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  هي اشنواري کارگران جوشکار سشتي کار و معتي از وضعیگزارش

 
١٣٨٧مهردوم شنبه سه                                                                                      ک کمی برای هماهنگتهيکم  
                          

ارزانتر  صاحبان سرمايه روز به روز حريص تر و هارتر ميشوند و هر روزه به طور وحشتناکی در پی درحاليکه

استفاده ميکنند و از نعمات و توليدات  خريدن نيروی کار کارگران هستند، از هر ترفندی برای استثمار بيشتر کارگران

نحو احسن برای ساخت و ساز کارهای خود، تغذيه ميکنند تا از  کارگران که صاحبان اصلی کار و توليد هستند، به

 ز طرفی ديگر انباشت فقر، فالکت و بدبختی کارگران سر به فلک بزندآسمان بسايد و ا طرفی انباشت سرمايه سر به

های شوم  ريزی نقشه صاحبان سرمايه برای هرچه فقيرتر نگهداشتن کارگران با طرح. تازه اين همه ماجرا نيست

ان از يشها در صدد هستند تا هرچه بيشتر جيب ديگری از جمله تفرقه و رقابت کذايی که ميان کارگران بپا ميدارند،

را در اختيار داشته چه بيشتر کاردارد يعنی هرسرمايه وابستگی عجيبی به کار آری. شودمحصوالت کارگران پر و پرتر  

.بيشتر تغذيه ميکند و سرمايه دار هم به همان مقدار به کارگر وابسته است باشد  

از حالت  هاست که های زندگی، ساختمان سازی هم يکی از اين عرصه صنعت و تکنولوژی در همه عرصه در پی رشد

بندی فلزی ساختمان است که به  يکی از آنها اسکلت. سنتی خارج شده و بر حسب آن مشاغل جديدی هم آفريده است

با پايان يافتن فصل سرما،. شودخلق مي فعاليت هستند   به دست کارگران زحمتکش جوشکار که به صورت سيار مشغول  

.دارد ميشود که چندين مرحله فعاليت اين دسته از کارگران شروع    

: مثلدغدغه خاطر اين قشر محروم، فراهم کردن وسايل و امکانات مناسب با کار مربوطه می باشد اولين  

.ديزلی  تعمير و به راه انداختن موتور جوشهای-١    

الزم به ذکر .  کنندارگانی مراجعه که آنهم بايد از هفت خوان رستم گذر کرده و به هر   تهيه سوخت برای موتورها-٢

مراجعه که برای تهيه سوخت به بازارسياه مجبورميشوند درنهايتو ميگردندوقتها، کارگران دست خالی براست که بيشتر  

.آن برابر است با نيمی از دستمزد آنها کنند که هزينه خريد  

اند،  به مناقصه گذاشته در اين مرحله حافظان سرمايه که نيروی کارگران را  .ا کردن کار و نيروی کمکی معضل پيد-٣

 اشاعه دروغ بين ازاين ترفند سربلند بيرون نيايند با ارزانترين نيروی کار را خريدار می باشند و اگر در بعضی مواقع

نمی اين درحاليست که کارگران به دليل دستمزد ناکافی.  باشندآنها با نازلترين قيمت می متقاعد کردنکارگران، سعی در  

.هندام د انجتوانند از نيروی کمکی استفاده کنند و بايد اين کار طاقت فرسا را خودشان تنهايی    

باشد و نسبت به پارسال قيمتش چند برابر سيمهای جوش سرسام آور می است که قيمتالزم به ذکر.  خريد سيم جوش-٤   

.دليل کارگران مجبورند آن را به صورت نقدی بخرند ت به همينشده اس    

.کار، کارگران بايد چيزی را از جيب شان پرداخت کنند تا اين جای  

اما در اکثر مواقع کارفرمايان حساب ميکنند  اگر چه هنگام تسويه حساب بعضی از صاحبکاران با کارگران تسويه -۵
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تورمبا توجه به سطح . افتد آمارهای موجود، دستمزدها گاها چند سال عقب می مزد کارگران طفره ميروند که طبقتدساز  

.توجهی نيست ساير کاالها نسبت به نيروی کار، ديگر وقتی که دستمزد را هم دريافت کنند چيز قابل و گرانی   

لی موتورهای ديز شهای غول آسا ميباشد، موسيقی آنان صدای گوشخراهنآهميشگی اين کارگران، تيرياروهمدم هرروز

در. بيرحمو  های خشن ن زورآزمايی با آهن پارهآنا ورزش های چند طبقه ميباشد و اسکلترفتن ازاست، تفريح آنان باال  

.آفرينند خودشان از داشتن هر گونه امکاناتی محرومند می حاليکه اين همه نعمات و زيبايی را    

هم نيستند و به همين ز کارگران حمايت نمی کند، حتی کارگران بيمههيچ نهاد و ارگانی ا مشکالت فوق و اينکه  عليرغم  

.آيد دليل معضالت بيشماری برای آنها پديد می    

 بر اثر سقوط از ارتفاع قطع نخاع شده و حاال به جای تيرآهن ويلچر تنها همدم او شده  يکی از کارگران١٣٨٦درسال  

بيمارستانهای اروميه در کما  ر سقوط از ارتفاع مدتهای مديدی در نفر از کارگران بر اث٢ هم ٨٧است در بهار سال 

جالب ايجاست که . از لحاظ جسمی توانايی سابق را ندارند بودند و حال چه از لحاظ فکری، چه از لحاظ فيزيکی و چه

  و حتی مردنناقص العضو شدنرگران بهره مند شده اند در برابرکه از نعمات اين کا کسی پاسخگو نيست و همه کسانی

.گيرند کارگران هيچ مسئوليتی بر عهده نمی    

آسايش و رفاه شرح حال زندگی رقت بار کارگران که با همه زحمت وتالش خود وحتی گاهی با دادن جان خود اين است  

.را به سرمايه داران ارزانی ميدارند    

مشاوره و کمک جهت  ، چندين بار اقدام بههای کارگری ذکر است که کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلالزم به 

موفق به تشکيل شورا هم شده است ولی  متشکل کردن کارگران مزبور کرده است و با کمک و همفکری با کارگران

  رو دارند که اميد است همچنان که سرمايهسختی را پيش  خود، راه  و مزايای انسانی کارگران تا رسيدن به همه حقوق 

.ابندي  مهم دست ني متحد شده است کارگران هم با اتحاد خود به ای جهاناسيدر مق    

 

 

یکارگر های کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل  

١٣٨٧ شهريور ٣٠  
http://komitteyehamahangi.com 

Komite.hamahangi@yahoo.com 

  


