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"  بايد جلو سرمايه دارن ايستاد،رفيق راه مبارزه را پيدا کرده ام "  
 
   

دی ماه هشتاد و پنجششم                                                                                    جگری از شهرسنندکار       
 

  
  ......می خواهم گریه کنم

  
جوابی . در يکی از روزها  وارد پارک شدم ديدم يک نفر اندوهگين گوشه ای نشسته جلو رفتم و گفتم سالم رفيق

  .نگاهی کرد و با لحنی بغض زده جواب داد سالم. نداد، دوباره گفتم سالم

؟ گفت از دست ناعدالتی،از دست فقر و گفتم برای چه !  جواب داد ميخواهم گريه کنم . گفتم چيه، چيکارميکنی

انه نساجی  خکار گر کار: يری کردم، توضيح دادموضوع را پيگ. بدبختی که دامن من و امسال من را فراگرفته است

 ماه است که حقوق دريافت نکرده ام، چهار تا بچه دارم که درس ميخوانند، برای شهريه و لباس ۶شاهو هستم مدت 

امروز يا فردا کارفرما قول داده، بهتون پول .  خواهم ولی ندارم، بارها به آنها دروغ گفته اممی و کفش آنها پول 

  سال در محيط سخت و ٢۵جواب داد . گفتم خوب برو جای ديگه کار کن. روم نميشه ديگه بهشون نگاه کنم. ميدم

 بايست چهار سال پيش بازنشسته می.  درجه کار کرده ام٨٠ درجه و رطوبت ٣۵زيان آور کارخانه در دمای باالی 

حاال ديگر پاهايم درد ميکند، ديسک کمر . مشکل برايم پيش آوردند جا ماندم ميشدم، اما بعلت اينکه کار فرمايانم

بچه هايم . حتی کار ساختمانی هم به امثال من نميدهند، ميگويند توان انجام کار نداری. گرفته ام، اعصابم آرام نيست

يک روز پسر بزرگم به مادرش گفت وضع .  ر کالس بروند وضع لباس و کفششان خوب نيسترويشان نميشود س

پدرم خوب نيست، بيا اين ماه گوشت و ميوه اصال نخوريم تا بتوانيم برای خواهرم مانتو و برای برادرم کفش بخريم، 

پسرم گفت  آخه ديگه . چیمادرش جواب داد پس درست . خودم هم  شبها سيگار فروشی کنم و جمعه ها کارگری کنم

  .چاره ای نداريم

ها وضعيت مرا درک جواب داد، راستش ديگر روم نميشود به آنها نگاه کنم ولی آن. از بچه های ديگرش پرسيدم

ميگويند ما نيز . ميگويند بابا غصه نخور ما  با نان خشک هم می سازيم. نها من را دلنوازی ميکنندآهميشه . ميکنند

. بچه هام دو تا پسر و دو تا دختر هستند. تا شما با همکارانتان بتوانيد حقوقتان را از کار فرما بگيريدکمکتان ميکنيم 

خوشبختانه دچار مسائلی  مثل اعتياد که اکثر جوانها را به دام خود . بچه های درس خوانی هستند. از آنها راضيم

  ..حشا کشانده اند خدا لعنتشان کند آخه خيلی از جوانهای ما را به اعتياد و ف. برده، نشده اند

گفتم خوب کاری برای دريافت حقوقتان کرده .  ماه است دريافت نکرد ه ام۶گفتم که : چی ؟ جواب داد گفتم حقوقت

ناچارا به ادره کار  و . بارها پيش مديريت کارخانه رفتيم، از او خواهش کرديم اما او وعده های پوچ داد: ايد ؟ گفت

در ادامه . نميدانم :  گفتم چرا ؟ جواب داد.  پناه برديم همه آنها قول ميدهند اما از عمل خبری نيستحتی استانداری

  . نفر هستيم من که ديگر خسته شده ام ميخواهم گريه کنم شايد دلم کمی آرام بگيرد٢۴گفت ما کال 



  

. رمايه دار و طبقه کار گر استاين يک رويا روئی بين س. گفتم پا شودرمان درد تو و امسال تو گريه کردن نيست

تنها تو نيستی، وضعيت . بايد مبارزه کرد. سرمايه داری مثل يک افعی ميماند هر چه جلوی چشمش باشد می بلعد

بايد اعتراض کنيد همديگر را پيدا کنيد دست در دست هم بگذاريد حتما موفق . همه کارگران ايران اين چنين است

. سرمايه دارها بيش از اين سد راهمان شوند چون آنها همانند برده ها با ما رفتار می کنندما بايد نگذاريم که . ميشويد

زمان . ما بايد در فکر ايجاد تشکل های کار گری باشيم و آنها را تشکيل بدهيم تا بتوانيم از حق خود دفاع کنيم

داند کارگران ايران دچار چه ظلم و بی ارتباطات و اينترنت است بايد اعتراضاتمان را جهانی کنيم، تا تمام جهان ب

  .،  در حالی که از او جدا ميشدم به فکر فرو رفته بود ..... عدالتی هستند و 

چند روز گذشت، از جلو استاداری رد ميشدم ديدم تعدادی از مردم جمع شده اند و ماموران دورشان را احاطه کرده 

بايد . لبخندی زد وگفت سالم رفيق راه مبارزه را پيدا کرده ام. من را ديد.جلو رفتم ديدم جلو صف نشسته است. اند

تای پای جان می ايستيم . جلو سرمايه دارن ايستاد اگر ما امروز ايستادگی نکنيم وضعمان از اين هم بد تر ميشود

در اين . بوددستش را بلند کرد و رو به من گفت اگر انگشتانم را مشت کنم قدرتش بيشتر خواهد . حتما پيروز ميشويم

  ................زمان از ميان کار گران صدای زنده باد همبستگی و اتحاد طبقه کار گر بلند شد 
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