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:  ۱ یشماره» - کارگران روایت به کار« یمجموعه از

 شریفبا گفتگو

غزنویان محمد

 شععرایط یتععاریخچه یدربععاره کععارگران از تعععدادی با است گفتگوهایی شامل حاضر یجموعهم: پراکسیس یمقدمه
 مخععاط ْب گفتگوهععا، ایععن امععروز. در تععا کععودکی از مقاومت، و معیشت و کار یحوزه در آنان زیستی تجربیات و کاری

 کععا ِر شععرایط و کععار نیععروی فروش شرایط از آنها یزیسته تجربیات فرو ِد و فراز یدرباره کارگران مستقیم هایروایت
 درک بععه مخععاطب تععا باشععد کمکععی تواندمی گفتگوها این شوندگان،مصاحبه تنوع گرفتن نظر در شنود. بامی را مزدی

 امععروز ایععرا ِن در کععار هععایمحیط بر حاکم شرایط نیز و کارگران، درونی هایدغدغه و انضمامی زندگی از تریملموس
 ایععن دیگععر، بیععان یابد. بهمی باز نیز را خود اجتماع ِی زندگی از هاییسویه گمانبنگرد- بی ترژرف -اگر که جایی برسد،

 عععام هایسععویه کععارگران، یروزمره تجربیات از پراکنده هاییگوشه مستندساز ِی با خود، سهم به است آن بر مجموعه
 اینکععه وجععود بععا عام هایسویه این که سازد. چرا برجسته را کشانزحمت و کارگر یطبقه اقتصاد ِی و اجتماعی زیس ِت
 هابحث درخو ِر یا شوند،می انگاشته بدیهی  عموما اما سازند،برمی را نفر هامیلیون زندگی یمایهدرون و اجتماعی هست ِی

مانند.می پنهان عمومی هایُکنش و هابحث فضای یزمینهپس در نهایت در و شوند،نمی شناخته روشنفکرانه تاملت و

 خعود- سعهم -بعه کعه است بوده) آن هم گرمصاحبه اصل ِی یانگیزه قطعا (که مجموعه این انتشار اصلی یایده بنابراین
 یواسععطه بععه کععه عظیمععی یپهنه آن تععا کنععد، تبععدیل عمومی تام ِل برای جدی موضوعی به را کارگران عین ِی زندگی

 وز ِنهم جایگععاهی جععامعه، ذهنی ساحت در و بیاید متن به شود،می رانده حاشیه به مندنظام طور به سلطه سازوکارهای
 و هعانگرش ها،دغععدغه مشکلت، ملموس، زندگی مستمر بازنمای ِی نیازمند چیز هر از پیش که امری بیابد؛ خود واقعی ِت

است.  جامعه عمومی فضای در فرودستان و کارگران مبارزات

 از فراتععر را هععاییفراخوان و هععامتن چنیععن مخاطبان یگستره که نیستیم الیستایده و بینخوش قدرآن ما همه، این با
هیهای دایره یّدی خویشاوند  ایععن کععه بععاوریم ایععن بععر بععدانیم. امععا فرودسععتان و (زنععدگ ِی) کععارگران شععرای ِط بعا آنان ما

 رو این شوند. ازمی انکار و تحریف زمانه شرای ِط از متأثر یا و آیند،نمی چشم به سادگی به هاپیوندیهم و هاخویشاوندی
رَورزی از فراتر که افکند روشنی ساختارهایی بر تا کوشید امکانات یهمه با باید  و هععاتفاوت یدایععره و سععرمایه هایراز

 یشععیوه یععک دارند. شاید اشاره ما مشترک سرنوشت به و سازند،می را ما مشترک موقعی ِت بنیادهای ظاهری، تنوعات
 ایععن ینقععادانه خععوانش خل ِل از واقعیععت یپهنه یکاوانهژرف درک سپس و گریروایت به دعوت راستا، این در مؤثر

 تععأثیرات و تکععثیر یدامنه لجرم و «ما» هستیم، خود آنها یشنونده و گوینده کم و بیش که هاییباشد. روایت هاروایت
 گععذاریم،می ارج را غزنویان محمد مانگرامی رفیق ابتکار و تلش راستا همین ماست. در خود عمل به وابسته نیز هاآن

 ایععن از گفتگو نخستین خواندن به را شما مقدمه، این کنیم. بامی استقبال جهت این در ابتکارهایی و هاتلش بازتاب از و
کنیم. می دعوت مجموعه

۱۳۹۳ | اردیبهشت پراکسیس
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گفتگو با شریف 
ههگر: محمد غزنویان مصاحب

 ساله چند بگو بهم کنیم. بنابراین آغاز ات کردن کار تاریخ با را تو زندگی تاریخ مستقیم خیلی بده اجازه
؟ میکنی کار

 بععرای سععنین آن سععالگی. در پنج- شش کنم. از می کار شناختم را راستم و چپ و دست و میاد یادم وقتی از
 کععار و داشتیم کاریشالی بود. چون سال گرم هایفصل در کارمان بیشتر کردم. البتهمی کار بزرگ پدر و پدر
 پیععش گععاهی و ردیععمهکمی قععاطر بار را علوفه بزرگ خیلی های دسته برنج. ما کار است سنگینی بود. کار زیاد
 غععروب. تععازه تا صحرا رفتیممی آفتاب طلوع بود. از سنگین بس از زمین؛ خوابیدندمی بار زیر ها بچه آمدمی

 بود. بععه هم نکنند. خوشگذارنی خراب را زمین گرازها تا دادیممی شیفت ترهاجوان کنار نوبتی باید هم هاشب
کنند.  تیراندازی بزرگترها و بیاید گراز که داشتیم ذوق و ماندیممی بیدار که هاشب همین خصوص

کردی؟نمی دریافت مزدی که کارها این بابت احتمال
یّنت خودمان اصل. کا ِر نه کردیم. می کار ماندیگه. همه بود بود. س

هّکه صاحب خودت ببینم بگو اصل روی؟می کمک برای هاتابستان هم هنوز هستی؟ چیزی زمینی ت
 زنده هم نمانده. پدرمان کردن تقسیم برای زیادی چیز دیگر حال رسیده، ارث پسر به پدر از مدام هانه. زمین

کنیم.می کمک زمین همان سر رویممی کنیم پیدا فرصت و بتوانیم که جایی تا گرما وقت هنوز هست. پس

بری؟ می سهم محصول
 از برنععج سهم همین خاطر خنده]. به [با دهیمنمی پول برنج به را سال بیشتر است. لاقل همین اشمزیت تنها

جلوترم! موقعیت این توی خودم هایسال و سن هم از خیلی

شدی؟ مشغول کار به مستقل خودت زمانی چه از بگذریم که اینها از خب
 رفتععمکععردم. میمی کععار هععم باز بودم قزوین که هاتابستان همین تو شدم که کردم. بزرگتر زیاد که کار ببین

 شععدم. کععار وارد رسععما دیگععر خوانععدم فنی و هنرستان رفتم وقتی از کردم. امامی کار ساختمان سر یا نانوایی
 آمدمی در خودم خرج کردم. هممی تراشکاری کمی خیلی پول ازای در اونجا ماه چند و اینجا ماه چند رفتممی
 قیععد اصععل کععه بععودم شده ایحرفه قدرگرفتم. آن یاد را کار زود هم شوم. خیلیمی بلد کار کردممی فکر هم

شدم. کار مشغول بزرگ و معروف تراشکاری کارگاه یک توی و زدم را دانشگاه و درس

کرد؟ استخدامت یعنی
کنی.  کار اینجا توانیمی بخوای وقت هر تا بود گقته نه! ولی

بشی؟ بیمه باید گفت نمی تو به کسی
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 بزنععم بیمه حرف ترسیدممی بودند. من بیمه کارگاه قدیمی خیلی کارگرهای از تا سه دو فقط اما گفتند،می چرا
کنند.  بیرونم و

! شدی اخراج هم آخرش حتما
 بععرای بیکععاری هععایوقت و کشععیدممی سععرک هاسفارش و کارگاه هایطرح و کارها توی مدام دیگه. من بله

 بشععه متععوجه کععار صععاحب اگر کردممی کردم. فکرمی تمرین کشیدم. حسابیمی طرح یا زدممی قالب خودم
 حععالت با دید زدن طرح حال در منو که بار دو یکی کاره. ولی ذکرم و فکر همه من که شهمی خوشحال خیلی
خودم. کار پی برم و کنم ول خواست ازم بدی خیلی

بشی؟ بلند دستش رو خواستنمی اینکه یا بود حسادت کنی می فکر یعنی
 شدیم. یععک انجام مشغول کارگاه هایبچه یهمه که اومد سفارش دفعه بشم. یک بلند دستش رو خواستنمی
 را کععار گیر تا کردمی پایین و بال داشت ُمدام کار بخوابد. صاحب ساعت چند کار شد باعث که بود کار جای
 بزنععی جارو من برای حال حال باید گفت و کرد توهین بیاندازم. خیلی نگاهی من بذار گفتم رفتم کند. من پیدا

 نقشه ربع یک ظرف کنم. منمی اخراجت بگیری را وقتم اگر ولی اینجا بیا گفت بگیری. بعد یاد را کارها این تا
 هععم کلمععه شود. یععکمی آب خجالت از دارد کردم احساس گفتم. قشنگ را کار گیر اومدم و خواندم را طرح
 بهععم پول دسته یک دیدم و دفترش کرد صدایم روز همان بدهیم. فردای انجام را کار باقی رفتیم و نزد حرف

 کارگععاه ابععزار بععا روز هعر که دیدن هابچه گفت و زد داد چرا؟ پرسیدم برو. تا و کن امضا را اینجا گفت و داد
 گیععرم.نمی را ابععزار خسارت که کن شکر را خدا آوردی. برومی در مهندس-بازی و زنیمی لس خودت برای

گذاشمت.نمی دستگاه دم اول روز از خوری. بایدنمی کارها این دردبه تو اما

تهدیدی؟ شکایتی راحتی؟ همین به
ندن. کار بهم کردمی سفارش همکارهاش یهمه به کردمشمی تهدید دیگه. اگر نه

کرد؟ می را کار این اون میکنی فکر تو یعنی
 بععار زیععر یععا بودند قالتاق که هاییبچه کرد. بودندنمی اعتراض کسی کل بودیم ما که محیطی صد. تو در صد

 دروغععی شععکایت یععک کارفرما که بود آمده پیش حتی یا خوردندمی را شانحقوق یا رفتند. امانمی زور حرف
کرد. می پاسگاه و دادگاه یروانه را هابچه و کردمی درست

است؟ قبل سال چند به مربوط کنیمی تعریف که هاییداستان این

. 77  یا76 حدود

ماندی؟ جاهمون سال چند تا خب
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 و درسععت بود. پععول آمیز توهین خیلی ُبریدم. برخوردها دیگر کردم. اما کار هم دیگر سال یک مجتمع اون در
 و کردمی برخورد کیلومتر صفر کارگر مثل بعدی کارگاه شدی،می اخراج کارگاهی هر دادند. ازنمی هم حسابی

کارخانه. رفتم دیگر داد. بعدشمی آدم دست آفتابه و جارو

شد؟ جور چطور
یّنی کارگر که بودند داده آگهی شدم. استخدام اول نفرات جزو و کردم پر ُفرم رفتم خواهند. منمی ف

نبود؟ بازی پارتی
 هععاینمره و بععود ُاسععتان هنرسععتان ترینمهم مال من بود. دیپلم خوب مدرکم من آمدند. ولی پارتی با هاخیلی
داشتم.  هم کار بود. سابقه خوب هم دیپلم

بستند؟ مدت چه برای را داد قراد
ماهه.  سه شد نم رَنم بود. بعد  ماهه6 وقتآن

کردی؟ پیشرفت کارخانه در
 خصوصبه ها،قدیمی شدم. اما تبدیل تولید خط فنی-کارهای ترینمهم از یکی به اول سالیک همان تقریبا. در
 کععار مععا از و کردنععدمی کععار کمععتر زدند. خودشانمی آب زیر کنی. مدام پیشرفت گذاشتندنمی هااستخدامی

دادند.نمی هم اعتراض یاجازه و کشیدندمی

شدند؟ می استخدامی کارگرهای ولی شدندنمی شما پیشرفت مانع کارخانه مدیران یعنی
 گرفتنععد.نمی یاد را اسمت کردیمی کار سال نداشتیم. چند اهمیت شانبرای ما اصل که کارخانه نه. مدیرهای

 مععانع هاقععدیمی همیععن کنیععم، اعتراض مدیریت به بخواهیم کهاین از بود. قبل مشکل خیلی  ْکار خود توی اما
 بععرای کنععد، اخععراج را آنهععا توانععدنمی کسععی بشود. چععون اعتراض نیستند مایل اصل هاشدند. استخدامیمی

آورند. درمی جوان هایبچه سر را گرانی و کار سخت ِی تلفی و گویندمی زور خودشان

 چتترا نتتدارد، اختتراج از تتترس و است استخدام کارگر وقتی خب کنی. ببین باز بیشتر من برای باید را این
کند؟ نمی اعتراض

 دیگععر هععایکارخانه در همکارهاشان که انددیده هااین کنند. اکثر تمام دردسر بی را آخر هایسال خواهندمی
 دیگععری چیز است. به کارخانه نشد ِن بسته شانهدف هااند. اینفتهنگر حقوق سال چند کارخانه تعطیلی از بعد
دارم. حقوق برج آخ ِر مطمئنم بروم، شب و بیایم روز که همین گویندندارند. می کار

کنند؟ اعتراض چی به باید نظرت به اصل
رَورمی خارجی مهندس یک کارخانه  خععورممی قسععم و گرفععت می هتل برایش مدیریت دستگاه، تعمیر برای د ْآ

 چععرا بگوئیم قسمت مسئول به توانستیمنمی ما . ولی باشد راضی تا کردندمی جور هم خانم و عرق برایش حتی
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 ُغرغععر فقععط ولععی نگیرنععد، حقععوق مععاه چنععد آمدمی پیش هاقدیمی این خود دهید؟نمی را هاقراردادی حقوق
کردند. می

کردی؟می اعتراض تو
 را حرفععم و داشععتند اطمینععان مععن به هابچه از نیست. خیلی ما حق این که زدممی حرف کارگرها با مدام من
زدم.می حرف شانبرای دائم ناهارخوری خواندند. تومی

آنها؟ به گفتیمی چه زدیمی حرف کارگرها با وقتی گفتی؟می کن. چه صبر لحظه یک
 سععر هاییماشین چه با کارخانه مدیران دیدممی من باشد؟ ما بین تبعیض همهاین نیست درست این گفتممی
 کععار سععاعت دوازده تععا ده روزی مععاه، یععک خورند. مععانمی را خوریممی ما که غذایی دیدمآمدند. میمی کار
یّرد من . تازه کردیممی کنند. می زندگی چطور کردند ازدواج که هاییبچه کردممی بودم. فکر مج

 یزمینه پیتش یتا بتودی، کترده درک کتارگری هتای محیط در ات روزانه تجربیات طریق از فقط را اینها
باشد؟ گذاشته تاثیر رویت فکری جریان یک یا اندیشمند یک که طوراین یعنی داشتی؟ هم مطالعاتی

 کنععممی سعععی هععایمگرفتاری یهمه وجععود بععا هم هنوز و خواندممی هم کتاب من اما بود، تجربه همین اصل
 خوانععدم. در سععارتر و کععامو از بعد و خواندم،می را شریعتی هایکتاب کنم. اوایل مطالعه ساعت چند ایهفته
داشتم. علقه تاریخ کتابهای به بیشتر خواندم. ولی سیاست مورد

 کارختتانه در علنتتی اعتتتراض یک تبدیل تو با کارگرها باقی همراهی یا تو، هایاعتراض این که بود موردی
بشود؟

 و زدم حرف هابچه با روز چندین من نکنند، تمدید را ما قراردادهای است قرار بود شده زمزمه که باربله. یک
 اخراج بسته پا و دست لاقل بگذار خب بشویم، اخراج است قرار اگر نیست. ما رنگی که سیاهی از بالتر گفتم

 هععم ناهار ساعت مدیریت. در ساختمان دم رفتیم و شدند همراهم تعدادی بعد ولی ترسیدند،می نشویم. اولش
 و اعتراض، برای رفتیم ما شدنمی باورش اصل ایم. حراستکرده تعطیل را کار نشود بهانه که کردیم را کاراین

 اعععتراض بععرای ما گفتیم چیزها. وقتی این و پول دریافت یا خواهش، و التماس برای رفتیم کردندمی فکر واقعا
 دهیممی قول است، شایعه هااین گفت و آمد کارگزینی نیروهای از یکی خوردند. بعد جا آمدیم قرارداد لغو به

 دیععدیم بعععد روز پنععج-چهار ریخت. اما هم شانترس و شد راحت شانخیال هاشود. بچهمی تمدید قراردادها
 بودند ساده کارگرهای  ْنیایند. اغلب کارخانه دیگر ماه پایان از افراد این که اندزده ورودی درب دم لیستی یک

یّنی. رفتم هایبچه از هم تا دو-سه و یّنی به ف  ندارد، ربطی ما به گفتند کنیم. اولش اعتراض دوباره باید گفتم هاف
 کردم شانقانع من شود. امامی خراب هم خودمان کار بدتر کردن، اعتراض با نیست لیست توی ما اسم وقتی

یّنی تا سه-دو ماه، این وقتی که  که آورندمی جدید نیروی تا سه دو یعنی دارند، می نگه را ما و کنندمی بیرون ف
بعدی. نوبت توی رویممی ما خود بعد بگیرند، یاد ما از را کار
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 دم رفععتیم ناهععار ساعت روز، کردند. یک قبول تا کردیم بحث روز سه-دو بازهم کردند. البته قبول طوریاین
 اهمیت خوابید. آنهامی قسمت کل رفتیمنمی ما رویم. اگرنمی کار سر ما ناهار ساعت از بعد گفتیم و کارگزینی

 خوابید. واقعا خط. کار سر نرفتیم نیست. اما لیست توی اسمتان شما ندارد، ربطی شما به بروید گفتند و ندادند
 جععدی داشت خیلی  ْاعتراض و کردندمی بحث نشستیم. همه نمازخانه توی رفتیم و کار سر نرفتیم ساعت سه
 بایععد گفتععم و شععدم نماینععده اند. منکرده اعتصاب کارگرهایش شدنمی آمد. باورش مدیر زدند شد. زنگمی
یّنی کنیم. نمی کار ولی آییممی فردا از ما گرنه و کار، سر برگردند هاف

 سععه آن اسم کند. پرسید اخراج را همه توانستکنند. نمی تربیت نیرو ما تعداد به تا بود نیاز سال یک حداقل
 کنیم. تامی تمدید دیگر ماه سه فعل گفتند. گفت را شانگرفتاری و مشکلت و کردیم شانایچیست. صد نفر

 اینجا را نیرو بعد یدفعه گفتند و حراست کردند صدا را شد! من بد رفتند. خیلی و شدند خوشحال همه گفت،
ببردت.  انتظامی نیروی زنیممی زنگ بیاوری،

 هااین ببینید گفتم را. من همه کردند دادند. ساکت مرغ و گوشت کیلو چند نفر هر به ما قسمت در صبح فردا
 بخععواهیم اگععر مععا. مععا بععه بدهنععد صدقه بار دو یکی سالی تا گذارند می دارند. اما چیز همه انبارهایشان توی
 بودنععد. سرپرسععت ترسانده را ها بچه همه ترسو، و بودند وابسته خیلی که کارگرها از تا بگیریم. چند توانیممی

 بععه ایععن از گفتند. مععن هابچه به هم هااین بودند، گفته هااین به زندان و اطلعات مورد در چیزهایی هاقسمت
بودم.  هم مجبور ولی کنم، کار گرفتنمی نکردم. دلم دخالت دیگر بعد

 دادی؟ ادامه کارت به و شدی زیر به سر هم تو بعد
 بععا کارخععانه و افتاد برایم کار سر که بود ایحادثه خاطر به من بعدی درگیری شدم. اما اخراج بالخره که من

داد. جلوه را مقصر را من سازیمدرک

بود؟ چی ماجرا

یّتصالت. لباس نصب برای داربست بالی رفتم من و کردند خط وارد جدید یکوره  هیععچ، نداشععتم کععه ایمنی ا
 و رفت در ابزار که بستممی دارند. داشتم گاهتکیه به نیاز کوره سف ِت هایبود. پیچ باز کامل هم کوره بر و دور
رَنم هوشبی دقیقه چند برای و زمین روی شدم پرت کمر با من ُبرد  گفتنععد و کردنععد معاینه و بیمارستان بودم. 

 از بعععد ولععی بیمه؛ طرف از شد رد برایم مرخصی ماه تهران. یک برداریعکس بروی باید دیده آسیب کمرت
 تععو گفتنععد در دم داخل. همان نداند راهم اصل بپرسم را درمان یادامه تکلیف که کارخانه برگشتم وقتی آن،

بزنی.  بیمه و کار یاداره با باید داری حرفی و نیستی اینجا نیروی دیگر

هّدی کمرت مشکل بود؟ ج
 و خعم زیععاد تععوانمنمی بمععانم. یععا بیرون زیاد مدت توانمنمی سرما فصل در هنوز سال هفت-شش از بعد الن

 خععودش. حععال بععه کععردم نداشتم. ولش هم درمان یادامه برای پول و انگیزه دیگر حتا بشوم. راستش راست
 بهداشععت و کار اداره ینماینده وقتی نداد. حتا خسارت قران یک کارخانه انصافا ولی دیگر؛ کردم عادت بهش

 6 | صفحه



Praxies.                                                                                          پراکسیس org

 خععودش او ولععی هسععت، تجهیععزات جععااین بودنععد گفته و بودند آورده کارگر نفر دو-سه کارخانه بودند رفته
بشوم. هم جریمه بود است. نزدیک نکرده استفاده

دید؟ آسیب هم کمرت تازه پول؛ بی و شدی بیکار پس
 نشععود. داغان کمرم تا نکردم کار زیاد ماه چند آن گرفتم. در را امبیکاری بیمه ماه چندین کردم دوندگی البته
 از بعععد هم جاآن و رفتم دیگر یکارخانه یک به باز بعد، ماه آوردم. چندمی گیر کار باید که آخرش خب ولی

 کععهاین خععورد. نععهنمی امروحیه بععه نروم. اصععل کارخانه دیگر گرفتم نکرد. تصمیم تمدید را قرارداد ماه شش
 تععوی اصععل  ْنکععردن اعتراض نزنم. این حرفی هیچ کهاین هم و توهین، هم و کنم کار هم شدنتوانم. نمی بگویم
نبود. من یروحیه

کردی؟ چه بعد خب
. رفتممی دور راه سفرهای شدم. البته تاکسی یراننده و ماشین سر رفتم

بودی؟ راضی کار این از
 کععار زیععادی مععدت و کععردممی بیشععتری آزادی احساس نبود، سرم بالی کسی چون خصوص بود. به خوب

شد. ترسخت اوضاع کردم، ازدواج وقتی آوردم. امادرمی بیشتر و کردممی

داشتی؟ شدی. خانه هم متاهل شدی راننده وقتی نبودی؟ متاهل اینجا تا یعنی
زندگی. به کردیم شروع و کردم اجاره زیرزمین نداشتم. یک خانه نه

 آمد؟می در جور خرج و دخل
 بععه نهایتش که انداختم، راه فروشی دوم دست کوچک یمغازه یک ازدواج از قبل که بگویم را این نبود. اما بد

 هععایهزینه بعر علوه بععود. یعنععی مانععده دسعتم روی بدهکاری و قرض هم کلی جاآن از و رسید زیان و ضرر
کردم. می پرداخت هم را هایمقرض باید زندگی،

 استتت. بیمتتار کمتتی کتته داری هم فرزند یک بودی گفته من بودی. به قرض زیر حسابی پس عجب! خب
شد؟نمی علت بر مزید او وضعیت

 بخواهیم اگر بودند گفته بود. فقط خصوصی هم اشبیمارستان. همه و دکتر پیش اشُبردیممی باید خیلی. مدام
دهد.می بیمه را عمل پو ِل از بخشی، کنیم عمل

شد؟ عمل بالخره
کرد. پرداخت خیریه صندوق یک کرد، درست که داشتیم آشنایی را اصلی بخش و داد بیمه را بله. کمی

کنی؟می کار ماشین روی هنوز
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 خصععوص به و خانه خرج شد. برای خراب خیلی ما مالی زدم. وضعیت را رانندگی قید هست ماه دو-یکی تازه
 اسععکلت کععار ِیجوش  ْسععاختمان سععر رفتععممی ساعت چند و کردممی رانندگی ساعت چند فرزندم هایهزینه
 بود انصافبی خیلی  ْکارصاحب ولی کردم، کار ساعت هفت روزی مزرعه یک در رفتم ماه دادم. چندمی انجام

 رفتععم آنجععا از رفتععم. بعععدمی و بععودم داشتم. ناچععار نیاز من داد. امامی تومن پنجاه و دویست ماه هر بابت و
 مسععافرها نه و من کردم. نه تصادف خانه به برگشت موقع باریک که شد زیاد قدراین کارم کاری. فشارجوش
 شععانس بععاز کععه کنم چپ و ببرد خوابم بود نزدیک هم بارشد. یک ماشین یهزینه خیلی ولی ندیدیم، آسیب

کنم. رها را ماشین گرفتم تصمیم آوردم. سرانجام

کنی؟ می کاریجوش الن
 نداشتم. الن هم را تهران یخانه اجاره کنم. پول آمد و رفت شدنمی ماشین بدون و بود تهران کارینه! جوش

دهم. می نگهبانی ساعت دوازده شهر. آنجا بیرون هست داریدام یک

شدی؟ بیمه
هستم.  تعطیل هاجمعه هم صبح. فقط هفت تا روممی عصر هفت نکرده. از بیمه

کار؟ همهاین بابت گیریمی کاری اضافه
نه!

گیری؟می پایه حقوق تعطیلی، بدون ساعت دوازده روزی چطور؟
 اضععافه سععاعت دوازده کععدام هععر و مععاه در جمعه تا چهار ده. یعنیمی حقوق اضافه بهم را هاجمعه آره. البته

 گفتنععد دهید؟نمی اینها بابت چیزی گفتم بارکند. یکنمی حساب را کارم اضافه ساعت چهار روزی حقوق. ولی
 ایععن فقععط داشععتیم. مععا نگهت مشکلتت خاطر به ماهم و زیاده گفتند: نیرو که بودم نکرده اعتراضی نه! اصل

بروی! یا بمانی دهیم. آزادی ی مپول مقدار

دیگر؟ جای بروی خواهیمی هم خب. باز
 هاشب هم خودم و شده بهتر بچه بیماری وضع زدم. تازه رَورآن و رَوراین قدراین شدم نه! خسته خنده] فعل [با

دارم. آرامش مقداری یه و دهممی نگهبانی اینجا

نکردی؟ نام ثبت مهر مسکن برای نگذاشتی؟ سر پشت پولی هیچ الن
 بنویسم، خواستم می مهر نمانده. مسکن یادی زچیز و شده سبک خیلی هامبدهی خوشحالم ندارم. تازه پولی نه،

 بگیرم. وام قرض شدنمی هم کسی نداشتم. از که واریز. من برای خواهندمی نقد پول که شنیدممی بار هر ولی
گذارنیم.می فعل و گرفتیم دیگر زیرزمین یک شد. الننمی که

هستی؟ امیدوار
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 داسععتان شععوم. برایععشمی خوشععحال مدرسععه. خیلععی رودمی بعععد است. سال امید خیلی برایم بچه بله. همین
بشود. جبران او در شاید کشیدم که رنجی این کنممی خرم. فکرمی کتاب خوانم. برایشمی

کنی؟می اعتراض هم هنوز
 کععی کنععم. بععامی کععار تنهععا من هاستمدت که بدهم! گفتم جهت خودم درون اعترا ِض به کنم می سعی دارم

  وهسععتم خععودم کععه الن نداشت، اعتراض یروحیه کسی بود، کنارم کارگر تا صد که وقتیآن کنم؟ اعتراض
خودم. 

بدهی؟ جهت خودت درون را اعتراض چی یعنی
 دارسععرمایه کععه آنها باز بکشد، زحمت بیشتر چه هر که کندمی زندگی ایجامعه چه در بداند فرزندم که اول

 برسد شاید زمانی یک کنممی فکر کهاین هم رسند. بعدمی جایی به است، کسی پدرشان و دارند پول و هستند
بخواهند. را شانحق و بشوند بیشتر کنند می فکر من مثل که هاییآدم که

 دانتش یتا تتو یتجتربه بتا کستانی اگتر یعنی برسند؟ نتیجه این به باید تنها خودشان هاآدم کنیمی فکر
شد؟می آنها آگاهی باعث بودند، آشنا آن هایروش و اعتراض

 فهمیععدم مععن که طوراست. این سختی کا ِر خیلی بدهند. ولی آگاهی باشند باید ایعده شود. یکمی بهتر حتما
 ما ولی هستند، رابطه در هم با دارهاپول که سوزدمی دلم ها. ولیاین و فرزند و زن گذشت. از چیز همه از باید

نه. کارگرها

 کتتاری توانندمی هادولت کنیمی آمده. فکر دولتی و رفته دولتی و شده انجام جدید انتخابات باز الن ببین
بکنند؟ کارگرها برای

 را کععارگر هایحرف وقتهیچ نه و هستند کارگر نه هیچکدام هااست. دولتی ممکنکنند. غیرنمی ولی توانندمی
 سععال چهععار و سععی هستند. من ما ضرر به باز بعدش ولی کنند،می جمع را ما را ِی  ْگیریرای اند. موقعشععنیده

بشود. دوا خودمان دست به باید کارگرها ما هیچکدام! درد است؟ کرده کاری من برای دولت دارم. کدام
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