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سقوط تکراری از داربست هایی که بار زندگی را نمی کشند

زندگی لرزان کارگران ساختمانی

واقعیت نسلی که باورش نمی کنیم

ماجرای  «جمعه»
«جمعه» دســتکش هایش را درمی آورد و بــا تکه ای چوب، 
روی تــل خاک ها، هندســی نامنظمی را به تصویر می کشــد. با 
تأسفی که در دایره چشمانش مدام می جوشد با لهجه ای غلیظ 

می گوید: «سرنوشت دست و پای من را هم گرفت».
یــادش می افتد به محمود: «وقتی یکی از ماها، از باالبری که 
اســتانبولی ها را باال می کشــد، روی فقراتش پایین می آید، انگار 
همه مان خرد می شــویم. محمود باران را دوســت نداشت. َنم 
که می زد، می رفت زیر طاق نیمه ســاخته، بعد خودش را سرگرم 
می کرد تا بند بیاید. یک آجر می گذاشــت زیر سرش و می خوابید. 
کارفرما که نبود، عروســی مان بود. سوادش زیاد نبود اما چهار تا 
بچه داشت. می گفت می خواهم همه شان باسواد شوند. نشد که 
دکتر مهندسی شــان را ببیند. آرزویــش را به گور برد، عمرش قد 

نداد».
  

در میدان بزرگ شــهر با افغانستانی ها طرفیم. برخالف بقیه 
جاها که مشکالت بی کاری را گردن دولت می اندازند، االن غریبان 
این منطقه خودزنی می کنند و می گویند تقصیر خودمان بود که 

همه چیز را ول کردیم آمدیم اینجا.
روزگار سپری شــده هر کدامشــان، قصه درازی دارد؛ از جنگ 
که فرار کرده اند، کوله بارشــان را بســته اند و آمده اند؛ ساخته اند، 
سوخته اند و زمین گیر شده اند و حاال خاک محنت زده وطن، دیگر 
برایشان غریبه است. حاضر به عقب نشینی و بازگشت به آن وطن 
هم نیســتند. خیلی هایشان در این وطن جدید شغل های سختی 
دارند؛ انتخاب هم نکرده اند، مجبورند. آنها به آسمان نزدیک ترند 
تا به زمین. خیلی از برج های سربرآورده از خاک، حاصل دسترنج 
این مهاجران غریب است. کارشــان به جایی رسیده که اگر مثل 
توت بیفتند و پخش و پال هم بشــوند، باید خودشــان، خودشــان 
را جمــع کنند، کارفرماها در این مواقع خودی نشــان نمی دهند. 
حادثه که ُرخ نشان دهد، نه بیمه دارند و نه خدمات. اگر اتفاقی 

بیفتد، خودشان باید دست و آستین باال بزنند.
«جمعه» تا وقتی که پایش را از دســت نداده بوده، شغلش 
کارگری بوده. هر کاری که گیرش می آمده، انجام می داده؛ بنایی، 
گچ کاری، چاه کنی و... . این مرد ۳۸ســاله حاال دیگر بعد از چند 
سال، جزء ایرانی ها محسوب می شود. زن ایرانی گرفته و بچه دار 
شده، روزهای سالم بودنش، او و ۱۰، ۱۲ نفر دیگر، از هفت صبح تا 
شــش بعدازظهر بساطشان را توی میدان پهن می کردند و روزی 
۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان عایدی داشــته، اما حاال کمتر کارفرمایی زیر 
بار می رود که او را با یک پا ببرد ســر کار، حتی اگر بتواند بیش از 
دیگران کارایی داشته باشد. برای او و امثال او قانون هم نتوانسته 
کاری کند. مثل او زیادند؛ طردشدگانی که بعد از مدتی خانه نشین 
می شوند و بچه هایشان هم می شوند کودکان کار. آنها نه تنها در 

رسانه ها، حتی بین انجمن های مردم نهاد هم غریبه اند.
برخی از آنها جزء ۱۵هزارو ۹۹۷ نفری هســتند که در ۱۰ سال 
گذشته در آمار پزشکی قانونی صدمه دیدگان ناشی از حوادث کار 
شناخته می شــوند. به طور میانگین، ساالنه حدود هزارو ۶۰۰ نفر 
با تعریف پزشــکی قانونی، در حوادث هنگام کار جان می بازند. 
آمارهای رسمی پزشکی قانونی کشــور از جان باختگان حوادث 

کار طی ۱۰ ســال از ابتدای ســال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۶ رقم 
نگران کننده ای را نشان می دهد. اگرچه آمار مقایسه ای یک دهه ای 
از ســوی وزارت کار وجود نــدارد تا از قلم افتــادگان تعریف این 
وزارتخانه از حوادث کار نیز مشــخص شود. اگر در این بین آماری 
هم باشد تفاوت سرگردان کننده ای بین آمارهای تأمین اجتماعی، 

وزارت کار و پزشکی قانونی وجود دارد.
چنیــن اختالف آماری حــدود ۵۰ درصد، در تمام ســال های 
اخیر بین عددهای پزشــکی قانونی و وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی وجود داشته است؛ اختالفی که ریشه در تفاوت تعریف 
حوادث کار بین این دو نهاد دارد. اختالفی که می گوید دست کم 
نیم میلیون افغانســتانی بــدون هرگونه مدرک و ســند در ایران 
زندگی می کنند که تعداد زیادی از آنها کارگران ساختمانی  بدون 

هرگونه بیمه و حمایت قانونی  هستند.
به نظر می آید تعداد افراد معلول این دسته بیشتر از استاندارد 
جهانی باشــد. قوانین ناقص اند و «جمعــه» و امثال او را ناقص 
کرده اند. قوانینی کــه الزام می کند کارفرماها هــوای کارگران را 
داشــته باشند، بدون اینکه نظارت مناســبی صورت بگیرد. فقط 
«جمعه» نیســت که در دســته حمایت نشــدگان قرار می گیرد، 
هم قطاران ایرانی اش هم هر کدام کاره ای بوده اند و حاال شده اند 
خاکسترنشین. زندگی شان وقتی می سوزد که داربست های لرزان 
آنهــا را هم به زمین گــرم بکوبد. برخی هایشــان وقتی به خاک 
می افتند، می شــوند جــزء ۷۰۰ تا ۸۰۰ موردی که ســاالنه فوت 
می کنند. بیشــتر فوتی ها مربوط به حوادث ســاختمانی هستند. 
تقریبا از ۱۳ هزار حادثه ناشــی از کار که ســاالنه ایجاد می شود، 
۵۰ درصدشــان مربوط به حوادث ســاختمانی است. «جمعه» 

می گوید: «گاهی برای ما مرگ بهتر است».
برای او که نه کارفرمــا هزینه هایش را قبول کرده و نه تحت 
پوشش بیمه خاصی بوده، خانه نشین بودن یعنی «فقر مطلق». 
افتادن دردآور اســت، وقتی «جمعه» توی چاه فقر افتاده، مانده 
بوده همه چیزش را بفروشد و پایش را نگه دارد و جراحی کند یا 
آن را به خاک بسپارد. پولش را نداشته. نه پول پیچ و پالک داشته 
و نه پول جراحی های آنچنانی اش را. گذاشته قطعش کنند. پاچه 
شلوارش را تا نیمه ســنجاق کرده و شده معلول: «می خواستم 
برگــردم قندهار. آنجا فامیــل داریم. کمک می کردنــد. بدون پا، 

بی خانواده. بی زن و بی فرزند، َنَتواَنم».
از آن موقع که با پاهایش وداع کرده، کفش می دوخته. تعمیر 
می کــرده و واکس می زده. با نانی بخور و نمیر. عطای کارگری را 

به لقایش بخشیده.
ماجرای «صالح»

زندگی «صالح» هم کم از «جمعــه» ندارد، با این تفاوت که 
او دیگر از دیار همســایه نیست، ایرانی است. وقتی دستش را جا 
گذاشــته زیر دستگاه ســنگ فرز، نیمی از انگشتانش را از دست 
داده اســت. بعد از آن نه بیمه ای داشــته و نــه پولی که بتواند 
عصب های خشــکیده اش را ترمیم کند. ســن سجلی اش خیلی 
کمتر از آن چیزی اســت که در صورتش دیده می شــود؛ حداقل 
۱۰سالی بیشتر. تمام «زندگی  اش» ختم شده به یك کاپشن چرك 
و پرســوراخ که بر تن دارد. درِد نداری وقتی به جانشــان افتاده 
که تمامی زندگی شــان را بقچه کرده اند و آمده اند شهر. به شهر 
آمده اند تا راه فراری از خشک ســالی و بی معرفتی زمین هایشان 
بیابند. «صالح» آن زمان ۱۰ ســال داشــته. حاال او ۱۸ساله شده 

و سالم ترین فرد خانواده اســت. معلولیت بقیه اکتسابی نبوده، 
ازدواج فامیلی باعث شــده از خانواده هفت نفری شان تنها سه 
نفرشــان سالم باشــند. «صالح» از غروب همان روزی مرد خانه 
شــده که بدن نیمه جان پدرش را روی تخت بیمارســتان دیده. 
پدر این بار نتوانســته از کیسه ســیمان و جرثقیل ِقسر در  برود و 
داربست ها زیر پایش خالی کرده اند، از آن موقع پدر مانده با زخم 

بستری که سال هاست به کمرش زده است.
از همان موقع بوده که «صالح» ســاختمان های نیمه ساخته 
شهر را شناخته و با انگشــتان قطع شده اش، شده معلول، بدون 

بیمه، بدون خدمات.
ماجرای  «اصغر»

«اصغر» قرار بود جاگیر که شــد، کار و ُبنه درســت و حسابی 
که پیدا کرد، زنگ بزند خانه همسایه شان تا به مادر بگویند دیگر 
نیازی نیســت محمدحســین سر چهارراه ها، تابســتان ها گردو و 

زمستان ها بالل بفروشد.
آن پسرک الغر و گیوه پوشیده، با پیراهن گشاد و سفید و بلندی 
کــه مادرش به هــزار امید تنش کرده بود، به شــهر آمد تا کار و 
کاســبی راه بیندازد، بی خبر از آنکه کارگران فصلی تنها نان بخور  
و نمیر خودشان را درمی آورند و بس. او حاال در حاشیه ترین جای 
زندگی به بیل و کلنگش تکیه زده است. معلولیت او وقتی بوده 
که زنجیر جرثقیل پاره شــده و افتــاده روی کمرش. از آن موقع 
بوده که لنگ می زند و شــده معلول. همان روز هم بیمه نداشته 
و نتوانسته آن طور که باید و شاید پای ناسورش را بهبود ببخشد. 
پا لنگ شده و حاال با یک پای کوتاه شده کار می کند، همان جا بوده 

که نام معلول را گرفته.

ماجرای «مرتضی»
«مرتضــی» هم که هنوز رنگ جوانی را ندیده، مجبور اســت 
توی ساختمان نیمه کاره مشغول شود. ۲۷ سال بیشتر ندارد، اما 
چهره اش آن قدر درهم و مچاله اســت که یک جوان ۳۷ساله را 
مثال می زند و گودی های صورتش او را یک مرد جاافتاده نشــان 

می دهد.
متولد یکی از روستاهای اطراف اصفهان است و از ۱۷سالگی 
درس را رها و در ســاختمان های نیمه ساخته شروع به کار کرده 
اســت. از همان موقع که بــرادرش از داربســت ها افتاد و قطع 
نخاع شــد و معلول، مرتضی دســت به کار شده است. برادرش 
سرکارگر بوده و او بعد از سه سال توانسته جایگزین برادری شود 
که حاال فقط خیره به ســقف اســت. «مرتضــی»، خاک و خلی، 
سوخته از ســرما، آب رفته و کمی کوتاه به نظر می رسد. سرمای 
سوزان، پوست دســت ها و چهره اش را کبود کرده، پوسته پوسته 
و چغر شــده. زیر آن چهره تکیده و پیکر آب رفته اش، اگر تخیلت 
اجــازه بدهد، جوانــی را می بینی که مرد شــده، ریزه، ســبزه، با 
چشمان درشــت قهوه ای که حتی زیر بار کوفتگی کارگری توی 

ساختمان های نیمه کاره، باز هم می درخشد.
  

یك هفته کار هست، یك هفته بی کاری. یك فصل کار هست، 
یك فصل نداری. کارگر فصلی، وضعیتش همین است، ایستادن 
ســر چهارراه و چشــم دوختن به انتظار. خودش از کارش راضی 
نیست: «کار ما فصلیه، سه ماه کامل خواب داره. موقع بازارگرمی 
هم کــه روزی ۵۰ تا ۸۰ تومان می گیریــم، به هر صاحبکاری که 
می گوییم روزی ۲۰۰ هزار تومان دســتمزد بــده، دادش درمیاد، 
نمی دونه که شغل ما دائمی نیست، کلی خطر داره، در ماه شده 
۱۵ روز بی کار باشــیم، حاال که کرونا و گرونی ام اضافه شــده. نه 
بیمه داریم، نه پول. مردم به ما یک جور دیگر نگاه می کنند، انگار 
معلول که بشــوی دیگر نباید زندگی کنی. ما معلولیم اما ناتوان 

نیستیم».
فردای روشنی برای کارگران فصلی و ساختمانی نیست. آنها 
در زمســتان قوانین نیم بندی که هیچ آیین نامه اجرائی برای آنها 
ندارد یخ می زنند. قشر ضعیف جامعه که در دعوای بین اتحادیه 
کارگری و پارلمان، در تعیین دستمزد، تنها نظاره گر هستند؛ چراکه 
زمان توافق برای استخدام، هر آنچه کارفرما بگوید همان است. 
کارگر ســاختمانی با کوچک ترین اعتراض برای حقوق با کارگری 
دیگر جایگزین می شــود. قوانین هم بســته به شعور، معرفت و 
انصاف کارفرما تعبیر و اجرا می شــود و در ســکوت سنگین بین 

کارفرما و کارگر قراردادهای سفید است که نوشته می شود.
حاال «جمعه»، «صالح»، «مرتضــی»، «اصغر» و خیلی های 
دیگر، در قوانین حمایت از کارگران ساختمانی نامشان خط خورده 
اســت. آنها قربانیان اصلی کرونا، گرسنگی و فرهنگی هستند که 
به معلول کمتر جای رشد می دهد و این روزها با آن دست و پنجه 
نرم می کنند. کارگرانی که جزء بیشــترین قربانیان حوادث شغلی 
نه تنها در ایران، بلکه در تمام جهان هســتند با این تفاوت که در 
باقی کشورها، ۲۵ درصد از هزینه ساخت وساز برای تأمین ایمنی 
کارگران هزینه می شود و ۱۷ درصد حوادث شغلی برای کارگران 
ســاختمان اتفاق می افتــد، اما در ایران، تنها پنــج درصد هزینه 
ساخت پای الزامات حفظ امنیت نیروی کار می رود. پنج درصدی 
که کفاف یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگری را که در بخش ساختمان 
هستند، نمی دهد. در خوشبینانه ترین حالت اکنون تنها ۸۰۰ هزار 
نفر کارگر بیمه بازنشستگی دارند که عمر بیمه هایشان از پنج سال 

فراتر نمی رود.
هم اکنون اکثر کارگران ساختمانی تحت پوشش هیچ قانونی 
نیستند، صاحبکار حقوق را یک ماه نگه دارد یا شش ماه، حقوق 
ندهد، دست کارگر به جایی بند نیست و به هیچ جایی نمی توانند 
شکایت کنند. حاال اگر معلول هم بشوند، قوز باال قوز خواهد شد؛ 
وقتی نه فرضیه های تئوریک اقتصادی به دردشان می خورد و نه 
شعارهای انسانی مرهم بر زخم هایشان می گذارد. تنها چیزی که 
بعد از معلولیتشــان به آنها می رسد، «تعطیلی کار» است و فقر 

که کمر زندگی شان را می شکند.

دریا قدرتی پور: عمله ها گفتند: «یکی افتاد». سرکارگر زد توی سرش. موهای سیاه و براق «محمود» به خاک آمیخته شده بود و رد خون، اریب روی پیشانی اش خط انداخته بود. آمبوالنس 
آمد، محمود را برد. کار تعطیل نشــد، اما همه محو سکوت معناداری شــدند که با جیغ نامنظم باالبرها هر بار می شکست. این اولین بار نبود که یک کارگر مثل توت می افتاد و پخش زمین 

می شد. سرنوشت خیلی هایشان یا مرگ بود یا معلولیت.

سه شنبه
۷ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۴

 نســلی که آموزش و رشدش را در فضای برســاخته قوانین و ارزش های رایج از 
ســر گذرانده، اما متفاوت با آنچه قرار بــود از آب درآمده! موضوع چالش برانگیز 
میان نوجوانان با قشــر ســنتی، تعاریف متفاوت از هنجارهای جامعه است. شواهد می گویند نسلی تازه  پا به 
دنیای ما گذاشــته که قواعد و ســنت های بزرگســاالن را برنمی تابد. نســلی تازه نفس که متناسب با تغییرات 
جهــان و ارتباطات و تکنولوژی در دســترس، هنجارها و ایده های خودش را دارد و بســیاری از آنها، خوب یا 
بد، با آرمان ها و باور گذشــتگان نمی خواند. این تفاوت و فاصله ای اســت که شاید نسل جدید دغدغه ای هم 
نســبت به آن ندارد. شاهد این ادعا ماجرای گردهمایی نوجوانان و جوانان دهه نودی در شیراز است که فارغ 

از باورهای جامعه، در یک برنامه ورزشــی شــرکت کرده اند و انتظار چنین حجم عظیمی از توجه و واکنش ها 
را به نوع پوشــش و رفتارشــان نداشــته اند. اولین بار هم نیســت که به خاطر تفاوت نگاه با نسل جدید دچار 
چالش شــده ایم. سال ۹۰ هم ماجرای آب بازی دختران و پسران جوان در پارک آب و آتش تهران چنین بحثی 
را باز کرد و بســیاری از لزوم توجه به تغییر نســل ها ســخن گفتند. در همین سال های اخیر هم ما در مدارس 
با بچه هایی مواجه بودیم که دور از همه دنیا و تصورات ما، موســیقی لس آنجلسی مد نظرشان را همخوانی 
می کردند. اتفاقی که همیشــه زیر پوســت جامعه رخ داده و گاهی خودش را نشان می دهد تا ما شگفت زده 
شویم. موضوعاتی که هر بار برای مدتی داغ و نقل محافل است و خط و نشان کشیدن نهادها و مسئوالن را به 

دنبال دارد و با گذشــت زمان به فراموشــی سپرده می شود. اما این فراموشی چیزی را تغییر نمی دهد. نگاهی 
به پارک ها و مراکز خرید و متروها و همین ویدئوهایی که هر روز منتشــر می شود، نشان می دهد بخش درخور 
توجهــی از جامعه و به خصوص جوان ترها و نوجوان ها به روش متفــاوت خود زندگی می کنند؛ بدون اینکه 
دنبال مقابله با حجاب و هنجارهای قشــر ســنتی جامعه باشند؛ موضوعی که این بار در گردهمایی نوجوانان 
در شــیراز نمود پیدا کرده است. در چنین شرایطی اتخاذ سیاست های سخت گیرانه در حوزه سبک زندگی و از 
سوی دیگر فشار بر نوجوانان برای پذیرش هنجارهای رسمی و مطلوب، حاصلی جز افزایش شکاف و جدایی 

میان نسل ها نخواهد داشت، بلکه تدبیر دیگری باید اندیشید.

ادامه از صفحه اول

فرزند                    مدرک فارغ التحصیلی
محمدعلی به شماره شناسنامه ۵۹۲  صادره از تهران در مقطع کاردانی 
رشته صنایع اتومبیل صادره از واحد دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) 
با شماره ۸۱۱۳۹۱۸۱۱۹۳مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد از  یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به صندوق پستی ۱۸۱۵۵/۱۴۴-دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) ارسال نماید .

 برگ سبز خودرو  تویوتا  لکسوس  رنگ سفید متالیک 
 مدل ۲۰۱۱ به شماره پالک ایران ۶۶ _ ۸۶۷ د ۴۹ 
 و شماره موتور 3GR0283471 و شماره شاسی

 JTHBG2623B5001222 به نام
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  تیبا  ۲  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پالک ایران ۶۸ _ ۲۷۸ ص ۲۲ و 

شماره موتور M15/9565956 و شماره شاسی 
NAS821100N1055714 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  206SD-TU5  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۸ به شماره پالک ایران ۶۶ _ ۸۷۷ ی ۶۲ 
 و شماره موتور 167B0067229 و شماره شاسی 

NAAP41FE3KJ369307 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پیکان  وانت  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۴ 
به شماره پالک ایران ۵۵ _ ۷۴۴ ی ۱۵ و شماره موتور 

۱۱۲۸۴۰۵۸۵۷۴ و شماره شاسی ۱۲۱۳۳۷۸۳ به نام 
 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  ساینا  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پالک ۶۸ م ۵۸۸ ایران ۴۰ و شماره 

موتور M15/9491060 و شماره شاسی 
NAS831100N5780344 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشین ، سند کمپانی ، بیمه نامه و کارت سوخت  خودرو  
پژو  206SD-TU5  رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۹۵ به شماره 

 166B0007433 پالک ایران ۸۸ _ ۶۶۸ ص ۷۱ و شماره موتور
و شماره شاسی  NAAP41FE3GJ783162 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملی  
فرزند جواد به شماره شناسنامه ۱۱۱۵۷ صادره از 
تهران به تاریخ تولد ۲۴ / ۰۶ / ۱۳۵۶  به شماره 

ملی ۰۰۶۱۷۱۹۶۷۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد .

گواهی می شود فاکتور بلوک سیلندر به شماره فاکتور 
 ۹۵۱۷۱۴۴۲۳ و شماره موتور ۱۲۴۸۳۰۰۸۰۸۴ 

 و شماره شاسی ۸۳۲۰۳۳۶۲ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جواز  
 فرزند علی به مشخصات خفیف ورزشی تک لول کالیبر ۲۲ 

 به سریال ۲۷۳۷۷۰۷ و بدنه ۷۷۰۷۹ 
 به تاریخ صدور ۰۶ / ۰۶ / ۱۴۰۰ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز  خودرو  تاکسی  سایپا  ARIO AT  رنگ زرد خورشیدی 
 روغنی مدل ۱۳۹۷ به شماره پالک ایران 

 TNN4G16AH0015604  ۲۲ _ ۶۵۴ ت ۸۱ و شماره موتور
و شماره شاسی NAS321200J4911410 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


