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 است نشسته  اتاقی در کارخانهکارگر پُشتِ میزِ 

 زنند.که در می

 جانم؟ در بازه، بفرما کارگر

ولرز و احترام وارد ترس آقای مدیرعامل با 

 شودمی

 سالم عرض کردم. مدیرعامل

 جان؟ در خدمتم.سالم، بفرما مهندسعلیکِ کارگر

 گویا دستور داده بودید که خدمت برسم. مدیرعامل

 کی دستور داده بود؟ برای چه کاری گفتن بیای؟ کارگر

 خوام کهکند( خیلی عذر میای به اطراف می)نگاهِ دوباره مدیرعامل

پرسم، اینجا محلِ برگزاری جلساتِ تشکُّلِ کارگریِ می

 ست؟کارخونه

 جاست. بله، همین کارگر

 )متعجّب( آهان... پس درست اومدم مدیرعامل

توقّع داشتی محل برگزاریِ جلساتِ هیئتِ دولت یا هیئت  کارگر

 ارخونه باشه؟ کارتو بگو مهندسی کمدیره

خدمتِ شما که... بنده پاچه( بله، عرض شود )دست مدیرعامل

های مدیرعاملِ کارخونه هستم. امروز یکی از نماینده
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ی حقیر مدیریتش ای که بندهکارگرای همین کارخونه

رو بر عهده دارم به دفترِ مرکزی تشریف آوردن و این 

ی احضاریه رو به منشیِ دفتر دادن... )کاغذی را از نامه

رود )جلوتر می فرمایید؟آورد( اجازه میکیفش بیرون می

 دهد(و نامه را به کارگر می

گیرد( بفرما بشین مهندس. )و )نامه را میرو.بده ببینم نامه کارگر

 کند(متنِ نامه را مرور می

 نشیند(متشکرم. )و می مدیرعامل

 ببینم تو بدهکارتِ شناسایی کارگر

 نامهکارتِ ملّی باشه خوبه؟ یا گواهی مدیرعامل

بده مهندس، فرقی  شناسایی هر چی بودیک کارتِ  کارگر

 کنه. زودنمی

گردد و یک مدیرعامل با عجله در کیفش می 

کند و با احترام و کارتِ شناسایی پیدا می

 دهد.دودستی به کارگر می

 بفرمایید، خدمتِ شما. مدیرعامل

کارگر زیرچشمی و با اخم به مدیرعامل نگاه  

کارت ی او را با عکسِ روی کند و قیافهمی

 کند.مقایسه می
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گرداند( پس مدیرعامل )کارت را به مدیرعامل برمی کارگر

 کارخونه شمایی

آورد و کارت را گزارم... )و سرِ تعظیم فرود میخدمت مدیرعامل

 گذارد(در کیفش می

 چه عجب چشمِ ما به جمالِ شما روشن شد. کارگر

پرسم، ببخشید میسعادتی از ما بوده. باعثِ افتخاره. کم مدیرعامل

 کنین؟جنابعالی هم در همین کارخونه کار می

 بله. چندسالی هست. کارگر

 جسارتاً توی چه بخشی؟ مدیرعامل

کنه؟ شما که ماشالّه پاتو از دفترِ مگه برای شما فرقی می کارگر

 ذاری.مرکزی بیرون نمی

ی زیاد متأسفانه مشغله زده( باعثِ شرمندگیه.)خجالت مدیرعامل

 ث میشه کمتر توفیق زیارت نصیبمون بشه.باع

کند( )بازخواست میوِل کن این حرفا رو مهندس. کارگر

 دونی برای چی اینجایی؟می

ی محترمی که نامه رو به منشیِ حقیقتاً گویا اون نماینده مدیرعامل

دفتر تحویل دادن توضیحِ جامعی ندادن. از قرارِ معلوم 

ردن که در چه موردی سؤال کحتّی منشیِ دفتر از ایشون 
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هست، که گویا ایشون هم فرمودن به شما ربطی نداره. 

فقط دستور دادن که مدیرعاملِ کارخونه که بنده باشم 

تر خودم رو به تشکّل مستقلّ کارگرای هرچه سریع

 ای توضیحاتکارخونه معرّفی کنم، جهت پاره

 خب پاره کن مهندس دیگه، چرا معطّلی؟ کارگر

 خوام... چی رو پاره کنم؟می معذرت مدیرعامل

 توضیحاتتو...  کارگر

 توضیحات رو پاره کنم؟ مدیرعامل

 یعنی چیز کن... توضیح بده کارگر

 ببخشید، چی رو توضیح بدم؟ مدیرعامل

 پرسی مهندس؟ مگه شما مدیرعامل نیستی؟از من می کارگر

 ...بنده چرا، عرض کردم که مدیرعامل

وعرض تحویلِ من نقدر طولا کند()حرفش را قطع می کارگر

ت چه توضیح بده، معطل نکن. االن تو کارخونه نده،

 خبره؟

) دست و پایش را گُم کرده( اِ... اووووم... خدمتِ شما  مدیرعامل

 عارضم که... چطور بگم؟... خُب... اوووم...  اِ... 
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ای که دونی تو کارخونهچقدر اِنُّ و اُن کردی. نمی کارگر

 خبره؟مدیرعاملشی چه 

واقعیّتش اینه که االن چند روزی هست که... چطور  مدیرعامل

 بگم... 

 خوای بگی بگو، فقط بگو.هر جور می کارگر

 االن چند روزی هست که تولید خوابیده مدیرعامل

 خب؟ دلیل؟ چرا تولید خوابیده کارگر

گویا کارگرا چند روزه که دست از کار کشیدن  مدیرعامل

 متأسفانه.

م. یکی از جان، من خودم کارگرِ همین کارخونهمهندس کارگر

های کارگرا هم هستم، در جریانِ کاملِ خوابوندنِ نماینده

 دونی به این کار چی میگن؟کار هم هستم. می

 به کدوم کار؟ مدیرعامل 

این وضعیت  به همین که کارگرا دست از کار کشیدن، کارگر

 ی؟یک اصطالحی داره، بهش میگن چی؟ اگه گفت

راستش، اگه اشتباه نکنم به همچین وضعیتی میگن اختالل  مدیرعامل

 در امرِ تولید.

 ... چی میگن؟تکرار کن«. اعتصاب»نه. بهش میگن  کارگر
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  ؟«اعتصاب» مدیرعامل

 «. اعتصاب»آفرین. بهش میگن  کارگر

الل کار یک جور اخجسارتاً این )با خجالت( ولی خب مدیرعامل

 میشه، درست نمیگم؟در امر تولید محسوب 

ها، ولی اینو یاد بگیر. ی هم درستهاین که شما میگ کارگر

 بگو دوباره...«. اعتصاب»

 «.اعتصاب»بله،  مدیرعامل

کنیم که اتفاقاً همین که شما حاال دقیقاً ما اعتصاب می کارگر

 گفتی بشه. 

 کنین که تولید دچارِ اختالل بشه؟ یعنی عمداً اعتصاب می مدیرعامل

 ی درستی اشاره کردی مهندس.نکتهبه بله. دقیقاً.  گرکار

خوام، اینجوری که ولی... جسارت نباشه، خیلی عذر می مدیرعامل

 کنیم.ما ضرر می

کنیم که شما ضرر کنین مهندس، ما هم اعتصاب می کارگر

 دیگه.

 کشد حرفش را بگوید(امّا... )خجالت می مدیرعامل

 ها؟ امّا چی؟ کارگر
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ادب  یخوام اسائهجوری بگم، خدای نکرده نمی چه مدیرعامل

 بشه... 

 بگو، راحت باش مهندس. ما عادت داریم. کارگر

زنم، امّا م که این حرف رو میندهمببخشید، من شر مدیرعامل

 جسارتاً این کار به نظرِ شما به دور از انسانیت نیست؟

 نه. خیلی هم انسانیه. دیگه؟ کارگر

 فرمایین، حتماً درسته.شما می تیوق همین دیگه. مدیرعامل

 د وقت نداریم مهندس، توضیح بده.اخب. زی کارگر

 ببخشید، چی رو توضیح بدم؟ مدیرعامل

 ما چرا اعتصاب کردیم؟ کارگر

 والّه... چی عرض کنم، شما خودتون بهتر باید بدونین. مدیرعامل

من هم کارگرِ این گفتم که دونم. من که معلومه بهتر می کارگر

های کارگرا تو سندیکای م، هم یکی از نمایندهرخونهکا

ی کارگرا و مجمعِ عمومی کارگرام. هم خودم تو جلسه

دونم چرا اعتصاب به اعتصاب رأی دادم. من خوب می

 توضیح بدی. خوام خودتکردیم. می

ش ای که بنده هم بهتون گفتین دیگه، و نکتهدشما خو مدیرعامل

اعتصاب کردین که به  کردین.اشاره کردم رو تأیید 
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مدیره ضررِ مالی ئتداران و اعضای هیو سهام ریتیمد

 بزنین. درسته؟

 مهندس... کارگر

 جانم؟ مدیرعامل

ما مریض که نیستیم که فقط اعتصاب کنیم به شما ضرر  کارگر

 بزنیم. به نظرت مریضیم؟ مرض داریم؟ ها؟

 رت نکردم.)با شرمندگی( دور از جونِ شما. من جسا مدیرعامل

پس یه کم اون عقلتو به کار بنداز ببین چرا اعتصاب  کارگر

 ضرر بزنیم. هاکردیم که به شما

جور چیزا وارد والّه چی بگم. من خیلی به اعتصاب و این مدیرعامل

 نیستم.

 شما به چی واردی؟ تخصصت چیه؟ کارگر

ی ی تخصصی و مطالعاتم بیشتر تو زمینهحقیقتاً من حوزه مدیرعامل

جور وری و گسترشِ بازار و  اینتولید و باالبردنِ بهره

چیزاست. مدیریتِ منابعِ مالی، مدیریتِ منابعِ انسانی. 

، گرفتنِ وام. تسریعِ گذاریصادرات. واردات. سرمایه

بازگشتِ سرمایه و انباشتِ سرمایه. تو این چیزا تخصص 

 دارم. 
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 ؟تا حاال اعتصاب نکردی، کردی بله دیگه. تو کارگر

شما خودتون احتکار کردیم، ولی اعتصاب نه واقعاً. حاال  مدیرعامل

 اگه امکانش باشه توضیح بدین ممنون میشم.

دیگی »مهندس. توضیحش اینه که  توضیحِ زیادی نداره کارگر

ی سگ توش خوایم کلّهجوشه مینمیما که برای 

 همین.«. بجوشه

 بله، کامالً منطقیه. مدیرعامل

 ؟شدی مهندسپس متوجه  کارگر

که... فقط یک نکته رو متوجه نشدم اونم این بله. منتها مدیرعامل

الل کنین ید البته، چی شد تصمیم گرفتین اخببخش

کند( یعنی... ببخشید... اوووم...  )حرفش را اصالح می

 چی شد که تصمیم گرفتین، چیز کنین... اوووم

 اعتصاب  کارگر

 کردین؟ه. چی شد که اعتصاب لب مدیرعامل

االن که گفتم مهندس. شما مثل اینکه حواست تو همون  کارگر

گذاری و تخصصای خودته، اصالً گسترشِ بازار و سرمایه

 کنی، نه؟گوش نمی
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ماجرای دیگ و کلّه مدیرعامل ی سگ و چرا. متوجّه شدم. همون

 جوشیدن و اینا دیگه...

 خب پس چی رو نفهمیدی؟ کارگر

. اوووم... خب شما هم باالخره اگه کار که... اِ..این مدیرعامل

 چیز میشه...کنین... باالخره... ن

 فِس نکن مهندس.چی؟ زود حرفتو بزن دیگه، فِس کارگر

نکنین و شرکت ضرر بده خب شما هم که  کار یعنی اگه مدیرعامل

 کنین. ضرر می

کردیم مهندس ما تا همین چندروز پیش هم که کار می کارگر

 ردیم.کداشتیم ضرر می

 )متعجب( چطور؟   مدیرعامل

آورد( چطور؟... شرکت چند )ادای مدیرعامل را درمی کارگر

 ماهه که حقوق نداده؟

 حقوق نداده؟ مدیرعامل

دونی آورد( حقوق نداده؟ تو نمی)دوباره ادای او را درمی کارگر

کارخونه و شرکتی که مدیرعاملشی حقوقِ کارگراشو 

 داده یا نداده؟

 خب... جسارتاً این مورد مربوط به بخشِ مالی میشه. مدیرعامل
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رسیم. ثانیا؛ مهندس اوّالً که، به حسابِ بخشِ مالی هم می کارگر

 فکر کردی ما کارگرا کُسخُلیم؟ ها؟

 دور از جونتون. من جسارت نکردم. مدیرعامل

شو تو شرکت هر کی هر جا بگوزه، دستِ آخر چِکِ کارگر

کنی یکی از بعد تو که ادعا میمدیرعامل باید امضا کنه. 

تخصّصای تُخمیت مدیریتِ منابعِ مالیه خبر نداری حقوق 

دادن یا ندادن، یا چند ماهه که پولِ حقوقِ کارگرایی که 

گذاری برن کجا سرمایهدارن کارِ کارخونه رو راه می

یا  شده؟ ها؟ واقعاً فکر کردی ما کُسخلیم؟ یا مَشنگیم؟

 خودتو زدی به کسخلی؟

کنم. )موبایلش را از عرض کردم، بنده اسائه ادب نمی یرعاملمد

آورد( االن هم اگه لطف کنین و یه جیب بیرون می

شماره کارت بهم بدین من همین االن میگم یه عددی رو 

کارگر بزنن به کارتتون. ) و مالی های حسابداریبچّه

کند، ولی مدیرعامل چَپ نگاهش میچَپ

ملّت داشته باشین  بانکِ ( اگه کارتِحواسش نیست

 سریع میگم از همونجا بزنن.

 خودتو زدی به کسخلی. ها؟ کارگر

 ببخشید؟ مدیرعامل

 چندتا شماره کارت بهت بدم؟ کارگر
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)متوجه اخمِ کارگر شده و ترسیده( یِـــ... یِــ.. یک شماره  مدیرعامل

 کارتِ ملت از... خُــ... خُـودتون اگه بدین...

کنن، به  ببرنت توی سوله، کونتو لختبگم کارگرا بیان  کارگر

شکم بخوابوننت روی نوارِ نقّاله، نفری یک کارت بکشن 

 الش، نقدی دریافت کنن؟ ها؟

اصالً منظورتون  خوام.من... اوووم... من واقعاً معذرت می مدیرعامل

 فهممرو نمی

شد وقتی دَمَر خوابیدی رو نوار نقاله، کونت عابربانک  کارگر

 فهمی.می

فهمم. بنده که من دلیلِ این همه عصبانیت رو نمینه.  مدیرعامل

 عرض کردم شماره کارت بدین

 شماره کارت بدم که چه کار کنی؟ کارگر

 که تماس بگیرم پول به کارت جنابعالی واریز کنن دیگه مدیرعامل

 به حسابِ من پول واریز کنن که چی بشه؟ کارگر

کارگرای کارخونه صحبت کنین که برگردن که برین با  مدیرعامل

  سرِ کارشون

 حقوقِ باقیِ کارگرا چی میشه؟ کارگر
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ی اون رو هم قول میدم که در اسرعِ وقت توی جلسه مدیرعامل

امورِ هیئت مدیره مطرح کنم که دستوراتِ الزم رو به

 مالی بدن که محاسباتشون رو انجام بدن

 نه مهندس، اینجوری نمیشه.  کارگر

 جوری نمیشه؟چه یرعاملمد

 اینجوری که ما کارگرا رو کسخُل فرض کنی. کارگر

بنده جسارت نکردم. فقط خواهش دارم شما برین  مدیرعامل

و با یک  صحبت کنین، از خجالتتون در میایم. )یواشکی

چشمک( از این به بعد مرخصی هم اگه خواستین به خودِ 

 .من یه زنگ بزنین حلّه 

   الزم نکرده.  کارگر

 ای بابا. خب االن من چه کار کنم؟ مدیرعامل

 معوقاتِ کارگرا رو پرداخت کنین.  کارگرا

 کنم. کشد( چشم. سعی خودم رو می)نفسی عمیق می مدیرعامل

 .کِی؟ تاریخ بده مهندس کارگر

 . در اسرعِ وقت مدیرعامل
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کشه. تاریخ خیلی طول می در اسرعِ وقتِ شما معموالً کارگر

 بده، امروز تا عصر خوبه؟

 زده( امروز تا عصر؟)وحشت مدیرعامل

 فردا خوبه؟ کارگر

 فردا؟ مدیرعامل

کارِت راه بیفته. بفرما برو وقتِ شما مثل اینکه نمی کارگر خوای

 .منم نگیر

دیره رو می هیئت اجازه بدین لطفاً. خب، آخه باید جلسه مدیرعامل

 .برگزار کنیم

 .خب برگزار کنین کارگر

 .ی اعضا االن حضور ندارنخب مسئله اینه که همه مدیرعامل

 ی اعضا کجان؟خب همه کارگر

دارای اصلی االن برای مدیره و سهامیکی از اعضای هیئت مدیرعامل

زیارت به سفرِ حج مشرّف شدن، یکی دیگه از اعضای 

سفرِ اروپا تشریف  به اتّفاق خانواده دار هممحترم و سهام

مدیره که ایشون هم از بردن، یکی دیگه اعضای هیئت

ی داران اصلی هستن برای افتتاحِ یک کارخونهسهام

ری هستن، یکی دیگه از اعضا و اجدید در سفرِ ک



 

15 
 

ی مجلس هستن که نمایندهدارانِ اصلیِ شرکت هم سهام

درگیرِ کارهای مجلس و انتخاباتِ بعدیِ مجلس هستن، 

 دیگه از اعضا....یکی 

 کند( مهندس؟)حرفش را قطع می کارگر

 درخدمتم؟ مدیرعامل

االن هرکی هر کجا هر کونی بخواد بده ویدئو کنفرانس  کارگر

ذاره. تا فردا سر و تهِ قضیه رو جمع کن. من این چیزا می

 حالیم نیست.

کنم. به روی چشم. پس حقوقا رو که و میرسعی خودم  مدیرعامل

 م کار راه میفته دیگه انشاله؟واریز کردی

دلیل از کار نخیر. تو ماهِ گذشته سه تا از کارگرا رو بی کارگر

 .اخراج کردن. اونا هم باید برگردن سرِ کار

دلیل که نمیشه. حتماً یک خبطی، خطایی، چیزی بی مدیرعامل

 .داشتن

خبط و خطا هم اگه کرده باشن از خبط و خطای شما  کارگر

حقوقِ کارگر و چندماه به چندماه عقب  باالتر نیست که

ندازین. کارگر اگه سرِ وقت حقّ و حقوقشو  بگیره که می

دونی اون کارگرا مریض نیست خطا کنه. شما اصالً می

 چرا اخراج شدن؟
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جریانِ جزئیاتش نیستم، فقط شنیدم یک  مدیرعامل راستش خیلی در

به نفر به خاطرِ دعوا با سرکارگر اخراج شده، یک نفر 

خاطرِ دیر اومدن سرِ کار، یک نفر هم به خاطرِ اینکه 

دستگاه رو درست تنظیم نکرده بوده و گویا باعثِ آسیب 

 زدن به کارخونه شده بود.

 خوای جزئیاتشو من برات بگم؟حاال می کارگر

 کنم.بفرمایید، گوش می مدیرعامل

د اعصابش از جای اونی که با سرکارگر دعواش شده بو کارگر

 خورد بوده. دیگه

خب این اصال شایسته نیست که آدم مشکالتش رو با  مدیرعامل

 خودش بیاره سرِ کار.

بره خونه، مشکالتِ کسی که مشکالتِ کارشو می کارگر

شم میاره سرِ کار مهندس. وقتی طرف حقوق نگرفته خونه

تو خونه با زنش سیر کنه و  شونداره شکمِ زن و بچه و

ی دینامیت میشه  کار مثِل بشکهدرگیری و دعوا داره، سرِ

زِر زِرِ سرکارگر براش مثلِ کبریته، میفهمی یا نه؟  که

 فرمایین.بله، درست می مدیرعامل

اونی که به خاطرِ دیر اومدن اخراجش کردن شبا تا  کارگر

کرد که بتونه تأخیرِ رفت کار میدیروقت با ماشین می
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به خاطر  حقوقِ کارخونه رو جبران کنه و دووم بیاره.

رسید. تا حاال موند و دیر میهمینم صبح خواب می

 مجبور شدی بری مسافرکِشی؟ ها؟

 راستش نه... مدیرعامل

معلومه که نه. شما که راننده شخصی داری و میارن و  کارگر

فهمی چیه. اونی که برنت. مسافرکشی چه میمی

دستگاهو درست تنظیم نکرده بود هم به خاطرِ این بوده 

رگر آموزش ندیده، مدیرِ بخش به خاطرِ اینکه خطِ که کا

مالی کارگرِ ساده رو گذاشته تولید نخوابه محضِ خایه

ی نابلد هم به دستگاه آسیب پشتِ دستگاه. اون بیچاره

هر سه نفرِ اینا باید زده. بعد هم بیگناه اخراجش کردن. 

 برگردن سرِ کار. فهمیدی یا نه؟

مسائلی که گفتین رو با اعضای کنم این من سعی می مدیرعامل

 مدیره مطرح کنم.هیئت

خواستی مطرح کن، خواستی مطرح نکن. فعال تا حقوقا  کارگر

ون برنگشتن شکامل پرداخت نشده و این سه نفر سرِ کار

 از کار خبری نیست. روشن شد؟

 بله مدیرعامل
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ی کارگرا هاهبدونِ هماهنگی با نماینداز این به بعد هم  کارگر

متوجهی یا حق ندارین هیچ کارگری رو اخراج کنین. 

 نه؟

 خب این مسئله رو من باید با هیئت مدیره.... مدیرعامل

مدیره هیئت پرد( )با عصبانیت وسطِ حرف مدیرعامل می کارگر

کدوم از اون خرِ کیه دیگه؟ کارگرا اگه نباشن هیچ

 بکشن. تونن باال شونم نمیمدیره خشتکِحضراتِ هیئت

 آخه... اینجوری که نمیشه. مدیرعامل

 جوری نمیشه؟چه کارگر

 مدیره با این وضعیت حتماً برخوردِ اعضای محترمِ هیئت مدیرعامل

 کنن.میجدّی 

مدیره از سفرِ زیارتی و سیاحتی و اعضای محترمِ هیئت کارگر

کاری که برگشتن بهشون بگو کونِ گُشادشونو به هم 

شلوار و در بیارن، برن کارخونه، کُتتو بکشن بیان برن 

پُشت دستگاه و پای بار با وضعیت برخوردِ جدّی بکنن. 

بشینیم  من هم قول میدم کارگرا رو به صف کنم

 تشویقشون کنیم. خوبه؟

 ی این افراد نیست.این برخورد و لحنِ شما اصالً شایسته مدیرعامل
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االن تو سالنِ بسّه دیگه. زیاد برات وقت گذاشتم. برو که  کارگر

 کارخونه جلسه داریم.

 ی چی؟جلسه مدیرعامل

خوای من که قرار نیست به شما توضیح بدم، ولی اگه می کارگر

 ی آموزشی.بدونی جلسه

 تونم شرکت کنم؟بنده هم می جسارتاً آموزشِ چی؟ مدیرعامل

 اونش به شما مربوط نیست. چون شما که کارگر نیستی.  کارگر

 فرمایین. ست میبله. در مدیرعامل

 بفرما.  کارگر

رود( اوامری با )از جایش برخاسته و با احترام عقب می مدیرعامل

 بنده ندارین؟

همون چیزایی که بهت گفتم فعال انجام بدین تا باز خبر  کارگر

 بدیم.

 دار...ی شما. خدانگهی منّت. با اجازهبه دیده مدیرعامل

 شود(می)و از اتاق خارج خدافظ مهندس.  کارگر

 

 پایانبی


