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  موضوعبیان مسئله و اهمیت 

بگیران سازمان تامین اجتماعی همواره وجود اعتراضات بازنشستگان و خاصه مستمریهای اخیر اگرچه در سال

، 3311های سپری شده از سال های اخیر این اعتراضات سیری فزاینده داشته است. در ماهداشته است اما در ماه

اعتراضی گسترده از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی  گیری بیماری کرونا نیز بوده است، چند موجهای همهکه ماه

 شکل گرفته است.مختلف کم در ده شهر دستو رخ داده که در برخی از آنها اعتراضات به شکل همزمان 

توان در دو بستر عمده شناسایی کرد و مورد تحلیل قرار داد. بستر اول، بگیران را میخاستگاه اعتراضات مستمری

عی و اقتصادی ایران است: اقتصاد سیاسی ایران در چند دهه اخیر سیری همیشه فقرزا داشته اجتما وضعیت کلی

های توان خاستگاه کانونی و مشترک تمام اعتراضات معیشتی در دههو از این حیث اقتصاد سیاسی ایران را می

سابقه اقتصادی در کشور، کمهمزمان با بحران ر های دهه نود به طور عام و در دو سال اخیاخیر دانست. در سال

توان آنها را ذیل اعتراضات معیشتی جای داد به طرز چشمگیری افزایش به طور خاص؛ تمامی اعتراضاتی که می

 اند.داشته

بگیران سرمنشأیی ویژه و خاص هم داشته است که آن وضعیت اقتصادی و فقر در این میان اعتراضات مستمری

های بگیران در ایران در دههست. تاکنون چندین مطالعه درباره فقر مستمریبگیران ابازنشستگان و مستمری

 سازی اختصاصکه به موضوع همسان های ماهانهتر در یکی از همین سلسله گزارشمختلف منتشر شده که پیش

کل گرفته ش ای است که در بازه زمانی نسبتا طوالنیفقر بازنشستگان مسئله به برخی از آنها اشاره شده بود. داشت

ای هبگیران و بازنشستگان یکی از راهسازی حقوق مستمریهمسان و به مرور انباشت شده و در این بین طرح 

 اجماع وجود دارد. سازنده و مثبت بودن آنتوان گفت بر سر موثر برای کاهش فقر بازنشستگان است که می

ری تبگیران تامین اجتماعی به شکل جدیستمریحقوق مسازی سازی یا متناسبموضوع همسان 11در میانه سال 

ختلف های مشکل عملیاتی به خود گرفت. تا پیش از این، بازنشستگان تامین اجتماعی در فرمدرواقع مطرح شد و 

وان تسازی تاکید کرده بودند و میاعتراضی، نظیر بیانیه و نامه سرگشاده و تجمعات مختلف، بر اجرای همسان

ازی سهای اخیر بوده است. اجرای همسانترین مطالبات بازنشستگان در سالی یکی از اصلیسازگفت که هسمان

ضرورت رود و شمار میشک گامی موثر در راستای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان بهبگیران بیمستمری حقوق

 اما موج جدید شده بود.رگری و بازنشستگی اعالم های کافعاالن و تشکل بازنشستگان،بارها توسط  آناجرای 
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دهد که این طرح سازی، نشان میاعتراضات بازنشستگان در روزهای پایانی آذرماه و پس از اجرای قانون همسان

شده بدل تازه  برای اعتراضات ییمنشأبه اهداف خود موفق نبوده و خود تمام درست و ضروری در محقق کردن 

ترین نکات موجود در اعتراضات ه فراهم شده، تالش شده تا مهمشکلی سریع و چکیدبه است. در این گزارش که 

سازی نیز طریق نقدهای وارد شده بر اجرای همساناین تازه بازنشستگان تامین اجتماعی برجسته شود تا از 

 تر شوند.روشن

 اعتراضات بازنشستگان از نمایی نزدیک 

که چندین موج اعتراضی از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی رخ داده های اخیر در ماهطور که اشاره شد، همان

؛ تهران، اصفهان، اهواز، ساری، مشهددر شهرهای  3311مرداد  52توان به تجمعات اعتراضی در روز از میان آنها می

بهزیستی و تیرماه، روز  52در اهواز و کرمانشاه اشاره کرد. همچنین در روز  3311شهریورماه  52و تجمعات روز 

اعالم شده در چندین شهر دست به تجمع اعتراضی تامین اجتماعی، بازنشستگان کارگری بنا بر فراخوانی از پیش 

 مقابل ادارت کل تامین اجتماعی زدند. 

شهر شاهد تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی بودیم  33کم در آذرماه دست 53ترینِ این اعتراضات، در روز در تازه

، منتشر شدند. در این روز، خبرگزاری ایلناهای رسمی نیز، نظیر که خبر این تجمع گسترده در برخی از رسانه

ت ، رشآباد، ایالم، مشهد، اصفهان، بجنورد، یزدبازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، تبریز، اراک، خرم

ی و در شهرهای دیگر ورای اسالمو اهواز تجمعات اعتراضی شکل دادند که این تجمعات در تهران مقابل مجلس ش

 مقابل ادارات تامین اجتماعی شکل گرفت.

های بازنشستگان کارگری خطاب به مسئوالن نگاریبا حجم زیادی از کارزارهای مجازی و نامه همچنین در آذرماه

 ترین آنها قابل مشاهده است.مهم ای از برخی ازچکیده 3 ایم که در جدولروبرو بوده

 های بازنشستگن خطاب به مقامات رسمینگاریهایی از نامهنمونه -1 جدول

 هایپرلینک رسانه منتشرکننده چکیده نظرات نام و جایگاه ستفهر
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از نامه 

بازنشستگان 

تامین 

اجتماعی به 

 رئیس مجلس

به درستی اجرا  قانون تامین اجتماعی 19ماده 

نشده و هر ساله افزایش حقوق کارگران کمتر از 

 11تورم اعالم شده بوده که اوج آن ابتدای سال 

درصدی  4315اعالم نرخ تورم است و با توجه به 

 لینک خبرگزاری ایلنا

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1009873-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1009873-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1009613-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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درصد  53ها بانک مرکزی حداکثر افزایش حقوق

 . اعالم شد

خواهان  با توجه به مفاد قانونی تصویب شده

سازی از پرداخت بدهی دولت و اجرای متناسب

ابتدای برنامه ششم توسعه و در عین حال 

های آتی و خواهان اجرای این قانون در سال

با . من هفتم توسعه هستیین بند در قانوتمدید ا

اقدام  11که سازمان در مرداد ماه سال وجود این

سازی نمود ولی همچنان در اجرای به متناسب

بر آن  زیادیاین طرح تخطی کرده و اشکاالت 

 ت.وارد اس

5 

های از صحبت

بازنشستگان 

کارگری 

 خوزستان

سازی در اعتراض به نحوه اجرا و اصالح همسان

های خود، مقابل اداره و میزان ناچیز مستمری

ایم و از این نهاد تامین اجتماعی حاضر شده

. درخواست داریم به مطالبات ما پاسخ دهد

بازنشستگان سخت و سازی برای اصالح همسان

هایی انجام شده که به هیچ آور با فرمولزیان

بخش نیست؛ عالوه بر آن، ما وجه رضایت

ها به اندازه سبد خواستار افزایش مستمری

معیشت، ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی به 

بازنشستگان و فراهم آوردن خدمات رفاهی 

 یبگیران با اجرادریافتی حداقل. مناسب هستیم

سازی به سه میلیون تومان هم نرسیده همسان

آورها هم از نحوه اصالحات است؛ سخت و زیان

اند. بعد از سرانجام به ستوه آمدههای بیو وعده

ها انتظار دریافتی بازنشستگان فقط بیست ماه

رقم ناچیز، توهین به هزار تومان زیاد شده و این 

 ت.بازنشسته اس

 لینک خبرگزاری ایلنا

3 
از نامه 

بازنشستگان 

در جریان مطالبه دیرین بازنشستگان تامین 

سازی بازنشستگان متناسباجتماعی و همچنین 
 لینک کارگرنیوز

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1009552-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=56865
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به  11سال 

مدیرعامل 

سازمان تامین 

 اجتماعی

های این سازمان که سرانجام پس از کش و قوس

بسیار، در مرداد ماه سال جاری به شیوهای 

نامعمول اجرا گردید، جایگاهی برای افرادی که 

مشمول بازنشستگی  11از اول فروردین 

 الزم بهت. اند، در نظر گرفته نشده اسگردیده

 شستگانسازی بازنذکر است که در طرح همسان

لشکری و کشوری در مهر ماه سال جاری، این 

آنان نیز  11سال  امر در خصوص بازنشستگان

لذا بازنشستگان تامین ت. محقق گردیده اس

 11اجتماعی علی الخصوص بازنشستگان سال 

این سازمان، مکرر مراتب اعتراض خود را به این 

قبیل تبعیضات اعالم نموده و خواهان اجرای آن 

صندوق تامین اجتماعی نیز برای بازنشستگان 

 د.باشنمی

4 

از نامه  

بازنشستگان 

تامین 

اجتماعی به 

وزیر رفاه، کار 

و رفاه 

 اجتماعی

ین ترسازمان تأمین اجتماعی که به عنوان بزرگ 

دستگاه بازنشستگی کشور و زیرمجموعه 

وزارتخانه شما، بیش از نیمی از جمعیت ایران را 

تحت پوشش دارد و با سیطره بر دسترنج 

 ای ازبازنشستگان، بخش عمدهشدگان و بیمه

زند، هر آنچه و به هر سرنوشت آنان را رقم می

میزان که به وظایف و تعهدات خود درست و 

ای از تعهد خود و کامل عمل نماید فقط گوشه

حقوق قانونی جامعه هدف را ادا نموده است نه 

گریزی، بیشتر. اما خیانت در امانت و قانون

 ،…ات، تبعیض وتوجهی به وظایف و تعهدبی

 دارد.  پی در را آنان شدید نارضایتی

 لینک خبرگزاری ایلنا

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1005137-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87


7 
 

آذر ماه  53هایی مربوط به تجمعات گسترده روز ها، پالکاردها و بیانیهها، دستنوشتهبا بررسی شعارها و سخنرانی

توان چند مطالبه مهم آنها را در اند، میهایی که بازنشستگان خطاب به مسئولین نوشتههمچنین بر اساس نامهو 

 بندی کرد:موارد ذیل دسته

 قانون تامین اجتماعی 19عدم تطابق حداقل مستمری با ماده  -

 های کشوری و لشگریسازی به شکل ناهماهنگ با صندوقاجرای متناسب -

 پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی توجهی دولت بهبی -

 11سازی برای بازنشستگان سال اجرا نشدن متناسب -

 عدم مشارکت برابر ذی نفعان در ساختار مدیریتی تامین اجتماعی -

 محقق نشدن واگذاری سهام شستا به بازنشستگان -

 پرداخت مزایای دوران اشتغال به بازنشستگان مناطق جنگی و عملیاتی -

 .ی در خدمات درمانی و باز شدن پای بیمه تکمیلی به درمان تامین اجتماعینبود سطح بند -

های مختلف مورد اعتراض و انتقاد قرار سازی موضوعی است که بارها و به شکلشیوه اجرای همسان در این بین،

که  است ترین دالیل اعتراضی بازنشستگان دانست. نکته قابل توجه اینتوان آن را یکی از مهمگرفته و می

، «اجرای نادرست»، «اجرای ناقص»دارند. سازی بلکه به شیوه اجرای آن انتقاد بازنشستگان نه به خود طرح همسان

از جمله تعابیری است که به دفعات در انتقادات آنها نسبت به اجرای « ایاجرای سلیقه»و « بنداجرای نیم»

 اندشان بیان کردههای مختلفبر اساس آنچه در اعتراضا، ترین نقدهای آنها رمهم سازی تکرار شده است.همسان

 توان در این موارد خالصه کرد:اند، میاظهار داشتهو نیز آنچه فعاالن کارگری و بازنشستگی 

فرمولی های سازمان تامین اجتماعی مستمری 69سازی وارد شده در بخشنامه شماره فرمول متناسب -

سازی در زمان با متناسبی بر اصل ایجاد عدالت اجتماعی است. همساز. مبنای متناسباستنامتعارف 

در  سازی نمودند.صندوق تامین اجتماعی دو صندوق استخدام کشوری و لشکری نیز اقدام به همسان

بگیر درصد حداقل 33عدالت اجتماعی در صندوق تامین اجتماعی با حدود های دیگر، مقایسه با صندوق

 د.اردر کمترین سطح قرار د

قانون برنامه ششم توسعه دولت را ملزم به پرداخت بدهی خود به سازمان کرده  35ماده  هر چند بند الف -

سازی توسط سازمان تامین اجتماعی را منوط به پرداخت بدهی دولت نکرده است. ولی اجرای متناسب

وارد شده است. لذا حتی با عدم پرداخت بدهی  35ماده  سازی در بند بقانون اجرای متناسببلکه در این 

 کرده ولی از این وظیفه خود عدول نموده است.از طرف دولت باید سازمان به وظیفه خود عمل می
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آور محاسبه نشده هر چند که صاحبان این مشاغل سازی، سنوات مشاغل سخت و زیاندر اجرای متناسب -

نسبت به آخرین حقوق دریافتی  درصد 8و  4خود را به میزان  آورحق بیمه زمان مشمول سخت و زیان

 اند.به صورت یکجا پرداخت کرده

در  11تمام کسانی که در چهار ماهه اول سال  ،11زی از مرداد ماه سال سامتناسببا توجه به اجرا شدن  -

 ولی افزایش حقوق اینمند گردند اند باید از این مزایا بهرهزمره بازنشستگان و مستمری بگیران درآمده

 ت.طرف سازمان نادیده گرفته شده اسافراد از 

 11سازی شمرده شده و از مرداد ماه افزایش کمک هزینه مسکن و کمک به تامین معیشت جزء متناسب -

سازی نداشته و باید معوقات آن از ابتدای سال برقرار شده در حالی که این موارد ارتباطی با متناسب

 ای پرداخت نکرده است.سازمان در این خصوص نیز کوتاهی کرده و معوقه پرداخت گردد که

قانون تامین اجتماعی تحقق پیدا نکرده و عدم محاسبه  333باعث شده ماده  سازیاجرای ناقص متناسب -

سنوات ارفاقی برای ازکارافتادگان کلی و بازماندگان از رسیدن به حداقل حقوق اشاره شده به متن قانون 

سازی این مستمری بگیران به حداقل سطح رود با اصالح متناسبکه انتظار میمانند. در عین حالیباز ب

 معیشتی خود برسند.

 استحاله منفیسازی: سازی به متناسباز همسان 

ای کند که چرا اجرها این پرسش را مطرح میسازی حقوقاعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به همسان

های اخیر همواره مورد تاکید بازنشستگان و فعاالن کارگری و بازنشستگی بوده، نه تنها با طرحی که در سال

گان های اخیر بازنشست؟ در میان دالیل اعتراضاستقبال روبرو نشده بلکه انتقادات زیادی هم به همراه داشته است

 ترین یا یکیتوان مهمسازی را میبه آنها اشاره شد، احساس تبعیض و نابرابری در اجرای همسا در سطور باالکه 

بازنشستگان و  هایی شاخص از انتقادات و اعتراضاتی کهنمونه 5در جدول ترین دالیل اعتراضات دانست. از مهم

 قابل مشاهده است. اندکردهسازی بیان نتبعیض در اجرای همسادرباره  فعاالن کارگری

 هایی از انتقادات به تبعیض مزدی. نمونه2 جدول

 هایپرلینک رسانه منتشرکننده چکیده نظرات نام و جایگاه فهرست

     

3 

نصراهلل 

 دریابیگی

عضو هیئت 

مدیره کانون 

های سازی برای همه صندوقطرح همسان

مختلف از کشوری و لشگری و تأمین اجتماعی 

در قانون برنامه آمده بود. سؤال این است چرا از 

محل بودجه و درآمد دولت به صندوق کشوری 

 لینک کارگرنیوز

http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=56428
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 عالی مستمری

بگیران تامین 

 اجتماعی

و لشگری برای این طرح پرداخت شد؛ اما برای 

اجتماعی نه تنها ریالی پرداخت صندوق تأمین 

نگردید؛ بلکه در قالب واگذاری چند بنگاه 

اقتصادی ورشکسته که خود بار مالی منفی برای 

صندوق سازمان تأمین اجتماعی دارد، شعار 

اند. مگر سازی دادهپرداخت برای همسان

بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی سهیم از 

تهی ما ند که دولت از جیب المال نیستبیت

 .پرداخت داده است حواله

سازی بین چرا هیچ تناسبی در طرح همسان

صندوق مذکور نیست زیرا  5بازنشستگان 

ها و حداکثر افزایشات صندوق کشوری با حداقل

صندوق تأمین اجتماعی تا این اندازه تفاوت 

سؤال بازنشستگان عضو صندوق  .فاحشی دارد

در  تأمین اجتماعی این است که چرا دولت

سازی برای بازنشستگان اجرای قانون همسان

تأمین اجتماعی این مقدار از عدالت و انصاف دور 

و دورتر شده است؟! آیا بازنشستگان عضو 

صندوق تأمین اجتماعی، در محیطی دور از 

 اینمایند؟! آیا بودجهجامعه کنونی زندگی می

سازی حقوق بازنشستگان که برای همسان

مین اعتبار گردید، از محل کشوری و لشگری تأ

درآمدهای عمومی نیست اگر نیست که دروغ 

است و اگر هست پس چرا نباید این جمعیت 

بهره و در مقابل میلیونی از آن بی 3/2حدود 

 مند باشند.بهره افراد مشابه از آن

کاسه صبر بازنشستگان تأمین اجتماعی در حال 

 سرریز شدن است. 

5 
نسرین 

 مقدمهزاره

تبعیض از همان روزهای آغاز امسال، خودش را 

بازنشستگان کشوری یا همان   به رخ کشید؛

کارمندان سابق دولت، از فرودین ماه مشمول 

 لینک کارگرآنالین

https://kargaronline.ir/fa/news-details/191741/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%7C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%90-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86!/
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کارشناس 

 حوزه کار

که حداقل  ها شدند به طوریافزایش مستمری

هزار تومان  8۸۸میلیون و  5مستمری این گروه، 

تعیین شده است؛ اما بازنشستگان کارگری تا 

ها درصدی مستمری 59تیرماه منتظر افزایش 

میلیون  5شان با این افزایش به ماندند و دریافتی

هزار تومان رسید؛ امروز بعد از اجرای این  8۸و 

به تامین  سازی که البته در جریان ورودهمسان

منفی شده و به  اجتماعی، دچار استحاله

سازی بدل گشته، بازنشستگان کشوری متناسب

میلیون  4براساس اذعان صریح وزیر کار، حداقل 

تومان در هرماه دریافتی دارند و بازنشستگان 

هزار تومان. با  8۸۸میلیون و  5کارگری فقط 

همچنان « تبعیض»رسد این حساب، به نظر می

ن کارگران بازنشسته را گرفته است و قرار گریبا

 د. ها، آن را رها کنت به این سادگینیس

3 

جمعی از 

بازنشستگان 

 کارگری

سازی و عطف به ماسبق نشدن افزایش همسان

مزایای مزدی، مصداق تبعیض مزدی است؛ 

چراکه بازنشستگان کشوری و لشگری از ابتدای 

هزار تومانی  8۸۸میلیون و  5سال مشمول کف 

اند اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی شده

اگر قرار است دولت ادعا کند طور نیست. این

 5دریافتی همه بازنشستگان را به بیشتر از 

هزار تومان رسانده است، باید  8۸۸میلیون و 

التفاوت چهارماه ابتدای سال به بازنشستگان مابه

کارگری پرداخت شود. بازنشستگان کارگری که 

درصد بازنشستگان کشور را تشکیل  92

ه از سال را با مستمری دو دهند، چهارمامی

میلیون تومان و حتی زیر دو میلیون تومان سر 

اند و عادالنه نیست افزایش ناشی از کرده

 لینک خبرگزاری ایلنا

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/954503-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF
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فقط هفت ماه سازی و مزایای مزدی، همسان

 د. پایان سال پرداخت شو

4 

های از صحبت

یک بازنشسته 

 کارگری

تدبیری دولت و وزیر تعاون در این چند سال، بی

بگیران های پایین برای مستمریباعث حقوق

تامین اجتماعی و کارگران شده و فشار شدید به 

گی ما وارد کرده. حاال اگر ما شاکی هستیم زند

که چرا کارمند و به این خاطر است نه این

 گیرد؟بازنشسته کشوری بیشتر می

 لینک روزنامه خراسان

2 

جمعی از 

بازنشستگان 

 اجتماعیتامین

سازی بازنشستگان دولت با چرا همسان

سازی ما کارگران بازنشسته فرق دارد؟ همسان

میلیون تومان  4چرا حداقل مستمری آنها به 

هزار  8۸۸میلیون و  5ما فقط  رسیده و برای

 8۸۸میلیون و  5میلیون تومان کجا و  4تومان؟! 

هزار تومان کجا؟! دلیل اینهمه تبعیض و نابرابری 

 چیست؟

 لینک خبرگزاری ایلنا

 

احساس مشترک  «نابرابری»و « تبعیض»آید این است که برمی 5چه از نظرات مطرح شده در جدول آن

سازی است. ریشه اصلی تبعیض مزدی و وجود نابرابری تماعی در ارتباط با اجرای همسانبازنشستگان تامین اج

تامین  سازیسازی در همسانسازی به متناسبمیان کارگران بازنشسته و کارمندان بازنشسته، در تقلیل همسان

برگزاری خگفتگویی با اللهی، از فعالین شناخته شده کارگری و بازنشستگی، در اجتماعی نهفته است. کاظم فرج

 بندی کرده است:طور صورتتبعیض موجود را این ایلنا

، زی حقوق بازنشستگان اختصاص یافتسا، بودجه ناچیزی برای همسان11سرانجام در سال »

مبلغ اختصاص یافته با توجه به تورم بسیار ناچیز است و نتیجه اجرای آن نیز نتوانسته 

سازی دریافتی و نسبت سازی واقعی به معنای یکسانرا راضی کند. اوالً همسانبازنشستگان 

بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان دولت صورت نگرفته و همچنان فاصله  حقوق افزایش

ها دوقتگان سایر صنبگیر تامین اجتماعی با مستمری بازنشسمعناداری بین دریافتی مستمری

https://www.hamshahrionline.ir/news/572581/%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/977987-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7
https://www.bankavl.com/news/13350/%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.aspx
https://www.bankavl.com/news/13350/%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.aspx
http://www.bankavl.com/
http://www.bankavl.com/
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شود. ثانیاً بازهم همان سیاست سوق دادنِ سطوح میانی و باالیی دستمزد به سمت دیده می

 .«تغییر دادند سازیسازی را به متناسبهمین دلیل نام همسانبگیران ادامه دارد. به حداقل

 شود، این است که نوکده میای دیهای بیمهها نسبت به وجود تبعیض در صندوقمشترکی که در اعتراض نکته

ایی در گرجانبهسو قایل به سهاغلب انتقادها به سوی دولت است و درواقع اغلب منتقدان معتقدند که دولت از یک

بگیران صندوق اش معطوف به مستمریمدیریت سازمان تامین اجتماعی نیست و از سوی دیگر عمده توجه

کنندگان رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکرهتوفیقی، بازنشستگی کشوری است. برای مثال فرامرز 

 گفته است:  خبرگزاری ایلنا، در گفتگویی به مزدی

اند که دولت کل کشور هستند و نه را نداشتهها این درک سال گذشته، دولت 39متاسفانه در »

فقط دولت کارمندان. مساله این است که دولت در قبال همه شهروندان، وظایف حاکمیتی قانونی 

نژاد و مشخص شده است. اما نه دولت احمدیدارد و این وظایف به روشنی در اسناد باالدستی 

ی خود به تامین اجتماعی برنداشتند و هایک، قدمی برای پرداخت بدهینه دولت روحانی، هیچ

تواند کند بودجه ندارد و نمیدولت از یک طرف ادعا می .دین خود را به کارگران ادا نکردند

د کنمطالبات انبوه سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند اما از سوی دیگر، بذل و بخشش می

سازی مستمری دهد تا متناسبیهای کشوری و لشگری مهزار میلیارد تومان به صندوق 3۸و 

رحالیکه چرا د .بازنشستگان را اجرایی کنند و این سیاستِ یک بام و دو هوا، اصالً قابل قبول نیست

بگیر صندوق تامین اجتماعی هستند، دولت هیچ درصد بازنشستگان کشور، مستمری 9۸بیش از 

های این گروه انبوه ندارد و خود را در مقابل زندگی اینها مسئول توجهی به معیشت و دغدغه

 «داند؟نمی

رخی مقامات رسمی از جمله ای حتی مورد تایید بهای بیمهانتقادها نسبت به تبعیض مزدی میان صندوق

 وخبرگزاری دانشجبابایی با تایید این مسئله به س هم بوده است و برای مثال حمیدرضا حاجینمایندگان مجل

 گفته است: 

متاسفانه در همسان سازی حقوق، برای کارگران رعایت همسان سازی و متناسب سازی براساس »

برای کشوری و لشگری انجام  برنامه ششم صورت نگرفته است، حق بر این است آنچه که 35ماده 

شود، برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز انجام گیرد. همچنین برای کارکنان می

 «.فوالد که متاسفانه انجام نگرفته است

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/892845-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/892845-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/887266/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
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بندی و بررسی اظهارات مختلف بازنشستگان، فعالین کارگری و بازنشستگی، و برخی مقامات رسمی؛ با جمع

بوده  ایهای مختلف بیمهسازی در صندوقانکار در اجرای همسانبعیض مزدی واقعیتی غیرقابلتوان گفت که تمی

ض و شود. این تبعیاست. این تبعیض به خصوص میان صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی دیده می

فت که توان گچنین، می ترین دالیل اعتراضات بازنشستگان کارگری در چند ماه اخیر بوده ونابرابری یکی از عمده

ین گیری درباره آن در باالترسازی واکنشی است به اقدامی که تصمیمعتراضات بازنشستگان درباره اجرای همسانا

ی ترین مسایل اجتماعسطوح دولتی گرفته شده است. توجه به این نکته ضروری است که نابرابری یکی از مهم

اند که روند های اخیر هشدار دادهشناسان و اقتصاددانان در سالجامعهبسیاری از های اخیر بوده و کشور در سال

های تواند منجر به بحرانای رسیده که میهای اجتماعی و طبقاتی در ایران امروز به نقطهها و شکافنابرابری

های کافترین سازوکارهای تولید ش. باید در نظر داشت که نابرابری مزدی یکی از مهمسیاسی و امنیتی شود

که اکثریت اجتماعی و طبقاتی است. از سوی دیگر توجه به این نکته هم ضروری است که با توجه به این

 بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان بدون توجه به وضعیتبگیران به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارند، مستمری

 بازنشستگان کارگری ممکن نیست. 

 گیریبندی و نتیجهجمع 

های مختلف وجود داشته و موضوعی نیست که در اگرچه اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی همواره به شکل

ای به مرحله دیگر در آستانه گذار از مرحلهرسد که این اعتراضات کرده باشد، اما به نظر می ظهورهای اخیر ماه

ن فعلی است که بیشترین فشار را بر روی طبقه است. زمینه عینی این گذار شرایط بحرانی اقتصاد کشور در دورا

اخیر  هایسیر فرازها و فرودهای اعتراضات بازنشستگان در سال بگیر وارد کرده است. جز این،مزدبگیر و مستمری

های اخیر تغییراتی درونی را پشت سر گذاشته است. تجمعات دهد که اعتراضات بازنشستگان در ماهنشان می

ای از پیش تعیین شده، افزایش اعتراضات آن هم در فرم تجمعات و مختلف بر اساس برنامه همزمان در شهرهای

 های تغییر و گذار در اعتراضاتی زمانی کوتاه از جمله نشانههانه فقط در قالب بیانیه و نامه، تکرار تجمعات در بازه

کند می تربازنشستگان را به مرور جدی عدم توجه به این روند گذار، اعتراضاترسد به نظر می بازنشستگان است.

 د.کننپیدا می ترو در آینده نزدیک اعتراضات بازنشستگان نیز نظیر اعتراضات کارگری ابعادی گسترده

شوند مضامینی آشکارا معیشتی و ها و پالکاردهایی که در تجمعات بازنشستگان دیده میدستنوشته شعارها،

ا با صراحت ه. برخی از این شعارها و دستنوشتهاندوجود بازنشستگان شکل گرفتهاقتصادی دارند و در نقد وضعیت م

 مرگ خط به فقر خط از اجتماعی تامین بازنشسته»، «ایمگرسنه ما» :دهندکامل دالیل اعتراضات را نشان می
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های خواستهترین . برخی دیگر نشان دهنده برخی از مهم«ماست مسلم حق منزلت، معیشت،» ، «رسیده

دولت »و  «درمان رایگان»، «حقوق مکفی و تامین رفاه برای بازنشستگان»، «تورم طبق حقوق» بازنشستگان است:

اهی گیری میزانی از خودآگدهنده شکلبرخی شعارها هم نشان«. باید اموال به غارت رفته بازنشستگان را جبران کند

 «. دادخواهی رمز همدلی و داتحا» ا برای ادامه اعتراضات است:رو به آینده آنه در میان بازنشستگان و نگاهِ

به  های اخیر و بررسی آنها در قالب یک مجموعه اعتراضاتِبا کنار هم قرار دادن اعترضات بازنشستگان در ماه

 شود که عبارتند از:چند ویژگی عمده و مشترک در آنها دیده می پیوسته،هم

ل اش ارتباطی با مسایکم در ظهور علنیمعیشتی و اقتصادی است و دستاعتراضات بازنشستگان کامال  -

های بازنشستگان خطاب به مسئولین مختلف سیاسی ندارد. اینکه امروز با حجم باالیی از کارزارها و نامه

دهنده این است که بازنشستگان امیدوارند از طریق مخاطب قرار دادن مقامات رسمی روبرو هستیم، نشان

شان حل شود. حضور آنها در مقابل مجلس شورای اسالمی یا سازمان تامین اجتماعی نیز مسائل

حال، با این خواهند توسط نهادها و مقامات رسمی دیده و شنیده شوند.دهنده این است که آنها مینشان

ده و هایشان مواجه هستند که در طول زمان روی هم جمع شبازنشستگان امروز با نوعی انباشت خواسته

راضات ن اعتیتواند اهای معیشتی و عدم توجه و رسیدگی دقیق به آنها، میحل نشده است. انباشت خواسته

بازنمایی این اعتراضات در فضای  اجتماعی و سیاسی بدل کند.حاد معیشتی و اقتصادی را به مسئله 

ای مجازی تا چه میزان های اجتماعی و فضدهد که اعتراضات بازنشستگان در شبکهمجازی نیز نشان می

دهنده مستعد گره خوردن با مسایل سیاسی است. رصد واژه بازنشستگان در فضای مجازی و توییتر نشان

، «سراسری_اعتراضات»هایی مثل پیوند این موضوع با مسایل سیاسی است و پرتکرار بودن هشتگ

که  هاییدار زیر بیشترین هشتگگویای این مسئله است. در نمو «نوین_پیمان» و «مخالفند»، «تجمع»

در پیوند با کلمه بازنشستگان استفاده شده قابل مشاهده است. بازه زمانی این نمودار از ابتدای فروردین 

 است.  3311تا اواخر آذر ماه  3311
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های بازنشستگی در حال تعمیق است و بازنشستگان در رسد شکاف میان بازنشستگان و کانونبه نظر می -

های بازنشستگی را نماینده مستقل و قدرتمندی برای سازی، کانونمواردی از جمله در موضوع همسان

اند حضور داشته سازیهای عالی بازنشستگان در مذاکرات مربوط به اجرای همسانبینند. کانونخود نمی

های عالی با موافقت کانونسازی، اجرای طرح گام به گام های مقامات اجرایی قانون همسانو طبق گفته

سازی، این موضوع بدل به یکی بازنشستگان پیش رفته است. امروز و با گذشت چند ماه از اجرای همسان

د پل انهای بازنشستگی نتوانستهنانودهد که کهای عمده بازنشستگان شده و این نشان میاز مناقشه

ارتباطی میان بازنشستگان و مقامات اجرایی باشند و در موارد زیادی نیز مورد انتقاد فعاالن کارگری و 

 اند.بازنشستگی قرار گرفته

همچنان به عنوان  11های پایانی سال نزدیک هستیم، اما موضوع دستمزد سال اگرچه امروز به ماه -

بگیران باقی است. در بخشی از نامه بازنشستگان به رئیس نشده برای مزدبگیران و مستمریای حل مسئله

نمایندگان کارگری »و شیوه تصویب و ابالغ آن اشاره شده و آمده:  11مجلس، به موضوع دستمزد سال 

عتراض نمایندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توجه به ا این میزان افزایش را تائید و امضا نکرده و

و تنها با تائید و اعمال زور نمایندگان کارفرمایی و نماینده دولت افزایش حقوق را خالف قواعد  کارگران

قانونی ابالغ نمود. به تبع این ابالغ سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به شرایط تورمی و زندگی، به 

که شایان ذکر است عدم اجرای صحیح مواد همین میزان حقوق مستمری بگیران خود را افزایش داده 

سال گذشته درآمد بازنشستگان تامین  34قانون باعث شده که طی  43تامین اجتماعی و  19قانونی 

درصد از نرخ تورم رسمی کشور عقب مانده و نه تنها فشار تحمل زندگی را بر  42اجتماعی حدوداً 

با تورم چند برابری سال جدید توان زندگی را از این بگیران دو چندان کرده بلکه بازنشستگان و مستمری
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بگیران نسبت به دهد که مزدبگیران و مستمریاین نکته نشان می .«کش گرفته استجامعه زحمت

تواند به گرایی خاصه در مذاکرات مزدی حساسیت زیادی دارند و عدم رعایت این موضوع میجانبهسه

 تاین نکته به خصوص حاال که در آستانه رسیدن به فصل مذاکرا های اعتراضات بدل شود.یکی از پایه

 مزدی هستیم اهمیتی مضاعف دارد.

 موردآور، زیانوسازی وارد شده، از جمله در مورد مشاغل سختبرخی از انتقاداتی که به اجرای همسان -

هم بوده است اما همچنان رفع نشده  نظیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقامات رسمیباالترین تایید 

سازی در همین مدت کوتاهی که از اجرای آن تجربه اجرای همسانیا به شکل ناقص حل شده است. 

یک طرح و درنظرنگرفتن نظرات ذینفعان در اجرای و شتابزده دهد که اجرای ناقص گذرد، نشان میمی

ی سازکند. به عبارتی، اجرای ناقص قانون همسانتواند طرحی سازنده و مترقی را به ضد خود بدل آن، می

 ایسازی، نه فقط اهداف اولیه آن را محقق نکرده بلکه امروز خود به مسئلهو بدل کردن آن به متناسب

 ای از اعتراضات را به همراه داشته است. ل شده که دامنهتازه بد

 

 

 


