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نزدیکهایظهرواردکارخانهمیشومورساغشورایکارخانهرامیگیرم.میپرسندچکاردارید؟

میگویمازروزنامهآمدهام،شخصیراصدامیکنندومردیبلندقامتمراازپلههایآهنین

اعضایشوراکهمنایندگان راهنامییمیکند. اعضایشورادرآنجمعهستند اطاقیکه به

کارگرانهستند،بالباسهایکارنشستهاند.منخودرامعرفیمیکنموعلتآمدنمراباآنها

درمیانمیگذارم.باخوشبینیاستقبالمیکنند.تصمیممیگیرمابتداچندکلمهایبااعضای

شوراصحبتکنم.سپسبهمیانکارگرانکهرسگرمکارهستندبروم.ازکارگریکهپشتمیز

آهنینشستهاست،رشوعمیکنموازنقشکارگرانوبخصوصکارگراناینکارخانهدرانقالب

میپرسم.جوابمیدهد:نقشکارگراندراینانقالبخیلیمهماست.درمتاماعتصاباتو

تظاهراتومبارزاتاینکارگرانبودندکهسینهیخودراسپرکردهوجلورفتهاند.حالانتظار

دارنددولتیبررسکارآیدکهآرمانهاوخواستههاییراکهسالهاکارگرانبهخاطرآنمبارزه

منودهاند،جامهیعملبپوشاند.واماکارخانهیما،دراینکارخانهکارگرانشورایخودرابه

وجودآوردهاندوفکرمیکنمکهاینیکشورایواقعیاست.کارگرانبرایتشکیلاینشورا

منایندگانواقعیخودراانتخابکردهاند.

ازوضعکارخانهمیپرسم.میگوید:»اینکارخانهخیلیقدیمیاست.وازرشوعکارآن60

سالمیگذردوسابقهیکاربعضیازکارگرانبه40تا50سالمیرسد.حقوقکارگرانبین40
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الی70توماندرنوساناست.تعدادکارگرانکارخانهحدود600نفراستودرمیاناین600

نفربهسختیمیتواندویستنفررایافتکهدارایخانهایباشند.بقیهیامستاجرندیااز

لحاظمسکنبهسختیدرمضیقهاندوبعضیهانیزدرزیرقسطوامهایبابهرهیکمرشکن

زندگیسختیدارند.خدامیداندکهبرایآنکهآنهابتوانندمتامقسطهایخودرابپردازندباید

دوبارعمرکنند.ایننوعفشارهابرکارگرانبخصوصکارگرانکارخانهیمازیاداستوشورای

کارگرانسعیمیکندتاحداالمکانازاینمشکالتبکاهدوتدریجاآنهاراحلکند.«

بهکارگرجوانبلندقامتیرومیکنمولیبدوناینکهسوالیبکنمرشوعمیکندبهصحبت:

»آقاچهفرقبینکارگرودیگراناست؟مارفتهبودیمبهحزب)میپرسمکدامحزب،میگوید

جمهوریخلقمسلامن(شخصیدرآنجاهستبهاسممیرزامحمد،بررسموضوعیبااوحرف

میزدیم،میگفتیممابایدباکارمندانمتحدشویمولیاودرجوابگفتکارگرباکارمندفرق

داردوبایستینیزاینفرقباشد.آخرآقاشامبگوییدچرامابایدپایینترازآنهاباشیم.مگراین

مانیستیمکهزحمتمیکشیم،انگشتانخودراالیماشینازدستمیدهیم،پاهایامنبراثر

رطوبتبهرماتیسممبتالمیشودوبهرسعتپیروفرسودهمیشویمولیبازتولیدمیکنیمتا

چرخمملکتبچرخد.حاالچرابایدآنهابرترازماباشند؟«

ازتوطئههایرسمایهدارانمیگویدومثالمیزندکه»سابقاماقراردادیداشتیمبدینترتیب

کهدرازایهرجعبهاضافهتولید30تومانازکارفرمامطالبهکنیم.ولیهروقتاضافهتولیدی

داشتیمکارفرماازدادندستمزدآنخودداریمیکردومیگفتندارم.درحالیکهآنزمان

روزانهبالغبر150هزارتومانعایدیاشبوده)واالنحسابکردهایمبالغبر100هزارتومان

ازکارخانهپولمیگیرد(ولیحاالماقراردادراعوضکردیموبرایهرجعبهاضافهبر550

جعبهتا130تومانبهکارگرپرداختمیگردد.کارگرانتظارداردکهازکارخودبهرهبگیرد.ما

االنبرنامهایبرایافزایشحقوقکارگراندرنظرگرفتهایمولیازطرفدیگربرایمقابلهبا

اینطرح،کارفرمایانورسمایهدارانمرتباتوطئهچینیمیکنند.آنهامیکوشندجلویورودمواد

اولیهرابگیرندتابانرسیدنمواداولیهکارگرانبیکارمبانندواوضاعکارخانهازهمپاشیدهشود

وماازآنهادعوتبهعملبیاوریمتابازبهکارخانهترشیفبیاورندولیکورخواندهاند.ما
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نگذاشتیمواینتوطئهرانقشبرآبکردیم.بدینمنظورجلویفروشراگرفتیمآنهامجبور

شدندمواداولیهرابفرستند.االننیزدوستانمابهاستانداریرفتهاندتادراینموردومشکالت

دیگربادولتمذاکرهکنند.البتهبهطرقمختلفجلویمنایندگانمارامیگیرند.ماسابقاز

دسایسوشکنجههایساواکرنجمیبردیم.اکنوننیزوضعناراحتکنندهایداریم.مثالسه

روزپیشیکیازمنایندگانپرکاروواقعیماراافرادمسلحکمیتهشبانهازخانهاشگرفتهو

بردند.بچههایاوترسیدهبودند.رویآزادیاوتالشزیادیکردیموکارگرانبهخاطراوحارض

بهکارنبودند.«

آنهاصحبتکنیم.در با برویمو بهمیانکارگران پیشنهادکردیم اینکارگر ازصحبت پس

قسمتبستهبندیباکارگرانرشوعبهصحبتکردیم.کارگریرشتهیسخنرابهدستگرفت

وگفت:»مناز7سالگیکاررادراینکارخانهرشوعکردم.االن40سالدارمو33سالاست

دراینجاکارمیکنم.720ریالدستمزدمیگیرم.۹نفرعایلهدارم.هرموقعخواستماعرتاضی

برایافزایشدستمزدمبکنم،باتررشوییوبدوبیراهروبروشدهام.4انگشتمرادراینجااز

دستدادهام.رسمایهدارانوکارفرمایمامتامپولهارابرداشتهورفتهاندوشوراپولینداردتا

دستمزدکارگرانرابپردازد.کارگرانمدتهااستکهحقوقنگرفتهاندودروضعبدیبهرس

میبرند.«

میپرسم:شامراجعبهشورایخودتانچهنظریدارید؟آیااینیکشوراواقعیاست؟جواب

بهمتام ما میدهد:»اینشوراخیلیخوباست،خوبکارمیکندودرستعملمیکند.

اعضایآناعتقادکاملداریم.«

میپرسمآیاعنارصیپیدامیشوندکهدرکارهایشوراکارشکنیکنند؟مثالمنشنیدهامکه

یکیازهمینعنارصدربارهیمنایندهیدستگیرشدهیشامبدگوییکردهبود؟پاسخمیدهد:

»بلییکیبودکهمیخواستباکارهایشورامخالفتمنایدوماجلویاوراگرفتیم.شایداونیز

تقصیریندارد.واحتامالًاینکارفرمابودهکهگولشزدهبود.کارگررشیفدرستکارهیچوقت

برعلیهدوستکارگرخودشخربچینییابدگوییمنیکند،بلکهاینرسمایهداروکارفرماست

کهاینچنینتوطئههاییمیچیند.مثالًسابقوقتیکارگریمیخواستازحقخودیادوستان
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خوددفاعمنایدکارفرما،کارگردیگریراگولمیزدتابرعلیهدوستخوداقداممناید.«

میپرسمکارفرماچهتوطئههاییمیکندتاازکارهایاساسیشوراجلوگیریمناید]؟[میگوید:

»درکارخانهسهچهارنفریهستندکهازرسمایهداروکارفرمادفاعمیکنندوکارفرمانیزاز

سادگیوناآگاهیآنهاسوءاستفادهمیکند.مثالزمانیکهمندبیرسندیکابودموبهعلت

فعالیتهایمازکارخانهاخراجشدهبودم،کارفرمابهدونفرکارگرپولدادهبودتامراکتک

بزنند.ولیآندونفرآمدندوماجرارابهمنگفتهومنازآنهاتشکرکردم.چنینافرادی

هستندولیخیلیکمواغلبنفهمیدهبهچنینکارهاییدستمیزنندولیاخیراًخیلیازآنها

نیزفهمیدهاندکهموضوعازچهقراراست.«

ازکارگردیگریسوالمیکنمکهشامدرمقابلتوطئههایکارفرمابرایخنثیکردنکارهایشان

متام و توطئهها متام تا میشود باعث ما یکپارچگی و »اتحاد میدهد: پاسخ میکنید؟ چه

کارهاییکهکارفرمابرعلیهماانجاممیدهدباشکستروبروشود.«

میپرسم:شامفکرمیکنیدایناتحادتاکجاادامهپیدامیکند؟جوابمیدهد:»ماتاآخرین

نفسبراییکپارچگیواتحادخودخواهیمایستادودراینراهمبارزهخواهیمکرد.«

ازکارگرمیانسالیمیپرسم:وزارتکاربرایشامچهکردهاست؟اووچندتندیگرپاسخ

میدهند:»هیچکار...متامکارهاراخودمانبانظرخودمانکردهایموآنهامجبورشدهاندکم

وبیشکارهایماراقبولکنند.«

میپرسم:آیادراینکارخانهکارگرزنهمکارمیکند؟میگویند:»بلی.«میپرسم:وضعآنان

چطوراست؟پاسخمیدهند:»مازنانکارگریداریمکه30-35سالاستکهکارمیکنندو

حدود450ریالمزدمیگیرندولیبهطورکلیوضعآنهانیزمثلوضعکارگرانمرداست.«

میپرسم:حداقلوحداکرثدستمزدکارگراناینکارخانهچقدراست؟پاسخمیدهند:»حداقل

دستمزد230ریالوحداکرثدستمزدبرایکارگرانمعمولی550ریالوبرایکارگرانوکارکنان

ماهر750ریالاست.«

ازاتحادوارتباطآنانباکارگرانسایرکارخانههابهخصوصکارخانههایکربیتسازیممتاز

وتربیزجویامیشوم.میگویند:»ماباآنهااتحادیهیکربیتسازانتربیز]را[تشکیلدادهایم.
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متاسفانهبعضیازمنایندگانکارخانهیممتازطرفدارکارفرمایخودهستند.اوهرکسیراکه

استخدامکردهبهآنهاقبوالندهاستکهوظیفهاشجاسوسیودادنگزارشهایکارمنداناست

وتابهامروزکارفرمایکارخانهیممتازتوانستهاستنفوذسابقخودرادرکارخانهحفظ

مناید.اینوضعدرکارخانهیمابههیچوجهدیدهمنیشود.علتآنهماتحادویکپارچگی

بینظیرمااست.البتهوضعمانیزقبالمثلوضعآنهابود.«

میگویم:آیافکرمنیکنیدکارگرانکارخانهیممتازهمراهشامراطیکنند؟پاسخمیدهد:

»االنتقریباهمینطوراست.یعنیاکرثکارگرانتحتنفوذکارفرمایخودباقیماندهاند.مثال

درموردتعطیلیپنجشنبههاکارگرانکارخانهیممتازازاینموضوعبهشدتاستقبالکردهاند

انتخاب منایندگان این رشایطی چه تحت منیدانیم نیستند. موافق مناینده چند همین ولی

شدهانداحتامالبازهماعاملنفوذیدرموردانتخابآنهاشدهاست.«کارگردیگر:»حتاماین

همبهسازشکاریهامنعنارصخریداریشدهوناآگاهیبرخیازکارگرانمربوطاست.بهنظر

منآنهاباکارفرمازدوبندیکردهاند.«

بربید؟ پیش را کارها و کنید اداره احسن نحو به را کارخانه توانست آیاخواهید میپرسم:

همهپاسخمیدهند:»چرانتوانیم؟البتهکهقادرخواهیمبودولیبایددرنظرداشتکارفرما

االنمتاممسئولیتهاراازجملهمسئولیتخریدوفروشرانیزبهگردنمنیگیرد.دولتنیز

قبولنداردکهماهیئتیامدیرعاملبرایادارهیکارخانهانتخابمناییم.«یکیازکارگران:

ازاستانداریآمده اینجاقبولنکردهاستوهمیناالننیزکهمنایندهیما تا »دولتفعال

استمیگویدکهآنهابهطورروشنورصیحجوابمنیدهندومافعالًکاریازپیشنربدهایم.«

کارگردیگر:»االنکهکارگرانمیگویندقادرندکارخانهراخودادارهمنایندکامالًدرستاست.

زیراقبالنیزاینکارگرانبودندکهکارهاراادارهمیکردندوچرخهایکارخانهرابهگردش

جان به را کارگران فقط او نداشت. اینجا ادارهی در چندانی نقش کارفرما و درمیآوردند

همدیگرمیانداخت.«یکیازکارگران:»نقشکارفرمااینبودکهدستهایشرادرجیبهای

شلوارشفروبردوبگرددوفقطظلمکند.«

کارگریبارنگپریدهرشوعبهصحبتمیکند:»من45سالدراینکارخانهکارکردهام،آری
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45سال.دراین45سالسهباربهسختیمریضشدم.چشمودهنمنیزکجشدهاست.دوبار

دچارفتقشدهاموسالمتیجسممرادراینجاازدستدادهام.نهحقوقیبرایزندگیداشتهام

ونهدستمزدمکفایتمیکردهکهمسکنیبرایخودوخانوادهامدستوپاکنم.االنخانهای

کهمندرآنمینشینممالبانکاستواگربانکاینخانهرابخواهدازمنبگیردمیتواند.

دستمزدمحدود700ریالاستکهبابیمهومالیاتوغیره500ریالبرایمخارجزندگیام

باقیمیمانددرحالیکهماازحقبیمهیخودنتوانستهایماستفادهکنیم.«

کارگربغلدستیاومیگوید:»راستمیگوید.وقتیاینرفیقمامریضشد،بیمهقبولشنکرد

ومجبورشدبهدکرتهایخصوصیمراجعهکندونسخههایاوراهرچقدرماکوششکردیم

قبولنکردندوحتییکشاهینتوانستازبیمهاستفادهکند،ماهرچهپیشاربابرفتیمتا

اورامتقاعدکنیمکهکاررفیقماسختاستوزیادکارمیکند،حداقلجانشینیبرایاوپیدا

بکنید،قبولنکردوگفتبایدرسکارخودمباند.«

کارگرقبلیمیگوید:»اینقسمتیازرسگذشتزندگیامبودولیاگرمابخواهیمواقعاًرسگذشت

رنجهاودردهاومشکالتخودرابهشامبازگوکنیمشامبایستیمدتهابیاییدوبنشینیدو

بهدقتگوشبدهید.«

بهدرستیمنیتوانستحرف بهنظرهفتادسالهمیرسیدو پیرکارخانهکه ازکارگران یکی

بزنداشارههاییمیکند.میپرسم:موضوعچیست؟بغلدستیاشجوابمیدهدکهاوهم

قبول بگو. تو میفهمی را منظورش اگر میگویم: کند. ادا نیست قادر ولی دارد حرفهایی

میکند.میپرسم:ازکیاینجاکارمیکنی؟دوستشجوابمیدهد:»ازجوانیبهاینکارخانه

آمدهوحدود45سالاستاینجاکارمیکند.دراین45سالیکپرسشرااینجاازدستداده

است.«میپرسم:چندسالداری؟دوستشپاسخمیدهد:»حدودهفتادسالیابیشرت.«

اینجا کارگر اینکارخانهچقدراستمیگویند:»جوانترین اینکهحدودسنیدر درجواب

پرسطیب15سالداردوپیرترینکارگرانحدودهشتادسالهاند.«میپرسم:آیابیمهشدهای؟

دوستشجوابمیدهد:»نخیر،اگربیمهشدهبودحداقلمیتوانستدراینسنبازنشسته

شود.«کارگردیگریمیگوید:»اگرکارفرمابهموقعاورابیمهکردهبود،االنبازنشستهشده
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بود.«دیگریمیگوید:»کارفرمابههمهظلمکردهاست.«

ازوضعکمیتههاورفتارآنهامیپرسم.جوابمیدهند:»درکارهایمادخالتمیکنند.مثالً

سهروزقبلازحزب)منظورحزبجمهوریخلقمسلامناست(ششهفتنفرآمدهبودند.

یکیازآنانطپانچهکشید.مادستبهدستهمدادیمکهکارگراورانزنند.«میپرسم:برای

چهچیزآمدهبودند؟جوابمیدهد:»برایتوجیهکردناعاملخوددرمورددستگیرییکیاز

منایندگانما.«میگویم:خبادامهبده.ادامهمیدهد:»آریمادستبهدستهمدادیمتا

کارگرهااورانکشندوبهاوفرصتدادیمولیاوازفرصتبدجوریاستفادهکردوطپانچهی

خودراکشید.یکبارهمنمتوجهشدمکهگلولهایاززیربازویمردشد.ابتداخیالکردمکه

گلولهخوردهام.باالخرهاورابههرشکلیبودازکارخانهبیرونانداختیم.«

جواب بود؟ ترساندن منظورش یا دهد قرار هدف را شام داشت قصد واقعا آیا میپرسم:

میدهد:»نخیرآقامیزد.مادستشراباالنگهداشتهبودیم،داشتمیزد.«دیگریمیگوید:

آقامنخودملولهیاسلحهیاورانگهداشتهبودم.دستمراسوزانید.بیانگاهکن.«)دستشرا

جلومیآورد(کارگرپیرفرتوتیمیگوید:»رژیمگذشته4ماشینرسبازمیفرستاد،آنهاکتک

میزدندولیاینطوریرفتارمنیکردند.راستشرابخواهیدآقاماازاینهاهمخیلیکینهپیدا

کردهایم.همینچندروزپیشداشتندمارامیکشتند.«

میپرسم:آیاهمینکمیتههادرجهتتشکیلشوراوپیشربداهدافآنهاکمکیبهشامکردهاند؟

جوابمیدهند:»بهماهیچکمکینکردهاند.چهکمکیمیخواستندبکنند؟«

کارگریمیآیدمیگوید:کارگرانجمعشدهاند،بیایید.ازآنمحلخارجمیشویموبهیکیاز

محوطههایاصلیکارخانهمیرویم.کارگرانجمعشدهاند.دوسهنفرازمنایندگانکارگرانرا

میبینمکهباالیمیزیایستادهاند.یکیمیکروفونیدردستداردوبلندگویاینمیکروفونرا

دیگریبادستمحکمنگاهداشتهاست.برایمراهبازمیکنندتانزدیکترشوم.حدسمیزنم

احتامالًمیخواهندموضوعمهمیراعنوانکنند.ازیکیمیپرسم:اینکهمیخواهدصحبت

کندکیست؟میگویند:اوراگرفتهبودند.نگاهشمیکنم.چهرهیمصممونگاههایاستواری

دارد.منتظراستهرآنرشتهیکالمرابهدستگیرد.شنیدهبودمکهاورادوسهروزقبل
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گرفتهاند.گوشمیدهم.اکرثیتکارگراناینجاحضوردارند.

عظمتوقاطعیتکالمشرادرهامنجملهیاولاحساسمیشودکرد.میگوید:»سهروز

اینهااستعفایخودرادادهاندوکنارکشیدهاند.)منظورشرسمایهدارانکارخانهاست( قبل

علتاستعفایآنهاوکنارکشیدنشانراهمهمیدانیموالبتهمتامظلموستمآنهانیزروشن

استوالزمبهتوضیحنیست.بااینوصفماسهروزاستبهاستانداریوادارهیکارمیرویم

ولیدراینسهروزماهیچگونهنتیجهایازبرخوردمانباایندوادارهیمسئولنگرفتیم.آنها

مرتباوعدهیروزهایآیندهرامیدهند.حاالمعلومنیستماکیبتوانیمازآنهانتیجهیکلیو

اساسیبگیریم.مابهایننتیجهرسیدهایمکهچونامروزالزماستکارگرانمزدشانرادریافت

کنندلذاشورایکارگرانکهازمنایندگانواقعیخودتشکیلیافتهوشامآنراتاییدکردهاید،با

اجازهیشامتصمیمگرفتهاستبهمقدارالزمجهتپرداختدستمزدشامکربیتبفروشدو

دستمزدشامراپرداختمنایدواگرروزشنبهیعنیسهروزدیگرنیراقدامیازطرفدولت

مشاهدهنشودمافروشخودراادامهخواهیمدادتاپولتعطیالتشامهاراآمادهمناییم.و

خواهشماازکارگرانایناستکهاتحادکاملخودراحفظمنایندودرنظرداشتهباشنداین

کاریکهماانجاممیدهیمبهخاطرایناستکهشورایواقعیکارگراندرمقابلدسیسههای

رسمایهدارانشکستنخوردونگویندکهاینهاقادرنشدندکارخانهراادارهمنایندومامجبور

شویمکهباآنهامصالحهکنیم.ماهیچوقتاینکاررانخواهیمکرد.اکنونآیاشامحارضیدما

چنینکاریبکنیمیانه؟«

کارگرانباشعفغیرقابلوصفیخیلیبلندومحکممیگویند:»بله«.منایندهاکتفامنیکندو

دوبارهمیپرسد:آیاهمهحارضیدماایناقدامرابکنیم.»بله«یمحکمترورساتروقاطعتری

دیوارهارامیلرزاند.کارگریروبهمنمیکندومیگوید:»میدانیامیدماایناستکهاین

اتحادواتفاقدرکارخانههایدیگرنیزهرچهزودتربهچشمبخوردوکاشبههمینزودی.

وایامندارمکهپاسخمصحیحاست.«

بهسخنانمنایندهگوشمیدهم.»خیلیخب.اینهافرارکردهاندوباخودشانمقدارزیادی

کنیم.« اضافه را دستمزدها میکوشیم ما است. شده نیزحل مشکل این ولی بردهاند پول
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کارگرانپاسخمیدهند:»انشاءالله.«منایندهمیگوید:»حتیدراینکارشایدبعضیمداخالت

نیزبشودولیخبماشامراداریم.تاشامباقدرتمتامپابرجاهستید،ماهیچگونهترسیبه

دلراهنخواهیمداد.هیچوقتاتحادخودراازدستندهید.مواظبیکدیگرباشید.دیگر

عرضیندارم،موفقباشید.«

ازفرصتاستفادهمیکندومیکروفونرابهدستمیگیرد پایینمیآید.کارگردیگری او

کارگران کرد.« خواهیم محو ورسمایهدارهست شاه طرفدار هرچه »ما میگوید: چنین و

رژیم دوباره که آنهستند فکر در که »آنهایی میدهد: ادامه »انشاالله.« میدهند: پاسخ

طاغوتیبازگردداینفکرراباخودبهگورخواهندبرد.«کارگرانپاسخمیدهند:»انشاالله.«

بازمیگوید:»ماموفقخواهیمشد.خواستههایماباالخرهبرآوردهخواهدشد،متامخائنین

رامحوخواهیمکرد.متامرسمایهدارانوطرفدارانآنهاراکهخائنمحسوبمیشوند،محو

خواهیمکرد.«درفاصلهیاینشعارهاصدایبلندویکپارچهی»انشاءالله«بهگوشمیرسد.

کارگرانکمکمپراکندهمیشوند،ولیبازعدهایازکارگرانمیآیندومیخواهنددردها،رنجها

ومشکالتشانوخالصههمهیزندگیشانرابرایمبازگوکنند.کارگریمیگوید:»14سالپیش

منیکانگشتخودراازدستدادمونزدیکهمینعیدنیزاینیکیانگشتمبریدومجبور

شدندازگوشتبازویمبربندوبهانگشتمپیوندبزنند.)میخواهدپیراهنشرادرآوردوبازویش

رانشانمدهد(8رسعائلهدارمو43توماندستمزدمیگیرم.منبهراستیقادرنیستمبهاین

زندگیادامهبدهم.«میپرسم:آیاازکارشورایخودتانراضیهستی؟فوریجوابمیدهد:

»آری،خیلیراضیام.«میپرسم:فکرمیکنیبرایپیشربداهدافشوراکهدرحقیقتاهداف

کارگراناست،چهکاربایدکرد؟پاسخمیدهد:»بایدیکیشویم.«

کارگردیگریصفحاتزندگیاشرابرسعتبرایمورقمیزند.میفهممکه24سالاستدر

اینکارخانهکارمیکندوتاحالازبسیاریچیزهایاولیهوعادیزندگیمحرومبودهاستو

میفهممکهاغلبروزهابهقولخودشروسیاهودستخالیبهخانهنزدخانوادهاشبرگشته

است.اومیگوید:»ماتقریبا800نفرکارگریمکهفقط150نفرازما،آنهمبهطورقسطی،

از اوپیشنهادمیکندکه اینلحاظبسیاردرمضیقهاند.« از صاحبمسکنهستندوبقیه
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زمینهایبالاستفادهیبیحدوحرصتوکلییکیرادراختیارکارگرانکارخانهقراردهندتادر

اینزمینکارگرانبرایخودخانهبسازند.

ازقانوناساسیومجلسموسسانیا»خربگان«میپرسمومیگویم:اگربهفرضتومنایندهی

که »من میگوید: میکنی؟ اقداماتی یا پیشنهادات موردچه این در بشوی انتخاب مجلس

منایندهانتخابمنیشومولیشخصیکهانتخابمیشودبایدجلویامثالتوکلیهاراکهروزانه

120هزارتومانبهجیبمیزنندبگیرد.ایندستربدبهحقوقمانهدرقانونالهیونهدر

قانونغیرالهی،درهیچکدامنیست.«

کارگردیگریازمنباارصارمیخواهدبهسخنانشگوشدهمومیگوید:»من17سالاست

دراینکارخانهکارمیکنم.زمانیزنمحاملهبود،رفتمپیشحاجنقیتوکلی،ازویخواستم

دراینموردکمکمکند.اوباعصبانیتبیرونمکردوگفت:اینکارخانهبرایمرصفمنیکندو

باقرضدستمزدشامهارامیپردازم.ازمناینانتظارهارانداشتهباش.«

یاعدمرشکتکارگران اورادرموردرشکت قانوناساسیمیپرسمونظر ازویدرمورد

درتدوینآنجویامیشوم.پاسخمیدهد:»رشایطانتخاباتبایدطوریباشدکهمنایندگان

مابتوانندبهمجلسراهپیداکنندومانیزتادممرگازمنایندههایواقعیخودپشتیبانی

میکنیم.خداشاهداستاینراازتهدلمیگویمونهتنهامن،همهیماازمنایندههایامن

راضیهستیم.«

میپرسماینمنایندگانازشامچهانتظاریدارند؟پاسخمیدهد:»آنهاانتظاردارندمااتحادمان

راازدستندهیمومانیزتاآنجاییکهقدرتداریمکارخواهیمکردتاکارخانهپیشبرود.«

کارگردیگریباناراحتیدادمیزند:»مااجازهنخواهیمدادرسمایهدارانعلیهماتوطئهکنند.ما

باهمبستگیخودماننخواهیمگذاشتآنهابرعلیهمافعالیتمنایند.«کارگردیگریپیشنهاد

میکند:»ماانقالبیراادامهخواهیمدادکهرسمایهدارانراازبینبربدوکارخانههاراملی

کند.دولتبایستیشوراهارابهرسمیتبشناسد.دولتموردقبولمابایدکارخانههارااز

رسمایهدارانبستاندوبهکارگرانتحویلدهد.«دیگریگفت:»منایندگانماکهپیشمعاون

وزیرکاررفتهبودندباعدماستقبالروبروشدند.اوکهمشغولشوخیوخندهبایکخانم
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بوداعتناییبهمنایندگانمانکردوباالخرهآنهارابیرونکردندوبهکارآنهااصالرسیدگینشد.«

اعضای کارگرانکهدرحقیقت بامنایندگان آنجا تادر کارخانهمیشوم اتاقشورای روانهی

را حرفهایش که دارد ارصار منایندگان از یکی منایم. خداحافظی هستند، کارخانه شورای

اینجاکارمیکنم.پساز بشنوم.قبولمیکنموگوشمیدهم.میگوید:»7سالاستدر

چندسالکارازطرفکارگرانبرایمدت2سالبهعنواندبیرسندیکاانتخابشدم.پساز

یکسالکاردراینسمتازطرفکارفرماتحتفشارقرارگرفتم.سپسچندینباربهساواک

احضارشدمپیشحسینی،واومیگفت:بروراحتبشینواالمیدهمسبیلهایترابکشند.

اینکارهاادامهداشتتااینکه2سالمنمتامشدوانتخاباترشوعشد.رسمایهدارانکارخانه

چندینهزارتومانخرجکردهبودندتامنانتخابنشوم.کارگرانهمهاینموضوعرافهمیدند

واخطارکردندکهیابایدفالنیانتخابشودیامامنایندهوانتخاباتمنیخواهیم.براثراین

اخطارمرابهساواکاحضارکردندودرآنجارسهنگلیقوانیوحسینیورسهنگسلحشوراز

منامضاگرفتندکهتونبایستیکاندیداشویواگرکاندیدشدیبایدحاجنقیتوکلیموافقت

مناید.منجریانراباکارگراندرمیانگذاشتم،آنهاگفتند:ماتوراانتخابمیکنیموهیچکس

اینکهحکومت تا انتخابشدم دوبارهمن بدینترتیب بگیرد. را کار این نیستجلوی قادر

نظامیفرارسید.براثرمجادالتواعتصاباتمتعدد،منوسهنفرمنایندهیدیگردستگیر

شدیم.بهماگفتندشامبایدجلویکارگرانرابگیریدوماجوابدندانشکنیبهآنهادادیم.

ماراازکارخانهاخراجکردند.پسازانقالبمرابهعنوانکارگراخراجیدوبارهقبولکردند.

اکنوننیزوضعچندانفرقینکردهاست،ماوقتیمیخواهیمعملیرابهصالحکارگرانانجام

دهیم،کارفرمایانباتوطئههایمتعدد،جلویاینکارمارامیگیرند.«

ازمنایندگانخداحافظیکردهوکارخانهراترکمیکنیم.

منبع:

نرشیهیکار.ارگانسازمانچریکهایفداییخلقایران

شامرهی28.20تیر1358
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