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همه چیز بــا یک ویرگول شــروع 
شــد؛ ویرگولی که مشــخص نیست 
عمدی بوده یا ســهوی؛ از همان زمان 
که دولت در نسخه اولیه الیحه بودجه 
و در تبصره ۱۲ هنگامی کــه حرف از 
افزایش حقوق بازنشستگان بود، عبارت 
»تامین اجتماعی، نیروهای مســلح« 
را آورد و اضافه کــرد که افزایش حقوق 
مســتمری بگیران این صندوق ها باید 

۱0درصد باشد.
آن زمــان تشــکل های کارگری و 
نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی 
دوندگی بســیار کردند تا کمیسیون 
تطبیــق قوانین مجلــس آن ویرگول 
کذایی را برداشت و بازنشستگان تامین 
اجتماعی از افزایش فرمایشی دستمزد 
به میزان ۱0درصد مســتثنا شــدند. 
سپس بازنشســتگان به روال هر ساله 
نتایج جلسات مزدی شورای عالی کار 
را روی میز گذاشــتند و هیات مدیره 
سازمان اجتماعی نیز به روال همیشه، 
در مصوبه خود افزایش مزدی کارگران 
بازنشســته را به اندازه افزایش حقوق 
کارگران شــاغل قرار داد؛ ۵۷.۴درصد 
برای حداقل بگیران و ۳۸درصد به اضافه 

مبلغ ثابت برای سایر سطوح.
در این میان نکته مهم این است که 
»سایر سطوح بازنشستگان کارگری« با 
سایر سطوح در بدنه دولت تفاوت اساسی 
دارد. در بدنه دولت، یک بازنشسته ساده 
با مدرک دیپلم یا نهایــت فوق دیپلم، 
نزدیک به ۸ میلیون تومان حقوق ماهانه 
دارد یعنی تقریباً دو برابر بازنشستگان 
حداقل بگیر در صندوق تامین اجتماعی. 
در واقع پایین ترین سطح مستمری ها 
در صندوق های دولتــی، بیش از ۵0 یا 
۶0درصد بیشــتر از حداقل مستمری 
در تامین اجتماعی اســت. به همین 
ترتیب، الیه های میانی مستمری بگیران 
دولت، بســیار بیشتر از ســایر سطوح 
در صندوق تامیــن اجتماعی حقوق 
می گیرند. وقتی از سایر سطوح مزدی 
در صندوق تامیــن اجتماعی صحبت 
می کنیم، منظور افرادی هســتند که 
مثاًل ۵ یا نهایت ۶ میلیون تومان حقوق 
ماهانه دارند؛ یعنی همه آنهایی که بیش 
از ۴ میلیون تومــان حقوق می گیرند. 
لذا بازه حقوق های میانه بگیران تامین 
اجتماعی بســیار پایین تر از رده های 
میانی بازنشستگان دولت است و بگذریم 
از اینکه در صندوق های دولتی، مدیران 
یقه سفید بازنشســته و سقف بگیرانی 
داریم که حقوق هر کدام شــان بیش 
از چهار یا پنج برابــر حقوق یک کارگر 

بازنشسته اســت.البته خود دولت هم 
به این تفاوت حقوقــی ادغان دارد. یک 
سال پیش و در خردادماه ۱۴00، معاون 
ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
میانگین حقوق بازنشســتگان دولتی 
اعم از کشــوری و لشــگری ۲ میلیون 
تومــان باالتر از بازنشســتگان تامین 
اجتماعی است، گفت: متوسط حقوق 
بازنشستگان کشــوری به ۷ میلیون و 

۲۷۸هزار تومان رسیده است.
همــان زمــان متوســط حقوق 
بازنشســتگان کارگــری بــه گفته 
مســئوالن، دو میلیون تومان کمتر و 
حدود ۵ میلیون تومــان بود، آن هم در 
شرایطی که داده های رسمی سازمان 
تامین اجتماعی نشان می دهد چیزی 
حــدود ۶۵درصد مســتمری بگیران 
سازمان حداقل بگیر یا زیر حداقل بگیر 
هستند و در بهترین حالت فقط ۴ میلیون 

تومان دستمزد ماهانه دارند.
حاال دولت، آن هم دولتی که خود را 
به زیور دولت مردم و محرومان و این گونه 
واژه ها آراسته است، بدون توجه به این 

تبعیض مزدی و استقالل نهادی و مالی 
سازمان تامین اجتماعی، افزایش حقوق 
بازنشستگان کارگری به خصوص سایر 
ســطوح )یعنی همان هایــی که فقط 
اسم شان سایر سطوح است و در واقعیت 
فقط کمی بیشــتر از ۴ میلیون تومان 
حقوق می گیرند( را نشانه رفته و گویا 
برخی از اعضای هیات دولت عزم خود را 
جزم کرده اند افزایش مستمری بگیران 
سایر ســطوح در تامین اجتماعی نیز 
به تاسی از بازنشســتگان دولت فقط 

۱0درصد باشد.
 تورم غافلگیرکننده 
در دو ماه ابتدایی سال

حاال بازنشســتگان دو ماهی است 
که نگران تعلل دولت در افزایش حقوق 
خود هستند و از طرفی با نرخ عجیب و 
غریب شاخص تورم ماهانه در این دو ماه 
ابتدای سال به راستی غافلگیر شده اند. 
تورم خوراکی ها در اردیبهشت به بیش 
از ۵0درصد رســید و تورم رسمی سال 
۱۴00 بدون احتســاب گرانی های دو 
ماه اخیر به گفته »علــی دهقان کیا« 
رئیس کانون بازنشســتگان کارگری 
تهران حدود ۴۸درصــد. به گفته وی، 
در این شــرایط مشخص نیست دولت 
این ۱0درصد را از کجا آورده که در قانون 
بودجه برای افزایش حقوق بازنشستگان 
دولت گنجانده و حاال هم گویا می خواهد 
همین عدد را به زور و ضرب به ســایر 
سطوح بازنشســتگان کارگری حقنه 

کند.
دولت در سال اول فعالیت، 

قانون را زیر پا نگذارد
این فعال صنفی بازنشســتگان از 

مسیر طوالنی مطالبه گری و از نارضایتی 
بازنشستگان می گوید؛ بازنشستگانی 
که در این هفته های اخیر، به کانون ها 
مراجعه کرده و مدعی شده اند این افراد 
نتوانسته اید از حقوق صنفی آنها دفاع 
کنند. می گوید: »اگر قانون و روال قانونی 
را زیر پا بگذارند، این رویه عرف می شود«.

دهقان کیا توضیح می دهد: بازنشستگان 
در شرایط بسیار بدی هستند و نگرانی 
بسیار زیاد اســت. طبق وعده وزیر کار 
قرار بود اول خرداد کار تمام شود و مصوبه 
افزایش در هیات دولت به تصویب برسد 
اما باز هم خبری نشــد و همین مساله 
موجب اعتراض بازنشستگان شده است. 
مدام تماس می گیرند و انتقادات شدید 
مطــرح می کنند. ما باید پاســخگوی 
بازنشستگان باشیم اما این تاخیر هیچ 
توجیهی ندارد. در هیــات دولت، یک 
تعداد موافق مصوبه هستند اما یک سری 
افــراد مخالف مصوبه هســتند. طرف 
حساب ما با آنهایی اســت که به قانون 
احترام نمی گذارنــد و مخالف مصوبه 
شورای عالی کار هســتند. ما همگی 
کارگر و تابع قانون کار هستیم. در قانون 
کار، ماده ۴۱ وضعیت افزایش دستمزد 
را تعریف کرده و قرار گذاشته مزد تمام 
کارگران براساس تورم و سبد معیشت 
خانوار تعیین شود. شــورای عالی کار 
نیز براساس این الزامات، مصوبه مزدی 
سال جاری را تصویب کرده که تبدیل 
به قانون شده ولی حاال یک سری افراد 

می خواهند این قانون را زیر پا بگذارند.
رئیس کانون بازنشســتگان تهران 
هشدار می دهد: اگر قانون و روال قانونی 
را زیر پا بگذارند، این رویه عرف می شود 

و پس از این دیگر قوانین مزدی و شورای 
عالی کار و کال سه جانبه گرایی بی معنا 
خواهد شد. اصرار داریم به این قانون و 
چیدمان اجرایی آن دست نزنند، ضمن 
اینکه ما در قانون تامین اجتماعی مواد 
۹۶ و ۱۱۱ را داریم که این دو ماده، ناظر 
بر تعیین مستمری بازنشستگان است. 
ماده ۱۱۱ می گویــد افزایش حداقل 
مستمری باید به اندازه افزایش حداقل 
مزد تعیین شود اما بحث آقایان بر سر 
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش 
سایر سطوح است. الزام روشن این قانون 
بر افزایش مستمری ها به اندازه افزایش 
هزینه های زندگی و نرخ تورم اســت. 
بیایند پاسخ بدهند اگر قرار بر اجرای این 
ماده از قانون باشد، باید مستمری ها واقعاً 

چند درصد زیاد شود؟!
دولت؛ بدهکار پرمدعا

دولت هر ســاله در الیحه بودجه، 
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 
زیرمجموعه خود را مشخص می کند. 
در بودجه ۱۴0۱ نیــز افزایش حقوق 
کارمندان شاغل و بازنشسته، ۱0درصد 
تعیین شده است. به گفته دهقان کیا، 
ارقام مزدی قانــون بودجه هیچ ربطی 
به کارگران شــاغل و بازنشسته ندارد 
همان طور که منابع و مصارف سازمان 
تامین اجتماعی و افزایش مســتمری 
بازنشســتگان آن به دولت هیچ ربطی 
ندارد چون سازمان نهادی غیردولتی 
اســت و خودش برای پرداخت هایش 
تامیــن اعتبار می کنــد و دولت حتی 
بدهی ها را نمی پردازد! اما مســاله این 
است عددی که دولت در قانون بودجه 
در نظر گرفته، به کلی مشکل ساز شده 
اســت. دهقان کیا می گوید: ۱0درصد 
برای بازنشستگان کشوری با توجه به 
باال بودن سطح مســتمری ها و انجام 
متناسب ســازی و قرار بر تــداوم آن، 
همــان ۱0درصد نمی ماند و بیشــتر 
می شــود. این ۱0درصد فقــط برای 
دولتی هاســت. دولت البته باید بگوید 
منطق این ۱0درصد چیســت. آقای 
خاندوزی در یک مصاحبه گفته زمان 
تحویل دولت ۵۵درصد تورم داشتیم 
و ضمناً ادعا کردند پایان ســال ۱۴00 
تورم به ۴0.۲درصد رســیده اســت. 
میانگین این دو عدد، حدود ۴۸درصد 
می شــود. دولت خــودش می داند در 
سال ۱۴00، به طور متوسط ۴۸درصد 
تورم داشــتیم حال این ۱0درصد را از 
کجا آورده اند؟! نمی توانند چنین اعداد 
بی ربطی را به بازنشســتگان کارگری 
تحمیل کنند. حاضریم با کارشناسان 
دولت و مخالفان مصوبه شورای عالی کار 
که ۱0 تا ۱۲میلیون نفر را از عید تا امروز 

در سرگردانی و استرس نگه داشته اند، 
مناظره کنیم تا ثابت شــود قوانین چه 

می گوید و حکم عدالت چیست.
صدای دادخواهی مردم را 

نمی شنوند
رئیس کانون بازنشستگان کارگری 
تهران با بیان اینکه »ما تمام مسیرهای 
قانونــی را برای احقــاق حقوق مزدی 
بازنشستگان طی کرده ایم«، می گوید: 
همه در جریان مطالبه گری ما هستند؛ 
از حراست وزارت کار گرفته تا استانداری 
و همــه وزارتخانه هــا ولی پاســخی 
نمی دهند. اگر صبر بازنشستگان لبریز 
شود، گناهش بر گردن ما نیست. آنچه 
ما می خواهیم فقط اجرای قانون است 
و هیچ چیز خارج از قانون نخواسته ایم. 
انتظار مــا از رئیس جمهور این اســت 
که به مســاله ورود کند و دستور بدهد 
افزایش مستمری بازنشستگان براساس 
مصوبه شورای عالی کار که توسط هیات 
مدیره سازمان ارسال شــده، در اولین 
نشســت هیات دولت تصویب شــود. 
بازنشســتگانی که در انقالب و جنگ و 
شــرایط تحریمی، در صف اول بوده و 
همواره هزینه داده اند، نباید تا این اندازه 
تحت فشار باشــند. روی سخن مان با 
برخی نمایندگان مجلس نیز هســت؛ 
آنانی که با رای کارگران و بازنشستگان 
بــه مجلس رفته انــد و امــروز صدای 
دادخواهی بازنشستگان را نمی شنوند!تا 
سوم خردادماه، بازنشستگان به هر دری 
زده اند تا از حق قانونی خود برای دستمزد 
سه جانبه و مصوب در شورای عالی کار 
دفاع کنند. شــورای عالــی کار به رغم 
تمام ضعف های ســاختاری و ایراداتی 
که دارد، تنها شــورای سه جانبه کشور 
اســت که کارگران در آن حضور دارند 
و می توانند تا حدودی بر سر بخشی از 
مطالبات و مسائل شغلی خود چانه زنی 
کنند اما ســوگیری های اخیر، مخالف 
سه جانبه گرایی ست، مخالف ماده ۹۶ 
قانون تامین اجتماعی است و مخالف 
معیشت بازنشســتگان کم درآمدی 
که بیش از ۲.۵ میلیون نفــر از آنها، در 
بهترین حالت ماهی ۴ میلیون تومان 

حقوق می گیرند...

بدهکار پرمدعا؛ مانع اصلی افزایش مستمری بازنشستگان است
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خبر

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
نمی توانیم انتظار داشته باشــیم دستگاه های 
اجرایی با حجم بسیار باالی امور جاری روزمره 
بتوانند راه حل هــای بنیادین برای مســائل و 
مشــکالت کشــور ارائه کنند بنابراین، این کار 
وظیفه دانشگاه است.به گزارش ایرنا، حجت اهلل 
عبدالملکی در اختتامیه چهاردهمین جشنواره 
بین المللی حرکت، تمدن سازی را یک موضوع 
بســیار بزرگ در طول تاریخ دانست که شاید به 
تعداد انگشتان یک دســت اتفاق افتاده باشد.

وی افزود: جمهوری اسالمی مسأله تمدن نوین 
اسالمی را به عنوان یک هدف در چله دوم مطرح 
می کند. کشورمان دارای نیروی جوان، توانمند 
و دارای تحصیالت دانشگاهی با ضریب هوشی 
باال و فعال است و این ظرفیت می تواند به عنوان 
سوخت اصلی برای پرتاب موشک تمدنی مورد 
توجه باشــد.عبدالملکی با طرح این پرسش که 
چه کسی قرار اســت در جهت تمدن اسالمی و 
هدف اصیل و محکم گام دوم انقالب اســالمی، 
نظریه پردازی، حل مســأله و تربیــت نیروی 

انسانی را انجام دهد، افزود: به طور طبیعی این 
وظیفه دانشــگاه اســت چرا که در دانشگاه دو 
رکن مهم استاد و دانشــجو می توانند این اتفاق 
را رقم بزنند.وی ادامه داد: دانشــجو سر کالس 
دانشگاه مجبور اســت بخش عمده وقت خود را 
صرف بازخوانی نظریه ها و حرف های گذشــته 
کند ولی از این رویکــرد تحولی بیرون نمی آید. 
ما نیاز به نگاه جدید و متفاوت داریم؛ نگاهی که 
جسارت داشته باشد. اشکالی ندارد از هر ۱0 نگاه 
۹ نگاه غلط باشــد. همان یک نگاه متفاوت مهم 

است و انجمن های علمی بستری برای این نگاه 
هستند.وزیر کار با بیان اینکه نظریه های متعارف 
و معمول اقتصادی مشکالت ما را حل نکرده اند 
و نمی کنند، گفت: نیازمند افرادی هســتیم که 
متفاوت بیندیشد و نگاه متفاوت داشته باشند که 
به نظر من گعده های دانشجویی محلی برای این 
مسائل است.عبدالملکی گفت: مهارت اجتماعی 
در کالس درس اتفاق نمی افتد. دانشجویان در 
تشــکل ها و انجمن های دانشــجویی، مهارت 
کاربردی کردن را در سطح جامعه یاد می گیرند.

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی در پایان 
تاکید کرد: حرکت انقالبی، نگاه تحول آفرین و 
ساختارشکنی، از جریان معمول علم و دانشگاه 
بیرون نمی آید و این حرکت ها نیاز به بخش هایی 
مانند انجمن های علمی دارد چرا که انجمن های 

علمی جایی برای تفکر متفاوت است.

نظریه های متعارف و معمول اقتصادی مشکالت ما را حل نکرده اند

عبدالملکی: در چله دوم انقالب، تمدن سازی هدف ماست

بازنشستگان دو ماهی است 
که نگران تعلل دولت در 

افزایش حقوق خود هستند 
و از طرفی با نرخ عجیب و 

غریب شاخص تورم ماهانه 
در این دو ماه ابتدای سال به 

راستی غافلگیر شده اند

دهقان کیا: ارقام مزدی 
قانون بودجه ربطی به 

کارگران شاغل و بازنشسته 
ندارد همان طور که منابع 

و مصارف تامین اجتماعی 
به دولت هیچ ربطی ندارد 

و حتی زحمت پرداخت 
بدهی هایش را متحمل 

نمی شود
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نسرین هزاره مقدم

افزایش وام ضروری بازنشستگان 
فوالد در دستور کار است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد بر ارتقای 
خدمات رفاهی و درمانی و نیز پیگیری امتیاز مناطق 
جنگی بازنشستگان تاکید کرد و گفت: افزایش وام 

ضروری بازنشستگان در دستور کار است.
به گزارش توســعه ایرانی، حسین عامریان در 
نشســت با نمایندگان کانون های بازنشستگی 
فوالد گفت: درصددیم مبلــغ وام ضروری و تعداد 

وام گیرندگان را افزایش دهیم.
عامریان خطاب به کانون های بازنشستگی گفت: 
اگر فکر می کنید اشکالی در کار ما وجود دارد حتماً 
مطرح کنید و ما با حسن نیت کامل آماده گفت وگو 
هستیم چنانچه درباره اصالحیه همسان سازی نیز 
همین کار را انجام دادیم و اگر باز انتقادی به روند 

اجرا باشد بررسی خواهیم کرد.
    

بازنشستگان گیالنی خطاب به رئیسی:
بی مهری دولت به مستمری بگیران 

کارگری را پایان دهید
بازنشســتگان گیالن در نامــه ای خطاب به 
رئیس جمهور خواســتار تصویب افزایش حقوق 

خود طبق قانون و مصوبه شورای عالی کار شدند.
به گزارش ایلنا، در نامه جمعی از بازنشستگان 
گیالن به رئیسی آمده است: حدود دو ماه از سال 
جدید گذشته و اکثر کارکنان و کارگران، چه شاغل 
و چه بازنشسته در سال جدید افزایش حقوق های 
خود را دریافت کرده اند به جز بازنشستگان تامین 
اجتماعی که مورد بی مهری قرار گرفته اند. همه ساله 
با تصویب افزایش حقوق ها در شورای عالی کار، این 
افزایش ها طبق ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی در مورد 
بازنشستگان ســازمان هم اعمال می شد و دولت 
هم به عنوان عامل برقراری نظم اجتماعی اجرای 
این امر را تســریع می کرد. اکنون با اینکه دو ماه از 
سال جدید سپری گشته همچنان ما بازنشستگان 
کارگری با همان حقوق ناچیز سال گذشته معاش 

خود را می گذرانیم.
    

دادگاه تجدیدنظر حکم انحالل 
جمعیت امام علی)ع( را تایید کرد

جمعیت امام علی)ع( با نشــر یک بیانیه از 
تایید رای بدوی مبنی بــر انحالل این جمعیت 

خیریه خبر داده است.
در این بیانیه آمده است »بار دیگر طعم تلخ 

بی عدالتی کام مان را تلخ کرد.«
جمعیت امــام علی )ع( توضیــح می دهد با 
اینکه قاضی در پرونده تجدیدنظر تصمیم گرفت 
موضوع را به هیئت کارشناســی ارجاع دهد و 
برای این کار جمعیت امام علی )ع( ۱۵ میلیون 
تومان پرداخت کــرد اما »نه تنهــا اجرای این 
قرار صورت نگرفت و هیچ اظهارنظری از سوی 
کارشناسان مربوطه در پرونده موجود نیست، 
بلکه دادنامه حاوی نظرات غیرکارشناســی در 
برخی موضوعات و متضمن ادعاهای کارشناسی 

نشده و اثبات نشده است.«
    

مدیریت شهری ملزم به اجرای 
قانون کار است

یک عضو شــورای اسالمی شــهر تهران بر 
 الزام مدیریت شــهری برای اجــرای قانون کار

 تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، حبیب کاشانی در شصت 
و پنجمین جلسه شورای اســالمی شهر تهران 
گفت: در مــورد افزایش ۴0درصــدی حقوق 
کارکنان شهرداری تهران، نه شورا و نه هیچ جای 
دیگری نمی تواند مانع قانون شــود. ما ملزم به 
اجرای قانون هستیم و این میزان افزایش پس از 
بسته شدن بودجه بوده که باید هزینه آن از جای 

دیگری تامین شود.
وی افــزود: شــهردار تهــران بــه صورت 
علی الحساب ۴0درصد افزایش را پرداخت کردند 

اما در نهایت ما ملزم به اجرای قانون کار هستیم.

اخبار کارگری

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت که باید کارگران 
شاغل در دستگاه های دولتی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار 
حقوق دریافت کنند که این انفاق نیفتاده و دولت قانون را نقض 
کرده است.به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی در جلسه علنی 
روز سه شنبه مجلس، در تذکری گفت: طبق مصوبه مجلس در 

بودجه امسال، باید کارگران شاغل در دستگاه های دولتی بر 
مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت کنند اما دولت 
اخیرا در مصوبه ای حقوق این قشر را برابر حقوق کارمندان دیده 

که این نقض صریح قانون است.
وی ادامه داد: مجلس ناظر بر اجرای قانون اســت و باید با 

دقت نظر اقدام کنیم تا قانون براســاس ماده ۹۶ قانون تأمین 
اجتماعی اجرا شود. نمی دانم دولت چه می کند که ۴میلیون و 
۴00هزار خانواده بزرگ بازنشستگان دو ماه است که افزایش 

حقوق نگرفته اند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه در شرایط 
فعلی اقتصادی کارگران و بازنشســتگان ضعیف ترین اقشار 
هستند، گفت: از مجلس و رئیس جمهور می خواهیم تا پیگیر 
اجرای قانون باشند، همچنین سران قوا در جلسه ویژه ای به این 

موضوع ورود کند.

بابایی: 

دولت در پرداخت حقوق کارگران، خالف قانون عمل می کند

دسترنج


