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ر کارگکيچند کلمه حرف از زبان   

 
ر از کارگران داخل کشویگروه   ١٣٨٧ اسفند ٢۴شنبه                                                                          

  
   ،دوست عزيز

اما هرچه می گشتم تا راهی برای گفتن حرفم پيدا کنم . بزنم و درد دل کنم خيلی وقت بود می خواستم با کسی حرف

   .قد نمی داد عقلم به جايی

شايد مشکالت من با ماِل تو کمی فرق کند اما در اين که همه ما . زيادی دارم می دانی من هم مثل تو مشکالت خيلی

خالصه هزار دردسر  حقوقی و قسط، بدهکاری، تورم، هزينه های کمر شکن، بی. داريم با هم فرق نمی کنيم مشکل

. يادی داردزندگی ميکنيم که ثروت های ز و اينها همه در حاليست که ما در کشوری. ناشی از مشکالت اقتصادی

در عين حال . خالصه خيلی چيزهای ديگر که تو بهتر از من ميدانی نفت، گاز، معادن، خاويار، زعفران، پسته و

  .نيستند المپيادها و مسابقات جهانی مقام می آورند و آدم های باهوش در کشور ما کم بچه های ما هر سال در

و آيا می شود کاری کرد يا نه؟ راستش را .  اين طور استچيست که وضع ما خيلی با خودم فکر کردم که پس مشکل

به  .هم که مثل تو وقت زيادی برای خواندن ندارم وقت برای فکر کردن هم خيلی پيدا نمی شود بخواهی برای من

   .همين خاطر هم خيلی طول کشيد تا باالخره احساس کردم يک چيزی از قضيه دستگيرم شد

چون راستش هم می . موضوع را با دوستی مثل تو در ميان بگذارم هم راحت نبود  ايناما پيداکردن راهی که بتوانم

جوری بزنم  خسته شوی و وسط حرف من بگذاری و بروی و هم اين که دوست داشتم حتما حرفم را تا آخر ترسيدم

   .که بتوانم بگويم منظورم چيست

نمی خواهم فقط ناله کنم چون می دانم  ر می بينی کهشنيده باشی اما خودت آخر س شايد حرف هايی مثل اين را زياد

. که االن داری آن را ميخوانی شروع کنم همين برگه کاغذیبگذار حرفم را از . استگوش تو هم مثل من از ناله پر

پس با . تواند ببردنمي ما را به کجاها کهچيزی مثل همين برگه کاغذ باشد وقتی ببينی صحبت کردن ازشايد خنده دار

   .کمک همين برگه کاغذ حرفم را برايت می زنم

  ماشينی می کردند کهبعد سوار. بريدند می می آمدند وکارگر عده ایبار چوب های يک جنگل را هرچند وقت يک

ُ های آن کارخانه چوب ها راکارگر .می بردند های ديگری آن را به کارخانه کاغذ سازیکارگر  دادند برش می 

ها کاغذها را بسته کارگر در کارخانه بقيه. در می آمده ها می دادند تا باالخره به شکل اين کاغذتغييرات زيادی در آن

همه جا  يک راننده که او هم کارگر است آن ها را تا انبار می برده و از آن جا هم به. کردند بندی و بارگيری می

   . تومان بابت اين چند برگ کاغذ دادیتا باالخره تو مثال صد. توزيع ميشدند

لَََََه َله  ببينيم مگراين وسط چه اتفاقی افتاده که من برای اين که آن را به تو بگويم دارم حاال. تا اين جا را داشته باش

   .و اين چند برگ کاغذ را خريدی از همان صد تومانی که تو دادی. شايد بد نيست از آخر شروع کنيم. می زنم

  برد؟ از اين پول صاحب کارخانه مقداری را بابت چوب  قدر سهم می چه کسی چه اال ببينيم از اين صد تومانخوب ح



کارخانه مال خودش  اگر آن. ها به کاغذ تبديل کنندکند تا اين چوب را کارگر فاده میو موادی که است جنگل می دهد

کارخانه را هم ميدهد و باالخره مقداری هم دستمزد  هباشد که هرروز قيمت کارخانه اش باالتر می رود و گرنه اجار

يعنی هفتاد تومان پول خرج کرده تا . کارگرند، باقی مثال سی تومان ميشود مال او به آدمهايی ميدهد که مثل من و تو

تو امثال من و  اما اگر.که در طبيعت بوده، که در مثال ما چوب جنگل است، را به قيمت صد تومان بفروشد چيزی

چه کسی آن درخت را به . سال هم که بماند کاغذ نميشودنباشيم که همه چيز مثل درخت آن جنگل باقی ميماند و هزار

که مثل من و تو کار ميکنند ب همانطور که ديديم عده ای کارگرتبديل کرده؟ خو اين کاغذی که االن جلو روی توست

    .ميگيرند دستمزد و

آن وقت من به تو می . او هم زحمت کشيده و به اين جا رسيده. کارخانه است صاحبشايد بگويی خوب اين پول حق 

برسد که از همه  زحمت کشيده باشد چطور توانسته به ثروتی واقعا هم مثل من و تواو  کرده ای اگر گويم هيچ فکر

  .گويم کارگرهای او بيش تراست؟ می دانی چطور؟ کمی صبور باشی به تو می

. بگيريم دستمزد و در قبالِ  آن. به کسی برسانيم سودی کنی ما هميشه بايد منی و مجبوری کاربرای تو که مثل 

که شکم خودمان و خانواده مان را سير  همين. ما چه کار می توانيم بکنيم دستمزد که با اين من ميدانیخودت بهتر از

خيابان ها يا کارخانه ها و درکار ان باالخره مجبور بهمی شود؟ بچه هايم اگر نتوانيم چه. کنيم خيلی هنر کرده ايم

زنان زيادی ازخانواده های افرادی که از کار اخراج شده . گدايی کارگاهها می شوند يا می افتند به دست فروشی و

ه ها روزنامو هرروز در. می شوند  کارشان مثل يک انسان زندگی کنند هم مجبور به تن فروشی اند يا نمی توانند با

   .کارگر و آن کارگر خود کشی کرده اند ميخوانی که اين

که عايدش ميشود در  سودی کاری که من و تو برای او می کنيم و به اصطالح اما طرف مقابل چطور؟ او با همين

چون به  و. بهترين ماشين را سوار ميشود، و به بهترين جاها مسافرت ميکند شهر زندگی ميکند، بهترين جای اين

نداشت پولش را در جايی که  طالح امروزيها مايه دار است اگر توليد کاغذ برايش سودی که او دوست دارد رااص

کشور ديگری کاغذ وارد  و آنرا ميدهد ازشهر يا  ميکند تجارت سودآور باشد به کار می اندازد، مثال با همين پول

اما چه کارگری که در خارج از . سود بيشتری ببرد  تاميکند، يا می رود و در کار ساختمان آن را به کار می اندازد

 ميگيرند و به مزد کارگرهای ديگر مثال در بخش ساختمان همه مثل ما کار ميکنند کشور در کارخانه کار ميکند چه

   .ميرسانند  سودديگران

ه دارند؟ فقط کافی آن کارگری که آن کاغذ را ساخته چه نقشی در اين جامع هيچ ميدانی آدم هايی مثل من و تو و

لباسی که تنت  چه می بينی؟ يخچال؟ تلويزيون؟ موکت؟ بله حتی. برگردانی و به دور و برت نگاه کنی است سرت را

برای همين آبی که من و تو ميخوريم چند تا کارگر  فکر کرده ای. کرده اند توليد کرده ای، همه را کسی مثل من و تو

ميدانی چند کارگر موقع آسفالت کردن خيابان آسيب ديده اند؟ هيچ . خيابان بينداز زحمت کشيده اند؟ نگاهی به آسفالت

کارگرِ  معدن جانشان  کرده ای برای استخراج سنگ از معدن برای همين ديواری که تو به آن تکيه ميدهی چند فکر

عده ای کارگر با کمک هم  یدر اين دنيا می بين را در موقع کار از دست داده اند؟ خالصه هر چيز بدرد بخور را که

استفاده يا  ها را يا از محل توليد تا آن جايی آورده اند که به نوعی قابل ای ديگر آن عدهو  آن را توليد کرده اند



رانی و کارمندهای ادارات از اين  مصرف باشد يا اينکه شرايط عمومی زندگی را فراهم ميکنند، کارگران اتوبوس

   .خدماتی و دسته دوم ميشوند کارگران توليدی به کارگران دسته اول می گوييم کارگران .دسته اند

ميرسانند   سود کمی ميگيرند و به عده ای دستمزد کار ميکنند و هرروز چند ساعت  اما اين دو دسته از اين نظر که

  . ندارندبا هم فرقی

. ميرسانيم حق اوست  دارسرمايه ی که من و تو به سود قبل فکر کنيم که فکر نمی کنم حاال ديگر من و تو مثل

يادت باشد گفتيم آن کارخانه دار مقداری پول گذاشته . سرمايه دار راستی بهتر است ديگر به جای مايه دار بگوييم

اينها همه يعنی هر پولی کسی . تو حقوق می دهد، و هزينه های ديگری هم دارد برای کارخانه، مقداری را به من و

حاال اگر در .  دارسرمايه و مالک آن ميشود سرمايه کسی برای او کار کند و پولش زياد شود، ميشود ند تاخرج ک

   .اصلی  دارسرمايه باشد دولت می شود دولت کشوری مثل کشور ما درآمد اصلی در دست

است؟ آيا هيچ وقت وراما آيا واقعا اينط. نيست چون دولت مال همه استسرمايه دارشايد بپرسی خوب دولت که ديگر

پليس  شان را مطالبه کنند  کنند تا حقوق عقب افتادهای وقتی هم طبقه ای های ما درمقابل کارخانه ای تجمع مي ديده

که حتی لباسی  بپرسد که چرا حقوق کارگرها را نداده ای؟ نه، اين پليسرا تنبيه کند وو کارخانه دار ِهمين دولت بيايد

   .زندانی ميکندوکوبد وما را دستگير ما باتوم میسردار، بر اند، درحمايت ازسرمايه گران توليد کردهپوشد کاررا که مي

خودم  اما بعد با. ميتواند بهتر باشد ما يادت هست اولش گفتم کشور. است دلم گرفت ببين حاال که گفتی دولت مال همه

کشور بوديم می شد گفت کشور   و تو و ديگر کارگرها در اينفکر کردم آيا ميشود بگويم کشور ما؟ بله اگر فقط من

 همان طور که در باال گفتم. ميبرند سود ما آنها از کار. ميگيريم از عده ای دست مزد اما ما داريم در اين کشور. ما

   .نیخودت بهتر ميدا آنها با سودی که ما با کارمان به آنها ميرسانيم هرروز پول دارتر ميشوند و من و تو؟

تو که هرچه را ميبينی با کارمان توليد می کنيم نه يک کانال تلويزيونی داريم  فقط خوب است يادمان نرود که من و

   .راديو نه يک روزنامه که بتوانيم حرفمان را بزنيم نه يک

 چيز طوری می کند که چرخ همه  ها اتفاقی است؟ آيا فکر نمی کنی دولت کاری آيا تو واقعا فکر می کنی همه اين

توليد کنيم و آنها  سود  سرمايه دارهای به قول خودشان بخش خصوصی  بگردد که هميشه من و تو برای او و بقيه

آنها جزيی . بتوانيم هی سود بيشتر و بيشتری به آنها برسانيم بدهند که از گرسنگی نميريم و دستمزد ما فقط آن قدر به

خودت ببين که ظرف همين دو سه سال گذشته درآمد دولت . ز طبقه کارگرمن و تو جزيی اند و  دارطبقه سرمايه از

باز هم ميخواهند فشار  طور؟ اما حاال که قيمتِ  نفت افت کرده فروش نفت تقريبا ده برابر شد ولی وضع ما چه از

  . بهتر نشد نفت آنقدر باال رفت وضع ما هيچِ اما کسی جواب نميدهد که چرا وقتی قيمت. روی ما را بيشتر کنند

 .بگويی که تا بوده همين بوده و تا هست همين هست هم طبقه ای هايمان خيلی از اما چه ميشود کرد؟ شايد تو هم مثل

اما . وجود داشته اوضاع بد فرض کنيم که هميشه اين. فرض کنيم حرف تو درست باشد که هميشه همين طور بوده

هيچ . است بدهمان طور که سرطان .  است بدايدزهمان طور که . است اوضاع بد خودت قبول کردی که اين

واکسن يا دارويی برای آنها هست يک روز مثل همين   بيماريها که تقريبا االن ريشه کن شده اند يا ميدانستی خيلی از

  بيماری ها هميشهخيليها را گرفته اند؟ اما دانشمندان هيچ وقت فکر نکردند که چون اين ايدز و سرطان بودند و جان

ميدانی آن دانشمندی که  اما يک چيز ديگر هم بگويم؟ هيچ. بوده پس نبايد برای ريشه کن کردنشان مبارزه کرد



کيست؟ اگر بگويم باورت نمی شود يا شايد به من  ميتواند به ريشه کن کردن اين فقر و فالکت من و تو کمک کند

دارها  يعنی فقط همه آنها که به سرمايه. ميتوانيم واقعا کاری بکنيم انهايمایطبقههم  فقط من و تو و همه. بخندی

ممکن است خيلی ها اين ادعا را  اما مگر جز من و تو کس ديگری ميتواند به ما راه چاره نشان دهد؟. سود ميرسانند

وانه زير بغل ما ن مگر با حرف هايشان پشت سر هم هند. است مگر نکرده اند؟ مگر نگفته اند خدا هم کارگر. بکنند

   نگذاشته اند؟ نتيجه چه شد؟

بر ما ميگذرد با اجازه ات آدم احساس  ميپرسی چرا؟ ميدانی از آنچه که دور و .راستش را بخواهی من کمی ميترسم

  .اين جامعه خيلی زود دارد يک تغييرات اساسی ميکند ميکند که

 در در آنها سهيم هستيم؟ شايد بگويی ما يک بار انقالب کردهتغييرات آماده ايم و چه ق اما من و تو چه قدر برای اين

طبقه ای های ما چه  واقعا هم  اما. من هم قبول دارم که وضع ما بعد از انقالب بدتر شده. ايم بس هفت پشتمان است

به قولی سهم نتيجه آن ميشود که   نقش داشتند؟ چند تا شعار کارگری در انقالب را ميتوانی اسم ببری؟ قدر در انقالب

   .فقط يک خيابان بود به اسم خيابان کارگر ۵٧ما از انقالب 

است؟ فکر ميکنی تفاوت دستمزد  کمی کم تر از فرانسه  در ايران خودرو فقط هيچ ميدانی سرعت توليد ماشين پژو

چقدر ور، خودرو، يعنی بزرگترين کارخانه توليدی کش يک کارگر فرانسوی با کارگرهم طبقه او در همين ايران

ک به ده تومان است در اينجا آنجا نزديدران از فروش هرماشين سهم کارگرتوم صداز هر. است؟ نزديک ده برابر

برای خواسته های  سال تالش کرده وفرانسه سالهایِ درا آيا اين تعجب دارد؟ طبقه کارگرام. يک تومانازکمتر

نتوانسته به همه خواسته های خودش برسد هرروز مبارزه هنوز مبارزه کرده است و چون آگاهانه خودش به صورت

 چه روزی بوده و چه اتفاتقی روزکارگرهمکارهمايمان بپرسيمبيا برويم و مثال از. مجانيه ما چطور؟ امتحانش. ميکند

    .رديبهشتکارگر يا يازده ا افتاده؟ خودت قبول داری که خيلی ها يا نميدانند و يا دست باالش ميگويند روز خانه

بقيه جامعه را با خودمان بکشانيم ميتوانيم فردا  بيافتيم جلو تغييرات اجتماعی و  بتوانيم ُلب کالم اين که اگر من و تو

ما حتی بايد بتوانيم بقيه هم طبقه ای های خودمان را که . مان را ميخواهيم که جامعه را عوض کرديم بگوييم سهم

، معلم ها .بکشانيم اين جامعه هستند با خودمان مزدبگيران ه آن ها هم بخشی ازنتيحه نرسيده اند ک هنوزبه اين

 .هم مثل ما برای فروش نيروی کارشان فقط دستمزد ناچيزی ميگيرند کشاورزیکارگران  و پرستارها، کارمندها

آيا  پرستارهابرسانند؟ و  سود آيا کار اصليشان اين نيست که عده ای را تربيت کنند تا فردا به سرمايه دار ها معلم ها

 اما آيا زندگی برای ما که سرمايه دار نيستيم جز زندگيمان ادامه بدهيم؟ باعث نمی شوند که ما سالم باشيم تا بتوانيم به

   ؟کارکردن و سود رساندن به سرمايه دارها ممکن استبا 

در خانه  ن نظام سرمايه داری هستند که وقتیبله آنها هم بخشی از همي. را هم اضافه کرد زنان خانه دار به اينها بايد

ضمن مواظب باشند که فرزندان  کار ميکنند باعث می شوند کار همسرانشان درجامعه سود بيشتری داشته باشد و در

حتا ما بايد . که بتوانند خوب سود آوری داشته باشند خوبی پرورش دهند تا وقتی بزرگ شدند کارگران خوبی شوند

 که آنها در ادآوری کنيم که خواسته های انسانی آنها فقط در صورتی واقعا جامه عمل خواهد پوشيدي دانشجويان به

خواهد شد که کارگرها تصميم گيرنده اصلی در  واقعی زمانی متحقق آزادی و برابری. کنار طبقه کارگر باشند

سم ما شرکت ميکنند و حتی دستگير دانشجوها در مرا اما ميدانی چه چيزی نگران کننده است؟ همين  .جامعه باشند



 خواستهای خود، که پيوند با کارگران جز اولويت های اصلی آنهاست، از دانشگاه اخراج اما وقتی آنها برای. ميشوند

   .ميشوند يا به حبس محکوم ميشوند ما پشتِ  آنها را خالی ميکنيم

اما اگر همه اين ها را که . ی کنيم به زور گويیبه دست بگيريم ما هم شروع م اما شايد بگويی اگر ما هم قدرت را

عده مالک، آدم هايی که فقط اين فقر ما را شرعی می  ديگر چه کسی ميماند، جز يک  بگذاری کناِرهم اسم بردم

  ؟وضع را حفظ کند، خالصه سرمايه دارها و طرفدارانشان کنند، پليسی که زور می زند همين

معلوم است سرمايه دار فکر . فکر ميکنم از همان اول هم قرار نبود بگذارند ولی من. شايد بگويی که نميگذارند

ميگويد اگر  او پيش خودش. سرمايه اومهم است و من و تو هرچه ميگيريم تازه از سرمان زياد هم است ميکند فقط

ا کار امثال من و تو سرمايه اش را که ب ببين چه قدر خنده دار است که او. سرمايه او نباشد ما از گرسنگی ميميريم

کار  نميداند که وقتی ميگويد سرمايه من مهم است در اصل دارد ميگويد او. به اين جا رسيده به ُرخ خود ما ميکشد

   .که تبديل به اين سرمايه شده است مهم است توی کارگرامثال من و 

اولين کار اين است که ما   گفتی همه درست، که چی؟ چکار ميشود کرد؟ شايد تو از من بپرسی خوب اينها را

و در ضمن ما از اين ثروت در واقع . هست ثمره کار ماست بدانيم که هرچه. کارگرها به قدرت خودمان پی ببريم

از اهميت کارمان مطلع کنيم و کم کم برويم سمت اينکه روزنامه خودمان را داشته  ما بايد همديگر را. بی نصيبيم

کارگرها درست  چون با اين که هر چه در اين جهان هست را ما. ن را ايجاد کنيمو تشکل های واقعی خودما باشيم

ای هايمان اين ثروت را ايجاد می کنيم و  من و تو با همکاری هم طبقه. می کنيم اين کار را تک تک انجام نميدهيم

اگر اين حرف ها را به تنهايی چرا؟ چون . می توانيم اين کار را بکنيم اگر بخواهيم حقمان را بگيريم فقط در کنار هم

وجه نميتواند  کارمان پخش کنيم ما را اخراج ميکنند اما اگر همه با هم اين را بخواهيم کسی به هيچ ببريم و در محل

زمان رسيدن به يکی از خواست هايشان  اگر هم طبقه ای های ما در هر بخش تصميم بگيرند تا. جلومان را بگيرد

امروز مترو متوقف ميشود، فردا برق قطع ميشود، پس فردا  .ی از جامعه لنگ ميماندسرکار نروند هر روز جاي

    .و همين طورالی آخر بوی گند همه شهر را بر ميدارد

تنهاييم مثل  ما هر کداممان وقتی که. توليد را پيش ببرد و نه ميتواند حقش را بخواهد هرکارگر تنها نه ميتواندبله 

کارگرها وقتی نوبت به منافع سرمايه دارها و  ما ميدانی چه چيزی دل آدم را ميسوزاند؟ ماا. ترکه های نازکی هستيم

لنگ نماند اما وقتی پای   ميگيريم و عين پوالدی ميشويم تا کار آنها دولتشان ميرسد خيلی خوب در کنار هم قرار

يم و بدبختانه حتی نميدانيم که فقط ميشويم که جدا از هم هست حقوق خودمان می آيد وسط مثل همان ترکه های نازکی

ايم بلکه حتی  نه فقط بقيه کارگران را تنها گذاشته. حتی بدتر از اين. مان مبارزه کنيمبرای حقوق در کنار هم ميتوانيم

کارگران کدام کارخانه مدت هاست حقوق  .نميدانيم کدام کارخانه اعتصاب است. از کارها ومشکالت آنها بی خبريم

پارس خودرويی نمی  بی خبر است و حتی  عسلويه و صنايع فوالد هم طبقه ای ما در هفت تپه از کارگر. دنگرفته ان

   .داند چه دارد بر سر سايپايی می آيد

  طبقه ای هايمان بی خبريم و برای آن ها کاری نمی کنيم فردا آنها هم از مشکالت ما  اما همين طور که ما االن از هم

منتظرند و وقتی اتوبوس  ما بيشتر مثل آدمهايی هستيم که در صف اتوبوس. ی ما کاری نميکنندخبر ميمانند و برا بی

و ما نداريم يا يخه کارگر شرکت واحد را بگيريم که  دير ميايد فقط بلديم بگوييم که چرا بقيه خط ها اتوبوس دارند



 مزايای خود و برای حق تشکل آزد و کارگر راننده شرکت واحد برای حقوق و ولی وقتی همين. چرا دير کرده است

دنبال ريشه  ما به ندرت سعی ميکنيم! بله. اعتصاب ميکند انگار نه انگار که او هم يکی از ماست مستقل کارگری

   .مشکالتمان بگرديم

به جز آن دو بخشی که گفتم . ببين  خودت آيا آنها هوای هم را دارند؟. هاست اما آنها چطور؟ منظورم سرمايه دار

هم هست که هرکدام از اين دو تا که مشکلی داشته  يک بخش ديگر تجاریو بخش  توليدی  يعنی بخش سرمايه داری

 مثال وقتی به وام يا اعتباراحتياج داشته. وقتی است که پول نقد کم داشته باشند و آن هم. باشند می روند سر وقت او

بخش در عين حال به آن سرمايه داری  اين. موسسات مالی و بانک ها بله درست حدس زدی می روند سراغ. باشند

که سرمايه   و همان طور .هم هرچه قدر بخواهد وام ميدهد که کاالهای توليد شده ساير کشورها را وارد ميکند

 ميدانند بدون توليد هيچ چيزی نيست که آن ها بخواهند آنتاجرها   به اصطالح دارهای بخش خدمات و همين طور

کارگران آن بخش است که   کنند اين بخش هم خيلی خوب ميداند که ثروت در اصل دربخش توليد و با کاررا توزيع

بخش يعنی بخش توليد را دارد؟ نه هم طبقه ای  اما آيا اين بخش سرمايه داری هوای کارگران اين. توليد ميشود

اما . ومانی آن چه قدر بايد دوندگی بکنيمگرفتن يک وام مثال يک ميليون ت خودت بهتر ميدانی من و تو برای. عزيز

 آن دو بخش را اين بخش سرمايه داری هوای سرمايه داران. نه . آدم هايی که وام های ميلياردی ميگيرند کم نيستند

تا باالخره به دست من و تو برسد تا ما  شود توزيع کاال در بخش توليدی توليد شود و هم در بخش خدماتدارد تا هم 

    .کنيم خريد آن چه هم طبقه ای هايمان توليد کرده اند ثروت همه سرمايه دارها را زيادتر بابتوانيم 

  !عزيز بله هم طبقه ای
بايد صندوق هايی درست کنيم که فردا که حتما برای حقمان مجبور به . باشيم وقت آن رسيده که من و تو به فکر هم

با . جمع کنيم برای کارگرهايی که اعتصاب ميکنند کمک مالی. ميشويم بتوانيم مدت بيشتری دوام بياوريم اعتصاب

   .برای گرفتن حقمان اعتصاب کنيم اين کار به آنها نشان دهيم که فردا ما فقط به پشتوانه آنها ميتوانيم

ن هفت تپه يا هر جای ديگر فقط نفری خودرو برای کمک به اعتصاب کارگرا راستی اگر برای مثال کارگران ايران

  ؟ تومانحقوق خود را کنار بگذارند ميدانی ميشود ماهی چند ميليون هزار تومان از

 حاال که ما کارگرها تمام ثروت جامعه را خودمان توليد ميکنيم چرا اصال نبايد بعضی وقت ها با خودم فکر ميکنم

   امعه را خودمان اداره کنيم؟اصال ج و توزيع را دست خودمان بگيريم و  توليد

را نميدهد وبه نفعش مشکالت ماواقعی ازچون کسی اخبار. سلما نهبکنيم؟ خوب م راآيا همين االن ميتوانيم اين کار

با هم متحد ما .به قدرت خودمان پی نبرده ايمما هم هنوزبه گوش هم برسد وگذارند صدای ما بدهد ونمي نيست که

   .خودمان را بگيريمتوانيم حق ايجاد کنيم ميخودمان را های واقعیتشکلرادرست کنيم ويبون خودمان ترمااگراما. نيستيم

  به آنها بگو که تنها راه . بود آن را با ديگر هم طبقه ای هايمان در ميان بگذار اگر فکر ميکنی درددل من بدردبخور

روزنامه . داشته باشيم در تغييرات اجتماعی نقش اصلی راما اين است که برای حقوق مان با هم متحد شويم و  چاره

   .واقعی مان برای رسيدن به دنيايی بهتر تالش کنيم از آنها بخواه که بياييم و با تشکل. خودمان را داشته باشيم
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