
وقتیقدرتخریدآبمیرود

االن که می خوام بگم چی بود و چطور شد باید از فروردین شروع کنم.

 قب**ل می بن**دن، واس**ه شنیده بودم که می گفتن دستمزِد سال جدید رو
ِ

  بر اساس تورم س**ال

 همین توی سال جدید همون فشار سال قبل به قوت خودش باقی هست! ولی هیچ وقت به

این وضوح درکش نکرده بودم. پتک واقعیت پِس کله ام نخورده بود.

آره فروردین بود.

 . بقی**ه* می گن مهن**دس،رهآها، قبلش بگم من یه کارگرم. یه کارگری که از قضا یه کارگِر ماه

 ولی چه اهمیتی داره بقیه چی می گن. اگه کار نکنم، زنده مون**دن و زن**دگی ک**ردنم س**خت

می شه و تقریبا غیر ممکِن. پس کارگرم.

 داش**تم می گفتم.* ف**روردیِن امس**ال ب**ود. از ش**رکت زن**گ زدن بی**ا ب**رای بس**تن ق**رارداد.

 قراردادی که طبق روال معمول همه چیزش مشخص بود و فقط امضای من رو می خواست.

  برگه نوشته همون*ه و بم*یریی قربونشون برم، از قبل فضا رو آماده می کنن که هر چیزی رو

 هم تغیری نمی کنه.* نخواستی هم راه ب*اِز و خیلی*ا هس*تن ک*ه محت*اج این ک*ارن و ب*ازار ک*ار

خرابه و ...

 توی مسیر کلی با خودم کلنجار می رفتم که اگه دستمزدم زیِر فالن مقدار بود عمرا اگه امضا

کنم.

 رفتم پای میِز عدم مذاکره. برگه رو که گذاشتن جلوم، دیدم از اون چیزی که فک**ر می ک**ردم

 مقدار بخور و نمیری بیشتر بود. ناخوداگاه تا بناگوش لبخندی زدم و دستامو به هم مالیدم و

ظفرمندانه امضا کردم. برام یه برد بود. به هر حال از تصوراتم فاصله داشت.



 و قطعا دخ**لی با خودم گفتم، هاااا! دیگه امسال یه نفس راحت می کشه با یه لبخند فاتحان

ناتم لبخند بود.وجو خرجت با هم می خونه. کل 

 نصف خانواده و ایل و تبارم از مبلغ قراردادم باخبر ش*دن. ب*ه هم*ه زن*گ می زدم و ب*ا جمل*ه

 »ق**رارداِد امس**ال رو بس**تمش« ش**روع می ک**ردم و ب**ا جمله ی »ح**اال بع**دا توض**یح می دم«

تمومش می کردم.

ایدالوصفم بگذره.ز ماه از این خوشحالی ۳حداقل ن نذاشتن، نذاشت

 گراییشون به جانبه له ی دستمزد دعوا دارن و سهئمن می دیدم که این »سه جانبه ها« سر مس

 های ک*ارگری قه*ر س!( و نماین*دهه اجایی نرسید )رفت روی دو جانبه که در اصل ی*ک ج*انب

کردن و مثال رفتن و امضا نکردن، ولی باورم نمی شد اینقد اوضاع خرابه.*

  اون مبلغی ک*ه، از دست می داد. به جز قس*ط ها و اج*اره حقوق من کم کم داشت ارزشش رو

 ارزشش کمتر و کمتر می شد.،برای تامین مایحتاج می موند

  قلم۲۰هم*ه چ*یز از خ*رداد ش*روع ش*د. ت*وی م*اه اول اگ*ه می تونس*تم س*بد معیش*تم را ب*ا 

  توی ماه های بعدی همین جور هی آب می رفت تا االن،خوراکی های غالب و ضروری پر کنم

، تقریبا می تونم بگم قدرت خریدم نصف شده...*هکه ماه آخر پاییز

  ک*ه زن*گیامیدوارم نصیب هیشکی نشه. تا االن از تک تک افراد محترم خ*انواده و دوس*تان

زدم و قرار داد بستنم رو بهشون گفتم قرض گرفتم که توی خرجم نمونم.

 فتین، ن**ه!امدیونید اگه فکر کنید وقتی می گم خرج، یاِد کفش و لباس مارک و این چ**یزا بی**

.همنظورم همین نون و برنج و مرغ و سبزیجات و روغن

روغن! البته بگم روغن زیتون، نه.

 سِر یه چهار راه جلو مغازه معطل ک**رد. گ**رفتن  دقیقه منو۱۰بار ه الکردار این روغن زیتون ی

له این است.ئیا نگرفتِن روغن زیتون! مس



  دقیقه طول کشید تا خودمو راض**ی ک**ردم۱۰به ولله اگه می گرفتمش ولخرجی کرده بودم. 

که برو، برو، دور شو از مغازه، بعدا می گیری.

  م*اه از اون »بع*دا« می گ*ذره و من ج*رات اض*افه ک*ردنش ب*ه س*بِد معیش*تم رو۲االن تقریبا 

ندارم.

  گ**دایی یله این**ه* ک**ه ه**ر روز نماین**ده های ک**ارگری کاسهئقس**مت ن**اراحت کنن**ده ی مس**

 بار دیگه دستمزد رو توی س*ال اف*زایش بدی**د ت**اه می گیرن و می گن اگه می شه لطف کنید ی

 ولی می*انگین، م*اهی یک ب*ار این خ*بر تک*راره این کارگرا از فالکت نمیرن. ب*اورتون نمی ش*

می شه: ترمیِم مجدد مزد ...

  ماِه دیگه فقط مونده که پیش هم بشینید* و سِر ما رو دوباره ش**یره بمالی**د.۳بابا بی خیااااال.

ول کنید خدایی.*

 آخه بنده ی خدا، شماها اگه نماین*ده های واقعی ک*ارگرا ب*ودین ک*ه این هم*ه ب*ه نماین*ده ی

 ینکارفرما و دولت التماس نمی کردین. آخه شماها چه نماین**ده هایی هس**تین ک**ه نمی خ**وا

 بفهمین چرخ این اقتصاد رو مِن کارگر دارم می چرخ*ونم. اگ*ه راس*ت می گین چ*را ی*ک ب*ار

 نمی یاین بگین کارگرا با هم متحد بشین و همه توی محل کارتون اعتصاب کنی**د و دس**ت از

 کارتون بکشید تا اینا دستشون بیاد دنیا دست کیه و اینج**ور دس**تمزد رو تع**یین نکنن! خب

المصب بپذیر تو حافظ منافع اونایی نه ما.

  ماِه دیگه دوباره دستمزد تعیین می شه. با خودم۳االن که نشستم و اینا رو می نویسم تقریبا 

 فکر می کنم باز من یک نفرم، بیشتر از حداقل حقوق می گیرم. اون**ایی ک**ه زن و بچ**ه دارن و

 حداقلی بگیر هستن چیکار می کنن؟ تقریبا هر روز به وضعیتشون فکر می کنم. ب**ه ک*ارگری

 که چند ماه حقوقش عقب می افته، به کارگرایی که نون رو نسیه می گ**یرن، ب**ه ک**ارگری ک**ه

 س، به کارگری که مریض داره تو خون*ه. یع*نی اون*ا هم می دوننه اله داره و دو شغلئدو سر عا

خودشون چرخای این اقتصاد رو می چرخونن؟



  گرفتن و نگرفتن روغن زیتون تل*فِرشون سه وقت دقیق۱۰اصلن چرا آدمایی که حتی، حتی 

نشده نماینده ی کارگرا هستن؟

 چه نباشه، دستمزد اونه البته دولت و کارفرما امسال نشون دادن شماها چه نمایندتون باش

 والسالمطوری که ما می خوایم تعیین می شه!


