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  ٢٠١٧ اگست ٢۶

 :]متقاعدان[جنبش بازنشستگان
  ايجاد تشکل مستقل برای دستيابی به خواست ھای ميليون ھا بازنشسته

 ۀ براساس فراخوان عمومی از سوی فعاالن حقوق بازنشسته ھا، گروه ھای بازنشست١٣٩٦ ]اسد[ مرداد٣١در تاريخ 

يکی از گروه . کشوری، لشکری و تأمين اجتماعی اقدام به يک تجمع اعترضی در مقابل مجلس شورای اسالمی کردند

ری از بازنشستگان و ھمچنين جمعيت کثي. بود» گروه اتحاد بازنشستگان«ھای اصلی ِفراخوان دھندۀ اين گردھمائی 

گروه ھائی از شاغالن و مزد بگيران برای ھمبستگی با جنبش بازنشستگان از بيشتر شھرھای ايران در محل تجمع 

 صبح اعالم کرده بودند، اما توده ھای مشتاق با روحيه ای جسورانه و با ١٠گرچه زمان تجمع را ساعت . حضور يافتند

 دسته دسته از خيابان ھای اطراف مجلس در ميدان بھارستان و ايستگاه مترو به سمت عزمی راسخ پيش از وقت موعد،

در ھمان دقايق اول جمعيت ِ چشم گيری با در دست داشتن پالکارت و . ضلع جنوب شرقی مجلس گسيل می شدند

عيتی حدود دو تا جم. ی که بر روی آن شعار ھا و خواست ھای بازنشستگان نوشته شده بود در محل حاضر شدندئبنرھا

 ھزار نفر می زدند، زيرا عده ای در پياده روھا ايستاده ٤برخی تخمين (سه ھزار نفر در اين تظاھرات حضور داشتند 

اخبار و گزارش ھای اين تظاھرات و راه پيمائی کمابيش توسط رسانه ھای خبری، گروه ھای فراخوان دھنده و ). بودند

 اخير بوده ۀکسيون ھای موفق دورا نيروھا و تشکل ھا اين تجمع يکی از ۀ اذعان ھمبه. شبکه ھا انعکاس داده شده است

به اين دليل که خالف دوره ھای پيشين و ھمچنين خالف تمايل برخی افراد و تشکل ھای رفرميست، اين بار . است

و مذاکرات بی نتيجه بودند و با تأکيد، مخالف ھرگونه نامه نگاری » گروه اتحاد بازنشستگان«فراخوان دھندگان به ويژه 

به داليل موفقيت و نقاط قوت و .  در قطعنامه ھم بيان کرده بودندااين موضوع را بر يک بنر با خط درشت نوشته و حت

  : ضعف اين تجمع می پردازيم

گی  اجتماعی و اقتصادی شرکت کنندگان و مشکالت بزرگی که ريشه در مناسبات عينی زندایانگيزۀ قوی و منش: يکم

در نتيجه تنھا با پيگيری خودِ  . وۀ بيان و پيشبرد آنھا را می طلبدحآنھا دارد و ناگزير تغييراتی اساسی در خواست ھا و ن

 حق طلبانه و آزادی خواھانه بدل گشته است می ۀبازنشستگان برای طرح مطالبات شان که مدت ھاست به يک مبارز

تداوم اين مبارزات حق طلبانه موجب . ئی مزدبگيران از آن به نتيجه برسدتواند با پيشبرد جنبش بازنشستگان و پشتيبا

ھمۀ ھمدردانی که با خواست مشترک پشت شعارھای : پختگی و آموزش ديدگی فعاالن جنبش بازنشستگان شده است

 به ءل و اتکاملموسی که واقعيت زندگی اجتماعی آنھا را منعکس می کند متحد شده اند و روابط دوستانه، اعتماد متقاب

اين واقعيتی است که بازنشستگان را متحد و مصمم ساخته و به دوستان ھم پيمان . خود و جمع خود را تجربه کرده اند
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کشوری و لشکری و تأمين » گروه اتحاد بازنشستگان«ھمين عوامل و انگيزه ھا موجب تشکيل . تبديل کرده است

  . يده استاجتماعی و پشتيبانان و ياری رسانان آنھا گرد

اشتراک منافع نيروھای بازنشسته از يک سو، و سرخوردگی و رويگردانی از روش ھای چانه زنی و مذاکره ھای : دوم

والن حکومتی از سوی ديگر، موجب شده است که بازنشستگان به ايجاد سازماندھی ؤبی نتيجه و اتالف وقت با مس

 مجلس، دولت ۀبدون چشم داشت و توھم به وعده ھای پوچ و بی پايمستقل ِ خود روی آورند و با اعتماد به نيروی خود 

گروه اتحاد «ديگر دراز کنند و  و سازمان ھای رسمی و فرمايشی بازنشستگان، دستان ھمياری خود را به سوی يک

ی است که ئ نظر جمع و سازماندھی دموکراتيک و شوراۀساختاراين تشکل برپاي. را به وجود آورند» بازنشستگان

  .  در پيشبرد اھداف تشکل و منافع جمع و حفظ آن، صاحب رأی و نظر ھستندءرکدام از اعضاھ

ی و دموکراتيک خود ھمراه با فعاالن ديگر اقدام به برنامه ريزی ئ ساختار شوراۀبرپاي» گروه اتحاد بازنشستگان«: سوم

  .  به پيش بردندءھرکدام از اعضا کردند و اھداف خود را برھمين اساس با تعيين وظايف ]اسد[ مرداد٣١تجمع 

  .بازنشستگان براساس ھمين ساختار ِ ذکر شده استاين تشکل، اتحاد سراسری راه پايداری : چھارم

برای بھبود و ارتقای اين جنبش، عالوه بر حفظ و تحکيم نقاط قوتی که در باال ذکر شدند توجه به نکتۀ زير ضروری به 

 بازنشستگان تبديل ۀکه بتواند به يک تشکل فراگير و در واقع به مأمن ھم رای ايناتحاد بازنشستگان ب:  نظر می رسد

شود، بايد ساير بازنشستگان را بر محور مطالبات واقعی شان سازماندھی کند و عالوه بر خواست ھای مبرم و فوری 

و درازمدت که در جھت ی ئمانند مستمری بازنشستگان، بيمۀ درمانی، مسکن و غيره به يک رشته خواست ھای پايه 

 صندوق ۀيکی از آن خواست ھای مھم طرح مسأل. تأمين زندگی بازنشستگان نقش اساسی دارد نيز بپردازد

ی و انتخابی صندوق ھای بازنشستگی از سوی ئبازنشستگان و مبارزه برای صيانت از آن و احراز مديريت شورا

از جمله مؤسسات و بنگاه ھای (شستگی و دارائی ھای آن  صندوق ھا و مخالفت با واگذاری صندوق ھای بازنیاعضا

 سرنوشت صندوق ھای بازنشستگی بايد در دست نھادھای .به دولت و بخش خصوصی است) وابسته به اين صندوق ھا

  . دموکراتيکی باشد که از سوی اعضای بازنشستگان تعيين گردند

 انسان ھای زحمتکش بودند که براساس نوع شغل شان بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمين اجتماعی قشر وسيعی از

 آموزش و پرورش و ساير ادارات، کارخانه ھا و شرکت ھا و غيره به کار اشتغال داشتند و اکنون از نظر ۀدر ادار

 کارگر و ساير زحمت کشان ۀًاجتماعی به يک رسته اجتماعی تبديل شده اند که از لحاظ پايگاه اجتماعی عمدتا به طبق

يکی از داليل قوی برای ھم پيمان گشتن و متحد شدن در مبارزات اجتماعی، پايگاه طبقاتی افراد است که به . ق دارندتعل

گروه اتحاد بازنشستگان بايد اتحاد طبقاتی خود را با مزد بگيران و به عبارت ديگر . نيروھای اجتماعی وحدت می بخشد

گروه اتحاد بازنشستگان بايد منادی اتحاد سراسری ھمه . وام بخشدبا کارگران اعم از شاغل، بازنشسته يا بيکار ق

اتحاديۀ مستقل « خود را برمحور وحدت فراگير بازنشستگان قرار دھد و ۀبازنشستگان باشد و بايد تالش بی وقف

  .را سازماندھی کند» بازنشستگان ايران

  کارگران پروژھای پارس جنوبی

   امامکارگران پتروشيمی ھای ماھشھر و بندر

  فعاالن کارگری جنوب

  فعاالن کارگری شوش و انديمشک

   کرج–جمعی از کارگران محور تھران 

 ١٣٩٦ ]سنبله[ شھريور٢


