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  "  به بحران آشيدند؟ی قزوين را چه آسان قوه پارس "

  
 ماه هشتاد و پنجآذربيست دوم                                                                                 نادر ملك پور: گزارش

  
  

زمانی آه اين مطالب را می نوشتم ،از خودم بدم می آمد؛ اين آه صرفا بنويسم و نتوانم آاری انجام دهم ،گر چه آن 

 !!آارگران شريف به همين راضی بودند و مدام دعا می آردند

باالتر گويند آه خدمتگذار مردم هستيم خب چه خدمتی   مگر نمی! آنند  با خود می گفتم آخر چرا مسووالن آاری نمی

 ...  ای آارگر زحمتكش را حل آنی و آنان را از فقر و فالآت نجات دهی و  از اين آه مشكل عده

آن روز آه به قزوين رفته بودم ،در مراسمی آه نمايندگان آارگری حضور داشتند، نماينده آارگران قزوين از 

اينكه چند واحد توليدی آارگرانشان در وضعيت وخيم دهها آارخانه و بالتكليفی هزاران آارگر شاغل خبر داد و 

ام برد و من آنچه او می گفت در چهره يك به يك بود آه ن" قوه پارس" فالآت به سر می برند؛ يكی از اين واحدها

 ! آارگران می ديدم

 تعطيل شده و تا امروز هيچ آاری ٨۴در قزوين هستم آارخانه ای آه بهمن " قوه پارس" در ميان آارگران مستاصل

 ! برای آن نكرده اند مگر فروش ماشين آالت و آنچه آه فروختنی است

 نفر آارگر بالتكليف ٧٠ سال سابقه آار داريم و اگر مسووالن آمك آنند از ٢٠بيشتر ما باالی : آارگری می گويد 

 !  نفر پيش از موعد بازنشسته می شوند و اين وضعيت تمام خواهد شد۴٠حداقل باالی 

 آارگر بازنشسته آن سنوات خود را دريافت نكرده اند و هر ١٢٠ ماه حقوق نگرفته اند و ۵ به آارگرش نزديك ٧٢

آالت شرآت را ببرند و بفروشند و اين بار نه آارفرما آه آارگران مانع از   روز حكم قضايی می آورند تا ماشين

:   گويد  ن دليل است آه آارگری میج برود و به هميخروج ماشين ها می شوند تا مبادا هست و نيست واحد به تارا

اش گذشت   او آه چهره!  آارگر به دليل ممانعت از خروج دستگاههای توليد احضار و بازداشت شدند٩هفته پيش 

گويند آه آارخانه تعطيل شده و برويد جای ديگری آار آنيد   می: گويد   سال عمر را فرياد می زند، می۶٠نزديك به 

 .  ها را متر می آنند،با اين سن و سال آجا برويم و آار آنيم  وقتی جوانان ما خيابانمن اين است آه  ،سوال

 هزار تومان آرايه ماشين می دهم تا به آارخانه ٢هر روز :  آيلومتری قزوين می آيد ،می گويد ٧٠آارگری آه از 

 ! ست آه سرآاريمدهند و ما فقط دلمان خوش ا  ای آه نه آار هست و نه حقوقی می  بيايم ،آارخانه

اش را بگيرد و بگويد آه   گردد و يكی نيست آه يقه  خريدار اين شرآت راست راست برای خود می:   گويد  آارگری می

 .آنيد   آارگر چيست و شما چه می٧٠تكليف اين ! آقای مدير 

 و ثانيه مفهوم مهروزی نژاد بگوييد آه هر دقيقه  به دولت مهرورز و عدالت گستر آقای احمدی: آن يكی می گويد 

 ! دولت را حس می آنيم و دعا می آنيم آه خداوند خدمتگذاران نظام را عمر با عزت بخشد



آس پاسخگو   شود هيچ  فقط بلدند واگذار آنند و بعدش چه می:" های او را اين گونه ادامه می دهد   آارگری صحبت

مهم آن است آه ! آورند و می خورند ،هيچكس نمی پرسد   شودو از آجا می  اين آه زن و بچه آارگر چه می! نيست

 "!!سازی دولت عملی شود  های خصوصی  سياست

به مسووالن بگوييد آه شما را به خدا قسم می دهيم ما را از اين فقر و فالآت و بدبختی نجات :   آارگری می گويد

 !دهند ،ما هر جا رفتيم و فرياد زديم ،هيچكس صدايمان را نشنيد

بخدا خسته ! سرپرست يك خانواده هستم با سه بچه : نمی آه فقط يك روز برای بازنشستگی آم آورده ،می گويد و خا

 ! های مفت بشنويم  ام آخر چقدر بياييم و برويم و هيچی عايدمان نشود و چقدر حرف  شده

 شود و تكليف آارگران اند تا مشكالت آارخانه حل و فصل  همه مسووالن محترم بسيج شده: آارگری هم می گويد

دهد ،تعجب نكنيد آقايان به جای حل مشكالت واحد   يكسره شود و من زمانی آه با تعجب او را نگاه می آنم ،ادامه می

حق نداريم بپرسيم آه ما نيز شرآت را به تاراج ببرند و  و پايان سرگردانی آارگران ،عزم خود را جزم آرده اند تا

 چرا؟

گذارند و برای    ميليون تومان قيمت می٢٠-١٠ماشين يك ميليارد تومانی شرآت را :    گويدو آارگری به طعنه می

آخر چه گناهی ... آنند ،و   خواهند ببرند و ما مانع می شويم و آن وقت آارگران را احضار می  ها می  پرداخت بدهی

 ! راحت شويم ز شرمندگیدايا ما را بكش تا اخ:   گويد  و دست به آسمان می برد و می! آرده ايم 

ای ميليون ميليون   بگو آه دستگاهها را چه آسانی قيمت می گذارند و با چه حربه: گويد   و همكارش به آن آارگر می

 !شود روزگارمان را سياه می آنند  مراقب باشيد چاپ می: گويد  و يكی از آن ميان می! برند  سود می

های درمانده آارگران نگاه آنم ،خداوآيلی خجالت می آشم ،اما چه آنم آه فقط بايد بنويسم و آار   نمی توانم به چهره

،يكی   گر هستند  هايم را نظاره  آيد ،آنانی آه من را حلقه آرده اند با نگاهی توام با اميد نوشته  ديگری از دستم بر نمی

خدا پيام ما درماندگان را به گوش مسووالن برسانيد اينجا هيچكس حرف ما را آقای خبرنگار شما را ب:   گويد  می

آخر چه گناهی ! گر و شورش گر   خواند و اگر يك روزی به خيابان ها بريزيم و جاده ببنديم می شويم اخالل نمی

 !  ايم آه آارگريم و حامی نداريم  آرده

 ! گناه نكرده ايم آه آارگريم !ن ما را از اين بدبختی نجات دهندمسووال:   و آارگری با حالت عجز و التماس می گويد

اما حيفم آمد !گزارش خود را به پايان می برم در حالی آه خيلی از گفتنی ها مانده و من نمی توانم آنها را بيان آنم

 :مطلبی را نگويم

آيد می آرد آه ما خدمتگزاران در همان روزی آه به ميان اين آارگران رفتم، در محفلی مسئول محترمی مدام تا

آارگرانيم و آنچه داريم مرهون تالش ها و زحمات اين عزيزان است و من با خود آلنجار می رفتم آه مطالب آن 

به ياد مطالب يكی از آارگران افتادم آه می و!مسئول گرامی را باور آنم يا اوضاع و احوال اين آارگران را؟

وگناه آنانی آه به فقر وفحشاء آشيده شدندبه گردن آنانی آه ...به آتش آشيدند وبا خصوصی سازی زندگی ما را :گفت

خواستند با آشتی خصوصی سازی صنعت و اشتغال و آارگران را به ساحل نجات برسانند و در گرداب فقر و 

 !ند؟فالآت گرفتارشان آرد

  


