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  نگرار کای خالی سال نو و سفره هااميا

 
١٣٨٧ اسفند ٢٠  سه شنبه                                                                                          ه ساعد پنافيشر  

 
 
 از یول. کنندي سال نو آماده می هستند و خود را برای نوروزیدهاي از اقشار مردم سرگرم خریاري روزها بسنيا

 . روندي به استقبال سال نو میعي همه انسانها بطور طبستي نی طبقاتعتي نو شدن طبآنجا که خوشبختانه

 در سال نو که فقط چند زي شاد و فرح بخش را نیامي داشتن اگرددي ارتباط تا  آنجا که به طبقه کارگر بر مني ادر

 .  از آنان سلب کرده اندشودي روز را شامل م٣٦٠ از یروز

 نيدر ا.  استاني دستمزدها در جرشي کارگران است چرا که  افزای اوج استرس ونگرانی اسفند  ماه روزهاانيپا

 یعني داري حراج بدون چانه زدن خرنيدر ا.  شودی کار ما به حراج گذاشته میروي کارنی عا لیماه در شورا

 . رسانندي ماني را به پازي چوهمه ای واقعندهي نمااي دار معامله را تمام و بدون فروشنده و هيسرما

 هر سال اني کارگر در پادي کارگران که تمام چشم امی از دغدغه هاگري دیکي دستمزدها  شي عالوه بر مسئله افزا

 که نکند بردي و او را در دلهره فرو مشودي کارگر می آخر سال است که باعث نگرانیدي عشوديبه آن دوخته م

...  وینگي عدم نقدلي مختلف از قبني ها وعناونهه  به بهاچرا که غالبا  هر سال. فتدي بقي به تعویديپرداخت ع

 بعد از ی های با توجه به گرانشودي امر باعث مني و همکنندي موکول مدي را به سه ماهه اول سال جدیديپرداخت ع

 .  کندداي درصد تنزل پ٥٠ کارگران تا یدي ارزش پول عد،يع

 اگر بموقع هم پرداخت شود آنوقت یدي عني کارگران ایشگيم هی خط فقر و ندارري زی با توجه به دستمزدهاتازه

 کي یازهاي درصد ن٣٠ از شي بیزي چیديچون مبلغ ع. شودي و چانه زدنها با خانواده شروع می روانیفشارها

 کارگر ناچار است همسر و فرزندان خود را و دهدي پر خرج سال نو کفاف نمامي را در ایخانواده چهار نفره کارگر

 سر فرزند ی طوراي و افتدي دارند، نازي که نیزي االمکان چشم آنها به چی عبور دهد که حتيیرهاي از مسبانايدر خ

 . جلب نشود...   وی فروشی به اسباب بازابانيخردسال خود را گرم کند که حواسش در خ

 شده است لي تبدانيرما کارفاني عرف جا افتاده در مکي هر سال که امروزه به یاني پای کارگران در روزهااخراج

 عدم حفظ شغل اي از حفظ ی و اضطراب ناشاندازدي مهي کارگر سای است که از اواخر بهمن ماه بر زندگیوالئيآن ه

 سال یاني پای روزهای زندگی کند جز دائملي تبدکارگر بر ی به جهنمکبارهي را به ی زندگیکاري که غول بیتا زمان

 .  استکارگران روز مزد و قرارداد موقت 

 ی از فشارهاگري دیکي دستمزد، افتي عدم دراي افتي از برزخ دری معوقه و استرس ناشی دستمزدهاافتي درعدم

 امي اني چرا که در ارسدي سال به اوج خود میاني  پای بر کارگر است که در روزها و هفته های و روانی روحديشد

 لي گرفته است بدلی قرضی که کارگر از ويیناست و آش طلبکاران از بقال سر کوچه تا  دوريصاحبخانه ها و سا

 .  وصول طلب خود هستندی سال در پانيپا



 ري  ناپذکي سال، جزو تفکی ماههای کارگران در تمامی دائمی عالوه بر فالکتهاگري و دهها درد و رنج  دنهاي  ا

   .  به سال نو استکي نزدی در اسفند ماه و هفته ها و روزهای هر کارگریزندگ

 از آنها اشاره کردم واقعا يی که به گوشه های و فالکت کارگران و رنج و آالمی اسفند ماه  امسال به لحاظ بدبختاما

 .  استیسال متفاوت

سال قبل کارگران  وستي آن به اندازه انگشتان دست نی مانند سنندج که تعداد کارخانه هایشهر عنوان مثال دربه

 به ديچشم ام خود بودند ویکارهاسر بریامي انيچن درسيفرش نف وسيپرر فت، کردستان، فرش غرب باینساج

 ني ایلي تعطليبه دلزي حداقل ها ننيا امسال ازند سال داشتني آغازیروزها دری گذران زندگی برای حداقلافتيدر

انسان خارج است،  رتصو  که ازی باربتيمصاري بسطيشرادر  و  محروم هستندیفيبالتکل  و اخراج کارخانه ها و

 . برنديبسر م

 یبه عنوان مثال هم اکنون کارگران نساج.  شکل استني اوضاع به همزي نقاط کشور نري از سنندج در ساگذشته

 در گري اهواز، آردل و صدها کارخانه دی، کارخانه نوشاب ، لوله ساز٢ و ١ شماره ی فلزعي صنار،ي تاانيخامنه، ک

 نکرده اند افتي دریماهها است دستمزد...  ووه و ساني قزوی صنعتی شمال و شهرهاتهران و کرمانشاه و جنوب و

 .  سال وجود ندارداني کارگران در پاني ای پرداخت دستمزدهای برازي نیدي امچيو ه

 حداقل اي روزگار امروز را نداشتند و یامي اني گذشته در چنی کارخانه ها در سالهاني گفت اغلب اتواني جرات مبه

 ی گذشته چندر غازی در سالهايی روزهاني مراکز  که در چنني بهتر از امسال بود و کارگران ای شان کمتيعوض

 ني در ای مسئولچي محرومند و هزي گذاشتند  امسال از آن چندر غاز نی مشاني سال نو بر کف دست هادي خریرا برا

 . ستيمملکت به فکر ن

 است یگري دري تکاراني لشکر بشي و تورم و افزایت دستمزدها،  گران قابل تصور عدم پرداخري از ابعاد غگذشته

 در غم ی خانواده کارگرونهايلي شده است و مکي کارگران شلی بر قلب زندگشي پیکه امسال بمراتب بدتر از سالها

همسر و  ی جورکي سال ی روزهاري کارگر چه بسا که در ساکيچرا که .  سال نو فرو رفته انداميو اندوه گذران ا

 است و یگري گونه دیرائي و پذدني با توجه به سنت نو پوشدي قانع کند، اما عیزي چدني نخریفرزندش را برا

 شرمنده همسر و فرزندان خود هستند و ی امسال بدتر و دردآورتر از هر سالیاني پای کارگر در روزهاونهايليم

 .  باشندی می و نابودیا ببار آورده است در حال تباهر حاضرتي که وضعهيسرماآتش حرص و آزدر شانيخانواده ها

 ثروت موجود اردهايلي است که منيمگر نه ا. مي بحران هستني ما کارگران مسبب ااي است، آی بحران اقتصادنديگويم

 دود نشده و به هوا زي نیالي خود هستند و ری ثروتها بر سر جانيدر جامعه حاصل دسترنج ما کارگران است و ا

 .  استدهي که آنها را نبلعني زمايه و نرفت

 و به مي از حاصل دسترنج خود محروم باشدي آن، باني آغازامي در سال نو و اماني چرا ما کارگران و خانواده هاپس

 .  سهم ما از سالها رنج و زحمت باشدگانهي  ی و نداری گرسنگیبهانه بحران اقتصاد

 کار و کسالي و آنوقت ما کارگران پس از کنندي مرهي و ذخخورنديتومان م اردهايلي و مونهايلي دسترنج ما را محاصل

 خانواده یازهاي از بر آورده کردن حداقل نی برخورداری از چند روز انگشت شمار در سال برای حتديزحمت با

 . مي محروم باشحي و استراحت و تفرمانيها



  راني و هم زنجکارگران
 ري به مسئله عدم پرداخت دستمزدها و زشهي همی براديبا. به آن خاتمه داده شود دي و باستي قابل تحمل نی زندگنيا

 .  داشتی چشم انتظار به جائدي نباکند،ي ما نمی را برانکاري اچکسيه. مي دهاني دستمزدها پانيخط فقر بودن ا

 و اگر مي نفر هستونهايليما م.  تحقق اش دست به دست هم دادی خواست و برادي متشکل شد،  بادي متحد شد، باديبا

 شاد و فرح بخش یامي و ای انسانی زندگکيداشتن . ستي ما نی مقاومت در برابر خواستهایاراي را ی کسمياراده کن

 .  شدکپارچهي ها را باال زد و متحد و ني آنها آستق تحقی برادي حق مسلم ماست و بامانيدر کنار خانواده ها
 

 ی کارگری باد همبستگزنده
 

 د پناه ساعفيشر

١۵/١٢/٨٧ 

)راني آزاد کارگران اهي اتحادرهي مدئتي و عضو هسي کارگران پررندهينما(  

  


