
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ی روزمزدگزارشی از وضعيت کارگران ساختمان    
١٣٨٧م آبان شش بيست شنبهيک                                                                                       آژانس ايران خبر  

  

  ناريا  جامعهیکارگران روزمزد، پابرهنگان واقع
 در محل کار خود دي آنان که صبح ها اول وقت بایبرا 

 نيادي که در کنار ميی انبوه انسانهالي خدنيد ،حاضر باشند

 ی شخصليآنان بقچه وساکدام ازهرتهران تجمع نموده وشهر

 ريغ و بي عجی دوششان دارند تا حدودی روزيخود را ن

اد ي حجم زی صحنه ها که گاهني ادنيچند دهر. منتظره است

 ی شود برای هم مکيتجمع کنندگان باعث راه بندان و تراف

.  استزي تامل انگی آنان از شهرستان آمده اند تا حدودشتري همه جوان که بني ادني شده است، اما دیمردم، عاد

 ر جا جمع شده اند تا منتظر حضوني دانشگاه حاضر باشند در ااي االن در سر کالس درس مدرسه و دي که بایجوانان

 یروي قشر نني و درمانده ترني ترريکارگران روزمزد فق. او طلب کنند امروز خود را ازی شوند و روزیصاحب کار

 ی آگاهیبرا.  کنندی می را سپری کشور روزگار سختی موجود اقتصادتي روزها با وضعنيکار کشور ما هستند که ا

  .دي آی می کرده است که در پهي را تهی خبر گزارشرانيا کارگران خبرنگار آژانس ني اتياز وضع

 خود آماده و ی شخصلي همراه با وسایادي تهران کارگران زني امام حسداني اول وقت روز پنجشنبه در کنار مصبح

 که ی صاحب کاردني دیانتظار برا. کرد انتظار و اضطراب را مشاهده ی توان نوعیدر نگاه همه آنان م.  اندستادهيا

هوشنگ .  امروز خود را استحصال کنندی تا بتوانند روزه انتخاب کردیگري هر کار داي ی کار ساختمانیآنان را برا

 لباس کار است در داخل کدستي را که شامل لشي که از شهرستان کوهدشت لرستان آمده است وسای ساله ا٢١جوان 

شود يمدارد حاضر نظرري ها را زني که با دقت تردد ماشیحال در،استکارده و قبراق منتظربقچه اش گذاشته و آما

حالت  که از نگاهش و ی است؟ در حالستادهي انجاي پرسم که چرا ایاز او م.  را با من هم صحبت شودی اقهي دقندچ

 ني شروع صحبت ناچارم ایا براام!  سئوالت خطاستی و پرسی که چو دانافتي پاسخ را درني توان ایچشمانش م

  به لرستان کوهدشت ازی کارگریدوستانم برا ازیدادتع اول تابستان به همراه   ازدي گویماو.  بپرسمیسئوال را از و

   یها نهيهز به  توجه  با  پرسم  یم او از. ميآمده ا تهران   

   ینم یکارگر استان خودوهمان شهرتهران چرا در نيسنگ  

  د؟يار خانواده خود باش تا حداقل در کنديکن  

   است که ادي زی در آنجا کارگر به حددي گوی می با ناراحت 

 ی ساختمانی کارهانجاي شد ای نمداي ما پی برای کارگريد  

 ني که همچنان تردد افراد و ماشی درحالیو. مي کنداي کار پنجاي در امي توانی می است و ما به راحتاديزو ساخت و ساز
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 انددانشگاه رفته  که درس خوانده اند ويی آنهای کند حتی مدادي بیکارياستان ما ب دهد دریامه م نظر دارد ادريها را ز

 کار ،ی ساختمانني سنگیکارها وی به جز کارگرمي مدرسه رفته اکلي ما که تا سیبرا.  کنندداي پی توانند کارینم

محل  استراحت شبانه وتياو در مورد وضع از.ميياي که به تهران بمي مجبور شدلي دلني شود به همی نمداي پیگريد

ها را در ا مناسب بود به همراه دوستانم شب که هوشي پکماهي تا ناول تابستا که ازديگوي کنم میاسکان او سئوال م

 اني از همشهریکي کاره که مهي ساختمان نکي شب ها درميشدن است مجبورحال سرد االن هوا درميدي خوابیها مپارک

 نسبت به افزايش تورم و ی در گزارشی مجلس به تازگیپژوهش هامرکز .مي آنجاست استراحت نمائداريسرامن 

شت همزمان با آن معاون سالمت وزارت بهدا.  اقتصاد ايران دانسته استی اصلیها چالشآنرا ازداده و هشداریبيکار

 تا ١۵ اني میگروه سنجمعيت کشور به گفته او دربيشترين تعداد . داده استخبراز افزايش نرخ رشد جمعيت کشور

. ان درحال رشد هستنداير هستند که به موازات هم دریمشکالتگري دیسوتورم ازويکسو ازیبيکار. هاست  ساله٢٩

 یهاست به رکود تورم  گويند ايران سالیکارشناسان م. درصد رسيده است۴/٢۶ به یسال جارايران درنرخ تورم در

  . استی رفتن نرخ تورم و گرانال همراه با با،ی افزايش بيکاریاست و اين به معناردچا

 انجام ی است و اکثر کارگران روزمزد براادي زی ساختمانی کارهانجايابه حومه تهران رفتم، درهمان روزظهر ازبعد

 طاقت فرسا در چهره همه ی که خستگیدر حال.  ساعت کار آنان استاني بعدازظهر پا٤ساعت . ندي آی منجايکار به ا

 افتي کنند تا دستمزد خود را دری کار خود مراجعه ماحب خوشحال به صی اهي شود اما با روحی مدهيکارگران د

 کارگر روزمزد داده کي است که به ی مبلغ حداکثر نرخنيهزار تومان است البته ا١۵  روزه هر کارگرکيمزد . کنند

 ارهزار تومان را با آنان قر١٢ حداکثر یساختمان کارادي زاني کارها با توجه به متقاضصاحب ازی شود چون بعضیم

 ني سئوال من که با انيپاسخ به ا کند دری میعبداهللا معرف است و خود رایکارگران که پسر جوان ازیکي.  بندندیداد م

 یانرژ کاری کنم تا براهي غذا تهدي شود بایتومان آن در روز خرج خودم م هزار۵ حدود دي گوی مدي کنیمپول چکار

عهده  خانواده ما بری زندگنهيهز ازی بخشني تامديگوي میو. فرستمي مرستان مادرم در شهیرا برا آنهيداشته باشم بق

 نيم است در پاسخ به هیانسالي که مرد ممي به نام رحیگريدکارگر.  آنان بفرستمی مبلغ را براني حتما اديمن است و با

بچه .  بگذارمهيجان ما خرج آنان ازی باعث شده تا برای و گرانادي زنهي تا بچه هستم هز٤ صاحب دي گویسئوال من م

 فشار ريز تهران ساکن است، قامت او درهي حاشی از شهرهاميرباط کر درميرح. کنندي می فقر زندگتينها من دریها

 را دي ادهي خود گوشت خری بچه های که برای بارني پرسم آخریاو ماز. رنجور است ودهي و فقر روزافزون تکیزندگ

 را از آن ثي حرف و حداي دنکيتوان ي که میسکوت. کندي دهد و سکوت می ملمي را تحوی تلخلبخند فقط د؟ي داراديبه 

 و خدمات مهي بیايمزاآنان نه از. هستند جامعه ما قشرني و مهجورترنيترري روزمزد فقکارگران. و استنباط کردديفهم

 هم یني تضمچيه. دهديم قرارتي مورد حمایحقوقنظر آنان را ازی اهي اتحاداي یبرخوردارند و نه صنف...  و یدرمان

قدرت برشتري که بی ساختمانني سنگیکارها گرفتارند ویتکرار روزمره وی زندگکيدر. ستي آنان نندهي آیبرا

 ی اسالمی است که شعار دولت جمهوریحال درنيا.  شودینان مآ به ی جسمان استوار است موجب صدماتیکيزيف

 نکرده في را تعرتي واژه حماني اچکسياما ه.  و پابرهنگان جامعه استني از مستضعفتي حما و فلسفه انقالبرانيا

 .ت اسدهيشيندي نی پابرهنگان جامعه اند چاره ای واقعقي که مصادمزد کارگران روزیو برا


