
یی ِآرماتوربند مصاحبه ِبا ِیک ِکارگر ِفصل

تیکا ِکلکیمصاحبه گر: 

- سلما. آقا شم شغل تان چیست؟
کارگر آرماتوربند.  

- روزانه چقدر کار می کنید؟ ساعت کاری شم چقدر است؟

تت نهار و صبحانه. از ساعت هفت صبح تا پنج غروب.  ننه ساعت در روز است. با احتساب استاح میانگین کار تقریبا هشت تا 

- دستمزدتان برای این ساعت کاری چقدر است؟

پنجاه هزار تومان در روز. 

- چقدر در ماه اجاره خانه می دهید؟

امسال اجاره  خانه ها بال رفت، امسال ماهی پانصد و پنجاه هزار تومان. 

- آیا دستمزدی که می گیرید، زندگی تان را تأمین می کند؟

مم نه، یعنی به سختی. نسبت به خیلی چیزها باید از خوراک، پوشاک، تفریح و استاحت بگیری تا بتوانی ماهانه برای خب مسل
پول برنامه ریزی کنی. آن  هم در شایط کاری ما که فصلی کار می کنیم و کارمان هر روز هم نیست. در سال شش مششاه می شششود
کار کرد که می توان گفت شش ماه نیست بلکه چهار، پنج یا سه ماه می توانی کار کنی، بستگی به کار و بازار کار دارد کششه کششار

باشد یا نباشد. 
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- در هفته چند روز تعطیل هستید؟ اگر تعطیلی آیا با حقوق است یا بی حقوق؟

ننه و ده صبح کنار میششدان می ایسششتیم تششا مل تعطیلی نداریم. اگر کار باشد باید برویم س کار، اگر کار نباشد تا نزدیکی ساعت  اص
س کار برویم، اگر هم کار نبود که هیچی و می رویم خانه. ما تعطیلی به آن صورت رسمی نداریم.

- شم کارگر رسمی هستید یا قراردادی؟

نه، ما روزمزد هستیم. 

- یعنی شم به عنوان کارگر روزمزد کار می کنید؟

بله، نه رسمی و نه قراردادی. 

- شم شامل بیمه ی خدمات اجتمعی و چیزهای دیگر نیز هستید؟

عی بشود کششهاهیچ نوع بیمه ای به ما تعلق نی گیرد. هیچ بیمه ای به ما تعلق نگرفته، یک طرحششی دادنششد کششه بششرای تششأمین اجتمشش
ما چهل یا می رفتی «فنی و حرفه ای» کارت مهارتت را می گرفتی، کارت کارگری ساده، و بعد بیمه ی خودت را آزاد، با مبلغی تقریب
پنجاه درصد، پرداخت می کردی. متأسفانه آن هم حالت پارتی بازی شده که الن من ساغ دارما فردی بازاری یا مغازه دار است یششا
ه سشه ارگر هسشتم بشا اینک ه ک حتی فروشگاه دارد، رفته کارت را تأمین کرده و لیست بیمه اش رد شده است، در حالی که من ک

کارت هم دارما هیچ بیمه ای به من تعلق نگرفته است. یا نوبت دهی تاما شده و سهمیه ی تأمین اجتمعی تاما شده است. 

- آیا تا حال در محل کار برای شم حادثه  ای اتفاق افتاده است؟ اگر اتفاق افتاده، این حوادث کاری چگونه بوده؟

مل که در طول روز حوادثی یا خطراتی رخ می دهد، اما آن گونه که فوت جانی داشته باشیم هم بله، در سال یکی دو مورد معمو
صددرصد یا سه حتی چهار مورد اتفاق می افتد. بستگی دارد، اما برایمن پیش آمده. برای من نه، اما برای دوستانم و چند تن از

رفیقانم که جان شان را از دست دادند. 

ما در مورد حوادثی که در شغل خودتان رخ می دهد کمی بیشت توضیح بدهید. - آیا در شغل خودتان این اتفاق ها افتاده؟ لطف

ما شغلی سنگین است، چون شم س و کارت با میل گرد و بتشآرموتاربندیببینید   اسششت. میل گششردن نسبت به بقیه ی شغل ها تقریب
خودبه خود ابزاری ست که با خودش خطر دارد. یعنی اگر حواست جمع نباشد و موقعی که کارت ایمنششی نداشششته باشششد، خیلششی



تن قسمتی هستی که گودبرداری کرده اند، چون مششا راحت برایت اتفاقی می افتد. احتمل دارد زمانی که در حال بست فوندانسیو
تل کار هستیم و احتمل دارد که دیوارهای همسایه ریزش کند، بریزد روی سشش ت و نتششوانی فششرار کنششی و جششانت را ازرمرحله ی او

دست بدهی که چندین مورد از این چیزها پیش آمده است. یا این که بشا سشهل انگاری خشود کشارگر یشا بی احتیشاطی کارفرمشا کشه
به اصطلحا تجهیزات ایمنی فراهم نبوده افتاده پایین، چون میل گرد هم نازک است به س و صششورت یشا شششکم بچه هششا فششرو رفتششه

است. حتی من خودما چند مورد عکس دارما که این طور از بال افتاده اند و میل گرد از شکم شان بیرون زده است. 

- یک سؤال مهم، برای کارگرانی که در محیط کار در همین شغل خودتان، حوادث کاری ای برایشان اتفاق افتاده اسششت، بششا ایششن
حساب که شم گفتید بیمه هم نیستند و شم خودت هم بیمه نیستید، هزینه ی دارو و بیمرستان را چه کسی پرداخت می کند؟

مل وقتی این اتفاق  می افتد در چند روز اول، کارفرما به این دلیل که اطراف خانواده باشد و خانواده  ی مصدوما را به نوعی معمو
تز بیمرستان، یعنی اوایل اش که بیمرستان است سعی می کند اطرافش باشد و نگذارد احساس سختی کند. راضی کند، آن چند رو
متأسششفانه وقتی مشکل پیش بیاید، زمان بگششذرد و مشششکل بیشششت شششود خیلششی راحششت از زیششر بششار بیمششه، هششزینه ی بیمرسششتان و

تد کارگر برمی گردد.  مل همه ی این هزینه ها به خانواده و خو هزینه های دیگر شانه خالی می کند. متقاب

تث کاری فوت کرده اند هم خانواده شان هیچگونه حمیتی نشدند؟ - حتی کارگرانی که در حواد

ه ار ب د، ک اع ش ع نخ وعی قط ش آمشده و به ن ا در جوششکاری مششکل پی نه، الن نه در شغل خودمان بلکه برای یکی از بچه ه
تد کارگر را مقص اعلما کرده اند، به دلیل رشششوه، پارتی بششازی و۵۰شششکایت، پاسگاه و دادگاه کشیده شده که متأسفانه   درصد خو

این  نوع مسائل. 

- من در  واقع می خواهم که سؤال آخرما را جمع بندی کنم. شم با این تفاسیر شامل قانون کار نیستید. درسته؟

بله، درسته. 

- پس این تغییرات در قانون کار و این موضوع که دستمزد کارگران را بر اساس سوددهی اختیار می کنند، آیا تششأثیری بششر زنششدگی
شم هم داشته یا نه؟

همن طور که گفتم چون ما کارگر فصلی هستیم متأسفانه ما شایط کار را به نوعی خودمشان تغییششر می دهیششم، منتهشا نششه بشا آن
دستمزدی که بتواند کفاف زندگی مان را بدهد، بلکه در حد یک چیز معمولی و یششک رقششم خیلششی کششم. ولششی آن چیششزی کششه تششأثیر
مم ما در جامعه ای الن زندگی می کنیم که روزبه روز تورما دارد فشار می آورد و فشار اصلی ای که می آید به ما است بگذارد، مسل



مل پانزده یا بیست روز را هم بتوانیم سشش  کششار برویشم،رکه نه بیمه ای، نه حقوق ثابتی و نه درآمدی کافی داریم. ما اگر در ماه مث
 کششار برویششم یششک میلیششون تومششان می شششود. بششا ایششن یششکرالبته که این بحث من برای شش ماه اول سال است، بیست روز اگر س

میلیون تومان باید اجاره خانه، هزینه ی ایاب و ذهاب، بیمرستان، خرج کودک و خیلی چیزهششای دیگششر را هششم بایششد پوشششش داد،
مم باز هم در یک منجلب داریم دست و پا می زنیم.  مسل

ما کششار داریششد، فصششلی کششه هششوا خششوب اسششت و - بنا به توضیحات شم سؤالی دیگر برایم پیش آمد. شم شش ماه در سال را نهایت
تر بنایی و ساختمن سازی انجاما داد. با این توضیحات، آن شش ماهی که کار می کنید فکر نی کنم کفاف کششل سششال تان می توان کا

را از لحاظ هزینه بدهد. بقیه ی سال را چه کار می کنید و چطور هزینه هایتان را برای امرار معاش تأمین می کنید؟

اگر امکان این را داشته باشیم که در شش ماه دوما به شهرهای جنوب یا شهرهای گرما سیر برویم و کار کنیششم، به نششوعی می تششوان
گفششت که در زمستان با بخور و نیری می شود زندگی کرد. ولی اگر [ایششن امکششان] نباشششد از پس انششدازی کششه در تابسششتان، مششاهی
دویست [هزار] تومان یا صد [هزار] تومانی پس انداز می شود با کم و زیاد س خودمان را به اصطلحا شششیره می مششالیم کششه کم تششر

مصف کنیم تا بتوانیم شب عید را بگذرانیم. 

ما یک کارگر فصلی هستید که حتی مجبورید بعضی اوقات خانواده تان را جا بگذارید و به - درسته. پس با این اوصاف شم دقیق
شهرهای دورتر یا چندین کیلومت دورتر از شهر محل زندگی تان بروید تا بتوانید برای امرار معششاش در ماه هششای دیگششر سششال کششار

کنید. درست است؟

آن که صددرصد. هر سال باید این اتفاق بیافتد که چند ماه از سال را در کنار خانواده نباشیم که بتوانیم به نوعی تأمین معششاش
ی مجبشوریم ت یعن هر بشه ششهری دیگشر رف ک ش کنیم. اما در کل جدا از فصل زمستان، بهار و تابستان خیلی وقت ها بایشد از ی

تر کار روبه راه باشد تا پششاییز.۶نقل مکان کنیم تا بتوانیم کار پیدا کنیم. یعنی آن طور نیست که از اول بهار یعنی در   ماه اول، بازا
نه. آن هم باز مشکلت خاص خودش را دارد. 

ما بگویید. - ممنون. من سؤال یا حرف دیگری ندارما، اما شم اگر نکته یا پیشنهادی دارید لطف

تد کارگرها، باید بتوانیم با هم متحد شویم، با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید. من فقط تنها حرفم این است که ما، خو
تن کار و خیلی چیزهای دیگر. خودمان باید برای خودمان تعیین دست به دست هم دهیم، چه از لحاظ کاری، شغلی، بیمه، قانو
مل شش ماه از سال را کار داریم و شش ماه کار نششداریم و به اصششطلحا فصششلی هسششتیم، سنوشت کنیم که حداقل امثال من که مث
به نوعی بتوانیم حداقل از بیمه مان استفاده کنیم تا اگر مشکل بیمرستان یا گرفتاری ای پیش آمد حداقل دغدغه و غصه ی این را



ت وانیم دس ا بت ا کارگره ه م ت ک ن اس ن ای نداشته باشیم که هزینه ی بیمرستان را از کجا تأمین کنیم. تنها خواسته و حرف م
یکدیگر را بگیریم، کمک و پشتیبان هم باشیم. با سپاس.

- خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
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* برای مطالعه ی سایر متون از مجموعه ی مصاحبه ها با کارگران به لینک زیر رجوع کنید:

http://praxies.org/?cat=51
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