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د از آارگران آوره پزخانه ها هستنیميزنان ن  

   ١٣٨٧ اسفند ١٩شنبه دو                                                                                                 یباران محمد
  

 ی خاآستریت روزهاين داستان حكايو ا. آوره پزخانه...  شود، یك نقطه آغاز مي جهان از یداستان همه برج ها

  . آنندیل مي اجبار خشت ها را به آجر تبدی از رو است آه با رنج و محنت ویآارگران

 سر به ی از آوره هایان زباله و دود، خاك و خاآستر اجتماعي ميیلومتر دورتر از جنوب شرق تهران، جاي آ١۵

 آه در یني بیك آوره را مي ی آنیش تر آه دقت ميب.  آندی ميی هكتار خودنما١٢٠ش از ي بیده در وسعتيفلك آش

 رسد آه ی به هشت هكتار هم مین ها گاهين زميوسعت ا. ش از سه هكتار قرار گرفته استيوسعت ب به ینيوسط زم

نجا يا.  شودیگر شروع مي آوره پزخانه دیرامونيط پيوار، محي دیهم جدا شده است و از آن سو ازيیوارهايتوسط د

  .ك خاورشهري جاده خاوران، نزدیمحمودآباد است، انتها

ن دست جاده يي روزه گاز در ارتفاع پا٦٠ سال آه اآنون با قطع ۵٠ش از ينه با قدمت ب آارگاه آوره پزخا١٧

  .خاوران آرام گرفته اند

ن مكان ها در دو طبقه يه شده است، در محمودآباد اي آارگران تعبی زندگی برايی آوره پزخانه مكان هایروبه رو

 ١۵ ی ال١٠ن مكان ها متشكل از يا. رندي گیرار مدان آوره پزخانه قي محوطه میحوال) یهم سطح و فوقان(مجزا 

ك با سقف ي باريیآلونك ها در راهروها. ده شده استي پوشی سربازی مندرس و پتوهای است آه با پارچه هایآلونك

 یسو درهاگرفته اند آه باد از هر قراریف به گونه ايك رديسو درزان از هري برق آویخته و خشت نما و آابل هاير

ند آه معموال  آنی می نفر در آن زندگ١٢ ی هستند آه از دو الی متر٩ يیآلونك ها اتاق ها. چاندي پی به هم مآن را

مكان آوره پزخانه است آه با  ازیآف راهرو تنها نقطه ا. ردي گیمخانواده ها قرارارياختتوسط استادآارها در

  .یني بی نمیگريز دي چیك فرش شده و خارج از راهرو جز گل و الييموزا

 ی آجريی آن ها آه توسط ستون های باز روبه روی دهند و فضایل مي آلونك ها را تشكی، پنجره های آهنینرده ها

  .ینيط اطراف آوره پزخانه را به تماشا بنشي دهد آه از آنجا محین امكان را ميگر جدا شده است ايكدياز 

آجردار، چرخكش، انبارزن، قالب آش، گل ساز، قالب دار، ن، سرآارگر، آوره سوز، يراننده، آمك راننده، آوره چ

 موجود در ی و دفتردار از جمله شغل های، پاچرخكش، منشیآمك آوره سوز، زغال آش، بار جمع آن، عمله مزد

  .ك آوره پزخانه استي

ع آن و  هستند، قالب آش، گل ساز، بار جمی درصد آن فصل٧٠ و یمي، دایك آوره پزخانه سنتيدرصد آارگران ٣٠

  . توانند داشته باشندی می است آه آارگران فصليیقالب دار شغل ها

 ی دهند دستمزد میل آارفرما ميك هزار قالب خشت آه تحوي هر یعني زنند، ی خشت می، هزاریآارگران فصل

 گران  دادند اما امسال بای هر هزار خشت پنج هزار تومان به آارگران میان برايتا سال گذشته آارفرما. رنديگ

  آجرها ن آه آارفرماها يل ايلو است اما به دليآ دو خشت آجرهر. ديتومان هم رس هزار٩ن دستمزد تا مرز ياشدن آجر



  .رنديم بگيلو و نيآ  آنند آه هر خشت را دوی فروشند و آارگران را مجبور می می تن را

 و یندگان آارگري با حضور نما آارگران آوره پزخانه آه در قالب فصل هفتم قانون آاریمان دسته جمعيپ

 آه به خدمت یان را مجاب آرده آه از هر چهارنفر آارگرين شده، آارفرمايوالن وزارت آار تدوئ و مسيیآارفرما

  .ك نفر آن زن استيك نفر آنان زن باشد اما در حال حاضر از هر دو آارگر آوره پزخانه يرند ي گیم

قالب «جمع آن باشند اما در حال حاضر به جز گل ساز، زنان در مشاغل  توانند بار یمان زنان تنها مين پيطبق ا

ن و آوره سوز استاد همه آارگران آوره پزخانه است يآوره چ.  شوندیز به آار گرفته مين» یقالب دار«و » یآش

ول به ن آوره ها مشغيدر هر حال آارگران در ا. د آار آنندي ساعت با١٢  ساعت و حداقل١٦و قالب دارها حداآثر 

 یمه اي از آنان در فهرست بی تنها نام عده محدودین اجتماعي شوند اما زمان حضور بازرسان سازمان تامیآار م

 آه بازرسان ی، زمانی آارگران آارخانجات آجرسازی صنفیس انجمن هايئبه گفته ر .ردي گین سازمان قرار ميا

آارگران را مجبور آرده اند آه از چشم بازرسان ان ي آارفرمای آنند برخی مراجعه می بازرسین سازمان برايا

  . شوندین آارگران اخراج مين صورت اير ايدر غ. خود را پنهان کنند

   شودیمه ميك نفر بياز هر خانواده تنها 
 آنند ی خانواده خود به آوره پزخانه ها مهاجرت می با اعضایش تر آارگران فصليب« :دي گوی میغالمرضا عباس

  ». شودیمه ميك نفر از هر خانواده بي تنها ین اجتماعيمه تامي شوند اما متاسفانه در فهرست بیمو به آار گرفته 

قه ي دق٢٠د هفت ساعت و ين آارگران باي آارگران آوره پزخانه، ایمان دسته جمعيطبق پ«:  آندیاو خاطرنشان م

  ». است آه ساعت آار می آنندیط به گونه ايآار آنند اما در حال حاضر شرا

 ید مي در آوره پزخانه ها حاآم بود و آارفرما هر چه تولیاريدر پنج سال گذشته رآود در بس« : دهدیاو ادامه م

ر نرخ معمول بود يدات خود را به نرخ معمول به فروش برساند و مجبور به فروش آن به زي توانست تولیآرد نم

 فروخت و همين موضوع روی ی هزار تومان م٩ شد، آن را ی هزار تومان تمام م١٢مت هر تن آجر ي اگر قیعني

  ».دستمزد کارگران اثر منفی گذاشت

   بر آوره پزخانه ها نداردیدولت نظارت
 و به هر ی متر١٢ك اتاق يد به هر چهار نفر ي آارگران آوره پزخانه ، آارفرما بایمان دسته جمعيبر اساس مفاد پ«

  ».ك آشپزخانه بدهديخانوار چهارنفره 

 گرفت اما در حال حاضر آشپزخانه از ین گونه اقدامات صورت ميش تر بود ايب آه نظارت دولت بل انقالياوا

  ».ن رفته استيز از بي افراد نی آارگران حذف شد و نظم و انضباط در خصوص دسته بندیمحل زندگ

خانه، حمام يرختشو« : آندی میادآوريان مطلب فوق ي با بی آارگران آارخانجات آجرسازی صنفیس انجمن هايئر

ار آارگران ين شده در اختييد با ضوابط خاص و تعي بایمان دسته جمعي آه بر اساس مفاد پی بهداشتیس هايو سرو

  ».ز حذف شده استي گرفت نیقرار م

 ی آارگران احداث نشده است بلكه حتی و حمام برای بهداشتیس هايدر حال حاضر نه تنها سرو« :دي گوی میعباس

  ».م تر شدن استين آارگران در حال وخي ایط بهداشتيز حفظ نشده و روز به روز شرايب نل انقاليط اوايشرا

  ستيدستمزدها منصفانه ن



ان و نبود ثبات در پرداخت دستمزدها از جمله يمه توسط آارفرماي آارگران، عدم پرداخت حق بیمه ايمشكالت ب

 سال از عمرش را در ٤٠ آه یذشته آارگرماه گ« :دي گوی میعباس.  آارگران آوره پزخانه استیمشكالت اصل

مه او را به صورت منظم ين آه آارفرما حق بيل اي فوت آرد اما به دلیماريآوره پزخانه آار آرده بود به علت ب

  ».ن آارگر تعلق نگرفتي به خانواده ای ایچ مستمريپرداخت نكرده بود ه

  آباد بهشت آارگران آوره پزخانه محمود
 تشكالت ین شش منطقه داراي شده اند آه ای استان تهران در شش منطقه دسته بندیخانه هادر حال حاضر آوره پز

دولت (ل آباد ي، اسماع)در جاده خاوران(شوا و جوادآباد، محمودآباد يمناطق پاآدشت، قرچك و پ. ز هستندي نیآارگر

 آارگران ی صنفیانجمن هاس يي، ریبه گفته عباس.  باشندیافت آباد و شمس آباد شش منطقه موجود مي، )خان

گر مناطق اتاق ي محمودآباد در جاده خاوران، بهشت آارگران آوره پزخانه است چرا آه در دیآارخانجات آجرساز

 ساله، ٢۵ شود؛ زن باردار، آودك دو ساله، جوان یافت مي است آه در آن همه جور آارگر يیه اصطبل هايها شب

  . آجرسازی محمود آباد وضع تا حدی بهتر است ساله اما در٧٠ ی ال٦٠رمرد يرزن و پيپ

  

  ١٣٨٧ اسفند ١٨ -باران محمدی

  کانون زنان ايرانی

  

 


