




دهد. بخشی از این حذف، بخاطر گمنامی ها هم حذف رخ میشدهحتا در بازتاب ذبح طبقاتی کارگران و حذف

 است.ها ها و بخشهای آن کاستها و آدمو غربت مکان

شود. حال آنکه جاهای دیگری تپه و آذرآب شنیده میچون هپکو و هفت -البته مهمی-های این وسط فقط نام

 شود.هایی که �یجنایتچه ها وجود دارد که در آنها سطح شهرها و شهرستاندر 

گیرد کارگاه های تولیدی کوچک است. در دولت ها که کمرت مورد توجه قرار میی بارزی از این بخش�ونه

بندهایی  های زیر پنج نفر و سپس زیر ده نفر از شمول، کارگاهخامتی با تغییراتی که در قانون کار ایجاد شد

سو کارفرماها به دنبال کوچک کردن واحدهای این امر باعث شد که از یکمهم از قانون کار خارج شدند. 

سازی نیروی کار، کارگران به لحاظ موقتیتولیدی بزرگ به چند کارگاه زیر ده نفر بروند و از سویی دیگر با 

ها و تالش برای ایجاد تشکل حداقل لوازماتانداز کار بلندمدت که یکی از ثبات کاری تضعیف شوند و چشم

این شد که کارگران این واحدها عمال  یاقدامات ی مستقیم چنینکارگری است را از دست بدهند. نتیجه مبارزات

که با توجه به زیر ده یا پنج نفر » جمعیت«فاکتور  -اساسی برای اعرتاضات کارگری شدند: یک یفاقد دو مولفه

انداز فقدان چشم -کرد و دوشان برای کارگران پیرشو مقدور �یاز بین ای مکان یارگیری رابودن این واحدها ا

اندازی قابلیت تحقق ه هر اعرتاض صنفی در دل چنین چشممدت در محیط کار کماندگاری طوالنیبرای 

ما شاهد تقریبا هیچ های کار های بسیار در این نوع از محیطتضییع حقوق ها وظلمیابد. بنابراین با وجود می



باز�ایی اعرتاضات  یاز پهنههمواره های کار این محیطیم و اهنبودآنها کارگران  ی متشکل اعرتاض از سویصدا

 اند.مانده کارگری بیرون

با  ایهای کاریمحیطها دانست. ی این نوع کارگاهتوان در زمرهرا هم می هافودها و رستورانها، فستکافه

ها ویرتین شهری گره خورده است، با دکورها، های باالیی زندگیگرای الیهی مرصفکه با ذائقه ندهی فریبظاهر 

ی خود ها به نوبهاینکند. آید مخفی میچه را که به چشم میآن"پشت صحنه"های که فریب، و منوهای چشم

ها و و همزمان جان رشد مایههایی ُخردتر که از محل انباشت رس خانهاند؛ تجارتهای کوچک رسمایهقتلگاه

حقشان یکجا انکار بگیرهای زحمتکش را با حقوق و بیمه و دیگر مزایای بهی مزدشدههای سالخیجسم

جنایت عبارت است از همین مالکیِت نخستین بر کالبدها و پیکرها. نخستین مرگ، در تصاحب بدن  کنند.می

 .افتدکارگران اتفاق می

پشت بدن و داستان زندگی خود ای تاریخی را پِس نبود؟ او فقط یک تن بود. اما پیشینه» سارو قهرمانی«مگر 

بود که در بازداشتگاه به قتل  ٩٦ماه دیهای اعرتاضات سارو قهرمانی از بازداشتی .داشت: "رصف و نحِو رنج"

فت که سارو کارگر رستوران سین� و تلویزیون گ یه�پیشه» بهاره رهن�«رسید. همزمان با انتشار خرب قتل او، 

داند که او هرگز طاغی و اهل کار غیرقانونی نبوده است. اما بهاره رهن� هرگز میشناخته و او را میاو بوده و 

یک "کارآفرین سین�ی ایران  یکشی "قانونی" از سارو و امثال او عالوه بر ستارهبهرهنگفت که چگونه از بابت 

 موفق" نیز شده است.

ای و گاهن مجلل که عمدتن به های رنگارنگ و زنجیرهساروها پیش از بازداشتگاه در همین رستوران سارو و

پُرکُن "کارآفرین" شده و البته عنواِن دهانی ورزش و هِ� کاالییها و سوپراستارهای عرصهدست سلربیتی

 از کارگرانِ  حق و حقوقی که شود. چههایی که �یها چه جنایتاند. در این، کشته شدهشوندمدیریت می

سلب  کنند،ها کار میو در این رستوران تر مهاجرتکه برای کار به شهرهای بزرگ شهرهای دیگر مهاجر از

 شود.�ی

"افاغنه"ای هستیم دقیقا گفت�ن تحقیرآمیز، نژادپرستانه و طبقاتی کارگزاران شیک پایتخت، در ما، ما ساروها 

 .ایممان به پایتخت و شهرهای بزرگ پناه آوردهومکه از شهرهای مهجور و محر 

گوید. منکوب کردن ی رسمایه �یمایه و نوچههای بیی این سلربیتیگرانهکسی از کارکرد و رسشت رسکوب

های مضحک سوپراستاریسم که نبِض بخش بزرگی از بازار رسمایه را ازآِن خود کرده، تنها به چندتا از پست

ن موجودات محدود مانده است. کسی هرگز این بحث را باز نکرد؛ اینکه قتل طبقاتی کارگر های مجازی ایشبکه

کردن از سوی ذره همراه با زجرکشرستوران، پیش از قتل او در بازداشتگاه رخ داده است. آن هم قتلی ذره

 ها".معروفهمین "آدم

 

 خانه، صد کرور کارفرماستم» ایران«یک 

ی در انحصار را داراست. یکی از صدها تجارتخانه» پدر خوب«ای های زنجیرهتورانریاست رس» شهرام فخار«

ها که به ادعای خودش با "سختی و بدبختی کشیدن" به جایگاه فعلی رسیده و خوبزها و همین ژنکیدریچ



ک در ی مشخص و مشرت هاکنون عالوه بر بیشرت شهرهای ایران در بعضی کشورهای خارجی هم شعبه دارد. نکت

خوب و بیوگرافی فخار  ست رسی به سایت پدرشان است. کافییکسانهای نامهها" زندگییسمورد این "ری

ای محروم یا متوسط زاده شد" رشوع و با "وی یکی ی "وی در خانوادهها" از جملهفیبزنید. مثل باقی "اتوبیوگرا

ای از شود. ملغمهاز مدال و افتخار، متام می های حال حارض کشور است" و کلکسیونیترین کارآفریناز موفق

ی کارفرما به های تکراری که سعی دارد "به در بگوید تا دیوار بشنود". از یک طرف، مطهر کردن چهرهحرف

ی فردی همچون هوش و ژن برتر بوده تا نهاینت اثبات این العادههای خارقعنوان شخصیتی که دارای توانایی

ها و ست؛ اما به ه�ن اندازه، ایران، کشور فرصتکشور ایران مشکالت و مصائب زیاد ادر امر مهم که: "بله! 

هاست متام ارکان داری). سیاستی که سالها هم هست" (دقیقن مثل ورژن آمریکای رسمایهها و پیرشفتچالش

د. اینکه با لحنی انشبه مشهورشده دنبال کردههای یکها تا همین آدمسیستم رسمایه و مالکیت از رسانه

شود نادیده گرفت اما فراتر از این زمان اثبات کنند که به هر حال مشکالت را �ی"دموکرات" و بغضی هم

 های قشنگ و لطیف و مرفه داشت.توان زندگیمشکالت می

فته: "او کار کرده، زحمت کشیده، همه کاری رو تجربه کرده، در گشهرام فخار هم به ه�ن سیاق پیش

 سکته رفته، اما پشتکار داشته..."اند، شکست خورده، تا مرز اش مردههای یک روزهداری کار کرده، جوجهمرغ

های ظاهرن زیبا و این رصف کردن دروغین فعل خواسنت و توانسنت، همه به تعبیر خود رهرب متام این گزاره

 های آهنین!جمهوری اسالمی، "دستکش مخملین" هستند بر دست

اند و چه چیزهایی هایشان دروغ گفتهنویسیاینکه شهرام فخار و مانند او چقدر در این زندگینامه نظر ازرصف

ها و رشایطی که همه به ها و رسمایهها، بروبیاها، نفوذها، دسرتسی به پولاند (رانترا عامدانه پنهان کرده

شود. جایی که وب در هر شهر ایران زده خ شعب پدر ست رسی به یکی ازاند)، کافیبهرهشکل برابر از آنها بی

ی قرمز و مشکی های پشت صحنه است با پردهشود. آشپزخانه که مال بر و بچهپشت صحنه سانسور می

ها و ظروف و غذاهای "الکچری" ماند لبخند پهنای صورت برای مشرتیزیبایی مخفی و مسترت شده. آنچه می

ساعت شیفت کاری بدون حتا یک روز و یک ساعت  ۱۲گرهای ها و عرق کار ها، خستگیمشتاست. آن پشت

که در آن جای  یشود. سناریوی ستمکاری، بیمه، عیدی و تعطیلی، سیست�تیک سانسور میمرخصی، اضافه

خواهد بداند یا ببیند که شکنجه یعنی گوید و �یتنه نشسته است. کسی �ییک» کارفرما«زن، بازجو و شالق

نی حقوق ای یک کارگر، یعنی کاهش دویست سیصد تومگرفتهافتاده، یعنی پاهای واریسها حقوق عقبماه

اساس نرخ تورم) آن هم برای  ی حقوق براداره کاری همراه با افزایش کمیت و کیفیت کار (بجای افزایش ساالنه

 زندگی است. در ماه، منطقن در حال زیست یک مدل نباتی از یکارگری که بدون داشنت حتا یک روز تعطیل

 شود.ها شنیده �ینامی هستند که خربی از آنیب یهاها ه�ن ناماین

 

 فودکاراِن فستمعدن

یکی از » بهروز«خوب رسی زدم و بعد از امتام وقت کاری، با  ای پدرهای زنجیرهبه یکی از شعب رستوران

 کارگراِن آشپز رستوران گفتگوی کوتاهی کردم.



سنگ یا سلول زندان بود. از اینکه کنار فر و در معدن زغال هِ و بدون اغراق جایی شبی"آشپزخانه" در بیان ا

از  یداند امروز چه روز شود و دقیقا �یها �یی نامناسب، متوجه گذر ساعتای با تهویهزیرزمین آشپزخانه

وران، تعطیلی وجود فود و رستهفته است یا کدام روز و به چه مناسبت تعطیل است. چون اساسا در کار فست

 .ها استتری برای رستورانزدن مردم، روزهای شلوغرون ندارد و اتفاقا روزهای تعطیل به جهت بی

ا سازها و کارگرهای شیفتی دیگری استفاده کند. ولی کارفرمدر چنین رشایط یک کارفرما باید از آشپزها، آماده

اگر هم اعرتاضی « :گویدبهروز می .کندها را بگیرد چنین کاری �یاز سود کم نکند و جلوی هزینهبرای اینکه 

آن  .سالمتخواهید، بروید بهگوید "همین است که هست و اگر �یکنیم کارفرما خیلی ساده و خونرسد می

 »ما هم مجبوریم تحمل کنیم.آیند اینجا کار کنند" امثاِل نقدر بیکار و بدبخت ریخته که با رس میآ بیرون 

 کند در حالی چنین برخوردی با کارگران رستوران دارد که شهرام فخارای که بهروز در آن کار میمدیر شعبه

 .دمیشو اداره دییاز وفمعر یهاآدم توسط ما شعب« کند:ای پدر خوب ادعا میهای زنجیرهمالک رستوران

 نیاجو رگاروز لسریا دانگررکا توسلی یقاآ هستند. زدارانمر یهشعب انمدیر انشیردفریا و مایلیکهن نقایاآ

 نیست گونهینا و نداهشد گزینش یهاآدم ما شعب متما کند.می مدیریت را بخو رپد لنجکو یشعبه هم

 یهاآدم نداگرفته شعبه تاسیس نمکاا من از که کسانی از خیلی بدهیم. شعبه او به بیاید در از کسی هر

 ١»د.هستن دهکرلتحصیو فرهیخته

 پدر دید را از رستوران یتوان حوزهیا حتا میرا هم اضافه کرد. » علی دایی«ها باید ی این نامو البته به سیاهه

های و فروشگاه مدیران و صاحبان برندها ایهای شیک و چه "افتخارات ملی"فراتر برد و دید که چه اسمخوب 

 آزاد در این است که کارفرمااست. اقتضای "فرهیختگی" در نظام بازار اند. قطعن حق با شهرام فخار ایزنجیره

های قانونی و را به خوبی بداند و از انواع راهکشی از نیروی کار و انباشت سود از دسرتنج کارگر بهرههای شیوه

 اند.ستهاز این دهای تراز اول و "افتخارات ملی" قطعن و این اسم غیرقانونی حقوق کارگر را تضییع کند

کند. قبل از که در این رستوران کار می سال استبهروز سی ساله است و لیسانس حسابداری دارد و مدت دو 

فودی و رستوران انجام داده است. اینجا ظاهرا رسآشپز است و براساس پنج سال کار فست هم مدت چهار آن

هر ه کساز یا نظافتچی. در صورتی کار کند نه آمادهچیزی که از اول قرارش با کارفرما بود باید به عنوان رسآشپز 

 دهد.سه کار را خودش انجام می

هرچه گفتیم که باید «کدام از کارگرها و حتا حسابدار. گوید قرارداد مکتوب و رسمی ندارد. نه او و نه هیچمی

نداشتیم. پس قرارداد ای جز اعت�د چیزی نوشته و امضا شود مدام امروز و فردا کردند و ما هم عمال چاره

در کار نیست و قرارداد شفاهی هم مدت معینی ندارد. کارفرما این اختیار تام را دارد که هر وقت  ایکتبی

در مورد بیمه هم کارفرما به شکل شفاهی به بهروز گفته است که "برایتان  »اراده کرد به کارگر بگوید اخراجی!

ما «: گویداو میی که نشان بدهد بیمه رد شده است در دست ندارد. کنیم". ولی بهروز هیچ سند یا مدرکرد می

جز یک روز در ماه هیچ « :گویدمی در خصوص تعطیلی و مرخصی ».ی درمانی نداریمییمه یحتا دفرتچه

دهد که نیروی آشپز ی وجود ندارد. کارفرما خساست به خرج میگر تعطیلی هفتگی یا ماهانه یا مرخصی دی

م برسم، عمال کسی وجود ام یا به کارهای شخصیو چارم همیشگی کار کنم و اگر بخواهم جایی بر بیاورد. من نا

                                                           
 های پدر خوبموسس رستوران فخارگفتگویی با شهرام  -١
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کاری و مزایای حداقلی دیگر هم خربی نیست. روزی دوازده ساعت ندارد جای من مباند. از عیدی و اضافه

که من حتا شود فرساست. باورت میمشاغل سخت و طاقت ءکنم. آن هم کاری که جز بدون مرخصی کار می

 »روز سال تحویل و عید هم رس کار بودم؟

گرفتند. یعنی زیر حقوق ساز قبلی ششصد هفتصد تومن بیشرت دستمزد �یکارگرهای آماده« گوید:بهروز می

کنند که وقت کار میطور پارهداری بهکار. غیر از اینها دو تا خانم هم تو بخش حسابداری و صندوقاداره

ی یکی دیگر از توجیهاتی که کارفرما برای کاهش پایه ست.قریبا مشابه حقوق کارگرای دیگهها هم تحقوق اون

آورد کساد شدن بازار فروش نسبت به سال قبل است. در حالی که کارفرمای ما در این رستوران از حقوقی می

 افتم که گفتهرام فخار میبه یاد حرف شه» اش این رستوران نیست.ها و ثرومتندان شهراست و تنها رسمایهمّالک

 »بدهیم. شعبه او به بیاید در از کسی هر نیست گونهینا و نداهشد گزینش یهاآدم ما شعب متما«بود: 

کاهش فروش و رشایط بد اقتصادی و کم شدن قدرت خرید و کاهش مشرتی هیچ ربطی « دهد:بهروز ادامه می

 که با هزار صحبت یک ماه رو بهم پرداخت کرد. مانده یک به کارگرها ندارد. بنده دو ماه حقوِق معوقه داشتم

 ».ماه دیگر با احتساب عیدی که آیا بدهد یا نه

 کسب و کارهایای از �ونه های خارج از ایران هم دارد.شعبهتاسیس شده است و  ٨٤رستوران پدر خوب سال 

کار اما قرار بود و هست که از و کسب رونق شان را داده بود.ی رونق"موفقی" که دولت اعتدال و تدبیر وعده

 ی کارفرما با کارگرانمسیر تضییع حقوق کارگران ایجاد شود. بر این اساس نه تنها هیچ نوع نظارتی بر رابطه

زدایی از مناسبات کار حرکت کرده است. بر این اساس کارگر و در مسیر قانونگیرد بلکه دولت صورت �ی

 د بین خودشان را تنظیم کنند. ناگفته روشن است که بنابر جایگاه نابرابر بینکارفرما باید هر کدام قراردا

 اش چه خواهد بود.زنی کارگر برای گرفنت حق و حقوقرسنوشت چانهکارگران و کارفرمایان، 

سازی و واگذاری که مبتنی بر خصوصی-دار ای و شعبههای خدماتی زنجیرههای تجاری و بخشاساِس فروشگاه

های طور برشمرد: برندسازیتوان اینطور خالصه میرا به -ستشده او شناختهدار های رسمایهبه آدم برندها

 های موسوم به "کارآفرینی" و اخذهای کالن و انواع مقام و مدال از جشنوارهساز، کارفرماتراشی، اخذ وامپول

تاسیس برای گرفنت تومان) از شعب تازهمیلیون حدودا سیصدخوب  خصوص رستوران پدر آور (دری رسسامهزینه

کشی در باالترین نرخ اعتنایی مطلق بر وضعیت نیروی کار شاغل و بهرهبی �ایندگی این برند و در مقابل،

 ممکن.

 یخوبی است برای نشان دادن زنجیره یهای پدر خوب نه تنها از این قاعده مستثنا نیست بلکه �ونهرستوران

ان ای و تبلیغی. به عنو های دولتی، رسانهاستفاده از انواع رانتقیمت و ز نیروی کار ارزانبات بهره کشی امناس

های صدا و پدر خوب که در "مرکز ه�یش یآگهی در معرفی نخستین جشنوارهمثال نگاه کنید به این رپرتاژ 

ملی" انجام  ی"رسانههای لوکس که در باز�اییکجای این یچدر صورتی که در ه ٢سی�" برگزار شده است.

دیده کند ها عبور میها از روی آنینساین بیز یهایی که ماشین توسعهترین نشانی از بدنکوچکشود می

 شود.�ی

                                                           
 های پدر خوبرستورانوعهمجممعرفی  -٢

https://goo.gl/kMkm8B


ی کار رسمی و نانوشتهیکی از رشوط ظاهرا غیر «گوید: اگر حرف دیگری دارد بگوید و او میاز بهروز می پرسم 

پرسند: "مجردی یا متاهل؟" در صورت می وقت این است که پیش از استخدامهای متامرستوران-رساهااغذیهدر 

دانند که اوال این شغل خارج از طاقت شوی. کارفرماها میپذیرفته �ی متاهل بودن در اکرث موارد برای استخدام

واقع  ها درآن .بدهد وری نیست که کفاف زندگی متاهلی راو وقت یک آدم متاهل است و ثانیا دستمزدش ج

 ».خواهندهایی خالی از آرزو و امید به آینده میبرده

ی خستگی و رنج آدم و اینکه شب ساعت دوازده از فرط خستگی مثل جنازه لحظهلحظه«دهد: و بعد ادامه می

نقدر حیوانی و یشوم تنها تصویری است که از خودم دارم. اینکه اصال چرا باید زندگی امثال من ابیهوش می

یس و ؟ رینقدر زیاد باشدیاشد که از زندگی جز کار بدون بهره و مزد چیزی نفهمم. چرا باید تبعیض انباتی ب

طور دلش خواست با زیردست خودش رفتار کند. حقش را ندهد. که هر  دهدکارفرما این اجازه را به خودش می

ام. گیریم از اینجا به دنیا آمدهی محروم ست و اینکه در یک خانوادهل من نداری اتوهین کند. جرم و گناه امثا

داریم جز اینکه ما کارگر "خواص" باشیم و این نای هم بیایم بیرون. یک جای دیگر، یک بیگاری دیگر. چاره

، تن و های کوچکها و کارگاهنام، در همین آشپزخانهمان را بدزدند. چقدر از همین کارگرای بیحقخواص هم 

مجبورند  قهرمانی"سارو تا مثل " شود؟ چند�یشوند و کسی خربدار میکشته شود و حتا میشان سالخی روان

که مهاجرت کنند به تهران، به بردگی کشیده شوند و بعد هم اگر اعرتاضی کنند، دستگیر و شکنجه و کشته 

 »شوند؟



http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
http://manjanigh.com/
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
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