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بازنشستگی یعنی کنار رفتنِ قانونمند پس از کاهش نسبی یا کلی توانایی انجام  

فعالیت   حضورمعین    ی کار و یک دوره و  کار  یا   بگیری«مزد»های  در روند  اجتماعی 

های مادی یا معنوی مورد نیاز جامعه منتهی انفرادی که به تولید نوعی از انواع ارزش

ساالنهمی  یا  ماهانه  حقوق  دریافت  و  مادامگردد  مشارکت  ی  اعتبار  به  منظم  و  العمر 

بیشترین   ناگزیر  وضعیت  و  خط  پایان  شدن  بازنشسته  کارگران پیشین.  شمار 

ازبگیرمزدوحقوق) درصد کوچکی  اگر  است.  طبقه  این  اجتماعی  زیست  روند  در   ان( 

حبگیرمزدوحقوق و  دولتی  نزدیکیرا  تی یکما ان  دلیل  به  که  یا ،  ایدئولوژیک  های 

کالن، میزان  سطح دارند، مستثنی کنیم، در  ای  های خاص جایگاه ممتاز و ویژهکارکرد

طبقه کارگر،رشدیافتگی  مبارز  ی  عمومی  سطح    ی هسطح  جامعه،  هر  طبقاتی 

تشکلسازمان  رزمندگی  و  حوزه یافتگی  هر  در  بازنشستگی  و  کارگری  های 

مندی کارگران از حقوق و منافع طبقاتی،  کیفیت زیست اجتماعی و بهره   ی کننده تعیین 

 امکانات رفاهی و مواهب زندگی در دوران بازنشستگی است. 

 

  قوانین ؛ایران در بازنشستگی یپیشینه
 برقراری   از  پس  شمسی  01/02/1287  تاریخ  در   مورد  این  در  قانون  نخستین

  « وظایف  قانون»  نام  هب  قانونی  که  شودمی   دیده  اول  مجلس  در  و  مشروطه  حکومت

 نظر  در  دیوانی  حقوق  دولت  متوفی  کارمند   بازماندگان   برای   قانون  این  در  د.ش  تصویب

 بدون   مستخدم  که  حالتی  مستخدم  و  دولت  استخدامی  روابط  در  زمان  نآ  تا  شد.  گرفته

 . نداشت وجود شود  مندبهره  مقرری  یا حقوق از  کار دادن انجام

  متوفی   مستخدم  تکفل  تحت  که  نوادگانی  و  فرزند  همسر،  مادر،  پدر،  قانون  این  طبق

 زمان  برای   قانون  ایندر  .کردندمی   استفاده  کارمند   ی ماهانه  حقوق  نصف  از  جمعاً  اندبوده 

 حقوق  پرداخت  .بود  نشده  فکری   او  ازکارافتادگی  یا  مندی سال  دوران   و  کارمند  حیات

  کارکنان  ی خانواده  رفاه  تأمین  راستای   در  قدم  اولین  توانمی  را  بازماندگان  به  وظیفه

 . گرفت نظر در دولت

  از  بخشی  عنوانبه  دولت  کارکنان  اجتماعی  تأمین  ی زمینه   در  گذاری قانون  اولین

 ،پیری   مقابل  در  هاآن  بازماندگان  و  کارمندان  از  حمایت  منظوربه   و  استخدامی  حقوق
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در فصل چهارم قانون استخدام کشوری   . شد  انجام  1301  سال  در  فوت  و  افتادگی  ازکار

زمینهسه    1301آذر    22مصوب   در  پیش   ی اصل  شده  بازنشستگی  بینی 

 توانایی   قاعدتاً   که  سنی  به  رسیدن  و  خدمت   انجام  معینی  مدت  از  بعد  کارمند  یک( :بود

 مندبهره   حقوق  از  باید   دهد  انجام  خدمتی  کهآن  بدون  دهدمی   دست  از  را  خود  کار  انجام

  خدمت  ی ادامه  به  قادر  و  شود  افتاده  ازکار  و  علیل  ای حادثه  علته ب  که   کس  هر دو(  .شود

 که  مستخدم  هر سه(  .کند  استفاده  خاص  مقرری   از  سن   و  خدمت  رعایت  بدون  نباشد

  حقیقت   در  یرد.گ  قرار  است   دولت  که  کارفرمایش  حمایت  در  او  ی خانواده  شود  فوت

 است ایران در بازنشستگی  نظام پیدایش روز 1301 آذر 22 گفت توانمی 

  توانستمی   خدمت  ی سابقه   سال25  و  سن   سال   55  داشتن  با  کارمند  قانون  این  در

 در  سپس  و  1324  سال  در  دوم  بار  و  1308  سال  در  یکبار  قانون  این  .شود  بازنشسته

 تاریخ   در   سرانجام  و  گرفت  قرار  نظر  تجدید   مورد   بنیادی   و  اساسی  طوره ب  1337  سال

  سال   از  . شد   گذشته   قانون  جایگزین  فعلی  کشوری   استخدام  قانون  1345  خرداد  31

  خارج  اولیه  صورت  از  راآن  مواد  تربیش  گوناگون  تغییرات  بار  چند  نیز  تاکنون  1345

 هایازدستگاه   برخی  است.  داده  ارتقا  دولت  کارکنان  آینده  تأمین   جهت  در  و  ساخته

 شانکارکنان  برای   زمینه  این  در  ای ویژه  مقررات  خود  خاص  شرایط  ه ب  بنا  نیز  دولتی

 اند. کرده برقرار

 

   اجتماعی تأمین سازمان ؛ایران در بازنشستگی یپیشینه
  در  شاغل  کارگران  بازنشستگی   به   شبیه   مقرراتی  برقراری   برای   گام   نخستین 

آهن« در سال  طرح تشکیل »صندوق احتیاط کارگران راه  تصویب   دولتی  غیر  های بخش 

دیده یا   آسیبرا برای کارگران  ای  ویژه. در این مصوبه، دولت تسهیالت  است   130۹

 تصویب  1315در سال  گام بعدی    بینی کرد.آهن پیش فوت شده در حین احداث راه

 هیأت   توسطات صنعتی« برای کارگران بخش صنعت  مؤسس کارخانجات و    ی نامه »نظام

 است. دولت 

بازنشستگی به مفهوم امروزی آن برای عموم کارگران غیر دولتی بعد از تصویب 

بر اینکه   اضافهطبق این قانون، کارفرمایان،    یت پیدا کرد.واقع  1325قانون کار در سال  
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 «صندوق بهداشت»دو صندوق شامل    کارگران بودند، باید  ی به رعایت قانون بیمه  موظف

 « صندوق تعاون»هایی که ناشی از کار نباشد و  در مورد بیماری   انبرای کمک به کارگر

بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی مندی،  برای کمک در امور ازدواج، عائله

( و 1328سیس وزارت کار )سال  أپس از ت  دادند.را در هر کارگاه تشکیل می   و غیره

ماده  در    16  ی تصویب  کار  سال  17قانون  همان  بیمهخرداد  و  تعاون   ی »صندوق 

 1331سال  . سپس درکارگران« برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شد

های اجتماعی کارگران« برای اولین بار به تصویب رسید و طبق قانونی بیمه   ی یحه»ال 

بیمه نام »سازمان  به  مستقلی  سازمان  این  آن  تأسیس شد.  کارگران«  اجتماعی  های 

ها و مزایای مقرر در الیحه را در مورد کارگران و سازمان مکلف و متعهد شد کمک

وزیران    هیأتتصویب    اب  1342در فروردین    .شدند، اعمال کند کارمندانی که بیمه می 

تغییر نام یافت تا    «های اجتماعیسازمان بیمه»های اجتماعی کارگران به  سازمان بیمه 

ادامه دهد.   فعالیت خود  به  اجتماعی  امور  و  کار  نظر وزارت  اجتماعی بیمه »زیر  های 

  تأمین در سازمان    1354در سال    کهبه تصویب رسید    1347در سال  نیز    «روستاییان

تقریباً تمامی امور   1353تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در سال  . با  اجتماعی ادغام شد

  سپرده شد.  این وزارتخانهبه  مختلف جامعه    های گروهدرمان و رفاه    ی مربوط به بیمه

اجتماعی«   تأمین تشکیل »سازمان  و    1354اجتماعی« در تیرماه    تأمین تصویب »قانون  

با تصویب قانونی که   1355. در سال  بود  ایراناجتماعی    تأمین آغاز تحولی نو در نظام  

  تأمینمنجر به انحالل وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان  

 اجتماعی« تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن  تأمین اجتماعی به »صندوق  

به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر چندان دوام نیاورد و در سال  

الیحه  1358 تصویب  سازمان  با  انقالب  شورای  در  به اجتماعی  تأمین ای  یک ،  مثابه 

 « آجتماعی  تأمینقانون  »گری که مطابق  سازمان بیمه دوباره احیا شد.    گر،سازمان بیمه 

خدمات معینی   ی هاز مزد یا حقوق کارگران موظف به ارای   %33در ازای دریافت ماهانه 

بیمه خانوادهبه  و  قانون  آن  ی شدگان  میان   تأمینهاست.  قرارداد  واقع  در  اجتماعی 

شده است و وظایف و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر را تعیین  و بیمه گر  بیمه سازمان  

تواند انعقاد هیچ یک از طرفین بدون توافق طرف دیگر نمی   کند؛ قراردادی که پس ازمی 
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خدمات   ی تغییری در آن ایجاد کند. سازمان مطابق این قرارداد یا قانون اضافه بر ارایه

 :  متعهد استنیز زیر خدمات  ی هئدرمانی و بهداشتی کامل و رایگان به ارا

پرداخت  بازماندگان،  ازکارافتادگی ،بازنشستگی یهامستمری   پرداخت ؛ 

. غرامت دستمزد ایام بارداری ،  غرامت دستمزد ایام بیماری   ،بیکاری   ی بیمه های مقرری 

هزینه کمک  ی پرداخت   ی هزینهکمکو    ازدواج  ی هزینهکمک،  پزشکیوسایل 

 . ودفنکفن 

  ی شیوه   که اوالً   شودجا آغاز میمهم بازنشستگان از این  ی مسألهترین مشکل و  مهم 

هنگام افزایش    تعیین و برقراری مستمری یا حقوق بازنشستگی منصفانه نیست و ثانیاً 

تعیین  ی ساالنه رعایتمستمری  اولیه  قرارداد  یا  قانون  حقوق نمی  شده  تعیین  شود. 

دوران اشتغال اوست    از مزدِ  بازنشستگی هر مزدبگیر مطابق عرف و قوانین موجود تابعی

کارگری ایران سیاست مزدی حاکم    ی ترین مشکالت موجود در جامعهو یکی از مهم 

 است. 

 

 شورای عالی کار: سیاست تعیین مزد یا توزیع فقر؟ 
زنی و سرانجام رسیدن به توافق و تعیین مزد طرح دعوا، استدالل و مذاکره، چانه

وظیفه و کارکرد سندیکاها یا هر نوع تشکل مستقل    ترینهای شغلی عمدههریک از گروه

بزرگ  از  یکی  خود  که  دولت،  ایران  در  است.  بازنشسته  و  شاغل  ترین کارگران 

های مستقل و کارآمد کارگری میزان حداقل مزد کارگران کارفرماهاست، در نبود تشکل

ها، به کمک یک  یمانپآن را مطابق با منافع خود، و دیگر هم   ی و مقدار افزایش ساالنه

تعیین می  کار(  عالی  )شورای  غیر دموکراتیک  که ای  سویهکند. سازوکار یکسازوکار 

یی بر آن نهاده شده است؛ در حالی گراجانبهسه کننده، عنوان  و گمراه  واقعیغیرغلط،  به

هیچ نقشی در تعیین مزد   های مستقل کارگری عمالًکه کارگران به دلیل نبود تشکل 

مزدها در واقع پاسخ به دو متغیر است: اول حفظ  ای  ارند. ضرورت افزایش دورهخود ند

دار شدن ها. و متغیر دوم سابقه قدرت خرید کارگران در مقابل تورم و افزایش قیمت

هاست. در روابط کار ایران و در مهارت و کارآیی آن  و  دانش  و  کارگران و افزایش تجربه

از   بیش  عمدتاً  50واحدهای  دوم  متغیر  از  ناشی  مزد  افزایش  طرح  نفر،  های توسط 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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شود؛ طرحی که اجرای آن نیازمند کارِ کارشناسی  بندی مشاغل تعریف و اجرا می طبقه 

کاردقیق و حضور تشکل کارگری در محیط  قدرتمند  و  . در چند  است   های مستقل 

های مستقل از یک سو و حاکمیت قراردادهای موقت  دلیل نبود تشکلگذشته به   ی دهه

کم  گاه پاسخ یا دست شدن کارها و مشاغل از سوی دیگر، به این ضرورت هیچو موقتی 

پاسخ به ضرورت اول یعنی افزایش ساالنه   در عین حال،پاسخ درستی داده نشده است.  

خری قدرت  حفظ  هدف  با  همیشه  مزد  تورم،  مقابل  در  کارگران  مورد مسألهد  و  ساز 

افزایش    ی گاه نرخ واقعی تورم مالک محاسبه هیچ  اعتراض کارگران بوده است. زیرا اواًل

و ابداع   «سایر سطوح مزدی »و    بگیر«»حداقلبا تفکیک کارگران به    مزد نبوده و ثانیاً 

ه مزدهای سطوح باالتر از حداقل هایی ناعادالنه و غیرمنطقی ترتیبی داده شده کفرمول 

کم درصدی  با  در همواره  این  بگیرند؛  قرار  ترمیم  و  حمایت  مورد  حداقل  مزد  از  تر 

از بگیرمزدوحقوقحالیست که   ان اعم از حداقل و سایر سطوح همگی به یک نسبت 

این روش ظالمانه   ی شود. نتیجه بینند یا از قدرت خریدشان کاسته می تورم آسیب می 

دا دارندهسوق  کارگران  و  کارگران متخصص  تدریجی  و سابقه   ی دن  به   ی تجربه  کار 

 ی یعنی فقیرسازی عمومی کارگران است! بگیرحداقلسمت 

 

 مستمری یا حقوق بازنشستگی  
 ، تقریباًمزدی حاکم  تثر از سیاسأو مت  روابط کار حاکم در ایران  در مناسبات و

 یباره بخش بزرگی از دریافتی ماهانهتمامی نیروهای کار هنگام بازنشسته شدن یک

بخش خصوصی و عمومی( هر دو  در  دهند. سیاست مزدی در ایران ) خود را از دست می

تکه شده و بر هر تکه ی کارگر )نیروی کار( تکهست که مزد یا حقوق ماهانه ای به گونه 

می  گذاشته  اوالد، کمک  شود: حقوقنامی خاص  مسکن، حق  بن  پایه، حق  یا  هزینه 

هنگام اخراج یا ترک کار به هر علت و ازجمله  ه؛ و های ویژ العادهخواروبار و انواع فوق

یا تعیین    پاداش پایان کار و تعیین حقوق بازنشستگی  ی بازنشسته شدن، در محاسبه 

در که  مهم، چنان  ی نکته   .گیردقرار می   مالک عملفقط حقوق پایه    ها،زان غرامتیم

 ی برای محاسبهاجتماعی    تأمین، این است که سازمان  پایین توضیح داده خواهد شد

ای شیوه و فرمول خاص و بسیار ظالمانه  زیر پوشش خودحقوق بازنشستگی کارگران  
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مل أتاین مهم نیز قابل .  دهدکه حتا همان حقوق پایه را هم کاهش می   دبرکار می هب

که   کارها نیرواست  می  هنگامی  ی  بازنشسته  غالباًشوکه  در  ند  یا   ی آستانه  سالمند 

 یهزینهپرهای  ناتوانی  یا  هاابتال به انواع بیماری   ی آستانه   درگیر یا در  عموماً  وسالمندی  

ی  تر بزرگگسترده و    ی کم دارای خانوادهو در عین حال کم و روانی هستند    جسمی

 بههم    دیگری   متعدد  اقالمبه عنوان بزرگ خانواده    ،براساس فرهنگ رایجشوند که  می 

باره دریافتی در همین شرایط یکسفانه  أ. متشودتحمیل می   هاآن  های مجموعه هزینه

قابل ها  آن  ی ماهانه  مقدار  می به  کاهش  بودن   یابد. توجهی  ناکافی  و  پایین  بر  اضافه 

اولیهحقوق افزا  ی های  هنگام  بیشتر  هم  باز  ظلم  ساالنه بازنشستگی،  ها حقوق  ی یش 

برای جبران اثر تورمِ ساالنه    ها، که معمواًلگیرد؛ در این افزایش اسمی حقوقصورت می

غالباً است،  ناگریز  و  درصد    ضروری  با  شاغالن  حقوق  به  نسبت  بازنشستگان  حقوق 

می کم  افزایش  انواع تری  افزایش  کنار  در  رشدیابنده  و  تکرارشونده  کاستی  این  یابد. 

ها شود و بازنشستگان از آنا و مزایای شغلی دیگری که به شاغالن پرداخته میهپاداش

فزاینده  بازنشستگان نسبت به حقوق   ی محروم هستند سبب تفاوت فاحش و  حقوق 

های اقتصادی، تورم سیاست برخی  به دالیل    .شودتراز هنوز شاغل خود می همکاران هم

توجهی در های شاغالن گاه افزایش قابل ری گتر مبارزات یا مطالبه حاکم و از همه مهم 

های بیشتر حقوق   یشود که سبب فاصله سطح حقوق یا مزایای مزدی شاغالن اعمال می

بازنشستگاندریافتی ماهانه  بیشتر    ی  بازهم  شود. این مشکالت، ان می آنو محرومیت 

 تأثیرو    آگاهی عمومی از وضعیت حاکم  ها در کنارناهمسانی  ها وها، محرومیت تبعیض 

ها اینترنت و فضای مجازی در ایجاد و تعمیق این آگاهی   مددبه   امکانات ارتباط جمعی

سبب رشد نارضایتی    مجموعاً  ،گرانیابی میان مطالبهو در بروز همگرایی و نوعی سازمان

و طرح مطالبه بازنشستگان  اعتراضی عمومی  یافتن جنبش  سازی همسان  ی و شدت 

در سطوح لشکری و کشوری و بازنشستگان   13۹8و    13۹7های  طی سال   واقعی حقوق

 اجتماعی شده است.  تأمینسازمان 
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 گیری اعتراضات خیابانی بازنشستگان شکل
ی رآمد که منافع و مطالبات این بخش از طبقه در نبود هر نوع تشکل مستقل و کا

های بازنشستگی  ها را پیگیری کند و در شرایطی که هم حقوقکارگر را طرح و تحقق آن

های مختلف خدمات درمانی و حمایتای  های بیمهبسیار کم و ناکافی شده و هم پوشش

های مختلف بازنشستگان شامل لشکری، های بخش تر شده، اعتراضهر روز کم و کم 

سامان موجود بیش  ه اجتماعی به وضع ناب  تأمینکشوری، معلمان و بازنشستگان سازمان  

نگاری و مراجعات فردی یا چند نفره به  دیگری شکل نامه   ی و پیش از هر شکل و شیوه 

 مقامات و مجلس را داشته است. 

پیش کشیدن بار    هزینه عمدتاًهای بیتعارف  ی جز مقداره ز بهای داده شده نیپاسخ 

مالی و نبود بودجه و پرهیز دروغین از افزایش نقدینگی و تورم بوده است. فعاالن اولیه 

ها درآغاز یکدیگر را در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه یا پیشروان این حرکت

مار اجتماعات مقابل این دو نهاد بیشتر به بعد ش  13۹7و    13۹6های  یافتند. از سال می 

پرجمعیت میو  موردتر  در  افراد   شد.  شمار  نسبت  بودن  کوچک  یا  جمعیت  کمی 

ها، باید  کننده در اعتراضات خیابانیِ بازنشستگان به شمار کل جمعیت این گروه شرکت 

 نفوذ که بدنه رابه دو عامل بازدارنده توجه داشت: یکم نبود تشکل مستقل و صاحب

های مستقل و پر نفوذ کارگران شاغل و بازنشسته در کنار پیوند  بسیج کند. وجود تشکل

می  ی جانبههمه طبقه(  )از  بخش  دو  این  بسیار  طبقاتی  عامل  در تأثیرتواند  گذاری 

همین  حضور باشد؛  یکدیگر  مطالبات  از  بخش  دو  این  پشتیبانی  و  خیابانی  های 

های وار( تشکل)اندام  ل در پیوستگی ارگانیکگذاری و حمایت متقابتأثیر پیوندی،  هم

تواند وجود داشته باشد. دوم این که ی کارگر نیز می دانشجویی با این دو بخش از طبقه 

های آن( اشخاص سالمندِ بیمار و جمعیت بازنشستگان )در همه بخش  بخش بزرگی از

اعی و گروهی توان شرکت در هیچ حرکت اجتم  نشینی هستند که اصواًلناتوان و خانه

کاری و پرهیز از هر نوع تغییر وضعیت یا ریسک کردن را ندارند. اضافه بر این محافظه

از ویژگی نوع که یکی  نتایج هر  به  بدبینی نسبت  این گروه سنی است در کنار  های 

 ی چند دههویژه  و بههای تلخ تاریخی  حرکت و اعتراض اجتماعی، که ناشی از تجربه

 مردمان این سرزمین است، نیز باید در نظر داشت.   ی گذشته 
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برای توضیح بیشتر بد نیست یادآوری شود که شمار جمعیت بازنشستگان )تمامی  

سازمان  مستمری  پوشش  زیر  بیش    تأمینبگیران(  و شمار   3.5اجتماعی  نفر  میلیون 

هزار نفر است. اما مجموع شمار جمعیت    550بازنشستگان استان تهران کمی بیش از  

  ترین های خیابانی، در تمامی شهرها و در پرشور و پر جمعیتکننده در اعتراضشرکت 

که همین    کرد  تأکیدباید    نیزاین واقعیت  بر  هزار نفر بوده است. اما    40ها بیشینه  روز

گذار در میان خانواده  تأثیرنفوذ و  افراد بااراده، صاحب  بخش کوچک همیشه حاضر عموماً 

 و اطرافیان خود هستند. 

سال  در  حال،  هر  و رفته   13۹8و    13۹7های  به  فعال  بازنشستگان  شمار  رفته 

یکصد شده بیشتر شد و گاه به بیش از یادکننده در اعتراضات در مقابل دو نهاد شرکت 

می  بالغ  البته  نفر  که  بوده  بیشتر  خیلی  فرهنگیان  و  معلم  بازنشستگان  شمار  شدند. 

ها(ی صنفی معلمان ها)کانون خود را داشته و در کنار یا موازی تشکل  ی سازوکار ویژه

به دلیل شاید ترس از تهدیدها   ،اند. حضور بازنشستگان لشکری نیز خیلی زودنیز بوده 

رفته کم و کمرنگ شد و امتیازات، رفتهای  همزمان دریافت پاره یا مالحظات امنیتی و  

هایی از کارگران صنعتی صف خود را کامال جدا و ناپیدا کردند. در این دوران گروه  نهایتاً

هفتاد به بعد آگاهی، فضای  ی های میانی دههپیشرو و فعال در امور صنفی، که از سال 

مبارزه برای  بیشتری  عمل  میدان  و  به    مناسب  رسیدن  راستای  در  تالش  و  طبقاتی 

های رفته بازنشسته شده و فعالیت وضعیت بهتر یافته یا ایجاد کرده بودند، اکنون رفته

اجتماعی که بسیار   تأمینهای بازنشستگان سازمان  مطالباتی خود را، هم درون کانون 

های ادند. تالشدطور مستقل ادامه میه ناکارآمد و وابسته هستند، و هم خارج از آن و ب

رفت که به بار بنشیند و به رقیبی جدی این گروه درون کانون بازنشستگان تهران می

که، ای  مدیره   هیأتناکارآمد و وابسته این کانون تبدیل شوند. اما    ی مدیره  هیأتبرای  

س کانون أویژه در رهای دیگر و بههای شهرها و استانکانون   ی مدیره  هیأت مانند    دقیقاً

عرض   ی ارکان کانون پنجه انداخته و اجازه  یوار بر همهی بازنشستگان، اختاپوسعال

در    دادند، در ترفندی عجیب و باورنکردنی ونمی  اندام و رشد به هیچ مخالف و رقیبی را

بخش  با  قوه تبانی  از  از   ی هایی  شماری  عمومی  مجمع  برگزاری  از  قبل  روز  قضاییه، 

 بازداشت و از شرکت در مجمع محروم کردند.   ها را موقتاًمعترضان و کاندیدهای آن
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)و خیابانی( بازنشستگانِ لشکری و کشوری و    های اعتراضیتجمع  13۹8در سال  

لشکری  کرد؛  پیدا  بیشتری  گسترش خیلی  و  رشد  موفقمعلمان  معلمان  و  شدند    ها 

سازی حقوق بازنشستگان امتیازهایی، هرچند ناکافی اما قابل توجه، تحت عنوان همسان

نیمه  کنند.  کسب  خود  همتراز  شاغالن  سال    یبا  محدودیتبه   13۹۹دوم  های رغم 

اما مت ناداری، تجمعأکرونایی  اعتراضی و خیابانی  ثر از شدت تبعیض و احساس  های 

سازمان   جمعیت  اجتما  تأمینبازنشستگان  شمار  همچنین  و  مطالبات  لحاظ  به  عی، 

زیر پوشش    ی توجهی پیدا کرد. کارگران بازنشستهکننده، رشد و گسترش قابلشرکت 

قالب   در  خود  مطالبات  از  کوچکی  بخش  به  بخشیدن  تحقق  به  موفق  سازمان  این 

های موسوم به سایر سطوح  ها شدند. که البته بیشتر شامل گروهسازی حقوقمتناسب 

 بهره ماندند.بی  ان تقریباًبگیرحداقلشد و  دی میمز

 

 اجتماعی. متناسب سازی   تأمینترمیم حقوق بازنشستگان سازمان  
مقوله کارگران  بازنشستگی  حقوق  مقوله ای  افزایش  است.  براساس  ای  دیگر  که 

بیمه پولیِ  قرارداد  یا  رابطه  یعنی  با سازمان  منطق خود    تأمین )سازمان  گر  بیمهشده 

عمومی کشور ندارد؛ منابع    ی گونه ارتباط مستقیمی با دولت و بودجهاجتماعی(، هیچ

آنان در صندوق سازمان   ی انداز و اندوختهافزایش حقوق بازنشستگان پس   تأمینمالی  

تواند افزایش  نمی  وجههیچاست و به گر  بیمههای سازمان  گذاری و سود حاصل از سرمایه

شده  بیمهو  گر  بیمهد. مطابق قرارداد میان سازمان  شونقدینگی و مولد تورم محسوب  

اجتماعی( ماهانه درصدی از مزد یا حقوق نیروی کار کسر و به حساب   تأمین)قانون  

و در دوران ای  شود. یعنی کارگر با این هدف که از پوشش بیمه واریز میگر  بیمهسازمان  

مناسب برخوردار شود، درصدی   ی از حقوق ماهانه  ،خود  ی ه نسبت سپردهب  ،بازنشستگی

  تأمینکند. قانون سازمان  ی می گذارسرمایهو    اندازپساز حقوق خود را در این سازمان  

یک از طرفین بدون است که هیچای  اجتماعی در واقع همان توافق یا قرارداد دوجانبه

نیز بر اساس اصل    توافق طرف دوم حق تغییر آن را ندارند. قانون اساسی   2۹دولت 

ها نه مجوز دخالت یا تصرف. سازمان   ،ی حمایتی داردنسبت به این سازمان فقط وظیفه 

تشکل به و  نیز  بازنشستگان(  )و  کارگری  مستقل  )و  های  کارگران  وکیل  مثابه 
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ند.  بازنشستگان( باید برکارکرد این سازمان نظارت و در مدیریت آن مشارکت داشته باش

جا باید مورد دقت قرار بگیرد این است که حق بیمه یا میزان ی مهمی که در ایننکته 

همزمان با   طور خودکاربه پردازی کارگران در طول سالهای اشتغال ثابت نبوده و  بیمه 

وری کارگر، مبلغ  توان و بهره   تورم یا افزایش تخصص و  تأثیرافزایش مزدها، ناشی از  

یابد. به این ترتیب بسیار طبیعی و روشن است که باید در زایش میپردازی نیز افبیمه 

های بازنشستگی لحاظ شود و به همان نسبت  تورم بر حقوق   تأثیردوران بازنشستگی نیز  

آن نیز سود و کارکرد   تأمین ها افزایش یابد. این افزایش حق بازنشستگان و منبع  حقوق

است؛ و همانطور که اشاره شد سبب    گرآنان در صندوق سازمان بیمه  اندازپسسرمایه و  

ها  دولت  ی ساالنه  ی افزایش نقدینگی در جامعه و مولد تورم نیست، ربطی هم به بودجه

زنی داشته باشد و بگوید هندارد؛ بذل و بخششی هم نیست که دولت در آن حق چان

 . ها باشدافزایش سایر سطوح کمتر از افزایش حداقل

 

 ؟ هستند  بگیرحداقلچرا نیمی از بازنشستگان  
هنگام بازنشسته شدن، دارای    بهحتا یک کارگر ساده نیز پس از سی سال کار و  

ماهانه  دریافتی  و حقوق  و تخصص شده  سابقه  از  معینی  اندکی،  او، دست  ی حد  کم 

لی نیز  ترین مزایای شغکنندگان کم بیشتر از حداقل مزد است. کارگران ساده و دریافت

می  معمواًل آخرتالش  دوسال  در  ممکن    کنند  شکل  هر  به  بازنشستگی  از  پیش 

بیشبیمه  واقعیت کافیپردازی  این دو  به  باشند. توجه  با  تری داشته  بتوانیم  ست که 

یا درصدی بسیار کم، هیچ کارگری هنگام بازنشسته شدن  شمارجز هقاطعیت بگوییم ب 

کسانی هستند که به دلیل   نبوده است. آن درصد بسیار کوچک نیز عمدتاً  بگیرحداقل

بیماری و حوادث یا بیکاری غیرارادی پس از یک دوره مرخصی استعالجی یا دریافت  

بازنشسته شده   ی بیمه  نیستبیکاری  که   ند اند. کم  کارگرانی  اثر    شمار  در  و  ناخواسته 

 سازی صنایع به شکل گروهی بیکار های نادرست تعدیل ساختاری و خصوصی سیاست 

بیکاری   ی های دولتی، پرداخت بیمهاند و در پیوند یا در حمایت از همان سیاست شده 

پردازی کافی، بازنشسته شدن زودهنگام آنها به سازمان بیمه  ی و پس از آن بدون سابقه 

 ی تحمیل شده است.  اجتماع تأمین
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ناعادالنه  ی نتیجه  و  غیرمنطقی  محاسبه  ی روش  برای  حقوق   ی موجود  اولین 

، این حقوق   ی ساالنهاندک  افزایش    ی بازنشستگی کارگران در پیوند با سیاست ظالمانه 

هستند و شمار   بگیرحداقل درصد بازنشستگان    60تا    55شده است که هم اکنون حدود  

کنند. و این چیزی نیست مگر  کمی بیشتر از حداقل دریافت می بسیار زیادی نیز فقط  

نتیجه   یادامه یا  یا  همان سیاست مزدی که هدف  نیروی کار  اش فقیرسازی عمومی 

 گسترش فقر است. 

 

 حقوق یا مستمری بازنشستگی  یمحاسبه
ماده   با  سازمان    77  ی مطابق  محاسبه   تأمینقانون  و  تعیین  برای   یاجتماعی 

 «سنوات پرداخت حق بیمه »و    «شدهمتوسط مزد یا حقوق بیمه »مستمری بازنشستگی  

متوسط    ی محاسبه   ی گیرد. ایراد این ماده در شیوهمورد استناد و مالک عمل قرار می

حقوق   یا  تبصره شده  بیمهمزد  در  آن  توضیح  که  می   ی است  دیده  ماده  شود: همین 

مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد  ی مزد یا حقوق برای محاسبه  متوسط »

سال    که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دوشده  بیمه یا حقوق  

. این روش محاسبه ظاهرِ منطقی دارد و «پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار

تورم شتابان و دورقمیِ اقتصاد  های مزدی ورسد؛ اما سیاست نمی  در آن ایرادی به نظر

 یاسمی یا ظاهری مزدها )نه افزایش واقعی مزد و نه حت   ی ایران سبب افزایش ساالنه 

این تورم   ی شود. نتیجه تورم( می   تأثیرواقعی    ی ترمیم قدرت خرید مزدبگیران به اندازه

مالحظه میان عدد و رقم مزد هرسال نسبت  و این افزایش اسمی پدید آمدن تفاوت قابل 

شود های قبل و بعد آن است. این تفاوت سبب می به عدد و رقم همان مزد در سال

تر آید همیشه به زیان کارگر و کم دست میهکه از این روش بای  میانگین مزد دو ساله

پردازی باشد. بسیار بهتر کمتر از مزد اسمیِ سال آخر سنوات بیمه   ی از حقوق یا به گفته

یا مزدِ ضروری  رقمِ حقوق  این روش محاسبه کنار گذاشته شود و بجای عدد و  ست 

با حداقل حقوق همان سال  شده  بیمهحقوق    «ضریب» یا    «نسبت»پردازی  مبنای بیمه

آخرین دو سال، مجموع جای مجموع عددی مزدها ظرف  ه لحاظ گردد. با این روش ب

به حداقل حقوق همان سال بر شده  بیمهماه آخر    24ها یا مجموع ضرایب حقوق  نسبت 
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آید که در هر شرایط و با  ست می دهشود و نسبتی یا ضریبی ببیست و چهار تقسیم می 

حقوق   ضریب  یا  نسبت  روش  این  در  است.  پرداخت  و  محاسبه  قابل  تورمی  هر 

واقعی،    ه به تفکیک( به حداقل مزد سال بازنشسته شدن کامالًبازنشستگان )هر بازنشست

مشخص و ثابت است. اگر این روش مورد استفاده قرار بگیرد پس از اعالم حداقل حقوق  

محاسبه سال،  است.    ی هر  ساده  کاری  سال  همان  برای  بازنشسته  هر  یک با  حقوق 

؛ به توان معلوم کردمی را    افزار ساده میزان افزایش و رقم جدید حقوق هر بازنشسته نرم

بگیران دچار تغییر قدرت خرید مستمری   ،ثر از تورمأ این ترتیب دیگر در هر سال و مت

ساله به برگزاری جلسات و مذاکرات مکرر و طرح  تر این که همهشود. مهم نمی   و کاهش

میزان ها و تعیین  سازی حقوقهمسان و متناسب   ی کنندهبرانگیز و گمراهمقوالت بحث 

درستی اعمال  قانون کار به   41  ی ست مادهافزایش مستمری هم نیاز نخواهد بود. کافی 

ب  و حداقل مزد هر با سبد معیشت همان سال محاسبه ه سال  طور واقعی و متناسب 

سادگی به این تغییر  اجتماعی به   تأمینگردد. روشن است که دولت و مدیران سازمان  

رضایت روش جدید  گزینش  بهبود دنمی  و  و  قانون  تغییر  یعنی  امر  این  تحقق  هند. 

مبارزه  و  پیگیری  به  بازنشستگان  نیاز    ی یافتهسازمان   ی وضعیت حقوقی  بازنشستگان 

های صنفی مستقل و کارآمد خود به وجود سازمان یا تشکلی  نوبه بهدارد. امری که  

موجود یعنی    های فعالًاجتماعی نیازمند است. تشکل   تأمین کارگران بازنشسته سازمان  

به دلیل ایرادهای ساختاری   «اجتماعی  تأمین سازمان    ی های کارگران بازنشسته کانون»

 هیأتخت، وابسته و نامستقل و ناکارآمد هستند. اعضای  هایی لَتشکلای  و اساسنامه 

دار و مدیون و در بازنشستگان، وام  ی گویی به بدنه جای تعهد و پاسخ هب   ها عمدتاًمدیره

 اجتماعی هستند.  تأمیننتیجه تابع و متعهد به مقامات و مدیران دولتی و 

 

کارگران و ضرورت مدیریت و   یاجتماعی به هزینه  تأمینسازمان  

 نظارت کارگری
آن  اجتماعی    تأمین  ی مقوله  امروزی  مفهوم  و »از  ای  مجموعه   شاملبه  مقررات 

کارگران شاغل، ازکارافتاده، بیکار و بازنشسته و همچنین    حمایت ازو  ای  خدمات بیمه
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از   بی حمایت  به دشواری های  کمکبرقراری    ؛سرپرستخانوارهای  ی دوران  هامربوط 

حوادث   جنگ باالخره  کار  و  و  و  طبیعی  غیر  و  طبیعی  و  رسانیدمت خ  ،حمایت  و   ،

ناتوان وظیفه  تأکیدو    تأییدو    «هاتوانمندسازی  در  دولت  ی بر  گونه  ها  این  برقراری 

نشینی ناگزیر  ی کارگر و عقبآورد مبارزات و جنبش جهانی طبقه ها، همگی دستکمک

سرمایه  تنش   داری سیستم  بروز  از  پیشگیری  برای  انقالب)جهانی(  و  حاد  و های  ها 

سخن  و  اجتماعی  به انفجارهای  موجود  شرایط  حفظ  نظام  کوتاه،  استمرار  منظور 

دارانه در شرایط و توازن قوای طبقاتی دوران بعد از جنگ جهانی دوم سرمایه کشیِ  بهره 

هایی برای بازپس گرفتن این  هشتاد قرن میالدی گذشته شاهد تالش  ی از دهه  .است

های همان دوران در ایران نیز ثر از ناگزیری أوردها هستیم. در همین شرایط و متادست

پدید آمد؛ با این ویژگی مهم   «اجتماعی مینتأسازمان »طی فرآیندی بیش از ده سال 

یا   اصلی  بخش  سرمایه  ۹0که  ب  ی درصد  سازمان  این  غیر ه صندوق  و  مستقیم  طور 

های گفته شده، بایستی  شود. متاثر از ضرورتمی   تأمینمستقیم توسط خود کارگران  

این  بشود. به    تأمین های وقت  تدریج توسط دولته این سرمایه ب  ی درصد باقیمانده   10

سیس با  أو پس از گذشت دو تا سه دهه از ت  1357اول پس از انقالب    ی ترتیب در دهه

توجه شده  قدری بزرگ و قابل ه در آن بهگرفتشکل    ی سازمانی سروکار داریم که سرمایه

توان چشم دولتی  هیچ  که  رفتهاست  ندارد.  را  آن  از  وظیفه پوشی  و   ی رفته  حمایتی 

اندازی دخالتی، دست   ی ازمان عمومی غیردولتی به جنبه نظارتی دولت در قبال این س

 تصرف کامل آن تبدیل شد.  سرانجامو 

اجتماعی،    تأمین ی کارگر باید در مدیریت و هدایت سازمان  روشن است که طبقه 

رسانی به کارگران  آن متعلق به کارگران و وظیفه و کارکرد آن نیز خدمت  ی که سرمایه 

شاغل و بازنشسته است، مشارکت و نظارت کامل داشته باشد. امر مشارکت و نظارت 

تا سال   دولت1388کارگران  موثر  دلیل دخالت  به  تشکل،  نبود  و  و سرکوب  های ها 

اساسنامه  در  کارگری،  کارآمد  و  د  ی مستقل  قالب  سازمان    تأمین عالی    شورای »ر 

مفهوم    «اجتماعی که   «یی گراجانبه سه»  غیرواقعیو  شورا،  این  بود.  شده  تعریف 

ی مساوی داشتند،  أدولت، کارفرمایی و کارگری در آن حضور و ر   ی گانهنمایندگانِ سه 

این سازمان را عهده   گذاری و گزینش مدیرمدیریت، سیاست   ی وظیفه  بود.  عامل  دار 

کسانی که در این شورا در جایگاه    ی مشارکت این بود که اوالً ی این شیوه ایراد اصل
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های تشکل  ی واقعی کارگران و برگزیده  ی گرفتند نماینده نمایندگان کارگران قرار می

ثانیاً نبودند.  کارگری در سازوکاری دموکراتیک  اقتصادی   مستقل  دلیل ساختار   -   به 

کارفرمایی عمالً  موجود اجتماعی   و  نمایندگان دولتی  ماهیت دولت،  از یک جنس    و 

یی با این ترکیب ادعایی گراجانبه سهها یکی است و  منافع و آرای آننهایتاً  هستند و  

نماینده  تن  سه  واقع  در  نیست.  بیش  و دروغی  مستقل  واقعا  اگر  حتا  کارگری  های 

متحد کارفرمایی و دولتی همیشه   ی نماینده  شش کارگران باشند، در مقابل    ی برگزیده 

 در اقلیت هستند و بودونبودشان یکسان است.  

ریاست  ی نکته  زمان  در  کارگران  حقوق  به  آشکار  تهاجم  و  جمهوری عجیب 

با دخالت آشکار و احمدی  نژاد رخ داد: دولت وقت حتا نیاز به حفظ ظاهر هم ندید؛ 

امنای منتخب دولت را   هیأتاد و  آن را تغییر د  یتصرف غیر قانونی سازمان اساسنامه

 یی ادعایی کرد.  گراجانبه سهجایگزین شورای  

گری یا نظارت کارگران  جوامع امر دخالت  ی براساس منطق و عرف موجود در همه

  تأمینجا سازمان  )در اینگر  بیمههای  شاغل و بازنشسته در مدیریت و کارکرد سازمان 

گیرد. های کارگران شاغل و بازنشسته صورت می اجتماعی( به کمک سازمان یا تشکل

بازنشسته و  شاغل  تشکلای  کارگران  در  یافتهکه  سازمان  مستقل  کمک های  به  اند 

سازمان این  در  شده  تعریف  دموکراتیک  استخدام سازوکار  با  یا  خود  میان  از  ها، 

کارکرد   منظور حضور در مدیریت یا نظارت بره کارشناسان مورد اعتماد، نمایندگانی را ب

مدیره و   هیأتگزینند. این نمایندگان با حضور در جلسات  برمی گر  بیمههای  سازمان 

نظارتی های  سازمان های  گزارشاز طریق  گر  بیمه های  رصد کردن گردش مالی سازمان 

دخالتو   امور  و...  زمان بورس  در  و  برده  پیش  را  نظارت  و  به بندی گری  معین  های 

ها ابزار  ی دهند و در عین حال با استفاده از همههای مربوطه گزارش می تشکل  )اعضای(

و  و روش مطالبات  تحقق  پیگیر  ممکن  در   تأمینهای  بازنشستگان  و  کارگران  منافع 

سازمان این  با  می رابطه  تحقق ها  و  پیگیری  در جریان  هرگاه  که  است  روشن  شوند. 

یا با  گر  بیمه های  خود با مقاومت و امتناع مقامات دولتی یا سازمان  مطالبات موکالن

بدنه  و  اعضا  به  دادن  فراخوان  با  بشوند  مواجه  قانونی  از تشکل  ی موانع  استفاده  و  ها 

از   کنند می جویی  ابزارهای تشکیالتی و خرد جمعی چاره با استفاده  باشد  و اگر الزم 
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خواهی از همگان جویی و کمکرسانی، چارهی های ممکن در جامعه به آگاهی روشهمه

های که تشکلای  پردازند؛ امر و وظیفهیا مقامات حکومتی و اعمال فشار اجتماعی می 

به دلیل ساختارِ وابسته   ،اجتماعی  تأمینهای بازنشستگان سازمان  موجود یعنی کانون

ز اراده و توان آن را هرگ  ،اجتماعی دارند تأمینو نگاهی که به باال و به مدیران سازمان 

 و نخواهند داشت.   اندنداشته 

 

بازنشستگان  کانون به   تأمین های  خیانت  یا  خدمت  اجتماعی، 

 کارگران بازنشسسته  
اجتماعی در سطوح شهری و استانی    تأمینهای بازنشستگان  چه با عنوان کانونآن

و عالی یا کشوری وجود دارد و درصد بسیار ناچیزی از بازنشستگان با آن پیوند دارند  

اند  هایی که در این قانون به رسمیت شناخته شدهقانون کار و تشکل  134  ی به ماده 

 أت هیها و ارتباطات  تشکیل و هم در فعالیت  ی شفافیت هم در شیوه متکی است. عدم 

اجراییِ   ی نامه . آییناست  ها تبدیل شده به ویژگی مهم آن  ها عمالًهای این کانونمدیره

توان به آن نمی   ها در دسترس نیست وتشکیل و حدود فعالیت و مسئولیت این کانون 

ای  نامه یا پیشینهها متن این آیین یک از کانونهای هیچدر سایت و رسانه   .استناد کرد

کم برای  دست   ،هفتاد وجود ندارد  ی های میانی دههها قبل از سالهای کانونفعالیت از  

در سایت وزارت کار نیز سندی در این رابطه قابل دسترس نیست.    .یک کاربر عادی 

اولیه فقط یک کانون برای هم کارگران و هم   ی نامه توجه این که در آیین قابل   ی نکته 

بینی شده است در حالی که این دو گروه تفاوت پیش   طور مشترکهمدیران بازنشسته ب

های اساسی )و گاه طبقاتی( با یکدیگر دارند و تنها وجه مشترک این دو گروه و تضاد

هنوز هم گاهی در   یاجتماعی است. حت  تأمینقرار داشتن هر دو زیر پوشش سازمان  

و رسانه تابلو نامه ها، سایت  یا  فقط  نگاری ها  بازنشس»ها   «اجتماعی  تأمین تگان  کانون 

از عدم حضور واقعی ای  شود. این وضعیت نشانه نمی   نقش بسته و اثری از نام کارگر دیده

تشکل این  در  بازنشسته  برساختهکارگران  یا  زرد  مورد   ی های  در  است.  حکومتی 

ها باز هم همین عدم شفافیت وجود دارد. هیچ اثر و های این تشکلفعالیت   ی پیشینه 

ف که  سال عالیتمدرکی  از  پیش  دهههای  آغازین  کانون  ی های  مختلط  هشتاد  های 
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بازنشسته»یا    «اجتماعی  تأمینبازنشستگان  » کارگران  دیده  «کانون  بدهد  نشان    را 

در حد نام و یک   شود. اگر چیزی هم تحت این عنوان یا با این مضمون )و احتمااًلنمی

کارگر بوده است.    ی ی از خانهئطور حتم تحت سیطره و جزه دفتر( وجود داشته باشد ب

کارگر، در    ی های خانهتازی هشتاد، که خورشید یکه  ی های دههمقارن با آغازین سال 

های مختلف قدرت، در حال غروب کردن بود، های درونی جناح اثر رقابت یا کشمکش

های قدیمیِ بازنشسته برای ایجاد و فعالیت کانون از سندیکالیستهای گروهی  تالش

از خانه البته مستقل  به   ی بازنشستگان مستقل،  کانون کارگران »بار نشست و  کارگر، 

ناگفته نماند که این تالش  «اجتماعی تهران  تأمین  ی بازنشسته  ها تحت  تشکیل شد. 

امکانات قابل توجهی شامل مکان برای حمایت مدیران این سازمان، و با دادن امتیازها و  

بودجه و  حقوق  حوزهدفتر،  در  اختیاراتی  و  ماهانه  رفاهی   ی های  امکانات  از  استفاده 

( و در تکمیل این  1385یا  1384)سال    تفریحی سازمان به بار نشست! در این دوران

قدرت،   هایی ازاجتماعی یا جناح   تأمینبا حمایت مسئوالن سازمان    اقدامات و احتمااًل

عمومی دیوان   هیأتشود که به صدور رای  دیوان عدالت اداری برده می به  ای  شکواییه

ابطال دستورالعمل مورخ »شود:  منتهی می  با این مضمون  1386اسفند    26به تاریخ  

 ینامه آیین  32  ی ابطال آن قسمت از ماده  -2وزیر کار و امور اجتماعی    12/8/1372

 .«وزیران   هیأت  2۹/3/1384های غیر دولتی مصوب  فعالیت سازمان سیس و  أاجرایی ت

شود با حمایت کامل سعید مرتضوی، که آن زمان در بر اساس این حکم که گفته می 

طور ه توانند بسمت قاضی قوه قضاییه بوده، صادر شده کارگران و مدیران بازنشسته می 

کارگر بر کانون نیز پایان   ی خانه  ی سیطرهمستقل به تشکیل کانون اقدام کنند و نفوذ و  

خانهمی  ماجراها  این  پی  در  تشکیل    ی یابد.  به  اقدام  صادقی  حسن  توسط  کارگر 

های قاضی مرتضوی کند و باز هم در پی حمایتمی   « پیشکسوتان کارگری   ی اتحادیه»

قیق های صنفی کارگری است که بعد از انجام تحو جناح حامی او از کانون و از انجمن

اجتماعی و برکناری سعید مرتضوی از مقام   تأمینو تفحص مجلس در مورد سازمان  

های مدیره  هیأت،  وی فساد علیه    ی تشکیل پرونده  یمدیریت عامل این سازمان و حت 

کانون  انجمنتمامی  و  بازنشستگی  کارگری های  صنفی  شوراها  های  عالی  کانون   و 

به ای  طور کتبی و با امضاهای مشخص، در نامه ه قد، بیکپارچه و خائنانه و البته تمام
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رهبری » می«مقام  مرتضوی حمایت  سعید  از  ادامه،  در  تخلفات،    ی کنند.   هیأتاین 

طور ه ها بها و ازجمله کانون عالی کارگران بازنشسته با تغییر اساسنامه های کانون مدیره

های کاندیداتوری و انتخاب برای  خودسر و غیرقانونی به افزایش یا نامحدود کردن دوره

ها مدیره  هیأتپردازند.  مدیره و افزایش اختیارات و حقوق خود می  هیأتعضویت در  

اند که حتا با مهندسی گو نبوده بازنشستگان پاسخ   ی تنها به بدنه در هیچ شرایطی نیز نه 

ی از طریق واگذاری خارج از نوبت وام یا تورهای مسافرتی رایگان، أرانتخابات و خرید  

اند. در این دوران دو اتفاق یا دو  العمر و دارای حقوق ویژه کردهدر عمل خود را مادام

کانون  این تشکلنفسه می ها رخ داد که فی تغییر در شرایط  تقویت  ها توانست سبب 

کارگر. اما این دو رخداد    ی و استقالل از خانه  بشود؛ جدا شدن کانون کارگران از مدیران

 هیأت اجتماعی رخ داد و عمال    تأمینبا حمایت ضمنی یا با تکیه بر مدیریت سازمان  

دولت بودند و برحسب    ی دار مدیران این سازمان کرد. مدیرانی که برگزیده ها را واممدیره

سبب نیست که در ند. بیگذاری و اجرا منافع دولت را مد نظر داشتوظیفه در سیاست

هزینه دوران  حمایتهمین  از  بسیاری  سنگین  و های  دولت  جانب  از  باید  که  هایی 

اجتماعی قرار گرفت.    تأمینشد، بر دوش سازمان  هایی از جامعه می حکومت متوجه گروه

 ی کارگرطبقه  های آن را مستقیماًغیر دولتی است و منابع و دارایی سازمانی که اساساً

هایی و اکنون این منابع توسط مدیران دولتی در راه  اندکرده   تأمینر مزدبگیران  و سای

می هزینه  مستقیماً دیگر  یا  مدیران  شود  ریختامثال  )  توسط  مرتضوی(   وپاش سعید 

 رود. به غارت مییا و  شودمی 

گونه تشکل مستقل کارگران شاغل و بازنشسته،  کوتاه سخن امروزه در نبود هیچ 

بارتر از همه، سفأهای بازنشستگان موجود و، تشده بر کانون یاددر حاکم بودن شرایط  

کارگران شاغل و   ی در پراکندگی و تشتتی که میان خود فعاالن و میان فعاالن و بدنه

زنشسته در نهایت  میلیون کارگر با  3.6کم  شاهد هستیم که دست   ،بازنشسته وجود دارد

برای تعیین  ای  حقوقی قرار گرفته اند؛ حداقل مزد کارگران شاغل که پایهنابسامانی و بی 

سوم سبد معیشت یا کسر کوچکی از خط فقر حقوق بازنشستگان نیز هست در حد یک

های مستقل کارگران شود. رهایی از این شرایط فقط با ایجاد تشکلتصویب و اجرایی می 

باز و  همه شاغل  پشتیبانی  و  همکاری  و  از   ی جانبه نشسته  کارگران  از  بخش  دو  این 
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