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ها نيز در  زنان و بچه. ها به طور معمول خانوادگی است پزخانه کار در کوره

ی  های حاشيه ها در بيابان پزخانه کارگران کوره. فرآيند توليد آجر شرکت دارند

  . اند ترين صورت به کار و زيست مشغول تهران، جدا از اجتماع مدنی و در بدوی

دآباد و به ويژه شرايط زنان و پزخانه محمو            نگار، از کوره باران محمدی روزنامه

  . گويد کودکان آنجا می

  ها چه بود؟ ها از وضعيت زنان و بچه مشاهدات شما در کوره پزخانه

ها خوانده بودم اما وقتی مستقيما موضوع را ديدم، مريض   پزخانه مورد کوره هايی در ها و مصاحبه  بال گزارشمن ق 

هايی را ديدم که  زنها و بچه. ديدم که باورش برای بعضی ممکن نيستهای متاثر کننده زيادی  آنجا صحنه! شدم

ها  های محقر موجود در کوره پزخانه ها در همان اتاقک شنيدم که اين.  زيادی ديدم زنهای حامله.  کار بودند  مجبور به

     .آورند بچه به دنيا می

ها در سن پنچ  بچه. آيند ها با همه خانواده می هکارگران فصلی در کوره پزخان. ها معموال در سنين پايين هستند بچه

کنند، اين ها هم به نوعی وارد چرخه  وقتی پدر و مادر اينها در کوره ها دارند کار می. شش ساله و دوسه ساله هستند

  . شوند کار می

  بيشترين کارشان چيست؟

در پيمان دسته جمعی کارگران، زنها بايد در کار بارجمع کنی باشند که سبک است، اما من ديدم که در کارهای 

گل سازی يک شغل مردانه است اما زنها هم همين کار را . خشت جمع کنی و قالب کشی مشغول کار بودند

همه خيلی شکسته به نظر .  سال داشت٢٢اش   ساله است، اما همه۴۵من با خانمی آشنا شدم که فکر کردم . کردند می

بعد يک استراحت کوتاه دارند . کنند  صبح يکسره کار می٨شوند و تا   صبح بيدار می٣اينها از ساعت . می رسند

 قانون کار و ٧کنند در حاليکه طبق فصل   ساعت کار می١۶حدود .  شب٨کنند تا  بعد دوباره کار می. برای صبحانه

  ک. يد هشت ساعت کار کنند در روزپيمان دسته جمعی، با

گيرند و پول را  اين زنها و کارگران فصلی در آخر ماه حقوق نمی.  ساعت است١٢مترين ساعت کاری برای اينها 

  .گيرند کنند اما پول را مستقيم نمی ها کار می زنها و بچه. دهد خانواده می کارفرما به سرپرست

  خانمی ديديد که تنها باشد؟

  .کند که زن تنها آنجا کار کند کارفرما هم قبول نمی. اند کثرشان با يک مرد آمدها. من نديدم

  شان چيست؟ فکر نکنم با حجاب رسمی و مانتو کار کنند؟ لباس

  مثال يک بلوزشلوار. ای دارند و همه چيزشان مال خودشان است اينها در حاشيه کالن شهرها يک زندگی جزيره. نه



ان تمام سر و صورتشان گلی است و تشخيص اين که طرف زن هست يا مرد، واقعا پوشند و زمان اوج کارش  می

  .دشوار است

  ز نظر بهداشت چه؟ا

البته کارفرما بايد .  نديدم ها وجود ندارد و من چنين چيزی هيچ تعريفی از آشپزخانه و حمام و اتاق در کوره پزخانه

کنند  های خيلی کوچک زندگی می ها و اتاق ينها در آلونکا.برای کارگران کوره پزخانه واحدهای نظافتی درست کند

قبال قانون بوده که برايشان حمام و واحد بهداشتی در نظر بگيرند اما االن چنين چيزی .  نفر١٢از دو نفر تا 

آن . خانه و توالت بهداشتی برايشان ساخته بودند اما فعال اين را ندارند قبل از انقالب حمام و رختشوی. سازند  نمی

کانتينرهايی را کارگران انجمن صنفی کوره پزخانه در نزديکی . شود چيزهايی هم که قبال بوده، دارد خراب می

   .کوره ها درست کرده بودند و اين کمی وضع را بهتر کرده بود، اما االن چنين امکاناتی نيست

ها  ای کنار اين کوره رانندهوقتی من با رييس اين کارگران حرف ميزدم گفت هيچ 

کند، گفتند سرجاده می  من پرسيدم که اگر کسی مريض شد، چه می.دارد نگاه نمی

  .خودشان بايد فکر خودشان باشند. ايستند تا کسی دلش بسوزد

  در ميان آنها راننده و صاحب ماشين نيست؟

   اينها صويری ازچه تنميدانم شما .کنندزندگی مييک دنيای ديگرها دراين .نه اصال

       .داريد             زن آجرپز و فرزندش      

خواهم  من البته نمی. ا هيچ استوسايل زندگی شان تقريب. کنند خيلی محقرانه زندگی می. اند خيلی ساده و بدوی

يک راهرو باريک بود با . ام ءتفاهمی ايجاد شود، وقتی من محل زندگی اينها را ديدم، انگار اصطبل ديده سو

. کردند با منقل خودشان را گرم می. در وجود نداشت، با پتو جلوی اتاقک را گرفته بودند . های خيلی کوچک اتاقک

  .ت، يک چيزی است که فقط ديوار و سقف داردجای زندگی اينها، خانه نيس

  مشاهده کرديد که بيماری خاصی بين آنها باشد؟

کارگران . کند ها را مريض می نه کسی را نديدم اما حتما اين همه آلودگی و کار زياد و فضای زندگی ناسالم اين

تعريف می کردند که يک . ی بدتر استوضع آنها خيل. افغانی هم آنجا زياد هستند و اصال هيچ ادعا و خواستی ندارند

برای . آنها بايد ده سال در کوره پزخانه بمانند و حق بيمه بدهند. اند کارگری فوت کرده و هيچ بيمه به او نداده

.  سال کار کرده باشند و سه ماه مستمر در همان واحد برايشان حق بيمه پرداخت شده باشد٢٠بازنشستگی هم بايد 

 کارفرما  .ای استفاده نکرده است اش از مزايای بيمه ه خاطر دو روز که حق بيمه کم داشته، خانوادهمن ديدم که تنها ب

های تامين اجتماعی و اداره کار به انجا می روند اکثر  زمانی هم که بازرس. کلک زده بوده و پول نداده بوده به بيمه

  قدر است و کارفرما مجبور نشود که حق بيمه بدهدکارگران مجبورند مخفی شوند تا معلوم نشود که تعداد کارگر چ

  هيچ آگاهی ندارند از حقوق خود؟

کنند، ترجيح  دانند چه مدت کار می خودشان چون نمی. شود اگر اينها بيمه شوند، از حقوق شان مبلغی کسر می. اصال

  .دانند اين در نهايت به ضررشان است دهند بيمه ندهند و نمی می

  تند؟رف ها مدرسه می بچه



ها صحبت کردم، گفت دخترشان را در شهرستان گذاشته پيش  وقتی من بايکی از زن. ای آنجا نيست مدرسه. نه اصال

. ها و اتفاقات شهر دور هستند تصور شما يک محيط معمولی است در حاليکه اينها کامال از تمام معاشرت. ها فاميل

  . رنداينها بايد در طول شش ماه، برای يکسال پول در بياو

کنند که برای خود زندگی  میانداز شايد پس آورد و می درنفر ه ام که ماهی صد تومان هر ندمتوسط من خوابه طور

  . بسازند

کنند،  هايی که در آن زندگی می اتاقک. بر اساس هزار خشت، نه هزار تومن می گيرند. گيرند اينها هزاری پول می

سوءتغذيه ديدم . خرج زيادی دارند. اند بدون وسيله آمده. م برای زندگی ندارندهيچ چيز ه. دهند کرايه به کارفرما می

  .خورد که خيلی به چشم می

  مغازه هم در آن اطراف وجود دارد؟

آنها برای . آنجا فقط کوره و آلونک بود. ای نيست در بيابان اينها در اطراف شهرها هستند و اصال مغازه. نه

  .  کيلومتر را طی کنند١۵بايد ترين محل زندگی واقعی  نزديک

  کنند؟ خورند؟ با چه زندگی می باالخره چه می

بعد روی سقف را که . کردند، سرشان خراب شده بود ها سر کسانی که زندگی می يکی از اتاقک. من چيزی نديدم

  .کردند ريخته بود، پتو انداخته بودند و باز داشتند با همان آوار و بدبختی زندگی می

  زی برای آنها نان و ميوه و خوراکی نمياورد؟وانتی چي

آيند که  اکثرا از روستاهای خيلی دورافتاده ايران می. کنند خودشان می روند تهيه می. نه کسی به فکر اينها نيست

اينها اول که مرا .از آذربايجان غربی و کردستان و خراسان آمده بودند. تصورشان از زندگی همان است که دارند

  . سيدند که از اداره کار باشم بعد که فهميدند خبرنگار هستم، از من گدايی کردندديدند تر

  خرند؟ چه می. خورند باالخره نان خالی که می

غذاهای ساده می . خورند يک ساعت اينها زمان استراحت دارند و يک نان و پنيری می. آشپزخانه ای که من نديدم

  .خرند ه میآخر هفته می روند شهر و کمی آذوق. خورند

  مثال يخچال داشتند؟

ها کارگران دايمی  شهرستان ممکن است در. باد چنين چيزی نيستآ محمود در. ندارند نها اصال وسايل زندگی نه آ

کارگران فصلی در نهايت  اين کار اما  کنند با   ها چنين امکاناتی داشته باشند که ديگر رسما دارند زندگی می  کوره

. شوند ها صنعتی شوند، اينها ديگر بدبخت می احيانا اگر اين کوره پزخانه. کنند دايی زندگی میسادگی و بيابانی و ابت

 .اشدبهای صنعتی  مربوط به کوره پزخانه  مورد سطح زندگی بهتر کارگران،ايد در  است آنچيزی که شما شنيدهممکن
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