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نگاھی به چند تشکل پروژه ای
ياور

صدای ژنراتورھای توليد برق بسيار باالتر از اندازه ی استانداردھای بھداشت جھانی است به خصوص زمانی که
دستگاه ھا ھمه قديمی باشند .و بدون پوشش ھای صداگير کار كنند .آخر ما توی ايران کار می کنيم.
فلزی اطرافش ھميشه دچار يک لرزه ی خفيف است.
داشتم می گفتم :صدای ژنراتورھا آن قدر باالست که اسکلت
ِ
در محل ھايی که کار در حال انجام است ھر  ۵٠متر يک ژنراتور و در برخی مکان ھا که کار زياد و سنگين است،
دو الی سه ژنراتور غول پيکر در کنار ھم فريادشان را تا آسمان ھفتم ھم می رسانند و کار ما بازرسی در ميان اين
امواج کر کننده ی صوتی است .به ھر حال بايد لقمه نانی به دست آورد .از گوشی ھم نمی توان استفاده کرد چون
از زير کمپرسی ھای حمل خاک می رويم و يا بار ليفتراک و جرثقيل حسابمان را می رسد .تازه بايد مرتب با نيروی
کار گفت و گو داشته باشيم و ايرادات کار را گوش زد کنيم و يا به توضيحات آنان گوش بدھيم .به اين جھت مجبور
می شويم طی  ١٢ساعت کار مرتب با صدای بلند حرف بزنيم .وقتی بعد از  ٢۴روز به مرخصی می رويم با اولين
گفت و گو مورد اعتراض واقع می شويم:
 چرا داد می زنی .نمی تونی آرام تر صحبت کنی...تازه متوجه می شويم بايد صدايمان را آرام تر کنيم چون ژنراتورھا اين جا وجود ندارند.
در کارگاه تنھا زمان ناھار برای يک ساعت ھمه ی دستگاه ھای پر سر و صدا خاموش می شوند .با اين سکوت
چه آرامشی به ما دست می دھد مثل اين که بار سنگينی را از دوش ما برداشته اند .به يک باره احساس سبکی
مي کنيم .بدون استثنا پس از چندی کار کردن در اين شرايط درصد شنوايی کارگران افت می کند و اين نقص عضو
غيرقابل برگشت است .ولی پرسش اين است مسئوليت اين ناتوانی ناشی از شرايط غير ايمن کار ،با کيست ؟؟
اين جا گوشه ای بن بست ازجھان عقب رانده شده است .جھانی که بايد طبق دستورالعمل ھای بانک جھانی محل
نصب کارخانه ھای آلوده ساز محيط زيست باشد و رعايت مسايل ايمنی  ،بھداشتی برای سالمت کارگران را غير
ضروری می داند .و متخصصين سود آوري سرمايه )کارشناسان اقتصادی نئوليبراليسم وطنی( نسخه ی اقتصاد
امريکايی را برای اقتصاد ما پيچيده اند که قرار بود نه شرقی باشد و نه غربی ....واقعيت اين است که نئوليبراليسم
انسان توليد کننده
جھانی ما را چند ھزار سال به عقب برگردانده است به دموکراسی دوران يونان باستان که در آن
ِ
ی نعمات مادی ھيچ حق و ارزشی نداشت و تنھا يک برده بود!! .امروز سرمايه داری نئوليبراليستی وطنی با
ھمان نگرش به کار و کارگر و نيروی کار می نگرد و اينک در قرن بيست و يکم در ساختاری که مدعی يک
ايدئولوژی ناب الھی بود ما آن بردگان ھستيم که نه از "دموکراسی" خودی ھا بھره ای داريم و نه از حقوق توافق
شده .شرايط برده ھای يونان از وضع ما بھتر بوده است .برای ھمان حقوق سر و دم بريده ی توافق شده ھم بايد
پس از چند ماه ،با فشار از پايين و اعتصاب و به قيمت اخراج چند نفر به عنوان فعالين اعتصاب يا به زعم
برادران ِذوب شده در سيستم صندوق بين المللی پول ،عوامل ضد انقالب و...
بگذريم که اين دردھای تحميلی مزمن شده و آن چنان بی حسی ايجاد کرده اند که ديگر احساس کردنشان ھم
دشوار شده است .فقط حوادث دردناک کار است که اين دردھا را عيان می کند؟ در روند مناسبات تعديل ساختاری و

خصوصی سازی  ،دولت  ،اداره ی کار و بخش خصوصی) سرمايه داری داللی و به اصطالح مالی( ھمه بی گناھند.
می ماند خود کارگر .او مجرم واقعی است چون نعمات مادی جھان به وسيله ی او توليد می شود ولی او از ارزش
ھايش بی خبر است و دستان توانايش در بندھای خرافات اسير است و شعورش مسخ شده است .اين رشته سر
دراز دارد .پس آن را رھا می کنيم.
کار من تمام شده بود و می توانستم به کانکس پناه ببرم ولی ترجيح دادم در سايت ،در ميان دريايی از صداھای
نابھنجار و درکنار کارگران به جست و جوی لحظه ھا بپردازم .حوادث را از نزديک ببينم و لحظه ھا را با دوربين
محقر تلفن ھمراھم شکار کنم .مثل حمل لوله ھای سنگين به وسيله ی کارگران به صورت دسته جمعی ،در حالی
که ليفتراک و جرثقيل ھم وجود دارد ولی کرايه شان سنگين است و پيمانکار مايل نيست ھزينه کند .ھم کارگر
فراوان است و ھم قانون کاری در کارگاه ھا وجود ندارد .اگر چه ديسک کمر کارگران به شدت آسيب می بيند آن ھم
در اين شرايط که اكثريت قاطع پزشکان ما از دالالن ميدان تره بار ھم پولکی تر شده اند و بابت يک کار کوچک
بيمار بيچاره را سرکيسه می کنند و رقم ھای چند ميليونی می گيرند .به ھر حال مھره ی پيمانکار در اين چالش ھا
صدمه نمی ببيند .پس گور بابای کارگران .کارگران به خصوص نسل اولی ھا ھم وقتی از کار افتاده و معلول شدند،
خيلی راحت گناه خيانت سرمايه داری و نھادھايی که اين مسايل را از نظر قانونی پيگيری نمی کنند و جھل و بی
خبری خودشان را به دوش خدا می اندازند و خود را راحت می کنند که " :خواست خداست" " ،يک حکمتی در
اين فالکت است" و از اين قبيل نگرش ھا.
در حال قدم زدن با خود وارد گفت و گو شده بودم که در پشت يک تاور بلند )مخزن با قطر سه متر و بيشتر و به
بلندای  ٣٠الی  ٨٠متر( يک کارگر جوان را ديدم که برای سيگار کشيدن و يا خلوت کردن با خود و شايد برای
دمی خستگی در کردن به اين گوشه آمده بود .روی يک لوله ی بريده نشسته بود و آرام به سيگارش پک می زد.
دودش را با کندی از ميان لبانش که آنھا راغنچه کرده بود بيرون می داد و به حلقه ھای دودی که ساخته بود نگاه
می کرد .به آرامی به اونزديک شدم:
 خسته نباشیابتدا تصور کرد سرگروه شان ھستم و آمده ام مچش را بگيرم .از جا پريد .وقتی مرا ديد آرام شد و پاکت سيگارش
را به سويم دراز کرد:
-

می کشی؟
نه درود  .بچه کجايی؟
رامھرمز .دنبال کسی می گردی؟
نه قيافه ات آشنا بود خواستم ببينم کدام پروژه تو را ديده ام؟
من ھمه اش توي پارس جنوبی کار کرده ام .از کنگان تا عسلويه و ھر بار توی يک پروژه کار کرده ام.
حاال در کدام خوابگاه ھستی؟
چه فرقی می کند؟ اينجا پارس جنوبيه .اسمش روشه ،جنوبی و جنوب يعنی ھمه اش محروميت ،خوابگاه
ھايش در حد يک طويله است .اينکه کدام خوابگاه باشم مطرح نيست .ھمه مثل ھمند .تابستان آب
دستشويی وحمام جوش است که نمی توانی دوش بگيری و زمستان ھا ھم سرد می شود که نمی توانی
بدون سرما خوردگی حمام کنی اتاق ھايش بوی نا وعرق تن و بوی جوراب ھای شسته نشده را می دھد.
کارگران وقتی به خوابگاه می رسند خيلی خسته اند و حوصله و توان کار کردن را ندارند که بخواھند به

نظافت خوابگاه برسند .پيمانکار ھم که خدمات نمی دھد و می گويد خدمات مال زمان آن خدا بيامرز است
که شما کارگرھا قدرش را ندانستيد .آنچه را که می خواستيد داريد )اعتقادات( پس عواقبش )فقر و فالکت
و بی قانونی( را ھم تحمل کنيد .توی خوابگاه پتوھا را نمی توان روی سر کشيد چون بوی ماندگيش حال
آدم را به ھم می زند و خوابيده را بيدار مي كند .
بی وقفه درونش را خالی می کرد .ميان حرف ھايش دويدم:
 واقعا به اين بدی است که می گويی؟با تعجب مرا نگاه کرد :
-

-

-

ھی عمو شما وضعتون توپه .اما ما نمي تونيم نصف بيشتر حقوق مون را خرج کرايه و ھزينه ھای جانبی
آن بکنيم .ما نداريم و می سازيم .می دونی چيه ھمه فکر می کنن که ما توی پارس جنوبی پول پارو می
کنيم .تا می گوييم آن جا کار می کنيم می گويند خوش به حالتان .خنده داره نه؟ بيچاره ھا نمی دونن که ذره
ذره جون می کنيم .آره نمی دونن که پيمانکاران ھر بار آن چندرغاز حقوق رو به يک شکلی سرو دم می
زنند و مانده را ھم به موقع نميدن .چند ماه ديرتر آن ھم بعد از کلی بدبختي .يک بار سنوات را نمی دن،
يک بار مرخصی ساالنه را باال می کشن و يک بار بيمه را پرداخت نمی کنن .يا اين بازي جديدشان.
چی؟
در حالی که ما روزی  ١٢ساعت و طی  ٢۴روز بدون استفاده از تعطيالت ھفتگی و رسمی  ٢٨٨ساعت
کار کرد داريم .با توجه به قانون کار و مقدار  ١٧۶ساعت قانونی ،ما در ھر ماه  ١١٢ساعت اضافه کار
مي كنيم .و حداقل انتظار از پيمانکار اين است که يک ماه کامل بيمه را برای ما محاسبه کند ،ولی پيمانکار
با اتکا به نگرش اقتصادی حاکميت  ۶روز استراحت ماھانه را از کارگر ما کم می کند .به اين صورت که
تعطيالت رسمی را که ما كار کرده ايم محاسبه نمی کند و در ماه بابت  ٢٨٨ساعت کار و  ۶روز استراحت
جمعا  ١٨روز بيمه با  ١٢۴ساعت کار برای ما رد می کند .باور می کنی؟ ھيچ شعبده بازی نمی تواند اين
ھمه ترفند بزند .يعنی  ١۶۴ساعت در ماه باال می کشد .خالصه مطلب دزد بازاره و بخور بخوره .آن ھم از
کيسه ی مردمی شرافتمند وزحمتکش که با کارشان زندگی می کنند و با کارشان به جامعه انسانی زندگی
می بخشند.
آره درسته.
باز ادامه می دھد يک ريز مشکالت را بيان می کند .حرفش را قطع مي کنم:
 بابا يک کم صبر کن .يک پک به سيگارش می زند و آن را با نک انگشتانش پرت مي کند .از جايش برمي خيزد  .لباس ھايش را با دست مي تکاند و قصد رفتن مي کند.
چرا اين واقعيت ھا را به اداره ی کار نمی گوييد؟ چرا شکايت نمی کنيد؟
چرا شکايت نمی کنيم؟ ھی عمو تو از کجا آمده ای؟ از کدام پشت کوه به اينجا اومدی؟ آخه تو چه جور
کارگری ھستی که نمی دونی اين ھا ھمه از يک کاسه آش می خورند؟
کيا؟
اداره چی ھا و پيمانکارا.

داشت می رفت که بازويش را گرفتم:

 يک لحظه صبر کن .سوال من دليل ديگه ای داره چه دليلی ؟برگي از روزنامه چندماه پيش را نشانش دادم .اين مطلب در باره ی کارگران پروژه ايست .اھميت کارشان ،
مشکالت کارشان و حقوق پايمال شده شان را بيان کرده است .چھره اش کلی عوض شد و خيلی جدی به من نگاه
می کرد .ولی ديگر خيلی ديرش شده بود:
 باشه اين باشه پيش خودت فعال کار دارم.يک ساعت ديگه ھمين جا.و با عجله دور شد .من شاد و سرمست از اين ديدار بودم چون دوست جديد من به زعم من ھم جوان بود و ھم آگاه
و ھم کارگر .از اين رو تصور می کردم او بايد تربيت شده ی يک خانواده ی آگاه و روشن انديش باشد .ولی چرا او
کارگر است؟ چنين خانواده ھايی به ھر قيمت فرزندانشان را تا پايان دانشگاه حمايت می کنند .ولی او يک کارگر
فنی "فيتر" است .انديشه ام با کلی پرسش درگير شده بود .شايد او کار را در کنار يک کارگر قديمی نسل دومی و
سنديکايي ياد گرفته باشد .فکر می کردم با چنين جوانانی می توان تشکل ھا را سامان داد .ولی در پروژه ھای
موقت اين کار دشواری ھای فراوانی دارد .زيرا ما در ھر پروژه با تعدادی کارگر کار را شروع می کنيم و به پايان
می بريم و با پايان کار پروژه کارگران از ھم جدا می شوند و ھر کدام برای جست و جوی کار به سويی می روند.
به اين جھت ھر تشکلی در پروژه ھای ساخت صنايع مادر مانند قراردادھايش جنبه ی موقتی دارند .اگر چه اين
پراکندگی ھا ضرورت چنين نوع کاری است ،البته در ساختارھای اجتماعی بسته .ولی راھکار مقابله با اين شرايط
ضد تشکل ھم وجود دارد .ولی تنھا در شرايطی که آزادی سياسی واقعی و درعملکرد اجتماعی وجود داشته باشد،
امکان پذير است كه عملی می شود.
در سال  ٧۵ضمن ساخت پتروشيمی تبريز با  ۴٠٠کارگر فنی به يک سازمان صنفی کارگری تبديل شديم .با يک
درگيری  ۴ماھه با نھادھای نيمه دولتی ودولتی که برگ برنده ی ما تشکل يكپارچه و تظاھرات و تحصن ھا در
جلوی استانداری و فرمانداری تبريز بود .با کمک قوه ی قضاييه و دادستان آن موقع تبريز توانستيم بزرگترين
شرکت صنايع نفت آن زمان را محکوم کنيم که ھميشه با  ۴وکيل پايه يک به جنگ ما می آمد و حقوق  ۴ماه را
پس از  ۴ماه چالش به دست بياوريم .ولی با پيروزی و دريافت حقوق ھر کدام در جست و جوی کار به يک گوشه
و يک پروژه رفتيم و در نھايت از ھم گسستيم .در سال ھای  ٧٧و  ٧٨در فرا ساحل بندرعباس يک تعاونی کار
بوجود آورديم تا بتوانيم ھميشه در کنار ھم کار کنيم و پراکندگی را خنثی کنيم .مھم ترين بند اساسنامه اين تعاونی
که کارگران خودشان به اصول تعاونی دولتی اضافه کرده بودند اين بود :ھر کس به استخدام تعاونی در می آيد
عضو رسمی آن محسوب می شود ،پرداخت حقوق طبق عرف بازار کار صنعنتی و قانون کار بود .ولی سود تعاونی
در پايان کار به طور مساوی بين ھمه ی نيروی کار از مھندس و کارگر ساده تقسيم می گردد .بعضی ھمکاران
مھندس اين شيوه را عادالنه نمی دانستند .تعاونی اعالم کرد :نيروی کار کارشناس و متخصص بابت توانايی و
مھارت و دانشش طبق عرف بازار کار حقوق و مزايای بيشتری دريافت می کند .ولی در زمان تقسيم سود کار ھمه
حق برابر دارند .چون تفاوت ھا در زمان پرداخت حقوق و مزايا به آنھا پرداخت شده است .به ھمه ی شرکت ھای
دولتی و خصوصی برای کار مراجعه کرديم ولی به تعاونی ما کار ندادند .در بندرعباس فراساحل با مديريت آقای
ربانی که شديدا ھوادار تعديل ساختاری و خصوصی سازی بود ،گروه کار ما را از  ۴ماه حقوق محروم کردند و
ھمگی را اخراج .تعاونی به يک سازمان صنفی برای مبارزه با شرکت ھای دولتی ،اداره ی کار و دادگاه ھرمزگان
تبديل شد .پس از  ۵ماه تحصن و تظاھرات و حتا درگيری ھای فيزيکی با عوامل پيمانکار دولتی عاقبت اتحاد و

يک پارچگی ما با دريافت حقوقمان به نتيجه رسيد .ولی از کار در بندرعباس محروم شديم و از  ٩ماه کاركرد تنھا
 ٢ماه بيمه برای ما رد کردند .از سوی ديگر برای گرفتن  ۴ماه حقوق  ۵ماه بدون حقوق و بدون رفتن پيش
خانواده رزميديم .از نظر اقتصادی ما برنده نبوديم ولی از نظر صنفی کارگری سياست ھای نئوليبراليسم در
فراساحل و بندرعباس را که با نام تعديل ساختاری و خصوصی سازی حکومت می کرد ،شکست داديم .و باز ھم
پراکنده شديم .واز تشکل جز نام چيزی باقی نماند.
به پروژه بعدی رفتيم و با مشورت ھای کتبی و نظر خواھی از کارگران و نيروی کار پروژه ای به سوی يک تشکل
پيش رفتيم .و پس از دوسال و اندی تالش اعالم موجوديت نموديم .ولی  ۶ماه بعد کار به پايان رسيد و باز ھم ما
از ھم جدا شديم .به گونه ای که حتا دونفر از آن دو ھزار نفر کنار ھم نيستيم .و ارتباط ما يک ارتباط تلفنی شده
است.
جای پيشين نشسته بود و يک نخ سيگار دود می کرد .به سويش رفتم:
 مثل اين که اينجا پاتوق توست؟ آره جای دنجی است .می شه يک نخ سيگار رو بدون دردسر کشيد .آن روزنامه را بده ببينم.درحالی که سيگار را بين لب ھايش گرفته بود ،بدون اينکه به آن پک بزند مطالعه ی يک برگ روزنامه را شروع
کرد .پس از خواندن سيگار خاموش شده اش را دور انداخت و گفت:
-

مطلب خيلی خوبه و کسانی که آن را جمع و جور کرده اند زحمت زيادی کشيده اند ،ولی...
با يک مکث و چھره ای پرترديد:
ولی چی؟
ولی نه دولت گوشش به اين حرف ھا بدھکار است و نه کارگران دل و دماغ اين کارھا را دارند .نه نه بھتر
است بگوييم جرات فکر کردن به آن را ندارند.
چرا جرات ندارند؟
با تعجب به من نگاه می کند و با حيرت می گويد:
يعنی تو اين ھمه بی خبری يا ما رو سرکار گذاشتی؟

يک بار ديگر مرا ورانداز کرد و نگاھی ھم به روزنامه می کنه :
ھمين موقع گوشی تلفن ھمراھش زنگی می خورد .با لھجه ی لری:
 چه ،اِمشُو؟ ايگم  ،باشه ،ايگم..و تلفن را قطع می کند .پرسيدم:
-

چی شده؟
ھيچی تکليف امشب معلوم می شه.
تکليف چی؟
شرط بندی...
شرط بندی چی؟

 چرا تعجب کردی؟گويا چھره ی من در اختيار خودم نبود و سراسر حيرت شده بود.
 کارگران خوابگاه نفری  ۵٠ھزار تومان روی ھم گذاشته اند که شده  ۴ميليون .شرط بندی روی بازیبارسلون مادريده .ھر کی بتونه تعداد گل ھا و برد ھر تيم را با دقت بيشتری اعالم کنه ،بعد از بازی ۴
ميليون تومان را برده و با شوق و ذوق گفت:
 امشب تکليف معلوم می شه .من بايد بروم و به بچه ھا بگم.برگه روزنامه را توی دستان من چپاند و به سرعت از آن جا دور شد.
حرکت اين جوان و چپاندن برگ روزنامه در دستانم و به سرعت دور شدن او گرچه دور از انتظار نبود ولی اين
برخورد درون مرا به کلی منقلب کرد و در خود فرو ريختم .مات و مبھوت از اين دست گرايشات خام کارگران او را
که دور می شد نگاه می کردم آره اين جا جھنم پارس جنوبی اين جا عالوه بر آلودگی ھای کشنده اش و گرما و
شرجی بيدادگرش به دور از تمدن و مدنيت و به شدت قانون گريز است .در اين جا ھمه ی دستور کارھای صندوق
بين المللی پول )تعديل ساختاری و خصوصی سازی( با قدرت و وسواس پياده می شود اين عملکردھای ضد قانون
کار و ضد کارگری اميد کارشناسان و مشاوران اقتصادی )بخوانيد فراماسويونرھای دوره ی نئوليبراليستی( حاشيه
ی دولت را برای پيوستن به تجارت جھانی باال برده است مجوز ورود به جبھه سرمايه داری امپرياليستی )سازمان
تجارت جھانی( تسليم در مقابل مناسبات پيشنھادی صندوق بين المللی پول است باز به مسايل کلی پرداختم و
بازگرديم به جزءھا به خود گفتم اين ھمان نسل جديدند نسل برخواسته از روستا که بازيکن ھای فوتبال بارسلون و
مادريد را به خوبی می شناسند و می دانند کدام بازيکن در کدام قست ميدان بھتر بازی می کند اھل کجاست و به چه
چيزی عالقه دارد ولی درکی از حقوق مدنی و انسانی خودش ندارد اگر اعتراضی ھم دارد اين اعتراض در او
انگيزه ای ايجاد نمی کند .بقيه ھم که گرفتار شيشه و كراك  ...ھستند .ولی باز ھم خودم را به چالش گرفتم :توھم
تحمل شکست را نداری  .فوری اين و آن را محکوم می کنی .بايد از زاويه ی ديگری به مساله نگاه کنی.
پس از شام ،زندگی مھندسان پير و جوانی را رھا می کنم که سريال ھای ترک ماھواره ای و حرمسرای سليمان
پاشا زمين گيرشان کرده ،تا در تنھايی يقه ی خود را بگيرم.
ساحل دريای جنوب چند صد متری با ما فاصله دارد .ديدن خانواده ھا و بازی بچه ھا در ساحل ماسه ای گرما و
صميميت خانوادگی  ،در لحظات رھا شده از مشکالت زندگی و کار و گرانی و ...چه زيباست .در ساحلی ماسه ای
با آب ھای گرم و ولرم و امواجی که با سرو صدا و کف آلود خود را روی ماسه ھا رھايم می کنند و بعد به سرعت
به سوی دريا باز می گردند .ديدن انسان ھا در کنار ھم  ،جست خيز بچه ھا و شادی و بی خبری آن ھا از دنيای در
حال انحطاط ،اميد و شادی را در رگ ھای انسان می دواند .شايد فضای خشن کارگران  ،آلودگی ھای صوتی و
گازی و مصيبت ھای ديگر باعث يک نگرش منفی در من شده بود .ديگر با نفرت نگاه نمی کنم " : .نسل اولی
ھای آدم فروش معتاد مسخ" به ياد برخی حرکت ھای اعتراض و مخرب شان می افتم و بی اختيار می خندم.
به ياد اتفاقی که در ماھشھر سال ھای پيش رخ داده بود .در آن پروژه کارگران لر آمده از روستا  ،مورد توھين و
ستم چند سوپروايزر و کارگر نسل دومي )آبادانی( قرار گرفتند که خود را به پيمانکار فروخته بودند .،کارگران لر
پس از يک مشاوره ی کوتاه دسته جمعی آماده ی حمله شدند .نسل دومی ھايی که ادعای رزمی کاری و بوکس
داشتند ،پا به فرار گذاشتند و دريک کانکس مخفی شدند .کانکس در زير ضربات سنگين ريگ ھای درشت کارگران

روستايی در حال تالشی بود .پيمانکاران از ترس نيمه جان شده بودند و حتا پس از رفتن کارگران تا ساعتی
شھامت بيرون آمدن از کانکس را نداشتند .آری اگر کارد به استخوان آن ھا برسد چيز آبادی به جای نمی ماند.
اما بايد دانست كه كارگران ھم مسائل خاص خودشان را دارند ،وبا آنچه در برخي كتاب ھا آمده است تفاوت دارند
بايد با آنھا زندگي كني تا از نزديك آنان را بشناسي ......

