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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه:  عسل همتی، علی اصغر فریدی، آفاق ربیعی زاده، جواد عباسی توللی )مصاحبه ها(. 
یادداشت حقوقی: نقی محمودی

صفحه بندی: ماهور خوش قدم
mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

تحقق مطالبات بازنشستگان در چارچوب مناسبات موجود، غیرممکن است

ویی بازنشستگان با بحران معیشت و خالءهای قانون ویار ر

فقدان اراده سیاسی، دلیل اصلی عدم اجرای قوانین حمایتی برای بازنشستگان است

اختالس یا جرم یقه سفیدها در صندوق های بازنشستگی و نقش آقازاده ها

وز«! »حقوق بازنشسته زیر عباست امر

در این شماره می خوانید:
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جواد عباسی توللی
صحیــح  اجــرای  »عــدم  معیشــتی«،  وضعیــت  شــدِن  »بدتــر 
همسان ســازی حقــوق« و همچنیــن »اجــرا نشــدن مصوبــه  مــزدی 
در  بازنشســتگان  مطالبــات  عمده تریــن  از  کار«  عالــی  شــورای 

اســت. اخیــر  اعتراضــی  تجمعــات 
طبــق مــاده ۹۶ قانــون تامیــن اجتماعــی، ایــن ســازمان مکلــف 
اســت میــزان کلیــه مســتمری های بازنشســتگی، ازکارافتادگــی کلــی 
کثراز  و مجمــوع مســتمری بازمانــدگان را در فواصــل زمانــی کــه حدا
ســالی یــک بــار کمتــر نباشــد، بــا توجــه بــه افزایــش هزینــه زندگــی، 

بــا تصویــب هیــأت وزیــران، بــه همــان نســبت افزایــش دهــد.
کرده انــد  اعــام  همــواره  خــود  اعتراضــات  در  امــا  بازنشســتگان 
دولــت، بــا افزایــش ۱۰ درصــدی حقــوق، آن هــم بــدون در نظــر 
تامیــن  قانــون  مــاده ۹۶  اجــرای  در  تــورم،  واقعــی  خ  نــر گرفتــن 

اســت. کــرده  اجتماعــی تخلــف 
کار  عالــی  شــورای  کار،  قانــون   ۴۱ مــاده  اســاس  بــر  همچنیــن 
موظــف شــده اســت، هرســال، میــزان حداقــل مــزد کارگــران را بــرای 
نقــاط مختلــف کشــور یــا صنایــع مختلــف را بــا توجــه بــه درصــد 
تورمــی کــه از طــرف بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران اعــام 

کنــد. می شــود، تعییــن 
کن تهــران و عضــو هیئــت  کارگــری ســا فــواد کیخســروی، فعــال 
کــه افزایــش  کارگــران ایــران، معتقــد اســت  مدیــره اتحادیــه آزاد 

کامــِل حقــوق بازنشســتگان به طــور اخــص و  دســتمزد و تحقــق 
کــه  گروه هــای شــغلی به طــور اعــم، دســت کم بــه میزانــی  ســایر 
خ واقعی ســبد معیشــت خانوار را پوشــش دهد، در ســاختارهای  نر

حکومتــِی فعلــی امکانپذیــر نیســت.
مجلــه حقــوق مــا بــرای بررســی بیشــتر مطالبــات بازنشســتگان 
و همچنیــن دســتاوردهای اعتراضــات اخیــر آنهــا، بــا ایــن فعــال 

کــرده اســت. گفت وگــو  کارگــری 

حقــوق مــا: »بدتــر شــدِن وضعیــت معیشــتی«، »عــدم اجــرای 
صحیــح همسان ســازی حقــوق« و همچنیــن »اجــرا نشــدن 
کار« از عمده تریــن مطالبــات  مصوبــه  مــزدی شــورای عالــی 
به نظــر  اســت.  اخیــر  اعتراضــی  تجمعــات  در  بازنشســتگان 
از  مطالبــات  ایــن  آیــا  موجــود،  وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  شــما 

ســوی دولــت بــرآورده خواهــد شــد؟
ســایر  و  بازنشســتگان  مطالبــات  اصلــی  بســتر  گــر  ا کیخســروی: 
کــه خواهــان تحقــق مجموعــه  مزدبگیــران را مبنــا قــرار دهیــم 
خــود  زیســتی  و  معیشــتی  شــرایط  بهبــود  بــرای  خواســت هایی 
منطبــق بــر معیارهــای یــک زندگــی انســانی اســت، بایــد بگویــم 
کــه وضعیــت فی الحــال موجــود، فاصلــه ی بســیار زیــادی بــا آن 
مطالبــات دارد و افــق روشــنی بــرای تحقــق آنهــا متصــور نیســت.

بازنشســتگان امــا جهــت کمــی بهتــر شــدن شــرایط معیشــتی، حــول 

وی:  فواد کیخسر
تحقق مطالبات بازنشستگان در چارچوب 

مناسبات موجود، غیرممکن است

مطالباتــی دســت بــه اعتــراض زده انــد کــه اساســًا مطابــق قوانیــن 
ــی  ــت های اصل ــی از خواس ــد. یک ــی گردن ــد اجرای ــور بای ــاری کش ج
کامــل  اجــرای  بازنشســتگان،  اخیــر  ســال  چنــد  اعتراضــات  در 
همسان ســازی حقــوق بــا شــاغلین اســت کــه قانــون بــه صراحــت 
کیــد دارد امــا چندیــن ســال مغفــول مانــده و نادیــده گرفته  بــر آن تأ
کــه اعتراضــات بازنشســتگان  شــده اســت. در چنــد ســال اخیــر 
پیــدا  زیــادی  گســتردگی  مطالبــه  ایــن  حــول  اجتماعــی  تأمیــن 
کــه در ابعــاد سراســری و بــه شــکل مســتمر  کــرد و شــاهد بودیــم 
کنــون بــه ســنتی مبارزاتــی بــا نــام  کــه ا تــداوم داشــت تــا جایــی 
»یکشــنبه های اعتراضــی« تبدیــل شــده، دولــت ناچــار شــد دو 
 ۱۴۰۰ فروردیــن  و  مــرداد ســال ۹۹  در  مرحلــه »متناسب ســازی« 
را اجــرا کنــد امــا هنــوز بــا اجــرای کامــل همسان ســازی حقوق هــا 

فاصلــه زیــادی دارد.
بــه  کــه  کار  عالــی  شــورای  مــزدی  مصوبــه  اجــرای  خواســت 
تبدیــل   ۱۴۰۱ ســال  در  بازنشســتگان  خواســته   محوری تریــن 
حقــوق  افزایــش  از  دولــت  ســرباززدن  بــر  ناظــر  امــا  اســت  شــده 
بازنشســتگان غیرحداقل بگیــِر ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای 
را در  افزایــش آن  کــه هیــأت وزیــران، میــزان  اســت  ســال ۱۴۰۱ 
ــغ ۱۰ درصــد اعــام کــرد. ایــن در  تاریــخ ۱۵ خردادمــاه امســال، مبل
کار، افزایــش دســتمزد  کــه پیش تــر، شــورای عالــی  حالــی اســت 
کارگــران شــاغل غیرحداقل بگیــر را ۳۸ درصــد تصویــب کــرده بــود 
و همیــن رقــم هــم توســط هیئــت امنــای ســازمان تامیــن اجتماعــی 

بــه دولــت پیشــنهاد شــده بــود.
در حــال حاضــر می بینیــم کــه دولــت، بــه شــدت در مقابــل اجــرای 
ــترده   ــوج گس ــا م ــد ام ــت می کن ــتگان مقاوم ــت بازنشس ــن خواس ای
کــه هــر روز هــم در  اعتراضــات بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی 
کــرد تــا بــه ایــن موضــوع ورود  جریــان اســت، مجلــس را ناچــار 
کنــد و »هیــأت تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن« کــه یــک نهــاد 
مشــورتی در مجلــس اســت، مصوبــه افزایــش ۱۰ درصــدی حقــوق 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی توســط دولــت را مغایــر بــا قانــون 
اعــام کــرد. بازنشســتگان بــا ایــن اتفــاق امیدوارنــد تــا دولــت ناچــار 
بــه عقــب نشــینی گــردد و در میــزان افزایــش حقــوق آنهــا بازنگــری 

کنــد امــا فعــا ایــن اتفــاق صــورت نگرفتــه اســت.
در نهایــت دولــت هیــچ تمایلــی بــرای تحقــق ایــن مطالبــات نــدارد 
و تنهــا راه بــرآورده شــدن هــر درجــه از ایــن خواســته ها تحمیــل 
اســت.  اعتراضــات  گســترش  و  تــداوم  طریــق  از  دولــت  بــه  آن 

همان طــور کــه در ابتــدا گفتــم، از نظــر مــن مطالبــات گروه هــای 
کثــری در چارچــوب مناســبات  مختلــف مزدبگیــر در مقیــاس حدا
کمیتــی موجــود الینحــل اســت. ایــن ناممکــن بــودن بــه ایــن  حا
دلیــل اســت کــه ارتقــای ســطح کیفــی معیشــتی مزدبگیــران در گــرو 
خ واقعــی ســبد  افزایــش دســتمزد و حقــوق بــه میزانــی اســت کــه نــر
ــوار را پوشــش دهــد. امــروزه کــه هزینه هــای واقعــی  معیشــت خان
زندگــی بــه بــاالی ۱۷، ۱۸ میلیــون تومــان در مــاه رســیده و حداقــل 
مــزد کارگــران چهــار میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان مصــوب شــده و بــا 
ســایر مزایــا و آیتم هــای مــزدی بــه کمتــر از شــش میلیــون بــرای 
خ  بازنشســتگان می رســد، هنــوز نزدیــک بــه ســه برابــر کمتــر از نــر
ــا ۱۲  ــش از ۱۰ت ــی آن بی ــاوت ریال ــت و تف ــت اس ــبد معیش ــی س واقع
کــه حکومــت در بحران هــای  میلیــون تومــان اســت. امــا امــروز 
ــار شــده، اساســا توانایــی  بســیار شــدید اقتصــادی و سیاســی گرفت
ــت  کمی ــرف حا ــوق از ط ــتمزد و حق ــزان از دس ــن می ــت همی پرداخ
مطابــق  را  آن  اینکــه  بــه  برســد  چــه  نمی رســد  به نظــر  ممکــن 
خواســت و نیــاز مزدبگیــران بــه رقمــی دقیــق و واقعــی افزایــش 

دهــد.
بــا نگاهــی بــه چهــار دهــه گذشــته، بــه وضــوح می تــوان فهمیــد 
رضایــت  جلــب  توانایــی  دیگــر  ایــران،  حکومــت  امــروز  گــر  ا کــه 
مزدبگیــران را نــدارد و نخواهــد داشــت، امــا در دوره هــای گذشــته 
ــورم  ایــن پاییــن نگــه داشــتن ســطح مــزد و عقــب مانــدن آن از ت
و هزینه هــای معیشــتی، ریشــه در ارکان بنیادیــن سیاســت های 
کمیتــی در ســطحی کان تــر دارد و ایــن سیاســت ها  اقتصادی-حا
مبتنــی بــر اســتخراج ســود از ِقَبــل کار ارزان و هرچــه ارزان ترســازی 

نیــروی کار بــوده و خواهــد بــود.
ریشــه ی ایــن سیاســت در ســاختار و جایــگاه ویــژه بــورژوازی ایــران 
در مناســبات سیســتم ســرمایه داری جهــان اســت و بــرای همیــن 
ارتبــاط چندانــی بــا ســایق و سیاســتهای دولت هــای مختلــف 
ــه  ــرکوب هرچ ــران، س ــت ای ــت حکوم ــت کلی ــًا خواس ــدارد و اساس ن

بیشــتر مــزدی اســت.
همسان ســازی  اجــرای  عــدم  چرایــی  بیشــتر  توضیــح  بــرای 
حقــوق بازنشســتگان الزم اســت وضعیــت بحرانــی صندوق هــای 
بازنشســتگی و خصوصــًا ســازمان تأمیــن اجتماعــی کمــی بیشــتر 

بررســی شــود.
مختلــف  صندوق هــای  ســوی  از  شــده  اعــام  آمــار  طبــق 
کثریــت صندوق هــای  بازنشســتگی و اظهــارات مســئولین دولتــی، ا
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بازنشســتگی در آســتانه ورشکســتگی قــرار گرفته انــد و تعــدادی از 
آنهــا ورشکســته اعــام شــده اند. امــا بــا توجــه بــه تــداوم اعتراضــات 
وضعیــت  پیرامــون  مشــخصا  اجتماعــی،  تأمیــن  بازنشســتگان 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی نکاتــی را عنــوان می کنــم.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی متعلــق بــه میلیون هــا کارگــر در سراســر 
کنــون ســرمایه های بســیار بزرگــی را تحــت  کشــور اســت کــه هم ا
مالکیــت دارد. ثــروت ایــن ســازمان از طریــق پرداخــت بخشــی 
کارگــران در قالــب حــق بیمــه تأمیــن شــده اســت و  از دســتمزد 
محــل  از  مســتمری بگیر  و  بازنشســته  چندمیلیــون  هم اینــک 
چنــد  در  می کننــد.  دریافــت  حقــوق  ســازمان،  خــوِد  درآمدهــای 
ســال اخیــر امــا عــدم پرداخــت بدهی هــای دولــت بــه ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی، ایــن ســازمان را بــا بحــران جــدی روبــه رو کــرده 
کنــون دولــت بیشــتر از ۴۰۰ هــزار میلیــارد تومــان بــه  اســت. هم ا
تأمیــن اجتماعــی بدهــکار اســت و ایــن بدهــی هــر مــاه و هــر ســال 
در حــال افزایــش اســت. چنانچــه ایــن بدهــی پرداخــت گــردد و 
مدیریــت ســازمان توســط نماینــدگان واقعــی کارگــران و بــه شــکلی 
ــتن  ــرپا نگه داش ــه س ــوان ب ــم می ت ــوز ه ــردد، هن ــام گ ــح انج صحی
ایــن ســازمان امیــدوار بــود. دولــت امــا زمانــی هــم کــه در اواخــر 
را  ســازمان  بدهــی  از  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۸۹ مبلــغ   ۹۹ ســال 
یــا  کــه  شــرکت هایی  ســهام  گــذاری  وا قالــب  در  کــرد،  پرداخــت 
وضعیــت مالــی مناســبی نداشــتند و یــا ورشکســت بودنــد، ایــن کار 

را انجــام داد.
البتــه دالیــل دیگــری از جملــه کاهــش آمــار پرداخت کننــدگان حــق 
کــه بــه اصطاحــی  بیمــه و افزایــش دریافت کننــدگان مســتمری 
تحــت تأثیــر مقولــه ی پیــری جمعیــت کشــور از آن یــاد می شــود 
را می تــوان به عنــوان یکــی از بســترهای اصلــی بحــران در تمــام 

صندوق هــای بازنشســتگی برشــمرد.
در هــر حــال بــا توجــه به اینکه مســئوالن ســازمان تأمیــن اجتماعی 
ــزان از  ــرای پرداخــت همیــن می ــد کــه ب ــار اعــام کرده ان چندیــن ب
مســتمری ها هــم ناچــار بــه اخــذ تســهیات و اســتقراض بانکــی بــه 
صــورت ماهانــه هســتند، ایــن وضعیــت بحرانــی کــه مشــخصا بــه 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی تحمیــل شــده اســت، دلیــل اصلــی عــدم 
توانایــی ایــن صنــدوق بــرای اجــرای کامــل همسان ســازی حقــوق 

بازنشســتگان اســت.

حقــوق مــا: آیــا در طــول اعتراضــات ســال های اخیــر، »حــق 
داشــتن تشــکل مســتقل« بــرای بازنشســتگان بــه رســمیت 

شــناخته شــده اســت؟
کیخســروی: در طــول چهــار دهــه ی گذشــته نــه تنها بازنشســتگان 
گروه هــای مزدبگیــر حــق ایجــاد تشــکل های  بلکــه هیچ یــک از 
مســتقل خــود را نداشــته اند و حکومــت بــا تمام توان مانــع از ایجاد 
آن شــده اســت. مشــخصا درمــورد بازنشســتگان شــاهد هســتیم 
کانون هــای اســتانی بازنشســتگان یــا  کــه تشــکل هایی از جملــه 
ایــن  از  تشــکل هایی  و  کارگــری  جامعــه  پیشکســوتان  اتحادیــه 
خانــه  شــبکه های  زیرمجموعــه  تمامــًا  کــه  دارنــد  وجــود  قبیــل 

کارگــر و نهادهــای دست ســاز حکومتــی هســتند.
ایجــاد  بــرای  تــاش  نــوع  هــر  ســرکوب  بــا  هم زمــان  حکومــت 
نــوع  ایــن  تشــکیل  کارگــران،  توســط  مســتقل  تشــکل های 
بــا  تــا  داد  قــرار  دســتور  در  را  وابســته  و  دست ســاز  تشــکل های 

یــا  شــکل گیری  از  مانــع  خــود،  مدنظــر  چارچوب هــای  ایجــاد 
طــرف  از  و  گــردد  مزدبگیــران  و  کارگــران  اعتراضــات  گســترش 
دیگــر هــم تــاش کنــد مطالبــات آنهــا را بــه انحــراف بکشــاند یــا 
کنــد. اتفاقــا ایــن  در چارچــوب حداقلــی قوانیــن موجــود حفــظ 
تشــکل های وابســته همــواره به عنــوان بــازوی ســرکوب حکومــت 
کرده انــد  تــاش  و  کرده انــد  عمــل  مزدبگیــران  و  کارگــران  علیــه 
ــه  ــد ک ــان دهن ــه نش ــران و جامع ــه کارگ ــود ب ــه از خ ــری موج تصوی
ــت  ــه ماهی ــی ب ــتگان توهم ــران و بازنشس ــر کارگ ــروزه دیگ ــه ام البت

آنهــا ندارنــد. واقعــی 

ــاه  ــد م ــتگان در چن ــات بازنشس ــتاورد اعتراض ــا: دس ــوق م حق
اخیــر چــه بــوده اســت؟

عملــی  و  ملمــوس  دســتاورد  می تــوان  ســختی  بــه  کیخســروی: 
برعکــس  و  برشــمرد  بازنشســتگان  بــرای  گذشــته  مــاه  چنــد  در 

شــاهدیم کــه تعرضــات جدیــد و بســیار شــدیدی در ماه هــای اخیــر 
بــه حقــوق بازنشســتگان صــورت گرفتــه اســت. در چنــد ســال اخیــر 
ــه  ــه ک ــکل گرفت ــتگان ش ــوی بازنشس ــی از س ــش اعتراض ــک جنب ی
تجمعــات مســتمر و سراســری بزرگــی را بــه پیــش می بــرد و اتفاقــا 
ایــن  بــود.  بــه بهبــود شــرایط معیشــتی  مطالبــات اش معطــوف 
خ واقعــی ســبد  جنبــش خواهــان افزایــش حقــوق بــه میــزان نــر
معیشــت و همسان ســازی حقوق هــا اســت. امــا در چنــد مــاه اخیــر 
حکومــت بــه تعرضــی جــدی مشــخصًا نســبت بــه بازنشســتگان 
افزایــش حقــوق  میــزان  هــر ســاله  زد.  اجتماعــی دســت  تأمیــن 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی منطبــق بــر مصوبــه مزدی شــورای 
کــه همیــن میــزان هــم مــورد رضایــت و   توافــق  کار بــوده  عالــی 
ــک  ــا ی ــت ب ــال دول ــا امس ــت ام ــوده اس ــتگان نب ــران و بازنشس کارگ
تعــرض معیشــتی بــزرگ، ایــن مصوبــه شــورای عالــی کار را نادیــده 
گرفــت و بــرای بخــش بزرگــی از بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی کــه 
غیــر حداقل بگیــر هســتند تنهــا ۱۰ درصــد افزایــش حقــوق اعــام 

کــرد.
ایــن اقــدام دولــت هــم عرصــه ی معیشــتی را بــه بازنشســتگان 
عقب نشــینی  یــک  مبارزاتــی  عرصــه ی  در  هــم  و  کــرد  تنگ تــر 
جــدی را بــه آنهــا تحمیــل نمــود. یعنــی اینکــه همیــن بازنشســتگان 
کــه تــا ســال قبــل خواســتار عبــور از مکانیســم های تصویــب مــزدی 
کنــون خواســتار  و ارتقــای آن بــرای بهبــود وضــع معیشــتی بودنــد، ا

کنونــی هســتند. اجــرای همــان قوانیــن تا
بــه همیــن دلیــل، هرچنــد اعتراضــات گســترده و شــورانگیزی را از 
بازنشســتگان شــاهد هســتیم امــا بــه نظــر مــن بــه  لحــاظ ماهیتــی، 
حکومــت یــک عقب نشــینی بزرگــی را بــه جنبــش بازنشســتگان 
تشــکل های  همیــن  راســتا  ایــن  در  و  اســت  کــرده  تحمیــل 
کمیــت،  تعــرض حا ایــن  بــا  در همســویی  هــم  حکومت ســاخته 

کرده انــد. نقشــی جــدی ایفــا 
البتــه قطعــًا وضعیــت بــه ایــن منــوال نخواهــد مانــد و بــا توجــه بــه 
نارضایتی هــای گســترده ی طبقــه کارگــر و کل گروه هــای مزدبگیــر 
نســبت بــه وضعیــت نامناســب معیشــتی و همچنیــن بــا توجــه 
بــا مناســبات  بــه ســمت مصــاف  بــه نیــل مبــارزات مزدبگیــران 
و  گســترش  شــاهد  نزدیــک  آینــده ای  در  موجــود،  کمیتــی  حا
تعرضــی شــدن و یکپارچــه شــدن اعتراضــات بازنشســتگان و دیگــر 

بخش هــای جامعــه خواهیــم بــود.
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ویی بازنشستگان با بحران  ویار ر
معیشت و خالءهای قانون

۳۰ روز حقوق ماهانه، بازنشسته خواهد شد.
کلی  اصاح  یک  موعد،  از  پیش  بازنشستگی  شرایط  با  رابطه  در 
انجام شده که فرد با هر میزان سابقه، قادر به بازنشستگی است و 
حقوق او نیز معادل سال های خدمت او محاسبه خواهد شد. برای 
مثال فردی با داشتن ۲۶ سال سابقه خدمت، در زمان بازنشستگی 

حقوقی معادل ۲۶ روز کاری را ماهانه دریافت خواهد کرد.
را  آن  که  دارد  وجود  بازنشستگی  انواع  در  نیز  دیگر  حالت  یک 
انجام  دلیل  به  بازنشستگی  نوع  این  می نامند.  قهری  بانشستگی 
تخلف اداری از سوی فرد است و به  عنوان مجازات برای تخلف 
افراد در ماده ۹ قانون تخلفات اداری پیش بینی شده است. )این 
در  آن  مقابل  در  می تواند  فرد  و  است  مجازات  نوعی  بازنشستگی 

تجدید نظرخواهی یا دیوان عدالت ادارای، اعتراض کند.(

بازنشسته   )۱۴۰۱( امسال  که  جمعیتی  از  آمارها  اساس  بر 
می شوند ۳۰ درصدشان زیر ۵۰ سال دارند. سن بازنشستگی 
این که  دیگر  می شود؟  تعیین  اساسی  چه  بر  قانون  در 
دیگری  حقوقی ای  مشکالت  چه  پایین  سن  در  بازنشستگی 

ایجاد می کند؟
اشتغال خواهد  افزایش  به  بازنشستگی در ظاهر  آمدن سن  پایین 
زندگی  بودن هزینه های  باال  و  تورم  به علت  در عمل  اما  انجامید 
کافی نبودن مستمری بازنشستگی، کاهش سن به افزایش  کنار  در 
گر افزایش امید به زندگی را نیز در نظر  اشتغال نیانجامیده است. ا
بگیریم، کاهش سن بازنشستگی شاید تنها به بر هم خوردن تعادل 
منابع و مصارف سازمان های بیمه گر اجتماعی انجامیده باشد و در 
عمل، بازنشستگان را از یک شغل رسمی همراه با مزایای قانونی، 

به مشاغل کاذب و بی پشتوانه کشانده است.
کرده است،  که وضع  سازمان تامین اجتماعی، با توجه به قوانینی 
نظر  در  خود  بیمه شدگان  برای  را  خاصی  بازنشستگی  سن  شرایط 
کلی، سن بازنشستگی با توجه به اهمیت آن  گرفته است. به طور 
با توجه به شرایط شغلی  و نیز اهمیت زمان بازنشستگی می تواند 

فرد متفاوت باشد.
گفتنی است حداقل سن بازنشستگی برای زنان در حالت عادی ۴۵ 
با  بازنشستگی ۲۵ سال  قانون  برای مردان ۵۰ سال است.  و  سال 
۳۰ روز حقوق نیز یکی از تسهیات ایجادشده برای قشر بازنشسته 
کشور است که می توانند با خرید مابقی حق بیمه خود، با ۲۵ سال 

سابقه و حقوق ۳۵ روز بازنشسته شوند. 

مردان  برای  اساسی،  قانون   ۷۶ ماده  اساس  بر  بازنشستگی  سن 
گر فردی به این سن برسد  ا زنان ۵۵ سال است.  برای  و  ۶۰ سال 
اساس  بر  باشد؛  داشته  بیمه  پرداخت  سابقه  سال   ۲۰ حداقل  و 
باید  که  مهمی  نکته  شود.  بازنشسته  می تواند  بازنشستگی  قانون 
درخواست  می تواند  کارگر  فقط  که  است  این  کنم  اشاره  آن  به 
بازنشستگی کند و کارفرما تنها در یک حالت قادر به انجام این کار 
کارگر از سن مقررشده در  گر سن  کارگر است. ا خواهد بود و آن سن 
شرایط بازنشستگی، ۵ سال بیشتر باشد؛ کارفرما می تواند از سازمان 
قوانین  این  جز  به  و  باشد  داشته  را  فرد  کردن  بازنشسته  تقاضای 
بازنشستگی، تحت هیچ حالت دیگری کارفرما نمی تواند برای کارگر 

و کارمند خود تقاضای بازنشستگی کند.
این  به  زیان آور  و  سخت  شرایط  در  بازنشستگی  قانون  همچنین 
زیان آور  و  سخت  مشاغل  در  شاغل  بیمه شده  فرد  که  است  شکل 
را  خود  بیمه  حق  متوالی،  سال   ۲۵ یا  متناوب  سال   ۲۰ به مدت 
کرده باشد؛ با توجه به قوانین بازنشستگی بدون نیاز به  پرداخت 

شرط سنی خاص می تواند تقاضای بازنشستگی کند. 
که در مشاغل سخت، در حال فعالیت هستند  آن دسته از مردانی 
و در حال حاضر دارای 20 سال سابقه کار هستند، می توانند بدون 
60 ساله، بازنشسته تامین اجتماعی شوند و در  رعایت شرط سنی 
صورتی که مردان، در مشاغل خود آسیب دیده باشند، می توانند در 
صورت تایید سازمان تامین اجتماعی، زودتر از 20 سال بازنشسته 

شوند.
با  که مردان بیمه شده تامین اجتماعی، معلول باشند،  در صورتی 
تامین  بازنشسته  می توانند  کار  سابقه  سال   20 و  سال   50 داشتن 
داشتن  بدون  باشند،  آزاده  یا  جانباز  مردان،  گر  ا شوند.  اجتماعی 

شرط سنی و بعد از 20 سال سابقه کار، بازنشسته خواهند شد.
با  اجتماعی،  تامین  سازمان  در  بیمه شده  مردان  همه  همچنین 
داشتن 35 سال سابقه کار، بدون رعایت هیچ شرط سنی، می توانند 

بازنشسته تامین اجتماعی شوند.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، زنان مشغول 
 ۴۲ در  می توانند  کار  قانون  مشمول  کاری  محیط های  در  کار  به 
باشند درخواست  کار داشته  که ۲۰ سال سابقه  سالگی در صورتی 
بازنشستگی کنند. )در این نوع  بازنشستگی، کارگران زن با احتساب 

۲۰ روز حقوق، مستمری دریافت خواهند کرد.(
باید اضافه کنم که در برنامه ششم توسعه، زنان بیمه شده مشمول 
کار و پرداخت  سایر قوانین استخدامی می توانند با ۲۰ سال سابقه 

عسل همتی
که با اعتراضات خیابانی همراه شده  بازنشستگان در مطالباتشان 
می گویند.  زندگی  جاری  هزینه های  با  حقوق  نبودن  همسان  از 
که به همین موضوع  آن ها از دولت می خواهند ماده ۹۶ قانون را 
اشاره دارد، اجرایی کند. از آن سو تورم بی سابقه در اقتصاد و در پی 
ارز  حذف  نتیجه  که  اساسی  کاالهای  هردم افزاینده  گرانی های  آن 
کرده است  بر دوش آن ها سنگین تر  را  بار معیشتی  ترجیحی ست، 

و می کند.
اما مشکات و مسائل بازنشستگان چقدر ریشه در قوانین موجود 
در حوزه بازنشستگی دارد و چه اندازه ناشی از مشکات اقتصادی 
ایران است و در نهایت آنچه گره از مشکات آنها می گشاید تغییر و 

اصاح قوانین است یا بهبود وضعیت اقتصادی کشور؟
کری  گفت وگوی »حقوق ما« با نرگس شا پاسخ این پرسش ها را در 

-حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری- بخوانید.

تعریفی  چه  ایران  قوانین  در  بازنشستگی  کری،  شا خانم 
او  قانون  که  باشد  شرایطی  چه  واجد  باید  شهروند  یک  دارد؟ 
کند و در مقابل این شمول، از چه حقوقی  را بازنشسته تلقی 

برخوردار می شود؟
کناره گیری از انجام شغل به دالیل مختلف  بازنشستگی به معنای 
حقوق  خود  حیات  روز  آخرین  تا  می بایست  بازنشسته  فرد  است. 
بازنشستگی دریافت کند که این حقوق پس از فوت او به بازماندگان 

واجد شرایطش اختصاص می یابد. دالیل مختلفی برای کناره گیری 
بیماری های  سن،  باالبودن  به  می توان  که  دارند  وجود  شغل  از 
خاص یا از کارافتادگی اشاره کرد. در برخی مشاغل بازه تعیین شده 
برای کار ۳۰ سال و در برخی دیگر عدد متفاوتی است. جنسیت فرد 
و  شغل  بودن  خطر  پر  و  بودن  زیان آور  میزان  کار،  سختی  شاغل، 
پارامترهای دیگری وجود دارند که شرایط بازنشستگی و بازه زمانی 
که این موارد بر اساس قانون بازنشستگی در  آن را تعیین می کنند 
کشورهای مختلف، متفاوت است. بنا بر شرایط بازنشستگی، سن 
کاری  سابقه  همچنین  و  برسد  سال   ۶۵ تا   ۵۵ به  باید  شاغل  فرد 

افراد بین ۳۰ تا ۳۵ سال باشد.
علمی  هیئت  مانند  خاص  مشاغل  در  بازنشستگی  شرایط  در 
دانشگاه ها یا قضات دیوان عالی کشور، سن بازنشستگی تا ۷۰ سال 

نیز قابل قبول خواهد بود.
کلی ۳ حالت بازنشستگی وجود دارد  که به  صورت  کنم  باید اشاره 

که شامل این موارد است:
بازنشستگی اختیاری: در این نوع بازنشستگی دو حالت وجود دارد 

که یکی به اختیار اداره و دیگری به اختیار فرد است.
را  بازنشستگی  شکل  بیشترین  حالت  این  اجباری:  بازنشستگی 
کار )خدمت بین ۳۰ تا ۳۵ سال،  تشکیل می دهد و در زمان پایان 

کثر سن ممکن، از کارافتادگی یا فوت( فرد است. رسیدن به حدا
بازنشستگی پیش از موعد: در این حالت کارمندان با ۵ سال ارفاق، 
می توانند زودتر از موعد بازنشسته شوند و فرد با ۲۵ سال سابقه و 
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حق بیمه با ۵۰ سال سن و ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.

قوانین بازنشستگی در ایران نسبت به قوانین مشابه جهانی 
در چه سطحی  است؟ قوانین ایران در این زمینه چه اندازه با 

مقتضیات و تحوالت روز مطابقت دارد؟

تامین  نظام  یک  وجود  اهمیت  بر  کنون  تا جهان  کشورهای  همه 
کید ویژه داشته اند.  اجتماعی که وظایف فوق الذکر را انجام دهد، تا
حمایت  و  تامینی  بیشتر  پوشش  کشورها  برخی  میان  این  در 
و  خوانش ها  بر  بنا  نیز  برخی  و  می دهند  قرار  مدنظر  را  اجتماعی 
اقتصادی  محدودیت های  اساس  بر  همچنین  و  دولت  گرایشات 
خود، سطوح پایین تری از تامین اجتماعی را مدنظر قرار می دهند.

تشکل های  مانند  بازنشستگان  انجمن های  و  تشکل ها  امروز 
کارگری در سراسر جهان فعال هستند. این تشکل ها به طور مداوم 
بازنشستگی  صندوق های  بر  و  کرده  دفاع  بازنشستگان  حقوق  از 
نظارت می کنند. در این راستا و در سطح جهانی نیز، اتحادیه های 

جهانی بازنشستگان وجود دارند.
در  که  کی ست  حا بازنشستگی  جهانی  شاخص   ۲۰۲۱ سال  گزارش 
گرفته اند، کانادا  که مورد مقایسه قرار  بازنشستگی  میان ۴۳ نظام 
جایگاه  در  آمریکا  چهاردهم،  رتبه  در  آلمان  دوازدهم،  رده  در 
نوزدهم و فرانسه در رده بیست ویکم قرار دارند. در میان کشورهای 
خاورمیانه نیز امارات عربی متحده در رتبه بیست و دوم و عربستان 

سعودی در جایگاه بیست و ششم جای دارند.
نداشته  جایی  بررسی  این  در  ایران  بازنشستگی  نظام  متاسفانه 
سیستم  تنها  کشور،  این  همسایه  کشورهای  میان  در  ولی  است 
گرفته و رتبه  بازنشستگی ترکیه مورد مقایسه با ۴۲ کشور دیگر قرار 

سی و نهم به آن اختصاص داده شده است.

در  هزینه ها  و  حقوق  تناسب  بازنشستگی  قانون  در  گر  ا
می زدند  فریاد  که  بازنشسته ها  مطالبه  چرا  شده،  گرفته  نظر 
برآورده  دولت  سوی  از  ریالیه«  ما  حقوق  دالریه،  »هزینه ها 
که  اجتماعی  تامین  قانون   ۹۶ ماده  اجرای  عدم  نمی شود؟ 
مطالبه بازنشسته های معترض است چه توجیه حقوقی دارد؟
بر اساس ماده ۹۶:  سازمان مکلف است میزان کلیه مستمري هاي 
را  بازماندگان  مستمري  مجموع  و  کلي  کارافتادگي  از  بازنشستگي، 
توجه  با  نباشد  کمتر  یك بار  سالي  از  کثر   حدا که  زماني  فواصل  در 
به افزایش هزینه زندگي با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت 

افزایش دهد.
یادآور  اجتماعی  تامین  قانون   ۹۶ ماده  به  اشاره  با  بازنشستگان 
کلیه  میزان  است  مکلف  سازمان  ماده  این  اساس  بر  که  شدند 
مستمری  مجموع  و  کلی  ازکارافتادگی  بازنشستگی،  مستمری های 
کمتر  یک بار  سالی  از  کثر  حدا که  زمانی  فواصل  در  را  بازماندگان 
نباشد با توجه به افزایش »هزینه زندگی« با تصویب هیئت وزیران 

به همان نسبت افزایش دهد. 
با این حال سازمان در افزایش مستمری بازنشستگان متناسب با 
سطح سال ۱۴۰۰ که برای حداقل بگیران رقمی در حدود ۳ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان تا حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، ماده ۹۶ 

را اعمال نکرده و تکمیل متناسب سازی را رها کرده است.
که نیاز به اجرا  تعیین و تصویب قوانین و بخشنامه ها امری است 
شدن دارد. حال آنکه این مصوبات قابلیت اجرایی شدن را دارند یا 

خیر امری است حائز اهمیت.

که بین حقوق شان با مخارج و هزینه ها  بازنشسته ها مادامی 
سو  آن  از  و  می آورند  رو  دیگر  کارهای  به  نمی بینند  تناسبی 
به  که  را در اشغال دیگرانی می بیند  کار جوان مشاغل  نیروی 
هر رو محل درآمدی دارند. در اینجا قانون چه خالءهایی دارد؟ 
با  بازنشسته  یک  که  که  دارد  وجود  قانونی   توجیه  چه  اساسا 

کار می کند؟ استناد به آن مجددا 
قانون   ۲ ماده   ۱۵ بند  استناد  به  اجتماعی  تامین  سازمان  پیشتر 
کار مجدد بازنشستگان را ممنوع و در  تامین اجتماعی اشتغال به 
صورت اشتغال، حقوق بازنشستگان قطع و حق بیمه از کارفرما اخذ 
می شد. بازنشستگان به این موضوع به شدت معترض شدند و با 
شکایت به مراجع مختلف و به ویژه دیوان عدالت اداری داد  خواهی 
کردند تا این که بنا به شرایطی خاص و با محدودیت هایی اشتغال 

برخی از آن ها پذیرفته شد.
سال  در  بازنشستگان  ممنوعیت  به کارگیری  قانون  تصویب  با 
سنوات  که  اشخاصی  یا  بازنشسته  اشخاص  شد:  مقرر   ،۱۳۶۶
خدمت آن ها بازخرید شده است، نمی توانند در یکی از وزارتخانه ها، 
شوند.  کار  به  مشغول  شهرداری ها  و  دولتی  موسسات  و  شرکت ها 
یا  اجرایی  دستگاه های  از  یکی  در  می توانند  بازنشستگان  البته 
دستگاه های دولتی به عنوان مشاور )پاره وقت( با تنظیم قرارداد 

مشاوره و به شرط داشتن حداقل مدرک کارشناسی خدمت کنند.
دستگاه های  در  مشاور  عنوان  به  بازنشستگان  به کارگیری  شرط 
دولتی این است که مجموع ساعات اشتغال بازنشسته، از یک سوم 
ساعات اداری کارمندان رسمی تجاوز نکند. همچنین بازنشستگان 
در شرکت های خصوصی می توانند استخدام شوند و همان طور که 
کردیم، استخدام بازنشستگان در دستگاه های  در باال به آن اشاره 

دولتی ممنوع است . 
بدیهی است استخدام افراد بازنشسته برای خود این افراد مشکاتی 
می دهند،  دست  از  که  حقوقی  اوقات  بیشتر  در  و  می کند  ایجاد  را 
که دلیل اصلی  که به دست می آورند  بسیار بیشتر از مزایایی ا ست 

آن هم حمایت از اشتغال افراد جوان تری است که جویای کارند.
دولت  رسمی  کارمندان  اساسی،  قانون   ۱۴۱ اصل  به  توجه  با 
اعضای هیئت مدیره شرکت های خصوصی  به عنوان  نمی توانند 
قانونی  منع  این  البته  تعاونی.  شرکت های  در  مگر  شوند  انتخاب 
قطع  با  دیگر،  عبارت  به  ندارد.  وجود  دولت  بازنشستگان  درباره 
رابطه استخدامی، اشخاص بازنشسته می توانند به سمت اعضای 

هیئت مدیره منصوب شوند.

مشکات دیگری که وجود دارد: خروج از  فهرست دریافت مستمری 
بازنشستگی و الزام به پرداخت بیمه برای کارفرمای جدید است.

کار می شوند، عاوه بر  هنگامی که بازنشستگان مجددا مشغول به 
به  ملزم  نیز  جدید  کارفرمای  می شود،  قطع  آن ها  مستمری  این که 
بیمه کردن بازنشسته است. زیرا با استخدام این شخص، مستمری 
بیمه، دوباره  از جمله  کار  قانون  الزامات  و تمامی  او قطع می شود 

برقرار می شود.
تمایل مجدد بازنشستگان به استخدام، بیشتر به این دلیل است 
نیازهای  جوابگوی  نمی تواند  شده  گرفته  نظر  در  مستمری  که 
مزایای  از  بتوانند  این که  برای  بنابراین  باشد.  آن ها  زندگی  روزمره 
اشتغال،  به  تمایل  صورت  در  کنند،  استفاده  خود  بازنشستگی 
مشاوره  قرارداد  مانند  قرارداد  تنظیم  با  و  وقت  پاره  صورت  به 
برای  منبعی  هم  کار،  این  با  بپردازند.  خدمت  به  پیمانکاری  یا 
کرده اند و هم می توانند از مستمری  کسب درآمد برای خود فراهم 

بازنشستگی خود بهره مند شوند.

اقتصادی  از وضع  ناشی  را  بازنشستگان  نهایت مشکالت  در 
و  اصالح  نیازمند  قانون  قانون؟  خالءهای  یا  می دانید  کشور 
گره مسائل بازنشسته ها به دست اقتصاد باز  بازنگری ست یا 

می شود!؟
مشکات بازنشستگان که سرمایه های این کشور هستند هم ناشی 
موجود  خا ءهای  از  ناشی  هم  و  است  موجود  اقتصادی  وضع  از 
این  که حل  است  قوانین  اجرایی  شدن  امکان  نیز عدم  و  قانونی 
مشکل مستلزم رفع موانع اقتصادی و نیز تخصیص بودجه درخور 
که قابلیت اجرا داشته  و اصاح و بازنگری قوانین به نحوی است 

باشد.
مربوطه  نهادهای  هماهنگی  عدم  از  ناشی  قانونی  خاهای 
کشور و سازمان تامین اجتماعی( و عدم  کل  )سازمان بازنشستگی 
هماهنگی های سیاست های آن ها است. عدم قابلیت اجرا نیز به 
این  که  است  بازنشستگان  جمعیت  با  بودجه  تناسب  عدم  لحاظ 
این  به  از محدودیت بودجه اختصاص داده شده  نیز ناشی  مهم 
شرایطی  در  متناسب  و  موقع  به  پرداخت  حال  هر  در  است.  قشر 
قرار بگیرد  با ثباتی  کشور در وضعیت  اقتصاد  که  بود  میسر خواهد 
و منابع مالی تامین باشد اما در شرایط کنونی متاسفانه تورم روزانه 

امکان پیش بینی و تامین بودجه مربوطه را از بین برده است.
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تبدیل  برای دولت  بانک و صندوقی  به  دارد،  گسترده ای  مالی 
شده است. برخوردی که دولت های مختلف در جمهوری اسامی 
با سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای زیر مجموعه آن به ویژه 
کرده اند.  شستا داشته اند، به عنوان یک »صندوق« به آن نگاه 
دولت هر زمان که اراده کرده در این صندوق دست برده و هرجا 
هم  هیچ کس  به  و  کرده  هزینه  خواسته  دلش  که  نوعی  هر  و 
که دولت قانونا اجازه  پاسخگو نبوده است. این در حالی است 

هیچ دخل و تصرفی در اموال سازمان تأمین اجتماعی را ندارد.
دست  اجازه  دولت  که  است  سازمانی  اجتماعی،  تأمین  سازمان 

بردن در اموال و دخالت در عملکرد آن را ندارد.
نکته دیگر این است که دولت در حال حاضر، به یکی از بزرگترین 
بسیاری  است.  شده  تبدیل  اجتماعی  تأمین  سازمان  بدهکاران 
را  سازمان  این  در  مالی  عمیق  مشکات  از  یکی  کارشناسان،  از 
این  جالب  کرده اند.  عنوان  آن  به  دولت  بدهی  پرداخت  عدم 
که باید توسط دولت تأمین شود،  از بخش هایی  که یکی  است 
کارفرمای  بخش مربوط به بیمه درمانی است. دولت به عنوان 
بیمه شدگان، سهمی را به عهده دارد که آن را پرداخت نمی کند. 
به این ترتیب است که فشار بر اعضای بیمه شده سازمان به ویژه 
که شاهدیم، این فقدان  بازنشتگان، اعمال می شود. همان طور 

منابع مالی باعث اعمال فشار زیاد بر بیمه شدگان شده است.
در نتیجه این سوال که چرا دولت به وظایف خود در این زمینه 
اراده  را بیشتر در نبود  که پاسخ آن  عمل نمی کند، سوالی است 
قانون  این  اجرای  برای  سیاسی  خواست  عدم  و  الزم  سیاسی 
منابع  در  قوانین،  نقض  با  دولت  گفت،  می توان  کرد.  جستجو 
به  و  می کند  تصرف  و  دخل  اجتماعی  تامین  سازمان  مالی 

هیچ کس هم پاسخگو نیست.

شده  اعالم  دولت  طرف  از  گذشته،  سال های  در  پرسش: 
بود که بخش زیادی از »دو درصد از دستمزد بازنشستگان« 
کاغذی اخذ می شود. به نظر شما،  بابت چاپ دفترچه های 
حذف  اخیر  سال های  در  دفترچه ها  این  اینکه  وجود  با  چرا 
برای  ماهانه،  حقوق  از  درصد  دو  کسر  همچنان  اما  شده 

بازنسشتگان جریان دارد؟
در  درست  مدیریت  عدم  از  است  روشنی  نمونه  هم  این  پاسخ: 
سازمان تأمین اجتماعی. مدیریت سازمان تأمین اجتماعی باید 
در راستای منافع اعضا یعنی بازنشستگان و مشموالن اقدام کند، 
که  برداشته است. در جایی  گام  همواره در جهت منافع دولت 
این سازمان باید صراحتا موضع گیری کرده و از کسر این دو درصد 
کند، دولت به این اقدام ادامه می دهد و سازمان هم  جلوگیری 
کاری ساخته  همکاری می کند. در چنین شرایطی از دست کسی 
نیست. وقتی خود سازمان در حمایت و دفاع از حقوق اعضای 
ایفا نمی کند، دولت هم دست درازی های بیشتری  خود، نقشی 
می کند. اساسا مدیران سازمان تأمین اجتماعی خود را از دولت 
در  هستند.  خود  اقتصادی  و  سیاسی  منافع  نگران  و  می دانند 
ایفا  زیادی  نقش  سازمان  این  اعضای  منافع  جهت  در  نتیجه، 

نمی کنند.
آنچه مدنظر قانون گذار در سال ۵۴ بود، این بود که این سازمان 
باید مستقل عمل کند، منابع مستقل داشته باشد و دولت اجازه 
دخالتگری در منابع مالی آن را نداشته باشد. دولت اما در برابر 
نمی دهد  تخصیص  بودجه ای  تنها  نه  سازمان،  استقاِل  این 
در  عوض  در  بلکه  نمی کند،  پرداخت  را  خود  بدهی های  و 
منابع مالی آن دست برده، آن ها را حیف و میل می کند و حتی 

سیاست های سازمان را تغییر می دهد.

که به صراحت  پرسش: چرا »قانون الزام تامین اجتماعی« 
اجرا  کرده،  اشاره  بازنشستگان  رایگان«  درمان  »حق  بر 

نمی شود؟
کشورهای  از  یکی  ایران  که  گفت  می توان  جرأت  به  پاسخ: 
صرف  با  خود  که  است  قوانینی  اجرای  عدم  در  رکورددار 
از  دالیلی  به  استناد  با  بعد  و  کرده  تصویب  هنگفت  هزینه های 
جمله فقدان بودجه یا فراهم نبودن شرایط اقتصادی و سیاسی، 
راستا سازمان  اجرای آن قوانین خودداری می کند. در همین  از 
بدی  بسیار  سابقه  که  است  نهادهایی  از  یکی  اجتماعی  تأمین 
سازمان  این  که  ترتیب  این  به  دارد.  قوانین  اجرای  عدم  در 

آفاق ربیعی زاده
هر ماه، درصد قابل توجهی از دستمزد کارگران و کارمندان بابت 
با  واریز می شود.  اجتماعی  تامین  به حساب سازمان  بیمه  حق 
کارگری  یک حساب سر انگشتی، می توان فهمید یک بازنشسته 
»سهم  بابت  توجهی  قابل  مبلغ  قطعا  کار،  سابقه  سال  سی  با 
کرده است.  درمان« در صندوق سازمان تامین اجتماعی ذخیره 
این مبلغ، بابت »سهم درمان«  از  طبق قوانین موجود، بخشی 
اجتماعی  تامین  سازمان  صندوق  در  بازنشستگی  دوره  در 
ذخیره می شود. با این حال، نه تنها بیمه پایه تامین اجتماعی 
جوابگوی مشکات درمانِی بازنشستگان نیست بلکه ماهانه دو 
درصد از حقوق بازنشستگی مجددا برای »سهم درمان« از حقوق 
عمدتا  بازنشستگان  دیگر،  طرف  از  می شود.  کسر  بازنشستگان 
بیمه های  به  نیاز  دارو،  تامین  و  تخصصی  درمان های  برای 

تکمیلی دارند.
معین خزائلی، وکیل دادگستری و حقوق دان، بر این باور است 
در ایران پیش از آنکه خاءها و کمبودهای قانونی منجر به عدم 
اراده  نبود  باشد،  شده  بازنشستگان  بیمه ای  مطالبات  تحقق 

سیاسی برای عمل به قانون، دلیل این مهم است.

قبال  در  دولت  قانونی  وظایف  بررسی  برای  ما،  حقوق  مجله 
کردِن سازمان تأمین  بازنشستگان و همچنین دالیل شانه خالی 
اجتماعی از زیر بار مسئولیت های خود، با این حقوق دان گفتگو 

کرده است.

پرسش: چرا دولت ایران، طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، به 
وظیفه خود در قبال بیمه بازنشستگان عمل نمی کند؟

اجتماعی  تأمین  قانون  دولت  چرا  پرسید  باید  نخست  پاسخ: 
اجتماعی  تأمین  سازمان  الزام  قانون  و   ۱۳۵۴ سال  مصوب 
که وظیفه دولت در اصل  مصوب سال ۱۳۶۴ را اجرا نمی کند؟ چرا
۲۹ قانون اساسی در عمل، اجرای این دو قانون، آئین نامه های 
مربوط و قوانینی است که در این زمینه وجود دارد. وظیفه دولت 
در اجرای این اصل، اجرای درست قانون تأمین اجتماعی است. 
در نتیجه سوال این خواهد بود که چرا دولت اساسا حاضر نیست 
قانون تأمین اجتماعی را به درستی اجرا کند؟ پاسخ به این سوال 
اقتصادی در  و  آنکه حقوقی باشد، به وضعیت سیاسی  از  بیش 

ایران مربوط می شود.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان هایی که منابع 

فقدان اراده سیاسی، دلیل اصلی عدم اجرای 

قوانین حمایتی برای بازنشستگان است
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را  تأمین اجتماعی و دیگر قوانین مرتبط  از مواد قانون  شماری 
اساسا قبول ندارد و صراحتا هم آن را اعام می کند. حتی در این 
زمینه احکام قضایی موجود است. به این ترتیب که شهروندان 
و اصناف به قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری مراجعه و از عدم 
کرده اند.  اجتماعی شکایت  تأمین  قانون توسط سازمان  اجرای 
دیوان هم حکم داده که سازمان، موظف به اجرای قانون مذکور 
است اما باز هم شاهد آن هستیم که این اتفاق صورت نمی گیرد.

بازنشستگی  قانون  اجتماعی،  تأمین  سازمان  مثال،  عنوان  به 
پرستاران  برای  را  زیان آور  و  سخت  مشاغل  به  مربوط  ساله   ۲۰
بنابراین  و  ندارد  قبول  را  آن  که  کرده  اعام  بارها  نمی کند.  اجرا 
مراجعه  با   ۱۳۹۶ سال  در  پرستاری  سازمان  نمی کند.  هم  اجرا 
کرد.  شکایت  موضوع  این  با  رابطه  در  اداری  عدالت  دیوان  به 

تأمین  سازمان  به  خطاب  حکمی  دیوان،  سال،  همان  آبان  در 
به  موظف  سازمان  حکم،  این  اساس  بر  کرد.  صادر  اجتماعی 
گذشت پنج سال از  اجرای قانون در این زمینه شد اما با وجود 
صدور این حکم، سازمان تامین اجتماعی همچنان با استناد به 

کمبود بودجه، زیر بار اجرای آن نمی رود.
در نتیجه می توان گفت فقدان اراده و ضمانت اجرای سیاسی در 
میان مدیران، دلیل اصلی عدم اجرای قانون است که همواره با 
توجیه فقدان منابع مالی پوشانده شده است. در حقیقت منابع 

مالی در جاهای دیگری صرف می شود.

تامین  زمینه  در  قانونی  خالءهای  چه  شما  به نظر  پرسش: 
حقوق اجتماعی بازنشستگان وجود دارد؟

پاسخ: به نظر من، بیش از اینکه دچار خاءهای قانونی باشیم، 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  به ویژه  ایران،  در  دولتی  نهادهای 
منابع  فقدان  جمله  از  مختلف  بهانه های  به  را  موجود  قوانین 
بازنشستگان،  بیمه  زمینه  در  نمونه  برای  نمی کنند.  اجرا  مالی، 
در  یعنی  است.  دولت  بدهی های  پرداخت  عدم  اصلی،  مشکل 
حقیقت، پاسخی که از سوی کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی 
که دولت بدهی های  ح می شود، این است  در بیشتر موارد مطر
خود را به این سازمان پرداخت نمی کند و در نتیجه دچار مشکل 
مالی شده اند. هرچند استناد به چنین مواردی، حقوقی و قابل 
تأمین  قبال  در  خود  وظایف  به  هم  دولت  اما  نیست  پذیرش 
اجتماعی از جمله پرداخت بدهی ها عمل نمی کند. در سال های 
کرده اند برای پرداخت بدهی  گذشته، دولت های مختلف اعام 
با  داده اند.  اختصاص  بودجه ای  اجتماعی،  تأمین  سازمان  به 
می کنند  اعام  سال  هر  اجتماعی  تامین  مسئوالن  وجود،  این 

دولت تنها بخش کوچکی از بدهی خود را پرداخت کرده است.
به نظر  اما  دارد  و نقص هایی  کامل نیست  قوانین فعلی،  گرچه  ا
من مشکل اصلی، عدم اجرای قوانین از سوی دولت و نهادهای 
دیگر است و مادامی که چنین شرایطی برقرار باشد، اضافه کردِن 

قوانین جدید هم نمی تواند راهگشا باشد.

اختالس یا جرم یقه سفیدها در صندوق های 
بازنشستگی و نقش آقازاده ها

علی اصغر فریدی
همواره  دیرباز  از  ایران،  حقوقی  نظام  در  بازنشستگی  صندوق های   
مالی  مباحث  آن  محور  مهم ترین  که  داشته اند  عدیده ای  مشکات 
کنار  در  نامشخص  برنامه  و  آینده  از  چشم اندازی  نبود  می باشند. 
و  تعارض  و  شفافیت  عدم  کارآمد،  نا و  غیرتخصصی  مدیریت های 
معضلی  به  را  بازنشستگی  صندوق های  هم  با  همگی  قوانین،  تورم 
گذشته، در ایران، تعدد  جدی در ایران بدل شده اند. طی سال های 
خودی  به  متعدد  مقررات  و  برنامه ها  با  بازنشستگی  صندوق های 
اجتماعی  تامین  و  رفاه  جامع  نظام  نبود  در  تا  گشته اند  موجب  خود 
گسترده ای بر صندوق ها تحمیل شود.  کندگی  کشور، تشتت و پرا در 
همیشه دولت های پیشین در ایران به صندوق های بازنشستگی به 
چشم حیات خلوتی که می توان منابع آن را به آسانی در اختیار گرفت، 
نگاه می کنند که این موضوع ناشی از تسلط بر ساختارهای اقتصادی 

و سیاسی است.
با توجه به مجازات تعیینی در قوانین کیفری در ایران اما هزینه اندکی 
که برای فساد اقتصادی مفسدین، به عنوان جریمه و مجازات تعین 
یافته است نیز یک عامل مهم در افزایش فساد اقتصادی است. حال 
از  آنکه میزان تناسب بین جرم و مجازات عامل مهمی در جلوگیری 
وقوع جرم است. افزون براین مجازات باید بازدارنده باشد به نحوی 
که انجام فساد اقتصادی اعم از اختاس، ارتشاء و… را برای مجرم از 
کند. حالی آنکه درپرونده های اختاس اشخاص  صرفه و سود ساقط 
وجود  آقازاده ها  و  ها  وزارتخانه  سابق  وزرای  فرزندان  شناخته شده، 

دارد.
صندوق های  در  اختاس  و  مالی  فساد  با  رابطه  در  ما  حقوق  مجله 

که  داده  انجام  گفتگویی  حقوقدان  انصاری  نیره  با  بازنشستگی 
مشروح کامل این گفتگو در زیر آمده است.

در  از فساد مالی  برای جلوگیری  را  راهکارهایی  ایران چه  قوانین 
گاهی شاهد فساد مالی  از چند  اینکه هر  باتوجه به  گرفته؟  نظر 
آیا  بزرگی در یکی از نهادهای دولتی و نیمه دولتی شاهد هستیم 

این ناشی از ضعف قانون است یا اجرای آن؟
جهان  کشورهای  ویژه  به  امروز  جهان  مشکات  بارزترین  از  یکی 
دولت  کارکنان  جرائم  و  تخلفات  توسعه  حال  در  کشورهای  و  سوم 
و  آنهاست.  به  شده  سپرده  اموال  از  آنان  مالی  های  سوء استفاده  و 
جرم  این  ارتکاب  اختاس،  جرم  مرتکبین  مجازات  تشدید  رغم  به 
توسط  ویژه  به  ها  اختاس  دارد.  ادامه  همچنان  وسیعی  سطح  در 

کارمندان بلندپایه، اهمیت موضوع را دو چندان می کند
شده،  یاد  قانون   )٤٩( اصل  در  اسامی  جمهوری  اساسی  قانون  در 
دولت را موظف نموده تا ثروت های ناشی از اختاس را گرفته و حسب 

مورد به بیت المال یا صاحب حق بازگرداند.
اختاس  چیست؟  اختاس  که  بدانیم  تا  بدهید  اجازه  ابتدا  اما 
اشخاص  یا  دولت  امواِل  نیِت  سوء  با  همراه  تصاحب  از:  عبارتست 
که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته  توسط مستخدم دولت 

است؛ به نفع خود یا دیگری.

سوء استفاده اخاللگران از موقعیت اداری
ارتشاء،  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون  استناد  به  اختاس  جرم 
منقول  مال  بردن  عمدی  جرم  حقیقت  در  کاهبرداری  و  اختاس 



17 شماره 173، ژوئن 2022/ خرداد 1401شماره 173، ژوئن 2022/ خرداد 16161401 گفتوگو گفتوگو

به  نسبت  باید  مرتکب  اختاس  جرم  تحقق  منظور  به  مادی:  رکن 
که به حیث وظیفه به او سپرده شده خیانت  مال و یا اشیاء دیگری 
تشدید  قانون   ٥ ماده  مقایسه  در  شده  یاد  مراتب  به  توجه  با  نماید، 
مجازات  قانون   ٦٧٤ ماده  با  اختاس،...  ارتشاء،  مرتکبین  مجازات 
خصوصیِت  دو  اختاس  جرم  در  مقنن  که  می گردد  ماحظه  اسامی، 
به  امانت  در  خیانت  جرم  به  را  »وظیفه«  برحسب  و  دولت«  »مامور 
از مفروضات جرم  افزوده است. به دیگر بیان، یکی  مفهوم »اخص« 
اختاف  که  است  اختاس  جرم  اخص،  معنای  به  امانت  در  خیانت 
که مرتکب آن مامور دولت بوده  آن با خیانت در امانت در این است 
که از سوی اشخاص نزد  و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی 
نزد وی  ماموریت؛  یا  به حیث شغل  و  گذاشته شده  امانت  به  دولت 

می باشد، مرتکب خیانت می گردد.
به منظور تحقق رکن مادی جرم اختاس موارد زیر مطمح نظر است:

- ِسمت مرتکب:

کارکنان دولت و یا  کارمندان و  که از  مرتکب جرم اختاس می بایست 
ماموران به خدمت عمومی باشند.

از  یکی  در  رسمی  حکم  موجب  به  که  است  کسی  رسمی  مستخدم 
قانون  مشمول  دولتی  مؤسسات  و  وزارتخانه ها  سازمانی  پست های 

استخدام کشوری شده باشد.
که تحت  کارکنان قوه قضائیه یا از اجزایی هستند  از جمله این افراد 
کم اند. عنوان قاضی مشغول انجام وظیفه اند و یا از اجزای ادارِی محا

کارکنان قوه مقننه نیز دارای دو ماهیت کاما متفاوت هستند. بدیهی 
کارکنان یاد شده قرار  گر وجوه عمومی در اختیار هر یک از  که ا است 
گیرد و موظف به نگهداری از آن باشند؛ اما به نفع خود و یا دیگری 
تصاحب نمایند، می توان آن ها را به عنوان» ُمخَتِلس« تحت تعقیب 

کیفری و مجازات قرار داد.
بدین سیاق مرتکب جرم اختاس باید از کارمندان و کارکنان یاد شده 
بر  این  بر  افزون  باشد.  قانون تشدید مجازات مرتکبین...  در ماده ٥ 
جمهور،  رئیس  نظام،  رهبر  دارایی  اساسی  قانون   ١٤٢ اصل  اساس 
معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان پیش و پس از 
که برخاف حق،  خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود 

افزایش نیافته باشد!
که  سمتی  و  وظیفه  انجام  سبب  به  خائن  اختاس،  جرم  تحقق  در 
ح وظایف و روش های  که برحسب وظیفه و بر اساس شر دارد مالی را 
معمول در ادارات و سازمان ها و وزارتخانه ها مامور به خدمات عمومی 

به او سپرده و تحویل شده است تصاحب می نماید.
مرتکب  پیشین  سمت  و  وظیفه  وجود  و  مال  شدن  سپرده  بنابراین 
و مناط  اختاس محسوب می گردد  اصلی عنصر مادی جرم  اجزاء  از 
اعتبار اختاس و تفاوت آن از ربودن و خیانت در امانت همانا وظیفه 

و سمت مرتکب جرم است.
استخدام  قانون  موجب  به  که  هستند  افرادی  دولت  کارمندان 
از  و  می آیند  در  دولت  استخدام  به  خاص،  شرایط  داشتن  با  کشوری 
بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، دارای سمت و عناوین رسمی 
انجام  ماموریت  که  عمومی  مؤسسات  که  حالی  در  هستند.  سازمانی 
و  ها  شهرداری  مانند  دارند  عهده  بر  را  عمومی  المنفعه  عام  کارهای 
خاصی  نحو  به  تشکیات  و  بودجه  و  استخدامی  حیث  به  نهادها... 
گرچه اقدام آن ها نیز در انجام وظایف محوله نسبت  اداره می شوند. ا
صورت  در  آن ها  به  عمومی  اعتماد  علت  به  شده  سپرده  اموال  بر 

تحقق خیانت، اختاس شناخته می شود.

جهان  کشورهای  در  به خصوصی سازی  توجه  با  فراز  دیگر  از 
آیا  که  می شود  ح  مطر پرسش  این  دولتی،  تصدیات  کاهش  و 

اختالس از رکن خصوصِی متصور است؟

دولت است. که ضرورت دارد تا به منظور تحقق این جرم مرتکب چند 
عمل را انجام دهد.

- نکته نخست: اینکه مال به مجرم تعلق ندارد
باید نسبت به انجام عمل و نیز وارد ساختن ضرر به  - دوم: مجرم 

دولت قصد داشته باشد
تصاحب«  و  برداشت  قصد  »به  ِصرف  به  نیز  مرتکب  عمد  سوم:   -

محقق می گردد.
به  موسوم  اختاس  شناسی،  جرم  علم  در  که  داشت  نظر  در  باید 
که با سوء استفاده از  کسانی اند  جرم »یقه سفیدها« است. این افراد 
 » غیرخشن  »سودآور  جرائِم  مرتکب  خود  و...  اداری  نفوذ  و  موقعیت 
می شوند. مهمترین و برجسته ترین مصادیق جرائم ارتکابی این جرم 
دادن  رشوه  ارتشاء؛  )شامل  مالی  فساد  کاهبرداری،  از  است  عبارت 
به  مربوط  جرائم  استخدامی،  و  کاری  جرائم  کردن(  دریافت  رشوه  و 
کنندگان و... می شود. برخی از این جرائم )یقه  نقض حقوق مصرف 
سفیدی( بزه دیدِه مستقیم و برخی بزه دیده غیرمستقیم دارند. که در 

هر دو فراز، جامعه و اعضای آن بزه دیده واقع می شوند.
با این جرائم  باید به همکاری در مقابله  افراد جامعه  رو تمام  از این 

تشویق شوند.
جرائم،  این  مصادیق  بیشترین  اسامی  جمهوری  قوانین  در  گرچه  ا
مصادیق  بین  مقایسه  مقام  در  الزم  تناسب  اما  شده؛  انگاری  جرم 

مختلف این جرم با توجه به آثار آن ها صورت نگرفته است.
توسط  عمومی  صاحیت  از  سوء استفاده  واسطه  به  اختاس  جرم 
مستخدم یا در حکم مستخدم دولتی صورت می گیرد. از برجسته ترین 
به  دولتی  شرکت های  از  اختاس  همانا  گرفته  صورت  اختاس های 
ویژه بانک ها )اختاس بزرگ بانک ملی، صادرات، بانک سپه و...( و 

کنون اختاس و فساد مالی در صندوقهای بازنشستگی است. ا
کاهبرداری«،  و  اختاس  و  ارتشا  مرتکبین  مجازات  »تشدید  قانون 
تشخیص  مجمع  توسط  و  رسید  مجلس  تصویب  به   64 سال  در  که 
گرچه ارقام  مصلحت نظام در سال ١٣٦٧ اصاح و تأیید نهایی شد،  ا
مسئول  برای  حال  هر  به  اما  نیست،   ما  زمان  با  متناسب  آن  مالی 
)مدیر  انقابی  و  دولتی  نهادهای  و  ارگان ها  از  یک  هر  در  کاهبردار 
گرفته باشد نسخه ای  ( که بیش از یک میلیون ریال رشوه  کل به باال
شامل ٥ تا ١٠ سال حبس،  انفضال دائم ازخدمات دولتی، جریمه مالی 
گر رشوه گیر در طرازی  معادل رشوه و تا ٧٤ ضربه شاق پیچیده است. ا
پایین تر از مدیر کل قرار داشته باشد به جای انفصال دائم از ٦ ماه تا 
برای  از خدمات دولتی منفصل می شود. تشکیل شبکه ای  سه سال 
کاهبرداری مجازات  افراد را سنگین تر می کند، یعنی حبس آنها از ١٥ 
مصداق  شبکه  این  تشکیل  گر  ا حتی  است.  شده  تعیین  ابد  تا  سال 

فساد فی االرض باشد،  مجازات آنها طبق احکام اسام، اعدام است.

تشخیص  حسب  می تواند  دادگاه  است  آمده   ٢٣ ماده  در  همچنین 
مجازات  چند  یا  یک  به   ... یا  قصاص  حد،  به  را  محکوم  فرِد  خود، 
تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به مشاغل عمومی و دولتی، منع 
از داشتن دسته چک، منع از خروج از کشور، منع از عضویت در احزاب 

و گروه های اجتماعی و ... محکوم نماید.
ماده ٣٦ از قانون مجازات اسامی قوه قضائیه را موظف کرده است که 
حکم قطعی اختاس، ارتشا، تبانی و ... را در مواردی که بیش از یک 

میلیارد ریال باشد، در رسانه ها منتشر کند.
که جرائم اقتصادی بیش از ١٠٠ میلیون ریال  در ماده ٤٧ آمده است 

مجاز به تعویق و تعلیق نیست.
و  اخال  به دلیل وسعت  اقتصادی  گر فساد  ا ماده ٢٨٦ مقرر داشته 
شبکه سازی، در حکم افساد فی  االرض باشد، مفسد به اعدام محکوم 
می شود. این بدان معناست که در غیر این صورت تعیین میزان تعزیر 
شامل حبس، جزای نقدی و شاق با قاضی است. قاضی با توجه به 
ارتکاب  از  پس  مرتکب  اقدامات  جرم،  ارتکاب  شیوه  مرتکب،  انگیزه 
جرم، سوابق وی، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی وی و نهایتًا 
از  بیش  )حبس  یک  درجه  از  را  تعزیری  می تواند  وی  بر  تعزیر  تأثیر 
کل اموال  از یک میلیارد ریال، مصادره  ٢٥ سال، جزای نقدی بیش 
تا سه ماه، جزای  تا درجه هشت )حبس  و انحال شخص حقوقی( 

نقدی تا ١٠ میلیون ریال و شاق تا ١٠ ضربه( برای وی تعیین کند.
مبحث جرم اختاس

حال  در  آن  به  شروع  و  اختاس  جرم  قانونی  عنصر  قانونی:  رکن 
اختاس  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون   ٦ و   ٥ ماده  حاضر 
تشخیص  مجمع  توسط  آن  تایید  و   ١٣٦٤ مصوب  کاهبرداری،  و 

مصلحت، در سال ١٣٦٧ است.
و البته به رغم تصویب قانون تعزیرات در سال ١٣٧٥ و به ویژه قانون 
مجازات اسامی مصوب ١٣٩٢ و با توجه به جامعیت قانون تشدید در 
خصوص اختاس، ماده ٥ این قانون همچنان به عنوان عنصر و رکن 

قانونی این جرم به قوه و اعتبار خود باقی است.
ماده ٥ قانون یاد شده تصریح می نماید: »هر یک از کارمندان، کارکنان 
ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های 
دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقابی و دیوان محاسبات 
پایه  دارندگان  یا  و  می شوند  اداره  دولت  مستمر  کمک  به  که  و... 
نیز  و  گانه مقننه، قضاییه و مجریه  کلی قوای سه  و به طور  قضایی 
نیروهای مسلح و ماموران به خدمات دولتی اعم از رسمی و غیررسمی 
وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر 
اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات یاد شده و یا اشخاص 
را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری 
برداشت و تصاحب نماید، »ُمخَتِلس« محسوب و مجازات خواهد شد.
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که در تحقق جرم  در حقیقت این پرسش دو نکته را در بر دارد 
اختالس کارمند دولت بودن شرط است یا اینکه معیار تحقق این 
جرم در اختیار داشتن اموال دیگران بر حسب وظیفه و تصاحب 

آن ها به نفع خود یا دیگری است؟ 
در این خصوص می توان به بررسی ماده ٥ قانون یاد شده پرداخت که 
قانونگذار در این ماده »کارمند دولت بودن« را یکی از عناصر تحقق 
قضائیه  قوه  حقوقی  اداره  باره  این  در  حتا  و  می داند  اختاس  جرم 
تصرف  که  است  این  بر  »اصل  است:  داده  ارائه  مشورتی  نظریه  نیز 
اموال متعلق به دولت، سپرده شده در حکم اختاس  و تصاحب در 

است.«
دیگری  یا  خود  نفع  به  را   ٥ ماده  در  شده  یاد  اموال  مرتکب  هرگاه 
تصاحب نماید یعنی آن ها را از آِن خود انگاشته و وارد مایملک خود یا 

دیگری نماید، جرم اختاس تحقق می یابد.

رکن معنوی جرم اختالس
از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق عمد، الزم است  اختاس 
در  که  اشخاص  یا  دولت  به  متعلق  مال  بردن  بین  از  یا  تصاحب  که 
کارمند  گاهانه  َیِد َامانِی مرتکب بوده است، معلول سوء نیت و قصد آ
باشد و افزون بر این، باید متضمن انتفاع شخصِی ُمخَتِلس یا شخص 

دیگری باشد.
به وجود عمد عاِم  روانی جرم موکول  به سخنی دیگر تحقق عنصر 
یا  ِاضرار دولت  مرتکب در تصاحب مال و وجود سوء نیت خاص در 
ارکانی چون  نیز مانند سایر جرائم دارای  این جرم  افراد دیگر است. 

»وقوع جرم، سوء نیت و یا اتاف عمدی« احراز شده است.
بر این پایه دو نوع سوء نیت عام و خاص در جرم اختاس وجود دارد:
تصاحب  و  برداشت  قصد  همان  اختاس  جرم  در  عام:  نیت  سوء   -

اموال یا اشیاء به نفع خود یا دیگری است.
سوء نیت خاص: تحصیل منفعت برای مرتکب و ِاضرار دولت است. 
در واقع باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال 

یا نفع است؛ رابطه علیت وجود داشته باشد.
از دیگر اهرم های متنوع قانونی برای مبارزه با فساد اقتصادی، قانون 
به  ذیحساب  شخص  آن   ٣١ ماده  در  که  است  عمومی  محاسبات 
امور  بر  که  دارایی موظف شده  و  اقتصادی  امور  وزارت  مامور  عنوان 
آن  حساب های  سامت  و  صحت  و  دستگاه ها  محاسباتی  و  مالی 
قانون   ٥٣ ماده  موجب  به  دارد  وظیفه  یادشده  مامور  کند.  نظارت 
تطبیق  مقررات  و  قوانین  با  را  پرداخت ها  تمامی  عمومی  محاسبات 
موردنظر،  دستگاه های  مسئولین  ج  خر دستور  که  صورتی  در  تا  داده 
صورتی  در  و  جلوگیری  پرداخت  آن  از  بوده  مقررات  و  قوانین  خاف 
بر دستور غیرقانونی خود اصرار داشته باشند، شخص  که مسئولین  

ذیحساب برپایه ماده ٩١ قانون محاسبات عمومی جریان را به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات گزارش کند. 

مجلس  تابعه  ادارات  )از  کشور  محاسبات  دیوان  مستمر  نظارت   -
شورای اسامی( بر رعایت قانون بودجه در تمام ارگان ها.

تحقق  حق  از  استفاده  با  ارگان ها  تمام  بر  مجلس  پسینی  نظارت   -
از طریق دادستان  و تفحص - نظارت پسینی قوه قضائیه )به ویژه 
کشور( بر تمام ارگان های حکومتی بر اساس قانون مجازات اسامی 
همه  در  قوانین  رعایت  بر  قضائیه  قوه  پسینی  و  پیشینی  نظارت   -
نظارت   - کشور  کل  بازرسی  سازمان  طریق  از  حکومتی  ارگان های 

مستمر وزارت اطاعات بر همه ارگان ها.
-رسیدگی کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسامی به شکایات 

مردمی در مورد ارگان ها.
-در نخستین نگاه، این نظارت های متنوع می تواند مشکات زیادی 
کند مانند اینکه هر ارگانی وظیفه رسیدگی به یک پرونده را به  ایجاد 
ارگانی دیگر احاله دهد، از این رو در سال ١٣٨٦، شورای عالی نظارت 
با هم  را  از این نظارت ها  تا برخی  بازرسی قوه قضائیه تشکیل شد  و 

هماهنگ کند.
-درقانون مجازات اسامی؛ از جمله در فصل یازدهم، برای جرایمی 
نظیر ارتشا، ربا و کاهبرداری به عنوان جرایم مهم مالی، مجازات هایی 
گردیده است. بنابراین هر مستخدم دولتی در هر  سنگین پیش بینی 
تحت  وجوهی  نهادها،  و  دستگاه ها  سایر  یا  گانه  سه  قوای  از  یک 
در  می شود.  محکوم  مذکور  مجازات  به  نماید  دریافت  عنوان  این 
که یکی از بهترین مواد این قانون  ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسامی 
می باشد، استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال عمومی و دولتی و اهمال 
گردیده  که موجب تضییع بیت المال شود مستلزم مجازات  و تفریطی 
است. در ماده ٥٩٩ تدلیس و فریبکاری در انجام معاما ت یا انجام 
توسط  غیرقانونی  درآمدهای  وصول   ٦٠٠ ماده  در  و  محوله  وظایف 
انجام  یا فعالیت های  و درماده ٦٠١ احتساب وجوه  مسوولین دولتی 
نگرفته به حساب دولت و در ماده ٦٠٣ احتساب سود و نفع و منفعت 
در معامات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط 
دستگاه ها  این  کارکنان  و  مسوولین  توسط  دولتی  دستگاه های  به 

مستلزم مجازات ٦ ماه تا ٥ سال شناخته شده است. 
کا  و  اختا س  و  ارتشا  قانون تشدید مجازات مرتکبین  در  همچنین 
مجازات هایی  قانونگذار  نیز   ١٣٦٧ آذر  پانزدهم  مصوب  هبرداری 
می شوند،  مذکور  مجرمانه  اعمال  مرتکب  که  اشخاصی  برای  را 
عمل  که  صورتی  در  قانون  این   ٤ ماده  در  است.  کرده  پیش بینی 
را  فی االرض  افساد  مصداق  و  باشد  شبکه ای  صورت  به  مذکور  افراد 
 ٤٩ اصل  موضوع  می شود.   محکوم  اعدام  به  مرتکب  باشد،  داشته 
مصوب  اساسی  قانون   ٤٩ اصل  اجرای  نحوه  قانون  و  اساسی  قانون 

موظف  دولت  اساسی  قانون   ٤٩ اصل  در   ،١٣٦٣ ماه  مرداد  هفدهم 
گردیده ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختاس، سرقت، قمار، 
معامات  و  مقاطعه کاری ها  از  سواستفاده  موقوفات،  از  سواستفاده 
کن  اما کردن  دایر  اصلی،  مباحات  و  موات  زمین های  فروش  دولتی، 
کند و  گرفته و به صاحب حق رد  فساد مالی و سایر موارد نامشروع را 
گر دادگاه احراز کند که  در صورت معلوم نبون او به بیت المال بدهد. ا
ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده، مجرم را به مجازات الزم 

محکوم می کند و مال نیز به صاحب آن یا بیت المال داده می شود.
-سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای اصل ٧٤ قانون اساسی و 
به موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و براساس 
بازرسی  وظیفه  کشور،  کل  بازرسی  سازمان  تشکیل  قانون   ٢ ماده 
مستمر تمام وزارتخانه ها و ادارات و انجام بازرسی های فوق العاده و 
به  را  مالی  و  اداری  و سو جریانات  نارسایی ها  و  موارد تخلفات  اعام 

عهده دارد،
گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  که براساس  این در حالی است 
دولت سیزدهم/ابراهیم رئیسی، در صندوق ها مواردی وجود داشته 
شِد؛  پرداخت  هزینه های  دولتی،  مقام  یک  اساسنامه  بر  که  است 
نامه ای که اعتبار قانونی نداشت، اما صندوق ها به آن ترتیب اثر داده 
ارکان مالی دولت و صندوق ها  کتاب  کنون بین حساب و  ا که  بودند 
گزارش، همچنین دولت قبل  با چالش مواجه شده ایم. براساس این 
یعنی دولت روحانی، بدون نظم و انضباط، تعهدات قانونی را در قبال 
صندوق ها داشت که بدهی هنگفت و دیون جاری آن ها است که زیر 

بار پرداخت آن هم نرفته بود. 
دارای  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  زیرمجموعه  صندوق های 
را  کشور  اقتصاد  از  مهمی  بخش  که  هستند  زیرمجموعه  شرکت   ٦٠٠
انتصاب های  با  شرکت های  این  گذشته  دولت  در  می دهند.  تشکیل 
سیاسی محلی برای سوء استفاده اشخاص و مفسدان اقتصادی شده 
می خورد.  چشم  به  آن  در  نیز  آقازاده ها  ردپای  پرونده ها  در  که  بود 
هزار   ٨٠٠ از  بیش  به   ١٤٠٥ سال  در  ترتیب  به  صندوق ها  این  کسری 
میلیارد تومان و در سال ١٤٢٠ به ٤٣ هزار هزار میلیارد تومان خواهد 
بازنشستگی  این بیش حسین عامریان مدیرعامل صندوق  از  رسید. 
فوالد درباره وضعیت این صندوق به خبرنگار ایرنا می گوید، به دلیل 
 ٨٠٠ گذشته،  مدیران  از  بعضی  مدیریت  سو  و  صحیح  مدیریت  عدم 
که ارزش آن ١٠  پرونده حقوقی در مجموعه این صندوق وجود دارد 

هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

و  هستیم  گسترده  فساد  شاهد  آن  در  که  نهادهایی  از  یکی 
اعتراضاتی هم به دنبال داشته، صندوق بازنشستگی است، این 
صندوق چگونه کار می کند و چه ضعف های قانونی باعث شده تا 

چنین اختالسی در آن صورت بگیرد؟
همواره  دیرباز  از  ایران،  حقوقی  نظام  در  بازنشستگی  صندوق های 
مالی  مباحث  آن  محور  مهم ترین  که  داشته اند  عدیده ای  مشکات 
کنار  در  نامشخص  برنامه  و  آینده  از  چشم اندازی  نبود  می باشند. 
و  تعارض  و  شفافیت  عدم  کارآمد،  نا و  غیرتخصصی  مدیریت های 
معضلی  به  را  بازنشستگی  صندوق های  هم  با  همگی  قوانین،  تورم 
گذشته، در ایران، تعدد  جدی در ایران بدل شده اند. طی سال های 
خودی  به  متعدد  مقررات  و  برنامه ها  با  بازنشستگی  صندوق های 
اجتماعی  تامین  و  رفاه  جامع  نظام  نبود  در  تا  گشته اند  موجب  خود 
گسترده ای بر صندوق ها تحمیل شود.  کندگی  کشور، تشتت و پرا در 
همیشه دولت های پیشین در ایران به صندوق های بازنشستگی به 
چشم حیات خلوتی که می توان منابع آن را به آسانی در اختیار گرفت، 
نگاه می کنند که این موضوع ناشی از تسلط بر ساختارهای اقتصادی 

و سیاسی است.
کشوری مصوب ١٣٤٥ تصریح  باره ماده ١٠١ قانون استخدام  این  در 
می دارد: » وجوه صندوق بازنشستگی منحصرا برای پرداخت حقوق 
هیچ  به  و  است  بازنشستگی  کسور  استرداد  و  وظیفه  و  بازنشستگی 
عنوان نباید به مصرف دیگر رسد. متخلفین در حکم مختلسین اموال 

دولتی محسوب خواهند شد.« 
احتساب  با  و  شده،  اتخاذ  نادرست  سیاست های  سبب  به  ایران  در   
به  اما  بودند،  ارزشمندي  سرمایه  که  توجه،  قابل  نفتی  درآمدهای 
دلیل نبود تفکر منطقی قانون گذاران و عدم اهتمام جدی دولت، هم 
وضعیت  در  بازنشستگی  صندوق های  که  هستیم  این  شاهد  کنون  ا

نگران کننده و هشدارآمیزی قرار گرفته اند.

عملکرد و ضعف های صندوق های بازنشستگی
در نظام تامین اجتماعی در ایران، صندوق های بازنشستگی مختلفی 
اجتماعی  بیمه  صندوق  اجتماعی،  تامین  سازمان  از  دارند.  فعالیت 
بازنشستگی  صندوق  تا  کشوری  بازنشستگی  صندوق  کشاورزان، 
فرهنگیان و… این صندوق ها به منظور ارائه خدمات به بازنشستگاِن 
و ٣  اساس مواد ٢  بر  تاسیس شده اند.  و غیردولتی  نهادهای دولتی 
کشوری مصوب ١٣٨٦ با اصاحات بعدی و  قانون مدیریت خدمات 
برخی قوانین دیگر همچون قانون فهرست نهادها و موسسات عمومِی 
غیردولتی مصوب ١٣٧٣ با الحاقات بعدی، می توان به طور کلی همه 
آنها را از منظر ماهیت حقوقی به موسسه عمومی غیرحقوقی، موسسه 

دولتی و موسسه خصوصی تقسیم کرد.
صندوقه ای بازنشستگی با هر ماهیت حقوقی، مانند سایر نهادهای 
همچون  اخال  هرگونه  بی تردید  و  دارند  ساختاری  نظام  یک  مالی، 
تاثیر  آن،  بر عملکرد  این نهادها  فساد مالی، اختاس و… در ساختار 

گفتوگو
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منفی برجای خواهد گذاشت.
از  بخشی  بیانگر  ایران،  اجتماعی  تامین  نظام  در  صندوق ها  این 
بحران مالی صندوق ها و ناتوانی آنها در ایفای تعهدات در برابر بیمه 

شدگان، است که ریشه در مشکات ساختاری دارد.

کارآمدی نظام مدیریت نا
مسائل  از  ناشی  مشکات  از  بزرگی  بخش  اجتماعی،  تامین  نظام  در 
مدیریتی است که مهمترین آن از منظر متخصصان، موثر در عملکرد 
مدیریت  اداری،  نظام  ضعفف  شامل  که  است،  صندوق ها  درست 

دولتی و انتصاب مدیران غیرمتخصص و غیرحرفه ای است.

ضعف نظام اداری
انسانی  منابع  چون  متعددی  عناصر  از  کشوری  هر  اداری  نظام 
روش ها  و  فرایندها  تشکیات،  و  ساختار  غیرمدیران(،  و  )مدیران 
عمومی  موسسات  در  دولتی  دستگاه های  بر  افزون  که  شده  تشکیل 
غیردولتی نیز وجود دارد. حال آنکه نظام اداری در ایران بشدت دچار 
کارآمدی است. وجود نهادهای دولتی با وظایف مشابه و  ضعف و نا
موازی، افزایش سلسله مراتب اداری و سطوح مدیریتی »دیوانساالری 
و بروکراسی پیچیده و حجیم، کمبود انگیزه در نیروی انسانی و به روز 
کارکنان، مهمترین مشکات نظام  نبودن اطاعات فنی و تخصصی 

اداری اند.
براین اساس نارسایی های ساختاری نظام اداری، می تواند موجب دور 
ماندن صندوق ها از عملکرد بهتر آنها شود. به همین جهت موضوع 
آنکه،  کمیتی« است. حال  ایران، یک مقوله »حا در  اجتماعی  تامین 
 ١٣٨٦ مصوب  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   ٥٤ ماده  »الف«  بند 
در  حرفه ای  مدیران  خصوص  »در  می دارد،  مقرر  بعدی  اصاحات  با 
است  الزم  حرفه ای  مدیریت  پست های  به  افراد  انتصاب  و  انتخاب 

شرایط تخصصی الزم تعیین گردد…« 
براین اساس نمی توان گفت که از آنجا که موسسات عمومی غیردولتی 
کشوری مشمول قانون  با توجه به ماده ١١٧ قانون مدیریت خدمات 
مدیریت  شرایط  از  برخورداری  نمی شوند،  کشوری  خدمات  مدیریت 

حرفه ای در مورد آنها ضروری نیست.

نارسایی های قانونی و اجرایی
بر  بیرونی  و  درونی  نظارت  قواعد  جهان،  کشورهای  از  بسیاری  در 
صندوق های بازنشستگی در قوانین پیش بینی شده است. در نظام 
تامین  و  رفاه  جامع  نظام  ساختار  قانون  نیز  ایران  اجتماعی  تامین 
اجتماعی، به موضوع نظارت بر صندوق ها توجه نشان دادن اهمیت 
نظارت در این قانون به حدی است که یکی از اصول و سیاست های 

بنابه  است.   صندوق ها  منابع  بر  مالی  نظارت  قانون،  این  در  مالی 
بر تعادل منابع  نیز نظارت  و  ماده ٣، عملکرد صندوق های بیمه ای 
اهداف  جزو  بیمه ای،  محاسبات  علم  برپایه  صندوق ها  مصارف  و 
از این بیش به موجب بند ح ماده ٦  و وظایف حوزه بیمه ای است. 
این قانون، یکی از اصول و سیاست های ساختاری نظام جامع… را 
نظارت بر هر دو بخش دولتی  وغیردولتی بر اساس قانون و اساسنامه 

صندوقها دانسته است. 
اما سازوکارهای نظارت بیرونی  و درونی به صندوق های بازنشستگی، 
وظایف و اختیارات نظارتی در این قانون یا قوانین مرتبط با آن بطور 
دقیق، روشن و بدون اجمال مشخص نشده است و معلوم نیست در 
صورت کشف تخلف مدیران، اختاس، فساد مالی، ضمانت اجراهای 
به  مربوط  مشکات  گرچه  چیست؟  خصوص  این  در  الزم  قانونی 
نظارت، تنها محدود به نارسایی قوانین نیست، بلکه تا حد زیادی به 

عدم اجرای قوانین بازمی گردد. 
از دیگر مشکات، شفاف سازی یکی از مباحث مهمی است که در قبال 
اما  است،  قرارنگرفته  موردتوجه  بازنشستگی  صندوق های  وضعیت 
خ  در دولت سیزدهم پرونده های قانونی برای برخورد با فسادهای ر

گفتوگوگفتوگو

داده در این صندوق ها تشکیل شد که یکی از مهم ترین این صندوق 
بازنشستگی فوالد است که دارای بیش از ٨٠٠ پرونده قضایی به ارزش 

١٠ هزار میلیارد تومان تخلف است.

مداخله دولت در صندوق های بازنشستگی
دولت ها به منظور حمایت از حقوق تامین اجتماعِی اشخاص، معموال 
در بیمه های اجتماعی دخالت می کنند. اما به حیث تخصصی، این 
تامین  بر نهادهای  باید محدود به وضع قوانین و نظارت  دخالت ها 
اجتماعی باشد و از آن فراتر نرود، زیرا دخالت سیاسی و مالی ناروا به 
استقال صندوق های بازنشستگی بشدت آسیب می رساند، همانگونه 

کنون در کشورمان مشاهده می کنیم. که ا
می گیرد:  انجام  صورت  دو  به  صندوق ها  این  در  سیاسی  دخالت 
یا  خاص  قوانین  وضع  برای  سیاسی  عالی  مقامات  تاش  نخست؛ 
نسخ قوانین مرتبط با صندوق ها برای تحقق وعده های انتخاباتی به 

اعضای صندوق های بازنشستگی پس از پیروزی در انتخابات.
مدیره  هیات  در  آنها  نمایندگان  یا  سیاسی  مقامات  حضور  دوم؛ 
موجب  شیوه ها  این  با  صندوق ها  در  سیاسی  مداخله  صندوق ها. 

از  بسیاری  حقوقی  نظام  در  که  شده  صندوق ها  استقال  تضعیف 
کشورها همچون سوئد به موجب قانون ممنوع شده است. حال آنکه 
صندوق های  عملکرد  ایران،  در  موضوع  این  نامطلوب  تبعات  وجود 
دخالت های  و  نظر  از  متاثر  شدن  به  کنون،  تا گذشته  از  بازنشستگی 
سیاسی  تاثیرمداخات  تحت  همواره  و  بوده  دولتی  مقامات  سیاسی 

قرار دارند.
سیاسی  تمهیدات  گردونه  در  بازنشستگی  صندوقه ای  از  بسیاری   
گیرند و  که بار حمایتی در جریان انتخابات را برعهده  گزیر شده اند  نا
کارآیی بخش های دیگر اقتصاد وارد میدان شوند و در  یا به جبران نا

نتیجه آحاد بیمه گذاران را مغبون سازند. 

راهکار: ِاعمال نظارت جامع و مؤثر
با توجه به اینکه در سال های گذشته رشد ضریب ارزش اختاس یعنی 
رشد میزان مبالغ بسیار هنگفت اختاس رو به فزونی نهاده است. حل 
صورت  به  چه  مؤثر  و  جامع  نظارت  ِاعمال  طریق  از  مشکلی  چنین 

درون سازمانی و یا به صورت برون سازمانی محقق می گردد.
گرچه نظارت درون سازمانی می تواند اثر بخش تر، سریع تر و شفاف تر  ا
نظارت  فرهنگی  حتا  و  ساختاری  مشکات  وجود  حیث  به  اما  باشد، 

کنون پاسخگو نیست! درون سازمانی در کشور، ا
در زمینه نظارت حقوقی در جمهوری اسامی مشکات متعددی وجود 

دارد؛ این مشکات را می توان در دو مجموعه متفاوت بررسی نمود.
نخست اینکه، مشکات مربوط به ناظر در مجموعه نخست قرار دارد 
که شامل، عدم امکانات الزم برای ِاعمال نظارت جامع، وابستگی مالِی 
غیرکارشناسی،  قوانین  ناظر،  فساد  احتمال  شونده،  نظارت  به  ناظر 
نیز مشکات مربوط  گریز می شود. مجموعه دوم،  و نظارت  کارآمد  نا
به مقام تحت نظارت قرار دارد که شامل: میل وافر به استثناء شدن از 
قانون، عدم نظارت مؤثر بر دستگاه های اجرایی به ویژه شرکت های 

تجاری و عدم پاسخگویی است.
کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس  از  پیش  چندی  اینکه  جالب تر  و 
نظر  به  مالی  و  اقتصادی  فساد های  خصوص  در  که  شد  پرسش 
کیدات، روند فساد اقتصادی ادامه دارد،  می رسد که با وجود تمامی تا
دستگاه ها  در  »ما  که  شد  داده  پاسخ  دهد؟  می  خ  ر موارد  این  چرا  و 
و  نیست  دقیق  و  کامل  ساختارها  داریم،  ساختاری  اشکاالت  بیشتر 
امکان تخلف همواره وجود دارد. هرچند که ما تاش می کنیم تا جلوی 
زیرا  دهد؛  می  روی  سنگین تر  و  دوباره  تخلفی  بگیریم،  را  تخلفات 
ساختارها همچنان از نقص های جدی در رنج هستند و معیوب اند.«

بدین سان از نابختیاری است که پرونده های بزرگ و کوچک همچنان 
گر بخواهیم در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد،  مشاهده می گردد که ا
نظارت  و  شود  اصاح  بانکی  های  نظام  باید  دهد،  خ  ر خوبی  رویداد 
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دقیق تر و گسترده تر بر اجرای قوانینی گردد که قانونگذاران جمهوری 
اسامی خود تدوین نموده اند. هرچند که در حال حاضر پرونده هایی 

چند در دیوان محاسبات مفتوح است.
ایجاد یک »نهاد متولی و مسئول« در زمینٔه بررسی و اصاح قوانین 
سوی  از  مشکل  این  پیگیری  و  ح  طر موجود.  کارآمد  نا و  ضعیف 
به  مٔوثر  لوایح  اعام  یا  و  پیشنهادها  قالب  در  اجتماعی  کارشناسان 
سازمان های مربوطه. بخشی از این مشکل بر عهدٔه مجلس و بخش 
که باید به  دیگر آن مربوط به دستگاه ها و سازمان های اجرائی است 

ح گردد. عنوان اولویت در کمیسیوِن مجلس شورای اسامی مطر
اساسًا دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد، اول اینکه اجرا نکردن 
قوانین و دوم، بحث قوانین ناقص یا مانع است که در این زمینه باید 

دستگاه های مجری، آنها را پیگیری نموده و به مجلس ارائه دهند.

عضو  درکشورهای  بازنشستگی  صندوق های  بر  کم  حا وضعیت 
اتحادیه اروپا

الگویی که کشورهای اتحادیه اروپا در مورد صندوق های بازنشستگی 
دارد،  جامع نگری  با  توامان  آینده نگری،  از  نشان  کارگرفته اند،  به 
اقشار  تمام  برای  گیری  فرا کنار  در  اشتغال،  سیاست  به  که  چنان 
که در ساماندهی و الگو صندوق های  جامعه، توجه شده است. آنچه 
بازنشستگی کشورهای اتحادیه اروپا، می تواند برای سیاست گذاران در 
جمعیت  و  اقتصادی  سیاست های  به  توجه  باشد؛  توجه  مورد  ایران 
کنار نظم بخشیدن به مقررات قانونی، حذف تدریجی  شناختی، در 
تشکیات اضافی و کاهش هزینه ها، برای استمرار خدمات صندوق ها 
مستلزم  ایران،  بازنشستگی  صندوق های  نظام  در  اصاحات  است. 
آغاز  برای  قوی  عزمی  و  گذاری ها  سیاست  در  جانبه  همه  رویکردی 

تغییرات بنیادین است.
کنونی   از منظر جامعه شناسی نهاد بازنشستگی و تشکیات پیچیده 
زمینه های  در  ریشه  اروپا،  اتحادیه  کشورهای  اجتماعی  تامین 
تاریخي، سیاسی و اجتماعی این کشورها دارد؛ زیرا تحوالت دولت، به 
ویژه دولت رفاه، تا حدود زیادی برشکل گیری و نحوه کیفیت خدمات 
ارائه شده به افراد بازنشسته و فعالیت صندوق های بازنشستگی، آثار 
خود را بر جای نهاده است. کشورهای حوزه نوردیک )اسکاندیناوی( 
نخستین  میادی   ١٩٣٠ دردهه  که  بودند  کشورهایی  نخستین  نیز 
این  کردند.  تاسیس  را  امروزین  شکل  به  بازنشستگی  صندوق های 
می شوند،  شناخته  رفاه  دولت های  به عنوان  هم  هنوز  که  دولت ها 
تامین  حوزه  به  مربوط  ملی شان  تولید  از  نیمی  به  نزدیک  همواره 
رفاهی می شود. در سوئد  بازنشستگان و سایر حوزه های  و  اجتماعی 
ازای  به  بازنشستگی  حقوق  اسکاندیناوی  حوزه  کشورهای  بیشتر  و 

توجهی  قابل  مقدار  که  می شود  محاسبه  درآمد  متوسط  درصد   ١٨.٥
کرون  را به خود اختصاص می دهد. این رقم به طور متوسط ۴۴هزار 
سوئد است که رقم قابل توجهی باتوجه به سطح استاندارد زندگی در 

سوئد محسوب می شود.
 

آیا در رابطه با فساد مالی، عدم تناسب بین جرم و مجازات باعث 
کرات شاهد فساد در ارگان های مختلف باشیم؟ نشده که ما به 

عدم تناسب جرم و مجازات اختاس در ایران، برپایه ماده ٢ قانون 
قانون  در  که  فعل  ترک  یا  فعل  از  اعم  رفتاری  »هر  اسامی  مجازات 
برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.« همچنین 
به  »حکم  ایران،  اسامی  جمهوری  اساسی  قانون   ٣٦ اصل  براساس 
موجب  به  و  صالح  دادگاه  طریق  از  تنها  باید  آن  اجرای  و  مجازات 
قانون باشد.« و در ماده ١٢ قانون مجازات اسامی تصریح شده است: 
»حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق 
دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن 
باشد.«  در ماده ١٣ همین قانون نیز آمده است: »حکم به مجازات یا 
اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی 
که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده تجاوز کند و هرگونه صدمه 
و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا 
کیفری و مدنی است و در  تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت 

غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.«
که در سال ١٣٩٢ تجدید شد، در مواد  در قانون مجازات اسامی نیز 
متعددی به تعیین مکافات فساد اقتصادی پرداخته است، ماده ٢٠ 
دادگاه را مجاز می کند متناسب با جرم شخص حقوقی، وی را عاوه 
از  مورد  دو  تا  به یک  است،  آمده  ماده ١٨٦  در  که  اصلی  بر مجازات 

مجازت های تکمیلی زیر نیز محکوم نماید.
- انحال شخص حقوقی- مصادره کل اموال- ممنوعیت اشتغال در 

کثر ٥ سال یک یا چند شغل اجتماعی یا به طور دائم و یا موقت حدا
یا  افزایش سرمایه به طور دائم  برای  از دعوت عمومی  - ممنوعیت 

کثر ٥ سال حدا
کثر تا ٥ سال- جزای  از اصدار برخی اسناد تجاری حدا - ممنوعیت 

نقدی…
با توجه به مجازات تعیینی در قوانین کیفری در ایران اما هزینه اندکی 
که برای فساد اقتصادی مفسدین، به عنوان جریمه و مجازات تعین 
یافته است نیز یک عامل مهم در افزایش فساد اقتصادی است. حال 
از  آنکه میزان تناسب بین جرم و مجازات عامل مهمی در جلوگیری 
وقوع جرم است. افزون براین مجازات باید بازدارنده باشد به نحوی 
که انجام فساد اقتصادی اعم از اختاس، ارتشاء و… را برای مجرم از 

کند. حالی آنکه درپرونده های اختاس اشخاص  صرفه و سود ساقط 
وجود  آقازاده ها  و  ها  وزارتخانه  سابق  وزرای  فرزندان  شناخته شده، 

دارد.
محسنی اژه ای بیست و یکم آبان ١٣٩٩ که آن زمان معاون اول قوه 
انقاب اسامی  رئیس دادگاه  و معارفه  بود در مراسم تکریم  قضاییه 
گفت: »مجازات باید متناسب با جرم باشد و معتقدم باید یک  تهران 
دستورالعمل در زمینه تناسب جرم و مجازات تهیه کنیم.« وی افزود: 
کار و آثاری که از  »مجازات باید با متهم یا مجرم، شخص فاعل، نوع 

کار پیش می آید و اثر سوئی که در جامعه دارد، تناسب داشته باشد.«
در  خال   ١٨٦ ماده  اسامی   مجازات  قانون  موجب  به  که  آن  حال 
کان را افساد  کشور، یعنی جرایم اقتصادی در سطح  نظام اقتصادی 
اعدام  مجازات  آن  مرتکب  برای  و  است  گرفته  نظر  در  االرض  فی 
تعیین شده است اما در پرونده های جرایم اقتصادی دادگاه ها برای 
»مختلسیِن خودی« از این ماده قانونی به عنوان »تعیین مجازات« 
اقتصادی  جرم  که  دیگری  موارد  جمله  از  می کنند.  استفاده  بندرت 
دانسته می شود می توان به رانت و رانت خواری، احتکار، قاچاق ارز و 

کاال، اخال در گمرک، ربا و … اشاره نمود.

و  سازمان ها  و  دستگاه ها  در  اختالس  و  فساد  با  مقابله  برای  آیا 
بنگاه های مالی و اقتصادی نیاز به وضع قوانین جدید داریم؟  

مشکات  و  چالش ها  با  گذشته  دهه  در  ایران  اجتماعی  تامین  نظام 
بسیاری همراه بوده است. قسمت عمده آن به مشکات صندوقه ای 

بازنشستگِی فعال در ایران باز می گردد.
»مالی«  مشکات  جنس  از  صندوق ها،  از  بسیاری  اساسِی  مشکات 
گونی همپیوند است. یکی از این عوامل  گونا که خود با عوامل  است 
را می توان به عنوان مشکات ساختاری از جمله مشکات مدیریت، 

نظارت و استقال صندوق ها دانست.
گفت  می توان  بازنشستگی  صندوق های  مدیریت  عدم  خصوص  در 
صندوق ها،  دولتِی  مدیریت  ایران،  در  اداری  نظام  کارآمدی  نا که، 
برجسته ترین  از  غیرتخصصی  و  غیرحرفه ای  مدیران  انتصاب 
مشکات مدیریتی هستند. مشکل دیگر متناظر است بر عدم نظارت 

بر این صندوق ها.
و  منقصت  کندگی،  پرا نوعی  از  ایران  اجتماعی  تامین  نظام  کنون،  ا
ناهماهنگی میان صندوقهای بازنشستگی در رنج است. صندوق های 
فعاِل بازنشستگی به نهاد ویژه ای چون سپاه پاسداران انقاب اسامی 
از  مستقل  نحوی  به  یکدیگر،  با  هماهنگی  بدون  و  است  وابسته 

یکدیگر عمل می کنند.
به نحوی که در نبود یک نهاد برتر که در ضمن هماهنگی میان آنها 
آزادی عمل فراوان در  آنها  براین صندوق ها نظارت داشته باشد، به 

نحوه مصرِف منابع صندوق داده شده است. فقداِن نهاِد ناظر بیرونی 
صندوق ها  مدیران  خودسرانه  اقدامات  موجب  صندوق ها،  از  برتر  و 

شده است. 
شفافیت  فقدان  و  قانونی  ابهامات  موارد،  این  همراه  بیش،  این  از 
را  امر نظارت  که  دارد  نیز وجود  و تصمیمات صندوق ها  اقدامات  در 
این  رفع  مسیر  در  البته  است.  ساخته  مواجه  گسترده ای  دشواری  با 
سازوکارهای  ایجاد  برای  کنونی  مقررات  و  قوانین  اصاح  مشکات، 
است  ممکن  بازنشستگی  صندوق های  دهی  گزارش  برای  نظام مند 

مشکات همپیوند با نظارت بر صندوق ها را مرتفع نماید.
استقال  ضعف  یعنی  ساختار،  مشکل  خصوص  در  این  از  فراتر 
در  بازنشستگی  صندوق های  که  زمانی  تا  گفت؛  می توان  صندوق ها 
به  آنها  استقال  به  نمی توان  دارند،  دولت  به  مالی  وابستگی  ایران 
صندوق ها  به  دولت  کمک  زیرا  داشت.  امید  غیرمالی  و  مالی  حیث 
قائل  نهادها  این  اداره  در  سهمی  خود  برای  دولت  که  گشته  موجب 
شود. برون رفت از این مشکل، در درجه نخست در گرو حل مشکات 
تضمین  برای  قانونی  سازوکارهای  ایجاد  سپس  و  صندوق ها  مالی 
اسقال صندوق های بازنشستگی است. اهتمام و جدیدیت بر اجرای 
صحیح قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی ممکن است 

بتواند این مشکل را مرتفع نماید.
ایجاد یک »نهاد متولی و مسئول« در زمینٔه بررسی و اصاح قوانین 

کارآمد موجود. ضعیف و نا
کارشناسان اجتماعی در قالب  از سوی  این مشکل  و پیگیری  ح   طر

پیشنهادها و یا اعام لوایح مٔوثر به سازمانهای مربوطه.
به  مربوط  آن  دیگر  بخش  و  مجلس  عهده  بر  مشکل  این  از  بخشی 
اولویت در  باید به عنوان  که  اجرائی است  دستگاهها و سازمان های 

ح گردد. کمیسیوِن مجلس شورای اسامی مطر
اساسًا دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد:

مانع  یا  ناقص  قوانین  بحث  دوم  و  قوانین  نکردن  اجرا  اینکه،  اول 
که در این زمینه باید دستگاه های مجری، آنها را پیگیری و به  است 

مجلس ارائه دهند.
با  آن  تنیدگی  درهم  و  نظام  حقوقی  نظریه  فسادسیستمی،  گرچه  ا
حقوق  پذیرِی  اصاح  قابلیت  ساختاری  چنین  در  اقتصادی  حقوق 

ندارد.
سپاه  همچون  امنیتی ها  و  نظامیان  نگاه  از  حق  بحث  فراز  دیگر  از 
منشاء  را  خود  آنان  و  است  دستی  پایین  مفهوم  یک   ... و  پاسداران 
موجهیت و واضع حقوق می دانند، زیرا قدرت سخت افزاری برایشان 

مصونیِت گذار از حقوق مصوب اقتصادی می آورد.

گفتوگوگفتوگو
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وز«! »حقوق بازنشسته زیر عباست امر

یکی از همین قوانین، اجرای مقررات قانون تأمین اجتماعی، خاصه 
ماده ی ۹۶ آن است. ماده ی ۹۶ مقرر می دارد:

بازنشستگی،  مستمری های  کلیه  میزان  است  مکلف  سازمان 
زمانی  را در فواصل  بازماندگان  کلی و مجموع مستمری  ازکارافتادگی 
هزینه  افزایش  به  توجه  با  نباشد  کمتر  بار  یک  سالی  از  کثر   حدا که 

زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
که رابطه ی مستقیمی با  گر افزایش ماهانه و هفتگی اقام اساسی را  ا
حیات و ممات انسان ها دارد در نظر بگیریم، حتی  اعمال و اجرای 
که  چرا  نمی کند.  بازنشستگان  معاش  به  شایانی  کمک  ماده،  همین 
با  گذشته،  ایران، خاصه در ماه های  افزایش ضرباهنگ قیمت ها در 

سرعت سرسام آوری در جریان است. 
۲ - مصوبه شورای عالی کار در راستای افزایش حقوق بازنشستگان: 

تقریبا  ایران،  کثر شهرهای  ا در  بازنشستگان  اعتراضات  از بسط  پس 
یک ماه قبل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجبور به تصویب 
افزایش حقوق بازنشستگان شد. البته هنوز مقررات افزایش حقوق بر 

حقوق بازنشستگان اعمال و تطبیق نشده است.
گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه  به 
افزایش  اجتماعی،  تأمین  قانون   ۱۱۱ و   ۹۶ مواد  براساس  اجتماعی، 
تصویب  به  سال  هر  اجتماعی  تأمین  سازمان  مستمری بگیران  مبلغ 
هیئت وزیران می رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری بگیران 

از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد. 
دریافتی  حداقل   ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ خ  مور کار  عالی  شورای  مصوبه  وفق 
در  تومان  هزار   ۵۸۰ و  میلیون  پنج  مبلغ  به   ۱۴۰۱ سال  برای  کارگران 
کارافتادگان و  ماه رسید. در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان، از 
که به موجب  مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی 
قوانینی از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نباید از حداقل 
مصوبه  لحاظ  و  مربوط  قوانین  رعایت  با  باشد،  کمتر  کارگری  مزد 
شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد 
کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷/۴ درصدی همراه خواهد بود، 

به نحوی که از پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان تومان کمتر نباشد. 
که  افرادی  سایر  نیز  و  جزئی  کارافتادگان  از  مستمری  با  رابطه  در 
مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است 
به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت. با توجه 
به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱)مصوب مجلس شورای اسامی( در 
خصوص صندوق های مختلف بازنشستگی )مبنی بر رشد ۱۰ درصدی 
حقوق  پرداخت  هماهنگ سازی  راستای  در  و  بازنشستگان(  حقوق 

که  مشمولین  از  دسته  این  برای  بازنشستگی،  صندوق های  کلیه  در 
دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می 
شود. نیز به منظور کمک به معیشت مستمری بگیران باالتر از حداقل، 
دریافتی  سقف  )تا  تومان  هزار   ۶۵۰ مبلغ  مذکور،  درصد  ده  بر  عاوه 

ماهانه ده میلیون تومان( به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.  

ح رضایت سنجی،  تالش برای ارائه تصویری کاذب طر
ح رضایت سنجی” از بازنشستگان و وظیفه بگیران  طرحی به نام  “طر
تحت پوشش این صندوق از دی ماه سال گذشته با دستور مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری به صورت هفتگی، از طریق تماس تلفنی 
در  کشور  سراسر  بازنشستگان  از  تصادفی  کاما  نمونه گیری  قالب  در 
حوزه های مختلف از جمله مطالبات بازنشستگان از سه نهاد »دولت، 
اشتغال«  محل  اجرایی  دستگاه   های  و  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
می کند  ثبت  را  بازنشستگی  صندوق  ذی نفعان  نظر  و  شده  عملیاتی 
ح   ها و برنامه   های اجتماعی، رفاهی و فرهنگی  تا در جریان تدوین طر
باالدستی  سازمان های  با  رو  پیش  رایزنی های  همچنین  و  صندوق 

مورد استفاده قرار گیرد. 
از  تجمیعی  صورت  به  که  ح  طر این  نتایج  جدیدترین  اساس  بر 
نفر   ۲۲۹ است،  شده  مشخص  یک ماهه  دوره  در  نفر   ۷۲ و  یک هزار 
معادل ۲۱.۳۶ درصد »ارائه مزایای شاغان به بازنشستگان از جمله 
مناسبت   ها، اعیاد، ماه رمضان، تولدها و...« و ۲۲۰ نفر معادل ۲۰.۵۲ 
درصد »ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان مانند شاغان« را به عنوان 
ح کردند. مهم ترین مطالبه خود از دستگاه اجرایی محل اشتغال مطر

برای  شاغان«  مانند  گردشگری  و  تفریحی  خدمات  »ارائه  همچنین 
شرایط  با  بازنشستگان  به  وام  »ارائه  درصد،   ۱۳.۹ معادل  نفر   ۱۴۹
فرزندان  »استخدام  و  درصد   ۱۲.۵۹ معادل  ۱۳۵نفر  برای  شاغان« 
مطالبات  عنوان  به  درصد   ۱۰.۱۷ معادل  ۱۰۹نفر  برای  بازنشستگان« 
مهم از دستگاه   های اجرایی محل خدمت اعام شده است. از سوی 
که هیچ انتظاری از  کردند  دیگر ۷۰نفر معادل ۶.۵۳ درصد نیز اعام 
دستگاه اجرایی محل خدمت خود ندارند. »تکریم بازنشستگان مثل 
و  »احترام  و  مناسبت   ها«  تولد،  اعیاد،  بازنشستگی،  جشن  برگزاری 
پاسخگویی مناسب دستگاه به بازنشستگان« با ۴.۲۰ درصد، »امکان 
برخورداری از مزایای فروشگاه   های تعاونی دستگاه« با ۴۳.۲ درصد، 
»استفاده از تجربیات بازنشستگان و به کارگیری آنان« با ۳۳.۲ درصد، 
درصد   ۶۸.۱ با  بازنشستگی«  از  پس  بازنشسته  حال  از  شدن  »جویا 
یک،  از  کمتر  درصدی  با  بازنشستگی«  هنگام  گروه  در  »تعدیل  و 

نقی محمودی
عدم  به  خود  اعتراض های  تداوم  در  اجتماعی،  تامین  بازنشستگان 
تمکین دولت از قانون افزایش حقوق، بار دیگر روز شنبه، ۲۵ تیرماه، 
در دست کم در ۱۹ شهر ایران تجمع کردند. البته در ماه ها و سال های 
فرهنگی،  مخابرات،  لشگری،  بازنشستگان  اعتراض  شاهد  گذشته، 

فوالد و علوم پزشکی و وزارت بهداشت بوده ایم.
کنون  تا  اجتماعی،  شبکه های  در  منتشرشده  ویدئوهای  اساس  بر 
چندین شهر در ایران از جمله کرمان، اردبیل، اصفهان، رشت، شوش، 
ج،  ک، اهواز، کر مشهد، تبریز، زنجان، کرمان، ایام، خرمشهر، بابل، ارا
گسترده بازنشستگان  شوشتر، سیرجان، تهران، دزفول صحنه حضور 

معترض بوده است.
که این اعتراضات، نه اولین نوع از اعتراضات اقشار مختلف  هر چند 
جامعه اعم از کارمند، کارگر، معلم بوده و نه اولین اعتراض بازنشسته 
هاست، اما تداوم و گسترش آن به شهرهای مختلف ایران - از جمله 
کوچک - از نقاط چشمگیر قضیه است. حتی معترضان در  شهرهای 
برخی از شهرها مقابل سازمان تامین اجتماعی سفره ی خالی خود را 
گسترانده اند.  اقتصادی  وخیم  وضعیت  و  گرسنگی  سمبل  عنوان  به 
کم بر ایران  شعارهای معترضان هم گاهی رئیس جمهور و معممین حا
امروز،  عزاست  “ عزا  و  رئیسی  بر  مرگ  قبیل  از  است:  گرفته  نشانه  را 

حقوق بازنشسته زیر عباست امروز!”
تامین  خصوص  در  دغدغه ای  کشورها  از  بسیاری  در  بازنشستگان 
کهنسالی ندارند اما در ایران وضعیت برعکس  معاش خود در سنین 

گفته پیداست که این قشر از جامعه، در زمان اشتغال نیز  است. البته نا
از اعاشه ی مساعدی برخوردار نبوده و همواره کمرشان زیر فشارهای 

مالی خمیده است.
را  العاده ای  خارق  امور  ایران،  در  بازنشستگان  مطالبات  و  خواست 
که پیشتر  شامل نمی شود و اساسا اجرا و اعمال همان قوانینی است 
به تصویب مجلس شورای اسامی جمهوری اسامی رسیده؛ یا این که 
افزایش  و  گسیخته  افسار  تورم  با  متناسب  حقوق  تعدیل  شامل 

ک است. روزانه ی قیمت کاالها و اقام اساسی خورد و خورا
با این وصف، عکس العمل ارگان های دولتی جمهوری اسامی، عدم 
و  انتظامی  نظامی،  ارگان های،  عکس العمل  و  مطالبات  این  قبول 
و  فیزیکی  برخورد  گاه  و  معترضان  کردن  متفرق  امنیتی،  اصطاح  به 
کمیت  تمام سال های حا در  که  رویه ای  بوده است-  آن ها  بازداشت 

جمهوری اسامی، از بدو تاسیس تا به حال ثابت مانده است. 
کمیت، اختاس های میلیاردی  انسانی حا کنار چنین رویکرد غیر  در 
فساد  و  کارآمدی  نا عمق  نشانگر  اجتماعی،  تأمین  سازمان  همان  در 

ریشه دار در ارکان جمهوری اسامی است.

مطالبات اصلی بازنشستگان
۱ - اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی:

امور  بازنشستگان،  خواست  کردم،  اشاره  مقدمه  در  که  همان گونه 
خارق العاده و غیر ممکنی نبوده، بلکه اجرای درست مقررات و قوانین 

مصوب خود جمهوری اسامی است.

یادداشتحقوقییادداشتحقوقی
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از  کشوری  بازنشستگان  مطالبات  مهم ترین  بعدی  ردیف   های  در 
دستگاه   های اجرایی قرار گرفته   اند.

گویای این واقعیت است  ح مذکور، به روشنی  نتایج اعام شده از طر
اسامی،  جمهوری  در  شده  ارائه  ح های  طر سایر  مثل  ح  طر این  که 
حقوق  رعایت  عدم  و  نقصان ها  پوشاندن  راستای  در  تاشی  صرفا 
بازنشستگان است. چرا که حقوق و به اصطاح مزایای ناچیز اعطائی 
به بازنشستگان، تکافوی نیازهای اولیه آن ها را نمی کند چه رسد به 

این که موجبات رضایتمندی آن ها را فراهم کند.
تجمع و اعتراضات مدنی بازنشستگان، در تنافی با قوانین موضوعه 
موضوعه ی  قوانین  منظر  از  چه  بازنشستگان،  اعتراض  نیست: 
با  بین المللی،  کنوانسیون های  منظر  از  چه  و  اسامی  جمهوری 
کنشی  وا بودن،  مسلحانه  از  دور  به  و  مسالمت آمیز  مدنی،  به  توجه 
مشروع بوده و سرکوب چنین تجمعات اعتراضی، در تنافی با حقوق 

شهروندی است. 
مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسامی: احزاب، جمعیت ها، 
اقلیت   های  یا  اسامی  انجمن   های  و  صنفی  و  سیاسی  انجمن   های 
که اصول استقال، آزادی،  دینی شناخته   شده آزادند، مشروط به این 
نقض  را  اسامی  جمهوری  اساس  و  اسامی  موازین  ملی،  وحدت 
نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن   ها منع کرد یا به شرکت در 

یکی از آن   ها مجبور ساخت.
همچنین اصل ۲۷ مقرر می دارد: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی   ها، 
آزاد  نباشد  اسام  مبانی  به  مخل  که  آن  شرط  به  ساح،  حمل  بدون 

است.
با وجود چنین صراحتی به مشروع بودن و آزادی تجمعات در قانون 
اساسی جمهوری اسامی، همواره شاهد اقدامات قهری و خشونت آمیز 
نیروهای انتظامی و اطاعاتی جمهوری اسامی، با شرکت کنندگان در 

تجمعات بوده ایم.
مدنی  حقوق  کنوانسیون  جمله  از   ، بین المللی  کنوانسیون های  در 
تشکیل  حق   ،۱۹۶۶ سال  مصوب  متحد  ملل  سازمان  سیاسی  و 
است.  شده  شناخته  رسمیت  به  اعتراضی،  تجمعات  مسالمت آمیز 
هیچ  که:  است   شده  مقرر  و  تصریح  مذکور  کنوانسیون   ۲۱ ماده  وفق 
محدودیتی در مورد اعمال حق اعتراض صورت نمی گیرد مگر مطابق 
جهت  در  ضروری  بطور  و  دموکراتیک  جامعه  یک  در  آن هم  قانون 
حفاظت  عمومی،  نظم  عمومی،  ایمنی  ملی،  امنیت  )مصلحت(  نفع 

از سامت و اخاق عمومی و یا حفاظت از آزادی های دیگران باشد.
حقوق  با  مرتبط  که  بین المللی  کنوانسیون های  سایر  در  همچنین 
گرفته  شهروندان هستند، مسئله ی حق اعتراض مورد شناسایی قرار 
است. به عنوان مثال کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده ۱۱ خود 
کید کرده و آن را جزو حقوق اولیه انسان ها قرار داده  به حق اعتراض تا
»کنوانسیون  رسمی  نام  با  که  بشر  حقوق  اروپایی  کنوانسیون  است. 
یک  می شود  شناخته  اساسی«  آزادی های  و  بشر  حقوق  از  حفاظت 
آزادی های اساسی  از حقوق بشر و  معاهده بین المللی برای حفاظت 
اروپا است، که در سال ۱۹۵۰، پیش نویس آن توسط نهاد نوبنیاد  در 

شورای اروپا تهیه، و در سوم سپتامبر ۱۹۵۳ الزم االجرا شده است.

ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر 
ایران/ محمود امیری مقدم

سردبیر این شماره: مریم غفوری
mail@iranhr.net :تماس با مجله

یادداشتحقوقی


