
 1911دی ماه  11و  11رگری اخباروگزارشات کا

 سراسری دوباره کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی  فراخوان برای تجمع

 :زمان تجمع

 دقیقه91و  11،ساعت 1911دی ماه  11یکشنبه 

 :اماکان تجمع

 مقابل سازمان تامین اجتماعی: تهران 

 مقابل اداره کل تامین اجتماعی: شهرستان ها 

نسبت به عدم پرداخت یکسال  کایشهرستان اندکارگران اداره آب وفاضالب  یجمع اعتراضت -

سال سنوات وعیدی و وعده های توخالی مسئوالن منجمله قالیباف رییس  5ماه حق بیمه و  03حقوق،

 مجلس

نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق و وعده های آباد  شیسر یکارگران شهردارادامه اعتراضات  -

 :لی مسئوالن با انتشار نامه سرگشاده یک خطیتوخا

 «رندیگ یها م ییاز نانوا یآباد نان را به صورت قرض شیشهرسر یکارگران شهردار»

بازگشت  ی مطالبه : رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا خطاب به یعمران محسن -

 یبیبه کار محمد حب

که بطور مستمر و  شوندیبدنه برخوردار م یانه از پشتو یزمان کاهایو سند یصنف یها تشکل»

 «مطالبات بدنه را طلب کنند کالیراد

کارگران هفت تپه را متوقف و  هیعل یپرونده ساز: رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم -

  دیمطالبات آنها را محقق  ساز

( دیپل سف) یهالل پلروی  نانتقال آب کاروتجمع اعتراضی فعاالن محیط زیست خوزستان نسبت به  -

 اهواز

 مقابل فرمانداری( 2مارون) زیسد آبر جادیبه اتجمع اعتراضی اهالی شهرستان لنده  نسبت  -

مجلس  ندگانیخانه باغ ها مقابل دفتر نما بیشرق اصفهان نسبت به تخر السازانیادامه اعتراضات و -

 استان

نسبت به عدم پرداخت یکسال  کایاند شهرستانکارگران اداره آب وفاضالب  یتجمع اعتراض*

و وعده های توخالی مسئوالن منجمله قالیباف  سال سنوات وعیدی 5ماه حق بیمه و  91حقوق،

 رییس مجلس

برای انعکاس دراستان خوزستان کایشهرستان اندکارگران اداره آب وفاضالب  دی،11روز پنج شنبه 

سال  5ماه حق بیمه و  03کسال حقوق،نسبت به عدم پرداخت ی هرچه بیشتر صدای اعتراضشان

وعیدی و وعده های توخالی مسئوالن منجمله قالیباف رییس مجلس دست به تجمع در  سنوات وعیدی

 .اداره زدند



 

از  شیب مه،یماه است که حق ب 03حدود :حاضران درتجمع به خبرنگاریک رسانه محلی گفت از یکی

 !نشده است سال است که سنوات ما پرداخت  5سال حقوق و 1

متاسفانه همه مسئوالن : مواجه هستند گفت یمشکل نیبا چن همکارش 03که حدود  نیا انیبا بوی 

 .نشده است دهیشیمشکل اند نیحل ا یبرا یچاره ا چیمطلع اما تاکنون ه تیوضع نیشهرستان از ا

قول  زین یو ومنتقل  شانیداشت مشکالت را به ا کایبه شهرستان اند بافیکه قال یدر سفر: گفت یو

لحظه  نیفراموش و تا ا زیکند اما متاسفانه همه چ یدگیرس تیوضع نیداده بود در اسرع وقت به ا

 .مشکل نشده است نیحل ا یبرا یاقدام چیه

سال سابقه کار دارند و متاسفانه با  22تا  13مشکل مواجه هستند از  نیکه با ا یافراد: ادامه دادوی 

 یکه حت یهستند به نوع یدر حال گذران زندگ یسخت اریبس تیبا وضع یبد اقتصاد طیتوجه به شرا

 .محتاج هستند زیبه نان شب ن

ادغام شوند تا  یو شهر یی، آبفا روستا یساز کپارچهیقرار بود با طرح : افزود کارگر معترض نیا

ه کارکنان از شده است و هم تر میوخ تیکار، وضع نیکند، اما با ا دایپ یبهتر طیکارکنان شرا یپرداخت

 زیناچ یها حقوقامرار و معاش و  یبرا یهستند و بعضاً خارج از زمان کار قهیدر مض یلحاظ مال

که  ییها یو بده یرفع گرفتار یو برا یمال یاز همکاران به خاطر فشارها یبعض یحت کنند؛ یکار م

 .شان شدند یپا ریز نیدارند مجبور به فروش ماش

از خدمت به  یا اما ذره م،یهست یو گرفتار یدر سخت طیشرا نیکه از ا نیبا وجود ا: دضافه کرا یو

 یآبفا خبر دارند ول یفعل تیهمه مسئوالن شهرستان از وضع م،یا نکرده ینینش مردم روستا عقب

و  یریگیآنان را پ تیاز مسئوالن شهرستان خواستند وضع انیدر پا شانیا. کنند ینم یریگیمتاسفانه پ

 …دهند انیسامان پاناب تیوضع نیبه ا



نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق و وعده های آباد  شیسر یکارگران شهردارادامه اعتراضات *

 :توخالی مسئوالن با انتشار نامه سرگشاده یک خطی

 «رندیگ یها م ییاز نانوا یآباد نان را به صورت قرض شیشهرسر یکارگران شهردار»

درادامه  در شهرستان قروه استان کردستان آباد شیسر دی،کارگران شهرداری 11روز پنج شنبه 

اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق و وعده های توخالی مسئوالن نامه 

سرگشاده یک خطی را خطاب به مسئوالن کشور،استان کردستان،شهرستان قروه و شهروبخش سریش 

 .آباد منتشر کردند

کشور  ریوز،بافیقال،یسییهللا ر تیآ،یحسن روحان:اده بقرارزیراستمخاطبین ومتن این نامه سرگش

سپاه پاسداران  فرمانده،کردستان استاندار،دراستان کردستان هیفق یول  ندهینما،یفضل یرحمان

 ندهینما،شهرستان قروه فرماندار،کردستان یانتظام فرمانده،اداره اطالعات کردستان رکلیمد،کردستان

 شیشهرسربخشدار،جمعه شهرستان قروه امام،مقاومت قروه هیناح  رماندهف،شهرستان قروه مجلس 

و  یرسانه ا فعاالن،آباد شیشهرسر یاسالم یشورا یاعضا،آباد شیدادگاه بخش سر استیر،آباد

 :خبرنگاران کردستان و شهرستان قروه

 «رندیگ یها م ییاز نانوا یآباد نان را به صورت قرض شیشهرسر یکارگران شهردار»

اعتصاب وتجمع دوباره کارگران شهرداری سریش آباد دراعتراض به عدم پرداخت :مین رابطهدره

 حقوق و وعده های پوچ مسئوالن

مهر برای ششمین بار، کارگران شهرداری سریش آباد در شهرستان قروه استان  21روز دوشنبه 

داخت حقوق و وعده های کردستان دست از کار کشیده وبا برپایی تجمع اعتراشان را نسبت به عدم پر

 .پوچ مسئوالن بنمایش گذاشتند

کارگران بنابه گفته های خودشان عزمشان جدی است و دیگر به وعده ها دلخوش نمی شوند و تا 

 .تسویه حساب کامل به اعتصاب خود پایان نمی دهند



 

بود که اعتصاب چند روزه در + بنابه گزارش یک منبع خبری محلی،هفتم مرداد ماه سال جاری

ت گرفت و در نهایت با وعده های مختلف و تنها پرداخت یک ماه حقوق شهرداری سریش آباد صور

 .عقب افتاده آن هم بنا به گفته های کارگران نه به صورت کامل، این اعتصاب پایان یافت

حال بعد از گذشت دو ماه و نیم از این اعتصاب خبر رسید که هیچ کدام از وعده های داده شده تحقق 

 .نیافته و وضعیت اقتصادی کارگران روز به روز در حال وخیم تر شدن است

در هر صورت این بار کارگران بنابه گفته های خودشان عزمشان جدی است و دیگر به وعده ها 

 .ا تسویه حساب کامل به اعتصاب خود پایان نمی دهنددلخوش نمی شوند و ت

ماه تمام است حقوق نگرفته اند و در این مدت نرخ ها روز به روز در حال افزایش  5این کارگران 

 .است و معیشت این افراد با موج بی تفاوتی مسئوالن در مرز خطر جدی قرار دارد

بازگشت  ی مطالبه : رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا ی خطاب بهعمران محسن*

 یبیبه کار محمد حب

که بطور مستمر و  شوندیبدنه برخوردار م یاز پشتوانه  یزمان کاهایو سند یصنف یها تشکل»

 «مطالبات بدنه را طلب کنند کالیراد

 یبیبازگشت به کار محمد حب ی مطالبه

 رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا

 احتراما

 یصنف نیاز  فعال تیتوجه به طفره رفتن دولت و بطور خاص وزارت آموزش و پرورش در حما با

 آ ریبطور کامل بر عهده دولت و وز تی، مسئول یبیحب محمد قوا، اما در مورد اخراج کیبه بهانه تفک

 .باشد یوپ م



به کار  خواستار بازگشت ،یسراسر یبا راه انداختن کارزار یهماهنگ یاست شورا یضرور لذا

 .شود یبیحب محمد

ها در مورد منافع معلمان اتخاذ  میتصم نیبهتر یهماهنگ یاست هر زمان شورا یادآوریبه  الزم

 .نکرده است غیخود را از شورا در تیجامعه حما ینموده است بدنه 

که بطور مستمر و  شوندیبدنه برخوردار م یاز پشتوانه  یزمان کاهایو سند یصنف یها تشکل»

 «مطالبات بدنه را طلب کنند الکیراد

 بوشهر ،یعمران محسن

 99ماه  ید 11

کارگران هفت تپه را متوقف و  هیعل یپرونده ساز: رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم*

  دیمطالبات آنها را محقق  ساز

 دیو تول کارگران زحمتکش نیحقوق ا.  کوتاه است  شهیکارگران هم  واریوارونه ، د یایدن نیا در

 . قرار گرفت هیکارفرما و قوه قضائ انیمورد تعرض حام گریکننده گان جامعه بار د

 ؟؟ خواهندیآنها چه م مگر

  . ستین دهیپوش یشان بر کس مطالبات

 یساز کاریشان ، توقف ب مهیمعوقه ،  پرداختن ب یپرداخت حقوق ها: شامل  شانیها خواسته

و از همه مهمتر  یمشاغل،  بازگشت به کار کارگران اخراج یبه طرح طبقه بند یکارگران ، بازنگر

 .است یاز بخش خصوص دی؛  خلع 

 . ندیخود را مطالبه نما یکشند ، و حق دارند ، حقوق مقرر شده قانون یزحمت م آنها

اکنون پس از گذشت چند سال . رفع مشکالت و معضالت محل کارشان هستند  ریگیپ 92از سال   انها

قرار  هیقوه قضائ ی، بلکه مجددن مورد تعرض و پرونده ساز دندیخود نرس یخواسته هانه تنها به 

 !!گرفتند ؟؟

 . سالها به دفعات با بازداشت ، اخراج و زندان  مواجه  شدند نیا یط و

 نیهمچن.   میکن یم تیهفت تپه حما شکریهمکاران خود در ن یخواسته ها یکارگران از تمام ما

 . میپانزده کارگر آن هست هیعل یساز خواهان توقف پرونده

 یصدا نیهمچن.  شودیمحسوب م رانیکه مطالبات آنها ، مطالبه همه کارگران ا میکنیاعالم م ما

 . ماست یاعتراض شان ، صدا

کارخانه  یمفت خور که به تمام هست یآقازاده ها یخصولت انیخواهان بازداشت و محاکمه کارفرما ما

 انیکارفرما ی، بلکه جا ستیکارگران ن یزندان جا.  میداخته اند ، هستکارگران چنگ ان یو زندگ

 . کالهبردار و دزد و اختالس گر است

( دیپل سف) یهالل پلروی  انتقال آب کارونتجمع اعتراضی فعاالن محیط زیست خوزستان نسبت به *

 اهواز



پل ) یپل هالل یرو دی،جمعی از فعاالن محیط زیست خوزستان با برپایی تجمع 13عصرچهارشنبه 

لغو خواهان  انتقال آب کارون وبرافراشتن پالکاردهایی با بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به (دیسف

 .رودخانه شدند نیانتقال آب ا یها مصوبه اختصاص بودجه به طرح

شهر من اهواز، جان ما »؛ « انتقال آب بهشت آباد، مرگ کارون»؛ « نه به انتقال آب کارون»

 یطیمح ستیحقابه ز»؛ « نه به شکار»؛  «رانیمرگ ا=مرگ خوزستان=نمرگ کارو»؛  «کارون

از جمله  «میمهمانان را دوست بدار نیا اند مودهیرا پ یپرندگان مهاجر راه طوالن»؛ « کارون کجاست

 .شد یم دهیتجمع کنندگان د یبود که بر پالکاردها ییشعارها

به پرندگان مهاجر  یغذاده یبرا «یکارون یها رشنبهچها»برنامه  یسالگ کیتجمع به بهانه  نیا

از  یکیرودخانه کارون در اهواز است که  یبر رو یمیپل قد نیدوم( دیپل سف) یپل هالل. برگزار شد

 .دیآ یشهر به شمار م نیا ینمادها

برخالف وعده مسئوالن بر  یپل هالل ، 12تا15قابل یادآوری است که در جریان این تجمع از ساعت 

 .عبور خودروها مسدود نشد یور

 مقابل فرمانداری( 1مارون) زیسد آبر جادیبه اتجمع اعتراضی اهالی شهرستان لنده  نسبت *

مقابل ( 2مارون) زیسد آبر جادیادی،جمعی از اهالی لنده برای اعتراض به  11روز پنج شنبه 

 .اهان توقف این پروژه شدندتجمع کردند وخو راحمدیو بو هیلویکهگ فرمانداری این شهرستان دراستان

 

 جادیا :به خبرنگاری گفتندنخواهند بود  یمنطقه ا چیمخالف توسعه و عمران ه نکهیا انیبا ب نیمعترض

لنده  یخانه مارون شامل شهرستانهادرو  یاصل نیگرفتن حقوق ساکن دهیادنباعث (2مارون ) زیسد آبر

 ستیز طیمح بیتخر یواهد بود و از جهتخ یاریسوق و دشمن ز، شموکید،چاروسا یبخشها،یبهمئ،

 .دارد یرا در پ

 ندگانیمقابل دفتر نما خانه باغ هانسبت به تخریب  شرق اصفهان السازانیوادامه اعتراضات *

 استان مجلس

درادامه اعتراضاتشان نسبت به صدور  شرق اصفهان السازانیودی،جمعی از  11روز پنج شنبه 

 ندگانیمقابل دفتر نماشده دراراضی کشاورزی دست به تجمع  دستور تخریب خانه باغ های ساخته

 .استان زدند مجلس

در همین رابطه تجمعی مقابل استانداری  شرق اصفهان السازانیوقابل یادآوری است که هفته گذشته 

 .برپاکرده بودند



 یاراض با تغییر کاربری متیق گران یالهایو ینشدن برخ بیتخربنابه گزارشات رسانه ای شده 

 .کشاورزان شده استوتعدادی ازمنطقه و اهالی باعث اعتراض  یکشاورز

akhbarkargari2468@gmail.com 
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