
 
 سايت کارگری افق روشن

                                                            www.ofros.com  

  !رومندانه يك روياست؟ آبی ها، زندگیبا اين مستمر
   آنيم؟ی زندگیبه چه اميد

  
 ماه هشتاد و پنجآبان هفتم ست يب                                                                        ر پویالهه و اآرم عليقل 
 

  

وان  تینم ی هزار تومان٢٠٠ تا ١٦٠ ی با دستمزدها :گويند   ی م ی و آشور ی و لشكر یاجتماع  تامين بازنشستگان 

   . داشتی متوسط و آبرو مندانه ایزندگ

 نيز دشوار است؛ ی زندگ یها   حداقل   تامين ی آنونی بسيار باالست و با دستمزدهای زندگیهزينه ها: گويند  یآنان م

يك حداقل ازحقوق بگيرمهار آند تا اقشار را نيزیات افزايش دستمزدها، تورم و گراندولت به مواز: آنان تاآيد دارند

: گويد یمگيرد،ي می هزار تومان مستمر٤٠٠ماه  آه دریجالب اين آه بازنشسته ا و شوند متوسط برخورداریزندگ

هزار تومان ١٦٠ با یاجتماع  انم آه بازنشستگان تامين دی خانواده ام مشكل است و نمی برای زندگیتامين حداقل ها

  ! آنند؟ی چه میدريافت

 تورم یتومان شود با وضعيت فعل هزار٢٠٠ اگر ی حتی بازنشستگان تامين اجتماعی گويد مستمرینشسته ماين باز

  .  لجام گسيخته استیتنها راه حل اين مشكل، مهار گرانجامعه باز هم مشكل پيدا خواهند آرد و 

ام را صرف آار   ی بودم و جوانهتل دار :   سن دارد، گفت  سال ٨٢ آه  ی يك بازنشسته تامين اجتماع،به گزارش ايلنا

  . گيرمی می هزار تومان مستمر١٤٩ماهانه فقط آرده ام اما

هزار تومان، ٢تومان شده، يك آيلوگرم مرغ   ٨٠يك دانه تخم مرغ  :او با اشاره به افزايش سرسام آور قيمت ها گفت

  !؟ی تا هزار١٤٩ مای تومان ومستمر١٢٠٠لو برنج آشغال يك آي

  !!  بكنيم چه خاآي بر سرمانی هزار تومان مستمر٢٠٠با :    گفتهم یيك بازنشسته دولت

يل ئحضرت عزرا را بايد از  آسايش  ؛ به گمانم ؛ ما آه آسايش نديديم گذردی می به سختیزندگ مستاجرم و: او گفت

  !طلب آنيم؟

 شاغل بودم و به سالها در وزارت نيرو:    آرد، گفتی می و ليسانسه معرفی آه خود را بازنشسته آشوریفرد ديگر

  . آنمی می هزار تومان روزگارم را سپر٢٦٠ا تمام نقاط آشور مسافرت آرده ام و حاال فقط ب

  دخترانمی آه برایآن روز از ی وا چه آنم؛ آه  دانم   ینم  !و يك مشكل  و هزار  بخت دارم دختر دم ٢:  گفتیو

  !خواستگار بيايد؟

 هزار تومان ٣٠٠ هستم و ی انتظامی و بازنشسته نيرو اد دارم آالس سو٦:    بود، گفتی آه لشگریبازنشسته ديگر

  ! گيرمی میمستمر

  !! ها برسدی زنيم ؛ خدا به داد تامين اجتماعی لنگ میما آه با اين دريافت: گويدیاو م

 ی هزار تومان مستمر٢۵٠ و نشسته شده ام  سال است آه باز٣٨:  و پرورش هم گفت يك بازنشسته وزارت آموزش



  . گيرمیم

 ی هزار تومان حقوق م٤۵٠ماهانه :    آرد ، گفتی ساله معرف۵٢ و  بازنشسته  خود را سرهنگ   آهیخص ديگرش

  .  هستمیگيرم و از حقوقم هم راض

خصوص عدالت را در آند وی به تعهدات خود عمل نمیتامين اجتماعا وزير جديد رفاه وچر:  گفتیبازنشسته ديگر

  . هستند شهروند درجه دوم اين آشوریگر بازنشستگان تامين اجتماع آند می بازنشستگان رعايت نمیتمام

 ی دهد چه رسد به اين آه بخواهی يك نفر را هم نمیها   آفاف هزينهیتومان هزار١۵٠حقوق :    گفتیبازنشسته ديگر

  .ی را تامين آنیخانواده ا

:   گفت"  وجود ندارد یاجتماع  زنشستگان تامين بای ترميم مستمری برایمنابع مال" ادن تيتر يك روزنامه او با نشان د

  .  آنيمی زندگیبا چه اميد
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