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  !من کارگرم
 )تقديم به کارگران آگاه و مبارز ايران(

 

خانه شدم و   وارد چاپیاز كودك. یضاشاھ رۀاز شكنج ی فراوانیھا  زخمیكرم جاي است و بر پیم مرتضا حجازنام

  را از آنی طبقاتۀ كارگراِن چاپ درآمدم و مبارزۀيت اتحاديساله بودم كه به عضو ١٠. دميبا رنج و زحمت آشنا گرد

ك را تجربه يو تار  سردیھا چال اهير شدم و سيگ دستیمان رضاشاھي به دست دژخ١٣٠٦در سال . دوران آموختم

  .قانون جان سپردم اني مجریھا ر شكنجهيرا در زي نبود زیاد طوالني زام كردم اما تجربه

 

 یھا ھا و زندان چال اهي از سیگري دیقربان. یكارگر ام و فعال خانه من كارگر چاپ. است) یلياسماع(م محمد تنھانام

دان قصر تھران ناك زن نمی تاريک و ھا ر شدم و دو سال را در سلوليگاصفھان دست  در١٣٠٩در سال .  اولیپھلو

  . جان سپردم١٣١١د و در سال ي و شكنجه مرا به جنون كشانی روحیفشارھا. كردم یسپر

 

دم و در يآموزش د در مكتب شوراھا.  شركت نفِت جنوب ھستمیھا كاِر كارگاه  كارگر سوھانیافتخاروسفي من

 یھا ستيالي َسر دِر باشگاه امپركه بر ئیھمان روزھا: افتمي شركت نفت حضور یراني كارگران ایمبارزات طبقات

 در آبادان ١٣٠٨ یگان اعتصاب كارگر دھند شده بود، از سازمان حك"  ممنوعیرانيورود سگ و ا "ۀ جملیسيانگل

  تایريگاز آن روِز دست. ر و به زندان قصر تھران منتقل شدميگی دستس رضاشاھيلوتوسط پ بودم و در ھمان سال

  .ندم تا استبداد و استثمار آزادانه حركت كند محروم مایسال از نعمت آزاد١٢

 

ن رو يتجربه كردم و از ا نت راحی رنج و درد و مِ از نوجوان. ورانيم زاده است، كارگر لوكوموتيمن رضا ابراھ نامِ 

.  زندان به سر بردمیھالهي سال را در پشت م٤ر و يدستگ ١٣١٦ن ُجرم در سال يبه ھم. دميتنھا راه را در مبارزه د

  .گرش عشق به طبقه كارگر استي دی كه معنیاتھام. بود ه سلطنتيم توطئه علمجر
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  بهیدر نوجوان. نه دارمي را بر سیمن داِغ زندان ھر دو پھلو. كارگِر كفاش، فرزند رنج  است،یم طاھريم ابراھنام

ر آموزش ي در مسیريپ  ویسالاني از كارگران كفاش به زندان رضاشاه افتادم و در میاتھام سازمان دادِن محفل

 حكم ۀير ساي را در زی متمادیباِر دوم روزھا. دمي دچار گردیامھري آریھااه چالي كارگران به سئی رھاۀشياند

ن زمستان يدر آخر.  كارگران نھادمیو ھر چه را به دست آوردم در راه آزاد ندوختميچ نيھ. اعدام گذراِن عمر نمودم

  .ابان جان سپردمي كارم در كنار خۀ در كنار جعبیماري از فقر و بیپھلو سرد سلطنت

 

ان يل سالين دليھم به. دميشيار كار كردم و به ھمان اندازه انديبس. یئكارگر پروژه. استمحمدپورُحجت اسم من

ِر پا نھادم و كار و مبارزه در يخوزستان را ز یشھرھا. دمي و استثمار گذرانیه نابرابري را در مبارزه علیاريبس

 گرفتار شدم و در سال ی اسالمیمان جمھوري به دست دژخ١٣٦٤سال  در. ن و مازندران را تجربه كردمتھرا

  و گذر خوفناك زمانیشكنجه و سلول انفراد. ن تھران را داشتمي در زندان اویاول ماه م  افتخار برپا داشتن١٣٦٥

  .گور نھادند كيگر در ي دیدام اعدام كردند و با دو اع١٣٦٦مرا در خرداد . را در زندان تجربه كردم

 

 از یميل عظيمانند خ. ئیو مبارزه و رھا اھل سنندج، شھر خون. مكارگر اداره آب.  استیسيونام من جمال چراغ

 در مراسم ی و سخنرانئیبه ُجرم برپا.  وجود تجربه كردمیبا تمام كارگراِن جھان، رنج را و درد را و استثمار را

شكنجه   ماه رنج و٦اِن اداره اطالعات افتادم و پس از تحمل يرواهيم به چنگِ سشھر زادگاھ  در١٣٦٨ یاول ماه م

  .ه اعدام شدميم سرماي رژیھادر زندان

 

ه يسرما.  من ھستندیدرد و رنج و مبارزه و زندان تار و پود زندگ. خباز یكارگر اخراج. اَمیمن محمود صالح

سقز به زندان   در١٣٨٣ مراسم اول ماه مه ئیبه ُجرم برپا. م بوده استيھای ئطبقه من و ھَمیخاموش یشه در پيھم

جا ربوده شدم و دوباره به خواندند اما از آن مرا به دادگاه فرا. ھا رھا شدم از انسانیشماريل بيبه ھمت خ. افتادم

 تا اتاق ئی از اتاق بازجویِر ھشت تا بنِد عمومي و زیاز انفراد. من است ی از زندگیزندان بخش. زندان فرستادند

زندان از دست دادم  اَم را دری اَم، سالمت جسمهي از كلیبخش. اَند منیه زندگيه ثانيزندان ھر كدام ثان مالقاتِ 

  .كنمیم  و درد دست و پنجه نرمیماري است كه با بیاري بسیواكنون روزھا

 

 از یجاد تشكل كارگري ایتالش برا  به جرم١٣٨٧در سال . امیئكارگر پروژه.  استین شمس قھفرخياسم من افش

هيان نظام سرمايگر قربانيرا در كنار دزدان و قاتالن كه از د  ماه٨زندان را تجربه كردم و . محل كارم ربوده شدم

  .ادگار دارمي را از زندان به ی تنفسیماريتمام عمر ب یمن برا.  كردمیاند سپر

 

 بر یكي.  استی فراوانیھابر تنم زخم. كارگر شركت واحد تھران. و ھستماسانل من منصور. شناسندیمرا ھمه م

 یاانتظار حمله ميگشایه چشم مي سرمایھاھر روز صبح كه در زندان.  بر قلبمیم و آخريھا بر گوشیگريد زبانم،

ھا مرا رھا آن. ری كارگ طبقهیراِه بھروز گرِ من عاشق انسانم و تالش. ن نظام را دارمي مزدوران ایتازه از سو

  .نخواھند كرد
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م رضا نام. هيسرما ی مزدوران اسالمیراندازي تین ھدف برايدترين كه جديام و البته نه آخریقربان نيترو من تازه

و رنج را ھم در سطح جامعه تجربه كردم و ھم  درد را. ئیكاي تھران و فعال سندیران است و كارگر اتوبوسیشھاب

  .در زندان

 

 یھازندان ،ی قاجاریھاچالاهيس.  انسان استیمان بر سِر بھروز كه مبارزهیكارگران زندان ميل عظيخ. مياريما بس

تِك ما از  تكیزندگ. ك معنا داردي ماني برای اسالمی جمھوریھا و كشتارگاهیامھري آریھاگاه، شكنجهیرضاشاھ

، ی، اشتراكیَدھر: فرستندی زندان میھالهيه پشت م بیارياتھامات بس ما را به. نيخط سرخ و خون. گذردیك خط مي

ك يما ۀ اما ھم . . . ت كشور، محارب ويه امنيت سلطنت، خرابكار، ضد انقالب، اقدام كننده عليقانون امنۀ نقض كنند

  .ميما كارگر: مياتھام دار

 

  .سرانمان مادران و ھمیاي رویكودكانمان است و آرامش زندگ حيساعات مالقات زندان، زنگِ تفر

، دور از یخواھد جمعی میر ھمتيگسستن زنج. ستيك تن ني ما قرار دارد كاِر یپاھا  كه برئیرھايگسستن زنج

  .یني و خودبئی، دور از جداینيو بدب تفرقه

 تعصب و باور یرھاي كه خود گسستن از زنجی و جھانیرانيا یزيخ. خواھدی بلند میزي ما خیرھايگسستن زنج

  .كندیم  را طلبی ئفرقه

 

پس ھر كه در راه .  استیاسي سیامبارزه  الزامایطبقاتۀ را كه ھر مبارزي است زیاسي سی، زندانیكارگر زندان

 :ستديایه مي سرمای از نھادھایميعظۀ در برابر مجموع  كارگران گام برداردی و شادكامی و بھروزئیرھا

شود و در یم  پنجه در پنجهیتي امنیھابا دم ودستگاه. رديگیس قرار ميلوطلبد، در برابر پیم كارفرما را به مبارزه

ه يرا تا سرمايم زيستيه نيان سرمايقربان ني آخریما كارگراِن زندان. شودیر ميم با دادگاه و زندان درگي عظینبرد

  . خواھد ماندیباق  خودیز بر جاي زندان نیھالهيزنده است م

 )گروه پروسه(

 

  


