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  برخیزید، دوزخیان زمین!

  برخیزید، زنجیریان گرسنگی!

  غردعقل از دھانهٴ آتشفشان خویش تندروار می

  ست این.اینک! فرواِن نھائی

  بساط گذشته بروبیم،

  پا خیزید!پا خیزید! خیل بردگان، بهبه

  شودجھان از بنیاد دیگرگون می

  گردیم!» ھمه«کنون،  ھیچیم

 ست این. نبرد نھائی

 ھم گردآئیم به

 » المللبین«و فردا 

 طریقِ بشری خواھد شد. 

  رھانندهٴ برتری در کار نیست،

  نه آسمان، نه قیصر، نه خطیب.

  رھائی خویش برخیزیم، ای تولیدگران!خود به

  رستگاری مشترک را برپا داریم!

  ھا کند،تا راھزن، آنچه را که ربوده ر

  تا روح از بند رھائی یابد،

  کورهٴ خویش بردمیمخود به

  و آھن را گرماگرم بکوبیم!

 ست این. نبرد نھائی

 ھم گردآئیم به



 » المللبین«و فردا 

 طریقِ بشری خواھد شد. 

  کارگران، برزگران

  فرقهٴ عظیم زحمتکشانیم ما

  جھان جز از آن آدمیان نیست

  دیگری است.مصرفان جای مسکن بی

  تا کی از شیرهٴ جان ما بنوشند؟

  اما، امروز و فردا،

  چندان که غرابان و کرکسان نابود شوند

  آفتاب، جاودانه خواھد درخشید.

 ست این. نبرد نھائی

 ھم گردآئیم به

 » المللبین«و فردا 

 طریقِ بشری خواھد شد. 

 ]شاملو احمد[ ش .ا : ترجمه

  
 وبالگ پروسه

www.process2010.blogspot.com 
  

  
به  ی،روز جھانی کارگر(گروه پروسه)مناسبت فرارسیدن اول ماه م  

 

 !من کارگرم
( کارگران آگاه و مبارز ایران تقدیم به ) 

خانه شدم و چاپ ي رضاشاھي. از كودكي واردھاي فراواني از شكنجهاست و بر پیكرم جاي زخم مرتضا حجازي اَمنام 
ی طبقاتي را از آن ی كارگراِن چاپ درآمدم و مبارزهاتحاديه ساله بودم كه به عضويت 10با رنج و زحمت آشنا گرديدم. 

ھاي سرد و تاريك را تجربه كردم چالسیاه گیر شدم وبه دست دژخیمان رضاشاھي دست 1306آموختم. در سال  دوران
ھاي مجريان قانون جان سپردمزيرا در زير شكنجه ام زياد طوالني نبوداما تجربه . 

ھاي ھا و زندانچالسیاه ام و فعال كارگري. قربانيِ ديگري ازخانهاست. من كارگر چاپ محمد تنھا(اسماعیلي) اَمنام
سپري ناك زندان قصر تھران ھاي تاریک و نمو دو سال را در سلول گیر شدمدر اصفھان دست 1309پھلوي اول. در سال 

جان سپردم 1311فشارھاي روحي و شكنجه مرا به جنون كشانید و در سال  .كردم . 
ھستم. در مكتب شوراھا آموزش ديدم و در  ھاي شركت نفتِ جنوبكارِ كارگاهكارگر سوھان افتخارييوسف من

ھاي امپريالیست هشركت نفت حضور يافتم: ھمان روزھايي كه بر َسر درِ باشگا مبارزات طبقاتيِ كارگران ايراني
در آبادان بودم  1308گان اعتصاب كارگري دھندهاز سازمان حك شده بود، "ورود سگ و ايراني ممنوع" يانگلیسي جمله

سال  12گیري تا دست گیر و به زندان قصر تھران منتقل شدم. از آن روزِ توسط پلیس رضاشاھي دست و در ھمان سال
آزادانه حركت كند تبداد و استثماراز نعمت آزادي محروم ماندم تا اس . 

و ِمھنت را تجربه كردم و از اين رو تنھا راه را  ران. از نوجواني رنج و درد-است، كارگر لوكوموتیو رضا ابراھیم زاده ناِم من
اَم توطئه بردم. جرم ھاي زندان به سرسال را در پشت میله 4دستگیر و  1316ھمین ُجرم در سال  در مبارزه ديدم. به

طبقه كارگر است علیه سلطنت بود. اتھامي كه معنيِ ديگرش عشق به . 
سینه دارم. در نوجواني به اتھام  است، كارگرِ كفاش، فرزند رنج. من داغِ زندان ھر دو پھلوي را بر ابراھیم طاھري اَمنام

 یسالي و پیري در مسیر آموزش انديشهر میانزندان رضاشاه افتادم و د سازمان دادِن محفلي از كارگران كفاش به
ی حكم اعدام گذراِن متمادي را در زير سايه ھاي آريامھري دچار گرديدم. بارِ دوم روزھايرھايي كارگران به سیاه چال
سرد سلطنت  ھر چه را به دست آوردم در راه آزاديِ كارگران نھادم. در آخرين زمستان عمر نمودم. ھیچ نیندوختم و

https://webmailcluster.1and1.fr/xml/deref?link=http%3A%2F%2Fwww.process2010.blogspot.com%2F


جان سپردم ی كارم در كنار خیابانلوي از فقر و بیماري در كنار جعبهپھ . 
ھمین دلیل سالیان  اي. بسیار كار كردم و به ھمان اندازه انديشیدم. بهاست. كارگر پروژه محمدپورُحجت اسم من

 كار و مبارزه در تھران و گذرانیدم. شھرھاي خوزستان را زيرِ پا نھادم و بسیاري را در مبارزه علیه نابرابري و استثمار
افتخار برپا  1365گرفتار شدم و در سال  به دست دژخیمان جمھوري اسالمي 1364مازندران را تجربه كردم. در سال 
تجربه كردم.  تھران را داشتم. شكنجه و سلول انفرادي و گذر خوفناك زمان را در زندان داشتن اول ماه مه در زندان اوين

گور نھادند عدام كردند و با دو اعداميِ ديگر در يكا 1366مرا در خرداد  . 
خیل عظیمي از  اَم. اھل سنندج، شھر خون و مبارزه و رھايي. ماننداست. كارگر اداره آب ويسيچراغ نام من جمال

م اول ماه مه وجود تجربه كردم. به ُجرم برپايي و سخنراني در مراس كارگراِن جھان، رنج را و درد را و استثمار را با تماميِ 
ھاي رژيم ماه رنج و شكنجه در زندان 6تحمل  روياِن اداره اطالعات افتادم و پس ازاَم به چنگِ سیاهدر شھر زادگاه 1368

 .سرمايه اعدام شدم
اَممحمود صالحي من ھستند. سرمايه ھمیشه  كارگر اخراجي خباز. درد و رنج و مبارزه و زندان تار و پود زندگي من .

در سقز به زندان افتادم. به  1383ُجرم برپايي مراسم اول ماه مه  ھايم بوده است. بهايطبقهاموشي من و َھمدر پي خ
ربوده شدم و دوباره به زندان فرستادند.  جاھا رھا شدم. مرا به دادگاه فرا خواندند اما از آنبیشماري از انسان ھمت خیل

زندان ھر كدام  زيرِ ھشت تا بنِد عمومي از اتاق بازجويي تا اتاق مالقاتِ  انفرادي و زندان بخشي از زندگي من است. از
اَم را در زندان از دست دادم واكنون روزھاي بسیاري است كه جسم اَم، سالمتاَند. بخشي از كلیهثانیه ثانیه زندگي من

كنمبیماري و درد دست و پنجه نرم مي با . 
كارگري از  به جرم تالش براي ايجاد تشكل 1387ام. در سال اياست. كارگر پروژه افشین شمس قھفرخي اسم من

اند سپري دزدان و قاتالن كه از ديگر قربانیان نظام سرمايه ماه را در كنار 8محل كارم ربوده شدم. زندان را تجربه كردم و 
براي تمام عمر بیماري تنفسي را از زندان به يادگار دارم كردم. من . 

ھاي فراواني است. يكي بر زخم ھستم. كارگر شركت واحد تھران. بر تنم منصور اسانلو شناسند. منھمه مي مرا
ھايم و آخري بر قلبمزبانم، ديگري بر گوش  اي تازهگشايم انتظار حملهھاي سرمايه چشم ميھر روز صبح كه در زندان .

ھا مرا رھا نخواھند كردی كارگر. آنبھروزيِ طبقه گرِ راهِ شاز سوي مزدوران اين نظام را دارم. من عاشق انسانم و تال . 
رضا  اَمتیراندازي مزدوران اسالميِ سرمايه. نام ام و البته نه آخرين كه جديدترين ھدف برايترين قربانيو من تازه
جربه كردم و ھم در جامعه ت راني تھران و فعال سنديكايي. درد را و رنج را ھم در سطحو كارگر اتوبوس است شھابي

 .زندان
ھاي ھاي قاجاري، زندانچالانسان است. سیاه مان بر سرِ بھروزيما بسیاريم. خیل عظیم كارگران زنداني كه مبارزه

تِك ما از يك تك ھاي جمھوري اسالمي برايمان يك معنا دارد. زندگيِ آريامھري و كشتارگاه ھايگاهرضاشاھي، شكنجه
فرستند: َدھري، اشتراكي، ھاي زندان ميبه پشت میله و خونین. ما را به اتھامات بسیاريگذرد. خط سرخ خط مي

ي ما يك و . . . اما ھمه امنیت سلطنت، خرابكار، ضد انقالب، اقدام كننده علیه امنیت كشور، محارب ی قانوننقض كننده
 .اتھام داريم: ما كارگريم

مادران و ھمسرانمان ن است و آرامش زندگي رويايساعات مالقات زندان، زنگِ تفريح كودكانما . 
خواھد جمعي، دور از تفرقه زنجیر ھمتي مي گسستن زنجیرھايي كه بر پاھاي ما قرار دارد كارِ يك تن نیست. گسستن

خودبیني و بدبیني، دور از جدايي و . 
زنجیرھاي تعصب و باور فرقه گسستن از خواھد. خیزي ايراني و جھاني كه خودگسستن زنجیرھاي ما خیزي بلند مي

كنداي را طلب مي . 
اي سیاسي است. پس ھر كه در راه مبارزه ی طبقاتي الزاماكارگر زنداني، زنداني سیاسي است زيرا كه ھر مبارزه

ايستدمي ي عظیمي از نھادھاي سرمايهكارگران گام بردارد در برابر مجموعه رھايي و بھروزي و شادكامي : 
شود و در نبردي ھاي امنیتي پنجه در پنجه ميودستگاه گیرد. با دمطلبد، در برابر پلیس قرار ميمبارزه مي كارفرما را به

زيرا تا سرمايه زنده است میله شود. ما كارگراِن زنداني آخرين قربانیان سرمايه نیستیمزندان درگیر مي عظیم با دادگاه و
ماند ھاي زندان نیز بر جاي خود باقي خواھد . 

 (گروه پروسه)



  



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 



 

  
  

  





 





 





 





 





 





 

  
  



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 





 





 



  

ھارا ھم ببینیداین  : 

 "تراژدی ھايمارکت" [مبداء "روِز کارگر"] 

  

  

» مادر جونز » / « بگذار سخن بگويم («دوشھادت نامه ازجھاِن کارگران 
(  

  

  

  



 

با برگردانی : ع.پاشائی و محمد رسولی [م. ايل بیگی] (  » مادر جونز « خاطرات   
(     

 دريک بخش             8    7      6    5     4        3      2      1

  

  

 

   

 سعید رھنما: شوراھا و توھم کنترل کارگری  

  

  

 کامیلیو تورز : سخنی با کارگران  

  

  

  

  

ھجوم به اعتصاب به کارگران جھان ، به ھمه اتحاديه ھا و سازمانھاي مترقي / 
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تھران اطالعیه /  ما را محکوم کنید

 ترجمهء فرانسوی )  ( با و حومه

  

  طرح ھائی از "کِتِه کولويتس"

  

  

 براد ھوالند   

  

 

http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/501-550/504.MadarJones2.pdf
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/501-550/504.MadarJones3.pdf


 


