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؟ران چگونه استي افغانى در احال و روز آارگران  

 
   م آذرماه هشتاد و ششيک بيست                                                                                       ی انواریرهاديام

 
 

دی ماه، برف و باران، هوای سرد ؛ اما آغازیباز  ها برف برای بچه د است ويزمستان برای همه، شب چله، شب ع

. س هستنديها خ ني شدند زمتر روزها کوتاه. گر دارديی ديبرای کارگران ساختمانی معنا  

زمستان نازک کاری هستند در... و کار  و گچکارها که کاشی کار استاد. ی نداردکارگرين فصل ديا، دریفصلکارگر

ان در ياکثر کارفرما. لی کم استيا اگر باشد خيست، يگر نياما کار برای کارگر ساده د. دهند یرا انجام م ها  ساختمان

. نندينش یان زمستان ميکنند و به انتظار پا یخود را متوقف مهای  زمستان پروژه  

 ٧صبح زود ساعت .. و هاشمى  دان انقالب،يه، ميدان صادقيدان بوستان فرحزاد، مي، میحاال صف بلند کارگران فصل

. تهران آمدندبهد کاري به ام شهرستانمهاجرانی از. ستيبی نيغرزيچن مراکزياشه و کمچه به دست دريدن کارگران تيد  

کافی است . رونديشوند و م یبمانند، خودشان منصرف مکارمنتظر ظهر١٢تا ساعت اول دی بگذرد وچند روزی که از

آورند، حاال  یک خودرو توقف کند، به سرعت به سمت خودرو هجوم مين کارگران يهای تجمع ا محلکی ازياز جلوتر

تومان هزار٦کرد، حاال با روزی  ینمهزار تومان هم کار١٠تابستان با  درکارگری که. برگ برنده دست کارفرما است

 آه در واقع  یميرات منازل قديهای کوچک و تعم پروژه، دریهای بزرگ ساختمان پروژهازنظر  صرف. هم راضی شده

. ستينی برخوردار نيمه و تضميچگونه بيهازکارگر  

رانی و افغانی يجنگ ا  

ی که کارت داشته افغانکارگر. ديد ديشان خواه نيبکارگر افغانی درد، کمتريگران ساختمانی دقت کنهای کار به صفاگر

مجبور د،يآيقانونی به حساب مريافغانی بدون کارت، چون خارجی غدهد، اما کارگريساختمانی انجام نمباشد، اکثرا کار

مانکاران يا برخی خدمات شهرداری را که توسط پي کند، های ساختمانی به عنوان کارگر ساده کار است فقط در پروژه

. شود، انجام دهد یاجرا م  

کارفرما هم به خوبی از . ستيرانی حاضر به انجام آن نيچ کارگر ايدهند ه یواقع کاری که کارگران افغانی انجام مدر

توانند  ی وی م  کارگر و خانوادهافتد، خوديرانی اتفاقی در محل کار بيک کارگر اياگر برای . ن موضوع مطلع استيا

. ه کارفرما اقدام کننديق قانونی علياز طر  

ک کارگاه يارگر افغانی که به طرز مشکوکی درک ماه گذشته چهار کارگر افغانی در تهران مردند، دو کيتنها ظرف 

. د سوختنديابان ابوسعيخمه کاره واقع دريساختمانی ن  

فردوس مى ـ بلواريابان ابراهيخمشغول حفارى چاهى درآارگرفردوس اتفاق افتاد، دوبلوارآبان ماه در ١۵گريحادثه د

حال احداث آن به داخل چاه درمى و مجاوريچاه قد چاه شكاف برداشت و فاضالب انباروارهيشرقى ـ بودند آه ناگهان د
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. ر آوارها محبوس شوندين موضوع باعث شد تا آارگران زيوارد شد و هم  

اما . خود از کارفرما باشندتوانند مدعی حقوق  یا خانواده او به راحتی ميرانی ين حوادثی کارگر اي بروز چنصورتدر

برنده ن برگيبنابر. کارفرما، خود متهم استت ازيصورت شکااست، درخانواده خود دورلومترها ازيافغانی که ککارگر

بش شود، ممکن است بنا به حس ياشد و کارفرمای خوبی نصشه در دست کارفرما است، اگر کارگر شانس داشته بيهم

گونه حقوق قانونی در برابر کارفرما برخوردار  چيهاگر نه او ازرد وينظر بگا ترحم مشکالت او را دريانسان دوستی 

. ستين  

افغانی خوب دارند کارگران اعتقاد يکارفرمااستفاده کند، اکثرکارگر افغانی کم دردسردهد ازيح مين کارفرما ترجيبنابرا

. کند یبهانه تراشی مران برای کاريکند، اما کارگر ايمکار  

 ک کارگريبازارشان آمده به خوبی بلدند، حاال های افغانی را که در ه ن دستيرانی هم راه مقابله با ايولی کارگران ا

. شود یرانی طرد ميز جمع کارگران ارانی را ندارد و به سرعت و شدت اين کارگران ايدر بافغانی هم جرات حضور  

  یب را انجام ميچاه و تخر، حفریحمل مصالح ساختمانريکارگران ساختمانی افغان اکثرا کارهای ساختمانی سخت، نظ

کاری و قالب بندی  کاری و گچ یهای استادکاری مثل کاش دهند آنها را در رده یح ميها و استاد کارها ترج کارفرما. دهند

اما با توجه . تومان باشدهزار١٢د حدود يحال حاضر بارانی درياک کارگري ساعته ٨کارک روزيدستمزد . دوارد نکنن

هزار تومان بوده حاال با آمدن ٨شه روزی ياما دستمزد کارگر افغانی هم. شود ین پرداخت مياازفصل زمستان کمتر به

هزار تومان ٨ تا ۵افغانی ازچاه هم برای کارگرمترهرزد حفردستم. تر آمده است نييلى پاي هزار تومان خ٨زمستان آن 

. ر استيمتغ  

 خانه کارگری 

های  های ساختمانی حتما اتاقک در کنار پروژه. لی خوبی دارنديشان داده، وضع خيشان در کانکس جايآنها که کارفرما

. نات و بهداشت ساخته شدندها محل اسکان کارگران است که با حداقل امکا ن اتاقکيد، ايديکوچکی را د  

ک يدر واقعی ندارد، . اند آن نشسته نفر در٦مساحت دارد و متر١٢ازکل اتاق کمتر. ميشو یها م ن خانهياکی ازيوارد 

تمام شده و کارگران غروب است و کار. اتاقشان استدهند، در  یمطور قائم روی درگاه ورودى قرار هت که بيرانيتکه ا

. اند ک بار گذاشتهيک نيک پيروی  ومى ينيگ آلوميک ديک پاچه گاو را دري. ال درست کردن شام هستندحافغانی در

 ٦ن ي شام ا ن پاچهي قرص نان و ا۵. فروشند یها م یتر به افغان نييمت پايها آنها را به ق ها مانده هستند که قصاب پاچه

. نفر کارگر افغانی است  

خود بکاهد و استکان چای رنگ غرور، کمى ازیرانيکنند، البته اگر ا یهمانتان ميک استکان چای ميبا همه فقرشان، 

. رنگ را بنوشد و رو رفته و کم  

های دست دوم سربازی  لباس. شان حيله تفري وس یميو قديک راديچای آنها است و و قوری سوخته هم ابزارک سماوري

اند و   درست کردهلکس و گچيهای اتاقک را با چند تکه نا پنجره. د شدهيشدت عرق در کفش سفشان ازياند و پاها دهيپوش

هوای سرمای سخت زمستان ظروف خود را دردر. سرما چه وضعی خواهند داشتسوززمستان ومشخص است که در

. ی استيک بسته پودر لباس شويی و يع ظرفشويک ظرف مايشان   یله بهداشتيند و تنها وسيشو یآزاد و با آب سرد م

صحبت کردن دن هموطنانشان است و گپ ويح آنها دين تفريبهتر. نديشويهم ظروفشان را با آنها مشان ويها که هم دست
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. رانیيای آرامش به دور از عتاب کارفرما و خشم کارگر ا به زبان خودشان، لحظه  

 کار سخت 
چ کارگر يکنند که ه یآنها کاری م. شوند یمشهرداری مشغول به کارما دربه کشورهاى مهاجر یافغانای از بخش عمده

روبی يخزد و آنها را اليدارند، مقطرک متريتا يهای فاضالب که نها لولهافغانی درمرد. ستيبه انجام آن نرانی حاضريا

لی يخماخرد؛ ايها جان سپردند را به جان م ن لولهيان افغانی که دريدچار شدن به سرنوشت چندخفه شدن وخطرکند ويم

. شوند یآوری زباله م جمعشانس باشند، مامور که خوش  

 افغانستان ت بدخشانيوالشش ماه است که ازک سال وي. افغانستان درس خوانده است کالس در٨ساله و١٨محمد داوود

 یم جمععات يضا) تومان ٢٠٠یيلويک (لو يک١۵شب هم حدود هر. تومان درآمد داردهزار١١٠ماهی .  به تهران آمده

گذارند يمک پاچه گاو باريشبی . کنديش زندگی مياسکان تجرمرکزدر. تومانهزار٣شب حدود عنی هريفروشد يمکند و

. فرستد یاش م ه درآمدش را برای خانوادهيبق! خورند یو با دوستان م  

. دهم است به تهران آميک سال و ني سالش است و ١٩. تی محمد داوود استيوال  هم، همزيعز  

. فرستد یهزار تومان م٤٠٠اش  هر دو برج، برای خانواده. سواد است یحقوق او هم مثل محمد داوود است، اما او ب  

ک يد هفته قبل يگويم. اندازنديدستشان م. کننديتمان ميها اذ ابانيخهای سر ت و لوتالديگو یم. هستند نفر٦اش  خانواده

ک يران آمده بود، يل وقتی به ايهم اواک باري. اند و دستشان انداختند شان کرده سری الت و لوت با محمد داوود دوره

. اند دستشان گرفتهشان را ازيها ها پول ن الت و لوتيهمسری از  

کارت نداشتن برای تبعه افغانستان در . نديگو  یکارت بودنشان م  یت نکردند از بيم که چرا شکايپرس یوقتی از آنها م

. مال کننديبی است تا حقوق آنها را پاران بهانه خويا  

ری پولشان يگرداندشان؟ وقتی با زورگکه به افغانستان بازت کنند، وزارت کاريدهد، به کجا شکايپولشان را نممانکاريپ

. ت کننديتوانند شکا یی نميآورند هم به جا یمچنگشان دررا از  

روند  یزه خالی کرده و ميشان را در مرکز مکانيها باله، زبالههای حمل ز نيرانی ماشيهای ا ک صبح شده، رانندهينزد

استراحت  سه ساعتیعاتشان را بخرد، دويضاد ويايمشتری بمنتظرندزيعز استراحت کنند؛ اما محمد داوود وشبتا فردا

.ک برج هم هستنديبروند سر کار، باغبان کنند و باز  

 

ی انواریرهاديام  

ای اقتصاديدن  

٢١/٩/١٣٨٦  


