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  هران ماهانه آمتر از آسی آه در تهر"

 "تر اسد، زير خط فق هزار تومان دستمزد دريافت آن۵٠٠
 

 ماه هشتاد و پنجآذرچهارم ست يب                                                                    نگلناز اصل جواديا: گزارش
  

  
  !د؟ آنی بود پول پارو آند، آشغال جارو مآمده

  !!آنان خادم هستند...و دارندیاينان هميشه عرق شرم برپيشان
 

 هزار تومان و شايد آمی بيش از اين رقم دريافت ٢٠٠گرچه ماهانه حدود : آارگران زحمتكش شهرداری می گويند

د، زير خط فقر است و نام  هزار تومان دستمزد دريافت آن۵٠٠آنيم ، اما هر آسی آه در تهران ماهانه آمتر از   می

!او را بايد گرسنه بگذاريم   

هيچ وقت متناسب با سختی آار و شرايط : می آند ، می گويد  ساعت آار١٢ تا ١٠اين زحمتكشان آه روزانه يكی از

.گيريم و هميشه خدا شرمنده اهل و عيال و خانواده ايم  آار دستمزد نمی   

معرض انواع لحظه درهاست و هر  آار ما دائم با سختی و بيماری:   گويد ، می  د سال سن دار۵٠آارگری آه نزديك به 

.خطرات هستيم   

 تا بچه دارم ، دو تای آنها نظری و راهنمايی هستند و سومی ابتدايی ٣: گويد آقا آه اهل آذربايجان است، مي" عباس"

.می خواند  

م در ماه می ماند آرايه می دهم و آن چه برای من و خانواده ا هزار تومان ١٠٠مستاجرم و ماهی حدود : گويد او مي

اين زحمتكش شومعهده داررا  گران زندگی  های  تومان است آه بايد خرج هزار١۵٠ حدود  گيريم  می شاهدخدا رو   

!باالی سر ما پيمانكارانی هستند آه فقط به منافع خود می انديشند و بس: شهرداری می گويد    

 و تفريح و گردش را فراموش آرده ايم و خانواده گناهكار من بايد  ما خورد و خوراك خوب:  می گويد آقا" عباس"

!پاسوزم شوند  

در سرما و گرما صبح تا شب آار می آنم تا :  وليعصر را تميز می آند، می گويد خيابان آارگری هم آه جوی آب 

.لی است و عرق شرم بر پيشانی املقمه نانی حالل برای خانواده ببرم اما هميشه جيب امان خا   

آمدم آه تهران پول پارو آنم و حاال به جای پول آشغال اهل لرستانم آنجا آار نبود و:   گويد سال سن دارد، مي٣٣او آه 

.جاروب می آنم تا زندگی لعنتی بچرخد   

ر تهران حوالی بهشت زهرا آرايه در جنوب شه اتاق نمور٢:   عبداله آه مادر بيمارش را نگهداری می آند، می گويد

تومان است؛ آيا با اين دستمزدها می توان  هزار٢۵٠ام   دهم و آل دريافتی هزار تومان اجاره مي١٢٠ام و ماهانه   آرده  

 



!زندگی خوب را تجربه آرد  

نكه دزدی و پی هرجا رفتم سراغ آار جواب سر باال دادند بخاطر حفظ آبرو و اي: آه ديپلمه است، می گويد " عبداله"

.آارهای خالف نروم ، قبول آردم آه در شهرداری آار آنم   

مشكل اصلی من و امثال من بيمه و اين جور مسايل نيست ، مشكل آمی دستمزدها در قبال هزينه های : او می گويد 

.آمرشكن است   

ت اعتراض نداريم، اما مشكل وضعيت ، گرچه پيمانكاران هم با آارگران خوب تا نمی آنند و جرادهدعبداهللا ادامه مي

حداقل خواسته ها   نمی توانم  جامعه است آه همه را به آارهای خالف وا می دارد و من اگر روزی احساس آنم آه

.خالف خواهم رفت ، مطمئن باشيد آه سراغ آارهای  خانواده را تامين آنم  

رداخت مانكار اذيت می آند و حقوق ما را به موقع پپي: گويد   فضای سبز شاغل است ،می ساله ديپلمه آه در٣٠بهمن 

آنم با اين حقوق ، ، خيلی هنر، خونه و زندگی چيه  بنده خدا: خود خانه داری واو می گويد نمی آند می پرسم آه آيا از

!آبروداری آنم و سراغ دزدی و خالف نروم  

شود من االن می خواهم دفترچه درمان حل مي با بيمه و، اما آيا تمام مشكالت زندگیمشكل بيمه نداريم: گويد بهمن مي

!؟  زندگی آبرومندانه داشته باشم وآن وقت شما از بازنشستگی و مزايای آن موقع می پرسيد  

 ماهه می بندند ٦قرارداد : گويد باشد، ميتومان حداقل دستمزدش مي هزار٢٠٠ماهانه  فرزند دارد و٣ساله است ،۴٨

. آردند اما تا آی بايد منتظر سرماه باشيم و با حقوق بخور نميری يك خانواده پنج نفری را اداره آنمو بيمه امان هم  

با اين دستمزدها فقط بايد به فكر اين باشيم ! هميشه شرمنده خانواده ام :   همكارانش استحسين تكه آالمش همانندديگر

!آه زنده ايم زندگی پيشكش   

از ناچاری سراغ اين آار آمدم و مطمئن هستم :  سيكل ، جاروآشی می آند و می گويد  ساله ، دارای مدرك٢٦احمد 

!آه آينده ای ندارم اما چه آنم ، بايد ببينم آه آاری پيدا می شود آه بروم يا نه   

 ٤ ماه حقوق نگرفته ام ، ٣-٢ ساله آه بيمه هستم ، اما١٠: ، می گويد    ساله در شهرداری شاغل است٢٤آارگری آه 

تا بچه دارم و نمی دانم آه چه خاآی بر سرم بريزم ، بخواهم سراغ آار ديگری بروم ، با اين سن و سال هيچ جا آار 

!بروم و يا اينكه گدايی آنم نمی دهند و آخر و عاقبت يا بايد سراغ آارهای خالف   

، در اين سن و سال بايد   ساط نيست اما پولی در ب می خواهم از دواج آنم: گويد  سال سن دارد ، مي٢٤و آارگری آه 

!شهرداری امجوانی رافراموش آنم؛ چون آارگروخوب خوردن و تفريح خوب پوشيدن وها بگذرم و  تمامی خوشیاز   

خواسته امان اينها هستند؛ بيمه آند و حقوق مكفی بدهند تا يك زندگی آبرومندانه داشته باشيم و : و آارگری می گويد 

!ست گدايی دراز نكنيممن دپيش دوست و دش  
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