
 1401ماه فروردین    12و   11،  10ی اخباروگزارش های کارگر 

کارگاه    ی رود مقابل ورود   ل یانتقال آب هل  نسبت به جنوب کرمان  تجمع اعتراضی جمعی از اهالی    -

 ر یتونل انتقال آب در بردس

و  جلوگیری اهالی خشمگین جنوب کرمان ازادامه حفاری با ورود به کارگاه وبیرون کردن کارکنان  

 کارگاه   یادر جلو درب ورود نصب چ 

  مدارس کامل  یی بازگشا  کارشناسانه ر یغ  بخشنامه  ) تهران ( در نقد  ران یا  معلمان  یصنف  کانون ه یان یب  -

 : تهران و حومه ی کارگران شرکت واحد اتوبوسران ی کایسند  -

  می کنی محکوم م دایمعلمان را شد  یصنف  یها کانون  نی زندان و فشار بر فعال د،یاحضار، تهد 

اعتراضات    - پتروش ادامه  ابرپروژه  احداث  به  حر  یمینسبت  مل   کالهان یم   می در  مراتع    یروستا   یو 

 آباد زاغمرز  ن یحس

کارگاه    ی رود مقابل ورود  لیانتقال آب هل  نسبت بهجنوب کرمان  تجمع اعتراضی جمعی از اهالی  *

 ر ی تونل انتقال آب در بردس

و  ری با ورود به کارگاه وبیرون کردن کارکنان  جلوگیری اهالی خشمگین جنوب کرمان ازادامه حفا

 کارگاه   ینصب چادر جلو درب ورود 

برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت  جنوب کرمان  جمعی از اهالی    فروردین،  11روز پنج شنبه  

به تجمع  رود    لیانتقال آب هل  به انتقال آب در    یمقابل ورود به شهرستان کرمان دست  تونل  کارگاه 

به جز نگهبانان را از منطقه خارج کردند    کارکنان   شدند و همه   یوارد محوطه کارگاه   زدند و ریبردس

خواهند    یر یبعد جلوگ  یکارگاه از ورود و ادامه کار در روزها   یو با نصب چادر جلو درب ورود 

 .کرد خبردادند 

 



محفروردین،یک    12روزجمعه   ا  ست یز  ط یفعال  خبرنگار    نی در  به  ای  باره  از رسانه  پس    گفت: 

رود به کرمان از  سمت گلزار    ل یهل  ی تونل انتقال آب سرشاخه ها   ی اطالع مردم از آغاز به کار حفار

کارگاه    ی مردم روز گذشته جلو ورود   ندگان ی از نما  ی ، تعداد   ینوروز   الت ی در شب ها و تعط    ریبردس

 .شدند  ی حفار  ی لیتونل انتقال آب تجمع کردند و خواستار تعط 

به تجمع    زیبه مردم وعده دادند که به صورت مسالمت آم  زین  یتی و امن  یام انتظ  نی افزود: مامور  یو

و    یرقانون یغ   ی حفار  ات یخارج شوند و به عمل  ی از منطقه کارگاه  یدهند تا کارگران حفار   انیخود پا

 .دهند  انیپا  ست یز طی بدون مجوز از سازمان مح

  ی نقاله سنگ ها   لیبا خاموش کردن ر  یاز کارکنان ادار  یادامه داد: اما تعداد   ست یز  طی فعال مح  نیا

در تونل    ی بود که کارگران حفار   ی در حال   ن ی شده است. ا  ل یتعط ی شده، وانمود کردند کار حفار  ده یبر

به حفار  ن  یانتقال آب هنوز مشغول  از فر   ز یبودند. مردم  ،    ن پرسنل و کارکنا  یبکار یکه  آگاه شدند 

هبانان را از منطقه خارج کردند و با نصب چادر  شدند و همه پرسنل به جز نگ  یوارد محوطه کارگاه 

 .خواهند کرد خبردادند  ی ریبعد که جلوگ  ی کارگاه از ورود و ادامه کار در روزها ی جلو درب ورود 

آب    ن یرود به کرمان اگر چه به بهانه تام   لیهل   ی تونل انتقال آب سرشاخه ها   ی عنوان کرد: حفار  ی و

در شهر    یو گردشگر  عی آب صنا  نی تام  ی در واقع برا  ی ول   شود   ی شهر کرمان دارد انجام م  یدنیآشام

  ک را منحرف، و موجب خش  ین یزم   ریز  ی آب ها  ریرود مس  لیکرمان است. با انتقال آب هل  یر یکو

 اطراف تونل شده اند.  یچند صدساله روستاها  ی گردوها ی شدن باغ ها 

 

نقد  ران یا  معلمانی  صنف  کانون   ه یان یب* در   ) تهران    کامل یی  بازگشا  کارشناسانه   ر یغ  بخشنامه   ) 

  مدارس



  بخشنامه   در نقد   بیانیه ای بشرح زیر  ) تهران (  ران یا  معلمان  یصنف   کانونفروردین،  12روززجمعه   

 ،منتشرکرد: مدارس کامل  یی بازگشا   کارشناسانه ر یغ

ب  یحال  در ش   ش یکه  از  سال  دو  م  روس یو  وعیاز  کشور  در  ا  ی کرونا  در  و  جان    نی گذرد  فاصله 

قربان از    یار یبس مد   یعملکردها   یهموطنانمان  و سو  شاهد    ت یریغلط  همچنان  است،  شده  مسئوالن 

 .م ی کشور هست ی در ساختار آموزش عموم   ژه یها بو است یس  نی تداوم ا

و    د یتاک  یمدارس، برا  رانیمتعدد از سمت وزارتخانه، اداره و مد   ی ها  امیبا بخشنامه ها و پ  یحال  در 

که بر   می هست  یکامال حضور ییبازگشا   یبرا  نیفرورد  ۱۴وزان در معلمان و دانش آم د یتهد   قت یدر حق

تعط  ست ین   دهیپوش   چکس یه از  بعد  سفرها  الت یکه  و  شن   ی نوروز   ی نوروز  س   دهیو  از    د یجد   هیو ها 

اپ  احتماال  شاهد گسترش و  ما  ا  یدمیکرونا و موارد مشابه  تلفات    نبار ی ا  ن یو همچن   یماریب  نی مجدد 

 .بود  م ی در کودکان خواه ر یجبران ناپذ 

متخصصان بهداشت و درمان کشور    د ییکارشناسانه و بدون تا  ریهمچنان وزارتخانه بر نظرات غ  اما

 .اصرار دارد 

ا  یصنف   کانون اران یمعلمان  نقد  تهران ( ضمن  موارد ز  ریغ   یعملکردها  ن ی)  به    ریکارشناسانه  را 

 :رساند  یم  زیسمع و نظر همکاران و هموطنان عز 

  د یتاک  ی کیز یف  ی ها   ی فاصله گذار  ت یبر  عدم الزام به رعا   ی مدارس، در حال  ی ی در بخشنامه بازگشا .۱

دانش    یباال   یت یبا تمرکز جمع  مدارس استان تهران   ژهیبزرگ بو  ی شده است، که در مدارس شهر ها

  من کالس ض  کیدانش آموز در    ۴۰از   شیمدارس حضور ب   ن یاز ا   یاری. در بسم یآموزان مواجه هست 

آموزش  جاد یا شرا  ،یمشکالت  ناپذ   یم  ی کنون   ییکرونا  طیدر  جبران  عواقب  داشته    یر یتواند  بدنبال 

  ی آموزش  یو فاقد فضا  هیتهو  ه یمدارس فاقد امکانات اول  نیاز ا   یاری است که بس  یدر حال   نی باشد. ا

 .است  ی بهداشت  یپروتکل ها  ت ی رعا ی و مناسب برا  یکاف

شده است که    د یسالمت تاک  نی وسط مراقبدر بخشنامه صادره بر مراقبت دانش آموزان ت  یدر حال .۲

در بخشنامه    ی موارد   نی بر چن  د یاست. در واقع تاک   ییروهاین نیاز مدارس کشور فاقد چن   یار یعمال بس 

تبل   شتریب  ،یوزارت ا  یغاتیجنبه  رسانه  م   یو  هم  وزارتخانه  مسئوالن  و خود  مدارس    ،دانند   یداشته 

سال  ن کشور  کمبود  با  که  مش   ی آموزش  ی رو یهاست  او  مقوله  و  است،  مواجه  مراقب    ی اور  همچون 

  .است  ی فرادستان آموزش لیتخ   زیاز هرچ  ش یسالمت، ب

در    نی شده است. ا  د ی مدارس تاک  س یسرو   یمدارس در راه انداز  ران یبخشنامه بر الزام مد   ن یدر ا  .۳

  ی رایکه معلمان الزام بر حضور در مدارس  داشتند، بس   ی ب یمدت آموزش ترک   ن ی است که در هم  یحال

قابل    جهیت مدارس در مناطق دور افتاده گله مند بوده اند .در ن  س یبه سرو  یاز همکاران از عدم دسترس 

الزم، شاهد    ی ساخت ها  ر یبدون در نظر گرفتن ز   ،یاقدام عجوالنه کنون   جه ی است که درنت  ی نی ب  ش یپ

 .بود  م یبزرگ خواه  ی عبور و مرور شهرها  ت یهرج ومرج گسترده در وضع

ب  .۴ هاز    ش یدر  عمال  پرورش  و  آموزش  وزارت  گذشته  سال  مسئول  چ ی دو  تام  ی ت یگونه  قبال    ن ی در 

شرا  ی برا   یآموزش   ل یوسا در  مجاز  ط یمعلمان  از    ی آموزش  استفاده  با  ومعلمان  نگرفته  عهده  بر 

به سه    کی خود پرداخت کرده اند. عالوه برآن نزد   ب یرا از ج   ی آموزش مجاز  نهی هز   یشخص   ل یوسا

از    نترنت،ی به ا  یو عدم دسترس  ی آموزش  ه یاز امکانات اول   ی عدم برخوردار  ل یدانش آموز بدل  ون یلیم

 .چرخه آموزش کشور خارج شده اند 



در کشور هشدار    یبه فرادستان آموزش  گریداند بار د   ی م  الزم) تهران (    ران یا   معلمان  یصنف   کانون

تصم که  بازگشا  ی کارشناس  ریغ   مات یدهد  گذشته  یی در  در  دانش    یبرا   ی هولناک  ی امدها یپ    مدارس 

ا داشت.  بدنبال  معلمان  و  ن  نیآموزان  شرا  ز یبار  به  توجه  ا  ط یبا  ا  رانیمدارس  کمبود    مکانات و 

م  ،یبهداشت نظر  چن   د، یآ  ی به  ن   یی امدها یپ   ن یتکرار  ذهن  از  گونه  ست یدور  هر  که  است  الزم  لذا   .

بازگشا  ی ر یگ  م ی تصم مبنا کامل  مدارس کامال کارشناسان  یی در مورد  و بر  نظرات متخصصان،    ی ه 

 .پزشکان و صاحب نظران مستقل انجام شود 

آموزش و پرورش کشور    ریبا شخص وز   ییها  یر یگ  می تصم  ن یعواقب چن   ت یشک هرگونه مسئول   ی ب

 .باشد  یم

 : تهران و حومه  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  یکایسند*

  میکنی محکوم م  دا یمعلمان را شد  یصنف یهاکانون  نیزندان و فشار بر فعال د، یاحضار، تهد

از    ش یبازنشسته در ب  ان یمعلمان و فرهنگ  یکه گذشت،  شاهد اعتراضات مستمر و سراسر  یدرسال

که متاسفانه    م یاحقوق بوده  یسازو همسان   ی بند رتبه   ی شهر کشور در اعتراض  به عدم اجرا  ست یدو

امن  ن   یتی عوامل  پرو  یانتظام   ی روهایو  و  خشونت  به  توسل  و    ییقضا   یسازنده با  معلمان  بر  فشار 

 .اند داده شیرا افزا ی فرهنگ بازنشستگان

بازنشسته اقدام به    انیمعلمان و فرهنگ   یافله   یها و احضارها با بازداشت   ی ت یامن   -   ییقضا   مسئوالن 

خانم     ینوروز  برا  الت یدادگاه بالفاصله بعد از تعط   خی تار   ن ییو تع  نیفعال  نی ا  ی برا  ی پرونده ساز

  ی کانون صنف   یا از اعض  یقند   د یو حم   یرسول بداق  انیه روحزاد از معلمان و فعال بازنشسته و آقاژال

 .اند ماه  کرده  ن یپانزدهم و شانزدهم فرورد  ی معلمان )اسالمشهر( در روزها

، همچنان درزندان،     ن ی با احکام سنگ  ی صنف  ی ها  ت یفعال  ل یمعلمان به دل  ن ی اکنون دهها تن از فعال   هم 

 .کنند یم  یرا سپر تشان یکوم دوران مح

بر حق اعتراض و اعتصاب،  از    د یتهران و حومه با تاک  ی کارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

آزاد   کند ی م  ت یبازنشسته حما  ان یمطالبات معلمان و فرهنگ  ی تمام دربند    یتمام   ی و خواستار  معلمان 

دارد که با    د یو تاک  کند ی محکوم م   ا یا قوآنان ر  د ی احضار ،فشار و تهد   ،یسازو هرگونه پرونده  باشد یم

  ی شتیمع  ط یشرا   ن یترو فرودستان که در سخت   ران یبحق مزدبگ  ی صدا  توان ی و زندان نم  د یفشار و تهد 

 .قرار دارند را خاموش کرد 

اعتراضات  * پتروش ادامه  ابرپروژه  احداث  به  حر  یمی نسبت  مل  کالهان یم  م یدر  مراتع    ی روستا  یو 

 آباد زاغمرز  نیحس

مح دو ب  ست یزط یستداران  تاالب  عمل  انکاله یم  یالمللن ی و  آغاز  به  اعتراض    ی کاربر  ر ییتغ  ات یدر 

  ی ، کارزار  یم یساخت مجتمع پتروش  ی تاالب برا  نی ا  یک یدر نزد   آباد ن یمنطقه حس  یمرتع   ی هان یزم

 .اند آن را امضا کردهنفر  8300از  ش یساعت ب 48کمتر از  یراه انداختند که ط  ینترنت یا

شده،بنابه   ای  رسانه  ساخت  گزارش  خبر  پتروش  ک یاعالم  نزد   ی میمجتمع  ب   یکی در    یالمللن یتاالب 

به زم   گذرد،ی ها از مطرح شدن آن مو مدت   ست ین  د یهرچند که چندان جد   انکالهیم زده شدن    ن یاما 

و البته دامنه    ی کشور ابعاد خبر  ر یدولت به مازندران و با حضور وز   ئت ی واحد در سفر ه   نی کلنگ ا

 .از گذشته کرد  شتریپروژه را ب  نی ا ی نسبت به اجرا  ضات ترااع



رابطه:   نسبت درهمین  اعتراضی  پتروشیمی  تجمع  ابرپروژه  احداث  حریم به  مراتع   کالهمیان در  و 

 آباد زاغمرز  حسین روستای ملی

 

وجمعی   فروردین،جمعی از اهالی شرق استان مازندران منجمله حامیان محیط زیست  4 روز پنج شنبه

اهالیو حریم  از  نسبت ن میا دامداران  اعتراضشان  صدای  انعکاس  برای  ابرپروژه   کاله  احداث  به 

ملی  کالهمیان  در حریم پتروشیمی تجمع وگردهمایی  حسین  روستای و مراتع  به  در   آباد زاغمرزدست 

 . برای اعتراض وتبادل نظرزدند  آباد مرتع حسین 
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بتاریخ  شده  ای  رسانه  گزارش  این حاکی هافروردین،شنیده  5 بنابه  اخیرا از  که  کلنگ   است 

ایران شما پتروشیمی این  ل  زمین  در  به  فنس  منطقه  و  این کشیخورده  وعده   پتروشیمی احداث  با  هم 

ابرپروژه اختصاص   را به این  مرتع ملی این نیز  ظاهرا اداره کل منابع طبیعی .اشتغال آغاز شده است 

است  آنجایی  .داده  پتروشیمی  از  صنعت  آالینده آب  بسیار که  و  تمام   بر  و  است 

اقدامات باعث استرس   این اندازد،را به خطر می  و باغداری  دامداری شیالتی، کشاورزی،  های فعالیت 

 . منطقه شده است  اهالی و نگرانی 

که خود حدود دو هزار و پنجاه هکتار   نکا، بندر امیرآباد  سلیمی  هم مثل نیروگاه ابرپروژه دیگر  چند 

 .مرز وجود دارد مازندران در منطقه زاغ است، در ساحل دریای  را بلعیده اراضی  از این 

از اشتغال نبردند بلکه از انواع   ایها بهره ابرپروژه  منطقه نه تنها از این  اهالی  است که  در حالی این 

 . اند دیده به دنبال خود آوردند، آسیب  صنایع  که این هایی و آلودگی  هابیماری 

اینکه  به  توجه  آالیندگی  با  هضم  قدرت  کشور  ه  هاشمال  کوتاه  چرخه  و  ندارد  در   یدرولوژیرا  آب 

ببرد، احداث  از بین  ها آلودگی  این  تواند مازندران نمی  البرز و دریای های کوهرشته  بین فاصله نزدیک 

که توسط   مختلفی و پروزش ماهیان صیادی  شیالت، دامداری، مناطق بکر، کشاورزی، پتروشیمی  این 

 . کند می  منطقه تهدید  را در این شد مردم منطقه انجام می 

akhbarkargari2468@gmail.com 

 


