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علی بیغش: کتاب ســرمایه داری رفاقتی به نظــر خود مؤلفان 
ارائه تجربی مســتدل و به لحاظ تئوریــک آگاهانه درخصوص 
ســرمایه داری رفاقتی اســت. ایــن تحقیق از ســوی گروهی از 
پژوهشــگران آســیایی و اروپایی به ازدواج، کسب و کار و قدرت 
در کشورهای خاورمیانه می پردازد. در این کتاب از روش فاچیو 
استفاده شــده که در آن طیف وسیعی از پیوندهای سیاسی در 
نظر گرفته می شود. مانند اینکه آیا مالک یا یکی از مدیران ارشد 
بنگاه ها در مجلس عضویت دارد یا در وزارتخانه ای مشغول به 
کار اســت یا ریاست دولت را در دست دارد یا با افراد نزدیک به 
حکومت ارتباطات نزدیکــی دارد یا خیر... . در این کتاب پرتوی 
سه سؤال مهم افکنده می شــود: ۱) رفیق بازی در اقتصادهای 
خاورمیانــه تا چه حد نفــوذ کرده و کــدام بخش های اقتصاد 

این کشــورها مشخصا مســتعد تصرف سیاسی 
اســت؟ ۲) این امــر چه معنایی بــرای عملکرد 
بخش خصوصی دارد و ۳)  از چه مکانیسم های 
امتیازدهی برای حمایت دولت از کسب و کارهای 

متصل سیاسی استفاده می شود؟
۱( سرمایه داری رقابت رفقا

اصطالح ســرمایه داری رفاقتی از آغاز دهه 
۱۹۸۰ میــالدی بــرای توصیــف ســاختارهای 
سیاسی- اقتصادی کشورهایی در جنوب شرقی 
آسیا باب شــد و سپس رد پای آن در کشورهای 

آمریکای التین پی گرفته شــد. راه مقابله با آن، گســترش بازار 
آزاد، واگذاری هرچه بیشتر امور اقتصادی به بخش خصوصی، 
مقابله با انحصارها و اتخاذ دیگر سیاست هایی دانسته شد که 
همگی ذیل «آزادسازی اقتصادی» یا «اقتصاد بازار آزاد» تعریف 
می شــدند. «اما در عمل، نتیجه سیاست های خصوصی سازی 
عکس آن چیزی شــد کــه وعــده اش را داده بودند؛ یعنی در 
مجموع، به تشــدید و تقویت رفیق بــازی در اقتصادهای این 
کشــورها منجر شــدند. دولت ها و سیاســت مداران با نفوذ و 
احزاب غالب، اگر نه مســتقیما بلکه به  گونه ای نیابتی آنچه را 
که در بازار عرضه شــده بود، مالک شدند و بر ثروت و قدرت و 

نفوذ سیاسی خود افزودند».
۲( ما آشنایان؛ آمریکای دیروز، خاورمیانه امروز

اگرچــه رفیق بازی یکــی از نگرانی های قطعی 
کشــورهای در حال توســعه به ویژه شمال آفریقا و 
خاورمیانه اســت؛ اما نباید تصور کرد سرمایه داری 
در کشــورهای غربــی و توســعه یافته از روز اول 
خالــی از چنین ویژگی هایی بوده اســت. به عبارت 
دیگر مکانیسم های این سرمایه داری رفاقتی زاییده 
فرهنگ اعراب یا مسلمانان نیست؛ بلکه نشان دهنده 
مراحل اولیــه تطور و تکامل ســرمایه داری در این 
کشورهاســت. به عنوان نمونه تجربه گذشته ایاالت 
متحــده و بریتانیــا منطــق مشــابهی را منعکس 

می کند. ســرمایه داران اولیه ای که اقتصاد ایاالت متحده را شــکل 
دادند، در گذشــته به عنوان بارون های دزد شــناخته می شدند. این 
ســرمایه داران، افرادی مثــل راکفلر و کارنگی هــا بودند که ثروت 
شخصی شان از طریق معامالت انحصاری خودی با بخش دولتی 
ماننــد انحصــارات و امتیازات در حوزه ســاخت خطــوط راه آهن 
حاصل شده بود. در بریتانیا نیز بنگاه های خصوصی دوران اقتصاد 
بریتانیــا بهــره عظیمی از همســویی منافع خاص خــود با منافع 

نخبگان دولت این کشور برده است.
۳( تسخیر بخش خصوصی به دست متصالن سیاسی

ســرمایه داری رفاقتی می تواند تداعی کننده معانی مختلفی 
باشــد که به «بافتار زیربنایی، نوع بازیگــران دخیل و ماهیت و 
قدرت مزیت خودی ها در کســب و کارها بســتگی دارد». عالوه 
براین چنین ساختاری «قدرت مالی و سیاسی را در دست اقلیتی 
متمرکز کرده و اکثریت جامعه را در وضعیت فقر مالی و ناتوانی 
سیاسی قرار می دهد». درواقع در جایی که دارایی های عمومی 
خصوصی سازی شده باشد، رفقای سیاسی به ذی نفعان اصلی 

این رفتار سخاوتمندانه دولت بدل می شوند. 
 شــواهد زیــادی در کشــورهای عربــی دربــاره تصــرف 
خصوصی ســازی وجــود دارد که به موجب آنها شــرکت های 
ســهامی عام در اختیــار بخــش خصوصی اغلــب متصل با 
رژیم قرار گرفته اســت. این وضعیــت در تونس واضح تر از هر 
کشــور دیگری بود که در آن مالکیت هشــت بنگاه از ۸۴ بنگاه 
خصوصی سازی شــده به دســت خانواده بن علــی قرار گرفت. 
همچنین تجربه مصر نشــان می دهد «تا سال ۲۰۱۱، بنگاه های 
متصل سیاســی حدود ۶۰ درصد از کل ســود بنگاهی مصر را 
کســب کردند...». بنا به ادعای مؤلفان، آنها ۳۸۵ بنگاه مصری، 
۴۹۷ بنگاه لبنانی و ۶۶۲ بنگاه تونسی به منزله بنگاه های متصل 

سیاسی شناسایی کردند.
۴( تجربه ایران

۱-۴) نه خصوصی، نه دولتی؛ مالکیت نهایی از آن کیست؟
روند خصوصی ســازی در ایران از اواخر دوران جنگ در سال 
۱۳۶۸ شــروع شــد. در این دوره برنده بخــش درخورتوجهی از 
خصوصی ســازی نهادهــا و بنیادهــای انقالبی بودنــد. مؤلفان 
معتقدند: «تقریبا نیمی از کل ســهام ۳۳۱ بنگاهی که در فاصله 
سال های ۱۹۹۴-۱۹۸۹ (۱۳۷۳-۱۳۶۸) به صورت کامل یا جزئی 
خصوصی سازی  شد، توسط ســازمان های نیمه دولتی مانند بنیاد 
شهید، ســایر نهادهای انقالبی و شــبه دولتی تصاحب شد». این 
وضعیت در دهه ۱۳۸۰ نیز به شــکل پیچیده تری ادامه پیدا کرد. 
اگرچــه از دهه ۱۳۸۰ به بعد و «به ویژه بعد از دوران احمدی نژاد 
فرایند شــتابناک انتقال دارایی ها آغاز شده بود؛ اما بخش بزرگی 
از این دارایی ها به بخش خصوصی کشــور واگذار نشــد؛ بلکه به 

شبه دولتی ها یا نیمه دولتی ها واگذار شد».
 با ایــن اوصاف مؤلفــان با نقد روایــت اســتثناگرایی ایرانی 
و روایت هــای روزنامه نگارانــه بیــش از حــد ساده سازی شــده، 

خاص بودگــی و ظرافــت تجربی بیشــتری به 
این موضوع بخشــیده اند و اســتدالل می کنند 
که حضــور مجتمع هــای نیمه دولتی پس از 
آزاد ســازی اقتصــادی شــباهت هایی کلی با 
تجربه ســایر اقتصادهای بــازاری نوظهور در 
میان کشــورهای آمریــکای التیــن و آفریقا و 
همچنیــن اروپای شــرقی دارد. باوجود این به 
نظر می رســد در برخی مواقع رصد داده ها در 
ایران از برخی از کشــورهای همسایه سخت تر 
و پیچیده تر اســت. نکته مــورد تأکید مؤلفان 

این اســت که در ایــران «مالکیت نهایی بســیاری از این بنگاه ها 
عمدتا برای اعضای خود دولت نیز مشخص نیست، چه برسد به 

محققان یا عموم جامعه».
۲-۴) اقتصاد ایران در دستان یک نهاد نیست

پژوهشگران در این کتاب براســاس پنج بخش اقتصادی پنج  
گونــه متفاوت از مجتمع هــای بنگاهی را برجســته می کنند که 
عبارت اند از: دولتی، شــبه دولتی، صندوق بازنشســتگی، استانی 
و خصوصی. این یافته ها، مطالعات پیشــین درمــورد ایران را که 
از شــواهد غیرموثــق تک مــوردی و تعمیم نتایج آنها اســتفاده 
می کردنــد، مانند تمرکز کلــی اقتصاد در مجتمع هــای بنگاهی 
وابســته به عنوان مثال به نیروهای نظامی یا هر مجموعه دیگری 
زیر ســؤال می برنــد. درواقع مؤلفــان تأکید می کنند کــه باید از 
نگاه های ژورنالیســتی نســبت به مســائل پیچیده اقتصاد ایران 
یا دیگر کشــورهای خاورمیانــه پرهیز کرد. از نظــر آنها مالکیت 
خصوصــی در ایران وجود دارد؛ اما در موقعیتی بینابینی اســت. 
عالوه بر این، آنها درباره رئوس کلی اقتصاد در ایران معتقدند «هر 
بخش اقتصاد کم   وبیش به صورت انحصار چندجانبه اســت؛ اما 
آن انحصار چندجانبه به معنای نبود رقابت یا 

بهبود سازنده نیست».
رفاقتی در خاورمیانه:  کتاب «سرمایه داری 
کســب وکار و سیاســت از آزادســازی تا بهار 
عربی» اثر اســحاق دیوان، عادل مالک و ایزاک 
آتیــاس و ترجمه محمدرضــا فرهادی پور در 
نشر شیرازه در ۶۸۰ صفحه منتشر شده است. 
بــرای تهیه کتاب از طریق صفحه اینســتاگرام 
برگ بــرگ اقدام کنید. با اســکن بارکــد زیر به 

برگ برگ بپیوندید.

معرفی کتاب سرمایه دارِی رفاقتی در خاورمیانه
 کسب وکار و سیاست از آزادسازی تا بهار عربی

یک
مدت های زیادی می شــود که آنها میهمان میادین بزرگ و حتی کوچک شــهر 
شده اند؛ می گویم شــهر چون از آبادی مشخصی صحبت نمی کنم، بلکه منظورم 
شــهرهای زیادی اســت که آنها را می شناسند و به دیدنشــان در میادین مختلف 
عادت دارند، فرقی هم نمی کند که اندازه این شــهر چه عددی را نشــان می دهد، 
آنها هســتند، دور دایره میادین، حلقه می زنند و با هم گپ و گفت می کنند. گاهی 
اوقات هم ساکت و جداافتاده از یکدیگر در دود سیگارهایشان گم می شوند. خیلی 
وقت است که می خواهم چند ســاعتی در کنارشان باشم، یک بار در شمال و یک 
بار هم در جنوب و چند سال پیش هم در شیراز گفتم دل را به دریا بزنم و اوقاتی 
از ســفر را من هم دایره نشــین این میادین باشــم، اما نشــد. تا اینکه دو یا سه روز 
پیش خبر از راه رسید، به زودی هوا ســرد می شود. خوشحال شدم، برای سرمایی 
که می خواســت کمی دســت و پای آفتاب دلگیر این روزها را جمع کند، اما باز به 
آنها فکر کردم، ســرما جمعشــان را قاب می گیرد، چون کمی بیشتر به هم نزدیک 
می شوند و در هم می لولند. گاهی آتشی روشن می کنند، درون یک حلبی فرتوت و 
گرمایش را به عدالت نفس می کشند. در خنکای هوا بیشتر دیده می شوند، عجیب 
به نظر می رســند، برای همین نگاه رهگذران گرفتار شــهر را می دزدند. باور کنید 
حال و روز ســخت آنها در سرما دیدنی تر می شــود. آه می کشیمشان و در سرسام 
شــهر مثل بخار دهان محو می شوند. شــما هم احتماال می گویید آنها چه طاقتی 
دارند که در ســرمای هفت صبح ایســتاده اند تا نانی پیدا شود. همان جمله اوستا 
رضا که که ترجیع بند حرف هایش بود و مدام می گفت نان درآوردن خیلی ســخت 

شده است...!
دو

روبه روی پنجره خانه ام در گوشه دورافتاده ای از پایتخت، میدان کوچکی هست 
که هر وقت از باال نگاهش می کنم، شبیه یک فنجان قهوه است. تکان نمی خورد. 
مبهوت روی زمین نشســته اســت و جانش را پناه آنها کرده است. پنجره هایی که 
رو به سیمای درد باز می شــوند انگار جانی مضاعف دارند و به سادگی می توانند 
تمام وجود آدم را درگیر کنند. گاهی سرم را تکان می دهم که افکارم به هم بریزند 
و بعد برای خود تصویر تازه ای درست می کنم. مثال هرازگاهی فکر می کنم میدان 
می خندد و آنها دندان های زخمی و ناخوش این لبخند هستند که بیرون می ریزند. 
می گویند ما کارگران ساختمانی هستیم اما همین خودش یک عالمت سؤال است 
کــه آیا واقعا یک ســاختمان با آن همه آجر و ســیمان و خــاک و گچ روی دوش 
این آدم های خســته باال می رود؟ این را در همان میــدان کوچک روبه روی پنجره 

خانه ام از رضا پرســیدم. چند روز پیش همین که زمزمه ســرمای هوا شروع شد، 
یک روز صبح از خانه بیرون زدم و یکراســت رفتم و یک پا در همان میدان کوچک 
ایســتادم. حسابی چشــم چرخاندم. همه آنها مثل هم بودند با رنگ های متنوعی 
که جامه هایشــان را شبیه بناهای فرسوده قدیمی کرده بود. رضا را انتخاب کردم. 
جلو رفتم، جلوی او ایستادم، کمی نگاهش کردم، خندید، گفتم خبرنگارم، سکوت 
کرد، ســاده و خیلی ساده با کمی لبخند در پاســخ به برق چشمانش گفتم با من 
صحبــت می کنی؟ گفت نامم رضاســت اما بچه ها رضا دردانــه صدایم می زنند. 
۱۸ســاله بود. خودش گفت ۱۸ساله هســتم. وقتی از او پرسیدم چند سال داری، 
پاســخش این بود: «چندساله به من می خورد»؟ نمی دانم چرا این را گفت اما من 
هم ترسیدم جوابش را بدهم، می خواستم بگویم ۳۰ سال اما سکوت کردم. گفت 
۱۸ساله شــده ام. لهجه شیرینی داشت. کالمش را دوست داشتم. صدایش که در 
گویشــش گره می خورد یاد فیلم شیر سنگی می افتادم. سفت و محکم می ایستاد 
و سفت و محکم می نشست. شانه های پهنی داشت و دستانش بزرگ بودند. با او 
که دســت دادم، دستانش تا مچم باال آمدند. برای لحظه ای فکر کردم که دستانم 
گم شده اند. خشک بود، شبیه برزنت یا شاید شبیه عکس هایی که زمین های خشک 
را نشــان می دهند، ترک های بزرگ داشــت. کف دســت هایش را می گویم. از راه 
دوری می آمد. از بخش دیگری از زمین های ســرزمینم. نان برای خانه اش می برد. 
آخریــن فرزند خانه بود که نقش بزرگ ترین فرزند مــادرش را ایفا می کرد: «من از 
همه کوچک ترم. دو تا برادر دارم، دو تا خواهر که همه از من بزرگ تر هســتند اما 
برادرهایم کمکی نمی کنند. خواهرهایم ازدواج نکرده اند. پدرم فوت کرده است و 
خرج مادر و خواهرهایم با من اســت». کار در ساختمان را از همان شهر خودشان 
آغــاز کرده بود. تا چند ســال آجر بــاال می برده و نخاله پایین می آورده اســت اما 
می گوید چندســالی می شود که تقریبا همه کاری بلد است. تعجب می کنم. برای 
یک ۱۸ساله از چه زمانی باید کار در کارگاه های ساختمانی آغاز شده باشد که چند 
ســال بار روی شانه هایش بگذارد و چند ســال هم باشد که همه کاری بلد است. 
دوباره به دســتانش نگاه کردم. باز شبیه عکس هایی بود که زمین های ترک خورده 
و خشک را نشان می دهد. از او با طعم لبخند پرسیدم که واقعا این ساختمان ها را 

شماها می سازید که خنده اش کش آمد.
یک نان بیار خانواده که ۱۸ســاله است و از شهرش جدا شده، به پایتخت آمده، 
نامش کارگر ســاختمانی اســت و مادرش خیلی قبل ترها به او دردانه گفته بوده 
است، چون یک تنه برای خانه نان می برد. وصف دردانه بودنش هم تا تهران آمده 

است. چقدر درآمد داری آیا کفاف خرج خانه را می دهد؟

ناصر همدانی یکی دیگر از آدم های میدان بود. ۲۵ســالش می شد. زن داشت 
و دو فرزند کوچک. پاســخ این پرسشم را او داد. نمی دانم چرا فکر کردم می تواند 
برادر دوقلوی رضا باشــد. جامه اش، دستانش، کاله بافتنی روی سرش که قبل از 
شــروع پیشانی ایستاده بود و دستان بزرگش که شــبیه زمین های ترک خورده بود، 
بی وقفــه رضا را تکرار می کــرد. «در بهترین حالــت روزی ۳۰۰ هزار تومان درآمد 
داریم. حاال شــما حساب کن ببین در ماه چقدر می شــود. البته ما اگر بتوانیم یک 
هفته دائم ســر کار باشــیم خدا را هزار بار شــکر می کنیم اما یادم نمی آید هر روز 
یک ماه را سر کار بوده باشم. زمستان ها که دیگر بیشتر تعطیلیم و در میدان چرت 

می زنیم».
بازار ساخت وساز مســکن نیاز به بازخوانی ندارد. همه می دانند که در شرایط 
حاکم بر اقتصاد کشور احتماال بسازبفروش ها هم ترجیح می دهند هر روز میهمان 
چهارراه استانبول شــوند. وقتی بسازبفروش ها بی کار شــوند کارگران ساختمانی 
هــم چاره ندارند جز اینکه به میدان های شــهر پناه بیاورنــد. «حداقل این گونه به 
خیابان هــا نگاه می کنند و از رفت و آمد ماشــین ها و از دیدن آدم هایی که شــاید 
هرازگاهــی بخندند لذت می برند». این جمله آخری را ناصر گفت. لهجه شــیرین 
شهروندان تبریزی را داشت که دل آدم را می برد. او می گفت ما خیلی کاری باشیم 
نصــف ماه را کار داریــم. کارگرها روزی ۳۰۰ هزار تومان بگیرند، کالهشــان را باال 
می اندازند، اوستاکارها هم با روزی ۵۰۰ هزار تومان دست و پایشان را گم می کنند.
ناصــر کمی گرد بــود، از آن آدم های فربه که دگمه های پیراهنشــان از یکی تا 
دیگری شبیه لبخند می شود. شاید برای همین تمام صورتش پر از اخم و خستگی 
بــود چون پیراهِن تنش حداقل با پنج یا شــش لبخند که بــه هم دل داده بودند، 
پیکرش را دربر گرفته بود. نکته تلخ حرف های ناصر مسئله بیمه بود. او می گفت، 
زمان زیادی است که آرزوبه دل مانده ایم تا بیمه شویم. کارگرهای ساختمانی دیگر 
به مشکل بیمه عادت کرده اند. نداشتن بیمه را با دکترنرفتن جبران کرده ایم. خیلی 
از ما پر از زخم و وصله پینه های چروک شــده ایم که دارو و درمان هم کاری برای 
آنها نمی کند. رضا دردانه با خنده وســط بحــث آمد که ناصر خان دندان هایت را 

نشانش بده...!
سه

بیمه کارگران ســاختمانی از آن بحث هایی اســت که آن قــدر بوده و به جایی 
نرســیده که احتماال مدیران و برنامه ریزان اجرائی، نمایندگان مجلس، کارشناسان 
و اهالــی خانه کارگر به بودن و بطالتش عادت کرده اند. کارگران خانه ای هم البته 

دارند در حوالی خیابان کارگر که سقفش برای همه کارگران سایه ندارد.
معلوم نیســت یک بیمه چقدر باید مشــکل و کار داشته باشد که کلی متولیان 
ریز و درشــت از میدان بهارستان تا ســاختمان خانه کارگر در حوالی خیابان کارگر 
هنوز نتوانســته اند این کمترین حق بشری را برای کارگران ساختمانی مرتفع کنند. 
اصالحیه ماده ۵ بیمه کارگران ســاختمانی اواخر ســال ۹۹ وارد مجلس شــد و 
اوایل ســال ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس رفت. این طرح که می توانســت مشکل 
بیمه کارگران ســاختمانی را حل کند، همان زمان برای بررسی بیشتر به کمیسیون 
اجتماعی برگشــت خورد. قــرار بود ظرف مدت کوتاهی طــرح مجددا به صحن 
بازگردد و به رأی گیری گذاشــته شــود، اما نه تنها در سال ۱۴۰۰ اصالحیه به صحن 
برنگشــت، بلکه زمانی که در فروردین ۱۴۰۱ در صحن به رأی گیری گذاشته شد، با 
ایراد یکی از نمایندگان مجددا به کمیســیون اجتماعی بازگشت. البته ظاهرا طرح 
فوق به صحن بازگشــته است، اما همچنان معلوم نیســت بیمه این کارگران چه 
زمانی می خواهد به خان آخر برســد. کاش بوروکراســی های اجرائی می دانستند 
که دهلیزهای فشــل و زمان بــر آنان به قیمت ماندگاری چــه دردها و زخم هایی 

تمام می شود.
چهار

میکائیل صدیقی، رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ســاختمانی استان 
کردستان و مشاور کانون عالی کارگران ساختمانی سراسر کشور، با اشاره به شرایط 
دشوار کارگران ساختمانی کشور می گوید: در سال جاری، وضعیت ساخت وساز به 
دلیل شرایط اقتصادی کشــور خوب نبوده؛ به طوری که می توان ادعا کرد رکود در 
بخش ساخت وســاز حاکم است، خیلی از کارفرمایان جرئت ورود به این بخش را 

ندارند و ریسک نمی کنند در ساخت وساز سرمایه گذاری کنند.
او ادامه می دهد: در این شــرایط، طبیعی  اســت که ســرمایه ها به بخش های 

دیگری رفته که ریسک کمتری دارند.
صدیقی با بیان اینکه «امسال شرایط خوبی نداشتیم» به ایلنا می گوید: از ابتدای 
سال، فقط ۵۹ هزار و خرده ای جواز کسب در استان تهران صادر شده است. استان 
تهران معموال گســترده ترین و پرساخت وسازترین اســتان کشور است؛ بنابراین اگر 
آمار ناچیز تهران را به سراســر کشور تعمیم دهیم، برآورد کلی ناامیدکننده است. 
بدون تردید دود این اوضاع قبل از همه به چشــم کارگران این بخش رفته اســت؛ 
هــم بی کاری کارگران ســاختمانی افزایش یافته و هم بیمه کارگران ســاختمانی 

معطل مانده است.
این آثــار منفی به گفتــه صدیقی، معلول بی کاری گســترده اســت: کارگران 
ســاختمانی بی کار شــده به اجبار رو به مشــاغل دیگر آورده اند؛ مشــاغلی که در 
زمره مشــاغل کاذب جای می گیرند. اینها در اســتان های بزرگ و در کالن شــهرها 
دست فروشــی می کنند و در اســتان های مــرزی، کولبری. حتی به خارج کشــور 
مهاجــرت می کنند. این مهاجرت، تبعاتی دارد؛ کارگران و اســتادکاران متخصص 

ســاختمانی در کشورهای همسایه، معموال به کارهای نامرتبط مشغول می شوند. 
استادکار داریم که در کردســتان عراق ظرف شویی می کند یا در رستوران گارسون 
است. این شرایط غمبار در شأن کارگران و استادکاران ایرانی نیست و مسئوالن باید 

پاسخ گوی این وضعیت باشند.
مشاور کانون عالی کارگران ساختمانی کشور اضافه می کند: هیچ زمان شرایط 
زندگــی کارگران جزء اولویت های تصمیم ســازان نبوده اســت. امروز در اســتان 
کردســتان ۵۰ درصد کارگران و استادکاران ســاختمانی بی کارند؛ در میان باقی نیز 
نیمه بی کار و موقتی کار زیاد داریم؛ کارگری که سر میدان می ایستد و در ماه نهایت 
۱۰ یا ۱۵ روز کار دارد یا اســتادکاری که روزمزد کار می کند، شاید فقط یک سوم ماه 
را شاغل باشــد. هوا که رو به سردی برود، آمار بدتر می شود؛ در فصول سرد سال 

شاید ۲۰ درصد کارگران هم سر کار نباشند.
صدیقی آمارها را جمع بندی می کند: شــواهد عینی نشــان می دهد ۵۰ درصد 
استادکاران ساختمان بی کار هســتند و به اجبار به شغل های دیگر روی آورده اند؛ 

شغل هایی که هیچ تناسبی با تخصص و مهارت آنها ندارد.
در ایــن میــان، اصالحیه بیمــه کارگران ســاختمانی همچنان در کمیســیون 
اجتماعی مجلس معطل مانده و به صحن نمی آید. رفت و برگشت این اصالحیه 
در راهروهای مجلس، ســه سال تمام به درازا کشیده و در این بازه زمانی طوالنی، 

حتی یک کارگر ساختمانی جدید بیمه نشده است.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ســاختمانی اســتان کردستان از این 
اهمــال طوالنــی انتقاد می کند و می گوید: ســه ماه پیش دربــاره اصالحیه بیمه 
در مجلــس رأی گیری شــد؛ روز اول، موارد اصلی اصالحیه تصویب شــد، اما در 
روز دوم، یــک نماینده به جزئیات یک بنــد از اصالحیه ایراد گرفت و این اصالحیه 
برگشت خورد به کمیسیون اجتماعی و اکنون سه ماه است که طرح در کمیسیون 

اجتماعی گیر افتاده است.
صدیقی با بیان اینکه «خیل عظیمی از کارگران ســاختمانی کشور مدت هاست 
که در صف بیمه ایستاده اند و این صف اصال جلو نمی رود»، می گوید: پیگیری های 
ما نشــان می دهد بیش از ۵۰۰ هزار کارگر ســاختمانی در صف بیمه هســتند. این 
آمار یعنی ۵۰۰ هزار خانواده در کشــور فقط منتظر یک اصالحیه هســتند که فقط 
اصالحیه است و نیازی به تأیید شورای نگهبان هم ندارد؛ فقط نمایندگان مجلس 
تصویــب کنند، کار تمام اســت. بنابرایــن ۵۰۰ هزار خانواده منتظــر تصویب یک 
اصالحیه توسط نمایندگان مجلس هســتند تا بتوانند از اولین و ساده ترین حقوق 
شــغلی خود یا همان «بیمه تأمیــن اجتماعی» بهره مند شــوند. اصل ۲۹ قانون 
اساسی تأکید دارد بیمه حقی است همگانی و باید تمام کارگران کشور بدون استثنا 

بیمه شوند؛ این اصل قانونی دهه هاست اجرا نشده.
او اضافه می کند: ســه ســال است بیمه کارگران ســاختمانی متوقف شده؛ در 
این مدت هیچ کارگر ساختمانی بیمه نشــده است. نه تنها کارگران بیمه نشده اند، 
بلکه دست تأمین اجتماعی باز بوده که بیمه کارگران ساختمانی -که واقعا کارگر 
هستند- را قطع کند به این بهانه که منابع کافی ندارد؛ در حالی که سازمان هر سال 
۱۵ درصد از هزینه جواز کســب را از کارفرمایان به خاطر بیمه کارگران ساختمانی 
گرفته ؛ هفت درصد هم هر ماه از کارگران بیمه شــده گرفته اســت. چرا وقتی سه 
سال است هیچ کارگر جدیدی بیمه نشده، چند هزار میلیارد تومان در همین مدت 

بابت بیمه کارگران ساختمانی گرفته اند؟ این پول ها کجا رفته؟
صدیقی این شرایط را محصول استیالی رویکرد سرمایه داری می داند و اضافه 
می کند: اگر جز این بود، خیلی پیش از این، اصالحیه بیمه کارگران ســاختمانی به 
تصویب می رســید. یک اصالحیه یک بندی نباید سه ســال در راهروهای مجلس 
شورا معطل بماند. در این مدت، ما تشکل های کارگری به شیوه های مختلف پیگیر 
کار بوده ایم؛ با نمایندگان مجلس صحبت کرده ایم، نامه نوشــته ایم، اما نتیجه ای 

حاصل نشده است.
او در پایــان می گوید: واقعا نمی دانیم چرا اصالحیه بیمه کارگران ســاختمانی 
تصویب نمی شــود؟ نمایندگان مجلس باید پاســخ گوی کارگران باشــند و به این 
ســؤال پاســخ دهند که وقتی با یک امضا می توانند ۵۰۰ هزار خانــواده را در این 
شرایط اقتصادی از حق بیمه شــدن برخوردار کنند، چرا تعلل می کنند؟ چه کاری 

از این مهم تر دارند؟
پنج

از میدان که خارج می شوی بارش روی شانه هایت می ماند. زندگی چند ساعته 
در دایره های شــهر با کارگران ساختمانی، شــبیه حلقه کوچکی از آدم هاست که 
دور هم ایستاده اند و اندوه پیچیده ای را دست به دست هم می دهند. در این دایره 
همه چیز سرگیجه می گیرد، حتی رهگذرانی که از کنار آن می گذرند و آه می کشند 
که چگونه در ســرمای صبح می شــود در هم لولید تا دســتی دراز شود و اندکی 
زندگی را بی دریغ تعارف کند. حتما دیوار تمام ســاختمان های شــهر که کارگران 
ساختمانی از آن باال رفته اند، گفتنی های زیادی دارند؛ کاش می شد سخن بگویند. 
خط فقــر ۱۸ میلیون تومانی با درآمدی که در ماه به زور قدش به نصف خط فقر 
هم نمی رســد و آدم هایی که بیمه برایشان رؤیا شده است اما حجم کارشان کمر 
را خم می کند؛ کلمات، توانی برای حیات ندارند. با اوســتا رضا شاید بیشتر از همه 
صحبــت کردم، اما او کمتر از همه حرف زد. پیر بود، شــاید ۷۵، ۷۶ یا ۷۷ ســاله. 
کلماتش در هم گره داشــت، مفهوم نبود، جز این جمله اش که هی تکرار می شد: 

« نان در آوردن خیلی سخت شده است...!».

گزارش «شرق» از چند ساعت حضور در یکی از میادین شهر و در کنار کارگران ساختمانی

پنجره خانه ام، قابی از درد
مهر

پور، 
گري 
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