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 مقدمه 
های ی تشلل دفصللد دریری از کللرکوت دهلل رد  2338مرداد  82پس از کودتای 

های مخ ل  ک  در های کاردران صلاار    صا کاردری در ارران آغاز شل.  اتاادر 

دهلل رددن دم راتیک ب  -در شللرار ن می    2338تا  2383های ی مابین کللا د ر 

دکت ح ومت کودتا م لاشن ش.م.   رهبران   فعالان کاردری شل د درف   بودم. ب 

های های فعالان کاردری در کللا ها شلل.م.  با ارن حا ت تلا ی زم.اناع.ام را ر ام 

دا  هیچ 2331ات تا مق   امقل 2331بع. از کودتا   پس از تشل ید کلا اد در کا  

ارط کبب  جود شردیری از تجارت دذش     ب م وق  مشل.  فعالان کاردری با در 

های صافن تر بر پیشلبرد فعالیتهای خود را بیشامای ن   پلیهلن پس از کودتا تلا 

دیر فعالانِ کارآم.   های پنی کلللن درپن فعالیتم  رکز کلللاخ ال.  از ا اخر دهل 

. کلللا.ر ای کاردری مهللل قد از احزات   ح ومت ازج ل  ی کاردری چاباتجرب 

مفت    رامن   فلزکارت صاار کلا.ر ای مه قد کفاشانت بافا.  کوزمنت خبازت اتوبو 

تر آمها از شللل اری از کاردران میز ک  بیش»خط لولل  شللل د درف ا.  دره ین د ر  

هارن را در های مخفن کاردری فعالیتکلاردران ارمان بودمل. ازیررا ارجلاد ههللل  

در ه ین د ران فعالان کاردری با  2«ها   صللاار  مخ ل  کشللور آغاز کردم. کاردا 

هارن های مخ ل  با ارجاد شب  ها   کارخام دیری از تجارت پیشینت در کاردا در 

کلازی ارران ماکیوما ت مفت  داز ی اتومبیدها   صلاار  بزر  ماما. کارخام در پر ژ 

 هایهارن در مشلله.ت اراد   تبررز   پالارشللیا  آبادان فعالیتارخام در تهران   در ک

دهن کاردران برای پیشلبرد م البا  صافن علان داشل ا. ک  در کلازمانمخفن را می  

 توان از اع صاتعاوان م وم ت مندکت آ ردم.  ب های چش ییری ب کاردران موفقیت

توکط کاردران  2331ع صات در دی ما  کاردری در پالارشیا  اصفهان راد کرد  ارن ا

                                                      

بردردان   کلللاکا  کلللازمان امقلابن خودکلللامام.  کاردران ارراندک رپی ان  هات زاد   بل  مقد از  2 

 ما .صفوی

https://eshtrak.wordpress.com/2014/05/01/ساکا-سازمان-انقلابیِ-خود%E2%80%8Cسامانده%E2%80%8C-ک/
https://eshtrak.wordpress.com/2014/05/01/ساکا-سازمان-انقلابیِ-خود%E2%80%8Cسامانده%E2%80%8C-ک/
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ماظور افزارش دکل  زد   بریر  کاخ ن شرارط دشوار   غیرار ان کار   ای ب پر ژ 

یور برای جلودیری از اخراج آمیز م.رران   رؤکللای خارجن   ه ینرف ار خشللومت

   2تا ک  ر ز ادام  رافت  ج عن کاردران آغاز ش.  دک  

ت رغم تهللط فاای کیاکن   امای ن   کرکوت ده رد  در د ران بع. از کودتات ب

 2333تا  2331از کا  »مبارزا    اع صابا  کاردری با فراز   مشیب ادام  پی.ا کرد  

ررزی ماجر ش.  موج دریری از بیهلت مورد اع صات  جود داش   ک  بعان ب  خون

دنت ر ی داد کل  کللاردران بللافالل. 2333 - 2333   2333هلا از کلللا  اع صلللات

   کللازیچیان زغا  کللا ت صللاار  شللی یارنت اتوموبیدرامنت خط لول ت مع.ناتوبو 

   ی صافن   اق صادی داشتها جاب درفت  اغلب ارن اع صاتبرق  تلفن را دربرمن

میز  ایش.  در حالن ک  پار بعالن ب  افزارش مزد   تممین خواکت کاردران ماجر من

کوشی. ک  با از آن کو میز ح ومت میز من 8«امی. امجی پلیس منب  خشومت   ح ل 

ا دهن کا.  امهای کاردری د ل ن را برای کا ر  کاردران کازمانک ک کلا اد تش د

دیری از ه ین هللا بللا یرا   اب  للارا  خود بللا بهر کلاردران میز در ارن کللارخللاملل 

 کردم.  های زرد د ل ن برای کهب حقوق صافن خود مبارز  مناتاادر 

 

 «ای از زندگی کارگرانگوشه»
 

 3دک ر خهر  شاکریراد ی اکاادِ کاردری آرشیو زم. دزار  زرر بردرف   از مج وع 

 در دک ر  قرار درف   اکت   زاد پی ان  هاتاکت ک  توکط دک ر 

                                                      

کارمزدت  یمام فصللن کوتا  از جابش کاردری  دف یوی ما . صلفوی با مصل فن آب اشلک  فصد2 

  82  ص2323ی جواد موکوی خوزک امن  جل. کوم  تهران  مشر توکع    رراک  

   333  ص2338ی اح . ت.رن  جان فوران  مقا مت ش اا.   تاررخ تاولا  اج  اعن ارران  ترج  8 

https://fa.wikipedia.org/wiki/خسرو_شاکری
https://fa.wikipedia.org/wiki/خسرو_شاکری
https://www.uvic.ca/socialsciences/sociology/people/faculty/vahabzadehpeyman.php
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محمدتقی راد ت عاوان دزارشللن اکللت ک  زم. «ای از زندگی کارگرانگوشههه»

عاوان موش   اکت  ما .تقن کلی امن ک  خود ب  2کیاکن –فعا  کاردری سلیمانی، 

 هایر کاردران در کاردا کرد در ارن دزار  شرارط دشوار کاکاردر در تهران کار من

ده.  در ارن بازتات من 33ی های آغازرن ده   کللا  33ی کوچک تهران را در ده 

دزار  مورهلا.  ب  شلرارط دشلوار کارت کلاعا  یولامن کارت شرارط غیربه.اش ن   

هات شرارط کار زمان کاردرت ک   دامش ها   کل   ماز  دک  زدغیرار ان ارن کاردا 

 ران   مه ن کاردران اشار  دارد    کواد کارد

بین  2333   2333های مابین ده »ها   آمارها دف ان اکللت ک  براکللا  پ  هش

در صللل. از میر ی کارت رعان بین رک میلیون  هف صللل. تا رک میلیون    18تلا  12

تر از د  کاردر کردم. ک  کمهای کوچ ن کار منهشللل صللل. هزار کلاردر در کاردا 

شان ک  مفر هزار کاردا  ک  میامیین تع.اد کاردران 232تع.اد  2332 داشل ا.  در کا 

 8«درص. از کاردران صاع ن را جذت کرد  بودم.  13بود 

 

 

 
                                                      

ی تاصللید ب  ار الیا رفت   میلادی برای ادام  13ی ما . تقن کلللی امن لواکللامنت در ا اخر ده 2 

ز دی عاو کاف.راکیون جهامن دامشجوران اررامن ش.  ا  در ار الیا ب  عاورت کازمان امقلابن درآم. ب 

. تقن کلی امن در عاوان کاردر کاد  مشغو  ب  کار ش.  ما ی چهد ب  ارران بازدشلت   ب   در ده 

رفت دکلل ییر شلل.   زرر شلل اج  جان باخت  هایامن ک  ب  ماد کار خود من 2333اردربهشللت  23

 تر ب  لیاک زرر رجوع کای.  برای ایلاعا  بیش

https://cisnu. com/لواکامن-کلی امن-ما .تقن/ 

 

   331ن  ص جان فورا8 

https://cisnu.com/محمدتقی-سلیمانی-لواسانی/
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 گزارش
ها تن از مردم درمام.  را ها د قبد از یلوع آف ات کلللر هر چهاررا    در یو  خیابان

ها را ی کارخام  فرارک.   آنهاهای کا شیر در ام ظارم. تا کر رسبیای. ک  با میا من

ارن  –ها ررزم.   در کام ارد دا هلای دوشلللت ر ی هم منببلعال.   چون للاشللل 

های یولامن  میش هوا صللل تخلی  کا. ام.د زمامن پس از در  –های آهاین غو 

چ  اره ا. تا هرکایم ک  در ام ظار منهای اتوبو  مشاه.  منکاردران را در ارهل یا 

ای کوچک   را ب  اکلللارتیاهای کوچک   بزر  برکلللاما.   چون مهر ز دتر خود 

در.دان اعم از کودد   ها م.فون دردم.  ارن ک مها   دم.ام ارز  در لابلای چرخبن

امل. از یلوع تا غر تت م.ا م   پیییر کار برددن کاا. جوان   پیرت زن   مرد ما وم

بار خود داش   باشا.  از وم   رقتای مجا  ام.رشلی.ن ب  کرموشت شک  لاظ بن آن

آ ر رک کو فقرت درکاینت بی اریت م.اش ن تممین شغلنت دک  زد کم   درامن کرکام

های موردمیازت م.اش ن مه ن   هزار مش د دریر ک  هررک چون کوهن عظیم بر کالا

کا.   از کللوی دریر فشللار کارفرماران بر در.  کللاییان منی کلل مپشللت ارن تود 

   افزار.شان مندنبیچار

 

 ها:وضعیت کارگاه
ت هارن ک  قه های کوتا  با شرارط بیغول قبد از هرچیز ضلر ری اکلت ک  با اشار  

دذرد آشلاا شلورم  در ارن دزار  کوشی.  ش.  ها منی زم.دن کاردران در آنع . 

 طام.   میز شللرارهای کوچک ب  کار مشللغو  ضلل  زم.دن کاردرامن را ک  در کاردا 

 کاردا  را بررکن   م البن در مورد زم.دن آمان ذکر شود  

ام.  های زمان جا  شلللبی تر ب  مخر ب هلای کوچلک بیشیور کلن کلاردلا بل 

ن تررها فاق. هردوم   کللارد ار ان بود    از مظر به.اشللت   آکللارش میز کمکاردا 

هارن ب  چشلللم  کاار شلللهرها کاردا م.ر  در دوشللل شلللود  ب توجهن ب  آمها م ن
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 های کار بایررم ازدقت ب  ارن مایطها موکاز باش.  ادر ب خورم. ک  کاخ  ان آنمن

ها فاق.  کارد دوم  توجهن مشلل.    کاخ  انمظر به.اشل ن   ار ان   آکلارش هیچ

ان ش.  درم   در زمه ها در تابه ان ب باشلا.  هوای بهیاری از ارن کاردا ار ان من

ر کلن فاق. مهل راا   دک شورن هه ا.  در داراژها   پاکاژهات در یوکلرد اکلت  ب 

فاد  تر مورد اکلل علت آلود  بودن کمرک قهلل ت رک را چا. توالت قرار درف   ک  ب 

ها ب  علت تراکم ج عیت   داز   د دی ک  توکط دیرم.  هوای داخد کاردا قرار من

  شلل.  بامت کاردران را ب آ ر اکللت   کللشلود کیی    خفقاندکل یاها تولی. من

 ام.ازم.  خ ر من

 

 سازیکارگاه کیف و چمدان -1

های بازار تهران کارداهن ی د م رک کاخ  ان مخر ب   اق  در ر ن از کوچ در یبق 

دار   ای کلفتت  صل شلود  پرد قرار دارد ک  در آن امواع کی    چ .ان کلاخ   من

ی ر تلارر ن بلارل. از رلک ردر  پل کیی  جلوی در آ رزان اکلللت  پس از  ر د د

  ب  ها با رک زا رشل هل     خرات بالا رفت رارتفاع هر پل  میم م راکت   ردر  پل 

 شللود  ت ام کللط رک کللالن ب  یو    عرر تقرربات هفت م ر در پار م ر خ م من

فالای ارن کلالن توکط میزهای کارت تخ   با فیبرت چرمت کی    چ .ان اشغا  ش.  

علت ک بود ر زم  تاررک اکللت  تاها ر شللان ارن ای داخد آن آلود    ب اکللت  هو

کا. آ ر آن پخش منکلالن از چا. چرا  کوچک ک  موری ضلعی  در فاای خفقان

یور غیرمجاز مشعو  دردد  ارن کاردا  ر ن از صل.ها کارداهن اکت ک  ب تممین من

ها  جود دارم.  ه چاین کاردا  دوم های فرا امن از ارنکلارمل. ردر بازار تهران م وم 

ی های برخن از مااز  ق.ر ن      ت زررا ک  صلللاحبان آمها برای اکللل فاد در زررزمین

 کوت مپرداخ ن مالیا ت حا بی        از کویتر کاردران از رکتر   اک ی ار افز نبیش
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اردر مشغو  های فوق مع ولات هفت کام.  در کاردا ای را اتخاذ کرد دریر چاین شیو 

 کار هه ا.  

 

 کارگاه خیاطی .2

ی چهارم ر ن از پاکللاژهای موکللاز مرکزی تهران ک  شللش م ر ارن کاردا  در یبق 

یو    ک  م ر عرر دارد  اق  ش.  اکت  در ارن کاردا  پار چرخ خیاین   د  میز 

 نبزر  کار  جود دارد ک  کلرتاکر کاردا  را اشغا  کرد  اکت  مع ولات تع.اد کاردرا

ها فاق. مه راا   باش.  ارن کاردا  میز چون ت امن کاردا ارن قهل ت هشلت مفر من

باشا.  کاردران ارن کاردا  مجبورم. از مه راحن اک فاد  کاا. ک  ص.ها دک شورن من

 کاا.  مفر از کاردران   عابررن   مش رران پاکاژ از آن اک فاد  من

 

 کارگاه کشبافی  .3

رررن ر ن از پاکللاژهای موکللاز در مواحن مرکزی تهران  اق  ی زارن کاردا  در یبق 

  شامد باش. کهای تولی.ی پاکاژ منتررن کاردا شل.  اکلت  ارن کاردا  تقرربا بزر 

د قهلل ت اکللت  بخش ا   کاردا  ب  یو  هفت م ر   عرر شللش م ر ک  خود 

ا.  ارتفاع  هم  صد ههی فیبر ب  ک  قه ت تقهیم ش.  اکت ک  از داخد ب  کیل ب 

 ها ک  م ر اکت  کاردا  در ت ام قه ت

 میم م رت چا. دک یا  کوچک ال   قهل ت عقب ب  یو  هفت م ر   عرر ک 

رار درف   کا. قکشلبا    ک  دک یا  بزر  ک  تقرربات ت ام فاای کاردا  را اشغا  من

ک   دردم.ها قرار درف     ب  یوماری باف   تب.رد منهای مخ ر ی ماشیناکلت  د د

 کاا.  شوم.  در ارن قه ت مع ولات ک  تا پار مفر کار منب  د ر ماورهارن پیچی.  من

ت  رک قه ت جلوی کاردا  ب  یو  د  م ر   عرر رک م ر میم اکت  در ارن 

ز   با.ی   رک صا. ق مهوقه ت د   ر ررنت رک میز برای بُر ت میزی برای به  
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روار فیبری از د  یر  ررک یر  مربوط ب  کاردا  رلک می  ت قرار دارد  بر ر ی د

 ها   ه چاینبا.ی ش.   در ارن قفه عقبت رک یر  مربوط ب  قه ت جلو  قه ت

ها      قرار دارم.  کاردران ارن های بلوزت د دبر ر ی می ت   در د   ر ررن بهللل  

 باشا.  قه ت مع ولات تا چهار مفر من

ی فیبر از بخش ا    کیل ر ک  م ر بود    ب قهل ت د م کاردا  ب  یو    عر

ج.ا ش.    کاملا مجزا اکت  رک میز بُر ت د  چرخ د زم.دنت دک یاهن دریر برای 

دیری  رک می  تت کل  صا.لن   ح. د شش کارتُن بزر  ک  د خت ردکل یا  دام 

 رخایر تراکم  کللارد کاردران برای قرات ام فاللای کاردا  را اشللغا  کرد  اکللت  ب 

ها مجبورم. از ر ی  کللارد حرکت کاا.  تع.اد کاردران ارن درف ن در پشللت چرخ

قهلل ت پار تا هفت مفر ههلل ا.  صللاحبان کاردا  فوق از کلل  مفر از کارکاان ارن 

 ها میز در کاردا ها شبام. رر ن از آنر ز مشغو ام. ک  در کاردا  بزر  شبام کاردا 

 مام.  من

مهل راا   دکل شلورن خبری میهت   کاردران مجبورم. از در ارن کاردا  میز از 

ی ه    پاکللاژ قهلل  ن ب  مهلل راا   دکلل شللورن پاکللاز اکلل فاد  کاا.  در یبق 

دک شورن اخ صاص داد  ش.   چهار دک یا  مه راا   رک دک شورن در ارن قه ت 

ک   .ام.  د  تای دریر ب  ق.ری کیی  هه اها تاررک   ب. ن شیش قرار دارد مه راا

مجرای آن ه وار  درف     آت   کیافت از آن لبررز بود  با توج  ب  م الب فوق   در 

ای ی پاکللاژهتوان دررافت ک  در کلی ک  ارن پاکللاژ موکللاز اکللت منمظر درف ن ارن

 ق.ر ن  ض  چیوم  اکت  

ی پاجم ر ن از پاکلللاژهای مرکزی تهران کلاردا  دریر کشلللبافن  اق  در یبق 

ی های  کللارد ار ان   به.اش نت راهر کلاژ ق.ر ن اکلت ک  فاق. کلی کلاخ  ان پا

 باشلللا. های کشلللبافن   ترر ود زی منهای کوچک ک  اکیرات کاردا تال    کاردا 

 میم م ری  در قه  ن از کاردا  موردمظر اتاقن اکلت ب  یو  چهار م ر   ارتفاع کلل 
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در ارن  ام. ی تخ   اتاق ن کلللاخ    کللیلارن اتاق ب  ارتفاع د  م ر از ک  کاردا  ب 

کاا.  در قهل ت پارین د  دکل یا  کشللبافن چرخ کاردا  کل  زن   چهار مرد کار من

ها د  میز    کلللارد دریر قرار درف    در اتاقک چوبن برای پیچی.ن مخ ب  د ر د د

د  چرخ د زم.دن   لوازم دریر قرار دارم.  کلل  زن کاردر در ارن قهلل ت مشللغو  

رم.  اتاقک چوبن ک  کللل  یر  آن را دروار احای  کرد    یر  چهارم آن را کلابل 

ای ضلخیم پوشلام.    ب  صلور  زم.ان در آم.  اکلت  از کپی.  تا شام ک  زن پرد 

شلللوم. در ارن درل.  کل  ب  علت اع قادا  مذهبن از آن خارج م نزح   ش   رمر

  ام.  ع ومات زمامن کفا.دن مشغو فرکا ب  باآ رت در ارن شلرارط توانی خفقانمافظ 

کاا.  ضلللعن ارن چاین دارم.  مع ولات ح. د د ازد  های کوچک کار مندر کلاردلا 

آ رم.ت در ماد کار شان را ک  از خام  منکاا.   غذای مخ صر   کاد کلاعت کار من

  هارن ک  از مواد مف ن کاخ های کشبافن ع ومات ب  علت مصر  مخخورم.  کاردا من

های کوزی قرار دارم.  تا ب  حا  در تع.اد زرادی از کاردا شلوم. در معرر آتشمن

 جود  کللارد ار ان حررا شلل.  علت ع.مکللوزی رخ داد  ک  ب ترر ود زی آتش

 راف     ب  چا. کاردا  میز کرارت کرد  اکت  

 

 مسکن:

اق زم.دن کاا.  های چا.رن مفری خود در رک اتکلاردران ع .تات مجبورم. با خامواد 

کا   فری رک اتاق بهلیار دران اکت   مهبت ب  درآم. کاردران شرار ن یاقتاجار 

های کاردران در  جود آ رد  اکللت  مال در.  ب ی کلل مک رشلل ن را برای ارن یبق 

هارن هارن در حا  ررز   جود دارد   را زاغ شهرها مشخص اکت  هرجا ک  بیغول 

های کییری از کاردران اکت  در تهران کاردران رهت در  شک ماد زدر.  شل.ت بن

یور میا  در آررامات جوادر ت غارت شلللو ت مهلللیرآبادت خزام ت د لات      زم.دن بل 

شورم ا لین چیزی ک  توج  های  ارد منک  ب  کوچ ی غار هایامنکاا.  در ماحی من
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کیافت ت امن مال  را  کا. پهل ن   بلا.ی ارن مال  اکت  خاد   دد  را جلب من

. ک  تابیایم ک  از کلل   کوچ  در ح. د د  م ر پارینهارن را منپر کرد  اکللت  خام 

هلای خیس   مریوت مایط آلود    کیی    فقر   فلاکت ب  چشلللم در آمهلا اتلاق

ها مفر را در هاکت ک  هر ک.ام د ها   بیغول ای از خراب خورد  ارن مال  مج وع من

خوررم ک  ای برمنهای مخر ب هات کرارات ب  دکاناد  اکت  در برخن از مال خود جا د

بیایم ک  از فشلللار  بیش ح. د د  مفر را منها میا  کایم کمها ب  داخد آنادر شلللب

ام.  اراان ها میهلللت   در کاار هم کز کرد درکلللاین   ضلللع  توان حرکت در آن

ر فقر   تای.کلل ن   بی اری ب  شللهرها   ام. ک  از فشللاهای مهاجران ر کلل ارندر  

 آرا.  خصوصات ب  تهران من

 ساعات کار: 

کاعت بود    برخلا   28یور م وکط بیش از های کوچک کلاعا  کار ب در کاردا 

ی مهم ارن اکت در شلود  مهلل ل آمچ  در قامون کار آم.  رهشلت کلاعت  رف ار من

د  الب   شوعا  کار اضاف  پرداخت م نتررن مبلغن برای ارن کلاتر موارد کوچکبیش

های کار ع .تات ب  دلخوا  صاحبان کار در فصو  مخ ل    با کم   زراد ش.ن کلاعت

 ها با زراد ش.ن کارت کاردران مجبورم.کا.  در بعان از کاردا مق.ار کار تغییر پی.ا من

د تا چهار  ر ز کار کاا.  در ارن شلللرارط برای کاردران ام ان خوات بیش ازشلللبام 

ای از کاردا  ر ی میز   می  ت   را ر ز میهلت   آن هم در دوش کلاعت در شلبام 

های خیاین در د  ما  آخر کللا  اکیرات چاین  ضللعن را دارم.  پشلت دکلل یا   کاردا 

های ترر وبافن میز در پاریز   زمهلل ان چاین اکللت  زمان صللر  غذا  ضلل  کاردا 

 دیرد  کا. ک  آن هم مع ولات در مایط کاردا  امجام منکاعت تجا ز م نع .تات از میم

 دستمزدها:

دوم  پارین اکت ک  ها آنآ ر   ر ز افز ن در ارران دکلل  زدبا  جود درامن کلرکلام

تر ده.  دکلل  زدها ع ومات از د ازد  تومان کمکفا  خوردن غذارن کللاد  را هم م ن
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ی مهم یرم.  در شللرارط فعلن مهلل ل دای هف ین مزد منای ر زام    ع. اکللت  ع. 

ها را بیش از پیش تات اکللل ی ار خ ر ام.اخ     آندریری ک  زم.دن کاردران را ب 

ها اکللت ک  ارن خود در ا ضللاع ده. پارین آم.ن کلل   دکلل  زدکشللان قرار منبهر 

  ک یور میا  در رک کاردا  کشلبافنکلازد  ب آ رتر منکاومن  ضل  کاردران را رقت

دیرم.  کارفرماران ب  دلید دها. مزد منکاردران آن برحهللب تع.اد کاری ک  امجام من

کم بودن بازار فر  ت قی ت آماد  شللل.ن رک بلوز را ک  توکلللط هفت کاردر امجام 

درفتت از د ازد  ررا  ب  د  ررا  کاهش دادم.  کاردران میز بع. از م.تن مشللاجر  من

م.  تری از کالا شلل..   مجبور ب  آماد  کردن تع.اد بیش  برخوردت شللرارط را پذررف ا

ای از کاردران با شلل.  ع. کردم. کار ب  کاردا  دریری داد  منادر کاردران قبو  م ن

فر   لوازم خام    را با قرر کردن پو  فراهم کرد     کللارد ا لی  را برای کار در 

وبا   تا ب واما. در خام  کار خصلللوص کاردران خیاط   ترر ام. رب خلام  تهی  کرد 

تری از دریران دارم.  شرارط پرداخت مزدها ب  ارن کاردران ها  ض  اکفاادکاا.  آن

کاا. را در کاردا   برحهللب تع.اد کاری اکت ک  آماد  ک  در خام  کار منراعم از آن

ارم.  لازم ای م.ی مزارا چون مزد ر زهای تع ید   غیر  هم بهر کاا.  آمان از کلی من

د های کوچک  جوعاوان مرخصن   را تع ید در کاردا ای ب ب  تذکر اکت ک  مه ل 

ام.ت تع یلن ر زهای مل.ارد  الب ل  در برخن از اصلللاا  با مبارزاتن ک  کاردران کرد 

کاا.  کاردران ها میز ر زهای ج ع  را تع ید منج ع  اجباری اکت  برخن از کاردا 

ها در ما. میهلل ا.  آنز مرخصللن اکلل اقاقن ر زهای ج ع  بهر های کوچک اکاردا 

مظر کاا.ت بل   ام ان از دکت دادن تاها مجبورم. ک  از مزد صر مواق  اضل راری م 

های مخ ل  مشغو  کارشان هم  جود دارد  کاردران اب .ا ب  صور  پاد  در قه ت

کار رح ا برای کارآموزی   شلوم.  آمها در کلیه  ن هه ا. ک  از مظر قامونب  کار من

ام.  کپس از شش تا هفت کالین ع ومات زمان آغاز اک ی ار اکت  مجاز شااخ   مش. 

های کوچک  اکیرات تا اخررن لاظا  حیا  خصللوص در کاردا کاردران در ارران رب 
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ام.   شغو کار مدلید فقر   تای.کل ن ماشن از اک ی ار ب در حا  بی اری   ماتوامن ب 

تررن  کلللارد آکلللارشت تات تررن پشللل وامل    برخورداری از کم ن کوچلکبل.

دورا.  با چا. م وم  شان  داع منتررن شرارط م  ن ب  زم.دن کراکر اکار کلخت

 آشاا شورم  

های ترر ود زی کودکن خردکلا  رح. د هفت کا   را در ر ن از کاردا  -2

ت مشلغو  کار اکت  ر زام  پار عاوان پاد  در ارن قهل ای کوچک  ب بیام با جی من

دیرد  از کلاعت هشلت صلب  تا د  شب ردر بعان مواق  ب  علت کار تومان مزد من

یور م.ا م ب  کار مشلللغو    در حرکت اکلللت  کا.  ب تر از ارن کار منزرلاد بیش

ی ا کللت  ح د بلوزها ردر خلا  ر ز ا  را زرر تلن عه. ها ب مظافت کاردا    چرخ

های ر د   شل اف ن مخکلرعت از رک کاردا  ب  کاردا  دریر منبیایم ک  ب از بلوز من

ده.  برای اضافن   خرر. غذا   کییار   غیر ت ازج ل  کارهارن اکت ک  ا  امجام من

خورد  ی کاردا  منکاعت فرصت م.ارد ک  آن را هم در دوش صر  مهار بیش از میم

آباد اکلللت   چون اکیر خیابان شلللا ا  در مهلللیرآباد   ماد کار  ماد زم.دن

 کاردران ترر وبا  چا. ما  از کا  بی ار اکت  

کللاز  ر زام  هفت تومان ی در   پاجر    کاردر چهارد  کللال ت کاردر زب.  -8

اعت ککا.  برای خوردن غذا بیش از میمدیرد  از یلوع آف ات تا غر ت کار منمزد من

ی کاردا  اکلللت  ب  اتفاق خامواد  ای ازفرصلللت مل.ارد  ماد غذاخوررش دوشللل 

ی تر کارها ب  عه. کا.  بیشعاوان کلللرار.ار زم.دن منا  در رک اتاق ب مفریرازد 

زم.    مظیر آن ده.   کلللا  منبُرد  جو  منا کلللت  خر ارها آهن را ر زام  من

 ها زرادم.   ع ومات بین کللل  تا هشلللت تومان ر زام  مزدکلاردر در ارن موع کلاردا 

 دیرم.  من
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دیرد  صللب  تا    کاردر د  کللال ت شللادرد م امیک ر زی کلل  تومان مزد من -3

ی کاردا   م لو از ر غنت داز ئید کا.   مهار را در مایط آلود غر ت آف ات کار من

 خورد    درد   خاد من

خام  مه و  مظافت    جوامن اکلت ح. د بیهلت کلا  کلن  در رک قهو  -3

دیرد  ب. ن ر ز را اج اکللت  ر زی د  تومان دکلل  زد منی  کللارد خرر. ماکلی 

تع ید  از هفت صلب  تا هفت شب دائ ات مشغو  کار اکت  زمان غذا خوردن کاعت 

ا  بع.ازظهر ح. د رک رب  کلللاعت  کیلوم رها فاصلللل  بین ماد کار   زم.دن 3

 اکت  

د خام ت ر زی د  تومان مزآشپز قهو    م مهدت ح. د کلن کلا  کلن  ک ک -3

رب. ن ارام تع ید   شر ع کار هفت صب ت پاران کار شش بع.ازظهر  موع کار  مظافت 

ظر      کللارد آشللپزخام ت خرر. مواد مربوط ب  آشللپزخام    ک ک در کارخام    

 ک ک در کار یبخ   غیر   

   کیزد  کال  پاد  خیاینت  اق  در ر ن از پاکاژهای مرکزی  شر ع کار از  -1

های مخ ل    با درمظر درف ن  ض  کار  هفت تا کار ردر فصلد هفت صلب  تا پاران

ی دیرد  ربل. ن ر ز تع یلد  خررل. کلی د  شلللب م غیر  ر زی پار توملان مزد من

مارا اج کاردران   کاردا ت مظافت   ک ک ب  کاردران ازج ل   ظار  ا کللت  آمچ  

  در مظر درف ن مزدی کی پاد ها با ک ت کلی ک  در ارن قه ت لازم ب  تذکر اکت ارن

عاوان ها میز ب کاال. از د  تومان تا هفت تومان   در بعالللن از کاردا دررلافلت من

ن شللان را خود تممیها تقرربات ت ام مارا اجدیرد   آنکارآموزی مزدی ب  آمها تعلا م ن

  بی اتوبو ت ح امت اصلاا      با توج  کاا.  ازج ل   صلباام ت مهارت شلامت کرار من

توان دررافت ک  در ر ز خصوص منآ ر در اررانت ب ها   درامن کلرکلامی خرجکلی 

ن خورم. را داهیور کلن را مان خالن منتواما. بخوردم.  ب بیش از د  تومان غذا م ن

شلللود  در هن از ارن کودکان در برخن از چای شلللیررن   پایر میز چاشلللان آن من
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ی ارم.  اما صللاحب کاردا  برای اکلل ی ار   اکلل فاد ها مهار  کافن در کار دکاردا 

ی ها را ب  صلور  پاد  ب  کار د اشل   اکت  تا از میر ی کار آمان اک فاد تر آنبیش

خورم.   هلا ع وملات در خلا  ر ز بارها از صلللاحبان کاردا  ک ک منتر ببرد  آنبیش

 دیرم.    مورد فااشن قرار من

 

 رما:ی بین کارگر و کارفرابطه

برم. زراد میهلللت  در ارن موع ای ک  صلللاحبان کار منها میزان بهر در برخن کاردا 

هارن ک  ها خود کارفرماران هم ب  کار مشللغو  ههلل ا.  ب  ارن دلید در کاردا کاردا 

ی  تر ش.    راب شود تاادها مشخصشان منتوجهن مصلیبی قابدکارفرماران بهر 

ها شود  چ  اع راضا  فرا ان در ارن دوم  کاردا فرما منخص ام  میان د  در   ح م

ین ماپذرر بچ  مهلم اکت تاادی آش نخود م ودار خوبن از ارن تاادها اکت  اما آن

شللود    کارفرماران در هر شللرار ن باشللا. ب  دلید  ضلل  ارن د  در   احهللا  من

ار ب  ه ان دلید خواکلل  زباآمیز مهللبت ب  کاردران دارم.   یبقاتن خود لاان تا م

 ی تاادهاکت     جودآ رم. تر از کاردران هه ا.  ارن خود عامد ب کشن بیشبهر 

 

 میزان شناخت و آگاهی کارگران:

ام.  ب  ارن ترتیب ک  در هن برای هر یبق    هر قشلللر کللل  در   مشلللخص کرد 

ک  دچار اش ا  نر    در هن پیشر   جود دارد  اما برای ارمام. ت در هن میام عقب

   داین مشورم بار. معیارمان را از ارن ک  در   مشخص کایم  

های کاردری را دربر مام.دان ک  قشلللر  کلللیعن از تود در   ا  ت عقلب -2

ها ک  مهب ات تع.ادشان زراد اکت از ر ک اها کلوادم.  بخشن از آندیرم.ت ع ومات بنمن

ی ک  راب    درم یج  ب  علت ارن ام.تر آم.   شللهرهای کوچک ب  شللهرهای بزر 

آمها با مایط کم اکللت کلل   آداهن آمها پارین اکللت   چون تخصللصللن م.ارم. ب  

 ج  هیچام. ک  ب دها.  درم یج  آن دوم  کوبی.    درهمکارهای شاق   کُشا.  تن من
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مجا  ام.رشللی.ن را م.ارم.  آمها چون از فشللار فقر   تای.کلل ن ب  کو  دادن تن در 

 ام.  آ رم. قام ام. ب  آمچ  ک  ب  دکت مند دا

ام.  ارن ع.  ک  در میان در   د مت بخش دریری هر ک.ام در فان م خصص -8

شللوم. ک  خوام.ن   موشلل ن را میز در کلل ان پارین  بیش افرادی در.  منآمها کم

  کاا.  در مبارزا  را تشلل ید دادداما.    ارن در   بخش بزردن از میر ی شللرکتمن

های   از آن هرا  م.ارم.  آمها در مبارزا  صللافن برای ب  دکللت آ ردن خواکلل  

 کاا.  صافن ب  ش د  کی  شرکت من

یور کلن تاادهای اکاکن   عوامد در   کلوم ک  تع.ادشلان کم اکتت ب  -3

ام.  در هن از ها را شلللااخ  ها   درمام.دنی ماکامنی ه   جودآ رم. ی بل ع ل. 

شلان بهلیار کم اکلتت مارکهلیهلم را شلااخ     در بعان موارد ب  تها ک  مهلبآن

های مخ ل  مشغو  ب  ای از آمان در راب   با کازمانام.  ع. کلازمام.هن میز مشغو 

فعالیت ههلل ا.  در هن تا ح. شللااکللارن مارکهللیهللم پیشللرف     آماددن پذرر  

ا  جود داشل ن درارشا  ای از آمان بشلود  ع. خوبن در.  منمارکهلیهلم در آمها ب 

خوبن های صافن را ب مذهبن   تعصبا  دران در ص  پیشر ان قرار دارم.   حرکت

ی تجارت ما. د اکت با.ی فوق آم.  م یج کاا.  آمچ  ک  در ارن تقهلیمرهبری من

 توام. دقیا باش.  لذا م ن

 

 های کوچکسطح مبارزات در کارگاه

ردران مهلللبت ب  کارخام  در کللل   پاریان قرار های کوچک ادر تع.اد کادر کاردا 

شورم ک  آمها داردت  لن در برخورد ب  آمها   باث در مورد مهارد مخ ل  م وج  من

ابا  ر م.  اع صهای مخ ل  ه یام با کارر کاردران ب  پیش منمیز در مبارز  ب  دوم 

ارن در بعاللن ها هر چا. زراد   چشلل ییر میهللت  لن با  جود دوم  کاردا در ارن

ها ک  ب  ارم  اع راضللا  آنها بود مواق  شللاه. اع صللابا  چا. ر ز  در ارن کاردا 
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دت دیرهات باث   مجادل  امجام منکاریت تخررب   از کار ام.اخ ن دک یا صور  کم

 خورد  فرا ان ب  چشم من

 

 نقش کارگران پیشرو

ردران ب  کارهای ظرر  هارن ک  کاخصلللوص در کاردا های کوچک رب در کلاردلا 

هارن ک  کاردران در یورکلن کارام.   ب چون خیاینت ترر وبافن   زردری مشلللغو 

تواما. با ر .ریر صابت کاا.  کاردران در راب   با مهارد مخ ل  حین امجام آن من

د تر مواق  در راب   با مهللارهای آمان ادر چ  بیشپردازم.  باثب  باث   دف یو من

ی های ج.ی در زمیا   مادی زم.دن اکللتت لی ن در برخن مواق  میز باثمع ولن 

شود  مقش عااصر پیشر  در ارن زمیا  مهارد صافن   اج  اعن   کیاکن مشاه.  من

های کوچک حرکت کاردران پیشلللر  در   حرکت آمها مشلللخص اکلللت  در کاردا 

با  ها در راب  ک  آنباش.  زمامن ی افشلادری   بیان چیومین اکل ی ارشلان منزمیا 

توان دررافت ک  در چ  شرار ن رک مفر خوبن منکاا. ب مهلارد ذکرش.  صابت من

کا.  ب  ه ین دلید آمچ  را ک  آمان با پوکت   دوشت خود فقر   اک ی ار را ل س من

ها در قالبن عامیام ت بهیار دیرا   مافذ دورا. با  جود کاددن بیان   م را ش.ن آنمن

ما. کردن کاردرامن ک  کلللوادی در ح. د خوام.ن   موشللل ن دارم. ب  علاق اکلللت  

ها برای کاردران در هایام اک راحتت هارن از ک اتم الع    ه چاین خوام.ن قه ت

ها اکت  معرفن رژرم ب  عاوان دوم  کاردا های کاردران پیشر  در ارنازج ل  حرکت

دن خودشللان  میز فرا ان ب  چشللم  جود آ ردن ارن شللرارط رشللرارط زم.مهللبب ب 

هات م را ق.م شلل.ن در م را کللاخ ن اع راضللا ت برخورد با کارفرماخورد  پیشمن

دوم  از ی ارنررزی   اجرای اع صلللابا  بر عه. ها   میز برمام کلللاخ ن خواکللل  

 باش.  کاردران رعااصر پیشر   من

  



 

 
 

 محمد صفوی 07

 چند نمونه:

ی چرر ن   حرکت چرر ن بود  ا  ح. د خام  بر کر مه ل باین با رک کاردر قهو 

  2338مرداد  82مرداد رکودتای  82شللش کلا  کللواد داشللت   در مبارزا  قبد از 

 د  کلا  داشت  ی کلیاه د  ح. د کلنشلرکت کرد  بود    در زمان باث ر اقع 

آ ردهای فرا امن داشت  کلر برد    خایرا    دکتم.تن از زم.دن را در زم.ان ب 

کرد  ما میاز ب  تشل د   کازمامن داررم ک  ی فوق چاین م را منا مهل ل در راب   ب

توام. ی حرکت اکللت  لن م نرهبری کا.  برخوردهای چرر ن ادرچ  خود مشللام 

آمیز   پیر زما. باشل.  ا  ه وار  از شهی. ش.ن رفقای چررک ام. هیین بود موفقیت

شللل.م. با ام.   شلللهی. منک  رک را چا. رفیا چررک ب  دکلللت دژخی ان   زمامن

یایم ک  بها کاردرامن را مندفت  در بعان کاردا میررهلت   زرر لب تهللیت منمن

پردازم.   از مقش رژرم م هورام    با ق.ر    قایعیت ب  بررکللن مهللارد جامع  من

دورا.  در مورد مهلائلن ک  آداهیشان مهبت ب  آن کم اکت   را اش الاتن کلخن من

کاا. فه ا. کؤا  منکاا.  آمچ  را ک  م نآر. باث   دف یو منود منشلان بوجبرای

کوشلا. تا بیاموزم.  آمچ  را ک  در راب   با مقش کاردران پیشر  ذکر ش. با چا.   من

 توان بر ر رش تاکی. کرد میا  من

ن الل  دامشیانت ر صب  ر ز بع. از داددا  رفقای شهی. خهر  دلهرخن   کرامت

ن م ن دفاعیا  دلهلرخن را بر ر ی کاغذ موش     با ص.ای بلا. در مایط از کاردرا

ع.اد دفت  تاع اارن   تهور رفقا در داددا  با شللیف ن کللخن منکاردا  خوام.  از بن

کردم. هفت مفر بودم.   از ارن تع.اد ا    د  مفر کاردرامن ک  در قهللل ت ا  کار من

کللواد بودم.  کاردر مذکور اب .ا با م را بن دریر کللواد خوام.ن داشلل ا.   بقی  کاملات

کردن مهلارد مربوط ب  چیومین اکل ی ارشلان   کپس برخورد ب  عامد اصلن رعان 

هارن از آمچ  ک  کرد   کلپس با خوام.ن قه ترژرم زمیا  را برای آموز  آماد  من

ر تمثی افز د کرد   باث در مورد آنت ب  آداهن   شااخت کاردران منخود م الع  من
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دا  ی کارها آمچاان بود ک  پاد ی د  کللال حرکت ا  در کاردا  چاین بود  تمثیر باث

ر کاد    های بهیاما. شل.  بود  شبن باث جالبن در درفت اک .لا میز بهلیار علاق 

 عامیام  بود   کاملات مفهوم  

رهللت د بار  ب  چا. موضللوع اشللار  شللود  کاردران میازما. در اراجا ضللر ر

آمها  کاا. ش.  ابزار تمک  منام.  آمها از م.اش ن ک ات   مشررا  آموزم.  ب موز آ

اردران ام.  کش.  م مثر   مع رراز م.اشل ن کازمامن ک  ب واما. درآن مبارز  کاا. ب 

پر ا کخن دف     مهارد خود را با تررن هرا  از عااصر رژرمت بنآدا  ب. ن کوچک

 دذارم.  ندریر کاردران در میان م

 

 

 


