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ی عمرانی کارگران پروژه ای و زندگ به کارینگاه   
ماه هشتاد و شش اسفند م هدياز                                                            فرخ فرهمند 

 
  

 عرق ینجوريهم. ر دوشي زیا را گرفتهک روز تابستان آنقدر هوا گرم و مرطوب بود که انگار همه ي ظهر یگرما

ص بدهد که ين را تشخيافه حسي توانست قی چهل متریخت که به زور از فاصله سيري اصغر میداشت از سر و رو

گر ي همدیدند و دست در دست رويبعد چند لحظه به هم رس" ن هم آمديها حس بچه"داد زد . آمد یداشت به طرف آنها م

همانطور که داشتند راه . کردي میبند ن هم کرد بود کار قالبي بود و حسید و کارش نجار بویاصغر آذر. دنديرا بوس

ن به طرف ين نشان داد و حسي زد به حسیه کلنک ميم روز عسلوي نیرفتند اصغر جمعه را که داشت در آن گرمايم

د آشنا بود و يديرا که م ین هر کسيحس"  از افغانستان چه خبر؟یا تو که هنوز زنده" داد زد یجمعه رفت با شوخ

چند پروژه را .  استیي آجایشان مطرح نبود آه آيک کرده بوده که اصال براي همه را چنان به هم نزدیط کاريشرا

  . بودنیيشناسانند تا کجاي میا شتر خود را بنام کارگران پروژهيبا هم تمام کرده اند و ب

پ ي از افراد هم تیتيفردا جمع. ن بزنديزم بری کلنگیيکردن جا ساختن و آباد ی برایا صاحب کاريد يقه سفيهرامروز

ها و  شگاهيا پااليک خانه تا درست کردن اتوبانها يشوند تا آنجا را آباد سازند از ساختن ين و جمعه جمع مياصغر و حس

تا مهندس و رياده بگسکارگر گوناگون ازی با تحصصهایين نقاط آدمهايدور افتاده تردر. گري دیعمرانکارا هريسدها 

 وجه مشترک یني دور از شهر و شهرنشی از خانواده و حتی، دوری حقوقیط سخت، بين که کار کردن در شرايتکنس

ن و ين و گرمتري خالقشان دورتریدا شده و با دستهاي پینکه کاريد آي با شوق و امیا با شروع هر پروژه. همه آنهاست

شود و با يجاد مي ای کارگریها و کمپها کارگاه. شان خواهد شدي ربخش انسان کار ثمیروين مناطق را رام نيسردتر

  .شوديده مي کمپها بر چیا یکاريگر از بي دی و انتظار فصلیدياس و نامي با یتمام شدن هر پروژه ا

دور از  ودستنقاط دوردرشترين پروژها بيم که ايتوجه کناگر. طاقت فرساستشه سخت وين پروژها همياکردن درکار

مثال .  وجود نداردیز بدرد بخوري به چی ایدسترس. كنديرا سخت تر مط آارين شراياو. شوندي اجرا مینيشهرنشوشهر

ه با رطوبت ي تابستان عسلوی طاقت فرسایا کار کردن در گرماي البرزیدامنه کوههازمستان درک روزيکردن درکار

، و عدم ی حقوقی، بی امکاناتی، بی، ساعت کار طوالنیعيط سخت طبيان شريحال، به ا. ديصد درصد را مجسم کن

 متوانند درک یين پروژه ها را فقط آنهايگر شاق بودن کار در ايد. دي را اضافه کنیب بشرير مصاي و سایت شغليامن

 یکند ولي را آباد میرانه اي از خانه بدوشان که هر ویلشکر. اند ن کارگاهها بودهي خود را در ایکنند که تمام عمر کار

 ی واقعیرين نوشته تصويکنم با توجه به تجربه و مشاهدات خود در اي میمن سع. بردي بسر میرانيشه در ويخود هم

  .ه دهمين پروژه ها هستد اراير کار کردن در ايم درگير مستقيا غيم ي که بطور مستقیاديت زي جمعیاز زندگ

  ت يبافت جمع
 متنوع در اين ی با تخصصهای خارجیربوميغ ی گوناگون، بومیشهايفرهنگها و گو مختلف با یتهاي با ملیافراد

 یط کاريجمعهای فاميلی و همشهری و هم زبان بودن شکل ميگيرد که شرا کارگاه ها مشغول به کار ميباشند که در
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  .ار ساخته استيق و يگر رفي کنار هم گرد آورده و همسرنوشت کرده و با همدهمه آنها را در

  مزدها دست
ن چند ي از مسئولیکي. باشديرد مسئله دستمزدها ميگياد را ميت زين جمعيبان اي که گرین معضالتي از بزرگتریکي

تا . شودي اعمال میي اروپای کشورهایباشد و با الگوي میه دستمزدها توافقي مانند عسلویسال قبل گفته بود که در نقاط

 مرتجع یده هاياشان از اروپا امثال خانم تاچر آن دوران و ي منظور اگرده و اگرين مسئول بر ميآنجا که به حرف ا

 یول. رد منهم قبول دارميگيخوابش نم ت کارگران نکندي به معشیبراليسم حاضر باشد که هر روز اگر تهاجمينول

 حداقل یحتو کفاف . باشدي میليک جانبه و تحميست بلکه ي نی توافقاين دستمزدها نه تنها. واقعيت چيزی ديگر است

اش  ته  مورد تهاجم قرار گرفته و از سر ویز هم هر روز به بهانه ايتازه همين دستمزدهای ناچ. دهدي راهم نمیزندگ

. شوديرتر مير و فقيت فقي جمعني سرسام آور موجود، هر روز ایدهند، و با توجه به گرانيميزنند، ماه تا ماه نم

 ین حالت به ازايکه در بهتر. شودين مييه بر اساس تعداد روز در ماه تعدستمزدها نه بر اساس ساعت کار روزانه بلک

که کارگران ساده يدر حال. شوديباشند پرداخت مي می تخصصی که دارایي آنهایک هفته استراحت برايسه هفته کار و 

ن يا.  در دهندن دستمزد تنيد به ايط باي سرشان بوده و در هر شرای باالی اعالم شده مثل چماقیشه حقوق رسميهم

ا در انتظار به سر کار يا سر کارند و يبرند يکار بسر مک محل ين سه هفته چون در خوابگاهها و نزديافراد در تمام ا

 همشه در خدمت صاحب کار یعني. نها اصال خبری نيستيتعطيلی آخر هفته و ا  ساعت کار در روز و٨از . رفتن

روز   ساعت در٨ ساعت کار روزانه و نه ١٠ آنها بر اساس یعت کار حقوق سای در کارت برگهایول .باشنديخود م

 یعنيماند يکارگاه م  روز در٢٣ که یکارگر.  ساعت است١٠ حقوق روزانه است و روز هم یعني. شوديمحاسبه م

افت ي ساعت کار را در٢٣٠ط حقوق يشرا ني که در بهتریباشد در حاليار صاحب کار خود مي ساعت در اخت٥٥٠

مبلغی بابت . حق اياب و ذهاب، و غيره اصال پرداخت نميشود .و ديگر مزايا مانند حق مسکن و حق اوالد. کنديم

  .کارگر پرداخت ميشود اضافه کاری به ندرت به

  نحوه پرداخت دستمزدها 
 حقوق چه"ن است آه يگر اين سوال آنها از همديد آه اوليشويد متوجه ميدا کنين کارگران حضور پياگر در جمع ا

ق يا پنج ماه تعوي بطور متوسط با چهار ی به اصطالح توافقین حقوقهايم که ايشويتازه متوجه م"! ی را گرفته ایماه

 هر یبا در نظرگرفتن تورم و گران! ردي حقوق آبان ماه خود را در اسفند بگیم کارگريريدر نطر بگ. شوديپرداخت م

. افته استيل يم، ارزش آن به نصف تقليريا اگر در اسفند بگکه حقوق آبان ماه ر.  شودیقت روشن مين حقيروزه، ا

ن يو به ا. ح ندارديي به توضیاجيکند احتيد مي کارگران را تهدی که هر روز زندگی بردن به عمق فاحعه ایگر پيد

. شانيها خانوادهن کارگران و ي است هر روزه به سفره ایست بلکه تهاجمي نین دستمزدها نه تنها توافقيم ايرسيجه مينت

ای از حقوق  صاحب کاران حاکم بوده و بهر بهانه  به روابط کاری کارگران ویستيبرالي نولیها دهين ايو متحجرانه تر

و نتيجه آن چيزی جز فقر و فالکت هر روزه برای اکثريت . نيز ميکاهند وامتيازات معمول در قانون کار موحود

تهاجم هر روزه  در نبود تشکلهايی که در برابر اين. فرما نبوده استکوهی از ثروت برای اقليت کار کارگر و انباشت

  .شوندي روزه از حقوق خود ممتاسفانه کارگران وادار به عقب نشينی هر. از حقوق کارگران دفاع کنند
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انون و  صاحب کار پنهان از چشم قیا ا عدهيکشد که آيش مين سوال را پيباشد، اي مین گفته که، دستمزدها توافقيا. دوم

 ین مسئله توجه کرد که قبل از انجام و عمليد به ايخودسرانه عمل ميکنند؟ در جواب باها  ن کارگاهين دارند در ايمسول

 ی عمرانی طرحهای شده جهت اجراین بودجه کارشناسيي مسئول پس از برآورد و تعی سازمانهایا شدن هر پروژه

امروزه رقابت . ندينماياقدام به راه انداختن مناقصه م. با مبلغ کمتر طرح شود البته، ی که مجریمانکارين پيي تعیبرا

ن پروژها ي شده داوطلب انجام ایمت کارشناسينتر از قيي پایياد شده که با درصدهاين شرکتها آنقدر زيان ايدر م

ن يم که ايرسيه مجين نتيمت ابزارآالت و مصالح که هر روز گرانتر از روز قبل است به ايحال با توجه به ق. شونديم

 کار ارزان یروين شرکتها نيو منبع سود و منفعت ا.  کار ارزان کارگران چشم دوخته اندیرويشرکتها تنها به ن

  .ن امر واقفندين به اي مسئولیگري دیش از هر کسيو قطعا ب. باشد و بسيکارگران م

  قرارداد 
ن کارگاهها با توجه ين حال در ايبا ا. باشديپنج سال نمن پروژهها در اغلب مواقع کمتر از يشتر ايعمر متوسط انجام ب

ک يا به صورت يشود و ي بسته نمیا اصال قراردادي. کنندي استخدام مراجعه می براینکه، افراد به صورت انفراديبه ا

گر ي کار درات قانونييد در تغيکه با توجه به اقدامات جد. باشديک ساله ميت يو در نها)  روزه٨٩(ماهه سه ماه 

 یها ن کارگاهها در زمان اسخدام تنها پرسشنامهيدر ا.  استیني به وضوح، قابل پبش بیک روابط کاري تاریدورنما

و هيچ الزام . باشديه به هم ميکه اتفاقا در همه جا شب. شوديمن کارگر و کارفرما رد و بدل ي است که در بیاستخدام

 کردن  حقوقی که کارفرما، بخواهد اعمال خود را در بیزمانفقط . ها به چشم نميخورد پرسشنامه قانونی در آن

کند يفراخوانده و آنها را مجبور م یکي یکي جال بدهد آن وقت است که کارگران را ی قانونیکارگران، به رنگ و بو

نند حق به آسانی بتواند آنها را بدون پرداخت حق و حقوقشان ما  روزه را امضا کنند تا٨٩ک ماهه و ي یکه قراردادها

  .که خواست بيکار کند سنوات و پاداش هر زمان

   در کار گاه و خانواده یزندگ
 یدر خوابگاه. برنديشود به سر مي محل کار ساخته میکينزد که دریيخوابگاههاکمپها ودرعمر خود راشتريکارگران ب

ن خوابگاهها ي در ایآنقدر زندگ. ی و رفاهیبدون امکانات بهداشت. تش پر استيظرفش از يشه خدا بيخوابند که هميم

در نبود . دهنديمح يين خوابگاهها ترجيشود که کارگران کار کردن را به استراحت در اير قابل تحمل ميسخت و غ

 عمر را ینيهرنش خانواده و شهر و ش کارگران که دور ازیحات الزم و سالم از جمله امکانات ورزشی برايتفر

و با . شوديدا مين مراکز پيگر سر و کله فروشندگان کوچک و بزرگ مواد مخدر دراي دیزيش از هر چيگذرانند، بيم

 یکه نمونه ا. زنندين انسانها ميشت اين چوب حراج را به معي کارگران و به خصوص جوانترها آخریر زندگيتخد

م جوشکار دو باره به سر کار برگشته، برگشتن سر يع شده بود که رحيشا” باشد یگريز دياتر از هر چيد گويمستند شا

م يکه رحي زمانیول. ندشيد ببيشناخت واجب شده بود که حتما باي که نمی کسیم آقا آنقدر توپ کرده بود که برايکار رح

م يبوه که هر بار س انیشيده با ريالغر اندام، تک. ن حد مشهور شده استي که چرا تا ایشدي تازه متوجه میديديرا م

رفت و همزمان با يکرد با استارد کار به چرت مي لوله گاز را شروع می رویزد و کار جوشکاريجوش را به انبر م

ن آدم تنها در ي زنده موجود در وجود ایرويو تمام هنر و ن. شديدار ميا قطع شدن آن دو باره بيم جوش يتمام شدن س
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گر ي دینيی ع ک نمونهيحال به . ديافزاي را به تبسم صاحب کار بیخوشحاله و دست راستش بود که باعث شده بود خند

معلم از دانش آموزانش . ديکند توجه کنين کارگاهها کار مي که در ایگريا هر کارگر ديم ي رحی خانوادگیاز زندگ

ک طرف يکشد ي میا ن دانش آموزان است که سفرهي از ایکي بکشند فاطمه یخواهد که از افراد خانواده خود نقاشيم

پرسد بابا کجاست، در جواب ي معلم از او می در آن طرف سفره، وقتی خالیک جايگر خودش و يآن مادر در طرف د

فاطمه عمر سال١٠ازکند ويمه کاريعسلون کارگران است که دريهم ازیکيفاطمه دختر. کندينم یزندگد بابا با مايگويم

ن جامعه ي همی از آدمهایري جمع کثیزندگ. فقط به اندازه دو سال بوده است.  بوده که پدرش در خانهیيتعداد روزها

  .یشان انسانازط سخت است و بدوريشراستن دريشه زيهممملکت ميباشند عمرانی آبادانی اينکه سربازان بی افتخار

  تشکل
 که ی ساختمانی شرکتهایانجمن صنف به اسم  دارندین پروژهها را ميچرخانند، تشکليشتر اي که بی ساختمانیشرکتها

. کنديل مي خود را هم به دولت و هم به کارگران تحمیخواستها. کندي میاست کارين سييتع. کنديت ميفعال.  استیعلن

ج ي ه متاسفانهیول. و بدون هيچ مزاحمتی امور روزانه خود را پيش ميبرد. کنديرا هماهنگ من شرکتها يامور ا

 و ی رسمی تشکلهایر ممکن است پاي غی کند وجود ندارد و حتیندگيلبات کارگران را نما که خواستها و مطایتشکل

 احقاق حقوق خود در یشتر کارگران برايب. ن کارگران مشغول به کار هستند برسدي که ای به مراکزیدولت

 را یکاريراج شدن و بشه بايد اخيبخواهند از راه قانونی هم عمل کنند هم  که مشغول کار هستند حتی اگریيکارگاهها

سنگينتر از اخراج و  و اگر خود بخواهند کاری کنند با هزار اتهام رو برو خواهند شد و مجبورند بهايی .به جان بخرند

کار خود را از دست بدهند ولی با وجود همه اين  ای د عدهي بای هر مطالبه کوچکی که برایبه طور. بيکاری بپردازند

 یکنند بتوانند کاريآرزو م.  همه کارگران را دارندی جمعی که دغدغه زندگی کارگرانتعدادستند يمشکالت موجود کم ن

 در ی عمرانین افراد به همان اندازه که کارهاي متاسفانه ایول. ب و مشکالت همکاران خود بکاهنديکنند که از مصا

ن کارگاه نمونه کامل يه کار کردن در ان امر کي همه به ایباشند وليز پراکنده ميشود خود ني پراکنده انجام میجاها

  .  بکنندی خود کاری و اجتماعی دفاع از حقوق انسانید براي است واقفند و بایض طبقاتيتبع

ن پروژهها را به ي در ای کاری تمام بخشهایندگي که نمایک تشکل علنيجاد يدا کرده و با ايگر را پين افراد همدياگر ا

توان يان و کارفرما قرار داده و تالش کنند که از حق و حقوق کارگران دفاع کنند مان کارگريش ببرد خود را در ميپ

ما با يافراد مستقن يگر اي دیک تشکل سراسرينکه در يد که با توجه به اين بخش از کارگران را روشن دي ایافق زندگ

نکه يدوم ا.  کم کندیخود تا حد در محل کار ن کارگرانيشوند به ميزان زيادی خطر اخراج اير نمي خود درگیکارفرما

 یک مرکز کاريا يک کارگاه يب کارگران شود متعلق به همه خواهد بود و به ين راه نصي که در ایهر دستاورد

 همه ینده واقعيتوانند نماي دارند مین افراد طبعتنآ هر کدام شغل و تخصصينکه ايو باز با توجه به ا. محدود نخواهد شد

 ینهاييشها و آيبا گوتها ويمل کارگران ازیتيجمعنکه بافت يتا با توجه به اينهاو.  پروژهها باشندنيا دری کارگریبخشها

تواند ين مي از فعالیک تشکل سراسرياز موانع متشکل شدن در بعد محلی شود  ل شده است و شايد يکیي تشکیمتفاوت

  .شود لي کارگران تبدی در جهت منافع جمعیرل به ابزايل کرده که بتواند تبدي منسجم تبدی به وحدتن کثرت رايا

٢٠٠٨مارس ١ -فرخ فرهمند  


