سازمان تامين اجتماعی را به ماکارگران بازگردانيد
اختالس و عدم تعھد دولت و سازمانھا و شرکتھا به سازمان تامين اجتماعی ) (١چپاول
بزرگی از کارگران است .در شراﯾطی که دستمزدھا اصال مناسبتی با ھزﯾنه زندگی
کارگران شاغل وباز نشسته ندارد  ،صندوق بازنشستگان تامين اجتماعی از ﯾک سو
واختالس از منابع مالی تامين اجتماعی  ،ھمچنين عدم پرداخت بدھی به تامين
اجتماعی  ،به تاراج بردن اندوخته کارگران از دستمزدھای ناچيزشان  ،ظلم مضاعفی
است که اکنون بيش از ھر زمانی در جامعه به طبقه کارگر تحميل می شود  .استثمار
برده وار کارگران در اﯾن چند سال اخير توسط کارفرماﯾان و سرماﯾه داران کوچک وبزرگ ،
دولتی و خصوصی  ،طبقه کارگر را به سوی سقوط  ،به خط بقا و مرگ رسانده اند.
ازھرسوطبقه کارگر در بدترﯾن شراﯾط به سر می برد  ،کارگرانی که کار
ميکننددستمزدھاﯾشان پرداخت نمی شود ،کارگران موقت که اکنون %٩٠کارگران شاغل
را شامل می شود  ،بادستمزدھای زﯾر خط فقر وعدم امنيت شغلی آنان  ،تھدﯾد آنان به
شمار ميرود .اخراج وبيکارسازی کارگران نيز تھدﯾد جدی است که بر عليه اﯾن طبقه
اجتماعی به کار برده می شود  .ھزﯾنه زندگی که ھيچ مناسبت منطقی وخردمندانه ای
با دستمزدھای راﯾج کارگران شاغل وباز نشسته ندارد .گرانی وتورم افسار گسيخته طبقه
کارگر ومزد بگيران ودﯾگر اقشار فرودست جامعه را تھدﯾد می کند )(٤چنانکه فروپاشی
خانواده ھای اﯾن طبقه اجتماعی ،غير قابل انکار است  .تغيير واصالح قانون کار) (٥از دﯾگر
اعمال ضد انسانی برعليه کارگران است .دولت به چنين وضعيت بحرانی طبقه کارگر
رضاﯾت نداده است ومدتھاست که در پی اصالح قانون کار  ،آن اندک مزاﯾا وحقوق حقه
کارگران رانيز نشانه رفته است تا کارگران را حقيقتا به بردگان عصر جدﯾد تبدﯾل کند .به چه
قيمت وبرای چه ؟ تنھا نتيجه ای که از چنين رفتاری با طبقه کارگر می شود  ،فقط
افزاﯾش سود سرماﯾه داران است و بس .نظام سرماﯾه داری جھت تداوم وتضمين بقای
خود وانباشت سرماﯾه از ھيچ رفتار غير انسانی فروگذار نيست  .ما کارگران می پرسيم
حقوق ما انسانھا که %٩٩جامعه را تشکيل می دھيم ،تمام توليد ،خدمات  ،پروژه ھای
عمرانی و استخراج از معادن زﯾر زمينی ،وتمامی ثروت جامعه را توليد می کنيم وتمام
سختی زندگی کنونی جامعه را بر دوش می کشيم چرا باﯾد متحمل زندگی زﯾر خط فقر
باشيم ،چرا ؟؟؟از دﯾگر سواﯾن روزھا شاھدسرقت  ،اختالس ،عدم پرداخت بدھی ھای
دولت وسازمانھاﯾش ودﯾگر شرکتھا به صندوق ومنابع مالی تامين اجتماعی ھستيم
.چرا؟؟ ....ما کارگران از ھمه ھمکاران شاغل وبازنشسته می خواھيم که در مقابل به
تاراج بردن اندوخته ھا وپس اندازھای مان سکوت نکنند .ما کارگران باﯾد ﯾکصدا بگوﯾيم که
سکوت نخواھيم کرد  .تحمل چنين اعمال سارقانه وگردن کشی به حقوقمان که حاصل
انباشت دستمزدھای ناچيزمان است بيکار نخواھيم نشست  .ھجوم به صندوق ومنابع
مالی تامين اجتماعی که تنھا ممر تامين زندگی بعد از سالھا زحمت است  ،دست روی
دست نمی گذارﯾم که در روز روشن جلو چشمان ميليونھا صاحب تامين اجتماعی داراﯾی
مان را به سرقت ببرﯾد  .در اوضاعی که ھر روز شاھد بيکاری ھزاران نفر از ھمکاران کارگر
خود ھستيم ) (٢باﯾد از اﯾن منابع مالی  ،بيمه بيکاری با دستمزدکافی برخوردار شوند.
دستمزدھای معوقه بازنشستگان ،که در اﯾن ماه ھای اخير بارھا تکرار شده است ،امری
مسخره وتوھين آميز بر عليه ھمکاران بازنشسته خود ميدانيم )(٣مھمترﯾن مساله
سازمان تامين اجتماعی ﯾکی از دستاوردھای جنبش طبقه کارگر است که در دھه
ھزاروسيصدوسی ) (١٣٣٠بدنبال اعتراضات گسترده اﯾجاد شد واﯾن دستاورد را ما کارگران
نباﯾد از دست بدھيم وﯾا اجازه ندھيم اندک اندک از مزاﯾای آن بکاھند  .خالی کردن منابع
وصندوق مالی سازمان تامين اجتماعی ،ھم اکنون مانع از آن است که ھزاران کارگر می

توانند با قانون  ٢٥سال سابقه کار باز نشسته شوند  .به دليل عدم موجودی وبدھی
دولت به سازمان تامين اجتماعی  ،از اﯾن موقعيت بی بھره می شوند و کار ،بيگاری
بردگی را باﯾد متحمل شوند  .از سوﯾی دﯾگر نيز خود سازمان تامين اجتماعی نيز روز بروز
از تعھدات خود نسبت به بيمه شده اش  ،کارگران ،سرباز می زند .به گونه ای که %٨٠باز
نشستگان زﯾر٤٠٠ھزار تومان حقوق مستمری ميگيرند ،ھزﯾنه خدمات را کاھش می دھد
،مانند عدم تامين ھزﯾنه درمان ودارو که نسبت به سالھا پيش فوق العاده کاھش داده
شده است وﯾا کاھش مدت بيمه بيکاری  ،اﯾن امر نيز از آن نوع دستاوردھاﯾی است که
دولت ھمواره تالش ميکند به سود خود آنرا تصرف نماﯾد .کارگران  ،ھمکاران زحمت کش
سازمان تامين اجتماعی باﯾد با اراده و آرای ما کارگران از طرﯾق تغيير ساختار ميرﯾتی آن
اﯾجاد شود  .تنھا نماﯾندگان واقعی ما کارگران که از طرﯾق مجامع عمومی انتخاب می
شوند  .صالحيت مدﯾرﯾت و مجری اﯾن سازمان کارگری است ..اﯾن مطالبه را باﯾد به پرچم
خود تبدﯾل کنيم  .اﯾن حق ماست که به سازمانی که از اندوخته ھای سھام ما بوجود
آمده است مدﯾرﯾت نماﯾيم  .سھم کارفرما نيز از ھمان استثمار و تصاحب ارزش اضافه
توليد شده ) ثروت توليد شده توسط کار کردن ما ( ما کارگران به سازمان می پردازد  .پس
اساسا  ،تاسيس اﯾن سازمان با مبارزات ھمکاران گذشته ما اﯾجاد گردﯾد و منابع مالی آن
نيز حاصل زحمت و رنج ما تامين ميگردد (١) .تحقيق و تفحص از صندوق باز نشستگی
صنعت فوالد کاروکارگر ١٠دی  -.تجمع کارگران ذوب آھن اصفھان مقابل مجلس .کاروکارگر
٢٣آذر ماه  - .پرداخت ھزار ميلياردتومانی شستا به تامين اجتماعی .کاروکارگر  ٢٤آذر ماه
 -.بدھی  ١٧ميلياردی کارخانه ھا وادارات دولتی بروجرد به تامين اجتماعی .کاروکارگر ١٠
دی ماه  -ارسال پرونده اعمال نفوذ ﯾکی از نماﯾندگان به دادگاه و مجلس  .کاروکارگر ١٩
آذر ماه  -وزﯾر بھداشت به دنبال گرفتن درمان تامين اجتماعی است  .کار وکارگر  ٥دی ماه
 قانون باز نشستگی بيش از تامين منابع مالی اجراﯾی می شود  .کار وکارگر  ١٣آذر )(٢بيکاران از حداقل ھای معيشتی بھره مند ميشوند  .کار وکارگر  ١٠دی ماه  -.جوانان
پيشتاز بيکاری  .کاروکارگر  ١٠دی ماه  -تشکيل کميته مشترک دولت و مجلس برای بيمه
بيکاری  .کاروکارگر  ٢٢آذر ماه ٣٥٠ -.کارگر "ارگ دﯾزل " بيکار شدند  ..کاروکارگر  ٥دی ماه
 شھرداری خرم آباد تعھدی در قبال کارگران پيمانکاری ندارد .کاروکارگر  ٢٦آذر ماه -ساالنه ٧٠٠ھزار فرصت شغلی در کشور از بين ميرود .کاروکارگر  ١٢آذر ماه  -اخراج ٣٠
نفر از کارگران سازمان پارکھا وفضای سبز اھواز .کار وکارگر  ١١دی ماه  -بيکاری  ٥ھزار
کارگر اﯾران خودرو تبرﯾز .کاروکارگر  ١٢آذر ماه  -روند تعطيلی واحدھای توليدی نگران کننده
است .کاروکارگر  ٢٣آذر ماه  -بازدھی توليد افزاﯾش نيابد واحدھای توليدی تعطيل می
شوند  .کاروکارگر ٧دی ماه  -کارگران شرکت صنعتی شير گاه ساوه بيکارشدند .کاروکارگر
٧دی ماه  -کارگران اﯾرانيت شھر ری بيکار شدند .کاروکارگر  ٧دی ماه  -نرخ بيکاری زنان به
%٤٠افزاﯾش می ﯾابد .کاروکارگر  ١٩آذر ماه  -در ھر خانه ای جوان تحصيل کرده بيکاری
وجود دارد .کاروکارگر  ١٣آذر ماه  -دولت نميخواھد آمار بيکاران مشخص شود  .کار وکارگر
 ٦دی ماه ) (٣پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان  .روزنامه کاروکارگر  ٢٤آذر ماه  -تجمع
کارگران ذوب آھن اصفھان مقابل مجلس .کاروکارگر  ٢٣آذر ماه ) %٤٠ (٤از کارگران
پيمانی کمتر از پاﯾه دستمزد درﯾافت ميکنند .کاروکارگر  ٢٢آذر  -کاھش قدرت خرﯾد کارگران
در پی ھدفمندی ﯾارانه ھا .کار وکارگر  ٢٦آذر ماه  -افزاﯾش شکاف معيشت وتورم
.کاروکارگر  ٢٣آذر ماه  -سبد معيشتی ومزد کارگران ھيچ تناسبی با ھم ندارند .کاروکارگر
 ٧دی ماه  -رکود تورمی گرﯾبانگير جامعه کارگری شده است .کاروکارگر  ٢٤آذر ماه )(٥
حق اخراج کارگر  ،دستمزد وعيدی چالشی ترﯾن مواد اصالح قانون کار کاروکارگر  ٢٧آذر -
آغاز جمع بندی اصالح قانون کار با کارفرماﯾان .کاروکارگر  ٢٢آذر ماه  -ھدف نظام استاد
وشاگردی ،دور زدن قانون کار است .کاروکارگر  ٢١آذر ماه  -آغاز مزاکره برای اصالح
قراردادھا .کاروکارگر  ٧دی ماه  -با تصوﯾب پيش نوﯾس اصالحيه قانون کار مخالفيم

.کاروکارگر  ٨دی ماه  -آغاز دور جدﯾد چانه زنی ھای اصالح قانون کار .کاروکارگر ٢٣آذر ماه
 ضمانتی برای پرداخت حداقل دستمزد ھم به کارگران وجود ندارد  .کاروکارگر  ٢٣آذر ماه دستمزد وشکل قرارداد شاه بيت تفاھم کارگران وکارفرماﯾان در اصالح قانون کار.کاروکارگر  ٢٤آذر ماه  -اختالف ميان نماﯾندگان کارگری در کميته اصالح قانون کار
.کاروکارگر  ٥دی ماه  -نماﯾندگان کارگری وکارفرماﯾی در باره اصالح قانون کار .کاروکارگر ٦
دی ماه  -کارگران پيش از ارائه پيش نوﯾس اصالح قانون کار به مجلس نظر خود را نھاﯾی
کنند .کاروکارگر  ١٢دی ماه )ن(
کميته پيگيری اﯾجادتشکلھای کارگری اﯾران
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