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!شرايط کاری، کارگران ساختمانی  
ونهم نکي   

  ١٣٨٧ آذر  مپنج شنبهسه                                                                                                یعتيجالل شر
 

  
   واحدی نيروی انتظامی در شهر بانه ؛٢٤ در پروژه  کارگران ساختمانی شاغل

  تعداد کارگران و شرايط خوابگاه ؛
، سيمان کار، گچ کار، لوله ند عبارتند از، کارگران کاشی کارکارگران شاغل در اين کارگاه که مشغول به کارهست

  . نفر در اين کارگاه مشغول به کار هستند ٣٠تعداد . هبرق کار ،نما کار، بنا و کارگران ساد کش ،

 که تمامی کارگران در اين دو اطاق استراحت می   متری بوده١۵  متری و يک اطاق ١٢ يک اطاق  خوابگاه ، شامل

استراحت که شرط  .  بوسيله موکت فرش شده و غير از يک تلويزيون هيچ گونه امکاناتی ندارد اين خوابگاه   . کنند

زم برای تجديد قوای کار کارگر است در اين خوايگاه ميسر نيست ، چرا که فضا ی خوابگاه به قدری تنگ است که ال

اين خوابگاه دارای يک آشپزخانه ويک سرويس بهداشتی نا  ميباشد ،   چيزی به اسم استراحت کامال بی معنا 

  . ی بر خوردار نيست مقدار و نوع غذا دراين خوابگاه از هيچ کيفيت  . می باشد  مناسب

  ساعت و شرايط کاری ؛
 بايد در ٨ دقيقه صبح می باشد که بعد از شستن سرو صورت و خوردن صبحانه راس ساعت ٣٠/٦باش ساعت بيدار

 و   استراحت يک ساعت    بعد ازظهرشروع و بعد از ١٢ تا ٨کار ما از ساعت . محل کار های مربوطه حاضر شويم 

با توجه به آب و هوای سرد و خشک شهر .دوباره مشغول به کار می شويم   ٥تا ساعت  از ساعت يک  صرف نهار ،

بوده و توانائی جسمی   کار کردن در هوای سرد، بسيار طاقت فرسا . بانه ، کار در شرايط بسيار سختی انجام ميگيرد 

   ايجاد انواع بيمار يها و عوارض جسمانی می شود خاصی را می طلبد که اين باعث

  ؛، بيمه نبودن کارگران و عوارض آن ايمنی محيط کار عدم
، واريس ، فتقجمله ديسک کمراز ،ن کار ميباشيمايناشی از  بيماريها شاهد انواع  ما، ساختمانیشرايط کار به خاطر 

 کاری ، فقر جدای از بيماريهای جسمانی ياد شده ، کارگران به خاطر فشار. را ميتوان نام برد... سائيدگی مفاصل و  ،

 بيماريهای روحی   دچار انواع   و عدم توانمندی در مقابل تورم سر سام آور و عدم همخوانی دخل و خرج مفرط

در مقابل اين بيماريها ، کارگران مشمول هيچ گونه خدمات درمانی . روانی و انواع سر خوردگيها اجنماعی می شوند

ران ساختمانی و فصلی هيچ وقت از طرف کار فرما بيمه نمی شوند کارگ!! . و خدمات تامين اجنماعی ای نمی باشند

 بخور و نمير   و به دست آوردن لقمه ای نان و کارگران اين مشاغل به دليل نياز مبرم به کار، به خاطر ادامه زندگی

   .   تا شابد روزی همه چيز تغيير کند  تن به اين گونه کار ها داده خود را ناچا ر می بينند

در محيط کار بر  ، کارگران از هيچ گونه امکانات و وسائل ايمنی  ين پروژه همانند ديگر پروژه های ساختمانیدر ا
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جا ) امکاناتو بدون وسيله (  اوليه را با دستکارگران به ناچار بايد تمام وسائل کار و مصالح و مواد .خوردار نيستند

   .ت حفاظتی بايد در ارتفاع مشغول به کار شوند به جا کرده و کارگران بدون کوچکترين امکانا

کارگرانی که . ها ماشاهد سقوط کارگران در ارتفاع بوده ايم که متاسفانه منجر به مرگ و يا قطع نخاع شده استبار

 جهت مداوا را    به مداوای خود نمی پردازند ، چرا که توان مالی در حين کار دچار بيماری می شوند هيچ وقت

به  و راه روها   جدای از سقوط کارگران از ارتفاع .  بيماريها دست و پنجه نرم می کنند  و تا آخر عمر با انواعنداشته

، بارها ماشاهد فوت و يا نقض عضو کارگرانی بوده ايم که در قسمت تحتانی خاطر نبود امکانات حفاظتی امنيتی

اجتناب ناپذير بوده اما به دليل عدم  حين کار در  و مواد اوليه، ابزار االت کار بوده اند چرا که سقوط وسائلمشغول به

امکانات حفاظتی، در چنين شرايطی کارگران صدمات جبران   رعايت موارد ايمنی از طرف کار فرما و نبود 

  .  ندارد   نداشته و  ناپذيری را متحمل ميشوند و کار فرما در مقابل اين گونه مصائب هيچ گونه مسئوليتی

  !؛ کارگرانرنوشتانهم س
 و محل کار   ناسببه خاطر شرايط کاری و فصلی بودن کار، و نداشتن هيچگونه تشکل م  فصلی کارگران ساختمانی و

 مراکزدر که قانونیکوچکترين مزايای از نداشته وبر قدمنافع خاص خودراستای ممشخص هيچ وقت در

  .مکرر را ما شاهد يم  قی هایاعمال بی حقودو چندان شده وث استثمارما شاهد آن هسنيم نبوده و اين باعديگر  کارگری

، به نيروی خودطبقاتی و درک شرايط موجود و باور  ، آگاهی و منافع طبقاتی خود را بشناسيمبرای رهائی بايد خود

  . عرصه های مختلف باشدافع مشترک ما با ديگر کارگران درمی تواند اولين گام برای درک من

 با ديگر هم سر نوشتان قدم های  در تشکل های مربوطه  ما بايد خود را متشکل کنيم و بتوانيم با اتحاد و يکپارچگی 

 به نيروی خود تشکل  پس الزم است در کنار هم و با اتکا. محکم و متحدانه را در راستای منافع طبقاتی بر داريم 

آگاهی طبقاتی است که ما تشکل کارگری و مبارزه متحدانه همراه با   خاص خود را ايجاد کنيم ، چرا که تنها سالح ما

  . منزل مقصود خواهد رساندرا به سر

  

  !نابودی فقر و استثمار کارگران وبه اميد اتحاد طبقاتی 
  ، جالل شريعتیکارگر تاسيسات

  ٨٧   آذر ماه ٤
کمک به ايجاد تشکل های کارگری کميته هماهنگی برای  

      http://www.komitteyehamahangi.com  
komite.hamahangi@gmail.com 


