صورت ھا ديگر با سيلی ھم سرخ نمی شوند
در آستانه بھار ٨٩
صادق افروز
نوروزی ديگر در راه است  .ايرانيان طبق سنت ھزاران ساله در اين ايام  ،خانه را آب و جارو می کنند و بر در و ديوار دستی می
کشند وبر ای پذيرايی از مھمانان و دوستان و آشنايان آماده می شوند .رسم مھماندوستی شرقی در اين روز ھا بيشتر خود نمايی می
کند و ترجيح ھمگانی بر اين است که کھنه را بدور بريزند و لباس نو بر تن کنند .

امسال نيز چون سال ھای قبل  ،فروشگاه ھا و مغازه ھا مملو از جنس و کاال ھستند .آجيل فروشی ھا پسته و فندق و تخمه و
بادام ھندی را در کيسه ھای بزرگ در معرض ديد خريداران قرار داده اند و آجيل مخلوط مخصوص چھارشنبه سوری در طشت
ھای بزرگ جلوی چشمان از حدقه درآمده مردم چشمک می زند .شيرينی فروشی ھا انواع و اقسام شيرينی ھای تر و خشک را در
ويترين خود گذاشته اند و کت و شلوار و پيراھن از در و ديوار پوشاک فروشی ھا آويزان است .انگار در اين آخر سالی توليد ھا دو
برابر شده است  .ولی عليرغم اين فراوانی قيمت ھا سرسام آورند و اعضای يک خانواده حقوق بگير که برای خريد شب عيد به
خيابان آمده اند معموال دست خالی به خانه بر می گردند .برای اينکه درک بھتری از مشکالت مردم در اين روزھا داشته باشيم
قيمت بعضی از کاالھای مورد نياز مردم را در جدول زير می آورم :
کاال
گوشت قرمز
برنج خارجی
برنج ايرانی
تخم مرغ
سبزی
پرتقال
سيب
نارنگی
پسته
فندق
تخمه

بھا
ھر کيلو  ١۶٠٠٠تومان
ھر کيلو  ٢٠٠٠تومان
ھر کيلو  ٣٠٠٠تومان
ھر عدد  ٢٠٠تومان
ھر کيلو  ١٠٠٠تومان
ھر کيلو  ١۵٠٠تومان
ھر کيلو  ١۴٠٠تومان
ھر کيلو  ١۵٠٠تومان
ھر کيلو  ١٢ھزار تومان
ھر کيلو  ١١ھزار تومان
ھر کيلو  ۶ھزار تومان

شيرينی خشک
شيرينی تر

ھر کيلو  ١٨٠٠تومان
ھر کيلو  ٢۴٠٠تومان

با نگاھی به اين جدول می توان دريافت که يک پذيرايی جزيی و معمولی در يک قلم برای صاحب خانه  ٢٠ھزار تومان خرج بر
خواھد داشت  .وقتی می گوييم پذيرايی  ،منظور از خجالت مھمان درآمدن است و نه تھيه شام و ناھار .جای بسی تاسف است که در
کشوری که جزو بزرگترين توليد کنندگان پسته و فندق و بادام است بھای اين ميوه ھا آنقدر باال می رود که بصورت کاالھای لوکس
در می آيند .ميوه جاتی که به دليل مغذی بودن و داشتن درصد باالی ويتامين و پروتئين بايد جزو رژيم غذايی روزمره ھمه کودکان
کشور و کارگران و زحمتکشان باشد تنھا در ايام نوروز آنھم نه در اندازه محدود به خانه ھايشان راه پيدا می کند  .شرايط برای
مردم حقوق بگير کشنده است .چگونه خانواده ای که در حد اقل شرايط در خانه کوچک  ۶٠متری در منطقه جنوبی تھران ماھانه
 ١۵٠ھزار تومان اجاره می پردازد می تواند از پس اين ھمه خرج بر آيد ؟حاال مخارج اياب و ذھاب و تحصيل بچه ھا را ھم به
ارقام فوق اضافه کنيد .
محمود صالحی يکی از رھبران کارگری در ايران در ارتباط با مشکالت زندگی زحمتکشان در ايران زندگی خود را مثال می
زند  .او می گويد " :يک خانواده شش نفره را اداره می کند .حقوق او در ماه با مزايا  ٣۵٠ھزار تومان است .وقتی برای ثبت نام
يکی از پسرانش به دانشگاه مراجعه می کند برای سه ترم تقاضای  ٧٢٠ھزار تومان می کنند .يعنی  ٢۴٠ھزار تومان در ماه .بنابر
اين او بايد اين خانواده را با  ١١٠ھزار تومان در ماه اداره کند .تازه مخارج اياب و ذھاب به کنار " . (١).
خبرنگاران روزنامه ھای رسمی منتشره در ايران گزارش می دھند که مادران و بچه ھا برای خريد به خيابان آمده اند  ،اما
دست ھايشان خالی است .يکی از اين مادران به خبرنگار می گويد " از مدت ھا پيش بچه ھا لباس نو می خواستند  ،اما ما اين دست
آن دست می کرديم تا به عيد نزديک شويم و با يک تير دونشان بزنيم و لباس نو را در ايام عيد بر تن شان کنيم .ولی با اين قيمت
ھا تنھا برای خريد شلوار و پيراھن صد ھزار تومان احتياج دارم که فکر نمی کنم از پس آن برآيم " يکی از کامنت نويس ھای
ايرانی در واکنش به گزارش خبرنگار سايت باز تاب می گويد  ":خدا وکيلی شما خودت بگو ٢۵٠ ،ھزار تومان عيدی داديد  ،ما ۵
نفر ھستم خودم ھيچی برای خانومم و سه تا بچه ام بخواھم لباس بخرم ميشه نفری  ۶٠تومن اين  ۶٠تومن برای يک پسر -پول
شلوار ميشه؟ کفش ميشه؟ پيراھن ميشه؟ تازه اين ھمه مھمون و بدبختی ،سفر ھم که نميريم " يکی ديگر از ھمين کامنت نويس ھا
می گويد  ":من يک کارمند معمولی يک شرکت ھستم البته فقط عنوانم معمولی است چون ھر کاری که ازم بخوان بايد انجام بدھم و
به تنھايی کار  ٣نفر را انجام ميدھم ولی فقط حقوق يک نفر را دريافت ميکنم ) کار امسال من را پارسال  ٣نفری انجام ميداديم البته
با حجم کمتر( .اينھا بماند حقوق خالص دريافتی من  ٢٩٧ھزار تومن است که  ١۶٠ھزار تومان فقط قسطه  ١٠ .ھزار تومن شارژ
ساختمان کرايه راه از کرج به تھران و خورد و خوراک ھم ھست تازه به اينھا يه بچه تو راھی را حساب کنيد که ھنوز به دنيا
نيامده خرجش از راه رسيده و ھزينه ھای پزشکی ماھانه ھمسرم ھم به کنار  .به نظر شما من اصال ميتونم فکر خريد شب عيد و
اين چيزا رو بکنم؟ تازه عيدی امسال چيزی نزديک به  ٢٠٠ھزار تومن است برای ما .خدايا توبه فريادم برس و نگذار بيشتر از
اين شرمنده خانواده ام بشوم به بزرگی خودت قسم که خيلی سخت است اين شرمندگی " و يکی ديگر می گويد " :با مدرک فوق
ليسانس ماھی  ٣٠٠ھزار تومان حقوق می گيرم ولی  ١۵٠ھزارتومان اجاره و ھزينه ھای آب و برق و تلفن و ) ....پول برق جدا
پول آب جدا و  (...را بھش اضافه کن تازه چون ساعتی کار می کنم از پاداش و عيدی ھم خبر نيست تعطيالت عيد ھم حقوق نمی
گيرم ") ( ٢
سال  ١٣٨٩از راه می رسد .دولت احمدی نژاد پس از کودتای انتخاباتی خرداد  ٨٨و سرکوب و رويارويی پی در پی با
جنبش اعتراضی  ،اليحه ھدفمند کردن يارانه ھا ) قطع سوبسيد ھا( را از تصويب مجلس گذراند  .کارشناسان اقتصادی حدس می
زنند با عملی شدن اين قانون در سال  ، ٨٩تورم به ميزان غير قابل کنترل و باور نکردنی  ۵٠در صد خواھد رسيد  .در سال جديد
زندگی برای زحمتکشان و مزد بگيران بسيار دشوار تر خواھد بود .آنھا برای مقابله با سياست ھای ضد کارگری و تورم زای دولت
احمدی نژاد چاره ای جز مبارزه و تشکل ندارند .سال  ، ٨٩سال درگيری ھای بسيار گسترده تر توده ھای مردم با دولت احمدی
نژاد و رژيم جمھوری اسالمی در کليت آن خواھد بود .
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