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  زدی مسکن را به آارگران ساختمانیدولت چوب گران

 
هشتاد وهفتتيرم تشه  دسترنج    

                                                                                                                          
ن گيرند نام اي  گرفتن مشکالت آارگران ساختمانی، مسووالن به يادشان افتاده و تصميم میدهي از گذشت مدتها و نادپس

  اند آه می  افرادی مانع اين مهم شدهنجاستيجالب اآنند اما مه شوند، لحاظ گروه افرادی آه ميتوانند بيقشرزحمتكش را در

. محروم جامعه يعنی آارگران باشندقشرندگان مردم، حامی بايست در مقام نماي    

های سنتی مملو از آارگرانی است آه  خانه های اصلی پايتخت يا مقابل قهوه ها ، ميادين و خيابان  روزه اغلب چهارراههمه

.  روزه نجات دهدها را از معطلی و بالتكليفی چند ساعته و شايد هم چند منتظرهستند، تا آارفرمايی از راه برسد و آن

در .  و اين مساله تقريبا به موضوعی تكراری و عادی تبديل شده استاند آردهشهروندان تهرانی هم به اين منظره عادت 

رسد آه دعوا شده است اما آمی آه  اند، به نظر می بينی آه دور هم جمع شده ، از دور گروهی را می محلهاني از ایکي

 شلوار گران قيمت، واز بوی ادآلن، آت . شوی به جمع نزديك می. ی در آار نيستشوی دعواي دقت آنی متوجه می

هر چند نفر با يك . های تمام چرم، گويش لفظ قلم و تعريف از سفر اروپا و داشتن ويالی آنار دريا خبری نيست آفش

هر آدام يك بسته در دست ... چند نفر ترآی، چند نفر لری، چند نفر آردی و چند نفر هم. آنند زبان خاصی صحبت می

به . دار و پاره هايی وصله  بلكه لباس اما نه آن لباس آاری آه در قانون تعريف شدهستدارند آه شامل لباس و آفش آار ا

آارگرانی آه تاآنون به آرامی آنار . شود رسد، همين اجتماع آرام به جنجال تبديل می يك باره وانت پيكانی از راه می

وانت پيكان همچون.  روند و آول هم باال میرس سوارشدن از وانت هجوم می آورند و براییبودند به سوايستاده گريكدي  

. قرارتر و نا آرامترندی گهواره بنيخورد اما فرزندان ا گهواره تكان می    

. خورند ان تكان نمیآارگر!  آی گفته سوار شيد، بيايد پايين: زند شود و با صدايی عصبانی فرياد می  وانت پياده میراننده

تونيد با شرايط من  اول بايد ببينم می: گويد تفاوت می راننده وانت در حالی آه بادی از غرور به غبغب انداخته با حالتی بی

آد، بعد بدون آنكه به آارگران باالی وانت نگاه آند دوباره فرياد   و جونتون باال میآريد آار آنيد يا وسط آار ادا درمی

.آشد گيرد و پايين می هايشان را می رود، يقه خوام و به سوی آارگران می گر نگفتم پياده شيد، اصًال آارگر نمیم: زند می  

ها جوانان و  رود و از بين آن آشند و راننده به سراغ آارگران می افتی، آارگران صف می داری می  ياد ايام بردهبه

ايندر.  وانتباالی  پرد ها می مثل برق گرفته رودآارگری آه مي هریدست راننده وانت رو. آند  ترها را انتخاب می قوی  

.خوری، پياده شو تو به دردم نمی: گويد  میانندهشود آه ر بين يك نفر يواشكی سوار ماشين می    

آند و آارگران با سرعت حرآت میرد وگي مین قرارراننده پشت فرمان ماشي. افتد رحمی اتفاق می بی وبه سادگیز چيهمه  

. باد آمتر آزارشان دهدانيآشند تا جر هايشان را روی سرشان می باالی وانت يقه لباس    

پردازند گويی آه هيچ اتفاقی نيفتاده به درددل میشوند وهم جمع مياند دوباره دور  آه جا مانده، آارگرانیشودمي دوروانت  

.است    

 درصد آنها ٦/٨دهند و تنها   آارگران ساده تشكيل می درصد را٦/٩١دهد آه از ميان آارگران فصلی   نشان میآمارها
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از .   درصد اين آارگران مهاجر هستند٦٠ بيش از نكهي نوعی مهارت با سابقه آاری دو ساله هستند و قابل توجه ایدارا

 آورد و از سوی ديگر ی را برای آارگران به وجود ممشكالتی، مسايل و سو نابسامانی وضعيت آارگران فصلی کي

، بزهكاری و ، قانون ستيزی، هنجارشكنیچنين شرايطیدر.  مشکل زا بوده استزيرای ساآنان مناطق تجمع آارگران نب

. يردگ های اجتماعی مورد تهديد قرار می های اجتماعی در جامعه به سرعت رواج يافته و اصول و ارزش ساير آسيب

توسعه پايدار است، بيش از پيش تضعيف شده و موجب ياس،  اجتماعی و اقتصادی آه مستلزم رشد و  امنيت انسانی ،

  هويت و ميزان ،یدار نبودن آارگران فصل شناسنامهبا توجه به . شود میآارهای بازار و تشديد نابسامانیسرخوردگی 

شان از   برخی از آنها، شغلی وجود داشتن مهارت و درآمدزايی باالباسوی ديگر تخصص آنها نيز نامعلوم است و از

برخی افراد  آارگران،ستم مشخص به آارگيری اين دسته ازنبود سيهمچنين به خاطر. نيستشان مناسبی برخوردار

 قانون اساسی بهبا توجه .  در پی آن رخ داده استزيشوند که حوادثی ن های مردم می سودجو در قالب آارگر وارد خانه

 دولت موظف شده تا با ،ی قانون اساس٢٨ند و به دنبال آن در اصل دا آه داشتن شغل را حق طبيعی هر انسانی می

رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امكان اشتغال به آار و شرايط مساوی برای احراز شغل را 

عات دقت  حاضر در اين اجتمایاگر به  کارگران ساختمان.  ايجاد آند، لذا ساماندهی اين وضعيت امری ضروری است

 یدهند، چون کارگر خارج  انجام نمیی کار ساختمانیاکثر کارگران افغان . یني بی مشان ني در بیکنی، کمتر کارگر افغان

 اي به عنوان کارگر ساده کار کنند، ی ساختمانیها  مجبورهستند فقط در پروژهلي دلني به همديآ  به حساب میی قانونريغ

 انجام ی که کارگر افغانیدر واقع کار.  شود، انجام دهند  اجرا میمانکارانيپ را که توسط ی خدمات شهرداریبرخ

 یمگر موضوع مطلع است و از سوی ديني از ایکارفرما هم به خوب. ستي حاضر به انجام آن نیرانيدهد کارگر ا می

هي قانون علقياز طرتوانند   کارگر و خانواده اش میفتد،يمحل کار ب دری اتفاقیرانيا کارگرکي یبراداند که اگر  

.کارفرما اقدام کنند    

 ساختمان یمني بهداشت و ايی اجراتهي کملي استان فارس از تشکی کارگران ساختمانی انجمن صنفسيي راستا ، رني ادر

.  دهدی کار کارگران خبر مطي و بهداشت محیمني اني کار و تامني از حوادث در حیريدر استان فارس به منظور جلوگ

 جان خود را یمني نکردن نکات اتي رعالي استان به دلني در این کارگر ساختماکي روزانه نکهي با اشاره به اانيديفرش

.   کار به صفر برسدني در حري آمار مرگ و متهي کمني رود که با آغاز به کار ای آن مديام:  دهد ، گفت یاز دست م

ی راه اندازیودبه ز شده ولي تشکرازي شیو شهردار داره کاراستان، ا  ی با مشارکت نظام مهندس تهي کمنيا:  افزودیو  

.خواهد شد    

 کاره مهي نی کارگاه ساختمانکي ماه چهار کارگر در تهران مرده اند ، دو کارگر در کي است که ظرف ی در حالنيا

 بودند که ی چاه در بلوار فردوس ، دو آارگر مشغول حفارییگري سوخته اند و در حادثه ددي ابوسعابانيواقع در خ

 مجاور آن به داخل چاه در حال احداث وارد شده و يمیناگهان ديواره چاه شكاف برداشته و فاضالب انبار چاه قد

توانند   میی خانواده اش به راحتاي یراني کارگر ای حوادثنيدر صورت  چن.  شوند یآارگران زير آوارها محبوس م

 از تي از خانواده اش دور است، در صورت شکالومترهاي که کیرگر افغاناما کا.  حقوق خود از کارفرما باشندیمدع

 در دست کارفرماست، البته اگر کارگر شانس داشته و شهي برگ برنده همنيبنابرا.  خودش متهم استفرما،کار

  ، از وگر نهردي ترحم مشکالت او را در نظر بگاي ی شود، ممکن است بنا به حس انسان دوستبشي نصی خوبیکارفرما
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.ستي در برابر کارفرما برخوردار نی حقوق قانون چيه    

    خوب کار مییافغانرگراده کند و چنبن توجبه کنند که کااستف کم دردسریکارگر افغاندهد از  میحي کارفرما ترجنيبنابرا

.کند  میی کار بهانه تراشی برایرانيکند، اما کارگر ا  

در سطح  : دي گویتهران ، درباره وضعيت ايمنی آارگران در سال گذشته ، م رابطه رييس سازمان آار استان ني ادر

های صنفی حفاظت و بهداشت ايمنی آار شكل گرفت ، به طوری آه پنج انجمن  استان تهران در سال گذشته انجمن

جی قاسمی با اشاره حا. شود گذاری شده و در حال تبديل شدن به آانون استانی هستند و انتخابات آن نيز  برگزار می پايه

های مختلف به ويژه در بخش ساختمان بود،  های يادشده جبران نقصان ايمنی آار در بخش به اينكه هدف از تشكيل انجمن

 کارگر ٢٤٠ مورد حادثه رخ داده در بخش آارگران ساختمانی طی سال گذشته ، حدود ٧٥٠از مجموع : اضافه آرد

  شهردارینهادهايی مانند همكاری باروی اين بخش وزيادفشار داريم باامسال قصد: ديافزاي میو.  جان باخته اندیساختمان

.مي را آاهش دهی آارگران بخش ساختمانريوم مرگ، آمار بازرسان استان تهرانقيطرازها و  

 

ی کارگرخانه  
 یها اما حتما در کنار پروژه.  دارندی خوبیلي داده، وضع خشاني در کانکس جاشاني که کارفرمای دسته از کارگرانآن

 اسکان کارگران یها برا  اتاقکني اد،ي ادهي درست شده اند ، دی ساختمانعاتي را که از ضای کوچکیها  اتاقکیساختمان

 متر مساحت دارد و به طور ١٢کل اتاق کمتر از .   ساخته شده اندشت است که با حداقل امکانات و بهدایفصلی ساختمان

دهند، در ورود و    درگاه ورودی قرار میی روميطور قا  که بهتيراني تکه اکي.  کنند ی میر آن زند گ نفر د١٠ نيانگيم

 است که در شخصاند و م  گچ درست کردهی و مقدارلوني اتاقک را با چند تکه نایها پنجره. خروج اتاقشان است 

کج و کوله به همراه چند استکان و  اهي سی قورکي و ی کترکي.  خواهند داشتیتيزمستان و سوز سرما چه وضع

 شود ، کارگران به درست کردن یغروب که کار تمام م.  آنهاست  حي تفرلهي وس میي قدوي رادکي و ی ابزار چاینعلبک

 بدون جورابشان از ی پوشند و پاهای می دست دوم سربازیها باس کارگران لنيا.  پردازندی میشام و نظافت شخص

شويند و   آزاد و با آب سرد میی سخت زمستان ظروف خود را در هوایدر سرما.  شود ی مديشدت عرق در کفش سف

 و هم سرشان را با آن شاني ، هم ظرفهاشانيها  است که هم دستيی بسته پودر لباسشوکي شان  ی بهداشتلهيتنها وس

 نيبهتر . ی به عقب برگرد کند تای وادارت می نامطبوعی ، در لحظه اول بوی اطاق بشونيو اگر وارد ا. نديشو می

ی، نامهربانخانواده ازيیرنج جدااز آرامش به دوریا ، لحظه به زبان خودشانیشوخ هموطنانشان است ودني آنها دحيتفر  

.کارفرما و قهر روزگار    

آمده و  فرزند دارد، او برای آار فصلی به تهران ٢ازدواج آرده و .  سال سن دارد٢٥ احمدوند اهل لرستان است، -ح

گيره و  شه، برف و بارون همه جا رو می هوا آه سرد می: گويد احمدوند می. اش را تامين آند خواهد خرج زن و بچه می

هامون گرسنه  آيم تا زن و بچه آد، واسه همين به تهرون می  نمیمونما آه اهل لرستان هستيم در منطقه خودمون آار گير

اگر مايه داشتم آه از صبح تا شب توی خيابان روی : دهد  و احمدوند پاسخ میپرسم  در مورد وضع مالی اش می. نمونن

دار شدنت  پرسم تو آه وضعت خرابه، چرا زن گرفتی، تازه فرض آنيم زن هم گرفتی ، بچه می. ايستادم يك لنگه پا نمی

زمين راضی نيست جوون . ره گن ازدواج سنت پيامب اولش همه به آدم می: دهد   تا و احمدوند پاسخ می٢چی بود آن هم  
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آنيم و صد جور حرف ديگه ، اما همينكه زن گرفتی  گن حاللت نمی زن روش راه بره ، ننه و بابات چپ و راست می بی

آنی و  پرسم توی شهرستان چه آار می می. دار بشی  تونی بچه  بايد ثابت آنی آه میتهالب. ، ديگه آاری به آارت ندارن 

خدا رو شكر آه چهاراما. ، توی تهرون باالی ساختمون زمين، تو شهرستون رویايم  سره عمله٢: دهد احمدوند پاسخ می  

.شه ستون بدنمون سالمه و دستمون پيش نامرد جماعت دراز نمی    

 سر نان خور دارد و از روزی آه خودش ٥اهل آذربايجان است و به قول خودش .  سال سن دارد ٤٠ ج حدود -اله فتح

جوون آه بودم پول برام اهميت داشت، جوونيه و هزار : گويد  اله می فتح.  ها آار آرده است  ه در ساختمانرا شناخت

ها دستت توی جيبت بره ،   تا بتونی سينما بری و به قول بچههشد بايد تو جيبت پول باش جور دردسر، آار آه تموم می

ها بود ، اما باز  آردم االن وضعم بهتر از اين حرف شروع میالبته اون موقع آار زياد بود و اگه از آارگری آارخونه 

اونور اسالمشهر : دهد ات آجاست و او پاسخ می پرسم خونه زندگی اله می هم خدارو شكر، تا حاال لنگ نمودنم ، از فتح

نايی تعريف او آارش را ب. هامون زير آفتاب تابستون و سرمای زمستون نمونن  ای داريم آه زن و بچه يك خشت خرابه

آردم و آجر  گرفتم و مالت درست می  تومان می٥٠روزی . اولش از آارگری ساده شروع آردم : گويد  آند و می می

فقط سفيدآاری رو وارد . دم   و خالصه امروز هر آاری آه بگی انجام میچيدميواش يواش ديوار . دادم  دست اوستا می

دم ، اگرهم آاری  گه و من صبح براش انجام می شته باشد شب به زنم میآاری دا ها هر آسی خرده تو همسايه. نيستم 

: دهد  اله پاسخ می  و فتحیيرگ پرسم روزی چقدر دستمزد می می.   سر ميدان تا شايد آاری به پستم بخوره ميآ نباشد ، می

 ٢ يك قيمت داره اما اگر يكی اگر آار دايمی باشه و چند ماه طول بكشه ،. ده اما بستگی به آار داره  روزی رو خدا می

در بين آارگران ساختمانی همه جور .   هزار تومان نيست٢٠خالصه آمتر از روزی . روزه باشه ، دستمزدش گرونتره 

گيره   ساله عبرت نمی٧٠ ساله از اون ١٥اما جالب اينجاست آه آارگر .  ساله٧٠ ساله بگير تا ١٥ ازشه،  آدمی پيدا می

های دستانش آثار گچكاری  دور انگشت.  ع گچكار است -حيدر. آند ه سرنوشت اعتقاد پيدا میو اينجاست آه آدم ب

دو تكه پروفيل .  آارش را گذاشته است ابزار لباس آار، ماله و شييك گونی دارد آه تو. روزهای قبل باقيمانده است 

شه ، دوستانش عمو حيدر صداش   می خودش برای صاف آردن ديوار الزمیآلومينومی هم همراه دارد آه بنابر ادعا

دهد، او خودش را   و روزمزد انجام میی صورت قرارداد٢آار را به .  دختر دارد٢ پسر و ٢اهل زنجان است . آنند  می

ده، دير  گچ سرد است و خيلی هم بد راه می: گويد داند اما از سختی آار گله داره، عمو حيدر می  مییهردر گچكار ما

زيبايی داخل ساختمون .  سفت شده و آنوقت بايد جواب صاحب آار و بدی آه چرا گچ رو نفله آردیبجنبی توی مشتت

پرسم و اين  از عمو حيدر در مورد آارگران ساختمانی می. پوشونه  مديون گچكارهاست ، يعنی روی همه چيز رو می

اگر نيم ساعت يکجا بايستی ، مامورا  . توی اين مملكت همه آاره بشو اما آارگر ساختمونی نشو: دهد  گچكار پاسخ می

گيرن،  گردند ، جلوی مردمو می توی هر خيابونی که بری ، گداها راست راست می. زنن  متفرق بشين  میاديآن و فر می

گيره  شن و هيچكس جلوشون رو نمی رو پهن می آور توی پياده های چندش های پاره و حالت با سر و وضع آثيف ،  لباس

پرسم مگر شهرداری آارگران ساختمانی را  از عمو حيدر می. رسن، مزاحم مردم هستيم گر ساختمونی آه میاما به آار

دلت خوشه ، آدوم ساماندهی، نه يك ساختمون :  دهد  میاسخساماندهی نكرده و براتون جا نداده ، و اين استاد گچکار پ

 اما فكر اين رو نكردن آه اين محل بايد ،یل ساماندهگن بريد مح درست آردن و نه امكاناتی برامون گذاشتن، فقط می

اين آه به .  ها آارگرش را تامين آنه جايی برای نفس آشيدن داشته باشه و يا اينكه آارفرما را وادار آنن از اون محل
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ن وبرف زمستو ريخيابون ز آد وسط  آنی من خوشم می  میتو فكر. نن توی يك آلونك آه نشد ساماندهی آ جمعمون زور  

.آفتاب تابستون آواره باشم    

 بچه ها به خانه بخت ني بچه دارد و پس از آنكه ا٦ سال سن ٥٠ع  اهل لرستان و نماآار ساختمان است که با -محمد

 کند و یمحمد خانه دارد اما از سختی آارش گاليه م. ريزند توی خانه   تا بچه ديگر هر هفته می٣-٢اند هر آدام با  رفته

اگر هر چقدر خرج ساختمان آنی تا وقتی نمايش را درست نكنی ارزش ندارد . ر ما زيبا آردن ساختمان استآا: گويد می

 ديشو نماآاری مشكالت خاص خودش را دارد و اين را متوجه نمی: دهد  محمد ادامه می. و نمای ساختمان هم آار ماست

 اگر طي شرانيدر ا. به عرض نيم متر آار آنيد تخته ٢مگر وقتی آه برويد باالی داربست بيرون ساختمان و روی 

شود و از طبقه  اش بيفتد و پايش را آج بگذارد ، تخته زير پايش جا به جا می حواس آدم پرت بشود يا به فكر زن و بچه

م پرس از محمد می. شود آه اون وقت اناهللا وانا اليه راجعون و بدبخت شدن زن و بچه  بيستم يك برج نقش آف خيابان می

بگذار خيالت را راحت آنم ، آمربند ايمنی و آاله و آفش و اين : دهد   پاسخ میمحمدبنديد و  مگر آمربند ايمنی نمی

خواهی برو، اگر آمربند ايمنی ديدی،  هاست ، از همين جا تا شميران سر هر ساختمانی آه می ها مال توی فيلم حرف

-٣٠ افت داره آه آدم بعد از یيا نيفتاده و از طرف ديگر يك جوراها تو صنف ساختمان ج هنوز اين حرف. جايزه داری 

رسد آه تا به  اگر نظر من را بخواهی، اون باال فقط خداست آه به فريادت می.  سال آار، بياد و آمربند ايمنی ببندد٤٠

 تا بچه داشتی و چپ ٦ اگر: گويد آنم و محمد می از محمد در مورد بيمه سوال می. حال هم به فرياد من يكی رسيده است 

ام را  اگر دروغ نگفته باشم يك سوم درآمد روزانه. دادم افتاد، جواب اين حرفت را می  به دوا و دآتر میتو راست گذر

 تا امتياز دارد و تو فقط چسبيدی به خرج دوا و دآتر ، و ١٠٠گويم بيمه  به محمد می. خرج دوا و دآتر می آنم 

: دهد  گيری و محمد پاسخ می  را ناديده میباالستر افتادگی آه در آارشما احتمالش بازنشستگی و به خصوص از آا

گردی و چهره بيمار زن و يا  وقتی از آار خسته و مونده به خانه برمی. مريضی زن و بچه جلوی چشم آدم است 

بيمه جلوی چشم آارگر بينی هيچ چيز برايت اهميت ندارد، به خاطر همين اولين چيزی آه از معنای  فرزندت را می

 ميليون تومان هر چقدر خرج دوا ١٠٠ تامين هزينه دارو و درمان است به خصوص اينكه از يك ريال تا دآي جماعت می

بينی  دهد و در اصل يك خرج اضافی پيش و درمان آنی راضی نيستی ، يعنی آدميزاد پول درمان را با ميل و رغبت نمی

پرسم بيمه هستی آه  از محمد می.  ، عين خيالت نيستد همه پول دوا و دآتر را بيمه بدهنشده است اما وقتی بيمه باشی و

ام که مقطعی بوده اما  البته در چند نوبت از طريق دوست و آشنا بيمه شده. شود  آارگر ساختمانی بيمه نمی: دهد  پاسخ می

 دنبالش چراپرسم  می. آند  تمانی را بيمه میگويند سازمان تامين اجتماعی آارگر ساخ ها می شود آه بچه چند وقت می

 ٥ن بنابراين در آ.  ماه بيكاريم ٥بينی يك سال آار داريم و  آار ما ثابت نيست ، يك وقت می: گويد روی و محمد می نمی

وع شايد سری ها مثل حق بيمه را نداريم اما در مجم بخوريم و امكان تامين بقيه هزينهانداز پستوانيم از ماه بيكاری فقط می  

.خدا رو چه ديدی شايد شرايطش با شرايط ما جور بود. زدم  

دونم آه  شون هر روز سرآار بروند اما می  همهکاشيآنم آه ا  شنوم ، آرزو میی قشر زحمتکش را مني ای صحبتهایوقت

اره آه بايد امشب آنن بدون آنكه پولی گيرشون اومده باشه و جای تاسف د بسياری از اين آارگران روزشون رو شب می

آنم آه هيچيك از  از صميم قلب آرزو می. هاشون برگردن پول و دست خالی به خانه ها با جيب بی هم مثل خيلی از شب

 فرزندان اين آارگران عروسك يا ماشين آوآی از پدرشون نخواسته باشه و زنشون هم حيرون نباشه آه شب چه چيزی 
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.را با نون سر سفره بگذاره  

 
فصلی درتهران ساماندهی می شوند آارگران  

 ساماندهی آارگران فصلی و ايجاد زمينه دستيابی به شغل با شرايط   راستا مديريت شهر تهران چندی است دغدغهني ادر

 با مصوبه شورای شهر ٨٠ارديبهشت ١٧مناسب برای اين دسته از آارگران را دارد و به همين منظور در تاريخ 

ای،   با تنظيم تفاهمنامه٨١همچنين در سال .  شدرانساماندهی آارگران ميادين شهر تهتهران، شهرداری موظف به 

ای متعهد به ارتقای مهارت آارگران فصلی شده است آه متاسفانه طرح فوق، به داليلی نتوانسته به  سازمان فنی حرفه

ان فصلی و ايجاد مراآز و هاست آه ساماندهی آارگر آميزی به تمامی اهداف خود دست يابد و سال شكل موفقيت

ها در آميسيون فرهنگی اجتماعی شورای شهر و معاونت  دار شدن آن  تجمع آارگران و حتی شناسنامهایه مكان

اجتماعی شهرداری تهران مطرح است، اما هنوز جز ايجاد چند مكان و محل تجمع برای آارگران در برخی از مناطق 

های اصلی پايتخت رها هستند و   و خيابانها هاده و همچنان آارگران در چهارراهای تهران ، اتفاق ديگری رخ ند و پارك

 عضو آميسيون فرهنگی اجتماعی کيو اما .  مشكالت اجتماعی ناشی از اين وضعيت همچنان به قوت خود باقيست

ای در آميسيون  تهآمي : دي گویشورای شهر تهران ، با اشاره به طرح اين آميسيون برای ساماندهی آارگران فصلی ، م

های مرتبط برای ساماندهی آارگران فصلی تشكيل   با هماهنگی معاونت اجتماعی شهرداری و دستگاهیفرهنگی اجتماع

 ريای و سا و حرفه های تامين اجتماعی، فنی  هايی همچون وزارت آار و امور اجتماعی، سازمان شده و نمايندگان بخش

طرحی برای ساماندهی آارگران تهيه شده آه بر : مرتضی طاليی افزود.  ارند مرتبط در اين آميته حضور دینهادها

های  هايی در سطح شهر، آارگران را در گروه های مرتبط آنار هم قرار گرفته و با ايجاد سامانه اساس آن، همه دستگاه

ی آارگران فصلی، وی با اشاره به اجرای طرح آزمايشی سامانده.  آنند های مختلف ساماندهی می شغلی و تخصص

 آه رييس پليس پايتخت بودم ، طرح آزمايشی را در سه منطقه تهران از جمله ميدان تجريش اجرا انیزم: يادآور شد 

هم اآنون نيز مراآزی در : وی افزود.  آرديم، اما به دليل اينكه سامانه انجام اين طرح آامل نبود ، نتيجه مطلوبی نداد

 در طرح جديد به دنبال آن هستيم آه ساز و آار هبينی شده آ ای آارگران فصلی پيشسطح شهر به صورت پراآنده بر

های مرتبط آنارهم قرارگرفته و نسبت به   برای ساماندهی اين دسته از آارگران فراهم شود، تا دستگاهیهمه جانبه ا

 عضو آميسيون فرهنگی اجتماعی نيا.  ای سطح بندی آنند ها را به لحاظ حرفه شناسايی آارگران فصلی اقدام و آن

در اين طرح ،  : شورای شهر تهران، حمايت از آارگران فصلی را يكی ديگر از اهداف طرح ياد شده بيان آرد و گفت 

ای جهت ارتقای سطح مهارت آارگران مورد تاآيد قرار  های آموزشی و حرفه حمايت از آارگران و برگزاری دوره

شود آه   فصلی به اين صورت عمل میگرانه بر اساس طرح جديد ، ساماندهی آاروی اعالم کرد ک.   گرفته است

ها حضور يافته و   شود و آارگران بر اساس سابقه و مهارت شان ، در اين مكانیهايی بر حسب نياز شهر ايجاد م مكان

دار بودن آنها ،   به شناسنامهگيرند و با توجه آارفرمايان و شهروندان با مراجعه به اين اماآن، آارگران را به آار می

در مرحله مطالعه و آارشناسی  اين طرح هم اآنون نکهي بر اديطاليی با تاک.  برای شهروندان ايجاد نخواهد شد یمشكل

  دچارهای قبلی به سرنوشت طرح بخش بوده و  آن است که طرح نتيجهشتري بیبررس مطالعه و هدف از:دارد، گفتقرار

.نشود    
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 کشور مساله دار شده ی به شهر تهران اختصاص ندارد و در همه شهرها و شهرستانهایت کارگران فصل چه مشکالاگر

های اجتماعی ناشی   گانه شهر تهران است و آاهش آسيب٢٢است اما جامعه هدف اين طرح ، آارگران فصلی مناطق 

تی آارگران فصلی ، تشكيل پرونده  اطالعابانكاز تجمع آارگران فصلی، حفظ هويت و شان آارگران فصلی ، تشكيل 

آموزی آنها، دسترسی آسان  برای اين دسته از آارگران، احراز صالحيت ، افزايش امنيت شغلی ، توانمندسازی و حرفه

 اين ی کارگران  و سالم سازی محيط شهر از اهداف اصلنيآارفرمايان به آارگر فصلی ،  حفظ بهداشت و سالمت ا

 است که راهكارهای اجرايی اين طرح، شناسايی ازي نيی هر طرح به ابزارها و راهکارهایجرا ای برالبتها.  طرح است

ای ،  شناسی محله  گانه شهرتهران ، طرح آسيب٢٢های مناطق  مراآز تجمع آارگر فصلی توسط اداره امور آسيب

های ساماندهی آارگر فصلی  ه پايگاندازیا ، راه١٣٧های جهادی ، طرح مددآاری شهر، طرح١٣٧ها ، سامانه  شوراياری

های همكار در طرح ،  های مرتبط با طرح ، هماهنگی با سازمان در مناطق تعيين شده با همكاری نهادها و سازمان

های ساماندهی، ايجاد بانك اطالعاتی آارگرفصلی ،  های پايگاه سازی آارگران فصلی از فعاليت رسانی و آگاه اطالع

ی مهارت شغلی، معرفی آارگران بر اساس تخصص به آارفرمايان متقاضی طبق ضوابط  بر مبنارانبندی آارگ درجه

قانون آار، ارائه خدمات مشاوره و مددآاری به آارگرفصلی ، معرفی و ارجاع آارگران فصلی به مراآز فنی و 

مان تامين ت آار، ساز با اين طرح ، وزار های مرتبط نهادها و سازمان.  ای است های حرفه ای جهت ارتقای مهارت حرفه

آاريابی خصوصی و ، مراآز، سازمان بهزيستیای ، سازمان آموزش فنی و حرفه، آميته امداداجتماعی، وزارت بهداشت  

.نيروی انتظامی هستند  

شناسی آارگران فصلی و مراآز تجمع آنها،   برنامه ستاد، اجرايی بوده و روند اجرای طرح عبارت است از آسيبنوع

های مرتبط با طرح جهت ساماندهی  آميته اجرای طرح ساماندهی آارگران فصلی ، هماهنگی با نهادها و سازمانتشكيل 

سازی  رسانی و آگاه اطالع بانك اطالعاتی آارگران فصلی، تشكيلاندازی پايگاه ساماندهی و  اين دسته از آارگران ، راه

ارائه خدمات اجتماعی و مشاوره شغلی و معرفی و ارجاع آارگران به، ، احراز صالحيتها و پايگاهفعاليت مراآزآنها از  

.ای جهت ارتقای مهارت و معرفی آارگران بر اساس تخصص به آارفرمايان است مراآز فنی و حرفه    

 اجرای طرح به ترتيب شامل تشكيل آميته اجرای طرح ساماندهی، آسيب شناسی آارگران فصلی و مراآز تجمع مراحل

ها، تشكيل  سازی آارگران از فعاليت مراآز و پايگاه رسانی و آگاه های ساماندهی، اطالع يس پايگاهها، تاس آن

،  الزم جهت توانمندسازی و مهارت آموزیهای موزشبندی آارگران بر مبنای تخصص، ارائه آ اطالعاتی و درجه بانك

معرفی آارگرانای و حرفهفنی ومراآز رجاع بهاددآاری به آارگران فصلی، معرفی وممشاوره وارائه خدمات اجتماعی،  

.اساس تخصص به آارفرمايان استبر    

های تجمع آارگران قبل و بعد از اجرای طرح و ساماندهی آارگران فصلی، بررسی ميزان   وضعيت مكانبررسی

يان از اجرای طرح، های آارگران فصلی، بررسی ميزان رضايت آارگران و آارفرما آگاهی آارفرمايان از وجود پايگاه

های ارزيابی  آارفرمايان، شاخص جذب شده توسطانای و تعداد آارگر حرفه و  فنیآارگران ارجاع شده به مراآز عداد ت  

.اين طرح هستند    

 گرفتن مشکالت آارگران ساختمانی ، مسووالن به يادشان افتاده و تصميم ميگيرند نام اين دهي از گذشت مدتها و نادپس

  افرادی مانع اين مهم  شده اندنجاستيا در گروه افرادی آه می توانند بيمه شوند ، لحاظ آنند اما جالب اقشر زحمتكش ر
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. قشر محروم جامعه يعنی آارگران باشندامیمقام  نمايندگان مردم ، حآه می بايست در    

 کارگران ی اجبارمهي بیتي فورکي حهي اعالم می آند آه الی اسالمی مجلس شوراسهي رياتي عضو هکي اين راستا در

 دولت نکهي  با اشاره به ايیبابا ی حاجدرضايحم.   مجلس مطرح خواهد شدی امضا در صحن علن٦٠ از شي با بیساختمان

بر :  را داشته باشد، اظهار کردی کارگران ساختمانیمه اجباري را به مجلس ارائه کرده بود تا بیا حهي الني از اشيپ

 بنا، دي توسعه ساختمان ، تجداي جادي اعم از ای ساختمانیها  ، کارگران شاغل در کارگاهیا  ماده٩ حهي النياساس ا

 به و کشور یا  حرفهی از سازمان آموزش فنی کارت مهارت فنی مربوط به ساختمان دارابي تخراي ی اساسراتيتعم

 نکهي ااني با بیو.   شوندمهي بدي بایتماع اجني نزد سازمان تامی و اخذ کد ملیسي قانون و با نام نوني مندرج در ابيترت

 خدمات ثي تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن همچنان از حی ساختمانیها  قانون کارگران شاغل در کارگاهنيبه موجب ا

 آن هستند و در صورت ی و اصالحات بعد١٣٥٢ مصوب سال یاختمان کارگران سی اجبارمهيمشمول طبق قانون ب

  ازلي در موارد ذی ساختمانیکارهاکارگران شاغل در: اهند شد، افزود شده برخورد خوادي قانون یايمزا ازطيشرااحراز

. قانون خارج هستندنيشمول ا    

 وابسته به دولت، موسسات ی دولتیها ها، موسسات و شرکت ها، سازمان وزارتخانه:  مردم همدان خاطرنشان کردندهينما

 اعم از یبردار  پروانه بهرهی کارخانجات دارازيالمنفعه و ن  و موسسات عامها  بانکها، ی شهردار،یردولتي غیعموم

 مشمول ی ساختمانی در مورد آن دسته از کارهازي خود انجام دهند، و ناي و ندي واگذار نمامانکاري انجام کار را به پنکهيا

 ٣٨ براساس ماده مانکاري کارگران پمهيق ب حشود، ی واگذار ممانکاري به پماني انعقاد پقي قانون که انجام آنها از طرنيا

 به حوادث و حهين الي ازي در خصوص تعهدات نيیبابا یبه گفته حاج.   وصول خواهد شدی اجتماعنيقانون تام

 مهي در رابطه با افراد خانواده بنيچن هم. کند ی و فوت اشاره می بازنشستگ،ی غرامت و دستمزد، ازکارافتادگها، یماريب

  در مورد بازماندگان،ی اجتماعني قانون تام٥٨ ماده، طبق ماده نيالف اخدمات موضوع بند ازی برخوردارجهتزيشده ن

.رديگ ی شده انجام مادي ون قان٨٢ و ٨١طبق مواد     

باشند   مستلزم حق پروانه ی ساختمانی که کارهایدر موارد:   کردحي تصرحهي الني از ایگري با اشاره به بخش دیو

 ربناي هر متر مکعب در سطح زی برامهي پرداخت حق بديطه مکلفند صدور پروانه و منوط به ارائه رسمراجع مربو

 اعالم خواهد کرد به ی اجتماعني پروانه به حساب سازمان تامیمعادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال برا

ی برایاتفاق اگررد،ي بگ و نتوانستهگرفت ی پروانه را م دي که بایکه کس  یدرصورت:  افزودیو. کنندزيحساب دولت وار  

. بپردازدزي را نی اجتماعني تاممهي حق بدي وارده بایها  عالوه بر خسارتافتد،يکارگر ب    

 درصد دستمزد ماهانه ٧ شده معادل مهي سهم بمهي حق بحهي الني طبق اکه ني مجلس با اشاره به اسهيي راتي عضو هنيا

 ماده ني موضوع امهي درصد ماخذ کسر حق ب٣ دولت مکلف شده است معادل حهي الني ادر: خواهد بود، خاطرنشان کرد

 در یني و با توجه به اعالم تعداد کارگران تخمدي را پرداخت نمای اجتماعنيبه عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تام

 مهي نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بنيچن مه:  ادامه دادیو.   کندینيب شي پانهي اعتبار را در بودجه سالني اديسال دولت با

:  شدادآوري همدان ندهينما.  شود ی مربوط انجام مني بر اساس قوانی و بازنشستگمهي بیها  صندوقني قانون بنيموضوع ا

 داشتن حداقل -١ند؛ي نمای درخواست بازنشستگتوانند ی مري زطي از شرایکي قانون در صورت دارا بودن نيمشموالن ا

 هم ی بازنشستگی مستمرزانيم. مهي سال کامل پرداخت حق ب٣٥ داشتن -٢ ،ی اجتماعنيه و سن مقرر در قانون تامسابق
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 آن و زاني نحوه محاسبه و م،ی و کلی جزئی از کارافتادگی مستمرنيبنابرا. شود ی منييع تی اجتماعنيطبق قانون تام

 ،ی شده متوفمهي بطي شرانيچن هم.  خواهد بودی اجتماعنيت تام تابع مقررای و کلی جزئی از کارافتادگزاني درجه منييتع

 از آنان طبق قانون کي هری بازماندگان و سهم مستمری مستمری نحوه برقرا،ی شده متوفمهي بطيبازماندگان واجد شرا

 کارگران یر اجبامهي قانون آن دسته از مواد قانون بني ابي تصوخي از تار،یبه گفته و.    خوهند بودی اجتماعنيتام

  که به صورتحهي النيا:  شدادآوري يیبابا یحاج.  گردد ی قانون لغو منيبا اري مغاني قوانريساو١٣٥٢ مصوب یساختمان

. شده استبي بهداشت و درمان رفته و شور اول آن تصوونيسي به مجلس آمده به کمیوردوش    

تي اولویقانون مصوب کند، لذا برا  را به عنوان حهي الني ممکن است مجلس امسال نتواند انکهيبا توجه به ا:  افزودیو  

. دادندتي فورکيخواست  درندگاني نفر از نما٦٢ شود، لي به قانون تبدندهي ماه آ٢ بتوان در طول که ني ای و براشتريب    

 نيتر  و دشوارنيتر  از سختی کارگران روزمزد ساختمانی اجتماعمهي بشنهادي رفاه ، ارائه پري که به گفته وزی حالدر

 صورت گرفته ی کارهاني و بهترنيتر ی آن را از مترقی و عبدالرضا مصرشود ی مفي سال گذشته توصیا مهي بیکارها

  شد، اما با نظر  به قانونلي نگهبان تبد ی شورادييتا  مجلس وندگانيما نبي با تصوشنهادي پنيا  وداند ی میا مهيحوزه بدر

. به سر برده و مسکوت مانده استقي حالت تعل در حال حاضر درندگانيخود نما    

 مهي مقرر کردند قانون ب٨٧ بودجه سال حهي الی انهي هزی بخش های مجلس در ادامه بررسندگاني راستا ، نماني ادر

 قانون را ني ای مرداد سال جار٣٠ که مجلس یدرحال.  الزم االجرا نباشد٨٧ در سال ی کارگران ساختمانی اجتماعیها

شي را به همراه دارد و باعث افزای ادهي قانون مشکالت عدني ای که اجرا  استداللني مجلس با اندگانينما. کرد بيتصو  

. الزم االجرا نشود٨٧ قانون در سال ني شود، مصوب کردند ای مسکن ممتيق    

 محجوب رضايلع.   کل خانه کارگر قرار گرفتري تهران و دبندهي مصوبه مجلس با اعتراض و مخالفت نماني اما او

 قانون بي از افتخارات مجلس هفتم تصویکي گذرد و ی قانون در مجلس نمني ابي سال از گذشت تصوکيهنوز : گفت

 ني ادي خواستی منگونهي شود اگر ای آن طرح مس مصوبه نقطه عکني کارگران بود که امروز با ای اجتماعی هامهيب

 ري کارگران مغای اجتماعی هامهيقانون ب:  پاسخ به محجوب گفت  مجلس درسييو اما ر . دي کردی نمبيقانون را تصو

 مقرر شد قي تلفونيسي در کمی بودجه سال آتحهي بند الني ای در هنگام بررسنکهي اليبه دل.  جامعه استیبا انتظار کل

 ی اجتماعمهيقانون ب که پرونده ستي بدان معنا ننيا:  آور شداديحداد عادل .  قانون در کشور متوقف شودني ای اجرافعال

  بهتي دو فوردي با قی اصالحی، طرح قانون خواست تا با اصالح قانوننيطراحان ا مجلس ازسيير. کارگران بسته شود

.رديمجلس قرار گکاروردستدرگريد موضوع بارنيمجلس ارائه کنند تا ا    

 در سال ی کارگران ساختمانی اجتماعی هامهي قانون بی موافقان توقف اجراگري از دزي مجلس نسهيي راتي عضو هکي

 بر ی کارگران ساختمانمهي آن ، حق بی اجرا ابالغ شده که بر مبنای قانون برانيا: محسن کوهکن گفته است .  بودندهيآ

  مهي برابر کردن حق ب٣٠ یعني ني شود ای ساختمان محاسبه میربناي درصد ، مقدار ز٤اساس حداقل دستمزد ضرب در 

. مسکن در کشور شده استمتي قشي قانون موجب افزانيا:  کردحيکوهکن تصر. یاختمان کارگر سکي  

  و سوءیاستيس  یبچرا:  و گفت مجلس به کوهکن پاسخ داددر کرج ندهينما  ی جعفری جاللديکوهکن، رش سخنان  ازپس

. مسکن شده استمتي قشي باعث افزامهي بني اديي گوی و مدي کنی می ها را بر سر کارگران ساختمان خالتيريمد    

 کارگران مهي اجرا نشدن قانون بلي دالني مسکن ، از مهمترري عمران مجلس و وزونيسي کمی مخالفت اعضاالبته
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 تواند، ی می کارگران روزمزد ساختمانمهي قانون بی عنوان شده است؛ چرا که به گمان مسووالن، اجرایساختمان

 لي دالزي مسکن نري، وز.  دهدشي افزایريچشمگ مسکن را به طور متيقوساز کشور و به دنبال آن   ساختیها نهيهز

 عوامل مرتبط با بخش مسکن به شيبازار مسکن از افزا:  قانون را برشمرد و گفت ني ایمخالفت وزارت مسکن با اجرا

متي آن ق یجراا  است که با یموضوعات  ازیکي  یساختمان  کارگرانمهيب:  افزودايک  یديمحمد سع. رديپذ  یمريشدت تاث  

.کند ی مداي پشي کشور افزایسازهاساخت و     

 از شش شي در طول سال بیکارگران ساختمان: دي گوی تهران و حومه می کارگران ساختمانی انجمن صنفسيي اما رو

 قادر . هستندري درگی انتظامیروهاي با نشهي مدت هم همني که کار کنند و در اتوانند ی نمقتي و در حقکنند یماه کار نم

 در کشور ی کارگر ساختمانونيلي م۵/١ از شيب( استان تهران ر صنف دني ای هزار نفر٣٠٠ تي با اشاره به جمع،یبدر

 شود ، ی صحبت از کارگر میدولتمردان به کارگر توجه الزم را ندارند و اگر هم گاه:  اظهار داشتنيچن) وجود دارد

 راي است ، زافتهي کاهش نی که مشکالت کارگرکند یله به ما ثابت م سانيتجربه چند: او افزود.  استیدر حد سخنران

  در مجلس، ی اجتماعني تأممٔهي قانون ببي از دو ماه از تصوشيبا وجود گذشت ب وستندي نمهي بی درصد کارگران صنف٩٥

. استامدهي قانون هنوز به مرحلٔه اجرا در ننيا  

ني اگر ارايشود، زي ادعا کرد که با اصالح آن مشکالت حل متوان ید، نم اگر قانون کار ناقص باشیحت:  کرددي تاکیبدر  

. تا به حال برطرف شده بودی از مشکالت جامعه کارگریاري بسشد، یقانون به صورت کامل اجرا م    

 مهي بني بابت ااني که از کارفرمایا مهي بود که حق بني ای کارگران ساختمانمهيوقوس قانون ب  جالب توجه در کشنکته

 رخ نداده یريي کارگران تغمهي بطي در شراکه یرو شد و در حال  روبهی سرسام آورشي بالفاصله با افزاشد، ی مافتيدر

 مشغول در بخش ساختمان، اني آنجا که در بهمن ماه سال گذشته، کارفرماتا. افتي شي افزاباره کي یافتي درمهي، حق ب بود

 که از یا مهي شدند؛ حق بیشتري بمهيعه کردند، ناچار به پرداخت حق ب گرفتن پروانه کار مراجی که برایهنگام

 در بخش مسکن گذاران هي سرمای عمومیتي نارضاشي افزانيبود و ا  برابر شده  ٣٣ ناگهان شد، ی درخواست مانيکارفرما

ان داد که خود آنها هنوز خود را نشی زمانی کارگران ساختمانمهي قانون ببيتبعات تصو ازیکي نيبنابرا.  داشتیپرا در  

.بودند  دهي را نچشمهيطعم ب    

 با اشاره به اتفاقات رخ داده ی اجتماعني وزارت رفاه و تامی اجتماعیها مهي بیزير  حال سرپرست دفتر برنامهني همدر

کن،  مسمتي قشي آن بر افزاري و تاثی در سال جاری کارگران روزمزد ساختمانمهي و اجرا نشدن قانون ببيدر تصو

.  آن اثرگذار بوده استی داشته باشد، جو روانري مسکن تاثمتيش قي قانون بر افزاني ای عملاتي از آنکه واقعشيب: گفت

 کارگرش را بپردازد، بدان مهي درصد سهم ب٢٠ يی کارفرما،يی کارگاه نانواکي اگر در نکهي با طرح ایروزيف... صمدا

 ی تا انتهابتدابر اساس فرمول موجود، حداقل دستمزد کارگر از ا:  افزود نان شده است ،ی باعث گرانمهيمعناست که ب

 رقم در سال نيهزار تومان در سال گذشته محاسبه شده بود که ا٥ از شي هر مترمربع، بی و به ازای پروژه ساختمانکي

 هر کارگر و یه ازا توسط کارفرما بی پرداختمهي حق بميحال اگر فرض کن. رسد ی از شش هزار تومان مشي به بیجار

 رقم ني امييگو ینم:  ادامه دادیو. خورد ی ساختمان برمی رقم به کجانيهر متر مربع ساختمان هفت هزار تومان باشد، ا

.  و رو کندري تمام شده مسکن را زمتي مرتبه قکي که ستي نی به حدري تاثني تمام شده ساختمان اثر ندارد، اما امتيدر ق

 مشکل یو.  استتي اهمزي حاکيم شود که کدادهي کارگر سنجکي ی روشي پی با خطرهادي باشي افزاني اگري دیاز سو
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 ني امهي نادرست، احساس شده بیرسان  اطالعليبه دل:  کردحي نادرست دانست و تصریرسان  آمده را اطالعشيعمده پ

 در یروزيف. ز حد تصور است اشتري باري قانون بسني ای که ضرورت اجرای در حالشود؛ ی مسکن میقشر باعث گران

 بوده که با ی صدور پروانه ساختمانمتي قشي آن، افزابي قانون پس از تصويیابتدا از اثرات یکي نکهيپاسخ به ا

 توان ی که می نادرست است؛ به طوریرسان  به خاطر اطالعزي موضوع ننيا:  کرداني همراه شده بود، بیاعتراضات

 ني نکرد که امطالبه کجاي را ی صدور پروانه ساختماننهي هزی کرد، مثال تمامفي تعری راهکار درستزي آن نیبرا

 ی در حال بررسی اجتماعني سازمان تامیدر حال حاضر با همکار:  کردحي تصریو.  استی در حال بررسشنهاديپ

 منطقه اي ساختمان  کارگران بر حسب متراژمهي حق ببي ترتني تا بدمي هستی کارگران ساختمانمهي کردن بیا  منطقهیبرا

 اتي را آماده و به هی کارگران روزمزد ساختمانمهي ب هيم هر چه زودتر اصالحي داریسع:  عنوان کردیو. محاسبه شود

 ی کارگران ساختمانمهي درباره ابالغ قانون بیروزيف.  استنياکنون در حال تدو  همهي اصالحني که اميدولت ارسال کن

حکم .  در مجلس بوده شدبي شد، ابالغ قانون تصوجمهوراعالم سييآنچه از طرف ر:  اظهار کردجمهور سييتوسط ر

.  کندداي پيی اجراتي برسد، تا قابلراني وزاتي هبي شده و به تصوني تدودي است که بایا نامه نيي قانون مستلزم آيیاجرا

 آن را طي با توجه به شرام،ي داریع بلکه سست،ي شدن قانون نی منتفی به معنای کارگران ساختمانمهيتوقف ب:  افزودیو

 ارزشمند نظام و دولت ی از دستاوردهایکي قانون ني سوال نرود؛ چرا که اري زهي که اصل قضمي کنلي تعدیا به گونه

  ادعا زي نی و کسميا  قانون را نوشتهني بهترميستي نیمدع:  خاطرنشان کردیروزيف. ابدياستمرار حفظ شود ودياست که با

. آن را برطرف کردیها بي کار را انجام داد، سپس عدي کار بدون نقص است، بانينکرده ا  

!؟! چه ؟یعني ، کارگر طي شراني تمام ابا  
 رندي گی دستمزد را مني دهند و کمتری کارها را انجام مني که سخت تری بدون غرض در خصوص افرادمي بخواهاگر

 کارش را بفروشد، استثمار شود، اضافه ارزش یرويکه مجبور است ن ی کسیعني که کارگر ميي بگودي بامياظهار نظر کن

 و به کاري ، بهي محروم است، به حکم سرمای و حقوق انسانق کار بودن از هر نوع حیروي فروشنده نلي کند، به دلديتول

 ها نيا. ر است داهي و سرماهي و آسمان آماج هجوم سرماني که از زمی کالم کسکي شود  و در ی پرتاب میجهنم گرسنگ

 نامناسب ی رسد ابعادی مراني چون ای و جوامعراني به طبقه کارگر ای روند وقتنياما ا. استي همه کارگران دنیدردها

 شود و باالخره ی ترمی کار ضدانسانیروي حوزه ها استثمار نیبرخدرزي جوامع ننيدر درون خود ا. ردي گیبه خود متر

 از ی معنا که کارگر ساختماننيبد.  گرددی تحمل مرقابلي غی رسد به طور واقعین م چون ساختمايی به حوزه هایوقت

 ی برای مجوزچيسوابق کار او ه. ستي هم برخوردار نگري دی بخش هاگران از کاری برخيی ابتدای اجتماعمهيهمان ب

 از فتند،يبه ورطه فساد ن معاش خانواده که ني تامی دوران پس از مرگ برامهيب.  شودی اش حساب نممهيمحاسبه حق ب

 یکار کارگر ساختمان. ردي گی داشته باشد به او تعلق نمی از حقوق انسانی و هر آنچه که نشانه ای بازنشستگ،یکارافتادگ

 کار از همه جا نيمرگ کارگران در ح.  استشتري بخش از همه جا بني کار در اني کارهاست، سوانح حنيسخت تر

 برخودار نبوده و ی امهي بچي ها، کارگران بخش ساختمان تا امروز از هنيبا همه ا. گسترده تر و هولناک تر است

 کارگران ، دولت را مجبور کرد که باالخره ولو در سطح متعارف دست به ات فشار اعتراضري اخیدر سال ها. ستندين

 ی کرده بود راهیمسکن سرهم بندآنچه دولت و وزارت .  بزند»ی کارگران ساختمانمهيقانون ب«  نام ري زی برگه اميتنظ

 کي ی ، حتراوان ها سرپوش بگذارد و با وجود تورم کمرشکن و معضالت فی شد  که موظف بود بر ناکارآمدیمجلس
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 ناني مجلس نشحي که اگر مصوبه دولت از توشنيا.  کرد، نداد کارشاني نژاد بی که احمديی وزراضاحيبار هم تن به است

 زي هفتم ناني مجلسحي به توشی مصوبه حتنياما کارا.  شد، معلوم استی میرگر ساختمان کادي عایزي گذشت چه چیم

 یگري پس از دیکي قهر و غضب ی هاهي ناگهان آه،ي سرمای پردازانون و به محض طرح موضوع در نهاد قدينرس

 از حد شي بیوجب گران می کارگران ساختمانمهي قانون ببي غوغا به پا کردند که تصوکبارهيحاکمان مجلس . نازل شد

از  بانهيفر عوام عامدانه واري مسکن را بس ی بهاشي مؤثر در افزایادي بن  عواملهي کلدي که چرا بانيا. مسکن خواهد شد  

 است یموضوع  یراست معادالت بازکرد، به  نيبه ا را  یساختمان  کارگرمهي ب  اثرات یپا سپس  پنهان ساخت و انظار

. کندهي تواند آن را  توجی نمیرگي دزي چچي هیزيکه جز کارگرست  


