تنها گذاشته ايم بلكه حتي از كارها ومشكالت 

كارگران كدام . نميدانيم كدام كارخانه اعتصاب است. آنها بي خبريم
 هفت تپه هم طبقه اي ما در. كارخانه مدت هاست حقوق نگرفته اند

 بي خبر است و حتي پارس  از كارگر عسلويه و صنايع فوالد
  . خودرويي نمي داند چه دارد بر سر سايپايي مي آيد

اما همين طور كه ما االن از هم طبقه اي هايمان بي خبريم و براي 
آن ها كاري نمي كنيم فردا آنها هم از مشكالت ما بي خبر ميمانند و 

ما بيشتر مثل آدمهايي هستيم كه در صف . براي ما كاري نميكنند
اتوبوس منتظرند و وقتي اتوبوس دير ميايد فقط بلديم بگوييم كه چرا 
بقيه خط ها اتوبوس دارند و ما نداريم يا يخه كارگر شركت واحد را 

ولي وقتي همين كارگر راننده شركت . بگيريم كه چرا دير كرده است
حق تشكل آزد و مستقل واحد براي حقوق و مزاياي خود و براي 

ما ! بله. كارگري اعتصاب ميكند انگار نه انگار كه او هم يكي از ماست
  . به ندرت سعي ميكنيم دنبال ريشه مشكالتمان بگرديم

آيا آنها هواي هم را . اما آنها چطور؟ منظورم سرمايه دار هاست
به جز آن دو بخشي كه گفتم يعني بخش .  خودت ببين دارند؟

 يك بخش ديگر هم هست كه تجاري و بخش توليدي  يسرمايه دار
و . هركدام از اين دو تا كه مشكلي داشته باشند مي روند سر وقت او

مثال وقتي به وام يا . آن هم وقتي است كه پول نقد كم داشته باشند
بله درست حدس زدي مي روند سراغ . اعتباراحتياج داشته باشند
ر عين حال به آن سرمايه داري اين بخش د. بانك ها و موسسات مالي

كه كاالهاي توليد شده ساير كشورها را وارد ميكند هم هرچه قدر 
 و همان طور كه سرمايه دارهاي بخش خدمات و  .بخواهد وام ميدهد

ميدانند بدون توليد هيچ چيزي تاجرها  به اصطالح  همين طور
نيست كه آن ها بخواهند آن را توزيع كنند اين بخش هم خيلي 
خوب ميداند كه ثروت در اصل دربخش توليد و با كار كارگران آن 

اما آيا اين بخش سرمايه داري هواي . بخش است كه توليد ميشود
. كارگران اين بخش يعني بخش توليد را دارد؟ نه هم طبقه اي عزيز

خودت بهتر ميداني من و تو براي گرفتن يك وام مثال يك ميليون 
اما كم نيستند آدم هايي كه . وندگي بكنيمتوماني آن چه قدر بايد د

اين بخش سرمايه داري هواي . نه . وام هاي ميلياردي ميگيرند
كاال در بخش توليدي توليد سرمايه داران آن دو بخش را دارد تا هم 

 تا باالخره به دست من و تو شود شود و هم در بخش خدمات توزيع
اي هايمان توليد كرده برسد تا ما بتوانيم با خريد آن چه هم طبقه 

  . اند ثروت همه سرمايه دارها را زيادتر كنيم

  !بله هم طبقه اي عزيز 

بايد صندوق هايي درست . وقت آن رسيده كه من و تو به فكر هم باشيم
كنيم كه فردا كه حتما براي حقمان مجبور به اعتصاب ميشويم بتوانيم 

تصاب ميكنند كمك براي كارگرهايي كه اع. مدت بيشتري دوام بياوريم
با اين كار به آنها نشان دهيم كه فردا ما فقط به پشتوانه . مالي جمع كنيم

  . آنها ميتوانيم براي گرفتن حقمان اعتصاب كنيم

راستي اگر براي مثال كارگران ايران خودرو براي كمك به اعتصاب كارگران 
كنار هفت تپه يا هر جاي ديگر فقط نفري هزار تومان از حقوق خود را 

بعضي وقت ها با خودم  بگذارند ميداني ميشود ماهي چند ميليون تومان؟
فكر ميكنم حاال كه ما كارگرها تمام ثروت جامعه را خودمان توليد ميكنيم 

 و توزيع را دست خودمان بگيريم و اصال جامعه را  چرا اصال نبايد توليد
  خودمان اداره كنيم؟ 

چون كسي اخبار . ا بكنيم؟ خوب مسلما نهآيا همين االن ميتوانيم اين كار ر
واقعي از مشكالت ما را نميدهد وبه نفعش نيست كه بدهد ونميگذارند 
. صداي ما به گوش هم برسد و ما هم هنوز به قدرت خودمان پي نبرده ايم

اما اگر ما تريبون خودمان را درست كنيم و تشكل . ما با هم متحد نيستيم
اگر .  كنيم مي توانيم حق خودمان را بگيريمهاي واقعي خودمان را ايجاد

فكر ميكني درددل من بدردبخور بود آن را با ديگر هم طبقه اي هايمان در 
به آنها بگو كه تنها راه چاره ما اين است كه براي حقوق مان با . ميان بگذار

روزنامه . هم متحد شويم و در تغييرات اجتماعي نقش اصلي را داشته باشيم
از آنها بخواه كه بياييم و با تشكل واقعي مان براي .  داشته باشيمخودمان را

  . رسيدن به دنيايي بهتر تالش كنيم


