
نه مرخصی، نه استراحت، کارفرما این ها را دوست ندارد

سرگذشت کارگران کارخانه ای در شهرک های صنعتِی مشهد

دن�دانتولی�دمیک�رد، عنوانیکنیرویکاردریکیازکارخانههایمشهدکهوسایلبهداشتیک�ودک،مس�واک،ونخ منبه

درست برامجالببود.آخهمناولین4استخدامشدم. سالپیشبود.یادمهروزهایاولحسوحالجالبیداشتم.همهچی

ِ
ب�ودم.خباینموض�وع باربودبهچنینمحیطیراهپیدامیکردم.منبرایکارگرهایاونجایکنیرویتازهک�اروپ�ران�رژی

برایرئیسرؤسا.
ً
پرانرژیبودنمنیکگزینهیخیلیقویبود،مخصوصا

کهباهمهمخ�وانینداش�ت.اینک�هسرپرس�تهامنراخیلیدوس�تداش�تندولی درروزهایاوِلکارمتوجهمسائلیشدم

ب�امنب�هخ�اطر کارگرهارویخوشیبهمننشاننمیدادند.بهمرورمتوجهتناقضشدم.خوببودِنسرپرستهاوم�دیرها

بدبودننیروهایکارهمدلیلشهمینموضوعبود.دلیلش
ً
ازاندازهیمنبودودقیقا کارکردعالیوسرعتباالوانرژیبیش

سرمایهداربودوبهضررنیروهایکار.چونباعثمیشدهرروزآمارهانس�بتب�هک�ارکرد فقطاینبودکهکارکردمنبهنفع

چیزخیلیبدیبرایکارگرهاب�ودک�همنبع�دهامتوج�هاینموض�وع
ً
بشه.خوباینعمال مابقیکارگرهاهمزیاد منبرای

بزرگبرایکارگرهابود.
ً
نظرسرپرستهاوموضوعیکامال شدم.اینیکموضوعبسیارکوچکاز

تولیدیکجنسدر اس�تکارگره�ای12500دقیقه480آمار هش�تس�اعت ک�ار دریکروزکاریکهطبقق�انون عددبود.

عنواننبایداز بایداینتعدادرادرهمانزمانمقررتحویلمیدادند.اگربیشترمیزدندهیچایرادینداشت،امابههیچ سالن

ج�برانش ک�ار اض�افه در بای�د ی�ا ک�ه میخ�ورد کس�ری نیرو اون میشد تولید کمتر اگر که میکردند تولید کمتر شده گفته آمار

داده آم�اری ک�ه ب�ود کارگره�ا بین مهم ی�کموض�وع این خ�وب میشد. واریز کمتر براش حقوق آمار کسرِی طبق یا و میکرد

برگهی میشدطبق بیشترتولیدمیکردباعث حتییکنفرازاینتعداد همونتعدادتولیدوزدهشود.چوناگه
ً
دقیقا میشود،

بیشترشود.تص��وراینب��ود بدهآمارمابقینیروهاهمبهنسبت هرکارکردتحویلسرپرست کههرنیروموظفبودپایان آماری

همینتولیدباالیمنباعثشدهبودنیروهایکارضد
ً
دقیقا کندپسچرامابقینتوانند. کهوقتییکنفرمیتواندبیشترتولید

بانیروهابهترشد. منباشندکهالبتهبعدهاخودمبهشونحقدادم.باگذشتزمانمتوجهخیلیچیزهاشدم.ارتباطم

رون�دادهبودن�دو بودک�هحق�وقکارگره�ا اوایلحقوقکارگرهاچندماهیعقبافتادهبود.درستیادمهستکهچندماهی

سرکاربودن��د،ش��بهاس��ر اضافهکارهمبودند.جمعهها
ً
جالباینجابودکههیچصحبتیدرموردحقشوننمیکردندودائما
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ت�و کاربودند.دستگاههایتولیدیبهگفتهیحاجآقا)صاحبکارخانه(نبایدمیخوابیدندوش�بانهروزک�ارمیکردن�د.یادم�ه

حاجآقا،درروزآخرسال تازهساخت بهسخنرانیکرد.از1397جشنافتتاحیهیساختموِن سنرفتوشروع حاجآقاروی

ب�احرفه�اشمیخواس�تب�هکارگره�ا همهچیزصحبتکرد.ازکودکیس�ختخ�ودش،ازفرزن�دانش،ازکارگره�ا.یادم�ه

کنیممثلاونپولدارمیش��یم.البت��ه کهکشیدهواینکهاگهماهمخیلیکار بفهمونهکههرچیدارهمدیونسختیهاییهست

اینج��ا
ً
اینیکدروغبزرگهکهمابرایاونهاجونبکنیم.میگفتاینساختمونرویشانههایشماساختهشده.خ�وبدقیق�ا

آق��اجل��وی ولیمتأسفانهکارگرهامتوجهاصلموضوعنشدهبودند.فقطخوشحالبودندکهحاج داشتحقیقترامیگفت.

کهزدمتوجهیکموضوعمهمش��دم:دس��تگاههایمناگ��ردرط��ول هزارنفردارهازشونتعریفمیکنه.بینتمامحرفهایی

من7شبانهروزفقط ضررمیکنم.300ثانیهتوقفکننددرماه میلیونتومان

ب�ه س�رخوش و خوش�حال هم�ه ازجش�ن بع�د ب�ود. کارگره�ا و خ�ودم ش�دن آگاه برای عطف نقطه یک شد گفته که جمله این

باش�یم. خودم�ون ب�رای ک�ه ن�داد اج�ازه بهم�ون هم س�اِلمون آخر روز درست آقا حاج که بود اینجا جالب رفتند. خونههاشون

شادکنه.اگرکسیدرجش��نحض��ور توجشنآخرسالشرکتکنیمتابهزوروبهمیلخودشمارو
ً
کردکهحتما مجبورمون

باشه.درستتاروزآخرس�ال،م�ادرکارخان�هک�ارک�ردیموروزآخ�رهم وبایدجوابگو ردمیشه نداشتهباشهبراشغیبت

روز فروردیندوبارهبهکارخانهبرگشتیم.3بابتجشنرفتیمودرست

ازنو،روزیازنو.شروعکاردرسالجدید.امادیگرقرارنبوددرآنناآگاهیبسرببریم.حاالمامیدونستیمکهپ��ولیک��ه روز

هرک��االیدیگ��ردریافتمیکنیمبابتکاریکهمیکنیمنیست. دریافتمیکند.مثل سرمایهدارچیزیبهنام»کار«ازکارگر

ینیس�ت.ام�ااینچ�یز»ک�ار«
ّ
اینکهسرمایهدارچیزیراازک�ارگرمیخ�ردش�ک آنرامیخردوقیمتشرامیدهد.البتهدر

ایناستکهکارگر ه�رروزنیروی کارنیست.واقعیت
ً
رامیفروش�د.مثال س�اعتی�اح�تیبیش�ترن�یروی12ی�ا8،10خود

بعدازانج��اممعامل��ه، رابهسرمایهدارمیفروشد.پوِلبابتاینمعاملهراهم خود جسمانی،عمر،گوشت،پوستواعصاب

یکماهدریافتمیکند.کارفرماپولی ماهکارکرده،سردوهفتهیا هفتهیایک کهدو بعدازفروشنیرویکارخود،پسازاین

کهبهماپرداختمیکنددربرابرخریدنیرویکارماستکهبتوانیمزندهبمانیم،کهبرایاوتولیدکنیم.

برویمودرخواستحقوقکنیم.امانیروهامق�اومت کردمبهصحبتکردنباکارگرهاکه گذشت،ومنشروع ماهازسال یک

چندسالپیشایناتفاقافتاداخ�راجک�ردننیروه�ارو.«ام�امنعقبنکش�یدم.ص�حبتک�ردمواز نمیشه که»نه میکردند

همدستبش��یموفق��طوفق��طی��ک کردموگفتم:»بچههاچرامتوجهقدرتخودموننمیشین،کافیه جملهیحاجآقااستفاده

ترسیدهبودن��د؛ازاخ��راج،ساعتدستگاه حقوقمونروواریزکنن.«امامتأسفانهبچهها روشننکنیم،اینجوریمجبورن هارو

خوش��بختانهج��واب ازتعلیق،ازهمهچیز.باالخرهتوانستمیکتعدادچشمگیریراهمدستکنمتابرویمبرایاعتراضک��ه

دهروزبعدازاعتراضحقوقسهماهمانراواریزکردند. همداد.
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تعداد نیروها، تعداد سالن ها، ساعت کاری و نوع کار کارگرها

کارخانه وتمیزک�اریدس�تگاههاک�هقب�ل8ساعتکاریدر فرایندآمادهسازیوپوش�یدنلب�اس کهالبتهباتوجهبه ساعتبود

کارگره��ا آمار برگهی در بودیم. کار به مشغول ما ساعت ده
ً
حدودا میشد انجام کاری ساعت بعد و کاری دقیق��ه450ساعت

آمار طبق باید میشد. و450نوشته سرپرس�ت ب�رای موض�وع این دیگ�ر میک�ردیم. کار دستگاه هر پای سالن جای هر دقیقه

مدلبرگهآمارتراُپرمیکردی. صد دقیقهجایتراعوضمیکردندوتوباید دقیقهک�ارکرد450مدیرمهمنبودکههرچند

و15دقیقهداخلمحیطکارخانهبودند.اما480نیروبود.اماکارگرها اس��تراحت دقیق��هراهم15دقیقهازآماررابابتزمان

بابتنظافتدستگاههاکسرکردهبودند.دراصلمادهساعتاززماِنخودمانرامتعلقبهشرکتبودیم.

ده میگرف�تیم. درستیکساعتقبلازشروعکاربایدازمنزلبیرونمیآمدیم،بهشرکتمیرفتیمودس�تگاهه�اراتحوی�ل

تادهدقیقهبعدازپای��اِن شروعبهکارموظفبودیمواردسالنشویمودستگاههاراتحویلبگیریم.درست دقیقهقبلازساعت

دستگاهبودیموبعدهمطیکردنفرایندحاضرشدندررختکنوزدنکارتخروجوس�وار زماِنکاریدرگیرتحویلدادن

دهساعتاززندگیماصرفشرکتمیشد.ولیمتأسفانهحتیداخلبرگهآمار
ً
برایم�ان8سرویسشدن.عمال ساعتک�ار

ردنمیکردند.

صبح6کهشیفتصبحاعالمشدهبود1ساعتشیفت8ساعتهتنظیمشدهبود.8شیفتکارینیروهایکارخانهبهصورت

ساعتشیفت8شب،22تاساعت14کهشیفتعصراعالمشدهبودازساعت2ساعتشیفت8ظهر،14تا کهش��یفت3

ساعت شدهبوداز صبح.6تاساعت22شباعالم

اف�زایشب�ود.س�الآخ�ر6کارخانه ک�ارگرب�هج�ز1000سالنداشتوتعدادنیروهایکاردراینکارخانههرسالدرحال

کاربودند. کار1000واحداداریداخلکارخانهمشغول سالنیکتعدادینیرو نفربینسالنهاتقسیمشدهبودند.داخلهر

ب��هوج��ود بینکارگره��ا واینانتخابباعثمیشدیکجنگکوچ��ک وازبیننیروهاسرپرستانتخابمیکردند میکردند

ب�اعثع�دماتح�اد بودن�دک�ههمین بیاید.زیرآبزدنها،دروغگفتنها،ودشمنیهادائمدرح�التفرقهان�دازیبینکارگره�ا

تخفیفه��اییمیش��د؛تخفیفه��ایی اداریبرساندباعث بهترگزارشردکندوبهواحد کارگرهامیشد.هرکسمیتوانست

)خودمانیتربخواهمبنویسمهمانُچغلیک�ردنی�ازی�رآبزنی(.اینب�اعثمیش�دی�ک مانندتولیدکمتر،استراحتبیشتر

ک�هب�ا کمین�یروبودن�د دشمنیودعوامیکردن�د.تع�داد رقابتبیشرمانهوزشتبینکارگرهارخِبدهد.نیروهاباهمدیگر

و ک�ار. محی�ط از ب�یرون ح�تی نمیدادن�د؛ کارگره�ا به آمد و رفت اجازهی زمان آن است یادم داشتند. خوبی رابطهی همدیگر

بود. یکدیگر با کارگرها همدستشدن از سرمایهدار ترِس فقط دلیلش
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 اضافه کاری و جمعه کاری

حتیوقتییکباربعدازتالشهای بودند. آن ودشواربود.اماکارگرهامجبوربهاجرای شدتسخت اضافهکارِیکارخانهبه

»ب�رین گفتن�د: بهم�ان اعتراض�اتمان ج�واب در اعتراضکنیم، اضافهکار به تا کنم همدست را نیروها از تعدادی توانستم بسیار

باش��ید مجب��ور ش��ما و باش��یم نداشته پیشفروش سال دو مثل خوبه میکنید، کار دارین و هست کار که کنین شکر رو خداتون

بشینین؟«اینحرفباعثشدهمهساکتشوندوهیچحرفینزنندوبهکارکردِنخفتبارادامهدهند. برینخونههاتون

میکن�د.ک�ارگربیش�ترج�انمیکن�د،عم�رش10الی8ساعتهدرروزخیلیبیشترازکار12کاِر خس�ته ساعتهنیرویکاررا

استثماریدرآنپنه�انش�ده حقهبازیوبهکمِکمزدکهروابط تحلیلمیرود.سرمایهداربا بیشترتلفمیشود،قوهاشزودتر

ک�هب�رای همبیش�ترمیمک�د.ح�االمعل�وممیش�ودک�هدرکارخان�هوکارگاهه�ایزی�ادی راب�از است،شیرهیج�انک�ارگر

هم جمع�هدادهمیش�ود، مزدمعمولیروزانهایکهبرایک�اردرروزه�ای شود، اضافهکاریحتیمزدمعمولیهماضافهنمی

وبن�ابراینم�زد همینطوراست.کارگریکهدرروزهایجمعههمکارمیکنددرطولهفت�هن�یرویک�ارخ�ودرامیفروش�د

بیش��ترج��انمیکن��د، هفت��ه بیشتریبهنسبتسابقیعنیمزدروزجمعهراهمدریافتمیکند.بااینتفاوتکهچونحاالدر

قوهاشزودترتحلیلمیرود،عمرشزودترازسابقتماممیشودوسریعترپیرمیشود.

نیروه�ا.پساز جمعهکاریماناینجوربودکهچرخششیفتنیروهاازجمعههابود.بهگفتهیخودشانلطفک�ردهبودن�دب�ه

شیفتمیتوانستیم ی�ک)ص�بحک�اری(ب�هش�یف24سهتغییِر )ش�بک�اری(.3ساعتاستراحتکنیمک�همیش�دش�یفت

هفتگیبود. شیفتها

همان15صبحپنجشنبهکارگرهاازمنزلخارجمیشدندتاساعت5صبحکاریساعت1(:شیفت3به1چرخششیفت)

کهبهمنزلمیرسیدندوجمعهساعت اینش�یفت21روز ازمنزلخارجمیشدندوچ�رخششیفتش�انش�روعمیش�د. شب

استراحتداشتندوبهزندگیشانمیرسیدند.
ً
شیفتخیلیخوبیبودوکارگرهاکامال

ً
مثال

شنبهساعت2(:شیفت1به2چرخششیفت) خارجمیشدندوبهکارخانهمیرفتندتاس��اعت13پنج 23کارگرهاازمنزل

بهکارخانهمیرفتندت��اس��اعت5همانروزکهبهمنزلبرمیگشتندوصبحروزجمعهساعت منزلخارجمیشدندو صبحاز

در15
ً
عمال بهمنزلمیرسیدند.یعنی استراحتکنند؛تازهاگ��رهمس��رو4ساعتفقطمیتوانستند26همانروزکه ساعت

استراحتمیداد.خستهوکوفته،داغونوبیحوص�له،ح�تیوقترس�یدگیب�ه فرزندومشکالتزندگیبهکارگراناجازهی

نداشتند. هم خانواده

( شیفت2به3چرخششیفت کار شب ساعت3(: از که ت�ا21مون میشدند خارج منزل از شنبه پنج جمع�ه7شب ص�بح

بهمنزلوساعت تاساعت13میرسیدند شبدرگیربودن��دو23ظهرهمانروز-یعنیجمعه-ازمنزلخارجمیشدندو
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دردر
ً
البتهاین4ساعتفقط26عمال داشتند. ساعتاستراحتبرایم�نیب�ودک�همج�ردب�ودموهیچ4ساعتاستراحت

هیچ
ً
کارگریکهفرزندکوچکداش�ت،ش�وهرداش�ت،م�ادرم�ریضداش�تو...عمال دغدغهایجزخوابنداشتم.اماآن

استراحتینداشتومجبوربهکارکردنهمدرمحیطکارخانهوهمدرمنزلبرایفرزندوشوهربود.اینفقطچرخششیف

)شبکاری(بهشیفت3 )عصرکاری(بود.2

اینبودچرخششیفتوحشتناکماکارگرهادریکیازکارخانههایمشهد.ساعتکاریفش��رده،اض��افهکاریواس��تراحت

جس��مانیمان ماهحتییکروزهممرخصینداشتیموبهحدیقوهی کهدر نکردنهایمداومومرخصیندادنهاجوریبود

کارگرهاسِرکارازحالمیرفتند.خودمنیکباربعدازدهساعتک�ارجل�ویدس�تگاهتم�امب�دنم تحلیلمیرفتکهگاهی

براییکروزاستراحتاشکمیریختندتافقطیکروزمرخصیبگیرند.ن��هب��رایاس��تراحت قفلکرد.مادرهاییبودندکه

منزل. در کارکردن و ظرفها شستن شوهرشان، به رسیدگی فرزندشان، به رسیدگی برای بلکه خودشان،

شیفت ساعت1کارگرهای از درست پنجشنبه، تا شنبه از بودند؛ اضافهکار تا5دائم میرس�یدند.7صبح م�نزل ب�ه ک�ه ش�ب

کار12روزهاییبودکهکارگرهاکل ازشروعکارتاپایان روزهاییبودکه جملهخودم. ساعتکارکمرشانصافنمیشد؛از

ساعتباکمرخمک�ارمیک�ردمووق�تیآخ�رک�ارکم�رمراص�افمیک�ردمازش�دتکم�ردرد12ساعتمیشدکل12که

ک�هاز اینفکرمیکردمکهخودمرابهمنزلبرسانموبخ�وابم.ح�تیش�بهاییب�ود بدهم.فقطبه نمیتوانستمخودمراتکون

مندرستهمانکارگریبودمک��هروز صبحازدردزانووکمرنالهمیکردم. شدتکمردردبدونهیچشامیمیخوابیدموتا

ازسهسال معنایینداشت.امابعد خستگیبرایم همانکارگریبودمکه بود.مندرست کرهزمین اولپرانرژیترینفردروی

زانودردوواریسوکمردردوبیاعصابیواسترسمبتالشدهبودم.اینفقطبرایم�نی20کارکردن، سالپیرترشدهبودم.به

ص�بح نداریکهحرفایشراگوشک�نی،بچ�هن�داریک�هش�بهات�ا کههمکارهایمهمهمیگفتندخوشبهحالتشوهر بود

خودت! گریههایشراگوشکنی،خودتیو

کارگرها و ضربههای جسمی و روحی

ام�ابع�دهاک�هدی�دمداریم کارکردنبراییکعدهآسونهمثلاوایلاستخداِمخودم.فکرمیکردمخیلیخوبهوخیلیآسونه.

س�ختتره.م�افرص�ت هیچازدس�تمیدهیمفهمی�دمخیلیس�خته.ح�تیازآس�انترینک�ارهم نیرویبدنمانرادرمقابل

ماخودمانرات�وی سالمتروحوجسممان،بهخانهوزندگیمان،بهبچههاوبهتفریحهایمان. خودمانبرسیم،به نداشتیمبه

سالنباماشینهایتولیدبرایپولناچیزیزندانیکردهبودیم. یک
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ک��هدلمب��رای14یادمهاوایلکروناکهمنکروناگرفتم، میک��ردم مرخصیبهشدتاحس��اس روزسرکارنرفتم.روزهایاول

بود.منوهمکارهامتویخ�طتولی�داج�ازهمرخص�یط�والنی ماشینهاتنگشده؛بدنوروحمبخشیازآنماشینهاشده

نداشتیم.چونخطتولیدنبایدمیخوابید.

فرزنددوسالهیخودشبهفرزند دیدنزنیکهبراینگهداشتن م�ادرمریض�شرا7خیلیسختبود سالهاشاعتمادمیکنه،

داداشباشتامامان7تویخانهمیگذارهوازفرزند سالهاشانتظاردارهوبهشمیگه»دخترخوشگلممراقبمامانبزرگو

ازسرکاربیاد«.خیلیسختهوقتیمیبینییککارگردراثربرخورددستشبادستگاهیاتیغهایکار،دستشآسیبمیدی��دو

بودروزچهارمبهمحلک�اربیای�دوب�اهم�ان3عددبخیهمیخوردوفقط24 روزبهشاستعالجیمیدادندوکارگرمجبور

نداشتهباشد.ازاینمواردبسیاربودند.متوجهمیشویمکه ادامهبدهدوحقهیچگونهاعتراضی دستآسیبدیدهبهکارکردن

خودمونه. اتحاد کنه، حفاظت سرمایهدار زیادهخواهِی و بیانصافی برابر در ما َز
َ
ا میتواند که چیزی تنها کارگرها ما

حقوق کارگرها و دریافتی سرمایه دار از تولید توسط کارگر

اینمیمونهک��هه��رک��ارگراز کارگربهاودادهمیشه.بقیهسهمسرمایهدارمیشه.درستمثل 10فقطمقداریازحقواقعی


ً
ساعِتاولراالزمب��ودهک��ار5ساعترامّجانیبرایسرمایهدارکارکردهباشه.5ساعتشرابرایخودو5ساعتکارمثال

تولیدکنه،و بسازهو س�اعِت5ساعتبعدیرابرایُپرکردنجیِبسرمایهدارکارکرده.این5کنهتابهاندازهیمزدشثروت

سرمایهدار سوی از و بکشد زحمت بدهد، انجام است مجبور کارگر سرمایهداری، روابِط علت به که است اضافی کار اضافی،

شود.استثمارسرمایهدار

وجودرواب��طاس��تثمارِی خاطر تولیدمیکنندمحصولاضافیایاستکهبه مدِتاضافی مقدارمحصولیکهکارگراندراین

بهدستاومده ظالمانهدرکارخانه،یعنیروابطسرمایهداری، برگردیمبههمانجملهحاجآقاکهمنراآگاهکرد.اینکهاگر.

کنه،درماه7 توقف ثانیهدرروزدستگاه س�اعتهدر24میلیونتومانضررمیکنه.حاالفکرکنینب�هاینک�هدس�تگاهها300

حالتولیدهستند.

ه�ردس�تگاه97اینحرفمالسال ع�ددموج�ودداره،15بود.یعنیوقتیکهازهردستگاهیکعددموجودب�ود.االنک�هاز


ً
50برابرمیشهوکارگرنیرویکارشرادرمقابلچیمیذارهت��وکارخون��ه؟15برابرشدهوصددرصدآمارتولیدهم15دقیقا

جنس آن تولی�دمیش�د.300مدلجنستولیدمیشدی�اش�ایدح�تیبیش�تر.س�النیک�همنداخلشک�ارمیک�ردماز م�دل

کارتنوبیشترآمارداشتند.داخل200مدلجنسبستهبندیمیکردندوازهرمدل7روزهاییبودکهکارگرهادرهرشیفت

ع�ددازجنستولیدش�دهجایگ�ذاری12کارتنکوچکجامیگرفتوداخلهرک�ارتنکوچ�ک30هرکارتنبستهبندیشده

میشد.قیمتجنسهامتنوعبود.قیمتارزانترینوبیکیفیتت�رینجنستولی�دیکارخان�هدرب�ازار،دهه�زارت�ومنب�ود.
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میشدتا40مابقیجنسهااز تولیدجنسه�ایگ�راِنکارخان�هبیش�ترازم�ابقی200هزارتومانشروع بودو هزارتومانهم

ک�ارتنآم�ارزده200س�اعتک�اری8خطبستهبندیوجودداشت.هرخطموظفب�ودطی10جنسهابود.درهرشیفت

ِازایچی چینیرویش�انراص�رفمیکنن�د؟در باشه.اینهمهتولید،اینهمهسرمایه،اینهم�هدرآم�د،وکارگره�ادرِازای

ب�هکارگره�ا هزارمازدرآم�دیک�هتوس�طکارگره�اشدرمی�ارهرا شایدفقطیک درخطرمیاندازند؟سرمایهدار خودشانرا

رابامنتازسرمایهدارتحویلمیگیره.حقوقمی کرده ده.کارگرثروتیکهخودشتولید

کجابایدپیشبریم؟اینفقطیککارخانهبینه��زارانه��زار ؟چرابایدطبقهیکارگرتابهایناندازهناآگاهباشه؟تا
ً
چراواقعا

امث��الاینکارخان��ه بود.اینفقطتعدادخیلیکمیازکارگرانیککارخانهبود.چشمهارابازکنید،متوجهباشیدکه کارخانه

وکارگرهابسیارنددرایرانودرجهان.درنهایتبایدبگمظلموستمحاصلازایننابرابریکهمنوهمکارهایمدرش��هرک

میشه. برطرف خودمون اتحاد با تنها میکنیم، تحمل صنعتی
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