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 "زیقهوه لم"استثمار با طعم  

 ی ارهیزنج ی هااز استثمار در کافه  یتیروا

 

 

 

 

 

 داران هیرو، سرما  ن یاست؛ از ا  ی به قوت خود باق نان  مچه  دیکرده است اما مناسبات کار و تول  رییوکارها تغ اغلب کسب  ت یماه  امروز

  یهاها، آژانساستارتاپ  ها،یها، کتابفروشوکارها هستند. کافهکسب   ریمارگر در سانظم استث  یو بازساز  ایخرد و نوظهور در حال اح

  ی هاییعات کار منعطف و بازنما ، سا ارک  طیدر مح  یآور، آزادنشاط  یهارنگ  هیسا  ریوکارها، زکسب   ریاز سا  شیامروز ب  دمحتوایتول

ن  ن،یدروغ   یارسانه استثمار  در هم  یرویدر حال  ز  ییها مجموعه گزارش   راستا،  نیکارند.  تجربه  ا  ستهیاز  ها  مجموعه   نیکارگران 



ته استثمار  برا  هیدرباره  ا  یو  در  نخست  "سرخط"  اریختانتشار  در  است.  گرفته  چگونگ  نیقرار  به  کا   یگزارش  در    یهافهاستثمار 

 .میپردازیم ز«ی»لم یاره یزنج

 

سالن و خدمات رسان استخدام شده بود و   یرویکافه به عنوان ن  ن یدر ا 98دانشگاه تهران است و سال  ینقاش یسحر، دانشجو  

  .شودیمجموعه جدا م نیاز ا یدستمزد کارگر یایو مزا یدیسنوات، ع  افتی بدون در ت، یپس از چهار ماه فعال

 

  د؛یرا پشت سر بگذار  یهیجلسه توج  دیبا  زیه مجموعه لمورود ب  ی: شما براد یگویمجموعه م  نیخود در ا  تیعاله آغاز فاراو درب  

است؛ چراکه اگر    زیلم  اتیهدف و ارزش، حفظ ح  نیتر. مهمشوندیمجموعه آشنا م  فستیوارد با مانتازه  یروهایجلسات ن  نیدر ا

  !زهیجا یهدف، هر عمل نیبه ا دنیرس ینخواهند داشت. پس برا درآمدب کس یبرا  ییجا  زین روهاینباشد، ن زیلم

 

م  ادامه  ادهدیسحر  در  توج   نی:  م  یروهاین  یهیجلسه  مکلف  مجموعه  مشتر  شوندیزن  نکردن   انیبه  سر  و  حجاب  درباره 

ا  ،یروسر دهند!  تاک  استیدرحال   نیتذکر  برابر  د یکه  پذ  یتیجنس  یدارند،  اصول  د  رفته یاز  مشده  لجمر  علاست  زیموعه    رغمی. 

از    یک یرو و لبخندزنان باشند. من و  اند همواره دلربا، خوشمثال آنها موظف  کنند، یم  یزن استفاده ابزار  یروهایاز ن  ییادعا  نیچن

 !ددنمان کسر کرماه از حقوق   انیو پا میشد مهیجر ،یلبخند مصنوع  تر،بیاز آن عج ایلبخند نزدن  لیبار به دل  نیها، چندبچه 

 

ا  هشت ساعت    نیا  یکافه ط  ی روهای: نکندیم  د یهشت ساعت است، تاک  زیدر کافه لم  یکار  فتی هر ش  نکهیسحر با اشاره به 

ن  یبرا  قهیدق  ۳۰تنها   ا  توانند یم  روها یاستراحت فرصت دارند.  آنکه    ای کنند    میسه بخش تقس  ا یزمان رو به دو    نیانتخاب کنند، 

  یحت  ها، یصندل  یوجه حق نشستن رو  چیاست که ما به ه  نیا  ز،یدر لم  زیرآمیتحق  ی فتارهااز ر  یک یاز آن استفاده کنند.    کجای

 .مینیبنش نیزم یرو دی اگر قرار بر استراحت و غذا خوردن باشد، با ای  میستیدر سالن با د یو همواره با میاستراحت را ندار یبرا

 

از م  ا ی  شتریچنانچه مبلغ صندوق ب  :د یگویداران مصندوق   تیدرباره وضع  زیسابق لم  یروین  نیا  فروش روز باشد،    زانیکمتر 

اندازه جرصندوق  ا  مهیدار به همان  از حداقل    روها یبگم که اساسا دستمزد ن  د یبا  نکته هم  نیشده و از حقوقش کسر خواهد شد. 

 !دهندیتن م تیند، به وضعارد یمال  ازی ن ای اند ها عمدتا دانشجو چون بچه  حال نیدستمزد مصوب وزارت کار کمتر است! با ا

 

 

 

 

 



 

 

 خوش کتاب  یبا بو   بارنی استثمار ا

 

 

 

 :کار در نشر ثالث یروین تیوضع  

  یکه وارد کتابفروش  ی ها مشهور است. زمانفروشبه کارمندها و کتاب  نیو توه  رینشر ثالث به تحق  ریمالک و مد  هیجعفر  یمحمدعل

است که هر سال تعداد    نیا  تی ریدر مد  هی. روش جعفرپردازدیبه فروشندگان م   نیهتوو تنها به    دهد یسالم نم  ی به کس  شودیم

 ی شتریکار ب  شوند،یکار جذب م  یایفرودستان جو  انیشده، که اغلب از ماستخداماز کارمند تازه  ند تا بتوا  کندیعوض م  روین  یادیز

پا  یوازش کنن  از باال  د یدارد که گفته است: پرنسل رو با  ی معروف  یبکشد. او جمله به غ  نییاز    ی میکارمندان قد  یاز برخ  ری]...[. 

که بتوانند از آنها حداکثر   رندیگیبه کار م  یطیو در شرا  یمدت  یفقط برا   راپرسنل    یکتابفروش  رانینشر ثالث، مد  یهایکتابفروش

 کهنیسر کار حاضر باشند. با ا  دی هر روز با  و  حق آف ندارند   مالرانینشر ثالث در ا  یروهاین  کهنیرا انجام دهند. از جمله ا  یکشبهره

 .رندیگیم یروز مرخص کیاست اما آنها  میروز و ن ۲مصوب وزارت کار  یمرخص

 چگونه »ثالث« شد  ثالث   

  یقدرت شد و به سو  یطلبان در وزارت ارشاد وارد زد و بندهااصالح  یو حکمران  ی محمد خاتم  یجمهور  استیثالث از دوران ر  نشر

هماهنگ بود او را    یطلبان حکومتو اصالح  یدولت خاتم  ی فرهنگ  ی هااستیکه با س  یی ها گام برداشت. انتشار کتاب  هیرماس  انباشت

  یطلب که برااصالح  اتیآن در نشر  گریسر د  ک یسر آن در وزارت ارشاد النه کرده بود و    کیکه    ردک  ینشر  ی ایبا ماف  یوارد روابط

شمه است اما  نشر دارد، هرچند کارمند نشر چ  ی ایدر ماف  یایکه نقش اساس  خرم،یزدانی  ی هد. مکردند یم   غیتبل  ی خاص  ی هاکتاب



نزد و مد  کانیاز  ثالث  ن  رانینشر  م  زیآن  بشودیمحسوب  انحصار  یمترجم  یاشتر  ژنی.  انتشار  او    یهاترجمه   یاست که  ضدچپ 

 ی ا. )نمونه ردیقرار بگ  تیز جانب آنها مورد حماو ا  ندک  دایپ   یشتریقدرت عمق ب  یو نشر ثالث با نهادها  هیموجب شده روابط جعفر

فره  نیا  یی از هنرنما مرا هم در عکس  ختهیمترجم  مشاهده  نزددیکنیها  روابط  کسان  هیجعفر  یمیو صم  ک ی(   ن ی چون حس  ی با 

روابط    زیهنر ن  یای ( موجب شده بتواند با مافیمتجاوز آثار هنر  یآغداشلو )پدرخوانده  نید ی( و آیهنر  ی هازن حراج پاکدل )چوب

 .داشته باشد یرونق شود،یاداره م هیپسر جعفر تی ریکه تحت مد ثالث« ی»گالر قی طر نیرا برقرار کند و از ا یاژهیو

بس  ه،یجعفر    انتشارات  یاریمانند  فرهنگ   گر، ید  یهایاز  ظاهر  حفظ  ز  ، یضمن  تعداد  سال  ن  یادی هر  »زرد«  منتشر   زیکتاب 

نشر ثالث ساالنه خروار    افته، یکاهش    دها یو ام  کنند یم   ی در رنج زندگ  ی بار فقر و گران  ریمردم ز  ت یرکه اکث  یطی. در شراکند یم

  ی عموم  اسی تا از    کندیبازار م  یروانه  یشاد  یبرا  ی عرفان  یهاشاد« و انواع روش  یو »زندگ  ت«یخروار کتاب مروج »رمز و راز موفق 

»زن  بیج از جمله کتاب  انباشته شود.  نشر  برا  ؛ی فیک  یدگمالکان  با  یزندگ  یآنچه  برا  م«یبدان  دی بهتر  از   تیآموزش »رضا  یکه 

  دی  نیچنترجمه کرده است. نشر ثالث هم  هیهمسر جعفر  ،یلیجل   ا یمنتشر شده و آن را رو  «ی»مفهوم ذهن  کیبه عنوان    «یزندگ

به کتاب    توانی»ساخته« شده است م   لثکلمه توسط نشر ثا  یواقع   یکه به معنا  یی ها دارد. از جمله کتاب  یسازدر کتاب  ییطوال

از   یی پرت و پال  یدهیگزصابر ابر است و  ی نستاگرامیا یهاکه متشکل از پست رد«یمیقرمز م ی ماه  کی ی کنیمکه فاش  ی»هر راز

 .است هیوساز، دختر جعفرحاصل ساخت یدوم  نیها« اشاره کرد که ابا نام »عاشقانه ی فارس یعاشقانه یشعرها

از فروش کتاب  یکینزد  قیطرز  ا  هیجعفر به    ها یتیکتاب، دعوت مداوم سلبر  یهازرد، حراج  یهابا صاحبان قدرت و سود حاصل 

که مازاد آن را    افتهی دست    یو روابط   هیبه سرما   شود،یکه در نشر ثالث برگزار م  هیریخ  ی هاو مراسم   هایکتابفروش  یهاجشن کتاب

احداث کارخانه، کار ساخت راه ماساخت  سازودر  و   ی رستوران روح  یعنی  مخان،ی کر  یهارستوران   نیترمتیقاز گران   یکی  یازاندن 

 یهیاول  ینشر، عالوه بر شعبه  یای وابسته به ماف  یهایاز کتابفروش  گرید  یمانند برخ  نیچنکرده است. نشر ثالث، هم  یگذارهیسرما

کر در  اخ  مخان،یخود  سال  چند  د  ریدر  ا  یگریشعب  تازگ  هیهال  مال، ران یدر  به  هد  ی و  رابطه  سیتاس  مال شیدر  است.   ی کرده 

عل  هیجعفر  ی محمدعل  کینزد ا  ،یانصار  ی با  اول  ی کیباعث شد    مالران یمالک  اافتتاح  یهافروشگاه  نیاز  در  تجار  ن یشده    یمرکز 

 .فروشگاه نشر ثالث باشد

افسانه  هیجعفر  یمحمدعل  میعظ  ثروت ر  یهاتمام  مورد  در  م  «یفرهنگ   یگذارهی»سرما  یهااضتی سابق  باد  بر  جعفردهدیرا   ه ی . 

او    یبرا  ی شده است که توانسته ثروت هنگفت  یاییا یو ماف  ی نشر وارد روابط مال  کی  تیریمد  یاست که به واسطه  یمالکان   ینمونه 

ب بار  ااوردیبه  با  ن  نی.  با  ارتباط  در  کتابفروش  یرویوجود  فروشندگان  و  کارمندان  اص  یهایکار،  ثالث،  بهرهل  نشر    یکشمقدس 

 .پابرجاست یل یو تعط یو بدون مرخص منیناا ی در مقابل شغل یحداکثر

 

 

 

 

 

 



 

 

 بندرعباس  ی ونقل کاالحمل  یهااستثمار در شرکت

 

 

 

بخش حمل  یکی    در  شاغل  کارگران  کاالاز  »اکثر  یونقل  است:  نوشته  کاالحمل  یهاکارکنان شرکت   تیبندرعباس    ی ونقل 

 .دنیم  لیکار کورد و عرب تشک یروین  یو تعداد محدود یالنیگ نیرو مهاجر ییرجا یبندرعباس در اسلکه

ه  یخصوص  یهاشرکت   نیا قوان  چیبه  اداره  نیعنوان  رعا  یضدکار  هم  رو  کار  کنند،ینم  تیکار  روز    م،یندار  یمشخص  یساعت 

 .بار نباشه تا تعطیل باشیم  نکهینشده، مگر ا  فیما تعر یتعطیل برا

که کارگر سر  مثال از صبح    کنند، یکار م  یی سخت آب و هوا  طی ها مشغول به کار هستند در شراشرکت  ن یدر اه  ک  ی کسان  تیاکثر

نیست که چه ساعت  رهیکار م اکثرا شب  یمشخص  و  برگرده  دارن. حت  یکاربه خونه  هشت   دیساعت شا۴8گاها در طول    یهم 

 .ساعت هم استراحت نکنیم

ها  شرکت  ی شه. برخکار هست که همون هم پرداخت نمی  یحقوق اداره  یهیفقط پا  کنند یم که تنظیم    یی قراردادها  یهمه   

 «.شهکار به کارگرها پرداخت نمیعنوان اضافه چی. در ضمن به هدنیهم به کارگر حقوق م ترنییپا  ی و حت ۴۲۰۰،  ۵۵۰۰

ن  یکشبهره    استثمار  تصو  یرویو  به  کجا  یریکار  هر  در  ن  ییمتداول  تبد  ارک  یرویکه  است  کار  به  است.    ل یمشغول  شده 

را به    طیشرا  نیتریرانسانیتا غ   کنندیاستفاده م  کارثباتیو ب  سازمانیاز کارگر ب  یمنصبان دولتو صاحب  رانیو مد  هیصاحبان سرما

کرد، روشن    میواهخ  است و به مرور آنها را منتشر  دهیکه تاکنون به دست ما رس  یتجارب  یوعه کنند. در مجم  لیکارگر تحم  یطبقه 

با هم ندارد. قصد    یبندرعباس و مشهد و املش، اوضاع چندان تفاوت  یتا مراکز کار  ختتیپا  یهایها و کتابفروشکه از کافه  شودیم

هرچند در صورت لزوم   ست،ین   هیصاحب سرما  یدهیکشان اتوکشبهره  و ظالم    ان یکارفرما  «یتجارب »افشامجموعه  نیما از انتشار ا

رسو م  ییااز  استقبال  امیکنیآنها  ما  قصد  بخش  نی.  کارکنان  و  کارگران  که  همد  یهااست  بب  گریگوناگون  در    نندیرا  بدانند  و 



به    یکه آنها را به لحاظ منطق  ابهمش  یتی. وضعبرندیکار، به سر م   طیاز مح  ی ناش  یجزئ  یهامشابه هم، هرچند با تفاوت  یتیوضع

 .بدهد وندیبه هم پ  زین ینیو ع  ی به صورت ماد د یو با  دهدیم  وندیهم پ 

 مشهد یآنسه یفروشینیریاستثمار در ش

 

 

 

موارد   یبر برخ  یبلکه حت  ست،یها نه تنها بهتر از تهران نمنصوب آنها در شهرستان   رانیو مد  هیصاحبان سرما  یرانسانیغ   رفتار   

وحش  نیا ا  ترانهیرفتار  در  تجربه  نی است.  ش  ی کی  یمتن  سابق  کارگران  م   یآنسه  ی فروشینیریاز  را  از    ی کیکه    میخوانیمشهد 

 :شهر دارد نیکه سه شعبه در نقاط مختلف ا استمشهور مشهد   یهایفروشینیریش

 .انجام بده  روهایکه دوست داره با ن یاجازه داشت هر رفتار یداخل ریداشت و مد ی داخل ریمد کیشعبه  هر»

از    یکار  ساعت تا    9ما  بود  ا  ۱۱صبح  )در  با  ۱تا    یسبتنام  امیشب  هم  وقت    می موندیم  دی نصف شب  سر  هم  بعد  روز  صبح  و 

زمان کار تازه حقوقمون به مدت  نیا  یو در کل برا  کردنیکار م  هایوقت هم بعضپاره  ی وقت بودن ولتمام  شتریب  روها ی(. نمی آمدیم

 .به قانون کار دیرسیزور م

  یبندبسته  یهاو کارتن  لیآج  یاون هم در محل دپو  م،یداشت  و ناهار   حتاسترا  یساعت اجازه  ۵/ ۱زمان ما فقط    نیکل ا  در   

 .میدراز بکش کمیکارتن   یرو میتا بتون ادیب رمونیگ نشونیر جا که ب. هینیریش

کس  یلیخ  ی داخل  ریمد  زیرآمیتحق  یرفتارها و  بود  بده.    توانستینم   یآزاردهنده  رو  اتفاقا    یکی   کباریجوابش  که  رو،  دوستانم  از 

 .حیو البته تفر هیتنب یو شلنگ آب رو روش گرفت برا اطیتشنج کرده بود، برد تو ح عصاب داشت و چندبار بعلت فشار کارا مشکل



شدم.    خیبار به علت لبخند نزدن توب  کیو خود من    میبا لبخند صحبت کن  دیبا  یبود که با مشتر  نیکه داشتن ا  ییدها یاز تاک  یکی

خانم    یروهایو چندبار ن  میدیکشیدراز م  هاخچالیپشت    یاز شدت خستگ  اوقاتیکه ما بعض  ودب  ادیکه آنقدر فشار کار ز  یر صورتد

 .مجموعه از حال رفتن

 دنیمسئول چ ها خچالیکه پشت  ی کارگر بود. کسان یطبقه نی کردن هم  یبندمجموعه بود طبقه  ن یا یکه تو ی بیعج ستمیس کی

)مسئول ترازو , صندوقدار, مسئول سفارشات(   گهید  یهاغرفه  ی و همهوق  حق   نیکار رو داشتن و کمتر  نیتربودن سخت   ینیریش

 .تر بودنباالدست ییجورای

  ر یبلد بود من بودم. مد  وتریکه کار با کامپ  یشدم مسئول سفارشات، البته بمدت محدود چون تنها کس  یخودم بعد مدت   من   

خواست    نیکه بعلت امتناع از ا  کنم،یه حقوقت اضافه مر[تومن بزا]ه  ۱۰  یریکه از بچه ها بگ  یایر سوته  گفتیبه من م  یداخل

 .شدهیمسائل رو متوجه م یسرکی یچجور نیکه ا  دمیفهم ی زود از سفارشات کنار گذاشته شدم. ول یلیخ

ن  یم یتا  کی استخدام  به  کردن  و   ییروهایشروع  بودن  شده  آزاد  زندان  از  تازه  پ   که  بو  یانهیشیبخاطر  مجبور  داشتن   دن که 

 .کنند  افتیحقوق رو در نیکارها رو انجام بدن و کمتر نیترسخت 

نداشت  یاجازه  ما    رو  مجموعه  حسابدار  با  کردن  چند  میصحبت  بلعکس.  ف  نیو  درخواست  کرد  شیبار  چون   میحقوق 

وارحقوق  کمتر  ا  میدینم  یحقوق  ش یف  گفتنیم   یول  شد،یم  زیهامون  علت  به  بنده  حسابدار  نکهیو  از  فم  تونستم    ش یجموعه 

مجبور بودن حقوق   نهایو ا  شدیم  ادیز  مونیکار  میکه تا  ییهازمان  میدیاخراج شدم. هم من، هم حسابدار )تازه فهم  رمیبگ  یحقوق

 .به کسر حقوق زدن( کردنیبپردازند شروع م یشتریب

اونجا مشغول بکار    م یکردیاهم کار مب   که در آنسه  یمحلمون و سه تا از دوستان   ی هایفروشینیریاز ش  یک یرفتم به    ش یروز پ   چند

کار    یاگهید  یبازده بودنشون اخراج شده بودن و داشتن جاسال کار، بعلت باال بودن سنشون و احتماال کم  ۱۲شده بودند. بعد از  

  یرگیعمل قلب باز و د  شونیکیعمل کرده بود.    کمر  سکید  ی کیسال سن داشتن و    ۶۰  یزان باالیعز  نیا  ی. هر سهکردنیم

 « ...سیعمل وار

  ر یز  یچه کسان  ها ی نیریش  نیو فروش ا  دیتول  یکه برا  میاوریب  ادیبه    میخوریآنسه را م  یهاینیریکه ش  بارنیبد نباشد ا  د یشا   

کار شاغل در    یروین  تیاست از وضع  یکوچک  ریآنسه تصو  یفروشینیریاند. شاند و جان کندهشده  ریاند، تحقفشار کار از هوش رفته

ش  ها یقنادب  اغل هم  هایفروشینیریو  ن  تیاکثر  نیچنو  ز  یرویمطلق  در  جدبرده  زیمهم  ریکار  دوران  سرما  د، یداران  و    هیعصر 

 .یکشبهره

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دُرُست تَن  ی هااستثمار در فروشگاه

 

 

 

ن  ی کشبهره  یسازیعاد    غ   یروی از  رفتار  و  چنا  ان یکارفرما  ی رانسانیکار  کارمندان  و  کارگران  قوانن  با  وضع  که   نیاست 

اند. خواندن شده  لیتبد  یو عاد  یه یبد  پاافتاده،شیپ   یپرسنل به اخراج به مسائل  یدائم   دیو تهد  هاهیو تنب  هامه یجر  رانه،یگسخت 

  را جزو حقوق کارفرما به  دها ی و تهد   هاهیو تنب  نیقوان  نیو وضع ا  شودیتجارب نوشته من مجموعهیا  یهاپست  ریکه ز  یی هاکامنت

م  آورندیمار مش زندگ  هیروابط سرما  یسلطه   دهدینشان  تمام شئون  بس  یبر  برخ  یاریموجب شده،  موارد   یکه  آنها خود در  از 

 .کنند هیرا توج یکشبهرهاز   یاشکال نیچن کنند،یم  یزندگ  تیوضع نیتحت فشار هم یگرید

 

»تن    فروشگاهفروشگاه  لباس  ی درست«،  فروش  ژست  با  که  ال  ده دشیتول  یهااست  بهره  یعیطب  اف یبا  و  را    یکشاستثمار 

»تنکندیم  «یی»سبزشو مالکان  رسانه.  در  موفق  ی وطن  ی هادرست«  زوج  عنوان  دستفروش  شوندیم  ی معرف   ی به  از  شروع    یکه 

  ی هانهرسا تا ( لیشعبه در تهران و چهار شعبه در مشهد، اهواز، کرمان و اردب هاردارند با هشت شعبه )چ ی اند و اکنون فروشگاهکرده

 هیشده و به حاشدستفروشان سرکوب   ریرا نشان دهند و تصو  قه« یدق  کیدر    تی»موفق  یهابه سهم خود راه  تیدر خدمت وضع



تصورانده با  را  تجربه   نیگزیدستفروشان سابق موفق جا  ریشده  ادامه  در  فروشگاه »تن  یکی  یکنند.  فروشندگان سابق  درست« از 

 :دیخوانیکالج را م یشعبه 

 

 .دمیم حیرو توض "درستتن" یتو مجموعه یپرسنل نیقوان

من که چند روز کالس داشتم کنار    طیبود و با شرا  یآدم خوب  یانسان   یروی. مسئول نکردمیدرست کار م تن  یبرا  مییدانشجو  دوران

صفحه شرح   نیخوندن چنده  پل کالج شدم. ساعت اولِ روز اول من رو تو اتاق کنار صندوق مشغول کردن ب  یاومد و عضو شعبه 

 .به عنوان فروشنده بود ریبه نفع مجموعه و تحق طین. تمام شراچسبونده بود واریکه به د نیقوان

چند   یحت  ینشستن برا   تیممنوع   ، یطوالن  م یتا  یبرا  ستادنیا  کرد،یاز حقوق رو کم م  یادیدرصد ز  ریتاخ  قهیهر ده دق  یبرا   

از در ساختمون که به   دی ساختمون بود و با  نیرزمیشعبه ز  یبهداشت  سیت سرپا! سرواع حدودا هشت س  یعنیپرسنل    یبرا  قهیدق

به    ازی. در ضمن حتما ندیکشیطول م  دینبا  قهیاز پنج دق  شتریبود و ب   ریو دست مد  اشتد  دیو کل  می شدیوارد م   شدیباز م  ابونیخ

تا داشت.  دق  می اجازه  پونزده  حدودا  س  قهیناهار  ممنوع    گاریبود،  موزبوکال  مرکز  کید،  دفتر  از  شا  شد یم  یپل  یشعبه  اون    د یو 

 ی قه یسل  دنیقطعه رو ده بار گوش بده و هشت ساعت پرسنل مجبور به شن  هی  خواستیدلش م   کرد یم   ی پل  رو  کیکه موز  یشخص

از اتاق پرو    دیاب  که در صورت تماس  ،یتماس اجازه داشت  یممنوع بود و فقط برا  یبودن. استفاده از گوش  گهینفر د  هی  ییقایموس

 .و نه داخل فروشگاه  رونینه ب شد یاستفاده م

 زدنیو باالجبار لبخند م  داشتنیپشتشون نگه م  دیهاشون رو باپرسنل دست  یباستان   یهالمیمثل ف  یوارد شدن مشتر  موقع   

بود(،  ما هستم حذف شده  ش  ارباب من غالم  ی)فقط کلمه  رفتنیم  حیتوض  یبرا  دی با  کردیصداشون م  یکه مشتر  یو فقط موقع 

پرسنل   عنوان  به  باتا هفته   دیجدشما  م  د یها  نم  کینزد  یبه مشتر  یو حت  یکردیسکوت  پرزنت    یبرا  یحت  یعنی! )یشدیهم 

رو به چشم   شهیکه عضو مجموعه م  یمجموعه عمل کنن و هر کس  گذارهیپا  یبه اصول احمقانه  دیهم با  یکردن و آداب اجتماع 

 !(شناسهیرو م  یمعاشرت بلده و نه روابط اجتماعآداب  نهکه  ننیبیم یکس

 .شدیم مهیکوچک نداشت وگرنه جررو به اسم یصدا کردن کس  یاجازه  یکسچیه

دار و  به جز صندوق   د،یشیپرسنل م  یاندازهیب  یبه شعبه، کامال متوجه عمق فاجعه و خستگ  یبار سر بزن  کیدر کل که شما اگر   

شما حق اعتراض و پاسخ    ،یاز طرف مشتر  یاحترامیخدمت کنن و در صورت ب  یبه مشتر  د یبا   زیو کنغالم  ل  مث  هیشعبه، بق  ریمد

 «.شد یخواه مهیو جر یرو ندار

ها  فروشگاه  یاست؟ در همه   نیچن  ایدن  یجادر همه  تیاست؟ وضع  ی شغل فروشندگ  یهاشرطشی پ   نهایاست؟ ا  یعاد  نهایا   

کار    یرویها غلط است. نفروشگاه  یو همه  ا یدن  یجاهمه  تیوضع  ، یشغل فروشندگ   یهاشرطشی خب پ   اریاست؟ بس  ن یاوضاع هم

تمام تحق  نیا  ی شاغل در  و  کار  بار فشار  توه  ریمراکز  ناد  ن یو  م   ده ی و  را تحمل  نظم مسلط    نها یا  یو همه  کند یگرفته شدن  را 

 ..کنند یسازیآن را عاد میبگذار د یو نبا  ستین ی ها عادگرفتن انسان ی . به بردگدهد یجلوه م «یما »عاد یبرا رانهداهیسرما

 

 



 

 

 

 

 ک یروب  یکارخانه  در  استثمار

 

 

 

  ی به عنوان »سازنده  یاست که در اغلب مراجع ثبت  یاخودرو کارخانه  رانیدر جاده مخصوص کرج و پشت ا  کیروب  یکارخانه   

کر  یهاقالب ظروف  وسا  یستالیشکالت،  ا  یمعرف   «یبندبسته  ل یو  اشده  اما  برا  ی معرف  ن یست  واقع  تول  یدر    ی اصل  دیپوشاندن 

 ک یروب  یخودرو است. کارخانه  رانیا  یبرا  یآن قطعات   یاصل  دیقرار دارد و تول  ارخانهک  نیاست که در مجاورت هم  کیروب  یکارخانه

تول  کنترل،موت یر  لومترشمار،یک  یصفحه   رینظ  یپژو و سمند قطعات  د،یپرا  رینظ  یهال یاتوموب  یبرا را   دیداشبرد و قطعات مشابه 

  ن یکارخانه، چند  نیآوانس مالک ا  کی. روبشودیآن م  لکانما  بی نص  یزد و بند با صاحبان قدرت سود سرشار  یو به واسطه  کندیم

ا  ی کی.  کنند یم  دیتول  ی کارخانه در همان منطقه دارد که هر کدام محصوالت متفاوت شته ما نو  یبراکارخانه    نیاز کارگران سابق 

 است:

هر لحظه که در مقابل کارفرما    ی عنی.  بستندیو بعد از سه ماه کار تازه با شما قرارداد م  بستیشرکت اوال با ما قرارداد نم  نی»ا   

م  یکردیم   یستادگیا اولکردندیاخراجت  توافق  در  روز  هی.  بود  ما گفته شده  با  یبه  از مدتمیکن  دیتول  دیچهارصد قطعه  بعد    ی . 

  دیقرارداد جد  کی  د یبا  نیا  ی. من چون با قانون کار آشنا بودم گفتم برادیکن  د یچهارصدتا سه هزارتا تول  یکه به جا  اومدن گفتن



که در آنجا    ی . متاسفانه اغلب دوستانردیبه کارگر تعلق بگ  یوربهره  د ی و نسبت به تعداد با  شودیوارد بحث کنتراکت م  نی. ادیسیبنو

خواست تن ندادم و   نیمن را چون به ا  یخواست کارفرما تن دادند. و ل  نیو به اجبار به ا ند نداشت ی الع انون کار اطاز ق کردند یکار م

 .«ردیبه من تعلق بگ یکاریب یمه یساعت ب کی  کهنیخودم را خواستم، اخراج کردند بدون ا یعیحقوق طب

کار و   یرهیبه ارتش ذخ  یادیده شدن تعداد زو افزو  یارکیگسترش ب  ،یفقر و فالکت عموم  قیکار، تعم  یرویشدن ن  ثباتیب   

کار را بدون    یروین  یخواهاعتراض و حق  نیبا کمتر  رانیمالکان و مد  ه،یموجب شده است صاحبان سرما  یکارگر  یهانبود تشکل

هستند    یگرسرکوبگر و غارت  یدست نهادهاهم  هیصاحبان سرما  بیترت  نیکنند. به ا  نیگزیاج  یگرید  یرویاخراج و با ن  ی تبعات  چیه

 . کنندیو استثمار را فراهم م  یکشبهره طیکارگر شرا یکه با سرکوب طبقه

حمل و نقل کاال    یهاشرکت  راز،یدر ش  ینشر ثالث، مطب دندانپزشک  ز،یکار در کافه لم  یروین  تیگذشته از وضع  یدر روزها   

کار مختلف به دست    یهاط یاز مح  ی. تجارب متعددمیدرست خواندتن  یهامشهد و فروشگاه  یآنسه  یفروشینیریدر بندرعباس، ش

رس منتش  دهیما  مرور  به  را  آنها  که  روزها  میخواه  راست  در  لم  ندهیآ  یکرد.  کافه  فروشگاه  ز،یبه  و  ثالث  باز  تن  یهانشر  درست 

  انیکارفرما  «یما »افشا یه یکه قصد اول م یکرد د یاند. تاکنوشتهما  یها برامکان نیاز تجاربشان در ا یگشت که افراد مختلف میخواه

را بشنوند و    گر یهمد  یکار صدا  یروین  ها ینگارسلسله تجربه   نی در ا  میخواهی. ما ممیکنیآنها استقبال م  ییهرچند از رسوا  ستین

هد و نام شما محفوظ خوا  تی. هودیسیو استثمار بنو  یکشبهره  ی هاما از تجربه  ی. برانندیمشترک و مشابه خودشان را بب  یتجربه 

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 انه ی رااستثمار در شرکت صفا

 

 

 

استثمار   اتیمربوط به تجرب  یها پست  ریتا کارمندان نمونه، ز  یراض  انیاز مشتر  ه،یصاحبان سرما  نیکه انواع مدافع  ی حال  در   

  دهند، یجلوه م  ی و عاد  ی هیو بد  یعیبرا ط  نینو  یدارو برده  گذارندیکامنت م  رانیاند و در دفاع از »حقوق« مالکان و مدشده  دایپ 

تجرب  یانبوه رس  کار  یروین  اتیاز  ما  تمام  ده یبه دست  مرور  به  که  خواه  ی است  منتشر  را  کارکنان شرکت    یک یکرد.    میآنها  از 

اگر    ی کس  کنند یم  هیکه توص  ی دارد که کسان  تیتجربه از آن رو اهم  نیما نوشته است. خواندن ا  یخودش برا  یاز تجربه   انهیصفارا

که در اغلب اوقات نابود    یزیآشنا شود که در آن تنها چ  یایو ادار  کیراتکند با روند بوروک  کار مراجعه  یدارد به اداره  یتینارضا

 .کار است یرویحقوق ن شودیم

نرم  کی  انهیصفارا    گوناگونغول   یافزارشرکت  شعب  که  پ   یآساست  قرارداد  طرف  و  دارد  کشور  سرتاسر    یمانکاریدر 

شرکت نوشته   نیاز کارکنان سابق ا  یکی.  رانیقدرت و ثروت در ا  یایبا روابط آشکار با ماف  یکل کشور است. شرکت  یهای هردار ش

 :است

ما رد کرده بود    یکه برا  یای. عنوان شغلمی کار کرد  یفن  بانیو پشت  سینومن و هفت نفر از همکارانم سال ها اونجا بعنوان برنامه»

 م یازش درخواست کرد  یو وقت  دادینم  یحقوق  شیبر اساس حداقل دستمزد پرداخت کرده بود. به ما فرو    مهیباپراتور تلفن بود و  

 .د یاین  دیتونیم نیخوایکه هست اگر نم نهیببند گفت هم یو حساب  رستکه باهامون قرارداد د



 .مینداشت ی شغل تیکم بود و هم امن یلیچون هم حقوقمون خ رونیب م یما از اونجا اومد جهینت در

بار   ک یکار   یکار، اداره یاداره م یکرد ت یاومدن ما گذشته و هنوز حقوق و سنوات ما رو پرداخت نکرده. شکا رونیسال از ب کی االن

 .کنهیسنوات رو کم م  دهیم  یباز را ی زنی. اعتراض مکنهیرو حساب نم یمرخص دهیم یرا

 .میریگبحقوقمون رو  میسال گذشته و ما هنوز موفق نشد کی

  د ی حقوق با  نیکه ا  م یکار گفت  یبه اداره  نویا  ینداره. وقت  یاون پول ارزش  گهید  ن ییپا  ادیکه هر روز ارزش پولمون م  تیوضع  ن یا  با

اونجا هم    که  د یکن  تیعدالت شکا  وانید  د یاومد بر  یی نها  یرا  یوقت   نیتونیو شما م  م یندار  ی قانون  نیبه روز حساب بشه گفت همچ

 « .میبالش باشسال دن کی د یبا

از اچنان      ر یامور گ  یروند ادار  یطوالن  یکار در چرخه  یرویکار، ن  یبه اداره  تیدر صورت شکا  ی حت  دیآیتجربه برم   نیکه 

است که صاحب   یدر حال  نیندارد. ا  یارزش  گریکند که د  افتیرا در  یو اما، ممکن است بتواند حقوق  دیبا شا  ت، یو در نها  کندیم

پول   یخودش است پول رو  یه یو بد  یعیکار به دنبال حقوق طب  یاداره  یکار در راهروها  یروی ندوران که    نیا  در تمام   هیسرما

از گرده  یگر یسودآور د  یانباشته، قراردادها تازه  یرو ین  یبسته و تسمه  آنچه طب  ده یکش  ی گرید  یشدهاستخدامکار  و    یعیاست. 

 .ستین ی عیطب یپرداخت حقوق است. بردگاست   یهیبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 کافه سام  در  استثمار

 

 

 

و جزو حقوق    یهیبد   ،یعیکار طب  یرویاند هشت ساعت سر پا نگه داشتن نما فرموده  یهاپست  ریز  هیمدافعان صاحبان سرما   

  ی حت  ه،چیمفاصل و ماه  یماریها بسال  متیکار به ق  یروین  یبرا  کنندیفرض م   یهیو بد  یعیاست. آنچه آنها طب  هیصاحبان سرما

از   ی کی  یریگاعتراف  یبرا  یبدانند سر پا نگه داشتن زندان  ستی بد ن  هیسرما  چاکنهیس  انمدافع  نی. اشودیبعد از ترک کار تمام م

 ی زیآن چ  ن یبوده است. ا  یمانند الجورد  یجالد  یمورد عالقه  یهااز روش  ی کیشصت و    یدهه  یهال در زندانمتداو  ی هاوه یش

سرما مدافعان  که  عاد  کنند یم  هیتوج  هیاست  را  آن  صا  دانند یم  ی و  م  هیسرما  حبانچون  اعمال  را  »سامکنندیآن    یک یکافه«  . 

کوتاه با    یکه در مدت   یا»متفاوت« آن قهوه بزنند و عشق کنند. کافه  طیو مودب است تا در مح  یراض  انیمشتر  نیکول ا  یهاپاتوق 

کافه  سام  یبایز  یلف در سطح شهر تهران افتتاح کند. اما پشت چهرهمخت  یتوانسته شش شعبه  هیاز سرما  یمیانباشت حجم عظ

از کارکنان سابق    یکیکار نهفته است.    یرویاز ن  یکشر و بهرهاز ستم و استثما   یقیعم  یاهچالهیکار س  یهاطیمانند اغلب مح  زین

 : سدینویفرشته م ابانیخ یشعبه یکافه«»سام



تا    گذشتیسه ماه از شروع کار م  دی با  یکافه استخدام شدم و حتحقوق در سام  نیکمتربا    ییآشنا  قیطر  از  9۴  سال  »حدودا   

از قرارداد را   یانسخه   کهنیالبته بدون ا  بستند،یو قرارداد شش ماهه م  گرفتندی. موقع استخدام از ما سفته مکردندیم  مهیما رو ب

ز  لیبه ما تحو ا  می کردیامضا م   دیجد  یسفته  د یقرارداد جد  دیتمد   مان دهند. در    ی شود. حت  لیتحو  ی قبل  یهاسفته   که نیبدون 

 . شدیداده نم لیهم سفته تحو حسابه یمنوقع تسو

مرخص  در    ما حق  قرارداد  اول  نم  یول  میداشت  یروز  اصال  واقع  مرخص  میتوانستیدر  ا  می برو  یبه  د  کهنیمگر  را    یگریکس 

روز اصال امکان نداشت روز جمعه باشد. روز  ک ی ن یروز استراحت که البته ا ک یو  م یکردی. شش روز هفته کار ممی کردیم  نیگزیجا

ب  یرسم  لیتعط کار  سر  اگر  قانون  ول  دی با  ییایطبق  شود  برابر حساب  دو  روزت  آن  سام  یحقوق  تعطدر  روز  اگر  حضور    لیکافه 

 . شدیهم موجب کسر حقوق م ی. هر اشتباه کوچکشودیاز حقوق شما کسر م دینداشته باش

ها  . صبحمیاستراحت داشت  قهی دق  ستیو فقط حق ب  م یستادیایسر پا م   د یکال با  م یو ن  ازده یتا    میاز ساعت سه و ن  یکار  فتیش  رد

 . میبود لیتعط  دینوروز هم فقط روز اول ع  دی . در ع میکردیصبح کار را شروع م  ۷از  دی هم با

 .  میکردیرا تحمل م یداری ب دی به زور با ها و شب می ماندیاز افطار تا سحر سر کار م  د یماه رمضان با در

را ظاهرا اشتباه رد کرده و    مهیب  ستیل  یمتوجه شدم حسابدار  رمیبگ  یکاریب  یمهیگرفتم و خواستم ب  حسابهیدر آخر هم که تسو 

 را هم نداشتم.«  یکاریب یمهیامکان استفاده از ب بیترتنیبه ا

با    ستادنیا  ارو ی. و رومیرو هستو ظلم روبه  یاز ستم و نابرابر  یمیه حجم عظبا چ  ند کیآشکار م  اتیتجرب  نیا  کردن  مکتوب   

 . میشیندیب زیمبارزه با ستم ن یهابه راه دیبا  آوردیم  ادمانیستم است که به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تهران   کتاب  باغ  در  استثمار

 عدالتخواه   ی ونرهایلیم 

 

 

 

 

برا  ی تجارب  مجموعه  در     استثما  یکه  مورد  در  بهرهما  و  ن  یکش ر  هم  یرویاز  شده،  ارسال  جناح  یدستکار  تمام    ی هاآشکار 

  ی حکومت  ینهادها  یبانیو پشت میمورد تکر  ن«یو »کارآفر  گذار«ه یکه تحت عنوان »سرما  یخصوص  یه یصاحبان سرما  زیو ن  یحکومت

  یدستهم  نیتجارب ا  نیاز افشاگرتر  یکی  کار در »باغ کتاب تهران«  یرویاستثمار ن  دی. شاشودیم   دهید   یبه روشن  رند،یگیقرار م

دارند که علنا و عمال از آن   ی منافع مشترک  هیسرما  یحاکمان و مرتبطان با آنها و منتفعان از حکمران  لیصدر تا ذ  میباشد تا بدان

ه خصوص ب  یبا ژست عدالتخواه  ریاخ  ی هاکه در سال  یکس  ،ینیحس  دیمج  د یس  تیری. »باغ کتاب تهران« تحت مدکنندیدفاع م

حوزه صدا  یدر  کرده  تالش  صنف  یخواهحق  یآموزش  صدامعلما  ی جنبش  در  را  رقابت  ین  به  را  آن  و  کند  ادغام    یحاکم 

ام  لیتقل  یحکومتدرون او  معاون  شد.  افتتاح  م  گرید  یکی  یخراسان  ریدهد،  در  روز  و  شب  که  است  عدالت«  »کاسبان   ورد از 

 یبا عنوان »صدا  یبه ظاهر مستقل  یروز کارگر با برنامه  یحکومت-ی دولت  ی هابرنامه  ی نیگزی. جازندی»کارگران« و »عدالت« حرف م

ا  یخراسان  ری(، امیکارگر  یحوزه  کاریتی)خبرنگار امن  یمحمدول  لیشامل اسماع  یبیکه ترک  صدا«یب او را ب  نی)که در   شتر یمتن 

عل  میخواه مقاومت  ینما)چپ  یراللهیخ  رضا یشناخت(،  علیمحور  بس  یغفارریم  رضا ی(،  محمد  یجنوب  پارس  یجی )کارگر  و   )

  ی مبارزات کارگر   هیاست که عل  یایتیامن  یدیخط جد  یدهندهوطن امروز( نشان   یاصولگرا  یروزنامه  یاقتصاد  ری)دب  ینجارصادق



 ی وم حکمراندر تدا  یروشن  ی»کاسبان عدالت«، منافع ماد  نیا  زا  یبرخ  مینیبیمتن م  نیکه در اشکل گرفته و متحد شده. اما چنان

 خودشان هم گره خورده است:  یشخص یو اقتصاد یبه منافع ماد  یانحراف جنبش کارگر یدارند و تالش آنها برا هیسرما

نباشد نگاه  د ی»شا    )شهردار   ۱۳8۳کتاب در سال    ی دائم  شگاه یتهران: طرح نما  یشهردار  یهااز طرح  ی کیبه    میندازیب  ی بد 

 . بود( دنژای زمان محموداحمدوقت آن

تعد  نیا و  با جرح  بهره   ۱۳9۶در سال    ییهالیطرح  به  تهران«  »باغ کتاب  عنوان  برهه صدادیرس  یبرداربا  اعتراض    ی. در همان 

ناشراز صنف کتاب  یبخش و  آن  نیفروشان  که مجموعهبلند شد.  بودند  معترض  نابود  یاها  باعث  باغ کتاب،  ابعاد  از   یاریبس  یبا 

خواهد  یهایکتابفروش شهر  برادش  داخل  کتابفروش  ی.  فقط  که  شود  ذکر  است  الزم  مجموعه  ابعاد  کتاب    یدرک  باغ  بزرگسال 

ب بزرگ۳از    شی)سروستان(  مرکزبرابر  کتاب  شهر  کل  از  نگران  یتر  و  مسائل  تمام  وجود  با  و  درهرحال    ۀ مجموع   ن یا  ها،یاست. 

 رسماً افتتاح شد.  ینیسح دیدمجیس  تیریدو تحت م  باف یو محمدباقر قال ی جانیالر ی بزرگ،با حضور عل

کار به    یروی: استثمار نمیبگو  د یباغ کتاب، در چندجمله خالصه کنم با  یِخودم را از کار کردن در کتابفروش  ۀبخواهم تجرب  اگر   

وز در ر  کیاند  وظف کارگران( م  د ی»عدالت خواهانه«. کتابفروشان )بخوان  یبا پوشش  هادهیا  نیتربرال ینئول  بردشیو پ   یرعمومیخ  ۀبهان

ساعت در روز    ۱۵زمان به    نیو ا  افتندیزمان ب  د یبه فکر تمد  رانی کار حاضر باشند. )البته ممکن است مد   ل ساعت در مح  ۱۳  ان،یم

حقوق   شتریو عمالً با شعار کار ب  تیریدرابتدا در سمت مشاور و بعد معاون مد ی خراسان ریتر شد که امبغرنج  ی هم برسد.(مسئله زمان

کتابفروش   8از    شیبه ب  یازین  یهزارمتر۳  یکرد و اعالم کرد که کتابفروش  لیتعد   ااز کارکنان ر  یوعه شد، برخکمتر، وارد مجم

کتابفروش هم  آن  روزها  یایندارد،  در  ا۶  زبانیم  ل یتعط  یکه  است.  نفر  ن  نکهیهزار  تعداد  کردن  کم  فشار  روها، یبا  ه  یچه  ر  به 

که عموماً هم    کند یکار را جذب م  ۀبدون سابق  یروهایستان باغ کتاب، معموالً ناصالً محل بحث نبود. سرو  شودیکتابفروش وارد م

ن به حقوق خود  م  رانیدست مد  نیو هم   ستندیآشنا  باز  ب  گذاردیرا  آن   شتریتا  ااز  بکشند؛  کار  به  نی ها  امعبارت  زبان  از    ر یوفور 

 . شدیم دهیشن یخراسان

امدت  نیانگیم    برا  نیزمان کاردر  ن  ک یکار،    یروین  یمجموعه  و  هم  میسال  اما کارگران معموالً  را هم دوام   نیاست.  مدت 

  ۵تا  ۲ ستیبایر مکا یروهایاز ماجرا است. ن  ی ماهه تنها بخشسه ی و قردادها یسخت کار طیهمراه باشرا  ی. حقوق حداقل آورندینم

کند. بعداز آن،    یریگمیها تصمز آن در خصوص آنبعد ا  تیریوزارت کار، مشغول باشند تا مد  یلو با دستمزد حداق   مهیماه، بدون ب

.  شودیماهه بسته م۳  یها قراردادهابا آن  رو،یاز ن  یونیلیم۳۰  ۀسفت  افتیفرد و پس از در  التیبدون در نظر گرفتن سابقه و تحص

ا  ی شود )درحالیکار حساب نمتازه  یروین  یهم برا   ی کارلیو تعط  یکارجمعه  ببا    دیروزها با   ن یکه کار در   یشترینرخ متفاوت و 

مثال، اعتراض به   یبود. برا  یو امثال خراسان   یانیم  رانیمد  یتهاجم  یرفتارها  گر،ینسبت به مزد روزانه لحاظ شود(. بخش سخت د

است که در   یاو، کامالً برخالف ژست مدافع حقوق کارگر  ۀدوگان  یفرد معترض.رفتارها  تیشخص  بیبود با تخر  یمساو  یخراسان

جا  رد،یگیم  یمجاز  یفضا م  یی تا  افتخار  با  شب   ی رفتارها  گفتیکه  را  م خودش  نقد  ا  کندیها  از  جمع   قیطر  نیو  مخاطب 

 .«کند یم

 

 

 



 

 

 

 

 وست   نیج  در  استثمار

 

 

 

  نگ یکه وابسته به هلد  مییگویپوشاک م   یعرضه  میعظ  یامپراتور   کیاز    م یدر واقع دار  میزنیوست« حرف م  نیاز »ج  ی وقت   

 ی عرضه   یوست« برا  نی»ج  یشعبه  کیو    ستیکرده است: ب  یگذاره ی»آواکتان« در چهار حوزه سرما  نگیت. هلد»آواکتان« اس

برند را    ستیمد که دو   یبان   نی آنال  د یها، مرکز خرشود و  چهارده شعبه در شهرستانیم  دیتول  اینام که در استرال  نیبا هم  ی پوشاک

کافه که دو شعبه در تهران و چهار شعبه در بال  یارهیزنج  یهاقرارداد است، کافهدُرُست« هم طرف  و با شرکت »تَن  کند یعرضه م

نشهرستان  و  دارد  نواشیجید  ییخشکشو  زیها  بد  هنگفت  یتجار-یمال  یمپراتور ا  نیا  میبدان  ستی.   سود  ساالنه  دست    ی که  به 

کار سابق    ی روهایاز ن  یک ی.  کندیم  یخود چه برخوردکار    یروی قرار دارد با ن  زیدائم وزارت صمت ن  لیو تجل  تیو مورد حما  آوردیم

 : سدینویوست« م نیشاغل در »ج

پ   نیروزنامه در ج  ی آگه  قیطر  از  9۷  »سال    برا  دای وست کار  کردن و    فیخوب توص  یلیکار رو خ  طیمصاحبه شرا  یکردم، 

  ی شد، با حقوق ماه   فیشب تعر  ۱۰صبح تا    ۱۰  یدادن. ساعت کار  شنهادیبود به عنوان حقوق پ   یکه مبلغ خوب  یمبلغ مشخص



زمانونیلیمدو اما  ه  ی .  تنها  نه  رفتم  کار  سر  کار  ۱۰ساعت    چوقتیکه  ساعت  نم  امیشب  هر  شدیتموم  که  زمان  هر  تا  بلکه   .

اصال در طول    د،یکشیطول م  ۱۲:۳۰ها تا  شب  یبعض   م،یدر فروشگاه باش  میدر فروشگاه باشه ما موظف بود  خواستیم  یای مشتر

ها رو با  لباس  مرتبهنی. هر روز چندیحتما لبخند بزن  ،ی کار کن  ستاده یساعت ا  ۱۴تا    ۱۲  دیتصور کن  م،ینداشت  نشستن  یازهروز اج

با    دی و تو نه تنها با  زننیها رو به هم م بخرن تمام لباس  یزیچ   نکهیبدون ا  ها وقتیو بعض  انیم   ها یمشتر  ، یفرم مشخص تا کن

 .  شدیاز حساب فروشنده کم م کرد یم  یدزد های از مشتر ی کیبلکه اگر   های شتربه م یبد سی تمام سرو ییروخوش 

محاسبه   شد،یم  میماه حقوقش در سال تقس  ۱۲  نیو سنوات هر فرد، که ب  یدیمعلوم شد حقوق ماهانه با احتساب ع   تینها  در

ساعت    ۱۴لکه هر فروشنده در روز  نشده ب  داده  حیکار شفاف توض  طینه تنها حقوق دروغ گفته شده به پرسنل و شرا  یعنی .  شودیم

 اد، ینم رشیهم گ یسنوات و یدیآخر سال ع تیو در نها کنهیکار م

  گاریس  ی. دخترها اجازهدیرسیکه وعده داده شده بود نم  یونیلی هم به مبلغ دو م  یدیواقع حقوق هر فرد با احتساب سنوات و ع   در

بود کنار انبار که باعث شد من بارها    فیکث  نیرزمیز  کیتو    ییکم بود. دستشو   یلیخ  یلیاستراحت خ  غذا و  مینداشتن. تا  دنیکش

 بود.   فیتوالت هم به شدت کث دچون خو رمیبگ یعفون یماریب

 متیو سال بعد با ق  دارنینگه م  هاشونخچالیسال تو    نیکه فروش نرفته رو چند  یی هاوست لباس  نیج  یهاضمن فروشگاه  در

  ی لیو خ  کننیکاال وارد م  نیکه دارن از چ  یینمونده و برخالف ادعا  شونیدگیتا پوس  یزیچ  گهیکه د  ییها . لباسفروشندیم  شتریب

 خودشونه.«  دیو تول ستیوست ن نیج یاز محصوالتشون اصال برا

.  اوردیبه دست ب  ی حق قانون  کیها مبارزه کرده است تا هشت ساعت کار را به عنوان  سال  رانیکارگر در جهان و در ا  یطبقه   

  یبی. ما با ترکشودینم  تیرعا   یحق قانون   نیها ادر اغلب بخش  مینیبیکه م در مورد آن صراحت دارد. چنان   زیکه قانون کار ن  یحق

سرما لجام  یدارهیاز  سرما  یخته یگسمعاصر  و  داستان  کی سکال  یدارهیدرنده  د  ی هاعصر  هستروبه  کنزیچارلز  جا  میرو  تا    یکه 

  یروشن  یوهیاست که درست به ش  نی. چنکندیم  کاریاو را اخراج و ب  یو در ضمن به سادگ  کشدیگر بهره م کار  یممکن از طبقه 

از پانزده هزار   ش یوست با ب  نیشامل فروشگاه ج  نیکار است. و ا  یروینه حاصل فروش بلکه حاصل استثمار ن  هیسرما  یسود اصل

 .  شودیم  زیکار شاغل ن یروین

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


