
 7931ماه بهمن 52اخباروگزارشات کارگری 

 ازپنج شنبه اعتراضی فرهنگیان کشور چه خبر؟ -

 یخراسان رضواستان  آموزش و پرورش  کل تجمع فرهنگیان بازنشسته وشاغل مشهد مقابل اداره*

 یغرب جانیآذربااستان مقابل اداره کل آموزش و پرورش  تجمع فرهنگیان شاغل وبازنشسته ارومیه*

 علمان سنندج مقابل اداره کل آموزش وپرورش استان کردستانتجمع م*

 ادامه اذیت وآزار کارگران معترض کارخانه هپکو اراک -

ماه 5نسبت به نداشتن امنیت شغلی ،عدم پرداختروغن جهان  کارخانه کارگراناعتراضی تجمع  -

 زنجان یستاندارمقابل احقوق وماه ها حق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن طرازاول استان 

وعدم   یحجم یقراردادها دراعتراض بهصنعت نفت  یمانکاریکارگر پنامه سرگشاده ده ها هزار -

 تبدیل وضعیت و وعده های توزرد بهارستان نشینان

 تجمع رانندگان تاکسی سیاهکل دراعتراض به نابسامانی شغلی مقابل فرمانداری  -

 زنان هیعلخشونت نسبت به  در سنندج تجمع اعتراضی  -

 7931بیست وپنجم بهمن ماه –اخباروگزارشات کارگری 

 ازپنج شنبه اعتراضی فرهنگیان کشور چه خبر؟-

 یخراسان رضواستان  آموزش و پرورش  کل تجمع فرهنگیان بازنشسته وشاغل مشهد مقابل اداره*

ست به تجمع  فرهنگیان بازنشسته وشاغل مشهد د صبح روز پنجشنبه بیست وپنجم بهمن ماه،جمعی از

 .،زدندیخراسان رضواستان  آموزش و پرورش  کل مقابل اداره



 

تجمع کنندگان با دردست داشتن پالکاردهایی اعتراضشان رانسبت به وضعیت معیشتیشان بنمایش 

 .ندشدحقوق کارکنان دولت  یو بازنشستگان و هماهنگ نیحقوق شاغل یساز کسانیخواهان گذاشتند و

 یغرب جانیآذربااستان مقابل اداره کل آموزش و پرورش  وبازنشسته ارومیه تجمع فرهنگیان شاغل*

جمعی ازفرهنگیان شاغل وبازنشسته ارومیه دراعتراض  صبح روز پنج شنبه بیست وپنجم بهمن ماه،

 جانیآذربااستان مقابل اداره کل آموزش و پرورش سطح پایین حقوق  وکیفیت پایین آموزش درمدارس 

 .،تجمع کردندیغرب



 

دست نوشته هایی با در دست داشتن  هیبازنشسته اروم انیفرهنگبراساس گزارش رسانه ای شده،

بازنشستگان و برای  ریدرگ یاتیدرصد حق مناطق عمل 02اعمال  ،خود  ونیخواهان پرداخت د

 .کودکان و نوجوانان شدند یبرا تیفیو باک گانیآموزش و پرورش را

 کل آموزش وپرورش استان کردستان تجمع معلمان سنندج مقابل اداره*

صبح روز پنج شنبه بیست وپنج بهمن ماه،جمعی از معلمان شهر سنندج برای افزایش حقوق 

 .ولغوخصوصی سازی آموزش مقابل اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان،اجتماع کردند

ردهایی اعتراضشان برپایه گزارشات رسانه ای شده،معلمان حاضر در تجمع با بنمایش گذاشتن پالکا

 را نسبت خصوصی سازی وسطح پایین حقوق بنمایش گذاشتند

آموزش و پرورش در نظر گرفته  یالزم برا یها که بودجه یتا زمان :تجمع کنندگان به رسانه ها گفتند

 .مند شوند بهره گانیو را یفیآموزان از آموزش ک داشت که دانش دیام توان ینشود، نم



 ارگران معترض کارخانه هپکو اراکادامه اذیت وآزار ک -

معاونت اخالل »بابت اتهام  هفت کارگرکارخانه هپکو اراک،:هپکو کارخانه از کارگران  یجمع لیوک

محکوم شده بودند  یریماه حبس تعز ۶به « نظام هیعل غیتبل»تن بابت اتهام  کیو  «یدر نظم عموم

سال  ۵به مدت  یقانون مجازات اسالم ۶۶به استناد ماده  یمجازات مذکور در متن رأ یکه اجرا

نظر تبرئه شدند و در خصوص اتهام  دیصادره در دادگاه تجد یبه را عتراضشد که با ا قیمعلق و تعل

 ینقض شده ول محکوم شده بودند، حکم ینظام که در دادگاه بدو هیعل غیاز آنها تحت عنوان تبل یبرخ

 .دادگاه ارجاع شده است نیانقالب است به ادادگاه  تیچون در صالح یدگیرس یاتهام برا نیا

پانزده تن از کارگران شرکت : گفت یرمحمدیم دیسع دیسبهمن،05بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 تیو نامشخص بودن وضع یدر اعتراض به معوقات مزد یهپکو اراک که در خرداد ماه سال جار

 ۴۶دو اراک جمعاً به  یفریدادگاه ک ۶۰۶زده بودند، توسط شعبه  یشرکت دست به تجمع اعتراض

که در  یبه صورت گروه کهاحکام صادره . ضربه شالق محکوم شدند ۶۶۶۰ماه حبس و  ۶سال و 

  .شده بود قیسال تعل ۵صادر شده به مدت  یدادگاه بدو

 ریام ،یاحمد درضایبهروز حسنوند، حم ،یفیلط دیکارگران، مج نیا یاسام: داشت انیب یمحمد ریم

 دیمج ،یکوهدان دیفر ،یمیابولفضل کر ،یفاضل یهاد ،یزیعز یپور فرزانگان، مرتضهوشنگ 

 یو بهروز والشجرد یملک یعل ،یعابد یافشار، مهد دیفر ریام ،یقلم اسریپور،  فتاح ریام ،ییایحی

 .شده است الماع

رکت در ش قیاز طر یاخالل در نظم عموم»به اتهام  یکارگران در دادگاه بدو نیا: عنوان کرد یو

 .محکوم شدند یریضربه شالق تعز ۴۶سال حبس و  کیبه  «یقانون ریتجمعات و تظاهرات غ

 یمیو ابولفضل کر دافشاریفر ریام ،یفاضل یعالوه بر آن هاد: از کارگران هپکو گفت یبرخ لیوک

ماه  ۶به « کارگران کیتحر قیاز طر یمعاونت در اخالل در نظم عموم»از بابت اتهام  کیهر 



بهروز  نیسال حبس محکوم شده بودند و همچن ۶به  کیهر « نظام هیعل غیتبل»و از بابت اتهام حبس 

 .محکوم شده بود یریسال حبس تعز ۶به « نظام هیعل غیتبل»از بابت اتهام  زین حسنوند

تن  کیو  «یمعاونت اخالل در نظم عموم»کارگران، بابت اتهام  نیهفت تن از ا: اضافه کرد یو

مجازات مذکور در  یمحکوم شده بودند که اجرا یریماه حبس تعز ۶به « نظام هیعل غیتبل» بابت اتهام

به  عتراضشد که با ا قیسال معلق و تعل ۵به مدت  یقانون مجازات اسالم ۶۶به استناد ماده  یمتن رأ

 غیاز آنها تحت عنوان تبل ینظر تبرئه شدند و در خصوص اتهام برخ دیصادره در دادگاه تجد یرا

چون در  یدگیرس یاتهام برا نیا ینقض شده ول محکوم شده بودند، حکم ینظام که در دادگاه بدو هیعل

 .دادگاه ارجاع شده است نیدادگاه انقالب است به ا تیصالح

ماه 2نسبت به نداشتن امنیت شغلی ،عدم پرداختروغن جهان  کارخانه کارگراناعتراضی تجمع  -

 زنجان یمقابل استاندارهای توخالی مسئوالن طرازاول استان حقوق وماه ها حق بیمه و وعده 

دراعتراض به نداشتن روغن جهان  کارخانه کارگران صبح روز پنج شنبه بیست وپنجم بهمن ماه،

ماه حقوق وماه ها حق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن طرازاول 5امنیت شغلی ،عدم پرداخت

 .جمع کردند زنجان یمقابل استانداراستان،برای باری دیگر

مشکالت : گفت روغن جهان کارخانه معترضاز کارگران  یکیبراساس گزارش رسانه ای شده،

عالرغم  دیادامه روند تول یبرا یاقدام مثبت چیاست و کارفرما ه یجهان به قوت خود باق یروغن نبات

 .آن صورت نداده است طیبودن شرا ایمه

 .واحد وجود ندارد نیدر ا دیتول هیمواد اول هیته یبرا یکاف یمنابع مال :وی درادامه گفت

ماه معوقات 5. کنند یاما عمل نم دهند؛ یم یریگیسال است همه مسئوالن وعده پ کی: افزوداین کارگر

همچنان  هیمواد اول نیافتاده و تام ریها پرداخت آن به تاخ کارگران که ماه مهیمشکالت ب ،یحقوق

 .مجموعه است نیا ریگ بانیگر



را از  مان یموضوع مطالبات مزد یقرار بود مسئوالن استان: اظهار کرد  از کارگران گرید یکی

 .را به اطالع کارگران برسانند جهیکنند و نت یریگیکارفرما پ قیطر

ذهاب  ابیا سیچند روز گذشته سرو یط: در ادامه درباره مشکالت خود و همکارانش گفت یو

  کارفرما برنامه نکهیباتوجه به ا. ها متوقف شده است ت رانندهمعوق ماندن مطالبا لیکارگران به دل

سال نو  نهما ندارد، با توجه به آنکه در آستا یا مهیو ب یپرداخت مطالبات معوقه مزد یبرا یمشخص

 .میخود هست یزندگ یها نهیهز نیو تام یمعوقات مزد شینگران افزا م،یقرار دار

عدم و  یحجم یقراردادها دراعتراض بهصنعت نفت  یمانکاریکارگر پده ها هزارنامه سرگشاده  -

 تبدیل وضعیت و وعده های توزرد بهارستان نشینان

مجلس،  یاجتماع ونیسیکم یخطاب به اعضاطی نامه ای سرگشاده  صنعت نفت یمانکاریپ کارگران

 نشینانو وعده های توزرد بهارستان  وعدم تبدیل وضعیت  یحجم یقراردادهااعتراضشان را نسبت 

 .،رسانه ای کردند

 :دربخش های ازاین نامه که بیست وپنجم بهمن ماه رسانه ای شد،ازجمله آمده است

شاغل در ( ارکان ثالث ای یمانکاریپ) یشرکت یرویهزار نفر ن ستیو ب کصدی بیقر نجانبانیا

 یها هو پخش فراورد شیپاال ،یگاز، نفت، حفار یتابعه وزارت نفت اعم از شرکت مل یها شرکت

 لیدل شانیوزارت نفت، ا یو حقوق یبا معاونت پارلمان یمکاتبات یپس از آنکه ط ها؛ یمیو پتروش ینفت

عنوان  یشرکت یروهایدر حوزه ن یگذار ضعف قانون حاً یو توجه به مطالبات ما را تلو تیعدم حما

با مکاتبات متعدد  نجانبانیا یعدالت سازمان یتاکنون در جهت برقرار شیکردند، از حدود دو سال پ

 یبا دستگاه متبوعه خود را ط میقو عقد قرارداد مست تیوضع لیاز جمله تبد شیمطالبات خو

در سراسر  یاسالم یمجلس شورا ندگانیاز هشتاد و پنج نفر از نما شیبه ب ،یحضور یها مالقات

کن با کمال تاسف ل. میا گرفته یقول مساعدت و همکار زیمذکور ن ندگانیکشور انعکاس داده و از نما



 ندگانیاز نما یمتناقض برخ یظهارنظرهاجز ا یقابل مالحظه و ملموس ،یعمل جهینت چیتاکنون به ه

و  ییاجرا یها توسط دستگاه یخدمات یروهایبا ن میطرح عقد قرارداد مستق"ها در مورد  در رسانه

در دستور جلسه  ۷۴/۰۷/۴۴خیبار در تار نیکه آخر"یانسان یروین نیتام یمانکاریپ یها حذف شرکت

 .میا دهیقرار گرفت، نرس یاجتماع ونیسیکم

تعجب ندارد با گذشت تنها دو هفته از قرار  یجا ایآ :نامه از مجلس نشینان پرسیدند در ادامه آنها

بوده که در مورد سرنوشت آن  اطالع یآن ب تیوضع نیگرفتن طرح مذکور در دستور جلسه، از آخر

پانصد هزار  بیطرح که شامل حال قر نی؟ ا!کنند یم انیمتناقض ب ییرهااظهارنظ ها یدر خبرگزار

است که  تیآنقدر کم اهم گردد، یدر سراسر کشور م ییااجر یها شاغل در همه دستگاه یشرکت یروین

 ؟!سرنوشتش ارزش به حافظه سپردن ندارد

دادن و  شرفتیپ یه جاوزارت نفت ب دیجالب است بدان: آمده است ازجمله ینامه طوالن نیادامه ا در

بر  زین یگونه نظارت چینموده و ه یرا حجم یانسان یروین نیتام یها مانیپ راً یما، اخ یشغل یارتقا

 کی ایدر کل دن ایسوال دارد که آ یجا! است رفتهیتذکرات مکرر ما صورت نپذ رغمیموضوع عل نیا

ارتقاء  یدمت، به لحاظ سازمانسال خ انیبا سابقه و با تجربه را بعد از سال لکرده،یتحص یروین

او  تیوضع نکهیا ای دهند یم یشتریب تینموده و به او ارج، بها و مسئول یرسم ای یو قرارداد دهند یم

 دهند؟ یپسرفت م شرفت،یپ یو به جا کنند یم یرا بدتر و او را حجم

 لیقب نیبا ا یپرسنل شرکت میکن دیالزم است تاک :درادامه این نامه خطاب به مسئوالن آمده است

و فراهم  کیتار یشغل ندهیآ میو ترس تیرینحوه مد نیندارند و قطعا با ا ندهیبه آ یدیام چیه ماتیتصم

تابعه  یها در شرکت نیدرصد شاغل ۰۰از  شیکه ب یکارکنان شرکت نیب یدیشدن موجبات نا ام

صنعت نفت  د،چرخ یو عمال چرخ صنعت به دست توانمند آنها م دهند یم لیوزارت نفت را تشک

بروز  یبرا روهایدر ن یا هیو روح زهیانگ چیخواهد خورد چراکه ه ندهیرا در آ ها یریتدب یب نیچوب ا

 نیسبک نو نیا. صنعت وجود ندارد تیو تالش مضاعف جهت بهبود وضع ینوآور ها، تیخالق



 دیو ناام زهیانگ یب ،یسرخورده، عصب ینمودن کارگران ریسراز تشیتنها مز زیعز نیمسئول یتیریمد

 .بر جامعه به جا گذاشته و خواهد گذاشت یبه شدت منف یبه جامعه خواهد بود که قطعاً اثر

اتاق در مشاغل هم  کیدو نفر همکار در  یوقت ایآ: اند صنعت نفت در ادامه آورده یمانکاریپ یروهاین

 ای یاز آنها که رسم یکی یول دهند، یانجام م زیکار را ن کی نایو ع کنند یم تیو هم تراز فعال فیرد

 گرید کند، یم هاست نگا یکه شرکت یگریشهروند درجه چندم به د کیاست به چشم  میقرارداد مستق

در آن  شرفتیاست که پ تیریچه سبک مد نیکه دستمان در کار نلرزد؟ ا ماند یم یما باق یبرا یدیام

ما به  تیوضع لیچرا با تبد ؟یکن شرفتیتا پ ینباش یشرکت دینبوده و فقط با یستگیبر اساس شا

چه  د؟یکن ینم دواریم امیکه دار ییها یستگیبر اساس شا یسازمان شرفتیما را به پ میقرارداد مستق

سال خدمت  یو به س باشد یم ییمستمر در دستگاه اجرا یتیکه در حال انجام فعال ییرویدارد ن یلیدل

و قرارداد منعقد نگردد و با واسطه به او حقوقش با خود ا مایاست مستق ازیاش ن او در سازمان متبوعه

 را بپردازند؟

تا او به ما  دیده یم مانکاریرا که به پ یمبالغ مییگو یما م: پایانی یادآورشدند بخش دراین کارگران 

 بیترت نیدولت دارد؟ به ا یبرا یموضوع بار مال نیا یکجا د،یبه خودمان بپرداز مایبپردازد را مستق

ل حذف واسطه و یبلکه کمتر شده وحقوق ما به دل شود ینم شتریدولت نه تنها ب یارج یها نهیهز

 . ابدی یم زین شیاز سازمان متبوع خود، افزا میمستق افتیدر

 مقابل فرمانداری  دراعتراض به نابسامانی شغلی رانندگان تاکسی سیاهکلتجمع  -

تاکسی سیاهکل دراعتراض به  صبح روز پنج شنبه بیست وپنجم بهمن ماه،جمعی از رانندگان

 .نابسامانی شغلی مقابل فرمانداری،اجتماع کردند

چند ماه قبل  اهکلیس کیتراف یشورا: گفتند معترض یرانندگان تاکسبراساس گزارش رسانه ای شده،

 یآنها در ورود یکه برا یستگاهیاز ا جانیاله - اهکلیخط س یپالک شخص یمصوب کرد خودروها



کرده و در مناطق مختلف  یتوجه یمصوبه ب نیرانندگان به ا نیکنند اما ا بجافر جاشده مسا هیشهر تعب

شده  یکار رانندگان تاکس یموجب کساد تیوضع نیکنند که ا یمسافران را جابجا م اهکلیشهر س

 .است

 زنان هیخشونت علنسبت به  در سنندج تجمع اعتراضی  -

ومردان با حضوربرسر مزارلیال حسین پناهی و  روزپنج شنبه بیست وپنجم بهمن ماه،جمعی از زنان

 .بنمایش گذاشتند زنان هیخشونت علبه  واقع درقبرستان بهشت محمدی سنندج اعتراضشان را نسبت

از فعاالن  یجمع: زنان را محکوم کردندآژانس ُکردپا هیحقوق زنان در سنندج خشونت عل فعاالن

 .زنان را محکوم نمودند هی، خشونت عل"یپناه نیحس الیل"حقوق زنان در سنندج با حضور بر مزار 

با ایراد سخنرانی وشعر و  شدخشونت آغاز یهمه زنان قربان ادیسکوت به  قهیدق کیبا تجمع  نیا

 .ادامه یافت زنان هیخشونت علبه  خوانی دراعتراض

 .این تجمع با قرائت بیانیه ای بپایان رسید

درپارک کودک شهر سنندج ماه، بهمن کمیو  ستیب کشنبهی روزلیال حسین پناهی  قابل یادآوری است که

 .رسید وازصحنه گریخت قتل هبا ضربات چاقو و آجر بتوسط همسرش جلوی دیدگان حاضران 

نبوت  دانیش واقع در مردر منزل پد ی روز دوشنبه بیست ودوم بهمن ماه،سوما صلوات همچنین،

 .ددا انیپا یشد و به زندگز یخودکشدست به ، سنندجشهر

akhbarkargari2468@gmail.com 
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