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هگاني از سلمان یدو گزارش کارگر    
١٣٨٨ ارديبهشت ٢٧ شنبهيک ینگ هماهتهيکم                                       

 
   

   با امضای  ۵/۵/٨٧و   ١۵/١٢/٨٦در تاريخ های   ترتيب  که به را   زير  گزارش های

 سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگریدر» حمد کارگر، فعال جنبش کارگریا« 

در نوشته نخست، سلمان مرگ يک همزنجير خود . منتشر شدند، سلمان يگانه نوشته است

وانشير بشارتی را گزارش می دهد و از اين مرگ کارخانه سيمان خزر لوشان به نام ج در

اينک طنز تلخی که . ياد می کند » ويژگی ذاتی نظام انسان کش سرمايه داری«عنوان  به

سلمان خود نيز به همان : خنجری در قلب هر انسان شريف و آزاده می نشيند  همچون

سرمايه  انگيز ديگری که بين اين دو جنايتشباهت شگفت . به قتلگاه سرمايه کشيده شد و جان باخت شکل جوانشير

: مورد جوانشير می نويسد  سلمان در. ديده می شود شخصيت های مبارز و معترض اين دو کارگر جان باخته است

همواره برای تغيير اوضاع و ايجاد وضعيت بهتر  جوانشير بشارتی از آن دسته کارگران معترض و پيشرو بود که« 

او در جمع . طلبی از او چهره ای حق طلب و دوست داشتنی ساخته بود اين روحيه مبارزهدرتالش و تقال بود و 

 يادش گرامی. افسوس ودريغ که او ديگر در جمع ما نيست. و احترام خاصی برخورداربود کارگران از محبوبيت

خصيت رزمنده، ش يا به گوشه بسيار کوچکی از. گويی دارد قتل جانگداز خود را ازپيش گزارش می دهد» .باد

هزار افسوس و هزار دريغ . می کند  خود اشاره  شريف، پيشرو، صميمی، محبوب، احترام انگيز و دوست داشتنی

در رودبار » کانی ساز جم« گزارش اعتصاب کارگران کارخانه  نوشته دوم سلمان نيز. که او ديگر درجمع ما نيست

عتصاب و ديگر حرکات اعتراضی کارگران آن نقش چشمگير کار می کرد و در هدايت ا است که خود مدتی در آنجا

سترگ و عميقا  ما ضمن انتشار مجدد اين نوشته ها که فقط قطره بسيارکوچکی از اقيانوس درک. ای داشت و ارزنده

با دل و جان گرامی می داريم و يک  طبقاتی او از مبارزه ضدسرمايه داری را به نمايش می گذارد ياد عزيزش را

داريم که هيچ گاه سنگر او را در مبارزه بی امان با نظام سراسر  گر با او تجديد عهد می کنيم و اعالم میبار دي

   .نخواهيم گذاشت ننگ سرمايه داری خالی
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  نمرگ يک کارگر در کارخانه سيمان خزر لوشا

مالکيت خصوصی و استثمار و بهره کشی  ، اين نظام نابرابر و جابرانه ستم، که برپايهاين دنيای وارونه سرمايه

در گوشه و کنار جهان کارگران را به اعماق مرگ فرو می برد،  انسان از انسان و بردگی مزدی بن گشته و همواره

هشت درست می کنند اما دنيای وارونه، کارگران و زحمتکشان برای صاحبان سرمايه ب در اين. بايد دگرگون شود

سرمايه نهفته  و اين ويژگی ضدانسانی در ذات. حداقلی که شايسته زندگی يک انسان شريف است محرومند خود از

کارگر مکانيک کارخانه سيمان خزر  مرگ جوانشير بشارتی،. است و فقط با نابودی سرمايه از ميان می رود

  . کش استنسانلوشان، نمونه ديگری از ويژگی ذاتی اين نظام ا

 تن سيمان ٢٠٠٠کارخانه روزانه حدود  اين.  تاسيس و راه اندازی شد١٣۵٦کارخانه سيمان خزر لوشان در سال 

اين کارخانه قبال . به صورت پيمانی و قراردادی کار می کنند  درصد کارگران اين کارخانه٩٠حدود . توليد می کند

  .زياد به سازمان تامين اجتماعی فروخته شدبود اما به علت بدهی  وابسته به سازمان صنايع

بازنشستگی خود به سر می برد، در  جوانشير بشارتی، که در آستانه بازنشستگی بود و در انتظار دريافت برگه

جان باخت بی آن که حتی فرصت فرياد کشيدن و طلب کمک   در البه الی دستگاه الواتور سيمان١۵/١٢/٨٦تاريخ 

از ساعت ها تالش پيکر خرد و خمير و غرقه در خون او را از درون خروارها  جوانشير پسهمکاران . را پيدا کند

 باخته و چشم از جوانشير در ميان راه جان! اما چه سود . کشيدند و او را به بيمارستان منتقل کردند سيمان بيرون

  .جهان فروبسته بود

تغيير اوضاع و ايجاد وضعيت بهتر   همواره برایجوانشير بشارتی از آن دسته کارگران معترض و پيشرو بود که

او در جمع  .چهره ای حق طلب و دوست داشتنی ساخته بود در تالش و تقال بود و اين روحيه مبارزه طلبی از او

  .باد يادش گرامی. که او ديگر در جمع ما نيست دريغ افسوس و. بودکارگران ازمحبوبيت و احترام خاصی برخودار
   

  یر، فعال جنبش کارگرکارگاحمد 
١۵/١٢/٨٦   

  دبرای گرفتن حقوق معوقه خو» کانی ساز جم« گزارشی از حرکت کارگران
شهرستان رودبار در استان گيالن  شرکت کانی ساز جم توليد کننده مواد اوليه روغن نباتی است و در حوالی

 صبح تعدادی از ٩ راس ساعت ٣٠/٤/٨٧در تاريخ . اند  ماه است حقوق نگرفته٤کارگران اين شرکت . قراردارد

مديريت شرکت پس از . حقوق معوقه خود به دفتر مديريت مراجعه می کنند ماه٤کارگران اين شرکت برای مطالبه 

کارکند و  هر کس می خواهد، دراين شرکت: کارگران آن ها را تهديد به اخراج می کند و می گويد شنيدن درخواست

از همين فردا هم شرکت را . ايم ما برای کسی کارت دعوت نفرستاده. همين است که هست. اهد برودهرکس نمی خو

کارگران پس از شنيدن حرف های مديريت شرکت با رئيس  .برويد هرکاری دلتان خواست بکنيد. تعطيل می کنيم

رئيس اداره کار . ان می گذارندگيرند و مسائل و مشکالت خود را با او در مي اداره کار و امور اجتماعی تماس می

تمام می  حاضر نمی شود به شرکت بيايد و از نزديک وضعيت کارگران را بررسی کند، بلکه با وقاحت نه تنها

اگر شما از . حقوق بدهد شرکت کانی ساز شرکتی خصوصی است و کارفرما می تواند هر وقت دلش خواست: گويد



کارگران پس از . برويد جای بهتری کار کنيد  در آن جا کار نکنيد ووضعيت کار خود ناراضی هستيد، می توانيد

  .گيرند اعتصاب کنند شنيدن اظهارات رئيس اداره کار تصميم می

چند نفر به نمايندگی از طرف کارگران  به اين ترتيب حدود چهل نفر از کارگران خط توليد دست از کار می کشند و

کارگران مسائل و مشکالت خود را برای فرماندار و نماينده مردم  . روندبه دفتر فرمانداری شهرستان رودبار می

 در اين حين خبرنگار روزنامه. اتفاقا در دفتر فرمانداری حضور داشته است بيان می کنند رودبار در مجلس که

. پرسدفرمانداری را می  هم وارد دفتر فرمانداری می شود وعلت تجمع کارگران در" شکوفه های زيتون" محلی 

رئيس اداره کار و مديريت شرکت کانی ساز  پس از شنيدن صحبت های کارگران نماينده حراست فرمانداری با

پس از آمدن آن ها، يکی دوساعتی پشت درهای بسته با . احضار می کند تماس می گيرد و آنان را به دفتر فرمانداری

می  والنی فرماندار درمقابل نمايندگان کارگران ظاهرباالخره پس از انتظاری ط. گو می کنند هم مذاکره و گفت و

ورشکستگی است و شما  در حال حاضر شرکت به علت عدم فروش در آستانه: شود و در پاسخ کارگران می گويد

کارگران با ارائه ليست کل فروش يک ماه و فروش  يکی از. بايد با اين شرايط مدارا کنيد تا شايد وضع بهتر شود

با ارائه مقدار حقوق پرداخت شده به کارگران طی سال گذشته، با آمار و   و مقدار سود آن و همچنينساليانه شرکت

و با  فرماندار نشان می دهد که شرکت نه تنها در آستانه ورشکستگی نيست، بلکه سودده هم هست ارقام مکتوب به

در مقابل داليل مستند کارگران  اندار کهفرم. اين وجود کارفرما از پرداخت حقوق ناچيز کارگران خودداری می کند

 ساعت به او وقت بدهند و تا آن موقع به ٢٤بيشتر موضوع  قرار می گيرد، از کارگران می خواهد که برای بررسی

  . برگردندسر کارهايشان

مذاکرات   فرمانداری می روند تا ببينند روز بعد نمايندگان کارگران به دفتر. کارگران به محل کار خود برمی گردند

به کارگران می گويند قرار بر اين شده که طی دو . کجا رسيده است فرماندار و رئيس اداره کار با مديريت شرکت به

 يکی از کارگران در مقابل اين تصميم گيری ناعادالنه. حقوق معوقه کارگران پرداخت شود چک مدت دار سه ماهه،

براساس تصميم شما سه . ايم  ما چهار ماه است حقوق نگرفته !خوابيم؟يعنی اين که ما برويم در کوچه ها ب: می گويد

چه طور زندگی کنيم ؟ خرج زن و بچه هايمان را از   دراين مدت .می شود هفت ماه. ماه ديگر هم بايد صبر کنيم

رای کرايه مستاجر بودن يعنی چه؟ آيا شما می دانيد وقتی صاحب خانه هر دقيقه ب کجا بياوريم؟ آيا شما می دانيد

سوزد و شما حتی پول  افتاده اش در خانه شما را می زند يعنی چه؟ آيا شما می دانيد وقتی بچه شما در تب می عقب

کارگران که همه اين مصيبت ها را کشيده ايم مثل  به درمانگاه بردن او را هم نداريد يعنی چه؟ اين چيزها برای ما

زيرا هرگز وضع زندگی ما را . ان وضعيت ما کارگران را درک نکنيدآقاي اما طبيعی است که شما.روز روشن است

  .ايد نداشته

فردای آن روز . خانه هايشان می روند به اين ترتيب کارگران با اعتراض از دفتر فرمانداری خارج می شوند و به

و اعالنات کارگران وارد شرکت می شوند می بينند در تابل  طبق معمول هر روز که۵/۵/٨٧يعنی در تاريخ 

 روز ١۵شرکت در آن اعالم کرده که شرکت به علت تعطيالت تابستانی به مدت  اطالعيه ای زده شده و مديريت

خشکشان   با تعجب و نگرانی و اندوهی که بيشتر به مرگ شباهت داشت جلو تابلو اعالنات کارگران .تعطيل است

برادران چه انتظاری : وگفت  سکوت مرگبار را شکستزده بود و به هم نگاه می کردند که يکی از کارگران اين 



در کجای دنيا . مورچه های زير پايشان هم ارزشی ندارد داريد؟ زندگی ما کارگران برای سرمايه داران به اندازه

برای کارگران بسوزد؟ از قبل کار ما بهترين زندگی را می کنند و زن و بچه هايشان  ديده ايد سرمايه داران دلشان

دل . بچه مان باشيم روت و نعمت غرق هستند ، در حالی که ما برای نان شب مان معطليم و بايد شرمنده زن وث در

. و نه از زمين هيچ معجزه ای برای ما نمی شود نه از آسمان. بستن به اين اداره و آن اداره هم کار بيهوده ای است

 می توانيم زندگی انسانی و سعادتمندی داشته باشيم و همبستگی خودمان است که ما کارگران فقط به نيروی اتحاد و

کارگر خود  ترتيب کارگران پس از شنيدن صحبت های ماالمال از خشم و نفرت و کينه طبقاتی دوست بدين. بس

روز تعطيلی ببينند چه در انتظارشان  نسبت به سرمايه داران راهی خانه های خود شدند و منتظرند تا پس از پانزده

  .ودخواهد ب

  

  یاحمد کارگر، فعال جنبش کارگر

۵/۵/٨٧  
   

  


