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ی از مشکالت کارگران ساختمانیگزارش  

 
هشتاد وهفتتيرم  يکبيست  ايران خبر    

                                                                                                          
ن يهمترممسکن، ازريوزون عمران مجلس ويسي کمیاعضامخالفت 

 ؛ عنوان شده استیمه کارگران ساختمانيقانون باجرا نشدن  ل يدال

روزمزد  کارگران  مه ي قانون ب یوالن، اجرائکه به گمان مس چرا 

به دنبال آن ساخت وساز کشور و   ینه هاي تواند، هزی میساختمان

 یس انجمن صنفيئر .ش دهديافزا یريچشمگ طورب مت مسکن رايق

 در یکارگران ساختمان: دي گویحومه مان و تهریکارگران ساختمان

 توانند که یقت نميحق کنند و دریش از شش ماه کار نميبطول سال 

. هستندري درگی انتظامیروهايشه با ني همن مدت همياکار کنند و در

ن صنف در ي ای هزار نفر٣٠٠ت ي، با اشاره به جمعیقادر بدر

کشور وجود  دریتمانساخون کارگريلي م۵ /١ش از يب(استان تهران 

دولتمردان به کارگر توجه الزم را ندارند : داشتن اظهاريچن) دارد

.  استی شود، در حد سخنرانی صحبت از کارگر میو اگر هم گاه

 یکند که مشکالت کارگريثابت من ساله به مايتجربه چند: او افزود

ستند وي ن مهي ب ی درصد کارگران صنف٩۵ رايته است، زافيکاهش ن  

ن يمه تاميب قانون بيش از دو ماه از تصويا وجود گذشت بب

.امده استين قانون هنوز به مرحله اجرا در ني در مجلس، ایاجتماع   

را اگر ي شود، زیحل م  توان ادعا کرد که با اصالح آن مشکالت ی اگر قانون کار ناقص باشد، نمیحت: د کردي تاکیبدر

. تا به حال برطرف شده بودی از مشکالت جامعه کارگریاري شد، بسین قانون به صورت کامل اجرا ميا   

مه ين بيان بابت اي که از کارفرمایمه اين بود که حق بي ایمه کارگران ساختمانيوقوس قانون ب نکته جالب توجه در کش 

 رخ نداده یرييمه کارگران تغيط بي که در شرای روبه رو شد و در حالیش سرسام آوري شد، بالفاصله با افزایافت ميدر

بخش ساختمان، ان مشغول دري سال گذشته، کارفرمابهمن ماهتا آنجا که در. افتيش يک باره افزاي یافتيمه دريبود ، حق ب

 که از  یمه ايب حق  ؛شدند  یشتريب مه يب به پرداخت حق  ناچار کردند، مراجعه  پروانه کار  گرفتن  یبرا که   یهنگام

ان در بخش مسکن ه گذاري سرمای عمومیتيش نارضاين افزاي برابر شده بود و ا٣٣شد، ناگهان يان درخواست ميماکارفر

 خود را نشان داد که خود آنها هنوز ی زمانیمه کارگران ساختمانيب قانون بيتبعات تصو ازیکين يبنابرا.  داشتیپرا در

.ده بودنديمه را نچشيطعم ب   
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رند ي گین دستمزد را مي دهند و کمتریانجام م رها را ن کاي که سخت تریم بدون غرض در خصوص افرادياگر بخواه

د کند، به ي کارش را بفروشد، اضافه ارزش تولیروي که مجبور است نی کسیعنيم که کارگر ييد بگويم باياظهار نظر کن

ن و آسمان ي که از زمیکس ک کالم ياست و در   محروم ین کار بودن از هر نوع حق و حقوق انسایرويل فروشنده نيدل

ران يبه طبقه کارگر ا  ین روند وقتياما ا. استي همه کارگران دنین ها دردهايا. ه دار استيه و سرمايماج هجوم سرماآ

ا  حوزه هیز در برخين جوامع نيدر درون خود ا. ردي گی نامناسب تر به خود م ی رسد ابعادیران مي چون ایو جوامع

رقابل ي غیسد به طور واقع ری چون ساختمان میي به حوزه هایقت شود و باالخره ویم تری کار ضدانسانیرويناستثمار

برخوردار  همگري دیهاکارگران بخش ازی برخیي ابتدایمه اجتماعيان بهم ازیساختمانن معنا که کارگريبد.گردديتحمل م

ن معاش ي تامیبرا مرگ مه دوران پس ازيب. شوديمه اش حساب نميسبه حق ب محای برایچ مجوزيهاوسوابق کار. ستين

داشته باشد به او  ی از حقوق انسانی و هر آنچه که نشانه ا ی، بازنشستگیفتند، از کارافتادگي ن خانواده که به ورطه فساد

مرگ . شتر استيهمه جا ب ن بخش ازين کار در اين کارهاست، سوانح حي سخت تریکارگر ساختمانکار. ردي گیتعلق نم

چ ين ها، کارگران بخش ساختمان تا امروز از هيبا همه ا. ا گسترده تر و هولناک تر استهمه جازن کاريکارگران در ح

ر فشار اعتراضات کارگران، دولت را مجبور کرد که باالخره ولو در ي اخیدر سال ها. ستندي برخودار نبوده و نیمه ايب

آنچه دولت و وزارت مسکن آماده . بزند »یمه کارگران ساختمانيقانون ب«ر نام ي زیم برگه اينظسطح متعارف دست به ت

معضالت فراوان، با وجود تورم کمرشکن و بگذارد وها سرپوش یناکارآمد شد که موظف بود بری مجلسیود راهکرده ب

ح مجلس يمصوبه دولت از توشن که اگريا. کارشان کرد، ندادي نژاد بی که احمدیيضاح وزرايک بار هم تن به استي یحت

ان هفتم يح مجلسي توش بهین مصوبه حتياما کارا.  شد، معلوم استی مید کارگر ساختماني عایزيشت چه چ گذینان مينش

ب يکباره غوغا به پا کردند که تصويه، حاکمان مجلس ي سرمایبه محض طرح موضوع در نهاد قانون پردازد وينرسزين

موثر در  یادي بن ه عوامليد کلين که چرا بايا. دحد مسکن خواهد ش ش ازي بی موجب گرانیگران ساختمانکار مهيقانون ب

 یراست کرد، به  باز معادالت  ن يرا به ا  یمه کارگر ساختماني اثرات بی مسکن را پنهان ساخت و سپس پایش بهايافزا

.ه کنديوج تواند آن را تی نمیگريز ديچ چي هیزي است که جز کارگرستیموضوع  

 
 

خبرآژانس ايران   
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