پيام دولت به بازنشستگان  :نان شما را آجر می کنيم
دوستان کارگر ؛ ھمانطور که ھمه می دانيم طی سی سال کار ماھيانه  %٣٠حقوق خود را به سازمان تأمين
اجتماعی پرداخت کرده ايم و اين ميزان قابل مقايسه با مقاديری که کارکنان ديگر بيمه ھا از قبيل کشوری و
لشکری پرداخت می کنند نيست .
بر طبق ماده  ٩٦قانون تأمين اجتماعی ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و مستمری بگيران می بايست بر طبق
ميزان تورم ساليانه افزايش يابد و اين را بخوبی می دانيم که ميزان تورم واقعی که از طريق آمار غير رسمی و
مراکز مستقل بدست می آيد بسيار بيشتر از آماری است که توسط بانک مرکزی و يا مرکز آمار ايران منتشر می
شود  .ميزان افزايش تورم در سی سال اخير بر طبق محاسبات بطور متوسط ساليانه  %٢٦بوده است و در
بيشتر سال ھا از نظر تورم در خاورميانه اول و در جھان بين چھارم و پنجم در نوسان ھستيم  .اگر برخی قيمت ھا

را مقايسه کنيم متوجه می شويم که اين آمار ھا حقيقت دارد قيمت گوشت در سال  ١٣٦٠به ازای ھر کيلو ١٠
تومان بود اما در سال  ٩٠به کيلويی  ١٨٠٠٠تومان رسيد يعنی  ١٨٠٠برابر شده است طبق برآورد آقای
احمد توکلی نماينده مجلس تورم سال  ٩٠حدود  %٤٠می باشد اما آمارھای رسمی چنين واقعياتی را بيان
نمی کنند
ما در بحث خود به ھمان آمار مراجع رسمی تکيه می کنيم .
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کاھش واقعی حقوق
صفر
جدول فوق نشان می دھد که تنھا درسال  ٨٧ميزان افزايش حقوق برابر تورم اعالم شده بوده است و در بقيه سال
ھا بين  ٥تا  ١٢در صد از حقوق ما را طبق آمار رسمی کاھش داده اند و اگر در سال  ٩١به ميزان %١٠
حقوق بازنشستگان را افزايش دھند چون تورم رسمی حداقل  ٢٢/٣می باشد )آمار غير رسمی  %٤٠است (
بيشترين کاھش در حقوق )  ( ٢٢/٣- ١٠ = ١٢/٣درصد را درسال آينده خواھيم داشت اما بر طبق
واقعيت ھا و آمار غير رسمی بمراتب بيشتر از آن است
پيام دولت چنين است  :شما نيروی جوانی و توانمندی ھای خود را صرف ساختن و توليد کرده ايد و ديگر قابل
استفاده نيستيد آنقدر حقوق شما را کاھش می دھيم و سفره تان را خالی و از ھزينه ھای آسايش و درمان شما
می زنيم تا زجر کش شويد يکی از استدالل ھای دولت در عدم افزايش حقوق بازنشستگان مطابق تورم آن است که
می گويد يارانه ھم می دھيم اما می بايست گفت که اين موضوعات ابدا ربطی بھم ندارند زيرا يارانه ھا به ھمه داده
می شود و پرداخت بھمه يعنی افزايش تقاضا در کل و با توجه به ثابت بودن و يا کاھش عرضه و توليد ؛ دادن
يارانه بھمه بدون گرفتن ماليات ھای سنگين از صاحبان ثروت و سرمايه خود باعث تورم شده و دردی از
بازنشستگان را دوا نمی کند

در صورت عدم افزايش حقوق ما در سال ٩١

به ميزان حداقل
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اسفند ماه جاری ) (٩٠می بايست در سراسر کشور در مقابل مراکز اصلی سازمان تأمين اجتماعی و سپس در
برابر استانداری ؛ رياست جمھوری و مجلس با ھماھنگی قبلی ھر روزه تجمع نماييم  .با يافتن ھمديگر تشکل

سراسری خود را طرح ريزی کنيم

راھکار پايان دادن به اين وضعيت چيست

؟

برای پاسخ به اين سئوال به بيانيه جمعی از بازنشستگان که قبال در تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس شورای
اسالمی منتشر شد استناد می کنيم که ضمن طرح مطالبات بازنشستگان در مورد سازماندھی مورد لزوم
بازنشستگان پيشنھاداتی داده بود  .توضيح آنکه از ميان مطالبات درخواست شده تنھا بيمه تکميلی برقرار گرديد
که آنھم کاسبکارانه و سود جويانه بود و درخواست بازنشستگان رفع نواقص آن است در اينجا ضمن تکرار
مطالبات بازنشستگان در مورد ضرورت تشکل از بيانيه قبلی نقل می کنيم :
خواسته ھا و مطالبات بازنشستگان تأمين اجتماعی :

 -١افزايش حقوق ساليانه طبق ماده  ٩٦تأمين اجتماعی و برابر تورم اعالم شده توسط سازمان ھای بيطرف
 -٢تشکيل صندوق رفاھی وام ؛ درمان ؛ تأمين ؛ مسافرت و وام تحصيلی فرزندان برای کليه بازنشستگان
-٣تشکيل تعاونی ھای مسکن برای بازنشستگان فاقد مسکن
 -٤ايجاد مراکز رفاھی و ورزشی برای بازنشستگان و خانواده ھای آنان
يک اصل تاريخی می گويد ھر نسلی پا روی دوش نسل قبلی خود می گذارد ؛ اين ھمه بنا ھا ؛ شھرھا ؛ کارخانه ھا
؛ سد ھا؛ جاده ھا و خيابان ھا و تأمين زندگی دھھا ميليون انسان نسل پس از ما ؛ از زحمت چه کسی ساخته شده
است ؟ امروزه کسانی از اين دسترنج ھا استفاده می کنند بدون آنکه کاری انجام داده باشند و تنھا از نتايج کار ما
بھره مند شده اند آنھا اين ويژگی را داشته اند که با بورس و سفته بازی ؛ تجارت انحصاری ؛ سرمايه ؛ رشوه ؛
استفاده از منابع عمومی جامعه و حقه و نيرنگ سود برده اند و ھم اکنون وقتی در اثر اقدامات آنھا تورم ايجاد می
شود يک شبه ثروت آنھا چندين براير شده و فرزندان ما از دست يابی به يک آموزش ؛ بھداشت و تغذيه درخور
برای رشد ؛ و ھمچنين مسکن مناسب و تشکيل زندگی محروم ھستند و از آنطرف حقوق ما به ھمان ميزان تورمی
ساختگی که خود اعالم می کنند بر خالف قانون افزايش نمی دھند.

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 ؛
ما جمعيت زيادی ھستيم می توانيم در تصميمات کالن و انتخابات و غيرو اثر گذار باشيم ؛ بايد جمع خود را باور
کنيم ھمانطور که ما سازندگان نعمات موجود ھستيم ؛ اما سئوال اينستکه شورا ھای خود را چگونه تشکيل بدھيم؟
-١در تمامی شھرستان ھا و مراکز استان می توان با تجمع در مقابل سازمان کل تأمين اجتماعی بطور مرتب اول
ھر ماه ضمن بيان خواسته ھا ؛ مجمع عمومی خود را تشکيل و يک ھيأت موسس شورای نمايندگان با اھداف زير
تشکيل شود.
 فراخوان تشکيل مجمع عمومی بازنشستگان ھر شعبه در مسجد محل ؛ پارک منطقه و يا يک مکان عمومی ديگرکه
بطور مرتب در پانزدھم ھر ماه تشکيل شود و برگزاری انتخابات جھت شورای دائمی ھمان منطقه
 تشکيل کمسيون ھای  :فرھنگی و انتشارات ؛ روابط عمومی ؛ ھمکاری ھای داوطلبانه ؛ تفريحی و ورزشی وغيرو
 انتشار خبر نامه بازنشستگان تأمين اجتماعی منطقه بطور ماھيانه برای بازنشستگان ھر شعبه -٢تشکيل شوراھای بازنشستگان تأمين اجتماعی شھر ھا متشکل از نمايندگان مناطق با کميسيون ھای مربوطه
 -٣تشکيل شوراھای استانی از تمايندگان شھرھا و بالخره در سطح کشور از نمايندگان استانه
ا

جمعی از بازنشستگان تأمين اجتماعی

