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  ! آه با صنعت و اشتغال قمار آردند؟یتقديم به آنان

  !! زندیدارد به اينان لبخند م...فقر و

  ! تحقق اهداف خودیوآنان در پ...

  
.  سر عائله دارم٨:   گفت  می" بهرام علی!" بار راحت آنند  اعداممان آنند و ما را از اين زندگی نكبت:   گفت  می

 آردند و ما را  شرآت را تعطيل  و خطرناك ،  شيميايی  با مواد آردن سال آار٢١، بعد از  هايم همه دختر هستند  بچه

، وضع خوب بود تا   آردم؛ تا زمانی آه شرآت در اختيار بنياد بود  آار می" قدس پالستيك" فرستادن بيمه بيكاری، در

.های ما هم آغاز شد  اين آه بانك صادرات شرآت را خريد و از همين موقع بدبختی   

و آار خواستم؛ ما را به بيمه  ن رو انداختم    و آ  به اين به خدا خسته شدم از بس آه:    ساله می گويد۴٧" بهرام علی" 

 و ما هم  در مشاغل سخت و زيان آور می آيد بازنشستگی  ه يك روزی بخشنامه عرفی آردند به اين اميد آبيكاری م

ه آه آمد شرط گذاشتند؛ بايد شاغل در شرآت باشی و آسانی آه از مزايای اين قانون بهره مند می شويم اما بخش نام

   !ه مشكالتشوند و من ماندم و يك آو  ، مشمول طرح نمی  شرآت اشان تعطيل است

...  هزار آارگر ۵ آارخانه در اين استان و سرگردانی ۵٠چند روز پيش نماينده آارگران استان قزوين از تعطيلی 

.شاغل در اين واحدها خبر داده بود  

 سال گذشته به عناوين مختلف تعطيل و آارگران شاغل در آنها ٧-۶ها ظرف   اين آارخانه: گفت" عيد علی آريمی"

يمه بيكاری قرار گرفته اند و حال با پايان يافتن مهلت بيمه بيكاری ، بدون آن آه جايی شاغل شوند، تحت پوشش ب

!زنشستگی هستنداند در حاليكه بيشترشان در آستانه سن با  سرگردان مانده  

آارگر رفن  ۴۵٠  دور، نه چندان هايی   سال"  قدس پالستيك" در:   گويد می!   اين دست آارگران استاز" بهرام علی" 

 واگذار آردند و مسووالن اين  را به بانك صادرات  چرا واحد  شاغل بودند و بنياد شرآت را اداره می آرد؛ نميدانم

سازی و واگذاری   اين خصوصیخواباندن توليد بود؛ ای لعنت بربانك تنها آاری آه آردند، به تعطيلی آشاندن واحد و

خورند و معلوم نيست آه   ها خاك می  تمام دستگاه!!  را خانه خراب آرد و آارگران صنعت را تعطيل آه  ها   آارخانه

   !مشكل اين است! خواهند  شوند ، اما نمی   اگر بخواهند می! آنند  چرا آارخانه را فعال نمی

صنعت مگر دلشان به حال  !  اين چه سياسی بود آه در پيش گرفتند!! بانك و آارخانه داریآخر: گويد  می" علی  بهرام" 

گناه آنانی آه ناخواسته رفتند سراغ ! سوزد پس چرا آارخانه ها را تعطيل و آارگران را بدبخت آردند  و اشتعال نمی

  آخرتی هم هست، نيست ؟  به گردن آيست ؟ آخر...  آارهای خالف و زنان و دختران آنان رفتند پی



ی خواهم پيش فك و ، نم  رود  آبرويم می: گفتم !  آه نشدهرجا آه فكر آنيد رفتم و تقاضای آار دادم اما نشد: می گويد 

سينه همه سنگ شده اند و قلبی درانگار!   والنئو دريغ از يك جو معرفت و محبت مسآشنا تابلو شوم فاميل و دوست و

!تپد  ها نمی   

پدر فقر و !  نداده ام مسلمانم و ادای تكليف واجب است اما من هنوز فطريه ماه رمضان را: می گويد " بهرام علی" 

ه نشين شود و از خير تحصيل نداری بسوزد ، دخترم دانشگاه آزاد قبول شد گفتم پول ندارم و مجبورش آردم آه خان

ديگران  اش حق ندارند مثل  خانوادهآارگر جماعت وت واسپدرش آارگربدبخت آارش شده غصه خوردن آخر،بگذرد

!زندگی آنند  

نژاد به قزوين آمد ، گفتند   ی  احمد: خواهد هيچ چيز از قلم بيفتد   آورد ، مثل اينكه نمی   را بر زبان میتند و تند ناگفته ها

، نوشتم و تقاضای آار آردم ، نامه آمد آه به اداره آار مراجعه آنيد رفتم نامه را نشان   نامه بنويس شايد فرجی شود

!آار آجا بود!   زياد آمدهها   يه از اين نامهسرآار: آنجا گفتند  دادم و   

يا آاری بدهند تا آبروداری آنيم ويا آمك آنند آه بازنشسته شوم و اگر عمری بود ، پيش زن و : و حرف پايانی او 

!بچه هايم شرمنده نباشم  

 قانون تجارت ورشكسته اعالم ١۴١ شرآت را بر اساس ماده ١٣٧٩در چوب الموت شاغل بوده، سال " خسرو" 

 نفر شاغل بودند ، مثل خيلی از ١۴٠می آنند و منحل می شود ، زمانی صدها آارگر داشته اما به هنگام تعطيلی 

ر شرآت در اولين فرصت واحد را تعطيل و آند و خريدا  ، بانك صنعت و معدن اين واحد را نيز واگذار می  واحدها

!!آند  آارگران را به بيمه بيكاری معرفی می  

روزگار نامرد پيرم آرد : گويد   خسرو می!    سالمه۵١ گرچه می گويد  !آن آه درمقابلم نشسته پيرمردی است شكسته 

د و من فقط گوش می آنم و خسرو می گوي! اش   اين روزگار به اين هيچ آس رحم نمی آند؛ حتی آبرو و حيثيت

آند آه من زن و بچه هايم گرسنه   ها فرق نمی  رای اينب: گويد   می !اش همه چيز را می توان ديد و خواند  درچهره

!مهم نيست آه زن و بچه من به فقر و فساد آشيده شوند اين ها دنيا و آخرتشان پول است! هستند يا خير    

مند می شود و شايد چند صباحی را با آبروداری زندگی  مزايای بازنشستگی بهرهل از، حداقآندآارسال ديگر٢خسرو 

!  باشيم تا بيايند و ببرند آارگریتو اين سن و سال بايد صبح به صبح بيايم آنار خيابان ها و منتظر:   او می گويد !  آند

دهد؟  ساختمانی قد می آخر سن و سال من به آارگری و آارهای  

 سال در چوب الموت آار آرده و با بيمه بيكاری و ديگر سوابق، ١٨  !   ساله و دارای هفت فرزند۵٠ "عوض علی" 

   ! سال حق بيمه دارد و سرگردان رها شده و بالتكليف است٢٣حاال 

 ،دا شدتومان پول پرداخت آن تا اگر آاری پي هزار ١۵٠چند جا هم گفتند !   ، نگفتند نههر آجا رفتم پی آار:   می گويد

!آردم   تومان داشتم اينجا چی آار می١۵٠خبرت آنيم و من گفتم خدا بيامرز ، اگر    

و فردا  بودم  ديروز گرسنه  امروز غذا خوردم فردا چی؟ :او می گويد و  ناهار دعوت می آنم  را به" عوض علی"

!گرسنه خواهم ماند و بهتر آه امروز سنت شكنی نكنم؟  

سازی شده و در مراسمی با   آخر خصوصی! شود   محل آارش به يكباره تعطيل می سال آارخانه٢٠بعد از " حسين" 

شود همين   آنند تا آارخانه رونق بگيرد و اشتغال نفس تازه آند و آنچه نمی  میوه شرآت به خريداران جديد واگذارشك

!به همين راحتی! دشون   آارگر بيكار می١٨٠هاست آه گفتم؛ شرآت تعطيل و    



 سال ١٠ سال سن دارد و باور آنيد آه ۵٣،    و حال نمی داند آه چه آند  بيكاری اش قطع شده ل پيش بيمهحسين يكسا

يكی می خواهد به دانشگاه برود !  پسر ٢ و   دختر٢ فرزند دارد و همه به عرصه رسيده ۴!   از چهره اش عقب مانده

است و بعد از هرنه گفتن ، شرمندگی و " نه" بمواهند جواهر چی بخ: حسين می گويد !  و يكی از پسرها سرباز است

 در حسرت خوردن يك غذای خوب می  بيشتر اوقات خداوند اين ها را شرمنده دنيا و آخرت آند ، بچه هايم !   خجالت

ی نويسد دخترم وقتی انشا م!   گويند تا پدرشان را خراب نكنند  به دوستانشان دروغ می!   سوزند و لباس نو يادشان رفته

جايگاه باالی آارگر در اقتصاد تعريف و تمجيد می آند و اينكه پدرش با سربلندی زندگی می آند و يكبار آه انشاء زا

!، خيس عرق شرمندگی شدم  را پيش من می خواند  

به خدا می ترسم خودم و بچه هايم به گناه بيفتند ، پشت سر آدم بيكار حرف و حديث زياد است و اگر دختر : می گويد

.آيد  هيچ آس سراغ آدم فقير و ندار نمی! د م بخت داشته باشی آه بدتر    

اند و سر به زير اما نجابت هم حدی داره می ترسم بخاطر فقر و نداری پدر تو آارهای   دخترات نجيب:   يكی می گفت

ها خواهد؛ اين  يلی چيزها میآنها جوانند و دلشان خ بساط ندارد وپدرشان آارگری است آه آه درآخر... خالف بيفتند و 

قطراتی حسين را ديدم و به روی خودم نياوردم تا راحت باشد ت اشك من قطرا!   را حسين گفت و پنهانی اشك ريخت   

!   و همه را فروختند به يك دم عيش و نوششان آه بايد برپيشانی آنانی نقش ببندد آه با صنعت و آارگران قمار آردند 

.م عيش آنان عمری آتش بر خلق اهللا بی زبانی به نام آارگر زدغافل از اينكه يك د   

 می تونم تحمل  آخه من تا آی!   بخشم  اگر به گناه بيفتيم و دنيا و آخرت را بسوزانيم ، مسببان را نمی: حسين می گويد 

ون رو فراری بده ، آخه فقر می ترسم آه فقر به خونم بياد و ايم: حسينجمله آخرام وعده دروغ بدم و  آنم و به خانواده

!ه و خدا اون روز رو نيارهآبرو رو دو دستی تقديم ديگرون می آن  

 

 
 

نادر ملك پور: گزارش   
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