
 0011فروردین ماه  32اخباروگزارشات کارگری 

 حقوق مقابل مجلسنازل معلمان تازه استخدام شده کشورنسبت به سطح   یتجمع اعتراض -

واقع در مناطق  ینفت و گاز زاگرس جنوب یبردار شرکت بهره یکارگران ترابر اعتراضی تجمع -

 طرح طبقه بندی مشاغل وبیمه تکلمیلینسبت به خارج شدن از شمول  آغار و داالن ان،یپارس یاتیعمل

تجمع اعتراضی کارگران پسماند شهرداری بجنورد نسبت به عدم تبدیل وضعیت برای دومین بار  -

 درسال جاری

ادامه سلایر اعتراضات مربیان پیش دبستانی ایذه نسبت به بالتکلیفی استخدامی با برپایی تجمعی  -

 دیگر مقابل استانداری خوزستان

 ند نفر ازتجمع کنندگان به اورژانس بدلیل ضعف جسمانیانتقال چ

دوران  کار یحق سختاز محرومیت  استان گلستان نسبت به یدانشگاه علوم پزشکاعتراض کارکنان  -

 کرونا

 ادیمقابل بن ونیناسیواکس تیبه وضعنسبت نادر  یها یماریب یها یها انجمن تجمع اعتراضی اعضای -

 نادر یها یماریب

 نشوند لیگاه تبد ها به قتل زندان: نیزندان او ۸بند  انیاز زندان یجمع:ویسندگان ایرانکانون ن -

 بازنشستگان بازداشت شده در تجمع روز گذشته رشت یآزاد -

 از رشت یاجتماع نیگزارش تجمع تام -

ساله  81نسبت به بالتکلیفی  یاریچهارمحال و بخت یدرصد 07از جانبازان  یجمع تجمع اعتراضی -

 یمقابل استاندار درزمین های واگذارشدهساخت رای ب

معدن مس نسبت به بی آبی مقابل  رجانیمنطقه چهارگنبد سادامه اعتراضات اهالی روستاهای  -

 گنبد تخت

 نیچطور چن. رانت است نیا. جنگ؛ جنگ آب است نیا. معدن آب را از ما گرفته نیا :تجمع کنندگان

 ممکن است؟ یزیچ

 یبر اثر برق گرفتگ بوکان یرک صنعتشه کارگر 2مرگ  -

 کارگر در سنندج کیمرگ  -

 بر اثر سقوط در مخزن آب و آهکجان باختن یک کارگردرآشتیان  -

 حقوق مقابل مجلسنازل معلمان تازه استخدام شده کشورنسبت به سطح   یتجمع اعتراض*

با برپایی تجمع مقابل رعلمان تازه استخدام شده کشوم ،برای باری دیگرفروردین  22وز دوشنبه ر

وتبعیض در پرداخت حقوق  مجلس با بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به سطح نازل حقوق

حقوق ،رتبه بندی واقعی و خواهان همسان سازی،بابرافراشتن بنرها،سردادن شعارها وایراد قطعنامه 

 .برابردرمقابل کاریکسان شدند



 

 :شعارها

 مما نو معلمانیم خواهان حق مانی -

 شعار هر معلم مرگ بر استثمار -

 همسانی حقوق ها حق ماست حق ماست -

 میلیون 87میلیون  خط فقر  2حقوق ما  -

 ها همسان بشه تبعیض برداشته شهحقوق  -

 رحقوق نابراب زحمت چند برابر -

 ننگ ما ننگ ما صدا وسیمای ما -

 صدا وسیما کجاست حقوق ما رو هواست -

 :درهمین رابطه

 نازل حقوق مقابل مجلس  تراضی دوباره معلمان تازه استخدام شده کشورنسبت به سطحتجمع اع+



گذشته،برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به  هبهمن برای دومین بار طی دوهفت 82روزیکشنبه 

 .سطح نازل حقوق مقابل مجلس تجمع کردند

 

براساس گزارش رسانه ای شده دریکی ازبنرهایی که تجمع کنندگان دردست داشتند خطاب به 

 :رستان نشینان آمده استبها

رساند با توجه به وضعیت نامساعد شرایط اقتصادی و عدم هماهنگی که میان حقوق  به استحضار می

با مدرک کارشناسی ارشد و )21های جدید ماده  های جاری زندگی برای ورودی دریافتی و هزینه

وجود دارد، ( میلیون لایر21های دولتی و وضعیت متأهل بودن با حقوق دریافتی  دکتری از دانشگاه

 :تقاضا داریم

پایه )سازی با سایر نهادها اقدام نموده  نسبت به افزایش پایه حقوق فرهنگیان در راستای همسان  –

 (میلیون لایر است07حقوق سایر نهادها 

 .آمیز است از دستور کار خارج نمایید معلمان را که قانونی تبعیض( بندی سابقه)بندی  قانون رتبه –

 پایین حقوق مقابل مجلس تجمع اعتراضی معلمان تازه استخدام شده کشورنسبت به سطح +

دی،جمعی از معلمان تازه استخدام شده کشوربرای انعکاس هرچه بیشتر صدای  22روز دوشنبه 

 .پایین حقوق دست به تجمع مقابل مجلس زدند اعتراضشان نسبت به سطح 



 

ویراحمد نیز حضور داشتند که با کهگیلویه و ب  تازه استخدام شده  در این جمع تعدادی از معلمان

حکم حقوقی معلمانی که اولین سال :اشاره به پایین بودن حقوق خود،به خبرنگار رسانه ای گفتند

شهریور ماه شروع  81خورده است،در حالی که سال تحصیلی از  22تدریس آنهاست از اول مهر 

 روز که نه بیمه داریم و نه حقوق چیست؟  81شده است،تکلیف این 

باید حقوق : های دولت به خبرنگار رسانه ای دیگر گفتند معلمان تازه استخدام در انتقاد از سیاست

 .سازی شود ها همسان معلمان با کارمندان سایر ارگان

بندی چندان شامل حال آنها  اند اما مزایای رتبه این معلمان که به تازگی استخدام آموزش و پرورش شده

بندی افزایش دهند که بعضاً  نکه حقوق معلمان را با ترفندهایی مانند رتبهای: شود؛اضافه کردند نمی

ها  شمول نیست، اصالً عادالنه نیست؛ باید حقوق معلمان با کارمندان سایر ارگان دائمی و همه 

 .سازی شود همسان

باید  شود و از سوی دیگر، هر سال الورود نمی بندی مشمول معلمان جدید به گفته این معلمان، رتبه

بندی را در  التفات دولت و سازمان برنامه و بودجه باشند تا اعتبار الزم برای رتبه معلمان منتظر مابه

 .قانون بودجه اختصاص داده و برای آن نقدینگی تعریف کنند

های دولتی،  در برخی ارگان: های مزدی دولت،افزودند این معلمان با انتقاد از تبعیض حاکم بر سیاست

رسد، هزار اما و اگر برای  وق کارمندان، هفت میلیون تومان است ولی به معلمان که میمتوسط حق

 !کنند افزایش حقوق تعریف می

واقع در مناطق  ینفت و گاز زاگرس جنوب یبردار شرکت بهره یترابرکارگران  اعتراضی تجمع*

مشاغل وبیمه  نسبت به خارج شدن از شمول طرح طبقه بندی آغار و داالن ان،یپارس یاتیعمل

 تکلمیلی

نفت و گاز  یبردار شرکت بهره یترابر (رانندگان)پیمانی کارگران فروردین، 22روز دوشنبه 

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان  آغار و داالن ان،یپارس یاتیواقع در مناطق عمل یزاگرس جنوب



ی مشاغل وبیمه خارج شدن از شمول طرح طبقه بند مبنی بر از سامانه ساپنانسبت به حذفشان 

 .زدند و آغار و داالن انیپارس یاتیمنطقه عمل یساختمان ادارتکلمیلی دست به تجمع مقابل 

 

اسفند  22در روز  یشرکت نفت و گاز زاگرس جنوب رانیمد:تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند

سال سابقه مستمر  21تا  87 کیرا که هر  یهمه رانندگان واحد ترابر( نفت یسالروز صنعت مل)22

در کل  یانسان یروین مانکارانیکه سامانه اطالعات پ) ناواحد را دارند، از سامانه ساپ نیکار در ا

همانند طرح  یآن همه کارگران راننده از مطالبات جهیاند که در نت حذف کرده( باشد یصنعت نفت م

 یروهاین ریو سا یقرارداد ،یکه همه پرسنل رسم یو عرف یقانون یایمزا ریمشاغل و سا یبند طبقه

 .خواهند شد وممحر کنند، یم افتیدر یمانکاریپ

و  انیپارس یاتینفر در منطقه عمل 841در حال حاضر حدود :یکی از این کارگران معترض افزود

سال کار مشغول  21تا  87 یآغار و داالن با سوابق کار یاتیدر مناطق عمل گرینفر د 828حدود 

 .حلقه چاه هستند 217حدود  یروکار  یروین ییجابجا

 نسبت به عدم تبدیل وضعیت برای دومین بار کارگران پسماند شهرداری بجنورداعتراضی تجمع *

 درسال جاری

کارگران پسماند شهرداری بجنورد در دومین اعتراضشان نسبت به عدم  فروردین، 22روز دوشنبه 

ساختمان فرمانداری این شهرستان دراستان  تبدیل وضعیت وبالتکلیفی استخدامی دست به تجمع مقابل

 .خراسان شمالی زدند

کارگران پسماند شهرداری بجنورد هفته گذشته اولین تجمع اعتراضیشان را مقابل استانداری برپاکرده 

 .بودند



 

به خبرنگاریک رسانه محلی  یخراسان شمال یاستاندار یو شوراها یسرپرست دفتر امور شهر

به  یهفته گذشته مقابل درب استاندارو  یارگران سازمان پسماند خراسان شمالک امروزتجمع درباره 

بجنورد جذب و استخدام  یشهردار یکارگران آن است که از سو نیمطالبه ا: خبرنگاررسانه ای گفت

 .شوند

کارگران  نیکارگران را ندارد، به ا نیجذب ا یبجنورد توان مال یشهردار نکهیبا توجه به ا:وی افزود

 .حفظ شغل خود ادامه دهند یخود در سازمان پسماند استان برا تیکه به فعال میکرده ا هیصتو

کشور به  یها یوجود، مطالبه آنان را به وزارت کشور و سازمان استخدام نیبا ا: اودرخاتمه گفت

که در حال حاضر منتظر  میبجنورد را انتقال داده ا یدر شهردار یمنظور صدور مجوز استخدام

 .میدو نهاد هست نیو اجازه ا پاسخ

ادامه سلایر اعتراضات مربیان پیش دبستانی ایذه نسبت به بالتکلیفی استخدامی با برپایی تجمعی *

 دیگر مقابل استانداری خوزستان

 انتقال چند نفر ازتجمع کنندگان به اورژانس بدلیل ضعف جسمانی

امه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به مربیان پیش دبستانی ایذه  دراد فروردین، 22روز دوشنبه 

 .بالتکلیفی استخدامی برای باری دیگرمقابل استانداری خوزستان اجتماع کردند

به  چند نفر ازتجمع کنندگان درپی بدحال شدن بدلیل ضعف جسمانی به گزارش یک منبع خبری،

 .اورژانس منتقل شدند

کار  یاز حق سختمحرومیت  بت بهی استان گلستان نسدانشگاه علوم پزشکاعتراض کارکنان *

 دوران کرونا

 استان گلستان اعتراضشان را نسبت به یدانشگاه علوم پزشکفروردین، کارکنان  22روز دوشنبه 

 .،رسانه ای کردنددوران کرونا کار یحق سختاز محرومیت 

 نکهیوجود ا اعالم کردند با درگفتگوبا خبرنگاررسانه ای استان گلستان یدانشگاه علوم پزشک کارکنان

کار دوران کرونا به  یرا بابت پرداخت حق سخت یا بودجه یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

آن گروه از کادر بهداشت و درمان که با کرونا  انیم یداده، اما تاکنون پول صیدانشگاه تخص نیا

 .ع نشده استیهستند، توز ریدرگ



بودجه را از سال گذشته  نیگلستان، وزارت بهداشت ا استان یکارکنان دانشگاه علوم پزشک ی به گفته

کشور آن را به کادر خود پرداخت  یمراکز علوم پزشک شتریلحظه ب نیدر نظر گرفته بود و تا ا

  .کار را انجام نداده است نیاست که ا ییها گلستان جزو معدود دانشگاه یاند و علوم پزشک کرده

که قرار  یمبالغ جزو: شدند ادآوری یاد و کاهش ارزش پول ملبا اشاره به تورم موجود در اقتص ها آن

. ارزش شده است دیشود، در گذر زمان دچار افت شد عیکادر بهداشت و درمان توز انیم یاست روز

کار  توردر دس دیآن با تر عیسال گذشته را هم ندارد و پرداخت سر دیپول قدرت خر نیا یحت گرید

  .ردیقرار گ

 یو درمان یخود با مسائل بهداشت یریاستان گلستان با اشاره به درگ یلوم پزشکدانشگاه ع کارکنان

 یبرا یکه اگر تعهد میانتظار دار: افزودند اند، دهید بیچهارم کرونا آس یزشیکه از فاز خ یمارانیب

و  نیکار سنگ ،یخواب یامروز ما با تحمل ب. آن را اجرا کنند شود یم فیتعر یعلوم پزشک یها دانشگاه

کار خود را  یاست که حق سخت نیو حداقل انتظارمان ا میا خود دور مانده یها جانفرسا از خانواده

  .میکن افتیدر

که محل  کند یدانشگاه استدالل م سیرئ نکهیا انیاستان گلستان با ب یدانشگاه علوم پزشک کارکنان

 ستیم کرد که مشخص نگلستان اعال یعلوم پزشک سیرئ: ندافزود ست،یبودجه مشخص ن نیا ی نهیهز

 یصرف پرداخت سخت دیبا نکهیا یعنیشود؛  نهیبه چه شکل هز دیبا دهیکه به دستشان رس یا بودجه

بودجه را بدون  نیا گرید یها شود؛ البته دانشگاه نهیهز یگریدر محل د ایکار دوران کرونا شود 

کار را  نیهم دیگاه گلستان هم بااند و قاعدتا دانش کرده نهیکادر بهداشت و درمان خود هز یمشکل برا

 .انجام دهد

مقابل  ونیناسیواکس تیبه وضعنسبت نادر  یها یماریب یها یها انجمن تجمع اعتراضی اعضای*

 نادر یها یماریب ادیبن

اعتراض به عدم  براینادر  یها یماریب یها انجمنفروردین،جمعی از اعضای  22روز دوشنبه 

 .نادر تجمع کردند یها یماریب ادینادر مقابل بن مارانیب ونیناسیبه واکس یدگیرس

و  رانیمد ران؛ینادر ا یها یماریب ادیبن یبه نقل از روابط عمومبراساس گزارش رسانه ای شده 

 ستمینقص س س،یگراو یاستنیم ،یآلوپس بروماتوز،ینوروف ،یب یا وز،یکتیا یها انجمن ندگانینما

در برابر  مارانیب نیا شتریب یریپذ بیباتوجه به آس تا،مپرفکیو استئوژنز ا یکتونور لیفن ،یمنیا

 .اعتراض کردند یعموم ونیناسیدر واکس یبند تیکرونا به نامشخص بودن اولو روسیو

تحت  مارانیاز ب ی، تعداد8222اسفند  22 خیمعاونت درمان وزارت بهداشت در تار هیاساس ابالغ بر

، MPSام اس،  ،یتاالسم ،یلیهموف ،یصفاق زیالید ،یخون زیالید مارانیخاص شامل ب مارانیعنوان ب

CF ،SMAبدن یمنیا ستمیبه نقص س مارانیبه سرطان، ب انیاعضا و مبتال وندیپ سم،ی، ات (PID)  به

آنها تنها  نیقرار گرفتند که از ب ونیناسیواکس تیپرخطر شناخته شده و در اولو یها عنوان گروه

 .نادر هستند مارانیجزو ب یمنیا ستمیو نقص س SMA و MPS مارانیب

نوع  211نادر تعداد  یها یماریب ادیبن یپزشک ونیسیآمار کم نیکه بر اساس آخر ستیدر حال نیا

خود دچار  متیو گرانق ابیکم یداروها افتیشده است که نه تنها در در یینادر تاکنون شناسا یماریب

 .نا مشخص است زین ونیناسیآنها در برنامه واکس تیمشکل هستند، بلکه وضع



با  یادیتاکنون مکاتبات ز رانینادر ا یها یماریب ادیبن رعاملیمد ،یادراک درضایگفته دکتر حم به

نادر در  مارانیب یبند تیمعاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در خصوص اولو

 شتریالعالج و ب صعب یها یماریصورت گرفته است؛ اما همچنان تنها ب ونیناسیواکس یبرنامه مل

 .شناخته شده در نظر گرفته شده است

وجود ندارد  مارانیب نیا یبند تیاولو وهیش یبرا یپروتکل مشخص چیه: داشت انیدر ادامه ب یادراک

 شانیاست صدا ارکمیتعداد آنها بس ایاند  هنوز ثبت نشده یماریب یها از انجمن یبرخ نکهیو باتوجه به ا

 .رسد ینم ییبه جا

 یمنیا ستمیضعف س: شد و افزود ها یماریگروه از ب نیا یواکسن برا هیدر ادامه خواستار ته یراکاد

 یتر ژهیبه توجه و ازین تیوضع نینادر است و در ا مارانیمشترک اکثر ب یژگیو یکیو نقص ژنت

 .دارند

 نشوند لیتبد گاه ها به قتل زندان: نیزندان او ۸بند  انیاز زندان یجمع:کانون نویسندگان ایران*

خواستار  یا هیانیبا انتشار ب نیزندان او ۸بند  انیاز زندان یماه، جمع نیفرورد ۲۲گذشته،  روز

از  یبرخ یکه به امضا هیانیب نیا. شدند انیبه زندان" کرونا ی ژهیو یو عاجل مرخص یفور یاعطا"

موج  شروعبا اشاره به  دهیرس" یاتباع خارج یو حت رهیو غ یمال ،یاسیاعم از س" ۸بند  انیزندان

بکتاش  یبازگرداندن اجبار ،یماریب نیبند به ا نیا انینفر از زندان ۵حداقل  یچهارم کرونا و ابتال

او به کرونا، عامل  یرا با وجود ابتال ۸به بند  ران،یا سندگانیو عضو کانون نو لمسازیشاعر، ف ن،یآبت

 .است  دهنفره عنوان کر ۰۳۳بند  نیدر ا یماریاو و انتقال ب یماریب دیتشد

به  یمرخص یها، خواستار اعطا از وقوع اتفاق ناگوار در زندان شیاند پ اعالم کرده امضاکنندگان

با  کینزد اریو در فواصل بس یاجبارا به صورت جمع"در سراسر کشورند که  یهزاران زندان

 ".کنند یم یزندگ گریکدی

 ذشته رشتبازنشستگان بازداشت شده در تجمع روز گ یآزاد*

 یاجتماع نیتأم رانیبگ یمستمر  به تجمع بازنشستگان و یانتظام یروین نیفرورد ۲۲ کشنبهی روزید

 .فلفل مورد حمله قرار دادند یزنان سالخورده را با اسپر  برده و مردان و ورشیدر رشت 

رت گرفت صو رانیبگ یو مستمر حمله که به قصد متفرق کردن اجتماع بازنشستگان   نیا انیجر  در

  .شدند ریتجمع کنندگان دستگ نینفر از ا ۵

الزم به ذکر است که . نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند ۵شب بازداشت هر  کیو پس از  امروز

 .نبودند شان یبه انتشار اسام لیما یشخص لیبازداشت شدگان بنا به دال

که  یکه کسان میداریاعالم م یظامو انت یتیامن یروهاین زیضمن ابراز تنفر از برخورد خشونت آم ما

 یو نهادها یاجتماع نیو بازنشستگان در سازمان تأم  شوند غارتگران اموال کارگران  ریدستگ دیبا

 .اند که تنها به مطالبه حقوق خود دست به اعتراض زده یهستند نه بازنشستگان یدولت

 ۵ یریدر رشت و دستگ رانیبگ یمستمر  حمله به تجمع بازنشستگان و رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

به  یتیامن یو خواهان خاتمه دادن به برخوردها دینمایمحکوم م اً یرا قو زانیعز نینفر از ا

 .بازنشستگان و کارگران است

 ۰۰۳۳ نیفرورد ۲۰ - رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد



 از رشت یاجتماع نیگزارش تجمع تام*

 ی از همه ییها هیاطالع ینشستگان، با همرسانباز یها هفته قبل در اغلب گروه کیحدود  از

مجلس و  یدعوت شده بود که در تهران جلو یو لشگر یکشور ،یاجتماع نیبازنشستگان اعم از تأم

ها و احکام  نکردن وعده یعنوان اعتراض به عمل به یاجتماع نیادارات تأم یها جلو در شهرستان

 .ندیهم آ گرد نیفرورد ۲۲ کشنبهیروز  ۰۳ساعت  دالنه،ناعا

از بازنشستگان در  یتعداد ی سر وکلّه ۰۳قبل از ساعت  یقیاز دقا ۰۰۳۳ نیفرورد ۲۲ امروز،

از  یهمگ بایشد که متآسفانه تقر دایواقع در شهرک گلسار رشت پ یاجتماع نیتأم ی اطراف اداره

ظه به لحظه بر لح. بازنشستگان به ندرت حضور داشتند ی هیبودند و از بق یاجتماع نیبازنشستگان تأم

 .شد یتعدادشان افزوده م

 یروین نیهم همزمان با شروع گرد آمدن بازنشستگان، چند ماش دینگذشته بود شا یادیزمان ز 

 یروهایپارک کردند و ن یاجتماع نیتأم ی ون درست در مجاورت اداره کیبه همراه  یانتظام

 جرم نجایکه تجمع شما در ا نید و با گفتن ابه سمت بازنشستگان آمدن ها نیشدن از ماش ادهیبا پ یانتظام

ها و حلقه زدنشان به دور  بازنشسته تیاضافه شدن جمع یول. است، خواستند که آنها را متفّرق کنند

اول موفق به  قیو صحبت کردن با آنان، عمال مانع از آن شد که بتوانند در همان دقا یانتظام یروهاین

 یبود که چند نفر دمشهو یحال به راحت نیدر هم. بشوند نیرضبرهم زدن تجمع و پراکنده کردن معت

اگر . هستند نیاز معترض یلمبرداریهماهنگ بودند، در حال عکس گرفتن و ف یانتظام یروهایکه با ن

به  یبالفاصله با هجوم چند نفر کرد، یعکس گرفتن م ای لمیافراد مبادرت به ف نیخارج از ا یفرد

 یانتظام یروهایبه ن ازنشستهب یها بازنشستگان، مخصوصا خانم. گرفتند یرا از او م لیموبا ش،یرو

که چطور دولتمردان با دادن  دیما را درک کن دیتوان یکه شما واقعا نم گفتند یمادرانه م یبا زبان

 صالیاند، ما را به است ما فراهم کرده شتیمع یکه برا یدشوار تیوضع نیدروغ و با ا یها وعده

 یازمندیحداقل ن نیما قادر به تأم دهند، یکه به ما م یزیحقوق ناچ نیکه با ا دیدان یاند؟ نم کشانده

 یکه حق با بازنشستگان است ول رفتندیپذ یکه م نیضمن ا یانتظام یروهایاز ن یبرخ م؟یستین مانیها

 یم ایرا جو یاعتراض قانون ی وهیکه از آنها ش یاست و وقت یقانون ریکار شما غ نیکه ا گفتند یم

. دیو از ما انتظار جواب نداشته باش میشما ندار یبرا یما جواب گفتند یو م ماندند یشدند، هاج و واج م

بازنشستگان، با توپ و تشر و ُهل دادن، فقط  یها به حرف یتوّجه نیهم بدون کمتر گرید یبرخ

 لیها تبد ه زمزمهشد که بالفاصل دهیشعارها شن ی زمزمه جیبه تدر. درصدد پراکنده کردن تجمع بودند

 :رسا شد یادهایبه فر

 هیالیدرآمدا ر*

 هیدالر ها نهیهز

 هیما خال ی سفره*

 هیکاف گهید دروغ

 ابونیفقط کف خ*

 حقمون ادیدست م به

 میدیاز بس دروغ شن*



 .مید ینم یرأ گهید ما

 گردد دیآزاد با یگرام لیاسماع *

 نیبه سمت معترض یشتریبه دست هجوم ب میس یب یانتظام یروهایاز سر دادن شعارها بود که ن بعد

لحظه تعداد قابل  نیدر ا. نفر از از تجمع کنندگان کردند ۶_۵ یریآوردند و شروع به دستگ

رفتند و با ممانعت از  ابانیطور عمده زنان بازنشسته به وسط خ از بازنشستگان و به یا مالحظه

مواجه  یانتظام یروهاین شتریتحکم ب که با یزمان. شدگان شدند ریدستگ یون خواستار آزاد رکتح

 اریبس. کامال آشکار بود یانتظام یروهاین یکالفگ. نندیبنش ابانیگرفتند که وسط خ میشدند، تصم

 .کردند یصحبت م شانیها میس یشده بودند و مرتب با ب مهیسراس

 یها هیون رناگهان گاز فلفل زدند که با رفتن گاز به در یا در لحظه ،یاز گذشت زمان کوتاه بعد

 یروهایکه ن یدر حال. بازنشستگان با توجه به کهولت سنشان همه به ُسرفه افتادند و فاصله گرفتند

هم با  انون راه را باز کرد و به جلو حرکت کرد و معترض نیماش دادند، یمردم را هل م یانتظام

ون را گرفتند و  یته جلومتر جلو تر دوباره عمدتا  زنان بازنشس ۵۳مجددا . کردند یبلند هو م یصدا

  .شدگان را آزاد کنند ریدستگ ی کردند که همه یرا راض یانتظام یرویبود ن یقیبه هر طر

 نیبدون ا د،یرس انیدر شهر رشت به پا ۰۰۳۳ نیفرورد ۲۲تجمع بازنشستگان در روز  بیترت نیا با

 .ددنیاتحاد را چش نیریآنان رخ داده باشد اما طعم ش یدر زندگ یرییکه تغ

 دبخشینو تواند یم یو لشگر یو کشور ینیبازنشستگان تأم شتریب یآنچه که مسلّم است، همبستگ 

و  ریکه اگر تدب یبه راست. دیآ شیچه پ نیتا بعد از ا مینیبب. بازنشستگان باشد یدر زندگ یشیگشا

 یقواعف با ض ،یبود که بازنشستگان در کهنسال یازیدر دولتمردان وجود داشت، ن تیاحساس مسئول

 کی یمطالباتشان را برا ها ابانیدر خ کند، یم دادیکرونا هم ب روسیکه و یطیو در شرا یجسمان

 !سوأل برود؟ ریز شان یکرامت انسان گونه نیو ا! بزنند؟ ادیفر ،یمعمول یزندگ

 بازنشسته کیاز  یارسال

ساله  01التکلیفی ی نسبت به باریچهارمحال و بخت یدرصد 01از جانبازان  یجمع تجمع اعتراضی*

 یمقابل استاندار درزمین های واگذارشدهساخت برای 

برای  یاریچهارمحال و بختاستان  یدرصد 07از جانبازان  یجمع فروردین، 22روز دوشنبه 

 درزمین های واگذارشدهساخت و سازساله برای  81انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی 

 .تجمع کردند یمقابل استاندار



 

واگذار شده به  یاراض با  فیتکل نییتع شانیمطالبه اصل:تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .می باشد 12ها در سال  آن

درصد 07 یبه جانبازان باال یاراض نیا یسال از واگذار 81به  کیپس از گذشت نزد:آنها افزودند

بوده  جهینت یب صالح یا از مراجع ذه آن یها یریگیساخت و ساز صادر نشده و پ یبرا یهنوز مجوز

 .است

مشاور استاندار در امور  ثارگران،یو امور ا دیادشهیبن رکلیبا حضور مد یا جلسهبدنبال این تجمع 

حل مشکل  یبرا یاستاندار در محل استاندار یو معاون عمران یاستاندار یمعاون بازرس ثارگران،یا

 .جانبازان برگزار شد نیا

معدن مس نسبت به بی آبی مقابل  رجانیمنطقه چهارگنبد ساهالی روستاهای ادامه اعتراضات *

 گنبد تخت

 نیچطور چن. رانت است نیا. جنگ؛ جنگ آب است نیا. معدن آب را از ما گرفته نیا :تجمع کنندگان

 ممکن است؟ یزیچ

بت به بی درادامه اعتراضاتشان نس رجانیمنطقه چهارگنبد ساهالی روستاهای  فروردین، 28روزشنبه 

 .تجمع کردند گنبد تختمعدن مس آبی مقابل 

و  کنند یاعتراض م رجانیگنبد س چهاراهالی که  ستین یبار اول نیابراساس گزارش رسانه ای شده،

چهارگنبد  یفقط برا شان ینگران. قرار داده ریتاث را تحت شان یزندگ گنبد معدن مس تخت ندیگو یم

 .خواهد خورد یمعدن تیلفعا یمنطقه را هم برا نیشرب ا معدن آب نیا ندیگو یها م آن. ستین

 یو به روستاها ردیگ یکه از ارتفاعات منطقه سرچشمه م هییقرار است که راه رود تنگو نیاز ا ماجرا

 یحرکت رودخانه سد یها انهیمعدن مس در م. در زمستان سال گذشته بسته شد زد،یر یم دست نییپا

 یروستا 27از  شیکار ب نیبه دنبال ا. گرفت اش یمعدن تیلفعا یرود را برا نیبست و آب ا

 .اند شده آب یمنطقه چهارگنبد ب دست نییپا

و  یمطلع نشدند و حاال که فصل کشاورز انییمعدن در زمستان راه آب را بستند و روستا صاحبان

گرفتند و به  را یرد خشک نیهم یبرا. دیآ ینم یجار شهیهم یاز رودها یآب اند دهید ده،یرس یدامدار



که  دیچیپمنطقه  یها در کوه شانیاز آنها به محل رفتند و صدا یا عدهشنبه  روز. دندیبند رس آب نیا

 نیچطور چن. رانت است نیا. جنگ؛ جنگ آب است نیا. معدن آب را از ما گرفته نیا» گفتند یم

 «ممکن است؟ یزیچ

گذشته هم به  یها در سال یتراض اهالاع یصدا:یکی از حاضران درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت

نتواند  یسازمان چیخرج کرده که ه یمعدن چنان نفوذ و پول نیصاحب ا ندیگو یو همه م دهینرس ییجا

 .ها باشد مطالبات آن ریگیپ

و در حال حاضر هم حدود شش هزار  رسد یم شیمنطقه به حدود هفتصد سال پ نیقدمت ا دیگو یم او

سوم روستاها در باالدست قرار دارند و دو سوم  کی». منطقه هستند نیا ینفر ساکنان روستاها

 یبرا یآب گریاند و د مواجه شده یبا مشکل فعل دست نییپا یروستاها. دست نییروستاها در پا

 یها جزو اموال مل است که بر اساس قانون هم رودخانه یدر حال نیا. ندارند یو دامدار یورزکشا

شغل و  انییروستا. ببندد انییروستا یدار آب را رو معدن کی شود یچطور م. شوند یمحسوب م

 دیخر یم انییمعدن تا دو سال قبل آب را از روستا ها نیعالوه بر ا. آب است نیوابسته به هم شانیزندگ

خودش  گریاما حاال د فروختند یآب را م ییسودجو ایاز عواقبش  یناآگاه یاز آنها از رو یاریو بس

 «.زده و آب را محصور کرده است رودخانه سد یرو

 ختهیر هییبه سد تنگو  رودخانه نیآب ا. شود یبه آب ختم نم شانیفعل ازیو ن انییفقط به روستا مشکل

در  تیوضع نیدار شدن ا و در صورت ادامه کند یم نیرا تام رجانیسد هم آب شرب س نیو ا شود یم

 ریدرگکل استان را  یمشکل بزرگ جهینت آب نخواهد داشت و در گریسد هم د نیا کینزد یها سال

 .کند یم

 یبوکان بر اثر برق گرفتگ یشهرک صنعت کارگر 3مرگ *

 بوکان یشهرک صنعتیک کارگاه واقع در دیخط تول یدستگاه ها یجمع آور حین کار کارگر 2

 .دچاربرق گرفتگی شدند وجان باختند

فرد اهل  کیکارگاه قبال به  نیااره به با اش بوکان یشهرک صنعت رعاملیمدفروردین، 22روزدوشنبه 

کارگاه  نیقطعات دستگاه ها به ا دنیبرچ یرا برا یزینفر کارگر تبر 2 نیواگذار شده و مالک ا زیتبر

 ایحوض که گو کیاز کارگران در  یکیکار  نیح: گفت به خبرنگاریک رسانه محلی فرستاده بود،

 ودهد یود و در دم جان خود را از دست مش یم یبدنه آن به برق وصل بوده دچار برق گرفتگ

شده و چند ساعت  یشود و او هم دچار برق گرفتگ یوارد حوض م ینجات و یبرا زین گریکارگر د

   .شود یفوت م مارستانیبعد در ب

 کارگر در سنندج کیمرگ *

 یحفاردر هنگام  ۰۰۳۳ نیفرورد ۲۰امروز دوشنبه  رانیآزاد کارگران ا هیبه اتحاد دهیخبر رس طبق

کرد و سه نفر کارگر که مشغول کندن چاه  زشیر نیچاه فاضالب در شهرک ارشاد سنندج، زم

 عمقاز کارگران که به  یکیاما  افتندینفر از آنان نجات  خاک گرفتار شدند که دو  ریفاضالب بودند ز

خاک ها توانست  یآتش نشان کساعتیجاه سقوط کرده بود جانش را از دست داد و پس از  یمتر ۰/۵

 .آورد رونیرا کنار زده و جسدش را ب

 ۰۰۳۳ نیفرورد ۲۰ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 بر اثر سقوط در مخزن آب و آهک جان باختن یک کارگردرآشتیان *



 یدر شهرک صنعتساله حین کار درکارخانه ای واقع  42فروردین،یک کارگر 22روزیکشنبه 

جان خود را از  بر اثر سقوط در مخزن آب و آهک یرکزاستان م در انیشهرستان آشت"مزرعه نو "

 .دست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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