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 ی آارگریندگان شوراهاي از نمایكي با یمصاحبه اختصاص
 

ماه هشتاد و شش  بهمن همدياز                                                                   اد آارگريفر
  

 
   آارگریبا دردها

***********  

  ی آارگریندگان شوراهاي از نمایكياد آارگربا ي فریمصاحبه اختصاص
  .ميت از بردن نام معذوريبه علت حفظ امن

 روزمره ی در زندگی فغان آورده و معضل جدر و محروم را بهيم آه مردم فقي هستيیسابقهي بینروزها شاهد گرانيا

ن بودن حقوق يي و فقر و پای از گرانیار جامعه حاآ اقشیاست آه در اعتراضات و تجمعات پالآاردها و شعارها

  .ميآارمندان و آارگران و معلمان بود

از ي اقالم مورد نیمت تماميش قي در مورد افزای آارگریندگان شوراهاي از نمایكيم با ي داريین رابطه گفتگويدر هم

  . هر انسانی عادیحتاج زندگير ماي اعم از نان، گوشت، برنج تا مسكن، آب و برق و تلفن و سایراني ایخانوارها

 یعنيده ين پدي در مورد ایشود، لطفا آمي م در شهرها و استانها صحبتیسابقه اقالم ضروری بینروزها از گرانيا

  ن شكل است؟يت به ايست و چرا وضعيد آه چيصحبت آن» یگران«

 شهرها با اعتراض یاريت آه در بسيوضعن يا. هنمان را به شدت در تنگنا قرار داده استي سرسام آور، مردم میگران

ات يحتاج و ضروري به مایچون گران.  مردم روبرو شده و باعث وحشت سران غارتگر حاآم شده استیتيو نارضا

ن يشود همي است آه نميیازهاينها نيا.ت آرده ياست سرا...  وی مردم آه شامل نان و گوشت و برنج و قند و چایزندگ

 ی و انفجاریت بحرانين وضعيانقدر ا! ز خواهد ماند؟يگر چه چينهم نباشد دياگر ا. ر گرفتيرا هم از سفره مردم فق

اورند و وعده بدهند آه مثال ما ين بيي از فشار مردم را پای آورند آه آمی ها در جلسات خود به زبان میاست آه دولت

نان حكومت ينان و خوش نشيت و باالنشيآم خود حای گرانیكه عامل اصليم در حاليم و ما هم معترضيكنيم دنبال ميدار

 است و چندصد یرازي آه صاحب آن مكارم شی داشتم از اخراج آارگران آارخانه ایبطور مثال، من خبر. هستند

درصد ٥٠ قبل یمت مسكن آه نسبت به ماههايق. كنديداد مي بیالم گرانيا مثال در اي. كار آرده استيآارگر را از آار ب

هزار ٦هزار تومان به ٤ از ی هر قوطیا روغن نباتيدرصد باال رفته ٤٠ ـ ٣٠ نان و تخم مرغ هم آه ا موادياد شده يز

 ی جنوبیبار در شهرها وه و ترهي مثل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، ميیمت مواد غذايق. ده استيتومان رس

  .كنديدا آرده و ميش پي افزايی قهي و دقیر به صورت ساعتي اخیدر روزها

ست ي از اجناس واقعا تا دویدرصد تا صددرصد و بعض٢٠ از یوه و ارزاق عموميم. ن استيدزفول هم وضع همدر 

ش بود آه يمان چند روز پيگه در مسجد سليا نمونه دي. ن شكل استيدر گرگان هم به هم. درصد هم گران شده است

درآمد    بر گرده مردم محروم و اقشار کمیاديآه فشار ز. موت سفره مردم است باال بردنديمت نان را که قوت اليق
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ر يگفتند آه فقرا نان و پنيها ميميقد: گفتي ميیك فروشنده موادغذاي آه به آنجا داشتم یدر سفر. جامعه سوار شده

  ر بخوره؟يتواند صبحانه نان و پني میري صدتومان، آدام فقيین دانه تومان و نا١٥٠٠ يیار بستهي االن پنیخورند وليم

ره؟ مگر ي را بگی گرانیتواند جلوي از آجا آمده و چرا دولت نمین گرانيد آه اي آیش مين سوال پينجا ايدر ا...  یآقا

  ست؟ي دست دولت نیاستگذاريس

ن دولت بر مسند ينجاست آه اي سوال ایول. توانديرد مي را بگی گرانی اگر بخواهد جلوینكه واضح است هر دولتيبله ا

ن است آه با يران ايچاره ايتواند و مشكل ما مردم بيا نه؟ اگه بخواهد حتما آه ميرد ي را بگین گرایخواهد جلوياصًال م

نكه اگر ي ایعنيك راه حل مشخص دارد ي یهر مشكل.  آه ندارد درد مردمش استیم آه تنها دردي طرف هستیدولت

خواهد اجرا ين راه حلها را نميولت حاآم امتها را مهار آند راه حل دارد آه ديمت و باالرفتن قيش قي بخواهد افزایدولت

  .آند

ا نه؟ چطور يخواهند بدانند آه راه حل وجود دارد ي را گرفت؟ مردم می گرانیشود جلويست؟ چطور مياون راه حل چ

  كنند؟يد بكنند آه نميكنند؟ سران دولت چه باين مسئله را مهار ميگر اي دیدر آشورها

ن موجب يت بازار، به آن پول وارد آنند، ايش از ظرفي بیم آه وقتيد بگويم بايح آنين مسئله را تشريم اياگه بخواه

 ی از تورم و گرانیف مختصريك تعريد يآه اول با. شوديمتها ميش قي و افزاین تورم هم باعث گرانيا. شوديتورم م

آه . رديگيال مي رازاء آن مابهدهد وي میكند پول درآمد نفت را به بانك مرآزي می آه االن دولت فعلیمثًال ، آار. ميبكن

ن ي از ایبخش. ن برده و نابود آرده استي را از بیدات داخليد بكند تولين پول را وارد چرخه توليتواند همه ايچون نم

ن پول، اسكناس چاپ يازاء ا مابهیعنيشود آه يد در جامعه ميه پول جديل به پايماند و تبدي میپول در بانك مرآز

مت نان اگر صدتومن بوده حاال با تورم ي قیعني.  آوردین ميي را پایچرخد و ارزش پول قبليار م بازشود آه دريم

و . برديمتها را باال مينكه خودش ضرر نكنه و پولش نامتعادل نشود قي ایدولت هم برا. تومان١٢٣شود ي میدرصد٢٣

 باال بردن یاست دولت حاآم روي چون سیول. دي آین مييدشان پايد آنند و قدرت خريتوانند خريگر مثل قبل نميمردم د

 ین مردم در انبوهيبنابرا. ستيش مهم ني مردم و جامعه برای سوار است مسئله داخلی و دفاعی نظامیبودجه ها

طلبانه خودش  جاهیاستهايكند و پول را خرج سي دولت چپاول خودش را از درآمد نفت میزند وليمشكالت دست و پا م

  .شود آشور و مردم مظلوم آشور استي نابود من وسط آن آهيشود و ايدم دوا نم از مریكنه و درديم

بنظر شما .ست ي آارگران از طرف دولت نیشتيط معي بهبود شرای برایحات چشم اندازين توضيپس با توجه به ا

  د بكنند؟يآارگران چكار با

م آه در همه تظاهرات و يات آنها بودر شاهد اعتراضيدا آرده اند و در چند ماه اخيآارگران راه خودشان را پ

ت حق مسلم يشي و معیزندگ«كنند نوشته شده آه ي آه بلند ميی پالآاردهایا رويشود ي آه داده ميیتجمعات، شعارها

  »ميخواهي و نان میم، آزاديخواهي نمیما اتم«ا ي» ماست

د هر يه حقوقشان را باينكه پاي تورم و اها وين گرانيتونن بكنند، آارگران با اعتراض به ايد آارگران چكار ميديپرس

ن ين حق ساده تريا.  اعتراضشان را بلند آنند و حق خودشان را مطالبه آنندید صدايسال بر اساس تورم، باال ببرند با

مم ينيزان ميد آه به ميكند طبعا بايهر آس آار م. كند استيه آار م آيی هر آس در جامعهیعي و حق طبی انسانیزندگ

  . حاآم چپاول شده استیك مشت دروغگوي سر ین حق از دولتي االن همی بهره ببرد ولیگاز زند
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ن در يمت امضا آرده است اي مسكن ارزان قی قرارداد برای جنوبیكايدم آه دولت با آمري شنیش از دوستيچند روز پ

ن يم آه ايدانيالبته همه م. ف غالبا مستاجر هستنديان و طبقه ضعي است آه مردم ما بخصوص آارگران و فرهنگیحال

رند ي مردم را بگیخواهند راي میوقت. كنندي فكر نمیگريز دي خودشون به چین بجز منافع شخصي باالنشیهايدولت

  .شوديز فراموش ميدند همه چي به حكومت رسی وقتیدهند ولي مید توخاليهزار وعده و وع

 ی و ضد ملی ضدانسانیاستهايكنم آه فقط اعتراض به سيد مي آارگران تاآینده واقعيك آارگر و نمايدر آخر به عنوان 

م و حق ياد آنيم و فري بلند شوینهمه ظلم و فقر و بدبختيه اي آه همه بر علديبا. سازاستن دولت چارهي ایو ضد آارگر

 فقط م ويم آه از دست بدهي نداریزيگر چيم چون من معتقدم ما ديرون بكشين دولت ظالم بيخودمان را از حلقوم ا

  .رنديم داد آن را از ما بگي مانده آه اجازه نخواهیتمان باقيشرافت و انسان

 .نا منعكس خواهد شدي شما عیصحبتها.ديار ما گذاشتي آه در اختیبا سپاس فراوان از فرصت ... یآقا

  

  كارانيانجمن دفاع از آارگران و ب

٩/١١/١٣٨٦  
سارا سپهری  توسط ١٣٨٦چهارشنبه دهم بهمن   


