
 گزارش روزنامه اعتماد از يک اعتصاب کارگری
 کارگران چيت سازی بهشهر در اعتصاب غذا

در طول چند ساعت بازديد خبرنگار روزنامه اعتماد از کارخانه، چندين نفر از کارگران اعتصابی بر اثر  •
  ناراحتی های ناشی از اعتصاب غذا به بيمارستان منتقل شدند

  
  ٢٠٠٣ ژوئن ۵ – ١٣٨١ خرداد ١۵پنجشنبه 

  متعاقب.   است  ندارد و عمال تعطيل  متولي هاست  نفر آارگر سال1800   به  بهشهر با نزديك سازي چيت
   آه برند، گزارشي  غذا بسر مي  در اعتصاب  از آارگرانش  تعدادي اآنون)  ماه فروردين (  در پي  پي اعتصابات
   نشدن  عملي  دليل  بهشهر به سازي  چيت آارگران) 82\2\23 (  آه  از روزي  دارد به آيد نگاهي  مي در پي
  .اند  غذا زده  اعتصاب  به  دست  ناچاري  از فرط  مسووالن  ساله  مكرر چندين  و وعيدهاي وعده
.   است  پيش انگيز تر از دفعات  رقت  بار اوضاع  اين ولي.  ام  رفته  آارخانه  محل  به  آه  بار است  چندمين اين
  لرزد بعضي  آشكارا مي  بدنهاشان  ضعف ها از شدت بعضي. اند  شده  عصبي  بشدت  اعتصابي ارگرانآ

   ناي اند حتي  و سر بر زانو گذارده  نشسته  اصلي  ورودي  محوطه  وسط  باغچه  بتوني ديگر در حاشيه
   فرياد خفته تواني دارند مي رمي سر از زانو ب  آه  آوتاه  زمان در همان.   است  نمانده  برايشان  هم صحبت

   ارايه  در حال  قبل هاي  روزها و هفته همچون»  فرنگي « آقاي.   دريابي شان  پريده  رنگ  را از چهره درونشان
   حلقه  دورش  آه  آارگراني به)   است  و مسووالن  و دواير دولتي  آارگران او رابط( آار   خود از پيگيري گزارش

 . ند، استا وار نشسته
 فرياد   درونش  از عمق  بر لب  و آف  گچ  رنگ  به  با صورت  اعتصابي  از آارگران  يكي  صحبت در حين
   عملي  هيچ  را آه هايي  چقدر بايد حرف آخه.  ، حرف ، حرف ، حرف  نمانده  براي مان ديگر طاقتي: آورد برمي
 .  بشنويم  است  نبوده  آن  پشت تاآنون
شود و با فرياد   نمي اما او قانع. آند  مي  دعوت  و صبر و آرامش  خويشتنداري  تر او را به  طرف ن آ آارگري
 و   از خانه ايم  زده  خودآشي  به  غذا دست اينجا عمال با اعتصاب.   است  هفته  يك االن: دهد  مي ادامه

آيا ما از . آيد  و مي  آمده  و فرزندانمان ن بر سر ز  چه دانيم نمي.   نداريم  خبري  هيچگونه هايمان خانواده
   ديگر هم ، آارگران  چيست  بگويد دردتان  نيامده  نفر تاآنون  يك؟ آمتريم  هم  و عراقي فلسطيني

 از   ضعف ، از فرط  آمده  پيش  وضع  به آارگر معترض. آنند  تاآيد و تكرار مي  آارگر را فرياد گونه  اين هاي حرف
   در اصلي  سمت  و به  بلند آرده  او را بر سر دست چند نفري. رود  مي افتد و از حال  مي ن زمي  به پشت
 .  برسانند  بيمارستان برند تا به  مي آارخانه
   حال  خود نيز چندان چند نفر ديگر آه. شود  مي  دگرگون  حالش  آارگر ديگري گذرد آه  نمي يي لحظه

ديگر .  دهند  انتقالش  بيمارستان  بردند تا به  در اصلي  طرف  به دست   نداشتند او را بر روي مساعدي
   و روانشان اعصاب. دوند  مي  سويي  به  سراسيمه هر آدام.   است  ريخته  هم  به  آارگران  نشسته جمع

 .  نيست اك دردن  لحظات  تصوير آن  را ياراي  آاغذ و قلم  آه  بپرسم  چه ام مانده.   است  ريخته  بهم بشدت
  هامان اگر خواسته: گويد  با فرياد مي تر آارگري  آنطرف آمي. اند  زده  حلقه  گردم  چند از آارگران تني

 آارگر  هاي  گفته  هم ديگران.  آورد  صدا درخواهيم  را ممتد به  آارخانه  شد، اگر نشد سوت  شد آه عملي
 .آنند مذآور را تاييد مي

 7،   هستم  طهماسبي آند علي  مي  معرفي اند خود را اينچنين  ايستاده  دورم  آه  از چند آارگري يكي
 در   ماه30.   و بسيجي  سربازي  داوطلبانه  با خدمت  درصد هستم10جانباز .   آار دارم  سابقه سال
   احقاق ايبر) 82\2\30( تا حاال 82\2\23  از تاريخ.   جنگيديم  و خاآمان  و آب  ناموس  حفظ ها براي جبهه
   دم  آه  قانوني  و مرجع  مسوول  هيچ  لحظه  اما تا اين ام  غذا زده  اعتصاب  به  دست مان  شده  پايمال حقوق

 اطهار   ائمه  و پيرو راه آنيم  مي را پياده)  ع (  علي گويند ما عدالت زنند و مي  مي از مردمساالري
   براي دانم نمي.   و مستاجر هستم  دو فرزند دارم بنده! گيرند  و نمي  از ما نگرفته  خبري  هيچ هستيم) ع(
 و   و حال  آمده  پيش  وضعي  چه برم  غذا بسر مي  اعتصاب  در حال  آه  هفته  يك  اين  طي هام  و بچه زن

 را   صورت  پهنه شود تمام  مي  جاري ترآد و اشكش  مي  بشدت در اينجا بغضش (؟  است  چگونه روزشان
 و   گذاردم  جبهه  پا به  و وطن  از اسالم  دفاع  بود براي  سالم پانزده: گويد  مي با گريه) گيرد  فرا مي اشك
 ) بياورد  بر زبان تواند چيزي برد، نمي  را مي  امانش گريه. (  است هايم  و بچه  و زن  من  سزاي  اين حال

.   است  جا را فرا گرفته  همه سكوت.  فهمم يز نمي را ن  خودم  حال؟ آنم  چه دانم نمي. گذرد  مي دقايقي
   شدن  تاريك هوا در حال.   پر از غوغاست  اند و درونشان  خوابانده  گوش هايشان  رمق  با آخرين آارگران
   فرو رفته  و تاريكي  تيرگي رود به  فرو مي  در تاريكي  آه  لحظاتي  همچون شان  و آينده گذشته.  است
 .آاوند  مي  از اميد و روشنايي  آور سويي  يافتن  را در پي هايشان  ذهن گويي.  است

 و   چپ هاي  گروه هاي  باندبازي  فداي ما تاآنون:  گويد  مي  است  گرفته  آرام  آمي  حاال آه طهماسبي
 را  هايمان  تكه تكه.   هستيم  شدن  تكه  تكه  در حال  قيچي  تيز و برنده  دو لبه  ما در ميان ايم  شده راست
 . بزند تواند حرف  نمي  گريه بار ديگر از شدت. آنند  مي  پاسكاري  هم به. آنند  رها نمي هم

  از تاريخ: آند  مي  تكميل  را اينگونه  همكارش  و سخنان  است  ايستاده  نزديكم  نيز آه زاده  سيف حسن
   شديد داخلي  خونريزي  علت به) 82\2\27 (  در تاريخ  بردم  غذا بسر مي  در اعتصاب  آه  در حالي82\2\23



  هاي  هزينه  پرداخت  براي  مالي  توانايي  عدم  علت به.  دادند  انتقال  بيمارستان  و مرا به  رفتم از هوش
   را از فروش دنم ش  چند روز بستري هاي  و هزينه  شدم  خارج از بيمارستان) 82\2\30( امروز  بيمارستاني

   استفاده  معالجم  پزشك  تجويزي  حاضر از داروهاي در حال.   آردم  تامين  دخترم  از جهيزيه بخشي
 بسر   آارخانه  خواهران  در انبار باشگاه اآنون  هم  اجاره  از پرداخت  ناتواني  دليل  به هايم  و بچه زن.  آنم مي
   آمر به  ، مسوؤوالن  خدمت در سال؟  پاسخگوست  آسي  را چه ارمان و ت  تيره  و آينده گذشته. برند مي

 ؟آوريم  سر در نمي  ما از آن اند آه  بسته  آساني  چه خدمت
  سازي  آار در چيت  سابقه  سال27«: گشايد  را مي  درد دلش  آه  است  آارگر ديگري محمد رضا رمضاني

   فاقد مسكن اآنون. اند  نكرده  را پرداخت مان  و حقوق  است ل تعطي  آارخانه  آه سالهاست.  بهشهر را دارم
.   دارم  سر عايله6.  آنيم  مي  زندگي  رفاهي  اوليه  امكانات گونه  هيچ  بدون  سازماني  و در خانه هستم
 عجز از   علت آرد به  مي  تحصيل  در تهران  سياسي  علوم  رشته  سوم  در سال  آه  از فرزندانم يكي

   و حقوق  حق  به  رسيدن  براي82\2\27از .   است  شده  انصراف  مجبور به  تحصيلي هاي  هزينه رداختنپ
.  آشيد  غذا نخواهم  از اعتصاب  دست  نرسم هايم  خواسته  و تا به ام  غذا زده  اعتصاب  به  خود دست آامل
   غذاي  اعتصاب  در قبال العملي  عكس نوع يچ ه  مسوؤوالن  لحظه تا اين.   شوم  آشته  راه  اگر در اين حتي

 .رود گذارد و مي  مي تمام  را نيمه حرفهايش» .اند  نداده ما نشان
 درصد 30، با  درصد هستم25جانباز«: گويد آند، مي  مي  معرفي  خود را آاظمي  آه  ديگر از آارگران يكي

   در يك  فرزندم  و سه  و زن خودم.  هشهر را دارم ب سازي  آار در چيت  سابقه  سال23  ، مدت از آارافتادگي
با .  ها را دارم  در جبهه  خدمت  سابقه  ماه42.  بريم  بسر مي  زندگي  اوليه  فاقد امكانات  سازماني خانه
   دليل به) 82\2\23(از .   داشتم  حضور فعال  جنگ هاي  در جبهه بطور متناوب) 59  سال (  جنگ شروع
 بسيار بد   در وضعيت اآنون.  ام  غذا زده  اعتصاب  به  دست ام ساله  چندين  شده  پايمال  حقوق احقاق

  هاي  خواسته حتي.  ايم  آرده  اعالم  مراآز مسوؤول  همه  غذا به  اعتصاب  در ابتداي برم  بسر مي جسمي
   بود، عملي  پزشكي  مراقبتي و  بهداشتي  خدمات  و حداقل  و آمبوالنس  استقرار پزشك  را آه مان ابتدايي
   اسالم  براي  در جبهه  آه از نظر اينجانب!  دهد  گوش  درد دلمان  تا به  نيامده  حتي آس هيچ. اند نكرده
   اينجانب  و امثال  اينجانب  براي  ارزشي  از مسوؤوالن آدام  هيچ  آه  شده ابتث  ام  و بسيجي  آرده خدمت
   اين  و نامحرمان  نااهالن  همه  اينان  راحل  امام  گفته  به  آه ام  رسيده  نتيجه  اين هب!  و نيستند  نبوده قايل

 ». هستند  انقالب  به  نامرداني  رهبر معظم  گفته انقالبند و به
 بود   گذاشته  را ناتمام  حرفهايش  پيش  چند لحظه  آه  خبر آوردند آارگري  از نمازخانه  هنگام در همين

  هاي  فوريت آمبوالنس.  روم  مي  نمازخانه  سوي به.   است  شده  وخيم  بشدت حالش)  رضا رمضانيمحمد (
  آارگر مذآور را آه.  رسيد  از راه  هم  آارخانه  تا محل  امام  بيمارستان  نزديكي  علت به) 115 ( پزشكي

   مدت  در اين  آه  نفر است  چندمين اين.  گذارند  مي  آمبوالنس  را در درون  شده  دچار ناراحتي گويا قلبش
 در   بينايي  شنوا و چشم انگار ديگر گوش.   است  گذاشته  وخامت  به  حالش  آارخانه  در محل  حضورم آوتاه
   خبرگزاريهاي يي  ماهواره  گرانقيمت هاي  دوربين جاي.   ناتوان  و قلم  است  نمانده  باقي  وطن  سوي اين
   چندين  بحران  مدت در اين«:   با فرياد گفت  از آارگران  يكي  لحظه در اين.   است  خالي ان جه  و جفت تاق
 و   انسان  همه  از اين  خبري گونه  هيچ  آجايند آه  و استاني  متعدد سراسري هاي  شبكه  آن ساله
   خبري يي  و خبرگزاري روزنامه  آنند و هيچ  نمي  و پخش اند تهيه  تدريجي  مرگ  در حال  آه هايشان خانواده

   خبر تهيه  تنها شماييد آه آيا در ايران«:گويد  مي  من  به و خطاب» آند   و نمي  از ما منتشر نكرده قثمو
 ».  نداريم آنيد آيا ما ارزش مي

   وي اتفاق   به  باز آند آه  را با من خواهد سر صحبت  مي  آارگر ديگري  آه  است  شده ديگر هوا آامال تاريك
  خود را رجبعلي.   روم ، مي  است  روشنايي  داراي آه) در ورودي (  نگهباني  اتاقك  سمت  به و ديگر آارگران
  وضعيت.  برم  غذا بسر مي  در اعتصاب االن«: گويد آند و مي  مي معرفي»  باخالن «  به باقرپرور معروف

   بستري  را در بيمارستان  چند نفرمان تاآنون.  است بسيار نامساعد  بيني  مي  همانطور آه  ام جسمي
   در اعتصاب  او هم  آه  رجايي  نام  به آارگر ديگري.  هستند  و جنگ  جبهه  از جانبازان  همگي آه. اند آرده

  ل در مح اند و اآنون  آرده  تبليغات  خرج ها تومان  ميليون  شهر آه  شوراي آقايان: گويد  دارد، مي غذا شرآت
   نهادي  نخستين  عنوان  به  بريم  غذا بسر مي  ما در اعتصاب  آه  مدتي اند در اين شورا استقرار پيدا آرده

اند و   نياورده عمل  به  آارخانه  از محل  بازديدي  هيچ  باشد تاآنون  شهروندان  با مشكل  بايد در ارتباط آه
  . اند  نداده انجام)  مان شده ال پايم  حقوق احقاق( راستا   در اين  اقدامي هيچ
  دادمهر  صادق

 


