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نیمه محروم جمهور
علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی

بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و اگر چه 
جزو اقشار مولد و زحمتکش جامعه هستند ولی در 
بهره مندی از منابع عمومی و اعتبارات دولتی، جزو 
محروم ترین افراد هستند و غالباً شهروند درجه۲ 

محسوب می شوند.
کارگران متأسفانه در هیچ یک از قوای سه گانه 
دارای نماینده، سخنگو و مدافع نیستند و به خاطر 
فقدان تشــکل های واقعی که ماهیــت صنفی و 
حرفه ای داشته باشــند و بتوانند مطالبات اعضای 
خود را به خوبی نمایندگی کنند، عماًل در نظامات 
تصمیم ســازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی 

کشور، سرشان بدون کاله می ماند.
در حال حاضــر صرف نظر از فــرار بیمه ای، 
کارفرمایان بالــغ بر ۵۰ هزار میلیــارد تومان به 
تأمیــن اجتماعی بدهکارند. در ســمت دیگر از 
این مثلث ســه جانبه، دولت نیــز طی چند دهه 
اخیر سهم الشــرکه قانونــی خود را بــه تأمین 
اجتماعی نپرداخته و تنها بیمه شدگان هستند که 
خوش حساب بوده و قبل از دریافت حقوق خود، 

حق بیمه متعلقه از آن کسر می شود.
روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی های دولت 
به تأمین اجتماعی یک امر مزمن و سنواتی است و 
تاکنون غالب دولت ها در این زمینه، کارنامه خوبی از 
خود به جای نگذاشته اند. در حال حاضر بدهی دولت 
به تأمین اجتماعی، بالغ بر ۳۶۰هزار میلیارد تومان 
شده که این رقم با اعمال نرخ سود اوراق مشارکت 
محاسبه شده وگرنه ارزش روز واقعی آن در مقایسه 

با سایر بازارها حداقل ۵ برابر این رقم خواهد بود.

 این یعنی عدم النفع مضاعف کارگران که صاحب 
واقعی این ذخایر و اندوخته ها هســتند. طی چند 
دهه اخیر به رغــم اینکه دولت و مجلــس به روند 
بدهی های دولت به بانک مرکزی، بدهی های دولت 
به پیمانکاران طرح های عمرانی و بدهی های دولت 
به بنیادها، نهادها و قرارگاه ها حساس هستند ولی 
در قبال بدهی دولت به کارگران حساسیت به خرج 
نمی دهند و گام عملی در رابطه با تادیه این بدهی ها 

برنمی دارند.
همچنین طی یک دهه اخیر که صندوق های 
دولتی و دوجانبــه کارمند – دولــت مربوط به 
دستگاه های اجرایی دچار کسری شده اند، دولت 
صدها هزار میلیارد تومان به آنها کمک بالعوض 
می کند، برای همسان ســازی مســتمری های 
کارکنان مغایر با اصول علمی و برخالف تجارب 
دنیا و حتی کشورهای ثروتمند، نرخ جایگزینی 
)شاخص مقایسه حقوق بازنشسته با فرد شاغل 
مشابه( در ایران به باالتر از صد رسیده و سرجمع 
دریافتی افراد بازنشســته از دریافتی فرد شاغل 
مشابه خودشــان بیشتر شــده و در این شرایط 
هیچ انگیــزه ای برای کار و تــالش وجود ندارد. 
مضحک تر آنکه این صندوق های دولتی مشغول 
شرکت داری و بنگاهداری هستند و در حالی که 
طبق قانون، این صندوق ها باید ابتدا شرکت های 
خود را بفروشند و خرج پرداخت مستمری کنند 
و ســپس دولت به آنها کمک کند، مع االســف 
دولت به حدود ۱۸ صنــدوق دولتی دوجانبه که 
کارمندان در آن هستند و بنگاه دار بزرگ هستند، 
کمک بالعوض می کند ولی از دادن بدهی خود 
به تأمین اجتماعی برای متناسب ســازی سازی 

حقوق کارگران بازنشسته، استنکاف می ورزد.
نتیجــه آنکه نیمــی از جمعیت کشــور، در 
زمان توزیع منابــع عمومی و اعتبارات دولتی در 
انتهای صف قرار گرفته و می گیرند و هیچ گاه در 
نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و 
نظارتی به چشــم نمی آیند و چه بسا در بسیاری 
از بودجه های سنواتی کل کشور حتی از انتهای 

صف هم به بیرون صف پرتاب شده اند.
در بودجه ســال ۱۴۰۰ نیز همین قصه تلخ 
تکرار شــد و به رغم همه تکالیف قانونی دولت 
و به رغم همه قــول و قرارهایی کــه دولت به 
کارگــران داده بود، در اصالحیه بودجه ســال 
۱۴۰۰ که در هفته گذشــته از سوی دولت به 
مجلس ارسال شد و در دستور کار مجلس قرار 
خواهد گرفت، هیچ رقمی برای تادیه بدهی های 
دولت به سازمان برای متناسب سازی مستمری 
کارگران لحاظ نشده و ارقام لحاظ شده، حتی 
تکاپــوی بدهی های بیمه ای جــاری دولت به 

تأمین اجتماعی را نمی کند.
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در حالی که با توجه به سطح قیمت 
کاالهای موجود در ســبد معیشــت 
کارگران و وجود تــورم خزنده ماهانه 
بیش از ۳درصــد؛ درآمد ماهانه در حد 
خط فقر بــرای یک خانوار ســه نفره 
بین ۸ تا ۱۰.۵ میلیــون تومان برآورد 
می شــود؛ دریافتی ماهانه بیش از ۸۰ 
درصد نیروهای کار شاغل و بازنشسته 
این سرزمین بالقوه ثروتمند، بین ۲.۸ 
تا ۳ میلیون تومان اســت که نشان از 
بی عدالتی مفرط و آشکار در تقسیم و 

توزیع ثروت و منابع عمومی دارد.
در همین زمینه »کاظم فرج اللهی«، 
فعال کارگری با طــرح این موضوع که 
باید بدانیم منشا مزد چیست، می گوید: 
پاسخ این پرسش برحســب اینکه در 
کدام جایگاه طبقاتی قرار گرفته باشیم 
و از کدام زاویه جهــان را بنگریم و این 
نگاه چقدر با واقعیت موجود، حقیقت 
وجود انســان و روابط انسانی مطابقت 
داشته باشــد، یکی از سه گانه های زیر 
خواهد بود: هدیه و پولی است که از سر 
خیرخواهی برای گذران زندگی به کارگر 
داده می شود، قیمت نیروی کار اوست 
که به شــکل کاال به کارفرما )خریدار( 
فروخته می شود یا ســهم او از ارزشی 

است که در روند تولید پدید می آورد.
وی ادامــه می دهد: اســتادکاران، 
صنعتگران و صاحبان کارگاه های ماقبل 
سرمایه داری، شاگردان و نیروهای مورد 
نیاز خود را از کودکی و نوجوانی در کنار 
خود به کار می گرفتند. به نوعی او را به زیر 
بال و پر خود گرفته و ضمن استفاده از 
نیروی کار او، فن کار را نیز به او آموخته 
و و ضمن پرداخت مزدی اندک، گاه تا 
تشکیل خانه و خانواده به او کمک هایی 

هرچند ناچیز داده و او را همواره وابسته 
به خود و به کارگاه خود نگاه می داشتند. 
اســتدالل همواره این بوده که کارگر 
در این کارگاه فن و پیشــه می آموزد و 
پرداخت مزد فقط کمکی اســت برای 
گذران زندگی او و اصوال پذیرش او از سر 
خیرخواهی بوده است. این استدالل که 
»ما اینجا را فقط به خاطر اینکه عده ای 
از آن نان می برند باز نگه داشــته ایم«، 
هنوز هم و به ویژه در شرایط بحران های 
اقتصادی، به ریا و تزویر از زبان شماری از 

کارفرمایان شنیده می شود.
فرج اللهی می افزاید: نگاه دوم، نگاه 
کارفرمایان و صاحبان بنگاه های مدرن 
و صنعتی اســت. صاحبان سرمایه در 
این بنگاه ها برای ادامــه »روند تولید 
و فروش محصــوالت« و تحقق ارزش 
اضافی و براساس آن انباشت سرمایه، 
در بخش های مختلف ازجمله خرید 
یا اجاره زمین و ساختمان و تاسیسات، 
خریــد و نگهــداری ماشــین آالت و 
تجهیزات تولید، مــواد اولیه و حمل و 
نقل و انبارداری و... سرمایه و هزینه های 
الزم را اختصاص می دهند و بر حسب 
قیمت بــازار، فرصــت چندانی برای 
چانه زنی و مانور ندارند اما وقتی نوبت 
به بخش هزینه های پرسنلی و ازجمله 
دستمزد می رسد، برای کاهش قیمت 
تمام شده محصول و تامین هرچه بیشتر 
سود از هیچ گونه خست و صرفه جویی 
رویگــردان نیســتند و برحســب 
مقتضیات بازارکار و حضور بیشــمار 
کارگران بیکار، به ســرکوب مداوم و 
ســازمان یافته مزدها اقدام می کنند. 
در این دیدگاه، مزد و دیگر هزینه های 
پرسنلی، ازجمله هزینه هایی به شمار 

می روند که باید تاحد ممکن از پرداخت 
آنها خودداری کرد یا به تاخیرشــان 
انداخت. در شرایطی که پس از دهه ها 
تالش و مبــارزات کارگران، عقالنیت 
ســرمایه داری در میانه قرن بیســتم 
در راســتای حفظ شــرایط موجود و 
استمرار بهره کشــی از نیروی کار، به 
ضرورت اندکی نزدیک کردن مزدها به 
هزینه های واقعی زندگی و تا حدودی 
ضابطه منــد کردن شــیوه پرداخت 
مزد گردن نهاده اســت، دیدگاه قرون 
وسطایی ای که مزد را نه یک ضرورت، 
بلکه بخشــی از هزینه هــای اضافی 
می داند، پیوسته در پی کشف راه هایی 
برای نپرداختن یــا کاهش و به تاخیر 

انداختن مزد است.
به گفته فرج اللهی، این گونه است 
که در شــرایطی که شــاخص خط 
فقر را کارشناســان مختلف بین ۸ تا 
۱۰.۵میلیون تومان برآورد می کنند 
دریافتــی نیــروی کار، اگر شــانس 
اشتغال داشته باشد، با همه مزایایی 
که اگــر تعلق گیرد و پرداخت شــود 
۲.۸میلیون تومان تعیین می شود. این 
در شرایطی است که نرخ تورم براساس 
آمار رســمی تا این لحظه ۴۲درصد و 
تورم وارد بر کاالهای اساسی و مورد 
مصرف در سبد معیشت کارگران گاه 

به ۸۰درصد نیز سرمی ساید.
او ادامه می دهد: برای گریز از افزایش 
مزد ناشی از تورم، دور زدن همین قانون 
کار و باالخره ندیدن هزینه سبد معیشت 
کارگران، به ترفند هایی چون طرح استاد 
شاگردی، کارورزی دانش آموختگان 
دبیرستان و دانشگاه، کارآموزی جوانان 
و دانش آموختگان دانشــگاهی، مزد 

منطقه ای، تفکیک مزد کارگران به مجرد 
و متاهل و آخرین مورد آن مزد توافقی 

دست می یازند.
اما »نگاه سوم« چیست؟ فرج اللهی 
می گوید: نگاه سوم، نگاه جامعه گرایان 
است. پس از آن که مواد اولیه در کارگاه، 
توسط نیروی کار کارگر و با بهره گیری از 
ابزار و تجهیزات الزم، روند تولید را طی 
کند و محصول نهایی در بازار به فروش 
برسد پولی به دست می آید که از مجموع 
هزینه های تولید اضافه تر است. بخشی از 
این ارزش که در فرآیند تولید محصول 
ایجاد می شود ناشی از ارزش های طبیعی 
نهفته در زمین و مواد اولیه یا انرژی به کار 
رفته است که در واقع بخشی از ثروت کل 
جامعه است اما بخشی از ارزش اضافی 
ایجاد شده، مربوط به نیروی کار به کار 
گرفته شده کارگر است؛ یعنی »حق« 

و مزد اوست که باید به او پرداخته شود.
او اضافه می کند: البته در پاره ای از 
حوزه ها و مشاغل، ضمن اینکه خدمات 
الزم و ارزنده ای به جامعه ارائه می شود اما 
به طور مستقیم ارزش اضافه ای در روند 
آن خلق نمی شود که مزد کارگر را بتوان 
به سادگی از آن استخراج کرد بلکه این 

ارزش افزایی از طریق بهبود بهره وری 
نیروی کار در بخش های تولید یا کمک 
به بازتولید اجتماعی نیروی کار صورت 
می پذیرد مانند خدمات آموزشــی و 
درمانی و بهداشتی، پاکسازی و نابودی 
یا دفن پســماندها و مواد زائد و غیره. از 
این رو ضروری ست، براساس یا مطابق با 
میانگین سطح بهره وری نیروهای مولده 
در دیگر حوزه های تولید و لحاظ کردن 
مجموعه ارزش های مادی و ثروت های 
موجود در این ســرزمین، مبلغی را به 
عنوان حداقل مزد ساعتی یا روزانه یک 
کارگر تعیین و تصویب کنند؛ مزدی که 
زندگی یک خانواده را، مطابق با شان و 
کرامت انسانی ساکنان این سرزمین، 
تامین کند و پایه ای باشد که بر اساس 
آن، با بهره گیری از نظر کارشناسان امور 
حرفه و کار، بتوان دستمزد سایر سطوح، 
انواع کارها و خدمات را برحسب سختی 
کار و همچنین دانش، تخصص و تجربه 
الزم برای انجام آنها، تعیین و جاری کرد.

به گفته این فعــال کارگری، ایران 
ســرزمینی ثروتمند و دارای سرمایه، 
معادن و منابع طبیعی فراوانی اســت؛ 
منابــع و ثروتی که متعلــق به تمامی 
ساکنان کنونی و نســل های آینده آن 
است و اگر سیســتم توزیع و بازتوزیع 
این منابع و امکانات، منطقی و عادالنه 
باشد به طور حتم تمامی ساکنان، هم 
فرصت شعلی مناسب خواهند داشت 
و هم برحســب نوع کار و فعالیتی که 
انجام می دهند می توانند از رفاه نسبی 

برخوردار باشند.
فرج اللهــی اضافه می کنــد: برای 
اثبات این ادعا، ناگزیر باید به چند آمار 
و شــاخص اقتصادی بــه طورکوتاه و 
گذرا اشاره شود. تولید ناخالص داخلی 
یــا GDP رایج ترین شــاخص برای 
اندازه گیری رفاه یک جامعه و مقایسه 
آن با سایر جوامع است. این شاخص در 
ایران برابر با کل ارزش پولی )ریال یا دالر( 
محصوالت )کاال و خدمات( تولید شده 
نهایی توسط توسط واحد های اقتصادی 
کشور در یک دوره معین )معموال یک 
ساله( اســت. می دانیم درآمد سرانه یا 
میانگیــن درآمد مردم یک کشــور از 
تقسیم ارزش کل تولید ناخالص داخلی 
بر شمار جمعیت آن کشــور به دست 
می آید. براساس این شاخص اگر بهای 
دالر را به منظور ســاده کردن مســاله 
۱۱هزار و ۵۰۰تومان فرض کنیم، طبق 
آمار صندوق بین المللی پول، در سال 
۲۰۱9 به طــور میانگین هر فرد ایرانی 
۶۲ میلیون تومان خلــق ارزش کرده 
است. پس در یک خانوار سه نفره به طور 
متوسط ۱۸۶ میلیون تومان ارزش خلق 
شده است. این در حالی ست که در همین 

سال حداقل مزد کارگران ایران، تصویب 
شده توسط شورای عالی کار حدود ۱.۴ 
میلیون و با لحاظ کردن تمامی مزایای 
متعلقه دریافتی ۸۰درصد شــاغالن، 
چیزی در حدود ۱.۶میلیون تومان بوده 
است و متاسفانه باز هم می دانیم به دلیل 
نبود نظارت قانونی بر روابط کار و حضور 
ارتش بیکاران، بخش بســیار بزرگی از 
کارگران با مزدهای کمتر از حداقل )و 
گاه تا یک سوم( به کار گمارده می شوند.

او از این اعداد و ارقام نتیجه می گیرد: 
در شرایط کنونی در حالی که با توجه به 
سطح قیمت کاالهای موجود در سبد 
معیشت کارگران و وجود تورم خزنده 
ماهانه بیش از ۳درصــد، درآمد ماهانه 
در حد خط فقر برای یک خانوار ســه 
نفره براساس برآورده های مختلف بین 
۸ تا ۱۰.۵ میلیون تومان است دریافتی 
ماهانه بیــش از ۸۰درصــد نیروهای 
کار شاغل و بازنشســته این سرزمین 
بالقوه ثروتمند، بیــن ۲.۸ تا ۳ میلیون 
تومان است که نشانه بی عدالتی مفرط و 
آشکار در تقسیم و توزیع ثروت و منابع 
عمومی است. بگذریم از انبوه بیکاران و 
بی ثبات کارانی که از همین درآمد هم 

محروم مانده اند.
فرج اللهی با بیان اینکه »در بزنگاه 
تصویب حداقل مزد کارگــران برای 
سال ۱۴۰۰ هستیم و تعیین و تصویب 
مزد در شورای عالی کاری که ساختار 
آن کامال یک سویه به نفع کارفرمایان و 
دولت کارفرمایی است و کارگران دراین 
شورا و این روند نقش و تاثیری ندارند«، 
ادامه می دهد: تورم شــتابنده، گرانی 
قیمت کاالها و دســتمزدهای کمتر 
از یک ســوم خط فقر، فشار سهمگین 
و طاقت فرســایی بر دوش کارگران و 
خانواده هایشــان وارد می کند. این در 
حالی ست که کارگران از داشتن تشکل 
قدرتمند و مســتقل و چانه زنی برابر 
در مذاکرات مزدی محروم هســتند. 
ساختار معیوب شــورای عالی کار نیز 
اجازه عرض اندام و دفــاع از مطالبات 
مزدی را بــه کارگــران نمی دهد و به 
همین دلیل است که شکاف مزد و سبد 
معیشت، هر سال نسبت به سال قبل 

عمیق تر می شود.

فاصله ۶ تا ۷ میلیون تومانی میان دستمزد و سبد معیشت

مزد در ایران به مثابه حق تعریف نشده است

خبر

رئیس قوه قضاییه در بازدید از کارخانه قند یاســوج گفت: 
نباید کارخانه تعطیل می شد و چند سال تعطیلی این کارخانه 

قابل توجیه نیست.
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی در بازدید از کارخانه قند 
یاسوج افزود: با همکاری مسئوالن محلی و دادگستری استان 
معامله واگذاری کارخانه قند یاسوج ابطال و پلمب این کارخانه 

شکسته شد.
وی افزود: با همکاری مســئوالن چرخ های این کارخانه به 
حرکت درمی آیند تا عالوه بر ۳۰۰ نفر قبلی، هزار نفر دیگر بتوانند 

مشغول به کار شــوند. این کارخانه ۴۲ هکتاری به ناحق و ناروا 
تعطیل شد. این کارخانه با ده ها خانه سازمانی و امکانات نیاز به 
تعطیلی نداشت. امیدوارم ظرف مدت کوتاهی چرخ کارخانه قند 

یاسوج به حرکت درآید.
رئیسی اظهار کرد: در استان کهگیلویه و بویراحمد کسانی 
هســتند که بتوانند کار کننــد و اهل اقدام و عمل باشــند و از 
این دســت افراد کم نداریــم. کارخانه قند یاســوج باید از این 
وضعیت نجات پیدا کنند و موانع آن را در سطح استان و کشور 
پیگیری خواهیم کرد. با وضعیت بیکاری و اینکه باید کارهای 

 جدیدی صــورت گیرد ایــن کارخانه نباید تعطیل می شــد. 
وی عنوان کرد: مسئوالن بانک تجارت در رابطه با این کارخانه 
مایه بگذارند و چرخ های کارخانه را راه بیندازند و در سال جهش 
تولید مانع جهش تولید نشوند. سرمایه گذاری کارآفرین باید 
تولید و اشتغال را فعال کند و تنها دنبال سودجویی و منافع خود 
نباشد. نباید اجازه این کار را داد و رسانه ها نیز می توانند در این 

زمینه موثر باشند.
»طالیی« بــه نمایندگی از کارگران کارخانه قند یاســوج 
نیز در این دیدار گفت: همه ۳۰۰ کارگران این کارخانه از سال 
9۵ تاکنون از کار بیکار شدند. کارگران ۲9 سال سابقه داشتند. 
همکارانی داشتیم که به علت تعطیلی این کارخانه دق کردند. 
یکی دیگر از همکارانم که بیکار شده بود و برای تامین معیشت 
خود و خانواده جهــت ماهیگیری رفته بود تصــادف کرد و با 

خانواده اش جان باختند. دفترچه بیمه نداریم و بچه هایمان از 
تحصیل بازمانده اند.وی در پایان گفت: هشت ماه از ابطال معامله 
و واگذاری کارخانه گذشته ولی هنوز ما دعوت به کار نشده ایم هر 

چند ۱۳.۶درصد این کارخانه سهام کارگران است.

رئیس قوه قضاییه:

کارخانه قند یاسوج باید مجددا راه اندازی شود

معاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از 
تأمین مالی واحدهای تولیدی با روش مبتنی 

بر قرارداد و با هدف توســعه و ایجاد اشــتغال 
روستایی خبر داد.

به گزارش توســعه ایرانی به نقل از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی، حجت میرزایی 
گفت: حتی در شرایط ســخت تحریم و کرونا، 
واحدهای تولیدی طرح های توســعه ای خود 

را با جدیت پیش می برند. وی با اشاره به اینکه 
تسهیالت در تمامی طرح های توسعه ای دنیا 
بخشی اجتناب ناپذیر به حساب می آید، تشریح 
کرد: عموماً بین ۷۰ تا ۷۵درصد سرمایه مورد 
نیاز طرح های توسعه ای از آورده سرمایه گذار 
تأمین می شود و مابقی آن را بانک می پردازد. 

در واقع، این وظیفه شبکه بانکی است که منابع 
خرد را تأمین کند و با تجهیز آن، سرمایه را در 

اختیار کارآفرینان قرار دهد.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در توضیح نحوه تأمین مالی تصریح 
کرد: به شیوه روش مالی مبتنی بر قرارداد و از 

طریق خرید و واگذاری گاو اصالح نژادشده با 
بهره وری باال، به روستاییان تسهیالت واگذار 
می شود زیرا هدف ایجاد اشــتغال روستایی و 

عبور از دامداری سنتی به روش صنعتی است.
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن روش 
روستاییان می توانند روزانه ۴۰ کیلو شیر تولید 
کنند. پس اگر هر خانوار روستایی حتی با سه 
دام در مجموع ۱۰۰ کیلوگرم شیر به بازار عرضه 
کند، روزانه حداقل ۴۵۰هــزار تومان درآمد 

کسب می کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

تأمین مالی واحدهای تولیدی با روش مبتنی بر قرارداد

ساختار معیوب شورای 
عالی کار اجازه عرض اندام 

و دفاع از مطالبات مزدی 
را به کارگران نمی دهد و به 

همین دلیل است که شکاف 
مزد و سبد معیشت، هر سال 
نسبت به سال قبل عمیق تر 

می شود

این استدالل که »ما اینجا را 
فقط به خاطر اینکه عده ای 

از آن نان می برند باز نگه 
داشته ایم«؛ هنوز هم و به 

ویژه در شرایط بحران های 
اقتصادی، به ریا و تزویر از 

زبان شماری از کارفرمایان 
شنیده می شود
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