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چي سونراي در آارخانه اینگي عدم نقدتي از وضعیگزارش خبر  

 
١٣٨٧م شهريورپنج بيستشنبه دو                                                                        با آارگرانیانجمن همبستگ  

  
 يكمشكل حاضر درحال  ” :گفت ” مي شویكيد يبا”  آارخانه به خبرنگاریت فعلي وضع رابطه با آارگری در يك فعال 

تن  آه خودشان داشيیحقوق هااعث ميشود آه آارگران به نوعی ازحق و بیگنين عدم نقديا.  استینگيآارگران عدم نقد

عنوان رفع نيازهايشان آارخانه  آه داشتن آه بیوامها، يی آه داشتنهاپاداشت، حداقل ها برسند آمكهای غيرنقدی داشتنبه 

.”شوديده است و پرداخت نمينها به حداقل رسيا.  آردی از پول حق خودشان پرداخت میستيبامي   

تواند در عدم وجود منابع آار و دوم در عدم يش مي از علت هایكي در آارخانه ینگين نقدي ا”:ن آارگر در ادامه افزوديا

 آه در مملكت ما موجود یط بد اقتصادين شرايت الزم در ايريدر واقع اون مد. صالح در آارخانه باشدي ذيیت هايريمد

.رودي می و آاسبیشود و به سمت دالليدر واقع از صنعت دور م.  وجود ندارد،است  

اعالم يران نبود پول و آارطرف مدبعد هم علتش از. نها قطع شده انديت آه همه اهم هسيگر دیمسائل قانونی ازلي خیول

ه گذاران ي سرماید برايرد و باي گیتوسط دولت صورت ميجاد منابع آارضمن نبود آار هم در قانون آمده آه ادر. شوديم

 الزم ید بودجه هايود چون خود دولت بافراهم هم بشحاال اگر. شوديدآنندگان فراهم آنند آه متاسفانه فراهم نمي تولیا براي

. مانندیواقع همه آارها ناقص ميدهد و در نم، اون آار اختصاص بدهدیبرا  

حساب  طرف  يشود وم  به دولت مربوط ینوع باالخره به  آه اشاره آرده بودم  صالح يت ذيريمد ی ونگيهمان عدم نقد

 آن به یبخش اصل ن آه يل ايبه دل مان است يدشان سيتول ه آ  يیآارگران آارخانه ها بخصوص .  دولت است،آارگران

ست در ين آه تنها ني ایدولت گرفته شود وليد از پول مان بایعني شود و طرف حساب ما هم دولت است یدولت مربوط م

انجات ما متاسفانه آنچه آه در آارخ. ستيمملكت ما نی درسته ساالري شایعني وجود ندارد ی واقعیبه معنايرجامعه ما مد

ل خودشان آار را يد و به مي آیمی داشته باشد سرآارا صاحب آارخانه رابطه ايري با مدینه آه اگر آسيج شده است ايرا

گر آارگران ي دیزهاي چیليشود و از خي حق و حقوق ها پرداخت نمیعنيشود يده ميمرحله آخر ديبرند و آارگردرش ميپ

".شودي میه گذارين در آنجا باشد سر ماه خودشاي آه سرمايیشود و در جاهايزده م  

است ي است آه از طرف سی غلطیاستهاي و سین مشكالت در نظام مملكتيشه همه اي ر”:ادامه گفتی درن فعال آارگريا

ست يشان نين در حرفهاي ایكنند ولياست مداران خودشان را از مردم جدا مين سيدر واقع ا. شوديمداران مملكت گذاشته م

 یشود ول یده ميگه شنيد مسائل  جور ين ا و  یمهرورز ی،سته ساالريشا ی،دهند مثل مردم ساالري میادي زیو شعارها

 یم حرفيبخواهبعدهم اگر. كنديفرق م درجه با اون شعار١٨٠ند درعملدهي آه میشعاری هرعني است یگريديزت چيواقع

د يبايگر دی، دولتیارگانها يگررآار گرفته تا دي وزون باشد ازيآقای از بعضیم  آه باعث دلخوريسي بنویا مطلبيم و يبزن

 وجود ندارد آه نكند یم مشكلين است آه بگويمالك است ايند وشان خوش آي آه برایزيم چون چي آنیبا آارمان خداحافظ

.ن همه هرج و مرج وجود داردي آه مشكالت فراوان است ایدر حال. ون ناراحت شونديآقا  

نكه يل ايفروشند به دلي تومان م٣٥٠د فردا همان صابون را ي خری تومان م٣٠٠ صابون را كيد يشويك روز بلند ميشما 
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يش حقوق به ن افزايشود و ايش حقوقها باشد معكوس مينكه افزاي ایبه جا.  وجود ندارد یچ نظامين جور مسائل هي ایبرا

يشود بعدهم روز می دوررفاه اجتماعزيك شود ا نزدینكه به سمت رفاه اجتماعي ایبه جا.  شودیمسمت آارگر و متضرر

آارمان ی دراديرات زيم ها است آه تاثين تحريآنها همی ازكين مختلف آه يحاال به عناو. كنديدا ميش پيمتها افزايقبه روز

 یليطعبه تيشود ومجبور ازخارج وارد نمینكه جنسيل ايده است به دليد خوابيتولی ازبخشيم وه نداريمواد اول،گذاشته است

 به دنبال ید بعضيآيش ميم ها پي بحث تحریحاال وقت.  آارگران آارخانه استیكاريگر بيطرف ديم و از شویخانه مآار

.رندي گی قرار میا مردم عام تو فشار و سختي آخرش هم آارگر جماعت ، خود هستنديی سودجوی برایمبلغ  

ه قانون يمجری اگرد وليريتان را بگحقوقحق و. ديد به قانون باشيد مقيبخواهيد اگرتوانيشما ميی را گفته وزهايك چيقانون 

ت آردن از قانون مصادف است با فنا آردن ي شكایعني ، آندیآن شاآقت ازيحقشد آه قانون را درست اجرا نكند و بایآس

 خب ،شودي شان مینكه به حق و حقوق شان برسند باعث نابوديكنند عوض ايت مينند آه شكاي بی می افراد وقتیعني. خود

.ده نشده استيم آه در عمل دي داریادي زیالبته در شعار مملكت ما قانون ها. شونديمان ميپش  

ه دار ي سرما، آارفرما،جامعه وجود دارد از آارگر دریمختلفن است آه اقشاريت اي آنم واقعیريجه گيبخواهم نتحاال اگر

 ی هر آس،ه دار مشكالت نداردي سرما ايست آه آارفرما ين نيمنظورم ا. اد استي زیلين آنها خي بیآه فاصله طبقات ...و 

.شودي می اجتماعی های و ناهنجاری اجتماعی مشكالت آارگر منجر به فسادهایمشكالت خاص خودش را دارد ول  

د خب باالخره  بكنیت درستيش را تربي نتواند بچه هایوقت،ك خانواده دارديرد ويگيتومان حقوق م٢٠٠آهك آارگريچون 

 آه دم از اسالم یك پدر فاجعه است اون هم در جامعه اي ین برايرش خواهند شد و ايبانگينده گري در آیمشكالت اجتماع

 زودتر ،ن جامعه هستنديف ايضعواقع قشرآارگر آه درقشر. همه استريانگي گربی به نوعین مشكالت اجتماعيزند و ايم

ن يف تريجامعه ما هم ضعدر. شودين قسمتش پاره ميف تريضعشه ازيهمريند زنجيگويبه قول معروف م. خورنديضربه م

ك يرد باالخره يتومان حقوق بگهزار٣٠٠یبا اضافه آارك آارگريد آه يريبگنظرشما درخوب اگر.استآارگرقسمت قشر

نظر  نفره را در٤ك خانواده يشما . اروديبخرج روزمره اش را درد بپردازد ويه خانه بايچند فرزند دارد بعد هم آرازن و

تومان خورد و خوراك درنظر  ٥٠٠٠ه خانه و يتومان آرا ٥٠٠٠ یروز) مي نداریه هم آاريش قضيبه پس و پ (د يريبگ

ن يااج به دفاتر ويالت احتي تحصی برا،ن خانواده پوشاك دارندينكه ايتومان با توجه به ا١٠٠٠٠شود روزانه يد آه ميريبگ

. روندیره ميغ وی سوادی بیسوشوند و به سمت ويف مينها نباشند افراد خانواده ضعيكه ايسائل دارند و درصورتمجور   

ن آه ي ایاست پدر خانواده به جا روزش تو فشار جماعت هر مدارس واقع آارگر شروع  و دن ماه مهريبه رس با توجه 

ك ي و یك مداد مشكلينكه مثال ي ایزها بزند به جايچ ازیليخت ازاس خانواده باشد مجبوریپا آند و حامخانواده اش را سر

 دو جور یك مداد مصرف آن و دفتر هم بجاي م يد چون آه نداريگوي بچه اش بخرد آه سر آالس برود میمداد قرمز برا

.ن دفتر خط دار استفاده بكني هم از همی نقاشیخوم آه برايك دفتر ميدفتر   

د ن مملكت وجويا آه درین افتضاحاتيبا انه  وگر،چرخانديرا من خداوند است آه دارد مردم يه اكنم آيم وقت ها فكریليخ

 آه همان يیك قدرت بااليواقع بجز درك خانواده را چرخاند؟ يشود آه امرار و معاش يمتومان چطور هزار٣٠٠با دارد و

چ يه  آند ویزندگ پا باشد وتواند سريم ك خانواده ي  ین همه بدبختيا ست آه با وجود ي نیگريقدرت خداوند باشد قدرت د

١٣٨٧روي شهر٢٥دوشنبه  درینوشته شده توسط ندا ملك - با آارگرانیانجمن همبستگ ". نداشته باشدیپشت و پناه  

 


