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 هقؼهَ

ّقتی صضبت اف کاؿگـاى ماعتواًی ػؿ ایـاى هیيْػ، بضج بـ مـ ػمت کن ػّ هیلیْى کاؿگرـ ػؿ 

گنتـٍ کل رغـافیای ایـاى امت. ػقیقا ػؿ ًقطَ هقابل تلقی غیـ هؼتبـ اف بیل ّ کلٌر  ّ ػرورلرَ، 

بؼًَ اصلی کاؿگـ ماعتواًی ػؿ ایـاى هتيکل اف کاؿگـ صٌؼتی هاُـ امت کَ چِرـٍ ررغرـافریرای 

ىِـی ّ کيْؿی ؿا با ػواؿات ّ تامینات ّ اهاکي هنکًْی لْکل یرکرنرـ ػگرـگرْى مراعرترَ 

امت. ػؿ گْىَ گْىَ آى عطَ ؿّی عاک بنـػت برـ  ّ براػ فیربرایری ّ ؿفراٍ ّ رر ل عرلر  

هیيْػ، ّ فیـ ُواى عاک تل بقؿگی اف پیکـ ػؿ ُن کْبیؼٍ مافًؼگاى ّ تْقؼات بؼیِی آًِا بـای 

فًؼگی آبـّهٌؼ، ػؿ  صنـت ػمتوقػ ّ ىـایظ قابل قبْل بـای عْػ ّ عاًْاػٍ  اًباىتَ هریرگرـػػ. 

صٌؼت ماعتواى بـای کاؿگـاى ماعتواًی گْؿمتاى ؿّی عاک امت. روؼیت بقؿگی اف کاؿگـاى 

ػؿ هیاى هغاطـٍ ػائوی هـگ ػؿ عْػ هیلْلٌؼ، تا عْه ىاًل تـیي آًِا با کْلَ باؿی اف تضقیرـ 

ّ تِیؼمتی بَ اهیؼ اًؼک ؿهقی بـای تکـاؿ ؿّف هيابَ،ىایؼ ؿاٍ عراًرَ ػؿ پریرو برگریرـػ. آهراؿ 

باالی کيتاؿ کاؿگـاى ماعتواًی ػؿ ایـاى باّؿ ًکـػًی امت. اموو ؿا گؾاىترَ اًرؼ "مرْاًرش" 

هضیظ کاؿ. اها ایي ًَ تصاػف ّ بؼبیاؿی، بلکَ ایي کاؿفـها امت کَ هیرکريرؼو ػّلرت ّ هرزرلرل 

امت کَ هیکيؼو ىـایظ کاؿ، فقؼاى ػمتوقػُا ّ فقؼاى م هتی امت کَ هیکيؼ. رْاف ماعرت ّ 

ماف بَ فباى فاؿمی ارافٍ ًاهَ قاًًْی ّ ىـػی بـای قتل هْرْػاتی بَ امن کاؿگرـ ؿا ًریرق برَ 

 بـعْؿػاؿ باىؼ! ُوـاٍ ػاؿػ، فقظ بَ ایي ىـط کَ ماعتواى هْؿػ اىاؿٍ اف اؿتفاع  باًؼافٍ کافی

ؿا برـ عرْػ ػاؿػ. ایري قراًرْى  5352قاًْى بیوَ ارباؿی کاؿگـاى ماعتواًی ػؿ ایـاى هِـ مال 

)ظاُـا، ػؿ صـف ّ ًَ ُـگق ػؿ ػول ( کاؿگـاى ؿا ػؿ هقابل مْاًش هـگربراؿ هرضریرظ کراؿ بریرورَ 

بـای اّلیي باؿ قاًْى بیوَ ُای ارتواػی ًاظرـ برـ بریروراؿی ّ فرـمرْػگری  5386هیکـػ. مال 

ًاىی اف کاؿ ماعتواًی ػؿ ػمتْؿ طبقَ صاکن قـاؿ هیگیـػ کَ ػو ، بزق هقعـفرات ّ الطرائر ت 

اگـ فقؼاى بیوَ ػؿهاًی بـای ػّ هیلیرْى اف طـف  ًِاػُای ػّلتی ّ هزلل ّرْػ عاؿری ًؼاؿػ. 

کاؿگـ صٌؼتی ماعتواًی هنتلقم یک ػمتگاٍ ػّلتی ػؿىـاکت با هزلل قاًًْگقاؿ هبتٌی بـ یک 

ػمتگاٍ بگیـ ّ ببٌؼ پلینی باىؼ، ایي هلقّهات فـاُن بْػٍ امت. اگـ فقؼاى بیوَ ػؿهراًری برـای 

ػّ هیلیْى کاؿگـ صٌؼتی بؼّى ىکاف ّ تنلین ّ تُْن ػؿ صفْف عْػ کاؿگـاى غیـ قابل تصْؿ 

 بٌظـ هیـمؼ، ػٌصـ اًزوٌِای صٌفی فؼاالًَ ػؿ تاهیي ایي ىـایظ اف پا  ًٌينتَ امت. 

ػؿ آغاف بکاؿ ػّلت ابـاُین ؿئینی ّ ػؿ تافٍ تـیي بـؿمی هزلل پـًّؼٍ بیوَ ُرای اررتروراػری 

کاؿگـاى ماعتواًی با بي بنت "هاػٍ پرٌرذ" ػؿ تراهریري برْػررَ ؿّبرـّ ىرؼ. اػاؿٍ بریرورَ ُرای 

ؿا بِن ؿیغت. یک ًنرل  مالِا ّػؼٍ ّ ّػیؼارتواػی ىاًَ باال اًؼاعت ّ با یک ًُچ کامَ کْفٍ 
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اف هیلیًِْا ػضْ عاًْاػٍ کاؿگـاى ماعتواًی ػؿ ایـاى ػؿ فیـ چـاغاى ملنلَ بی پایاى  تؼّیي ّ 

تصضیش ّ تصْیب  هاػٍ پٌذ ػؿ صنـت یک بیوَ فکنٌی اف ػؿػ ّ فرـمرْػگری ّ تربراُری برغرْػ 

پیچیؼًؼ. اکٌْى ػّؿ ػیگـی اف بافی اص صیَ ُا ػؿ باال ّ ػـیضَ ًْینری اف پرایریري ػؿ اًرترظراؿ 

بغو ماعتواًی طبقَ کاؿگـ ػؿ ایـاى ًينتَ امت. ػؿ پيت بام ػفاتـ اًرزروري ُرای مراعرتروراًری 

ّیلْى بؼمت گـفتَ اًؼ کَ بافاؿ عؼهات اًزوي ُا ػؿ ّقت عـیؼى، ػؿ ایزاػ ىرکراف ّ ػؿ ػاهري 

 فػى بَ ضؼف ّ ًاباّؿی ػؿ هیاى کاؿگـاى ٌُْف اف طـف طبقَ صاکن عـیؼاؿ ػاؿػ. 

مراعرتروراًری هرْضرْع   –هـّؿی  بـ ؿئْك تضْالت  ّ کيوکو صْل هْقؼیت کراؿگرـاى فصرلری 

ًْىتَ ُای ایي رقٍّ ؿا تيکیل هیؼُؼ کَ ترورـکرق آى برـ ؿّی ضرـّؿت یرک صرف ّ هربراؿفٍ 

صرـف صنرا  ؿاػیکال ػؿ ؿاٍ تضق  بیوَ ُای ارتواػی ّ بیوَ بیکاؿی بـای کراؿگرـاى  امرت.  

 ًْىتَ ػؿ آى ع صَ هیيْػ کَ: 

اّال، اًزوي ُای صٌفی یک ػاهل فؼال، یک اؿگاى هنتقیوا ػّلتی ػؿ هیراى کراؿگرـاى ُنرترٌرؼ ّ 

 بـػکل آًچَ اػػا هیيْػ یک هاًغ ػؿ ؿاٍ بـعْؿػاؿی کاؿگـاى اف بیوَ ُا ػول هیکٌٌؼ.

حاًیا، ًقو هغـ  اًزوٌِا ػؿ ایزاػ تفـقَ، اًتظاؿ ّ تنلین بایؼ فؼاالًَ افيا ّ عٌخی ىْػ ّ هرْؿػ 

 هقابلَ قـاؿ  بگیـػ.

 5411آذر 
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 وگاَی بٍ سزگذشت قاوًن بیمٍ اجتماعی کارگزان ساختماوی

 ي وقش اوجمه َای صىفی کارگزان ساختماوی 

ساختماانای در ایاران یاف سارفصا    –سرگذشت پرونده بیمه های اجتماعی کارگران فصلی 

سراسر سیاه و ننگین از حکومت سرمایه در جغرافیای ایران است. در پهاناای پاناجااه ساا  

صحنه سیاسی و اقتصادی جامعه و کریدورهای قدرت اجرایی و قانونی از تب و تاب مربوط 

به بیمه کارگر فصلی ساختمانی، رنگ آسودگی بخود ندیاد. در سالاسالاه بای پاایاان و عابا  

قوانین و اصالحیه ها، در رگبار پر سر و صدای بیانیه ها و دستورالعم  ها تشاخایاو خاود 

نمایی یف شبکه بهم بافته  از سیاستمداران و دوایر حکومتی غیر قاب  اجتناب است کاه در 

سااخاتاماانای بارای خاود یاف   –دشمنی و تحقیر و فرودستی علیه جمعیتی از تاباار فصالای 

"سرگرمی" مخوف و بیمارگونه ساخته اند. از منطق سود و از کارکرد سرمایه انتظاری جز 

پلیدی و دشمنی نمیتوان و نباید داشت. مفاهیم قانون و نظم و عدالت طبقه حاکم خاطااب باه 

طبقه کارگر در پایه ای ترین و متداو  ترین بیان جز تسلیم و استثماار و تاهایادساتای بادقات 

 سازمان یافته فراتر نمیرود. 

 : قبًَى بیوِ اجببری  کبرگراى سبختوبًی 2463سبل 

ؿاستّأی اعُ اػ ایجاص ؿاستّاْ یا تٛؿعٗ ؿاستّاْ ٚ یا تجدضیدض تدٕدا   کاعگغاْ كاغً صع کاع٘ای

٘دای اتدتدّداعدی صع ِدمداتدً  ایٓ لأْٛ ٔؼص ؿاػِاْ تیّٗ  ٚ تشغیة ِغتٍٛ تآْ تتغتیة ِٕضعد صع

 ٌیٕک .دٛاصث ٔاكی اػ کاع تیّٗ سٛإ٘ض كض

  

 قبًَى بیوِ اجتوبعی کبرگراى سبختوبًی )پیطٌْبد ضد( 2437

اي تٙت تیّٗ واعگغاْ ؿاستّأي اػ ؿٛي ٚػاعت عفاٖ پیلٕدٙداص  تٛص وٗ الیذٗ ۴۸۳۱دضٚص ؿاي

كض وٗ تٗ توٛیة ِجٍؾ عؿیض ٚ صٚ ؿاي پؾ اػ آْ تغاي ٔشـتیٓ تاع ِعاْٚ ٚلت اِٛع ِجٍدؾ 

ٚػاعت عفاٖ پیلیٓ، تغسي تؼئیات تیّٗ واعگغاْ ؿاستّأي عا اعالَ وغص. تغ اؿاؽ ایٓ الیذٗ 

٘دایلداْ اػ ِدؼایداي تدیدّدٗ تداِدیدٓ اتدتدّداعدي،  لغاع كض تا تّاَ واعگغاْ ؿاستّدأدي ٚ سدأدٛاصٖ

 تاػٔلـتگي، اػ واعافتاصگي، دٛاصث، غغاِت، صؿتّؼص ٚ فٛت تغسٛعصاع كٛٔض.

واعگغاْ كاغً صع واع٘اي ؿاستّأي اعُ اػ ایجاص یا تٛؿعدٗ ؿداسدتدّداْ، تدجدضیدض تدٕدا،  ۱هاػٍ  
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تعّیغات اؿاؿي ٚ یا تشغیة ِغتٍٛ تٗ ؿاستّاْ ٚ تدٗ تدغتدیدة ِدٕدضعد صع ایدٓ لدأدْٛ تدا ٔداَ 

كٛٔض. تثوغٖ ـ واعگدغاْ كداغدً صع  ٔٛیـي ٚ اسظ وض ٍِي ٔؼص ؿاػِاْ تؤِیٓ اتتّاعي تیّٗ ِي

واع٘اي ؿاستّأي تا ػِاْ تذت پٛكق لغاع گغفتٓ تٗ ِٛتة ایٓ لدأدْٛ، ودّداوداْ اػ ددیدج 

ٚ اهالدات تدعدضي آْ  ۴۸۳۱سضِات ِلّٛي لأْٛ تیّٗ اتثاعي واعگغاْ ؿاستّأي ِوٛب 

  ٌیٕک٘ـتٕض ٚ صع هٛعت ادغاػ كغایَ اػ ِؼایاي لأْٛ یاصكضٖ تغسٛعصاع سٛإ٘ض كض. 

  

صتدیدغ   :  قبًَى بیوِ اجتوبعی کبرگراى سبختوبًی )تصَیب ضد، تعلیق ضدد(    2431سبل 

تیّدٗ اتدتدّداعدی کداعگدغاْ  ٘ای هٕفی کاعگغ ؿاستّأی کلٛع اطعاْ کغص: لأْٛ کأْٛ أجّٓ

تدٗ  ۴۸۳۱٘ا أتظداع کداعگدغاْ ٚ تدالف فدعداالْ کداعگدغی صع آطعِداٖ  ؿاستّأی پؾ اػ ؿاي

٘ایی صعتاعٖ افؼایق لدیدّدت ِـدبدٓ، تدغ  توٛیة ِجٍؾ كٛعای اؿالِی عؿیض تٗ صٌیً ٔگغأی

 ( 95مرداد  26کً کلٛع تٗ داٌت تعٍیك صعآِض. ) ۴۸۳۱لأْٛ تٛصتٗ  ۱۲اؿاؽ تٕض 

٘دای  ایدٓ لدأدْٛ ٚ تودٛیدة آیدیدٓ ٔداِدٗ(  ۳عٍی یاعِذّضی اًافٗ کغص: پؾ اػ اهالح ِاصٖ ).

عّال تٗ اتغا صعآِض ٚ ٍدثدك  ۴۸۳۲  ِاٖ ( صع ٘یات ٚػیغاْ صع اعصیثلٙت۳(ٚ)۸اتغائی ِٛاص )

ٔاِٗ دك تیّٗ ِتٕاؿة تا ِیأگیٓ ػیغتٕا ٘غ ٚادض ٚ اعػف ِعاِدالتدی ٘دغِدتدغ تدٕدا تدغ  ایٓ آییٓ

 ٌیٕکِثٕای دضالً صؿتّؼص ِا٘یأٗ ِوٛب كٛعای عاٌی کاع تٕظیُ كضٖ اؿت. 

  

 : تعلیق ًطدُ بلکِ  پلکبًی ضدُ است 2412سبل 

 ،ِوٛتٗ اسیغ ِدجدٍدؾ عغُ اتٙاِات صع تاِیٓ اتتّاعي گفت: عٍي ِعاْٚ فٕي ٚ صعآِض هٕضٚق

ؿاي ٔدشدـدت ؿداي  ٘ؼاع ٔفغي ٔیُ ۴۱۱ ِتٛلف ٔلضٖ اؿت ٚ ؿّٙیٗ «تیّٗ واعگغاْ ؿاستّأي»

 ٘ددداي تددداِدددیدددٓ اتدددتدددّددداعدددي صع ؿدددغاؿدددغ ولدددٛع اتدددال  كدددضٖ اؿدددت. تددداعي تدددٗ كدددعدددثدددٗ

. 

هٕضٚق تاِیٓ اتتّاعي، أجداَ تدیدّدٗ اتدتدّداعدي  ۲۴تا تیاْ ایٕىٗ تغاي ؿاي هّضهللا فیغٚػي  

٘ؼاع واعگغ عا صع تعٙضات سٛص گٕجأضٖ اؿت، اظٙاع وغص: ؿّٙیٗ كق ِداٖ ٔدشدـدت تدٗ  ۱۱۱

ٔٛیـي وٕٕض ٚ ؿُٙ ٘غ اؿدتداْ  كعثات تاِیٓ اتتّاعي صع ؿغاؿغ ولٛع اتال  كضٖ اؿت تا پظیغٖ

ودّدي ”  وداعت تدیدّدٗ“ آٚعي ِدضاعن الػَ اػ تدّدٍدٗ اسدظ  ٔٛیـي، تّع ِلشن كٛص، اِا پظیغٖ

تغ اؿت. ٚي صع اصاِٗ تا تیاْ ایٕىٗ ِوٛتٗ اسیغ ِجٍؾ پیلٕٙاص صٌٚت ٔثٛصٖ اؿت، افؼٚص:  ػِاْ

اؿت ٚ صع آْ لأْٛ تىٍیفي تدغاي افدغاصي ودٗ  ۳۱لأْٛ تیّٗ واعگغاْ ؿاستّأي ِوٛب ؿاي 

سٛإ٘ض پغٚأٗ ؿاستّأي صعیافت وٕٕض، تىٍیفي تغاي هٕضٚق تاِیٓ اتدتدّداعدي ِدذدمدك كدضٖ  ِي

 اؿدددددددددت                     .
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، یدعدٕدي ۳۱فیغٚػي صع اصاِٗ تا اكاعٖ تٗ ِتٛلف ِأضْ لأْٛ تیّٗ واعگغاْ ؿاستّأي صع ؿاي 

پؾ اػ توٛیة صع ِجٍؾ، عٕٛاْ وغص: صع هٕضٚق تاِیٓ اتتّاعي توّیُ تغ ایدٓ كدض  یه ؿاي

 ۴/۳تدّدعدیدت تا ایٓ لأْٛ تٗ هٛعت پٍىأي اتغا كٛص، چغا وٗ تاِیدٓ اتدتدّداعدي لداصع ٔدثدٛص 

ِیٍیْٛ ٔفغي واعگغاْ ؿاستّأي عا یه تاعٖ تیّٗ وٕض؛ ًّٓ ایٕدىدٗ وداعگدغاْ ٔدیدؼ تدایدض وداعت 

تغتیدة ٘دیدات ٚػیدغاْ صع عاؿدتداي ودّده تدٗ  صاصٔض؛ تضیٓ ٔٛیـي أجاَ ِي ِٙاعت گغفتٗ ٚ پظیغٖ

اتغاي پٍىأي آْ عا توٛیة وغص ٚ لأْٛ تیّٗ واعگدغاْ ؿداسدتدّدأدي   اتغاي ایٓ لأْٛ ِوٛتٗ

 اتدددغایدددي كدددض.                                   . ۳۲اػ ؿددداي 

تغتیة تداِدیدٓ اتدتدّداعدي  ِعاْٚ فٕي ٚ صعآِض هٕضٚق تاِیٓ اتتّاعي صع اصاِٗ تا تیاْ ایٕىٗ تضیٓ

ودغص، عدٕدٛاْ  ٘ؼاع ٔفغ عا تیّٗ ِدي ۱۱۱٘اي ؿاستّأي اسظ ٚ  یه چٙاعَ دك تیّٗ عا اػ پغٚأٗ

تدا اسدظ  ۲۱٘ؼاع ٔفغ تیّٗ كضٔض ٚ صع ؿاي  ۱۱۱صعهض دك تیّٗ،  ۱۳تا اسظ  ۳۲وغص: صع ؿاي 

تدعدضاص  ۲۴كدض صع ؿداي  تیٕي ِي ٘ؼاع ٔفغ تیّٗ كضٔض ٚ تٕاتغایٓ پیق ۱۱۱صعهض دك تیّٗ،  ۳۱

 ٘دؼاع ٔدفدغ تدغؿدض                 . ۱۱۱ِٕض اػ تیّٗ اتتّاعي تدٗ  واعگغاْ ؿاستّأي تٙغٖ

. 

فیغٚػي صع اصاِٗ اعالَ وغص: عالٖٚ تغ واعگغاْ ؿاستّأي ِلّٛي ایٓ لأْٛ، هدٕدضٚق تداِدیدٓ 

ٔاِٗ ِیاْ ٚػاعت عفاٖ ؿاتك ٚ ٚػاعت ِـدىدٓ، وداعگدغاْ كداغدً صع  اتتّاعي تا تٛتٗ تٗ تفاُ٘

٘ؼاع واعگدغ  ۳۸۱ِـىٓ ِٙغ عا ُ٘ تذت پٛكق تیّٗ اتتّاعي لغاع صاصٖ اؿت ٚ صع ایٓ عاؿتا 

أض. ٚي  عٚػِؼص كاغً صع ِـىٓ ِٙغ تذت پٛكق تیّٗ اتتّاعي تا تّاَ تعٙضات آْ لغاع گغفتٗ

عغُ اتٙاِات ِٛتٛص صع ِوٛتٗ ِجٍؾ صع ػِیٕٗ دك تدیدّدٗ، اتدغاي  صع اصاِٗ تا تیاْ ایٕىٗ عٍي

تیّٗ واعگغاْ ؿاستّأي ِتٛلف ٔلضٖ اؿت، اظٙاع وغص: تٗ صٌیدً ایدٓ اتدٙداِدات صع دداي تدٙدیدٗ 

گٛٔٗ ِذضٚصیتي صع اتغاي تیّٗ واعگغاْ ؿاستّأي ایجاص  اؿتفـاعیٗ ٘ـتیُ، اِا تا ایٓ ٌذظٗ ٘یچ

ػِاْ تا هضٚع پغٚأٗ، دك تدیدّدٗ صعیدافدت  ٔلضٖ اؿت. فیغٚػي افؼٚص: پیق اػ ایٓ لغاع تٛص ُ٘

كٛص، اِا صع ؿاي تاعي ِمغع كدض صع ؿداي هدضٚع پدغٚأدٗ ؿداسدت ایدٓ اِدغ اتدفداق تدیدفدتدض ٚ 

 .صع پددددغصاسددددت دددددك تددددیددددّددددٗ ایددددجدددداص كددددض «تددددٕددددضي لـددددَ»تددددغتددددیددددة اِددددىدددداْ  تددددضیددددٓ

. 

ِعاْٚ فٕي ٚ صعآِض هٕضٚق تاِیٓ اتتّاعي صع پدایداْ عدٕدٛاْ ودغص: ٍدثدك ایدٓ لدأدْٛ وداعگدغ 

ودٕدض ٚ اػ  ؿاستّأي ٘فت صعهض اػ دضالً صؿتّؼص سٛص عا تٗ عدٕدٛاْ ددك تدیدّدٗ پدغصاسدت ِدي

یاتض، ٍثیعي اؿت وٗ علُ ددك تدیدّدٗ ٔدیدؼ  آٔجایي وٗ دضالً صؿتّؼص ٘غ ؿاي ِمضاعي افؼایق ِي

 ٌیٕک٘غ ؿاٌٗ ِتٕاؿة تا ایٓ ِمضاع افؼایق یاتض. 

  

 : ّطت سبل بعد، بیوِ کبرگراى تب اطالع ثبًَی هتَقف ضدُ است2412سبل 

ؿاستّأي صع داٌي اصاِٗ صاكت وٗ تا صٚ ِاٖ پیق ٔیؼ تٗ گدفدتدٗ عًدا اِدیدٕدی ِلىالت واعگغاْ 
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ِضیغکً تاِیٓ اتتّاعی كغق تٙغاْ، تیّٗ کاعگغاْ ؿاستّأی ِتماًي تضیض صع كدعدة تداِدیدٓ 

ای صع ؿاي تضیض تغای ایٓ للغ صعٔظغ گغفدتدٗ ٔلدضٖ  كض ٚ ٕ٘ٛػ ٘یچ ؿّٙیٗ اتتّاعی أجاَ ّٔی

ٍٛع ِٛلت تا اعالَ ِیؼاْ ؿدٙدّدیدٗ  تٛص.ٚي گفتٗ تٛص: تیّٗ کاعگغاْ ؿاستّأی ٔیؼ صع كعة تٗ

اػ ؿٛی ِغاتع طیوالح صع ؿاي تضیض ِتٛلف كضٖ اؿت ٚ چٕأچٗ ؿّٙیٗ ٚ ِجٛػ الػَ تدغای 

تیّٗ کاعگغاْ ؿاستّأی اػ ؿٛی صٌٚت تعییٓ كٛص ٔـثت تٗ تیّٗ ایٓ افغاص صع كدعدة ِدشدتدٍدف 

 الضاَ سٛا٘ض كض 

                            . 

 ، دٍ ّفتِ بعدتر ٍ کبرت هْبرت2412سبل 

                 

ٔداَ کداعگدغاْ  اِیٕي یه ٘فتٗ پؾ اػ ایٓ اظدٙداعات اعدالَ ودغص ودٗ ٘دیدچ ِلدبدٍدی تدغای حدثدت

تٛإٔض تا صع صؿدت صاكدتدٓ ِدضاعم الػَ ٚ تدا  ؿاستّأی ٚتٛص ٔضاعص ٚ کاعگغاْ ؿاستّأی ِی

 ِغاتعٗ تضعیجی تٗ كعة تاتعٗ ٔـثت تٗ حثت ٔاَ سٛص الضاَ کٕٕض.

٘اي فغاٚاْ تیّٗ واعگغاْ ؿاستّأي پؾ اػ ددضٚص ٘دفدت ؿداي تدٗ  تاالسغٖ پؾ اػ وق ٚ لٛؽ. 

ؿغأجاَ عؿیض تٗ ٍٛعي وٗ ِذّضدـٓ ػصا ِضیغکً صعآِض دك تیّٗ هٕضٚق تاِیٓ اتدتدّداعدی، 

٘ؼاع کاعگغ ؿاستّأی صیگدغ تدذدت  ۱۱۱اعالَ وغص وٗ تغاؿاؽ ِوٛتٗ ٘یات ٚػیغاْ اِـاي 

 گیغٔض اِا تیّٗ ایٓ کاعگغاْ كاًِ تیّٗ تیباعی ٔیـت. پٛكق تیّٗ تاِیٓ اتتّاعی لغاع ِی

تٛإٔض اػ ِدؼایدای ایدٓ ٔدٛم تدیدّدٗ  صعهض دك تیّٗ ِی ۱تٗ گفتٗ ٚي، ایٓ کاعگغاْ تا پغصاست .

ای تٕٙا كغٍ ٚعٚص کاعگغاْ تٗ  ِٕض كٛٔض اِا صاكتٓ کاعت ِٙاعت اػ ؿاػِاْ فٕی ٚ دغفٗ تٙغٖ

 پٛكق تیّٗ کاعگغاْ ؿاستّأی اؿت.

کٕٕض ٚ ِاتمی ایٓ دك تیّٗ اػ  صعهض دك تیّٗ عا پغصاست ِی ۱تغ اؿاؽ ایٓ ٍغح، کاعگغاْ . 

ؿٛی کاعفغِا ٚ تغاؿاؽ پغٚأٗ ؿاستّأی، ِتغاژ ؿاستّاْ ٚ لیّت ػِیٓ صع ِٕطمٗ تعدیدیدٓ ٚ 

  ٌیٕکكٛص.  پغصاست ِی

  

،  ٍزیر کبر: بیوِ کبرگراى هطببق پیص بیٌی قَاًیي در دسدت      2412تیرهبُ سبل  35

 اقدام است

اٍدالم عؿدأدی صٌٚدت ٚػیغ تعاْٚ، کاع ٚ عفاٖ اتتّاعی صع گفتگٛی اسدتدوداهدی تدا پدایدگداٖ 

٘دؼاع ٔدفدغ اػ  ۱۱۱صعتاعٖ تیّٗ کاعگغاْ ؿاستّأی اظٙاع صاكت: تایض تغ اؿاؽ لأْٛ ؿاالٔٗ 

کاعگغاْ ؿاستّأی عا تذت پٛكق لغاع ِی صاصیُ کٗ الضاِدات صع ِدٛعص تدیدّدٗ ایدٓ افدغاص صع 
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فٕی ٚ دغفٗ ای ُ٘ ِٛظف تٛص؛ ٔیغٚ٘ای کداع ٚی افؼٚص: ؿاػِاْ آِٛػف . صؿت أجاَ اؿت. 

صع ایٓ دٛػٖ عا آِٛػف ص٘ض کٗ ایٓ ُ٘ صع صؿت أجاَ اؿت ٚ ٘ؼیٕٗ ٘ای ِغتدٍٛدٗ اػ ِدذدً 

. ادضاث تٕا ُ٘ اسظ ِی كٛص ٚ کاع ٍثك آٔچٗ کٗ صع لٛأیٓ پیق تیٕی كضٖ صع صؿت الدضاَ اؿدت

 ٌیٕک

  

 قبًَى رفع هَاًع اجرایی در کویسیَى عوراى هجلس 2412هرداد سبل  1

٘دای  عفدع ِدٛأدع اتدغایدی لدأدْٛ تدیدّدٗؿشٕگٛی کّیـیْٛ عّغاْ ِجٍؾ، اػ توٛیة ٍغح 

    .اتتّاعی کاعگغاْ ؿاستّاْ ٚ ٔذٖٛ ِجاػات ِتشٍفاْ صع کّیـیْٛ ِتثٛعق سثغ صاص

. 

ٚگٛ تا سثغٔگاع التواصی سثدغگدؼاعی سدأدٗ ِدٍدت، صع تلدغیدخ  گفتال٘ٛتی صع  ِٙغصاص تائٛد

کّیـیْٛ عّغاْ، اػ توٛیدة ٍدغح  -ِغصاص ۳یبلٕثٗ –ِثادج ِطغح كضٖ صع ٔلـت اِغٚػ 

٘ای اتتّاعی کاعگغاْ ؿاستّاْ ٚ ٔذٖٛ ِجاػات ِتشٍفاْ سدثدغ  عفع ِٛأع اتغایی لأْٛ تیّٗ

٘ای صٌٚدت ٚ  ٔاِٗ صاص ٚ افؼٚص: تغ اؿاؽ ایٓ ٍغح ِمغع كض ٘غ ٔٛم ِٛأع اتغایی کٗ صع آییٓ

 .٘ا آِضٖ اؿت، ٌغٛ كٛص. صؿتٛعاٌعًّ

  

 قبًَى رفع هَاًع اجرایی در کویسیَى اجتوبعی هجلس 2412هرداد سبل  21

لدأدْٛ  ٍدغح عفدع ِدٛأدع اتدغایدي :عثضاٌغًا عؼیؼي ، تا تیاْ ایٓ ِدطدٍدة تدٗ ایـدٕدا افدؼٚص

٘اي اتتّاعي واعگغاْ ؿاستّأي صع تٍـٗ اِغٚػ ایدٓ ودّدیدـدیدْٛ ِدٛعص تدغعؿدي لدغاع  تیّٗ

گغفت ٚ صٚ فٛعیت وٍیات آْ تٗ توٛیة اعٌاي وّیـیْٛ عؿیض تا صع تٍدـدات آتدي تدغعؿدي 

 ٌیٕکٔٙایي تٙت اعائٗ تٗ هذٓ عٍٕي ِجٍؾ أجاَ كٛص. 

  

 قبًَى رفع هَاًع اجرایی در  دستَر  جلسِ علٌی  هجلس 2412آببى سبل 

كدٛص کدٗ تدا  صع هٛعت توٛیة ٔٙایی تؼئیات ایٓ ٍغح، ؿاػِاْ تاِیٓ اتتّاعی ِبٍف ِدی

٘ای اتتّاعی کاعگغاْ ؿاستّأی، کٍیٗ کاعگغاْ كداغدً  صعیافت دك تیّٗ ِمغع صع لأْٛ تیّٗ

 .صع کدداع٘دددای ؿددداسددتدددّددأدددی عا تددیدددّددٗ کددٕدددض                            

. 
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كدٛص کدٗ  ّ٘چٕیٓ تغای ٔظاعت تغ اتغای هذیخ ٚ پیلگیغی ٚ عؿیضگی تٗ تشٍفات، ِمغع ِی

عاٖ ٚ  ٘دای تدعداْٚ، کداع ٚ عفداٖ اتدتدّداعدی، کاعگغٚ٘ی ِتلدبدً اػ ٔدّدایدٕدضگداْ ٚػاعتدشدأدٗ

ای، أجّٓ هٕفی کاعگغاْ  ؿاػِاْ تاِیٓ اتتّاعی، ؿاػِاْ آِٛػف فٕی ٚ دغفٗ  كٙغؿاػی،

 ٌیٕکؿاستّأی، أجّٓ هٕفی کاعفغِایاْ ؿاستّأی ٚ چٕض ٔفغ اػ ّٔایٕضگاْ تلبیً كٛص. 

  

اعبدُ ضددُ از     " رفع هَاًع اجرایی قبًَى کبر" برای سَهیي ببر قبًَى  2412آذر  1

 طرف ضَرای ًگْببى  تصَیب ضد

  

ایٓ ِاصٖ ٔیؼ آِضٖ اؿت، کٍیٗ ِغاتع اعُ اػ اكشام دمیمی ٚ ددمدٛلدی کدٗ ِدأدع  ۱صع تثوغٖ 

اتغای ایٓ لأْٛ ٚ ِٛتة ِذغِٚیت کاعگغاْ ؿاستّأی اػ سضِات تدیدّدٗ تداِدیدٓ اتدتدّداعدی 

ًِٛٛم لأْٛ ِؼتٛع كٛٔض تا عأی ِذاکُ هاٌذٗ تٗ پغصاست غغاِتی ِعاصي اعّاي دك تیدّدٗ 

ؿُٙ کاعگغ ٚ کاعفغِا تٗ اعػف عٚػ ٚ ػیاْ ٘ای ٚاعصٖ ِاصی ٚ ِعٕٛی اعُ اػ ٘دؼیدٕدٗ ٘دای 

 صعِأی یا اػ کاعافتاصگی ٚ ؿایغ دّایت ٘ای ِطغٚدٗ صع لأْٛ اتتّاعی ِذبَٛ ِی گغصٔض.

. 

 ایٓ ِاصٖ ٔیؼ تضیٓ كبً اهالح كض: ۸ّ٘چٕیٓ تثوغٖ 

صع هٛعت تاِیٓ ِٕاتع ِاٌی اػ ِذً ادضاث پغٚژٖ ٘ای ؿاستّأی ٘غ گٛٔٗ اؿتخٕاء ٚ اعدّداي 

ؿّٙیٗ کٗ ِٛتة ایجاص ِذضٚصیت صع اتغای تیّٗ ٘ای اتتّاعی کداعگدغاْ ؿداسدتدّدأدی كدٛص، 

 ٌیٕکِّٕٛم اؿت. 

  

بدلیل تبخیر ریبست جوَْری، قبًَى بیوِ اجتوبعی کبرگراى فصدلدی    12اسفٌد سبل 

 سبختوبًی تَسط الریجبًی، رئیس هجلس برای اجرا ابالغ ضد

لأْٛ فٛق ِلتًّ تغ ِاصٖ ٚادضٖ صع تٍـٗ عٍٕی عٚػ چٙاعكٕثٗ ِٛعر تدیدـدت ٚ ٔدٙدُ آطعِداٖ 

 ۴۸۲۴/۴۱/۴۱یبٙؼاع ٚ ؿیوض ٚ ٔٛص ٚ یک ِجٍؾ كٛعای اؿالِی توٛیة كض ٚ صع تاعیز 

 تٗ تاییض كٛعای ٔگٙثاْ عؿیض.

  

: اًجوي ّبی صٌفی در خدهت دٍر جدید سْویِ بٌدی ٍ کٌترل  2413اردیبْطت سبل 
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 هتقبضیبى

  

تٕا تٗ  ٘اصی ؿاصاتی، ٔایة عئیؾ کأْٛ أجّٓ ٘ای هٕفی کاعگغاْ ؿاستّأی: كعثات تاِدیدٓ 

اتتّاعی تٕٙا تغای ِضت کٛتا٘ی ٔـثت تٗ ٔاَ ٔٛیـی اػ کداعگدغاْ ؿداسدتدّدأدی صاعای کداعت 

ِٙاعت ؿاستّأی الضاَ کغصٔض ٚ ایٓ صعداٌی اؿت کٗ تعضاص ػیاصی اػ کاعگغاْ ؿداسدتدّدأدی تدا 

ٚتٛص صاكتٓ کاع ِٙاعت فٕی اػ ِؼایای تیّٗ تاِیٓ اتتّاعی ِذغَٚ ٘ـتٕض. ایٓ ِدمداَ هدٕدفدی 

تاتیاْ ایٕبٗ کاعگغاْ ؿاستّأی ِشاٌف ٚاگظاعی ؿٙیّٗ تیّدٗ سدٛص تدٗ افدغاص غدیدغ کداعگدغ ٚ 

ِتفغلٗ ٘ـتٕض گفت: صع ایٓ کٕگغٖ تغای چٕضِیٓ تاع پیلٕٙاص كض کدٗ ِـدالدٛالْ ٚػاعت کداع ٚ 

ؿاػِاْ تاِیٓ اتتّاعی لثً اػ تلبیً پغٚٔضٖ اتتضا هذت هالدیت کاعگغاْ ِتماًدی عا اػ 

 ٘ا تٛیا كٛٔض. أجّٓ

  

ٚی اصاِٗ صاص: ُ٘ اکْٕٛ صؿتٛعاٌعًّ ِظکٛع تٗ تّاَ صٚایغ ِغاکؼ اؿتأی اتال  كدضٖ ٚ ِدیدؼاْ 

 ٘ؼاع کاعگغ ؿاستّأی اؿت. ۴۱۱ؿّٙیٗ صع ٔظغ گغفتٗ صع ِغدٍٗ اٚي، 

 

٘ؼاع ٔفغ اؿت کدٗ  ۱۱۱تٗ گفتٗ ؿاصاتی ِیؼاْ ؿّٙیٗ کاعگغاْ ؿاستّأی ِلّٛي تیّٗ ؿاالٔٗ 

صع ِغدٍٗ اٚي ٚ صع ٔیّٗ ٔشـت اِـاي، یبوض ٘ؼاع ٔفغ تٗ ؿاػِاْ تاِیٓ اتتّاعدی ِدعدغفدی 

 سٛإ٘ض كض.

عٌٛ ٘یات ِضیغٖ کأْٛ عاٌی أجّٕٙای هٕفی کاعگغاْ کلٛع صع عیدٓ دداي تدغ ًدغٚعت 

تدٛأدٕدض صع  كٕاؿایی کاعگغاْ ٚالعی ؿاستّاْ تاکیض کغص ٚ گفت: أجّٕٙای هٕفی ؿاستّاْ ِی

ایٓ ػِیٕٗ ٔمق ِٛحغی صاكتٗ تاكٕض ٚ ؿاػِاْ تاِیٓ اتتّاعی عا صع ِدعدغفدی افدغاص ِـدتدذدك 

سٛكثشتأٗ پیغٚ ِظاکغاتی کٗ اػ لثً هٛعت صاصیُ، اعالَ کغصیُ کدٗ صع ِدٕداٍدمدی یاعی ص٘ض. 

کٗ اِباْ كٕاؿایی کاعگغاْ ؿاستّأی ٚتٛص ٔضاعص اػ پتأـیً أجّٕٙدای هدٕدفدی ؿداسدتدّدأدی 

 اؿددتددفدداصٖ كددٛص کددٗ تدداسددثددغ كددضیددُ صع صؿددتددٛعاٌددعددّددً اتددالغددی ایددٓ ِـدداٌددٗ لددیددض كددضٖ اؿددت.

ٚی تا تاکیض تغایٕبٗ اتغای صلیك ایٓ تشلٕاِٗ ِطاتك تا توّیُ ؿاػِاْ تاِیٓ اتتّاعی اؿدت  

٘دای هدٕدفدی ؿدغاؿدغ  ٘ا تغ عدٙدضٖ أدجدّدٓ افؼٚص:كٕاؿایی کاعگغاْ دمیمی ؿاستّاْ صع اؿتاْ

 کلدددٛع اؿدددت                                       .

 

ٚی صع تشق صیگغی اػ گفت ٚگٛ تا ایـٕا، صعتاعٖ ٍدغح ِدجدٍدؾ ِدثدٕدی تدغ تدغعؿدی ددمدٛق 

کاعگغاْ ٚ کاعِٕضاْ تغای صٚتاع صع ؿاي، گفت: ایٓ ًِٛٛعی تٛص کدٗ تلدبدٍدٙدای کداعگدغی 

کدٕدض  ای اؿدت کدٗ ایدجداب ِدی ّ٘ٛاعٖ تغ آْ تاکیض صاكتٕض ػیغا تٛعَ ِٛتٛص صع تاِعٗ تٗ گٛٔدٗ
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دمٛق کاعگغاْ ٚ کاعِٕضاْ تٗ تٙت تٙثٛص ًٚعیت ِعیلت ٚ تدٍدٛگدیدغی اػ فلداع تدٛعِدی 

  ٌیٕکِٛعص تاػتیٕی لغاع تگیغص. 

 

 !!2414تَقف بیوِ کبرگراى سبختوبًی از سبل  : 4931خرداد 

، ٔدّدایدٕدضگداْ ِدجدٍدؾ الدضاَ تدٗ ۲۸تا تٛلف تیّٗ اتتّاعی کاعگغاْ ؿاستّأی صع اتتضای ؿاي 

آطع ِاٖ کغصٔض کٗ ِٛعص تدایدیدض  ۴۱  ایٓ لأْٛ تیّٗ ای صع تٍـٗ عٍٕی یبلٕثٗ( ۳اهالح ِاصٖ )

اػ ؿٛی عیاؿت تّٙٛعی ٘دُ  ۲۸ٚالع كض ٚ صع فاهٍٗ کّی صع صی ِاٖ ؿاي   كٛعای ٔگٙثاْ

تغای اتغا تٗ ٚػاعت تعاْٚ، کاع ٚ عفاٖ اتتّاعی اتال  كض ٚ تغ اؿداؽ آْ ؿداػِداْ تدؤِدیدٓ 

صعهدض ِدجدّدٛم  ۴۳صعهض دك تیّٗ ؿُٙ کداعگدغ ٚ  ۱اتتّاعی ِبٍف گغصیضٖ تا تا صعیافت 

عٛاعى هضٚع پغٚأٗ ؿاست اػ ِاٌک ٔـثت تٗ تضاَٚ پٛكق تیّٗ تّاَ کاعگغاْ ؿاستدّدأدی 

ای کاعگغاْ تا توٛیة  الضاَ کٕض. صع هٛعت عضَ تؤِیٓ ِٕاتع الػَ تٙت گـتغف پٛكق تیّٗ

 .صعهض تالِأع سٛا٘ض تٛص ۱۱٘یؤت ٚػیغاْ، افؼایق ؿمف ِجّٛم عٛاعى تا 

عٍی عتیعی ٚػیغ تعاْٚ، کاع ٚ عفاٖ اتتّاعی صٌٚت عٚدأی صع ٘فتٗ کداعگدغی عدٕدٛاْ کدغص 

٘ؼاع کاعگغ تضیض کٗ صاعای کاعت ِٙاعت فدٕدی هدضٚع ؿداٌدٙدای  ۱۱۱، ۲۱کٗ تا پایاْ ؿاي 

 ٌیٕک .أض، تذت پٛكق تیّٗ لغاع سٛإ٘ض گغفت ٘ـتٕض ٚ صع هف أتظاع تٛصٖ ۲۱تا  ۲۱

 : آهبر هغطَش تبزُ از دٍلت ٍ کبًَى اًجوٌْبی صٌفی2415دی  

ٚگدٛ تدا سدثدغٔدگداع  صع گدفدت ،ِذّض تالغی، عٌٛ ٘یؤت عئیـٗ أجّٓ کداعگدغاْ ؿداسدتدّدأدی

آغداػ كدضٖ  ۳۲التواصی سثغگؼاعی تـٕیُ، تا تیاْ ایٕبٗ تیّٗ کاعگغاْ ؿداسدتدّدأدی اػ ؿداي 

٘ؼاع ٔفغ ؿّٙیٗ صاكدتدٗ تداكدٕدض. صع آْ ۱۱۱اؿت، گفت: ٍثك تٛافك ِمغع كضٖ تٛص کٗ ؿاالٔٗ 

 ٘ا ٔـثت تٗ تّعیت ؿّٙیٗ تٕضی هٛعت گغفت. ؿاي

 ۳۱۱تٛص کٗ ٔٛعتشق تٗ هذٓ عٍٕی ِجٍؾ عفت ٚ تیداْ کدغص،  ۳۲تالغی گفت: اٚاسغ ؿاي 

گٛٔٗ اٍالعاتی عا صع ایدٓ ػِدیدٕدٗ  أض. تاکْٕٛ ؿاػِاْ تؤِیٓ اتتّاعی ٘یچ ٘ؼاع ٔفغ تیّٗ كضٖ

٘دا  تعضاصی ِلّٛي تیّٗ ٘ـتٕض. ٚی تیاْ کغص: تدّداَ اؿدتداْ صع استیاع ِا لغاع ٔضاصٖ اؿت کٗ چٗ

٘ؼاع ٔفغ صع ٔٛتت تیّٗ کاعگغاْ ؿاستدّدأدی  ۱۳۱تٗ یک ٔـثت اػ ؿّٙیٗ تغسٛعصاع ٔثٛصٔض، 

صعهدض عا کداعگدغ  ۱صعهض ؿّٙیٗ تیّٗ کداعگدغاْ ؿداسدتدّدأدی عا كدٙدغصاعی ٚ ۱۱٘ـتٕض. 

کٕض، یعٕی ٔٗ صٌٚت دك صساٌت صاعص ٚ ٔٗ ؿاػِاْ تؤِیٓ اتتدّداعدی اتداػٖ صسداٌدت  پغصاست ِی

 ٌیٕک  .صاعص

 :  افتتبح سبهبًِ خدهبت رفبّی ٍزارت کبر2417هرداد 

کداعگدغ  ۱۱۱۱٘ای هٕفی کاعگغاْ ؿاستّأدی اػ پداالیدق لدطدعدی  ٔایة عییؾ کأْٛ أجّٓ

تٕضی تیّٗ کاعگغاْ ؿاستّأدی ِدٕدتدفدی كدضٖ ٚ  ؿاستّأی صع کً کلٛع سثغ صاص ٚ گفت: ؿّٙیٗ
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ّ٘ٗ کـأی کٗ صع ؿاِأٗ سضِات عفا٘ی ٚػاعت کاع حثت ٔاَ کٕٕدض ٚ ٚاتدض كدغایدَ كدٕداسدتدٗ 

.. تٗ گفتٗ ٚی اِـاي تذج تیّٗ کاعگغاْ ؿاستّأی تدا سدضِدات ؿداِدأدٗ .كٛٔض تیّٗ سٛإ٘ض كض

عفا٘ی ٚػاعت کاع ٚ صٌٚت اٌبتغٚٔیک ٚاعص ِغدٍٗ تضیضی كضٖ ٚ تیّٗ عؿأی تدٗ کداعگدغاْ 

  .عا ِتذٛي کغصٖ اؿت

 !"اهیدی ًیست": 2511ضْریَر 

هادی ساداتی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت بیمه کارگردان سااخاتاماانای 

های  تصریح کرد: خبری جدیدی درباره بیمه این گروه شغلی وجود ندارد. ما اعضای انجمن

صنفی کارگران ساختمانی در انتظار هستیم تا تیم جدید سازمان تامین اجتماعی مستقار شاود 

... اگرچه امیدی به بهبود وضعیت به تبع   .ها برسانیم تا بتوانیم مطالبات خود را به گوش آن

دهایام تاا باه هاد  خاود  تغییرات مدیریتی نداریم اما با تمام وجود به تاشش خاود اداماه مای

هازار  ۰۲۲مایالایاون و  ۱های صنفی کارگران ساختمانی خواهان سهامایاه  ... انجمن.برسیم

هزار نفر تاحات شاوشاش  ۰۲۲نفری برای کارگران این گروه شغلی هستند. در حال حاضر، 

 بیمه اجتماعی هستند...

 : اغتطبش!2511ببزّن ضْریَر 

صع گدفدتدگدٛ تدا ایدٍدٕدا  ٘ای هٕفی کاعگغاْ ؿاستّأی کلدٛع اکثغ كٛکت، عئیؾ کأْٛ أجّٓ

تغیٓ ػِاْ ِّبدٓ  گفت: ِٓ اػ اعٌای کّیـیْٛ اتتّاعی ِجٍؾ صعسٛاؿت صاعَ تا صع ؿغیع

تیّٗ کاعگغاْ ؿاستّأی عا تغای تغعؿی صع هدذدٓ ِدجدٍدؾ  ۳ٍغح پیلٕٙاصی اهالح ِاصٖ 

تغیٓ ػِاْ ِّبٓ ِٛعص تغعؿدی لدغاع  آِاصٖ کٕٕض. اِیضٚاعَ ًٚعیت ایٓ گغٖٚ كغٍی صع ؿغیع

٘ؼاع کاعگغ صع ٌیـت أتظاع لغاع صاعٔض، تعضاصی اػ آٔٙا تٗ صالیً ِدشدتدٍدف  ۱۱۱گیغص. دضٚص 

 .صٕ٘ض صعداٌیبٗ اػ سضِات ؿاػِاْ تاِیدٓ اتدتدّداعدی ِدذدغَٚ ٘ـدتدٕدض تألاْ عا اػ صؿت ِی

 لینک

 یک جوعبٌدی: 

 خیوِ ضب ببزی هطوئس کٌٌدُ ٍ دیگر ّیچ!

ّ ٌُْف هارـای هاػٍ پٌذ ػؿ بي بنت اػاهَ ػاؿػ. هاػٍ پٌذ ُیْالیی امت کَ ُـ ؿّف با رخَ 

کَ اف عْى طبقَ کاؿگـ هیوکؼ. اط ػات ّ ىرْاُرؼ  چـکیي بقؿگتـ ّ ػُاى فـاط یاٍّ گْیی 

فْ  تٌِا یک مِن کْچکی اف صزن ػظین اظِاؿات هغيْه ّ گرورـاٍ کرٌرٌرؼٍ امرت کرَ ػؿ 
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ػمتـك کاؿگـاى ّ افکاؿ ػوْهی قـاؿ گـفتَ امت. ُیچ کل قراػؿ ًرغرْاُرؼ برْػ اف ترؼرؼاػ 

بیوَ ىؼگاى هطلغ ىْػ. ُیچ کل قاػؿ ًغْاُؼ بْػ اف قاًْى راؿی ػؿ  ُـ هقطغ فهاًی مرـ 

ػؿ بیاّؿػ. ّ ُیچ کاؿگـی قاػؿ ًغْاُؼ بْػ بفِوؼ چَ ّقت ّ آیا بیوَ عْاُؼ ىؼ، ّ بر عرـٍ  

یقَ چَ کنی ؿا بگیـػ.  مـگؾىت قاًْى بیوَ ُای ارتواػی مـامـ ػؿ چـک ّ کخافت ضرؼ 

کاؿگـی، ػقیقا ػؿ رِت ًفی ّ اًکاؿ بیوَ ُا بـای کاؿگـاى امرت. ػؿ هریراى مرطرْؿ ًرقرو 

اًزوي ُای صٌفی اف فـط بی ؿبطی ّ صرقراؿت بریرو اف ُرـ هرـررغ ػیرگرـی ررلرْی چيرن 

بـرنتَ  هیگـػػ کَ رق بلٌؼگْی اعباؿ ًیوَ هؼتبـ ّ رق اػ م آهاػگی عؼهتگقاؿی ُریرچ ّ 

 هطلقا ُیچ ًقو ػیگـی بؼِؼٍ ًؼاىتٌؼ.  
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 ساختماوی  –اوجمه َای صىفی کارگزان فصلی 

 خدمتگشاران  ديلت ي سزمایٍ داران در ایزان

ماعتواًی یک متْى اصلی اف ماعتاؿ بِـٍ کيی ّصيریراًرَ  -اًزوي ُای صٌفی کاؿگـاى فصلی 

اف ػّ هیلیْى کاؿگـ ماعتواًی ّ فصلی ػؿ ایـاى امت. بقصوت هیتْاى با ػّ کلوَ  "اًرزروري" ّ 

"صٌفی" تابلْ یک فؼالیت بـای بی صقْقی ّ تضقیـ  "کاؿگـی" ػؿ ایي ابرؼراػ ؿا مرـ ُرن کرـػ. 

اًزوي ُای کاؿگـی ُویيَ ّ بقؼهت تْقؼات هضؼّػ صٌفی ّررْػ ػاىرترَ ّ اف اػرتربراؿ ّ آبرـّ 

بـعْؿػاؿ بْػٍ اًؼ. ػؿ طْل قؼهت کيوکو ُای طبقاتی رـیاًاتی کَ فتیلَ اػتـاض کراؿگرـی ؿا 

تا صؼ فـرَ ُای قاًًْی پاییي کيیؼٍ اًؼ، ابـاف ّرْػ کـػٍ اًؼ. ُویيَ میامت ُای اؿتزراػری ّ 

مـکْ  آىکاؿ کاؿگـی هیؼاى ؿا بـای اًْاع مافىکاؿی ّ ترُْرن بری ًرتریرزرَ براف کرـػٍ امرت. 

اًزوي ُای صٌفی فقظ رقّ بؼتـیي ّ ؿمْاتـیي ایي رـیاًات ًینت. بلکَ بیو اف ُرـ چریرق ػؿ 

قالب اؿگاى ػّلت ّ  کاؿفـهایاى ػؿ کْبیؼى تْقغ ّ اػتـاض کاؿگـی، ّ البتَ ػؿ ُوکاؿی ًقػیک 

با اػاؿٍ کاؿ ػول هیکٌؼ. اًزوي ُای صٌفی کاؿگـاى فصلی، ػفتـ "کاؿگـی" اػاؿٍ کاؿ ّ ػّلت ّ 

 هزلل امت.

 اًجوي ّبی صٌفی یک تطکل دٍلتی ٍ ًِ کبرگری

اًزوي ُای صٌفی صاصل ابتکاؿ ػّلت  بـای هقابلَ با مافهاى یابی طبقَ کاؿگـ ػؿ ایرـاى امرت. 

پایَ آى طب  بٌؼ اّل مٌؼ هْرْػیت عْػ بـ "التقام بَ قاًْى امامی ّ صفع ًظام" امتْاؿ امت. 

ایي التقام بغْػی عْػ تا آًزا کَ گیـم غیـ هنتقین، اها بِـ صْؿت بتْاًؼ بَ اهـ ػفاع اف هرٌرافرغ 

کاؿگـاى ػؿ ُواى چِاؿچْ  فکنٌی قاًْى مـ تا پا ضؼ کاؿگـی ػمتوایَ عؼهت هضؼّػی باىرؼ، 

هیتْاًؼ قابل چين پْىی باىؼ.   اًزوي ُای صٌفی کاؿگـاى ماعتواًری ػؿ برِرترـیري صرالرت یرک 

کاًْى ػاهي فػى بَ پـاکٌؼگی، تنلین ّ ب تکلیفی ػؿ هریراى کراؿگرـاى  ّ ػؿ ّاقرؼریرت اهرـ اُرـم 

 پیيبـػ میامتِای ضؼ کاؿگـی ػّلت ّ مـهایَ ػاؿاى ػؿ هیاى کاؿگـاى امت.

ماعتواًی هیتْاى ایري مرْال   –بـای ؿّىي ىؼى ًقو ّاقؼی اًزوي ُای صٌفی کاؿگـاى فصلی 

 ؿا ػؿ هقابل عْػ قـاؿ ػاػ: کاؿگـاى ػؿ غیا  ایي اًزوي ُا چَ چیقی ؿا اف ػمت عْاٌُؼ ػاػ؟  

اگر قرار باشد هر فرد کارگر به سیاق شجره آدمیزاد با یاف ػؿ رْا  ىایؼ بناػگی بتْاى گفت: 

تقاضانامه از خدمات یف شرکت بیمه برخوردار گردد، تاماام هانار و کافاایات، تاماام کاارکارد و 

 خاصیت انجمن های صنفی دود شده و هوا میرود.     
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 سْویِ بٌدی تعداد کبرگراى بیوِ ضدُ 

 –ػؿ بغو ُای پیو ًْىتَ امتؼالل کـػین کَ طـس "بریرورَ ُرای اررتروراػری کراؿگرـاى فصرلری 

ماعتواًی" اماما اف یک پـّژٍ مـ تا پا ضؼ کاؿگـی بـای امتٌکاف اف ص  بیوَ ایي کاؿگـاى، 

تيتت ػؿ صفْف کاؿگـاى ّ مـػّاًؼى ػؿ هیاى فـاتـ ًویـّػ. مِویَ بٌؼی تؼؼاػ بیوَ ىؼگاى اف 

هیاى کاؿگـاى هتقاضی متْى فقـات ایي پـّژٍ ؿا تيکیل هیؼُؼ. بطرْؿ فيرـػٍ، قرـاؿ امرت ػؿ 

بِتـیي صالت ُـ مالَ تؼؼاػ هؼیٌی بـای تؼؼاػ بیوَ ىؼگاى رؼیؼ تؼییي ىْػ ّ ایري ترؼرؼاػ هریراى 

امتاًِا تقنین ىًْؼ. ػّلت، ّ بَ ػباؿت ػقی  تـ اػاؿٍ بیوَ ُای ارتواػی ّفاؿت کاؿ ػؿ تؼییري 

ؿقن مقف پؾیـه ّ ُوچٌیي مِویَ بتؼی امتاًِا بَ ُیچ آییي ًاهَ ّ یا اؿگاى پامظ گْ ًریرنرت. 

امٌاػ قابل اؿراػی بـای ایي لینت ّ چگًْگی ارـای آى ّرْػ عاؿری ًؼاؿػ. اًتظاؿ ّ اینتاػى 

ػؿ صف صتی تي ػاػى بَ ریب بـی ّ اًْاع تلکَ القاها هنتْرب ص  عاصی ًینت، صرؼ الربرترَ 

ػّلت ّ هزلل بطْؿ ًْبتی ػؿ اًکاؿ صف ّ لغْ ایي لینت ّ مِویَ بٌؼی با یکرؼیرگرـ هنرابرقرَ 

 هیؼٌُؼ.

 تْرَ عْاًٌؼگاى هتي ؿا بَ هٌتغبی اف اعباؿ هـبْط بَ هْضْع مِویَ بٌؼی رلب هیکٌن:

ای تدٗ ِدا صاصٖ ٔلدض،  ؿّٙدیدٗ 95تا تیاْ ایٕبٗ ٍی ؿاي  ِاػٔضعاْ عئیؾ کأْٛ کاعگغاْ ؿاستّأی

٘دای  تدشدودیدن یدافدت کدٗ تدا عایدؼٔدی اؿدتداْ تیّٗ کاعگغی تدٗ ٘ؼاع 5تاعی  اصاِٗ صاص: ٍی ؿاي

ؿددٙددّددیددٗ صیددگددغ عا ٔددیددؼ اػ ؿددٙددّددیددٗ تددشددوددیددوددی غددغب تددٙددغاْ  ٘ددؼاع 3گددٛٔدداگددْٛ تددٛأـددتددیددُ 

 .تددددضؿددددت آٚعیددددُ                          اؿددددتدددداْ تددددغای

ٚ أجّٓ کداعگدغاْ  ِاػٔضعاْ ٘ای ِـتّغ اصاعٖ کً تؤِیٓ اتتّاعی اظٙاع کغص: تا تالف ٚ پیگیغی 

 .ؿددٙددّددیددٗ تددضیددض تددٙددت تددیددّددٗ کدداعگددغاْ ؿدداسددتددّددأددی اسددظ كددض ٘ددؼاع 3ؿدداسددتددّددأددی اؿددتدداْ، 

ٔدفدغ  ٘ؼاع 55دضٚص  5392تا ؿاي  5387توغیخ کغص: اػ ؿاي  ِاػٔضعاْ ِضیغکً تؤِیٓ اتتّاعی

تؤِیٓ اتتّاعی لغاع گغفدتدٕدض کدٗ ایدٓ ِدیدؼاْ صع ٍدٛي  پٛكق تذت اؿتاْ اػ کاعگغاْ ؿاستّأی

ٔدفدغ  511ٚ  ٘دؼاع 48ٔفغ صع ِدجدّدٛم تدٗ  511ٚ  ٘ؼاع 33ای  تیّٗ پٛكق چٙاع ؿاي اسیغ تا

 (5396صیّاٖ  26عؿیضٖ اؿت. )"ؿّٙیٗ تٕضی ٚ غغاِت تیباػی ..."، ؿایت سثغی صأا، 

ػؿ هْؿػ امتاى هافًؼؿاى اػؼاػ بطْؿ غیـ هنتقین، اها بـّىٌی اف یک ّاقؼیت رابـاًَ پرـػٍ برـ 

تٌِا صؼّػ پاًقػٍ ُقاؿ کاؿگـ تضت پْىو بیوَ  5392تا  5387هیؼاؿًؼ، ػؿ فاصلَ پٌذ مال اف 
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 قـاؿ گـفتَ اًؼ! بَ ػباؿت ػیگـ تؼؼاػ ُقاؿ ًفـ ػؿ مال بـای یک امتاى!

امتاى هافًؼؿاى ػؿ اؿائَ ایي اؿقام ّ ىْاُؼ اف هیاى امتاًِا تٌِا ًینت. ػؿ هْؿػ ػیگـ هیکائریرل 

صع دداي  صؼیقی، ؿئیل کاًْى اًزوي ُای صٌفی کاؿگـى ماعتواًی امتاى کـػمتاى هیگْیؼ: "

٘دا صع  ٘دؼاع ٔدفدغ آ۴۱ْ٘ؼاع کاعگغ ؿاستّأی صع هف تیّٗ ٘ـتٕض کٗ دضٚص ۸۱۱داًغ تیق اػ 

.. دضٚص صٚ ؿاي اؿت کٗ کاعگغاْ ؿاستّأی اػ تیّٗ ِذغَٚ ٘ـتٕض. صع ایدٓ .اؿتاْ کغصؿتاْ ٘ـتٕض

ِضت کاعگغاْ تـیاعی فٛت كضٔض ٚ تعضاص تـیاعی آؿیة صیضٔض اِا کـی تٛاتگٛی ایدٓ کداعگدغاْ ٚ 

 ( 5411.. )"تغعؿی ًِٛٛم ؿّٙیٗ ..."، ایٍٕا، ؿَٛ آطع .٘ا ٔیـت سأٛاصٖ آْ

هْؿػ بؼؼی امتاى عْفمتاى امت کَ میؼ ؿضا ُاىوی، ؿئیل کاًْى اًزوي ُای صٌفی کاؿگـاى 

تدغای کداعگدغاْ  ؿدٙدّدیدٗ تدیدّدٗ اسدتدودامماعتواًی امتاى عْفمتاى ػؿ ایي هْؿػ هیگْیرؼ: " 

 ۸۱ؿاستّأی ایٓ اؿتاْ ٔؼصیک تٗ یک ؿاي اؿت کٗ تٗ فغاِٛكی ؿپغصٖ كدضٖ؛ صعدداٌدیدبدٗ تدعدضاص 

 .تغٔض ٘ؼاع کاعگغ ؿاستّأی ٚ تِٛی اؿتاْ صع ٌیـت أتظاع تغای تیّٗ تٗ ؿغ ِی

٘ای ِماِات اؿتأی ؿاػِداْ تدؤِدیدٓ اتدتدّداعدی ٚ کدأدْٛ ِدغتدٍٛدٗ  عٍیغغُ پیگیغی ُاىوی گفت:

ِتؤؿفأٗ ٘یچگٛٔٗ الضاِی اػ ؿٛی ؿاػِاْ تاِیٓ اتتّاعی کلٛع تٙت استوام ؿّٙدیدٗ تداکدٕدْٛ 

 ۳۱۴۴/۲۳۴۱۴۱تغاؿاؽ ٔداِدٗ كدّداعٖ ۴۸۲۳/۳/۱هٛعت ٔپظیغفتٗ اؿت. صعداٌی کٗ صع تاعیز 

تدٛأدٕدض  ِدی  ؿاػِاْ تاِیٓ اتتّاعی ٚ صؿتٛع ِضیغعاًِ ؿاػِاْ ِثٕی تغ ایٕبٗ کدٍدیدٗ كدعدة اؿدتداْ

٘ا ِشتِٛٗ كضٖ، افدغاص  ِطاتك صؿتٛعاٌعًّ ِظکٛع تجای کاعگغاْ ؿاستّأی کٗ تٗ ٘غ صٌیٍی تیّٗ آْ

 .صیگغی تایگؼیٓ کٕٕض

ای اعدالَ  ؿاي اؿت ٘دیدچ ؿدٙدّدیدٗ یک  اٚ اصاِٗ صاص: تاکْٕٛ صعسٛػؿتاْ تاتٛتٗ تٗ ایٕبٗ ٔؼصیک تٗ

٘ا ِشتِٛٗ كضٖ ُ٘ هٛعت ٔپظیغفدتدٗ اؿدت.  کٗ تیّٗ آْ کاعگغاْ ؿاستّأی ٔلضٖ، ِتاؿفأٗ تایگؼیٓ

٘ؼاع ٔفغ اؿت. ِا ٘غ عٚػٖ كا٘ض اعتغاى کاعگغاْ ؿاستدّدأدی کدٗ صع  ۳تعضاص ایٓ افغاص تیق اػ 

آطع  58" )"کاعگغاْ ؿاستّدأدی ..."، چداتدک آٔدالیدٓ،    .تغٔض، ٘ـتیُ ٌیـت أتظاع تیّٗ تٗ ؿغ ِی

5398) 

مْال هْرَ ّ هـکقی ػؿ ایي هیاى ایي امت کَ کؼام هـرغ ّ بٌا بَ کرؼاهریري هرؼریراؿ قرـػرَ برٌرام 

ضابطَ یا اّلْیت عاصی بـ هؼت ّ چگًْگی اًتظاؿ ػؿ صف ًراظرـ بیوَ ىؼٍ هیافتؼ. آیا اى کاؿگـ

هتقاضیاى، هؼت مابقَ ػؿ صف، تؼؼاػ ػائلَ، یرا  هرقرترضریرات رنروری ّ بریروراؿی امت؟ آیا مي 

کاؿگـاى هتقاضی ػؿ ایي هْؿػ هْحـ امت؟ آیا هـرؼی بـای ىکایت، بـای اػوال ًرظرـ کراؿگرـاى 

 پیو بیٌی ىؼٍ امت؟

ابؼا رایی بـای تـػیؼ ًینت کَ کْچکتـیي احـی اف آئیي ًاهَ ّ ضرْابرظ ػؿ پرؾیرـه هرترقراضریراى 
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ّرْػ ًؼاؿػ، چـا کَ عاصیت مِویَ بٌؼی بـ اًکاؿ ُـ گًَْ ص  ػؿ فهیٌَ بیوَ برـای کراؿگرـاى 

ماعتواًی  پرل   –امتْاؿ امت. کاؿکـػ هؼزقٍ آفـیي  مِویَ بٌؼی آًزامت کَ کاؿگـاى فصلی 

اف مالِا ب تکلیفی ّ مالِا فـمْػگی ّ هصاف با اًْاع بیواؿی ّ هغاطـات ػؿ فقؼاى بیوَ ُای 

ػّم،    –  ػؿ اًترظراؿفکنٌی بٌاگِاى بَ مَ ػمتَ یا ػؿ مَ هْقؼیت، تقنین هیيًْؼ: اّل کاؿگـاى 

! بؼ ٍّ بـای کاؿگـ  هؼ ًرظرـ هرا بیوَ ىؼٍّب عـٍ هـصلَ مْم یا کاؿگـاى   –  ػؿ ًْبتکاؿگـاى 

ُیچ ًقيی بـای تاحیـ ػؿ هْقؼیت عْػ ّرْػ ًؼاؿػ، بزق ایٌکَ هرٌرترظرـ براىرؼ، اهریرؼّاؿ براىرؼ، 

ىکـگقاؿ باىؼ، ّ اگـ راى بَ لب اّ ؿمیؼ ػمت بؼاهي اًزوي صٌفی ىْػ ترا اػرترـاض ّ صر  

 طلبی ؿا اف ّرْػ ّی بتکاًؼ. 

بایؼ بغاطـ ػاىت کاؿگـ فـضی ها ػؿ توام ایي مَ هْقؼیت، صتی ػؿ هـصلَ اّل فهراًریرکرَ ُریرچ 

ػؿصؼی عْػ اف هغاؿد بریرورَ ؿا پرـػاعرت کرٌرؼ. هرِرؼی  7احـی اف بیوَ پیؼا ًینت بایؼ مِویَ 

چوـاى ػضْ ىْؿای ام هی ىِـ تِـاى ػؿ مال ػؿ ایي باؿٍ ػؿ یک اظِاؿ ًظـ رٌزالی چٌیري 

 گفت: 

" تیّٗ کاعگغاْ ؿاستّأی ٚتٛص ساعتی ٔضاعص، ایٓ ٔٛم تیّٗ کدٗ صع ػِداْ اعدطدای ِدجدٛػ٘دای 

كٛص تٕٙا تٗ ٔاَ تیّٗ کاعگغی تٛصٖ اِا صع عًّ یک ؿٛصآٚعی  ٘ا اػ كٙغٚٔضاْ گغفتٗ ِی كٙغصاعی

یک اػ کاعگغاْ تدیدّدٗ كدضٖ لداصع تدٗ اؿدتدفداصٖ اػ  تاال تغای تاِیٓ اتتّاعی اؿت. ... صع عًّ ٘یچ

سضِات تیّٗ ٔیـتٕض، ایٓ یعٕی اهال تیّٗ ٔیـتٕض. اؿُ کاعگغاْ تٙأٗ كدضٖ ٚ ِدثداٌدم تدیدّدٗ تدٗ ؿدٛص 

 ؿاػِاْ تاِیٓ اتتّاعی اؿت ..."

صف، ایي مٌاؿیْ ًویرترْاًرؼ مـگـػاًی ػؿ ماعتواًی پل اف مالِا   –اف فاّیَ یک کاؿگـ فصلی 

رق اعاؽی ّ فـیب ّ ػىوٌی با کاؿگـ  ًام ػیگـی بغْػ بگیـػ. اها ػو  ضؼ کاؿگـی هْرْػ ػؿ 

ماعتاؿ مِویَ بٌؼی ٌُْف ػؿ رای ػیگـ، ػؿ بِاًَ گیـی ّ پاپْه ػّفی بـای لرغرْ صر صریرت 

 هتقاضیاى ًِفتَ امت. 

 

 کٌترل ٍ پبالیص لیست هتقبضیبى ٍ بیوِ ضدگبى

ماعتواًی ّ ػؿ هتي یکی بؼؼ اف ػیگـی باهبْل ُای عرفرت آّؿ   –صؼّػ ػّ هیلیْى کاؿگـ فصلی 

ّ تؼلل ّ القیؼی، ُوقهاى ّ ُوْاؿٍ هْضْع  اًبُْی اف لزي پـاکٌی، ررامرْمری ّ ترؼرقریرب ّ 

گـیق قـاؿ گـفتَ اًؼ. بـای ُـ ًاظـ ّ ؿُگؾؿ فضای ؿماًَ ّ ؿموی میامی ػؿ ایـاى   بٌاگِاى 

صؼُا ُقاؿ ًفـٍ ػؿ رلؼ کاؿگـ ماعتروراًری ػؿ  ىبشهزلل ّ ػّلت ػؿ ُیبت ًظن ّ ػؼالت ػلیَ 

صف  "هتقاضیاى کاؽ " بیوَ ارتواػی ػؿ ّمظ صضٌَ باقی هیواًٌؼ! ػؿ توام طْل مابقَ صقیـ 

ماعتواًی بِاًَ ُا ّ پـّپاگاًؼ ػلیَ بیوَ ّ کاؿگرـاى مراعرتروراًری   –قاًْى بیوَ گاؿگـاى فصلی 
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ُـگق اف تک ّ تا  ًیافتاػٍ امت.  ایي مـفصل هولْ اف ػمینَ ّ ىاًتاژ ّ ؿّه ُرای ىرْم ّ 

 هٌفْؿ ػلیَ کاؿگـاى  امت.   

هیکائیل صؼیقی، ؿئیل کاًْى اًزوي ُای صٌفی کاؿگـى ماعتواًی امتاى کـػمتاى ػؿ ایي هْؿػ 

ی سدیدٍدی اػ  أض، تیّٗ عالٖٚ تغ صٚ ؿاٌی کٗ کاعگغاْ ؿاستّأی اػ ؿّٙیٗ تیّٗ ِذغَٚ كضٖهیگْیؼ: 

ی  ٘ا ؿدٙدّدیدٗ ٘ا ٍی تاػعؿی ٘ا تغ احغ تشلٕاِٗ لطع كضٖ ٚ تـیاعی اػ آْ ایٓ کاعگغاْ صع ٍی ؿاي

تٛاْ گدفدت کدٗ تداِدیدٓ اتدتدّداعدی پدا عٚی گدٍدٛی  أض. صع یک کالَ ِی ی سٛص عا اػ صؿت صاصٖ تیّٗ

 (5411)"تغعؿی ًِٛٛم ؿّٙیٗ ..."، ایٍٕا، ؿَٛ آطع  .کاعگغاْ گظاكتٗ اؿت

ُاػی ماػاتی ّ اصوؼ فاؿػی، بتـتیب ًایب ؿئیل ّ ؿئیل کاًْى اًزوري ُرای صرٌرفری کراؿگرـاى 

 ماعتواًی کيْؿ پـػٍ اف رقئیات بیيتـ ػؿ لغْ بیوَ کاؿگـاى بـهیؼاؿًؼ:

عؿدض صع  ای اػ ؿٛی ؿاػِاْ تاِیٓ اتتّاعی هاصع كضٖ کٗ تٗ ٔدظدغ ِدی ٘ای اسیغ تشلٕاِٗ ٍی ِاٖ

كضگاْ صع تشق کاعگغاْ ؿاستّأی تاكض. ایٓ تشلٕاِٗ کٗ ظا٘غاً اػ ؿٛی  عاؿتای کا٘ق تعضاص تیّٗ

٘دا ٚ  ِضیغاْ ؿتاص ِغکؼی هاصع كضٖ تٗ تاػعؿیٓ ٚ ًاتطیٓ ؿداػِداْ فلداع آٚعصٖ تدا صع اؿدتداْ

أض كٕاؿایی  ٘ای لثً تٛاػ کـثی صاكتٗ ٚ آْ عا تاًٍ کغصٖ ٘ا، کاعگغاْ ؿاستّأی کٗ ؿاي كٙغؿتاْ

أتماص ٚ اعتغاى ِا صع ِٛعص آْ صؿتٗ کداعگدغاْ ؿداسدتدّدأدی .  .ٚ ِعغفی کٕٕض تا تیّٗ آٔٙا لطع كٛص

أدض ٚ اکدٕدْٛ تدٗ عدٕدٛاْ کداعگدغ  ٘ای صٚع یک تٛاػ کـة صاكتٗ ٚ آْ عا تاًٍ کدغصٖ اؿت کٗ ؿاي

ؿاستّأی تٗ کاع ؿاستّأی ِلغٌٕٛض ٚ ؿاػِاْ تضْٚ آٔبٗ تٗ اتطاي تٛاػ کـة تٛتٗ کٕض، صعهدضص 

لطع تیّٗ آٔٙا تغآِضٖ اؿت. ... أتظاع صاعیُ اگغ تیّٗ افغاصی کٗ کاعگغ ؿاستّأی ٔیـتٕض ٚ ّ٘چدٕداْ 

تٛاػ کـة صاعٔض لطع ِی كٛص دضالً اتاػٖ تضٕ٘ض تای آٔٙا کاعگغاْ ؿاستّأی کٗ اكتغاي تٗ کداع 

 .صاعٔض ٚ فالض تیّٗ ٘ـتٕض اػ ایٓ ظغفیت اؿتفاصٖ کٕٕض ٌٚی اتاػٖ ایٓ کاع عا ّٔی صٕ٘ض

ؿاصاتی تاکیض کغص: ًِٛٛم لطع تیّٗ کاعگغاْ ؿاستّأی تٗ ایٕجا ستُ ّٔی كٛص، تٍبٗ اسیغا ؿداتدمدٗ 

٘ای افغاص ٚ کاعگغاْ ؿاستّأی عا ُ٘ ِی ؿٛػإٔض صع داٌی کٗ ِداصٖ ِدغتدٍٛدٗ صع لدأدْٛ تداِدیدٓ 

اتتّاعی صع اعتثاٍ تا ِتشٍفیٓ اؿت ٚ اگغ تشٍفی أجاَ گغفتٗ تاكض ؿٛاتك عا ِی ؿٛػإٔض ٔٗ کاعگغ 

ؿاستّأی کٗ تؼٚ ِذغَٚ تغیٓ ٍثمات تاِعٗ اؿت ٚ صع ایٓ كغایَ التواصی ٚ کغٚٔا تدٗ ؿدشدتدی 

 .اِغاع ِعاف ِی کٕض

٘ای هٕفی کاعگغاْ ؿاستّأی، یبی صیگغ اػ ِلدبدالت کداعگدغاْ  تٕا تٗ ٔایة عئیؾ کأْٛ أجّٓ

کلاْ صأـت ٚ گدفدت: افدغاصی کدٗ ٌدٌٛدٗ کدق گداػ تدٛصٔدض ٚ  كاغً صع ؿاستّاْ عا ِغتٍٛ تٗ ٌٌٛٗ

٘ای لثً اعالَ کغص کٗ تایض دتّاً تٛاػ کـة صاكتٗ تداكدٕدض ٚ  ٘ـتٕض، كغکت ٍِی ٔفت صع ؿاي  ٕ٘ٛػ

ِجثٛع تٗ گغفتٓ تٛاػ كضٔض تعض٘ا اعالَ کغصٔض کٗ آٔٙدا ِـدالدٌٛدیدت ٚ تداع ددمدٛلدی صاعٔدض ٚ ٔدظداَ 

ِٕٙضؿی آٔٙا عا ِبٍف کغص کٗ دتّاً حثت كغکت ُ٘ أجاَ تدض٘دٕدض ٚ ایدٓ ِـدؤٌدٗ تداعدج كدضٖ تدیدّدٗ 

کلاْ ُ٘ ِتٛلف یا لطع كٛص؛ ٌظا اِیضٚاعیُ تٍٛی لطع تیّٗ کاعگغاْ ؿاستّدأدی تدٗ سودٛم  ٌٌٛٗ

٘ا لثً تاًٍ كضٖ گغفدتدٗ كدٛص، چدغاکدٗ ٘ـدت ٚ ٔدیدـدت کداعگدغاْ  کـأی کٗ تٛاػ کـة آٔٙا ؿاي
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  .ؿاستّأی تٗ ّ٘یٓ تیّٗ تاِیٓ اتتّاعی ٚاتـتٗ ٚ گغٖ سٛعصٖ اؿت

 

 ٘ای هٕفی کاعگغاْ ؿاستّأی صع ّ٘یٓ ِٛعص ِیگٛیض: ادّض ػاععی، عئیؾ کأْٛ أجّٓ

تیلتغ کاعگغاْ ؿاستّأی تیّٗ ٔیـتٕض ٚ کاعگغأی ُ٘ کٗ ِلّٛي تیّٗ كضٖ أض تٗ ٘غ صٌدیدً  ِتؤؿفأٗ 

هدٛعت عدضَ   ِاٖ دك تیّٗ عا پغصاست کٕٕض، تیّٗ آٔٙا لطع سدٛا٘دض كدض... صع ۳ اٌی   ۸کٗ ٔتٛإٔض 

كدٛص یدعدٕدی  ٘ای ِشتِٛٗ ِدذدـدٛب ِدی پغصاست صع ػِاْ تععیٓ كضٖ پغٚٔضٖ تیّٗ کاعگغ تؼ پغٚٔضٖ

گیغص ٚ تایدض تدغای تدیدّدٗ ِدجدضص  کٗ کاعگغ لثالً صاكتٗ اؿت، صیگغ تٗ اٚ تعٍك ّٔی ای ٔاِٗ تیّٗ كّاعٖ

ِٕتظغ ؿّٙیدٗ تدضیدض تداكدض. ... صع دداي دداًدغ ِلدبدً صیدگدغ ایدٓ اؿدت کدٗ کداعگدغ ٚلدتدی تدا 

اتتدّداعدی  تؤِیٓ صع ِذً ؿاستّأی تغای ادغاػ ٘ٛیت آصعؽ ّ٘اْ ِذً عا تٗ ؿاػِاْ کاع كغٚم

ِذً کاع آْ ٘ا ِدضاَ تدغدیدیدغ   ایٓ صٌیً کٗ کاعگغاْ ؿاستّأی عٚػِؼص ٘ـتٕض ٚ ٚ تٗ کٕض، ِی اعالَ

کاع ٔبٕض، صع ٔتیجدٗ ٘دٕدگداَ  كضٖ اعالَ ِذً  ِّبٓ اؿت کٗ چٕض عٚػ تعض صیگغ کاعگغ صع  کٕض، ِی

تؤییض اددغاػ كدغدً  ٔیـت، ٚ تا عضَ آٔجا کاعگغ كضٖ  اعالَ اتتّاعی تٗ آصعؽ تؤِیٓ ِغاتعٗ تاػعؽ

 كٛص.  اتتّاعی تیّٗ کاعگغ لطع ِی تؤِیٓ تاػعؽ کاعگغ تٛؿَ

 

٘ای هٕفی کاعگغاْ ؿاستّأی صع اصاِٗ افؼٚص: صٌیً اهٍی ِلبالت تدٗ ٚتدٛص  عئیؾ کأْٛ أجّٓ

آِضٖ تغای تیّٗ کاعگغاْ تفاٚت ػیاص لیّت تیّٗ پغصاستی کاعگغی تا تیّٗ آػاص اؿت، یدعدٕدی کداعگدغ 

کدٕدض، اِدا صع  تدِٛداْ ددك تدیدّدٗ پدغصاسدت ِدی ٘دؼاع ۱۸۱ صع ِاٖ فمَ  كٛص، ؿاستّأی کٗ تیّٗ ِی

تِٛاْ پغصاست کٕض کدٗ  ٘ؼاع ۲۱۱ هٛعت تیباعی تغای پغصاست دك تیّٗ تٗ ٔغر آػاص تایض ٘غِاٖ

پغصاست ایٓ ِثٍم عا ٔضاعٔض ٚ ایٓ تا ددك ِـدٍدُ کداعگدغاْ ؿداسدتدّدأدی  تٛاْ ِـٍّاً کاعگغاْ تیباع

كٛص. )"تیلتغ کاعگغاْ ؿداسدتدّدأدی  كٛص. ٚ تا لطع تیّٗ ًغتٗ تضی تٗ کاعگغاْ ٚاعص ِی ًایع ِی

 (5411كٙغیٛع  22تیّٗ ٔیـتٕض"، ؿایت چاتک آٔالیٓ، 

 

 کبرگراى ٍ اًجوٌْبی صٌفی کبرگراى سبختوبًی

 
هاػام کَ اهکاى هيغصا بـعْؿػاؿی اف بیوَ  ّ یا ُـ گًَْ ص  ػیگـ کاؿگـاى اف کاًال اًزوٌِای 

صٌفی هیگؾؿػ، ُـ گًَْ صضبتی اف یک تيکل کاؿگـی با ػضْیت ػاّطلباًَ، تضت اػاؿٍ ّهرضرل 

 اػوال اؿاػٍ کاؿگـاى هطلقا هٌتفی امت. 

 

 تکلیف کاؿگـاى با اًزوي ُای صٌفی چینت؟ 

اّال، بایؼ چاقْ ّ ارباؿ ػضْیت ّ یا ُـ گًَْ ؿابطَ  هیاى کاؿگـاى ّ ایي ػم ّ ػمتگاٍ ؿا بایؼ اف 

 گلْی کاؿگـاى بـػاىت.  

ماعتواًی مْال ّاقؼی ّ هِوتـ ایي امت کَ:  تکلریرف کراؿگرـاى ّ  -حاًیا، بـای ُـ کاؿگـ فصلی

ؿُبـاى کاؿگـی با هطالبات عْیو،  تکلیف با چگًْگی مافهاى ػاػى اػتـاض صفْف طربرقراتری 

 کاؿگـی چینت؟ 

رْا  ایي مْال ػؿ ػؿرَ اّل ؿبظ هنتقیوی با  اًزوي ُای صٌفی ًؼاؿػ، اها تصفیَ صنا  قاطغ 

ّ آتيیي با هیـاث اًزوٌِا ؿاُواى گاهِای ًغنتیي آًـا تيکیل هیؼُؼ.  قـیب چِل مرال مرـ برَ 
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مٌ  عْؿػى ػیگـ بل امت. اًزوي ُای صٌفی اگـ فهاًی بؼٌرْاى کرْؿٍ ؿاُری ػؿ هرقرابرلرَ برا 

ماعتاؿ کاؿ ّ فًؼگی کاؿگـاى ماعتواًی هیتْاًنت مـهٌياء اهیؼ برـای "ترقؿیر " ػؿرراتری اف 

ؿاػیکالینن، یک مقف بـای روغ کـػى کاؿگـاى، ّ لٌگَ کفيی اف هطالبات کاؿگـی ػؿ بیاباى بی 

صقْقی راؿی بضنا  هیاهؼو ػؿ پل مالِا فؼالیت عْػ بَ هـکق ػفًْت مافه ّ تنلین ّ ػًبالرَ 

ؿّی ػؿ هیاى کاؿگـاى ماعتواًی تبؼیل ىؼٍ امت. اًزوي صٌفی بؼٌْاى پرامرظ ػّلرت برـای مرـ 

ػّاًؼى کاؿگـ ماعتواًی یک پـّژٍ "هْف " اف آ  ػؿآهؼ، اقـاؿ بَ ایي ّاقؼیت ًربرایرؼ مرغرت ّ 

، بایؼ لرطرورات ًراىری اف آًرـا ػىْاؿ باىؼ. ایي "ّاقؼیت" ّ "اقـاؿ" بَ آى پيیقی اؿفه ًؼاؿػ

یک مْال امت کَ کواکاى با موارت عْػ ؿا بَ ػؿ ّ هتْقف ّ ربـاى ًوْػ.  هِوتـ اف ُـ چیق  

ػیْاؿ هیقًؼ: پامظ ها بـای ػّ هیلیْى کاؿگـ فصلی ّ ماعتواًی امیـ ػؿ چٌبـٍ رٌِن ػؿٍ هْرْػ 

چینت؟ کاؿگـ ماعتواًی ػؿ ایـاى کؼام ؿاٍ ؿا بایؼ طی کٌؼ تا ػمتوقػ پایَ ؿا بگیرـػ، ػؿ قرترلرگراٍ 

کاؿ رْاًوـگ ًيْػ ّ با پـػاعت گـاًتـیي قیوت ػؿ ؿاٍ بـعْؿػاؿی اف بؼتـیي کیفیت بیوَ تضقیـ 

 ًيْػ؟ چَ ّقت قـاؿ امت ًْبت بـعْؿػاؿی اف ص  بیوَ بیکاؿی بـای ایي کاؿگـاى فـا بـمؼ؟ 

  

طبقَ کاؿگـ ّ صفْف پیيتاف آى بایؼ بَ ػهل چـکیي بیوَ ُای ارتروراػری کرلریرَ صرفرْف عرْػ ّ 

هيغصا کاؿگـاى ماعتواًی پایاى ػُؼ. کاؿگـ ماعتواًی بـای بـعْؿػاؿی اف بیوَ ّ ػؿهاى ّ اف 

کاؿافتاػگی ًیافی بَ قین ّ کاؿچا  کي ّ عؼهات رامْمی ًؼاؿػ. بافی ًٌگیي ىبکَ هافیایی برِرن 

بافتَ اف هزلل تا ػّلت، اف اػاؿٍ بیوَ ُا ّ کاؿفـهایاى ّ اًزوي ُای صٌفری برایرؼ عراترورَ یرابرؼ. 

کاؿگـ صٌؼت ماعتواى، بغو هِوی اف طبقَ کاؿگـ ایرـاى ػؿ ًریراف برَ ابرـاف ّررْػ هنرترقرل ّ 

 قؼؿتوٌؼ ّ مـامـی تْقؼات ّ اػتـاض عْػ هینْفػ.  
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 بیمٍ، صف ي اوجمه َای صىفی اس سبان کارگزان ساختماوی

 (5398آذر  58چِاؿ ؿاٍ اط ع ؿماًی بیوَ کيْؿ" ) –متْى ًظـات مایت "چابک آً یي 

چغا ٘یچ الضاِی تغا تیّٗ ِاکاعگغاْ ؿاستّأی أجاَ ّٔیگغٖ چغا ِـٌٛیٓ ِاعا فدغاِدٛف کدغصْ ِدا ًاىٌاك: 

 25تغای ی ؿغِاسٛعصگی ؿاصٖ ّٔیتٛٔیُ تچٗ ٘اَ صکتغ تثغَ چدْٛ تدیدّدٗ ٔدضاعَ سدٛا٘لدٓ تدفدبدغ ِدا تداكدیدض. )

 (5399فغٚعصیٓ 

 (5399اردیبهشت  55تا ؿالَ چغا تغا ِـجض ؿٍیّاْ ؿّٙیٗ عص ّٔیلٗ ٔؼصیک یبـاٌٗ کٗ ِٕتظغیُ. ) پْؿیا:

ؿاي کاعت ِٙاعتی گغفتُ ٌٚی ٕ٘ٛػ تیّٗ ٔلضَ صٚتا تچٗ صاعَ ؿُٕ صاعٖ تاال ِیغٖ ٘دیدچ 7ِٓ ٔؼصیک  ًاىٌاك:

 (5399اردیبهشت  55)تیّٗ ٔضاعَ 

ؿالَ ِٓ یک ؿاي کٗ ؿغٔٛتت تیّٗ کاعگغیُ ٌٚی سثغٔیـت چیٗ کاع کُٕ ؿٗ تچٗ صاعَ ٚتیدّدٗ ٔـدتدُ  ًاىٌاك:

 (5399اردیبهشت  25کّبُ کٕیض اػأضیّلک عٚؿتای چّگٍک تٛعاسضا تیاص چباع کُٕ )

 (5399خرداد  28)ؿٗ ؿاي حثت ٔاَ کغصَ ِیبٓ ؿایت تـتٗ سأُ ِغیي تشضا كغِٕضٖ ػُٔ ٘ـتُ رامن ر لی:

ٔدّدی كدٛص ٌدطدفدٓ   پدیدگدیدغیرا97\ 52\ 52ؿالَ چغاپیگیغی ؿّٙیٗ تیّٗ کاعگغؿاستّأدی ؿداي ؿضا صوؼی:  

 (5411فريردیه  54پیگیغی كٛص )

ؿاي کٗ کاعت ِٙاعت گغفتُ ٌٚی تا االْ تیّٗ ٔلضَ ٘غٚلت کٗ عفتیدُ هدٕدف کداعگدغاْ  4ؿالَ ِٓ  ًاىٌاك:

 (5399آبان  22ِیگٓ ؿّٙیٗ ٕ٘ٛػ ٔیِٛضٖ )

 ؿاٌٗ کاعت ِٙاعت گغفتُ ٕ٘ٛػ سثغی اػ تیّٗ ٔیـت ِـالٌٛیٓ عؿیضگی کٕیض4ٔؼصیک  هِؼی:

 (5411اردیبهشت  57تا االْ ِٕتظغ ؿّٙیٗ ٘ـتُ )۲۱اػ ؿاي  کوال الؼیي ػوْؿی:

 ؿالَ ِٓ االْ ٔؼصیک ؿٗ ؿاي حثت ٔاَ کغصَ اِا سثغی ٔیـت ٌطفاً پیگیغی کٕیض ًاىٌاك:

االْ ٔؼصیک ؿٗ تاع کاعت ِٙاعتی سٛص عا تّضیض کغصَ ٌٚی ِتاؿفأٗ تیّٗ ٔلضَ ٘غ ِٛلع ِغاتعدٗ ِدیدبدٕدیدُ  م:

 ( 1400اعصیثٙلت  00) .تٗ صفتغ صع چٙاع عاٖ ٔاصعی ِیگٓ ؿّٙیٗ ٔضاعیُ

 ِگٗ ؿّٙیٗ چیٗ کٗ ِٕتظغف تّٛٔیُ یک ؿاي صعأتظاع ًاىٌاك:
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 کارگزان ساختماوی ي مبارسٌ طبقاتی رادیکال ،"ساماودَی"

کاؿ ماعتواًی ُوْاؿٍ بؼٌْاى آعـیي عاکـیق ًبـػ ؿّفاًَ بـ مرـ تراهریري هرؼریريرت برَ صنرا  آهرؼٍ امرت. 

ؿّفی کَ ُوَ ػؿُا بنتَ، ُوَ ت ه ُا بی ًتیزَ، ّ اهیؼ ػیگـی  باقی ًواًؼ، هیيؼ کرٌراؿ هریرؼاى هرـکرقی 

ىِـ ػؿ صف رْیٌؼگاى صـیص کاؿ ّ ًاى ظاُـ ىرؼ. اهرا ػؿ کرٌراؿ ایري هریرؼاى "صرف" ػؿ کراؿ ًریرنرت، 

ًویتْاًؼ ػؿ کاؿ باىؼ. ایٌزا ػؿ میطـٍ ًیاف ّ بی پٌاُی، ػؿ  مایَ ُـاك ىباًگاٍ ػمتِرای عرالری،  قراًرْى 

ؿقابت، تٌَ فػى بَ یکؼیگـ  ؿاٍ هؼوْل آغاف ؿّف کاؿی امت  کَ بتْاى با چٌر  ّ ػًرؼاى، برا ُرقاؿ عرْى 

 ػل، یک پْل میاٍ ػمتوقػ ؿا بَ ػمت آّؿػ. 

کاؿگـ ماعتواًی ُیچ ّقت چیقی بیيتـ اف یک بافّی آهاػٍ بکاؿ با تْقغ ًاچیق ّ صر  برورـاترب ًراچریرقترـ 

تصْیـ ًيؼٍ امت. کاؿگـ ماعتواًی اف پا ًویافتؼ، گـمٌگی ًویيٌامؼ، قاًغ امت، بیوراؿ ًروریريرْػو یرا ُرـ 

چَ اف عصْصیات ایي هْرْػات ػؿ قاهت یک کاؿگـ ّ ػؿ قاهت یک اًناى اف ػمتوقػ تا بیوَ ُرا هریرترْاى 

مـاؽ گـفت، "ػّؿ هیؼاى" ػّػ هیيْػ ُْا هیرـّػ. عراصریرت اصرلری "ػّؿ هریرؼاى پراترْ  بریرکراؿاى" ػؿ 

ًوایو ؿّفاًَ ّقاصت بی پایاى هٌط  میاٍ ّ ًکبت باؿ کاپیتالینتی راهؼَ، اًزامت کَ هریرترْاى "کرِرٌرَ" 

ىاى ؿا ػّؿ اًؼاعت ّ "تافٍ" ػیگـی ؿا اف هیاى ایي صف آهاػٍ بکاؿ  ىکاؿ کـػ! ّقاصت برقؿگرترـ طربرقرَ 

صاکن آًزامت کَ اف ىـافت کاؿگـی اًناى   کَ هیغْاُؼ ؿّی پای عْػ باینتؼ، تضقیـ ّ تفـقرَ ّ  ؿقرابرت 

ؿا کيت هیؼُؼ.  فعن فباى بَ "ػّؿ هیؼاى" ّ "ػولَ"  هطلقا بیزِت امتو ّقاصت برقؿگرترـ طربرقرَ صراکرن 

 آًزامت کَ ًاى ّ تٌؼؿمتی ّ آؿاهو ّ تْقغ ؿا هیکْبٌؼ ّ اف ػمتـك کاؿگـاى عاؿد هینافًؼ.  

طـس اًزوٌِای صٌفی کاؿگـاى ماعتواًی  هٌط  بافاؿ کاؿ کاؿگـاى ماعتواًی ؿا اف "ػّؿ هریرؼاى ىرِرـ" 

بَ رْاؿ ّ تضت ًظاؿت ّفاؿت کاؿ،  بَ هقـ اًزوٌِای صٌفی کاؿگـاى ماعتروراًری هرٌرترقرل هریرکرٌرؼ. قراًرْى 

ررای ترـػیرؼ براقری ًروریرگرؾاؿػ. اکربرـ    5394هْمْم بَ "بِبْػ هنتوـ هضیظ کنب ّ کاؿ" هصْ   مرال 

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور در تشاریام مازایاای آیایان ىْکت، 

 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار: 58نامه اجرایی ماده 

یبی اػ ِّٙتغیٓ ِـائً صع ِلاغً ِغتٍٛ تٗ ؿاست ٚ ؿاػ، فعاٌیت تعضاص ػیاصی اػ کاعگغاْ ٚ اؿدتداصکداعاْ 

صعهدض 00غیغِا٘غ اتثام تیگأٗ صع ایٓ دٛػٖ اؿت تٗ ٍٛعیبٗ اؿتاصکاعاْ غیغایغأی صع هٕعت ؿاسدتدّداْ 

اػ ٔیغٚی کاع عا ایٓ تشق عا تلبیً ِی صٕ٘ض ...إِیت كغٍی ایٓ کاعگغاْ تا اتغایدی كدضْ ایدٓ آیدیدٓ ٔداِدٗ 

افؼایق ِی یاتض ٚ لغاعصاص٘ای ایٓ کاعگغاْ ٔیؼ كفاف ِی گغصص. عالٖٚ تغ ایٓ ٔذٖٛ تٗ کداعگدیدغی ٔدیدغٚ صع 

ؿاست ٚ ؿاػ ؿیـتّی ِی گغصص؛ تٗ ایٓ ٔذٛ کٗ دتی عػِٚٗ گچ کاع ٚ ؿیّاْ کاع صع ؿاِأٗ حثت سٛا٘ض كض 

... اتدثدام .ٚ کاعفغِایاْ ٚ اؿتاصکاعاْ ِی تٛإٔض ٔیغٚ٘ای ِا٘غ عا تغای افؼایق کیفیت ؿاستّاْ تظب ّٔایٕدض

تیگأٗ ِتاؿفأٗ تٗ صٌیً اعػاْ تٛصْ صؿتّؼص ٔـثت تٗ کاعگغاْ ایغأی، تیلتغ ِٛعص اؿتمثاي لغاع ِی گیدغٔدض، 

.. آِاع عؿّی اػ تعضاص .گفت: ایٓ صع داٌی اؿت کٗ تـیاعی اػ کاعگغاْ غیغایغأی فالض کاعت ِٙاعت ٘ـتٕض

دٌٛع اتثام تیگأٗ صع کلٛع ٚتٛص ٔضاعص، تٗ ایٓ صٌیً کٗ تعضاصی اػ آٔٙا تٗ هٛعت غیغِجداػ ٚاعص کلدٛع 
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ِی كٛٔض؛ اتثام ساعتی اػ ػِاْ كغٚم ؿاست ِـبٓ ِٙغ ٚ عٚٔدك صع ؿداسدتدّداْ ؿداػی، اػ ددغفدٗ ٘دای 

ِشتٍف تٗ ؿاست ٚ ؿاػ ٘جَٛ آٚعصٔض اِا تٗ صٌیً اػ صؿت صاصْ ِلاغً لثٍی سٛص ددتدی تدا ٚتدٛص سدغٚد اػ 

صٚعاْ عٚٔك ِـبٓ، صع ایٓ هٕعت ِأضگاع كضٔض ٚ تا ٔوف لیّت ٔـثت تٗ کاعگغ ایغأی تدٗ فدعداٌدیدت سدٛص 

 ٌیٕک .( 5398ِغصاع  58اصاِٗ صاص )"لأْٛ تٙثٛص  ..."، سثغگؼاعی ٌٛکٛ، 

 

کنی ُنت بپـمؼ ایي بلبل فباًی ًنبت بَ کاؿگـافغاًی اف کزا ًاىی هیيْػ؟ کاؿت هِاؿت با ُرورَ هرٌرت ّ 

)کرَ گرْیرا طر  فرـّىراى، ّکر ی فؿ  ّ بـ  کؾایی قـاؿ بْػ ػؿ هقابل بِاًَ گیـی هقعـف اػاؿات ػّلرتری 

ؿاٍ بیورَ ؿا برـای کراؿگرـ آمراى کرٌرؼ،  ػاػگنتـی ّ افـاػ هتفـقَ اف بیوَ کاؿگـاى ماعتواًی بِـٍ هیبـًؼ!( 

چـا ػؿ پینی اهـّف بَ ؿط کاؿگـ افغاًی کيیؼٍ هیيْػ؟ فلنفَ ّرْػی اًزوي ُای صٌفی اًيقا  ّ ترفرـقرَ 

ػؿ هیاى کاؿگـاى امت،  ىکاف با کاؿگـاى اتباع "بیگاًَ"، ىکاف بـ مـ کاؿتِرا ّ ػؿررَ برٌرؼی هرِراؿت 

ُا، ىکاف بـ مـ مِویَ ىِـُا ّ امتاًِا، ىکاف بـ مـ ًْبت ػؿ صف بیرورَ، ىرکراف برـ مرـ اّلرْیرت 

کٌتـل ّ ص  ابقا ػؿ صف ّ ... ایي تافٍ آغاف کاؿ امت. اهـی کَ هریربراینرت برا ػفراترـ ػّلرتری ّ قرْاًریري ّ 

هقـؿات مافهاى یابؼ، ػؿ ُیبت اًزوي صٌفی بَ یک ک ف مـ ػؿ گن ػؿ هقرابرل کراؿگرـمراعرتروراًری قرؼ ػرلرن 

هیکٌؼ کَ قبل اف ُـ چیق ص  طلبی ّ اػتـاض ؿا ػؿ کاؿگـاى کْؿ ًوایؼ.   می مرال فرؼرالریرت اًرزروري ُرای 

صٌفی تفاّت فیاػی ػؿ هیاى ىؼبات آى ًياى هیؼُؼ اها بنتـ اصلی آى تؼاّم بی صقْقی کاؿگـ مراعرتروراًری 

امت. ػؿ تؼاّم کاؿکـػ اًزوي ُای صٌفی "هیؼاًِای کاؿ" کاؿگـاى ماعتواًی با ُواى میاُری ّ برا ُروراى 

هْقؼیت ًافل اػاهَ ػاىتَ امت، ّ بی صقْقی ّ تباُی فًؼگی ّ کاؿ کاؿگـاى ماعتواًی ًياًی اف بِبْػی برا 

عْػ ًؼاؿػ. ػمتوقػُا ُن چٌاى صقیـاًَ امت، عبـی اف بیوَ ُا ًیرنرت ّ هرطرلرقرا احرـی اف بریرورَ بریرکراؿی 

هياُؼٍ ًویيْػ، ػؿ ػْض ػؿ مایَ "بِبْػ هنتوـ فضای کنب ّ کراؿ" کرؾایری هنرترْلریرت ُرورَ ػرْاقرب 

 ًاگقیـ ًااهٌی کاؿ ّ فًؼگی کاؿگـاى ماعتواًی بؼِؼٍ "عْػ کاؿگـاى" گؾاىتَ ىؼٍ امت. 

اهـّف کاؿگـ ماعتواًی ػؿ ّاًفنای هؼیيتی طبقَ کاؿگـ ػیگـ رایی بـای ػقب ًيیٌی ًؼاؿػ. صف، اًتظراؿ 

بیِْػٍ، تُْن ّ کاؿتِای ُْیت کؾایی تْام با کـًو ّ عْه ؿقصی ػؿ هقابل قراًرًْری کرَ ررق ػىرورٌری برا 

کاؿگـ ػؿ مابقَ عْػ ًؼاؿػ، ُوَ ّ ُوَ  بـای قاپیؼى ًاى اف کاؿگـی اف مـىت عْیو ًویتْاًؼ رق ًٌ  ّ 

تضقیـ ّ ؿمْایی بَ باؿ بیاّؿػ. کاؿگـ ماعتواًی ػؿ ایـاى اصتیاد بَ ماهاًؼُی ّفاؿت کاؿ تْمظ  کؼعرؼاُرا 

ّ ػـیضَ ًْیل هظلْم ًوایی ًؼاؿػ، کاؿگـ ماعتواًری  اف آى امرترغرْاى برٌرؼی اػرترـاضری ّ صر  طرلربری 

بـعْؿػاؿ امت کَ متْى فقـات رٌبو مـامـی کاؿگـی ػؿ مـامـ ایـاى بـای ترضروریرل بریرورَ اررتروراػری 

ّبیوَ بیکاؿی فْؿی ّ بی قیؼ ّ ىـط ػول ًوایؼ. ماهاًؼُی طربرقرَ صراکرن ّ اػاؿات ّ اًرزروري ُرای آًرِرا، 

ماهاًؼُی کاؿگـاى ماعتواًی اؿفاى ّ عاهْه، هطلْ  ّ هرترٌرامرب برا اّلرْیرت ّ هصرلرضرت ُرای برْػررَ 

ماالًَ ػّلتی امت. ماهاًؼُی آًِا کاؿگـ ماعتواًی ؿا ػؿ هقابل ؿیاکاؿی اؿگاًِای صرکرْهرتری "برـٍ" ّػؿ 

هقابل کاؿگـ افغاًی ّ ػؿ هقابل مِن بیوَ کاؿگـاى مایـ هٌاط  "گـگ" هیغْاُؼ.  ماهاًؼُی آًِا ّیرترـیري 

کاؿگـ ماعتواًی آهاػٍ هصـف بَ ىـط چاقْ امت، ماهاًؼُی طبقَ کاؿگـ بـ ؿفاٍ ّ بی ًیرافی ّ تراهریري ّ 

 تٌؼؿمتی بی قیؼ ّ ىـط  تک تک کاؿگـاى امتْاؿ امت.   

اًزوي ُای صٌفی اف فْایؼ عْػ ػؿ پاالیو هتقاضیاى غیـ کاؿگـ بَ عْػ هیبالؼ. بِتـ امرت اًرزروري صرٌرفری 
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ؿا اًرترغرا  کرٌرؼ. ػؿ تيرکرل بزق "کاؿگـاى" بـای ًقو پاػّ عْػ ػؿ پیيگاٍ مـهایَ ػاؿاى تابلْ ػیگـی 

ّاقؼی ّ طبقاتی کاؿگـاى ماعتواًی، ػؿ ُا بـ ؿّی ُـ کنی کَ هیغْاُؼ ؿّی پای عْػ باینتؼ، ُرـ کنری 

کَ ُوَ ػؿُا ؿا برـای تراهریري هرؼراه، برـای برـعرْؿػاؿی اف ترٌرؼؿمرتری ّ بریرورَ برـ ؿّی عرْػ  بنرترَ 

هیبیٌؼ،ُویيَ باف عْاُؼ بْػ.  ػؿ گـػه گـػّى طبقاتی راهؼَ کاؿگـ ماعتروراًری عراکرـیرق هرؼریريرت برْػٍ 

امت، ایي باؿ کاؿگـ ماعتواًی مٌگـ یک رٌبو ػؿ ىِـُا ّ هض ت هیريرْػ کرَ هریرغرْاُرؼ ّ  هریرترْاًرؼ 

هنتقیوا یقَ ػّلت ؿا بگیـػ، با فباى اتضاػ ّ تؼـض بیوَ بیکاؿی ّ بیوَ ُای ارتواػی عرْػ ؿا  ترضروریرل 

 کٌؼ.  
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