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ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ

وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﮐﻮﻟﺒﺮان ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪی ،ﻓﺴﺎد ،راﻧﺖﺧﻮاری و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺎﻧﺘﻪآ ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗـﺎﻧﻮن ﮐـﺎر ،ﺑﯿﻤـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎﻧﯽ
اﺟﺒﺎری اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻼ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ) (ILOﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮدهداری ﻣﺪرن ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺑﺮدهداری ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ در ازای دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺎﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ راﯾﮕﺎن ،در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﯿﻤﻪ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ و راه ﻓﺮاری ﺑﺮای رﻫﺎ ﺷﺪن از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺪارد .اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن از آﻣﺎر  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ »ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺪرن« ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ  Walk Free Foundationﮐﻪ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﺮان ﺟﺰو ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺮدهداری
ﻣﺪرن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد در
ﺳﺎل  ،۲۰۱۹دﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر دارای ﺑﺮدهداری ﻣﺪرن ردهﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی را در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﯿﮑﺎری ،ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻧﺒﻮد ﺑﯿﻤﻪ و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺣﻮادث ﮐﺎر در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۰درﺻﺪ ﺣﻮادث ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن روی ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ،زﻣﺴﺘﺎن ،ﻓﺼﻞ رﯾﺰش ﮐﺎر ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ و
ﻧﺒﻮد ﭘﻮل در دﺳﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و ﻣﺮﻣﺖﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺤﺮان
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯿﮑﺎری ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺶ از ۱۵۰
ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار
ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ،دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم
ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ و ﻧﺒﻮد ﭼﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺶﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻼ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪن
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺗﯽ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ :آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻬﺎرت
و ﻗﺮارداد ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻧﻈﺎم ﺳﻬﻤﯿﻪای
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان درﺳﺎل  ۱۳۹۱در ﻣﺠﻠﺲ را در ﭘﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺮﻓﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ
دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪادی ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان
ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺷﻤﻮل
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﻫﻔﺖ درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دﭼﺎر ﺑﯿﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻋﻬﺪه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ و ﮐﻮﻟﺒﺮی
دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺗﯽ در ﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﺑﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﯽﺷﻮد«.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﻣﻘﺮری ﺑﯿﮑﺎری ﯾﺎ ﻏﺮاﻣﺖ اﯾﺎم ﺑﯿﮑﺎری ﻧﯿﺰ
ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ .در دوران ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻗﺮارداد ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را از ﺷﺶﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﻪﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،از ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ از
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن
اﻣﺎم ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺮﮐﺰ از اﻋﻄﺎی
ﮐﻤﮏ ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ.

ﺧﻮدﺳﻮزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض
 ۲۷آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  ۴۵ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺘﺶ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺸﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی
زد و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﺲ از آن ،در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش روﯾﺪاد  ،۲۴ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﯿﻤﺎران
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﯿﻤﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﺪ .ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﻪ و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاد و وزارت ﮐﺎر از ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺑﯿﻤﻪ او ﺧﻮدداری ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی و رواﻧﯽ ﺑﻮد ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی ﮐﺮد .ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ و رواﻧﯽ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﺮدی را در ﭘﯽ
دارد ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﺧﻮد از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺎرﮔﺮان زن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﻮرآﺑﺎد دﻟﻔﺎن در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ آﻣﺪه و در ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺴﯽ از اﯾﻦ زﻧﺎن،
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻟﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ۱۱ ،ﻫﺰار ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﺑﯿﮑﺎر وﺟﻮد دارد .ﭘﺪﯾﺪه
ﮐﺎر روزﻣﺰد زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ آن ﻫﻢ از ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ
و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮان
ﻣﻌﺘﺎد دارﻧﺪ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ و
ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ اﺳﺖ ۶۰ .درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮان و اﺳﺘﺎدﮐﺎران ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در
اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﻮﻟﺒﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻣﻨﻄﻘﻪ اوراﻣﺎﻧﺎت ۵ ،ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮز
ﻋﺮاق ،ﺑﺎ ﮐﻮﻟﺒﺮی ﺧﺮج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻮﻟﺒﺮی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺑﯿﮑﺎری وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوز
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﺑﯿﮑﺎری وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﺮاردادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﻤـﯽﮔﯿﺮد و اﯾـﻦ ﮐـﺎرﮔﺮان ،ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻤـﻪ ﺑﯿﮑـﺎری ﻧﯿـﺰ ﻧﺪارﻧـﺪ.
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ از
اﻋﺘﺒﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،ﯾﮏ ﻫﺰار و
 ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺪارﻧﺪ،
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر،
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﮐﻮﻟﺒﺮان ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪی ،ﻓﺴﺎد ،راﻧﺖﺧﻮاری و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻨﺒﻪ  ۱۵آذر  ۱۳۹۹ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵دِﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۲۰

