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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

ی نساجی ازقائم شهر پس از بسته شدن کارخانه هایگزارش  

  
ششماه هشتاد و مهربيستم                                                                                          آزادی و برابری  

  
 گذران ی را برای و سپس نساجی بافی گونیآنها ده ها سال قبل کارخانه ها.  استیقائم شهر، شهر کارگران صنعت

 یهر صبح با صدا) نيتکنس (یسه نسل از کارگران ماهر صنعت. برای خود شهری است نجا ي زدند وحاال ایزندگ

 از کارخانه ها يیگر دم صبح صداي شدند و حاال که دیدار ميد، از خواب بيچي پیه که در تمام شهر مسوت کارخان

 . رسدیبه گوش نم

. مي هستیسازمان  یداست که در شهرکي پ  همشکل خانه هایاز نما. ميستي ایم» ثربي « در شهرک یابانيخکنار -

 که در مقابل خانه ها پارک يی هایون ها و تاکسيست کام ای نساج د شدهي من که خود از کارگران بازخریراهنما

  ».نها فروخته انديشان را به اي خانه هایکارين چهار سال بي ایکارگرها تو «د ي گوی دهد و میشده اند را نشان م

 یک نساجي خورم که پانزده سال در کارخانه شماره ی برمیانسالياده رو به مرد مي شوم و در پیاده مين پياز ماش

چهار  «رون؛ يو آمده است ب ون تومان فروخته يليقائمشهر کار کرده و دست آخر سابقه خدمتش را به چهار ـ پنج م

د ي آیرتان مي گیک پوليد الاقل ي گفتند؛ حاال اگر بروی کردند و میروز ما را جمع مران کارخانه هريش مديسال پ

  . ترساندندیما را م. ميدتان کني ماند تا بازخری نمیگر پولياما دو ماه بعد د

 شود و سر ی اجرا میع به زودي صنای دادند که طرح نوسازید ميوع وعده ویحت.  دادندیسه ماه سه ماه حقوق نم

...  اندازمی راه میک کاسبيرم و ي گین پول را ميمن فکر کردم ا. د سر کار سابق تاني گردیک سال همه شما برمي

 یآخر ماه م  یريبخور و نم ک حقوق ي کارخانه بود و یشه کارم تويهم. اشتم سوادم، تجربه کار آزاد را هم ندیب

ن يمجبور شدم خانه ام را بفروشم و هم.  باال آوردمی بازار سوخت و بدهی ام تمام و کمال تویديپول بازخر. گرفتم

  ». خانه خودم مستاجر شومیجا تو

رعامل خودش گفت يبگو مد « زنند؛ یمان حلقه م کند به حرف زدن آرام آرام کارگران دورین که او شروع ميهم

» د؟يد شديچرا بازخر. ند چشم تان کوريگويسال گذشته محاال چهار... م سرکاريگردانيهمه تان را برمگريک سال دي

 ی، اخراج مان میدي بدون پول بازخر مينرو د کردند اگري؟ تهدینها را گفتيا... دمان کردنديتهد «د يگويمگري دیکي

  ».کنند

ل يمه تان را تکميا سابقه بيد ي نرفتیگريچطور سراغ کار د. ديد شده ايم چهارسال است که از کارخانه بازخري گویم

 یشانزده سالگمن از«د ي گوی دارد میک نساجيکارخانه شماره درست سال سابقه کاريکارگران که ب ازیکيد؟ ينکرد

  .مه دادمي حق ب او به سرکار آمدم و هر ماهیکه پدرم مرد به جا

 حاضر است من چهل ساله را استخدام کند یک. مه ام کنندي دهند تا بی نمیگري که به من کار دیحاال در چهل سالگ
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گر از کارگران که هجده سال در کارخانه ي دیکي...  سر ساختمان های روم عملگیل شود؟ ميمه ام تکميکه سابقه ب

د در هفته دو يشا...  ساختمانی کارگریدان برايم دور مي رویزود مصبح «د؛ ي گوی کار کرده میشماره سه نساج

  ».ديايرم بيروز کار گ

همان کارگر » د؟ يکني میزندگچطور. دياوريتومان درب ده هزاريید هفته يد شايخوش شانس باشاگرنطوريا «م يگويم

ده يبزرگ شده اند، قد کش. شان محصل اندياتا بچه دارم که سه تمن چهار. شوديپول نان زن و بچه ام هم نم«د ي گویم

 هم که یکفش و لباس معمول. ش را بپوشندي مدرسه سه،چهار سال پی کشند روپوش ها و مانتوهایخجالت م. اند

  ».فش روشن استيتکل

پنج  «د؛ ي گویند با شرم مي بین که توجه من را ميابتدا آرام اما هم. ستادهيشوهرش اکنار آن سوتری کمیانساليزن م

 ی آورم برای کنم و میده را جمع ميده و گندي لهیوه هاي ها و میوه و تره بار سبزيدان مي روم میشنبه غروب ها م

زن را به  توجه . ساکتش کند رود تا يم شوهرش چشم غره  » ؟ی چ یعني  یندار  فهمند یچه م. بچه اند... ميبچه ها

  . کندیستاده اند جلب ميه ها که دورتادور ايهمسا

 ی کند؟ هر پنجشنبه آخرشب میمزن من چه کارم؟ مگري آقا رحیچه کارش دار«د ي گویه ها مين همسايهماز یکي

 یبه من م» .ن حرف ها گفتن ندارديا«د ي گویم» ميآقا رح» «.ميهمه ما مثل هم.  کندیوه جمع ميرود بازار روز م

 زن و بچه ام یو از رو باشم   لنگ نان شبم  دي کارخانه کار کردم چرا حاال بایست سال تويس من که بيبنو «د يگو

  »خجالت بکشم؟

 کار کرده و پس ینساجکارخانه شماره دوست سال درياو ب. ديايهمکاران شان جلو ب ازیکي دهند که یکارگرها راه م

. رد داردکمرد.ک دختر شانزده ساله دارمي« دخترش مواجه شده؛ یماريمه اش با بياعتبار بدي و عدم تمدیديبازخراز

 ینه دارد و من با پول عملگين کارها هزيق انجام بدهد اما ايشات دقيد آزمايند باي گویدکترها م“ ستيم از چي دانینم

  .ر کنمي توانم سیشکم پنج تا بچه ام را هم نم

. ما ندارما» یام آرآ«د برود يگفتند با. ت دادميزي و بردمش دکتر و پنج، شش هزار تومان. معالجه اش کنم پول ندارم 

 کند ی م هي شود گریم شب و نصف شب دردش که شروع ... ستيار بدنش نيش اختيپاها. شب و روز به پشت افتاده

رم؟ ي قرض بگیکبا کدام پول ببرمش؟ از...  نشنومش راينم که صداي نشیاط مي حیروم تويم» .بابا من را ببر دکتر«

  ه ام که وضعش از من بدتر است؟يهمسااز

خانه ام را .  فروختمیکارين چهار سال بيهرچه داشتم در ا. ميش نشستيم و رويک پتو انداختي. دينينه ما را ببد خاييايب

 ی عقب افتاده را از رویبه صاحبخانه ام گفته ام که پول اجاره خانه ها. یمستاجرآمدم چند کوچه باالترم فروختم وه

  ».م خداعالم استيبعدش کجا آواره شو. ن بچه را درمان کنمي اک جوري اش را بدهد که یش خانه کم کند و باقيپول پ

پسر دوازده ساله ام پارسال افتاد  «د؛ ي گوی کار کرده، مینساج کارخانه شماره دو که شانزده سال دریگريکارگر د

 د دکتر متخصصيبا ند ي گویحاال م... بد جوش خورد گرفت اما استخوان بچه ام  ش گچ يدکتر برا. و دستش شکست

 چشمم دست بچه ام ی دارم که جلو ید من چه دلينيبب. دست بچه را عمل کند که آن هم پانصد هزار تومان خرج دارد

شب تا صبح دخترش . ه امين همسايا همي...  توانمیبه خاطر پانصد هزار تومان نم شود ویفلج م همه عمریدارد برا

  ». زندی خانه ما ضجه میانگار تو. ميواريوار به ديد. چدي پیاز درد به خودش م
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 دهند که یراه م. دي بگویزياد چي کند با فری می که دور من شکل گرفته سعی در حلقه چهارم ـ پنجمیگريکارگر د

ستم؟ يمگر من بنده خدا ن. من مانده ام که کدام بندگان خدا“ ند کمک به بندگان خداي گوین همه که ميا«د جلوتر؛ يايب

چرا من . ن استي همیست؟ عدالت اجتماعيات دادن بنده خدا نيمه و ماليان کندن و حق بجک عمريمن بعد از همکار

  ست؟يند که به ما مربوط ني گوی دهند و می روم به من جواب نمی میولئش هر مسيپ

صد، چهارصدتا کارگر را نگه داشته اند اما آنها را هم مثل يکوچک کردند و حاال فقط س.  را تکه تکه کردندینساج

. نداشته باشند به بازگشت به کاریديکنند تا کارگران اميهم اسم کارخانه را عوض مروزهر. گذاشته اند تحت فشارما

ن ي خواهند با ای دانند که می زنند و خودشان هم نمیرا م» ... «یک روز تابلوي» طبرستان«زنند يک روز تابلو مي

  .کارخانه چه کار کنند

.  کارخانهیراه اندازازري کنند غی میهمه کار. کننديگر نصب مي دیک تابلويفردا باز ند و کنیش را ميامروز تابلو

ک نمونه پارچه يفرستاد، يران پارچه مي به همه ایک روزيکه خود قائمشهر دریک پارچه فروشيد ين حاال برويهم

   اندازند؟یرخانه را راه نم واردات کاینها چرا به جايا.  استیهمه واردات. دي کنیدا نمي هم پیرانيا

؟ مگر شوهرت ی زنیشما چرا حرف نم«دهد؛ ي را نشان میگريان جمع زن ديمستاده بود ازيشوهرش ا که کناریزن

ک يست و يب« کند؛ یبا لکنت شروع م. خوردين خطاب نامنتظره جا ميازن از» ش را نگذاشته و رفته؟يتو و بچه ها

  . بهش دادندیک پوليد شد و يد بعد بازخر شماره دو کار کری نساجیسال تو

ون يليک ميد يپارسال دم ع...  افتدی افتد و فردا راه میم امروز کارخانه راه مي گفتیم و هيهمان پول را کم کم خورد

.  ازش نشدیچ خبريرفت و از آن موقع به بعد ه.  کاری روم تهران برایبرداشت و گفت م. تومان از پول مانده بود

ان جمع خودش ي از می افتد و به سختیه ميبه گر» ...من ماندم و چهار تا دختر دم بخت. ا مردهيم زنده است ي دانینم

  . کندیرا رد م

هم » یستيصرفًا تور«ک شهر ي ی براین همه بنگاه معامالت ملکيم به نظرم آمد اي زدی شهر که گشت می تو-دوم

   کنند؟ی چه کار میک شهر کارگرين دالالن در يا. اد استيز

 پس از من یهمراهم کم. ستادميمنتظر ا. زد یزش نشسته بود و با تلفن حرف مي پشت میصاحب بنگاه معامالت ملک

  .کيستاد به سالم و عليبه طرف او رفت و ا. دي بنگاه دی انتهای هایف صندليانش را در ردي از آشنایکيوارد شد و 

 یليتعط بعد از «دم؛ يسوالم را پرس  و  به قائم شهر آمده امی کار چهیبرا  که  شد، گفتم  تلفن تمام  دالل که کارش با

که به خاطر از دست دادن د ي شناسیرا م  یان تان کارگري کرده؟ از مشتریرييت فروش مسکن چه تغي وضعینساج

د ييبفرما . من خبر ندارم. نه آقا « حوصله جواب داد یب  و یسردست»  بفروشد؟باشد خانه اش را ارزان شغل حاضر

نکه نگران تلف ي جبران ـ مثل اید برايکه خورد و آرام تر ــ شايمن انگار خودش از لحن و کالمش ش ازيب» .رونيب

  .ی بافی کارخانه گونیابان روبه رويد در خيف ببريد تشريشما با«شدن وقت من باشد ادامه داد؛ 

رون و به همراهم ي ب  رفتمی م داشتم» .ستچندتا بنگاه هم آنجا ه.  شودیدا مياد پيز نجور موردها يآن طرف ها از ا

 یم جاي سراغ ندارند و بروین موردينجا چني آمد گفتم که ایوقت.  بودیهنوز در کار احوال پرس. دياياشاره کردم که ب

ناگهان » .دار خانه اش قرار داردي بنگاه نشسته و با خرین االن تويچطور ممکن است؟ همکار من هم«گفت؛ . گريد

 کرد و يیه نک و ناله ي توجی من است برای اش راهنمایده بود همشهريمرد دالل که تازه فهم. ن شدز روشيهمه چ
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  .ميرون از بنگاه رفتيراهنما همکارش را صدا زد و با هم به ب. ميدي داد که نشنیحاتيتوض

ائمشهر، تحت دو ق  شماره یک سال کار کردن در نساجيو  ست يبود، بعد از ب  فروش خانه اش آمده ی که برایمرد

ست ي، با بیآستانه چهل و پنج سالگبود که درنک اويادش را امضا کرده بود ويبرگه بازخرريزرانش به اجباريمدفشار

  یکاريب چهارسالبعد از«دم؛يپرس.  بدل شده بودیساده ساختمان به کارگرین اجتماعيمه تاميب ثمریک سال سابقه بيو

  گرفتهش رايبه نظرم آمد که بغض راه گلو... زنديد حرف ميبا مکث و ترد» ؟یت افتادفروش خانه اچرا حاال به فکر

  ».دور از جان، هم سن شماست«د؛ ي گویند مي بیهمکارش که بهت من را م» ...، پسرمیگرفتار«باشد؛ 

 بغضش سمت  انکاریمرد برا» . دهد به حق ابوالفضلیشفا م«دهد؛ ي اش می شانه مرد و دلداریگذارد رويدست م

ان خدمتش يپاک ماه ازي و هنوزیبعد از دانشگاه رفت سرباز«د؛ يگويهمکارش رو به من م کند وی را نگاه میگريد

 یمرد ب.  اش هشتصدهزار تومان خرج داردی درمانیميهر بار ش.  بدیضيمر. ض استيدند مرينگذشته بود که فهم

... ست کهي نی درمانیميفقط ش«د؛ ي گوینکه با هوا حرف بزند مي حواس و پراکنده خاطر مثل ایآنکه روبرگرداند، ب

  . شودید بسترياصًال با... گري دی دارویکل

 از یکيروز يد. ک خانه مانده بودين يهم.  دارم  وام تومان قسط  صدهزاریماه. ون تومان به مردم بدهکارميليسه م

. خرند بفروشيم آمدم بنگاه و گفتم هرچقدریصبح. مکالفه ا...  زن و بچه، گرفتم به باد کتکینزول خورها را جلو

دستش »  کنمیون تومان دارم آواره ميليزن و بچه ام را به خاطر هفت م...  خواهد بفروشدیمت مينامرد به نصف ق

  . صورتشی گذارد رویرا م

م مگر راهنما که ي زنیم نیاز ما حرف چ کدام ي گذرد و هی ميیقه يچند دق. د چه کار کنميت باين موقعي دانم در اینم

د؛ ي گوی و با داد و هوار م دي آیرون ميمرد دالل ب»  شود ان شاءاهللا ،یدرست م «د؛ ي گوی با خودش میهرازگاه

  .ميمتوجه آمدنش نشده بود» قه است که آمدهيبنده خدا ده دق«

، داريخره نبوده اند که دالل ويم شبن حد به هي تا ایبرادر چ دويههرگز. نميبيشه بنگاه ميپشت شرا از» بنده خدا«ن يا

 توانست یاگر م... اورنديچاره دربين بي خانه را از چنگ ايی؟ برادرش را آورده که دوتایني بیم«د ي گویهمراهم م

  ». فروخت، الاقلیون ميليچندماه صبر کند پانزده م

 توجه به ما یالزده بود و داشت ب شلوارش را بایپاچه ها. مشيديد» تلوک «ی روستای از کوچه هایکي کنار -سوم 

 شماره یدو سال در نساجست وي گفت بیم. ستديم که بايش دست تکان داديبرا. دي آیمزاريدا بود از شاليپ.  گذشتیم

فرزندانش کرده و حاال تا ازافه پول خانه اش خرج ازدواج چهار همه پولش را به اضیديبازخردو کار کرده و بعد از

  . دخترندیگر که همگي و سه فرزند ديی اجاره يیه او مانده و خان

انش جذب يهمشهريرترازار دياو بس» .ديخوابيد، همه شهرکارخانه که خواب.  نماندهیما باقی اززيگر چيد«يد؛ گویم

دم و کارگر يم را فروختم و در شهر خانه خرين هايبعد همه زم.  کردمی می کشاورزی سالگ٣٠تا «.  شده بودینساج

 که حاال در سن پنجاه و هشت یدر مورد کار» .رونم کردنديب. یست و دو سال گفتند خوش آمديبعد از ب. دم شینساج

 ین هاي زمیتو ن سن مجبورم يا با ...  کنمی می مردم کارگرین هاي زمیتو « کنم؛ ی دهد سوال می انجام میسالگ

  ».تومانی چهارهزارروز.  دهندیم روزبه من کار دوسههفتهيد هرآيتازه آنها هم دل شان به رحم که م. کنممردم کار

ی دانشگاه دخترم دانشجو... مي دانم چطور بگویدرد پر است که نمدلم آنقدراز«ی کنم؛  اش سوال میاز اوضاع زندگ
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 که دانشجو شده من ین دو ساليدر ا. ن دارديه ماشي سه هزار تومان کرایروز.  رود سوادکوهیروز مهر. آزاد است

  ...هينش را بدهم چه رسد به شهريه ماشيتم کرا نتوانسیحت

  . ص بدهميه اش تشخيان گري شنوم تا کلمات را از می ضبط شده اش را مین بار صدايچند

  

  آزادی و برابری

٢٠/٧/١٣٨٦  

http://azady-barabary-01.blogspot.com  

 

 


