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پيدا کردنشان  تنها تضمين کار  يک زمانی  . هستندی خوبی فنیهادارای مهارتمعموال اين گونه کارگاهها  کارگران

ی همين برا . است از کار کوتاه هستند که دستشانباال با مهارت فنی   کارگران زيادی اکنون. همين مهارت فنی بود

گونه ای رفتار کنند که به چشم صاحب کار آينده شان آدمی اهل کار و قانع و   به بخاطر بدست آوردن کار مجبورند

. بتوانند شانس بدست آوردن کار را باال ببرندمربوطه به نظر بيايند تا ، با سابقه زياد در کار کم حرف، مظلوم

ه نگاهش را به  است کارگر مجبور است ک  مرده حالجا ورانداز ميکند چندهمانقدر که صاحب کار ايشان را سرتا پ

معانی بدی دارد نزد اين  ، نبايد صاف تو چشم صاحب کار نگاه کردو يا حداکثر به گوشه ای خيره شود،زمين بدوزد 

!کارفرما  

کنيم، ميخواستيم کار  ما آمديم : بعد از اين که کارفرما شرايط کار را می گوييد معموال انتظار دارد از کارگر بشنود

، همانقدر ما بتوانيم لقمه ای برای زن و بچه امان کار باشد بقيه اش مهم نيست! تيم سينما و يا پارکفتفريح کنيم می ر

قدر حس کند که او شهامت نگاه ن چرا که همي اين دوست ندارد چيز ديگری بشنودکارفرما غير از. ببريم کافی است

شما دو روز ديگر : ل است، خيلی محترمانه خواهد گفتيادارد و يا حق وحقوق برای خودش قا کردن تو چشمانش ر

يد بالفاصله نظر کارفرما کارگر خوبی به نظر آياگر به . اين يعنی بدرد نميخوری! يک سر اينجا بزن، نه، تلفن بزن

!االن ميتوانی شروع به کار کنی: ميپرسد  

شان که کسانی آنها بزور ه، اما اين برد گان قرن بيست يکم بر خالف اجداد باستانيراستش ميگويند معامل ( معاملهاوج

هنگام کارفرماو کارگر!)عرضه کنند و پولی بگيرند تازه آنهم اگر بدهنده فروش ميرساند بايد خود، خود رابدر بازار

ويسند ميگذارند تا بصورت شفاهی معموال در فرمها چيزی نمی ن برای بدست آوردن کارکارگران. تعيين حقوق است

کارفرما هر مقدار . فتيمکه جای قبلی اين مقدار ميگر) راست يا دروغ( درباره آن حرف بزنند حداکثر ياد آورميشوند 

ميشود برخالف تمايل مجبور کارگر!به کسی بديماين پولها نداريم ما از: شد بدون استثنا خواهد گفتنوشته باکه کارگر

 پول آن دو از کار ما خوشتان نيامدکنيم اگربرايتان کارحاال شما اجازه بده که ما يکی دو روز : نوان کندباطنی اش ع

کارت خوب کن اگرهفته آزمايشی کاريک: شود ميگويداينجاست که کارفرما قند تو دلش آب مي. خواهيم هم را نمیروز

طرف خوشش راگ.طراب تمام جان ميکنديک هفته با اضرکارگ .راجع به حقوق هم حرف ميزنيم ميداريم وتبود نگه

 که وعده ی سر ماه.ماه با هم صحبت ميکنيمراگر خوشش بيايد وعده ميدهد س. معموال پولی هم پرداخت نميشودنيامد 

 در بعد از اين مدت طوالنی آنچه شماويا . و هنوز نمی دانيد مشخصا چقدر دريافتی شما استشده سه ماه  ميبينيد داده



بيکاری  آن شرکت معين شده دورانکسی که جرمی مرتکب شده آلوده کارمثل کارگرحاال. داشتيد نصف آن استنظر

که همين آش و همين  اينکه جای بهتری بعدا پيدا کند،  با همان شرايط ادامه ميدهد به اميد ناچارا وهستچشمانش جلو

.کاسه است  

ميداند که با يک فرد طرف نيست با يک نظام درگير است و .  ناتواني استدموجواين شرايط احساس ميكند درکارگر

اختيار صاحب کار است بايد اين را از او مطالبه درکار. يابد که هيچ پناهی نداردخودش را موجود تک و تنهايی می 

ل حداق ميگذارد تا به عوض داشتن کار در اختيار اورا  کارگر هستی اش . است در دست کارفرماکند، کار گروگانی

 یق ديگريدارد به طرت آرامش ندارد و وقتی هم کارراست به يک صووقتی بيکارکارگر. بتواند شکمش را سير کند

کارفرما قبل باروز که بيدار ميشود هراسان است، اگر صبح.طرب استمضهميشه هراسان و .آرامش او سلب ميشود

موعد مقرر  کافی است که چند دقيقه ديرتر از.ميشودوحشت زده بيدار) عیهر موضوحاال سر(مگو کرده باشد بگو و

محيط تنگ و کثيف، . اول صبح همه انرژی اش را زايل ميسازددرصاحب کارباشد نگاه حقارت آميزحاضرسرکاربر

کافی است آنروز . دگذاررمقی برای کسی باقی نميآنجا باشی ديگرساعت تمام بايد در١٢فضايی آلوده و تصور اينکه 

 کارگر وقتی لباس کارش را ميپوشد .گفتن ندارد چه گونه روزی است آنروز باشد ديگر»اخالقش سگی«کارفرما هم 

دستان .ست که آغشته به روغن و سياهی استاز لباسهای کهنه خود او لباس کار.به انسان رقت انگيزی تبديل ميشود

کارگرانی .  چشمانش مشخص است)ی متورمخونبا رگهای  (ه فقط سفيدیکه سريعا سياه ميشود و صورتی کزمختی 

ترين  مدام عصبی هستند با کوچک.ندارندل خوشی هيچ حاد ديگرنطول روز به همين شکل ميبينرا درکه مدام همديگر

ر اندازه ابزا (  چرا که کارفرما با يک مثال کوليس.کار مدام بگو و مگو دارندسر ابزارمشکلی به همديگر ميپرند، بر

خطا دهم ميليمتر که خود دوی کوليس.کارش خطا نداشته باشدتا صدم ميليمتردارد که کارگرخراب انتظار) گيری دقيق

سفره  موقع نهار.اوج باشد باشد تا اين جنگ اعصاب هميشه دربه صورت کنتراتیکارگاهی کار کافی است در!ميزند

غذا  بهترينکه روی آن  روزنامه باطله ای و يا  تکه مقوای،سفره شما جدی نگيريدگفتم  -کارگران پهن ميشودکه جلو

رت به آن غذا نگاه ش مرغ پيدا شود همه با احسنت و حسغذايدر  و در هفته اگر کارگری   بادمجان سرخ کرده است

موقع خوبی  نهارسر. ستا» و آبیقرمز«  بين   بزرگی، جنگ فوتبالی ن به اي اين دنيا دلخوشی شان در تنها -ميکنند

.موش کنند چه ميخورند و کجا هستنداست که سر به سر هم بگذارند تا فرا  

.  سرش می آيدی برايش اصال مهم نيست چه بالي در وضعيتش ايجاد شود  بهبودی د که اميدی ندار  هيچ کهکارگری

گوناگون  یه چشمشان خالی شده يا به بيماريهادست دادند يا کاسکه کارگرانی که انگشت از ه امديدبسياراين سالها در

 روی دستگاه پرس نجاری برق رفتن به موقع   به که کارگری  حوادث دست  اين از  امه شنيدبسيار  . شده اند مبتال

لباس کارش را دستگاه کارگری . الی دستگاه له شده استاما برق آمده او در)  ميشودگرمچون صفحات آن (خوابيده 

لباس کار بايد يکسره باشد و چسبان، اما کارفرما ( دست داده کشاکش با دستگاه دستش را ازگرفته و درتراش يا فرز

 . اول صبح رسيده و نرسيده به کارگاه صدای فريادی از کارگاه همسايه آمد،روزی!) اينها را سوسول بازی ميداند

 با دستگاه مخصوص دستش در موقع کارزيرازفتن چوب ردر اثرنجا رفتيم ديدم کارگری کف دستش بهراسان به آ

 چسب زخم يا چند تاجز) اگر باشد(مراجع ميکنی  موقع حادثه وقتی به مثال جعبه کمکهای اوليه .شدهنجاری قلوه کن 

 معتقد است کارگران همين ،هم کارفرما قايم ميکندن راتازه همي. خيلی سخاوتمند باشند يک ظرف بتادين هيچی نيست



پريدن پليسه فلزی به چشم يا برق  و بريدن دست   همانطور که قبال اشاره کردم!!کی از وسايل استفاده ميکنندجور ال

 وديگر جز قطع شدن يک بند انگشت و دست و پاها  وش کاری و فرو رقتن اجسام تيز درج گرفتگی چشمان هنگام 

 تامين اجتماعی ی وقتی ميروی بيمارستانهام؟ به کی بگويي.يمه اراستش مصونيت پيدا کرد. کارگر استاليتجزای کار

  .درد و رنج خودت را فراموش ميکنی) مثل قتل گاه شماره دو تامين اجتماعی در جاده قديم کرج( 

نگاه ميکند و ) ه چشم مجرم به چشم يک حيوانکاش ب(  تو به چشم مجرم   است و بهکارفرمايی که مدام باالی سرت

 و تو  بار تو کند،  هر چه اليق خودش است بزند تا صدايش را روی سرش بيندازد ومنتظر خطايی است تا از تو سر

کرده باشی و اينجور نيست که يکبار شايستگی ات را ثابت . مجبور هستی مدام و هر دقيقه لياقت خودت را ثابت کنی

 .ما حکم دزد سودش را دارد کارفرنزددر کارگر .اعتماد نداردحت شده باشد، او هيچگاه به کارگرکارفرما خيالش را

برج حقوق بگيرد نمی کند انتظار دارد که سرآقا را باش کار: اين جمله را می شنويمنه ولی هفته ای يکبارروزی اگر

.ببين يک لحظه سرت را برميگردانی کار را ميخواباند  

:  وای به زمانی که بگوييد". حتما آقا": فقط اين را بشنوددر جواب دارد  کارفرما دوست ،»؟اضافه کار ميمانی«

 برم استراحت کنم و  ته هستم ميخواهمامروز خس: هيچ کارگری به خود اجازه نميدهد که بگويد! امروز نه، کار دارم

کارگر را به باد ميدهد و  زحمت يک تمام اين جمالتبيان . به خودم برسمکم  فردا جمعه است ميخواهم يک :يا بگويد

.اين ديگر بدرد نميخورد:  کارفرما پيش خودش فکر ميکند.فتد اا میارفرماز چشم ک  

 که اين کارگاه  فقط سبک و سنگين ميکند. در موقع استخدام او شرط تعيين نمی کند.کارگر دستش به جايی بند نيست

 چه ی جديدفرماکاريا  . است٨ بوده اينجا ساعت  صبح٧ روع کارجای قبلی ش مثال در.است يا بدتربا جای قبلی بهتر

بايد شروع  راس ساعت مقرر.استهمان حکايت کارگاه قديم برقرارکارگاه جديد در کارگران ميدانند.تيپ آدمی است

گفتند حقوق اين اگر !  اضافه کار داريداو خود بايد بپرسد .نه نبايد بياورد که برعکس ی، گفتند اضافه کاربه کار کنند

اعتراضش ميداندماه پرداخت ميکنيم کارگر بايد بپرسد چرا؟ گفتند ما عيدی نميدهيم يا يکنو نميپردازيم نداريم را ماه 

. کارگر نميتواند بپرسد برای چه گفتند بيمه نداريم .  اخراج هم ميشوداصرار در پرداخت منجر بهبلكه . ثمری ندارد

يداند که شش دانگ حواسش بايد به کارفرما  م.د مطرح کندديد ليست بيمه را کارفرما رد نکرده نبايد بيايو رفت بيمه 

 ، راس ساعت بايد دستگاهش روشن باشد و مشغول به ٨ وقتی به او گفتند شروع کار ساعت .چپ نيفتداو باشد که با 

.  بعدازظهر ساعت پايان کار است آنوقع است که ميتواند دست از کار بکشد و آماده رفتن شود٦وقتی ساعت . کار

تا  اگر!  نشدی که بابا، خسته ت کشيدی زحم : متلک را تحمل کندکمترين بايد اين   يستدبا فه کار شب اضا ٧گر تا ا

زحمت داد يک خسته  بشود شايد به خودش   که١٠ساعت  ! نگی کارفرما راضی است و شب بماند، بگی  ٨ساعت 

اما اينها اصال به .خانه برسد پرداخت کند تا به   را بايد  معمولی کرايهبرابر دور شب کارگ  موقع آندر. نباشيد گفت

 مثال در   کارگرانی هستند که.  آزرده نمی سازد» مسائل پيش پا افتاده «روحش را برای اين  کارفرما ربط ندارد او 

 که جايی در گرانکاراين دست از . به کارند باشند محکوم  وقت رمق داشته تا هر  دارند اينها »جای خواب«کارگاه 

 .اينها بيشتر خوشش می آيدازکارفرما نيز. ای خواب داشته باشد ميگردند که به اصطالح ج دنبال جايیبيرون ندارند

جای " :و سر کارگران هم منت ميگذارند.  شب کار کنند١١چون در همان کارگاه ميخوابند حداقل انتظار دارد که تا 



 هزار تومان ۵٠ دست کم بايد اگر يک اتاق اجاره ميکردی) است» سگ دانی« منظور همان ( خوابتان فراهم است

  "!کرايه ميدادی من يک ريال هم نمی گيريم

 کارفرما هم از سوی  سوی از  هم .مضاعفی هستند ستم  دچار هستند که کارگاهها  اين گونه از کارگران  دسته ای

 .نندو زودتر از همه شروع به کار ک بايد اول از همه سرکار باشند »پادوها«. همکاران سن وسال دارتر خود

 یيتميز کند، دستشوبايد کارگاه رااو.و داشته باشدضد انسانی را بلد است با ارفتارهر کارفرما به خودش اجازه ميدهد

غذای کارگران .  آنها را نظافت کند بعد از پايان کار کارگران دستگاههای. ها را بشورد، دفتر کارفرما را مرتب کند

کار توليدی هم فعاالنه عين حال در ماشين کارفرما را بشورد، در.، نان تهيه کنددرا گرم کند، سفره بيندازد و جمع کن

گونه تحقيری هم از  اين جاست که همه .بايد کار هم ياد بگيرد! وقتها يک سيلی هم بخورد یبعض. شرکت داشته باشد

 بگيرد تا از اين وضعيت خالصی او بايد کار ياد. خود را بايد تحمل کندسوی همکاران ماهرترهم ازسوی کارفرما و

 سالگی بخاطر فقر خانواده مجبور به ١٤ ، ١٣ی که از سن  يا آودآکارگر. يابد اما سن و سال را نميتواند کاری کند

کارگر داستانها دارند  و همه هم از کارفرما تا .  سالگی محکوم به تحمل اين دوران است١٨کار کردن شده حداقل تا 

که بايد اين تا به او بفهمانند  . تعريف نکنند  ا هبخت برگشتهاين  برای   نيست که  روزی دند و کری پادوي که چگونه

کند و او را » پدری  «ا ميدهد تا در حق او کودکی که پدر دستش را ميگيرد و تحويل کارفرم. وضعيت را تحمل کند

استخوانش گوشتش مال شما و پوست و: يدمستاصل اين چنين به کارفرما ميگوپدر می تواند بکند؟ چه کار!کند» آدم«

 در هم پيچيده  چنان اين روابط. حقوق هم نداديد، نداديد فقط کار ياد بگيرد! مال ما، فقط کار ياد بگيرد تا حمال نشود

اگر نبود فحشهای استاد : ميداند و ميگويندالزمه کارکارگران اين گونه تحقيرها راشده است که با وجود آن همه تحقير

.کارم، کار ياد نمی گرفتم  

.  هزار تومان نيست٦٠بيشتر از در بهترين حالت همين زمان در. و در پايين ترين حد ممکن استحقوق کارگران پاد

 که دولت اعالم کرده ی استحتی از پايه حقوقاز حقوق خود کارگران ماهر اين گونه کارگاهها در اکثريت آنها کمتر 

هيچ گونه . زار تومانصد هزياد با پايه حقوق حداکثرساعات کار. ت بمراتب بدتر استشهرستانها که وضعيدر. است

اداش بدهد که اگر فالن کار  وعده يک پيچطور شود که کارفرماي. در اين گونه کارگاهها پرداخت نمی شود یمزاياي

 و بيشتر وقتها حتی زير همين ميکندرا نيز از پيش اعالم نموعد فالن تمام کرديد پاداش خواهم داد که مقدار آن را در

.حرف خود ميزند  

موارد مجبور اکثردر.  ندارند کارفرمايشان بايستند جلوی بتوانند  به اينکه   هيچ اميدی کارگاههای کوچک کارگران 

برخی شان اميد دارند که با وجود مهارت فنی که . حتی کار به درگيری فيزيکی ميکشد. شوند درگيریهستند به تنهاي

باشند که وقتی هم با هزار جور » خر خود و آقای خود« ارند در آينده بتوانند دستگاهی تهيه کنند و به قول خودشان د

کنند تا هم خرجشان همان کارفرما با شرايط بدتری کاربرای بار بدبختی موفق به تهيه دستگاهی ميشوند مجبورند اين

.تامين شود هم از پس نگهداری دستگاه برآيند  

به هر وسيله ای دست ميزنند که جمع  !  صميميت شکل نگيردشانارفرمايان بسيار مواظب هستند که بين کارگران ک

به دونفر پاداش ميدهند به دونفر ديگر نصف . به يکی حقوق ميدهند به يکی نميدهند. چهار نفره آنها را به هم بريزند

 .ب همکارشان را بزنند تا شرايط بهتری برايشان فراهم شود از کارگران رسما و علنا ميخواهند که زير آ.آن مبلغ را



دم دست ترين بهانه . گوناگون اخراج ميکنندهای نيايند خيلی راحت همگی شان را به بهانه برپس کارگرنهايتا اگر از

  عمومیمشکلازدر واقع  بخش مشکل کارگران اين. من دارم ضرر ميدهم ميخواهم در اينجا را ببندم: شان اين است

ن کنند و دردشان را آنجا بيا  حداقل  که بتواننداست و آن نداشتن تشکيالت کارگری . کارگران ايران نشات ميگيرد

د که ثروت ناب يمیمثل همه کارگران خيلی سريع دريزاينجا نکارگران در. خود حس کنندپشيبانی اجتماعی پشت سر

به معموال آارگر برای همين .دنخود پيدا نمی کندررا  کارفرما   با ست، اما توان اجتماعی مقابلهنهاآ کار از  جامعه

 او با غرور اخراج را تحمل ميکند و .به از دست دادن کارش ميشوددرگير ميشود که تماما منجرآارفرما تنهايی با 

رنگ . است آسمان به همين رنگ  نيزاما ميداند که جای ديگر. خداحافظی ميکند با همکارانش   افراشته  با گردن

.بدبختی  

به بيان آن نيز  قادر "اميل زوال"برقرار است قلم   کارگاهها  حصری که در اين گونه  و بی حد و استثمار وحشيانه

 و ابدا آرزوی قشنگی  اصال. تصوير کند  عاجز ميماند که چگونه "چارلز ديکنز "نيست و بی نوايی کارگرانش را 

  .م که روزی بساط استثمار از روی کره خاکی رخت بربندداميد دار. تخبر اسچه  ببيند که نيست اما بايد باشيد و

 

 
 

یياشار سهند  


