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  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
  داريمی اش را پاس میاده است و ما آزادگافشين آز

 
هشتاد وهفتتيرم تشه بيست یخسرو صادق       

                                                                             
ته ي، عضو آم یتشكل آارگر جاد يا  ی برایهماهنگته ي عضوآمین شمس قهفرخيفشا

ر ي ت١٣ شنبه ۵كاتور اصفهان روز ير انجمن آاري و عضو ودبیدفاع از محمود صالح

زندان دستگرد اصفهان به ون درگودرز در محل آارش بازداشت شد وهم اآنيماه در ال

. بردیمسر   

 یاموال شخصگرفت وعات قرار اداره اطالی مورد بازرس در اصفهانی ویمنزل پدر 

   .آارگران ینامه هارنج، جزدست نوشتهآتاب وجزچه دارداواما مگر. ديف گردي توقیو

در سايت فرهنگ توسعه   network marketing اولين بار با ديدن مقاله ای در مورد

چکمه بوسان نظام سرمايه از. به شخصی اش برايم گفتتجرآن ازبعد از. آشنا شدم با وی

   .قصد فريبش را داشتند وهمچون هميشه با اراده ای راسخ رسوايشان کرده بود که

   .است ن نكردهيرا برج عاج نشالتش اوي تحصیاريشد اما همچون بسبايمهندس عمران مدرس خوانده است وکه نآ افشين با

 یاريم جالب بود آه بر خالف بسيبرا. یميشه مصمم و صميدم همچون هميا دش از بازداشتش او ري پ ن باردو هفتهيآخر

 یهزاران آارگرآنارخود را دردهنديمدست قرارريزعامل استثمارده آه مدرآشان رايزه به دوران رسل آردگان تايتحص

   . آنندیمل رنج مه تحيسرمار باريز روزه داد آه هریمقرار

از کاراضافی .  آارش گفتی هایاز خستگ. به دست آورده بود یها تالش و دوندگ ماه آه پس ازیاز آار. از آارش گفت

  . را نمی بيندارزش اضافی که هيچ کارگری آن. در کارش اش گفت وارزش اضافی نهفته

 را با  »کاپيتال«های  تئوری و  ترجمه اش را ستود  گفت برايم  حسن مرتضوی  ترجمه  »کاپيتال«ازخوانش فصل اول 

گن اضافه  یم«: برايم گفت های اجباريش اضافه کاریاز.»زنده استآری کاپيتال هنوز« : محل کارش تطبيق داد عينيات

م ي برایيها شباز. »ینخوا یشه اضافه آاري گن نمیشا، مي آار خوام نه اضافهی گم نه پولشا میم ،ميدي دیه پولشا ميآار

  ضرورتاز .ذاتشت نهفته دريبربره گفت ويسرماازگريدبار. را ندارد پایستادن رويتوان اارساعت آ١٢گفت آه پس از

 است ین آارگريافش.  آردیمداريپد درونم  گرگون را دري دیديانش اميشه بيهمهمچون .  گفتی اجتماعیها وند جنبشيپ

   .  داردی وا میر انسانيگفتن به جهان غ» نه« اش اورا به یآه شرف انسان

 یبرانداز نظام. هينظام انسان آش سرمابرانداز. !ن برانداز استي افشیآر. استگفته اند برانداز. بند استن دريافشامروز

    . بهره اندیبآن اند از مين ثروت عظي آه مولدان ایحد اآثر است ویليتملك عده قل دریمواهب زندگاست آه حد اآثر

 آه جز یو همه آنان ، ، آارگرانزحمتكشان. زحمتكشان زنده است یلك ارزش اضاف و تمی آه با بهره آشیبرانداز نظام

مارستان ي در بیب تهيمار با جي آه بیبرانداز نظام. ن برانداز استي افشیآر.  فروش ندارندی برایزي آارشان چیورين



 

 2

 نظام از خودبر انداز . گذارد ی نان به حراج میهر لقمه اتش آه اعضا بدنش را بي نه تنها انسان ، شود و انسانیرفته نميپذ

   ».است انسان گرگ انسان«:درش حك شدهسر آه بریافته، نظام ددمنشيغلبه » بودن«بر» داشتن«آن است آه دریگانه ايب

   »انسان انسان انسان است « جهانی که در آن. ين ها پيکارگران جهان انسانی اندافش

چ يه او ازیيم در رهاي داری را پاس م اشین آزاده است و ما آزادگيافش. ال باطل ي خی زه !بند است و ما آزادن دريافش

 یه نميبودنش را به سرما آه شرافت انسان   است آزاده یقمان است آه چون انسانينه چون رف. ميستين فرو گذاریآوشش

  . شدوفر

 
 
 
 

یخسرو صادق  

  ٢١٩  شماره فرهنگ توسعه

٢١/٤/١٣٨٧جمعه    

info@farhangetowsee.com 


