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   کاستن از عمر انسانیسمفون

  از شرايط آار آارگران در ايرانیگزارش
  
 ماه هشتاد و پنجمهر سی                                                                                       از ايرانیياشار سهند 
 
 

استثمار خشن و عريان که در اين . ه کارگر در ايران يکی از بی حقوق ترين بخشهای طبقه کارگر جهان استقطب

.را به جهمنی برای کارگران تبديل کرده است» سرزمين اهورايی«بخش از کره زمين جريان دارد اين   

تقريبا هيچ شهری . ش می گذارداستثمار وحشيانه خود را در کارگاههای کوچک به شديدترين شکل ممکن به نماي 

اين شهرکها عموما از کارگاههای کوچک . در ايران نيست که در اطراف آن شهرکهای صنعتی شکل نگرفته باشد

و تمام جاده های اطراف. جا توانسته کش آمده استغرب و جنوب تا هرشرق وتهران اکنون از. شکل گرفته است  

ار ميکند از اين گونه کارگاهها وجود دارد و حتی داخل شهر مملو از اين  آن از اصلی گرفته تا فرعی، تا چشم ک

. نفر در ين گونه کارگاهها دارند جان ميکنند٣٠ تا ٣کارگاهها است که از    

 در داخل واطراف تهران؛ آنچه خواهيد خواند گزارش گونه ای است از تجربه شخصی من در پی سالها کار کردن

رفتم کاله کردم ونم؛ سادگی کردم، برای همين کفش واين رابطه دست پيدا کاری دقيقی درسعی کردم به آممن يکبار

سرو کارت به اطالعات نکشيده راهت هنوز! آقاجان برو«: شد گفتخبر نيت من بانگهبان وقتی از. ايراناداره آمار

ما بهتران قرار ازاختياريا دره باشد والبته چندان عجيب نيست که محرمان» .محرمانه استاين آمار! را ه کج کن برو

ن  سرمايه داراکه برای بيفتد  بعد ممکن اتفاقاتی   کسب می شود،  چه سود سرشاری  نبايد بفهمند گيرد مردم عادی

.خوبيت ندارد  

منظور از کارگاههای کوچک در اين گزارش کارگاههای صنعتی است که به کارهای مثل تراشکاری، فرزکاری، 

يی کارگاههاازپر) تهران(شهر. مشغولند..... پرس کاری، تانکر سازی، و بونکرسازی ،جوشکاری و قالب سازی، 

کارگاههای شيرينی پزی،کارگاههای ساختمان ا و، چاپخانه ها، بسته بنديها، نانواييهاست مثل خياطی هانوع ديگراز

يک چيز با  رگاههای صنعتی ديگر که درکاورانها، نجاريها، رنک کاری چوب وسازی، ساندويچی فروشيها، رست

.اين گونه کارگاهها مشترک هستند و آن استثمار بی حد و حصری است که در اين مکانها جريان دارد  

 

  محيط کارگاهها کوچک
  

.  متر ی در بيرون شهر را شامل ميشود١٠٠٠ متر ی داخل شهر تا يک سوله ١٥اين گونه کارگاهها از يک مغازه 

اين محيط ها بشدت آلوده . متراژ کارگاه بسته به سرمايه کارفرما و نوع کاری که در آن انجام ميشود تعيين ميشود

  شدت اين . تاريک که هوا بسختی در آن جريان دارد وآلودگی هوا ، آلودگی صوتی؛ مکانهای بشدت کم نور . هستند



  

اين کارگاهها در زمستان چنان سرد است . آلودگی ها هر چه کارگاه هها کوچکتر ميشود به همان نسبت بيشتر ميشود

کارفرمايان تا آنجا که . که سوز سرما تا مغز استخوان نفوذ ميکند و در تابستانها از گرما نفس کارگران بند می آيد

مکان دارد هر گونه وسايل مثل بخاری و يا کولر را از کارگران دريغ ميکنند و اگر هم باشد چنان فرسوده هستند ا

در زمستانها کارگران برای گرم نگه داشتن خودشان و يا حداقل دستهايشان . که به زحمت توليد سرما يا گرما ميکنند

دست بگيرند در داخل پيت های حلبی، چوب ميسوزانند که دود  تا بتوانند اجسام فلزی که مثل يک تيکه يخ هستند در

دريغ از يک هواکش . حاصله، نفس کشيدن را بسيار عذاب آور ميسازد و حوزه ديد انسان را شديدا کاهش ميدهد

هواکش های موجود چنان پر و سروصدا هستند که ترجيحا تحمل دود بهتر . سالم که اين دود را به بيرون هدايت کند

برخی کارهاست که به خاطر ابعادشان در محيط کارگاه ها نميشود انجام داد . صدا ی موتور هواکش است از

و عالی . کارفرما کارگران را وادار ميکنند در سياهی زمستان و چله تابستان در محيط بيرون کارگاه کار کنند

ری دارند تعجب ميکنند و وقتی با اعتراض اجنابان باالی سر کارگران ايستادند و از اينکه ميبيند کارگران افت ک

 .کارگران مواجه ميشوند که نمی شود در اين هوا کار کرد، کارگران را به تن پروری متهم ميکنند

با يک کلمن درب وداغان که !) تازه اگر گير بياورد( در تابستان کارفرما خيلی همت کند يک تيکه يخ فراهم ميکنند 

سوای اين در آن محيط داغ و آب بسيار يخ چه باليی بر سر کارگران می آورد گفتن . سريع يخ در آن آب ميشود

گرمای هوا در اوج تابستان در اين . ط را درک کردآرزوی خوبی نيست ولی بايد تجربه کرد تا اين شراي. ندارد

آورميشوند که بايد کارگاهها نفس کشيدن را به يک عمل عذاب آور تبديل ميسازد و وقتی کارگران به کارفرما ياد

کارفرمايان جوانتر (ما وقتی جوان بوديم « : وسايل تهويه و خنک کننده فراهم باشد بی درنگ جواب ميدهند

و » .ما در شرايطی کار ميکرديم که االن وضع شما نسبت به آن زمان شاهانه است) سال پيش از اين چند: ميگويند

کولر تهيه ميکنند . يه ميکنند از سه ماه زمستان دو ماه آن سوخت نداردزمانی هم که کوتاه می آيند و مثال بخاری ته

سال بعد اگر همان کولر از کار بيفتد، ديگر  و. اما کانال کشی نمی کنند و همينجور صاف باد به يک نقطه ميزند

  !کارفرما پولش را بی خود و بی جهت دور نمی ريزد! افتاده

تاريک است که کارگری که روز اول در جايی مشغول ميشود بعلت نا آشنايی اين گونه کارگاهها چنان تنگ و فضای

دستگاهی مثل تراش ويا فرز بايد در مکانی . به محيط جديد بايد خيلی مواظب باشد که يک جای بدنش زخمی نشود

سی نخورد ولی بعلت تنگی جا اينها تنگ هم چيده شده باشد که اگر بر اثر حادثه ای قطعه کاری از آن پرتاب شد به ک

قطعات توليدی روی هم تلنبار شده، ضايعات توليد، پليسه های . اند که مثل اسلحه ای مرگبار آماده شليک هستند

به مانند يک تله در اين کارگاههاست که ..... حاصل از ماشين کاری، جرثقيل های ثقفی نامطمئن و ابزارهای کار و 

بريده شدن دست و شکسته شدن دست و پا به يک امر عادی تبديل شده که تمام . لحظه ممکن است حادثه بيافريند هر

مگه کوری « : در همان حال درد و رنج کارفرما ميگويد! کارفرمايان معتقدند اين کارگران هستند که حواس پرتند

 » !ميکرد پای تو اون زير چکار« يا » !تير آهن به اين بزرگی را نديدی

يک . سوله هايی که بزرگترند و قاعدتا بايد محيط بهتری باشند همين مشکالت و شرايط را برای آارگران دارند

  رديف پنجره که نزديک سقف قراردارند تا روشنايی داخل کارگاه را تامين کنند بعد از مدت کوتاهی اليه ای از 



  

ديوار اين سوله ها برخی . بيرون هوا ابری است ميکنی کهجرم، دود و خاک آنرا ميگيرد که از داخل هميشه فکر 

در هر حال بعد از مدتی بعلت عدم تهويه مناسب چنان سياه ميشوند که نه سيمان . از سيمان سياه است و برخی آجری

ترکيب اين فضا با صدای کوبيده شدن چکش به فلزات، صدای برش فلزات، تراشيدن فلرات ! پيداست نه آجر

 .ها و صدای مهيب پرسهای غول پيکر سمفونی عجيبی ميسازد، سمفونی آاستن از عمر انساندستگاهور،صدای موت

برخی از سوله ها استثنا . در اين گونه کارگاهها عموما مکان خاصی برای استراحت و يا خوردن نهار وجود ندارد

رين نقطه کارگاه است و يا جای پرتی هستند اما در همانجا مکانی که به اين منظور در نظر گرفته ميشود در بدت

در کارگاههای که اين مکان هم . ديوار مستراحها است است که فعال استفاده نميشود و يا محل غذا خوری ديوار به

نيست کارگران مجبورند تکه مقوای و يا موکت پاره و پوره ای که از کثافت حال آدم بهم ميزند در گوشه ای از 

متر آت آشغال دارد و غذايشان را بخورند و اگر وقتی باقی ماند چند دقيقه ای دراز بکشند به کارگاه پهن کنند که ک

در .اکثر کارگاهها زمانی برای خوردن صبحانه و چای وجود ندارد. ن نيت که به تن خسته شان استراحت ميدهنداي

اگر يک دقيقه بيشتر از زمان مقرر ! بيشتر کارگاه هها که اين وقت وجود دارد کارفرما شديدا دلخور و زخمی است

برای همين ! اندازد که چند تا کارگاه آنطرف هم ميفهمندطول بكشد بی آبرو بازی در مياورد و چنان داد وبيداد راه مي

کلمه بسيار اشرافی » می نوشند« البته . کارگران در پای دستگاههايشان تکه نانی را گاز ميزنند و چای می نوشند

  .نم با چه کلمه ای اين حالت را ميشود بيان کرداست من نمی دا

دست شويها يا توالتها يا مستراح يا به اصطالح اداره بهداشت سرويسهای بهداشتی، مکانی که تنها چيزی در آن پيدا 

سنگهای مستراح چنان جرم گرفته که ترجيح ميدهی به دل و روده ات فشار بيايد اما تخليه . نيست بهداشت است

صابون . وششی از جرم کثيف پنهان شده استکاشيهای ديوار و سنگها يا موزاييک کف زير پ! صورت نگيرد

عموما يک قالب وجود دارد که همه از آن استفاده ميکنند و جديدا مايع دستشويی تهيه ميشود آن هم از کم کيفيت 

اولين قلمی که در اين گونه کارگاهها از هزينه ها کم ميشود . ترين نوع آن و يا آب قاطی ميکنند که ديرتر تمام شود

ر وزيان کارفرما گرفته شود همين ها حذف ميشود و يا برای تنبيه کارگران که چرا بهداشت را رعايت تا جلو ضر

کارفرما انتظار دارد يک قالب ! خوب اين هم راهی است تا کارگر قدر بهداشت را بفهمد. ؟ قطع ميشود!نمی کنند

می آيد و برای ياد آوری اينکه بهداشت   روز دوام آورد وقتی يک يا دو روزه تمام ميشود به ايشان فشار٣صابون 

 ! چيز خوبی است برای چند روز صابون ناپديد ميشود

دستهای کارگران اين گونه کارگاهها عموما بر اثر کار آغشته به روغن است و يا بر اثر تماس مداوم با فلزات، سياه 

 ارزان ترين راه را پيدا کرده اند و آن و آلوده به زنگ زدگی فلزات است و برای زدودن اين آلودگی ها کارفرماها

منظور از پودر، پودر لباس شويی است، يک وقت فکر نکنيد . ( خاک اره است که البته بايد با پودر مخلوط باشد

در اثر شستشوی مداوم با اين خاک اره که . که همين پودر بيشتر وقتها نيست) پودر مخصوص اين کار وجود دارد

ست و هزار جور آلودگی دارد پوست دست کارگران در طوالنی مدت به زبری يک اسکاچ خودش آغشته به خاک ا

  از . گفتن ندارد در زمستانها شستشويی اين گونه به اضافه آب سرد چه باليی سر دستان می آورد. شودظرفشويی مي

  



  

ندارد يا دوش آن خراب اگر در جايی پيدا شود بال استفاده است چرا که يا آب گرم وجود . دوش و حمام خبری نيست

 .است يا خود حمام به روزی افتاده که قابل استفاده نيست

. در برخی از کارگاهها کارگران شب را همانجا ميخوابند آه يا بدليل اضافه کاری است يا خانه ای در بيرون ندارند

ود و روی آن شب را به مکان خوابيدن اکثر کارگاهها همان کف کارگاه هاست، که با موکتی پر از چرک فرش ميش

چند تا ميخ . ا موکتی پاره و پوره بر کف آن پهن استاگر در کارگاهی اتاقکی پيدا شود آن نيز ب. صبح ميرسانند

بينند، تلويزيونی که هميشه پر آينه ای شکسته تا چهره درهم شکسته شان را در آن ب. رخت آويز لباس کارگران است

محيط کارگاه کارگاهی صاحب کاردر. سايل شخصی کارگران تلنبار شده استبرفک است و گوشه گوشه اتاق واز

در اين ميان از جلو اتاقکی گذشتيم، در آن را . ه من نشان ميداد از سالن توليد شروع کرد تا النه سگ هايشهها را ب

اين هم سگ «: ا گفتباز کرد گوشه ای از آن با تيکه موکتی و گوشه ای ديگر آن با کارتن فرش شده بود و کارفرم

ش را ضد عفونی کرد و خود سگها را هم ، حقيقتش حتی سگ دانی هم نبود چون النه سگهاي»دانی کارگران

 .همانروز واکسن زد تا مريض نشوند

از «، »اول ايمنی بعد کار« : در برخی کارگاهها برای رد قسم از در و ديوار تابلوهای هشدار دهنده آويزان است

اما يا اين .... و » کفش کار بپوشيد« ، »از دستکش استفاده کنيد«، »ماسک بزنيد« ، »تفاده کنيدعينک ايمنی اس

ا از اجناس نامرغوبی است که بيشتر باعث صدمه زدن ي) که در اکثر کارگاهها وجود ندارد( وسايل وجود ندارد 

 قرار گرفته اند که اين رعايت اين ميشود و يا خود کارگران ديگر ايمنی شان برايشان مهم نيست چنان در تنگنا

  ....چيزها آمی لوآس بنظر ميرسد و ديگر برايشان اهميتی ندارد چه اتفاقی بيفتد

   

  ، صاحبان آار کارفرمايان
 

  !کارگران همه متهمند
  

آن دست از. حريص ترين بخشهای بورژوا زی می باشندکارفرمايان يکی ازرات ميتوان ادعا کرد اين دسته ازبه ج

رقابت با سرمايه يک سو در از .مانع و جلودارشان نيستهيچ چيزو. آمده اند و زود ميخواهند بروندآدمهايی که دير

به . نها را به موجودات بسيار خطرناکی تبديل کرده استداران بزرگ هستند واز سوی ديگر رقابت بين خودشان آ

کارفرمايان فرق .  و سودشان را باال ببرند پا نگه دارند خودشان را سر بتوانند  ميشوند تا خشن ترين راهها متوسل

برای همين . کسب سود: به اين موقعيت رسيده اند، هدف مشخص است که پيشينه شان چی هست و يا چطورکندنمي

يک مکتب ر ميبرند مشترک است، همه گويی درشيوهای که بکا. ندارندبرخوردشان با کارگراختالفی نهايتا در هيچ

 .درس خواندند که به واقع اين چنين است

احوال نباشد، بعدش هم شش روز اول استخدام، مثل برده داران قديم کارگر را با نگاه ورانداز می کنند که مريض  

ظر ايشان بايد کارگر از ن. که کارگر چه جوری نگاه ميکند، طرز حرف زدنش چطور استدانگ حواسشان هست 

د حس کند که کارگر باي. سخنان کارگر هويدا باشدزمانده گی اصدايش التماس موج بزند، بايد درسرش پايين باشد در

  . او آن را نصف در نظر ميگيريدسابقه خودش بگوييد بی بروبرگرد ازدارد می آيد، کارگر هر چقدربه عنوان اسير



  

کارفرما البد يک ريگی به کفش داشته يا توقعاتش نظرجای قبلی ات آمدی بيرون؟ ازاولين سوال اين است که چرا از

  داشتيم بايد بايستی، ميايی سرموقع هم ميری، اضافه کارسر موقع : آخرين حرفشان رو به کارگر اين است. اال بودهب

موقع نهار،  ، کسی با تو کار داشت فقط  ، تلفن نداريم  بود بايد بيايی، سرکار شوخی نميکنی زمجمعه و تعطيالت ال

نتوانستم بيام، نداريم، وقتی اينجايی تمام حواس بايد  کار ضروری پيش آمد و. مرخصی خواستی روز قبلش ميگويی

؟ کسی هم !ی چند تا ابزار با خودت نبردیسفته هم بيار، از کجا بدانيم وقتی رفت: برخی هم اضافه ميکنند. اينجا باشد

 !باشد که ضمانت تو را بکند

کار در رفتن و تنبلی مگر اينکه عکس آن ثابت شود، که هيچ وقت به اين عالی متهم به از زير. کارگران همه متهمند

، » بايد منظم باشدکارگر  «شعارشان اين است . تا آنجا که ميشود از حق و حقوق کارگر ميزنند. جنابان ثابت نميشود

کارگری که به زعم ايشان سرکش . سرش هم به کار خودش باشد  و  و برود سر ساعتی که ايشان تعيين ميکنند بياييد

 مصدوم است   روزهای که ببيند کارگر مقصر است، برای تمام اگر کارگری حادثه . بدون درنگ اخراج است باشد 

تازه اگر .  به بيمه ثابت نشود که واقعا مصدوم است يک ريال نميدهد ميدهند به بيمه، تا حوالهيک ريال هم نمی دهند 

 بر اثر حادثه تصادف جفت پاهايش  در کارگاهی کارگری. ته آن ميزند و آنجا که امکان داشته باشد از سرابت شد تاث

! برگرد سرکارفلج شد کارفرما او را اخراج کرد، کارگر شکايت کرد تا از کار افتاده گی بگيرد، اداره کار گفت 

يک کارگر در سال حق .  کدام زير بار نرفتنده اداره کار هيچ کارفرما او را راه نداد، نه کارفرما ن ؟!مشکلی  نداری

ميدوانند تا خود کارگر آن را آنقدر سربيشتر از. مرخصی استعالجی استفاده کندتا بتواند از !دارد سه روز بيمار شود

اين ميان رن يا کارفرما مرخصی نميدهد و غيبت رد ميکند و يا مرخصی خود کارگر دآمد پشيمان شود، چورفت واز

  .تلف ميشود

حاال هم که به ن تا جا دارد ازسروته آن ميزند وبرای همي! ميدهد پول زور استکارفرما حقوقی که به کارگراز نظر

 در بی شرم وحيا تشريف دارند کهآنقدر. ندهند پول يکسال بيشتر به کارگر  و و سه ماه دو ماه  همه شان مزه داده که

اما فردای » !برو توکل به خدا کن، پول نيست «. به خدا ميدهند الهمقابل درخواست حقوق از جانب کارگر او را حو

تکيه کالم . خارجه هستند يا ويالی در شمال خريدندميرسد که سفرشين شان را بهينه ميکنند، يا خبرمدل ماهمان روز

مان دستمان   همهسفره ای پهن است: شان برای وادار کردن کارگران برای اينکه بيشتر تن به استثمار دهند اين است

سفره ای پهن است اما   !! راست ميگويند ! بدزدی سفره خالی ميشود کار نکنی يا ازکار تو اگر. تو همين سفره است

ان برای اينکه و ايش. گوشت را ايشان به نيش ميکشند و اگر دلشان رضا داد تکه استخوانی را برای کارگر ميگذارند

در اکثر کارگاهها اگر حرف از حقوق نزنی ايشان . نند کارگر را تحقيرميکنندبتواباشد تا آنجا که سفره شان هميشه پر

جواب برمی ی هم به ايشان ياد آوری ميکنی دررا پرداخت، وقتراه نمی دهند که بايد حقوق کارگراصال غم به دلشان 

ند از هر جای آن که ت کن را پرداخ  وقتی هم که مثال قرار است حقوق ؟!!پول رامی خواهی چکار: گردند می گويند

منتها من مانده ايم  !البته منظوری ندارند ميکنند محاسبات اضافه کاری اشتباههميشه خدا تو. امکان داشته باشد ميزنند

  برعکسهم نشدهيکبار. محاسبه ميکنندرا کمترکارگران ساعت اضافه کارچرا هميشه اشتباه شان اينگونه است که زم

  ه آن، اما اگر ربع ساعت ميکنند به اضافه جريمآمده باشی دقيقا آن را کسر دقيقه ديرتر۵ما صبح شگرا. آن اتفاق بيفتد



  

لحظه ای که وارد کارگاه ميشوی جزو زمان کار نيست بلکه از. هيچ جا ثبت نمی شودکارگاه مانده باشی دربيشتر در

.  مشغول به کار آنهم درست راس ساعت مقرر د وکارفرما وقتی دلش آرام ميگيرد که کارگر را تو لباس کار ببين

 دقيقه مانده به پايان ١٠مبادا کارگری . البته زودتر شروع کند عيب ندارد ولی حق ندارد يک دقيقه ديرتر شروع کند

صبح که نيم ساعت دير می ايی : ساعت کار دست از کار بکشد و خودش را آماده رفتن کند، حتما اين را خواهد شنيد

ماه هم که ميشه دوقورت نيمت باقی می کنی؟ آخر پس بفرماييد کی کار ده دست ميکشیساعت مان نيم   که م ه عصر

 .است

» زير کار دررفته «وای از روزی که کاری خراب شده باشد يا به گفته ايشان کارگر در ساعت کار به بهانه ای از  

 بريزند چنان جو عصبی راه مياندازند که گويی انسان باشد، به خودشان اجازه ميدهند هر لجنی را از دهانشان بيرون

. تو اون کاسه سرت مگر پهن است. طرز کار کردن است مگه عقل نداری اين چه: مرتکب قتل مادر خود شده است

 نمی خواهی کار کنی خوب بگو تا من يک فکری به حال  نيست،  است اصال حواست اينجا   چند وقتی عاشق شدی؟

اگرصبح دير برسی اينچنين به استقبال  .....به کار فکر کن يک کم هم  ...که شبها تو رختخوابعوض اين. خودم بکنم

چيه با رختخواب تصادف کردی، ديشب زير پتو چه : ند، اول يک نگاه معنی دار می اندازند و ميفرمايندانسان می آي

معلق  سيگارت هم روشن است مثل عجلايشان وساعت مقررد داريد چای کوفت ميکنيد خارج ازفرض کني! خبر بود

بابا همين ديروز صابون گرفتم، تو : م شدهنميخواهی؟ يا در نظر بگيريد که صابون تما..بد که نميگذرد، : سر ميرسد

نظر ايشان در روز به جای دو بار سه بار رفته باشی مستراح يا فرض کنيد در! دستشويی با صابون چه کار ميکنيد؟

ما خودمان اين درسها را کهنه کرديم آنجا ميشينی که وقت ! خر خودتی: نی شده باشد خواهيد شنيدو زمان آنهم طوال

فحش و . بهتر است ادامه ندهم چون کالمی به کار ميبرند که نميشود بيان کرد.... ، يا ....ب باش ماتحت بگذرد مواظ

  .   ليچار و دهن لقی جزو ذات کارشان است

. اضافه کاری وسيله ای است برای گروگان گيری کار کارگر و بعنوان وسيله تنبيه و تشويق از آن سود ميجوند

 برداری کرده و   فيلمبرای کنترل کار اضافه شبانه به مدد وسايل مدرن امروزی از خانه، کارگر را کنترل ميکنند يا

ه يک کم هزينه کند انتقال ميداد و تشويقش ميکرد ک  روزی يکی شان  تجربه خودش را همکارش. بعد کنترل ميکنند

ها، ساعت خدا تومان پول اضافه کاری شان ميشود اما ساعت ...مادر: او گفت. کارگاه بگذاردبسته درو دوربين مدار

که دستگاه ال  آوردند  صبح صداشان زدم که چرا توليد کم است، شروع کردند بهانه!  ميخوابند  ميگيرند  نيمه شب٣

 ! فيلم را نشان شان دادم، کپ کردند، سه تايشان را بيرون کردند. و بل شد شد

يک چيزی شنيده اند که کارگر ژاپنی مثل ساعت کار ميکند و يک دقيقه را هم ! و شيفته کارگر ژاپنی هستند عاشق 

اعت کار کردن  س روزی صاحب کارم، مثل! هم ژاپن است حرام نمی کنند، برای همين هوا برشان ميدارد که اينجا 

 زندگی آنها هم چيزهايی شنيده ايد؟ برگشت  يا از سطح آ شما فقط همينش را شنيديد: ژاپنی ها را به ميان کشيد، گفتم

 با همکارم گرم  چند سال  پيش از اين در کارگاهی در شرق تهران کار ميکردم روزی!! افکار تو خراب است: گفت

برای : خود در جواب گفت ژاپنی ها پيشرفت کردند؟  ميدانيد چرا: تصحبت بوديم، صاحب کار ناغافل سر رسيد گف

  . زند گی شان هم بگوجنبه های ديگرجناب مهندس شما از: گفتم. ميدهندر حرف نميزنند و دل به کاراينکه سرکا



  

 کارتو سر:   گفت برگشت. کال سطح زندگی شان  کارشان، و است، ساعتمثال حقوق شان چقدر:   گفتم ؟ مثال: گفت

 و به آن قسمت از اين استاندارد  ه شيفته استاندارد ايزو شد کارمان که وقت پيش، صاحب  ؟ يا همين چند!حرف بزن

 که   همسرانشان دعوت کنيم سازی استثمار کارگران چسبيده بود که ما بايد يک روز هم فرزندان کارگران به اضافه

  !بگيريم S ۵جشن 

پنج دستورالعمل دارد که با   وسايل و تجهيزات کارگاه که   و نظافت ن استاندارد ايزو برای مرتب کرد پيشنهاد ( 

گفتم مهندس آنجا ژاپن است اينجا . که دسته جمعی کارخانه را نظافت کنيم، مثل ژاپنی ها) روع ميشودش  S حرف

اين ! ور اگر ادامه ميدادم  خيلی راحت ميگفت برو دستت را بش من ديگر ادامه ندادم ! تهران است جاده قديم کرج

 ! یبرو بابا تو هم که با همه چيز مخالف: و او برگشت گفت! يعنی اخراج

 ميدانند که بود و نبودش يکی است، آدمهای بيسواد و نادانی  را موجود زائدی در نزد ايشان کارگر انسان نيست، او

 در نظر ايشان يک مشت ، اين تازه زبان شيرين شان است و کارگر»فرمان نبرد گاو و خر/ تا نباشد چوب تر« که 

 ايشان انگشت را تو عسل کنی بگذاری دهن به گفته  .نند تا آزادشان بگذاری همه چيز را خراب ميک آدم زبان نفهمند

ا به کار وجود خود را حياتی ميدانند و فکر ميکنند اگر ايشان نباشند و سرمايه شان ر. کارگر، انگشت را گاز ميگيرد

ر و نخوت را باال ببرد برای همين با غرو» چوب تر«ر ميفتد، بايد ايشان باشند تا کسی آن کانيندازند چرخ کائنات از

اما . آنچه نوشتم شمه ای از برخوردهای اين آدمها است. و بی رحمانه ترين شکلی با کارگر جماعت برخورد ميکنند

ه واقعيت را بطور همه جنابه تری حقيقتش، اين آرزوی خوبی نيست اما برای اينك. واقعيت استتنها شمه آوچكی از

 .اينها چه موجوداتی هستند لمس آنيد بايد برايشان کار کنيد تا درک کنيد

 

 
 
 

ن از ايرایياشار سهند  


