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یا پروژه کارگران  
»یرخقهف شمس نيافش قيرف پروژه کارگر به ميتقد «  

   
   ١٣٨٧ مرداد     جمعه چهارم                                                           )ستيجهان کمون( اندوآبي قلعه مريجهانگ

                                                               
سرکارش  ميشود که   ماهی ۵تقريبا . دفتر شرکت شده است و رد کارگاه دست دردست خانمش وا شديم که کاظم  با خبر

بحران اجتماعی  .است زندگی وکارمزدی درساعات طوالنی وطاقت فرسا بدجوری کارگران را کالفه کرده. نيامده است

ب واسترس ااضطر. عرصه زندگی مردم گسترش داده است پيدا کرده وسايه سنگين خود رابرواقتصادی بی رويه دامنه 

فقری که رفته رفته خانواده های کارگر و زحمتکش را در سايه  تزلزل اجتماعی و گرانی، ناپايداری و ،ناشی از بيکاری

سرنوشت توده ها از بر يخوليائی ارتجاعی اسالمی حاکم حاکميت مال آمريکا از يک طرف و تهديدات کشورهای غربی و

هر چند کارگران و زحمتکشان و . يش از پيش نگران ومشوش کرده استطرف ديگر مردم ،کارگران و زحمتکشان را ب

 منطق مبارزات اجتماعی از طرف  توده های مردم خيلی بهتر از آن بخش از روشنفکران سرخورده که هميشه برخالف

گربه و جدال لفظی رژيم وآمريکا را بازی موش. را درک ميکنندسياست های بورژوازی به بازی گرفته می شود مسائل 

اين . و برای سياه کاری و جنگ زرگری را برای دور زدن جنبش اجتماعی و مبارزات کارگران و زحمت کشان ميدانند

توده های مردم را به  وضعيت نه برد و نه باخت ميان  رژيم سرمايه داری داخلی و بورژوازی غرب  که سعی می کنند 

، زحمت کشان و  و برابری خواهانه کارگران طلبانهمبارزات حق انجام ی وروانی دچار فرسودگی کنند و سرلحاظ روح

 اسالمی کمک  جمهوری  بياندازند و به تحکيم و تثبيت رژيم سرمايه داری  توده های مردم را از موضوعيت و اولويت

دم رواج حرفی ميان مربيشترازهميشه پر وکه اين موضوع تبديل به يک بحران غير قابل مهارازطرف رژيم شده نمايند 

نتقال پيدا می کند  که ذهن ا پشت سر هم اتفاق افتاده و اتفاقات گوناگون چنان بدون فاصله و ، حوادث وپيدا کرده  واخبار 

ناخودآگاه و يا عمدا مسائل را  ، بلکه آنها به حافظه طوالنی مدت  ندارد، بايگانی وسپردن دقت ، ديگرعالقه به کنجکاوی

.جای آنها را با اخبار ومسائل تازه تری پر کندهرچه زودتر وبا ميلی بيشتررد تا به فراموشی می سپا  

چهارده روزکارممتد پروژه . کارگران استدايش جمعه تعطيل هردوهفته يکبارظهر پنجشنبه ای است که فر امروزبعد از

ته، حرکات دست و پا و مقشان را گرفانجام می گيرد ر سنگين وبا شتاب بيشتر ،ای که بيش ازهرنوع کار ديگری فشرده

خم کارگران بر روی کار. با هم هستندکشمکش  در يک نا هماهنگی و مغز فرمانبری نمی کند و عضالت وماهيچه ها از

حتی کار فرما هم متوجه موضوع شده وعمال کم . نداردراف می کنند که جسم وجانشان ديگرکشش کارنمی شوند همه اعت

 هم در کشاکش کار ومبارزه صنفی وحقوقی روزمره خود ، بدون شرط وشروطی در ، کارگرانه می گيردکاری را ناديد

وئی بازگ  و ، معيشتزندگی  بطرح مسائل   ايجاد می کنندخود که برای  فرصتی  از کارشان و از به الی اين ساعات ال

.مشکالت وحقوق خود می پردازند  

  وخود چنان ماهر درکار ران با سابقه ی پروژه ای اند وکارگ  و دوستان کاظم از اسکندر محسن و ،هادی، خيراهللا ،نظام
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که با آنها  وقتی  سرپرست اجراء مهندسين واحدها هم   وعالقه کارگرانند بلکه  مورد اعتماد نه تنها  حرفه ای هستند که 

خانواده ناک، دوراز، خطرشرايط سختکارطوالنی و مداوم در .ميشوند با احترام خاصی با آنها برخورد ميکنند روبه رو

رکار کردن آموخته اند نه به عالوه با دانش فنی و تجربی که بر اث. ا را با تحمل و پر طاقت کرده استو محل زندگی  آنه

.می گيرنداريک مورد مشورت مهندسين هم قرارخود استاد هستند بلکه در شرايط بتنها درکار  

رشار از اميد و اعتمادند زيرا آنها را از جنس خودشان دانسته و هم وقتی که کارگران در کنار آنها مشغول کار هستند س

 سال سابقه ی ١٠ز هر کدام از آنها بيش ا) .با اين تفاوت که بهره ی بيشتری از تجربه و معلومات دارند(طبقه ای هستند 

 جدال  پر کشمکش و  هایسال. ه استبود وسيع اجتماعی  تکان های  لرزش و سال هايی که همراه با . دارد پروژه  کار

 يک شهر  و در يک نقطه در روز  و هر  بودند اين عرصه ل در اصلی ترين عام  خود با مبارزاتطبقاتی که کارگران 

لوی اداره کار، در ج  و يا اجتماع   اعتصاب  برای خواسته ها و حقوق خود اقدام به کارگران کارخانه و يا واحد صنعتی

را مسدود  ها ورودی و خروجی شهر و يا جاده های  و استانداری محل خود می نمودند نداری ما، فربيمه های اجتماعی

.ميکردند  

پا به پای  وسياسی واکنش نشان می دادند  نسبت به مسائل کارگری و محسن، هادی، خيراهللا و اسکندرازهمان ابتداهشيار

کران  روشنفنيادانشجو ازهرکجا بود ه، حاال از و. دند می کرکارگران ، شروع به ايجاد ارتباط و تماس با ديگرکارگران

اخبار کارگری و آگاهی های صنفی و حقوقی کارگری ديگر اقدام به تهيه و نشرطريق فعالين عالقمند به کارگران و يا از

ردند و دوست پيدا ک هر پروژه ی ديگر هم ده ها رفيق در طی اين مدت در هر شهر و در. دندو سياسی کارگران می نمو

هر فرصتی دور هم جمع می شوند و بحث ميکنند مثل خودشان فعال بوده و عالوه برمالقات های منظم و دوره ای درکه 

کاناتشان  برای تغيير زندگی شان راه حل ميدهند و ام و روی موضوعات کارگری و راه های غلبه بر مشکالت خودشان

.وظيفه ميکنند را شمارش کرده و تعيين   

وارد کارگاه می شوند همراه محموله ی غذای چاشت خود اعالميه و کتاب های کارگری را وارد کارگاه می صبح که هر

کنند و همان طور که عادی مشغول کار هستند در فرصت مناسب آنها را در محل های از قبل تعيين شده پنهان ميکنند تا 

تن عوامل کارفرما بتوانند اعالميه جزوات مربوط به رفقای ديگرشان بدون تماس با همديگر و مورد سوء ظن  قرار گرف

.کار منظم و جمعی بخوانند و به فعاليتشان انسجام بدهند  

 کارگری ، ترويجی، نشريات جرياناتمتن تبليغیعموما اينطوراست که ازهر.کارها خيلی خوب پيش می رود: نظام گفت

آنها کپی تهيه می  و به همت خود به اندازه ی نيازازسفارشمی گيرد بدون ی کارگرقراررفقاو اعالميه هايی که دراختيار

، شهرک ها و روستاهای اطراف هم به  به آشنايان عالقمند خود در شهرکنند و در محل کار ميان کارگران توزيع کنند و

ی قبل از ما ، درور به شرف رفقا واقعا کار شدهدر اين پروژه. فضا و محيط فوق العاده است. ايندهمين گونه عمل می نم

.که اين جا زحمت کشيدند و کارگران را آموزش داده اند و ساختند  

:انطور که با محسن صحبت ميکرد گفتنظام هم  

تالش که کتاب های ناياب  و دسته  دو جلدش از کتاب فروشی  . !يش خريداری کرديم يادتان نرفته؟ کتاب که هفته پ٣آن 

اصول « و» بشر دوستان ژنده پوش«کتاب های . سال پيش چاپ اول خوردند ۴٠حداقل دوم می فروشد تهيه نموديم که 

انتشارات از. قت محاکمه ی سرمايه داری استحقيکه در» محاکمه ی سوسياليسم «و کتاب سوم به نام » مقدماتی فلسفه
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 اگر .گرفتيم  ه انديش ا از کتاب فروشی آن ر که . اندچاپ شده  چند سال اخير يکسری کتاب خاص هستند که در وش وکا

!ی و چه تحولی در آنها ايجاد شدهبدانی کارگر هايی که اين کتاب ها را خوانده اند چه هيجان  

  سال ای را که برای ما صحبت ميکرد را فراموش نکرده ای؟٢۶-٢۵کارگر جوان 

:او ميگفت  

حاال که بايد با آرامش خاطر کشورسواد آموزی به بچه های اين سال کار و تدريس و  ٣٠پدرم باز نشسته فرهنگی بعد از

 و وزارت  حکومت دستگاه  .با خوشی  بگذراند  و نوه های خود  کنار فرزندان ر کمال آسايش تتمه عمر خود را درو د

نها هم و مزايای معنوی آ آموزش و پرورش که می باست عالوه بر پرداخت حقوق و مزايای مادی آنها نسبت به تشويق 

حقوق مسلم و  زحمتکش با کهولت سنی که دارند برای  روز بال استثناء اين فرهنگيان هر. عکس شدهدريغ نمی نمود بر 

. ئولين رو که نيست پوست کرگدن استزهی از مس. قانونی خودشان جلو آموزش و پرورش مربوطه تجمع می نمايند 

...! اين ها حيا را خوردن و شرف را   

! ؟دانی که کدام کارگر را ميگويممي  

.چشمهايش روشن و ريشی  پرفسوری دارد! اسمش قاسم! فهميدم...! آره...ره آ :محسن گفت   

!آفرين بر تو  

رفيق خودمان  آقا حقيقت ما بايد تورا استاد و: پيش من آمد وگفت . کتاب ها را برده و با رفقای کارگر خودش خوانده بود

شما چقدر . خودم ناراضی و سئوال داشتممرتب آزرده و از و  پيش بود که احساس خالء ميکردم من از خيلی وقت. بدانيم

و اعالميه ها هويت  نشريات  با خواندن اين کتاب ها و.  و چقدر خوب نياز مرا تشخيص دادینسبت به من محبت نمودی

ی هم پيدا کردم و حاال فهميدم چه کسی هستم و در فرصت های مناسب با پدرم بحث های زيادی دارم که آن چنان اختالف

.وت ميکنم تا به خانه ی ما بياييدحاال من از جانب خودم و مشخصا پدرم شما دوستان را برای يک شب دع .با هم نداريم  

ه برای به شرط آنک. ادی ندارد و ما خوشحال خواهيم شدبه او گفتم هيچ اير. تاکيد دارد تا شما را مالقات کند پدرم خيلی 

و منظم کردن  و سامان دادن به عالوه سر ....! ( و  همين طور ، عمل کنيمجربه کنيمبخوانيم ، ت. يک لحظه غفلت نکنيم

).فعاليت هايمان  

 و دوستمان  و چه ميخواهيم که چه کار می کنيم، که هستيم، که بوديم  حيف است ما يک بار زندگی ميکنيم بگذار بدانيم 

! کيست و دشمنمان؟  

 !ما کارگران ! کسانی است؟  زحمت چه  و اين نعمت ها حاصل تالش! گرانکره ی ارض را چه کسی آباد کرد؟ ما کار

ناکسی  و چه ميکشد  رنج  چه کسی  !کارگران ما !  اين سدها را چه کسانی ساخته اند؟اين پل و اين صنعت، اين جاده و

)بت ميکردنظام حسابی و با نفرت صح(.دزدی می کندو چه کسی  مفت و مجانی ميخورد و ! حاصلش را می برد  

 مجذوبمی بينی صورتش سرخ و !نظام هم همينطور !مرا به هيجان آوردی رفيق عزيزگرانبهاترازجانم تو :اسکند گفت

.! شده و با نفرت مشتش را گره ميکند کالم تو   

!بياييد باهم پيش هادی و دوستانمان برويم  

، راست می ايستد س گير تازه کارش پايان يافتهو نف ساعت کار ممتد ٣ بعد از زمان کمی آن طرف ترهم در همينهادی 

 تيرماه که نسيم ماليم بر جسم و ٢٠شنبه  ۵را از سر و روی خود می گيرد و دراين بعد از ظهرنفس تازه ميکند و عرق 
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 آن را انجام کاری را که بيش از اين وقت می برده و زود ترس لذت عميقی به او دست داده و ازتن خيسش می وزد احسا

، سنش سی کاظم چقدر چابک بود نميدانی :  دميگرداند و ميگوي بر طرف جهانگير رويش را به . ده خيلی راضی استدا

سال بود اما شبيه يک يوز بود جسور و چابک مثل يک يوز پلنگ از ارتفاع باال می رفت  در همين پروژه دو و سه بار 

آن  کارگران مشغول کار در.  نامناسب رسيده و کارمتوقف شدهلق  واتفاق افتاد که کار پيشرفت داشته تا به يک نقطه بد ق

، جای خود را به سر استاد و استاد کار هم همينطور. رگران ماهرتر ديگری عوض ميکردندنقطه، جای خودشان را با کا

 چند و ررسی وو به ب مهندس ناظر و مهندس کارفرما همه جمع می شدند  ، اجراءاستاد ارشد می داد و سر انجام مهندس

! بود که همه ذهن ها متوجه يک نفرمی شد، کاظمحين گفت و گو و ارزيابیدر. چون مسئله ميپرداختند  

بدون اين که آنها را در انتظار طوالنی قرار . ه که او متوجه مسئوليت خود می شدباال نگرفت ...کاظم .... زمزمه ی کاظم

که کمر بند ايمنی خود را می بست ين اهميت به فضای اطراف، همان طوربدون کمتربدهد تا توانايی خود را نشان بدهد 

.خيلی عادی به محل می آمد اين مرد آنقدر اعتماد به نفس داشت و آزاد بزرگ شده که واقعا از جنس ديگری بود  

د مثل همان رد می شو استالين بودند وا ، روزولت ن و در همان محوطه ای که چرچيلدر کنفرانس تهراشرط ميبندم اگر

. بچه های محل به طرف خانه می رفتکه از ميان بر ووقت هايی بود   

.پوست و استخوان و غيرت بود عصب، ،پی ، کيلو رگ۴٠ کيلو بود اما ۴٠وزنش ال مصب   

با  بودند و دندان هايش کمی بلند !  و جوری داشت جمع دهان  و ميجويد اوقات آدامس  بيشتر! سوخته جنوبی بود، سياه 

و کوچک با دو   و صورت سه گوش  چانه اش باريک. لب هايش است مثل  اينکه خنده روی شرايطی  فاصله، توی هر

. حالت  که هيچ موقع شانه نمی کردچشم روشن سياه و موهای پر پشت نرم و خوش  

ل همين چند روز با جهانگير که تازه وارد کار پروژه شده و ديپلم دارد  و در خانواده ای زحمت کش بزرگ شده در طو

.کارگران اخت شده  و خيلی راحت و خودمانی   

محسن می گويد بابا  در اين مملکت و . ميگويد البد وضع کاظم خوب شده دست در دست خانمش وارد دفتر شرکت شده 

 دارای  ارند د هم آنهايی که امروز ثروت   به مرحله ی منفی رسيده  جامعه ی بحران زده ای که ما داريم و بحرانش هم

!در نا امنی و دلهره زندگی ميکنندهمچنين جامعه ای متزلزل و ناپايدار است و مردم ! امنيت نيستند  

:هادی ادامه ميدهد  

، حاال که وارد کار پروژه ای شدی آدم خوش اقبالی بودی و ما هم خوشحال هستيم جهانگيرتو با سواد و با استعداد هستی

 بوده تا تو دستت اين جا بند شده، جوان هستی  و باد و مه وخورشيد و فلک دستشان در کارکه دری به تخته خورده و ابر

. احوال کنونی زندگی بکنی کارگری هم شدی جدی ميگويم نميتوانی جدا از شرايط و اوضاع  و درگيرمسائل اجتماعی و

 و خود اری، اعتياد، سرکوب و استثمار و بيک ناعادالنه است و ض آميزمناسبات اجتماعی يکسره تبعي که رابطه ووقتی 

 تالطماترخودت هم نخواهی وارد تقابل شوی، گرداب ورفته حتی اگزی ونا امنی تا اعماق جامعه فروخودسو فروشی و

. اجتماعی تو را به سمت خود ميکشد  

:روی پنجه پا بلند ميشود و ميگويدتا يک واقعيت را نشانت بدهم و هادی گفت بگذار  

روی وقت پبش گرفتاری ها ومشکالتش آنقدر رگرستمکش، يکی دو تا نيستند، قاسم را ميگويم  که ازخيلی کجاست آن کا

ارش متمرکزميکند کهمه ی کوشش و نيرويش را در .عيب شدهتمرکزش دچار حوصله و قدرت تفکر وهم تلنبار شده که 
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همه ی کارگران هم . قيقه يک جای ديگر استهم چنان آشفته و پريشان است و دستش اينجا کار ميکند و فکرش هر د باز

 ، مادر وکوچکشان و با پدر با بچه ی  زنش  ا خودش ب قاسم  .برخورد ميکنند ميدانند و با نوعی از حس هم دردی با او 

همين شهرک  نقطه  پست ترين  که چه عرض کنم  خانه  .ميکردند برادران و خواهرش همه با هم در يک خانه زندگی 

در گودال داخل ) کالس دوم( يک برادر دبستانی داشت . زندگی ميکردند  تا اتاق داشتند که همه درآن ٢. رکتهمجوارش

و زنش که امروز ديگر در همه خانواده های ر يک مشاجره خانوادگی بين مادرش د. حياط خانه غرق شد و از بين رفت

د و و کبريت به خودش ميکش  روی خود خالی ميکند فرو دست رايج است مادرش ميرود داخل اتاق تمام نفت بخاری را

 و به   بود گذرانده روستا   در ازعمرش را پدرش  اين جا کار ميکرد بيست، سی سال . بيچاره توی آتش جزغاله ميشود

م پنهان کاری قاسسرپرست گير بهش ميداد و ميگفت پدر. خيلی بدبخت بود. نده بودچوپانی گذرا ،کارهای محلی، زراعی

. را اخراج ميکند اوی اش کرد، خيلی مرموزاست وآناصال نميشود درون ک. تواناييش بروزنميدهد خيلی تودارو يکند وم

پيش درحالتی  روز بيچاره چند  آدم همين . ازش خبری نيست وقت است که  پدرش حاال هم معلوم نيست کجا رفته خيلی 

در  . تا بخيه خورده٢٠ميگويند  .ربه به سر خانمش وارد آورده يک ضمعلوم نيست با چه ابزاری. عصبی به خانه ميرود

اين مقصر نيست  .اش خانه چون يک بچه ی کوچک دارندبيمارستان بستری بود گفته خوب شدم حاال اين هم رفته آورده 

 ساعات روز و درهر چند در طول .خيلی های ديگر ازکارگران هم همين مشکل را با خانواده و زن و بچه ی خود دارند

شبها که به  .  بر نمی آورند سئول را ميشنوند دمو بد و بيراه های م می آيد،عرق ميريزند و تقال ميکنند کار به آنها فشار

.خانه ميروند دق دلشان را روی اعضای خانه خالی ميکنند  

.برميگرددل اقتصادی ونارسانی های معيشتی اين ها همه مشکالت جامعه است  و همه اش به مسائ  

  سالی دارد ٣٠:جهانگير از باالی سر هادی نگاهی به جعفر انداخت و گفت

:و ادامه داد... آره : هادی گفت  

بايد آگاهانه هم نوعانمان به نيستی ميکشاند ه داری وجود انسانی وهستی خود واصال وظيفه ما است وقتی که نظام سرماي

که اين . انسان کش فرصت پيدا کند  نظام سرمايه داری  نيم و نگذاريمافشا و سازماندهی ک ،آگاه کنيم ،به مقابله بر خيزيم

.گونه استثمار بشويم  

می رسيد ه نظرهادی حاال ديگر بعد از صحبت های طوالنی و يک نفس خود که هدفش تبليغ جهانگير بود خيلی راضی ب

رش ادامه می داد خسته ر هادی به گفتاگرفته بود و اگر تا يک ساعت ديگ حسابی تحت تاثير کالم هادی قرارجهانگير که

ظام و اسکندر را که تا کنون هم با شوق آماده گوش دادن به صحبت های هادی بود هر دو با رضايت خاطر ننمی شد باز

کمی آرامش نظام گفت فکر بعد از .گاه خود دعوت به ادامه مشارکت دربحث خود نمودندگفت و گوی آنها بودند با نناظر

ه آمده  خودم ديدمش اما با فاصله، به بل: جهانگير گفت.  صبح درسرويس نبودکار بيايدخير اهللا نتوانسته سريکنم امروز م

. طرف آبخوری ميرفت  

: اسکندر را مخاطب قرار داد و گفتهادی در اين فاصله تجديد قوايی کرد و نظام ، جهانگير و  

ر دانشگاه همدان تنها يک د. و تخصص قوه قضاييه را شنيده ايددبير کميته تحقيق رفقا خبرسخنرانی افشاء گرانه پاليزدار

ود کارگزاران خ رژيم رسوای جمهوری اسالمی که اززبان يکی اززشتيکاری هایمورد ازهزاران مورد قتل و جنايت و

اين جديت انقالبی  همه توده های محروم با همت خود و زحمتکشان و توسط کارگران و نيست روزی که  دور. بيان شده
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تاريخ ننگ خود خواهد دانست  واين زشت .ندگير اندازند و پرده ازچهره ی آن برو بی کفايت را بر فاسد و متحجر رژيم

بر نخواهد تافت و تا دهها نسل  فرزندان  کارگران و زحمتکشان حاکمان کنونی را مورد ناسزا قرار خواهند کاری ها را 

 حکومت بياريد که  دوام  صله کنيد وفقط حو. چه گفته سرمايه داری اسالمی  گوش کنيد اين مهره ی دستگاه رژيم . داد

هزاران جنايتی که روزانه از طريق ، راديو ، تلويزيون ، روزنامه ها ،مساجد و قوانين ارتجاعی و کتابی مذهبی درکنار

: يگويد سال پيش نوشته شده انجام ميدهد و زندگی ميليون ها انسان را تباه کرده چه م١۴٠٠که   
ما هم . ر نظر خودم باشدي بسازم آه پسرم هم زیك موسسه توانبخشي خواهم یمی دارم وك پسرمعلول جسميان علما آمد گفت ي ازآقایكي -١

است به ين معدن سنگ دنيد فارس را آه بهتري خواهم فالن معدن سنگ دهبی میبعد آمد گفت آه اقا من ساپورت مال. ميموسسه را ثبت آرد

ن آقا چهار معدن را تصاحب آرده به يد و تا به حال ايهم به من واگذار آنی درزنجان راگريچند وقت گفت آم است معدن دبعد از. ديمن بده

  ی آاشانیت اهللا اماميگفت آزاريپال. ستين شخص چيان با اصرار خواستند آه نام اين زمان دانشجويا در.یك موسسه توانبخشيبهانه ساپورت 

) امام جمعه موقت اما پای ثابت تهران٤بان و يكی از عضو شورای نگه(  

بالفاصله بعد از . مجوز داده شد.  خواهران در قمیم براي بسازيیك دانشگاه قضايم ي خواهی گفتند آه میآمدند نزد مقام رهبر… ت اهللاي آ-٢

 ١٢٦ ینعمت زاده هم گفت آارخانه را در ازا یاقا. د يك دنا را مجوزش را بدهي آه بله آارخانه الستیمجوز رفتند سراغ ساپورت مال

ف منظور يان نامه نوشتند به نعمت زاده آه تخفين اقايبعد ا. ارد بوديلي م٦٠٠ ان یمت واقعي آه قیدر حال. مي آنیارد به شما واگذار ميليم

ان گفتند آه ما پول يبازآقا. ارد رساندنديلي م١٠ به یارد واقعيلي م٦٠٠مت را از يف، قي گرفتن تخفی برایبعد از بارها نامه نگار. دييفرما

م بعد از فروش مستغالتيه را هم االن نداريست درصد بقيدوباره گفتند ب.نعمت زاده قبول آرد. مي پردازی درصدش را به اقساط م٨٠. ميندار  

. اين آارخانه را در بورس فروختخوب به همين راحتی اقای ايت اهللا آارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم. آارخانه می پردازيم    

ر يه و دبييس سابق قوه قضاي رئیزديت اهللا ين شخص آيزار گفت ايخواستند پاليت اهللا را مين آيان آه نام اي اصرار دانشجویدوباره در پ(

او به همراه محمد.  نوشترهبر  یرا براي را اخی اسالمی جمهور خين نامه تاريه قم است آه چاپلوسانه تريت حوزه علميد جامعه روحانيجد  

)علی شرعی نماينده مجلس خبرگان استان قم     

د از جنگل يي فرمایبيترت. كار استيد بيع آه پسرم حمير صناي فروزش وزی آقایسد براي نوی می نامه ایزديت اهللا ي آیـ خوب مجددا آقا٣

و .  آار نبودی بیعني. ر آل بوديه مدييزمان در قوه قضان ي درایزديد يجالب است آه حم.  شمال در جهت صادرات چوب بهرمند شودیها

زمشان چوب انبار آرده بودنديد به اندازه هيرا آه حاال شا  شمال یبعد رفتند مردم بوم. بردند  شمال را به تاراج یجنگل ها ن صورت يبه ا  

.بازداشت آردند آه باعث شلوغی جلوی زندان در شمال شد    

 آه یليه اش را هم به اقساط آه خيمت داد و بقيا به نصف قين پرشيه ماشيي به قضات قوه قضایچ ضابطه ايبدون هران خوردو يـ آارخانه ا٤

اد نهج ي به نام بنیاديكباره بنيمثال . دياي ها در بیلي خین بذل و بخشش باعث شد صداياما هم. ن قسط را هم نپرداختندين به نامشان شد ايماش

یآقا. اد نهج البالغهين بني ای هستند اعضایچه آساندي آنیمحاال فكر.مي خواهیالت مين تسهين با اي تا ماش٥٠٠ا هم البالغه آمد گفت آه اقا م  

معزی. حسين دين پرور. عسگر اوالدی. رفيق دوست. علی اآبر ناطق نوری    

ن ين ماشيشان در آمد آه آقا ما هم از ايشه هم صداي انديی به نام همگرایادي و بنیني عابدیس به سرپرستين ماجرا باشگاه پرسپوليـ بعد از ا٥

  ایت اهللا علم الهدير اسبق اطالعات و ايان وزيفالح(  متعلق به حجت االسالم” شهي اند يیهمگرا“اد يالزم به گفتن است آه بن. مي خواهیها م

).مام جمعه حجاب پرور مشهد است  

. استی است و پرونده المكاسب هم آه مربوط به آقازاده واعظ طبسیاعظ طبست اهللا ويـ دوازده معدن بزرگ در خراسان متعلق به آ٦  

 ناطق يیه آقايآه تحت الحمام چراي شدیهنوز موفق به بازداشتش نمام آه هزاروصد پرونده قاچاق آاال دارد اماي بزرگ فرودگاه پیـ قاچاقچ٧

. بودینور  

.كارين آارخانه ها را بيران را فلج آرده و آارگران ايد توتون ايگار توليد و قاچاق سينكه اساسا توليگار و ايـ در مورد قاچاق س٨  

در مورد دادمان . د دادماني شهیگري و دید آاظمي شهیكي. لش بوديما و داليگر آه او اشاره آرد در مورد سقوط دو هواپيـ موضوع مهم د٩
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اما در مورد سقوط )  نزدین ماجرا دست داشته حرفي در ای چه آسن آهيا. ( دي گوین را مي ای هزار صفحه ایپرونده ا.  بودیماجرا عمد

 معدن ید آاظميشه) ران سقوط آرديكوپترش در غرب ايش هلي سپاه آه حدود دو سال پیني زمیرويفرمانده سابق ن (ید آاظمي شهیمايهواپ

البته صد در. ش سقوط آرديماين ماجرا هواپيد از ابع. مسدود آرد  بود را به علت تخلفات ی اهللا خزعل تيخاك سرخ هرمز را آه متعلق به آ  

!صد مشخص نيست آه سقوط هواپيما عمدی بوده يا نه    

یايدر ماف. رون ببرندير ضرب بيزارد بدهند آه پرونده را ازيلي م٧٠٠دحاضر بودنم آه آنهايد بگوي شكر بایايمافـ درمورد سلطان شكرو١٠  

.لمای اعالم استآارگزار و داماد يكی از ع” مدلل“شكر     

. گرددی بر می خانواده هاشمیتگربه پرونده مفاسد اقتصادي چی پارك جنگل-شيره آيك سوم جزيـ ١١  

ن خانواده به همراه عمه خانم ي ایشرآت نفت. هزار تومان است١٠٠ ی روزیهاشم دختری استبل اسب هایپول هندوانه مصرفدرحال حاضر  

.گر آه قابل گفتن نيستيعنی خواهر هاشمی در آانادا را هم دي  

يین دختران از آنها سوء استفاده هايباتري آرد با استخدام زیت ميرينه سوخت مديت بهيري آه در سازمان مدی به نام مهدی هاشمیپسر وسط  

.می آرد آه فيلم آن از اتاق او آشف شد    

حالت ماهيچه های صورتشان  ط چهره وخطو  نقطه جوش رسيد تمام به همه بال استثنا احساساتشان  وقتی هادی ميخواند

.خشم و نفرت درون می دادر گشت و رنگشان به سرخی و کبودی درميآمد و حالت چشم هايشان نشان ازآشکا  

 کارگران و   و دسترنج سرمايه اين مردم مفنگی از آخوند  که اين  ت و کالنی مف با پول و ثروت و سرمايه  :نظام گفت

، صاحب مسکن داد و تمام مردمش رامی شود چهره ی يک استان را تغيير آورده باور کنيد زحمتکشان به تملک خود در

.، بيمه و امکانات رفاهی و فرهنگی و ورزشی کردبهداشت  

کارگران و زحمت کشان حتی مهندسين حقوق بگيری که تا حاال يکجا  پول و ثروت برای   فکر اين مبلغ  :اسکندر گفت

 در   پروژه که همين . ميليارد تومان چه مقدار پولی است۶٠٠نشده اند مشکل است بدانند نی  چند ميليو صاحب يک مبلغ

 سال که ٢ ميليارد تومان است و ٢٠دست ساخت است و به نيروی بازوی کارگران دارد ساخته می شود تمام بودجه اش 

مزدی پيمانکار  فکری خود کارگرهستند که با فروش نيروی جسمی وآن مشغول کارر کارگر و مهندس در نف٨٠٠حدود 

 از وسائل يکمقايسه با هرشرکت ميگيرند دربابت مزد ازنفر ٨٠٠شايد باورتان نشود پولی را که اين  .و کارفرما هستند

حاال حساب کنيد  .) دستگاه جرثقيل۵د با پول اجاره مثال مقايسه کني( .ساخت پروژه ناچيز تر استو مواد به کار رفته در

. ميلياردی ميشود٢٠ پروژه ٣٠پوزش ميخواهم اين آخوند يک شب صاحب . م رژيماين آد  

.هم کردشد و مجددا درخواست يک معدن ديگراشتهايش باز . تازه چه پوست کلفت و بی آزرم استخيراهللا گفت   

و به جمع رفقای ليغ شده داوود که تازه تب .يکی دو مورد آخر که مربوط به بچه های رفسنجانی بود  با تلخی بلند خنديدند

ن اين خانواده ی فال: بيشتر و بلند تر از همه خنديد وگفت ) تر با مسائل سياسی آشنايی داشتالبته پيش (.خود پيوسته بود

.فالن شده که تکليفشان روشن است  

. ميدهند...سر پا   

ساله هستند؟فراموش کرد سوال بکند حاال اين ها چند همه آنقدر خنديدند که جهانگير  

ش سوزی کارخانه های مواد رفقا حاال جدی باشيم و بياييم سه حادثه مرگ بار کارگری را که همزمان در آت: اسکند گفت

زيادی مجروح و   کارگر شد و تعداد ٢٩سوختن  ، کيميا گستران سپهر و کيميا گران اراک اتفاق افتاد و موجب شيميايی

 کارگر ٩ختن سو : شده و سوم  کارگر کوهدشتی ١٩شدن   ن در تهران و مدفونآپارتما دلخراش ريزش  حادثه همچنين 
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 فلسفه  درس های  اساسی از مقوله ميشود دو بگذاريم  که شده  افشاگری هايی  مقابل  در .داغ قير  با  مشهد شهرداری 

.قه کارگر بيرون کشيد و تفسير کردمارکسيسم و علم رهايی طب  

.تضاد و حرکت  

.... ادامه بدهدمجال نيافت کهاسکندر  

با يک سرويس جا ماندم وقتی که ازصبح امروز که :و گفت .قايش را دعوت به توقف کردمهمی داشت رفاهللا که خبر خير

داشتند  کارگران ذوب آهن  رو به رو شدم که  ايستگاه که با ماشين آزاد و کرايه ای بيايم، با  دقيقه ای آمدم سر۴۵تاخير 

کارگری ديگر را ديروز در محل کارش دستگير  يک فعال .  خبر نچندان خوشايند به من دادنديک .سر کار خود ميرفتند

يک از. جوان است مند واقعی ويک هنر که دوستانش ميگويند .کارگر پروژه ای بود. کردند که اسمش افشين شمس است

ه و با دانش و تعهد نسبت به پسرش کمال مادرش فرهنگی بود. عزت نفس و آزادگیواده کم مايه از ثروت اما غنی ازخان

.سعی را داشته تا مهندس عمران و کاريکاتوريست شده است  

....و.....، خدمات وعرصه توليد ،توزيعدرساله بايد مشغول به کارشمس مثل يک ميليون جوانانی که هر   

هش جعلی دستگاهوری اسالمی و مطابق با آمارجمی رژيم سرمايه داری و دزد بازارناکفايتاما به علت بی لياقتی وشوند 

 ميليون نفر بوده است چندين ٣هم يک نفر داوطلب کار از اين افشين کشور وجود دارد درکه امروز سه ميليون نفر بيکار

 اش هم پروژه ای مطابق گفته های يکی از کارگران .بيکاری رهايی پيدا کند بوده و مرتب در تالش بوده تا ازسال بيکار

 هزار تومن ۶ فکر و بازويش برای روزی  افشين برای اين که بيکار نباشد حاضر شد تمام توانايی ها تخصص و نيروی

شمس از دوستداران طبقه کارگر و همبسته با آنها بود و مثل آنها . وعده های غذايش  نان و ماست بودهبفروشد و ماه ها  

سرمايه داری را افشاء و هو ميکرد و با صحبت های گرم و صميمانه  و با ميگويند افشين با هنرش رژيم  .زندگی ميکرد

برابری و رهايی  ،عشقش به آزادی.خود بود   و رفقای  و جوانان بيکار کارگری نمک طنزش رفيق ثابت قدم جمع های 

 داری بود شايد سرمايهبطه ها و مناسبات ريز انسان ستيز، کنجکاوی و موشکافی راو يک هنرش هم دقت .کارگران بود

.و کنجکاوی بوددستگيری اش همين دقت علت های يکی از  

حقيقتا سالحش  .ميکرد و به حد کفايت و کوتاه صحبت مينمودهياهو پرهيزازسنگين بود وا کارگران متين ودرارتباطش ب

بود نهايت عالقه چون کارگرو بندی که داشت محمود صالحی را خاطر دلبستگی به کارگران گرفتاربه. زبان و قلمش بود

. را به او داشت  

. دنبايد بگذاريم داخل سياه چال فرسوده شو. بايد  برای آزادی شمس از هيچ کاری دريغ نکنيم : بچه های ذوب فلز گفتند 

. چون عاشق آزادی بود گرفتار شد  

ود  بايد از همه امکانتمان برای کمک به نبايد با بی تفاوتی فقط خود خوری بکنيم و شمس در زندان تحليل بر: نظام گفت

 عالقه مندان کارگری داخل و ، کارگر صنعتی،فعالين وهيچ فرقی هم نيکند کارگر پروژه.مافشين و رهايی او استفاده کني

.خارج  

.جهانگير گفت حاال نگفتيد اين کارگر رفيق عزيز چند سال سن دارد  

. سال داشته باشد٣٠و کار در پروژه يابد اسکندر گفت با احتساب دوره تحصيل و سربازی   

....که دست در دست خانم . درست هم سن کاظم: گفتجهانگير  
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گرفتند اما  را در ميان  کاظم . و با عجله به ديدار کاظم رفتند .اسکندرهمه متوجه غفلت خود شدند نظام،محسن، ،هادی

.شم هايشان جمع شده بود فوری پاک کردندچ دو نفرشان اشک های خود را که دريکی. خيلی افسرده  بودند  

، صنفی مسائل کارگری سال سن دارد و داخل در٣٠ده بود کاظم را تا حاال نديده بود فقط از رفقای کارگرش شنيجهانگير

.سه بچه هم دارد .و سياسی است  

. دست ديگرش انمش و عصايی دردست خدست در. همه کاظم را ديداالی سربجهانگير از! ؟...اما حاال چه! ؟...اما حاال 

دهانش باز . ون کنترل و غير ارادی پرت ميشدندبه سختی و با تکيه بر عصا خودش را نگه داشته بود و دست و پايش بد

عين حال چشم هايش خيلی آشفته و در. لماتش نيز نا مفهوم به گوش ميرسدک .و زبانش سنگين و به سختی صحبت ميکرد

 بلندش دستهای کاظم را  یبا کتی که آستين ها چهره اش پيدا شده ودر به سفيدی گراييده چند شيارموهای سرش . مهربان

.پوشانده  

.بوسيد و بوسيد. را بغل کرداو. خود را به کاظم رساند بی اختيارحيرت بود يک دفعه وبهت برای چند لحظه درجهانگير  

 ۵پدر جهانگير بود  که  آخر کاظم خيلی شبيه . ريه او را راه می بردبا هق هق گ. و همه ی احساسش را نثار کاظم کرد

.سال پيش باز نشسته شده بود  

. خيلی فرق می کند تای ديگر٣آنها با  تا بچه دارد که يکی از۴حاال . نفيسه زن کاظم بود. ماشين نشاندنفيسه  کاظم را در

 کمترين زن که  ارتدکسش  اس مانفيست مقدس و آيين اسبر   ای کهو واژگونه جامعه جامعه زن ستيزنفيسه حاال بايد در

با تميز . نان آور چهار فرزند خود باشد که بايد در چهار چوب نظام سرمايه داری غير انسانی   است بدون حقوق انسانی

کاظم  رمای و يا کارف  سابق کاظم  کاری آپارتمان های شهری چند طبقه و نظافت خانه هايی از جنس خانه ی کارفرمای

جمله اول منتهی در .هيچ فرقی با هم ندارندنوع و تعداد حروف هم  جمله سه کلمه ای هستند و حتی دردو دوکه هر. سابق

پاهايش دست و وگيری و سعی تمام مغزه با به کار، ک، زمين گيردومی شبهی فلجمزدی پروژه ای است و درظم کارگرکا

.ر شخصی اش هم بر نمی آيدعهده ی کوچک ترين اموحتی از  

 در يک روز که باد شديد همراه با گرد و خاک ميوزيد و بعضی از کارگران دستمال  و يک شالی را طوری روی سر و

 شرکت بود و سفارش فرما هم در دفترکار .انند به کار خود ادامه بدهندزار نبينند و بتوگوش و دهان خود بسته بودند که آ

شود صورت   و مخازن که از تست در نيامده رفع عيب  پايپينگ ورد کارهای جزئی  که در قسمت  م٣-٢داد چنان چه 

.شايد بابت سه ماه حقوق عقب افتاده نيمی از حقوقشان پرداخت شود .وضعيت پاس ميشود  

ند بار ما با شما شريک هستيم و هنوز تصميمی برای اعتصاب نگرفته بوداعتراض کردند و گفتند به درک مگرکارگران 

حداقل با   ديگر اينکه تا هفته کرد اما برای صورتشان برخورد مي باد و گردخاک مرتب به . خودشان هم زمين مانده بود

نيمی از حقوقشان کمی از عذاب زندگی و زير بار بدهی به اين و آن رهايی پيدا کنند توانشان را به کار گرفتند تا کار را 

  ۴وله مسئول رفع عيب از يک لکاظم  و گروهش  . رفع اشکال و اصالح بسيج شدند اکيپ چند نفره برای٣. رديف کنند

يا بايستی تعداد زيادی از کارگران داربست  .تست جواب ندادکه در. متری باال بود٢٠ ارتفاعاينچ رابط بين دو مخزن در

جرثقيل اين يا اينکه با سبد و  . ميکشيدروز بيشتر طول٢ا داربستی در محل تهيه کنند که ت. بند و اسکافل بند بسيج ميشدند

است که  هم هست بديهی  رايج  انجام ميگرفت و با نيرويی خيلی کم اين کار و فرصت خيلی کمتر کار انجام گيرد که در

در موضع  متری ٣۵ تن با هوک ۴٠ و جرثقيل محل جمع شدندسرپرست اجرا با ابواب جمعی در .روش دوم انتخاب شد
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.  واحد کاظم سبد را به محل آوردندکارگران کمکی. باد همراه با گرد و خاک ميوزيد. قر شدکارشناسی شده مست  

تقريبا  .و جوشکاری شده و کفش با الوار پوشيده ميشود سبد وسيله است شبيه يک صندوق بدون درب که با ميلگرد تنيده 

خاک جلوميآمد برای يک لحظه ميان گرد وکمی دروقتی که در فاصله  ،نسبتا بد کاظم در اين شرايط . يک متر فضا دارد

هيزات  جوش را کاظم با کارگران کمکی فوری وسايل و تج.کردند  که اسفنديار است و از دل افسانه و اسطوره ميآيدفکر

برای حتی چادری را که ميبايست در مقابل وزش باد پوششی . سبد جای گرفتکاظم هم در. سبد گذاشتندآماده نمودند و در

 شده بود به درونش بود و به قالب هوک آويزانثقيل سبدی که کاظم و تجهيزات درجر .خود و کارش باشد هم از ياد نبرد

اول با چادر محفظه ای درست کرد تا . کاظم در محل و درون سبد که آويزان بود مستقر شد . آمدسمت باال به حرکت در

ميدانند چه کارگرانی که در شرايط مشابه کار کردند .اعت تمام مشغول کار شددر امان باشد  و بعد در درون چادر دو س

.و چگونه آب بدن تبخير می شود. گرما و دلهره ای دارد  

کابين جرثقيل اين مدت درانجام داد و راننده جرثقيل هم دراين شرايط کاظم با موفقيت  کار خود را درساعت کار٢بعد از 

اين ميان ريد جوانک کمکی راننده جرثقيل درفوری پايين پميکشد برای يک کاررا کنارظم دارد چادروقتی که ديد کا. بود

زمانی که  با شتاب پايين ميپريد دم پای .  نخ سيگار به کابين جرثقيل ميروداز فرصت استفاده ميکند و برای برداشتن يک

 در آن بود به طرف زمين سقوط سبدی که کاظم. يده ميشود  شلوارش به دسته سقوط آزاد جرثقيل آويزان شده و دسته کش

ين به شدت هر چه تمام تر بر روی موقع اثابت به زمدر يک لحظه اتفاق افتاد و سبد درمثل هر سقوط آزاد ديگری  . کرد

هوش رفت ز ندهيد بعد از چند لحظه اکاظم که کمرش سخت آسيب ديده بود به هوش بود و ميگفت تکانم . او واژگون شد

.فهميدند که کاظم از ناحيه نخاع آسيب ديده استبيمارستان و بخش ويژه بستری بود در روز که ۵-۴وقتی بعد   
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