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  تأمين اجتماعی]متقاعدين[تظاھرات بازنشستگان 

  در مقابل مجلس
 

 در مقابل   اجتماعی يک تظاھرات اعتراضی صبح بازنشستگان تأمين١٠ از ساعت ٨٩ ]عقرب[ آبان١۵روز شنبه 

 کرج و قزوين  مجلس شورای اسالمی برگزار کردند در اين تظاھرات که از شھرری ؛ اسالمشھر ؛ تھران ؛

حضور يافته بودند کارگران بازنشسته و برخی کارگران شاغل حضور يافته و به طرح مطالبات خود از جمله 

کارگران ھمچنين . اعالم شده از طرف دولت پرداختند % ۶ر مقابل  د٨٩حقوق سال % ١۵درخواست افزايش 

مطالباتی ديگر از قبيل برقراری بيمه تکميلی و برخی امتيازات ديگر که در يک اطالعيه منتشره ذکر شده بود و 

 لغو مصوبه دولت در خصوص انتقال درمان از تأمين اجتماعی به وزارت بھداشت را درخواست کردند و  ھمچنين

ی سانده و آنان را مجبور به پاسخگوئبا شعارھای بلند بارھا تالش کردند صدای خود را به گوش نمايندگان مجلس ر

کارگران ضمن قرائت قطعنامه خود و تعھد برخی نمايندگان در خصوص اجرای خواست ھای آنان قرار . کنند 

نکته ای  . نمايندديک به تجمعات ديگری اقدام گذاشتند در صورتيکه به مطالبات آنان رسيدگی نشود در آينده ای نز

که جلب توجه می کرد آگاھی آنان از ضرورت ايجاد يک تشکل سراسری از بازنشستگان تأمين اجتماعی و وحدت 

  . با کارگران شاغل بود 

ن يک اطالعيه تشريحی در مورد مطالبات بازنشستگان در بين بسياری از تظاھر کننده گان منتشر شد که متن آ

    .ضميمه می شود 

   آبان ماه ١۵متن اطالعيه منتشره در تظاھرات 
    

  :  مطالبات بازنشستگان تأمين اجتماعی 

   افزايش حقوق ماھيانه حداقل به ميزان افزايش نظام ھماھنگ خدمات کشوری و با در نظر گرفتن تورم واقعی -١
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    سی سال کارھای سخت و توان  از اعی ؛ زيرا پسبرای ھمه بازنشستگان تأمين اجتم" بيمه تکميلی" برقراری -٢

فرسا و با توجه به باال بودن ھزينه ھای درمان ما قادر به درمان ھای اساسی نبوده و اين باعث رشد سريع بيماريھا 

   زود رس را با خود ھمراه دارد  می شود که فرتوتی

  ) نند ديگر بازنشستگان کشوری ھما( تشکيل صندوق رفاھی وام ؛ مسافرت ووام تحصيلی فرزندان -٣

   تشکيل تعاونی ھای مسکن برای بازنشستگان فاقد مسکن-۴

    

   تأمين اجتماعی  دوستان بازنشسته

 و کارگران و حقوق  ارزشی ندارد " تالش" و  "کار "  که زندگی می کنيمیھمانظور که می دانيد در سرزمين

انی خود نمی توانند حداقل امکانات الزم برای خود و خانواده بگيران ؛ حتی در بھترين وضعيت زندگی در ايام جو

شان را تھيه کنند و تمام بھره مندی ھای زندگی از آن کسانی است که کار نمی کنند ؛ از اينجھت کارگران و حقوق 

لی رغم  سه کار می شوند و در زمان بازنشستگی ع  انجام دو يا  توانمندی خود مجبور به بگيران در زمان جوانی و

جھت ه به کار ھای نامناسب و دون شأن خود تن می دھند و در اين مقطع زمانی بً سی سال کار و آبرو داری اجبارا

 و با خيل عظيم جوانان بيکار ؛ کار برای – که به دست دولت و سوء استفاده گران ناشی شده - بحران ھای اقتصادی 

   .بازنشستگان ناياب است 

ھمه بنا ھا ؛ شھرھا ؛ کارخانه  پا روی دوش نسل قبلی خود می گذارد ؛ اين  د ھر نسلیيک اصل تاريخی می گوي

ليون انسان نسل پس از ما ؛ از زحمت چه کسی ساخته شده أمين زندگی دھھا م؛ سد ھا؛ جاده ھا و خيابان ھا و تھا

باشند و به اصطالح سنگ است ؟ دولتمردان و سرمايه داران بدون آنکه کمترين زحمتی برای اين مملکت کشيده 

ی که ما ساخته ايم و در روی ترين بناھا و خود روھائروی سنگ گذاشته باشند امروزه در بھترين و مستحکم 

بھترين مبلمان ھا لم می دھند و به روی مبارکشان ھم نمی آورند که از قبل دسترنج چه کسانی استفاده می کنند ؟ 

 در  طور يکپارچه و متحدانهه ارگران بودند که وقتی با قدرت عظيم خود بفراموش کرده اند که اين ک دولتمردان 

   . پا به عرصه مبارزه نھادند رژيم گذشته خلع سالح شد ۵٧سال 

حقوق و مزايای دريافتی ماھيانه از ما کسر و به حساب تأمين اجتماعی ريخته می شود % ٣٠دوستان می دانيم که 

 کافيست با قيمت اقالم مصرفی مثل برنج  يا سی و يا ده سال قبل چه ارزشی داشته است ؛برای اينکه بدانيم در چھل 

    تومان بود و از حقوق و مزايای٢۵ی قبل گوشت کيلوئ   سنجش کنيم ؛ در سی سالهو يا گوشت و يا مسکن و غير

 کيلو گوشت ماھيانه ۴٨ يعنی برابر با   )سی در صد بيمه (  تومان بيمه کسر می گرديد ١٢٠٠ تومانی ما ۴٠٠٠

    ٠٠٠/٨۶۴ برابر با حدود   تومان است ؛١٨٠٠٠ و با قيمت امروزی که حداقل کيلويی  بيمه پرداخت می کرديم

عنوان بيمه از حقوق ما ه تومان می گردد ؛ و اين مبلغ ماھيانه با معادل سازی ارزش امروزی ؛ در سی سال قبل ب

 دارای بازده بوده  جريان افتاده و طی سال ھاه ز آن سرمايه گذاری شده و ب و مسلم است که بخشی ا کسر می گرديد

روشن کنند که اين ولين  حال پس از سی سال خوبست مسؤ ؛  افزون شده است  مبلغ ذخيره اولی نيزبراست و نتيجتا 

 اينکه سرمايه ؛ ی که ما پرداخته ايم به کجا رفته است ؟ حاکميت موظف است عدالت را رعايت کند و ازپول ھائ

اگر تورم ايجاد شده ؛ ما که خود توليد . غارت برود جلوگيری نمايد ه دسترنج و حاصل زندگی ما توسط ديگران ب

 چه کسانی باعث ايجاد تورم بوده اند و آيا ثروت آنان در اين مدت  کننده و عامل کاھش تورم بوده ايم و بايد ديد

 می کند چيزی  کسی که کار" پيدا کرده است ؟ مصداق جمله معروف شده ايم کاھش يافته و يا دھھا برابر افزايش 

   "دست می آورد کار نمی کند ه دست نمی آورد و آنکه چيزی به ب
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دوستان ھم اکنون ما يعنی سازندگان تمام نعمات کنونی در ته جدول قرار داريم ھمه چيز را تقسيم می کنند ؛ بودجه 

 گيرند و اگر نمانده بود  ما کرده و اندکی در نظر میه چيزی ته آن ماند نيم نگاھی بھا را تخصيص می دھند و اگر 

 و وعده و وعيد   جز حرف  ل و درازی در مورد جبران حقوق ما می کنند اما در درون آنيکه سخنرانی ھای طو

   .ما صدقه نمی خواھيم ؛ ما حقوق اساسی خود را می خواھيم . توخالی ھيچ چيز نيست 

 با ريختن غم و غصه و اندوه در درون خود ؛ يعنی با از بين بردن خود کاری   باشيم ؛ فکر جدی و اساسیه د بباي

سر باال از يک کارمند " نه "ی نمی رسيم و با يک جواب ه جائ نيز ب صورت نخواھد گرفت ؛ با حرکت انفرادی

ی نخواھد برد و ھمانند رعد و ه جائ راه ب نيز دون پايه خلع سالح می شويم حرکت ھای موضعی و عصبانی جمعی

   .برق محو می شود 

   راھکار ما ايجاد تشکيالت دائمی و سراسری است

اگر متحدانه و در سراسر مملکت خواسته ھای خود را با صدای رسا اعالم کنيم کسی نمی تواند آنرا نشنيده بگيرد ؛ 

 اثر گذار باشيم ؛ بايد جمع خود را باور هتخابات و غيرما جمعيت زيادی ھستيم می توانيم در تصميمات کالن و ان

  ال اينستکه شورا ھای خود را چگونه تشکيل بدھيم؟ ؤکنيم ھمانطور که ما سازندگان نعمات موجود ھستيم ؛ اما س

طور مرتب ه  تأمين اجتماعی ب  می توان با تجمع در مقابل سازمان کل در تمامی شھرستان ھا و مراکز استان  -١

 شورای نمايندگان با اھداف سسھيأت مؤ مجمع عمومی خود را تشکيل و يک  ل ھر ماه ضمن بيان خواسته ھا ؛او

   .زير تشکيل شود

 بازنشستگان ھر شعبه در مسجد محل ؛ پارک منطقه و يا يک مکان عمومی   فراخوان تشکيل مجمع عمومی-   

   دائمی ھمان منطقه  گزاری انتخابات جھت شورایطور مرتب در پانزدھم ھر ماه تشکيل شود و بره ديگر که ب

  فرھنگی و انتشارات ؛ روابط عمومی ؛ ھمکاری ھای داوطلبانه ؛ تفريحی و ورزشی  :   تشکيل کمسيون ھای-   

   برای بازنشستگان ھر شعبه  طور ماھيانهه  انتشار خبر نامه بازنشستگان تأمين اجتماعی منطقه ب -   

    ھای مربوط  با کميسيون  متشکل از نمايندگان مناطق نشستگان تأمين اجتماعی شھر ھا تشکيل شوراھای باز-٢

  الخره در سطح کشور از نمايندگان استانھا امايندگان شھرھا و بن تشکيل شوراھای استانی از -٣

ری ری و لشکعی ھمانند بازنشستگان کشو که حقوق بازنشستگان تأمين اجتما ھمانطور که مقامات دولتی وعده دادند

و    بيمه پرداختی ما بسيار بسيار بيشتر از ميزان بيمه پراختی کشوری افزايش خواھد يافت و از طرف ديگر ميزان

  . حق موارد ذکر شده را داريم ه  درخواست تحقق مطالبات ب  و قابل مقايسه نمی باشد ری بودهلشک

          از بازنشستگان تأمين اجتماعی  جمعی                                                                            

 


