
 

 

      محكم تر كردن زنجير ها بر دست و پاي كارگران:  تأمين اجتماعياصالح قانون اليجه جديد 

   

  !؛ بازنشستگان ! بيكاران ! جوانان  !دانشجويان  ؛! هشدار به كارگران 
                              

  افزايش تورم سرسام آور و گسترش خط فقر مطلق 

  

درصدي ؛ ثروت و نعمات مادي جامعه هر  300و  200با تورم هاي نجومي و  به نهايت خود رسيده است ؛ اختالف و تضاد طبقاتي در ايران 

چه بيشتر قطبي شده در يكطرف دولت بعنوان بزرگترين سرمايه دار ؛ دولتمداران ؛ اعوان و انصار و سرمايه داران نوكيسه و همه آنان كه 

و حتي طبقه متوسط روز  داراي ثروت و منابع مادي جامعه هستند روز بروز توانمندتر و پروارتر شده و سفره طبقات زحمتكش و محروم

   . بروز خالي تر و فشار زندگي براي تأمين حداقل ها و معيشت روزانه سخت تر وطاقت فرساتر مي شود 

بدهكاران برنده و طلبكاران بازنده هستند ؛ دولت بعنوان بزرگترين بدهكار بخاطر كسر بودجه هاي  –بخصوص تورم هاي باال  –در تورم 

تر را به طلبكاران باز خواهد گردانيد از طرف ديگر ارز ناشي از فروش نفت را با قيمت بيشتري در بازار مي بزرگ ؛ پول با قدرت كم

و اغنياء سرمايه داران ؛ صاحبان زمين و مسكن و برج ها ؛ صاحبان كاالهاي انباشته . شود  افزايش تورم منجر ميبه اين خود  فروشد و

اين فشارها روي دوش حقوق بگيران كه درآمد ثابتي دارند ؛ بخصوص كارگران تمام  نتيجه. طبقاتي هستند  نبردنيز جزو برنده گان اين 

  . زء  بازنشستگان و بيكاران بوده و آنها را هر چه بيشتر مستأصل و ناتوان خواهد كرد ؛ معلمان ؛ پرستاران ؛ كارمندان ج

  

  نياء هستند غبرنده هم دارد ؛ برنده دولت و طبقات مرفه ؛ سرمايه دارن و ا . تورم فقط بازنده ندارد

  

ن ربوده و آنها را بيكار و خانواده هاي آنها را متحير و مستأصل بحال خود رها كرده تورم در سال هاي اخير دهها هزار شغل را از كارگرا

در بيكاران ؛ افسرده گي ناشي از بيكاري وقتي با اضطراب كسب نان در هم مي آميزد عزت نفس را مي گيرد و بسياري را به . است 

فروش اموال ؛ اجبار رها كردن . هويت افراد را از آنان مي گيرد  بيكاري. تأمين حداقل ها به هر وسيله و لو غير عرفي مجاب مي كند 

ديگر تبعات اين ؛ كليه  فروش پر رونق آزاد بازار ؛ از جمله اندام انساني تحصيل فرزندان و اقدام بكار طاقت فرسا و تكدي گري ؛ فروش 

  . فقر وفالكت هستند 

اي گوناگون به دام افيون اعتياد متقاضي تورم هر چه بيشتر قرباني مي گيرد ؛ خيل جواناني كه به دليل افسردگي هاي ناشي از ناكامي ه

؛ سوداگر ومواد مخدر ايجاد كرده و لذا مي بايست توليد و عرضه هم كرد و باز هم اينجا همان طبقات مرفه  ي تقاضا؛ بازار آزاد . هستند 

ميليون تن مواد مخدر در فرودگاه كشف مي . مواد مخدر است حاضر و آماده بكارند   عرضهو بخش هايي از دولتمنداران كه وظيفه شان 

د مي شوو خبر فراموش مواد مخدر گم  . آنها هم منكر مي شوند. است ..... شود اعالم مي شود كه متعلق به سازمان  درمان ؛ بهداشت و 

 . اما سرنوشت مصرف كننده در جلوي چشمان همه قرار داردندارد  مواد مخدر  و ديگر هيچ كسي خبر از سرنوشت آورنده و توزيع كننده

  است كه موجود اجتماعي  –نظام اقتصادي  در استقرا  حاكميتنتيجه عملكرد  16 -25ول گسترش بزهكاري بخصوص در سنين  مسئ

گسترش اعتياد و فحشاء نتيجه گسترش بيكاري ؛ تورم و بي خانماني .   را احاطه و در يد قدرت خود دارد آنها سرنوشت زتذكي مردم و 

  . و بي آينده گي است 

وابسته به طبقات مرفه و رانت خواران  ؛  دولتمدارن و  ماا ؛  هترين رشته ها نيز تحصيل مي كنددانشجوي در حال تحصيل اگر در بهيچ 

  .پروراندب در سر نمي تواند  را كه نه ؛ حتي اجاره يك مسكن حداقلي را در شهرهاي بزرگمسكن سرمايه داران نباشد هرگز رؤياي خريد 



 

 

فزايش داده ؛ ماليات ثروتمندان را بيشتر و طبقات زحمتكش و حقوق دولت ها معموال در شرايط بحران حمايت هاي اجتماعي خود را ا

بگير را كاهش و تأمين اجتماعي ؛ اعم از درمان ؛ بهداشت ؛ آموزش و كمك هزينه ها را افزايش مي دهند اما نظام حاكم در ايران نه تنها 

هم اكنون ؛ حداقل حمايت هاي اجتماعي را كه هاي جديد ه چنين برنامه اي ندارند بلكه با تغيير قوانين ؛ با صدور بخش نامه و آئينام

  .  و زنجيرهاي اسارت را بر پاي كارگران و زحمتكشان محكم تر مي كنندفقر و فالكت را گسترده تر . وجود دارند را قطع مي كنند 

  

  .؛ كه در واقع قطع حمايت هاي حداقلي قانون فعلي استاليحه اصالح قانون تأمين اجتماعي است ؛ نمونه اخير آن 

ژاد حمدي نخود را كه دولت ا جناح هاي داخليترين بحران هاي متعددي نظام حاكم بر ايران را فرا گرفته است و مجبور شده ماجراجو

هر چند اين ( ريشه اي را به سرانجام برساند  حذف نظام تأمين اجتماعي اقدامات تا در مورد حذف يارانه ها و  است را بر سر كار آورد ؛

نظام ش ويژه اي از اجتماعي كه گراي –اما در اساس تحكيم اين نظام اقتصادي ؛ ماجراجويان گاهي با هم دست به يقه هم مي شوند 

در اين راستا بر طبق سياست هاي جهاني صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بطور  ) .هدف مشترك دارندسرمايه داري است 

سياست حذف يارانه ها موفق بوده و دليل آنهم آنستكه كه  "تاج الديني معاون احمدي نژاد مي گويد هماهنگ عمل مي كنند آقاي مير

 سوابق و ايرايي كه دولت مهر ورز  هم براي اجراي برنامه هاي خود سراغ مهره هاد.  "صندوق بين المللي پول آنرا تأييد كرده است

كنوني را تأمين اجتماعي ناقص و ابتر قانون ؛ قطع حمايت تأمين اجتماعي  طراحان .ي كامال سياه در انظار مردم دارند مي رود  پرونده

نظير قانون اساسي ؛ سند خودشان اي را ارائه مي دهند كه در ضديت آشكار با كليت قوانين باالدستي و اصالحيه د نتاب تحمل ندارهم 

   .در حوزه تأمين معيشت و تأمين اجتماعي است و اصول و سياست هاي كلي توسعه هزاره و باصطالح چشم انداز 

بقول فقهي آن مي . وقتي پاي منافع جلو مي آيد قضاياي فيثاغورث هم انكار و هيچ اصلي جز جنون منفعت طلبي كار برد  ندارد بعني 

  . ت و مردم را معلق نمود ج و حتي توحيد را هم تعطيل كرد و همه قراردادهاي في مابين دولتوان نماز و روزه و ح

در حال حاضر دولت به پيمانكارا ن بدهكار است و با توجه به گسترش حضور مافياهاي اقتصادي و گسترش بيكاري ها و طرح آزاد سازي 

رزش ريال در برابر ديگر ارزها ؛ در چنين شرايطي مجلس و دولت بدنبال جلب رضايت كارفرمايان  قيمت ها و تغيير پايه پولي و سقوط ا

كه  ؛ در اين شرايط بردن اليحه اصالحيه  تأمين اجتماعي به مجلس يعني به مسلخ كشاندن آن بويژه هستندسرمايه دارن و پيمانكاران 

مفهوم خاصي  در اين مقطع زماني  ؛ كارفرمايان و سرمايه داران مي پردازندرياست جمهوري را  - قالبي  -معموال پول تبليغات انتخابات 

  . يدا مي كند پ

دولت هر چند . مي دانيم كه سازمان تأمين اجتماعي از پرداخت حق بيمه كارگران ايجاد شده و دولت در تأمين منابع آن دخالتي ندارد 

را به صاحبان و مالكان آن كه امكانات اين هزينه استفاده از  از امكانات سازمان تأمين اجتماعي بسيار گسترده استفاده مي كند اما

دولت ها حق تصميم گيري و جابجايي منابع سازمان تأمين اجتماعي را كه اندوخته كارگران است را . كارگران هستند پرداخت نمي كند 

و بازنشستگان از سراسر كشور تصميم گيري  اسري و واقعي كارگراند و مي بايست در رأس اين سازمان نماينده گان تشكل هاي سرنندار

  . بطوريكه همواره منافع حال و آينده آنان را تأمين نمايد . كنند 

  

بخش بيمه بيكاري جديد از جمله  قانون كار  ، ون ديگر لوايح اليحه اصالح قانون تأمين اجتماعي ؛ همچ جوانان و دانشجويان

را هدف قرار داده اما براي شما كه شاغالن فعلي از طول زندگي شاغلين زياد و كم ؛ بخشي كمتري از زندگي و معيشت بازنشستگان و 

اين لوايح يعني قانوني كردن بي حقوقي ؛ و سخت ترين تهاجمات به سطح .  در تيرس آن قرار دارد سراسر زندگي و عمرتانفردا هستيد 

مقابله با چنين . ك زندگي انساني است بخصوص  براي كساني كه در طي سال هاي آتي كار را شروع مي كنند  تأمين يمعيشت و 

مقابله با آن مي قوانين اسارت بار نه تنها وظيفه كل شاغلين ؛ بازنشستگان و هر انسان آزاديخواهي است بلكه يكي از نيروهاي پايه اي 

  شكل بگيرد  دانشجويان و جوانان يعني شما؛ بايست از طرف نيروي كار فردا 



 

 

همانطور كه در فرانسه در تقابل با اليحه دولت براي افزايش دو سال سن بازنشستگي ؛ دانشجويان و جوانان در عرصه مبارزه بطور متحد 

بخش تازه تنها اين  . سال سن بازنشستگي افزايش مي يابد   پنجشدند ؛ در اصالحيه جديد قانون تأمين اجتماعي يكجا عمل وارد 

است ؛ بعبارت ديگر دامنه ضد بشري اين اليحه بسيار گسترده تر  آتي  كارو نيروي كوچكي از بي حقوقي تدارك ديده شده براي ارتش 

مي توانيد بخش هايي از اين بي حقوقي را در اين نوشتار ببينيد و مطمئن هستيم كه .  از يك قلم افزايش پنج سال بازنشسگي است 

در محتواي قانون و آئين نامه هاي مرتبط با اين اليحه  كه تهيه و تصويب آن به كميته هاي مختلف در  ابعاد واقعي سلب حقوق انساني

  . آينده محول شده بسيار فراتر از چيزي است كه در اين مقاله به آن پرداخته مي شود 

  .تنها امروز را داريم ؛ فردا دير است زيرا وقتي اليحه تصويب شد زنجير ها را محكم كرده اند 

  

  گذشته سازمان تأمين اجتماعي 

و بناها و  بياد آوريد كه سازمان تأمين اجتماعي بزرگترين سازمان حمايتي ؛ با امكانات مالي ؛ سرمايه گذاري ؛ كارخانجات و تأسيسات

تمامي كاركنان ديگر بخش ها از جمله كشوري و دولتي ؛  . از اندوخته كارگران تشكيل شده است يار گسترده بس ساختمان هاي 

سازمان تأمين اجتماعي كارگران همواره رشك آنرا مي بردند و  تالش مي كردند بازنشستگي خود را از  بالشكري و غيرو در مقايسه 

بهره مند شوند اما هم اكنون با سياست گذاري  بهتريحقوق ؛ مزاياي و تأمين اجتماعي طريق سازمان تأمين اجتماعي محقق كنند تا از 

به مرحله ورشكستگي رسيده است و اين فقط و فقط بلحاظ آن بود كه سازمان تأمين اجتماعي ن سي ساله احاكميت در دوراو عملكرد 

به منابع سازمان تأمين اجتماعي همانند  نگاه حاكميتهزينه نمودند ي دريغ بآن  منابع برده و از حكومتيان تمام هستي آنرا به تاراج 

همين دولت وقتي پاي  .ماهيت دولت و حاميانش تا مغز استخوان ضد كارگري است  اين بجهت آنست كه  .آورده است د يك گنج با

  . سهم بسيار بيشتري بعهده مي گيرد پيش مي آيد ؛ ديگر صندوق هاي بيمه اي نظير لشكري ؛ صندوق اختصاصي نفت و آينده ساز  

در سازمان تأمين اجتماعي شروع شد و به هر بهانه سازمان و پشتوانه مالي آن هدف غير قانوني هر گونه دخل و تصرفي  شصتاز  دهه 

نفر  پنجنفر حذف شدند و در كارگاههايي كه بيش از پنج براي حمايت از سرمايه داران بيمه كارگاههاي تا  1362در سال . قرار گرفت 

كليه بيمارستان هاي سازمان تأمين اجتماعي موظف به مداواي رايگان . نفر بود  پنجكارفرما موظف به بيمه كردن مازاد بر كارگر داشتند 

سياست هاي غير ؛ دولت در مورد صندوق سازمان . گروههايي شدند كه دولت وظيفه داشت هزينه آنها را تا بهبودي كامل تأمين كنند 

ي در پيش مي گيرد و از محل اندوخته و پولي كه بيمه شده گان تأمين اجتماعي مي پردازند بطور رايگان به اقشار بيمه اي و حمايت

طي اين سال ها تمام گروههاي اجتماعي كه هيچ گونه ارتباطي به سازمان تأمين اجتماعي نداشتند تحت پوشش آن در . ديگر مي دهد  

؛ سرمايه داران و تنها ذره و گوشه اي از بودجه هاي كالن ؛ نجومي و  و خصوصي  ق به مقامات دولتي؛ بانك هاي متعلدر حاليكه آمدند 

شوراي نگهبان ؛ حوزه هاي  ادارات گسترده ؛ ه هاي عريض و طويل و بدرد نخور ؛ براي سازمان هايي اعم از وزارت خانكه  يسرسام آور

است را دولت به بهترين نحوي مي تواند كل مشكالت علميه ؛ مجلس تشخيص مصلحت ؛ و ريخت و پاش هاي ميليارد دالري كه جاري 

سازمان تأمين اجتماعي مشترك  را بانيازمندان را حل نمايد نه اينكه آنان را كه هيچ ارتباطي به ذخيره كارگران و بازنشستگان ندارند 

قاريان ؛ خدام مساجد ؛ ائمه جمعه   450و باالي پنجاه  سال و از جمله روحاني درسن كهولت  000/70حدود اين گروهها از جمله . نمايد 

مداحان ؛ گروههاي تعذيه خواني ؛ رزمنده گان و بسيجيان ؛ مدد جويان زير كميته امداد ؛ مجريان طرح خود اشتغالي  كاران ؛ار؛ سو

؛ همچنين ضو شدند ساله دچار  حادثه ؛ نقص ع هشت و سپس جنگ  پنجاه و هفت ليه كساني كه در جريان انقالب بنياد شهيد ؛ ك

 . درمان تأمين اجتماعي بهره مند شوند بودجه واز اسرا ؛ شهدا و همه بطور رايگان مي بايست ده  هاي بي بضاعت ؛ خانواده هاي خانوا

تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي مجلس و لوايح دولتي ؛ ر طبق قوانين مصوب ياين گروهها در طي اين سي و چند سال بتدريج  

ن طرح ادغام صندوق ورشكسته بازنشستگي فوالد در سازمان تأمين اجتماعي و يا ادغام دفاتر اسناد پزشكي اكنو هم. قرار گرفتند 

در حاليكه سازمان تأمين اجتماعي در سازمان بيمه سالمت جزو سياست هاي بنيان برانداز دولت بر عليه سازمان تأمين اجتماعي است 



 

 

و از ماليات ممانعت از اختالس و رانت و سودجويي  ؛ودجه دولتي ب كاهشاز نه از اندوخته كارگران بلكه دولت مي بايست هزينه آنها را 

نند و يا براي طرح دولت و مجلس مي خواهند از جيب سازمان براي ترويج ازدياد جمعيت استفاده ك اما .نمود سرمايه داران تأمين مي 

ر زايي و نظاير آن و همچنين طرح بازنشستگي طبق قانون نوسازي صنايع كه دولت مي بايست هزينه آنرا تأمين مي كرد ب هاي اشتغال

بايد از دست اندازي ؛ سوء استفاده و سرقت منابع سازمان از طرف دولت و مجلس جلوگيري .  ندسازمان تأمين اجتماعي قرار داد دوش

  .كرد 

بازنشستگان و كارگران كه ثروت امروزي را توليد كرده اند ؛ امروزه به فراموش شده گان اقشار اجتماعي تبديل شده و يا از نظر حاكميت 

  خود و خانواده شان كه حدود هشت ميليون جمعيت را تشكيل مي دهند مازاد بر جمعيت كشور محسوب مي شوند 

   

  در قانون تأمين اجتماعياصالحيه جديد دولت 

  

كنوني را در نظر بگيريد و تصور كنيد حال اين حقوق اندك و ناچيز فقر شديد را و تورم افسار گسيخته شرايط دهشت بار اقتصادي 

اين اقدامات چيزي جز . حذف كنند تأمين اجتماعي حداقل و ناچيز كنوني را تالش كنند بعناوين مختلف قطع و يا آنرا كاهش دهند ؛ 

  مفهوم ديگري دارد ؟  تالش براي گرفتن هستي و زندگي كارگران ؛ 

  : و زواياي مختلف قابل بررسي است  از حوزه هاجتماعي تأمين ا يبررسي و تحليل اليحه اصالح

طرح بيمه و درمان تكميلي با پرداخت هزينه بعهده كارگران قرار داده است را  هزينه هااليحه دم مسئوليت پذيري در حوزه درمان ؛ عبا 

دولت به زايش و پرداخت ميزان پرداختي حق بيمه توسط كارگران را اف؛ را قانوني كرده هاي فوق العاده توسط كارگران و بازنشستگان 

بخش هايي كه درمان آن هزينه زيادي دارد را به خود . را حذف كرده است  كه يكي از وظايف مسلم دولت مي باشد تأمين اجتماعي

شرايط . است را كاهش داده تأمين اجتماعي خدمات درماني . داده است را افزايش كارگران سن بازنشستگي  . بيمار واگذار كرده است 

و  ؛ فروش بيمارستان ها و مراكز خدمات درماني را قانوني  شدت بخشيده  فتادگي را راو ازكانيل به بازنشستگي كار سخت و زيان آور 

كاهش دستمزد . د كرده و بهوا مي دهد سابقه كار كارگران را دو .هزينه هاي درماني دولت را بعهده تأمين اجتماعي گذاشته است 

در عرصه مجازي و اينترنتي مي  ؛ كهشده متعددي نگاشته و مقاالت ي زياد انجام رسي ها بر ؛ ردادر اينمو. كارگران را قانوني مي كند 

  . مراجعه نمود  توان به آنها

  

  : در اينجا به بخش هايي كه حقوق مسلم و پايه هاي كارگران را اساسا نفي مي كند اشاره مي شود  

  

چنانچه مستمري بگير بموجب قانون و حكم دادگاه از دريافت مستمري محروم شود ؛ اعضاي "اليحه اصالحيه آمده است  69در ماده  -1

  "تحت تكفل وي مي توانند استفاده كنند 

دوران  را براياز حقوق خود يعني كارگر در دوران كار مبالغي . سرمايه تأمين اجتماعي از محل اندوخته هاي كارگران ايجاد شده است 

كند آيا اگر كسي تحت عنوان قانون وي را از بهره مندي از اندوخته خود محروم .  مي كنندفتادگي و پيري  ؛ پس انداز ناتواني ؛ از كار ا

اگر كسي در سن بازنشستگي از حقوق خود محروم شود و با توجه به بيكاري وسيع و گسترده كه ؟ نيست جز بمفهوم غصب حق زندگي 

چيز ديگري آيا قطع حقوق جز بمفهوم اعالم حكم اعدام كارگران و بازنشستگان است براي جوانان و متخصصين هم كار كم 

در هيچ ) 69( ماده ذكر شده. حكومت حق ندارد افراد را از استفاده از ماحصل زندگي خود محروم كند طبق همين قانون اساسي  ؟است 

در قانون فعلي تنها سوء استفاده كننده گان از تأمين اجتماعي مشمول جرائم مي شوند و مبلغ . قانون تأمين اجتماعي وجود ندارد 

محروميت از دريافت . كسر مي شود  –جرائم بخشوده مي شود اشد دولت سرمايه دار و كارفرما باگر  –جريمه از سوء استفاده كننده 



 

 

حقوق باز نشستگان اگر يعني . شمشير در باالي سر هر بازنشسته اي است و اين خود يك . حقوق هيچ مفهوم قانوني و حقوقي ندارد 

اگر . غ يعني وي را به مرگ محكوم كرد را مطالبه كند بنا به قانون قرون وسطايي مي توان تمام حقوق وي را قطع نمود  خودواقعي 

 پنجاهها باشد بر طبق همين قانون تنتحت تكفل  شتحت تكفل نداشته باشد كل حقوق وي قطع مي شود و اگر همسر افرادبازنشسته 

واج كرده باشد ؛ تحت ااگر ازد ويسال و يا دختر  هيجده درصد ميزان دريافتي بازنشسته به همسرش مي رسد و فرزند پسر بيش از 

مستمري بگير  در صد حقوق بيست تكفل بازنشسته محسوب نمي شود و اگر فرزند واجد شرايطي داشته باشد طبق همين قانون تنها 

  .  نمايدخريد يك عدد نان در روز پول براي درخواست رد ؛ و بازنشسته مي بايست با مراجعه به افراد تحت تكفلش بوي تعلق مي گي

  

ايجاد شده است و پس از و پس از مبارزات جهاني كارگران بر عليه سرمايه داران اساسا تأمين اجتماعي يك پديده مدرن و در فرون اخير 

و حمايت نسبي از طبقات استثمار شونده و محروم پايه گذاري   نظام سرمايه داريات انكشاف و گسترش دوران سرمايه داري براي ثب

نظام تأمين يعني در دوران گله داري ؛ برده داري ؛ و فئوداليسم  دوران سرمايه داري ؛ قبل از  . تا خطر انقالب را خنثي كند شده 

كردن سفره كارگران و مردم  وقتي حاكميت سرمايه با بحران مواجه مي شود اولين اقدامش خالي اما    .ست اجتماعي فاقد معني بوده ا

تأمين اجتماعي را به مرتجع ترين و واپس مانده ترين جناح ها كه از در اين مرحله  دولتشود ؛  يتعهدات دولت محو م ؛زحمتكش بوده 

   تأمين اجتماعي بر سازمان ها را مرتضوي واپس گرا  امثال سعيد   يو افراد مي سپاردبر آمده برده و دامداري عمق فقه و قوانين دوران 

و تحت عناوين مختلف آنرا كم و كمتر كرده تا جائيكه اساسا تصميم به حذف نه  طي زمانكرده و در  خاليي ااز محتوآنرا  گمارد تا مي 

   . يگيرندتنها تأمين اجتماعي بلكه حقوق و دارايي كارگران و بازنشستگان  

  .نها قرباني مي كندپاي سرمايه داران و دولت آ نيروي كار آينده را به است بلكه  كارگران كنونياين احكام قلع و قمع نه تنها شامل حال 

  

  دستمزدها كاهش قانوني كردن 

  

حقوق كارگران و مستمري بگيران را افزايش  ؛ ي زندگيافزايش هزينه ساليانه به تناسب قانون فعلي دولت مي بايست  96طبق ماده 

بهر ميزان كه براي حفظ سرمايه تشخيص   نقض مي شود ودر عمل اين قانون ؛ فعال دهد كه بجهت عدم همبستگي و اتحاد كارگران 

حقوق و مزاياي كسر سي درصد  . در اين راستا امكان اقدام قانوني كارگران بر عليه اين بي حقوقي وجود دارد . دادند افزايش مي دهند 

ليكه امروزه تنها بميزان پك مي شود در حا ماهيانه هم اكنون بالغ بر دو ميليون تومان؛  شصت در دهه كارگران ماهيانه حداقل مزد 

كرده و  در اصالحيه جديد اين غارت دستمزد و حقوق كارگران را قانوني. پنجم آنرا بعنوان حداقل حقوق بازنشستگي پرداخت مي كنند 

و طبق كه بانك مركزي اعالم مي كند مي داند و با توجه به اينكه  رئيس بانك مركزي منتصب دولت است  يافزايش را منوط به ميزان

لت م مي كند و لذا دودرصد اعال 15درصدي افزايش قيمت ها را  300روال جديد ميزان تورم نبايد علني شود بانك مركزي هم ميزان 

در چنين حالتي براي . كارگران وجود ندارد از طرف را افزايش داده و امكان اعتراض قانوني قوق بازنشستگان درصد حقانونا همان پانزده 

  صف مي كشند در برابر كارگران و بازنشستگان هر اعتراض به ميزان دريافتي كل نظام اعم از پليس و قوه قضائيه و امنيت و غيرو 

ؤيايي نيست ؛ تصور كنيد صدها ميليارد دالري را كه تنها دولت از قبل نفت در حداقل حقوق بميزان ماهيانه دو ميليون تومان ردريافت 

در صورتيكه قاطعانه اين هزينه هاي خانمان  داده و در جاهاي غير ضروري هزينه مي كند ؛ در صد آنرا هدر  نودبيش از آمد داشته و 

زحمتكشان ؛ معلمان ؛ پرستاران ؛ آموزش و درمان را حذف و آنرا در جهت كار و توليد و پرداخت حقوق كارگران و و بيهوده برانداز 

؛ مي تواند طبقات تحت ستم و اقشار زحمتكش را براي دستيابي به يك زندگي در شأن انسان هزينه كند  و تأمين مسكن مناسب رايگان

  . !!يافته و با هر صدايي به لرزش و مخاطره نمي افتد در آنصورت امنيت ملي نيز افزايش . تأمين نمايد 



 

 

كارگران بمراتب زندگي بهتري  چنانچه بسياري از جوامعي كه چنين درآمد زير زميني را ندارند از طريق ساماندهي توليد اجتماعي ؛

  . دارند ؛ هر چند آنها هم تا كسب تمام و كمال حقوق خود هنوز فاصله دارند 

  

  

   انسوابق كار كارگر سرقت 

  

باال كشيد و بدينوسيله سال هاي زيادي از سوابق كارگران را به بهانه هاي مختلف  توانمي اليحه اصالحيه قانون تأمين اجتماعي بر طبق 

و از طرف ديگر سابقه كار براي . بطوريكه كارگران تا آنجا كه كمترين نيرويي در بدن دارند كار كنند امتيازات مكتسبه آنان را محو كرد ؛ 

  .بازنشستگي را باال برد 

دو سال اعالم مي شود و فرد حق اعتراض ظرف يك سال را دارد و در صورت  در مورد سوابق بيمه اي فرد هر: بند الف  30ماده طبق  

  هيچ اعتراضي قابل پذيرش نيست  شده ؛ عدم اعتراض فرد بيمه

كارگراني كه در يك كارگاه كار مي كنند اگر يكسال از تاريخ تصويب مي توانند نسبت به بيمه نبودن خود شكايت كنند پس از ) بند ج 

  .رسيدگي نمي باشد  مهلت مذكور سوابق قابل

افراد شاغل ظرف سه ماه در مورد ارسال ليست بيمه مي توانند اعتراض كنند در غير اينصورت تأمين اجتماعي هيچ وظيفه اي ) بند د

  . ندارد 

در روز روشن در جلوي چشم همگان و در برابر كااليي كه توسط كارگر توليد شده است سابقه كار او را به اين راحتي سرقت مي كنند و 

  به او مي گويند كه فاقد سوابق كار است پس اين همه كاال نتيجه صرف عمر چه كسي است ؟ 

 فعلي هت ترس از بيكاري مجبور است كه سكوت كند اما طبق قانون و روال گاهي كارفرما از بيمه كردن كارگر طفره مي رود  و كارگر بج

ما را ملزم به پرداخت بيمه ركارفطرح دعوي ؛ پس از دو يا پنج سال كه كارگر بعللي كار را ترك و يا اخراج شد با شكايت به اداره كار ؛ با 

ديگر نمي تواند ادعاي سابقه كار كرده و كارفرما را ملزم به  اعيقانون تأمين اجتمكارگر و جرائم ديركرد مي نمايد اما طبق اصالحيه 

فهوم پذيرش اخراج و مواجه با غول بيكاري در حين كار طرح دعوي كند اين بم بخواهدكارگر اگر  اما. پرداخت حق بيمه خود نمايد 

  .است 

را به كار در  كارگران تمام اين بندهاي قانوني در واقع زنجيرهايي در پاي نيروي كارند تا آنها را از دستيابي به حقوق خود باز دارد و 

  .د نشرايط برده وار مجبور كن

  

  افزايش سن بازنشستگي كارگران 

  

سطح حقوق كارگران را در آستانه . سال افزايش مي دهد   پنجيكجا  36ماده  2عدالت محور سن بازنشستگي را طبق تبصره  حاكميت

حداقل سن بازنشستگي را باال مي برد و شرايط استفاده از كارافتادگي را . سال طول كاركرد كاهش مي دهد  30بازنشستگي با احتساب 

ان و بازنشستگان را از دستيابي به سخت تر مي كند شرايط دريافت بازمانده گان متوفي را تنگتر و دشوار تر مي كند و تمامي كارگر

  . ماحصل دسترنج خود كه طي سي سال كار درسازمان تأمين اجتماعي اندوخته اند محروم مي كند 

  سني حذف مي شود ) بلحاظ ( در اين راستا امكان بازنشستگي كارگران در ازاء ده سال سابقه پرداخت حق بيمه 

  .بسيار سخت مي شود  شرايط بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور

  . كند را تشديد از كارگران  درجه و طول استثمار با هر وسيله و از راههاي مختلف دولت تالش مي كند 



 

 

  

  : بدوش كارگران افزايش هزينه ها 

  

آن هيأت مديره  4در صد افزايش مي يابد و طي تبصره  9در صد به  7سهم كارگر در پرداخت حق بيمه از : اليحه اصالحيه  17ماده وفق 

در  30نهايت به ....... و 15 -13 - 11تأمين اجتماعي در هر سه سال مي تواند سهم كارگر دو در صد افزايش دهد يعني به ) امناء ( 

دولت را حذف كند و بدين  در صد سهم 3و از طرف ديگر همين اليحه به هيأت امناء تأمين اجتماعي مجوز مي دهد كه  هم برساندصد 

  . قرار مي گيرد  اف و تمام هزينه ها بدوش كارگرانترتيب دولت سرمايه داران و كارفرمايان از تأمين هزينه كاران مع

  

  : كاهش خدمات بيمه اي 

  

افرادي كه كمتر هزينه كنند از مقررات تشويقي بهره مند مي شوند و افرادي كه بيشتر از ميانگين استفاده كنند  1تبصره  34ماده طبق 

  موظف به پرداخت فرانشيز مي باشند 

  . قرار دارد وسايل كمك پزشكي بر عهده افراد بيمه شده  تهيه : 4تبصره  34ماده 

نه  ناراحتي هاي مختلف زود رس شده ؛دچار ؛ كار سخت و زيان آوربجهت شرايط كه  كارگر و بخصوص بازنشسته اي: در اليحه جديد  

؛ لوازم پزشكي را هم در اين تورم افسار پرداخت نمايد شخصا آنرا مي بايست  هزينه در صورت استفاده  است و بيمه تكميلي فاقد تنها 

ه آن از هزينه متوسط بيمه شده گان بيشتر باشد بايد خودش تأمين كند و طبق اصالحيه حتي درمان پايه را هم كه هزينبايد گسيخته 

  .  متقبل شود

كمك نمايند  مي برند از نظر هزينهجسمي رنج كه از ناراحتي بيشتر  كارگراني بتوانند  بهبطور عموم كارگران  براي آنكهبا اين قانون 

درمان را متوسط هزينه  -مصرف آن بدون  –آنستكه همه تصميم بگيرند با مراجعات بي مورد به پزشك و دريافت دارو يكي از راهكار ها 

  . كه دچار مشكالت زياد جسماني هستند مبلغ كمتري خواهند پرداخت  كارگراني ؛ هزينه متوسط درمانال رفتن با با. باال ببرند 

مطابق قانون فعلي استفاده از خدمات درماني مراكز ملكي سازمان تأمين اجتماعي براي تمامي بيمه شده گان اصلي و خانواده كارگر 

و تعيين سقف براي استفاده از خدمات درماني ؛ . ود اصالحيه الزام ارائه خدمات رايگان حذف مي ش 34ماده  1تبصره رايگان است اما 

  . سالمت و عمر بازنشستگان را نشانه رفته است 

لي ارائه خدمات در زمان بروز حوادث ؛ بيماري ها و بارداري از جمله حمايت هاي الزام آور قانون فع 3بموجب بندهاي الف و ب از ماده 

  . در قانون جديد حذف شده است  اما اين مواردبراي سازمان تأمين اجتماعي در اين قانون است ؛ 

  .وظايف دولت در حوزه بهداشت عمومي به سازمان تأمين اجتماعي منتقل مي شود در اليحه اصالحيه  ؛ 

از ابتالء و يا درمان بيماري و يا در صورت مصدوميت  يي خدماتي است كه براي جلوگيرنماخدمات بهداشتي و در 18بند  1اده طبق مبر 

قانوني كه بعدا تدوين و  – بر اثر حادثه و يا بارداري و زايمان به بيمه شده اصلي و تبعي بطور مستقيم و يا غير مستقيم بر اساس قانون

  . ارائه مي شود   - كليه خدمات بيمه اي را ملغي مي كند

  )اصالحيه  50ماده ( غرامت دستمزد ناشي از بيماري نصف آخرين دستمزد كارگر است 

كار افتاده مي از جمله سخت تر كردن شرايط بيمه شده گان است كارگراني كه در اثر حادثه و سوانح حين كار دچار مشكل جسمي و از 

باشند مي بايست از سه ماه قبل حق بيمه پرداخته باشند يعني اگر كارگري در ماه اول و يا دوم كار خود ؛بر اثر نداشتن لوازم ايمني و 

  )اليحه اصالحيه 40ذيل ماده . ( حفاظت الزم ؛ دچار حادثه گرديد مورد حمايت بيمه اي قرار نمي گيرد 

  كليه اين خدمات بر طبق قانون فعلي بطور مصرح جزو وظايف دولت است اين در حالي استكه ارائه 



 

 

اصالحيه دولت جمهوري اسالمي در تمامي ابعاد به قطع و حرس كردن حمايت ها و امتيازات ناداشته كارگران و بازنشستگان در اين 

  .جهنم تورم شده است 

  

  قانوني كردن فروش بيمارستان ها و مراكز خدماتي 

  

مي تواند كليه بيمارستان ها و مراكز درماني خود را به بخش خصوصي تأمين اجتماعي هيأت امناء سازمان  ؛ اصالحيه اليحهبر طبق 

واگذار كرده و كارگران و بازنشستگان موظف به پرداخت طبق تعرفه بخش خصوصي بوده و سازمان تأمين اجتماعي بخشي از هزينه را 

ت مراكز درماني ملي به معني خصوصي سازي است و با وظايف سازمان تأمين اجتماعي بعنوان يك نهاد واگذاري مديري .جبران نمايد 

انتقال بيمه شده گان مراجعه كننده به مراكز درماني خصوصي بمفهوم جلوگيري از درمان بيمه شده . عمومي غير دولتي منافات دارد 

  . گان را نشانه مي گيرد گان است و سالمتي ؛ هستي و زندگي كارگران و بازنشست

  

  ضرورت مقابله كارگران با طرح هاي خانمان برانداز 

  

ر گير مي كند و در خانه ه سكوت در شرايط كنوني كه تورم همه هستي كارگران را مي بلعد و در شرايطي كه فقر و فالكت را خانمان

كارگران را دارد  اسارت بيشتركه  )سرمايه داران براي(سكوت در مقابل چنين اليحه هاي اصالحي ؟؟  .كارگر و زحمتكشي را مي زند 

نبايد در كناري نشست و شاهد مرگ تدريجي و زجر كش شدن خود و خانواده خود بود ما بسياريم . احكام مرگ نيست چيزي جز تأييد 

بايد بررسي و تحليل بحث ها در مورد اصالحيه قانون تأمين اجتماعي را در ميان تمام محافل كارگري در هنگام كار ؛ در ؛ ما اكثريتم ؛ 

  .اوقات استراحت و نهار و مجامع و محافل كارگري طرح  و مورد بررسي قرار داد 

بحث و بررسي و در مورد چگونگي ناكام گذاشتن در ميان دانشجويان و جوانان الزم است بطور وسيع و گسترده در مورد اليحه جديد 

با چنين قوانيني را بميان دانش آموزان متوسطه انتقال  تبايد حتي بتوان مخالف. چنين اليحه هاي ضد نيروي كار تصميم گيري نمود 

داده و حقوق مسلم خود  گر با حضور ميليوني خود حركت كنيم در اولين گام هاي خود مي توانيم طرح هاي خانمان سوز را بر بادا . داد

  :را محقق كنيم كه همان 

 000/000/2 كه حداقل دريافت حداقل حقوق برابر خط فقر حفظ قدرت خريد حقوق دريافتي اولين هدف اصلي كارگران است و امروزه 

  . مي بايست مد نظر قرار گيرد  بعنوان حقوق پايه  ماهيانه

  كليه افراد خانواده كارگران و ديگر زحمتكشان  برقراري بيمه كامل پايه و تكميلي رايگان براي

  تحصيالت رايگان براي تمامي خانواده هاي كارگري و زحمتكشان 

  بيكاران و تا ايجاد شغل مناسب  با حقوق انساني كليه دريافت حقوق مكفي براي 

  . طنين انداز كنيم  هم طبقه اي هايمان در سراسر جهان و براي اين اهداف بايد صداي اعتراض خود را در سراسر ايران و همچنين 

  

  

  جمعي از كارگران و بازنشستگان   


