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  !ارانآار از ما و سود از آن پيمانك :یارگران شهردار صحبت آیپا
  

 ماه هشتاد و پنجآبان  دومست يب                                                                                    معصومه آمره ايی
 

  

از صبح : آارگران شهرداری اين زحمتكشان شهرمان از وعده های محقق نشده مسئوالن انتقاد می آنند و می گويند

!تا شام يكسره آار می آنيم تا محتاج خلق اهللا نباشيم اما هميشه در فقر و نداری غوطه وريم   

 هزار تومان ١٨٠ تا ١۵٠اره به اين آه ماهانه ميدان بهارستان با اشيلنا، يكی از آارگران شهرداری دربه گزارش ا

  ساعت آار روزانه می باشد، آيا ظلم نيست؟١٢ تا ١٠اين ميزان دستمزد در قبال : دستمزد می گيرد، گفت

 سال ديگر هم آار آنم، نمی ١٠٠من   !آخر اين هم شد وضع:  دارد و مستاجر می باشد، می گويد  او آه سه فرزند

.شوم مگر آن آه دزدی آنم ويا آار خالف انجام دهمتوانم صاحب يك آلونك   

درد آليه را تحمل می آنم اما به فكر درمان نيستم؛ آخر آن موقع : آه از بيماری آليه رنج می برد، می گويد" يداهللا"

!بايد گرسنه بمانيم  

يه خانه می دهد،  هزار تومان آرا١٠٠ماهانه  شهر تهران   جنوب در يكی از مناطق  آه   ساله۵٢علی آقا محمدی، 

.شكر آه فقط زنده ايم و مريض نيستيم: می گويد  

.بيمه نيستم و حقوقی می گيرم آه فقط شكم زن و بچه هايم را سير آنم: او می گويد   

!نه مزايا ونه پاداشی؟!  هزار تومان دستمزد می گيرم وديگر هيچ٢٠٠او می گويد حدود   

!آينده هم مثل امروز وديروز؟: د؟ لبخندی می زند و می گويدوقتی آه از اومی پرسم آينده ات چه خواهد ش  

در آنار سختی آار در معرض انواع بيماری ها هستيم و متاسفانه : ساله آه به تازگی متاهل شده می گويد٢٨" رضا"

...تا زمانی آه زنده ايم و سالم هستيم ما را به آار می گيرند و   

آار را ما انجام : گويدآردن جوی آب می باشد، ميآه مشغول تميزن وليعصرخيابازحمتكشان شهرداری هم دريكی از

!!می دهيم و سود را پيمانكار می برد؛ مرده شور اين زندگی را ببرند  

به خاطر اين !  ساله می آيم٤٠ ساله ام ولی ٣٠سنی ندارم : سن ميان سالی به سر می برد، می گويداوآه به ظاهر در

! آرده ام و آنچه برای من مانده انواع بيماری هاست و يك دست خالی ؟ سال مدام آار١۵آه   

 هزار تومان حقوق بگيرم و زمانی آه از مزايا ١٨٠ ساعت آار می آنم تا ماهانه ١٢٠روزانه بيش از : او می گويد

!هيچ: ش می پرسم، می گويدو پادا  
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