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یادداشت

دولت هــای پــس از انقــاب 
ســهم درمان کارگــران از بودجه را 
نمی پردازند. دولت ها که براســاس 
قانون اساسی مکلف به تامین بهداشت 
همه آحاد جامعه هستند، دهه هاست 
که اعتبار الزم به این بخش اختصاص 

نمی دهند.
با این حال مساله فراتر از اینهاست. 
برای پرداخــت بدهــی دولت ها به 
سازمان تامین اجتماعی، اعتبار ساالنه 
کافی و باکیفیت مناســب اختصاص 
نمی یابد و در موارد بســیاری به بهانه 
کمبود اعتبــار و بار مالــی، با برخی 
طرح های معطوف به بهبود وضعیت 
کارگران مخالفت و مقابله می شــود. 
نمونه آن، تاخیــر در تصویب کلیات 
طرح ســاماندهی استخدام کارکنان 
دولت اســت؛ تاخیری که از زمستان 
ســال قبل تا پنجم تیر ماه امسال به 
درازا کشــید و کارشناسان و مدیران 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور 
استخدامی عنوان می کردند این طرح 
بار مالــی دارد و دولت نمی تواند آن را 

اجرایی کند.
با این حال انتقــاد اصلی، متوجه 
مهم ترین نهــاد تخصیص گر بودجه 
یعنی ســازمان برنامه و بودجه کشور 
است؛ نهاد فرادستی که بیت المال را 
مدیریت می کند و تشخیص می دهد 
چه پولــی، کجا و برای چه کســانی 
خرج شــود. عملکرد این سازمان در 
دوره های مختلف نشــان داده که در 
بودجه ریزی که همان تقسیم بندی 
بودجه است و در تخصیص اعتبار ریالی 
به این فضاهای بودجه ای تفکیک شده، 
کارگران و بازنشســتگان همواره در 
حاشــیه قرار گرفته اند. برای بیش از 
نیمی از جمعیت کشــور، آن چنان 
که باید، پولی در کار نیست و همیشه 
اولین انقباضات، گلــوی کارگران و 

بازنشستگان را گرفته است.
به همین دلیل است که »علی اکبر 
عیوضی« عضو هیــات مدیره کانون 
بازنشستگان کارگری تهران معتقد 
است: سازمان برنامه و بودجه به نفع 
کارگران و بازنشستگان عمل نمی کند 
و شاید اگر این ســازمان نباشد، بهتر 
بتوان دولت را به انجام تکالیف و اجرای 

قانون مجاب کرد.

سابقه انحالل و تفکیک
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور، پیشتر تجربه انحال و تفکیک 
داشته است. این ســازمان در دولت 
احمدی نژاد منحل شد و کارکرد آن 
به یک معاونــت اجرایی تقلیل یافت. 

ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی از 
ادغام دو ســازمان به عناوین سازمان 
امور اداری و اســتخدامی و سازمان 
برنامــه و بودجه مطابــق مصوبه ۱۶ 
اســفند ۱۳۷۸ شــورای عالی اداری 
تأســیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار 
سازمانی آن تصویب و به اجرا درآمد. 
پس از انحال این ســازمان در سال 
۱۳۸۶ به دستور محمود احمدی نژاد، 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
تأسیس شــد و این معاونت بخشی از 
وظایف آن را به عهــده گرفت. با آغاز 
کار دولت حسن روحانی، زمزمه های 

احیای این سازمان شــنیده شد و در 
نهایت نوزدهم آبان ۱۳۹۳، با دستور 
رئیس جمهور و تصویب شورای عالی 
اداری با ادغام دو معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور احیا شد.

هشــتم دی مــاه ســال ۱۳۹۳ 
حســن روحانــی در اجــرای اصل 
۱۲۶ قانون اساســی طــی حکمی 
»محمدباقــر نوبخت« را بــه عنوان 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب 
کرد. چهارم مرداد ۱۳۹۵ ســازمان 
مدیریت و برنامه ریــزی مجدداً به دو 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور 
استخدامی تفکیک شــد که در پی 
آن نوبخت به عنوان رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه و جمشید انصاری به 
عنوان رئیس سازمان امور استخدامی 
منصوب شــدند. نهایتا بیستم مرداد 
مــاه ۱۴۰۰، طی حکمــی از جانب 
رئیسی، میرکاظمی به سمت معاون 
رئیس جمهــوری و رئیس ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور در دولت 

سیزدهم منصوب شد.

چرخش در بر همان پاشنه سابق
امــا آمد و رفــت مدیــران، تاثیر 
چندانی در بهبود عملکرد این سازمان 
در قبــال جامعه میلیونــی کارگران 

نداشــته اســت. همچنان با انقباض 
بسیار در تنظیم لوایح بودجه ساالنه 
رفتار می شود، ســهم درخوری برای 
درمان، مسکن و آموزش کارگران در 
نظر نمی گیرند، ســهم چندانی برای 
پرداخت بدهی هــای دولت به تامین 
اجتماعی لحاظ نمی شــود، سهمی 
برای انجام تعهدات انبــوه بیمه ای و 
حمایتی دولت از بیمه شدگان خاص 
گرفته تا سهم دولت در صندوق بیمه 
بیکاری منظور نمی شود و زمانی که 
بودجه بــه تصویب می رســد و برای 
اجرا اباغ می شــود، بــاز هم مراحل 
تخصیص اعتبار به مشکل برمی خورد 
و همان مبالغ قلیل که در بودجه، سهم 
تامین اجتماعی است، با کیفیت و به 
موقع تامین اعتبار نمی شود و به بهانه 
کمبود بودجه، مقابــل اجرای قانون 

سنگ اندازی می شود.
عیوضی در ارتبــاط با این رویکرد 
می گویــد: بخش اعظم مشــکات 
امروز بازنشستگان، ریشه در عملکرد 
ســازمان برنامــه و بودجــه دارد. 
سوگیری این سازمان همیشه خاف 
منافــع جامعه کارگری بوده اســت. 
همین االن، چالش اجــرای مصوبه 
شــورای عالی کار برای بازنشستگان 
کارگــری در دولت، محصــول نظر 
غیرکارشناسانه کارشناسان سازمان 
برنامه و بودجه اســت. با این وصف، 
این سوال مطرح می شود که آیا اساساً 

وجود چنین سازمانی به نفع جامعه 
کارگری است؟

او ادامــه می دهد: این ســازمان 
اجازه نمی دهد دولت یا بهتر بگوییم 
دولت هــا، منافع مــردم را از نزدیک 
لمس کنند و با نظرات کارشناســی 
خود، بیشتر دولت و کاربدستان را از 
مردم دور می کنــد. در بحث جراحی 
اقتصادی و حذف ارز ترجیحی نیز نظر 
کارشناسان این ســازمان به کرسی 
نشست و در بودجه امسال ارز دولتی 
برای کاالهای اساسی حذف شد. بعد 
هم ماجرای مســتمری ها پیش آمد. 
کارشناسان این سازمان از یک طرف، 
ارز دولتی را حــذف کردند و موجب 

تحمیل تورم سرسام آور به سفره های 
بازنشستگان شدند و از سوی دیگر، به 
بهانه اینکه تامیــن اجتماعی منابع و 
اعتبار کافی ندارد، اجازه ندادند ماده 
۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شود. 
جالب اینجاســت که هیچ اهتمامی 
برای تامین اعتبــار بابت بدهی های 
دولت به تامین اجتماعی ندارند یعنی 
سیاست گذاری ها و نظرات به اصطاح 
کارشناسانه این سازمان، بازنشستگان 
را از همه نظر در تنگنا انداخته است! 
به نظر می رسد نظر کارشناسان این 
سازمان نه منطقی است و نه بر مبنای 
قانون. فقط منافع جزئی و آنی دولت را 
در تقابل با منافع جمعی مردم در نظر 

می گیرند.
بــه گفتــه وی، بدهی بیــش از 
۴۰۰هزار میلیاردی دولت به تامین 
اجتماعی نیــز برآمــده از عملکرد 
ســازمان برنامه و بودجــه در طول 
ســال های گذشته اســت چون باید 
زمینه هــای اجرای تعهــدات ریالی 
دولت را این ســازمان فراهم می کرد 
که هرگز این اتفاق نیفتاد و تعهدات 
برهم انباشته شد تا به امروز رسیدیم. 
همیشه سازمان و بیمه شدگان آن را 

در اولویت آخر گذاشتند.

بودجه خورهایی که دچار 
انقباض نمی شوند

به لیست طوالنی بودجه خورهای 
دولت نگاه می کنیم؛ سازمان هایی که 
هر سال بدون توجه به اوضاع اقتصادی 
کشــور، اعتبارات ســنگین دریافت 
می کنند. با این حال، سازمان برنامه 
و بودجه به عنوان بــازوی تخصیص 
و تامین اعتبارات دولــت، چندان به 
دنبال اعمال سیاست های انقباضی 
برای این نهادها و ســازمان ها نیست. 
در حالی که بســیاری از کارشناسان 
اقتصــادی معتقدند اگــر تخصیص 
اعتبارات، عادالنه و براســاس منافع 
واقعــی مــردم صــورت می گرفت، 
تحمیل ریاضت و تــورم به این حجم 

از سنگینی نمی رسید!
»مرتضــی افقه« اســتاد اقتصاد 
دانشگاه شهید چمران اهواز می گوید: 
اگر بودجه خورها را از ســر ســفره 
بیت المال برمی داشــتند و نهادهای 
معاف از مالیات، مالیــات می دادند 
آن هم مالیات عادالنه و درخور، دولت 
با کمبود بودجه برای تامین کاالهای 
اساســی مردم به قیمت مناســب 
برخــورد نمی کــرد. بودجه خورها، 
زایــده دائمی بر تن خزانه هســتند 
که هیچ وقت دچار کســر و نقصان 
نمی شــوند. الجرم از آن سو، مردم 

دچار انقباض می شوند.

عملکرد دوگانه سازمان برنامه و بودجه در برابر قدرتمندان و ضعفا

کارگران و بازنشستگان؛ همواره در حاشیه
ابطال مصوباتی که روح و روان 

جامعه را آزار می داد

»محمدباقر قالیباف«، رئیس مجلس در نامه ای 
خطاب به رئیس جمهور، دستور ابطال دو مصوبه 
مورد انتقاد جامعه کارگران و بازنشستگان را صادر 
کرد؛ اول مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان 
که میزان افزایش ۱۰درصد مســتمری بگیران 
سایر سطوح آن، خاف قانون و روال هر ساله بود 
و دومی، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که 
دولت در بدعتی خاف قانــون، ۱۰۰هزار تومان 
از حق مســکن ۶۵۰هزار تومانی مصوب شورای 
عالی کار کسر کرده بود و آن را به ۵۵۰هزار تومان 

رسانده بود.
حال دولت یک هفته وقــت دارد که مصوبات 
قبلی خود را ابطال و مصوبات قانونی را اباغ کند. 
البته همه منتظر این اتفــاق بودیم چون این دو 
مصوبه دولت، رواج بی قانونی بود و از همان زمان 
تنظیم الیحه بودجه مشخص بود که کارشناسان 
دولت از قوانین مزدی و حدود و ثغور قدرت اجرای 
قوه مجریه در این حوزه شناخت کافی ندارند. پس 
از آن نیز فکر می کردند، می توانند در هر مصوبه ای 
به دلخواه دست ببرند. مصوبه حق مسکن شورای 
عالی کار را که باید صرفاً تایید می کردند، مخدوش 
کردند و ۱۰۰هزار تومان از آن کســر کردند و در 
رابطه با مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان نیز به 
همین ترتیب ۳۸درصد پیشنهادی سازمان تامین 

اجتماعی را به ۱۰درصد کاهش دادند.
معتقدم مجلس به وظیفه ذاتی و قانونی خود 
عمل کرد و دستور ابطال این مصوبات را صادر کرد. 
کارگران و بازنشستگان مطالبات قانونی داشتند 
و وظیفه قوه مقننه هم پایش اجرای قانون است و 
به این وظیفه عمل کردند. رئیس مجلس هم باید 
در مهلت قانونی، حکم کارشناسی مجلس را اباغ 
می کرد که این امر محقق شد اما چه بهتر بود که 
این چند ماه استرس و نگرانی به جامعه کارگری 
و بازنشستگی کشــور تحمیل نمی شد و دولت از 
همان ابتدا مصوبات مزدی قانونی را می پذیرفت و 

مقدمات اجرای آنها را فراهم می کرد.
همچنین بر ایــن باورم که خــود دولت بهتر 
از همه می داند در شــرایط اقتصادی فعلی، این 
اعداد و ارقــام به هیچ وجه جبران فاصله بســیار 
زیاد سبد معیشــت و دســتمزد )چه مستمری 
بازنشستگان، چه حقوق شــاغان( را نمی دهد. 
وقتی با تــورم ۹۰درصدی ســبد غذایی روبه رو 
هســتیم )آن هم نرخ تورم رسمی چون نرخ های 
غیررســمی و ملموس در بازار خیلی بیش از این 
است( چطور قرار است با ۱۰درصد افزایش حقوق، 
یک بازنشسته زندگی کند؟ وقتی اجاره خانه در 
شهرســتان های کوچک ماهی بیش از ۲ میلیون 
تومان است، چطور از حق مسکن ناچیز ۶۵۰هزار 
تومانی ۱۰۰هزار تومان کسر می کنند و می گویند 
حق مسکن کارگران در این شــرایط تورمی باید 

فقط ۵۵۰هزار تومان باشد؟
واضح اســت که هیچ کــدام از ایــن اعداد و 
ارقام پاسخگوی مشــکات معیشتی کارگران و 
بازنشستگان نیســت اما از اینها مهم تر، گذاشتن 
بدعتی جدیــد در زمینه حقوق و دســتمزد بود 
که با اقدام به موقع مجلس جلوی آن گرفته شد. 
تاکید می کنم که در رابطه با حق مسکن کارگران، 
دولت فقط تاییدکننده نهایی مبلغ مصوب شورای 
عالی کار است و نمی تواند راساً مبلغ تعیین کند. 
اگر اجازه می دانند مبلغ تعیینی توســط دولت 
به کرسی بنشــیند و ادامه داشــته باشد، مسیر 
قانون گزیزی باز می شــد و در پی آن، دولت ها از 
این به بعد به طور دل بخواهــی و خاف قانون با 
مقوله حقوق و دستمزد رفتار می کردند. در مورد 
مستمری هم به همین شــکل، همیشه روال این 
بوده که پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی توسط 
دولت اجرا شود و نباید این مسیر دچار اعوجاج و 

تخریب شود.
در پایــان در ارتباط با حق مســکن خطاب به 
کارفرمایان باید متذکر شــد که بــا نامه رئیس 
مجلس، حق مســکن مصوب شــورای عالی کار 
احیا شــد، یعنی آن ۱۰۰هزار تومانی که دولت از 
۶۵۰هزار تومان کسر کرده بود، برمی گردد و حق 
مسکن کارگران شاغل ۶۵۰هزار تومان می شود و 

از این به بعد این رقم باید پرداخت شود.
*از نمایندگان کارگری در جلسات تعیین مزد

فرامرز توفیقی*

نسرین هزاره مقدم

عیوضی: نظر کارشناسان 
سازمان برنامه و بودجه نه 
منطقی است و نه بر مبنای 

قانون. فقط منافع جزئی 
و آنی دولت را در تقابل با 

منافع جمعی مردم در نظر 
می گیرند

افقه: اگر بودجه خورها 
را از سر سفره بیت المال 
برمی داشتند و نهادهای 
معاف از مالیات، مالیات 
می دادند آن هم عادالنه 

و درخور، با کمبود بودجه 
برای تامین کاالهای 

اساسی مردم به قیمت 
مناسب برخورد نمی کردیم

انتظار بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران برای ابطال 
مصوبات هیات دولت در تعیین میزان افزایش مســتمری 
بازنشستگان و نیز حق مسکن جامعه کارگری در سال جاری 
نهایتا پایان یافت و رئیس مجلس با ارســال نامه ای به رئیس 
جمهور، این مصوبات را غیرقانونی خوانده و خواستار اصاح 

آنها شد.
به گزارش توسعه ایرانی، در نامه محمد باقر قالیباف به تاریخ 
بیست و نهم تیر ماه سال جاری خطاب به ابراهیم رئیسی آمده 
است: بازگشت به دو فقره تصویب نامه هیات وزیران با موضوع 
»تعیین حداقل مســتمری بازنشســتگی، ازکارافتادگی و 
بازماندگان در سال ۱۴۰۱« و »کمک هزینه مسکن کارگران 
در سال ۱۴۰۱«، معتاقب بررسی ها و اعام نظر مقدماتی هیات 
بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این دو تصویب نامه 

مغایر قانون است.

دولت سریعا به نامه ریاست مجلس ترتیب اثر دهد
در همین زمینه، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: 
دولت سیزدهم را دولتی قانون گرا می دانیم و امیدواریم هرچه 

سریع تر نامه رئیس مجلس را ترتیب اثر دهد.
علی بابایی کارنامی اعام کرد: ایــن نامه و اعام مغایرت 
صورت گرفته که محصول حکم هیات تطبیق قوانین مجلس 
است، توسط رئیس مجلس اباغ شــده و اکنون برای دولت 
الزم االجراســت. وی ادامه داد: امیدواریم پایبندی دولت به 
مصوبات و نظرات مجلس چنان که به صورت شفاهی از سوی 

دولتی ها مطرح شده، در عمل نیز رویت شود.
بابایی تصریح کرد: براســاس قانون هــر آیین نامه و هر 

مصوبه ای که دولت دارد، پس از بررسی در چارچوب تشخیص 
هیات تطبیق قوانین مجلس باید اصاح شــود. هر تصمیم 
دیگری که از این پس دولت در این دو مورد بازنشســتگان و 

کارگران بخواهد بگیرد، باید در مسیر قانونی خود باشد.
نماینده ساری در مجلس با اشــاره به اینکه دولت درباره 
مصوبه شــورای عالی کار درباره حق مسکن، حق اتخاذ رای 
دیگری ندارد و تصمیم این شورا گرفته شده و مزد حداقلی 
شورای عالی کار اجرا شده است، اظهار کرد: درباره بحث حقوق 
بازنشستگان دولت می تواند دوباره درخواست تشکیل جلسه 
هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را بدهد و موظف است 
این بار با حضور تشکل ها و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی 
و ذی نفعان سازمان و طی مذاکره حقوق بازنشستگان را بدهد، 
هر چند توصیه ما این است که در این زمینه دولت به رای و نظر 

شورای عالی کار و هیات امنای تامین اجتماعی عمل کند.
رئیس فراکســیون کارگری مجلس ضمــن قدردانی از 
تشکل ها و فعاالن حقوق بازنشستگان و کارگران گفت: اعام 
مغایرت قانونی مصوبات دولت درباره کارگران و بازنشستگان 
توسط قالیباف حاصل ایستادگی تشکل های آنهاست. به رغم 
اینکه عده ای می خواستند از مطالبات مطرح شده سوءاستفاده 
سیاسی کنند، تشکل های صنفی کارگران و بازنشستگان 
با هوشمندی و بلوغی که از خود نشــان دادند، ثابت کردند 
که می توانند بدون حاشیه براساس قانون روی حقوق خود 
پافشاری کرده و با ایستادگی روی حق، اجازه سوء استفاده به 
هیچ جریانی را ندهند. مسیری که آنها رفتند باعث شد در کار 
مجلس و دولت و تامین اجتماعی خللی وارد نشود و فرآیند 
احقاق حقوق به خوبی طی شود. به طور جدی توصیه می کنیم 

دولت ارتباط خود را با تشــکل های بازنشستگان و کارگران 
حفظ کند و مذاکرات را با شرکای اجتماعی ادامه دهد.

نامه رئیس مجلس 
حاصل تالش بازنشستگان و نمایندگان آنهاست

رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری نیز در این 
رابطه می گوید: خوشبختانه چهار ماه تاش مستمر و بی وقفه 
جامعه بازنشستگان متوســط بگیر تامین اجتماعی، به ثمر 
نشست و صدای مظلومیت آنها را مجلس شنید و حمایت کرد. 
هیات تطبیق نظر کارشناسی خود را به هیات رئیسه مجلس 
داد و هیات رئیسه هم بر این نظر صحه گذاشت و در نهایت با 
امضای رئیس مجلس، عماً مصوبه دولت که افزایش مستمری 
بازنشستگان غیرحداقل بگیر را فقط ۱۰درصد در نظر گرفته 

بود، ابطال شد.
حســن صادقی می گوید: دولت دو راه دارد. یا ظرف یک 
هفته مصوبه هیات مدیره سازمان را که همان اجرای ماده ۹۶ 
قانون تامین اجتماعی است، به طور کامل تصویب و برای اجرا 
به تامین اجتماعی برگرداند. در این صورت عما کار پایان یافته 
و دغدغه ای نخواهیم داشت. راه دوم این است که آن مصوبه را 
رد کرده و به سازمان برگرداند تا سازمان تصمیم مجدد بگیرد. 
خواسته جمعی بازنشســتگان، راه حل اول است و قانون نیز 

همین را می گوید.
به گفته رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری، 
آنچه اتفاق افتاده خوش یمن اســت و بدون تردید، حاصل 
تاش و ایثار همه کسانی ست که در این راه حرکت کردند، 
آنهایی که اعتراض کردند و همه کسانی که پای میز مذاکره 

رفتند و چانه زنی کردند. او از همراهی و حمایت نمایندگان 
مجلس ازجمله مصری، نیکزاد، پورابراهیمی، اسماعیلی و 
دیگران تشکر می کند و می گوید: حمایت این نمایندگان 
منجر به این شد که رئیس مجلس به ارسال نامه مجاب شود 
و آنچه ما دنبال می کردیم محقق شود. هدف ما این بود که 
لغو مصوبه مزدی تامین اجتماعی در این دولت و دولت های 

آینده باب نشود.
صادقی با تاکید بر اینکه »مهم ایــن بود که باب جدیدی 
برای قانونگذاری فراتر از قانون باز نشود«، ادامه می دهد: این 
نامه را به فال نیک می گیریم و شاکریم که زحمات طاقت فرسا 
و همه جانبه اقشار مختلف بازنشســتگان و نمایندگان آنها 
به نتیجه رســید. امیدواریم این فرایند منتج به دســتیابی 
بازنشستگان به حقوق مزدی قانونی شان شود. بازنشستگان در 
این چند ماه نگرانی های بسیار متحمل شدند و حاال می توانند 

نفسی از سر آسودگی بکشند و به آینده امیدوار باشند.
صادقی در پایان افزود: در عین حــال، ابطال مصوبه حق 
مسکن کارگران که به احیای مصوبه شورای عالی کار منجر 
می شود، بر حاوت دستور رئیس مجلس در رابطه با مستمری 
بازنشستگان افزود که آن هم در جای خود قابل تقدیر است. این 
نامه، همه مصوبات خاف قانون در ارتباط با حقوق کارگران و 
بازنشستگان را باطل کرد و مسیر حرکت برخاف قانون را به 

تمامی مسدود کرد.

مهر ابطال قالیباف بر مصوبه مزدی دولت

مصوبات مستمری بازنشستگان و حق مسکن کارگران باید اصالح شوند

خبر


