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گف 

برخی کارگران فصلی ساختمانی 2سال است که درنوبت بیمه شدن هستند
مهسا قوی قلب

خبرنگار

کارگران ســاختمانی جزو آن دســته از کارگرانی هســتند که
به کارگران فصلی معروفند .خیلی از آنها برخالف بســیاری
از کارگــران ســایر حــرف و مشــاغل کــه از مزایــای بیمههای
اجتماعــی برخوردارنــد تحت پوشــش هیچ نــوع بیمهای
نیســتند و برای برخورداری از تســهیالت بیمه مدتهاست
که در صــف انتظار هســتند .به گفته رئیس کانون سراســری
انجمنهــای صنفــی کارگــران ،این کارگــران جــزو افرادی
هســتند کــه در شــهرها و حاشــیهها زندگی میکنند .بیشــتر
آنها به امید یافتن کار ســاعتها در سرچهارراهها و میادین
میایســتند تا بتوانند نانی برای خانوادههایشان تهیه کنند
ایــن در حالــی اســت کــه کارگــران ســاختمانی کار دائمی
ندارند و مشــمول هیچ گونه حمایت اجتماعی هم نیستند
حتی شهرداریها هم حرمت وشــأن آنها را نگه نمیدارند
و هیــچ کاری در جهت ســاماندهی آنها انجــام نمیدهند.
با اکبر شــوکت رئیــس کانون سراســری انجمنهای صنفی
کارگران سراسر کشور درباره مشــکالت کارگران ساختمانی
توگویی انجام دادیم که میخوانید:
گف 
ëëیکــی از عمــده مشــکالت کارگــران فصلــی ،بیمههــای
اجتماعی است؟ چرا طی این سالها مشکالت بیمهای این
دسته از کارگران حل نشده است؟ مشکل از کجا است؟
با توجه به قانونی که در این خصوص وجود دارد ،در سال
 1386کارگــران ســاختمانی هــم تحت پوشــش ســازمان
تأمیــن اجتماعــی قرار گرفتند .بخشــی از کارگــران فصلی
کــه در ســاختمانها کار میکنند ،میتواننــد از مزایای این
قانــون اســتفاده کننــد .امــا به هــر دلیلی برخی خودشــان
از بیمــه شــدن امتنــاع میکننــد وگرنــه تمامــی کارگــران
ســاختمانی با داشتن مدرک از ســازمان فنی و حرفهای و
احراز شــغل میتوانند بیمه شده و از خدمات کوتاه مدت
و دراز مدت این سازمان استفاده کنند.
ëëپس چــرا هنــوز هــم کارگــران از بیمــه تأمیــن اجتماعی
رضایــت ندارند؟ مگــر بیمه شــدن این افراد چه شــرایطی
دارد؟
برای رســیدگی به مشــکالت کارگری در کل کشور در حوزه
ســاختمان ،نزدیــک بــه  420انجمــن صنفــی در سراســر
کشــور وجود دارد و کارگران ســاختمانی برای بیمه شــدن
میتواننــد در ســامانه پاالیش بیمــه کارگران ســاختمانی
ثبتنام کنند ،ســهمیه خوبی هم به اســتانها داده شــده
اســت .تاکنــون  900هــزار نفــر در ایــن ســامانه ثبتنــام
کردهانــد 500 .هــزار نفــر بیمــه شــده از قبل بودنــد و 400
هزار متقاضی جدید داشــتیم و از این تعداد هم  200هزار
نفر حذف شــدند چرا که جزو افرادی بودند که شغل آنها
کارگــر ســاختمانی نبــوده و در واقــع بــا جا زدن خودشــان
بهعنــوان کارگر ســاختمانی برای اســتفاده از مزایای بیمه
ثبتنــام کــرده بودند .البتــه خیلی از کارگران ســاختمانی
بــرای بیمــه شــدن نزدیــک بــه یــک تــا دو ســال در نوبت
هستند و انتظار میرود مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی
با توجه به شــرایط و زندگی این گروه از کارگران تمهیداتی
بیندیشند که هرچه زودتر آنها نیز زیر چتر حمایتی تأمین
اجتماعی قرار بگیرند.
ëëاین ســامانه در چــه تاریخی راهاندازی شــده اســت؟ آیا
بــا راهانــدازی این ســامانه ســودجویانی که باعنــوان کارگر
ســاختمانی بیمه میشــدند قابل شناســایی هستند؟ چون
در خیلی موارد دیده شــده برخــی از افراد در مشــاغل دیگر
نه تنها کارگر ســاختمانی نبودند بلکه به صورت غیر قانونی
خود را بیمه کردهانــد و حق قانونی کارگران ســاختمانی را
سلب کردهاند.
یک ســال و نیم از راهاندازی این ســامانه میگذرد ،تا قبل
از راهانــدازی ســامانه پاالیــش 10 ،تــا  15درصــد تخلف در
این خصوص وجود داشــت و میزان سوءاستفادهها بیشتر
از حــاال بــود و کار شناســایی افــراد با بازرســیهای میدانی
انجــام میشــد و نظارت کافی هــم وجود نداشــت ،اما در
حــال حاضر بعد از ثبتنام ،اســم فرد در بانک اطالعاتی
ایرانیان ثبت میشــود .اسناد هویتی کلیه اصناف که جواز
کســب و کارت بهداشت دارند ،همچنین افرادی که عضو
صندوق بازنشستگی هســتند یا افرادی که بهعنوان مثال،
ملــک خرید و فــروش میکننــد و نمونههای نظیــر آن در
بانــک اطالعاتی مزبور موجود اســت و در همان قدم اول
افراد پاالیش میشــوند و مشخص میشــود که فرد واقعاً
کارگر ســاختمانی است یا به شغل دیگری مشغول است.
عملکــرد بازرسهــا هم به طــور جــدی و دورهای نظارت
میشــود ،چنانچــه در بازرســیهای تأمیــن اجتماعــی
مشخص شود که فرد ،کارگر ساختمانی نبوده ولی صنف،
او را تأیید کرده بشدت با خاطی برخورد میشود .در زمینه
ثبتنام ،کارگرانی که کارفرما ندارند ،هم میتوانند در این
ســامانه ثبتنام کننــد .البته افرادی میتوانند در ســامانه
ثبتنام کنند که مدرک فنی و حرفهای داشته باشند.
ëëافرادی که بیســواد هســتند چطور ،آیا آنها هم میتوانند
ثبتنــام کننــد ،در آزمونهــای فنــی و حرفــهای هــم افراد
بیسواد ممکن است به مشــکل برخورده و نتوانند مدرک
بگیرند ،آیا برای این افراد ساز و کاری اندیشیدهاید؟
مدتــی اســت کــه بیشــتر آزمونها بــرای دریافــت مدرک
فنــی و حرفهای کتبی نیســتند و اکثراً پروژه محوری در این
آزمونهــا لحاظ میشــود .در ســالجاری هم بنا شــده که
کلیه آزمونها پروژه محور باشند .چنانچه فردی هم کامالً
بیســواد باشــد برای این افراد هم آزمونهای بیســوادی
وجود دارد.
ëëبرخی شــنیدهها حاکی اســت بیمهها خرید و فروش هم
میشوند ،آیا این اخبار صحت دارند؟
چنین تخلفاتی بیشــتر در اســتان تهران دیده شــده است
ولــی چنــدان گســترده و محســوس نبودهانــد ،در صــورت
مشــاهده هم با متخلفان در هر ســطحی بشــدت برخورد
میشــود ،فرقی نمیکند کــه فرد متخلــف ،کارمند تأمین
اجتماعــی باشــد یــا در ســازمان فنــی و حرفــهای تخلفی

صــورت گرفته باشــد؛ در هر حــال با متخلفیــن و خاطیان
برخورد خواهد شــد .در هر صنفی چنین مشــکالتی وجود
دارد ولی خوشبختانه با راهاندازی سامانهای که درباره آن
توضیــح داده شــد ،از میزان تخلفــات اینچنینی تــا اندازه
قابل توجهی کاسته شده است.
ëëافراد برای شــرکت در آزمونهای فنی و حرفهای به کدام
مناطق بایــد مراجعه کنند و این آزمون در طول ســال چند
بار برگزار میشود؟
اداره ســازمان فنــی و حرفــهای مراکــز متعــددی دارد.
بهعنوان مثال در تهران در خزانه بخارایی و میدان بهمن
و دیگــر نقــاط شــهر ،مراکــز این ســازمان وجــود دارند .در
شهرســتانها هم همین طور ،افــراد میتوانند با مراجعه
به ایــن مراکز در آزمون ســازمان فنی و حرفــهای ثبتنام
کننــد .بــه طــور متوســط ســاالنه  6بــار ایــن آزمــون گرفته
میشــود ،یعنی هــر دومــاه یکبار افــراد میتواننــد در این
آزمونها شرکت کنند .هنوز هم کارگران اتباع بیگانه مانند
افغانهــا در بخش ســاختمانی مشــغول به کار هســتند و
بیشــتر کارفرمایان برای فرار از پرداخت حق بیمه به جای
اســتفاده از کارگر ایرانــی تمایل زیادی بــه کار کردن با آنها
دارند.
همچنــان در کنــار این افــراد ،شــاهد حضور اتبــاع بیگانه

هســتیم .متأســفانه برخی از کارفرماها تمایل دارند برای
فرار از بیمه کردن از اتباع اســتفاده کنند .تفکر دیگری هم
دربــاره این افــراد وجود دارد مبنی بر اینکــه مردان افغان
بیشــتر کار میکنند و قدرت بدنی باالتری دارد ،به مراتب
به مزد کمتر هم قانع هســتند .اساســاً تبعه هم نمیتواند
از حــق و حقوق خود دفاع کند و تن به هر کاری میدهد و
به چشــم یک برده به او نگاه میشــود ،یک کارگر تبعه نه
بیمــهای دارد و نه صنفی که از او دفاع کند .همین عوامل
ســبب بروز مشکالت فراوانی میشــود که همچنان با آنها
درگیر هستیم.
 ëëبــه هرحــال مشــکالت مربــوط بــه کارگــران خارجــی که
تعدادشــان هم زیــاد اســت همچنــان الینحــل باقیمانده
است نظر شما در خصوص ادامه فعالیت آنها چیست؟
در کشــورهای اروپایــی لیســت کارگران مورد نیــاز از قبل از
به کارگیری ،مشــخص اســت و کامــاً این افــراد از روز اول
ســاماندهی میشــوند .دولت باید به این بحث ورود کند،
البتــه در قانــون کار آمــده کــه تبعــه بیگانــه در مشــاغلی
میتواند کار کند که کارگر ایرانی در آن شغل وجود نداشته
باشــد ،اما واضح اســت که از این قانون تبعیت نمیشود.
بــا بــه کارگیری این افــراد ،به کارگر ایرانی ظلم میشــود و
ســفره او کوچکتر میشود و در نهایت کارگر ایرانی شانس
اشــتغال را از دســت میدهــد .البتــه مــا بهعنوان تشــکل
کارگــری نمیگوییم که تبعه کار نکند ،حرف ما این اســت
کــه تبعــه بایــد در بخشهایــی کار کنــد کــه کارگــر ایرانــی
نداشــته باشــد و در عین حال هم حق و حقوق و شــأن آن
کارگر تبعه هم باید حفظ شود.
ëëبه نظر میرســد در ســالهای اخیر از تعداد کارگران بویژه
کارگــران افغانــی کم شــده ،ایــن اتفــاق تأثیــری در بخش
ساختمان داشته است؟
هنــوز اتباعــی که ســالها اســت در ایــران زندگــی میکنند
وجود دارند .شــاید در سه ســال اخیر تنها  10درصد از آنها
بهدلیــل رکــود اقتصادی کشــور را ترک کردنــد ولی مابقی
همچنان در کشــور حضــور دارند زیرا بســیاری از این افراد
در کشور ما ازدواج کردهاند و بسیاری حتی در ایران متولد
شــدهاند.بنابراین نمیتــوان گفــت رفتــن آنها از کشــور به
لحــاظ ایجــاد فرصتهــای شــغلی در بخش ســاختمانی
کشور تأثیر آنچنانی داشته است.
ëëپدیده کارگران فصلی چه بخشی از کارگران ساختمانی را
شامل میشود و چند درصد آنها در پایتخت کار میکنند؟
 15درصــد از کارگــران ســاختمانی را کارگــران فصلــی
تشــکیل میدهنــد ،مابقی افــرادی هســتند که اســتادکار،
کمک اســتادکار ســاختمانی یــا کارگران حرفهای هســتند
که شــناخته شــدهاند و ســرچهارراهها نمیایســتند .حدود
 200هــزار نفر در ســطح کشــور را کارگران فصلی تشــکیل
میدهنــد .از ایــن تعــداد حدود یــک پنجم در تهــران کار
میکننــد یعنــی چیــزی در حــدود  40هــزار نفر در اســتان
تهــران مشــغول بــه کار هســتند .از این تعداد هــم حدود
 8هــزار نفــر کارگــر ســاختمانی توســط مراکز ســاماندهی
شــهرداری در حــوزه خدمات اجتماعی ثبتنام شــدهاند.
این افراد اغلب به کار کشــاورزی ،دامداری یا صنایعی که
از بین رفتهاند ،مشــغول به کار بودند و پس از بیکار شــدن
توجوی کار
بر ســرچهارراههای شــهرهای بزرگ در جســ 
کارگری ساختمان هستند.
ëëحقوق و مزایــای این کارگران چگونه اســت؟ با توجه به
نرخ تورم آیا مزد آنها تغییری کرده است؟
امســال بــه انجمنهــای صنفــی در سراســر کشــور اعــام
کردیــم کــه حقوقهــا افزایش پیــدا کنند .در  5ســال اخیر
نزدیــک به  200درصد تورم داشــتیم .در ســال  1392مزد
کارگــر روزی  50هزار تومان بود ،امســال رقمــی بین  60تا
 80هزار تومان روزانه به کارگر پرداخت میشــود .با توجه
بــه اینکه یــک کارگر در طول مــاه در بهترین حالت  15روز
کار میکنــد ،بــه عبارتی تنهــا یک میلیون و دویســت هزار
تومــان دریافتــی ماهانــه او میشــود کــه از میــزان حداقل
حقوق کارگری هم کمتر اســت .بایــد فکری کرد و چارهای
اندیشید.

گزارش «ایران» از وضعیت تأمین اجتماعی شاغالن موقت و فصلی

کارگرانی بدون قرارداد و بیمه!
پرستو رفیعی

خبرنگار

ســوار اتوبــوس کــه میشــد گمــان نمیکــرد روزی چهارراههــا و
میدانهــای پایتخت جــای کارگاه چــوب بری شهرشــان را بگیرد
و محــل کار و کســب درآمــدش باشــد .چنــد روزی بــه دنبــال کار
میگشــت اما هیچ ...مگر میشــود در این شــهر درندشــت یافتن
کار مانند یافتن ســوزنی باشــد در انبار کاه« .اما خــدا همه درها را
به روی انســان نمیبندد ».این را رحمــان میگوید ،کارگر فصلی
و موقت یکی از محلههای تهران که ســالها در کارگاه چوب بری
کار میکرد در شهرشــان ،کیلومترها دورتر از پایتخت .شعلههای
آتــش که به جان کارگاه افتاد چنان زبانهای کشــید که زندگیش را
هم خاکستر کرد .دیگر نتوانست کاری پیدا کند مانند همان  59نفر
دیگر که باهم کار میکردند .اما شکم گرسنه بچههای قد و نیم قد
را فقط نان اســت که ســیر میکند .یکی دو لنگه النگوی رباب هم
فقط کفاف دوماهه زندگی شان را داد .گوشوارههای یادگاری عزیز
جان هم که قراربود دست به دست از عروس به دختر برسد و در
خانواده باقی بماند ،خرج بیمارستان پسر دوسالهاش شد ،همان
موقع که اســهال و اســتفراغ گرفته بود .بیمه نداشــت باید نقدی
هزینهها را پرداخت میکرد .دیگر صدای کفگیری که به ته دیگ
رســیده بلند شــده بود .دو راه بیشتر نداشــت یا باید از دیوار مردم
بــاال میرفــت و دســت در ســفره دیگــران میکرد یــا راهی غربت
میشد و زیر بار سختیها استخوان خرد میکرد .بدون پدر ،بزرگ
شــده بود اما عزیز نگذاشت لقمه حرام وارد سفره شان شود پس
بایــد راه او را ادامه میداد .بقچــهاش را جمع کرد ،رباب و بچهها
را راهــی خانه پدریاش کرد با وعده ارســال پول ماهانه به عنوان
خرجی ،راهی تهران شد.
او ادامــه میدهــد« :خســته و نا امید ســر چهارراهــی روی جدول
کنــار جوی نشســته بودم .بــا همه پولی کــه برایم مانــده بود تنها
میتوانســتم یک نان بربری بخرم چشــمم که به پل هوایی افتاد
ناخــودآگاه بــه خودکشــی فکر کــردم اگر خــودم را از پل بــه پایین
پرت کنم همه چی تمام میشــود اما راحتــی این خیال هم چند
لحظهای دوام نیاورد فکر زنده ماندن و علیل شدن تنم را لرزاند.
اگــر زنــده میماندم ذلیلتر میشــدم .در همین فکرهــا بودم که
سایه دو مرد را بر سرم احساس کردم .ساعتی چند میگیری آقا؟
یکی شــان پرســید .مانده بودم چه بگویم که دیگری گفت تا آخر
وقت  100هزار تومان خوبه؟ دســتپاچه شــده بودم گفتم آره و به
دنبالشــان به راه افتادم .چند دقیقهای از حرکت ماشــین گذشــته
بــود که توانســتم خودم را جمع و جور کنم تازه یادم آمد بپرســم
چه کاری باید انجام دهم .مرد جوان در جوابم گفت :جابهجایی
وســیله و تمیز کردن خانه .این طور بود که شدم کارگرموقت یا به
قول تهرانیها کارگر فصلی .هر روز از صبح خروس خون تا گرگ
و میــش هوا کنار چهــارراه میایســتم کنار مردانی که بیشترشــان
از جنــس خــودم هســتند و زخــم روزگار خوردهاند .چشــممان به
ماشــینهایی اســت کــه میگذرند .هرکدام بایســتند به ســمتش
میدویــم انــگار شــرطی شــدهایم .هرکــه زودتــر برســد میتواند
شانس بیشتری داشته باشد برای کار».
از درآمدش میپرســم و ســرپناهی کــه در آن شــبها را به صبح
میرســاند .رحمــان امــا چنان آهی میکشــد کــه تا آخــر ماجرا را
حــدس میزنــم .جرعه آبی مینوشــد و میگوید« :بســته به نوع
کاری که پیشنهاد میشود ،روزی  35تا  100هزار تومان درآمدمان
اســت .بیشــتر روزهــا را بــا خــوردن نــان و تخم مــرغ و نــان و پنیر
میگذرانــم تــا بتوانــم پولــی پسانــداز کنــم و بــرای زن و بچهام
بفرستم .سرپناهی هم ندارم شبها با دو نفر از همین بچهها در

اتاقهایی که جای خواب اجاره میدهند میخوابیم».
آن ســوتر اما مردی درشت اندام ســعی میکرد زیر سایه کوچک
درخت خود را جای دهد تا از گرمای آفتاب در امان بماند .پوست
آفتــاب ســوختهاش از ســاعتهای طوالنــی خبــر میداد کــه زیر
آفتــاب به انتظار یافتن کار نشســته اســت .میگوید نامش مهران
اســت و  46ســال دارد 8 .ســال پیش از کوهدشــت به امید زندگی
بهتر روانه تهران شــده اســت .چند سالی طول کشــیده تا توانسته
خانــهای در مولــوی اجــاره کند و دختر عموی نشــان کــردهاش را
عقــد کنــد .میگویــد« :از  7صبــح تا ســاعت  5بعداز ظهــر اینجا
مینشــینم به امید کار .بعضی روزها حتی بیشــتر میمانم شــاید
کسی به دنبال کارگر بیاید .سخت است که مرد یک زندگی باشی،
صبــح از خانــه خــارج شــوی و در پایان روز دســت خالــی به خانه
برگــردی .فرزنــدم تا  2ماه دیگر بــه دنیا میآید و مــن باید عالوه
بــر خرج زندگــی ،پول پسانــداز کنم .بچه خــرج دارد من هم که
بیمه نیســتم .ای کاش میشــد بیمه شــویم .میدانــی خانم من
بــرای تأمین مخــارج زندگیام هر کاری میکنــم از بنایی گرفته تا
کارگــری و باربــری اما درآمدم کفــاف هزینههای زندگــیام را هم
نمیدهد چه برســد به پس انداز .اگر در شــهر خودم کار بود هیچ
وقت راهی تهران نمیشــدم .بیشــتر شــبها کابــوس مرگ مادر
پیرم را میبینم هر بار که تلفنم زنگ میخورد فکر میکنم مبادا
میخواهند خبر مرگ مادر پیرم را بدهند .اگر در شهرمان کار بود
نه مادرم تنها میماند و نه غربت ما را آزار میداد.

مــردی بــا موهــای جو گندمــی و ظاهــری جاافتــاده به ســمتمان
میآیــد .حرفهای مهران را قطع میکند و میگوید« :زندگی همه
ما یک داستان دارد .کار ،کار و بازهم کار آنهم بینتیجه و بیآینده.
من برخالف اینها برای بیمه شدن و رهایی از سختیهای زندگی
تالش بســیار کــردهام 4.بچه دارم از  12ســاله گرفته تا  5ســاله که
بــرای گــذران زندگیشــان باید تــاش کنم .همــه کار بلــدم اما کار
نیست .بارها به ادارههای بیمه در خیابان مفتح ،ترمینال جنوب
و آزادی مراجعــه کردهام به امید برقــراری بیمه برای هزینههای
زندگــی در ســالهای پیــری و ناتوانــی ،اما آنقدر رفتــم و آمدم که
خســته شــدم و دســت آخر عطای بیمــه را به لقایش بخشــیدم.
حاال هم مانند بقیه همین جا میایســتم برای یک لقمه نان ».او
میگوید شــرایط زندگی برایش بسیار سخت و آزاردهنده است تا
جایی که حتی خود را مســتحق کمک کمیته امداد میداند .بیمه
شــدن را حق خود میداند و از مسئولین انتظار دارد شرایط بیمه
شدن امثال او را تسهیل کنند.
ëëکارگری نه آب داشت نه نان!
اصغــر پســر  29ســالهای اســت کــه پــس از مــرگ پــدر و مادرش
از لرســتان روانــه تهــران شــده اســت .چینهــای عمیقــی کــه بــر
پیشــانیاش افتــاده ،صــورت آفتــاب ســوخته و دســتانی کــه پینه
بسته ،همگی نشان میدهند که کار را از سنین جوانی شروع کرده
اســت .خــودش میگوید« :از همــان بچگی روی زمیــن مردم کار
میکردم .بزرگتر که شــدم در ساختمانهای نیمه کاره برای خود

گفت وگو با یک پیمانکار ساختمانی

بیمه کارگران برایم صرف نمی کرد !
عــدهای کار میکننــد و ســودش را دیگــری در جیــب میگــذارد.
بعضی از مشــاغل این گونهاند .البته نه اینکه بیکار باشــند و پول
روی پول بگذارند ،باالخره ســود بــردن هم زحمتهای خودش
را دارد منظورم زحمت شــمردن پولهایی نیســت که از کارفرما
میگیرنــد و مجبورنــد بخــش کمــی از آن را بــه افــرادی بدهنــد
کــه بیشــترین زحمت را کشــیدهاند .منظورم استرســی اســت که
صاحبان مشــاغلی از این دســت هر روز با آن دســت و پنجه نرم
میکنند .خودشــان میگویند این اســترس خــواب و خوراک را بر
آنهــا حرام کــرده و پولــی که بهدســت میآورنــد ارزش این همه
اســترس را نــدارد .جمعــه گل آقــا از همیــن مــردان پراســترس
اســت .مردی  52ســاله که حدود سی سالی در ایران زندگی کرده
وهمســرش ایرانی اســت .دو فرزنــد دارد و دو خانه در باقرشــهر
تهران ،یکی را اجاره داده و در دیگری زندگی میکند.
خودش میگوید پیمانکار ســاختمانی است و با مهندسی پولدار
کار میکنــد .آقــای مهنــدس از دو چشــمش بیشــتر بــه جمعــه
گل اعتمــاد دارد و مســئولیت تأمیــن نیــروی انســانی مــورد نیاز
برای انجــام برخی کارهای ســاختمانی از جابهجایــی مصالح تا
دیوارکشی و گچ کاری را به او سپرده است.
جمعه گل میگوید :حرفه درست و حسابی بلد نبودم و در یکی
از ســاختمانهای نیمه کاره آقای مهندس کار میکردم .آنقدر از
خود توانایی و استعداد نشان دادم تا خودم را در دل آقا جا کردم.
کار آقا رونق گرفت و از ساخت و ساز خانههای 4طبقه به ساخت
آپارتمانهــای  8واحــدی و کم کم  20واحدی رســید .یک روز مرا

کنار کشــید و گفت :جمعه خسته شــده ام .دنبال کسی میگردم
که مسئولیت کارگرها را برعهده بگیرد .بیمه ،حقوق و هر مسأله
دیگــری کــه دارند .سالهاســت که تــو را میشناســم ،میخواهم
امین من باشی و مسئولیت کارگرها را برعهده بگیری .این طوری
هم برای من خوب است و هم درآمد تو بیشتر میشود.
او ادامــه میدهــد :برای پذیرفتن پیشــنهاد آقــای مهندس کمی
مردد بودم اما دوســتانم گفتند شــانس یک بار در خانه هر کسی
را میزند و این میتواند ســکوی ترقی و پیشرفت تو باشد .راست
هم میگفتند تا کی میخواســتم کارگری کنم و با پول بخور نمیر
کارگــری زندگــی بگذرانــم .همیــن شــد کــه تصمیم گرفتــم این
مســئولیت را بپذیــرم .با آقــای مهندس قــراردادی امضا کردم و
قرار شــد که او هر ماه مبلغی را بهعنوان حقوق و مزایای کارگران
به من بدهد و من هم وظیفه داشــتم کارگران مورد نیاز را تأمین
کنــم و حقوق آنها را هم بپردازم .دســت آخر هرچقدر هم باقی
ماند برای خود بردارم .از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان
ســالهای اول همهشان را بیمه کردم و حقوق باالیی هم به آنها
پرداخــت میکــردم .اما چیزی بــرای خودم نمیمانــد بههمین
دلیــل تصمیــم گرفتــم من هــم ماننــد بقیــه از کارگــران فصلی
اســتفاده کنــم .خوبی این کارگران به قناعتشــان اســت .آنها به
حق خود قانع هستند و بهدنبال بیمه و مزایا هم نیستند.
ëëمعامله دو سر سود
جمعــه گل میگویــد :هــر روز صبــح بــه خیابانهایــی کــه پاتوق
کارگران موقت است سر میزنم .چند تایی که بهنظر میرسد زور
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حذف بیمه  22هزار کارگرنما از بخش ساختمانی

عکس :بهروز خسروی

کاری دســت و پا کردم .کارکردن در ســاختمانها پول بیشــتری داشــت.
چنــد کالس بیشــتر درس نخواندم اصالً کارگــری و درس خواندن باهم
جــور در نمیآید .وقتی از صبح تا شــب مجبور باشــی آجر جابه جا کنی
و کیســه ســیمان و گچ را باال و پاییــن ببری دیگر جانــی برایت نمیماند
که بتوانی چند لقمه شــام بخوری چه برسد به خواندن درس و رفتن به
مدرســه شــبانه .خیلی شبها شــام نخورده قبل از اینکه سرم به بالش
برسد خوابم میبرد اما خوشحال بودم که خرج خودم و پدر و مادر پیرم
را درمــیآوردم .پدرم که بــه رحمت خدا رفت همه تالشــم را میکردم
که مادرم راضی و خشــنود باشــد .تصمیم گرفته بودم برایش یک النگو
بخرم اما همیشــه هشــتم گرو نه بود دست آخر هم نتوانستم یک شب
خوابید و صبح دیگر بیدار نشد و مرا تنها گذاشت».
برادرانــش آنقــدر روی زمیــن مــردم کار کردنــد تا توانســتند بــرای خود
قطعــه زمینــی بخرند اما کارگری برای او نه نان داشــته و نه آب .دســت
آخــر هــم مجبور شــده بــه امیــد یافتــن کاری پردرآمدتر راهــی پایتخت
شود .دو سال پیش ازدواج کرده اما راضی نیست.او میگوید« :نه اینکه
همســرم زن بدی باشــد نه خیلی هم نجیب اســت و دوســت داشتنی تا
به امروز با هم مشــکلی نداشــتیم اما من شرمندهام از اینکه نمیتوانم
بــرای او زندگی مناســبی فراهم کنم و حتی برای رفــع برخی از نیازهای
ساده زندگی هم دچار مشکل هستم اصالً همیشه نگرانم .هر روز غصه
میخورم .یک روز کار هســت ،چند روز کار نیســت .بایــد بدوی به دنبال
افرادی که به دنبال کارگر میآیند چون امثال من زیادند و هر روز بیشتر
هم میشوند».

بازوی خوب و مهارت الزم را دارند انتخاب میکنم و با خود به محل
ســاختمان میبرم .گاهی برخی از آنها آنقــدر خوب کار میکنند و به
حــق خود قانع هســتند که تا چنــد ماه هم با هم کار میکنیم .بیشــتر
آنها ب ه دنبال بیمه و ...نیســتند .آنها کارگران زحمتکشــی هســتند که
به درآمد روزانه خود بیشتر اهمیت میدهند .بیشترشان هم تنها در
این شــهر زندگی میکنند و با دردســر مرخصی و بیماری زن و همسر
روبه رو نیستم .این معامله دو سر سود است .آنها از سرگردانی در سر
چهارراهها و خیابانها نجات پیدا میکنند و خیالشان راحت میشود
کــه تــا چنــد روز کار دارند و حقوقشــان ســر موقع پرداخت میشــود،
من هم خیالم راحت اســت که میتوانم برای آینده بچه هایم پولی
پسانداز کنم.
ëëخواب و خوراک بر من حرام شده
به اینجا که میرسد قیافهای حق به جانب به خود میگیرد و میگوید:
البتــه فکر نکنید که من زحمت زیادی نمیکشــم .تــرس اینکه مبادا
یکــی از آنها هنگام کار دچار مشــکلی شــود خواب و خــوراک را بر من
حرام کرده .حتی بعضی از شبها کابوس افتادن کارگری از داربست
را میبینــم .خالصــه که مــن از جان واعصابــم مایه میگــذارم برای
بهدست آوردن یک لقمه نان بیشتر .فقط خدا میداند که چقدر تنم
توگو
ن گف 
میلرزد و چقدر نگران سالمتی این بندگان خدا هستم.ای 
را در حالــی به اتمام میرســانم که برای آگاهی از مشــکالت کارگران
موقت با تعدادی از انبوه سازان تماس گرفتم اما با یک پاسخ مواجه
شدم و آن اینکه با کارگران در ارتباط نیستیم و از مشکالت آنها اطالع
چندانی نداریم و مسائل مربوط به آنها را به پیمانکار سپردهایم.

اصغــر هم مانند ســایر کارگران فصلی نگران آینده اســت .میگوید« :با
دســت درد و کمــر دردی که دارم در خوشــبینانهترین حالــت تا  15یا 16
ســال دیگــر میتوانــم کار کنــم .نمیدانم بــدون بیمه و پسانــداز برای
آینده در زمان از کار افتادگی چگونه باید امور زندگی خود و خانوادهام را
بگذرانم .خانواده همســرم مدام از بچه حــرف میزنند و میگویند تا ما
زندهایم دوست داریم نوه مان را ببینیم .اما آنها نمیدانند خون داخل
دهانم را قورت میدهم و با سیلی صورتم را سرخ میکنم تا کسی نداند
چگونه روزم را شب میکنم».
ته خط همهمان کارگری است!
ëëته خط همه ما کارگری است
در میان مردانی با قامتی تنومند ،جوانی الغر اندام جلب توجه میکند.
بقچهای در دست دارد و کنار خیابان ایستاده است .برخالف دیگران که
هرکدام حرفی میزنند ،سکوت پیشه کرده و سخنی نمیگوید .با فاصله
از بقیه ایستاده انگار میخواهد خود را از آنها جدا نشان دهد .اسمش را
میپرســم جوابم را نمیدهد .میگویم بیست سالت شده که راهی بازار
کار شــده ای؟ زیر چشــمی نگاهم میکند .میپرسم نباید اآلن سرکالس
درس باشــی ،اینجــا چــکار میکنــی؟ در کســری از ثانیه صورتــش قرمز
میشــود انــگار خون به زیر پوســتش دویــده ،قفل دهانش باز میشــود.
«درس خوانــدن مــال از ما بهترونه .بــرای امثال من فرقــی نمیکنه که
بــا هوش باشــند یا با اســتعداد ته خط همــه مان کارگری اســت آن هم
التماســی .نمیبینی مردانی با این هیبت و هیأت چطور دنبال ماشــین
پولدارهــا میدونــد کــه بتوانند دوزار بدســت بیاورند .امــروزم را نبین در
مدرســه جزو شــاگرد زرنگها بودم ،خودم چند تا شاگرد داشتم به آنها
کمک میکردم که درسها را خوب یاد بگیرند».
از دلیلش برای رها کردن مدرسه میگوید :پدرم کارگری میکرد و خرج
زندگی من و ســه خواهر و مادرم را مــیداد .چرخ زندگیمان میچرخید
نه الکچری اما در حد خودمان خوب بود و ما به همان لقمه بخور و نمیر
پدر راضی و همیشــه سپاســگزار بودیم .اصالً همه انگیــزهام برای خوب
درس خواندن جبران زحمات پدر و مادرم بود .میخواســتم دکتر شــوم
تا کمر درد و پا دردش را مداوا کنم اما یک روز وقتی از مدرســه برگشــتم
شــیون مادرم خانه را برداشــته بود .پدر وقت باال بردن یخچال از پلهها
افتاده بود .دیگر ناقص شــده و نمیتواند کار کند .مجبور شــدم مدرســه
را رها کنم .کاری هم که بلد نیســتم اوســتا محمد مــرا آورد اینجا ،پاتوق
همیشــگی پدرم تا جای پــای او بگذارم اما من زورم نمیرســد که مانند
او وســایل ســنگین جابهجا کنم و باید کارهای خرد و ســبک انجام دهم.
همین اســت که درآمدم کم شده و زندگیمان به مشکل برخورده است.
اما همه بدبختیاش که این نیست مادرم میگوید کسی که برای معاش
خانــوادهاش تــاش میکند و ســختی میکشــد و پول حــال درمی آورد
مرد واقعی اســت کم و زیادش فرق نمیکند مهم حالل بودنش است.
بدبختــی اصلــی این اســت که ما را به چشــم خوبــی نمیبیننــد .زنان و
دختــران و حتــی بچههــا میترســند از کنار ما عبــور کنند راهشــان را دور
میکنند تا مبادا گزندی از ما به آنها برسد ،انگار ما گودزیال هستیم اصالً
ترس در نگاه و رفتارشان دیده میشود».
فکــر میکنی چرا این طور شــده چرا برخــی از افراد جامعه با این دید به
شما نگاه میکنند؟ او در جوابم از موضوعی تلخ میگوید .شاید در میان
ما تعداد کمی افراد خالفکار هم باشــند اما این به معنی بد بودن همه
ما نیست .ما برای امرار معاش خانواده هایمان کار میکنیم و آدمهای
بدی نیستیم».
نگرانی تأمین معاش خانواده و گذران زندگی در حال حاضر و در دوران
ناتوانــی بزرگتریــن دغدغهای اســت که کارگــران موقت با آن دســت به
گریبانند و قریب به اتفاق آنها آرزوی استخدام و بیمه در سر دارند.

منظره نشســتن دســته جمعی کارگران ساختمانی
در میادیــن پرتردد و چهارراههای شــهرهای بزرگ
برای هر کســی آشــنا اســت .کارگرانی که از ســاعات
اولیه صبح ســاک به دســت کنار خیابان ســاعتها
منتظر میایســتند تا فردی بهعنوان کارفرما ،دنبال
آنهــا آمــده و یــک یــا چنــد روزی را به کار مشــغول
شــوند .دســتمزد روزانــه ایــن کارگــران کــه بیشــتر
بهکارهای ساختمانی مشغول هستند ،حدود  60تا
 80هزار تومان اســت که با توجه به گرانیها و تورم
این چند ســال اخیر رقم بســیار ناچیزی اســت .این
در حالی اســت که بســیاری از این افــراد حتی بیمه
هــم نیســتند و نمیتواننــد از تســهیالت درمانــی و
بازنشســتگی اســتفاده کننــد .در ایــن میــان برخــی
افراد ســودجو نیز بهدلیل سوءاســتفاده از تسهیالت
بیمــهای بــا شــگردهای مختلــف از بیمــه کارگــران
ساختمانی استفاده میکنند.
بهگفتــه مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی غــرب تهران،
بحــث بیمه کارگران ســاختمانی مربوط به کســانی
اســت که در  18رشــته مختلف صنعت ســاختمان
مشغول به فعالیت هستند .در سال  86برای بیمه
شــدن این دســته از کارگران ،قانونگذار شــرایطی را
پیشبینی کرد تا بتوانند از تسهیالت سازمان تأمین
اجتماعی استفاده کنند.
ناهیــد حیــدری در ادامــه میافزایــد :بخشــی از
موضــوع بیمــه کارگــران ســاختمانی ،بــه قانــون
سازمان بازرسی برمی گردد و بر اساس آن مادامی
که ســاختمانی در حال ســاخت یا بازســازی است،
مالــک موظف اســت ،کارگــران را در برابــر حوادث
ناشی از کار بیمه کند.
بعدهــا بــا اصالحاتی کــه در قانون صــورت گرفت،
بخــش دیگــری هــم در ایــن قانــون دیــده شــد و
مطابق با آن کلیه افرادی که در صنعت ساختمان
مشــغول بــه کار هســتند در وهلــه اول بایــد مدرک
مهارت فنی داشــته باشــند تا از طریق آن مشخص
باشد که فرد در رابطه با آن رشته تخصص دارد ،در
وهلــه دوم انجمن صنفی باید بازرســی انجام داده
و تأییدیه بدهد.
ســپس فرد با درخواســت شــخصی میتواند بیمه
شــود .وی بــا بیــان اینکــه حــق بیمــه این دســته از
کارگــران تنهــا  7درصد اســت ،ادامــه میدهد :این
حــق بیمــه ناچیــز بــه قولــی جذابیتهایــی دارد و
بــه همیــن علــت ،طبــق حمایتهــای قانونــی که
ســازمان تأمین اجتماعی برای جامعه هدف دارد،
هرازچندگاهی با درخواســتهای نامرغوبی مواجه
میشــویم کــه توســط کارگرنماهــا بــرای دریافــت
مزایای مختلف بیمه ،ارائه میشوند.
مدیــرکل تأمین اجتماعی غرب تهران درباره نحوه
برخورد با این افراد توضیح میدهد :یکی از وظایف
مــا این اســت که صحــت اشــتغال بــهکار متقاضی
ثابــت شــود؛ زیــرا رســالت قانونگــذار این اســت که

در ساز و کار جدید سازمان تأمین اجتماعی و با بهرهمندی از
برنامههای همپوشانی بیمهای و برگزاری نشستهای مشترک با
انجمنهای صنفی کارگران در خصوص بررسی صحت اشتغال
به کار ،از حدود  40هزار بیمه شده به رقمی معادل  18هزار نفر
رسیدیم .در واقع باقی این افراد خارج از سازوکارهای بیمهای
بودند و در بین آنها مشاغل متعددی وجود داشت که ربطی به
کارگران ساختمانی نداشت

کارگران ســاختمانی بتوانند پوشش بیمهای داشته
باشند تا قادر باشند ،از خدمات درمانی و سابقهای
و در نهایت تســهیالت بازنشســتگی اســتفاده کنند.
بــر ایــن اســاس بازرســیهای ادواری جهــت اثبات
اشــتغال کارگران ســاختمانی در جلســات مختلف
صورت میگیرد تا حقی از کارگری زائل نشود.
بــه اعتقــاد او ،کارگران ســاختمانی که بــه اصطالح
کار یــدی انجام میدهند ،در معرض انواع حوادث
ناشــی از کار قرار دارند پس باید با همه توان از آنها
حمایت کرد.
در ســاز و کار جدیــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی و
بــا بهرهمنــدی از برنامههــای همپوشــانی بیمهای
و برگــزاری نشســتهای مشــترک بــا انجمنهــای
صنفــی کارگــران در خصــوص بررســی صحــت
اشــتغال بــه کار ،از حــدود  40هــزار بیمــه شــده بــه
رقمــی معادل  18هزار نفر رســیدیم .در واقع باقی
ایــن افراد خارج از ســازوکارهای بیمهای بودند و در
بین آنها مشــاغل متعددی وجود داشت که ربطی
به کارگران ساختمانی نداشت.
چنــدی پیــش در بحــث همپوشــانی بیمــهای
متوجــه شــدیم کــه فــردی کــه در تهــران خــود را
کارگرســاختمانی معرفــی کــرده بــود ،در یکــی از
شهرســتانها کارفرمــا بــوده و بهدلیــل حــق بیمــه

 7درصــدی و فــرار از پرداخــت بیمــه اجبــاری
کامــل که رقمــی معــادل  30درصد اســت ،خود را
کارگرســاختمانی شــاغل در تهــران معرفــی کــرده
بــود .حتــی در موارد دیگری هــم صاحبان برخی از
مشاغل پردرآمد مثل طالفروشها  ،موبایل فروشها
و  ...خــود را کارگر ســاختمانی معرفی و بیمه شــده
بودنــد در واقــع پایین بودن نرخ حــق بیمه ،یکی از
جاذبههای بیمه کارگران ساختمانی است.
حیــدری اضافــه میکنــد :فلســفه بیمــه کارگــران
ســاختمانی ایــن بــوده که ایــن افــراد بتواننــد خود
و خانــواده را تحــت پوشــش درمــان قــرار داده و از
مزایــای بلند مــدت و کوتاه مدت ،مانند مســتمری
از طریق ســازمان تأمین اجتماعی ،اســتفاده کنند.
البتــه در حال حاضر جلــوی سوءاســتفادهها گرفته
شــده و بــا نشســتهایی کــه بــا انجمنهــای عالــی
صنفی برقرار کردیم از این به بعد بیمهها ،فقط به
کارگران واقعی اختصاص پیدا میکند.
وی در خاتمه خاطرنشــان میکنــد :افراد میتوانند
با ثبتنام در ســامانه « »refahi.irو پس از دریافت
تأییدیــه از انجمنهــای صنفــی ،اســامی آنهــا
بهصورت سیستمی به شعب بیمه ارسال میشوند
و پس از بررســی و تشخیص صحت اشتغال به کار،
فرد بیمه میشود.

زنان برای تفنن کار نمیکنند
بنیادیتریــن جداســازی
در جامعــه تفکیــک
جنســیتی اســت و همــه
یادداشـــت
انســانها از بــدو تولــد بــا
ایــن تفکیــک اجتماعــی
روبــرو خواهنــد شــد در
واقــع نقشهــا ،وظایــف
و بطــور کلــی امتیــازات
مصطفی آب روشن
انســانی بــر اســاس ایــن
جامعه شناس
ویژگی فیزیولوژی تقسیم
میشــود لــذا تعجبــی نــدارد کــه نابرابریهــا هــم بر
اســاس این فرضیه غلط آغاز گردد .گفتنی اســت که
زنــان در همه جای دنیا همزادی به نام نابرابری را با
خود به همراه دارند.
بــر ایــن اســاس در هیــچ کشــوری از جهــان برابــری
دســتمزد بیــن زنــان و مــردان رعایــت نمیشــود.
نابرابــری حقوق پرداختی میان زنان و مردان نه تنها
بهبود پیدا نکرده اســت بلکه بر اساس اعالم مؤسسه
آکســفام ،الگــوی فعلــی اقتصــاد جهانــی به ســمت
نابرابری بیشتر حرکت میکند.
مطالعــات ما را به این نتیجه میرســاند که بســیاری
از مشــاغل خصوصــی و خدماتــی بــه ســمت زنانــه
شــدن پیش مــیرود .در واقع بخــش اعظمی از زنان
و دختــران بــا حقــوق و دســتمزد ناچیــز بــه خدمت
گرفته میشــوند و از حقوق اولیه مصرح در قانون کار
محروم و بیبهرهاند.
اینگونه زنان نه تنها در معرض اجحاف بیشــتری در
محیــط کار قرار میگیرند بلکه عالوه بر اینها در صف
اول اخراجها نیز قرار دارند.
متأســفانه از منظــر فرهنگــی نــگاه غالب بــر جامعه
این اســت کــه خانمها بیشــتر در خانه پــدری زندگی
میکننــد و یــا در صــورت ازدواج بهعنــوان نــان آور
اصلی خانه محســوب نمیگردنــد لذا خرج و مخارج
باالیی ندارند و کار جنبه تفنن و ســر گرمی برای آنان
دارد در حالــی که این نگاه غلط مبنای تبعیض علیه
زنان در محیطهای کاری را فراهم کرده است.
نکته بعدی نگاه جنسیت زده جامعه نسبت به زنان
است که این واقعیت تلخ باعث میگردد که زنان نه

به دنبال بهترین و پردرآمدترین شــغل بلکه اوضاع
ســخت اقتصــادی جامعــه او را بــه ســمت امنترین
محیطهای کاری ســوق داده اســت .بدیهی اســت که
در شــرایط موجــود شــانس زنان در به دســت آوردن
مشــاغل شایســتهتر بشــدت کاهش پیــدا میکند .در
واقــع مشــاهده میکنیــم کــه نداشــتن امنیــت روانی
باعث میگردد که دستمزد برای زنان در اولویتهای
بعدی قرار میگیرد.
در نــگاه ســنتی این تفکر به شــکل ضمنی در جامعه
تقویت شــده است که جایگاه اصلی زنان کار در خانه
و ماندن در کنار همسر است و این امر اولویت اصلی
زنــان خواهد بود و اگر شــاهد فعالیت آنان در محیط
اجتماعی و اقتصادی هستیم ،این واقعیت میتواند
لطــف و موهبتــی اجتماعی باشــد که از طــرف نظام
مردساالرانه به زنان جامعه اعطا شده است.
بــر این اســاس وقتی زنی ســر کار میرود ایــن الگوی
پنهان ذهنی ایجاد میشود که از زنان در محیط کاری
نبایســتی انتظار خالقیت و شکوفایی داشت زیرا تنها
حفظ موقعیت موجود برایشان کافی خواهد بود.
آنچه بیش از همه تأســفبارتر است پذیرش این نگاه
تبعیضآمیز از ســوی زنان جامعه اســت که مشاغل
مختلــف در حوزههــای خصوصــی و خدماتــی را بــا

دســتمزدی کمتر از اســتانداردهای قانونــی به عهده
میگیرند.
عمومــاً زنــان در رونــد اجتماعــی شــدن در نظــام
مردســاالر آموختهانــد کــه مطیعتــر و قانونمدارتــر از
مــردان رفتــار کنند .به عبارتی ایــن انفعال و مدارا در
رونــد جامعه پذیری و به اشــکال مختلف به دختران
آموخته شده و به شکل سیستماتیک در آنها نهادینه
میشود.
امــا آن روی ســکه ایــن واقعیــت تلــخ آن اســت کــه
کارفرمــا از ایــن خصلــت نهادینــه شــده ،نهایــت
بهرهبرداری اقتصادی را میبرد.
زنــان و دختــران جامعــه مــا بــه تدویــن قوانیــن و
برنامههایــی کــه توانایــی زنــان را احیــاء کــرده تــا در
موقعیتــی برابر با مردان قــرار گیرند نیاز مبرم دارند.
بــرای اینکــه بتوانیم زنــان جامعــه را در بخشهای
مختلف صنعت ،کشــاورزی و خدمات توانمند کنیم
بایســتی در ابتــدا تبعیضهایی را کــه در ژن فرهنگی
جامعــه رخنــه کــرده اســت بــا حساســیت افکنــی و
آگاهیســازی متوقــف کنیــم و از ســوی دیگــر ترتیبی
اتخــاذ گــردد کــه نهادهــای اجتماعــی در حــوزه کار
و اشــتغال زنــان جامعــه را درتصمیمگیــری و
تصمیمسازی در سیاستهای کاری مشارکت دهند.

