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  ! سرو سامانند؟یو ب  سازندی آه سرپناه میحكايت آنان

 
 ماه هشتاد و پنجآبان  بيست يکم                                                                       یفاطمه اآبر ومريم گلچين  
 
 

 متولی محروم هستيم واين در حالی است آه با وجود آار در شرايط سخت از داشتن يك: گويند  آارگران فصلی می

.حمايت از آارگران فصلی بايد در برنامه مسئوالن گنجانيده شود:آنان می گويند  .مسئوالن همچنان وعده می دهند   

های    تامين حداقلاوقات سال از فرزند دارم آه بيشتر٢: دمتاهل می گوي ساله و٣٨مشهدی يك آارگر ،به گزارش ايلنا

.زندگی عاجزم   

.آنند و نمی دانم آه آينده ام چه خواهد شد  ام با فقر و نداری من سر می  بيشتر ايام سال خانواده: او می گويد    

! اره شهرهای بزرگی چون تهرانجوانان را آوشهرستانها نابود آردند وآشاورزی را در: گويد  مشهدی میاين آارگر

.در حالی آه اين جا هيچ خبری نيست   

ای نيستم و هميشه نگرانم   باشيم تحت پوشش هيچ نوع بيمه  معرض انواع حوادث شغلی میحالی آه دردر: گويد   او می

.دای برای من پيش بيايد؛ آخر زن و بچه و مادرم در شهرستان چشم انتظارم هستن  آه مبادا حادثه   

تومان در آمد دارم اما آخرش چه ؟ نه بيمه ام، نه حقوق ثابت دارم  هزار١٠معموال روزانه :آند   اضافه میاين آارگر

 سال آارآردن معلوم نيست چه باليی بر سر من بيايد تازه اگر زودتر از موعد از دنيا نروم و عمرم ۴٠-٣٠وبعد از 

.آفاف بدهد   

اميد رفتن به سر آار در ال برای آارگران فصلی آار دائمی نيست و ما هر روز صبح به معمو: گويد   اين آارگر می

.مردم می نشينيم تا ما را سر آار ببرندها و ميادين به انتظار  تقاطع ،خيابانها   

نسان نيستيم آيا ما ا:   اين آه آارگران فصلی سازمان يا نهادی متولی آارشان نمی باشد، اظهار گاليه آرد و گفتاو از

ها مرتب بر سر آار باشند و حتی شنيده ام آه می خواهند بيمه اشان آنند اما ما به   و حق زندگی نداريم چطور افغانی

.وم باشيمعنوان يك ايرانی بايد از حداقل رفاه محر   

ه تهران آمده ام زيرا برای آسب يك لقمه نان حالل ب:   كرد، گفتساله معرفی مي٢٢متاهل و  ديگری آه خود راآارگر

.در شهرستان مورچه خورت اصفهان نتوانستم آار پيدا آنم   

 هزار تومان ١٠پاييز و تابستان را برای آارگران بهتر از ساير فصلها دانست و با اشاره به اين آه روزانه  او فصل 

خيابان می نشينيم و آسی نيست آه شرايطی است آه آار باشد زيرا بسياری از روزها آنار اين در:   آند، گفت  آار می

.ما را برای آار ببرد   

تهران هستم اما برخی مواقع يكی   دربيشتر مواقع:   دانست و گفتو د يوارآن زندگی می آند را فاقد دراو جايی آه در  

.دو روز برای ديدن خانواده ام به شهرستان می روم  

 

   



 

.ام از آجا تامين خواهد شد   آار آنم معلوم نيست آه هزينه زندگیبيمه نيستم و اگر يك ماه نتوانم: وی می گويد    

 هزار تومان مزد ۵اگر آار باشد روزانه :    ساله و مجرد معرفی آرد ، گفت١۶ ،آارگر ديگری آه خود راآرمانی 

. هزار تومان می شود١۵٠می گيرم آه ماهی    

پيری دارم آه قادر به آار نيست و از هيچ جايی هم حقوق من آمك خرج خانواده ام هستم و پدر: آند  او اضافه می

.بازنشستگی دريافت نمی آند   

 هزار تومانی قادر به اجاره مكانی برای خواب نيستم و مجبورم در ساختمانهای نيمه ١۵٠با حقوق : وی می گويد 

.آاره شب را به صبح برسانم   

.ين قشر ندارندوالن آشور آمترين توجه را به ائم شهروند ايرانی هستند پس چرا مسآارگران ه: او می گويد   

  

فاطمه اآبری مريم گلچين : گزارش   

  آار ايرانی خبرگزار-تهران
 


