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 گزارشى از شهر قائمشهر
               م مهرماه هشتاد و ششنهبيست                                                                                         ىيپگاه اسكو  

   
،توى م يا در خانه اى را بكوبيم يريست پى آدرسى رابگيالزم ن، آابوس است و من به آن پا گذاشته ام خود قائمشهر،

 مدتها به دنبا لش گشت دي و اوضاعى عادى با  معمولى ى هستند آه درشهرىيتك تك رهگذران از نمونه ها ابان،يخ

نجا يفى براى زندگى زدند و اجات نساجى سقان به دور آارخانيآنها طى سال .شهر آارگران صنعتى است قا ئمشهر،.

 ،ديچيمى پ صداى سوت آارخانه آه درتمام شهرهر صبح با)ن يسيتكن(صنعتى  ازآارگران ماهرسه نسل .شد ?شهر?

 زندگى مردم درادامه آابوسشان،رسديگوش نمه آارخانه ها بى ازي،دم صبح صداگريحاال آه دشدند ويدارميخواب باز

. آورنديم ،درد فرزندانشان راتابهمه ازرتررانگيآوارگى ووگرسنگى وكارى ويبق زجرين طريد به ايشاوكننديم  

: چد و تمرآزى براى نوشتن ندارم يپيصداها در گوشم م  

د من از شانزده سالگى آه يك نساجى را دارد مى گويست سال سابقه آار در آارخانه شماره يآه ب:كى از آارگران ي

 تادهند يگرى نميحاال در چهل سالگى آه به من آار د.مه دادم ياى او به سر آار آمدم و هر ماه حق بپدرم مرد به ج

.. ها روم عملگى ساختمانيم ل شود؟يمه ام تكمي آند آه سابقه باست من چهل ساله را استخدامآى حاضر .مه ام آننديب  

دان يم دور ميرويصبح زود م:د يار آرده مى گوهجده سال در آارخانه شماره سه نساجى آ: گر از آارگران يكى دي

د هفته اى يد شاينطور اگر خوش شانس باشيم ايگويم.د يايرم بيد در هفته دوروز آار گيشا...براى آارگرى ساختمان 

من چهار  . و بچه ام هم نمى شود د پول نان زنيد ؟همان آارگر مى گويكنيچطور زندگى م.د ياوريده هزارتومان درب

خجالت مى آشند روپوش ها و مانتوهاى مدرسه سه .ده اند يقدآش،بزرگ شده اند  .شان محصلنديارم آه سه تادتا بچه 

؟.فش روشن استيتكلآفش و لباس معمولى هم آه .ش را بپوشند يچهار سال پ  

 دهيده و گنديوه هاى لهيو م وه و تره بار سبزى ها يدان ميروم ميد پنجشنبه غروب ها ميبا شرم مى گو :انساليزنى م

د ماهم يمى گوه ها ين همساي از هم كىي عنى چى ؟يچه مى فهمند ندارى  .ميه هاچرا جمع مى آنم و مى آورم براى ب

. ميهمه ما مثل هم .م يوه جمع مى آنيمم بازارروزيرويآخرشب م  

ك دخترشانزده ي:د يگومارى دخترش مواجه شده مى يمه اش با بيد اعتبار بيعدم تمددى ويپس ازباز خر :گريآارگرد

نه ين آارها هزيبدهد اما ا  ق انجاميشات دقيد آزماي با نديگوي م دآترها ست ؟يچ م ينمى دان .آمردرد دارد .ساله دارم

و پنج بردمش دآتر.ندارم معالجه اش آنم پول  .آنم ريج تا بچه ام را هم نمى توانم سمن با پول عملگى شكم پندارد و

د برود يگفتند با .ادمدت يزيشش هزار تومان و? MRI ار بدنش يش در اختيپاها .شب و روز به پشت افتاده.ا ندارم ام

 .ميش نشستيم ورويك پتو انداختي .دينيد خانه مارا ببييايكند بيه ميشود گريشب ونصفه شب دردش آه شروع م .ستين

به صاحبخانه  .وچه باالترمستاجرىم چند آآمدخانه ام را هم فروختم و .كارى فروختمين چهارسال بيهرچه داشتم درا

ن بچه را يك جور ايش خانه آم آند و باقى اش را بدهد آه يام گفته ام آه پول اجاره خانه هاى عقب افتاده را از پول پ

. م خدا عالم استيواره شوبعدش آجا آ .درمان آنم  
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وازده ساله ام پارسال افتاد و دستش دپسر :ديگويآارخانه شماره دو نساجى آارآرده مآه شانزده سال در :گريآارگرد

د دآتر متخصص دست بچه ي با نديحاال مى گو ... اما استخوان بچه ام بد جوش خوردش گچ گرفتيدآتر برا شكست 

احمدى  .خاتمى،هاشمى ...فتديشان بين اتفاقى براينت چياگرمسئول .آن هم پانصد هزارتومان خرج داردعمل آند آه را

د من چه دلى دارم آه جلوى چشمم دست بچه ام دارد ينيبب ؟ستندي هست به فكر دوا و درمانش ناهرآسى آه االنينژاد 

. هزارتومان نمى توانم براى همه عمر فلج مى شود و به خاطر پانصد  

ن يه ماشيروزى سه هزار تومان آرا ،ه آزاد است هرروز مى رود سوادآوهدخترم دانشجوى دانشگا: گريك آارگردي

دانم ازآجا ؟ ينم... .هينش را بدهم چه رسد به شهر يماشه يدوسالى آه دانشجو شده من حتى نتوانستم آران يدرا.دارد   

؟ ...ر آنميكمش را سچه آنم وقتى نمى توانم حتى ش .نم آه دخترم پنهانى آجا مى روديبمى  :او مى گفت  

- - -.خواهد يادجرقه اى ميارزيان قائمشهربسگمانم بدن آارگربه  .اد دارديد آه بدن آدم موادسوختنى زيآيبه خاطرم م  

مانده ام آه آدام بندگان خدا ند مهرورزى و عدالت اجتماعى و آمك به بندگان خدا من ينهمه آه مى گويا:گر يآارگر د

ك اتفاقى ي اگر ست امايات دادن بنده خدا نيمه و ماليك عمر جان آندن و حق بيهمكارمن بعد از ؟ستميمگرمن بنده خدان

دالت اجتماعى پس ن عيا.شود يخدا وآمك مى آنند مشكلشان حل مشوند بنده يفتد مردمش ميا بيك آشورى آن سردنيرد

د يآی به دهانش م وهرچه  رسد يهرآس ازراه م ؟آدام مهرورزى .ن استياجتماعى هم عدالت  ؟د برقرارشوديآجا با

روم به من جواب يمسئولى مش هريپس چرا من پ .رديگيل ميتحوچه چه د وبه به ويگوين خودش ميك مشت عيبراى 

عنى مهرورزى ؟ ين يا ست ؟يند آه به ما مربوط نيگوينمى دهند و م  

د از ي پس بگذار ن صداهاى در گلو خفه شده باشمي ا د تمرآز آنم تا بتوانم درد و پژواكيرم اتفاقا بايگيقلم را بدست م

.................... اول شروع آنم   

: كاران دردمند شده استياالن شهر بزى شهر صنعتى بود و شهرى آه رو  

آنها ده ها سال قبل کارخانه هاى گونى بافى و سپس نساجى را براى گذران . قائم شهر، شهر کارگران صنعتى است

صبح با صداى هر) تکنسين (صنعتى کارگران ماهر سه نسل از.  است هرى ش براى خود نجا يزندگى زدند وحاال ا

 از کارخانه ها ىيگر دم صبح صدايدار مى شدند و حاال که ديد، از خواب بيچيرخانه که در تمام شهر مى پسوت کا

. به گوش نمى رسد  

راهنماى . ميداست که در شهرکى سازمانى هستياز نماى همشکل خانه ها پ. ميستيثرب مى ايابانى در شهرک يکنار خ

ا پارک شده اند را مقابل خانه ه که در تاکسى هايى  و کاميون ها  است  زخريد شده نساجىکارگران بازمن که خود ا

. نها فروخته انديشان را به ايکارى خانه هاين چهار سال بيکارگرها توى ا،د يگوی نشان مى دهد وم  

 ک نساجىي در کارخانه شماره   پانزده سال انسالى برمى خورم کهياده رو به مرد مي و در پ اده مى شومين پياز ماش

 چهار سال رون؛يون تومان فروخته و آمده است بيليقائمشهر کار کرده و دست آخر سابقه خدمتش را به چهار ـ پنج م

د اما دو يرتان مى آيک پولى گيد الاقل يروز ما را جمع مى کردند و مى گفتند؛ حاال اگر بروپيش مديران کارخانه هر

.  ما را مى ترساندند.ميدتان کنيگر پولى نمى ماند تا بازخريماه بعد د  

ع به زودى اجرا مى شود و سر يد مى دادند که طرح نوسازى صنايحتى وعده و وع. سه ماه سه ماه حقوق نمى دادند

... ک کاسبى راه مى اندازميرم و ين پول را مى گيمن فکر کردم ا. د سر کار سابق تانيک سال همه شما برمى گردي
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. ماه مى گرفتم توى کارخانه بود و يک حقوق بخورونميرى آخرشه کارميهم. تمهم نداشوادم، تجربه کارآزاد رابى س

ن جا توى يمجبور شدم خانه ام را بفروشم و هم. دى ام تمام و کمال توى بازار سوخت و بدهى باال آوردميپول بازخر

. خانه خودم مستاجر شوم  

و مديرعامل خودش گفت يک لقه مى زنند؛ بگن که او شروع مى کند به حرف زدن آرام آرام کارگران دورمان حيهم

چرابازخريد شديد؟ . گذشته مى گويند چشم تان کورسال حاال چهار... برمى گردانيم سرکارهمه تان را سال ديگر  

.، اخراجمان مى کنندیبازخريدم بدون پول ينرو؟ تهديد کردند اگریاينها را گفت...  تهديدمان کردندديمى گويکى ديگر  

يمه تان را تکميل ا سابقه بيد يگرى نرفتيچطور سراغ کار د. ديد شده ايرسال است که از کارخانه بازخرم چهايمى گو

شانزده سالگى  اره يک نساجى دارد مى گويد من ازکارخانه شمنکرديد؟ يکى ازکارگران که بيست سال سابقه کاردر

. و هر ماه حق بيمه دادمکه پدرم مرد به جاى او به سرکار آمدم   

است من چهل ساله را استخدام کند که کى حاضر. ى دهند تا بيمه ام کنندگرى نميدال درچهل سالگى که به من کارحا

از کارگران که هجده سال در کارخانه شماره يکى ديگر... ه ام تکميل شود؟ مى روم عملگى سرساختمان هاميسابقه ب

دو روز کار د در هفته يشا... راى کارگرى ساختماندان بيم دور ميد؛ صبح زود مى رويسه نساجى کار کرده مى گو

. گيرم بيايد  

دگى مى کنيد؟ همان کارگر زنچطور. شانس باشيد شايد هفته يى ده هزارتومان دربياوريدخوش اينطور اگر :مى گويم

د کشيده شده اند، قبزرگ . شان محصل انديتا بچه دارم که سه تاچهارمن . شوديپول نان زن و بچه ام هم نم :گويديم

فش يلباس معمولى هم که تکلکفش و. کشند روپوش ها ومانتوهاى مدرسه سه،چهارسال پيش را بپوشنديخجالت م. اند

. روشن است  

د؛ پنج يند با شرم مى گوين که توجه من را مى بيابتدا آرام اما هم. ستادهيانسالى کمى آن سوتر کنار شوهرش ايزن م

ده را جمع مى کنم و مى آورم براى يده و گنديوه هاى لهي تره بار سبزى ها و موه ويدان ميشنبه غروب ها مى روم م

ه يتوجه زن را به همسا. رود تا ساکتش کندي شوهرش چشم غره م،؟یعنى چيفهمند ندارى يچه م. بچه اند... يمبچه ها

. ستاده اند جلب مى کنديها که دورتادور ا  

آخرشب مى   پنجشنبه م؟ مگر زن من چه کار مى کند؟ هريى آقا رحچه کارش دار:ديه ها مى گوين همسايکى از همي

س يبنو: يدبه من مى گو. ن حرف ها گفتن ندارديا: ديگوييم مآقا رح. ميهمه ما مثل هم. کندييوه جمع ممرود بازارروز

ت بکشم؟  ام خجالد لنگ نان شبم باشم و از روى زن و بچهيست سال توى کارخانه کار کردم چرا حاال بايمن که ب  

پس از يست سال درکارخانه شماره دو نساجى کارکرده واو ب. ديايهمکاران شان جلو بيکى ازدهند که يکارگرها راه م

. کمردرد دارد. ک دختر شانزده ساله دارمي،مارى دخترش مواجه شده؛ يمه اش با بيد اعتبار بيدى و عدم تمديبازخر

نه دارد و من با پول عملگى ين کارها هزيق انجام بدهد اما ايشات دقيزماد آيند بايدکترها مى گو? ستيم از چينمى دان

. ر کنميشکم پنج تا بچه ام را هم نمى توانم س  

. ام آرآى اما ندارم،د برود يگفتند با. ت دادميزيبردمش دکتر و پنج، شش هزار تومان و. پول ندارم معالجه اش کنم

ه مى کند يشب و نصف شب دردش که شروع مى شود گر... ستينش نار بديش اختيپاها. شب و روز به پشت افتاده

رم؟ يبا کدام پول ببرمش؟ از کى قرض بگ... ش را نشنومينم که صداياط مى نشيروم توى حيم. بابا من را ببردکتر،
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من بدتر است؟ يه ام که وضعش ازاز همسا  

خانه ام را . کارى فروختميسال بين چهاراداشتم درهرچه . يمش نشستيرو يم وک پتو انداختي. دينيد خانه ما را ببييايب

روى اجاره خانه هاى عقب افتاده را ازبه صاحبخانه ام گفته ام که پول . مستاجرىم فروختم وآمدم چند کوچه باالتره

. م خداعالم استيبعدش کجا آواره شو. ن بچه را درمان کنميک جور ايش خانه کم کند و باقى اش را بدهد که يپول پ  

 پارسال افتاد و د؛ پسر دوازده ساله اميکرده، مى گول در کارخانه شماره دو نساجى کارگرى که شانزده سايکارگر د

يد دکترمتخصص دست ند بايحاال مى گو... ش گچ گرفت اما استخوان بچه ام بد جوش خورديبرادکتر. دستش شکست

 دست بچه ام دارد  چشمم جلوى   من چه دلى دارم که  دينيبب. رج داردتومان خآن هم پانصد هزارعمل کند که بچه را

شب تا صبح دخترش از . ه امين همسايا همي... براى همه عمر فلج مى شود و به خاطر پانصد هزار تومان نمى توانم

. انگار توى خانه ما ضجه مى زند. ميواريبه ديوارد. چديدرد به خودش مى پ  

راه مى دهند که . ديزى بگوياد چيهارم ـ پنجمى که دور من شکل گرفته سعى مى کند با فرحلقه چ يگرى درکارگر د

يستم؟ مگر من بنده خدا ن. من مانده ام که کدام بندگان خدا? ند کمک به بندگان خداين همه که مى گويد جلوتر؛ ايايب

چرا من . ن استيدالت اجتماعى همست؟ عيات دادن بنده خدا نيمه و ماليحق ب يک عمرجان کندن ومن بعد ازهمکار

ست؟ يند که به ما مربوط نيمى گولى مى روم به من جواب نمى دهند ووئيش هرمسپ  

صد، چهارصدتا کارگر را نگه داشته اند اما آنها را هم مثل يس کوچک کردند و حاال فقط . نساجى را تکه تکه کردند

دى به بازگشت به کار نداشته ي کارگران ام وض مى کنند تاهر روز هم اسم کارخانه را ع. ما تحت فشار گذاشته اند

 را مى زنند و خودشان هم نمى دانند که مى خواهند ،...،ک روز تابلوى ي) طبرستان( يک روزتابلو مى زنند. باشند

. ن کارخانه چه کار کننديبا ا  

. راه اندازى کارخانهازريمى کنند غهمه کارى . گر نصب مى کننديک تابلوى دکنند وفردا بازيييش را مامروز تابلو

ک نمونه پارچه يفرستاد، يران پارچه ميک روزى به همه ايکه خود قائمشهرک پارچه فروشى دريد ين حاال برويهم

ا راه نمى اندازند؟ نها چرا به جاى واردات کارخانه ريا. همه وارداتى است. ديدا نمى کنيرانى هم پيا  

؟ مگر شوهرت یدهد؛ شما چرا حرف نمى زنيگرى را نشان ميان جمع زن ديمه بود ازستاديشوهرش ازنى که کنار

ک يست و يبا لکنت شروع مى کند؛ ب. ن خطاب نامنتظره جا مى خورديش را نگذاشته و رفته؟ زن از ايتو و بچه ها

. ک پولى بهش دادنديد شد و يسال توى نساجى شماره دو کار کرد بعد بازخر  

ون يليک ميد يپارسال دم ع... کارخانه راه مى افتد و فردا راه مى افتدم امروزيم و هى گفتي کم خوردهمان پول را کم

. چ خبرى ازش نشديرفت و از آن موقع به بعد ه. برداشت و گفت مى روم تهران براى کار. تومان از پول مانده بود

ان جمع خودش ياز مه مى افتد و به سختى يبه گر. ..من ماندم و چهار تا دختر دم بخت. ا مردهيم زنده است ينمى دان

 -ستىيصرفًا تور -ک شهرين همه بنگاه معامالت ملکى براى يم به نظرم آمد ايزديکه گشت متوى شهر. کنديرا رد م

مى کنند؟ ک شهر کارگرى چه کارين دالالن در يا. اد استيهم ز  

من همراهم کمى پس از. ستادميمنتظر ا. زديتلفن حرف مزش نشسته بود و با يصاحب بنگاه معامالت ملکى پشت م

.کيستاد به سالم و علياو رفت و ابه طرف . ديف صندلى هاى انتهاى بنگاه ديانش را در رديکى از آشنايوارد شد و   

لى نساجى يتعطدم؛ بعد ازيآمده ام و سوالم را پرسفتم که براى چه کارى به قائم شهردالل که کارش با تلفن تمام شد، گ
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حاضر  دست دادن شغل ازد که به خاطريشناسيتان کارگرى را مانيمشتررى کرده؟ ازييت فروش مسکن چه تغيوضع

من ش ازيب. رونيد بييبفرما. ندارممن خبر. نه آقا،بى حوصله جواب داد  ونه اش را ارزان بفروشد؟ سردستى باشد خا

نکه نگران تلف شدن وقت من باشد يد براى جبران ـ مثل ايتر ــ شاکه خورد و آرام يانگار خودش از لحن و کالمش 

.  روى کارخانه گونى بافىابان روبهيد در خيف ببريد تشريشما با ،ادامه داد؛  

رون و به همراهم اشاره يرفتم بي داشتم م،.چندتا بنگاه هم آنجا هست. دا مى شودياد پينجور موردها زيها از اآن طرف

. گريم جاى دين موردى سراغ ندارند و بروينجا چنيوقتى آمد گفتم که ا. در کار احوال پرسى بودهنوز. ديايکردم که ب

ز يناگهان همه چ. دار خانه اش قرار داردين االن توى بنگاه نشسته و با خريگفت؛ چطور ممکن است؟ همکار من هم

 حاتىيتوضى کرد ويناله ه نک ويراى توجهمشهرى اش راهنماى من است ب ده بوديمرد دالل که تازه فهم. روشن شد

. ميرون از بنگاه رفتيراهنما همکارش را صدا زد و با هم به ب. ميدي داد که نشن  

قائمشهر، تحت فشار نساجى شماره دوک سال کار کردن دريست ويبى فروش خانه اش آمده بود، بعد ازمردى که برا

ست ي، با بینک او بود که در آستانه چهل و پنج سالگي کرده بود و ادش را امضاير برگه بازخريرانش به اجبار زيمد

کارى يچهارسال بدم؛ بعد ازيپرس. ساده ساختمانى بدل شده بودن اجتماعى به کارگريمه تاميبک سال سابقه بى ثمريو 

ش را گرفته يه گلوبه نظرم آمد که بغض را... زنديد حرف ميو ترد ؟ با مکث یحاال به فکر فروش خانه ات افتادچرا

. د؛ دور از جان، هم سن شماستيند مى گويهمکارش که بهت من را مى ب            ... ، پسرمیگرفتار،باشد؛   

. به حق ابوالفضلدست مى گذارد روى شانه مرد و دلدارى اش مى دهد؛ شفا مى دهد   

ز دانشگاه رفت سربازى د؛ بعد ايهمکارش رو به من مى گوگرى را نگاه مى کند ويبغضش سمت دمرد براى انکار

  هشتصد مى درمانى اشيبار شهر. ضى بديمر. ض استيدند مريان خدمتش نگذشته بود که فهميپاک ماه ازيو هنوز

د؛ ينکه با هوا حرف بزند مى گويمرد بى آنکه روبرگرداند، بى حواس و پراکنده خاطر مثل ا. تومان خرج داردهزار

. د بسترى شودياصًال با... گريوى دکلى دار... ست کهيمى درمانى نيفقط ش  

کى از يروز يد. ک خانه مانده بودين يهم. ماهى صدهزار تومان قسط وام دارم. ون تومان به مردم بدهکارميليسه م

صبحى آمدم بنگاه و گفتم هرچقدر مى خرند . کالفه ام... نزول خورها را جلوى زن و بچه، گرفتم به باد کتک

نم ون تومان دارم آواره مى کيليزن و بچه ام را به خاطر هفت م... ت مى خواهد بفروشدمينامرد به نصف ق. بفروش

چ کدام از يى مى گذرد و هيقه يچند دق. د چه کار کنميت باين موقعينمى دانم در ا. دستش را مى گذارد روى صورتش

رون مى ياءاهللا ، مرد دالل بد؛ درست مى شود ان شيم مگر راهنما که هرازگاهى با خودش مى گويما حرفى نمى زن

 را از پشت ،بنده خدا،ن يا . مي متوجه آمدنش نشده بود،قه است که آمدهيبنده خدا ده دق،د؛ يد و با داد و هوار مى گويآ

مى  :ديدار، همراهم مى گويه نبوده اند که دالل و خرين حد به هم شبيچ دو برادرى تا ايهرگز ه. نميشه بنگاه مى بيش

اگر مى توانست چندماه صبر کند پانزده ... اورنديچاره دربين بيى خانه را از چنگ ايش را آورده که دوتا؟ برادرینيب

. ون مى فروخت، الاقليليم  

پاچه هاى شلوارش را باالزده بود و داشت بى توجه به ما . مشيدي د،تلوک،کى از کوچه هاى روستاى ي کنار -سوم 

ساجى شماره ن ست و دو سال دريمى گفت ب. ستديم که بايش دست تکان داديبرا. ديمى آزاريشالدا بود ازيپ. مى گذشت

حاال  فرزندانش کرده وتا ازافه پول خانه اش خرج ازدواج چهاردى همه پولش را به اضيبازخرکرده و بعد ازدو کار
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. گر که همگى دخترنديى و سه فرزند ديى اجاره ياو مانده و خانه   

انش جذب نساجى يهمشهرازرتريداريبساو. ديخوابد، همه شهريکارخانه که خواب. ما باقى نمانده اززىيچگريد؛ ديگويم

. نساجى شدمدم و کارگريخانه خرشهرم را فروختم و درين هايبعد همه زم. کردميسالگى کشاورزى م٣٠تا . شده بود

 و هشت سالگى انجام   کارى که حاال در سن پنجاهدر مورد. رونم کردنديب. ست و دو سال گفتند خوش آمدىيبعد از ب

. ن هاى مردم کار کنمين سن مجبورم توى زميبا ا... ن هاى مردم کارگرى مى کنميتوى زم،مى دهد سوال مى کنم؛ 

. روزى چهار هزار تومان. د هر هفته دو سه روز به من کار مى دهنديتازه آنها هم دل شان به رحم که مى آ  

رم دانشجوى دانشگاه دخت... مياش سوال مى کنم؛ دلم آنقدر از درد پر است که نمى دانم چطور بگواز اوضاع زندگى 

ن دو سالى که دانشجو شده من يادر. ن دارديه ماشيتومان کرا روزى سه هزار. کوه رود سواد یم روزهر. آزاد است

ى ضبط شده اش را مى شنوم تا کلمات را ن بار صدايچند... هيرسد به شهر نش را بدهم چه يه ماشي نتوانستم کراحتى

. ص بدهميه اش تشخيان گرياز م  

دارد صداى ي نگهبان آارخانه آه گوشى را برم،كنميشروع به گرفتن شماره آارخانه طبرستان مدارم ويگوشى را برم

كنم و ي معرفى م خودم را،كند يو نگرانم م گذشته  شان ازگوشى هم ياد هايشنوم آه صداى همهمه و فريآارگران را م

؟ م چه خبر شدهيگويد ميريد آه بعد تماس بگيگويشنود ميم را نمين شلوغى صدايرسد در اينگهبان آه به نظر م

چه !!! اد همخوانى ندارد ين موضوع زين صداها با ايرسد آه ايماما به نظر!!!  شوراى آارگرى استنييد تعيگويم

صحبت با اورم ويگيآارگران آارخانه را مازگريكى ديدوباره شماره و ه امنگران شد؟؟ اتفاقى ممكن است افتاده باشد

جه انتخاب شورا ؟؟؟ يپرسم و نتي علت را م،فهمم آه عصبانى و ناراحت استيش مين صدايلرزش و طناز. كنميم  

 ی به اسم انتقال م،كننديمنتقل م  دارند آارخانه رو،نها براى آارخانه نقشه دارنديا ،ىيد خانم چه انتخاب شورايگويم

نكه سالن خارج ي بفرستند آه بعد هم به اسم ا  تا دستگاه از دور خارج١٠ك سالن مخروبه با يخواهند آارگران را به 

ك دفعه آارگران را اخراج آنند يطبق قانون ورشكسته اعالم شود آه .. ن بهداشتى و ساختمانى و ين و قوانياز مواز

... رون آنندين چند نفر را هم بيخواهند همي م،وان آب هم روش يك لي و به قول معروف و دستگاهها را هم بفروشند

: ديگويآه م شونم يان صداى نامفهمون مي در م،ش را بشنوم يصدا ستم يگر قادر نيشود ديصدا مرتب قطع و وصل م

است جمهورى ي استاندارى و رن دستور را هم خود باال باال ها داده اند ازيسوزد و ايچ آس دلش به حال آارگر نميه

ل شده يكاران و آارخانه هاى تعطيكنم باز هم به تعداد بيمبا خودم فكر.... ه هامون رو بكشندخانوادخواهند ما ويم... و

آه گزارش گرى به شهر صنعتى سابق قائمشهر و شهر ن بارياضافه خواهد شد و ا... خانواده هاى بى سرپرست وو

ز ي و حلق آو آارگران خودآشى آرده اى شود ؟؟؟ يى روبرو ميوك امروز برود به چه صحنه هاآارخانه هاى متر

ان شهر آه مستاجران شهر ي به بوم،ده شده انديآش...  با دختران آارگرى آه به فساد و شده اى مثل حسن حسنى ؟؟؟

ستى ؟؟؟ يا خاآسترى از مرگ و نيان يخشم و عص پر درد ؟؟؟ با تنهاى شعله ور ازدلهاىوهاى خم ا با آمريشده اند   

ن آار رو گرفت ؟ من و ما به يد جلوى اين ظلم ها رو چه آسى خواهد داد ؟ راستى چطورى بايبه راستى جواب ا

م ؟؟؟؟ يين آارگران زحمتكش چه بگويا  

٨مهر ماه  -ايپو ته آارگرىيخبرنگار آم  - ىيپگاه اسكو  


