
کارگران بازنشسته ویژه تجمع سراسری )2911دی ماه  12ضمیمه اخباروگزارشات کارگری 

 (یاجتماع نیسازمان تام

تهران وتعدادی از شهرستان ها برای  یاجتماع نیکارگران بازنشسته سازمان تامتجمع همزمان  -

 احقاق حقوق برحقشان

 مهاتوبوسرانی تهران وحو کارگران شرکت واحد یکایسندگزارش  -

 !میخواه یحق خود را م:عنوان گرتحتید یگزارش -

/ دیرا به خط فقر برسان ها یمستمر/ مقابل مجلس یتجمع بازنشستگان کارگر:گزارش رسانه ای شده -

 دیرا اصالح کن یساز همسان

 زیدر تبر یاجتماع نیتجمع بازنشستگان تامگزارشی رسانه ای شده درباره  -

 ها قحقو یساز به طرح همسان اعتراض

 یها با فرمول/ یاجتماع نیبازنشستگان لرستان مقابل تام تجمعگزارش رسانه ای شده درباره  -

 میمخالف یساز اصالحات همسان

 :99دی  12روز یکشنبه تجمع کنندگان  یها خواسته -

 نیسازمان تام رانیبگ یبازنشستگان و مستمر یسراسر یها خواستهگزارشی رسانه ای شده درباره  -

 یعاجتما

 :دی 12شعارهای تجمعات روزیکشنبه  -

ی تهران وتعدادی از شهرستان ها برای اجتماع نیکارگران بازنشسته سازمان تامتجمع همزمان *

 احقاق حقوق برحقشان

برای احقاق حقوق برحقشان همزمان  یاجتماع نیکارگران بازنشسته سازمان تام دی، 12روز یکشنبه 

زکالنشهرها و شهرستان ها منجمله اراک،اسفراین،اصفهان،اهواز، وتعدادی ا(مقابل مجلس)در تهران

بروجرد،تبریز،خرم آباد،رشت،شوش وهفت تپه،شیراز،قزوین،کرج،کرمان، کرمانشاه،  ،بجنورد،ایالم

 .تجمع کردند (مقابل مراکزقدرت ویا سازمان تامین اجتماعی) مشهد،همدان ویزد



 

 رانی تهران وحومهاتوبوس کارگران شرکت واحد یکایسندگزارش *

در تهران بازنشستگان در مقابل مجلس  ید ۱۲مستقل بازنشستگان، امروز  یها فراخوان تشکل با

 .اند برگزار کرده یتجمع اعتراض

 .بازنشستگان در مقابل مجلس حضور داشتند یدر تجمع اعتراض زین کایسند یتن از اعضا چند

و  ها یدر مقابل استاندار زین گریشهر د نیچند امروز بازنشستگان به جز تهران در یاعتراض تجمع

 .دیبرگزار گرد ها یفرماندار

به  یلیبار تحم تاسف یشتیمع تیتهران و حومه وضع یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

بازنشستگان و پرداخت  یها به خواسته یفور یدگیو خواهان رس کند یبازنشستگان را محکوم م

 .باشد یکشور م یواقعمطابق با تورم  یمستمر

مجلس نه تنها  نیچهل سال گذشته ا یتو »:داوودرضوی دراین تجمع سخنانی ایراد کرد وازجمله گفت

به مرور  میرا هم که داشته ا ینکرده بلکه تمام منابع و امکانات یما کارگران و بازنشستگان کار یبرا

 «...است یبستگتجمع و هم نیبه حقمان هم دنیاز ما گرفته است، تنها راه رس

اتوبوسرانی تهران  کارگران شرکت واحد یکایسندبرای شنیدن سخنان داوود رضوی به کانال تلگرام 

 .وحومه مراجعه کنید



 

 !میخواه یحق خود را م:گزارشی دیگرتحت عنوان*

 یکه از سو یبا اعالم قبل ۲۹۱۱ماه  ید ۱۲ کشنبهیبازنشسته در سراسر کشور  0444از  شیب

) بازنشستگان در تهران حتا قبل از ساعت موعود . اعالم شده بود، تجمع کردند یزنشستگبا یگروهها

شهر، رشت،  21به جز تهران در . جمع شده بودند یاسالم یمجلس شورا یدر جلو( صبح میو ن ۲۱

 ن،یاصفهان، اهواز، اسفرا راز،یکرج، کرمانشاه، مشهد، شوش، همدان، اراک، بروجرد، ش ن،یقزو

از  شیدر تهران ب. ها تجمع کردند یکرمان بازنشستگان در مقابل استاندار ز،یم آباد، تبرخر الم،یا

با  معتج نیتفاوت ا. بود یسابقه ا یامر ب کیخود  نیتجمع شرکت کرده بودند که ا نینفر در ا 044

ند انتظامات داوطلب شد یاز خود حضار برا. بود فیوظا میانسجام بهتر و تقس نیتجمعات سابق بر ا

 یهمه مرد و زن با شور و شوق شعارها را تکرار م. شده بود یداریو بلندگو خر کروفونیو م

بازرس  یغالم یاقا گر،یخانم د کیو  یعالوه بر شعار چند نفر از بازنشستگان، خانم لشگر.کردند

 ،یداوودرضو ک،یالبدل کانون بازنشستگان تهران، ناصراسالو از بازنشستگان فلزکارمکان یعل

 یو مشکالت را برا ینفت و گاز سخنران یبازنشسته پروژه ها یازنشسته شرکت واحد، ناصرآغاجرب

 مخالفت ،یزندگ نهیها با هز یعدم تطابق مستمر رامونیها پ یسخنران شتریب. مطرح نمودند گرانید

بر  یریگ میو تصم تیعدم شفاف ،یاجتماع نیتام ییامنا اتیبا فساد و اختالس، مخالفت با نوع اداره ه

 چیکه ه یاجتماع نیتوسط تام لموتسیو یمل میت یپرداخت دستمزد مرب رینظ)منافع بازنشستگان  هیعل

در بورس  شستاو آوردن  یساز یمخالفت با خصوص( عمل سازمان ندارد طهیو ح فیبه وظا یربط

انوار و حداقل خ نهیطبق تورم بلکه بر اساس هز دیها نبا یمستمر» :اعالم کردند که یغالم یآقا. بود

 یخصوص نیا» :نکهیو ا یساز یدر مورد خصوص زیناصر اسالو ن« باشد یخط فقر اعالم یباال

نخواهد شد  داختکه هرگز پر ینجوم یواحدها و گرفتن وام ها نیا نیتصاحب زم یها فقط برا یساز

 یرو یارکیب مهیواحدها به ب نیشوند، است و کارگران ا یم یدیتول یو باعث بسته شدن واحدها

از سخنانش در مورد  گرید یاو در بخش. «گردد یم شتریب یاجتماع نیسازمان تام یها نهیآورده هز

 یقانون خارج م تیده نفر از شمول ریز یکارگاهها یوقت» :گفت یاجتماع نیبحران موجود در تام

 ین کار معاف ممناطق آزاد را از قانو یشود وقت یهم کم م یاجتماع نیتام یدرآمدها دیترد یشوند ب

 یوقت. ابدی یکاهش م یاجتماع نیتام یپرداخت نکرده و باز هم درآمدها مهیصدها هزار کارگر ب دیکن



با خرج دولت اداره شوند را بدون ضابطه وارد  دیکه با یگریطلبه و خادم مسجد و هزاران فرد د

اش را  یدولت بده یوقت. دیاکرده  لیتحم یاجتماع نیرا به تام یا نهیبار هز دیکن یم یاجتماع نیتام

مجلس  نیاز ا» :گفت یداوود رضو« زند یبحران دامن م نیپردازد به ا ینم یاجتماع نیبه تام

 «کند رییمان تغ تیمتحد بود تا وضع دیفقط با ستین یانتظار

بود در تجمع حاضر شد و اظهار  قیتلف ونیسیکه در کم یبسطام یآقا المیا ندهیادامه تظاهرات، نما در

در بودجه رد شده است که با مخالفت  یکرد و گفت متاسفانه همسان ساز نیبا حاضر یهمبستگ

را  انمشکل م دیبا میخواه یتو را نم یبازنشسته ها به او گفتند که ما همبستگ. روبرو شد نیحاضر

  .یحل کن

  : شعارها یبرخ

/ هیچرا کارمند یدیع -م حقوق طبق تور/ ما  یخواسته اصل -حقوق طبق تورم / بازنشسته خواسته

شعار  - مینینش یاز پا نم/ میریتا حق خود نگ -جان مردم  یبال/ تورم  یگران -که ما کارگران  یوقت

سه  ماحقوق  -است  زاریب ضیاز تبع/ است داریبازنشسته ب -است و درمان  شتیمع/ زمان نیما ا

مشکل ما حل / اختالسا قطع بشه -دد گر دیسازمان پرداخت با یطلب ها - ونیلیخط فقر ده م/ ونیلیم

 دزد سر گردنه/ یلیتکم یها مهیب - شهیم

 :حمل شده توسط بازنشسته ها یشعارها

دولت به  یپرداخت بده - یو لشکر یبا کشور یاجتماع نیتام یحقوق بازنشسته ها یساز همسان

حق مسلم ماست  شت،یمعمنزلت،  - یلیتکم مهیو کارآمد، نه ب گانیدرمان را - یاجتماع نیسازمان تام

 ۹۱ هدرصد ماد ۱حذف  - ۹۱ابطال ماده  - ۱۹ماده  قیدق یاجرا - یلیتکم مهینه ب گان،یدرمان را -

 نیکارگر بازنشسته تام -کارگران باشد  یدیبازنشسته همانند ع یدیع -۲۲۲ماده  قیدق یاجرا -

 .خط مرگ ریز ،یاجتماع

 .قطع نامه خوانده شد میو ن ۲۱خاتمه ساعت  در

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانال:منبع

را به خط فقر  ها یمستمر/ مقابل مجلس یتجمع بازنشستگان کارگر:گزارش رسانه ای شده*

 دیرا اصالح کن یساز همسان/ دیبرسان

 .با تجمع مقابل مجلس، خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند یکارگر بازنشستگان

خبر  یاسالم یخود مقابل مجلس شورا( ماه ید ۱۲)از تجمع امروز  یگان کارگراز بازنشست یجمع

 .دادند

ما  یبه مطالبات قانون میمجلس و تمام مسئوالن انتظار دار ندگانیاز نما: ندیگو یبازنشستگان م نیا

و بر اساس قانون  یساز به اندازه خط فقر، اصالح همسان ها یمستمر شیتوجه کنند؛ ما خواستار افزا

 .میبه بازنشستگان هست گانیرا یارائه خدمات درمان نیهمچن

بازنشستگان در ارتباط  نیاز ا یکی. در تجمع امروز حضور دارند زین آور انیسخت و ز بازنشستگان

هر  دیبا. میعدالت هست وانید یبراساس را یساز ما خواستار اصالح همسان: دیگو یبا مطالبات خود م

 .در نظر گرفته شود میسال و ن کیسال سابقه کار سخت ما، 



بازنشستگان، مسئوالنه ورود کرده و  شتیبه بحث مع دیمجلس با ندگانینما: ندیگو یم بازنشستگان

 .ندیها را حل نما مشکالت آن

به  یدگیخواستار رس ها، یها، بازنشستگان با مراجعه به استاندار از شهرستان یحال، در برخ نیع در

 .اند خود شده یشتیمع تیوضع

 زیدر تبر یاجتماع نیتجمع بازنشستگان تامگزارشی رسانه ای شده درباره *

 ها حقوق یساز به طرح همسان اعتراض

 یمصوبات قانون یو عدم اجرا یشتیدر اعتراض به وضع مع یاجتماع نیاز بازنشستگان تام یتعداد

 .تجمع کردند زیها در تبر حقوق یساز کسانیدر خصوص 

گردهم آمدند و  زیتبر ی، مقابل محوطه فرماندار(ماه ید ۱۲)کشنبهیاز بازنشستگان، امروز  یتعداد

ها اعتراض  حقوق یساز کسانیدر خصوص  یمصوبات قانون یو عدم اجرا یشتیمع طینسبت به شرا

 .کردند

 

با در دست داشتن پالکاردها و  دیرس ینفر م ۰۱۱از  شیکه تعدادشان به ب کنندگان تجمع

 یاجتماه نیما بازنشستگان تام»، «با تورم، حق مسلم ماست شیافزا»: نیبا مضام ییها نوشته دست

 نیب ضیعدم تبع» ،«میخواستار یاجتماع نیرا از سازمان تام ۱۹و  ۹۱ماده  حیصح یاجرا

حقوق بازنشستگان  یکامل همسان ساز یاجرا» ،«یو لشکر یو کشور یاجتماع نیامبازنشستگان ت

 .اعالم کردند یاجتماع نی، اعتراض خود را به مسووالن سازمان تام«۱۹ماده  یاجتماع نیتام



حاضر شد و قول مساعد داد تا  یاجتماع نیبازنشستگان تام نیدر ب زیفرماندار تبر یمهدو بهروز

 یتجمع که با شعارها نیا. کند یریگیپ یرا از مسووالن کشور یاجتماع نیمشکالت بازنشستگان تام

 .دیرس انیبه پا یه بود پس از مدتهمرا یمطالبات

تجمعات  یدر واکنش به برگزار یاجتماع نیسازمان تأم رانیبگ یامور مستمر رکلیحال، مد نیع در

هر فرد،  مهیبه نسبت سال گذشته با توجه به سوابق و حق ب: سازمان گفته است نیبازنشستگان ا

 !میا را لحاظ کرده یتوجه قابل یها شیافزا

 ریتاث رانیبگ یمستمر یباال رفته و بر زندگ اریتورم بس زانیاذعان کرده که گرچه مرا هم  نیا او

 !ما حس نکنند رانیبگ یرا مستمر ها شیافزا نیگذاشته و باعث شده که ارزش ا یادیز

 ،یو لشکر یپس از بازنشستگان کشور یاجتماع نیحقوق بازنشستگان تام یساز طرح همسان اگرچه

 تیاصالحات نتوانسته است رضا نیصادر شد اما ظاهراً ا زین دیجد یحقوق یها شیف یو حت ییاجرا

 ییاجرا ها ضیطرح که با هدف رفع تبع نیسازمان را جلب کند، حاال ا نیبازنشستگان تحت پوشش ا

 .شده است لیتبد یاجتماع نیخود به محل اعتراض بازنشستگان تام دهش

 رییتغ شانیها یافتیسال، در ۲۹ها پس از  حقوق یساز با همسان ندیگو یم یاجتماع نیتام بازنشستگان

 .ستین ریاخ یها یهم منطبق با تورم و گران زیناچ شیافزا نینکرده و ا دایپ یچندان

 ریحقوق افراد ز یساز همسان ۱۱بر اساس قانون بودجه سال  دیبا یاجتماع نیمعتقدند سازمان تام آنها

 .کند ییسازمان را کامل اجرا نیپوشش ا

 یساز طرح همسان یهمزمان با اجرا شیاز چند روز پ یاجتماع نیبازنشستگان تام یاعتراض معتج

 .برگزار شد زیشهر از جمله تبر نیها در چند حقوق

 یها با فرمول/ یاجتماع نیبازنشستگان لرستان مقابل تام تجمعگزارش رسانه ای شده درباره *

 میمخالف یساز اصالحات همسان

 طیخرم آباد، به شرا یاجتماع نیاستان لرستان با حضور مقابل ادارات تام یکارگر بازنشستگان

 .خود اعتراض کردند یشتیمع

 نیاستان لرستان با حضور مقابل ادارات تام یاز بازنشستگان کارگر یجمع( ماه ید ۱۲)امروز  ،

 .انتقاد کردند نییپا یو دستمزدها یشتیمع طیخرم آباد، نسبت به شرا یاجتماع

مطالبات  ،ییصبح امروز برگزار شده و حاضران با در دست داشتن پالکاردها۱مع از ساعت تج نیا

 .اند خود را مطرح کرده

 زیناچ زانیها و م حقوق یساز اعتراض ما به نحوه اجرا و اصالح همسان: ندیگو یبازنشستگان م نیا

 مینهاد درخواست دار نیاز او  میا حاضر شده یاجتماع نیمقابل اداره تام لیدل نیبه هم هاست یمستمر

 .به مطالبات ما پاسخ دهد

حقوق بازنشستگان از  یساز از اعمال قانون همسان یکه ناش ها یافتیدر زیناچ شیافزا: گفتند ها آن

 یزندگ یها نهیتورم و هز زانیشده منطبق با م ییاست و امسال اجرا یاجتماع نیسازمان تام یسو

 .ستیآنان ن



با  آور انیبازنشستگان سخت و ز یبرا یساز اصالح همسان: ندیگو یم یلرستان بازنشستگان

 شیعالوه بر آن، ما خواستار افزا ست؛ین بخش تیوجه رضا چیانجام شده که به ه ییها فرمول

به بازنشستگان و فراهم  یو مکف گانیرا یارائه خدمات درمان شت،یبه اندازه سبد مع ها یمستمر

 .میمناسب هست یرفاه ماتآوردن خد

 :11دی  12روز یکشنبه تجمع کنندگان  یها خواسته*

 گانیکارآمد و را یدرمان مهیب نتامی -

  یاجتماع نیدولت به تام یها یبده هکلی پرداخت -

 مستقل و منتخب ندگاننمای توسط ها صندوق عملکرد بر کنترل و نظارت -

 گانیو را یاستاندارد، همگان ونیناسواکسی -

 با احتساب نرخ تورم شتیسبد مع یها نهیمتناسب با هزها  یمستمر شیافزا -

 کارگران باطل است یواقع ندگانیحداقل مزد بدون حضور نما نتعیی -

  کار یایو افراد جو کارشدگانیهمه ب یبرا انهیمناسب ماه مقرری -

  یاجتماع نیشستا به سازمان تام یها هسرمای بازگردان -

 رفع فقر در جامعه یبرا یرفاه یبودجه ها شیافزا نهادها، یضرور ریغ های بودجه حذف -

 !صندوق ها به بازنشستگان تعلق دارد، تعرض به منابع آنها، ممنوع اموال

 فقر و فالکت دیتشد=  یساز یخصوص یها استسی تداوم -

 ها نهیها در تمام زم یساز خصوصی لغو -

 خانوار یها نهیب با سبد هزمتناس ،یحقوق و مستمر هیبرپا یهمسان ساز یدر اجرا یبازنگر -

 تشکل مستقل حق مسلم ما تجمع، -

 بازنشستگان یروزیضامن پ همبستگی و اتحاد -

 اخراج شدگان از کار یبرا یحقوق بازنشستگ صیتخص -

سازمان  رانیبگ یبازنشستگان و مستمر یسراسر یها خواستهگزارشی رسانه ای شده درباره *

 یاجتماع نیتام

در سراسر کشور،  یاجتماع نیبازنشستگان تام( ید ۱۲/کشنبهی)جمع امروز ت یدنبال برگزار به

 .منتشر شد انهیب کیها در قالب  آن یسراسر یها خواسته

سازمان  رانیبگ یبازنشستگان و مستمر یسراسر یها متن خواسته ،براساس گزارش رسانه ای شده

  :است شرح نیکه به دنبال تجمع امروز منتشر شد، به ا یاجتماع نیتام

حقوق کارگران، بازنشستگان  شیکار در خصوص افزا یعال یبا توجه به شروع جلسات شورا -۲

تا نظر  ندیاتخاذ فرما یبیترت عتریهر چه سر میدرخواست دار ربط،یذ نیاز مسئول یاجتماع نیتام

  .گردد نیحداقل مزد تام نییبازنشستگان هم در تع



و  شیموظف به افزا ،یاجتماع نیقانون تام ۱۹طابق مادهم یاجتماع نیاز آنجا که سازمان تام -۱

اقدام عاجل صورت  نهیزم نیدر ا. باشد یحقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم م یماندگ عقب میترم

 .ردیپذ

 ۲۱ماده ( ب)مطابق بند  یاجتماع نیاز طرف سازمان تام یساز متناسب قیدق یاجرا یریگیپ -۹

 .ردیانجام پذ یادقانون برنامه ششم توسعه اقتص

درمان کامل بازنشستگان  نیمسئول تام یاجتماع نیقانون تام ۰۴طبق ماده  یاجتماع نیسازمان تام -۴

  .شود ییمورد هم مدنظر و اجرا نیلذا ا. باشد یم میبه طور مستق یاز اجبار پرد مهیب

 نیتناسب با شاغلم یاجتماع نیبازنشستگان سازمان تام یشغل یایمزا افتیدر خصوص در یریگیپ -۰

  .ردیهم در دستور کار قرار گ

 ریگیاقدام و پ رهمکاریو غ یاجتماع نیبازنشستگان همکار سازمان تام نیب ضینسبت به رفع تبع -۹

  .دیآن در سازمان باش  و رفع ضاتیتبع نگونهیبرداشتن ا

 یها از گروه یلتو دو یتیحما فیوظا یمسئول اجرا یاجتماع نیسازمان تام دیهمانطور که مطلع - ۷

از  دیو نبا دیرا از دولت اخذ نما یتیحما یها از گروه یتیحما یها نهیهز دیو با. باشد ینم یتیحما

لذا الزم است . گردد نهیهز یتیحما یها گروه یبرا یاجبار پرداز مهیدسترنج بازنشستگان و شاغالن ب

  .شود یریجلوگ ها یکار گونه اهمال نیاز ا

 نیانجام و ارکان سازمان تام یاجتماع نیصالح اساسنامه سازمان تامتالش در خصوص ا -۹

  .ردیدر دستور کار قرار گ ییگرا جانبه بر اساس سه ،یاجتماع

 نیسازمان تام رانیبگ یبه بازنشستگان و مستمر نیبرابر با شاغل یدیما خواهان پرداخت ع -۱

 .میهست یاجتماع

 :دی 12یکشنبه روزشعارهای تجمعات *

 است زاریب ضیاست از تبع داریسته ببازنش

 منزلت سالمت حق مسلم ماست شتیمع

 ملت بیهم مجلس،  هم دولت بس است فر

 جان مردم یتورم    بال ،یگران

 است و درمان شتیزمان مع نیشعار ما ا

 استعفا استعفا  اقتیل یب ریمد

 استعفا استعفا   اقتیل یب ریوز

 دادیهمه ب نیاز ا ادیفر ادیفر

 حقمون ادیبدست م ابونیخ کف فقط

 هیالیحقوق ما ر  هیها دالر نهیهز



 هیتورم دالر هیالیما ر حقوق

 هیالیحقوق ما ر   یتورم دالر

  مینینش ینم ازپا   میریتاحق خود نگ

 بساطه نیهر روز هم میریتا حق خود نگ

 !میکه ما کارگر یوقت ه؟یچرا کارمند یدیع

 زیتبردر  یاجتماع نیستگان تامتجمع بازنشگزارش رسانه ای شده درباره 

 ها حقوق یساز به طرح همسان اعتراض

 خجالت خجالت یاجتماع نیعدالت عدالت تام

 حق مسلم ماست یساز همسان

 حق مسلم ماست گانیرا درمان

 حق مسلم ماست  یهمسان ساز

akhbarkargari2468@gmail.com 
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