
  
اعتراض و فرياد خود را عليه سياستهاى حكومت اسالمى و سازمان اعتراض و فرياد خود را عليه سياستهاى حكومت اسالمى و سازمان 

!!تامين اجتماعى آن رساتر آنيمتامين اجتماعى آن رساتر آنيم  
 

در حاليکه کارگران تهران در اعتراض به نحوه عملکرد سازمان تامين اجتماعی در خصوص اجرای قانون 
قابل اين بازنشستگی بيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور، در حال تدارک تجمع اعتراضی در م

امروز يکی از کارگران نساجی کاشان در اعتراض به سازمان تامين اجتماعی، اقدام به خود . سازمان هستند
سوزی کرد و با ريختن بنزين بر روی خود، قصد خود سوزی داشت که با دخالت به موقع کارگران و مردم 

.نجات يافت  
 

 نفر از کارگران 80که تامين اجتماعی کاشان خود سوزی کارگر کاشانی در شرايطی اتفاق افتاده است 
نساجی کاشان را که قبًال بازنشستگی پيش از موعد آنان را تائيد کرده بود به علت مشکالت تنظيم ليست بيمه، 

 نفر از کارگران کارخانه های ريسندگی و 80اين در حاليست که اين . دستور به برگشت به کار داده است
ه نساجی کاشان، سالهاست در شرايط بسيار سخت و طاقت فرسا کار کرده اند و کار بافندگی کاشان و کارخان

اينک با کار شکنی سازمان تامين اجتماعی . آنها به مثابه مشاغل سخت و زيان آور برسميت شناخته شده است
يمه تنظيمی و بورکراسی پيچيده و غير انسانی که اساسًا به نفع کار فرمايان است و به بهانه نواقص ليست ب

سالهای گذشته، اين سازمان، مانع از بازنشستگی کارگران شده و اعالم کرده است که کارگران بايد دو باره به 
اين درحاليست که کارفرما از پذيرش کارگران خود داری می کند و کارگران بين . سرکار خود برگردند

.سازمان تامين اجتماعی و کارخانه سرگردان هستند  
 

 با صدور 1378حاکيست که کارخانه نساجی و کارخانه ريسندگی و بافندگی کاشان که در سال گزارشات 
 کارگر ديگر خود 500 کارگر خود را بازنشسته و 1500 کارگر فعاليت ميکردند، طی سالهای اخير 5600

 50ه و  ماه است که حقوق و دستمزدهایشان پرداخت نشد8کارگران اين دو کارخانه . را اخراج کرده است
.  را دريافت نکرده اند81 و 80درصد عيدی آنها در دست کارفرماست و کارگران بن های سال   

 
نامه های اعتراضی کارگران به نهادهای مختلف حکومتی از جمله سازمان تامين اجتماعی، ادارات کل کار، 

واب گذاشته شد، و يا با استانداری اصفهان فرمانداری کاشان و بسياری ديگر از ارگانهای حکومتی بی  ج
.وعده و وعيد و قول و قرارهای توخالی، کارگران را سر دوانده اند  

 
بی سبب نيست که اينک فرياد اعتراض عليه سياست ضد کارگری حکومت اسالمی و سازمان تامين  

 خبرها حاکيست که پرسنل فنی و رانندگان شرکت واحد. اجتماعی آن در سراسر کشور به  گوش می رسد
اتوبوسرانی تهران نيز می خواهند يک روز دست  از کار کشيده و در مقابل سازمان تامين اجتماعی تحصن 

. کنند تا مراتب اعتراض خود را به نحوه اجرای قانون باز نشستگی پيش از موعد اعالم کنند  
 

و اعتراضات برحق  راه کارگر ضمن پشتيبانی از خواست کارگران ايران –سازمان کارگران انقالبی ايران 
آنان، کارگران پيشرو را دعوت می کند که برای فائق شدن بر روحيه درماندگی ويأس بر کارگران، با 

سازمان دادن يک جنبش اعتراضی گسترده در اتحاد با ديگر مزد بگيران کشور، عليه سياست های ضد 
برای بيمه بيکاری مکفی برای کارگری رژيم اسالمی، عليه سياست خصوصی سازی، برای تأمين اجتماعی، 

همه بيکاران، برای بيمه، بازنشستگی کامل و افزايش دستمزدها متناسب با تورم و هزينه های يک خانواده 
بی شک شرايط اجتماعی داخلی و . اقدامات خود را در پيوند با ديگر پيشروان جنبش های اجتماعی تشديد کنند

 برابری فراهم ساخته است و –زمان ديگری برای جنبش آزادی بين المللی کنونی، شرايط را پيش از هر 



پيشروان کارگری می بايست لحظه کنونی را برای رسا کردن فرياد عدا لت  خواهانه و حق طلبانه کارگران 
.و مزد بگيران ايران در يابند  
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