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فرانسه  کارگرِ ی طبقه وضعیتِ ی هیچ حکومتی )پادشاهی یا جمهوری( جرات نکرده است تحقیقی جدی درباره"

های کشاورزی، مالی، صنعتی و سیاسی صورت  بحران ی عمل آورد؛ اما در عوض چه بسی تحقیقات درباره به

 (مارکس)"گرفته است.

 

 



 
2       

 

 

 

 

 

 

۴ 

های کوچک، در کوچه و  شویم که در کارگاه رو می هکنیم، با کارگرانی روب ای که زندگی می در شهر و منطقه

ردارند، پیشاپیش ای که درب مناسب با شغل و حرفه کار هستند. ظاهر و لباسِ ها، مشغولِ ها و بلوار و میدان خیابان

یکی  کار و یا آن نانوا، یکی آهنگر و دیگری مکانیک یا جوش دهد که یکی شاگردِ خبر به ما می

هر  ی هرچند روز و شاید در فاصله ی سنگین را به فاصله ی نقلیه کش وسایلِ زحمت گانِ هرانندآمیزاست. رنگ

 گاهِ زود، در یک ایست بینیم که هرروز صبحِ شوند. کارگرانی را می بینیم که در محله آفتابی می هفته دو بار می

شوند و در  های بزرگ می کار در صنایع و یا کارخانه ی ای، روانه ویژه وذهابِ های ایاب قراردادی سوار بر سرویس

 .گردند بر می روزبه خانه پایانِ

دو ماه و گاهی بیشتر، -عموماً هریکی  ی کنیم، به فاصله ن، در هر محله و شهری که زندگی میعالوه بر اینا

آید.  ما می طرفِ نوعی توهم به شویم که با اشتیاقی آمیخته به رو می های خودمان روب محله گیرانه با یکی از هم غافل

دهد، با دیدنش دچار  ود را آشنا نشان میکه خ رنگ و رو باخته و متوسطی در دست دارد، درحالی مسافرتیِ ساکِ

طرف عقب از یک  ش بهاَ دهان ی شویم! آیا خودش است؟! تازه از رست و مرخصی برگشته، دو گوشه تردید می

شنوی، بیش از آن خسته، پریشان و گنگ و مات است  ش را نمیاَ درونی و مبهم باز است، اما صدای خنده ذوقِ
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جا در ما ایجاد  هدردی جاب گی همراه با هم هآزرد دهد، حسِ ش را به ما میاَ ش درآید. وقتی دستاَ که صدای

کاری، زمخت و  پیچ و مهره، چکش کاری، نصبِ جوش کارِ آالت و ابزارِ ش در کار با آهناَ های شود، دست می

ش اَ و اطرافیان وجو از خانه اعتمادی، پرس ش کمی گشاد و با بیاَ چشمان ی بسته است. کمی بیم دارد، حلقه پینه

کند، مدتی است از آنان دور، وبی خبر بوده. لباسی که بر تن دارد، نه لباس کار است و نه لباس بیرون و  می

 داغِ سردسیر و یا آفتابِ مناطقِ باد و بارانِ طوالنی و در معرضِ سنگینِ کارِ ش، براثرِاَ خیابان. پوست صورت

ش بلند و تقریباً نامرتب است، براثر تابش اَ رنگ شده. موی سروصورت خورده و بلوطی جنوبی، خشک، ترک مناطقِ

 اند. کارِ رنگ و در انتها خورده شده ای ش سوخته و قهوهاَ ی جنوب و برق و گرمای موتور جوش موها داغِ آفتابِ

ش بیرون اَ های گونه  ش شده، استخوانِاَ بدن آبِ تبخیرِ داغ موجبِ آفتابِ ناکافی، گرما و تابشِ ی فشرده، تغذیه

نشسته در جان و  طور اضطراری، برای برطرف کردن بوهای کارگاهیِ ای را که به بوکننده خوش آمده. اسپریِ

آهن و بوی رنگ و دیگر بوهای مواد شیمیایی قاتی  انتظارش با بوی زنگ واکسیدِ ش استفاده کرده، برخالفِاِ تن

 مدتِ ش را در تمامِاَ پذیر که حسرت گرم و دل ش کرده. عجله دارد تا با یک حمامِاَ نگران و ناراضیتر  شده، بیش

های کارگاهی  ترین زمان از آلودگی ش را در فوریاَ شو بدهد و جسم و جان و کار در دل داشت، خود را شست

 کارگری در محیطِ جمعیتِ دحامِازوشو بدهد. شیفت کاری نتوانسته بدن خود را شست مدتِ برهاند. در تمامِ

 بهداشتی با شیرآالت نامرتب، آبِ امکانات و موادِ غیربهداشتی، فاقدِ های کارگاهیِ حمام، حمام کارگاه در مواقعِ

حمام  ی های بهداشتی جمع شده، دیواره سرویس بیرونیِ ی ای که اطراف و محوطه آلوده، متعفن و با بوی زننده

حمامی  در حمام و سرانجام آبِ شده و رهاشده استفاده بهداشتیِ وسایلِ ی مانده که با جرم لزجی پالستر شده، ته

سوزاند و برعکس در زمستان چنان سرد است که  داغ چنان گرم شده که بدن را می آفتابِ که در تابستان براثرِ

 ش را در آرزوی حمامی گرم و مطبوع در اولیناَ د که ذهنازجمله مواردی هستن رود، سوزن در بدن فرومی مانندِ

شده وزندگی  تری، با محیطی که در آن بزرگ ماهه و بیش یک ی فاصلهفرصت به خود مشغول کرده. وقتی با 

طور گذرا و  گان دارد، به ههای پیرامون و همسای شود، خاطراتی که از کوچه و خیابان و خانه رو می هکرده روب

حال احساسی از  شود. در همان رو می هگی روب هشوند، با یک دوگان ش زنده میاَ ای برای لحظاتی در ذهن آزاردهنده
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 ی چندروزه، در فاصله کوتاهِ کند مالقاتِ دهد. فکر می گی با خود و محیطی که به آن تعلق دارد آزارش می هبیگان

که به خانه  اند. وقتی دور بوده، همه او را از یاد برده شاَ زندگی طور مرتب از محلِ هایی که به سال ها و در طولِ ماه

شود، برای لحظاتی کوتاه وجودش آکنده از محبت برای زن، فرزندان، پدر، مادر و  ش نزدیک میاَ زندگی و محلِ

ها  سال هستند، بیشترشان متأهل و دارای زن و فرزند و برخی شود. این افراد عموماً جوان و میان ش میاَ دوستان

ای  پروژه دوشِ هب  خانه تر است. اینان کارگرانِ سالی گذشته خیلی کم شان از میانِ هم مجرد و تعداد آنان که سن

تر  بیش گاه و ماه یک ای فاصله به دوساله، –ای یکی  هستند که برای کارهای، گاهی چندماهه و یا کارهای پروژه

سخت و  های دوردست و عموماً دور از شهر و آبادانی، به کارِ کوه و دشت و بیابان دور از خانواده و در دلِ

مانند، مجدداً خانه، زندگی و  خود می ی زن و بچهخانواده و  تر از یک هفته در کنارِ ند و کماَ فرسا مشغول جان

ای،  پروژه کارگرانِ ند. سهمِشو های دیگر روانه می طرف شهر و استان کنند و به عالیق خود را، برای کار ترک می

های  بحران های دور از خانواده است. اغلب در مواقعِ گی و محیط هاقتصادی، کار در آوار های رونقِ در دوره

آنان  ی ماهیانه تر شده، حقوقِ مزدها کم ای فراتر رفته، دست پروژه کارگرانِ مشکالتِ اجتماعی،–اقتصادی 

 آنان، در محیطِ آسایشیِ محدودِ امکاناتِ ی شود، تهیه تر پرداخت می ماه و گاه بیش ۱-۹های  دیر و بافاصله دیربه

-غذایی  حداقلِ ی برنامه شود، از میزانِ کاران به فراموشی سپرده می پیمان های کارگاهی از طرفِ گاه کار و خواب

 شرکتِ که مدیریتِ و وقتیچنین شرایطی  شود. در تداومِ ایمنی آنان کاسته می چنین امکاناتِ بهداشت، هم

شرکت و  کارفرما به صندوقِ متریال عمدتاً وارداتی، یا واریز نشدن پول از طرفِ کاری به دالیل نبودنِ پیمان

پروژه به رکود و تعطیلی کشیده  خود بداند، کارِ مصلحتِ ی دیگری که درنتیجه ی کاری و هر نوع بهانه پیمان

 !گی به انتظار بنشیند هرت و آرزوی کار در شرایط آوارای باید در حس شود، کارگران پروژه

 پایانِ ی کار و اخراج به بهانه نیروی مازادِ ی تسویه به بهانه ای، هنگامِ پروژه کارگرانِ ترین کالمی که در میانِ رایج“

یه  پروژه است!کار "گویند:  شود، در پاسخِ سؤال همدیگرمی ه میکارگران ردوبدل شنید پروژه که در میانِ کارِ

  "آیی، یه روز هم میری! روز می 
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ای، این جمله  کارهای پروژه رونقِ ی فشرده و شعار درآمده، کارکردی دوگانه دارد، در دوره صورتِ این کالم که به

ش را به کول اَ گفت و ساک نفس این جمله را می شد، کارگر با اعتمادبه از روی میل و رضایت نسبی تکرار می

خصوص هر چه  هرسی بود؛ اما در جمهوری اسالمی و ب دست  رفت و کار هم قابلِ و دنبال کار دیگری میکشید  می

 ی شعارگونه ی شود، جمله تر به رکود و تعطیلی کشیده می پروژه بیش شویم و کارِ تر می های اخیر نزدیک به سال

ردش شبیه کارکرد تعریفی است که مارکس کارک "آیی و یه روز هم میری! پروژه است، یه روز می کارِ"–کارگران 

کنونی که  ای هم در شرایطِ کارگر پروژه” دردمنداست مذهب آه مردمِ“که  دریک مورد از مذهب دارد، این

خودش را  که تحملِ گونه حامی و پشتیبانی ندارد، برای این شود و هیچ ش دارد از کار کوتاه میاَ بیند، دست می

آیی و یه  کار پروژه است، یه روز می“برد.  بدهد در حالتی انفعالی به این جمله پناه می باال ببرد و خود را تسکین

ای  پروژه کارگرانِ که این کالمِ تری در کار است. درصورتی کم برگشتِ داند احتمالِ که می بااین” روی. روز هم می

گفتند:  ای تفاوت بسیار دارد. آنان می وژهآبادان، اولین سندیکای کارگران پر ایِ پروژه سندیکای کارگرانِ سنتِ با

 ۴” نمایی حقانیت خود را ثابت کند. سندیکا اصالً خط عیسی مسیح را ندارد که با مظلوم“

 –تر تا یکی  روز و گاهی بیش 2۶کاری که شامل  شیفیتِ کار و مشکالتی که طیِ ای وقتی سختیِ پروژه کارگرِ

کار،  شود. عالوه بر دشواریِ شدید می گیِ هگی و فرسود هخست دچار کند، می تحمل انجامد، می طول به ماه دو

کیفیت و بدون چاشنی، بدونِ ی آسایشی و رفاهی، تغذیه های کارگاهی با حداقل امکاناتِ گاه گی در خواب هزند

حقوقی و کاران روی مسائل  بد و غیر کافی، تنش با پیمان های بهداشتیِ روانی و دوری از خانواده، سرویس مسائلِ

کار،  ای در مواقعِ پروژه دیگری که کارگرِ کار و مواردِ خراش در محیطِ دل رو بودن با سوانح و حوادثِ هصنفی، روب

کارگر در رویارویی با این مشکالت به آخر رسیده و فرسوده  رو بوده. زمانی که تحملِ هها روب طور روزمره با آن به

کارگر  استراحتِ مت جسمی و روانی کارگر مورد تهدید قرارگرفته، رستِشود، با باری از نامالیمات که سال می

ها  آنتواند فکر خود را از مشکالتی که در این مدت با  که نمی ای باحالی نزار و درحالی پروژه رسد. کارگرِ فرامی

                                                           
1
 آرشیومقاالت سازمان فداییان اقلیت-کارگری به نقل از یک گزارش  
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خود را شود. جایی که کارگر چند روز رست  خود می ی زندگی و خانه محلِ ی مواجه بوده رها کند، روانه

شود. همان  رو می هبا آرامش سپری کند. در خانه با مشکالتی از نوع دیگری روب شاَ خانواده بایست در کنارِ می

اجتماعی، اعتیاد و -اقتصادی عمومیِ ها فکرمی کرد. بحرانِ شیفت کاری خود به آن مشکالتی که کارگر در تمامِ

 متأهلِ کارگرانِ. دیگری بسیار موارد…های اجتماعی و بند باری، سقوط ارزش مواد مخدر، فحشاء و بی معضلِ

ها را  هایی که آن شان از ناهنجاریِ کنند، آیا پسر و دختر جوان ای که دور از خانواده هستند، با خود فکر می پروژه

ها پیش نیامده؟ آیا فرزندان و  ای در تحصیل آن اند و در سالمت هستند؟ آیا وقفه محاصره کرده، محفوظ مانده

اند؟  شان سالمت هستند؟ آیا سالمتی خود را از بیماری که دچار شده بودند بازیافتهِ های کوچک و خردسال بچه

گی به وضع  ههای روزمره، رسید مایحتاج زندگی، هزینه زنش چگونه با مشکالت زندگی کنار خواهد آمد، گرانیِ

این مشکالت  ی همه با توانسته آیا …فیش بهای آب، برق، گاز و آموزش آنان، پرداختِ گیریِ پیش و اَ های بچه

بلوغ آنان آغازشده کنار  سنیِ ی ترش که دوره های بزرگ ش به آخر نرسیده؟ چگونه با بچهاَ توانایی -مبارزه کند

کارگر مستولی  بر جسم و بدنِبدن، کرختی و سستی ناشی از کار سنگین و پرشتاب، چنان  گیِ هآمده؟ کوفت

منفی که  مفرط و واکنشِ گیِ هش بیدار بماند. خستاَ های تواند در کنار خانواده و بچه است که ساعاتی محدود می

نیمه  کند تا دریک وضعیتِ دهد، غیرمستقیم به کارگر کمک می استراحت، بدن از خود نشان می ی اولیه ساعاتِ

تر شود.  ها است، طوالنی احوال آن جویِو وگو و پرس گفت ش گرمِاَ های محدود را که با بچه هوشیار این ساعاتِ

، به خواب و استراحت عمیقی دهند ش را آزار میاَ ای که در انتظارش بوده و ذهن مشغله ی خسته با همه کارگرِ

ظارش بوده، دریک چشم به کاری در انت استراحتی که کارگر بخصوص در روزهای آخر شیفتِ رود. رستِ فرومی

کند. با شتاب و عجله برخی از کارهایی را که مربوط به خانواده و  هم زدن، آغاز به شمارش معکوس می

 روز دو–دهد. بعد از یکی  طور نصفه و نیمه انجام می ش است که احتیاج به حضور او ضروری بوده، بهاَ های بچه

کند.  مراه با نگرانی وجودش را تسخیرمیاست، احساسی تلخ، ه گی و کرختی هخست حالت دریک هنوز که درحالی

گیرد، کارگر در خانه است، ذهن  ش شدت میاَ اجباری درجان بازگشت به کارِ کارگر برطرف نشده، تبِ گیِ هخست

رست  شود، کاری که رنج و زحمت زیادی برای او به همراه دارد، روزهای محدودِ طرف کار کشیده می و فکرش به
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 بازگشت به خانه بوده، همین مقدار از ساعاتِ تر در مسیرِ تر یا بیش شود. بیست ساعت کم شماری می تساع

 !مطلق گیِ هکار اختصاص بدهد. رنگ و شکلی ازخودبیگان مجدد به محلِ محدود رست را باید برای بازگشتِ
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گردد. گرایش  مشروطیت برمی از انقالبِهای پیش  ، به سالایران کارگرِ ی طبقه گیریِ شکل سرآغازِ

 ی دوره ما را از قعرِ ی مشروطیت جامعه بارزی داشت. انقالبِ دمکراسی و کارگری در این انقالب نقشِ سوسیال

شهری سوق داد. شهرها شروع  ی جامعه یک سمت به و آورد بیرون روستایی و عشایری –ایلی  ی جامعه تاریکِ

گسترده گردید.  اجتماعیِ مؤثر وارد مبارزاتِ عنوان یک نیروی اجتماعیِ ایران به کارگرِ ی به توسعه نمودند. طبقه

پنجاه همراه با  ی ارضی و در دهه شهرها، بعد از انقالبِ قوای جمعیتی به نفعِ در به هم خوردن توازنِ

خصوص در  هان و ببسیاری از ایر خارجی و داخلی در نقاطِ کاریِ های پیمان های صنعتی، شرکت وساز ساخت

کارگران  عزیمتِ ی شوند، نقطه نفت و پتروشیمی می وساز، عمدتاً در صنایعِ ساخت جنوب مشغولِ مناطقِ

 .شود کارگر آغاز می ی یک بخش از طبقه ی مثابه ای به پروژه

طور که  آورده، البته همان ایران به عمل کارگرِ ی دانا از طبقه سرانگشتی که آقای فریبرز رییس مطابق یک آمارِ

افراد دیگر با ضمیمه یا حذف کردن بخشی از  خودش گفته، شاید این طبقه و تعریفی که او از آن آورده، از طرفِ

طور تقریبی  ایران داده شود! ایشان به کارگرِ ی تغییراتی در آمار نهایی و در تعریف طبقه ،این طبقه جامعه از افرادِ



ای کارگرانِ پروژه 9   

درصد  ۹2تا  ۹۳ای که  پروژه داند. کارگرانِ پنج میلیون نفر میو ی کارگر ایران را بیش از بیست طبقه هاییِن رقمِ

 .شود نفر می میلیون ها رقمی بیش از هشت اد آندهند، تعد ایران را تشکیل می کارگرِ ی از طبقه

اند.  های محروم برخاسته حاشیه شهری استانهای  شاء روستایی دارند و یا از خانوادهنای عموماً م پروژه کارگرانِ

  ای پروژه اولین سندیکای کارگرانِ پاگیریِ ی محلی بود که در دوره ی ساده شاید همین مشترکات با کارگرانِ

ای متعلق به  پروژه نام سندیکا آورده بودند. بخش وسیعی از کارگرانِ ی فصلی را هم در دنباله کارگرانِ آبادان، نامِ

اجتماعی نتوانستند به  محرومیت، فقر و دیگر مشکالتِ های محروم و فقیری هستند که به علتِ خانواده

تحصیالت ادامه بدهند و یا موفق به یافتن کار و شغلی با درآمد در محل سکونت خود نشدند، سرخورده و ناچار، 

های  سکونت. البته در سال و محلِ ای بروند، کار در مناطقی دور از خانواده کارهای پروژه طرفِ مجبور شدند، به

کرده، بخشی  تحصیل جوانانِ روزافزون در میانِ کاریِ بی یمنِ به و …های کاردان، مدبر و اخیر به میمنت دولت

 .ای شدند کارگر، وارد کارهای پروژه عنوانِ بههم از این جوانان 

ای بود که  های رونق کارهای پروژه پنجاه، یکی و دو سال پیش از انقالب یکی از دوره ی دهه دومِ ی های نیمه سال

آن، سندی است مربوط  ی بندی شده جمع ی وهفت هم تداوم داشته و یک تجربه پنجاه های بهمنِ در بعد از سال

 2.که در اختیار ماستی آبادان، ا پروژه سندیکای کارگرانِبه 

های واگذاری، نفت،  خصوص در جنوب و بنادر جنوبی فراوان بود و عمدتاً پروژه های ب وژهها کارهای پر در این سال

ای که از آن  وپنج سال است، بهتر با دوره گاز و پتروشیمی بودند. کارگرانی که امروز سن آنان بین پنجاه و پنجاه

روژه و شرکت را برای کار کنند که دریک روز سه پ شود آشنا هستند، بعضی از این افراد صحبت می یاد می

 !کار شوند نظرشان مشغولِ مناسب و موردِ کردند تا در محلِ نام عوض می دلخواه و با مزیت بهتر بعد از ثبت
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گان و افرادی را همراه با پول  های، نمایند های پروژه طرح کاران و مجریانِ های جلوتر از این تاریخ، پیمان در سال

کردند. تا با بستن قرارداد با این نیروهای کار، به  کار شده و ارزان داشت، گسیل می به مناطقی که نیروی کار بی

 !کار بکنند مراکزِ ی آنان را روانه کارانِ پیمان ی هزینه

چیز  بر همه رفته گسترده شد و جنگ رفته شومِ ی وهفت کارهای پروژه در جریان بود تا سایه پنجاهسال بعد از 

با تفاوت زیاد از یکی دو سال پیش و پس از  تر گرفت، منتها ای شدت بیش کارهای پروژهبعد از جنگ  غلبه کرد.

رفت تا دچار تغییر و تحول  ای که می توانست از جامعه سلطنت می ها نه رژیمِ وهفت. در آن سال پنجاه بهمنِ

د دربیاورد، از چیز را به کنترل و در مهار خو خواست همه بشود، جلوگیری کند و نه رژیم اسالمی بعداً که می

و آگاه  ای باسواد پروژه کارگرانِ آزاد نسبی، تالش و فعالیتِ همین شرایطِ آمد. در کشاکشِ ی این کاربرمی عهده

نشیند و سندیکای  های کارگری بود که به بار می تشکل در جنوب در ماهشهر و در آبادان در راستای ایجادِ

اسالمی، در  رژیمِ ر قدرتیِدَها بود. در شرایط استیالی قَ این تالش و کوشش ی آبادان نتیجه ایِ پروژه کارگرانِ

های  کلای فرصت داده نشد تا تش گاه به کارگران پروژه هیچسیاسی  های بعد از جنگ و با تحمیل فشارِ تمام سال

 ۹”خود را به وجود بیاورند.

گی  هزند مخارجِ کاری درآمدی نداشتند. همواره تأمینِ های بی ماه که طیِ ای به دلیل آن پروژه عموماً کارگرانِ“

های خارجی و  بسیاری از شرکت ،۴۹27ای در سال  توده تظاهراتِ آنان بود. با شروعِ های فکریِ یکی از مشغله

ها متوقف ماندند و  کارگران از ایران فرار کردند و پروژه حقوقِ پرداختِ داخلی بدونِ بزرگِ دارانِ چنین سرمایه هم

سندیکای  گیریِ شکل عینیِ ی ترین پایه شدند. این مسئله مهم کارمی وسیع بی ای در سطحِ پروژه کارگرانِ

این کارگران به وجود  وسیعی را در بین اکثریتِ ری و فشارهای ناشی از آن نارضایتیِکا بی ای بود. موجِ پروژه

همین  آبادان شکل گرفت. در خاللِ« کارِ ی اداره» آورده و تحرکاتی را در میان آنان دامن زد. تجمعاتی در اطرافِ

کار را متقاعد کردند  بی ارگرانِشاه داشتند ک رژیمِ ضدِ مبارزاتِ ی رویی که سابقه تجمعات بود که کارگران پیش

                                                           
3
 آرشیومقاالت سازمان فداییان اقلیت-نقل از یک گزارش کارگری  
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کارگری به وجود آورده و  که حق گرفتنی است و نه دادنی و اگر قرار است حق خود را بگیریم باید یک تشکیالتِ

 .های خویش را عملی کنیم گی خواست هبا اتحاد و همبست

های جمعی و  تمنتقل کردند. بعد از مشور« آبادان نفتِگاه ِ دانش» ی خویش را به محوطه کار اجتماعِ بی کارگرانِ

 ۱”های خود را آغاز کرد. سس فعالیتتشکل سندیکا شکل گرفت و هیئت مؤ ی ایده ای با کارگران، توده

 کارگرانِ و چپ عمدتاً محلی،–سیاسی  فکرانِ آبادان، روشن  ای و فصلیِ پروژه سندیکای کارگرانِ گانِ هبرپاکنند

کردند. در آبادان  نفت و گاز و پتروشیمی کار و فعالیت می های صنایعِ ها بودند که در پروژه نسمپات مرتبط با آ

 گشت به مبارزاتِ آن برمی ی فکران از قبل وجود داشت و سابقه کارگران و روشن کاری میانِ فعالیت و هم ی زمینه

آبادان که در خارج  ی کرده چپ و تحصیل بیستم. جوانانِ اول قرنِ ی نفت در نیمه صنایعِ کارگریِ جنبشِ

سیاسی،  باری از تجربه و فعالیتِ کارگری داشتند، با کوله گی تعلقاتِ هخانواد خوانده بودند و به لحاظِ درس

ای به کمک آنان  پروژه سندیکای کارگرانِ ی کردند. اساسنامه فکری می ای آبادان را حمایتِ سندیکای پروژه

تالش برای (2کارگران  اقتصادیِ تأمین کار و بهبود وضعِ(۴سندیکا مشتمل بر  اهدافِ تنظیم گردید. کلیاتِ

های جانبی سندیکا.  ایجاد تشکل(۱آنان  فرهنگی میانِ آموزش دادن به کارگران و کارِ(۹سندیکا  سری کردنِسرا

 .ای بود الذکر دارای زیرمجموعه هرکدام از موارد فوق

کارگران "نویسد: ای آبادان می سندیکای کارگران پروژه فعالیتِ امونِدر تحقیق و بررسی خود پیر جافک

عنوان نماینده و مسئولین سندیکا انتخاب کردند.  عمومی هفت تن از کارگران را به کننده در مجمعِ شرکت

 ازجمله …رفقانی چون مصطفی آبکاشک، علی چهارمحالی کاییدی، محمدعلی ابرندی، حمید شط زاده و

 ".بودند منتخبین
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 ای آبادان و حومه، از طرفِ سندیکای پروژه کسوتِ پیش فعالینِ داشت در بزرگ” یادبود “ای بانام  در مقاله

ای  مدیره )سندیکای کارگران پروژه اعضای هیئت":نویسد می آقاجری ناصر –ای  پروژه نیروی کارِ ی اتحادیه

بهمن -۱حمید شط زاده -۹ابراندی )محمدعلی ابرندی؟( …-2سید فاخر شجری -۴آبادان( عبارت بودند از: 

خسرو مالزاده حسابدار. این -۳مجید آبادانی  -۸مصطفی آب پاشک -7عیسی مردانی -۶یداهلل یعقوبی -2رودانی 

گذاران این تشکیالت کارگری در  مدیره و چند سندیکالیست بسیار قدیمی چون آقای ناصرخاکسار بنیان هیئت

های سندیکا  این افراد فعاالن دیگری وجود داشتند که نقش بسیار مثبتی در فعالیت کنارِ آبادان بودند. در

ای آبادان،  سندیکای پروژه گیِه ویژ ".داشتند مانند آقایان جعفر روز علی زاده، خسرو جشنی و غریب اسماعیلی

جانبه  مند و همه هدف ی، نگاهِسیاسی طبقات-ی تئوریک گی مبارزه هانقالبی، سعی در پاکیز ی گیری در مبارزه پی

مند در  ای و توان توده گیریِ  فعال، توانایی در ارتباط گریِ کارگری، دخالت جامعه و جنبشِ سیاسیِ به مسائلِ

آن  انقالبیِکمونیستی در شرایط ِ جنبشِ های نمایان و انقالبی، متأثر از وجه غالبِ گی هدهی بود. این ویژ سازمان

 .ایران بود ی جامعه روزِ

 .دهی و متشکل کند ای را سازمان تن از کارگران پروژه ۴۱۳۳۳ش توانست اَ فعالیت کوتاهِ سندیکا در مدتِ

وحوش  که آن را در حول” های پیمودن با گام“ی دارد بانام حجم کم آبادانی، رمانِ ی نسیم خاکسار نویسنده

-سیاسی  صمیمی و نزدیکِ ی ها رابطه"خاکسار". است وشتهآبادان ن ایِ پروژه کارگرانِ فعالیتِ های آغازینِ سال

ای در  پروژه کارگرانِ ی نوعی سرگذشت و روایتی است از مبارزه ای داشتند. کتاب، به پروژه تشکیالتی با کارگرانِ

در نوع خود، تنها  آن است و ی گی و روانی مشخصه هسندیکا. کتاب که ساد گیریِ کوتاهی پیش از شکل ی فاصله

مند  عالقه ی کند. خواننده ای آبادان را بازگویی می پروژه کارگرانِ صنفیِ–سیاسی  کتابی است که تالش و فعالیتِ

در فضا و روابط میان  شود و همچنین سرشار از اشتیاق و احساس می کتاب، کارگری، هنگام خواندنِ به مسائلِ

ای و فرهنگ  پروژه کارگریِ فعالینِ های متفاوت و موقعیتِ ت، اخالق، نگاهیاای قرارمی گیرد. باروح ن پروژهکارگرا

 .شود جنوب آشنا می وخوی کارگرانِ و خلق
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 ی کارگری و برخاسته از رابطه یک حلقه از جنبشِ ی مثابه ای به کارهای پروژه ی کارگری در حوزه ی مبارزه

 است. ناعادالنه و استثماری میان کار و سرمایه همواره در جریان بوده

کارگری تبدیل شدیم. با  صنفیِ کارگر فنی به یک سازمانِ ۱۳۳تبریز با  پتروشیمیِ ضمن ساختِ 72در سال "

ها  تحصنپارچه و تظاهرات و  ما تشکل یکی  برگ برنده  دولتی و دولتی که یمهماهه با نهادهای ن ۱یک درگیریِ

ترین  آن موقع تبریز توانستیم بزرگ قضاییه و دادستانِ ی تبریز بود. با کمک قوه در جلوی استانداری و فرمانداریِ

ماه را  ۱آمد و حقوق  یک به جنگ ما می وکیل پایه ۱نفت آن زمان را محکوم کنیم که همیشه با  شرکت صنایعِ

گوشه و  وجوی کار به یک زی و دریافت حقوق هرکدام در جستماه چالش به دست بیاوریم. ولی با پیرو ۱پس از 

 ".یک پروژه رفتیم و درنهایت از هم گسستیم
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هم  در فراساحل بندرعباس یک تعاونی کار به وجود آوردیم تا بتوانیم همیشه در کنارِ 7۸و  77های  در سال"

 ".گی را خنثی کنیم هکارکنیم و پراکند

سوی یک  ای به های کتبی و نظرخواهی از کارگران و نیروی کار پروژه شورتبعدی رفتیم و با م ی به پروژه"

ماه بعد کار به پایان رسید و  ۶تشکل پیش رفتیم؛ و پس از دو سال و اندی تالش اعالم موجودیت نمودیم. ولی 

ما یک  ارتباطِا دو نفر از آن دو هزار نفر کنار هم نیستیم؛ و ای که حت گونه هم جدا شدیم. بهبازهم ما از 

 ".تلفنی شده استارتباط ِ

یک تشکل  گیریِ شکل ی یابی که گاهی تا آستانه تشکل گیر در جهتِ های پی ای عالوه بر تالش پروژه کارگرانِ

ِ  کاران و ابواب اعتصاب و تعرض، درگیری با پیمان آنان در اشکالِ جمعی و اعتراضیِ ی رفتند، مبارزه پیش می

 .و مطالبات صنفی هم در جریان بوده است ها افتاده و دیگر خواست عقب روی حقوقِ آنان، همواره جمعیِ

ماه حقوق نگرفته  7فروش نبودند.  کدام آدم کارگر داشت، ولی هیچ ۱۳۳گاما  شرکت  ۴۳و  ۳فاز  ۸2سال "

تصمیم جدی و خطرناک  برادرانه دادند و یکِ شب باهم دستِیک  شان رسیده بود.ِ شان به لبِ بودند. جان

ها هم  آن – ۳۴نفتی  بزرگِ شرکتِ -کارفرما سوی دفاترِ جمعی رفتند به گرفتند. ولی جواب سرباال شنیدند. دسته

ا ها را، حت وضعیت کارتان است. ما پول صورت پیمان ی شود. این وظیفه به ما مربوط نمی گفتند این مسائل

 !کار می گه پول نگرفته گفت: پیمان ایم. یکی از کارگران تر، به او داده بیش

 .کار است کارگاه به ما بده درصد تجهیزِ 2۳ایم و بابت  ش را دادهاَ های وضعیت صورت ی کارفرما گفت: ما پول همه

قبل تصمیم گرفته بودند امروز کار  ها از شبِ اند، خشمگین شدند. آن ها دروغ گفته که مرتب به آن کارگران از این

 ی کرد. کارگران ساکت ولی با شتاب به سایت برگشتند. همه کس فکرش را هم نمی را تمام کنند. کاری که هیچ

دقیقه وقتی  2۳گیر نکنند. بعد از  گام یا محرک دست دادند تاکسی را به نام پیش کارها را همه باهم انجام می

که در  درحالیگی باهم برگشتند،  هخند گرفته بودند، کارگران هم رگران را به ریشکا کارمندان با شوخی حرکتِ
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ها، ابزار و کامپیوترها زیر ضربات کارگران  کار، کانکس پیمان اسکافل قرار داشت. دفاترِ ی دست هرکدام یک لوله

 .شد پودر می

گی با فریاد  هکار هم پیمان ها و دفاترِ کانکس ی همه کارمندان با وحشت پا به فرار گذاشتند. پس از خرد کردنِ

حادثه  که نیروهای انتظامی به محلِ ها از قبل پا به فرار گذاشته بودند. قبل از این رفتند. آن ۳۴سوی دفاتر  به

سایت، دورهم جمع شده  ی گی دریک گوشه هخواستند انجام بدهند، به پایان رسیده بود. هم برسند، کاری که می

 2 ".ای نزده بودند تولید صدمه شده و ابزارِ ارهای انجامبودند. ولی به ک

تأثیر  پروژه بوده، تحتِ درونیِ ای که متأثر از عواملِ موضعی و ویژه این مبارزه عالوه بر تحرکات و تعرضاتِ

 جنگِ اخیر و بعد از پایان گرفتنِ ی سه دهه-کارگری نیز هست. طی دو عمومیِ های اجتماعی و جنبشِ وخیز افت

داری و  ای با سرمایه پروژه کارگرانِ ی عمومی، مبارزه ایران و عراق، به پیروی از جنبشِ میانِ گرِ بیهوده و ویران

قوای مبارزاتی  توازنِ عدمِ تر بانام ونشان ادامه داشته که به علتِ های پیمانکاری، هرچند بطئی و کم شرکت

های اخیر و  ملی! در سال مدعی و دارای عرقِ چپِ گرِ نتوانست پرچم خود را باال ببرد. مرتضی محیط، کنش

کند که  ای با غرور اشاره می کارهای پروژه خود، در ارتباط با تلویزیونیِ ی ساعته یک گیِ ههای هفت دریکی از برنامه

پ چ افراد سیاسی و وابسته به جریاناتِ ای، توسطِ کارهای پروژه کارهای فنی، مدیریتی و اجراییِ اعظمِ بخشِ

و ای  های کار و کارهای پروژه چپ در محیط عناصرِ اند. حضورِ گیرد که از کارهای دولتی محروم شده انجام می

 .ای نیست تازه ی گذارند مسئله یابی می آگاه گرانه و تشکل کارِ ی تأثیری که روی کارگران درزمینه

دائم آنان است. کاری که  غیرِ کارِ ای، ماهیتِ پروژه کارگرانِ یابیِ تشکل تشکیالتی و کارِ کارِ یکی از معضالتِ

 کارِ انجامد، در پایانِ سه سال به طول می-نهایتاً دو  هر پروژه زمانِ بافاصله و گسست همراه است. مدت

ی  ترین مسئله درزمینه د. شاید اصلیشون ای پراکنده می پروژه کار، کارگرانِ ی پروژه و خاتمه وسازِ ساخت
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پروژه باشد. البته عالوه بر استبداد و اختناق که از دیرباز مانعی بر سر راه  کارِ کارگران، همین ویژگیِ یابیِ تشکل

 .است کارگری بوده جنبشِ های اجتماعی و کلیتِ های جنبش کلیه یابیِ سازمان

رو  هاجباری روب کاریِ با بی میان دو پروژه کارِ ی که کار دائم و ثابتی ندارند و بافاصله این ای علیرغمِ کارگران پروژه

مناسبی برخوردار هستند.  خودیِ خودبه یابیِ های سازمان معین و زمینه تشکیالتیِ وسازِ شوند، از یک ساخت می

مشترک را به وجود  کاریِ دوستی، محبت و هم  رشته کوتاهی میان کارگرانِ ای در مدتِ پروژه سخت و شاقِ کارِ

طور  ها در کنار هم به سختی نیمه اجباری و تبعیدی و تحملِ ده در شرایطِفشر گی و کارِ هآورد. زند می

 .کند کارگران را تشدید و محکم می میانِ روزی، پیوندِ شبانه

کارگیری نیروی کار در  استثمار و به ایران، در پی تشدیدِ داریِ جهانی و به پیروی آن سرمایه داریِ سرمایه اقتصادِ

 این وضعیت کرده به ازپیش معترض ای، کارگران را بیش کاری روزانه در کارهای پروژه حداکثر زمان و ساعاتِ

طرف، رژیم،  آنان در یک ی خشن میان کار و سرمایه، میان کارگران وزیر مجموعه ی مبارزه . پروسه و روندِاست

مبرم تبدیل  یک ضرورتِ ای به کاران در طرف دیگر، وجود تشکیالت را برای کارگران پروژه کارفرمایان و پیمان

ای بسیار  پروژه کارگرانِ دهیِ سازمان ی جمعی به این گستردگی نبود، مسئله  ارتباطِ کند. درگذشته که وسایلِ می

این کارگران  یابیِ تشکل جمعی غلبه بر مشکالت و موانعِ  ِ ارتباط مشکل بود؛ اما امروز با استفاده از ابزار و وسایلِ

 ۶.کند تر می را آسان

                                                           
این تشکل، خود  ۲ ی ی شماره در اطالعیه«. ای ایران ی نیروی کار پروژه اتحادیه»گرفته به نام  ای تشکلی شکل ی کارهای پروژه سه ساِل اخیر به همت برخی از فعالیِن کارگری در حوزه-دریکی دو 6

این اطالعیه اشاره «. نفت اشتغال دارند -های صنعتی باشد که در ساخِت پروژه ها، کارگراِن فنی و غیر فنی می ای، مهندسان، تکنسین منظور از نیروی پروژه»کند: گونه تعریف می را در پرانتز این

( ۴های  چاپ رسانده است. در همین اطالعیه سه نفر به نام به ۲۲۲۲ی ی اعتماد شماره ی یک خود را در روزنامه شماره ی اطالعیه ۴۱/۶/۰۹ای مورخه  ی نیروی کاِر پروژه کند که اتحادیه می

نهادها و مراجِع قانونی گی، به  گیری ساعات کار و موضوع بازنشسته ناصر آغاجری، مسئوِل روابط عمومِی این تشکل برای پی( ۳ بیژن دوستانی، نایب مدیریت(۲آباد مدیریت شورا  داریوش خلیل

های  ای ایران در کنار نام دیگر تشکل ی نیروی کار پروژه داند. نام اتحادیه ای می گذرد، این تشکل خود را مدافِع کارگراِن پروژه شوند. امروز بیش از سه سال از فعالیت این تشکل می معرفی می

 .شده است صنفِی طبقه ی کارگر، نامی شناخته-سیاس ی
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روز، دور از  2۱و در بعضی مواقع  2۶تبعیدی خواند، طی مدت  توان کارگرِ ای را با یک تعریف می پروژه کارگرِ

نامناسب انجام سخت، در شرایط ِ ساعت کارِ ۴2شبه پادگانی، روزانه  شهر و خانه، دریک کارگاه با موقعیتِ

دهد و در  اضافی ادامه می تر به کارِ ساعت بیش ۴غروب، گاهی  ۶شود و تا  کار می ی  صبح روانه ۶دهد. ساعتِ می

ساعت کار در روز  ۸ی ای چنان چه دوام بیاورد، با محاسبه پروژه شود. کارگرِ تر از این هم می شرایطی کار طوالنی

شده، در  ینکارگران تعی گیِ هها برای بازنشست نامه ی چه در مقاوله برابر مدتی بیش ازآن 2/۴مطابق قانون کار، 

غبار و در محیطی که سروصدای موتورآالت و ابزار کار وبسیار ناایمن و هوای آلوده به مواد سمی و گرد شرایطِ

گی شود!  هبازنشست ی بیمه رساند، باید کار انجام بدهد تا مشمولِ کارگر آسیب می شدت به شنوایی و مغزِ به

 ی عمر خود را باید کار کند تا مشمول بیمه از ساعاتِسال  ۱2تصورش دردناک و غیرانسانی است. به میزان 

باشد، در  شب در هرماه می 2۶گی شود. البته همین مقدار و کمتر از ساعات روز کار را هم که شامل  هبازنشست

 .کند کارگاه و دور از خانه سپری می

سال  2۴اجتماعی تنها  اند ولی در تأمینِ سال کارکرده ۱2بینیم که حداقل  ها می کشانی را در پروژه زحمت "

کامل بازنشسته  سال دیگر در پروژه کار کنند تا با حقوقِ ۳سال باید  ۶2ها باسنی حدود  کاردارند. آن ی سابقه

سال کارکرده است.  ۹۳سال و دو ماه چنین فردی  ۴۳ها طی  ساعت کار در پروژه ۴2که باروزی  شوند. درحالی

"قانون، کو منطق و کو داد؟ولی کو 
7 

 سواحلِ عربیِ و در کشورهای کوچکِ "توسعهِ درحال"کشورهای جهان، در کشورهای  در اغلبِدر حالی که 

ای  پروژه ها پا گرفت، کارگرانِ های اجتماعی در آن بیمه کار و تأمینِ ما، قانونِ فارس که خیلی دیرتراز کشورِ خلیج

کنند و دو هفته در استراحت  میای، دو هفته کار پروژه کارِ گیِ هکار و ویژ سختیِ صنایع، به علتِ وسازِ در ساخت

تر از  بیش مزایای و حقوق با …های صنعتی نفت، گاز و پروژه کارگرانِ 27سال هستند. در ایران پیش از 

 .کردند روز استراحت می ۴۱روز کار و  ۴۱امروز،
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ای که  این کارگران است. در نامه )رِست(ای افزایش روزهای مرخصی و استراحتِ پروژه کارگرانِ یکی از مطالباتِ

تری شدند.  مرخصی بیش افزایشِ گان مجلس نوشتند و خواستارِ هبه نمایند 7/۱/۳۹ای در تاریخ  پروژه کارگرانِ

 جمهوریِ کارِ قانونِ طبقِ "   : سدنوی وژه است، در این نامه میپر کارگرانِ که مدافعِ ای پروژه نیروی کارِ ی اتحادیه

ساعت  ۸ها را تائید نموده است، روزانه کار  المللی که جمهوری اسالمی آن های بین مقاوله نامه اسالمی و طبقِ

هم نه هرروز، زیرا ازنظر بهداشت جهانی  کاری وجود داشته باشد، آن است و در روز نباید بیش از دو ساعت اضافه

ساعت کارمی  ۴2ای روزی  پروژه که کارگرِ کاری ممتد عوارض درازمدت روانی را در پی دارد. درحالی کار، اضافه

ساعت آن  2۶شود که  ساعت می ۴۶۸کارگر در دو هفته برابر  کارِ کاری. میزانِ ساعت اضافه ۱کند، یعنی هرروز 

ساعت کاری است که  ۱/7۸ش برابر با اَ قانونی ضریبِ ساعت اضافه کاربر اساسِ 2۶کاری است. محاسبه این  اضافه

ساعت  ۴7۶شود که نسبت به  کاری می ساعتِ ۱/۴۳۳ای  پروژه ای یک کارگرِ هفته 2در این صورت جمع کارکرد 

ساعت  ۴۳2تراست و نسبت به  ساعت بیش ۴۱هاست( ای هم جزو آن کارهای سخت )که کار پروژه ی ماهانه کاریِ

ساالنه را محاسبه کنیم که کارگران دیگر  رسمیِ تر است. اگر تعطیالتِ ساعت کم ۶/۴کاری کارهای معمولی تنها 

 ای طیِ پروژه بینیم یک نیروی کارِ کند، می یای تمام آن روزها را کار م کنند ولی کارگر پروژه ها استفاده می از آن

های  سختی و آلودگی هم با توجه به کاری را کارکرده است، آن دو هفته کار بیش از ساعات کار موظف دریک ماهِ

باید دو هفته کار و دو هفته مرخصی  ماهیانه ما می دهیم که کارِ میای پیشنهاد رو ما نیروی کار پروژه کارش ازاین

 کاری یک ماهِ ساعتِ ساعت کار( باشد تا این حالت اردوگاهی کار از میان برود. با توجه به پر شدنِ ۴2انه )با روز

 .ای پرداخت گردد یک ماه کامل به نیروی کار پروژه کارِ حقوق و مزایا و سختیِ ی ای، باید کلیه پروژه کارگرانِ

های آن تقاضایی  ها و دشواری تولیدی( و بابت سختی ی کارخانه تولیدِ بسیار باالی کارمان )تکنیکِ ما بابت ارزشِ

ای توجه شود و انتظار داریم، با توجه  پروژه کارِ کار نیرویِ قانونیِ ایم، بلکه تنها انتظار داریم به این مواردِ نداشته

"گی شود. هقانون رسید صریحِ شده، به این موارد نقضِ به این موارد اعالم
۸ 
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ها و  ش را برای نشنیدن حرفاَ های ای ندارد. گوش پروژه آن، هیچ پیامی برای کارگرانِ جاریِ مصوباتِکار و  قانونِ

ای را نفی و انکار کرده، بلکه در  پروژه جویِ مطالبه تنها کارگرانِ ای گرفته است. نه های کارگران پروژه خواست

جهانی هرروز بخشی از  پول و بانکِ المللیِ بین صندوقِ یها های تسلیم طلبانه در مقابل پیشنهاد راستای سیاست

روزانه  همین تعرضاتِ دهند. به خاطرِ های تأمین اجتماعی کارگران را مورد یورش قرار می حقوق و مزایای بیمه

ی تعرضی و  کارگران اغلب دفاعی بوده. مبارزه ی شود، مبارزه ای می خصوص پروژه هکه به حقوق کارگران، ب

ای فاصله زیادی دارد.  پروژهصنعتی و غیرِ کارگرانِ مطالباتِ ای تا رسیدن به سقفِ پروژه کارگرانِ ی جویانه مطالبه

آمده، گرد  شان پیش ای، شبیه وضعیت جمعیتی است که بنا به شرایط و ضرورتی که برای پروژه کارگرانِ موقعیتِ

با  خود بپردازند و فوریِ حداقلِ و مطالباتِشان باالگرفته، تنها فرصت دارند به خواست ِ اند و جمعیت هم آمده

همیشه باید از  ای دارند، تفاوت بسیاری دارند. دهش نهادینه و حقوقِ هستند کارگرانی که دارای یک وضعیت ثابت

 طرحِ ای فرصتِ پروژه رو کارگرانِ های فوری خود را طلب کنند. ازاین کار حداقل خواست کارفرما و پیمان

 کار و مصوباتِ ای که قانونِ افتاده عقب ها و مطالباتِ و کالن خود را نخواهند داشت. خواستهای اساسی  خواست

کارگری  جاریِ ها در چارچوب حقوقِ ای برای باب گشایش آن بیند و روزنه ها نمی جاری، ضرورتی برای حل آن

. با است پاسخی به آنان داده نشدهای که تاکنون  پروژه کارگرانِ ی مانده زمین ها و مطالباتِ وجود ندارد! خواست

ای مشغول کار هستند مشمول این  تری که کارگران پروژه ویژه، مراکز بیش مناطقِ کارِ قانونِ سری کردنِسرا

 دیگر در بر خواهد گرفت. کارگرانِ تری را در مناطقِ بیشای کارگران  پروژه کارگرانِ شوند و بی حقوقیِ قانون می

تر از  ای پایین پروژه های کارگرانِ خواست شوند. کفِ های خود دچار مشکل می خواست بندیِ ای برای الویت پروژه

ای  پروژه های کارگرانِ ترین خواست کارگری است. یکی از محوری جنبشِ های دیگرِ های بخش خواست کفِ

 .آنان است های اجتماعیِ بیمه تأمینِ

طوالنی به خود  قرون و اعصارِ اجتماعی را طیِ فکر انسانِ انسانی، موضوعی بوده که همواره، ی عادالنه نظامِ

کبیر  انقالبِ مشغول داشته و برای تحقق بخشیدن به آن کوشش نمود. این فکر حداقل در دو قرن اخیر، از آغازِ
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اکتبر  سوسیالیستیِ اجتماعیِ به شکل اهدافی برای نیروهای اجتماعی تبدیل شد. انقالبِ ۴7۸۳فرانسه در سال 

ای به  شده ریزی مدون و برنامه عموم مردم را به شکلِ کارگرِ ی طبقه های اجتماعی بیمه شوروی تأمینِ ۴۳۴7

اخیر در  یک قرنِ مبارزاتیِ اکتبر، در راستای تاریخِ انقالبِ آوردِ فوری خود تبدیل نمود. این دست یکی از اهدافِ

ای  برنامه مردم به شکل وسیعی به هدفِ اجتماعیِ مینِشمولی به خود گرفت. امروز تأ جهان دنیا، شکلِ ی عرصه

 هایی در توازنِ داری با تفاوت شده، کشورهای سرمایه دمکراتیک تبدیل کارگر جهانی و نیروهای اجتماعیِ ی طبقه

 های تأمینِ رو، به بخشی از بیمه پیش کارگر و نیروهای اجتماعیِ ی طبقه فشارِ اجتماعی و زیرِ قوای مبارزاتِ

تفریحی، بهداشت، دارو و –رفاهی  امکاناتِ اند. ایجادِ نسبی، تن داده طورِ کارگر و مردم به ی طبقه تماعیِاج

اشتغال برای  اجباری، ایجادِ مهدکودک و آموزشِ مندان و معلولین، ایجادِ درمان، مراقبت و نگهداری از سال

 ی طبقه ی های اجتماعی در پرتو مبارزه مزایای بیمهکار و دیگر  بی کاری به کارگرانِ بی ی کارگران، دادن بیمه

 .داری تحمیل شده است کشورهای سرمایه اعظمِ کش به بخشِ کارگر و زحمت

افراد ازجمله  انسانیِ حقوقِ کارگر، تأمینِ ی طبقه گیریِ مشروطیت و شکل زمان با انقالبِ در کشور ما هم

کار و  قانونِ ۴۹22کارگر در سال  ی طبقه جمعی و پایداریِ مبارزاتِ مطرح جامعه گردید. به دنبالِ موضوعاتِ

های تأمین اجتماعی  سال از عمر بیمه 7۳که نزدیک به  های اجتماعی، تأسیس گردید. شگفتا درحالی بیمه تأمینِ

 های زیر ده نفر و کارگرانِ کارگاه خصوص کارگرانِ هایران و ب کارگرِ ی طبقه اعظمِ گذرد، هنوز بخشِ در ایران می

های اجتماعی محروم هستند،  بیمه دهند، از مزایای تأمینِ کارگر را تشکیل می ی طبقه ای که اکثریتِ پروژه

عظیم  مندترین کشورها است! این ثروتِ زمینی یکی از ثروتزیرمنابع زمینی و که کشور ما به لحاظِ درحالی

 .تمردم اس آحادِ ی متعلق به همه

الزام به بیمه  کارفرما، در بابِ ی مناطق، هیچ تکلیفی که متوجه اشتغالِ مقرراتِ موادِ در هیچ کجا در سایرِ ..."

 خاصِ مقرراتِ موجبِ آزاد و ویژه به مناطقِ ش باشد ذکر نشده است یعنی درهرحال کارفرمایانِاَ کارگران نمودنِ

شاغل در  کارگرانِ...." ،"....اند شان نشدهِ ای )مکلف( به بیمه نمودن کارگران آن مناطق، در هیچ ماده یا تبصره
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باشند. )از سال  قانون کار نمی پوششِ کشورمان، تحتِ اقتصادیِ ی ویژه صنعتی و نیز مناطقِ -تجاری آزادِ مناطقِ

۴۹۶۳)   ."۳ 

ای در سرمای زمستان در شمال و غرب و در شرجی و گرمای تابستان جنوب، در حالی کار  پروژه کارگرانِ

 کارِ مراکزِ ویژه نامیدنِ ی های اجتماعی محروم هستند. منطقه کار و بیمه قانونِ کنند که از مزایای حقوقیِ می

طلب، در  سودجو و فرصت انِکار ای در جنوب و عسلویه موجب شده تا کارفرماها و پیمان پروژه کارگرانِ

 .های اجتماعی معاف کرده تسری بدهند ویژه را که کارگران را از بیمه ی منطقه این مرزبوم قانونِ ی چهارگوشه

 ساعت در روز، عدمِ ۴2طوالنی تا  ی روزانه های متمادی، کارِ سال طوالنی طیِ کارِ ای به علتِ پروژه کارگرِ

 های بدونِ گاه گی در خواب هو مناسب، کار در فضای آزاد و بدون سرپناه، زند کافی ی بهداشت و درمان و تغذیه

گی جدا از  هزند ورزشی و سالمتی، رنج و ناراحتی روانی و روحیِ تفریح و شادی و امکاناتِ امکانات، نداشتنِ

 اجتماعیِ–بد اقتصادی  کاری و اخراج از کار، فکر کردن به فرزندان و خانواده، در شرایطِ خانواده، استرس بی

 ای را در مدتِ پروژه بارشان، کارگرِ دهند، سنگینیِ دست هم می به جامعه، ازجمله مسائلی هستند که وقتی دست

 .روند این مشکالت عمر کوتاهی دارند و زود از بین می تحملِ ای براثرِ پروژه آورد. کارگرانِ زانو درمی کوتاهی به

ساعت کار  ۴2روزی  با توجه به خواهد بازنشسته شود، ل کارکرد، میسا ۹۳تی پس از ای وق پروژه یک نیروی کارِ"

شود،  تر به کارگر پرداخت گردد که پرداخت نمی درصد بیش ۱۳باید  کاری که می ساعت اضافه ۱که روزانه 

ها و  رسد. نیروی کار بیکار شده برای پیدا کردن کار جدید ماه سال کارکرد می 2۳محاسبه شود این رقم به باالی 

شود و از بیمه بیکاری  شود. این مدت بیکاری جزو کارکرد محسوب نمی گاهی به یکی دو سال بیکاری کشیده می

پروژه استخوان خرد سال در  ۱۳تر از  رو این نیروی کار اکثراً بیش ازاین .توان استفاده کرد بار می هم تنها یک

ندرت  ای گرفته شود، خواهید دید به پروژه از کارگرانِ چه یک آمار دقیقِ گی برسد. چنان هکنند تا به بازنشست می

ای  سال کارکرد یا در حوادث جاده ۹۳ها قبل از پر کردن  گی رسیده باشند. آن های به بازنشست پروژه از کارگرانِ
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اند؛ و  گی شده هگرفت اند و یا دچار برق اند و یا در محیط کار از داربست سقوط کرده بین خانه و پروژه از بین رفته

ندرت یک کارگر  اند. به رفته آن سکته کرده و ازمیان بارِ های زیان گی هکار و آلود های محیطِ یا در اثر استرس

 ۴۳"ببرد.ای  گی بهره های با این شرایط کار غیرانسانی بتواند از مزایای بازنشست پروژه

 قانونی و مقامات، در مورد وضعیتِ خود خطاب به مراجعِ 2ی شماره ی ای در اطالعیه پروژه نیروی کارِ ی اتحادیه

 نویسد:  ای می پروژه گی نیروی کارِ هبازنشست

گی و بدون استفاده از تعطیالت رسمی که دیگر  ههمیش کارِ ای که با روزانه دوازده ساعتِ پروژه نیروی کارِ"

 ۴2روزانه  ماه کارِ 2سال و  ۴۳گی را طی  هکاری برای بازنشست سال ساعتِ ۹۳کنند،  کارگران از آن استفاده می

های  ای، کار در ارتفاع و خطر سقوط همراه با آلودگی پروژه کارِ سختیِ رسانند. با توجه به ساعته، به انجام می

روز را  22الی  2۹تی، شیمیایی در محیط کار و با توجه به این واقعیت که این نیروی کار هرماه مدت گازی، صو

ش. با اَ های ها و دشواری کاستی ی هم با همه گی کنند، آن هها زند گاه باید دور از خانواده، دور از شهر و در خواب

با در نظر گرفتن نماید،  ش وارد میاَ او و خانوادهروانی و جسمی فراوانی به  که این شرایط صدماتِ توجه به این

سال  ۹۳ماه، مدت  2سال و  ۴۳ای طی  کار پروژه دشوار، نیرویِ این شرایطِ احتسابِ ا بدونِاین واقعیت که حت

 کشور چون دفترِ قانونیِ خواهد با مراجعه به مراجعِ نفره انتخابی می دهد، از شورای سه کاری انجام می ساعاتِ

 های کشور خواهانِ کار مجلس و تأمین اجتماعی و رسانه ریاست جمهوری، کمسیونِ رهبری، دفترِ معظمِ مقامِ

  ۴۴"ای بشوند. نیروی کار پروژه این وضعیتِ ی قانون درباره اجرایِ

ای در این  کارهای پروژه عمرِ از دهه چند که این علیرغم…مجلس و کارِ گذاری، کمسیونِ حقوقی و قانون مراجعِ

ای در  پروژه کارگرانِ وسیعی از نیروی انسانی این مرزوبوم در غالبِ گذرد و طی چند دهه بخشِ مملکت می

 و…نفت، گاز و پتروشیمی، سدسازی، بزرگِ صنایع و تأسیساتِ وسازِ ساخت سخت و غیرعادی، مشغولِ شرایطِ
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گذار  قانون عنوان نهادِ کار سکوت کرده، مجلس به اند. قانونِ اشتهتر توجهی نسبت به این نیروی کار د کم هستند،

سختی  شرایطِ ای تحتِ که بخش عظیمی از کارگران در کارهای پروژه این به پیروی از همین سکوت علیرغمِ

 داری داخل و خارج از نهادهای سرمایه مشغول کار هستند و از حداقل مزایای اجتماعی محروم هستند، زیر فشارِ

 عظیمِ کند. اگر اهمیتِ این کارگران خودداری می عادالنه و اجتماعیِ حقوقِ هرگونه مصوبه در جهت احقاقِ

خصوص عسلویه و پارس جنوبی در میان نبود،  هویژه، ب ای، در مناطقِ پروژه انبوه کارگرانِ گذاری و حجمِ سرمایه

بر آن به  چ اهرم و اتکای قانونی ندارند تا با تکیهشده بودند. هی ای به یک معنی واقعاً فراموش کارگران پروژه

 !های خود بپردازند خواست

ای که از  که از پروژه این اندازی، بدونِ کنند و پس از استارت و راه سازند، آباد می ای صنعت را می پروژه کارگرانِ

 ی های اجتماعی در دوره مزایای بیمهکه از  ای ببرند، یا این اند، مستقیم بهره وساز آن بوده روز اول در کار ساخت

شوند.  خودشان می گیِ هزند محلِ سپارِ دهند و ره دیگر می ی وردار باشند، آن را تحویل یک عدهکاری برخ بی

شان در کار ِ شود تا زمانی که بار دیگر دست مزایای حقوقی آغاز می حداقلِ آنان بدونِ اجباریِ نشینیِ خانه

شود.  ماه و یک سال طوالنی می ۶و گاهی تا  2،۱اجباری  کاریِ های بی ای بند شود. دوره های تازه راه افتاد پروژه

اند، مجدداً به کار مشغول  کاری که قبالً در آن مشغول کار بوده پیمان کار و یا شرکتِ واسطه دوست، آشنا، هم تا به

ای که در  پروژه کارگرانِ وص در موردِخص هرود، ب ای می عدالتی و ظلم و ستمی که به کارگران پروژه شوند. بی

 که در کارِ وساز هستند، بسیار عریان و ناعادالنه است. این کارگران درحالی آزاد و ویژه مشغول ساخت مناطقِ

های  ندهستند که از حداقل مزایای بیمهاَ کشور مشغول گذاریِ سرمایه ترین بخشِ ترین و مهم وساز اساسی ساخت

 .اند اجتماعی محروم

هایی که  استراحت آنان است. دریکی از نامه ای افزایش روزهای مرخصی و رستِ پروژه کارگرانِ یکی از مطالباتِ

روزهای مرخصی به  برای افزایشِ« ای ایران نیروهای پروژه ی اتحادیه» تشکلِ ی واسطه ای به پروژه کارگرانِ
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ای آنان  های دوره سختی کار شوند و مرخصیاند که مشمول  اند، خواهان این شده گان مجلس نوشته هنمایند

 .افزایش یابد

کار  جدیِ مشکالتِ( …های موجود )ایلنا، اعتماد، آرمان و  دفعات در برخی رسانه ای به نیروهای کار پروژه"

های  اند، ولی باکمال تأسف نهادهای حکومتی در مقابل این خواست ها خود را منعکس نموده ای و پیشنهاد پروژه

ها، کارگران صنعتی و کارگران(  ای )مهندسان، تکنسین پروژه نیروی کارِ ی گران و همهکار قانونی و منطقیِ

 فارس هم به دلیلِ سوی خلیج خیز آن نفت رهای عربیِدنیا ازجمله در کشو ی که در همه اند. درحالی کوت نمودهس

  ا در ایران در فالت قارهگیرد، حت و دو هفته مرخصی صورت میای دو هفته کار  ها کار پروژه این واقعیت درکِ

ساعت  ۸روزی  صورت دو هفته کار دو هفته مرخصی که در حفاری با ای به حفاری و شرکت نفت کارهای پروژه

گیرد، در حفاری که کار باید  روز متوالی صورت می 2۱هم  ساعت و آن ۴2نه مانند کار ما، روزی باشد.  کار می

گیرد. آیا مسئولین  ساعته با دو هفته کار و دو هفته مرخصی انجام می ۸کاری  ساعته ادامه یابد سه نوبت 2۱

 ۴2 "ای پاسخی دارند؟ روهای کار پروژهمحترم برای این تبعیض در حق کارگران و نی
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تاسیس  نفت، گاز، پتروشیمی، سدسازی، ی جهت کارشان سخت و دشوار است که یک پروژه پروژه ازآن کارگرانِ

ای که  فشرده بندیِ زمان ترین زمان و مطابقِ ساز و ایجاد هر نوع صنعت دیگری را باید، در کم و ساخت کارخانه و

خانه و  صنایع و یا وزارت حداکثر دو یا سه سال بسازند و تحویلِ کوتاهِ گرفته، در مدتِ کارفرما انجام از قبل توسطِ

ین به های سنگ خصوص پروژه های، ب دیگری بدهند. متریال و ابزار و وسایلی که در هر پروژه کارفرماییِ هر نهادِ

های متفاوت، مواد  گوناگون، در سایز و اندازه از انبوهی از آهن و آالت متنوع و شود رود، متشکل می کار می

تورها و ژنراتورهای بزرگ و ها، مواد و مصالح ساختمانی، کارگذاری و نصب انواع و اقسام الکترومو شیمیایی و رنگ

 .انتها است و وسایل بسیاری دیگر که جمع بستن و فهرست کردن آنان بیکوچک 
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 -اقتصادی گی، ناشی از بحرانِ ههای زند است، تورم، گرانی و هزینهکاری بسیار باال  بی در شرایطی که میزانِ

شاق و  شود تن به هر کارِ ای مجبور می پروژه صل و درمانده کرده، کارگرانِمعه، کارگر را مستاجا اجتماعیِ

ش کنند تا برند، به کار ادامه بدهند و همواره تال سختی رنج می ای که از آن به ناعادالنه سختی بدهد و در شرایطِ

کارفرما قرار بگیرند.  کنند مورد مقبولیتِ کارفرما را فراهم آورند. کارگران در چنین شرایطی سعی می رضایتِ

طوالنی و شاق وادارند،  عمومی کارگران را استثمار و آنان را به کارِ که در یک نظمِ کار برای این کارفرما و پیمان

های کاری و دیگر کارگران  اکیپ ی دهند، بقیه رگرانسرمشق و نمونه قرار میتوانا را برای دیگر کا کاریِ یک اکیپِ

وسیله  شاغل را به کار اکیپ الگو باال ببرند! کارگرانِ خودشان را به میزان راندمانِ کارِ شوند، میزانِ مجبور می

 کنند تا کارِ رقابت می خودشان وارد دهند و مطابق با نیازِ تهدید قرار می کار موردِ کار و داوطلبِ نیروی بی

 .تری بکنند بیش

فشرده و  طور انجامد، به وساز یک پروژه به طول می مدتی که ساخت ای در همه حالت و در تمامِ پروژه کارگرانِ

 آهنگی با اطرافیان و پروژه، درهم کارِ کار و کارفرما از همان ابتدای استارتِ پیمان کار هستند. ضربتی، مشغولِ

 کنند که در این جهت سرعت دادن به کار تأکید می برایشرکت، به کارگران  سرپرستی و مدیریتِ ی مجموعهزیر

جذبِ پول را تحتِ  کار و کارگر را ملزم به پیشرفتِ حقوقِ کنند، گاهی پرداختِ قرارداد را بهانه می پایانِ مهلتِ

برخی از کارها در یک  کنند. میبهانه  رابایستی ارزیابی شود  وضعیت و کاری که می صورت بها و عنوانِ فهرست

آهنگی در  گاهی برای هم چنین شرایط زمانی خاصی باید انجام گیرد که نیاز به کار پیوسته و بدون وقفه دارد. هم

 مناسباتِ کشی و استثمار سرشتِ سرعت گرفتن کار دارد. سود، بهره تالقی واحدهای کاری نیاز به عدمِ کار و

باشد تا  الذکر دخیل می فوق تر از هرکدام از دالیلِ اصلی در این میان دارد و بیش قشِداری هم که ن سرمایه

کوچ نیست.  ایلی در زمانِ گیِ هشباهت به زند ای بی پروژه کارگرانِ پروژه با شتاب و سرعت کار کنند. کارِ کارگرانِ

تا به مقصد  آورند ، پا از پا افزار درنمیروزایل، شب و  کوچ است، زنان و مردانِ در تمام مدتی که یک ایل در حالِ

وساز در دست  ساخت کار تا زمانی که صنعتی را که در حالِ ای هم از همان آغاز و استارتِ پروژه برسند. کارگرانِ
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آنان را  اندازی و واگذار نکنند، آرامش ندارند. واحدهای کاری هر صبح با یک نقشه که میزان و نوع کارِ دارند، راه

دهند،  مربوطه می دفترِ کار خود را تحویلِ روز زمانی که راندمانِ شوند، پایانِ کار می ی کند، روانه تعیین می

کار  جنبی و ایمنیِ کار، وسایلِ کار، ابزارِ دهند! محلِ کار خود انجام می فردا را با سرپرستِ کارِ مشورت روی نوعِ

 کار به همین شکل تا پایانِ پروژه تا پایانِ یزانی متفاوت از دیروز است. کارگرِکار و نقشه همه به م و درنهایت نوعِ

شود. کارش  ش شروع میاَ اجباری کاریِ رسند که بی دهد. زمانی به آرامش می وقفه به کارش ادامه می پروژه بی

به مادر تمام  نیازش ی ازاین که دورهطبیعت است که مولود بعد خیلی شبیه یک نو گردش و تکامل در جبرِ

ای ساخته و  پروژه نماید! کارخانه و صنعتی را که کارگرِ خود را طرد می ای بانیِ رحمانه بی شود، به شکلِ می

 !اندازد ای کارگر را بیرون می رحمانه بی آخر، به شکلِ اندازی کرده در دقایقِ راه

شود که  گدازی می خراش و جان دل انحِهایی که آورده شد، گاهی منجر به حوادث و سو سرعت در کار به بهانه

باخته و  جان کارگر، یا کارگرانِ برد. خانواده یا خانوادهایی را در ماتمِ کارگاهی را تا چند روز در شوک فرومی

 وسایلِ ی کاری از خریدن و تهیه های پیمان شرکت فوق، خودداریِ نشاند. عالوه بر مواردِ آور خود به عزا می نان

طوالنی و  کارگران از خانواده به مدتِ ناشی از دوریِ روانیِ کارگران، مسائلِ ی استفاده نو و باکیفیت جهتِ ایمنیِ

گی در  هکارگران و کارفرما، غذای نامرتب وزند میانِ کند، تنشِ کارگر را مشغول می جامعه که مرتب فکرِ بحرانِ

ذهنی و منجر به  ی مشغله که موجبِ هستند یگرید مسائل ازجمله…بدون امکانات و های کارگاهیِ گاه خواب

 .شوند حوادث و سوانح برای کارگران می

تر روزی در ایران است که  کارگری را دارد. کم ترین حوادث و سوانحِ ایران یکی از کشورهایی است که بیش

گیرد.  ایرانی را می کارگر2ِکارگری هرروز جان  روزانه سوانحِ طورِ کارگری شنیده نشود. به ی خبری از یک حادثه

 گیِ اعضا هعضو و شکست بدنی، نقصِ های جدیِ آسیب دچارِ باخته، کارگرانِ جان کارگرانِ روزانه چند برابرِ

 .شوند گزارش داده نمیجمهوری اسالمی رژیم  کاری از طرفِ حوادثِ ترِ شوند. بیش می
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 درصدِ تواند با اختصاص دادنِ گیرد و رژیم می را میتعدادی از کارگران  زیادی که روزانه جانِ حوادثِ علیرغمِ

تر چنین کاری را انجام  ها را کاهش دهد، اما کم ها از این حوادث جلوگیری نمایند، یا میزان آن ناچیزی از هزینه

با  جمهوری اسالمی و داریِ سرمایه سویی با رژیمِ خوار و سودجو دریک هم رانت کارانِ دهد. کارفرمایان و پیمان می

حوادثی هستند که برای کارگران رخ  متفاوتی مسببِ جهانی در اشکالِ داریِ گی به نهادهای سرمایه هسرسپرد

 .دهد می

کارگران  کارگری دارد. نسبت به ایمنی و جانِ کردی خشن و ضدِ ای، عمل داری در کارهای پروژه سرمایه

ای از شتاب و کار در شرایطی است که مرتب در  ای آمیزه بر این، کار پروژه انگار است. مضاف تفاوت و سهل بی

 نصب، مونتاژ و عملِ پروژه بسیاری از اوقات اول در کارِ روی است. چون کارگرِ جایی و پیش هجابتغییر،  حالِ

ت در شرایطی ش باشد! گاهی از اوقااَ محلی برای ایمنی جان کاری است، سپس باید در فکرِ کاری یا برش جوش

شود تا بتواند با مهار  ای پیدا می اتکا و یا وسیله ی تر نقطه بسیار خطرناک باید کارش را جلو ببرد، جایی که کم

دردناکی که  حوادثِ نوعِ ش را حفظ کند. برای نشان دادنِاَ خود، مطمئن کارش را انجام بدهد و جان کردنِ

دهد. از  ه این حوادث روی میشرایط و اوضاعی ک گیِ هو چگونای  پروژه کارگرانِ صدمه دیدن و مرگِ موجبِ

 :در اینجا نقل می کنیم بخشی از یک گزارش را "ای روژهکارگران پ گی و کارِ هسی نما از زند"کتاب

وسیع و  ی نظامی( شبکه دولتیِ شرکتِ کارانِ ، پیمان۴2ی شماره مخازنِ ،خارک ی جزیره) …در این پروژه"

 ۹هایی از  های زیرزمینی حفرشده است. کیلومترهای کانال با عمق ها برای عبور لوله پیچیده و تودرتویی از کانال

اینچ  ۴2،۸،2، 22هایی با قطرهای  ها لوله آن هایی از یک متر تا چند متر که در اعماقِ متر و با عرض ۸الی 

دفعات در روز تکرار شود،  ماست و باید به که کار روزانه ی ها روی این کانال کشیده شده است. برای عبور از

خطر طی شود. ولی عمالً تا  کار بدونِ صورت موقت بسازد تا روندِ داربست بهی  تواند یک پل با لوله کار می پیمان

ها  ن کانالزیر این عمل صورت نگرفت. نیروی کار چه با ابزار و چه بدون آن برای عبور از ای ی حادثه قبل از وقوعِ

 7متر و یا از روی یک قوطی بلند پروفیلی با عرض  سانتی ۹۳ضایعاتی با عرض  ی شکسته ی تخته باید از روی یک
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 برگشتنِ پروفیل و یا در اثرِ دقت و یا چرخیدنِ گی وعدمِ هخست هم بدون مهار عبور کند. در صورتِ متر آن سانتی

قربانیان است.  عضو در انتظارِ است. در آن پایین مرگ و یا نقصِاجتناب   قابلِها غیرِ تخته، سقوط روی لوله

 کارِ ها کانال برای بازرسیِ بزرگ را با عبور از ده سایتِ گوشه و کنارِ ترِ بامداد بیش 7مهندس ساسان که از ساعت 

 کارِ برای بازرسیِ ۹۴دقیقه مانده به ساعت نهار مجبور شد به یونیت  ۹۳جوشکاران سرکشی کرده بود ولی 

سوی  سانتی و بدون مهار بود بااحتیاط به آن 7عبور از کانال که یک قوطی پروفیل  کار برود. از تنها امکانِ پیمان

 کیفیت و ندیده گرفتنِ شان حذفِِ سازی های پول دوم و سوم که یکی از راه  دستِ کارِ کانال رفت. پیمان

 گیِ هبازگشت استرس، خست شدت عصبانی کردند. درراهِ ههای متعدد مهندس جوان را ب استانداردهاست با تقلب

زده و عصبانی به کانال بزرگ نزدیک شد و پای  شتاب یها نهایی در نیم روز دقت او را از بین برد و با گام ساعاتِ

دوم پروفیل که مهاری نداشت چرخید. سقوط از ارتفاع سه  متر گذاشت. ولی در گامِ سانتی 7بر پروفیل با عرض 

کانال برخورد کرد؛ و با کتف روی  ی ساسان به دیواره ها صورت گرفت. سر و گردنِ لوله ری بر روی ردیفِمت

 ای  براثر کارهای سخت پروژهجدی دید. کمرش که  ش آسیبِاَ ها افتاد. کتف مهندس مو برداشت و گردن لوله

کاران نگران به  دثه را خبر دهد. همدارای دیسک شده بود، بدتر شد. با تالشی دردناک توانست با موبایلش حا

کارگران محل کار را ترک کرده  ی نهار بود و همه ها یافتند. زمانِ الی لوله وجوی او پرداختند و او را البه جست

سقوط و مجرم حادثه را  بررسی قرارداد تا عللِ حادثه را موردِ آن قسمت محلِ ایمنیِ مسئولِ بودند. پس از حادثه

های بدون پل عبور  این کانال شناسایی و گزارش کند. محل کار من هم در آن محدوده بود. هرروز از کنارِ

 ۹۳بلند با عرض  ی داربست و دوتخته ی بامداد با سرعت سه پل با لوله کار از اولِ کردم. فردای حادثه پیمان می

که در  مفصلی تهیه کرد مبنی بر این ایمنی کار در فردای حادثه گزارشِ لِها قرارداد. مسئو متر روی کانال سانتی

غیر ایمن عبور کرده و حادثه  ایمنی برای عبور وجود داشته ولی نیروی کار از محلِ حادثه چندین پلِ محلِ

غیر ایمن  رِعبو اند محلِ ایمنی محل بودند دستور نداده داده است. ولی اعالم نکرد که چرا ایشان که مسئولِ رخ

دفعات در روز از  ایمنی بهگناه و نیروی کار مقصر شناخته شد. مسئوالن ِ کار بی برچیده شود؟! در گزارش، پیمان

بدون اخطار به و  ها آوری آن کنند و بدون هیچ اقدامی عملی برای جمع های غیر ایمن عبور می این پل کنارِ
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گردد حاکی از دادن  دهان می به عاتی که در میان کارگران دهانایمن. شای موقتِ کاران برای نصب یک پلِ پیمان

ایمنی است. امروز مهندس  گرِ محترم به گزارش کارِ پیمان اصل از جانبِ سیاهِ اصلی و ناب چاپِ بطر ویسکیِ 2

 دیده و با کمری دیسک شده خسته و غمگین در کنار دخترش، قربانیِ آسیب شکسته و گردنِ ساسان با کتفِ

بلند  داربستِ زندگی را دارد. همین ماه قبل از این حادثه یک کارگرِ ی ادامه شانس پروژه است؛ زیرا امکانِ خوش

ایمنی  استفاده نکردن از کمربندِ ایمنی کارگر به دلیلِ اغما افتاد. در گزارشِ بلند به حالِ سقوط از داربستِ در اثرِ

بند باید تا ارتفاعِ گاهی  داربستِ ش ذکر نکرده بود وقتی کارگرِاَ مقصر شناخته شد. ولی آقای ایمنی در گزارش

 باریکِ ی شان همان لولهِ گاه متر را تا سقف آسمان باال ببرد و تکیه سانتی ۱متر لوله با قطرِ ۹۳ا بیش از حت

مربند ایمنی داربست قرار گیرد، چگونه از ک ی ها در باالترین نقطه ای نصب لولهداربست است و اجباراً باید بر

باید  ای وجود دارد که کارگر می شان ببندند؟ یا در آسمان حلقهِ پای استفاده کند. آیا کمربند را باید زیرِ

چندم یک آمبوالنس برای انتقال بیمار  دستِ کارِ پیمان و کمربندش را به آن پیوند دهد؟ کارگر در حال اغما بود

کار  کار قرار دهد. پیمان پیمان سایت را در اختیارِ تنها آمبوالنسِبه بیمارستان نداشت. کارفرما هم حاضر نشد 

بیمارستان کرد.  ی کارگر را پشت یک وانت انداخت و روانه ی های بسیار بدن خردشده ت تلف کردنپس از وق

او  ی شده که در انتظار چندرغاز ماهانه کشته کارگرِ ی وانت تنها یک جسد به بیمارستان تحویل داد و خانواده

آورند و خود آن را  گر، کار را با رابطه به دست می خوار واسطه های رانت بودند جسدش را تحویل گرفتند. شرکت

کنند و  دوم واگذار می های دست قرارداد آن را به شرکت درصد باالیی از مبلغِ کنند. بلکه پس از برداشتِ اجرا نمی

 المللی در رابطه باکارِ بین استانداردِ مدارکِ ها برای دریافتِ تاین شرک .آخر ها و الی ها به دست سومی دومی دست

کار قادر نیستند  روندِ آن در قبالِ کنند ولی افرادِ های خارجی بخشی به نام ایمنی دایر می مشترک با شرکت

 ۴۹"مایه هستند. تنها شکلی بدون درون.اقدامی جدی انجام دهند
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گونه  کنند که هیچ حرفه، همواره در محیطی کار می ناشی از نوعِ مستقیمِهای  ای عالوه بر عارضه پروژه کارگرانِ

 همیشه در شرایطی شبیه به وضعیتِ شود. نمی مهیاِشان  کارشان وجود ندارد و از قبل برای امکاناتی برای تسهیلِ

جنوب و در هوای آکنده از گردوخاک و گرما و شرجی و یا  سوزانِ آفتابِ کار در زیرِ اند. اضطراری به کار مشغول

سرپناه پیامدهایی برای کارگران در بردارد. فضای  های سردسیر در زمستان و در هوای باز و بدونِ در استان

همدیگر از  کارگران برای خبر کردنِ صدا و سوتِ از جمله: ه پر از انواع و اقسام صداهاستکارگا سایت و محلِ

نقلیه و  جت، صدای وسایلِ کاری، صدای دریل، سنگِ دستور برای انجامِ حتمالی یا صادر کردنِا خطرِ

آکنده از برق و فضایی ژنراتورها و موتورِ آسای دیزلِ تردد و فعالیت هستند، صدای رعشه آالتی که در حالِ ماشین

ناشی از کار و  خاکِ و گردافه کنید همچنین اض وم همراه با تردد پرشتاب کارگران و ...همهمه و صداهای نامفه

طوالنی در چنین  کارِ شود. ایل و متریال ضمن کار پخش میبرخاسته از محیط کارگاه و بوهایی که از وس

بعد از چند سال کند و  د، آنان را فرسوده و عاصی میرو هستن هروب با آنای هنگام کار  شرایطی که کارگران پروژه

 .دنشو های عصبی و جسمی می عارضه دچارِ

هایی  خفیف است. در محل ی اَش همیشه دچار یک لرزه فلزیِ اطراف قدر باالست که اسکلتِ صدای ژنراتورها آن "

ها که کار زیاد و سنگین است، دو الی سه  متر یک ژنراتور و در برخی مکان 2۳انجام است هر  ِ که کار در حال

جهانی  استانداردهای بهداشتِ ی ولید برق بسیار باالتر از اندازهصدای ژنراتورهای ت.هم رِپیکر در کنا غول ژنراتورِ

های صداگیر کار کنند. آخر ما توی ایران  و بدون پوشش باشند ها همه قدیمی گاه خصوص زمانی که دست است به

 .کنیم کار می

صوتی است.  ی میان این امواج کرکنندهازرسی در رسانند و کار ما ب م هم میاُ فریادشان را تا آسمان هفت

های حمل خاک  توان استفاده کرد چون از زیر کمپرسی از گوشی هم نمیحال باید لقمه نانی به دست آورد.هر به

وگو داشته باشیم و  رسد. تازه باید مرتب با نیروی کار گفت رویم و یا بار لیفتراک و جرثقیل حسابمان را می می

ساعت  ۴2شویم طی  می آنان گوش بدهیم. به این جهت مجبور زد کنیم و یا به توضیحاتِکار را گوش  ایراداتِ
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اعتراض واقع  وگو موردِ رویم با اولین گفت روزبه مرخصی می 2۱کار مرتب با صدای بلند حرف بزنیم. وقتی بعد از 

 .شویم می

 … تر صحبت کنی تونی آرام زنی. تو نمی چرا داد می

ناهار  جا وجود ندارند. در کارگاه تنها زمانِ تر کنیم چون ژنراتورها این مان را آرام  باید صدایشویم  تازه متوجه می

دهد  شوند. با این سکوت چه آرامشی به ما دست می های پرسروصدا خاموش می گاه دست ی برای یک ساعت همه

کنیم. بدون استثنا پس از چندی  کی میباره احساس سب یک اند. به سنگینی را از دوش ما برداشته که بارِ این  مثلِ

برگشت است. ولی پرسش   قابلِ عضو غیرِ کند و این نقصِ کارگران افت می کار کردن در این شرایط درصد شنواییِ

 ۴۱"ایمن کار، با کیست؟ غیرِ ناشی از شرایطِ این است مسئولیت این ناتوانیِ

 جسمی و فیزیکیِ جبران است. بخشی از سالمتِِ قابلای بسیار سنگین و غیرِ پروژه کارگرانِ های شغلیِ آسیب

 کش یا فیتر، کارگرانِ لوله کار، کارگرانِ جوش رود. کارگرانِ مدت از بین می طوالنی کارِ ای، ضمنِ پروژه کارگرانِ

ای که دارند یک یا چند عضو از بدشان در  شغل و حرفه به تناسبدیگر واحدها  مخازن و هرکدام از کارگرانِ

مخازن، چشم، گوش و پوست  کشی یا فیتری و کارگرانِ لوله کار کارگرانِ جوش آسیب قرار دارد. کارگرانِ ضِمعر

های  کنند، دچار آسیب آالت وارد می های چکشی که بر آهن جوش و صدای ناشی از ضربه برقِ شان، براثرِِ صورت

 سختِ فلزیِ بنفش شبیه یک میلِ ی شود، اشعه زدگی می شود. گاهی چشم این کارگران دچار برق جدی می

تکرار این عمل  کارگر فرومی رود. چشمِ عصبیِ های تحتانیِ کند و در بافت چشم عبور میی تیز از سطح و رویه نوک

موضعی و  دردِ سه ساعتِ -دو شود. پس از تحملِ کارگر می چشمِ گیِ هزد برق کار موجبِ سه نوبت در حینِ-دردو

 دهد، درونِ چشم را مالش می های اطرافِ درد، ماهیچه گیرد، کارگر برای تسکینِ شدت درد می بافاصله، چشم به

تواند پلک  زده در این شرایط نه می برق کارگرِ کند. شود و شروع به ریزش اشک می یالعاده قرمز م چشم فوق

 ها سوزن در عمقِ ده زمان نوکِ کند هم دد، هر بار احساس میها را ببن تواند آن های خود را باز کند و نه می چشم
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ش بهبودی پیدا اَ شب تحمل کند تا چشم باید در چنین شرایطی درد را حداقل یک رود. اَش فرو می های چشم

ناشی از جوش هستند.  دود واکسیدِ تنفسی براثر استنشاقِ گاهِ دست بیماریِ کند. این کارگران اغلب دچارِ

جوش که گاهی بر روی  های مذابِ این حرفه نیست. دانه مصون از عوارضِ نیزاین کارگران  گوارشِ گاهِ دست

کمر  کند. دیسکِ کارگر نیز آسیب وارد می افتد، عالوه بر درد جگرسوز و موضعی، به پوستِ شان میِ نقاطی از بدن

دیسک  کمر و بیماریِ رگران اغلب از دردِآالت است، این کا ها و عوارض ناشی از کار با آهن یکی دیگر از بیماری

، یا کار در ارتفاع، این ابزاراطراف از متریال و  کمر و گردن گرفتار هستند. به علت فضای کم و متراکم بودنِ

آنان را تشدید  این عمل دیسکِ جا و حمل کنند. هموردنیاز را، خودشان جاب آالتِ شوند، آهن کارگران مجبور می

 .کند آنان درد می شدت دیسکِ ها هنگام کار و تا ساعاتی از کار بگذرد به کند. صبح می

اند!  شان تافته جدا بافتهِ شغل ای هستند که بنا به ماهیتِ پروژه پرتونگاران )رادیوگرافی( واحدی از نیروی کارِ

گاه، مدیریت و کارفرماها هستند. بلکه  بالچه دستدمدم و بین، یا آنان که  رایج آن، خودبزرگ البته نه از نوعِ

پرتو،  تبعاتِ کشانی هستند که برای سالمتی و محفوظ ماندن دیگر کارگران از احتمال سرایتِ کارگران و زحمت

کاری که به  کنند! بابت این شب گران، در شب و تاریکیِ مطلق کارمیاجبار و اقتضای حرفه، سوای از دیگر کار به

نفت،  های صنعتیِ پروژه اعظمِ شوند. بخشِ مند نمی گونه حقوق و مزایایی بهره ، از هیچشان است شغلاقتضای 

 ترین واحدهای کارگریِ ها است. یکی از اصلی لوله گذاری در این سیستم کشی و لوله کارِ …ها و گاز، پتروشیمی

 کار، فیتر و پایپینگ در میانِ جوش کشی )فیتری( و )پایپینگ( است. کارگرانِ لوله صنعتی کارگرانِ هایِ پروژه

شود،  دهند، آرگون نامیده می کاری که این کارگران انجام می جوش ای دارای موقعیت هستند. کارِ کارگران پروژه

 دود واکسید و نورِ ثر استنشاقِمعمولی تفاوت دارد. این کارگران برا این جوش با الکترودِ کاربردیِ الکترودِ نوعِ

مدت  این کارگران در میان شوند. عقیم شدنِ های جسمی می عارضه این الکترود، دچارِ بنفش ناشی از جوشِ

جوش  گاما از روی محلِ ی اشعه محل جوش با عبور دادنِ یابی و کیفیتِ بسیار زیاد است. پرتونگاران برای عیب

ها،  لوله جوشِ رادیوگرافیِ گاما در کارِ ی رادیوگرافی قرار دارند. اشعه ناشی از کارِ به بیماریِ خطرِ ابتال در معرضِ
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کارگر مانند، پوست، خون،  بدنِ ترین نقاطِ گذارد. حساس باری می روی بخشی از اعضای بدن اثراتِ زیان

ونگار عالوه بر پرت آسیب قرار دارند. کارگرانِ کارگر در معرضِ گاه گوارش و چشمِ های جنسی، دست سلول

روشنایی در میان انبوهی از  مطلق بدونِ کارگران، در شب و در تاریکیِ زیستی با دیگر محرومیت از تماس و هم

کنند. زمانی که کارگاه در پایان روز کاری از کارگران  ها و در ارتفاع کار می آالت و ابزار وسایل، در میان لوله آهن

شوند تا صبح و  کند، پرتونگاران وارد کارگاه و سایت می جا پهن می ا همهشود و شب چتر سیاه خود ر خالی می

دید بی حقوقی که هرروز کارگران را ته کاری اجباری در دهند. شب پیش از ورود کارگران به کار ادامه می

 .رود خیلی کوتاهی از بین می ناشی از پرتو شود، در مدتِ بیماریِ چه دچارِ پرتونگار چنان کند. کارگرِ می
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 طورِ ای ظاهراً بایستی بسیار جدی گرفته شود. چراکه تعدادی کارگر به پروژه کارگرانِ پزشکی و درمانِ مسائلِ

شده   مراکز جمعیتی و شهری مشغول کار هستند. اغلب شنیده کارگاه و سایت و به دور از روزی در محلِ شبانه

رفت! یا شنیده  رسید از بین می اگر دقایقی دیرتر به پزشک می و قلبی شده ایستِ ی عارضه دچارِکه یک نفر 

گی شده و براثر خونریزی و  هگی یا پار هش دچار شکستاَ ضربه قرارگرفته و عضوی از بدن شود که یک نفر موردِ می

شماری اتفاق بیفتد.  محدود و ثانیه دقایقِتواند در  داده! این اتفاقات می دیر رسیدن به پزشک جان خود را ازدست

کنند که هرلحظه  گی می هدرمانی کار وزند های دور از مراکزِ ها و سایت ای در حالی در کارگاه پروژه کارگرانِ

درمانی و پزشکی در محل  مراکزِ کاری فاقدِ های پیمان پروژه حادثه برای آنان وجود دارد. اغلبِ وقوعِ امکانِ

 چه در دقایقِ فوری و اورژانسی است، کارگر چنان گرو عملِ کارگر در جانِ ین شرایطی که نجاتِهستند. در چن

 خون در زیادی زمانی مدت باید پزشکی –سالم از حادثه به درببرد تا رسیدن به اولین مرکز درمانی  اول جانِ

زنده بماند، به علت دیر  درمان سالم وچه بعد از  این کارگر چنان .هوشی تحمل کند بی ی مرحله تا را درد و بغلتد

 عدمِها به علت ِ گاه خواب عمر خود خواهد بود. در محیطِ جسمی در مابقیِ ها نارساییِ رسیدن به پزشک دچار ده
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 های عمومی وجود دارد. کارگران به علتِ مسمومیت تمیزکننده و غذاهای آلوده و سرد امکانِ بهداشت و وسایلِ

جسمی، همواره درد، تب و بیماری را با خود  ناکافی و ضعفِ ی های طوالنی، تغذیه ی سالدارو و درمان ط عدمِ

درد،  درد، گوش ها هستند، باید دردهای موضعی و سطحی، دندان گاه کنند. در ساعاتی که در خواب حمل می

مانند درد کلیه،  بدن درد ناشی از بیماری یکی از اعضایگی در حین کار تا  هدرد، دردهای ناشی از برید چشم

 !کنند تحمل کنند، می پیدا تسکین خود خودبه که زمانی تا را …مثانه، میگرن، معده درد و

کارگران موضوعیت  پزشکی و درمانیِ باشد، مسائلِ ای کم می کارگران پروژه در مناطقی از ایران که تعداد و تجمعِ

استریل، یکی دو شیشه و  ای که محتوای آن را چند حلقه باندِ های اولیه کمک ی رنگی دارد. جعبه مناچیز و ک

درد، چند ظرف معده  های سرماخوردگی و قرص ضد برگ قرص بتادین، تعدادی چسب زخم و چند ظرفِ

ای، یا  فهحر د. اغلب یک نفر بدون تخصصِساز بهداری پروژه را می مجموعاً …و استون قطره چشم شویه بتامتاز

به  عالوه بر اینجا به عهده دارد.  پروژه، تصدی همه را یک تغذیه، بهداشت و ایمنیِ حداقل آشنایی به مسائلِ

 !دهد شان هم جواب میِ مشکالت ی ها درباره آن کارگران و پرسشِ روانیِ مسائلِ

وضعیت  در خصوصِ ای است. پروژه های کارگری و کارگرانِ جمعیت مهمِ عسلویه یکی از مراکزِ ی ویژه ی منطقه

 کارگریِ پیام سندیکا، فعالِ ۹۴شماره  ی ای این منطقه، به نقل از نشریه کارگران پروژهبهداشت و درمان 

 بهمنطقه  مستقر در داخلِ بیمارستان، تیم پزشکیِ تا پیش از تأسیسِ "گوید: ای، ناصر آقاجری چنین می پروژه

گاه  پزشکی درمان عمومی )پزشک سرباز(، بهیار و امکاناتِ پزشکی شامل، پزشکِ یک بهداری بود. تیمِ ی اندازه

 کاری بر مبنای تعدادِ های پیمان که شرکت این آقاجری بابیانِ "مداوای بیماران سرپایی بود. ی نیز در اندازه

 بهداریِ"گفت:  کنند، پزشکی تأمین می درمانیِ در فازهای متفاوت در دست دارند، تجهیزاتِی که های پروژه

کارگری  این فعالِ "هر فاز است. داخلِ پزشکیِ امکاناتِ ضعیف معرفِ داروییِ ای با امکاناتِ مرکزی و داروخانه

: کند تاکید میویژه  ی منطقه  کارگرانِ درمانیِ –پزشکی  خدماتِ ی کاران به ارائه پیمان توجهیِ تأکید بر بی ضمنِ
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جدید عسلویه  تنها کافی نیست بلکه بیمارستانِ منطقه نه بیمارستان در داخلِگاه و  این تعداد بهداری، درمان"

 ".زمان آزمون خود را پس خواهد داد نیز در طیِ

 ی تازه تأسیس در منطقه عسلویه، در اشاره به بیمارستانِ کارگرانِ صنفیِ حقوقِ حسن نوری یکی از فعاالنِ

اسکن است و بیمارستان جراح مغز و اعصاب ندارد، صحبت  تیسی بخشِ که این بیمارستان فاقدِ عسلویه و این

فوری به دکتر  شوند که نیازِ رو می هدر این منطقه عموماً با حوادث و سوانحی روب که کارگرانِ کند. درحالی می

بیمارستان باید دارای بخشِ شاغل در این منطقه،  کارگرانِ مغز و اعصاب دارند و با توجه به انبوهِ جراحِ

 .این منطقه باشد کارگرانِ پذیرشِ گی و سوانح باقابلیتِ هگی، گازگرفت هسوخت اسکن، ارتوپدی و بخشِ سیتی

 ویک پیامِ سی ی شماره ی نشریه در آنان، ای و حفاظت از جانِ پروژه کارگرانِ در راستای سالمتی و بهداشتِ

هزار کارگر  هفت و کارون که بیست-ماهشهر پتروشیمیِ اقتصادیِ ی ویژه ی کارگری در منطقه سندیکا، یک فعالِ

–ویژه  ی فنی در این منطقه های حفاظتِ کمیته کار هستند، خبر از غیرفعال بودنِ در این منطقه مشغولِ

و بایستی کارگران ای از دیرزمانی تاکنون در این منطقه رواج داشته  که کارهای پروژه درحالی .دهد می اقتصادی

 ی ویژه ی کند که منطقه کافی برخوردار بوده باشند. وی اشاره می مادی، معنوی و حقوقیِ ی از مزایای ویژه

 ویژه هستند، مطابقِ مناطقِ قوانینِ حاکمیتِ جنوبی )عسلویه( هردو تابعِ پارسِ ی ویژه ی کارون و منطقه-ماهشهر

 عنوان مرجعِ فنی به های حفاظتِ کاری برای کارگران، باید کمیته حوادثِ بروزِ ویژه و اقتصادی در صورتِ قوانینِ

 ی دایره از…دوم، سوم و چهارم و دست کاریِ های پیمان که شرکت گی کند. درحالی هطرف به حادثه رسید بی

ی درویشی در همین رابطه کارگری به نام قربانعل ضعیفی برخوردارند. یکی دیگر از فعاالنِ HSE حفاظتی

فنی باید وجود داشته  های حفاظتِ اقتصادی کمیته ی آزاد و ویژه مناطقِ که مطابق قوانینِ باوجوداین":گوید می

 ".خورد نمی چشم به ها کمیته این از اثری کارون–ماهشهر  ی باشند، اما در منطقه

فنی و تکنیکی،  کنند، به لحاظِ بدی که تحمل می ها و شرایطِ حقوقی ها، بی رغم سختی ای علی پروژه کارگرانِ

اند،  ها با هزاران دشواری و رنج کارکرده های تجربی سال فنی یا تکنسین نیروی کارِ“های باالیی دارند.  مهارت
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اند،  شان آموختهِ ها را فراهم کرده باشد. فن و تکنیک را از استادکاران آموزش آن که جامعه امکانِ این بدونِ

نفت و گاز و پتروشیمی، سدسازی  صنایعِ” اند. مرور به کار مسلط شده تا بهاند  ترین کارها را انجام داده سنگین

 آهن و آالت ولوله جات، موادِ اقسامِ و انواع. هستند ها سیستم ترین پیچیده دارای و صنایع ترین بزرگ از …و

و متریال سویل و ساختمانی، الستیک و انواع دیگری از مواد  ها، پالستیکی، مصالحِ شیمیایی و پتروشیمی

کاربرده  وساز این صنایع به دیگر در ساخت صنعتیِ الکتروموتورها، موتورآالت برقی و قطعاتِ ی اضافه گوناگون به

خاص  رود، نیاز به مهارتی کار می هوساز و نصب ب ساخت شود. کاربرد و نوع کار با وسیله و ابزاری که در کارِ می

شان به پروژه ِ ای از همان ابتدا که پای پروژه ای خاص دارد.کارگرانِ دقیق و وسیله دارد. هرکدام هم نیاز به ابزارِ

 ی شوند که مملو از مواد و متریال و ابزار و وسیله رو می هشوند، با محیطی روب شود و وارد کار می کشیده می

 .صنعتی است

شود. در  و ابزار و وسیله وارد سایت و کارگاه میاستارت و آغاز به کار تا روزهای پایانی پروژه، مرتب متریال  از روزِ

و واحدهای کارگری  شود هم چیده می روی سایت و کارگاه، کوهی از انواع و اقسام متریال وسیعی از محیطِ بخشِ

در پایان از این کوه متریال و  برای کار ساخت و نصب هستند. شان مرتب در حال حمل متریالِ مناسب با شغل

 .شود عظیمی برپا می ای، صنعتِ کارگران پروژه کل، با دستان توانا و تالشِش مواد خام بی

ها دارد.  ترین ابزار و وسیله ترین تا تکنیکی های گوناگون، احتیاج به ساده این متریال و قطعه وساز و نصبِ ساخت

ای باکار  پروژه کارگرِ وزِامر شوند. کارِ های جدیدی آشنا می وسیله وای روزانه با ابزار پروژه کارگرانِ دستانِ

شود. درنتیجه  کند، مرتب عوض می ای هم که برای کار استفاده می ابزار و وسیله اَش کامالً متفاوت است و ی فردا

گیرد. به مدت دوتا سه سال عالوه بر فراگیری و  کار فرامی متنوع را ضمنِ ای استفاده از وسایل و ابزارِ پروژه کارگرِ

 قابلیت و تواناییِ شود و ی و مهندسی و فنی هم آشنا میمکانیک ابزارآالتِ ی کاری، با کلیه ی رشته تخصص در یک

ها که سروکارشان با ابزار  صنایع و کارخانه ثابتِ کند. در مقایسه با کارگرانِ استفاده از این وسایل را پیدا می

 .های عمومی بیشتری دارد ای مهارت پروژه یکنواخت است، کارگرِ محدود و کارِ
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ایران را آموزش فنی  نفت و پتروشیمیِ ای ِصنایعِ پروژه خصوصی نیروی کارِ امروزه، نه دولت و نه بخشِ"

 تخصص که امروزه در این صنایعِ دارای کدِ کارانِ کنند. جوش ای صرف نمی دهند و در این راه هیچ هزینه نمی

کوشی و هزینه و استعدادهای خود در این موقعیت  دهند، با سخت کاری را انجام می ترین عملیات جوش تکنیکی

د ریاضیات را تا حدود بایو فیترها  CO2 و آلومینیوم و جوش ۶GRاستنلس، کاپرنیکل،  کارانِ قرار دارند. جوش

واحدهای کوچک و بزرگ و کاربردی از آن استفاده کنند  صورتِ بهبتواند خوبی بدانند و  دبیرستان به ی پایان دوره

 جای کارگرانِ ای، چینی و فیلیپینی که به کره نسبت به کارگرانِ کاران ی این جوش  ههمها را بسازند.  گاه پاالیش

 فیتِکنند، در استانداردهای جهانی، کی در پارس جنوبی با حقوق چهار میلیون تومانی کار می کار ایرانیِ فنی و بی

 ۴2"تری دارند. بیش ی باالتر و تجربه کاریِ

افتد که پروژه احتیاج  گیرند، بلکه مرتب اتفاق می ماشین و روبات انجام نمی تنها به کمکِ ای نه کارهای پروژه

ای  پروژه کارگرانِ ت. در چنین شرایطیای نایاب یا کم یاب دارد که در بازار موجود نیس قطعه ابزار یافوری به یک 

تنگنا  ای که در شرایطِ وسیله کنند، نیاز می موردِ ی وسیله پروژه اقدام به ساختنِ فکری و خالقیت در محلِ با هم

 ی آید که به یک قطعه و وسیله پروژه، در مواقعی پیش می وسازِ ساخت کارِ تواند کار را پیش ببرد! در حینِ می

 موردنیاز را طراحی و با کمکِ ی فکری وسیله د استادکار ماهر با همفراوان موردنیاز است، چن فلزی به تعدادِ

کار با نقشه و  سازند! موردنظر را می ی قطعهاز زیادی  کارگاهی تعدادِ موجودِ ماهر با حداقل وسایلِ کارگرانِ

ای با  ژهپرو ماهرِ کارگرانِ ای بسیار ضروری و مهم است. استادکاران و پروژهوسازهای  خوانی در ساخت نقشه

 .کامل دارند خوانی آشناییِ نقشه

ی صنعتی از ها  سویل وساختمان. این کارگران در پروژه کارگرانِ شوند از ای متشکل می پروژه واحدهای کارگرانِ

های صنعتی این کارگران در  پروژه مسلطِ کار و کارفرما و روابطِ پیمان ترین موقعیتی برخوردارند. در نگاهِ کم

های فرد  ای توانایی شوند. عموماً در کارهای پروژه ترین کارگران محسوب می حقوق پایینی قرار دارند و از بیی  رده
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تر باشد،  کارگر به هر میزان که فنی و تکنیکی کند. شغلِ در حرفه و شغلی که دارد، موقعیت او را تعیین می

تر از باال و با  داری موجود، این نگاه بیش سرمایه لطِمس کارگر به همان مقدار دارای موقعیت است. البته در روابطِ

بسیار  کاری به میزانِ شود. در شرایطی که بی دیگران همراه است و همواره تشدید می بینی و تحقیرِ خودبزرگ

دارای  ی که کارگران و فراوان است، درصد زیادی از مراتب ارزان نیروی کار به باالیی رشد کرده و فروشِ

ساز و در کارهای ساخت  ،به علت بیکاری طوالنی ام کارهای دیگری را هم دارندتر و توانایی انج ی بیشها قابلیت

دیگر واحدها بسیار کم و ناچیز است. در  این کارگران نسبت به کارگرانِ مزدِ دست شوند. ای مشغول می پروژه

نیروهای سویل و  دارای موقعیت از میانِ فنیِ بهتری دارند. کارگرانِ عمومیِ میان این کارگران بنایان موقعیتِ

 .بهتری دارند ی رابطه ساختمان ترجیحاً با بنایانِ

 وسایلِ است. کارگرانِ مملو از متریال و وسایل کار محیط کارگاه و سایتِ ،وسایل نقلیه کارگرانِمحل کار 

متراکم از وسیله و  ی وسایل را در محوطهگانی که این  هنقلیه کارشان همواره با استرس و دلهره همراه است. رانند

اشتباه یک کارگر از  و یا حرکتِگان  ترین غفلت این راننده کنند، با کم کارگران هدایت می وآمدِ رفتدر میان 

گی ناشی از  هپرشتاب، خست طوالنیِ آید. هوای گرم و آلوده به گردوخاک، کارِ ای به بار می روی سهو، فاجعه

کار اتفاق  نقلیه است و هنگامِ شوند که مرتبط با وسایلِ حوادثی می موجباغلب ر و غیره کا طوالنیِ ساعاتِ

ایمنی و محافظتی برای  وسایلِ فاقدِ شوند  ها به کار گرفته می در پروژهکه  ای نقلیه آالت و وسایلِ افتد. ماشین می

هشداردهنده هستند.  نیروی کمکی و وسایلِ آالت فاقدِ ماشین گیری از حوادث و سوانح هستند. اغلبِ پیش

جزء در کشورهای  کارانِ پیمان دومی هستند که توسطِ دست ی نقلیه ای وسایلِ کارهای پروژه آالتِ ماشینترِ  بیش

شوند.  کار می ای مشغولِ اجاره صورتِ شوند و در کارهای پروژه به فارس خریداری می خلیج جنوبیِ ی حاشیه

 .شود سوانح و حوادث می تشدیدِ کار، موجبِ ابزارِ نقلیه و مستعمل بودنِ لِوسای فرسوده بودنِ

وجود دارد. میان  ای جداگانه شان روابطِِ عنوان یک واحد کاری، مناسب با شغل وسایل نقلیه به میان کارگرانِ

خصوص  هنقلیه، ب وسایلِ گانِ هکاری وجود دارد. رانند ی نقلیه رابطه وسایلِ واحدهای دیگر، با کارگرانِ کارگرانِ
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خود را جمع  دانگ حواسِ کارگران دارند، باید شش جان و امنیتِ مسئولیتی که در قبالِ ها به خاطرِ جرثقیل

تر با کارگران  کار ترجیحاً کم گان در ساعاتِ هاقتضای شغلی، رانند بهحوادث جلوگیری کنند.  کنند تا از وقوعِ

آمیز را نسبت به  احترام ترین رفتارِ یتی بین آنان وجود دارد. کارگران، بیشکه یک صمیم این جوشند، علیرغمِ می

تر دچار اشتباه یا  حین کار کم گی در کار باشند، هدارند که دارای تجربه و پختگانی  و رانندهنیروهای کمکی 

جرثقیل یکی . داشته باشندتری  شوند و نسبت به امنیت و جان کارگران احساس مسئولیت بیش پرتی می حواس

کارگری و در  هایی که مربوط به حوادثِ کارگاهی است. در اغلب گزارش سنگینِ ی نقلیه ترین وسایلِ از اصلی

کنند که جان  می کاران پیمانهای  انگاری و سهل ها وکاستی اشاره به کمکار با جرثقیل اتفاق افتاده است،  هنگامِ

هستند  دوم ویژه اغلب دست های مناطقِ سنگین کارگاه ی نقلیه وسایلِها و  .جرثقیلاند کارگران را به خطر انداخته

داردهای موجود در آن که فاقد استان از کشورهای کوچک عربی وارد شده اند احیاناً بخشی از این وسایل نقلیه  و

شوند.  ه میای به کار گرفت صورت اجاره ها به توسط پیمانکاران جزء ایرانی خریداری و در پروژه کشورها بوده و

ها و از خریدن تسمه و بکسل نو برای برداشتن  آالت، جرثقیل ماشین کاران در تجهیز کردنِ بعضی از پیمان

ورزی  و طمع صحر کنند. به خاطرِ های سنگین هستند خودداری می گاه ها که عموماً، آهن و آالت و دست متریال

بار نقش  تواند با کمک کردن به راننده و هدایتِ یجرثقیل که م نیروی کمکیِ تر از استخدامِ بیش در سودِ

 .ورزند ای در جلوگیری از حوادث داشته باشد امتناع می کننده تعیین

ها،  ای نفت، گاز و پتروشیمی هنگفتی از متریال کارهای پروژه حجمِ ؛های فلزی ارگران استراکچر و سازهک

های آهنی و استیل،  شود از لوله ای عمدتاً متشکل می پروژه کارگران . مواد و متریال اصلی اینآالت است آهن

کاری  جوش کارِ استراکچر، کارگران. متفاوت و متنوع های اندازه در …نبشی، ناودانی، تیرآهن و تیرآهن اچ و

های سیستم گاه تا  دهند. نصب و کارگذاری لوله های سیستم اصلی را انجام می لوله های ساپورت و حاملِ لوله

های فلزی  هایی شبیه پل مواد، در محل حاملِ سیستمِ های اصلیِ رود. لوله تر باال می تفاع چهل متر و بیشار

 کارِ جوش تحمل ندارند. بخشی از کارگرانِ ها بدون ساپورت قدرتِ تنیده هستند. این لوله فشرده و درهم
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کاران همان سختی و عوارضی  کار این جوش .دهند ساپورت را انجام میهای  های لوله سازه های صنعتی، کارِ پروژه

 .رو هستند هها روب لوله با آن کارانِ را دارد که دیگر جوش

ها در میان کارهای  ترین حرفه کار سند بالست و نقاشی، یکی از آلوده : آمیز و سند بالست رنگ کارگرانِ

در در فضایی متراکم از گاز و پودار  ماسک کالهِ باکار  ترین لباسِ ای است. این کارگران اغلب در پوشیده پروژه

آالت کار گذاشته یا  کار هستند. کار سند بالست، یعنی گرفتن زنگ واکسید از آهن ، مشغولِدر محل کاررنگی 

های کار  لوله ها و اهگ دست تمیز کردنِ چنین ر هوا همراه با ماسه و نوعی پودر و همآماده برای کار، با فشا

گرم جنوب بسیار  آمیزی در مناطقِ آمیزی و نقاشی شوند. کار سندبالست و رنگ رنگای که باید  گذاشته

کامل، احتیاج به نوشیدن چند نوبت شیر در روز دارند.  ایمنیِ آزاردهنده است. این کارگران عالوه بر تجهیزاتِ

ز مدتی کار دچار این کارگران بعد ا کنند. اغلبِ شیر به این کارگران خودداری می کاران از دادنِ پیمان

 .شوند های تنفسی و گوارشی می بیماری

ی  کننده عظیم و تعیین حجمِ ؛کار جوش کار آرگون و کارگرانِ جوش پایپینگ )فیتری( کارگرانِ کارگرانِ

 کاری و تعداد، نیروی اصلی کارِ ها هستند. این کارگران به لحاظ شغلی و موقعیتِ پروژه ایِ حرفه نیروی کارِ

کنند برای  ها سعی می ها و سرپرست فورمن میان این واحدهای کاری است. نزدیکی کاریِ ی اند. رابطه پروژه

 ِ خود با این کارگران را تقویت کنند. کارگران ی ای رابطه کارهای پروژه فعالیتِ ی خود و ادامه موقعیتِ تثبیتِ

گام در مبارزه  صنفی اغلب این واحدها پیش ی مبارزهگیرند. در  جوشکار الگو می-فیتری ای اغلب از جمعِ پروژه

ای، در  ای، با جذب و عضوگیری از این کارگران حرفه پروژه کارگرانِ فعال در میانِ های کارگریِ هستند. تشکل

 ۴۶تر خواهند بود.  کاران و کارفرمایان موفق ای و در رویارویی با پیمان کارگران پروژه دهیِ سازمان

مخازن است که  ش در ساختِاَ کاری است و مهارت اش جوش مخزن کار، ابتدا حرفه کارگرِ :مخازن کارگرانِ

های مناسب با نقشه و سازه موردنظر است.  های آهن در سایز و اندازه کاری و شکل دادن به ورق همراه با برش
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مخزن شبیه دیگ کند.  قطر و ارتفاع این مخازن گاهی چنان بزرگ است که تصورش آدم را دچار شگفتی می

آورد، هوای متراکم درون مخزن براثر  چکش بر آن فرود می بزرگی است وقتی کارگر برای شکل دادن به آهنِ

سنگین بر آهن و صدای  چکشِ فرود آوردنِمرتبِ تکرارِ کند. کارگر اصابت می گوشِ ی ضربه با همه فشار به پرده

جنوب  مخازن در مناطقِ زند. کارگرانِ شدید می ی رگر صدمهمدت، به شنوایی و اعصاب کا ناشی از آن در طوالنی

داغ فضای   هرم گرمای آهنِ م کار در مخزن، در حال پخت هستند.درجه، هنگا 2۳و در تابستان در گرمای باالی 

سردسیر در دمای چند درجه زیر صفر،  کند. در مناطقِ کارگر را بیش از گرمای بیرون داغ می کارِ مخزن و محلِ

ربا چنان به  ش مانند آهناَ برد، دست زده می که کارگر دست به آهن و ابزار وسایل یخ ساعاتی از روز هنگامیدر 

 .شود سختی کنده می چسبد که به زده می یخ آهنِ

ها به کار در ارتفاع مشغول  داربست کارگران با قرار گرفتن روی اسکافلبند)داربست بندی(: کارگرانِ

کنند.  کارگرانی است که در ارتفاع کارمیبرای   داربست اندازیِ اسکافلبند، کارشان نصب و راه شوند. کارگرانِ می

گیرد. این  بست برای زیر پای کارگران انجام می چوب ی تخته ولوله  های اسکافل و بستِ بندی، با لوله ربستدا کارِ

 فاقدِ خودشان نند که گاهی از اوقات کارِجانی دیگر کارگران کارمی ک امنیتِ کارگران در شرایطی برای تأمینِ

توانند از وسایل ایمنی  متری و در شرایطی که خودشان نمی ۱۳تا  ۹۳امنیت است. این کارگران گاهی در ارتفاع 

دهد که این  تر اجازه می دائم کم جاییِ هکنند. تحرک و جاب کارگران داربست درست می استفاده کنند، برای ایمنیِ

 خصوص در تابستان و در مناطقِ هداغ ب آهن ن از کمربند ایمنی استفاده کنند. کار کردن و گرفتنَکارگران خودشا

 .کند آور می کار این کارگران را دشوار و عذاب ،جنوب

کارشان با وبسیار باالیی برخوردارند  فنی و تکنیکی از مهارتِ این کارگران به لحاظِ :کارگران نصب و مکانیک

های  گاه از دست های صنعتی. میزان کردن و نصب یک قطعه گاه دست نصبِ دقیق است. کارِ ابزارِ و وسایل

 مجاز در محاسبه و نصبِ گیر احتیاج دارد. در بعضی مواقع حدودِ حال حساس، به دقتی نفسِ سنگین و درعین

نصب و  کارگرانِ ی یدههای ماهر و ورز وپنجه تر باشد. دست تر یا کم متر بیش یک قطعه نباید از چند صدم میلی
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آشنا هم خوانی  با نقشه اکثر این کارگرانمکانیکی و مهندسی بسیار آشنا است.  وسایلِ و ای، با ابزار پروژه مکانیکِ

 ی تراست. حرفه کار بسیار پایین فیتری و جوش نصب و مکانیک از کارگرانِ ماهرِ کارگرانِ مزدِ هستند. دست

 تری دارد. کارگرانِ های کم کار، عوارض و آسیب پایپینگ و جوش نصب و مکانیک، نسبت به کارگرانِ کارگرانِ

کمر رنج  دیسکِ سنگین از بیماریِ آالتِ رفتن با آهن کلنجار علتِ ای به پروژه کارگرانِ اغلبِ نصب و مکانیک مثلِ

 .برند می

ای هستند که همراه با مهندس یا  هارنفرهچ -واحدهای کوچک سه : این کارگرانبرداری کارگران نقشه

غ و یا باد دا آفتابِ اغلب در فضای باز و آزاد و در معرضِبرداری هستند و  کار نقشه بردار مشغولِ نقشه مهندسینِ

و  پایه، خط کش بلند چوبی چند متری، متر دوربین، سه برداری عبارتند از وسایل نقشه و سرما هستند؛ 

 های محل در و حرکت حال در درسایت مرتب کاری واحد این…بات دقیق وحساب جهت محاس ماشین

 .هستند برداری نقشه حال در شده تعیین

 چون کارِ شود. فشارقوی استفاده می صنعتی از برقِ وسازِ ساخت های در حالِ پروژه در اغلبِ برق: کارگرانِ

تری این  بیش جانیِ و خطرِ گی زیاد هگرفت برق رود، احتمالِ اضطراری و با شتاب جلو می ای دریک وضعیتِ پروژه

شان است. هوای رطوبتی و ِ گرفتگی در کمین برق پروژه همواره خطرِ برقِ کند. کارگرانِ کارگران را تهدید می

را کارگران  این گیِ هگرفت برق رسد، خطرِ ایران که گاهی اوقات به صد در صد هم می جنوبیِ شرجی در مناطقِ

شان کم شود و  این کارگران با استرس و اضطراب همراه است. زودتر از معمول بیناییِ د. کارِبر باالتر می

کاملی برخوردار نیستند. به کفش،  ایمنیِ شود. این کارگران از لباس و ابزارِ لرزش می شان دچارِِ انگشتان

این وسایل  وماً از تهیه کردنِکاران عم خودشان نیاز دارند که پیمان ی ی حرفه ویژه ایمنیِ کش و وسایلِ دست

 .کنند خودداری می
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ایمنی، بعضاً واحد  چی، واحدِ نظافت ها، کارگرانِ آشپزخانه عالوه بر واحدهای کارگری که برشمردیم، کارگرانِ

ها کارمی کنند؛  ک دیگری در پروژهروبی، خرید، انبارداری و واحدهای کارگری بزرگ و کوچ ی، الیانشن آتش

 …یتی، دفاتر، حسابداری وواحدهای مدیر
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 ای میان آنان وجود دارد؟  ه رابطهکاران و کارفرمایان چگونه برخوردی با کارگران پروژه دارند و چ پیمان

 ماقبلِ دارانِ ها مانند برده کننده و بازرسی. آن هم بدون هیچ نهاد کنترل اند، آن پروژه ر قدرتِدَکاران قَ پیمان"

تری تعویض  شالقی دردناکطلبند. با این تفاوت که شالق فیزیکی را با  کار می تاریخ شالق به دست

کارگر،  ی ریش کردن گرده ی که عالوه بر ریشنیروی کار از اشتغال. شالق اخراج و محروم کردنِ شالقِاند؛ کرده

کارگر را به مرزهای سقوط  گیِ هخانواد گیِ هکند. چالشی مالی که زند اش راهم دچار چالش می گی هزند

 ۴7 "کشاند. می

تر از ساعاتی که  های ناقص و بسیار کم کنند، بیمه دیر پرداخت می ای را دیربه پروژه کارگرانِ کاران حقوقِ پیمان"

گاه تا  وآمد کارگران از خواب نهارخوری و مدت رفت کنند. یک ساعت وقتِ کارگر کارکرده برای کارگر رد می

 طورِ ها به کنند. کارگران را ماه شود برای کارگران منظور نمی فاصله تا دو ساعت می مواقع در بعضیسایت را که 
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ها مورد دیگر.معموالً وسایلی چون  دهدارند و  سیاه گیرند. لیستِ سخت به کار می پیشنهادیِ آزمایشی و با شرایطِ

اختیار کارگر گذاشته شود. در اکثر  کش، ماسک و لباس کار از وسایلی است که بایستی آزادانه در دست

 لباسِ ی که هزینه درصورتیو بسیار استثنایی  شود. تنها در بعضی مواردِ کار داده نمی های پیمانی لباسِ شرکت

های )کارگری( مصرفی در این  کش دهند. دست لباس به کارگر میشود ملی نفت و گاز گرفته می کار از شرکتِ

تواند آن را مورداستفاده قرار دهد. این است که از  است که کارگر در موقع کار نمیکیفیت  چنان بی ها آن شرکت

 ۴۸"گذرد. خیرش می

که غذای یک  غذایی است! این ی یک وعده شان از دادن غذا به کارگران، پر کردنِِ کاری هدف های پیمان شرکت"

گزین و چه مقدار و  آنان را جای ی ه شد صرفمروز کارگران از چه موادی باشد که میزان کالریِ هفته و یا یک شبانه

 ی کند تا بتوانند ادامه کاری بدهند، اصوالً در برنامه میزان کالری برای فردا و روزهای آینده آنان را تأمین می

بایستی در  کارگران که می شود. نهادهای مربوط به بهداشت و سالمتیِ منظور نمیکاری  های پیمان شرکت غذاییِ

ای یافت شود، وجودش انگاشته  دی دخالت بکنند، وجود ندارند. اگر احیاناً شکلکی از اینان در پروژهچنین موار

موانعی ساده است. راند، عبور کردن از چنین  ای حکم می داری داللی و واسطه شود. جایی که سرمایه نمی

نیروی کار و منطقی نسبت به  ی انسانی و لیبرالی که سوار بر قدرت است، بدون هیچ مالحظهداری نئو سرمایه

موجوداتی که فقط برای  ی مثابه د. به کارگران بهبر دم، آنان را به غارت و یغما میهای مادی و معنوی مر سرمایه

ولیبرال چند برابر داریِ نئ تر. سرمایه کند و نه بیش کنند، نگاه می فوری که حاصل می تر و درآمدِ بیش سودِ کسبِ

ها یک خوراک بومی است به نام  آن ی آدینه شامِ“تر و ضد انسانی تراست.  خود فرومایه دارِ بردهتر از سلف  بیش

شود با پیاز  داده می انار و مقداری آرد که بدون روغن تفت های خشک و ترشِ شده از مقدری دانه هُنارآب. تشکیل

وزمزد بلوچ(. آیا هنارآب انرژی و رو آب و نمک و مقداری روغن. )اشاره به غذای کارگران بیل و کلنگی 

توانند کار  هوا که حیوانات هم نمی کند؟ چرا باید توی این گرما و شرجیِ ها را بازتولید می آن ی رفته ازدست
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گاه هم ندهند؟ مگر ما  ساعت بیل و کلنگ بزنیم ولی به ما ناشتایی و شام ندهند؟ خواب ۴2کنند، ما روزی 

های  جا کارگاه که این گی نداریم. سنوات نداریم. درحالی هه نیستیم. بازنشستهستیم؟ بیم [قومی در هند]نجس 

ها صدها نیروی کاردارند. چرا؟ چرا ما از شدت گرانی نتوانیم در هفته یک  شرکت ی زیرِ ده نفر وجود ندارد، همه

ها  داً در ماسهها بیرون کشید و باخشم آن را مجد کافی برای خودمان درست کنیم؟ بیلش را از ماسه غذایِ

 شیرین است. همین؟ خورید؟ سیب زمین آب پز با نان سفیدی که پر از جوش فروکرد. شام چی می

شب هم نان با ماست  خوریم. با تبسمی تلخ یک پزیم و با نان می نیک باپوست می را روی پیک یگاهی سیب زمین

شان یک ِ خورند خوراک هایی که ناشتایی می آنخوریم.  خوریم. ناشتایی اکثراً نمی و شب بعد هم ماست با نان می

 ۴۳"یک خیار سبز و کمی نمک ونان است.گوجه و 

تنها ساعتی است که به  ای شده، پروژه کارگرانِ صبحانه، نهار و شامِ های غذاییِ اهمیت وعدهتنها توجهی که به 

مابقی، غذای ساده و بدون کیفیتی است که کارگران از فرط  است. شده دادهاختصاص های غذایی  این وعده

کنند. بسیاری از مواقع کارگران از  گرسنگی و پس از چند ساعت کار سنگین، رغبت به خوردن آن پیدا می

ماسیده است  تر شبیه دوغِ شور که بیش تکه پنیرِ اوقات یک کنند. صبحانه اغلبِ خوردن این غذاها خودداری می

ظهر و از روی ناچاری  روز و پیشِ میان کارِ گیری از ضعف در ساعاتِ کارگر برای پیش دهند. ن میبه کارگرا

چند گرمی کره و یک  کوچکِ اوقات یک قالبِ کند. بعضی گی ندارد میل می هگاه بوی تاز نانی که هیچ لقمه یک

های کوچک و  برای یافتن این بسته  افتد که کارگر حوصله بسیار اتفاق می دهند. ی کوچک مربا به کارگر می بسته

 کار شود! نهارِ ی نان را در دهن فروکند و روانه لقمه دهد یک ها در موقع صبحانه را ندارد، ترجیح می آن باز کردنِ

 غذایی در روز باشد، وضعیتی بهتر از شام و صبحانه ندارد. در ظرفِ مهمِ ی کارگر که ظاهراً بایستی یک وعده

های  گوی معده هم جواب کیفیت و ارزش غذایی است، مقدار آن شود. فاقدِ ارگران داده میبارمصرف به ک یک

 طوالنیِ ساعاتِ آالت در طولِ سنگین و کلنجار رفتن با آهن اند. کارِ ای نیست که برای غذا دهن بازکرده گرسنه
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کارگر  کند. گی را تشدید می هبرد، خالی بودن معده گرسن شدت باال می کارگر را به بدنِ وسازِ پیش از ظهر سوخت

بلعد. موردی که  بارمصرف را، بدون مالحظه می یک با فرصت کمی که دارد، غذای سرد و ماسیده در ظرفِ

ای بسیار  پروژه معده در میان کارگرانِ گوارشی، درد و زخمِ بدی برای کارگران دارد. بیماریِ پیامدهای گوارشیِ

شدت تبخیرشده، عطش ناشی از این  کار به کارگر در حینِ بدنِ که آبِ رایج است. در گرمای جنوب و درحالی

ی کارگر سنگین  معده ی درنتیجه سرو نهار، حجم زیادی آب بنوشد. شود که کارگر هنگامِ وضعیت موجب می

 میل کردنِ ی نحوه برد. عوارضِ ار از این موضوع رنج میکارگر تا یکی دو ساعت بعد از نه کند و  شده  وترش می

های آنان را هم در پی دارد.  معده، خراب کردن دندان ای، عالوه برزخمِ پروژه گونه غذاها برای کارگرانِ این فوریِ

ست. کار ا کار و محیطِ ای که ناشی از شرایطِ کارگران پروژه های رایج و عمومی در میانِ دو موردی از بیماری

ها است. فضای  کارگاه ی آلوده ی دیگری که باید به آن پرداخت، سرو غذا در فضای آزاد و محوطه دردآورِ موردِ

ای است، آکنده از گازهای سمی و  پروژه کارگرانِ ترین تعدادِ بیش تجمعِ کشور که محلِ جنوبِ خصوص مناطقِ هب

کنند  گوشه که فکر می گیرند و در یک ا در دست میبارمصرف با نان ر غذای یک گردوخاک است. کارگران ظرفِ

داری  شوند! دنیای سرمایه مجدد آمده می بلعند و برای کارِ اضطراری می طورِ زیرانداز و به مناسب است بدونِ

 این وسایلِ .باشدموجود خودرو  سواریِ  ماشین ،ایران کارگرانِ کلِ جمعیتِ ای است. شاید دو برابرِ دنیای واژگونه

ای  کارگران پروژه شود! ما و سرما از آنان مواظبت میگر یک سقف در مقابلِ زیرِکنند،  مانی که کار نمینقلیه درز

 !ساده با حداقل وسایل مانند میز و نیمکت برای نهارخوری هستند محروم از یک سقفِ

ترها کندتر ابزار کارشان  و مسنجوان سریع  رفتند. کارگرانِ سوی پایان نیم روز می کندی به های ساعت به عقربه"

 . تنها یک منبعِسایت طی می کردند سوی کفِ به یکی با شتابهای طبقات را دوتا گذاشتند و پله را به کناری می

جا رسید تا نوبت را از  رو باید سریع به آن پاالیشگاه( وجود دارد. ازاین صنعتیِ قسمتِ) ۴2یونیتِ ی آب در گوشه
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سرعت )خورد( تا فرصت چند  رویی صفا داد؛ غذا را از وانت توزیع دریافت کرد و آن را بهدست نداد و دست و 

 2۳".بهاری بر روی سنگ ابزارهای سایت را از دست نداد  دقیقه چرت زدن در زیر آفتابِ

ذایی از آن غ ی یک وعده عنوانِ ای، بیش از آن ساده و فاقد مواد غذایی الزم است که بتوان به پروژه کارگرانِ شامِ 

 دهند می ترجیح کارگران. است …مرغ آب پز و پز، لوبیا، سوسیس یا کالباس، تخم آب زمینیِ کرد. اغلب سیب یاد

تواند  این غذا هم نمی گرچه با مواد غذایی ای که از پول شخصی خود خریده اند برای خود غذایی تهیه کنند. با

 .ای همراه است کنند با تنوع و چاشنی ساده حداقل فکر می گوی نیازهای بدن آنان باشد ولیپاسخ

مرغ با  غ و روغن و تخمکارگران را پرکرده بود. از سویی، بوی پیازدا گاهِ بوهای درهم و عجیبی فضای خواب"

  ها و ابزار سنگین، همه ساعت کار با لوله ۴2کرد. )بعد از  ها نفوذ می اتاق ی نیکی به همه پیک ها و گازِگرمای هیتر

فرنگی با یک  نامرغوب و خشک و کمی گوجه کار که مشتی برنجِ نیازمند غذای کامل و قوی هستند. غذای پیمان

اشد. کارگران ب ی روزانه های جسمیِ گوی نیازمندی تواند پاسخ فنجان کوچک ماست ترش شده است، نمی

کنند( از سوی  خرند و غذای شب را درست می می و...مرغ، گوجه و  خودشان تخم ی رو، کارگران با هزینه ازاین

های پاره و بوی لباس  گی و خاک را با خوددارند و جوراب هخست ساعت عرق و ۴2هایی که  دیگر بوی پوتین

ش اَ ه تحملهای آهن و خاک، ترکیبی از بوها را ایجاد کرده بود ک کارهایی آغشته به عرق و رنگ و روغن و پلیسه

سرعت  و به پایان بود. شام بهها، ر تابه ها در برخورد با ماهی پذیر است. صدای قاشق تنها با جبر و اجبار امکان

 خواست سهمِ رفت. هر کس می سرعت از گلو پایین می های درشت در قیفی از نان تافتون به شد. لقمه بلعیده می

 ها دانی بو و خاصیت، به زباله خشک بی آن برنجِ بارمصرفِ های یک خود سرازیر کند. ظرفی  تری را به معده بیش

 2۴"شام را گرفت. ی ریخته شدند. بساط چای، جای سفره
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 کنند، غیرِ جنوبی برای آشامیدن استفاده می عسلویه و پارسِ مناطقِ ایِ پروژه اگر بگوییم آبی که کارگرانِ

جنوب  در مناطقِ شود. ی تانکر به این مناطق حمل می وسیله ایم. آب به آشامیدنی است، سخن به اغراق نگفته

 سطحیِ شدت آلوده به رسوبات معدنی و موادِ به شود و می ها گرفته ها عموماً سطحی هستند، یا از رودخانه آب

گذرد  که از عمرشان می سال دو–، بعد از یکی قهباشند. اتفاق افتاده که تانکرهای حمل آب در این منط زمین می

نقلیه براثر  این وسایلِ مخزن و تانکِ ی که جداره گی شده، یا این هشکال و گرفتگیری و تخلیه دچار اِ آب به لحاظِ

د که واقعاً غیرقابل استفاده است. در چنین مواقعی که برای انرس ای از آلودگی می رسوبات، آب به درجه جذبِ

تلنبار شده در مخزن  شود، با دیدن لجنِ کاری شکافته می برش ی وسیله عیب و تمیزکاری، مخزن به رفعِ

ده کردن از این آب استفا !دشوار است شده ای حمل آب آشامیدن استفاده میتاکنون از این تانکر بر تصوراینکه

ریزش موی  شود. کارگران می ی سردن و ریختن موخارش بموجب ِرسوبی  موادِ زیادِ غلظتِ برای حمام، به دلیل

 .شود کارگران براثر تابش آفتاب داغ تشدید می سر

هایی از  ای که نمونه نقلیه وسایلِ ای بسیار کهنه و فرسوده است. از نوعِ پروژه کارگرانِ وذهابِ های ایاب سرویس

د در شهر و حومه از آنان شود پیدا کرد. مشکل بشو روستایی می نشین و مناطقِکارگر آنان را فقط در مناطقِ

کننده در آنان خبری نیست.  گرما هستند و در سرما از وسایل گرم کننده در فصلِ خنک وسایلِ استفاده کرد. فاقدِ

وآمد از محل کارش به  رفت ی کاری و بی حقوقی است، وسیله به بدترین شرایطِ ای که محکوم پروژه کارگرِ

 داخلیِ ها و پوشش و تودوزیِ ماشین بیرونِ ی ورورفته رنگ فلزیِ ی د. بدنهتواند بهتر از این باش گاه نمی خواب

فضای  شود و گرمای بیرون به داخل می فوریِ زمان فرسوده و از بین رفته، موجب انتقالِ گذشتِ ماشین که براثرِ

ماشین بشود، کارگرانی که اول در اتوبوس  . تا آخرین کارگر سوارِکند مراتب گرم تراز بیرون می بهرا داخل ماشین 

شود.  طرف پاها و پایین سرازیر می شان بهِ اند! عرق از همه جای بدن اند، از حرارت گرما یک پخت برده نشسته

 .شود نشیند، کارگر حسابی آزرده و مستأصل می محیط بر تن و لباس می گردوخاکِ
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صبح از خواب بیدارمی شوند، باعجله و  پنج و نیمنوبی، ساعت ج شاغل در عسلویه و پارسِ ایِ پروژه کارگرانِ"

ده "ساعت کار، عصرها،  ۴2شوند و بعد از  کار می ی روانه ۶روند، ساعت  ها می شویی دست طور فشرده در صفِ به

ها در سنگ فرزهای بزرگ و  دقیقه قبل از پایان کار، ساعت هفده و بیست دقیقه صدای ناهنجار مینی سنگ

گیرد. کارگران با  ها و ابزارها را در برمی آدم  پایان کار، آرامشِ .شوند ژنراتورهای پرقدرت خاموش میصدای 

 کارگاهِ انبارِ شویند که کنارِ آورند و دست و رو را از منبع آب کوچکی می های کارشان را بیرون می سرعت لباس

اند، سرووضع خود را مرتب  کرده ی دیوار نصبای که باکمی گچ رو شکسته ی کار قرار دارد و در آیینه پیمان

اینچی )قطر  ۶۳های  دوازده ساعت کار با لوله گیِ هاستراحت و برای بومیان رفتن به خانه، خست کنند. شوقِ می

کند.  کارگران دور می ی های یک و دو اینچی را از چهره لهلو سانتی( و 2۴۳اینچی ) ۸۱سانتی( و  ۴2۳

شوند تا هر چه زودتر در زیر  های تند از محل کار دور می کنند، با گام ای می ی دوستانهها که باهم شوخی درحالی

 22"های مواد نفتی را از تن خود بزدایند. های آهن و خاک و آلودگی های پلیسه مانده دوش آب، باقی

هایی  گاه کارگران در پایان روز نبود، هرگز به استراحت در چنین خواب گیِ همفرط و از پا افتاد گیِ هاگر خست

شوند.  رو می همتفاوت روب آن کارگران با دو احساسِ درودیوارِ گاه و دیدنِ ورود به خواب شدند. هنگامِ راضی نمی

 که با محیطِ نای ی یک روز کاری سخت که سرانجام به پایان رسیده و احساس آزاردهنده ابتدا راضی از پایانِ

های کارگاهی،  گی، بوی سیگار، بوی لباس هشوند که آکنده از بوی ماند رو می هآوری روب سرد وبی روح و کسالت

کنند که ساعاتی از عمرشان را بدون هیچ نشاط و شادی و  ریز چیزهای دیگراست. وقتی فکر می بوی غذا و خرده

تن  گیرد و ها بگذرانندغمی سنگین وجودشان را فرامی گاه وابآسایشی تا صبح روز دیگر باید در این خ ی وسیله

 .کنند ها رها می خسته خود را روی تخت خواب

ش در اَ های گاه خواب محرومیت. جنوبی و جنوب یعنی  اِش روشه. جا پارس جنوبیه. اسم کند؟ این چه فرقی می"

 شویی و حمام دست اند. تابستان آبِ مثل همگاه باشم مطرح نیست. همه  که کدام خواب حد یک طویله است. این
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گی  هتوانی بدون سرماخورد شود که نمی ها هم سرد می توانی دوش بگیری و زمستان جوش است که نمی به قدری

گاه  دهد. کارگران وقتی به خواب های شسته نشده را می تن و بوی جوراب ش بوی ناو عرقِاَ های اتاق .حمام کنی

کار  گاه برسند. پیمان خواب ند و حوصله و توان کار کردن را ندارند که بخواهند به نظافتِا رسند خیلی خسته می

زمان آن خدابیامرز است که شما کارگرها قدرش را ندانستید.  گوید خدمات مالِ دهد و می هم که خدمات نمی

کنید. توی  ی( را هم تحملقانون ش )فقر و فالکت و بیاَ خواستید دارید )اعتقادات( پس عواقب چه را که می آن

زند و خوابیده را بیدار  آدم را به هم می اش حالِ گی هتوان روی سر کشید چون بوی ماند گاه پتوها را نمی خواب

 "2۹کند. می

ها به سرمی  گاه ناچار شب را در این خواب آورد، به زانو درمی سنگین در طول روز آنان را به آالتِ پر تقال با آهن کارِ

خوابگاه  ی که بتوانند فردا به کارشان ادامه دهند روانه بعد از دست شستن در پایان یک روز کار، برای اینبرند. 

تر  ماه نزدیک روز سر کردن، یک روز آنان را به مرخصی و پایانِ گاه و شب را به خواب محیطِ شوند. تحملِ می

ها که فاقد  گاه های خواب تی طوالنی در محیطکند. غیرازاین باشد، مشکل بتوان خود را راضی کرد برای مد می

 .گی کرد هامکانات هستند، زند

ش دارد. یک اَ بسیار کوچکی نسبت به طول شده که عرضِ بزرگ تشکیل مستطیلِ گاه از چندین سالنِ خواب"

ها  جهت تابستان کارگری قرار دارد با ساختاری از بلوک. ازاین های کوچکِ ش اتاقاَ باریک که در دو طرف یرو راه

قدر کوچک  ها آن گی در این اتاق هطبقه قرار دارد. فضای زند سه ها سرد. در هر اتاق سه تختِ گرم است و زمستان

 2۱"ند.کن شان صرف میِ شان را روی تخت خوابِ توانند باهم شام یا نهار بخورند. اکثراً غذای است که همه نمی

غالب و مسلط به کارگران و نیازهای آنان همان نگاه سودمحور و استثماری است. کارفرماها،  اساساً نگاهِ

کارگران توجهی دارند. با کارگران  ی سالمتی، سرنوشت و آینده ها خیلی کم به پروژه ها و مدیریتِ کاری پیمان
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گیری از  وکاست و با حداکثر بهره کم ن نیاز دارند، بیکنند. تا زمانی که به آنا کاالی مصرفی برخورد می مانندِ

دهند تا خود را تقویت کنند و  را به آنان نمی  رفته کشند. امکان بازسازی و نیروی ازدست فرصت، از آنان کار می

 .سالمتی خود را حفظ کنند
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آسایشی، ورزشی و  وسایلِ ی امکانات و تهیه خواهد با ایجادِشود که ب ای پیدا می کار یا مدیر پروژه تر پیمان کم

دهند که کارگران از وقت  کارگران کمک کند. عموماً ترجیح می تفریحی برای کارگران به نشاط و شادابیِ

 کنند، به استراحت بپردازند تا روز دیگر بهتر بتوانند سرِ روز را که کار نمی وچهار ساعت شبانه مانده از بیست باقی

 کار، ازنظرِ هر طریقی غیر از کار و استراحت برای بازتولیدِه کارگر ب کار شوند. سرگرم شدنِ ساعت مشغولِ

–کند که نهایتاً یکی  طور فکر می ای این پروژه کارِ کارگر است. پیمان ی دههو  بی کار اتالف و پر کردن وقتِ پیمان

 جمهوریِ داریِ سرمایه کارگر دارد! البته در رژیمِ مدتِ طوالنی کند، چکار با سالمتِ ار میک کارگر این با سال دو

های ملی باید مفت تاراج شود و از  دیگر سرمایه  کارگر مشابه ی طبقهتوان توقعی بیش از این داشت.  نمیاسالمی 

 .بین برود

 آید، با خرید یک توپ روزهای شان پیش می دو پروژه، گاهی فرصتی برای -ای در میان یکی پروژه کارگرانِ

کنند. تعداد  کارگاه فوتبال بازی می مناسب از کارگاه یا در بیرون و اطرافِ ی معدودی دریک محوطه

های ورزشی دارند، در روز چند دقیقه ورزش  ای در فعالیت شماری از کارگران در هر پروژه که سابقه انگشت

شده بعضی از کارگران  . دیدهکنند ها یا عصرها جمعی معدود ورزش و نرمش جمعی می کنند. بعضی از صبح می

ای در  پروژه کارگرانِ روند. حداکثر تفریحِ کنند و بارفیکس می ای آویزان می سایت خود را به لوله ی دریک گوشه
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ها در  روند. شب ترین شهر برای خرید و تماشا می به نزدیک ز جمعه و یا بعدازظهر این روزاست کههفته عموماً رو

روند و  عموماً به موبایل ور می کنند، کارگران تلویزیون تماشا می تلویزیون داشته باشند، ها که گاه بعضی از خواب

شود، اکثراً با جدیت نظر سیاسی و اجتماعی پیش کشیده  کنند. وقتی بحثِ دیگر می شوخی و اختالط با هم

ه دو نفر کامل خوانده شاید توسط یک ی چرخد و طوالنی در میان آنان می معموالً یک کتاب به مدتِ دهند. می

کنند. با حرارت و  گو میو تر گفت اسالم است بیش تاریخِ شان نقدِِ های تاریخی که موضوع کتاب ی شود. درباره

 شوند. نسبت به مسائلِ های تلویزیون می اسالم، فوتبال و سریال تاریخِ ی گو دربارهو گفت زیادی واردِ شدتِ

 های رژیم هستند. کارگران که خودشان در نظامِ منتقد رژیم و آدم عموماًتفاوت نیستند و روز بی سیاسیِ

کشی، استثمار و سود هستند، چون این مسائل را با گوشت و پوست در  بهره اصلیِ داری سوژه و موضوعِ سرمایه

که روی موضوعی  تر الزم است! البته درصورتی ش کماَ ن کنند، فکرمی کنند بیا طول عمر کاری خود احساس می

گویی باشد، کم و دیگری مثالً در مورد تبعیض و سرکوب میان دو نفر دیالوگ و گفت و مسائل ارتباط دراین

دهد و اشاره به او  نیستند نفرات سوم و چهارمی که یکی از کارگران را که در بحث دونفره است، خطاب قرار می

غالب در  ی رار دارد. رابطهکشی ق رد بهرهکند بدبخت است و مو ای که زندگی می کند که چه میزان در جامعه می

ای میان کارگرانی که  ویژه ی تخصص ساالری است. همیشه یک رابطهساالری یا  ای فن پروژه کارگرانِ میانِ

این رابطه قرار دارد.  کارگاه تحت تأثیرِ های فنی و مهارت باالتری دارند وجود دارد. جو عمومیِ توانایی

تر و ماهر هستند، همیشه مستقیم و  ای از طریق افرادی که فنی کارهای پروژه نیکیِوردهای تجربی و تکآ  دست

 تحت تأثیرِ و برعکس یابد ها انتقال نمی به زیرمجموعهدوستی و انسانی  کاری ناشی از نوع در راستای یک هم

مسلط و  کاریِ ی داری نو لیبرال، رابطه اسالمی و سرمایه جمهوریِ رژیمِ داریِ داری و سکان غالب سرمایه فرهنگِ

 .طرفه، از باال و همراه با تکبر است کارگران در جریان است، یک عمومی که میانِ

قومی متهم  های بدِ خصلت دیگر را به داشتنِ های قومی در میان کارگران وجود دارد. در شرایط عادی هم رقابت

 .دهند دیگر می این زمینه به همکنند و بعضی القاب را در  می
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بندی دیگر  شوند. دریک تقسیم ساده تشکیل می ماهر و کارگرانِ ای از سه بخش ماهر، نیمه پروژه کارگرانِ

ها کارگرانی  ای و نسل دومی کار و غیرحرفه ها که افرادی با منشأ ایلیاتی و بسیار محافظه کارگران به نسل اولی

تندرو و  ها این کارگرانِ نسل اولی شوند. برعکسِ شهری و روستایی، معرفی می ماهرو فنی دارای منشأ مشترکِ

کار و کارفرما  و در رویارویی با پیمان هآمد ی هم آشنایی دارند، در مواقعِ پیشحقوقی و صنف رادیکال و با مسائلِ

 بایستی پشتِ کنند که می یها کار م کم سن و سال و نوجوانی در پروژه سنی، افرادِ بسیار جدی هستند. به لحاظِ

شود که چندین سال از سن  طرف افراد مسنی پیدا می تحصیل باشند و از آن ها مشغولِ گاه مدارس و آموزش میزِ

 ۱2بینیم که حداقل  ها می کشانی را در پروژه زحمت" –کنند.  چنان کار می گذرد، اما هم ها می گی آن هبازنشست

سال  ۳سال باید  ۶2ها باسنی حدود  کاردارند. آن ی سال سابقه 2۴اجتماعی تنها  اند ولی در تأمینِ سال کارکرده

 22 ".دیگر در پروژه کار کنند تا با حقوق کامل بازنشسته شوند

کند.  ای استفاده می شده ریزی عنوان یک حربه علیه مردم به شکل برنامه مخدر به اسالمی از موادِ جمهوریِ رژیمِ

ای  مخدر قربانیانی زیادی در میان کارگران پروژه دود کشی و موادِ از این آفت نیست. جمعیتی مصون هیچ مرکزِ

ای تقریباً آشنا است. شنیدن و گوش  برای این کارگران رسانه "رادیو فردا"جمعی  ارتباط وسایلِ دارد. از میانِ

چه  کارگاه پرمی کند، البته چنانخصوص در برگشت به  هوذهاب وقت آنان را ب ایاب به هنگام رادیو فردادادن به 

گاه  ز به دستِشان مجه کارگاهی که ماشین ی نقلیه وسایلِ باشد. این رادیو میان کارگرانِ موجود سرویس رادیو

 گیِ هخستکنند. ی منظم پیدا می ای خیلی کم فرصت مطالعه پروژه دارد. کارگرانِ داران بیشتری رادیو باشد طرف

عالوه اختناقی که به انواع  هساعت در روز، مرتفع کردن نیازهای شخصی روزانه، ب ۴2از  وقت بیش تمام مفرط، کارِ

فرهنگی و مطالعه را  فعالیتِ کند، فرصتِ کارگران تحمیل می گیِ هسنگین خود را بر زند ی سایهمختلف و اشکال 

 گیرد.  از کارگر می
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ها مشغول  سیاسی و باسابقه که در پروژه فعالِ ای از طریق افرادِ پروژه کارگرانِ سیاسی در میانِ جریاناتِ فعالیتِ

 ی ندی مبارزهکُ ای که موجبِ بازدارنده شود. یکی از مسائلِ طور فردی و پراکنده بازتاب داده می کار هستند، به

کارگری  ی با جنبشِکارگر فعاالنِ ایِ دهی تشکیالتی شده، برخورد فرقه سازمان ی ایران درزمینه کارگرِ ی طبقه

 .بوده است

طوالنی که ای دارد. دوری از خانواده در مدت  پروژه کارگرانِ گیِ همستقیمی روی زند ای تأثیرِ پروژه نابسامانِ کارِ

 کارِ گذارد. سختی و دشواریِ روی اعصاب و فکر کارگر می مخربیآثار  شود، در درازمدت دفعات تکرار می به

اجتماعی که  وقتی با مشکالتِ کار گیِ هپیچیداز ناشی  تنشِ رفاهی و آسایشی و مکاناتِا روزانه، عدمِ طوالنیِ

در  کنند. د، روی ذهن کارگر سنگینی میشون رو هستند، سرجمع می هاین کارگران در جامعه با آن روب ی خانواده

بخشی از هوشیاری خودش  و گیرد نسبی قرار می فلجِوضعیت عصبی و ذهنی دریک  کمی کارگر به لحاظِ مدتِ

شود.  ای در یک مورد و دو مورد خالصه نمی پروژه کارگرانِ دهد. نابسامانی و مشکالتِ آرام از دست می را آرام

شود، تأثیر منفی روی نظم زندگی  پروژه، کارگر گرفتار بیکاری می کارِ ای که با پایان گرفتنِ های دوره گسست

یک صنعت و کارخانه مشغول  ای را مقایسه کنید مثالً، با کارگری که در وژهپر گذارد. کارگرِ این کارگران می

کند،  هرماه دریافت می گیرد که چگونه با مزدی که پایانِ کارخانه از همان ابتدای اشتغال یاد می کاراست. کارگرِ

نواده به وجود وخرج خا نسبی و حداقلی در دخل ش یک نظمِاَ خانواده . با کمک و همراهیِکندآن را هزینه 

تواند ادامه بدهد. اگرچه  خود می نسبیِ روند و به زندگیِ رویارویی با مشکالت می و آمادگی به با برنامه آورند.  می

ای که وجود دارد، آرامش از  جامعه و مشکالت عدیده اجتماعیِ -وضعیت اقتصادی بحرانی بودنِ امروز، به علتِ

نسبی محروم هستند.  ای از حداقل آرامش و نظمِ پروژه های کارگرانِ نوادهخا است اما شده ها گرفته توده عمومِ

جا که سرپرست خانواده است و خیلی نیازاست که در کنار زن و بچه  خصوص آن های ب پروژه ابتدا جای کارگرِ

 تواند با ای نمی منظم و روزانه خانواده خالی است و هیچ ارتباطِ گیِ هزند خود باشد، عموماً در خانه و محلِ

ش را اَ گونه کارها را ندارد. حقوق ثابت در محل زندگی است و مزایای این چون فاقد کارِ گی ایجاد نماید هزند
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 .شود ها بر کارگر پروژه ای تحمیل می از دو ناحیه هزینهکند. هرماه دریافت نمی معین و در پایانِ دریک روزِ

هایی  خود را دارد، کارگر هم که جدا از خانواده است برای خود هزینه ی روزانه گیِ ههای زند خانواده هزینه

 کارِ ایِ های دوره ناشی از گسست و انفصال آنارشی و نابسامانیِ ای در تسخیرِ پروژه کارگرِ کند. ذهن و فکرِ می

کند. از همین رو  تری همراه می یشب این کارگران را با مشکالتِ تشکیالتیِ یابیِ پروژه است! همین مسئله، سازمان

 دهیِ تر، به مصاف با مشکالت برای سازمان بیش فراوان و با امکاناتِ ای باید با تالشِ پروژه کارگریِ فعالینِ

ای  پروژه دوستی و رفاقت میان کارگرانِ بروند. یکی از مواردی که در تحکیمِ تشکیالتی–های سیاسی  فعالیت

دیگراست. این کارگران وقتی به مدت یک یا چند سال در یک  کار در کنار هم بسیار مؤثر است، همان سختیِ

نیاز نیستند. مشکالتی که  دیگر بی هم حرف دلِ دهند، از شنیدنِ هم کار سخت انجام می ، در کنارِمحروم وضعیتِ

سخت،  دردی در شرایطِ کاری و هم همین هم گذارند. میان می دیگر در گی و در ارتباط باکار دارند، با هم هدر زند

آورد و  شود که گاهی این رفاقت تا پایان عمر دوام می ای می پروژه پایداری میان کارگرانِ رفاقت و دوستیِ موجبِ

بت به دیگر ای نس پروژه کارگرانِ خبر از هم نیستند. یکی از امتیازهایی که فعالینِ گی بی های از زند در هیچ دوره

ای برقرار است، با  پروژه کارگرانِ ارتباطی که میانِ توانند از طریقِ کارگری دارند، این است که همیشه می فعالینِ

ترین زمان با افراد زیادی ارتباط بگیرند و  ترین و ممکن گرفتن شماره تلفن و آدرس یکی از کارگران، در کوتاه

 !ای انتشار بدهند پروژه کارگرانِ نِوسیعی میا یک خبر و موضوع را در سطحِ

گیرد. حوصله و فرصت  ای می فکر کردن را از کارگر پروژه سخت و طوالنی، قدرتِ ناشی از کارِ گیِ هخست

گو و ساعاتی از شب فرصتی برای گپ و گفت ی روز در حال کارست. در فاصله مفصل را ندارد، تمام ی مطالعه

آگاهی  انتقالِ آید. یکی از ابزارهای اصلیِ ناشی از آن و مسائل گوناگون اجتماعی پیش می کار و مشکالتِ پیرامونِ

 کارگری است؛ که اخبارِ ی خبرنامه یک نشریه در غالبِ ای، ابتدا انتشارِ پروژه کارگرانِ دهیِ سازمان ی و وسیله

 تواند شاملِ بدهد. این نشریه ابتدا میای را در سطح وسیعی میان این کارگران انتشار  پروژه مربوط به کارگرانِ

ای مشغول  پروژه زیادتری از کارگرانِ جنوب که تعدادِ و بافاصله منتشر شود. در مناطقِ باشد تر یک برگ یا بیش
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ای را  پروژه برگی که ابتدا خبرهای مربوط به کارگرانِ تک ی تر است. این نشریه این نشریه ممکن هستند، انتشارِ

یابی را میان کارگران توسعه دهد.  تشکل تبلیغی و توضیحی و مسائلِ تواند مسائلِ رفته می ، رفتهکند منتشر می

اینترنت آن گان فقط با مراجعه به  هبرگی الزاماً غیر از یک نشریه اینترنتی است که خوانند تک خبریِ ی این نشریه

 فعالینِ ها موجود است، از طریقِ کارگاه که در محلِ نشر و چاپی امکاناتِ بلکه باید از طریقِ توانند بخوانند، را می

جا کارمی کنند  تهیه بشود. این نشریه در مدتی طوالنی در دست  کارگری و آشنایان و دوستانی که در آن

 مندیِ عالقه شود. تداوم این کار موجبِ های مناسب خوانده می دست و در فرصت به مندان دست کارگران و عالقه

 .شود می صنفی–های سیاسی  ران به فعالیتکارگ ترِ بیش

ای خود، عالوه بر استفاده ه فعالیت های کارگری و قوام دادن و منسجم کردنِ تشکل ای، برای ایجادِ پروژه کارگرانِ

خود  یابیِ سازمان فعالیتِ توانند منشأ تجربیاتی در مسیرِ کارگر، می ی طبقه ی مبارزاتیِآوردها ی دست از همه

 ایِ ای پیشنهادی داده که کارگران پروژه پروژه نیروی کارِ ی کارگری و عضو اتحادیه ناصر آقاجری فعالِشوند. 

گاه و  ای که هستند، یک پای اهم قرار بگیرند و در منطقهتوانند در ارتباط ب زدیک هم هستند، میشهرهایی که ن

برده.  ای مسجدسلیمان، ایذه و اهواز نام پروژه از کارگران ز ارتباطی میان خود ایجاد نمایند. در این راستامرک

 ی های همدان و کرمانشاه، در هنگام رست و مرخصی و در فاصله جوار در استان ای در شهرهای هم پروژه کارگرانِ

ها همدیگر را مالقات و روابط و  استان توانند با ایجاد یک کانون در شهرهای مراکزِ میان دو پروژه، می کاریِ بی

کارگری  شان محدود به فعالیتِِ های کارگری که هدف صنفی خود را گسترش بدهند. تشکل -های سیاسی فعالیت

شکلی در آحاد  بی ی مثابه توده عضو آن شوند، بههم گران کار اکثریتِ اگر حتا باشد،موجود  در چارچوب روابطِ

 .معه حل خواهند شدسازمان در جا مردم بدونِ

کارگری و  دهیِ گیری و سازمان فعال، ارتباط گریِ اجتماعی، دخالت -سیاسی جانبه به مسائلِ مند و همه هدف نگاهِ

کارگران برای رهایی از مصائب و مشکالتی که گرفتارند، ازجمله مواردی بوده که سندیکای کارگران  آموزشِ

 آموزش و یادگیری مسائلِ های خود هرگز فراموش نکرد. کارگران در حینِ فعالیت ای آبادان، در بسترِ پروژه
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آنان  ی ی روزانه کالن بازداشته شوند و یاد نگیرند که مبارزه چه از مسائلِ روزمره، چنان صنفیِ–سیاسی 

در و م اثر شان محدود، کِ های اصلی آنان است، فعالیت رسیدن به هدف های کوچکی در خدمتِ گام ی مثابه به

مشترک را در کارگران  مبارزه و فعالیتِ انقالبی، میل و رغبتِ درستِ مندِ هدف ی خود خواهد بود. تشکل و مبارزه

ای را که  پروژه کارگرانِ هوشیاریِ سطحِ  اجتماعی، هم روزانه با مسائلِ صنفیِ رابطه میان کارِ کند. ایجادِ ایجاد می

آنان با جامعه  که از این طریق، پیوندِ برد، هم این باال می گاه است و خوابها محدود به کارگاه  گی آن هزند

کار در تبعید هستند، از این طریق در ارتباط با جامعه قرار  نوعی درحال ای که به پروژه شود. کارگرانِ میتر بیش

بسیار  در مبارزه  موضوعی که ـ سیاسی اجتماعی پراتیک و فعالیتِ ی ها به مسئله گیرند. عالوه بر این می

ای آبادان، کمک به  پروژه های سندیکای کارگرانِ شود. یکی از فعالیت بهتر پاسخ داده می است ـکننده  تعیین

سینما رکس آبادان در  انفجارِ بنای یادبود برای قربانیانِ داوطلبانه در ساختِ منطقه و مشارکتِ گانِ هزد سیل

کارگری و اجتماعی موجب  قربانیان بود. مشارکت و فعالیت در مبارزاتِ های این کاری و هم دری با خانواده هم

کارگری  رهبرانِ شود. شخصیتِ آنان می شجاعت میانِ روحیه و عنصرِ کارگران و تقویتِ نفسِ باال رفتن اعتمادبه

یافته قرار  سازمان کنند و در یک رابطه ی تماد پیدا میگیرد و کارگران به آنان اع در همین مسیر شکل می

کارگر،  ی های طبقه طبقاتی با دیگر بخش صنفی و در اتحادِ -ای در تشکل سیاسی پروژه گیرند. کارگرانِ می

 .کنند گریبان گیرشان غلبه می داری است که بر رنج و درد و مشکالتِ عمومی علیه سرمایه طبقاتیِ دریک نبردِ

 

 ای( پروژهکاری از: فعاالنِ کارگریِ جنوب)کارگرانِ 

 ای ایران ای، تقدیم به اتحادیه نیروی کار پروژه تقدیم به همه کارگران پروژه

 ۴۹۳۹آذرماه 
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