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  ٢٠١٧ دسمبر ٠۴
  

 برای اعتراف دير شده، اموال ما را باز گردانيد
 دولت دوازدھم پشت تريبون صداو سيما قرار می گيرد و در ۀ روز١٠٠ ۀ گزارش کارنامۀحسن روحانی برای ارائ

   !کند ی اعتراف میئبخشی از سخنان خود به بدتر شدن سال به سال سرنوشت صندوق ھای بيمه 

 وضع شما و دولتتان به يمن دست درازی ًاگر بخواھيد انصاف را رعايت کنيد بايد اعتراف کنيد که اتفاقا! آقای روحانی

ی گردآوری گرديده و ئی حساب و کتاب به سرمايه ھای حاصله از دسترنج ما کارگران که در صندوق ھای بيمه ھای ب

   !غصب شده سال به سال بھتر شده است

حق بيمه ای که دولت ھا بايد به صندوق ھا   دولتھای اسالف و ھمچنين دولتھای خود شما،ۀچرا که از اول انقالب ھم

ند و اکنون يکی از داليل ورشکستگی اين صندوق ھا ،عدم انجام تعھدات شما و اسالفتان در دادند را نپرداخته ا می

مين اجتماعی بابت آن بدھکار أ ھزار ميليارد تومان فقط به ت١۵٠دولتھای قبل بوده است به طوری که حاال رقم باالی 

   .ھستيد

ود در ھنگام بيکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی  خۀاعتراف شما از آن جھت که چيزی از سرمايه ھای ما برای استفاد

 درست ً تکميلی کنيم کامالۀ بيمۀو غيره باقی نمانده و حاال مجبوريم از دستمزد پنج برابر زير خط فقر خود بزنيم و ھزين

  .است که سال به سال بيشتر به خاک سياه می نشينيم

ن بيکار و بی پناه که ھر روز در کنار ورود نيروھای جوان ما نياز به اعتراف امروز شما نداريم، وجود دھھا ميليو

افتند به صف  کار و اخراج کارگران شاغل که ھمگی با حمايت دولت و دستگاھھای زير نظر شما اتفاق میه آماده ب

 و ما بازگرداندن دسترنج ھای ساليان عمر خود را که شما. بيکاران ، از قبل صدايشان گوش فلک را ھم کر کرده است

 امور بی ربط به زندگی ما کارگران کرده ايد را خواھان ھستيم نه ۀسای  دولت ھای پيشين به تاراج برده و ھزينؤر

   !اعتراف شما

شود و آن ھمه  مين اجتماعی بزرگترين متھمش مرتضوی تبرئه میأ سال از تحقيق و تفحص سازمان ت۵بعد از گذشت 

   !يد آاسنادی که منتشر شد کشک از آب درمی

مين اجتماعی که دربست در اختيار بزرگترين بدھکارانش يعنی دولتھا قرار داشته و دارد مدام مورد چپاول و أصندوق ت

غارت قرار گرفته، از آن توسط مديران منتصب شماھا اختالس ھا و بريز و بپاشھای ھزاران ميليارد تومانی صورت 

  .ھايتان نياز به نقدينگی داشته از اين خوان يغما بھره گرفته ايدگرفته و ھر زمان که سيستم 
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در دوره جنگ از آن برديد، کسری يارانه ھا که خود بالئی مھلک به جان اکثريت مردم جامعه شد را با دست درازی به 

و نيمه دولتی صندوق بيمه جبران کرديد، غير از دولت که بزرگترين غاصب صندوق بيمه است، به کارفرمايان دولتی 

و وابستگان به قدرت برای سھم بری از غارت دسترنج ھای ما کارگران تحت عناوين کمک به نجات کارخانه ھا از 

ھمانند طرح (ی تان ئ طرح ھای اشتغال زاۀورشکستگی و نوسازی ماشين آالت توليد چراغ سبز نشان داديد، ھزين

ی با دو سال معافيت کارفرماھا برای بيمه کردن کارگرانشان مين اجتماعأرا بر دوش صندوق ت) موسوم به کارورزی

انداختيد و با اختراع فرمول ادغام صندوق ھا بعد از غارت و چپاول، صندوق ھای ديگر مثل صندوق فوالد را اختراع 

  . مالی اين صندوق ھا باشدۀکرديد که پاسخی به بی پاسخيتان در قبال خالی شدن ذخير

شود شماھا دم از ورشکستگی صندوقی بزنيد که تک تک  کنم که چطور می اده محاسبه میمن وقتی با يک حساب س

بيمه شده ھايش ساليان سال ھر ماه يک سوم حقوقشان را در آن ريختند و اکنون شما برای پرداخت حقوق من بازنشسته 

مين کنيد، مغزم سوت أق من بازنشسته را تآنان بتوانيد حقوۀ زنيد که بايد تعداد شاغلينی باشند که با حق بيم دم از اين می

اگر حقوق يک کارگر را ميانگين يک ميليون و دويست ھزار !!!  من کجا رفت ؟ۀمی کشد که  سی سال پرداخت بيم

 سال بعد، ٢٨تومان در نظر بگيريم با دوسال حق بيمه اش اگر يک تيکه زمين خريداری کنيد وديگر دست بھش نزنيد تا 

  کند؟ يالی پيدا میببنيد چه ارزش ر

کنم، چه کنم دستتان گرفته ه  چۀم را گرفته ايد و اکنون کاسمن بازنشسته ھر ماه يک سوم حقوق سال از ٣٠چطور شماھا 

  ايد؟

ی بود و ھست که پاسخگو ئی و نظام بازنشستگی نيست، اشکال از وجود دولتھئايراد از نفس وجود صندوق ھای بيمه 

   .وشن دزدی کرده  و دروغ تحويلمان داده اندنبوده و نيستند و در روز ر

دزدان و اختالس گران و مديران نجومی بگير را .  دستتان را از صندوق کوتاه کنيد. شما بدھی تان را پرداخت کنيد

  . صندوق را به بيمه شده ھا بسپاريدۀاموال به غارت رفته را مسترد کرده  و ادار. محاکمه کنيد

  ٩۶ ]قوس[ آذر٩

  

  

  


