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  اميــــــد

  شمارة صفر          مكانيك-نشرية جمعي از بازنشستگان فلزكار
  

هاي  سابقة اشتغال در كارگاهبازنشستگاني كه گروهي از 
اند، اقدام به انتشار اين  مكانيك را داشته-صنف فلزكار

هاي عاجل  اند. هدف ناشرين، طرح خواسته نامه نموده گاه
واسطة نقض قانون  بازنشستگان و احياي حقوقي است كه به

اساسي، سوء مديريت سازمان تأمين اجتماعي و دور شدن از 
عمومي، بي توجهي به منافع عموم اهداف بنيادي اين نهاد 

كارگران و بازنشستگان، و اسارت در چنبرة دالل بازي با 
  سرماية هاي عمومي، از دست رفته است.

  هاي ما در اين مرحله، عبارتست از: ترين خواسته عمده
باال بردن حداقل مستمري بازنشستگان به ميزان حداقل -1

  .دستمزد
ي جمهوري اسالمي ايران قانون اساس 29با توجه به اصل -2

(خدمات بهداشتي و درماني حقي است همگاني و دولت 
هاي فوق را براي يك يك افراد كشور  مكلف است حمايت

چنين مفاد قرارداد سازمان تامين اجتماعي با  همو  ؛تامين كند)
 :اجراي موارد زير هستيمهر بيمه شده، ما خواستار 

و درماني در  رايگان شدن كليه خدمات بهداشتي الف)
  .مكانهاي متعلق به سازمان و طرف قرارداد با سازمان

ارتقا بيمه تكميلي بازنشستگان تا تا زمان اجراي بند الف،  ب)
تمامي موارد بهداشتي و درماني (نظير دندانپزشكي  حد شمول

  .و.... )
 گردي ايرانكيفي تفريحات، ورزش، سفرهاي  كمي وارتقا -3

 .و زيارتي بازنشستگان
كار گماري فرزندان بازنشستگان در  هتالش در جهت ب-4
سسات توليدي و خدماتي وابسته به سازمان تامين اجتماعي ؤم

  ).(ضمن رعايت اصل شايسته ساالري
تر، سينما، أها، ت رايگان شدن تردد شهري، بازديد از موزه-5

  .استخر و.... جهت بازنشستگان در سراسر كشور
ها و امكانات  هاي تردد بين شهري، هتل مين بخشي از هزينهأت-6

مسافرتي براي بازنشستگان توسط سازمان تامين اجتماعي 
 ).(حمايت از توريسم داخلي

.مندان توسط سازمان تامين اجتماعي سال هاي هايجاد خان-7
  

  شما هم؟!آقاي رئيس جمهور، 
به مجلس،  98دي، در زمان ارائة اليحة بودجة  4روز سه شنبه 

آقاي رئيس جمهور سخناني بر زبان آوردند كه ماية تعجب 
  بسياري از كارشناسان شد.

زماني وقتي مشكلي «ايشان در بخشي از سخنان خود گفتند: 
رفتيم. صندوق بازنشستگي  داشتيم به سمت صندوق ها مي

كرد.  يره مالي داشت كه به دولت كمك ميآنقدر پول و ذخ
در يك مقطعي  .در زمان جنگ در شرايطي اين كار را كرديم

از صندوق كمك گرفتيم. اين صندوق كه به دولت كمك مي 
شنونده تصور ». كرد ، امروز ببينيد به چه روزگاري افتاده است

كند كه ايشان در ادامه خواهد گفت: ما متأسفيم كه با در  مي
   ها، با هاي نئوليبرالي، با خصوصي سازي گرفتن سياستپيش 

  رسد؟ فروش مي آيا شستا به
نمايندة كارگران در –، علي خدايي 23/9/97 روز جمعه

مطلب مهمي را در كانال تلگرام خود  -عالي كار شوراي
  كه هشدار آميز و نگران كننده است. نوشته 

 خدا بنام

 تلخ را عزيزان شما جمعه كه رفتم كلنجار خودم با هرچه
 !نشد نكنم،

 و خودم به نكنم ارسال و ننويسم االن اگر كردم احساس
 .ام كرده جفا شما

 ارشد مشاور، آشنا الدين حسام مصاحبه كه اينست حقيقت
 به را احتماالت از بسياري پويا انديشه نشريه با جمهور رييس
 .كرد تبديل يقين

 براي رفته رفاه وزارت به شريعتمداري آقاي« :گفته آشنا 
          ... جمهور رئيس آقايكهاين
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  ادامة آقاي رئيس جمهور...

هاي دولتي به بخش  ها، با واگذاري بنگاه مقررات زدايي
ها (كه تخلف  خصوصي غير مولد و عدم نظارت بر اهليت آن

از همين قانون خانمان برانداز است)، با ميدان دادن به 
ها و مؤسسات اعتباري غير قانوني، با  هاي مالي و بانك سرمايه

ولتي و هاي فرار آسان براي كارفرمايان د باز كردن راه
خصوصي از پرداخت حق بيمه، با استقراض سنگين از سازمان 

 3تأمين اجتماعي و خالي كردن صندوق، با عدم پرداخت %
هزار  180سهم دولت در طول ساليان و نهايتاً بدهي عظيم 

ميليارد توماني به سازمان تأمين اجتماعي (به صندوقي كه 
ايم كه  كردهمنابعش متعلق به مردم است نه دولت)، وادارش 

هزار ميليارد تومان از بانك رفاه كارگران وام بگيرد و به  30
  حساب كارگران سود بانك را بپردازد. 

كند كه ايشان خواهد گفت: براي جلوگيري  شنونده تصور مي
از ورود خسارت بيشتر به اين سازمان عمومي (و نه دولتي)، 

وني فوري، فوراً بدهي خود را خواهيم پرداخت؛ با لوايح قان
 جلوي فرار از پرداخت حق بيمه را خواهيم گرفت؛ 

ها و برگرداندن اموال عمومي واگذار  بوسيلة ملي كردن بانك
 سرعت باال خواهيم برد تا منابع مالي  شده، سطح اشتغال را به

گفت: جلوي واگذاري  سازمان ترميم شود. ايشان بايد مي
گرفت تا كارگران هزينة ده به شستا را خواهيم  هاي زيان بنگاه

  ها را نپردازند.... سوء مديريت و اختالس
هزار ميليارد  81«اما زهي خيال باطل! ايشان چنين فرمودند: 

ها را  ها است. چه زماني بايد صندوق تومان براي بخش صندوق
ها از  در مسير درست قرار دهيم تا كي بايد بودجه صندوق

گذاري براي  بودجه ساالنه پرداخت شود؟ پس اين همه سرمايه
عجب!؟ سازمان تأمين اجتماعي بدهكار ». صندوق چه بود؟

در مسير «چه موقع دولت هم هست و بايد پاسخ دهد كه 
  قرار خواهد گرفت!» درست

 6500سال پيش، دولت آقاي خاتمي،  13آقاي رئيس جمهور! 
هزار  180ميليارد بدهي به سازمان داشت. اين بدهي اينك به 

ميليارد تومان رسيده است. شما بايد پاسخ دهيد كه با اموال 
 ايد، نه سازمان. شما در قانون بودجة سال كارگران چه كرده

  ايد. آيا هاي خود را تعهد كرده تر از نيمي از بدهي ، كم98
  

  رسد؟ فروش مي ادامة آيا شستا به

 فساد عامل را شستا چون كند، واگذار را شستا دارد اصرار
 كسي تنها كه داده را تشخيص اين جمهور رئيس. داند مي
 آقاي كند، تمام را كار اين و بايستد تواند مي كه

 ».است شريعتمداري

 و محترم جمهور رييس با آشنا آقاي قرابت به توجه با پس
 انتشار از پس( اخير روز 3 ظرف وي اظهارات تكذيب عدم

 :است شده مشخص) عمومي

 بركنار را ربيعي تا داده سبز چراغ مجلس به كه آنكس_1
 است بوده محترم دولت كنند

 فروش برابر در ايستادگي ،ربيعي بركناري دليل _2
 .است بوده شستا هاي بنگاه ضابطه بي

 اين در آنهم است داده فروش به تعهد شريعتمداري _3
 !اقتصادي تالطمات

 پذيرش به حاضر اش كارگري ةسبق بدليل ،لطفي قاعدتاً _4
 .است نبوده وزيرفعلي دستور كردن عملياتي و
 و آمده ها بنگاه فروش در تسريع پذيرش با فر رضواني _5
 .ندارد اين از غير موريتيأم

 به نسبت تلويحاً كه بود زده درستي حدس پور قاضي _6
 .بود داده هشدار شريعتمداري به ها بنگاه واگذاري شيوه

 
 !باشد؟ فساد عامل ميتواند چگونه شستا اما و 

 از كه هنگامي ،جمهور رييس اطالعات و دانش با فردي
 به را پيكان نوك ميكند، صحبت شستا بودن فساد عامل
 اين و. مجلس: ندارد نقش آن در دولت كه ميگيرد سمتي
 را آن آخرش استيضاح در ربيعي كه است اي نكته همان

 !ديد را آن جزاي و كرد عيان بوضوح
 رييس و دولت تصميم نوع است تعجب ةماي آنچه اما

 را ها دخالت جلوي آنكه جاي هب .است محترم جمهور
 به پرداختن جاي هب! كنند محو ميخواهند را اموال بگيرند،
 دستور فقرا جيب از و پردازند مي ها معلول به ،ها علت

 !ميدهند
  ...                 حتي و كارگري ةجامع
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  ادامة آقاي رئيس جمهور...

هم تعهد نموده بوديد  97ايد كه در بودجة سال  كرده فراموش
هزار ميليارد تومان از بدهي خود را بپردازيد، ولي عمل  50

  نكرديد؟
تأمين اجتماعي «شما با يك روحية عالي در مجلس فرموديد: 

طور است.  . حتماً همين»كه امروز بايد روي پاي خود بايستيد
كنيد كه پرداخت بخشي از  اما تا زماني كه شما وانمود مي

اين طريق  بدهي دولت به سازمان، كمك به سازمان است، و به
به صحت شايعات مربوط به خصوصي سازي سازمان دامن 

اي خود بايستد.زنيد، امكان ندارد سازمان روي پ مي
  
  

  آذر بازنشستگان 27گزارشي از تجمع 
  

آذر جمعي از  27به گزارش خبرنگار ايلنا، صبح روز 
بازنشستگان كشوري مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع 

ها نيز بازنشستگان  كردند؛ همزمان در برخي از شهرستان
 كشوري مقابل سازمان برنامه و بودجه جمع شدند.صندوق 

اين بازنشستگان بخشي از مطالبات خود را به صورت زير 
  عنوان كردند:

افزايش حقوق باالتر از خط فقر كارشناسي شده،  -
مطابق باسطح استانداردهاي زندگي امروز و تضمين 

  پرداخت به موقع آن.
 اي لغو بيمه تكميلي و برقراري يك سيستم پايه -

  درمان موثر ، كار آمد و رايگان.

همسان سازي حقوق  -
ها و اجراي قانون مديريت 
خدمات كشوري مصوب 

جهت برون رفت از  1386سال
  خط فقر.

اعاده و احياي مجدد  -
هايمان  منابع عظيم صندوق

(نظير برگشت كسورات سهم 
درمان از خزانه به تامين 
اجتماعي) كنترل و نظارت مستقيم توسط نمايندگان 

هاي  مستقل و منتخب بازنشستگان بر صندوق
ها، اموال و  بازنشستگي براي صيانت از دارايي

  هاي آنها. امكانات و ظرفيت
هاي مستقل بازنشستگان و  به رسميت شناختن تشكل -

تضمين فعاليتهاي آزادانه آنان در جهت پيگيري 
  مطالباتشان.

بازنشستگان كشوري پيش از اين نيز بارها در اعتراض به 
وضعيت معيشتي خود اعتراض كرده بودند؛ اكنون در آستانه 

سازي  ارائه اليحه بودجه به مجلس، نسبت به سهم كم همسان
گويند  (فقط دو هزار ميليارد تومان) اعتراض دارند و مي

   بازنشستگان ديده شود.بايستي در تنظيم بودجه، مطالبات 
 

 

  رسد؟ فروش مي ادامة آيا شستا به

 منابع صرف و داري بنگاه از خروج با ،كارفرمايي ةجامع
 موافق سودآور هاي بخش در گذاري سرمايه در حاصله
 هاي هزينه پرداخت و{اموال سازمان}  فروش با اما ،است
 بشدت آن درآمدهاي محل از ماهانه مستمري و جاري
 .است مخالف

  د:مكانيك بپيوندي-به گروه تلگرام بازنشستگان فلزكار
@baz_felez 
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  دست گيرند و نيروهاي كار، كنترل اموال خود را بهبازنشستگان 

 

رانان  سخنبرگزار شد. » پرسش«در مؤسسة  آيي مگرده، 6/10/97 شنبه پنجروز 
 ،»طبقاتي تضاد و سازي خصوصي«با موضوع  دانا رئيسفريبرز  ، آقاياناين نشست

با  مالجو محمدو  »سازي خصوصي برابر در گام نخستين« با موضوع پرويز صداقت
اي به  هر يك از زاويه »ها توده از مالكيت سلب چون هم سازي خصوصي« موضوع
بار خصوصي سازي در ايران  فاجعه آثار و عواقب ،گيري تاريخ شكلبررسي 

  پرداختند.
در جهان و ايران  هاي نئوليبراليستي حاكميت سياست دانا ضمن مرور تاريخرئيس 

هاي  خواستار آن شد كه در عين هوشياري در مقابل توطئه ظرف نيم قرن اخير،
  استرداد اموال خصوصي شده به مردم، برپا گردد. امپرياليستي، جنبشي براي

شكر هفت تپه و مخابرات) را با  صداقت، دو نمونه از خصوصي سازي (نيپرويز 
واگذاري ذكر جزييات و ارقام برشمرد و نشان داد كه اين عمل، چيزي جز 

ها، براي رفاه مردم هزينه  بايست از محل سود آن دولت ميه ك–هاي سود ده  بنگاه
نبوده  دهاي خو حاكميت بر داراييبه بخش خصوصي و محروميت مردم از  -كند

ارزيد، اما آن را  ميليون دالر مي 223شكر هفت تپه، در زمان واگذاري  ني است.
قيمت واقعي آن، به دو شركت صوري  1ميليارد توماني (% 6يك پيش پرداخت با 

  كه وجود خارجي نداشتند) واگذار كردند.
هاي  ائة آماري از ميزان واگذاري بنگاهادامة برنامه، محمد مالجو ضمن اردر 

هزار ميليون  200تا كنون بالغ بر ن ساخت كه ادولتي و ملي به غير، خاطر نش
  هاي خصوصي و شبه دولتي واگذار شده است. تومان از اموال مردم، به بخش

اعالم گو نيستند. وي  جديد، به هيچ نهاد و نيروي منبعث از مردم، پاسخمالكان 
به در مقابل بخشي از بدهي دولت هاي دولتي كه  دسته از دارايي كرد كه آن

مالكان اصلي  ارتظزير ن هاي رفاه و سازمان تأمين اجتماعي واگذار شده، صندوق
جنبش مردم فة وظي قرار ندارد. -نيروهاي كار و بازنشستگانيعني –ها  اين صندوق

ولت دآن است كه ضمن درخواست بازگشت اموال خصوصي شده به 
 ها، در زير نظارت دموكراتيك دموكراتيك، مالكان اموال شستا و ديگر صندوق

  نيروهاي كار و بازنشستگان درآيد.

  ها، با هم زردها و بازنشسته جليقه

اند: قرمزها  ها متنوع تر شده هاي جليقه رنگ
فيدها ، س)هاي كارگري (اعضاي اتحاديه

  ها هم پيوستند. (پرستاران اعتصابي)، و آبي
ميان جمعيت، تعداد زيادي بازنشسته هم به در 

هاي ضد  هم به سياستخورد. آنان  چشم مي
 ندمعتقدنان آكارگري ماكرون اعتراض دارند. 

هاي بزرگ افزايش يابد.  كه بايد ماليات شركت
حقوق كارگران و  الياتمدر مقابل، 

  بازنشستگان بايد كاهش يابد.
 اركآذر، كنفدراسيون عمومي  27سه شنبه روز 

گرفت  يماي، تصم فرانسه (ث.ژ.ت) طي جلسه
و  هاي مهاجران كه موضوع دفاع از خواسته

ود، درون دستور كار خبازنشستگان را هم در 
بيكاران، اينك  جنبش جليقه زردها قرار دهد.
گران، كشاورزان،  كارگران، كارمندان، صنعت

از زن و همه – ، پرستارانداران كوچك مغازه
هاي ابتدايي خود مبني  بطور فعال خواسته -مرد

ات بر سوخت را، به بر توقف افزايش مالي
  اند. هاي ضد نئوليبراليستي ارتقا داده خواسته
فرانسه، به اين  سنديكاهاي كارگرياينك 

انديشند كه چگونه بتوانند جنبش بدون  مي
هاي مترقي آنان را، به  سازمان مردم و خواسته

  وند بزنند.تة سنديكاها پيجنبش سازمان ياف
كارگران  25در اين است كه تنها %مشكل 

 اطالعاتديگر،  75عضو سنديكا هستند و %
كنند كه نظرشان  دريافت مي خود را از منابعي

  در مورد سنديكاها، مثبت نيست.


