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  كشوري و لشكري ،اهداف مشترك بازنشستگان تامين اجتماعي

و برون رفت از  1386مديريت خدمات كشوري مصوب سال اجراي قانون 
ميليون تومان با تاكيد بر افزايش ساالنه  7خط فقر با دريافت حقوقي برابر با 

  حقوق ها متناسب با نرخ تورم واقعي

به جاي بيمه تكميلي براي شاغالن و درمان رايگان و بيمه كارآمد  
  بازنشستگان

وضعيت صندوق هاي بازنشستگي و برگرداندن سرمايه هاي شفاف سازي 
  اختالس شده به صندوق ها. 

  نمايندگان واقعي و منتخب بازنشستگان بر صندوق ها ضرورت دارد نظارت

  غالن بازنشستگان و شا اجراي همسان سازي حقوق

به صندوق تامين اجتماعي و ساير پرداخت كليه بدهي هاي دولت  
  صندوق هاي بازنشستگان

  ٢شمارة   اميــــد
  مكانيك-نشرية بازنشستگان فلزكار

  ١٣٩٨ تابستان

 وزير رفاه و معاونش عليه مزدبگيران
 بازنشستگان محرومان و

معاون وزير رفاه گفت: به اعتقاد نهادهاي جهاني 
 4شمار افرادي كه فقيران مطلق هستند در ايران 
 2درصد كل جمعيت است اما به باور ما اين رقم 

 ميليون نفر) 1,6درصد (حدود  2درصد است؛ يعني 
  .هستند كه درآمدشان تكافوي خريد غذا را نمي كند

دعوا بر سر يك ونيم ميليون نفر فقير مطلق 
 است؟؟؟

فقير مطلق يا فقيري كه در استانه فقير مطلق شدن «
براي سياستمداران فقط در حكم بازي با  »است

كلمات هستند ولي براي مردم مساله مرگ و زندگي 
   .است

دهكهاي مياني هر دم امكان سقوطشان به زير خط 
فقر وتبديل شدنشان به فقير مطلق بيشتر ميشود

بازنشستگان و  !جناب معاون وزير "بايد پرسيد كه 
را هم مزد بگيران با درآمدي كه كفاف يك هفته 

مي بينند و يا هنوز  نميدهد در آستانه فقير شدن
تا به فقر مطلق برسند؟؟؟ت فشار بيشتري الزم اس

به ! از سوي ديگر جناب شريعتمداري وزير رفاه
توصيه مي كنند كه كاري به شركتهاي بازنشستگان 

 !!!دبازنشستگي نداشته باشنمتعلق به صندوق 
بگذاريد اين شركتهاي هزينه  !!حساسيت نشان ندهند

واگذارشوند و شرشان از سر شما باز  "غير"بر به 
در فضاي مجازي اعتراض كنيد!! با نماينده  د!!!شو

        هاي نجومي بگير مجلس در تعامل باشيد!!
 3بقيه در صفحه

  »وصول طلب صدها هزار ميلياردي از دولتعدم«
مهمترين چالش سازمان تامين اجتماعي عدم وصول طلب صدها 

هاي  هزار ميلياردي از دولت است . دولت با پرداخت نكردن بدهي
سنگين خود به تامين اجتماعي، تعادل ميان منابع و مصارف اين 

  .گر را به هم ريخته است  سازمان بيمه
مديران سازمان و برخي از نمايندگان مجلس، تالش حال با همكاري 
تر كردن شرايط بازنشستگي و كاستن از ميزان  دارد با سخت

، ( طرح ارتجاعي پارامتريك )  مستمري پرداختي به بازنشستگان
هاي ناشي از پرداخت نكردن سهم بيمه تكليفي قانون به دولت  زيان

                     را از جيب كارگران پرداخت كند .



 

 
 

   ١٣٩٨تابستان            ٢شماره  -اميد                              ٢صفحه    

  بازنشستگي در استراليا
افراد براي  ياستراليا با هدف جذب حداكثركشور

هاي حمايتي زيادي  زندگي در اين كشور، سيستم
كه حمايت از سالمندان هم بخشي از  ه ,ايجاد كرد

ميالدي ارزش سيستم  2015آن است. در سال 
ميليارد دالر بود . 150رفاهي كشور استراليا برابر با 

ر هاي زياد دولت د دهد حمايت مطالعات نشان مي
قالب نظام بازنشستگي از سالمندان در اين كشور 
سبب شده است تا افراد در اين كشور عمري 

هاي پاياني عمر خود از  تر داشته و تا سال طوالني
سطح سالمت باالتري 
برخوردار باشند. اين سالمت 

تواند بهتر بودن  هم مي
وضعيت جسمي و هم بهتر 
بودن شرايط رواني را شامل 

اشتن يك شود كه براي د
. زندگي سالم ضروري است

ميالدي  2013در سال 
سال  65شمار افراد باالتر از 

هزار نفر  533در استراليا 
درصد از  17ميالدي بود و  2008بيشتر از سال 

سال در اين كشور اعالم كردند تا  45افراد باالتر از 
سالگي كار خواهند كرد، زيرا از نظر 70بعد از 

جسمي و رواني توانايي الزم براي كار كردن را 
ميالدي نيمي از  2013- 2012دارند. در سال 

چهارم زنان بازنشسته  مردان بازنشسته و يك
هاي بازنشستگي دولتي را به عنوان  مستمري

  .ترين منبع درآمد خود ذكر كردند اصلي

افرادي كه تنها به اين در حالي است كه شمار 
درآمد بازنشستگي براي تأمين معاش تكيه داشتند، 

درصد كمتر بود. نكته 45ميالدي از  2000در سال 
سال كه  65جالب اين است كه افراد باالتر از 

سال در اين كشور زندگي كرده باشند  10حداقل 
كنند و قرار  حقوق بازنشستگي دولتي را دريافت مي

سال  67ميالدي به  0232است اين سن تا سال 
سالگي وارد  55برسد. اين براي افرادي كه حتي در 

شوند مزيتي مهم براي جذب مهاجر  استراليا مي
  .   است

درصد از ساكنان 60ميالدي بالغ بر  2011در سال 
شدند و حداقل  اين كشور شامل اين طرح مي

        دالر استراليا  776دريافتي ماهانه آنها برابر با 
) بود. اين مبلغ تومان هزار300ميليون و  5 (يعني

دالر  63,5 و	به سالمندان مجرد داده مي شد 
 437000استراليا (برابر با 

تومان) براي خريد دارو به 
شد. البته  آنها پرداخت مي

براي بخشي از سالمندان 
هاي دارويي و  معافيت

درماني هم لحاظ شده بود. 
اما سالمندان متأهل هر يك 

دالر استراليا در ماه  585,5
) ميليون تومان 4(معادل 

كنند كه مجموع  دريافت مي
دالر  171ر دو فرد خانواده به هزارو دريافتي ه

  .رسد ميليون تومان ) مي 8استراليا ( معادل 

توانند  سال در استراليا مي 60هم چنين افراد باالي 
شهري  هاي درون  اي براي مسافرت از تخفيفات ويژه

هاي  شهري برخوردار باشند و در خريد و برون
فروشي هم امتيازهايي دريافت خواهند كرد. از  خرده

طرف ديگر سالمنداني كه در اين كشور زندگي 
هاي بازنشستگي  كنند، بر طبق نظر سازمان مي
هاي خانگي يا مراقبت  دمات مراقبتتوانند از خ مي

    .در مراكز نگهداري سالمندان برخوردار شوند

   

تــامين اجتمــاعي حاصــل دســترنج 
  بيمـه پـرداز   حـق  نسلهاي كارگران 

خصوصي سـازي(فروش   مي باشد و
اموال كـارگران و بازنشسـتگان) در   

محكوم شستا به هر شكل و صورت 
 .و ممنوع است
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 ادامه وزير رفاه و معاونش از صفحه يك

واقعا براي بازنشستگان چه راه حل ديگري 
  باقيمانده است ؟

زيري كه دلسوز و نگران بخش خصوصـي رانـت   و   
برنامـه ريـزي ميكنـد كـه شـركتهاي       خوار است و

ده متعلق به بازنشستگان را به بهانه ضرر دهـي بـه   
  ها برابر زير قيمـت واقعيشـان از چنگشـان در آورد   

بازنشسـتگان را بـه كانونهـاي گنديـده       زيري كهو
حواله ميدهد و آنها را تشويق به اعتراض خنثي و نا 
اميد كننده در فضاي مجازي ميكند و يا به مجلس 

شـــــان ميكنـــــد !اميدوارنجـــــومي بگيرهـــــا 
ــن     ــ اي ــر و دم و دســتگاه وزارت ك ( وزارت  اروزي

ســرمايه ) و همــه سياســتها ي اقتصــادي دولــت و 
حكومــت تمــام عــزم و اراده خــود را بــراي تســلط 

از طريق خصوصي سازي بر اقتصاد مملكت بازارآزاد 
بسيج كرده اند و در اين راه از نتايج ويـران كننـده   
آن و كشاندن هرچه بيشتر اقشاري از مردم به فقـر  

  د.مطلق ابائي ندارن

: اين يك جنگ اقتصادي تمام عيـار   پي نوشت 
بازنشســتگان و اكثريــت مــردم  ,عليــه مزدبگيــران 

در نتيجه هيچ راهـي جـز اعتـراض و مقابلـه      است.
همه جانبه با اين رويكرد نئوليبرالي در ايران بـراي  

محرومان وبازنشسته ها نمانده. مبـارزه   مزدبگيران،
گسترده عليه سياستهاي رياضتي كه اي بي وقفه و 

 هست و نيست ما را نشـانه رفتـه اسـت.    "مستقيما
سياستهايي كه توسط مردم بايد به زباله داني تاريخ 

             .ريخته شوند

 چرا با خصوصي سازي مخالفم

من مي خواهم توليد كنم . با بذل و بخشش :  كارگر فوالد
 اناموال بوجود آمده توسط من و امثال من به اطرافيان حاكم

فقط  را مخالفم .اين يك اختالس است كه من توليد كنم نفعش
  .با خصوصي سازي مخالفم .دنببر ديگران

عده اي پولدار تعليم مي  خصوصي كردند.كه را مدارس  : معلم
  بينند و عده اي با نداشتن پول نمي توانند آموزش كافي ببينند.

در  همموقعيت بهتر و فقرا بازدرهمين باعث مي شود پولداران 
امر باعث تداوم و باز توليد بي  اين مرتبه پاينتري قرار بگيرند.

فساد و  ي, فقر,بيكار بي عدالتي هم يعني, دالتي مي شودع
  .پس از خصوصي كردن بيزارم. بدبختي بيشتر ..

 ,وقتي واحد اتوبوسراني خصوصي شود : كارگر اتوبوس راني
آن سعي مي كنند خرج كمتر و دخل بيشتري داشته  انصاحب

 ي راننده، ماشين ترمز بريده , فرسوده يباشند.الستيك ها
پس با خصوصي  .ديديمكه  رقم مي زند را عواقب بدي خسته

  .كردن مخالفم

مرده را مي  ،وقتي اختيارسالمتي فرد افتاد دست فرد :پرستار
پول عمل انجام نشده  ،آورند برند اتاق عمل و بيرون مي

, ش مي گيرند. اصال با روح پزشكي در تناقض استفاميلاز
به كار بردن وسايل  قناعت در ،الت بي كيفيتارآاستفاده از ابز

بازي با جان انسان ها و كاهش شخصيت انساني در  مورد نياز،
در پي رصدها گرفتاري ديگو غيره.  اول پول بعد عمل، قبال پول

چه نيازي است كه سرنوشت سالمتي جامعه را  ،خواهد داشت
در حالي كه همه امكانات فراهم شده به  به خطر بيندازيم.
  .خصوصي سازي مخالفما ب .وسيله جامعه بوده

 چهار بقيه در صفحه 
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  بازنشستگي چگونه محاسبه ميگردد؟ماهيانه حقوق 

 2  ي جمع دستمزد مشمول كسر حق بيمه  پاسخ :

  24 تقسيم بر ,تگيسمنتهي به بازنش آخر سال

 30تقسيم بر  , حاصل آن ضربدر مدت سابقه 

 نانمان را خودمان بپزيم!

  
 مردمان است گاه فراوان است، گاه كميابنان  ،عدالت

 گاه خوشمزه است، گاه بدمزه.

 شود وقتي نان ناياب شد، گرسنگي حكمفرما مي

 شود وقتي نان بد شد، نارضايتي حكمفرما مي

 
 عدالت بد را دور بيانداز!

 اند! داده و پختهرا ورز   كه بي دانش و عشق آن

 اش سوخته است! ست و لبه بي چاشني

 !رسد عدالت بيات را دور بيانداز! كه بس دير مي

ي غذا را ناديده  شود بقيه اگر نان مرغوب و فراوان باشد مي
 گرفت

 
 باره و به فراواني داشت چيز را يك توان همه نمي

  اگر از نان عدالت بخوريم،
 آيد. فراواني ازقبلِ آن حاصل ميگيرد كه  كارها چنان انجام مي

  گونه كه به نان روزانه محتاجيم همان
  به عدالت روزانه نيز نيازمنديم

 حتي بارها در روز بدان نيازمنديم.

 
  از بام تا شام، به وقت خوشي و به هنگام كار

 شود به روزگار سختي و شادماني . كه بدل به لذت مي

  نيازمندندمردمان به نان روزانه و سالم عدالت 
 پس اكنون كه نان عدالت تا بدين حد اهميت دارد 

 
 دوستان !

  پزد؟ را بپزد؟ چه كس نان ديگر را مي چه كس بايد آن
 نان عدالت را نيز چون هر نان ديگري بايد مردمان خود بپزند.

 فراوان و دردسترس و روزانه ...

 
 »برتولت برشت«      

  بقيه چرا با خصوصي سازي مخالفم

منابع زيادي است كه براي جامعه توليد ثروت : انشجود
من هم  اين ثروت متعلق به همه مردم است. مي كند،

كه اينجا درس مي خوانم براي خدمت كردن در جامعه 
چه نيازي است كه من به سختي از پدرم كه ندارد  است.

صي كه نه ايشان را ديده ام و نه اشخا و به حساببگيرم 
واريز كنم. امكاناتي كه متعلق به  ام بده و بستاني داشته

جامعه است آنقدر است كه من هم بتوانم درس بخوانم. 
و تجميع گردند  و به جاي ده ها بايد ملي ش دانشگاه

مديريت صحيح هاي كم بازده آنها را هزينه كردن 
  .دبكنن

بيش از سي سال زحمت كشيدم براي  :هبازنشست
حال كه نوبت آموزش بچه من است يا نوبت كار  جامعه،

بايد پول بدهد و يا برده كارفرما و نماينده  بچه من است.
اصال كه براي من قابل قبول نيست.  صاحب ملك شود.

مكانات براي بچه هاي من جامعه توان و وظيفه دارد كه ا
اگر صاحب منصبان كه حامي صاحبان ملك  فراهم كند.

به نفع  ريزي هاي واگذار شده از طرف خودشان با برنامه
خودشان و شركايشان كه همان صاحبان صنايع و معادن 

طولي نخواهد  كنند.نواگذار شده هستند عمل  ي غيرهو 
ه ل و به دست عدالت جامعزكشيد كه به خواري ع

 .م سپرديخواه


