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 کارنکرده های لطیف  دستتاریخی  آن  تقدیر  

 

 

. «ارندکارگران مشغوِل ک»در میاِن تابلوها و عالئِم راهنمایی و رانندگی تابلوی معروفی هست تحِت عنواِن 
تابلو چیستتتت و در چه  کاربرِد این  کاِر قوانین میاینکه  به  به آنچه میمکانهایی  باِط چندانی  ید ارت خواهیم آ

ین ابه شتتتهادِو وِوِد این تابلو، ارتباط هم نیستتتت. فعالر برای ما این مهم اکتتتت که م ندارد، هرچند بییبگوی
ا عنواِن یکجا تابلویی با عکس َکس در هیچهیچدارها. در واقع و نه کرمایههستند که مشغول کارند « کارگران»
شغوِل کارندکرمایه» کرمایه« دارانکرمایه»ندیده و احتماالر نخواهد دید. چون « داران م ی داری نیاز در نظاِم 

 ناچی ی را با مقداِر معموالر « نیروی کاِر کارگران» دارانکرمایه به کار کردن ندارند، به این دلیِل خیلی کاده که
ای آنها مشغوِل کار باشند. آنها اگر در کفر یا در حاِل تفریح و اکتراحت کنند تا کارگران به ِخریداری میپول 

؛ که آن «مشغوِل ِلسه هستند»هایی مجلل و در هوایی مطبوع و دور از چشِم کارگران نباشند، نهایتار در اتاق
ی اگر کستتتی بعد از عبور از وبقاو و راهروها و اتاقهای با  مختلف هم نیازی به نصتتتِت تابلو ندارد. چون حتا

ت قیا لسرر  دار مشررغوِل  آقا یا خانِم سرررمای »که اعالِم ایند مستتلولیِت وبه اتاِق ِلستته ن دیش شتت موفا
داران و در این ِلستتتاو  که معموالر با حِتتتوِر کتتترمایهی منشتتتی یا مدیر دفتر اکتتتت. به عهده «هسررر  د

شان مثِل مدیران و معاونان و کارمنداِن ردهنوچه سابداران برگ ار میباال و پیمانکاهای شود( ران و وکیالن و ح
 رکانیبنا به ضرورِو خدماوو عِوی از ِلسه وِود ندارد. هرچند  ِایی برای کارگران به عنواِن ورِف گفتگو

رایی کارگرانی که مشغوِل کاِر پذی ند.باش کارگران مشغوِل کارتعدادی از آید که گاهی پیش میها در همان اتاق
داران یهکتترما»کردن و نظافت کردن هستتتند؛ به این دلیل که هیچ تابلویی که روی آن نوشتتته شتتده باشتتد 

شغوِل کارند در « رکارگ»را از « نیروی کار»شود تواند کار کند مجبور میدار چون نمیه، و کرمایوِود ندارد« م
دار! که چون بیچاره کرمایه تا کاِر نظافت و پذیرایی را نی  برایش انجام دهند. خریداری کند«  دم  »ازای مبلغی 

تابلو ندارد مجبور اکتتت مدام به کارگران که تابلوی مخصتتوِو خودشتتان را دارند م د بدهد و مدام دکتتت در 
مدام ِلستتتته می یل  به همین دل ماالر  ند. و احت خت ک ند و پول پردا یت ک مِ با همفکری و ک تا  ِش گذارد 

ی از ترش که بخشاین م دهای پرداخت شده را بتواند ِبران کند تا با خیاِل آکوده به وظایِف مهمهایش نوچه
کد. و معموالر یکی از گذرانی تفریح و وقتآن  کت بر شِد درآمد ا کتان و بخش دیگرش ر در کناِر خانواده و دو

کت که کمیکارها برای ِبراِن ه ینهترین راهمهم هم  کارگرها ب ند، و کمی« م  دِ »از باال و پاییِن  هایش این ا
و کمی هم به کتتتاعِت کاِر  ،کارگرها را عقت بیاندازد، و کمی هم از تعداِد کارگرهایش کم کند« م دِ »پرداخِت 
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که  «ایمنِی محیِط کار»های مربوط به اضتتتافه کند، و کمی هم در ه ینه« کارگرانی که هنوز مشتتتغوِل کارند»
کند،  کردِن کارگران امتناع« بیمه»تا آنجا که در توان دارد از ِویی کند و صرفه« آن مشغوِل کارند کارگران در»

ی  ِِ ا و آه و ناله به ِای م د تحویل دهد و حتا کارگران بیخیاِل م دشان اگر و مقداِر زیادی هم  به دروغ( ِع ا و 
ر ر  گر باز هم ا  و و نشتتوند و دلشتتان به رحم بیاید(نشتتدند اگر الزم شتتد اعالِم ورشتتکستتتگی کند  تا کارگران پ 

می با تماس بگیرد تا بیایند و ک« مشتتتغول به کارندپلیس ی ادارهدر که دوکتتتتانش »کارگران از رو نرفتند با 
شان را می صحبت کنند،کارگرهایی که م د شان را می خواهند  کتند چند نفر و اگر کارگران باز هم م د ی خوا

کتند، شغوِل کارند بفر کتاِن دیگرش که در دادگاه م ارهای خیلی راهکو  از آنها را برای درِد دل کردن پیِش دو
شده را ِبران کند شه دیگر تا اینکه بتواند آن م دهای پرداخت  کود و درآمدش خد شودتا به  شاید  .ای وارد ن

کر شتدار هم مثِل کارگر تابلو مایهاگر  کر درکت  ی خود را دا و خودش کارهای خودش را میکرد اینهمه درد
   نمیشد.

نباِل کارگرانی که مدام د»و همچنین « کارگرانی که مشغوِل کارند»الخره روزی خواهد رکید که از میاِن انبوِه با
شان«کارند شوند که دل سوز و مهربانی پیدا  کرمایه ، کارگراِن دل صمیمبه حاِل  سوزد و ت گیرند ب داراِن بیچاره ب

احی کنند که روی آن نوشته باشد:  یمخصوص تابلوی . البته «داران مشغوِل کارندسرمای »برای آنها ورا
کرمایه کرمایهوقتی  شند دیگر  شغوِل کار با ستند. پس بهتر داران هم مثِل کارگران م کتدار نی روی تابلوی  ا

سرررمای  داراِن سرراشغ مشررغوِل »دار نیستتتند نوشتتته شتتود: دارانی که دیگر کتترمایهمخصتتوِو کتترمایه
 رای شروعب چون مثِل کارگران به کار کردن عادو ندارند شاید بهتر باشد کابق داراِن . و البته کرمایه«کارند

احی میعنواِن تاب. پس باید به آنها کمش کرد داراِن  رمایسرر»شتتتود را هم تغییر داد: لویی که برایشتتتان ورا
       «.ساشغ مشغوِل کاِر ا باری هس  د
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