
 

 

 
 

  8931  اسفند  – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران 

 کلن –فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران : تهیه و تنظیم توسط

 (81 ) 

 (اطالعات بیشتر را در دو قسمت یادداشت ها و ضمیمه ها مالحظه کنید. شماره های قید شده در هر ردیف، نشانه تفکیک موضوعات است) 

 5...    سرکوب، زندان و         4    حوادث محیط کار       9اخراج ها و تعطیلی کارخانجات و شرکت ها           1   حقوق های عقب افتاده          8مطالبات و مبارزات کارگران     

 

تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف        

 کارگران

 شرح و مالحظات

توسط یک دستگاه  علی عطایی کارگر معدن سنگ آهن سنگان خواف حین کار 1 معدن سنگ آهن سنگان خواف 89اسفند  1 4           1

 .شده و پیش از انتقال به بیمارستان جانش را ازدست دادلودر زیر گرفته 

 .به بیمارستان منتقل شدند کارگر یک معدن براثر انفجار کپسول گازمصدوم و 3 3 یک معدن خواف " " " 4           2

این شرکت در حال  به علت گرفتگی و چسبندگی مواد در بدنه سیلو، کارگران 2 یک واحد صنعتی نظرآباد " " " 4           3

جداسازی مواد از بدنه سیلو بودند که ناگهان به علت انباشت مواد در سقف سیلو، 

نفر از کارگران شد وحین انتقال یکی  2مواد ریزش کرده و منجر به مصدومیت 

 .از آن ها به علت شدت صدمات وارده جان خود را از دست داد

ن کار دریک ساختمان درحال ساخت بر اثر سقوط از  72یک کارگر  1 کارهساختمان نیمه  گنبد " " " 4           4 ساله حی 

 .طبقه سوم یک ساختمان در حال ساخت جان خود را از دست داد

کت های شهرک صنعتی کاویان واقع دراستان  85کارگر نگهبان  1 شهرک صنعتی کاویان فریمان " " " 4           5 ساله  ییک از شر

فریمان بر اثر جداشدن درب آهتن و  -جاده مشهد  58کیلومتی  خراسان رضوی

 .سقوط  برویش جان خود را از دست داد
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف        

 کارگران

 شرح و مالحظات

اعتراض به شرایط کاری طاقت فرسا،سطح برای   بیمارستان این دو پرستاران - بیمارستان های کاشانی و الزهرا اصفهان " " 3 2           6

 ( 1) .نازل حقوق وعدم پرداخت بموقع مطالبات دست ازکار کشیدند وتجمع کردند

برای باری دیگر، کارگران شهرداری مریوان اعتراضشان را نسبت به عدم  - شهرداری مریوان " " " 2           7

از مراجعات مکرر به بعد  .پرداخت بموقع حقوق ومطالبات،رسانه ای کردند

دستمزدهای  و استانداری، در نهایت دو ماه دستمزد تا پایان برج پنج را پرداختند

؛ در عین حال عیدی امسال ندشهریور، مهر، آبان، آذر، دی و  بهمن را طلبکار

مطالبات مزدی ( 87و  86)های گذشته  اند؛ هنوز از سال را هنوز واریز نکرده

      .شود خص نیست چه زمانی این معوقات پرداخت میو مش ندپرداخت نشده دار

. كارگران فصلى با دو نوع قرارداد مستقیم و پیمانكارى مشغول به كار میباشند 555 کارخانه قند شیروان " " "       -           9

قرارداد هاى مستقیم مختص مسئولین بخش و سركارگر ها مى باشد كه دست مزد 

بیشتر از كارگران قرارداد پیمانكارى است اما تعداد افراد داراى آنها یك میلیون 

نفر است كه این با توجه 155چیزى نزدیك به  ،قرارداد مستقیم فصلى با كارخانه

 .نفرى كه قرارداد با پیمانكار نیروى انسانى دارند عدد ناچیزى است  455به 

 4انه به صورت قرارداد هاى فصلى كه بالى جان كارگران است در این كارخ

كارگران فصلى به خصوص . ماِهه و از ابتداى آبان تا انتهاى بهمن ماه مى باشد

پیمانكارى هستند داراى مشكالتى از قبیل رفت آمد و  -كارگرانى كه قراردادى 

عدم پرداخت حق بیمه حداقل براى یك ماه در طول قرارداد و عدم پرداخت 

 .سنوات و عیدى مى باشند

آبادی، دو حامی حقوق کارگران برای اتهام اخالل در نظم  رهام یگانه و فرید لطف 3 حامیان حقوق کارگران تهران " " "           5          8

سال تعلیق  4ضربه شالق محکوم که به مدت  74ماه حبس و  6عمومی به تحمل 

اجتماع و تبانی همچنین هیراد پیربداغی برای اتهام . به همراه اقدامات مراقبتی شد

 .ماه حبس تعزیری محکوم شد 6برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 

یک کارگرمعدن آلبالغ اسفراین در استان خراسان شمالی براثر مسمومیت جانش  1 معدن البالغ اسفراین 89اسفند  3 4        15

 .رسید را ازدست داد وشمار کارگران قربانی این معدن درسال جاری به هفت نفر

کارگر معدن سرب و روی آلبالغ اسفراین به علت استنشاق گاز حاصل از وسایل 

 ( 2)  .گرمایش در چادر نصب شده در معدن، جان خود را از دست داد
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف        

 کارگران

 شرح و مالحظات

جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای اعتراض به عدم   مجتمع نیشکر هفت تپه " " " 2         11

دست به تجمع مقابل دفتر  89عیدی و پاداش سال ماه ،  پرداخت دستمزد دی

تعدادی از مدیران درمیان کارگران حاضر شدند و اعالم  .مدیریت شرکت زدند

 .اهد شداسفند  عیدی وپاداش پرداخت خو 3داشتند که تا  بعدازظهر روزشنبه 

اند؛ به راحتی  جان خود را از دست داده (ماه 5طی ) کارگر از ابتدای پاییز 24 24 حوادث محیط کار در معادن چند شهر " " " 4        12

شود، درحالیکه عدم رعایت  ذکر می« احتیاطی بی»علل مرگ کارگران معدن، 

 ( 3)  .ترین دلیل آن است مسئولیتی کارفرمایان مهم های ایمنی و بی دستورالعمل

روی  تپه با پیاده بر هفت نفری کارگران نی 755نفر از جمعیت 555امروز حدود  555 مجتمع نیشکر هفت تپه " " 4 1        13

در مسیر مزارع مقابل دفتر مدیریت جمع شده و نسبت به کسر دو روز از فیش 

 .پرداخت نشده است همهنوزحقوق دی ماه  .حقوق دی ماه خود اعتراض کردند

کاهش حقوق و  یکساله،بهورزان میناب دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات  - ورزانبه میناب " " " 2        14

وعده های توخالی دست از کار کشیدند و مقابل شبکه بهداشت و درمان این 

تجمع کنندگان اعالم کردند تا مطالباتشان پرداخت نشود به  .شهرستان تجمع کردند

 .اعتصابشان ادامه خواهند داد

مخابرات روستایی کشور اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت کارگزاران  - مخابرات روستایی کشور سراسر کشور " " " 2         15

 .حقوق بهمن ماه وعیدی رسانه ای کردند

   نامه تشکر فلیپ مارتینز دبیر کل س ژ ت از سندیکای کارگران شرکت واحد - ث ژ ت پاریس " " " -         16

سازمان شما از آغاز حرکت اعتراضی درجهت پس گرفتن اصالحات در قانون 

بازنشستگی ، که بدون مذاکره واقعی توسط رئیس جمهور ماکرون و دولت وی 

 ( 4) .  را ابراز کرد  CGT همبستگی خود با اعمال شده است ،

ساله حین نصب حلب در پشت بام یک ساختمان در  65و 61کارگر ساختمانی  2 2 کار ساختمانی آستانه اشرفیه " " " 4       17

 .در دم چان باختند به دلیل سقوط از ارتفاع، -استان گیالن  -شهر آستانه اشرفیه

تاکستان درپی " کهک" یک راننده جرثقیل حین کار تخلیه بار بلوک در سه راهی 1 راننده جرثقیل تاکستان 89اسفند  4 4       81

برخورد دکل جرثقیل به تیر برق فشار قوی دچار برق گرفتگی شد وجانش را 

 .ازدست داد
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف        

 کارگران

 شرح و مالحظات

برداری ساختمان بدنبال سقوط دچار مصدومیت  ساله حین کارگود 27یک کارگر  1 کار ساختمانی شیراز " " " 4       83

 .و به بیمارستان منتقل شد شد شدید از ناحیه گردن، سر و کمر

یک کارگر بر اثر فوران و پاشیدن مواد مذاب دچار سوختگی از چند ناحیه بدن و  1 کارخانه فوالد سمنان "" "  4       25

 .انتقال یافت –استان مازندران  -به بیمارستانی  درشهرساری 

شهر نشان حین کار اطفای حریق  یک واحد تجاری واقع در خیابان بازار  آتش 4 4 آتش نشانی بابل " " " 4       21

 .مصدوم شدند -استان مازندران  -بابل 

حین  -استان چهارمحال و بختیاری   -دو کارگر اداره آب وفاضالب شهرکرد  2 اداره آب و فاضالب شهر کرد " " " 4       22

کار رفع شکستگی لوله حفاری در روستای جعفرآباد شهرکرد بدنبال ریزش 

 .های کانال دچار مصدومیت شدند دیواره

های نفتی  برای دهمین روز متوالی، کارگران اخراجی شرکت پخش فرآورده 35 های نفتی شرکت پخش فرآورده ماهشهر " " 5 3       23

به این انبار نفتی   ماهشهربرای بازگشت بکارمقابل درب ورود و خروج تانکرها

نفر میرسید دورجدید  35این کارگران که تعدادشان به حدود  .تجمع کردند

گویند از  تجمع کنند گان می .بهمن ازسرگرفته اند 22تجمعشان را از روز شنبه 

 اند تا افراد سفارش شده به جای آنها استخدام شوند کار خود اخراج شده

شهرداری اهواز برای بنمایش گذاشتن  2برق منطقه   کارگران بخش عمران و - 2شهرداری منطقه  اهواز " " " 2      24

دست به تجمع مقابل ساختمان  ماه حقوق، 2نسبت به عدم پرداخت اعتراضشان 

 .زدند شورای شهر اهواز

جمعی از نانوایان بندرعباس برای تعیین نرخ عادالنه نان مقابل استانداری  - نانوایان بندر عباس " " " 1      25

 .هرمزگان تجمع کردند

12      4      

 

" " " 

 

 مشهد

 

 اداره آب و فاضالب

 

2 

 

دچار ( سیستم اگو)آوری و هدایت فاضالب کارگر حین کارالیروبی کانال جمع 2

 .مسمومیت گازی شدند وجانشان را درزیرزمین ازدست دادند

ساله حین کار آرماتوربندی دریک ساختمان در حال احداث  77یک کارگر  1 کار ساختمانی ساری 89اسفند  5 4       27

خالی ایجاد شده برای نصب آسانسور ساختمان به شهرستان ساری از فضای 

به دلیل شدت صدمات و  پایین سقوط کرد وپس از انتقال به بیمارستان  و

 .های وارده جان باخت جراحت
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف        

 کارگران

 شرح و مالحظات

کارگران مجموعه ورزشی انقالب دراعتراض به عدم پرداخت حقوقشان از  - انقالبمجموعه ورزشی  تهران " " " 2       29

طرف باشگاه استقالل دست به اعتصاب زدند و از کشیدن کاور روی زمین 

 .کردند خودداری تمرین تیم فوتبال استقالل

شرایط کاری و وعده های توخالی  در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ،  کارخانه ایران پوپلین رشت " " " 2       28

 برای چند ساعت دست از کار کشیدند

هن           آو ابنیه فنی راه   خط دورود " " 6 3و 2     35

 (شرکت تراورس)
اعتراض به عدم پرداخت  چند ماه حقوق وحق بیمه دست از  درکارگران  5

کارگرحق طلب از  5بدنبال این اقدام اعتراضی  .دست به تجمع زدند کارکشیدند و

کارگر دیگر محل کارشان را تغییردادند و به ایستگاه های  3کار اخراج شدند و 

پیگیری کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن شهرستان دورود،  .بین راه تبعید کردند

 .همکار حق طلبشان شد 5موجب بازگشت بکار 

استان خراسان رضوی خواهان تعطیلی موقتی  اهالی منطقه سنگان خواف در - معادن خواف " " " -       31

دراین  صنایع معدنی و کارخانجات وابسته و یا به حداقل رساندن این فعالیت ها

با وجود تردد روزانه صدها دستگاه تریلر و رفت و آمد هزاران . منطقه شدند

کارگر غیربومی، بی گمان سالمت این مردم مرزنشین هر لحظه در معرض 

 .ا خواهد بودخطر ویروس کرون

ساله در حادثه انفجار ی مخزن نفت و گازوئیل یک معدن طال  45یک کارگر  1 یک معدن طال بردسکن " " " 4       32

شهر بردسکن در  استان خراسان رضوی بدلیل جوشکاری   مناطق حاشیه واقع در

دچار سوختگی شدید و به بیمارستان منتقل شد و به علت شدت جراحات وارده 

 .جانش را ازدست داد

ادامه اعتراضات و کنش های دامنه دار کارگران معدن چادرملو نسبت به عدم  - معدن چادرملو یزد " " 7 1       33

پرداخت مزد مساوی دربرابرکار یکسان و  بندی مشاغل، اجرای طرح کامل طبقه

 ( 5)  سر دوندانشان با دادن وعده های توخالی

 .امروز چهارشنبه هفتم اسفندماه به مرخصی آمد کارگر زندانیپروین دمحمی  1 کارگر زندانی کرج " " " 5      34

یک کارگر پتروشیمی سبالن عسلویه حین کار بازرسی خط لوله آب راکتوربدلیل  4 پتروشیمی سبالن عسلویه 89اسفند  7 4       35

وی از ارتفاع به ترکیدن پوش جوشکاری شده روی لوله با فشار آب خروجی 

به  کاردیگر در این حادثه مصدوم و 3. زمین سقوط کرد ودرد دم جان باخت

 .بیمارستان ابن سینا شیرینو  کنگان منتقل شدند
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف        

 کارگران

 شرح و مالحظات

ندا ناجی از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر مقابل مجلس به آغوش  1 از حامیان حقوق کارگران تهران " " " 9 5       36

 .خانواده بازگشت

برای اعتراض به  (شرکت فراپتروسازان انرژی)کارگران یک پروژه در دهلران 155 شرکت فراپتروسازان انرژی دهلران " " " 2       37

 .دراعتصاب بسر می برندعدم پرداخت چندماه حقوقشان سه روز متوالی است که 

 .حقوق  حدو صد کارگر این شرکت از آذرماه پرداخت نشده است

فعال در زمینه تامین، نصب و )از بهمن ماه قرارداد شرکت مهندسی راژمان کبیر - شرکت مهندسی راژمان کبیر تهران " " " 2      39

کارگران عالئم  است وبا راه آهن به اتمام رسیده (راه اندازی تجهیزات سیگنالینگ

الکتریکی  راه آهن ناحیه تهران بدون هیچ قراردادی نه با راه آهن ونه شرکت 

 سنوات، عیدی پایان سال، حقوق بهمن ماه،.پیمانکاری به کارشان ادامه می دهند

 .این کارگران هم  پرداخت نشده است.... هزارتومانی و255بن 

کارگران کارخانه نئوپان خلخال ( ماه حقوق 2معادل )ماه حقوق وعیدی 2حداقل  - نئوپانکارخانه  خلخال " " " 2       38

 .در استان اردبیل پرداخت نشده است

استان  سقوط از ارتفاع علت اصلی مرگ و میر کارگران در حوادث ناشی از کار - حوادث محیط کار استان خراسان شمالی " " " 4       45

تفاوتی مسووالن متولی امر  شده و این در حالی است که بیخراسان شمالی اعالم 

 ( 6)  .ها دارد ساخت و ساز، بلندایی به ارتفاع برج

 ( 7) ننده های كامیون كارخانه سیمان وضعیت نا به سامان راننده ها وکمک را - کارخانه سیمان بجنورد " " 8 -         41

سرخ  درحادثه آتش سوزی گلخانه ای واقع در جنب کارخانه قند ده اسفند،6بامداد  5 یک گلخانه مبارکه " " " 4         42

 .زنده زنده سوختند افعانستانی کارگر 5 شهرستان مبارکه دراستان اصفهان

عدم  کارگران شاغل وبازنشسته برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به - کارخانه فرنخ و مه نخ قزوین 89اسفند  15 2        43

پرداخت مطالبات و وعده های توخالی دست به تجمع مقابل استانداری قزوین 

ایم  اما  مدت یک سال است بازنشسته شده: یکی از کارگران بازنشسته گفت.زدند

ایم که مبلغ آن نیز  مان  از این شرکت نشده متاسفانه هنوز موفق به  اخذ مطالبات

 .نیست چه زمانی پرداخت شود میلیون تومان می رسد و مشخص هم   85به 

بابت سال های گذشته هیچ حقوقی دریافت نکرده ایم و فقط : گفت دیگریکارگر 

درصد از کل مبلغ حقوق ماهیانه  45امسال حقوق پرداخت شده که آن هم  تقریبا 

 .زنیم ایم و  از ترس اخراج شدن حرفی نمی را دریافت کرده
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تعداد  واحدنام  شهر تاریخ شماره ردیف        

 کارگران

 شرح و مالحظات

اعتراضشان را نسبت به  82دهندگان نهضت سوادآموزی بعد از سال   آموزش - دهندگان نهضت سوادآموزی آموزش چندین شهر " " " 1       44

فروردین سال  22به محرومیت از شرکت درآزمون  عدم تبدیل وضعیت مبنی

 .رسانه ای کردندآینده برای جذب در آموزش و پرورش 

ها شامل حال کارگران  العاده جذب کارکنان شهرداری درصدی فوق 35افزایش  - شهرداری تهران " " " 1       45

 .شهرداری تهران نشد و فقط به کارمندان ومدیران اختصاص یافت

گانه شهرداری رشت به صورت  پنچهزار نفر در واحد خدماتی مناطق  5حدود  5555 شهرداری رشت " " " 2       46

مطالبات  .ماه حقوق معوقه طلب دارند 3تا  2کم  پیمانی مشغول کارند که دست

. شود های دی و بهمن سال جاری مربوط می معوقه کارگران به دو ماه حقوق ماه

عالرغم آن افزایش دستمزد کارگران خدماتی برای شش ماه لحاظ نشده و 

 .اند حقوق گرفته 87مصوبه مزدی سال کارگران کماکان مطابق با 

 .ماه حقوق کارگران کارخانه آذرآب اراک پرداخت نشده است 2 - کارخانه آذرآب اراک " " " 2       47

بهمن ماه سال جاری، کارگران متروی  27بدنبال تجمع اعتراضی روز یکشنبه  - 3متروی خط  تهران " " " 2       49

مقابل ساختمان شورای ( های ایستگاه نوبنیاد و اقدسیهکارگاه )تهران 3خط 

ماه حقوق،وعده پرداخت بخشی از  19شهرتهران نسبت به عدم پرداخت 

 .مطالباتشان طی امروز وفردا داده شد

جمعی از معلوالن کشور درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت کامل  - معلوالن تهران " " " 2       48

حمایت از افراد دارای معلولیت و وعده های پوچ برای باری  بودجه قانون

 .دیگرمقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند

تهدید جان کارگران معدن طالی زرشوران بدلیل شرایط کاری نامناسب و عوامل  - معدن زرشوران تکاب 89اسفند  15 4       55

 ( 9) بیماری زا

یک کارگر حین کار دردمحمیه شهرستان البرز پشت دانشگاه بر اثر شکسته شدن  1 کار با چرثقیل البرز –دمحمیه  " " " 4       51

 .جان باخت تخته حمل بار از باالی جرثقیل سقوط و

و در در محور گچساران به پازنان  بر اثر تصادف سرویس رفت وآمد 9 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران " " " 4      52

نفر  9با یک دستگاه تانکر آبرسانی امور عشایر  کیلومتری شهر دوگنبدان45

 .به بیمارستان منتقل شند مصدوم و
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف        

 کارگران

 شرح و مالحظات

اعتراضات دامنه دارشان نسبت به درادامه  (شرکت  پیمانکاری حاتمی) کارگران - معدن چادرملو یزد " " 11 1       53

بندی مشاغل ،پرداخت مزد مساوی دربرابرکار  عدم اجرای طرح کامل طبقه

 .خواستار اجرای قانون و احقاق حق خود شدند یکسان با تهیه طوماری وامضایش

کارخانه اعتراضشان را نسبت به دو شیفت متوالی کار  این جمعی از کارگران 1355 کارخانه مدیران خودرو ارک جدید بم " " " 1       54

 1300این کارگران گفتند که  .اجباری وشرایط سخت کاری رسانه ای کردند

 كارگر کارخانه مدیران خودرو  که بیشتر مدیرانشان چینی هستند مجبورند دو 

 .كار كنند( 18تا  6از ساعت ) شیفت متوالی

آب و فاضالب روستایی شرکت  خوزستان " " " 2       55

 خوزستان
کارگر شرکت آب و فاضالب  1955حق بیمه ومطالبات دیگر حقوق، ماه 6تا  3 1955

 1955سال های سال است که نزدیک به  .روستایی خوزستان پرداخت نشده است

نیروی این شرکت اعم از آبدار، طرحی، معین، پیمانی و رسمی در کش و قوس 

 .قرار دارند دریافت حقوق و مزایای خود

یک کارگر ساختمانی حین کار جابجایی میلگرد در پشت بام ساختمان در روستای  1 کار ساختمانی زرین دشت " " "     4       56

 .ان زرین دشت دراستان فارس،دچار برق گرفتگی شد وجان باختتزیراب شهرس

سامانه پنج خطوط بی آر تی برای منافع مالی و جبران هزینه های بی مدیریت  - سندیکای کارگران شرکت واحد تهران " " 12 -       57

اقدام به پولی کردن پارکینگ مورد استفاده صدها تن از رانندگان   حساب و کتاب

 این سامانه که از اطراف تهران به محل کار خود مراجعه می کنند کرده است

به دلیل  ساله حین کاردر چاه فاضالب واقع در شهرک دریا آبادان 37یک کارگر  1 چاه فاضالب آبادان 89اسفند  12 4       59

 .استنشاق گاز سمی جانش را ازدست داد

شرکت ) خط و ابنیه فنی راه آهن اراک اراک " " 13 2       58

 (جوش گستر
به عدم پرداخت حقوق  برای اعتراضاسفند، کارگران  13از صبح روز سه شنبه  122

حیه راه آهن اراک که تمام نااعتصابی  کارگران .وعیدی دست از کارکشیدند

 اسفند هم  14نفر می رسد،اعالم کردند روز چهارشنبه  255  تعدادشان به

 .اعتصابشان ادامه خواهد داشت

آموزشیاران نهضت سواد آموزی کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی جمعی از  - آموزشیاران نهضت سواد آموزی کهگیلویه و بویراحمد " " " 8       22

استان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به سراسر ازهمکارانشان در

فروردین سال آینده برای جذب در آموزش و  22محرومیت از شرکت درآزمون 

 .پرورش تجمعاتی مقابل استانداری و اداره کل آموزش و پرورش برپا کردند
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف        

 کارگران

 شرح و مالحظات

ماه حقوق وعیدی کارگران پرداخت نشده است و چرخ  3علیرغم وعده و وعیدها  - کارخانه هپکو اراک " " " 2         61

بازگشت شرکت به  پس از تولید این واحد تولیدی به گردش درنیامده است و

 .سازی چشم انداز روشنی برایش ترسیم نشده است سازمان خصوصی

هزارکارگر حفاظت از که نگران معیشت و امنیت شغلی خود هستند، مانند  3 3555 جنگل های شمال مازندزان " " " 3و  2   62

 ( 8) . شوند توپ پینگ پونگ، میان شرکت های پیمانکاری و دولت پاسکاری می

ماه حقوق کارگران  مجتمع فوالد صائب تبریز واقع دردر منطقه شهرک  4 - مجتمع فوالد صائب تبریز عجب شیر " " " 2      63

 .پرداخت نشده است کیلومتری شهرستان عجب شیر،  6صنعتی خضرلو در 

آذربایجان شرقی بخش کارگران شرکت شایگان مهر آپادانا  125ماه حقوق  6 125 شرکت شایگان مهر آپادانا یامچی " " " 2      64

 .یامچی پرداخت نشده است

چند ماه حقوق  علیرغم وعده مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن، - اداره آب و فاضالب روستایی ماسال " " " 2      65

 .کارگران اداره آب و فاضالب روستایی ماسال پرداخت نشده است

وشییم ایالم 196 مجتمع پتروشیمی ایالم " " 14 2      66 ن روز متوایل،جمیع از کارگران پتی کت رامپکو)برای سومی  برای ( شر

اض به بالتکلیفن شغیل و این  در معیشتی به اعتصابشان ادامه دادند و اعتی

های عیل الحساب، عدم  تجمع کنندگان به پرداخت حقوق .مجتمع تجمع کردند

 .ضندمعتی ...پرداخت عیدی، سنوات، عدم تمدید قراردادها و

واحدهای ستادی و خدماتی شهرداری بندرامام دراستان خوزستان برای  کارگران  - شهرداری بندر امام 89اسفند  14                          2     67 

اض به عدم پرداخت چند ماه حقوق دست از کار کشیده ومقابل ساختمان  اعتی

 .این شهرداری تجمع کردند

اض نسبت به عدم اعمال افزایش  5555 وزارت بهداشت تهران " " " 2      69 درصدی امتیازات فصل دهم قانون  85اعتی

 اسفند ماه 
ی
کارکنان  نفر از  هزار 8مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق

ِ وزارت بهداشت،
کتی  .رسانه ای شد شر

کنیم   روزانه در شمای زمستان آنقدر کار یم: سنندج  های سوخت  کارگران جایگاه - جایگاه های سوخت سنندج " " " 1       68

اغلب به علت زیاد روی پا ایستادن دچار مشکالت . کنیم که پاهایمان را حس نیم

حداقل انتظاری که داریم کاهش ساعات کاری و شیفتی کردن  . پا و کمردرد هستیم

 .کارگران است
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف        

 کارگران

 شرح و مالحظات

اضشان را نسبت به  - سازمان ورزش شهرداری تهران " " " 3و  2   75 مربیان ورزش وکارگران خدماتی سازمان شهرداری تهران اعتی
ن امنیت شغیل،رسانه ای کردند  .سطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقع ونداشیی

کت واحد بر اساس عرف چند دهه  اخت  بطور  - شرکت واحد اتوبوسرانی تهران " " " 2     71 دستمزد رانندگان و کارگران شر

ن عیدی ساالنه این   مرتب در روز بیست و هفتم هر ماه پرداخت یم گردد همچنی 

ایط هزینه های  کارگران در دوازدهم اسفند ماه واریز یم شده است و کارگران شر

 
 

های ذکر شده  پرداخت  ری    خخود را بر مبنای تا... شان و اقساط بانیک  و زندگ

متاسفانه در دو ماهه  گذشته حقوق کارگران با دو روز تاخت  پرداخت   .کنند یم

گردیده است و با وجود اینکه امروز چهاردهم دو روز است که از موعد پرداخت 

 .عیدی گذشته، هنوز عیدی پرداخت نشده است

داد  257مدیرعامل آژانس هواپیماتی عیل بابا از اخراج  192 آژانس هواپیمایی علی بابا تهران " " " 3      73 بطور  وی .کارگرش ختر

مستقیم وغت  مستقیم علت اخراج را کاهش سفرهای توریستی به ایران بدنبال 

 .شیوع کرونا اعالم کرد قتل موشیک و

زاده از اهایل روستای بله سه ن  ساله آرماتور بند بنام  خالد رحیم 27یک کارگر  1 آرماتوربند بانه " " " 4      74

 شد و پس از 
 

ن کار دچار برق گرفتیک پنجه  ساعت دست و 75شهرستان بانه حی 

 .نرم کردن با مرگ دربیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت

ن کار نصب دستگاه جرثقیل در  23یک کارگر  1 نصب جرثقیل دشتستان 89اسفند  14 4       75 تلمبه خانه ایستگاه پمپاژ ساله حی 

ن ریل جرثقیل و تابلو برق گت  کرده  کت آب رساتن دشستان در استان بوشهر بی  شر

 .و به علت جراحات وارده از ناحیه سینه و شکم در دم جان باخت

عدم اعتصاب کارگران شهرداری آبژدان در استان خوزستان برای اعتراض به  155 شهرداری آبژدان " " " 2و  1    76

سال عیدی یک هفته را پشت 2ماه حق بیمه و  6ماه حقوق ، 14پرداخت 

 .اسفند فقط یک ماه از حقوق این کارگران پرداخت شد 14چهارشنبه  .سرگذاشت

 ( 15)  .کارگران راه آهن فراخوان به اعتصاب سراسری دادند 7555 راه آهن سراسری شهر 14 " " 15 1      77

بدنبال  اعتراضات دامنه دار کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان نسبت به  155 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان " " " 2      79

ماه حقوق معوقه  2 .ماه حقوق،بخشی از مطالباتشان پرداخت شد 4عدم پرداخت 

ماه حقوق معوقه دارند که مبلغ آن،  2شان  پرداخت شد و بر این اساس، اکنون 

 . استمیلیارد لایر  65
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف        

 کارگران

 شرح و مالحظات

جمعی از کارگران برای اعتراض به عدم پرداخت چندماه حقوق دست به تجمع  - بخش خدمات مترو تهران " "17 3و  2   78

یکی از .مقابل شورای شهر تهران وساختمان شرکت بهره برداری مترتهران زدند

مسوالن شورای شهرتهران به ما گفتند این موضوع به ما مربوط  :کارگران گفت

به ساختمان متروی تهران مراجعه کنید و پس از مراجعه به ساختمان  نمی شود و 

تنها  .زیر پل کالج نه تنها کسی پاسخگو نبود بلکه ما را حتی به داخل راه ندادند

اداره مالی تماس بگیرید و بعد از تماس  حرفی که انتظامات به ما زد این بود که با

 .بنده با این اداره عنوان شد که شما از فروردین ماه اخراج هستید

رانندگان سرویس مدارس تهران برای اعتراض به  عدم واریز حقوق اسفند ماه  - رانندگان سرویس مدارس تهران " " " 2       95

 .کردندتهران تجمع  4مقابل آموزش و پرورش منطقه 

کارگران با بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق،حق   355 شهرداری قزوین -الوند " " " 2      91

بیمه وعیدی و وعده های توخالی ،خواهان پرداخت مطالباتشان درآستانه سال 

کارگر خدماتی وفضای سبز به صورت 355در شهرداری الوند حدود  .نوشدند

 4ماه حقوق کارگران خدماتی وحدود  2قرار دادی و پیمانکاری مشغول کارند و

 .ماه حقوق کارگران فضای سبز بهمراه عیدی پایان سال پرداخت نشده است

92      2 " " " 

 

 نار و کنگان

 

 مستغالت و فضای سبز

 

- 

 

کارگران مستغالت و فضای سبز منطقه عملیاتی نار و کنگان نسبت به عدم 

 .روزحقوق بدنبال جابجایی شرکت ها پیمانکاری معترضند 15پرداخت 

 .اسفند محمودبهشتی لنگرودی از اوین به مرخصی آمد 17عصر روز شنبه  1 معلم زندانی تهران 89اسفند  17           5      93 

ساله حین کار با یک دستگاه آسیاب سیار جو و گندم در روستای  65یک کارگر  1 یاب سیارآس جاجرم " " " 4       94

 و شدگرمک شهرستان جاجرم در استان خراسان شمالی به داخل دستگاه کشیده 

 .بشدت مجروح و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت

به سمت ( پایانه معین) آرتی که از مسیر راه آهن خط هفت بی 4سامانه   رانندگان - بی آر تی 7خط  تهران " " 18 2و  1   15

بعلت عدم پرداخت عیدی  .در تردد هستند(  چهاراه پارک وی)پایانه افشار  

ازسوی مدیریت به نشانه اعتراض بصورت خود جوش چراغ های اتوبوس 

در روزهای گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد به . هایشان را روشن کردند

 . برای دیر کرد  پرداخت عیدی کارگران هشدار داده بود مدیریت شرکت واحد

 



9318 اسفند – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در                                                                                                                                                                12     
 

 

تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

های دولتی تهران برای بنمایش  جمعی از کارکنان شرکتی و قراردادی بیمارستان - بیمارستان های دولتی تهران " " " 8      12

به سطح نازل حقوق دست به تجمع مقابل وزارت گذاشتن اعتراضشان نسبت 

 .بهداشت درشهرک قدس تهران زدند

جمعی از آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی کهگیلویه و  - آموزشیاران نهضت سواد آموزی کهگیلویه و بویراحمد " " " 8      17

تجمعشان مقابل اداره کل بویراحمد به نمایندگی ازهمکارانشان در سراسراستان به 

 .آموزش و پرورش ادامه دادند

خطوط بی آرتی شرکت واحد تهران در محل سامانه  6تعدادی از کارکنان سامانه  - شرکت واحد اتوبوسرانی تهران  " " 25 2      99

تجمع کردند و رانندگان این سامانه  همزمان با روشن کردن چراغ اتوبوس 

تا اعالم این خبر هنوز عیدی   .معترض حمایت کردندهایشان از همکاران 

ودستمزد کارگران ورانندگان شرکت واحد از سوی مدیریت  ناکارآمد شرکت 

همچنین مدیریت سامانه شش به جمع کارکنان معترض . پرداخت نگرده است

سامانه رفته و با وعده وعید از کارکنان خواستار بازگشت به سر کار شان بوده 

ان مشکالت  نبود ماسک ودستکش و مواد ضدعفونی کننده را هم از اما کارگر

ناکارآمدی مدیریت میدانند و از ناتوانی مدیریت در تهیه تب سنجی که درتمامی 

ادارات برای پیشگیری و کنترل احتمالی کارکنان آلوده به ویروس کرونا در 

خت حقوق وعیدی ورود به محل کار استفاده میکنند انتقاد کردند و خواستار پردا

در اعتراض به عدم پرداخت 4دیروز هم رانندگان خطوط بی آرتی سامانه .شدند

 .عیدی و حقوق با چراغ های روشن مسافران را جابجا کردند

مبلمان و لوازم  برای دومین روز متوالی، کارگران کارخانه پومرتولید کننده - کارخانه پومر ساوه 89اسفند  25 3و  2    98

در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه برای اعتراض به بالتکلیفی  واقعاداری 

 (11)  .معیشتی  دست به تجمع مقابل فرمانداری  شهرستان ساوه زدند شغلی و

کارکنان مخابرات استان های آذربایجان شرقی وزنجان دراعتراض به عدم  - مخابرات تبریز و زنجان " " " 2       85

ومطالبات دیگردست از کارکشیده ودر ساختمان مرکزی مخابرات  پرداخت عیدی 

 این دواستان در تبریز وزنجان تجمع کردند

 .کاهش درآمد دست از کار کشیدند علت های بخش خصوصی بهرانندگان اتوبوس - خصوصیاتوبوس های بخش  زنجان " " " 1       81

ساله حین کاردر داخل محوطه کارگاهی مربوط به شهرداری 35کارگر یک 1 یک کارگاه شهرداری تهران " " " 4       82

تهران واقع در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان زیر یک دستگاه غلطک 

 .رفت  ودر دم جان خود را از دست داد
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

ها در  آرتی، چراِغ اتوبوس بنا بر گزارشات رسیده به سندیکا از خطوط مختلف بی - اتوبوسرانی شرکت واحد تهران " " 21 1       83

اسفند نیز روشن شده  21اعتراض به تاخیر در پرداخت عیدی امروز چهارشنبه 

آرتی  ها در خطوط هفت، شش و یک بی در دو روز گذشته چراغ اتوبوس. است

شش کارگران تعمیرگاه و توقفگاه در روز گذشته در سامانه .  روشن بوده است

و . اعتراض به تاخیر در پرداخت عیدی مقابل ساختمان اداری تجمع کردند

 .های مختلف شرکت واحد وجود دارد همچنان فضای اعتراضی در بخش

گچساران برای چند روزی است که کارگران پیمانی شبکه بهداشت و درمان  - شبکه بهداشت و درمان گچساران " " " 2       84

بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق در اعتصاب 

 .هستند ومقابل ساختمان شبکه در شهرستان گچساران تجمع می کنند

جمعی ازکارگران کارخانه هپکو نسبت به تاراج سهام هپکو با صدور بیانیه ای  - کارخانه هپکو اراک " " " 1       85

را نسبت به تاراج سهام هپکوازجمله فروش یک درصد دیگر از اعتراضشان 

سهام بلوکی شرکت توسط سازمان خصوصی سازی و واریز آن به خزانه دولت، 

 ( 12)  .اعالم کردند

کهگیلویه و  " " "  3و  1    86

 بویراحمد

و جمعی از کارگران قراردادی و شرکتی جهاد کشاورزی استان کهگیلویه  - جهاد کشاورزی

بویراحمد اعتراضشان را نسبت به سطح پایین حقوق و عدم اجرای بخشنامه 

 .درصدی حقوق رسانه ای کردند 55افزایش 

کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور اعتراضشان را نسبت به نداشتن  - مخابرات روستایی کشور چند شهر 89اسفند  21 2       87

 .کننده وعدم پرداخت عیدی،رسانه ای کردند ضدعفونیلوازم بهداشتی و مواد 

های  شعبه یک اجرای احکام دادسرا واقع در اوین شامگاه دیروز با ارسال ابالغیه 3 کانون نویسندگان ایران تهران " " " 5      31

، بکتاش آبتین و کیوان باژن  آنها را برای (مهابادی)جداگانه برای رضا خندان 

طبق ابالغیه، این . مجموعا پانزده سال و شش ماه زندان احضار کرداجرای حکم 

سه نویسنده باید در چهار روز آینده خود را به شعبه یکم اجرای احکام معرفی 

در شرایطی که شیوع ویروس کرونا  سالمت و جان زندانیان را به شدت . کنند

هد، سه نویسنده ها رخ د ای انسانی در زندان کند و ممکن است فاجعه تهدید می

رضا خندان و بکتاش آبتین دو عضو  ! اند برای زندانی شدن ابالغیه دریافت کرده

هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هر یک به شش سال زندان و کیوان باژن 

 .اند عضو هیئت دبیران سابق کانون به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

کیلومتری روستای  7ساله معدن خاک نسوز گناباد واقع در حدود  37یک کارگر  1 معدن خاک نسوز گناباد " " " 4       88

متری به پایین سقوط کرد وبه 35کبوترکوه گناباد در حین کار در کوه از ارتفاع 

نبود ایمنی الزم و نداشتن طناب  .علت ترومای سر و خونریزی شدید جان باخت

حمایت جهت رفع خطر از عوامل عمده حادثه و مرگ کارگر مورد نظر بوده، به 

طوری که حتی کاله ایمنی او در هنگام پرت شدن از کوه و ارتفاع زیاد و 

 .برخورد با سنگ دونیم شده است

 .کار در ساختمان بر اثر سقوط جانش را ازدست دادساله  حین  54یک کارگر  1 کار ساختمانی اردبیل " " " 4    155

قوه قضائیه  7/12/89به تاریخ  8555/ 155/214556استناد به بخشنامه شماره  1 :محمود صالحی سقز " " 22 5    151

باید کلیه . که برای کلیه مراجع قضایی در سراسر کشور ارسال شده است

همچنین در بخشنامه . اعزام شوندسال به طور موقت به مرخصی  5زندانیان زیر 

فوق تاکید شده است که دادستانها ی سراسر کشور مسئول اجرای این بخشنامه 

ولی کارگران . بوده و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت خواهند کرد

 - 4هادی تنومند  - 3خبات دهدار  - 2جعفر عظیم زاده  - 1زندانی به اسامی 

اسحاق روحی هنوز در زندان هستند و با  - 6فیق محمودی تو 5زانیار دباغیان 

توجه به اظهارات خانواده این عزیزان؛ دادستانها هیچ اقدامی جهت آزادی این 

 .ما کارگران خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی هستیم.کارگران انجام نمی دهند

کارگر حق طلب گروه ملی صنعتی فوالد ایران بدنبال شکایت غریب حویزاوی   1 فعال کارگری اهواز 89اسفند  22 5     152

طی روزهای گذشته یوسفی  .کارفرما به دادگاه انقالب شهرستان اهوازاحضار شد

به غریب حویزاوی  پیشنهاد کار در دفتر تهران را  مدیر عامل جدید فوالد اهواز

وطئه جدیدی موجب شد تا مدیرعامل ت این امر داد که مورد موافقتش واقع نشد و

را سازمان بدهد و علیه این کارگر حق طلب پرونده سازی کند و از وی در شعبه 

 .بازپرسی دادگاه اهوازشکایت کند 8

حاال که مدارس : التدریس به خبرنگار رسانه ای گفتند جمعی از معلمان حق - معلمین حق التدریس چندین شهر " " " 8    829

تعطیل شده و قرار است الاقل تا عید نوروز تعطیل نزدیک به دو هفته است که 

خواسته ما این است که در این . بماند، باید دستمزد ما را کامل پرداخت کنند

 ( 13)  .بحران کرونا به فکر معیشت ما باشند و دستمزد اسفند را کامل بپردازند

 ساله تبعه افغانستان حین کار در بیمارستان  کودکان مفید واقع در 28کارگریک  1 بیمارستان کودکان مفید تهران " " "  104   4              

 .خیابان دکتر علی شریعتی تهران بر اثر ریزش چاه جانش را ازدست داد
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

ساختمان در پیشوا یکی از شهرهای استان تهران کارگر حین کار تخریب  2 2 کار ساختمانی پیشوا " " " 5   105

زیرآوار گرفتار شدند و بدنبال انتقال به بیمارستان یکنفرشان بر اثر جراحات 

 .وارده جان باخت

ساله حین کار حفر چاه در خیابان نشاط اصفهان زیر آوار  34و  33کارگر  2 2 حفر چاه اصفهان " " " 4   156

 .جان باخت وکارگر دیگر به بیمارستان منتقل شدیکنفرشان در دم  ماندند و

سوی رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعطای . از روز هفتم اسفند که بخشنامه ای از - خانواده زندانیان سیاسی تهران " " 24 5   827

مرخصی به زندانیان صادر شد خانواده زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان هر 

زندانها برای پیگیری آزادی زندانیان مراجعه کرده اند روزه به دادیاری ناظر بر 

و امروز نیز به دادستانی تهران مراجعه نمودند تا پیگیر آزادی و یا مرخصی 

این خانواده ها در این شرایط بحرانی شیوع بیماری و خطر ابتال . زندانیان گردند

ند و تنها به تا غروب در محل دادستانی تهران و بدون هیچ نتیجه ای منتظر ماند

آنها اعالم گردیده بود که جلسه ای با حضور دادستان و دادیار ناظر بر زندانها 

برای بررسی همین موضوع در جریان است که در نهایت به خانواده ها گفته شد 

که فردا یکشنبه به محل دادیاری ناظر بر زندانها مراجعه کنند و نتیجه جلسه و 

 .مرخصی بروند به آنها اعالم خواهد شداینکه چه کسانی میتوانند به 

 .یک کارگر حین کار ایزوگام ساختمان در بابل سقوط ودردم جان باخت 1 کار ساختمانی بابل 89اسفند  24 4    159

کارگر جان  2براثر تصادف یک دستگاه تریلر با خاور اداره راهداری قروه  4 اداره راهداری قروه " " " 4    158

 .کارگر دیگر مصدوم وبه بیمارستان منتقل شدند 2باختند و

یخت را برانگ توقف موقت خشم کارگران شرکت حفاری شمال افزایش کار بجای - شرکت حفاری شمال اهواز " " 25 1    115

شرکت حفاری شمال طی اطالعیه ای اعالم .با اعتراضاتی در دکل ها همراه شد و

دکل های حفاری حق برگشت به خانه را کرد که تمامی کارگران شاغل بر روی 

ندارند و میبایستی یک ماه و شاید بیشتر بر روی دکل ها بمانند و کار این شرکت 

این تصمیم شرکت حفاری شمال خشم کارگرانی را که  بعد از  .را پیش ببرند

روز کار سخت و مداوم به امید بازگشت به خانه و گذراندن سال نو  در کنار 14

 .یشان را داشتند برانگیخت وبا اعتراضاتی در دکل ها همراه شدخانواده ها

کارگران حمل زباله شهرداری دزفول برای اعتراض به شرایط کاری وسطح  - شهرداری دزفول " " " 2     111

 .ماه تاخیردر پرداختش دست به تجمع مقابل شهرداری زدند 4 پایین حقوق و
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

 پرداخت شد امروز پس از چند روز اعتراضعیدی کارگران شرکت واحد امروز  - شرکت واحد اتوبوسرانی تهران " " " 2     112

استانداری دست از کارکشیدند وراهی  3باری دیگر، کارگران شهرداری منطقه  - 3شهرداری منطقه  بندر عباس " " 26 2     113

ماه حقوق و عیدی و   3نسبت به عدم پرداخت شدند تا صدای اعتراضشان را

 .توخالی درآمدن وعده شهرداربه گوش نماینده دولت در استان هرمزگان برسانند

پرداخت اهواز برای دراعتراض به عدم  9کارگران فضای سبز شهرداری منطقه  - 8شهرداری منطقه  بندر عباس " " " 2     114

 ماه حقوق وعیدی دست از کارکشیدند و مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند 4

 کارگران بخش تنظیف شهرداری سقز برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق و - شهرداری سقز " " " 2     115

 .دست به تجمع زدند رفتن برسرکار خودداری کرده و مطالبات دیگرشان از

 155بیش از  86حقوق سال  بخشی از حق اضافه کاری و عیدی، ماه حقوق، 5 155 شهردار مریوان " " " 2     116

این کارگران که در  .در آستانه نوروز کرونایی پرداخت نشده استکارگر

های مختلف مانند پاکبانی و فضای سبز، در این شرایط دشوار کرونا  بخش

علیرغم گسترش ویروس : دمشغول به کار هستند، به خبرنگار رسانه ای گفتن

 .اند رویم اما هنوز معوقات مزدی ما را نپرداخته کرونا، ما همچنان سر کار می

نویسنده، مترجم، اقتصاددان و اطالعیه ای فوت دکتر فریبرز رئیس دانا طی  1 کانون نویسندگان ایران تهران 89اسفند  26 -     117

 .را باطالع عموم رساند و از وی تجلیل کرد عضو کانون نویسندگان ایران

 9 دست داد و در حادثه انفجار کارخانه سیمان خاش یک کارگر جانش را از 8 کارخانه سیمان خاش " " " 4    119

نفر در بیمارستان خاش بستری و سه نفر  5 کارگر دیگر دچار سوختگی شدند و

 .شدنددیگر به علت شدت سوختگی باال به زاهدان منتقل 

شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی  چندین شهر " "27 2    118

 (تراورس)راه آهن
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی  نیم حقوق وعیدی هزاران کارگر ماه و2 -

ابنیه فنی راه آهن مناطق  شامل کارگران نگهداری خط و (تراورس) راه آهن

 زاگرس، ،(نیشابور مشهد و)خراسان رباط کریم تهران، اسالمشهر و اصفهان،

 ( 14)  .اندیشمک پرداخت نشده است کارخانجات کرج و هرمزگان و لرستان و

 

شرکت ) حقوق ماه های بهمن واسفند وعیدی کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن قم - (شرکت فلق)خط و ابنیه فنی راه آهن قم قم " " " 2    125

 .پرداخت نشده است (فلق
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

، اکرم نصیریان ، ناهید شقاقی ، "ندای زنان ایران"برای فعالین  89اسفند  24در  4 ندای زنان ایران تهران " " " 5    121

مریم دمحمی و اسرین درکاله،  از طرف شعبه یک اجرای احکام دادسرای مقدسی 

این احضارها در  .مبنی بر اجرای حکم زندان  صادر شده است تهران، حکمی

شرایطی صورت میگیرد که  اپیدمی کرونا  زندگی همه مردم ایران را از شرایط 

نرمال خارج کرده است و تنها توصیه به مردم عدم  شرکت در تجمعات و 

 .محلهای پرجمعیت میباشد

دادگاه کیفری شهرستان مسجد سلیمان،حکم برائت برای اتهامات امین 152شعبه  4 کارخانه سیمان مسجد سلیمان " " " 5    122

 4این  .حاتمی، پیمان سلیمانی، خرم آقابیگی و فرشاد خدادایان را صادر کرد

کارگر حق طلب پیش از این نیز در جریان رسیدگی به پرونده شکایت کارفرمای 

. حکم تبرئه گرفته بودند 87و بار دیگر در  86سیمان کارون ، یک بار در سال 

حال مجدداً با اعتراض کارفرما نسبت به احکام صادره، مجدداً پرونده به  با این

 .جریان افتاده بود

اسماعیل عبدی از زندان اوین به مرخصی آمد ودر آستانه سال نو و روزهای  1 معلم زندانی تهران " " " 5    123

 .کرونایی به آغوش خانواده بازگشت

برای اعتراض به ( موسوم به آبداران)کارگران آب و فاضالب روستایی خوزستان 1955 آب و فاضالب روستایی خوزستان اهواز 89اسفند  29 2       124

 .عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه دست به تجمع مقابل شرکت زدند

سندیکای کارگران شرکت واحد طومار اعتراضی در مورد جمعی از اعضای  - شرکت واحد اتوبوسرانی تهران " " "  1      125

  درصد حق جذب به حقوق کارگران را در دبیرخانه شهرداری 35عدم افزایش 

ی درصد حق جذب کارکنان شهردار 35اخیرا با مصوبه هیات دولت . ثبت کردند

اما با تفکیک کارگران از جمله کارگران شرکت واحد از سایر . ها افزایش یافت 

 درصدی حق جذب به کارگران پرداخت نشد 35کنان شهرداری افزایش کار

 3کننده تجهیزات پزشکی واقع در در شهرک شماه   کارخانه آتیال ارتوپد ، 55 کارخانه آتیال ارتوپد سنندج " " "  3     126

کارگر دیگر هم در  65حدود  .کارگرش بیکار شدند 55صنعتی سنندج تعطیل و 

مشغول به کار هستند که به گفته منابع محلی به دلیل تشدید بخش اداری شرکت 

 .مشکالت مالی شرکت، احتمال بیکاری آنها هم وجود دارد

دستان کارگران شرکت جهاد نصر استان لرستان بدلیل عدم  در آستانه سال نو، 435 شرکت جهاد نصر لرستان " " " 2    127

 .پرداخت چندین ماه حقوق خالی است
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ ردیف شماره

 کارگران

 شرح و مالحظات

ماه از بازداشت علی آل اسحاق کارگر خیاط ،شاعر وفعال کارگری  4حدود  1 فعال کارگری تهران " " 28 5    129

طی  بعد از بازداشتش، خبری این فعال کارگری پس از دو هفته بی. میگذرد 

تماسی تلفنی به خانواده خبرمی دهد که در اوین زندانی است وطی این مدت زیر 

میلیون تومانی برای آزادی 255بازجویی بوده است وی همچنین از تعیین وثیقه 

روز تحمل حبس در زندان اوین به بند سیاسی 55وی پس از .موقتش خبرداد

ازطرف خانواده کماکان  بدلیل عدم تامین وثیقه زندان گوهر دشت منتقل شد و

زندانی است وبراثرشیوع ویروس کرونا جانش همچون دیگر زندانیان سیاسی 

 .واجتماعی در خطراست

نفرشان 2آباد فرارو زندانی از زندان پارسیلون خرم23اسفند، 28عصر روز  23 زندان پارسیلون خرم آباد " " " 5     128

حین فرار یک زندانی با تیراندازی در . براثر تیراندازی کشته وزخمی شدند

 .مامورین کشته و یک زندانی دیگر مجروح  که به بیمارستان منتقل شد

حقوق اسفند ماه معلمان یک مدرسه غیردولتی کالنشهر رشت پرداخت نشده است  - مدرسه غیر دولتی رشت " " " 2    135

محل خدمت، تهدید وتعدادی از معلمان در قبال پرسش از مؤسس و مدیر مدرسه 

 .اند به اخراج از کار شده

 یادداشت ها:

 

 های کاشانی و الزهرا دراعتراض به شرایط کاری طاقت فرسا،سطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقع مطالبات اعتصاب وتجمع  پرستاران بیمارستان -(  8) 

 .اعتراض به شرایط کاری طاقت فرسا،سطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقع مطالبات دست ازکار کشیدند وتجمع کردندهای کاشانی و الزهرا برای  اسفند، پرستاران بیمارستان 3روز شنبه 

 .ها است خواسته پرستاران عدم تبعیض ، عدم شفافیت و بی عدالتی در پرداخت: یکی از پرستاران حاضر درتجمع به خبرنگاررسانه ای گفت

 .میلیون تومان هم داریم 65هزار تومان تا  155رج از توان یکی دیگر از مشکالت پرستاران است به طوری که در همین دو بیمارستان کارانه از اضافه کارهای اجباری و خا: وی افزود

 .رندماه معوقه دا7بیمارستان 2ها تفاوت دارد اما این  های مختلف معوقات آن بیمارستان: وی در رابطه با عدم پرداخت بموقع حقوق پرستاران گفت

ها به دلیل کمبود نیرو اجرا  ها با ضریب یک ونیم حساب شود که در اکثر بیمارستان بر اساس این قانون باید برای پرستاران روزهای تعطیل و شب: وری،افزود وی با انتقاد از اجرا نشدن قانون بهره

 .کند یدهیم که در عمل این رقم بسیار کاهش پیدا م گویند پول آن را می شود و می نمی
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گذاری  های پرستاران اجرای قانون تعرفه از خواسته: های بحق دارد و خواهان اجرای عدالت است، بیان کرد که جامعه پرستاری خواسته یکی دیگر از پرستار بیمارستان کاشانی اصفهان با بیان این

کار پرستاران مشخص نیست و قطعاً نظام پرداخت اگر عادالنه و شفاف شود سبب رضایت  رانه و اضافهپرستاری و حذف طرح قاصدک و اصالح نظام پرداخت است، در این طرح وضع و میزان کا

 .پرستاران خواهد شد

کند به نحوی که  درست میشود و کالف سردرگمی را  کار پرستاران با هم ترکیب می افزار، کارانه و اضافه شود، در این نرم همین درآمد اندک پرستاران در طرح قاصدک ضایع می: وی ادامه داد

 .اند دانند بابت اضافه کار و کارانه چقدر دریافت کرده پرستاران نمی

 .کند رسد واقعاً پرستاران را اذیت می ماه و بیشتر هم می 7ماه تا 2این معوقات که از : وی یکی دیگر از مشکالت پرستاران را عدم پرداخت مطالبات دانست و گفت

های سخت و سنگین و کمبود پرستار سبب شده است  شیفت: ها گفت های پرستاری به ویژه خانم وری پرستاری در کم شدن تعداد شیفت کاشانی اصفهان با تأکید بر اجرای قانون بهرهاین پرستار بیمارستان 

کنند و اکثراً به  شکالت و مسائل زندگی خود بپردازند و به همین دلیل فشار زیادی را تحمل میتا پرستاران و به ویژه بانوان پرستار که مسؤولیت خانه و تربیت فرزند را نیز برعهده دارند، نتوانند به م

 .فکر انصراف هستند

، کمبود نیرو، تحت فشار بودن سختی کار پرستاران: که کسی به داد ما برسد، درد بزرگتری است، بیان کرد که درد و مشکالت بسیار است، اما این یک کمک بهیار بیمارستان الزهرا اصفهان با بیان این

 .آنان از مشکالت این حرفه خطیر و مشکل است

 .ای باشد که پرستار بتواند با روحیه در سر کار حاضر شود های کاری پرستاران باید به گونه شیفت: که شرط انجام دادن درست کار، سالمت پرستار است، گفت وی با بیان این

های بسیاری با مسؤوالن انجام  نگاری پرسنل نامه: نه اولین تجمع ما قطع کردن ناهار پرستاران از شهریور ماه بود و اعتراض ما از اول مهر ماه شروع شد، عنوان کردکه بها این کمک بهیاربا بیان این

 .ای حاصل نشد دادند از جمله رئیس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی و استانداری اما نتیجه

 .نگارهای بسیار به مسؤوالن، برقرار شد فرانشیز درمانی کارکنان را قطع کرده بودند که با تجمع و نامه: اساس مستندات این عمل خالف قانون است، خاطرنشان کردکه بر  وی با بیان این

کار  ت که سبب تضییع حق زیادی شده است، در این طرح کارانه و اضافههای اصلی و بغرنج پرسنل دانشگاه طرحی موسوم به قاصدک اس یکی از بحث: کمک بهیار بیمارستان الزهرا اصفهان ادامه داد

 .شود شود و خیلی دیر پرداخت می ها به موقع انجام نمی شود و براساس آن پرداختی پرسنل غیرواقعی است؛ پرداخت پرسنل باهم ادغام و می

برف، باران، سیل و آلودگی هوا باشد، باید سرکار حاضر شوند، برای او روز تعطیل و غیرتعطیل، عید، عزا و جشن ندارد،  ترین کارکنان دولتی هستند، اگر پرسنل بیمارستانی از مظلوم: وی ادامه داد

بیند و نه پای درد  را نه می کند اما هیچ کس درد و رنج او گذرد و صادقانه به بیمار کمک و پرستاری می های واگیردار و مسری و خطرناک از جان خود که در معرض خطر است، می با وجود بیماری

 .نشیند دلش می

 

 جان باختن یک کارگردیگرمعدن آلبالغ اسفراین براثر مسمومیت  -(  2) 

 .هفت نفر رسید یک کارگرمعدن آلبالغ اسفراین در استان خراسان شمالی براثر مسمومیت جانش را ازدست داد وشمار کارگران قربانی این معدن درسال جاری به

 .داد اسفند، کارگر معدن سرب و روی آلبالغ اسفراین به علت استنشاق گاز حاصل از وسایل گرمایش در چادر نصب شده در معدن، جان خود را از دست 3زارش رسانه ای شده بتاریخ برپایه گ
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کارگر آلبالغ . کنند ا مساعد شدن هوا برای انتقال مواد معدنی برداشت شده، اقدام میشوند و ب کنندگان در حوالی معدن چادر برپا کرده و در آنجا مستقر می بنابهمین گزارش،در فصل سرما برداشت

 .اسفراین به علت گازگرفتگی در این چادرها جان خود را از دست داد

 .دهد این هفتمین کارگری است که از ابتدای سال تاکنون در این معدن جان خود را از دست می

( كه البته تعدادشان كم هم نیست) مانند سوختبران بلوچستان یا كولبران كردستان كه جان خود را براى به كف آوردن لقمه نانى در بیایان هابه خطرمى اندازند و گاها كارگران معدن آلبالغ اسفراین +

 .اقچى مى خورنداما نه تنها مورد حمایت سازمان تامین اجتماعى و بیمه قرار نمیگیرند بلكه انگ فرصت طلب و قاچ. از دست مى دهند

. ى صدایان باشنداخبار مرگ زحمتكشان به شما نرسیده باشدشاید بپرسید آلبالغ كجاست و داستان از چه قرار است؟ باید بگویم حق هم دارید كه نبود رسانه هاى مستقل محلى و كارگرى كه باید صداى ب

 .مرگ هایى در شرایط سخت در معادن تاریك و كوه هاى صعب العبور

شهرى كه در آن بیكاران و كارگران فصلى براى بدست آوردن مقدار كمى درآمد در زمان بیكارى و نبود . آلبالغ در فاصله شصت كیلومترى شهر اسفراین از توابع استان خراسان شمالى مى باشد معدن

ا باال رفتن از كوه و كندن معادن سرب به صورت غیر استاندارد و انتقال آن با االغ و استر و بیشتر به تا ب. شغل دائم خود را به كوه هاى آلبالغ از ارتفاعات ساریگل در قسمت شمالى شهر مى رسانند

 .صورت كوله برى به حاشیه جاده آنرا به دالالن به چند دهم قیمت اصلى بفروشند

معدنى كه با نبود امكانات ایمنى حتى اولیه و با نادیده انگارى مسئولین فقط در نه ماه اول سال . كرده استمعدنى كه در این سه سال كه از كشف آن مى گذرد آن را به حادثه خیز ترین معدن ایران تبدیل 

 .جارى جان ِشش تَن از این عزیزان زحمتكش را گرفته است

ران و كارگران فصلى كه از روى ندارى به این كار سخت و جان فرسا هجوم مى این لشگر بیكا. مصدومین این معدن چند برابر تعدادن فوتى ها هستند. این فقط تعداد كشته شدگان معدن آلبالغ است

 آید؟در نبود ایمنى كافى با مصدوم شدن و یا فوت و بدون حمایت سازمان تامین اجتماعى و نداشتن بیمه چه بر سر خودشان و خانواده هایشان مى . آورند

براى كارگران این ” پیگرد قانونى“رنج . شمالى از اردیبهشت امسال رنجى دیگر بر رنج هاى كارگران و كولبران این منطقه افزوده شده است و اعالم قُُرق كوه آلبالغ توسط دادستان استان خراسان

 .معدن رنجیست مضاعف كه بر رنج هاى بى پایان این كارگران اضافه شده است

 

 تهماه گذش 5کارگر معدن براثر حوادث کاری طی  14جان باختن  -(  3) 

مسئولیتی  های ایمنی و بی شود، درحالیکه عدم رعایت دستورالعمل ذکر می« احتیاطی بی»اند؛ به راحتی علل مرگ کارگران معدن،  کارگر از ابتدای پاییز جان خود را از دست داده 24در مجموع 

 .ترین دلیل آن است کارفرمایان مهم

نامه کارگران معدن کوهبنان کرمان است که برای   واژه رنج این سه کلید« کار رین کار؛ کمترین مزد و کوتاهترین عمر، دنیای تاریک یک معدنت سخت»اسفند،  3براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 . عدن تا امروز به معنای ادامه این رنج عظیم استافزایش مرگ کارگران م. بهمن ماه بر اثر کشیده شدن دستگاه بونکر بر بدنش جان سپرد 11کاری بود که  ایوب مارندگانی، معدن. نوشتند« ایوب»

این کارگر معدن اپراتور دستگاه بوده و . کند آالت لودر درحالیکه مشغول تعمیرات بوده، زیر گرفته شده و در جا فوت می علی عطایی، کارگر سنگ آهن خواف بود که اولین روز اسفند ماه، توسط ماشین

 . های دلخراش در معادن است از علل شایع مرگ آالت یکی ماشین. نه راننده لودر

 .های کشنده جان داد کارگر معدن زغال سنگ طبس نیز هفتم بهمن ماه بر اثر گیر کردن در میان سیم بوکسل دستگاه
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کند، بسیار  اما سودی که این بخش نصیب سهامداران خصوصی و دولتی میمعدن اگرچه برای کارگران کابوسی تمام نشدنی است . اند کارگر از ابتدای پاییز جان خود را از دست داده  24در مجموع 

 .ارزش کل معادن ایران معادن ثروت هنگفتی است که از آن نصیب کارگران بسیار کم است. زیاد است

هزار تومان رسیده است، در واقع  14ر که ارزش ریالی دالر به حدود در واقع در حال حاض. میلیارد دالر است 22به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش کل معادن و صنایع معدنی کشور  

 .هزار میلیارد تومان و چیزی حدود سه چهارم بودجه ساالنه کشور در سال آینده است و البته پولساز نیز هست 359ارزش معادن و صنایع معدنی کشور نزدیک به 

آنها نه نسبت به سودهای کالن نهفته در این صنایع . ارزش شده است کنند، بی کشور است، اما جاِن کارگرانی که این ثروت عظیم را تولید میها در  اگرچه صنایع معدنی کشور یکی از پولسازترین حوزه

 . شود نه دستمزد چندانی دارند؛ نه الاقل شرایط ایمنی کار به درستی در معادن اجرا می

 .های کلی و جزئی در هر معدن، در خطر است ل در این معادن به علت عدم نظارت کافی بر اجرای دستورالعملهزار معدن فعال در کشور وجود دارد و کارگران شاغ 6

شده کاهش  های کارشناسی آالت تا شرایط داخل محیط کار با رعایت دستورالعمل درحالیکه بازرسی، آموزش و مجوز کار از ماشین. شود ذکر می« احتیاطی بی»به راحتی علل مرگ کارگران معدن، 

 .های عظیم کارفرمایی با وجود سودهای میلیاردی حاضر نیستند، هزینه اندک ایمنی کار را بپردازند اما مجموعه. چشمگیری خواهد داشت

ن سنگ آهن سنگان خواف در مجموع با ذخیره معاد. کرد اما حتی او نیز به سرنوشت شوم مرگ دچار شد ترین معادن سنگ آهن کار می علی عطایی، کارگری معدن سنگان خواف در یکی از معروف

 .معدن بزرگ سنگ آهن جهان است 15یک میلیارد تن، یکی از 

درصدی در طرح جامع  22رسد و معادن سنگ آهن سنگان خواف سهمی  ؛ ذخیره قطعی سنگ آهن در سنگان به بیش از یک میلیارد تن می(مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان)پور  هاشم به گفته مرتضی 

 .فوالد کشور دارد

 .کند اما هیچ سهمی از آن ندارد کارگر ثروت عظیمی تولید می

میلیارد تومان برای معدن سنگان  655، سودی نزدیک به 89مجتمع قابل مالحظه و براساس برنامه سال  87میزان سود سال »: گفت( معاون اقتصادی و منابع انسانی مجتمع سنگ آهن سنگان)فغانی  

با این مقیاس شاید متوجه شویم که . میلیارد تومان بوده است 535حدود  89برای ملموس شدن این رقم خوب است بدانید که بودجه عمرانی استان خراسان شمالی در الیحه بودجه سال « .شود بینی می پیش

 .خودار نیستندچه سود هنگفتی در این معادن نهفته است اما همچنان کارگران از حداقل حق، یعنی حق زنده مانده بر

 

   نامه تشکر فلیپ مارتینز دبیر کل س ژ ت از سندیکای کارگران شرکت واحد  -(  4) 

 CGT ت وی اعمال شده است ،همبستگی خود باسازمان شما از آغاز حرکت اعتراضی درجهت پس گرفتن اصالحات در قانون بازنشستگی ، که بدون مذاکره واقعی توسط رئیس جمهور ماکرون و دول 

باید  یادآورشوم که این اصالحات به معنای اصالح ریشه ای نظام فعلی ما ، که بر اساس تجدید توزیع و مبتنی بر .  از شما تشکر کنم CGT من می خواهم شخصا از طرف همه اعضای.  را ابراز کرد 

است که منجر به کاهش حقوق بازنشستگی می شود و از این رو برای تامین یک حقوق بازنشستگی حداقل ، نیازبه " مبتنی بر امتیاز"همبستگی بین نسل ها قرار دارد، در جهت تبدیل آن به یک سیستم 

فراتر از این اما .  ، با ایجاد خطر کاهش مستمری بگیران ، به ویژه زنانی که مشاغل حرفه ای آنها به طور کلی با افت و خیز روبرواست.  پس اندازبه صورت سرمایه شخصی را افزایش می دهد

سال افزایش دهد ، با توجیه افزایش  67سال و سپس به  65اصالحات ریشه ای نظام بازنشستگی موجود ، دولت معیار سن را هم اضافه کرد که می تواند سن استفاده از حق بیمه بازنشستگی کامل را به 

اتحادیه اکثریت ) CGT  ،FO  ،Solidaires  ،FSU کنون دو ماه است که یک اتحاد بین اتحادیه ای گسترده ، متشکل ازا.  قابل قبول نیست CGT هیچکدام اینها برای.  امید به زندگی طوالنی تر

نیز به این ائتالف سازمان اکثریت در بین کارمندان رده باال ، به ویژه در بخش خصوصی ،  - CFE-CGC  .و سه سازمان جوانان ، برای پس گرفتن فوری این پروژه اصالحات می جنگند( معلمان
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به ایجاد جبهه اتحادیه ای گسترده در مقابل این پروژه برای خنثی سازی سیستم بازنشستگی فعلی " موفق "دولت و کارفرمایان : این وضعیت بسیار نادر است و سزاوار آن است که برجسته شود.  پیوست

٪ افزایش 65در حقیقت ، همه نظرسنجی ها نشان می دهد که از ابتدا تا به امروز ، این حمایت  به باالتر از حدود .  دار شده استاین جنبش ازحمایت توده ای  گسترده ای برخور.  در فرانسه شده اند

دوق اعتصاب ندارد و اعضای و فعاالن آن صن CGT  .٪ مردم فرانسه بر این باورند که رئیس جمهور باید به این اعتراض گوش داده و پروژه اش را پس بگیرد65به همین ترتیب ، بیش از .  یافته است

 .روز از جمله در طول تعطیالت در اعتصاب ماندند 45به عنوان مثال ، کارگران راه آهن و کارمندان مترو پاریس بیش از .  به لطف صندوق های همبستگی توانسته اند این حرکت را ادامه دهند

این مورد کارگران انرژی ، معلمان ، آتش نشانان و کارگران حوضه و همچنین سایر متخصصان است که به .  بر دولت به این جنبش پیوسته اندامروز سایر بخش های دیگر کارکنان برای ادامه فشار 

ذشته ، اعضا و فعاالن ما برای حفظ سیستمی که از طی دو ماه گ.  گرفته اند" اعتصاب اداری"ندرت در اعتصاب می روند ، مانند وکال ، کارمندان اپرای پاریس و متخصصان بیمارستان ، که تصمیم به 

در .  ورهای جهان وجود دارد ، تالش می کنندحقوق ضعیف ترین افراد محافظت می کند ، برای حفظ حقوق بازنشستگی مناسب برای همه ، به دور از سیستم های درنده ای که در بسیاری از کش

ی که دولت ماکرون داد تشکیل کنفرانس ملی " امتیاز"تنها .  یک نفر گوش نکرد ، چه رسد به شنیدن.  هبود سیستم بازنشستگی موجود ارائه داده استپیشنهادات روشنی برای ب CGTبسیاری از مواقع ، 

با حسن نیت درین جلسه  CGT  .ژانویه برگزار شد 35ه اولین جلسه این همایش ملی روز پنجشنب.  اما چهارچوب تحمیل شده توسط دولت برای گفتگوی واقعی مضر خواهد بود.  بودجه بازنشستگی بود

مجدداً مخالفت بر خود با اصالحات مبتنی برامتیاز تأکید "، که  FSU و CGT  ،FO  ،CFE-CGC :در این جلسه ، دو دیدگاه به وضوح پدیدار شد.  شرکت کرد تا دوباره پیشنهادات خود را ارائه دهد

مسئولیت های خود را از نظر نحوه " ، که CFTC و CFDT  ،UNSA  ، و در مقابل اتحادیه های.  "هادهایی دارند ، حتی به دور از چارچوب تعیین شده در کنفرانسکرده و اعالم داشتند که آنها پیشن

پروژه خود را برای بهبود طرح فعلی  CGT خود موافقت كرد تانخست وزیر در نتیجه گیری .  را توجیه کردند" تالش مشترک بین کارفرمایان ، دولت و کارگران"تعیین بودجه پذیرفته و لزوم 

  .لطفاً یک بار دیگر ، گرمترین تشکر ما را به خاطر اعالم همبستگی خود بپذیرید.  ما شما را از تحوالت آینده آگاه خواهیم کرد.  بازنشستگی از جمله با كمك متخصصان مورد نظر خود را ارائه دهد

 ارادتمند شما

 دبیرکل س ژ ت  –رتینز فیلیپ ما

 کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:منبع

 

وعده های بندی مشاغل ،پرداخت مزد مساوی دربرابرکار یکسان و سر دوندانشان با دادن  ادامه اعتراضات و کنش های دامنه دار کارگران معدن چادرملو نسبت به عدم اجرای طرح کامل طبقه - ( 5) 

 توخالی

بندی مشاغل ، رفع تبعیض وپرداخت مزد مساوی دربرابرکار یکسان و سر دوندانشان  برای اجرای طرح کامل طبقه(شرکت  پیمانکاری حاتمی)اعتراضات و کنش های دامنه دار کارگران معدن چادرملو

 .با دادن وعده های توخالی ادامه دارد

بندی مشاغل،  از دوم تا چهارم برج ده، کارگران پیمانکاری حاتمی در اعتراض به مختصات طرح پیشنهادی کارفرما برای طبقه: کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتاسفند یکی از این  7روز چهارشنبه 

 .دقیق طرح صادر شدای در مورد اجرای  پس از آن، ما نمایندگان کارگران به کمیسیون کارگری شهرستان دعوت شدیم و مصوبه. دست به اعتراض زدند

های پیمانکاری مختلف و همچنین کارگران قرارداد مستقیم است، تساوی  پایه در سراسر مجتمع که شامل شرکت طبقه و هم ای اجرا شود که بین کارگران هم ی ما این است که طرح باید به گونه خواسته 

 .مزدی برقرار شود
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خواهیم، در یک ماه هم که انجام شود، ما  کارگران گفتند در یک هفته نمی. شود حاضر شد و اعالم کرد، اصالح طرحِ مذکور ظرف یک هفته انجام می روز بعد کارفرما در جمع کارگران: او ادامه داد

دی ماه در اداره کل جبران خدمت  24ه در جلسه در ادام. ترین تغییر برگشت و این خلف وعده، موجب نارضایتی کارگران شد اما بعد از سی و چند روز انتظار، طرح بدون کوچک. راضی هستیم

ماینده کارگران و کارشناسان وزارتخانه برگزار شد، همه به وزارت تعاون در تهران که  با حضور نماینده کارفرمای اصلی معدن چادرملو، نمایندگان اداره کار استان، نماینده پیمانکار، طراح طرح، ن

طبقه در شرکت اصلی و پیمانکاران، مزایای  قراری تساوی مزدی در شرایط یکسان کار دعوت شدند و قرار شد اداره کار شهرستان پیگیری کند که کارگران همقانون کار و بر39لزوم  اجرای ماده 

 .مزدی یکسان بگیرند

دی ماه، نامه به استان یزد آمد و بازرسان اداره کار به مجتمع مراجعه کردند و  29دند؛ در ادامه، وزارتخانه به اداره کار نامه زد و اجرای طرح و پیگیری اختالف دریافتی را خواستار ش: وی افزود

ورِت دقیق و های الزم را ارائه دادند منتها بعد از آن، اتفاق مثبتی نیفتاد؛ متاسفانه هنوز طرح  به ص های دیگر و کارگران قرارداد مستقیِم خود مجتمع مقایسه کردند و گزارش نمونه فیش ما را با شرکت

 .عادالنه اجرا نشده لیکن ما بعد دو سال تالش، اثبات کردیم که حقوق ما ضایع شده است

های تسویه  ، برگهرسد، کارگران نگران عدم تمدید قرارداد هستند چراکه کارفرما از آنجا که قراردادهای کارگران حاتمی در روز پایانی اسفند امسال به پایان می:این کارگر معدن چادرملو همچنین گفت

 .حساب را در  کارگاه توزیع کرده است

ای در ارتباط با مطالبات کارگران به اداره کار شهرستان بفرستیم و آنها هم در مدت زمان محدودی که استانداری  اسفند  ما نمایندگان کارگران به استانداری یزد رفتیم که مقرر شد نامه 4در : وی افزود

 باشند ما پنجم اسفند نامه را تحویل دادیم و اکنون منتظر پاسخ اداره کار هستیم؛ تعیین کرده، جوابگو 

ی نهادهای مرتبط و مسئول اطالع  های شغلی در سطح کارگاه است و این خواسته را  به همه قانون کار، وضع مزایای مزدی یکسان برای همه گروه  39ی ما براساس ماده  خواسته: وی تاکید کرد

  .ایم داده

 

 بی اهمیتی جان کارگران در ساخت وسازهای استان خراسان شمالی -(  6) 

ها  تفاوتی مسووالن متولی امر ساخت و ساز، بلندایی به ارتفاع برج سقوط از ارتفاع علت اصلی مرگ و میر کارگران در حوادث ناشی از کاراستان خراسان شمالی اعالم شده و این در حالی است که بی

 .دارد

رتفاع ساختمان هایی دارد که به وسیله کارگران باال نابسامان ایمنی در کارگاه های ساختمانی استان خراسان شمالی،  قابل تامل است، امنیت در حد صفر و بی تفاوتی مسووالن مربوط، قدی به ا اوضاع

   .رفته و اوج می گیرد

کارگاه، یعنی دو سوم آنها، ناایمن هستند و اعالم شد به احتمال زیاد، پلمب می شوند که  25بازرسی صورت گرفت ومشخص شد کارگاه های ساختمانی مرکز استان خراسان شمالی  35هفته پیش از

 .همین نشان از نبود ایمنی در کارگاه های این استان دارد

ی تقریبا صفر است و مجریان ساختمانی توجهی به ایمنی ندارند،  به دیگر سخن باید گفت که در ساخت نبود ایمنی و یا ناچیز بودن آن، بدان معنا است که نقش ناظر ساختمان در کارگاه ها در زمینه ایمن

 .ساختمان ها، تنها چیزی که مهم نیست، ایمنی و سالمت کارگران در حین کار است

تقریبا صفر است و مجریان ساختمانی توجهی به ایمنی ندارندایمنی کارگاه های ساختمانی یک  نبود ایمنی و یا ناچیز بودن آن، بدان معنا است که نقش ناظر ساختمان در کارگاه ها در زمینه ایمنی

ری ها، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه موضوع چندوجهی است که تنها با همکاری همه دستگاه های وظیفه مدار در این صنعت قابل دستیابی است، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهردا
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  عت ساختمان هستند اما آنگونه که بازرسان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان تامین اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای و بنیاد مسکن از جمله دستگاه های وظیفه مدار در ایمنی صناجتماعی

   .می گویند، اداره کار در این زمینه تنها مانده است

ی راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان از جمله نهادهایی هستند که انتظار می رود، بیش از پیش و به صورت جدی، ایمنی کارگاه ها: فتیک بازرس اداره کار به خبرنگار رسانه ای گ

 .ساختمانی را رصد کنند

ارگاه های ساختمانی هم با هدف پیشگیری از حادثه در کارگاه های ساختمانی، مقررات ملی ساختمان، ایمنی ساختمان ها مورد تاکید قرار دارد و آیین نامه حفاظت ک12بر اساس مبحث : وی افزود 

 .های ساختمانی الزم االجرا است تدوین شده است که مقررات این آییننامه در تمام کارگاه

خراسان شمالی تشکیل شده است که در آینده نزدیک در قالب یک شیوه نامه شرح  در استان هم، کارگروه ارتقای ایمنی بخش ساختمان با همکاری تمام دستگاه ها و دفتر فنی استانداری: اوادامه داد

 .وظایف همه دستگاه ها مطابق قوانین تعیین خواهد شد

اما این مهندسان، عمدتا بر سر پروژه حضور  مهندسان ناظر باید بر ایمنی کارگاه ساختمانی نظارت داشته باشند: این بازرس اداره کار،  درباره نقش مهندسان ناظر بر جلوگیری از بروز حادثه گفت

 .ندارند

هندسان عمدتا بر سر پروژه حضور یکی از اهداف تعریف مهندس ناظر برای اجرای پروژه ها، این است که افراد اهل فن و دارای صالحیت وارد عرصه ساخت و ساز شوند اما این م: وی گفت

شمار شرکت های داربست و : نده داربست، سازه های موقت و نیز آرماتوربند را از آسیب های ایمنی در کارگاه های ساختمانی عنوان کرد و گفتندارندوی، فعالیت بدون مجوز شرکت های ارائه کن

 .ه اندندادسازه های موقت که مجوز فعالیت دارند، بسیار ناچیز است که البته همین شرکت ها نیز به لحاظ ایمنی آموزش های الزم را به افراد ارائه 

اسایی ایرادهای احتمالی به هیچ عنوان شرکت های اجاره دهنده ماشین آالت و تجهیزات هم ساماندهی نشده اند،  هیچ نظارت و بررسی بر ماشین آالت وجود ندارد وجود نقص فنی و شن: وی تصریح کرد

 .شرکت ها را سامان دهندجدی گرفته نمی شود و در این زمینه،  اصناف باید ورود پیدا کرده و فعالیت این 

میلیون لایر، یک پروژه چند ده میلیارد ریالی را  25یکی از عللی که کارفرمایان، ایمنی در کارگاه های ساختمانی را جدی نگرفته اند، بیمه است، سازندگان و کارفرمایان، با : این بازرس اداره کار گفت

 .ت، از این رو توجه الزم را به این امر ندارندبیمه می کنند و خیالشان از جبران خسارت ها راحت اس

  حوادث کارگاهی استان خراسان شمالی بیش از میانگین کشوری

ش از میانگین کشوری های ساختمانی استان، بی براساس آمارهای ارائه شده، شمار حوادث ناشی از کار در کارگاه: رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت

 .ریزی داشته باشند های مرتبط باید برای اقدامات پیشگیرانه، برنامه است، بنابراین دستگاه

ناشی از کار در  درصد از حوادث 19درصد و در دنیا  46در کارگاه های ساختمانی اتفاق افتاده و این در حالی است که در کشور 89درصد از حوادث ناشی از کار استان در سال  57:وی افزود

 .صنعت ساختمان به وقوع می پیوندد

   .درصد بازرسی های کارگاهی،  به بازرسی از این کارگاه ها اختصاص یافته است35با توجه به باال بودن شمار حوادث ناشی از کار بخش ساختمان در استان، : وی خاطرنشان کرد

درصد از حوادث ناشی از کار کارگاه های ساختمانی استان، مربوط 95، سقوط از ارتفاع بوده و این در حالی است که  89ر استان در سال درصد از کل حوادث ناشی از کا 45عامل وقوع : وی افزود

 .به سقوط از ارتفاع گزارش شده است
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ای مناسب کار در ارتفاع و  ایجاد نشدن جایگاه کار مناسب در زمان فعالیت در ارتفاع علت اصلی سقوط از پرتگاه ها و ارتفاع در کارگاه های ساختمانی، استفاده نکردن از سامانه ه: او درادامه گفت

 .است

 .حادثه سقوط آرماتوربندان در استان گزارش شده است که در آن، سه تن جان باخته اند 25بیشترین حوادث ناشی از کار در اثر سقوط، مربوط به آرماتوربندان است که از ابتدای امسال : وی گفت

 آالت ساختمانی در استان خراسان شمالی اجاره غیرمجاز ماشین

های ساختمانی را دچار مشکل  آالت ساختمانی در استان، مجوزی برای فعالیت ندارند و این وضعیت، نظارت بر ایمنی کارگاه های اجاره دهنده تجهیزات و ماشین قریب به اتفاق افراد و شرکت: او گفت

 .کرده است

     جه زمینه ساز بروز حوادث ناگوار درالیت غیرمجاز این شرکت ها مانند باالبرها، داربست ها، جک و قالب ها، سبب نبود نظارت بر فعالیت آنها در محیط های کاری شده و در نتیفع: وی افزود

 .محیط های کاری می شود

 .و سازه های موقت، فعالیت دارند که بدون مجوز و فارغ از نظارت هیچ ارگان و نهادی کار می کنند نفر و گروه کاری در زمینه پیاده سازی داربست 135در شهر بجنورد، : وی افزود

 .بروز حوادث می شودبیشتر این افراد حتی با اصول فنی اولیه داربست بندی نیز آشنایی ندارند و داربست های ناایمنی که توسط این افراد برپا می شود، باعث : وی تصریح کرد

هم درگیری با ماشین آالت و تجهیزات ناایمن  89یان اینکه بیشترین حوادث سقوط در کارگاه های ساختمانی، مربوط به آرماتوربندان است و دومین عامل بروز حوادث کارگاهی استان در سال وی با ب

 .بوده است

داتی در کارگاه ها شناخته می شوند و متاسفانه به علت نبود نظارتهای کافی بر اجاره دهندگان و تامین کنندگان خطرات مربوط به ماشین آالت ناایمن و دارای نقص فنی به عنوان خطرات وار: وی  افزود

   .این تجهیزات،  خطرات فراوانی را با خود به محیط های کاری وارد می کنند

مهندسان ناظر مکلف شده اند تا عالوه بر نظارت های فنی بر ساخت و سازها، بر رعایت مسایل ایمنی در مقررات ملی ساختمان،  12بر اساس آیین نامه ایمنی کارگاه های ساختمانی و مبحث : وی گفت

     ند که انتظاررات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کنحین اجرا نیز نظارت کرده و ضمن ارایه راهکارهای ایمن سازی به کارفرمایان، مراتب را برای برخورد قانونی با کارفرمایان متخلف به ادا

 .می رود همکاری الزم در این زمینه از طرف ناظران انجام شود

ین آالت ساختمانی اقدام کرده و بر فعالیت در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان و اتاق اصناف بتوانند نسبت به ساماندهی صنوف و واحدهای اجاره دهنده تجهیزات و ماش: وی گفت

واین امر، به معنای کاهش خطرات وارده به کارگاه ها و در نتیجه ایمن سازی و کاهش حوادث ناشی  .ت داشته باشند می توان از ورود دستگاه ها و تجهیزات ناایمن به کارگاه ها پیشگیری کردآنها نظار

 .از کار خواهد بود

 

 (خراسان شمالى)سیمان بحنورد  وضعیت نا به سامان راننده ها وکمک راننده های كامیون كارخانه -(  7) 

این خبر باعث شد تا به میان راننده كامیون ها برویم هم از اخبار دزدى با خبر شویم و هم از . باالخره دزد وسایل كامیون هاى كارخانه سیمان بجنورد توسط راننده ها بازداشت شد:گزارش دریافتی

 .اوضاع آنها گزارشى تهیه كنیم
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از ) دزدى هایى كوچك از قبیل سرقت لوازم داخل ماشین . در محل پاركینگ ماشین هاى سنگین كارخانه سیمان بجنوردبوقوع پیوست 89ا یك سرى دزدى  سریالی از ابتداى پاییز بنا به گفته راننده ه

ده هاى خود و راننده ها  به كمك راننده ها و كمك راننده ها به كارگران بخش بارگیرى این دزدى ها باعث آن شد كه صاحبان كامیون به رانن...( دستمال كاغذى و فالسك بگیر تا آچار ، عینك ، جانماز

  .شك و در مواردى انگ دزدى بزنند

ده است ، و با تغییر پیمانكار نیروى انه مشغول به كار بواما با بازداشت دزد توسط راننده ها و تحویل آن به حراست كارخانه معلوم شد دزد جزئى از لشکر بیكاران است كه تا سال پیش در این كارخ

 .تنها جرم وى براى اخراج از سر كار باال بودن سابقه و سطح حقوقش نسبت به دیگر همكاران اش بوده است. انسانى  کارش را از دست داده است

دزد كه به این آفتابه دزد نمیگن ، دزداى واقعى تو كارخونه نشستند "ها جویا شدیم، او میگوید ؛  را كه یكى از راننده كامیون هاى كارخانه است كه از وى دزد هم شده را در مورد دزدى" الف"نظر آقاى 

بهش كار بدن اگه . هاون كه بدتر. این بره زندون زن و بچش هم از گرسنگى باید خالف كنند. وقتى از وی پرسیدیم باید با این دزد وسایل چه كنند؟ میگوید؛ هیچى، باید ِوِلش كنند." و بار جابجا میكنند

ما "از او در مورد باقى مشكالت رانندگان پرسیدیم ، میگوید؛ . من خودم رفتم شكایتم رو پس گرفتم.... نه كه یه گرسنه رو بفرستى زندون به هیچى هم كار نداشته باشى. دزدى كرد دستش رو قطع كنند

   وی . او در ادامه از نریختن بیمه ها به صورت كامل شكوه میكند" شب خونه ایم 15م بیرون از خونه اگه مسیر داخل استانى بریم میزنی 7صبح ساعت . خونه مون ماشین. راننده ها همدم مون ماشین

احبان ماشین براى ارزان شدن حق بیمه ها از با این كه رانندگى جزء مشاغل نیمه سخت است اما متاسفانه ص. میگوید پنج سال بیمه او را ناقص ریختد. روز میریزند25تا 17می افزاید حق بیمه اش را 

  .پرداخت كامل بیمه ها سر باز میزنند و به دلیل كم سوادى رانند گان كه حق بیمه را چك نمیكنند اكثرا حتى از این موضوع خبر هم ندارند

حق بیمه هم ندارند و اگر . و هستند كسانى كه با پانصد هزار تومانکار می کنند. یك میلیون حقوق نمیگیرندهیچ یك از شاگرد راننده ها بیشتر از . اما وضعیت شاگرد راننده ها از این هم فاجعه بارتر است

 .روز در ماه حق بیمه برایشان واریز نمیشود 15هم بیمه باشند بیشتر از 

از قدیمى . هزینه هاى ماشین از قیمت هاى الستیك و تایر تا كم بودن قیمت حمل نقل ها می گویداز گران شدن . از مشكالتشان میگوید. که صاحب یک یك كامیون بنز قدیمى  وراننده است" دال"آقای 

مرحومش به او كه بیشتر از سى سال سن ندارد اما چهره اش به مردان جا افتاده بیشتر شبیه است ، میگوید ماشین را از پدر . بودن ماشینش ناالن است و تنها آرزویش خرید یك ماشین صفر كیلومتر است

اكنون مادرش با همسر و تك . شته استبرادرش زمین هاى كشاورزى پدرش را به ارث برده خواهرانش خانه روستا را برداشته اند و وى ماشین را به شرط خرجى دادن به مادرشان بردا. ارث برده

." اما خرج ماشین هم به زور در میاد چه برسه خرج خودم و خونه. در جاده ام بدون راننده كمكى و حتى شاگرد شب روز" میگوید. دخترش را از روستا آورده شهر اما از پس هزینه هایشان بر نمى آید

حق سیگار به باربر هاى  رگران بخش بارگیرى كنار بگذارد واو میگوید از پول دریافتى براى هر سرى بار بردن باید مقدارى به باربرى بدهد و كمى هم براى بیمه كردن بار بپردازد و شیرینى براى كا

 .محل تخلیه بدهد

مل بار و پرداخت رشوه تحت عناوین متفاوت را جزء مشكالت با توجه به صحبت ها و كفتگو ها میتوان پایین بودن حقوق شاگرد راننده ها و كم بودن بیمه هاى راننده ها و شاگردانشان و ناچیز بودن ح

 .این زحمتكشان دانست

 ندا ناجی آزاد شد

فندماه پس از ده ماه بازداشت ظالمانه با قرار کفالت موقتاً ا ناجی از حامیان کارگران ایران که در روز جهانی کارگر همراه با دیگر کارگران در مقابل مجلس دستگیر شده بود امروز پنجشنبه هشتم اسند

 .از زندان آزاد شد

 .وم شد که در دادگاه تجدید نظر این حکم به سی ماه حبس تعزیری تغییر یافتندا در دادگاه بدوی به حکم سنگین پنج سال و شش ماه حبس محک

ده اش شادباش می گوید و خواهان لغو احکام صادره علیه اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز انزجار از صدور حکم زندان برای ندا ناجی، آزادی این فرزند جسور طبقه کارگر را به وی و خانوا

 .فعالین کارگری و آزادی تمام زندانیان کارگری و سیاسی استکارگران و 
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 هشت ماه نود و هشتم اسفند -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 تهدید جان کارگران معدن طالی زرشوران بدلیل شرایط کاری نامناسب و عوامل بیماری زا  -(  8) 

هم ارقام تقریبا مشابهی را 87در سال . نفرهم با مشکل خطرناک قلبی مواجه بوده اند 3کارگر دیگربا مشکل شنوایی و  112ریوی، کارگر معدن طالی زرشوران با مشکل  21، حداقل 86تا پایان سال 

 .شاهد بودیم و وضعیت تغییر چندانی پیدا نکرده بود

ها و مسئوالن نرسد؛ گله و  ی محلی، صدای گله و شکایات مردم این منطقه به گوش رسانهها رغم تالش رسانه قرار گرفتن این معدن با ارزش در یکی از نقاط دور افتاده کشور باعث شده تا علی

 .هایی از جنس رعایت نکردن بهداشت کارگری، اختالالت زیست محیطی و مواردی از این قبیل شکایت

ها و مسئوالن  افتاده کشور باعث شده تا صدای گله و شکایات مردم این منطقه به گوش رسانهقرار گرفتن معدن طالی زرشوران در یکی از نقاط دور  اسفند،15بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .هایی از جنس رعایت نکردن بهداشت کارگری، اختالالت زیست محیطی و مواردی از این قبیل نرسد؛ گله و شکایت

نفر 112نفر با مشکل ریوی،  21، حداقل 86ن معدن است؛ بنا بر اعداد و ارقام درج شده در این اسناد تا پایان سال اسناد و مدارک به دست آمده حاکی از وضعیت بسیار نابسامان بهداشت کارگری در ای

ریک، آمونیاک، آرسنیک و سایر د کلریدنفر با مشکل خطرناک قلبی مواجه بوده اند؛ قطعا باال بودن میزان تراز فشار صوت نسبت به میزان استاندارد و باال بودن میزان سرب، اسی 3با مشکل شنوایی و 

 .هم ارقام تقریبا مشابهی را شاهد بودیم و وضعیت تغییر چندانی پیدا نکرده بود 87در سال . ها بر این موضوع بی تاثیر نبوده است مواد موجود در کارگاه

 

شکالت بهداشت کارگری این واحد معدنی با تذکرات داده شده برطرف شود، اما مدارک رسیده خبر از رود شرایط فعالیت برای کارگران به مرور زمان بهبود پیدا کرده و م به طور معمول انتظار می

 دهد؛ تشدید شرایط و افت سالمت محیط کار در این معدن می

 .ودش های با درجه خطر یک محسوب می های ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی این معدن از جمله کارگاه در نامه 

مشاغلی با ریسک غیر قابل تحمل شامل . شوند های دارای مشاغلی با ریسک غیرقابل تحمل، در ارزیابی مخاطرات ناشی از مواجهه با عوامل زیان آور، کارگاه درجه یک به شمار برده می کارگاه

تاژن یا عواملی مثل سیلیس، آزبست، فلزات سرطان زا و ترکیبات آلی فرار منتشره در هوا وجود دارد که نیاز ها ترکیبات منتشره سرطانزا، ایجاد کننده فیبروز ریوی، ترکیبات مو مشاغلی است که در آن

 .به توجه ویژه دارند
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 .کند تر می توجهی در بازرسی و کنترل کمی ماجرا را دردناک ای مبنی بر بی انتشار نامه 

 .ها و مشکالت، تا همین چند وقت قبل هم بر طرف نشده و گویی معدن طالی زرشوران قصد رسیدگی به آن را ندارند از طرفی اسناد به دست آمده حاکی از آن است که این آلودگی

 

 .ساکنان محلی گر چه اطالعات چندانی از بهداشت کارگری نداشتند اما در موارد بسیاری با بروز بیماری در اطرافیانشان مواجه شده بودند

 .زند دانند و ظواهر تخلفات بر احتمال بروز این اتفاق دامن می توجهی به مسائل بهداشت کارگری می ت تعدادی از کارگران این معدن را بیبرخی اهالی ساکن منطقه علت فو

فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان واقع  کیلومتری مجموعه سازمان میراث 15کیلومتری شهرستان تکاب و 35شوران بزرگترین معدن طالی ایران است که در  خاطرنشان می شود که معدن طالی زر

بنابر اعالم بسیاری از منابع، بر اساس مطالعات نهایی ذخیره قطعی معدن طالی . شده است و اکنون تمام امتیاز آن در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قرار دارد

 .است ppm 5میلیون تن با عیار متوسط 35برآورد شده است، اما ذخیره احتمالی این معدن  (گرم در تن 9/5ppm) شوران تکاب چهار میلیون تن کانسنگ طال با عیار زره

 

 های شمال وپینگ پونگ دولت وپیمانکاران با آنها  هزار کارگر حفاظت از جنگل 9ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  -(  1) 

 . شوند های شمال کشور که نگران معیشت و امنیت شغلی خود هستند، مانند توپ پینگ پونگ، میان شرکت های پیمانکاری و دولت پاسکاری می هزارکارگر حفاظت از جنگل 3

رسد،  شرکت می 28که تعداد آنها به « صنایع چوب و کاغذ مازندران»و « چوکا»بردار، مانند  های سابقا بهره اسفند،کارگران حفاظت و دیگران کارگران مجموعه 3بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

بردار از زمان  های بهره شرکت« ی پنج ساله ششم توسعه قانون برنامه»کنند؛ چراکه برابر  بعداز اجرای طرح تنفس جنگل، دستمزدهای خود را به جای کارفرمای شرکت خصوصی، از دولت دریافت می

  .پردازند، پرداخت کند ها می  س جنگل، باید، دست از قطع درختان بردارند تا در عوض آن، دولت، دستمزدهای آن دسته از کارگرانشان را که به حفاظت از جنگلاجرای قانون تنف

مند  د و پرداخت دستمزد کارگران حفاظت از جنگل بهرهده حاضر شدند درعوض تجارت پرسود و کم ریسک قطع درختان، از کمک دولت برای کسب سو شرکت بعضا زیان 28به این ترتیب، این 

مشکل محافظان جنگل هم از همین جا . ها شد ها پیمانکار دولت در قطع درختان بودند از پس از آن، دولت؛ پیمانکار نگهداری از جنگل به بیان دیگر، اگر تا پیش از تصویب این قانون، شرکت. شوند
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دهی و البته نداشتن تکلیف قانونی، ریالی به کارگران خود  ها هم به خاطر دست کشیدن از فعالیت تجاری، زیان کند و شرکت ی طرح تنفس جنگل بدعهدی می ودجهشروع شد؛ چراکه دولت در اختصاص ب

  .پردازند ها را برعهده دارند، نمی که حفاظت از جنگل

ود به الوار را از بازار غیررسمی و واردکنندگان چوب تامین کنند، باید به دولت و سازمان برنامه و بودجه فشار وارد کنند تا های چوب و کاغذ شمال کشور، که حاال باید نیاز خ به همین خاطر شرکت

برای نمونه فروردین ماه سال جاری، شرکت . کنند ز جنگل میبودجه الزم برای پرداخت دستمزدها را بگیرند و اگر نتوانند این کار را انجام دهند شروع به تعدیل یا تهدید به تعدیل کارگران حفاظت ا

بردار سابق، کارکنان این شرکت از  های بهره بینی نشدن بودجه الزم برای شرکت شود و به دلیل مسائل مالی و پیش قرارداد کارکنان این شرکت از یکم اردیبهشت، تمدید نمی»: اعالم کرد« نکا چوب»

  «.شوند مجموعه بیکار می

 ردار به تعهدات خود عمل نکردندب های بهره شرکت

  .ی سهمشان، از کمک دولت و پرداخت نکردن به موقع دستمزدها و حق بیمه کارگران هستند بردار سابق، خود متهم به برداشت بیش از اندازه های بهره در همین حال شرکت

 کارگران نگران تمدید نشدن قراردادهای پیمانکاران

آنها هم مطرح است؛ موضوعی که پس از اجرای قانون تنفس جنگل با در بسته مواجه شده « امنیت شغلی»های شمال کشور، معوقات نیست؛ چراکه  حفاظت از جنگل با این حال تنها مشکل کارگران

 .اند ساله تبدیل شده 1ساله کارگران با شرکت پیمانکار به  قراردادهای 15قراردادهای . است

های کنونی با سازمان منابع طبیعی تمدید نشود؛ چراکه به هر حال برای برون سپاری  کارگران نگران هستند که دیگر قراردادهای شرکت. رسد به اتمام می88وردین فر31قرارداد یک ساله این کارگران 

   .ها، باید مناقصه جدید برگزار شود حفاظت از جنگل

 .سال سابقه کار در جنگل راهی خانه شوند 25خواهند در اوج پختگی با بیش از  یآنچه برای کارگران مهم است، ماندشان بر سر این شغل است؛ چراکه نم

 

 فراخوان کارگران راه آهن به اعتصاب سراسری  -(  91) 

 .کارگران راه آهن فراخوان به اعتصاب سراسری دادند اسفند، 15روز پنج شنبه 

 :تهران،خراسان،رباط کریم،زاگرس،سمنان،شاهرود،دامغان،لرستان،قم،کرج  وهرمزگان   آمده استدراین فراخوان خطاب به کارگران راه آهن اراک،اسالمشهر،اندیمشک،

 ، خطر است بدلیل  گسترش ویروس کرونا  و عدم تدابیر پزشکی  توسط مسئولین راه آهن در کارخانجات و تمامی مناطق راه آهن هم اکنون جان کارگران در -

 نیستیم ماسک و وسایل ضدعفونی برای خودمان و خانواده هایمان خریدار کنیم،به ما حقوق نمی دهند و قادر هم  -

 .کرده اند88کارگر راه آهن از مدت ها پیش قول تجمیع قرارداد داده اند ولی تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته و دوباره وعده به خرداد ماه سال 7555به  -

 .اسفند ماه داده شده است 16اخوان به اعتصاب ازروز به این دالیل برای دست یابی به مطالبات فر
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 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پومر نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری ساوه برای دومین روز متوالی -(  99) 

در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه برای اعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  دست به  اداری واقع مبلمان و لوازم اسفند برای دومین روز متوالی، کارگران کارخانه پومرتولید کننده25روز سه شنبه 

 .تجمع مقابل فرمانداری  شهرستان ساوه زدند

طی دو سال اخیر کارگران بارها و : به خبرنگار رسانه ای گفتمبلمان و لوازم اداری ، سیستم های ریلی و قفسه بندی انبار و همچنین ملزومات دفتری و پروپیلن  یکی از کارگران  این واحد تولید کننده

اند و بخاطر مشکالت شدید خانوادگی و مالی و تنگنای مراجعه کرده اند ولی  بارها به نهادهای مختلف اعم از فرمانداری، اداره کار، دفتر نماینده مجلس، خانه کارگر و دفتر امام جمعه مراجعه کرده

 .از آنها صورت نگرفته استهیچ  حمایتی   تاکنون

های صورت گرفته خواستار احقاق حقوق خود و مطالبات مان شده ایم، اما هیچ توجهی از سوی  بارها با نامه نگاری. کارفرمایان به راحتی نسبت به وضعیت اسفبار ما بی تفاوت هستند: وی افزود

 .مسئوالن صورت نگرفته است

 .به بهانه شیوع ویروس کرونا از کار اخراج شده اند آنها در روزهای اخیر:وی درخاتمه گفت

شدید  ما حدود چهل نفر هستیم که متاسفانه بخاطر عدم توجه کارفرما و حمایت نشدن از طرف نهادهای مختلف حدود دو سال است که با مشکالت بسیار: یکی دیگر از کارگران کارخانه پومرگفت

کنیم تا آنجاکه مشکالت اقتصادی بعضا منجر به اختالفات  ه همان حداقل حقوق کارگری است مواجه هستیم و شرایط اقتصادی دشواری را سپری میمان ک اقتصادی بخاطر پرداخت نشدن مطالبات

 .خانوادگی شده است

ای  که سه سال است عیدی دریافت  ها حقوق معوقه دارند، به گونه ماه ساله هستند و25الی  15بسیاری از کارگران این شرکت دارای سابقه کار باالی : یکی دیگر از کارگران این کارخانه نیز گفت

 .ماه حقوق و دستمزد ماهانه از شرکت طلب داریم که مربوط به دوسال اخیر است 15ایم و در مجموع  نکرده

ایم و تولید در  اسفند ماه سال جاری ما مشغول به کار بوده 14ت و این در حالی است که تا متاسفانه کارفرمای شرکت لیست بیمه ماهانه کارگران را در سازمان تامین اجتماعی ثبت نکرده اس: وی افزود

 .کارفرما بارها به ما قول و وعده پرداخت حقوق را داده اما عملی نشده است. کارخانه جریان داشته است

 .کایتی در دادگستری شهرستان مطرح شده و در حال رسیدگی استدر همین رابطه ش: یکی دیگر از کارگران از طرح شکایت به دستگاه قضائی گفت و افزود

 .کارفرما پس از اطالع از این اقدام قضائی به یکباره آنها را از شرکت اخراج کرده است: او ادامه داد

پرداخت خواهد ( به میزان چهارماه حقوق)هفته قبل مدعی بود که بخشی از مطالبات با اعالم کارفرما قرار است تا آخرماه پایان کار کارگران صادر و بطور قطعی اخراج شویم در حالی که تا: وی افزود

 .شد و اصال مسئله اخراج و پایان کار نیز مطرح نبود

 .نشده و کارگران آن اخراج نشده اندای بیش نیست چرا که هیچ واحد تولیدی و صنعتی در ساوه به خاطر کرونا تعطیل  اخراج کارگران به خاطر شیوع ویروس کرونا بهانه: وی در پایان گفت

در جلسه ای با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی و برخی مدیران استانی و :بنا برآخرین گزارشات منتشره، فرمانداری ساوه پس از تجمعات اعتراضی این کارگران گفت

 .د تولیدی مکلف به برآورده شدن مطالبات کارگران شرکت شد که متاسفانه تاکنون محقق نشده استشهرستانی، مشکالت کارگری شرکت پومر مطرح و کارفرمای این واح

 .گیری خواهد شدبراین اساس در جلسه پنجشنبه این هفته کمیسیون کارگری که با حضور مدیران و نماینده کارگران برگزار و مطالبات کارگران مطرح و تصمیم : وی افزود
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 عی ازکارگران کارخانه هپکو نسبت به تاراج سهام هپکواعتراض جم -(  92) 

ک درصد دیگر از سهام بلوکی شرکت اسفند،جمعی ازکارگران کارخانه هپکو نسبت به تاراج سهام هپکو با صدور بیانیه ای اعتراضشان را نسبت به تاراج سهام هپکوازجمله فروش ی21روز چهارشنبه 

 .ه خزانه دولت، اعالم کردندتوسط سازمان خصوصی سازی و واریز آن ب

 :بخش هایی از این بیانیه بقرارزیراست

ا نام ویروس بی تدبیری، خیانت، رانت، عدم در حالیکه سایه شوم ویروس منحوس کرونا در وانفسای عدم مدیریت بحران، مردم کشور عزیزمان را درگیر خود کرده است ویروس منحوس دیگری ب

 .از بین بردن پیکره بی رمق شرکت هپکو است در حال... تعهد، عدم شفافیت و

سال از ورود ویروس بی کفایتی و عدم نظارت برخی مسئولین به شرکت هپکو و کارگرانش گذشته و نه  12با ورود ویروس کرونا تمامی دلسوزان به صف شدند برای مهار آن، ولی متاسفانه بیش از 

هستند و متاسفانه تا کنون کلی تلفات مادی و " نفوذ"س صورت نگرفته است بلکه به تنهایی کارگران هپکو در حال دست و پنجه نرم کردن با ویروس تنها هیچ حرکتی در راستای از بین بردن این ویرو

 .معنوی داشته است

شرکت هپکو جهت تعادل بخشی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت اخیرا آقای صالح رئیس سازمان خصوصی سازی در مصاحبه ای در سایت معدن نیوز از فروش یک درصد دیگر از سهام بلوکی 

 .سهم و واریز آن به خزانه دولت خبر داده اند

اخبار کذب و ک برخی بازیگران سهم، با تولید فارغ از این موضوع که طی شش ماه گذشته تمامی مدیران سازمان خصوصی سازی و تمامی مدیران عامل انتصابی اعزامی شان به شرکت هپکو به کم

واقعی،بوده اند، باید پرسید آیا راه بهتری برای جلوگیری از غیر واقعی از راه اندازی تولید، و بسیج جریان رسانه های خودشان،در پی بهبوِد وضعیت هپکو تنها در راستای افزایش قیمت سهام و تولید 

 افزایش بی رویه قیمت سهام نبود؟

 کذب و یا یک مصاحبه، شفاف سازی و به غیر واقعی بودن قیمت سهام اشاره کرد ؟آیا نمی شد با جلوگیری از اخبار 

میلیارد تومان  1555در شرایطی که بدهی های شرکت هپکو بعنوان یک صنعت مادر تخصصی ، پیرو همین سیاست های غلط و بی تدبیرانه به بیش از  -سازی  در سازمان خصوصی! آقایان مسئول

به جای تالش برای رفع مشکالت، با بکار گماردن مدیران ناکارآمد، نجومی بگیر و بی خاصیت در  -ماه مطالبات و عیدی معوق دارند  3آن به صفر رسیده و کارگران آن بیش از  رسیده و عمال تولیدات

یش بی رویه قیمت سهم، بخشی از سهام کنترلی را فروخته و وجه آن را به خزانه دولت هپکو و تولید همزمان برخی اخبار کذب، قیمت سهم را باال می برند و سپس خودشان در راستای جلوگیری از افزا

 !واریز می کنند

 آیا تنها راه باقی مانده برای احیاء شرکت، فروش بخشی از اموال این شرکت نیمه جان و واریز آن به خزانه دولت بوده است؟

 خطوط تولید، در این وضعیت بغرنج در کجای استراتژی آقایان قرار دارد؟سوال مهم دیگر اینکه اصوال نجات هپکو و راه اندازی 

 ر بشود هدیه ای به دوستان و همفکران حزبی شان؟؟و اصوال برنامه ای برای شکوفایی هپکو دارند، و یا از آنجا که هپکو را سهم دوستان خود میدانند،دولت آن را رها کرده تا هپکو بار دیگ

و واقعا از این همه تدبیر، نبوغ مدیریتی، سرعت عمل در خدمتگزاری به مردم و امانتداری بیت المال انگشت حیرت به دهان برده و در ! انیم اصال استراتژی وجود داشته باشدهر چند که بعید می د

 !عجبیم
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 ه بی تدبیری و بعضا خیانت در حق صنایع استراتژیک کشورمان جان سالم به در خواهند برد؟واقعا آیا اگر کارگران زخم خورده شرکت هپکو از این ویروس کرونا جان سالم به در ببریم، از این هم

 !راستی آقایان نماینده مجلس

 از قول های انتخاباتی شما مبنی بر پیگیری مشکالت هپکو چه خبر؟

 !راستی آقایان مسئول

 تا مصوبه آذرماه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر واگذاری دو هفته ای هپکو به وزارت صمت و ایمیدرو چه خبر؟از این همه مصوبه دروغین طی چند سال گذشته برای نجات شرکت هپکو و نهای

درس بگیرند و سازی و اعضاء هیئت عامل این سازمان یادآور می شود که از سرنوشت سلف خود، آقای پوری حسینی که هم اکنون در بازداشت به سر می برد،  در پایان هم به رئیس سازمان خصوصی

 .اشتباهات گذشته را تکرار نکنند

 

 های ما باید کامل به حساب تامین اجتماعی واریز شود دولت باید حقوق ما را به صورت کامل پرداخت وحق بیمه: التدریس معلمان حق -(  93) 

. است که تعطیل شده و قرار است الاقل تا عید نوروز تعطیل بماند، باید دستمزد ما را کامل پرداخت کنندحاال که مدارس نزدیک به دو هفته : التدریس به خبرنگار رسانه ای گفتند جمعی از معلمان حق

 .خواسته ما این است که در این بحران کرونا به فکر معیشت ما باشند و دستمزد اسفند ماه را کامل بپردازند

شود و بستگی مستقیم به ساعات حضور در مدرسه و  گیرند؛ حقوق آنها بر مبنای دستمزد ساعتی شورای عالی کار تعیین می حقوق میالتدریس به اندازه ساعات تدریس خود و به شیوه ساعتی  معلمان حق

گیرند، حقوق کامل  نشینند ولی حقوق کامل می گویند حاال که به خاطر کرونا همه مدارس تعطیل شده، باید به ما نیز مانند معلمان رسمی که در خانه می تدریس دارد؛ به همین دلیل است که این معلمان می

 .بدهند

در شرایط حاضر، هم بابت شیوع کرونا نگران هستیم و هم نگران : گویند این معلمان که دستمزد آنها گاهاً از حداقل دستمزد وزارت کار نیز کمتر است، خواستار توجه به وضع معیشتی خود هستند و می

 .انیم که نکند عدم حضور در کالس را بهانه کنند و به ما شب عید دستمزد ندهندپولی در  شب عید هستیم؛ نگر بی

التدریس همان کار معلمان رسمی را در همان محیط، یعنی در مدارس دولتی انجام  ما معلمان حق: کند، می گوید التدریسی در مدارس استان قزوین کار می یکی از این معلمان که سالهاست به صورت حق

گیریم و از همه مزایای مزدی  ها حقوق می شود؟ چرا ما بسیار کمتر از رسمی مزد یکسان در مورد ما رعایت نمی -المللی کار تاکید دارد، قانون کار یکسان ؛ چرا خالف آنچه سازمان بیندهیم می

کنند و  التدریس کار می پردازد؟ بسیاری از همکاران ما بیش از پنج یا ده سال است که حق ق ثابت نمیکند و به ما حقو محرومیم؟ اگر آموزش و پرورش به کار ما نیاز دارد، چرا ما را رسمی و ثابت نمی

 !گیرند، آنهم در شرایطی که همه آنها تحصیالت خوب و مدرک دانشگاهی دارند همیشه کمتر از حداقل دستمزد وزارت کار حقوق می

که این موضوع اکنون به ! هزار تومان هم درآمد نداریم555بسیاری از ما حتی ماهی یک میلیون و ! شود شود اما شامل حال ما نمی مان رسمی میهر سال افزایش حقوق شامل حال معل: گوید این معلم می

 !تر هم شده است کننده خاطر کرونا، اوضاع نگران

شود؛ این  گرانند؛ معموالً حق بیمه این معلمان مانند دستمزد آنها به نسبت ساعات تدریس ماهانه واریز میهای خود هم ن التدریس، عالوه بر نگرانی بابت دستمزد اسفند ماه، بابت حق بیمه معلمان حق

 .معلمان بیمه صندوق تامین اجتماعی هستند

 .ها کامل پرداخت شود آنها انتظار دارند حاال که به خاطر کرونا مدارس تعطیل شده، حق بیمه
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های ما را کامل به حساب  حداقل االن در این بحران کرونا، برای یکبار هم که شده حق بیمه! رسیم سال هم کار کنیم به بازنشستگی نمی 45ها اگر  التدریسی ما حق :گوید التدریس قزوین می این معلم حق

  .ما حقوق بدهندتامین اجتماعی واریز کنند و دستمزد ما را کامل بپردازند؛ الاقل این ماه را به اندازه حداقل دستمزد وزارت کار به 

 .التدریسی هستند ها، معلمان غیررسمی و حق پذیری معیشتی بیشتری دارند و یکی از این گروه هایی باشد که آسیب تر تمام شود، دولت باید به فکر گروه به گفته او، برای اینکه بحران کرونا، راحت

 

 (تراورس)ات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهنماه ونیم حقوق وعیدی هزاران کارگرشرکت خدم1عدم پرداخت  -(  91) 

رباط کریم  اسالمشهر و شامل کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن مناطق اصفهان، (تراورس) شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن ماه ونیم حقوق وعیدی هزاران کارگر2

 .اندیشمک پرداخت نشده است کارخانجات کرج و و هرمزگان زاگرس،لرستان و ،(نیشابور مشهد و) تهران،خراسان

 :تاریخچه شرکت تراورس وچرایی بالتکلیفی شغلی ومعیشتی هزاران کارگرش

  :1365سال 

 .کرددر راه آهن بود که کارخانه های تولید تراورس زیر نظر این اداره کل کار می « اداره کل خط و ابنیه فنی»وجود خارجی نداشت و به جای آن، « تراورس»

 :1367سال 

 .محول شد« معاونت نوسازی و بازسازی راه آهن»مسوولیت ساخت تراورس های مورد نیاز خطوط راه آهن به 

 :1375سال 

 .تشکیل شد« اداره کل باالست و تراورس»

 :1371سال 

باالست و »این اقدام فعالیت اداره کل . در اداره ثبت شرکت های کرج متولد شد 2565به شماره ثبت « تراورس نوین»با تصویب همزمان شورای وقت اقتصاد و مجمع عمومی راه آهن، شرکت 

 .را از هم جدا کرد« تراورس

 :1372سال 

 .متولد شود« تهیه و تولید تراورس و روسازی خط»ادغام شد تا شرکت جدیدی به نام « تراورس نوین»در شرکت « نوسازی خطوط راه آهن»اداره کل 

 :1378سال 

 .بود175955شماره ثبت جدید شرکت . رج به تهران منتقل شدشرکت از ک

 :1391سال 
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 تغییر نام دادو« شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن»به « تراورس»پس از ادغام ها، 

با این اقدام، توفانی بزرگ در ادارات خط و ابنیه فنی در . شدند« منتقل»ت نفر از کارکنان اداره کل نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن به شرک 945هزار و 7به دستور شورای عالی اداری کشور، 

 .ناحیه راه آهن رخ داد12

 :1394سال 

 .قانون اساسی، شرکت در فهرست بنگاه های مشمول واگذاری قرار گرفت 44با تصویب سیاست های جدید اصل 

 :1396سال 

 .مدیرعامل این قیمت را پایین دانست و از خصوصی سازی جلوگیری کرد. مان عنوان شدمیلیارد تو 45قیمت اولیه شرکت پس از ارزیابی اموال 

 :1399و 1397سال های 

 .میلیارد تومان اعالم  وبرای مزایده، آگهی شد217قیمت جدید شرکت 

 :1398سال 

 .ر از مبلغ ارزیابی شده خریدشرکت را به قیمتی پایین ت« امیرمنصور آریا»متعلق به گروه « آهن و فوالد لوشان»شرکتی به نام 

 :1385سال 

 .شد« تراورس»مدیرعامل « مه آفرید امیرخسروی»همان مدیرعاملی که ابتدا با خصوصی سازی شرکت مخالفت کرده بود، دوباره در دوره 

 :1383سال 

 .نیز شدت گرفت« تراورس»هزار میلیاردی اعدام شد؛ مشکالت 3مه آفرید امیرخسروی به اتهام فساد موسوم به اختالس 

قوه قضاییه همزمان با محاکمه نفر اول گروه آریا و متهمان . نیز به مشکل خورد« تراورس»با افشای فساد گسترده در شبکه بانکی توسط گروه آریا و گریختن مدیرعامل بانک ملی از ایران، مدیریت 

تا همین « تراورس»برای کارگران « اصالح ساختار»این فرآیند .نامیده شد، داد« اصالح ساختار این شرکت ها»ی آنچه اصلی این پرونده، رای به حراج اموال شرکت های زیرمجموعه این گروه برا

 .االن نیز ادامه دارد

 .موج اعتراض ها و تجمع های کارگران نیز آغاز شده و تا همین امروز هم تداوم دارد« تراورس»از زمان اصالح ساختار 

رئیسی . تواند مشکالت تراورس را حل کند دهد و از طریق این سهام می جاری،رئیس قوه قضاییه وعده داد که سهام گروه امیرمنصور آریا در این شرکت را مورد بررسی قرار میاواسط بهمن ماه سال 

توان این موضوع را حل  درصد امکان تصمیم گیری وجود دارد و می 85به این درصد سهامدار این شرکت در اختیار گروه امیر منصور آریا است، نسبت  85از آنجایی که : در این جلسه گفته است

 .کرد
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جهت پیگیری با شرکت تراورس تعیین تکلیف نشده است وبالتکلیفی شغلی ومعیشتی صدها کارگر این شرکت (معاون اول رئیس قوه قضائیه)ای  محسنی اژه علیرغم وعده رئیس قوه قضاییه وارجاعش به

 .داردکماکان ادامه 

 

 ضمیمه ها:

 

 برای شرکت در مراسم خاکسپاری عباس معارفی زنجانی از بنیانگذاران کانون صنفی معلمان ایران های صنفی فرهنگیان ایران فراخوان شورای هماهنگی تشکل  -* 

 1389اسفند ماه  2جمعه :زمان

 مقابل سالن عروجیان بهشت زهرا: مکان

 : های صنفی فرهنگیان ایران هماهنگی تشکل شورای -شنبه ، اول اسفند نود و هشت 

های صنفی تالش بسیار نمود  او در دو دهه فعالیت صنفی خود برای استقالل تشکل. عباس معارفی زنجانی از پیشکسوتان و بنیانگذاران کانون صنفی معلمان ایران روز پنجشنبه ، اول اسفند ، در گذشت

  .ندانی بودهای معلمان ز و همواره از حامیان خانواده

های نزدیک دعوت می شود در  از تمام معلمان و فعاالن صنفی در استان تهران، البرز و استان. پیکر این پیشکسوت آموزش و پرورش روز جمعه ، دوم اسفند ، بر روی دستان معلمان تشییع خواهد شد

 .صورت امکان در  این مراسم شرکت نمایند

 جمعه ، ده صبح: زمان تشییع 

  مقابل سالن عروجیان بهشت زهرا: مکان 

 

 نامه سرگشاده شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  -* 

 :مان صادرکردشورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بتاریخ اول اسفند نامه سرگشاده ای بشرح زیر خطاب به ملت ،سران قوای سه گانه کشور ومعل

قانون اساسی ایران در جهت ساماندهی و هدایت فعالیت های صنفی درحوزه آموزش و پرورش، شکل گرفته و در این عرصه،  26ل های صنفی فرهنگیان بر اساس اصل بیش از دو دهه است که تشک

  .حضور داشته اند

 .هدفی که تحقق آن، بسترساز بالندگی و توسعه همه جانبه کشور خواهدبود .فلسفه وجودی این نهادها، ارتقای شرایط معیشتی و حرفه ای فرهنگیان و اعتالی کیفیت آموزشی کشور بوده است
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ه درچندساله اخیر، این نهادها به جای پیگیری اما عوامل مختلفی سبب شده است که فضای فعالیت آزاد و اثربخش برای کنشگران این عرصه، هرروز بیش از پیش، تنگ و تنگ تر شود؛ آنگونه ک

چهل و یک سال . بوده اند... بری که برآنها تحمیل شده است، همواره گرفتار پروسه احضار توسط نیروهای امنیتی، محاکمات قضایی، سلول های زندان و تحمل رنج تبعید و مطالبات صنفی، بنابر ج

سوال اساسی این است که چرا شرایط بدین گونه . مصداق این شرایط است حبس، ده ها ضربه شالق، تبعید و بازنشستگی زودتر از موعد اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی از جدیدترین

  است؟ ریشه مشکل درکجاست؟ چرا در سالیان اخیر، خروجی مجلس در این حوزه، حذف نهادهای صنفی از مدار حمایت های قانونی بوده است؟

تعریف شده است که فعاالن صنفی فرهنگی همواره در زمره متهمان این مقوله قرارداده می شوند و با ترازوی آیا کنشگری صنفی در نگرش حاکمان کشور و درقاموس قضایی ایران، جرم امنیتی، 

  قانون اساسی چیست؟ 26ضدیت با نظام و اقدام علیه امنیت کشور، توزین، محاکمه و کیفر می گردند؟ اگر چنین است، تکلیف اصل 

جنس و دکترین مدیریتی مسئوالن تصمیم ساز کشور و همچنین در مرامنامه نیروهای امنیتی و مراجع قضایی، عملکرد تشکل های صنفی فرهنگیان، از اگر چنین برداشتی، نادرست است، البد در تحلیل 

  .ب و  کالسه اتهامات امنیتی استقالساختارشکنانه، امنیت سوز و همسو با جریان های معاند، تعریف شده که همواره پرونده های این بخش، سهمیه محتوم  پروفایل دادگاه های ان

گویی فعاالن صنفی فرهنگی، . کشور بوده استدرحوزه عمل و اجرا، ماهیت احضارها، جنس بازجویی ها، محاکمات و احکام قضایی این کنشگران، بیانگر غلبه چنین نگرشی برمجموعه حاکمیتی 

  .کنشگران صنفی حوزه آموزش و پرورش همواره و از پیش محکومند و در تحریم کامل قرار دارند.  های بین المللیهمان ایران کنونی هستند و مجموعه حاکمیتی کشور، قرینه ی نهاد

  .ت، حاصل دیگری در پی نخواهدداشادامه این وضعیت جز تداوم تولید انبوه آسیب های دامنه دار و بنیان سوز اجتماعی و تامین بستر مناسب برای استفاده جریان های غیرهمگن 

تر ازگذشته، مصمم است تا ازطریق مذاکره بی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به منظور جلوگیری از ادامه تخریب بنیان های مدنی و در جهت شفافیت موضوع، با عزمی جزم 

تبیین و تحلیل همه زوایای موضوع بپردازد تا با رفع ابهامات موجود و روشن شدن زوایا و خفایای  پاسداران به سپاه اطالعات اطالعات و مسئول قضاییه، وزیردادگستری، وزیر قوه رئییس با واسطه

  .این مقوله، هم روزنه های استفاده ابزاری بسته شود و هم بستر مناسبی برای کنشگری صنفی شفاف، ساختارمند و آزاد فراهم گردد

مستلزم عبور از موانع گوناگونی می باشد، شورای هماهنگی ضمن پیگیری های الزم و مستمر برای حصول آن از شیوه های متعارف و موجود،  از آنجا که دستیابی به مقامات مزبور بسیار دشوار و

 .را فراهم آورند 89حقق این دیدارها در اسفندماه ازطرف تشکل های صنفی فرهنگیان تلقی کنند و مسئوالنه، زمینه الزم برای ت انتظار دارد مقامات مورد نظر، این بیانیه را به عنوان تقاضایی رسمی

گانه و زیرمجموعه های آنها مسئولیت قانونی، مدنی و اخالقی دارندکه فرصت این شفاف سازی و ابهام زدایی  سه قوای اگر واقعا رویه غیرقانونی کنونی، روندی طراحی شده و عامدانه نیست، روسای 

  .ت غیرسلیقه ای قانون و جاری شدن فعالیت های مدنی شفاف و توسعه آفرین مهیا گرددرا فراهم کنند تا زمینه برای حاکمی

 1389یکم اسفند  -شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 

کانات و تمهیدات الزم جهت ایمن سازی و محافظت از کادر اعتصاب دانشجویان علوم پزشکی تهران در اعتراض به شرایط نامناسب قرنطینه برای ویروس کرونا وعدم تامین و فراهم سازی ام  - *

 درمان

یدات الزم جهت ایمن سازی و محافظت از اسفند، دانشجویان علوم پزشکی تهران برای اعتراض به شرایط نامناسب قرنطینه برای ویروس کرونا وعدم تامین و فراهم سازی امکانات و تمه 3روز شنبه 

ها حاضر نشدند و اعالم کردند تا زمان توجه مسئوالن تمهیدات الزم جهت ایمن سازی و محافظت از کادر درمان را ایجاد  های خود در بیمارستان دند ودر محل کشیککادر درمان دست به اعتصاب ز

 .نکنند، آنها به بیمارستان نخواهند رفت
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بی، اطفال امام، ای ان تی امیراعلم، پوست بیمارستان رازی، بیهوشی امام، بیهوشی شریعتی، سوانح سوختگی، قلب های بخش داخلی بیمارستان شریعت،  داخلی بیمارستان سینا، اطفال مرکز ط انترن

های  و برخی دیگر از بخش( یکبه جز کش)، جراحی سینا (به جز کشیک)، زنان آرش، زنان شریعتی، زنان میرزا ، درمانگاه بهارلو، ارتو سینا (با پیشنهاد خود اساتید)امام، مسمومیت بهارلو، زنان امام 

 .بیمارستان، اعتصاب کرده و حاضر به حضور در بیمارستان تا زمان ایمن شدن شرایط نشدند

 .بعد از دو روز مذاکره توانستیم ماسک معمولی دریافت کنیم( اسفند 3)امروز:های بخش پوست بیمارستان رازی گفت یکی از انترن

 .اند بیمارستان به صورت شبانه تخلیه شده و برای سانتر کرونا تبدیل شده است و هیچ وسایل مراقبتی جز یک ماسک ساده به ما نداده: انترن دیگری که در بیمارستان زنان محب یاس است،گفت 

مثل اینکه . به بیماران این است که امنیت جانی بخش پزشکی حفظ شود تا بتواند به بیمار برسدنخستین ضرورت برای رسیدگی :درهمین رابطه یکی از دانشجویان پزشکی به خبرنگار رسانه ای گفت

 .غریق نجاتی که شرایط مناسبی نداشته باشد را بخواهیم برای نجات یک فرد بفرستیم

یط امن باشند تا بیماری را به دیگران منتقل نکنند زیرا آنها دائما با محیط آلوده سر و کار شرط نخست این است که وزارت بهداشت شرایطی را ایجاد کند که دانشجویان و کادر پزشکی در مح: او افزود

 .اند ها حاضر نشده های غیر کشیک و دانشجویان پزشکی در بیمارستان ها مهیا نیست، انترن دارند، اما از آنجا که این شرایط در برخی از بیمارستان

 .تصمیم کادر پزشکی به هیج عنوان به معنای فرار از درمان نیست بلکه اقدامی است که به واسطه آن بتوانند کنترل بیشتری ایجاد کنند: امه داداین دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران اد

 .ها کند و این یعنی آلودگی بیشتر بیمارستان های قرنطینه تعلل می سازی بیمارستان های غیرضروری و خلوت وزارت بهداشت در خروج نیرو: یکی دیگر از دانشجویان علوم پزشکی تهران گفت

 :ها بیانیه ای هم  منتشر کردند،که بخش هایی از آن بقرارزیراست دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در انتقاد به شرایط بیمارستان

خود در این شرایط نا آگاه نیستیم و نه تنها بنا نداریم کشور و مردم را در این شرایط بحرانی تنها  ما دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران که با همه اوصاف موجود، به هیچ وجه از مسئولیت اجتماعی

 .ه گرفته استخش عظیمی از لود درمانی کشور رو به عهدبگذاریم بلکه بسیاری از ما حتی داوطلب خدمت برای حل این بحران هستیم، کما این که تا به حال اینگونه بوده و حضور ما و همکاران ما ب

میزان )هایی هستیم که ریت مورتالیته  ما جزء معدود کشور. دهد به قدری وجود داشته است نشان می( که هرچند اندک باشد)نگرانی ما، از امکان وقوع سوءمدیریتی است که با توجه به اطالعات فعلی 

که این مساله نشان از سوء مدیریت ( همزمانی اعالم هردو مورد)نیز فاصله بسیار کمی با گزارش مرگ و میر ناشی از آن دارد به تشخیص باال داشته و گزارش اولین موارد ابتال به کرونا ( مرگ و میر

یماری و عدم اعتماد جامعه و هایی همچون گسترش بی مهابای شیوع ب این بحران دارد و موجب وارد آوردن آسیب( چه به شکل اطالع دیرهنگام به مردم، چه به شکل عدم تشخیص زودهنگام بیماری)

 .نیز کادر درمان به اخبار و اطالعات واصله و نیز دستورهای پیشگیری کننده است

 :مواردی همچون. افزاید همچنین مدیریت اولیه پس از اعالم عمومی نیز دچار اشکاالتی است که باز هم بر بی اعتمادی کادر درمانی به عملکرد مسئولین می

توان در بسیاری از موارد مثبت اعالمی که یا از کادر درمان  د از مواجهه با این بحران، به نحوی که باید و شاید از لوازم حفاظت شخصی برخوردار نبوده است که آثار سوء آن را میکادر درمانی بع -

 .اند یا از بستگان آنها، جستجو کرد بوده

 .های آن در گروه موجود است یقی نامناسب انجام شده که گزارشها به طر نحوه تریاژ بیماران در بسیاری از بیمارستان -
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که مملو از بیماران ... های ریفرالی همچون امام و های الزم در نظر گرفته نشده است؛ برای مثال بیمارستان های مناسب و کافی جهت بستری موارد مشکوک به میزان کافی و با رعایت استاندارد بخش -

تر و با امکان ترخیص بیماران موجود و عدم پذیرش بیماران  هایی کوچک حال آن که بهتر بود بیمارستان! است، برای پذیرش این بیماران در نظر گرفته شده... نقص ایمنی و  با مشکالت عدیده طبی،

 .از منابع علمی در گروه به اشتراک گذاشتندشد، ضمن رعایت اصولی که دوستان  برای این کار در نظر گرفته می( مشکوک به کرونا)عیر از سندروم حاد تنفسی 

ها، بخش عفونی زنان بیمارستان امام روز پنج شنبه با یک استاد و  ای که طبق گزارش همراهی و همدلی مناسب و این احساس که ما در کنار هم هستیم از جانب مسئوالن و اساتید ایجاد نشد، به گونه -

رفت عالوه بر اساتید، مسئولین نیز برای ایجاد دلگرمی و همدلی در این مراکز حضور پیدا کرده و از  حال آن که انتظار می! رزان و دستیاران اداره شدروز جمعه بدون حضور استاد و توسط کارو

علی الخصوص اساتید طب اورژانس و مسئولینی که دوشادوش کادر البته در همینجا باید از اساتید )بیماران و کادر درمانی سرکشی کنند تا احساس رهاشدگی برای کارورزان و دستیاران ایجاد نشود 

 .ها هستیم پرداختند تشکر ویژه شود و ما کارورزان قدردان آن درمان به ارائه خدمت می

شما هستیم و تا زمان عدم پاسخ درخور از سوی شما، حرف و عمل  کننده های شما برای دانشجویان کافی نیست و ما منتظر پاسخ مناسب، شفاف و قانع مسئولین دانشگاه علوم پزشکی تهران بدانید بیانیه

 :بدنه دانشجویی بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی کشور یکی است

 .ویی از سوی دانشگاه هستندهای دانشج ها، تمامی افراد در خوابگاه برای تمامی پاویون( پروتکشن و ضدعفونی)بدنه دانشجویی خواستار توجه و فراهم کردن فوری تجهیزات و امکانات الزم 

 .ندتوانند به عنوان افراد داوطلب در این موقعیت خطیر در صورت تمایل و وجود پروتکشن کافی در امر درمان به صورت داوطلبانه حضور پیدا کن تمامی فراگیران می

های بدنه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و  است و در صورت محقق نشدن خواسته« ضرورت لغو حضور غیر ضروری و تامین ضروریات حضور ضروری»: الزامات مورد نیاز فراگیران

 .تر این مجموعه پاسخ داده خواهد شد عدم توجه بیشتر از سوی مسئولین با اقدامات بیشتر و جدی

 

 کرونا اعتراض کارگران عسلوویه و کنگان نسبت به عدم برقراری امکانات پیشگیرانه جهت مقابله با شیوع  - *

 !ها اینجا همه چیز جمعی است حتی خوابگاه:کارگران عسلوویه و کنگان

 .اسفند، کارگران عسلوویه و کنگان اعتراضشان را نسبت به عدم برقراری امکانات پیشگیرانه جهت مقابله با شیوع کرونا،رسانه ای کردند 4روز یکشنبه 

 .عسلویه به عنوان کلونی کارگری، در معرض خطر است: ها،به خبرنگار رسانه ای گفتند جمعی است حتی خوابگاه کارگران پارس جنوبی با اشاره به اینکه اینجا همه چیز

ی  ها به همه االً این پکاما احتم. های بهداشتی به پرسنل داده شود اند که پک کننده است؛ وسایل بهداشتی خیلی کم است؛ اما از قرار معلوم جلساتی گذاشته اینجا وضعت نگران: این کارگران افزودند

ها را به کارگران خود نخواهند داد؛ چراکه امکانات احتماالً  دهند ولی پیمانکاران سطح پایین، احتماال این پک کارگران داده نخواهد شد، برخی پیمانکاران سطح باالتر، به کارگران  این تجهیزات را می

 .محدود است

 .اند شایعاتی وجود دارد که سه، چهار نفر از کارگران عسلویه در بیمارستان، بستری و قرنطینه شده: بتال شدن کارگران عسلویه و کنگان به کرونا گفتندکارگران عسلویه در ارتباط با احتمال م

جمعی است،  های استراحت و اقامت نیز دسته شود و کمپ جمعی انجام می های عسلویه و کنگان  به صورت دسته ها، در پاالیشگاه از آنجایی که تمام کارها و پروژه: کارگران پیمانکاری پارس جنوبی گفتند

 .ست ها جدی کنند که نگرانی اعالم می
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فته شده  نیز تا این لحظه، هنوز های گ ها، چنین امکانات و تجهیزاتی وجود ندارد؛ آن پک ها مایعات ضدعفونی کننده و امکانات بهداشتی بگذارند؛ در خیلی از کارگاه باید در همه کارگاه: آنها تاکید کردند

 . توزیع نشده و فقط در حد حرف است

 

 وکافی برای پیشگیری از کرونا  اعتراض کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به  عدم اقدامات جدی  - *

ری از کرونا، خواهان توزیع مواد ضدعفونی عمومی، ماسک، دستکش و ژل برای پیشگی  اسفند، کارگران کارخانه هپکو اراک ضمن اعتراض نسبت به  عدم اقدامات جدی وکافی 4روز یکشنبه 

 .کننده در این واحد تولیدی شدند ضدعفونی

 .شود م میزنی انجا در حال حاضر ثبت ساعت کاری که به صورت ثبت اثر انگشت بوده، متوقف شده و ثبت حضور و غیاب مطابق گذشته به صورت کارت:هپکویی ها به خبرنگار رسانه ای گفتند

 

 اعتراض کارگران راه آهن قم نسبت به عدم اجرای عملیات الزم برای پیشگیری کرونا  - *

 .با انتشار نامه ای درشبکه های اجتماعی اعتراضشان را نسبت به عدم اجرای عملیات الزم برای پیشگیری کرونا اعالم کردند(شرکت فلق)کارگران راه آهن قم اسفند، 4روز یکشنبه 

 :نامه آنها ازجمله نوشتند دراین

 راه آهن قم چه خبراست؟ واقعا مسولین راه آهن قم در خواب هستند؟ دستگاه های ضد عفونی شما کجا هستند؟

 آقا ی مدیرکل کارگرخط قم درمعرض بیماری قراردارندچرا فکری به حال کارگرخط نمیکنید ؟ 

 ره برگزار نمی شود؟چون شما مسولین درمعرض خطر نیستید،جلسه ای هم دراین با

 چرا دسته کارگر ی خط را کشیکی نمی کنید؟مگر ما آدم نیستم؟ . از ترس بیماری حداقل نامه بزنید 

 

 بیانیه تشکلها و گروه های فعالین اجتماعی در ارتباط با پنهانکاری وجود ویروس کرونا در ایران  - *

 .دپنهانکاری و انکار، مدتها است که ورود ویروس کرونا به ایران را انکار کرده و از بروز خبر آن و اطالع رسانی ممانعت به عمل آورده انمقامات حکومتی و دولتی به سیاق همیشگی خود در 

دگی کامل برای درمان، در صورت مشاهده هر مورد آماهمین چند وقت قبل بود که وزیر بهداشت اعالم کرد که همه تمهیدات برای جلوگیری از ورود کرونا به ایران اندیشیده شده و مراکز درمانی 

 !مشکوک را دارند

    بهمن اعالم کردند که دو مورد مشکوک به کرونا در قم مشاهده شده و روز بعد اعالم کردند که هر دو مورد فوت  28روز . امروز معلوم شده که باز هم سیاست دروغگویی بکار گرفته شده است

های پیشرفته پزشکی، کسی که به این ویروس مبتال شود حداقل تا دو هفته هیچ عالئمی بروز نمی دهد و بعد از بروز  به نظرات پزشکان  در اکثر کشورهای صاحب تکنولوژیدر حالیکه بنا ! کرده اند

  .عالئم، می تواند با درمان به موقع نجات یابد
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متی برایشان بر هر چیزی حتی جان انسانها ارجحیت دارد، ظرفیت خیلی باالیی در کشتار و قربانی کردن گسترده مردم دارند تا از اما مقامات حکومتی ایران از آنجا که مصالح و منافع سیاسی و حکو

 .این طریق آشکار و نهان به مصالح و منافع حاکمیت خود  برسند و اینبار نیز نشان دادند که ابایی از قربانی شدن گسترده مردم ندارند

نان پروازهای معمول به چین و روز اول اعالم شیوع کرونا در چین همه پروازهای مسافرتی تمام کشورها به چین ممنوع شده و همچنان ممنوع است، مقامات حکومتی ایران همچ در حالیکه که از

هایش با غرب و  رد و نیازمند حمایت های سیاسی و دیپلماتیک چین در کشمکشزیرا که حکومت ایران با حکومت چین رابطه سیاسی استراتژیک دا. بالعکس را تداوم بخشیده و هنوز هم برقرار است

 .آمریکا است

 .از هولناکترین فجایع انسانی قرار گرفته اند اکنون مردم ایران به خاطر پنهانکاری، دروغگویی و انکار مقامات ایرانی به خاطر تامین منافع سیاسی و حکومتیشان، در آستانه تجربه یکی

این افراد و افرادی که احتماال در آینده جان خود را به خاطر کرونا از دست خواهند داد، از آنجا که عاملش عالوه بر ویروس . ده ها نفر در اثر ابتال به ویروس کرونا در ایران جانباخته اند تا کنون

  .قتل عام سازمانیافته به حساب آورد کرونا، قربانی انکار و دروغگویی مقامات هستند و خواهند بود، باید به عنوان کشتار و

. در اکثر دانشگاهها طی روزهای گذشته شکل گرفته اندتجمعات و اعتراضات علیه دروغگویی و پنهان کاری و عدم انجام اقدامات پیشگیرانه توسط حاکمیت در بعضی شهرها از جمله تالش و ماسال و  

یروس فشار قرار دادن دولت و حکومت برای اقدام فوری و بدون فوت وقت نسبت به در اختیار عموم گذاشتن وسایل استاندار پیشگیری از ابتال به وباید با سراسری کردن این اعتراضات ، ضمن تحت 

 .گردید کرونا به طور رایگان و همچنین درمان مبتالیان به طور کامل و با هزینه دولت، خواهان محاکمه و مجازات دروغگویان و پنهانکاران مربوطه

 انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -1

 سندیکای نقاشان البرز -2

 شورای بازنشستگان -3

 کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری -4

 گروهی از فعالین کارگری سنندج -5

 گروهی از فعالین لغو کار کودکان-6

 

  تصمیم خطرناک استمرار فعالیت های مراکز عمومی و آموزش عالیبیانیه شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور در رابطه با   - *

 خطاب به همه دانشجویان گرامی و دانشگاهیان گرانقدر ایران عزیز

  با سالم و آرزوی سالمتی و تندرستی شما عزیزان ؛

در رابطه با تنی چند از هموطنانمان ، هم اکنون با بیش از ده قربانی ،  18نتایج آزمایش کوییدچنان که مستحضرید ، کمتر از یک هفته از اعالم رسمی وجود کرونا ویروس در کشور و مثبت اعالم شدن 

 .شدگان جهانی است ایران رتبه دوم در آمار کشته
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از وخامت اوضاع و تعداد باالی مبتالیان و پنهان کاری های میدانی به ویژه در شهر های درگیر این موضوع ، حکایت  آنچه ادعای دولت و حاکمیت است کنترل اوضاع و بهبود شرایط است اما گزارش

نفر بر اثر ابتال به کروناویروس در این شهر پرده برداشته و به گفته ایشان نخستین ابتال و  55ی قم در مجلس شورای اسالمی از فوت بالغ بر  که امیرآبادی فراهانی نماینده چنان. قصد شده در ایران دارد

رغم تکذیب معاونت وزارت بهداشت در رابطه با ادعای این نماینده مجلس ، آنچه شاهدان عینی روایت کرده اند عدم رعایت اصول اولیه  علی. مربوط به بیش از دو هفته گذشته است قربانیان در شهر قم

  .، عدم پذیرش مناسب در بیمارستان ها و عدم پیشگیری و تامین بهداشت شهروندان در اماکن عمومی است

، پیشنهاد خود را مبنی بر  تعطیلی دانشگاه  در روز های گذشته شوراهای صنفی قریب به صد دانشگاه زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی »

ر بزرگ ارائه دادند که در نهایت شاهد تعطیلی اکثر دانشگاه ها، مدارس و مراکز آموزشی در ها ، تامین امنیت دانشجویان و دانشگاهیان و دیگر راهکار های جایگزین تا رفع صد در صدی این خط

 « .استان های گوناگون بودیم

، و هچنین با توجه به شرایط خطیر  داشتی برای شهروندانبا توجه به بروز این تهدید جانی ، و کوتاهی ها در اطالع رسانی صادقانه ، عدم تامین سالمت افراد در مراکز عمومی و کمبود امکانات به 

ول اطمینان کامل از امنیت جانی و بهداشتی شهروندان دیگر همچون زلزله در چند نقطه کشور ، و احتمال وقوع سیل در برخی مناطق ، الزام تعطیلی مراکز عمومی همچون دانشگاه ها و مدارس تا حص

  .بیش از پیش حائز اهمیت و فوریت است

حضور دانشجویان در خوابگاه ها همچنان . تهای آموزشی و فوق برنامه ، همایش ها و اردو ها در دانشگاه ها و تعطیلی کالس ها به مدت یک هفته اگرچه اقدامی ارزنده، اما ناکافی اس تعطیلی فعالیت

به ( دکتری و دستیاری پزشکی)عنوان رافع تهدیدات نبوده چنانکه تعویق آزمون های سراسریتعطیلی مراکز آموزشی به مدت یک هفته به هیچ . امکان سرایت و ابتالی دسته جمعی را افزایش می دهد

 . سال آینده موکول گردید

نفره ویژه  5مجلس و هیئت رمان اد کمیسیون بهداشت و دلیکن در کمال شگفتِی همه فعاالن مدنی و متخصصین امر و آحاد جامعه که مستقیما درگیر این عارضه ناگهانی شده اند، و نیز برخالف پیشنه

  ! با کرونا ادامه فعالیت های مراکز عمومی و آموزشی به صورت عادی است  ، بنا بر اعالم رئیس جمهور  تصمیم ستاد مقابلهآن

ط خطیر به وجود آمده ، فارغ از تصمیمات سیاسی و غیر کارشناسی وسیله شوراها و فعالین صنفی دانشگاه های ذیل به عنوان نمایندگان حقوقی قاطبه دانشجویان سراسر کشور ، با توجه به شرای بدین

دید خود و به صورت خودجوش  ن بهداشت الزم ، به صالحاتخاذ شده ،  از همه دانشجویان درخواست دارد در صورت تعلل و کوتاهی دانشگاه ها در اعالم تعطیلی به موقع و عدم رسیدگی مناسب و تامی

  .رجح بدارندخوابگاه تا آخر سال و تعطیالت نوروزی نمایند و بهداشت و سالمت جان خود ، خانواده ، دوستان و هم دانشگاهیان را بر هر امری مقدم و ااقدام به ترک دانشگاه و 

درخواست میگردد، از پیگیری و استمرار در اقدامات پیشگیرانه  از تمامی مدیران آموزش عالی ،از متولیان وزارتین عتف و بهداشت تا مدیران و معاونین دانشگاهی و کارشناسان دانشجویی و آموزشی

  .ز دانشگاه را ندارند فراهم نمایندو تامینی لحظه ای فروگذار نبوده و تمهیدات الزم و خدمات بهداشتی و غذایی را برای آن دسته از دانشجویان که امکان مراجعه و بازگشت ا

ها به  ین شوراهای صنفی دانشجویان کشور ، وزارتین عتف و بهداشت میباست در اسرع وقت تعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، الزام دانشگاههمچنین مطابق با نخستین بند درخواست پیش

 .را به مدیران دانشگاهی ابالغ نمایند( به عنوان آخرین راه حل)تغییر تقویم آموزشی ، عدم احتساب غیبت برای دانشجویان و همچنین برگزاری کالس ها به شیوه مجازی و راه دور

دجوش و تنها به دلیل نگرانی های شدید پیش آمده از الزم به ذکر است اطالعیه و بیانیه حاضر مبنی بر اعالم تعطیلی از سوی مدیران دانشگاهی نبوده و فراخوانی است دانشجویی که به صورت خو

 .ز تعلل جامعه دانشگاهی در واکنش مناسب این حادثه ارائه گردیده استشرایط کشور ، تالم حاصل از فوت برخی هموطنان و نی

 : شوراهای صنفی امضا کننده بیانیه

 شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت .1
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 شورای صنفی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی .2

 شورای صنفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر .3

 شورای صنفی دانشگاه صنعتی شیراز .4

 فی دانشگاه زنجانشورای صن .5

 شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل .6

  شورای صنفی دانشگاه صنعتی مالک اشتر .7

 شورای صنفی مرکز آموزش عالی استهبان .9

  شورای صنفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .8

  شورای صنفی دانشگاه سمنان .15

 شورای صنفی دانشگاه گیالن .11

 فعالین صنفی دانشگاه صنعتی ارومیه .12

 شورای صنفی دانشگاه کردستان .13

 شورای صنفی دانشگاه صنعتی شیراز .14

 شورای صنفی دانشگاه گرمسار .15

 شورای صنفی دانشگاه غیردولتی شمال .16

 شورای صنفی دانشگاه بین المللی قزوین .17

 شورای صنفی دانشگاه علم و فناوری مازندران .19

 شورای صنفی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری .18

  (تعدادی از واحد ها)شورای صنفی دانشگاه بوعلی سینا همدان .25

 شورای صنفی دانشگاه خوارزمی .21
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 شورای صنفی دانشگاه صنعتی اصفهان .22

 شورای صنفی دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان .23

 شورای صنفی دانشگاه هنر تهران .24

 ورای صنفی دانشگاه نیشابورش .25

  شورای صنفی دانشگاه صنعتی کرمانشاه .26

  شورای صنفی دانشگاه تهران .27

 شورای صنفی دانشگاه گناباد .29

  شورای صنفی دانشگاه دامغان .28

  شورای صنفی دانشگاه اصفهان .35

  شورای صنفی دانشگاه ولیعصر رفسنجان . 31

 شورای صنفی دانشگاه تفرش .32

 ...اسفند کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشوراین لیست به روز رسانی خواهد شد 6به گزارش 

 

 ادامه اعتراضات کارگران راه آهن نسبت به عدم بکارگیری اقدامات الزم جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا از طرف شرکت های پیمانکاری  - *

 «ر هستیم از خدمات قطار استفاده نکنند بدلیل اینکه بیمار خواهند شدما از مسافران خواستا»:کارگران راه آهن

با شیوع ویروس کرونا از طرف شرکت اسفند،جمعی از کارگران راه آهن با انتشار نامه ای درشبکه های اجتماعی اعتراضشان را نسبت به عدم بکارگیری اقدامات الزم جهت مقابله  7روز چهارشنبه 

 .س ،فلق قم، گسترش آهن راه ، جوش گستر و ریل صنعت کاران وبخطر افتادن جان کارگران ومسافران رسانه ای کردندهای پیمانکاری تراور

 :بخش هایی ازاین نامه بقرار زیراست

 .  و این باعث نگرانی ما همه شدهمتاسفانه هیچ کدام از شرکت های راه آهن برای سالمتی و گسترش پیدا نکردن بیماری کرونا به کارگران ماسک و ژل ضدعفونی  ندادند 

نسبت به عمل کرد این شرکت ها اعتراض داریم متاسفانه  با اینکه شرکتهای راه آهن سود بسیار زیادی از راه آهن می برند ولی حاضر نیستند برای سالمتی کارگران راه آهن یک لایر خرج کنند و ما 

  .با قابلیت های دزدی از کارگران از سمت مدیران شرکت ها رس ، فلق قم ،گسترش آهن راه ، جوش گستر و ریل صنعت کاران حکمفرما است وبدلیل اینکه قانون جنگل در شرکت های راه آهن تراو

 . ند شدهمچنین قطارهای مسافرتی هیچ ضد عفونی نشده است و ما از مسافران خواستار هستیم از خدمات قطار استفاده نکنند بدلیل اینکه بیمار خواه
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 .کارگران که هم اکنون حقوق ناچیزی می گیرند و در زمان مشخص شده هم حقوق نمی گیرند قادر به خرید ماسک و ژل ضد عفونی نیستند

 .با اینکه  دو  نامه به راه آهن در خصوص مسایل کرونا زده شده متاسفانه هیچ واکنشی به همراه نداشته است

 

 جان کارگران واهالی عسلویه، جم و کنگان بازی مدیران شرکت های نفت و گاز با  - *

اگر فقط و فقط یک مورد بیماری کرونا در این منطقه ثبت شود می تواند . درصد درآمد کشور هم از اینجا تامین می شود 55عسلویه، جم و کنگان سه نقطه اصلی تجمع نیروی کار کشور است و بیش از 

 .به فاجعه ملی و اقتصادی تبدیل شود

 .ویروس کرونا بخش زیادی از کشور را فراگرفته است اسفند یک منبع خبری محلی، 7 به گزارش

شکی اقدام به تعطیلی مدارس، دانشگاه ها، مهدکودک ها، با توجه به اینکه معموال در فضاهای تجمع عمومی احتمال شیوع بیماری به مراتب بیشتر است استانداری بوشهر با پیشنهاد دانشگاه علوم پز

 .کرده است… ها و  عروسی

رکت های نفت و گاز در عسلویه و جنوب استان، حاضر در همین راستا، دستگاه های ثبت اثر انگشت در ادارات و شرکت ها برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا غیر فعال شده اما همچنان برخی ش

 !به خاموش کردن این دستگاه ها و کاهش ریسک شیوع کرونا نیستند

این خود، خطر شیوع ویروس کرونا را تان بوشهر، محل تجمع نیروهای کارگری است و بسیاری از کارکنان اقماری به صورت مستمر از اقصی نقاط کشور به عسلویه سرازیر می شوند و جنوب اس

 .افزایش می دهد

و قاطعی برای کاهش خطر شیوع ویروس در شرکت های منطقه انجام شده باشد و همین که مدام خبر می رسد با توجه به امکانات و ظرفیت های کشور برای مقابله با کرونا، بعید است که اقدامات موثر 

ا شاید ز این بیماری در مجموعه نفت و گاز نیست یکه برخی شرکت ها به بهانه های مختلف حتی حاضر به حذف موقت دستگاه های ثبت اثر انگشت نیستند نشان می دهد انسجام جدی برای پیشگیری ا

 !برای مدیران نفت و گاز، جان کارگران و خانواده های شان، اهمیت چندانی ندارد

اگر فقط و فقط یک مورد بیماری کرونا در این منطقه ثبت شود می تواند . درصد درآمد کشور هم از اینجا تامین می شود 55عسلویه، جم و کنگان سه نقطه اصلی تجمع نیروی کار کشور است و بیش از 

 .به فاجعه ملی و اقتصادی تبدیل شود

ئوالن محلی به ویژه در عسلویه هم توان الزم برای الزام به نظر می رسد مدیران نفت و گاز منطقه با وجود شیوع گسترده این بیماری، چندان درک درستی از تبعات ورود کرونا به منطقه ندارند و مس

 .ندشرکت ها به رعایت دستورالعمل های بهداشتی ندار

 .کارگران و مردم نباشیم الزم است تا دیر نشده جلوی رفتارهای سلیقه ای در شرکت ها گرفته شود تا شاهد لجبازی های کودکانه برخی مدیران شرکت ها و بازی با جان

 

 اجتماعی و سیاسی به مسئوالن قوه قضائیه نسبت به در خطر بودن جان زندانیان بدنبال شیوع ویروس کرونا   های زندانیان هشدارجمعی از خانواده  - *

یا  هان آزادی وخوا اجتماعی و سیاسی طی نامه ای سرگشاده ضمن هشدار به مسئوالن قوه قضائیه نسبت به در خطر بودن جان زندانیان بدنبال شیوع ویروس کرونا ،  های زندانیان جمعی از خانواده

 .دست کم مرخصی آنها شدند
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 :متن نامه وامضاکنددگانش که رسانه ای شده است بقرارزیراست

به دلیل زندگی های کشور و نظر به اینکه زندانیان ضمن عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول،  با توجه به اخبار نگران کننده در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان

های زندانیان سیاسی به منظور جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی خواهان آزادی یا حداقل مرخصی قابل  جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتال به این ویروس هستند، ما جمعی از خانواده

 .قبول زندانیان تا پایان دوران بحران هستیم

 :های زندانیان خانواده

 بهشتی لنگرودیمحمود 

 اسماعیل عبدی

 دمحم حبیبی

 نرگس دمحمی

 امیرساالر داودی

 فرهاد میثمی

 رویین عطوفت

 جعفر عظیم زاده

 شهناز اکملی

 مجید آذرپی

 آتنا دائمی

 سام رجبی

 مراد طاهباز

 نیلوفر بیانی

 عبدالرضا کوهپایه

 امیرحسین خالقی

 هومن جوکار
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 طاهر قدیریان

 ندا ناجی

 مهرداد دمحم نژاد

 دمحم ابوالحسنی

 پیمان کوشک باغی

 ارس امیری

 جعفر فاضل

 پور علیرضا گلی

 

 فراخوان جمعی از والدین برای اعتصاب و نفرستادن فرزندان به مدارس و دانشگاه ها  - *

 «جان فرزندم مهم تر از تحصیل اوست» اعتصاب مادرانه 

 ❗.گرفته استاین بار دولت نا کار امد انگشت اتهامش را رو به فرزندان ما 

 . می گوییم* نــه*ر آن ها ولی ما با اعتصاب و نفرستادن عزیزان مان به مدارس و دانشگاه و حتی بیرون از منزل تا پاک شدن کامل کشور از این ویروس کشنده به دستو

 ‼. ده جان فرزندان ما نمی توانند باشنددر صورتی که بهداشتی ترین مسئول جامعه معاون وزیر بهداشت به کرونا مبتال شده است دیگر تصمیم گیرن

 *جان فرزندم مهم تر از تحصیل اوست*شعار ما 

 اگر به فکر فرزندتان هستید متن را انتشار دهید

 

 تجمع اعتراضی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه بهشتی نسبت به نبود امکانات حفاظتی در برابر کرونا  - *

 .عی از دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه بهشتی برای اعتراض به نبود امکانات حفاظتی در برابر کرونا دست به تجمع دراین دانشگاه زدنداسفند،جم 7بعد از ظهر روز چهارشنبه 

  

 دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه کرمان با تحریم غذای سلف سرویس8422اعتراض   - *
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 .در اعتراض به عدم بکارگیری اقدامات کافی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا دست به تحریم غذای سلف سرویس زدند دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه کرمان 1455اسفند، 7روز چهارشنبه 

 

 ی شیوع ویروس کرونا و خطرات احتمالی آن در صورت بازگشایی مجدد مدارس درباره( تهران)ی کانون صنفی معلمان ایران بیانیه  - *

 !ای دلسوز و دانش آموزان عزیزمعلمان و فرهنگیان محترم ، اولی

های مختلف و ابتالی دهها نفر از هموطنان، موجی از اضطراب و تشویش جامعه را در برگرفته  نفر دراستان 26استان کشور ،مرگ  18در  (Coronaviruses) این روزها با شیوع ویروس کرونا

پیش، نکات بهداشت فردی و عمومی و جوانب  از های بسیاری را مجبور کرده است بیش چنانکه افراد و خانواده. شود میهای مختلف جامعه احساس  خطر اپیدمی و گسترش بیماری در الیه. است

 .ندپیشگیری از ابتال به ویروس کرونا را رعایت کنند و با توجه به تجربه کشورهای دیگر از حضور در مراکز پر جمعیت و خطرآفرین خودداری کن

دهد کفایت  ای مدارس و مراکز آموزشی کشور اگر چه اقدامی ارزشمند و الزم بوده، اما شواهد نشان می پرورش و بهداشت با تعطیلی یک هفته و های آموزش خانه  دولت و وزارتدر همین راستا اقدامات 

 .شود صالح بیان می ن و ستادهای ذیومیرها دراثر ابتال به ویروس کرونا همچنان از سوی مسئوال شواهدی که بیانگر افزایش مرگ. امر را نداشته است

این خطر با . هایی پرخطر و ناقل ویروس از فرد بیمار به افراد سالم تبدیل شوند امکانات بهداشتی رنج میبرند،مستعدند تا به محیط(یاکمبود)مدارس به عنوان مراکزی با جمعیت باال و با شرایط که از نبود

 . تر می شود تر و خطرآفرین تر توسعه یافته حساستوجه به آمار باالی مدارس در مناطق کم

اعم از اقالم ایمنی فردی و عمومی، مواد استریل کننده و ضد عفونی و )شود که متاسفانه مدارس از تجهیز به امکانات اولیه بهداشتی  با نگاهی به امکانات بهداشت عمومی و فردی مدارس مشاهده می

های  خوری آب. وضعیت سرویسهای بهداشتی بسیاری از مدارس نامطلوب وغیربهداشتی است، واضح است در شرایط کنونی استفاده از آنها خطرآفرین خواهد بود .محرومند...( شوینده های بهداشتی و

ر مدرسه مجبور به استفاده از آنها هستند باید مورد تایید مکانهای اینچنینی که دانش آموزان در ساعتهای حضور د. تواند به بستری برای شیوع ویروس بدل گردد مدارس محدود و عمومی است و می

 .های تبلیغاتی مشکل گشای مدارس نخواهد بود بدون شک تجهیز و آماده سازی موارد ذکر شده به زمان و بودجه زیادی نیاز دارد و شوآف ، برنامه. وزارت بهداشت و آموزش و پرورش قرار گیرند

اند،خود معضلی است که بارها و بارها فعاالن صنفی معلمان هشدارهای الزم را به مسئوالن و  آموزانی که در کنار یکدیگر قرار گرفته شیده با تراکم باالی دانشکالسهای درس به عنوان فضای سرپو

های اجتماعات،  کالسهای درس، سالن. باشند آموزاِن دیگر و پرسنل مدارس می تر و البته پرخطری برای انتقال ویروس از فرد آلوده به دانش اند و قاعدتا اکنون در شرایط حساس فرادستان حکومتی داده

 .فضای کالسها و اشیای مختلف که بصورت عمومی استفاده می شوند به راحتی می توانند حامل ویروس شوند. ازسیستم تهویه مناسبی برخوردار نیستند... کارگاهها، آزمایشگاهها ، دفاتر مدارس و 

 .های مدارس برای دانش آموزان و معلمانی که از این وسایل استفاده می کنند خطر آفرین خواهند بود و سرویس( ها، مترو ،تاکسی اتوبوس)نقل شهریحمل و  ناوگان

ای را برای سالمت خود ،  ن زمین، مراقبتهای ویژه و سختگیرانهها می خواهد با رعایت جوانب پیشگری و بهداشتی همراه با همه مردم ایرا از اولیای محترم و خانواده( تهران) کانون صنفی معلمان ایران

های پر خطر اعالم کرده  های امن و عدم حضور درمحیط فرزندان ودانش آموزان در پیش بگیرند و همچنانکه وزارت بهداشت بهترین راه جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا را ماندن در محیط

 .ان در محیطهای پر خطر خودداری کننداست از حضور فرزندان ودلبندانش

آموزان و معلمان و کادر اجرایی مدارس با کمترین خطر به امر آموزش بپردازند و عواقب هر گونه  وپرورش باید نخست بستر مناسب را ایجاد نماید تا دانش دولت، وزارت بهداشت و وزارت آموزش

 .دولت است کوتاهی و قصور بدون هیچ تردیدی در این زمینه برعهده
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کنی ویروس کرونا و بازگشت جامعه به شرایط عادی عالوه بر تامین کلیه امکانات بهداشتی، شرایط را برای نگهداری دانش  خواهد تا اطمینان از ریشه کانون صنفی معلمان ایران از دولت و حاکمیت می

مدارس ، از امکانات کالسهای غیر حضوری و تلویزیون استفاده کند و خانواده ها و دانش آموزان را به استفاده از کالسهای آموزان در  ها در خانه مهیا کند و بجای حضور دانش آموزان توسط خانواده

 .آموزش از راه دور و غیرحضوری ترغیب کند

باید از خرافات دوری . شود که بر اساس عقل و منطق اتخاذ شود یماتی حاصل میاساس و احساسی بپرهیزد که در شرایط کنونی بهترین نتیجه از  تصم از توزیع و نشر فیلمهای تبلیغاتی و تصمیمات بی

 .اند، استفاده نمود نمود و از تجربیات کشورهایی که در این مورد حاد، مفیدتر و کارآمدتر عمل کرده

 .ها و وسایل نخواهد بود ی شستشوی مدارس و مترو ، تضمینی بر پاکیزه بودن این محیطها و کارگردانی فیلمها ها و مانورهای شست و شوی دست در مدارس و سفیران بهداشت برای خانواده شوآف

رود اجرای این طرح در چند مدرسه الکچری و خاص و در مقابل دوربینهای  شستشو و ضدعفونی کردن روزانه مدارس سراسر کشور و حتی چند استان آلوده در توان دولت نیست وبیم آن می

 .دصداوسیما محدود شو

 .خطر ابتالی معلمان دربند و بسیاری از فعاالن مدنی و محبوسان احکام قضایی به ویروس کرونا در زندانها، احساس می شود. از سوی دیگر وضعیت بهداشتی زندانها نگران کننده است

معلم را انجام دهد _دربند#اشتی و  پیشگیرانه در زندانها،  اقدامات الزم برای آزادی همکاران خواهد، ضمن اجرای اصول بهد از مسئوالن زندانها ودستگاه قضایی می(تهران)کانون صنفی معلمان ایران

 .دربند برعهده دستگاه قضایی کشور می باشد_معلمان#ی زندانیان از جمله  هایشان بازگردانند و تاکید می کند مسئولت سالمت و جان همه  و هر چه سریعتر این عزیزان را به آغوش خانواده

 (تهران) کانون صنفی معلمان ایران

 89هشتم اسفندماه 

 

 های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون شیوع ویروس کرونا بیانیه شورای هماهنگی تشکل  - *

مدیریت ناکارآمد در مواجهه با بحران هستیم این ناکارآمدی کند و جامعه را در بهت و بحران فرو برده است که ما شاهد یک  ها و شهرها و روستاها را یک به یک فتح می ویروس کرونا در حالی استان

های سیاسی ، رشد و گسترش فقر و نابرابری  سازی و پولی سازی خدمات آموزشی و بهداشتی از سوی تمام جناح تاکید بر خصوصی. است ریشه در عوامل ساختاری کالن دارد و یک شبه به وجود نیامده

کاری و نبود  جناحی، پنهاناختالس و احتکار و عدم قاطعیت در برخورد با دزدان و فاسدان ، عدم آگاهی و توانمندی شهروندان در مواجهه با بحران ، مدیریت باندی و  های اخیر، گسترش فساد و در سال

ای و ساختاری است که  از جمله عوامل ریشه... سیستم مدیریتی کشور و های موفق جهانی، عدم توجه به تخصص و علم و سلطه برخی قشریون و متحجران در  توجهی به تجربه صداقت با مردم ، بی

است و اگر تالش و کوشش شبانه روزی پزشکان، پرستاران، بهیاران و سایر نیروهای خدمات درمانی نبود، در موقعیت بسیار  امروز و هنگام مقابله با کرونا خود را در مدیریت ناکارآمد نشان داده

 .که شایسته است از فداکاری تمام پرسنل و کادر بهداشتی و درمانی تشکر و قدردانی نماییم بدتری قرار داشتیم

نیز ینه ورود ویروس به کشور فراهم گردید بعد از آن با شیوع کرونا در چین، رویکرد کاسب کارانه و سودمحور باعث شد که مسئوالن پروازهای چین به ایران را محدود نکنند و متاسفانه عمال زم

است که اینک آمار رسمی ابتال و فوت بیماران با آمار غیررسمی بسیار زیاد باشد به طوری که برخالف  های ضروری موجب شده کاری ، عدم تامین امکانات و ایجاد زیرساخت سیاست کتمان و پنهان

است از سوی دیگر برخی مسئوالن با گرفتن ویدئو و اعالم کرونای مثبت خود در حال  درصد برآورد شده ،  طبق آخرین آماررسمی نرخ فوت مبتالیان در ایران کمی بیش از ده(دو درصد)آمارجهانی 

کار به خاطر اند که تعدادی از پزشکان و پرستاران فدا مسئوالن در حالی شو کرونای من هم مثبت است راه انداخته. گوید عادی سازی شرایط هستند و رییس جمهور از روال عادی از روز شنبه سخن می
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های اجتماعی مردم تست مثبت کرونای مسئوالن را به حساب دسترسی آنان و خانواده هایشان به کیت تشخیص و نمونه دیگری  اند جالب اینکه در شبکه فقدان امکانات و ایمنی جان خود را از دست داده

 !ند مردم روز شنبه از وسایل عمومی نقلیه استفاده کند تا بفهمد اوضاع چقدر عادی استدانند و خواستار آن هستند که رئیس جمهور هم مان از تبعیض و نابرابری می

  : کند ردم و همکاران اعالم میهای صنفی فرهنگیان ایران با نثار آرزوی سالمتی و تندرستی برای همه آحاد جامعه به خصوص پیشگامان مبارزه با کرونا رو به مسئوالن ، م شورای هماهنگی تشکل

ها و سینما و مراکز خرید  تعطیلی مراکز پرجمعیت و پرتردد از مدارس تا دانشگاه. مسئوالن باید دست از کتمان برداشته با مردم صادق باشند و تمام امکانات را برای مقابله با کرونا بسیج نمایند .1

 .گر کسانی مجبور شدند خود را قرنطینه نمایند مشکل معیشتی نداشته باشنددولت باید برای تمام اقشار شرایطی فراهم نماید که ا. تواند یک گام موثر باشد می

تیار همه قرار دهد متاسفانه روزانه شاهد کشف دولت باید تمام امکانات ضروری را برای تیم پزشکی فراهم نموده و ماسک ، دستکش و مواد ضدعفونی کننده را به صورت رایگان و کافی در اخ .2

 .بهره هستند الم هستیم ولی هنوز در مراکز درمانی و بهداشتی پرسنل و مردم از این خدمات بیمیلیونی از این اق

و پرهیز از  است بهترین کار ماندن در خانه استان سرایت نموده 25نمود حاال که ویروس به بیش از  کرد و شهر قم را به عنوان منشأ، قرنطینه می دولت باید از تجربه موفق دیگر کشورها استفاده می .3

 .مردم عزیز و شریف ایران باید ضمن آگاهی از این ویروس، تمام نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت نمایند. رفت و آمدهای غیرضروری است

شک  آموزان در محیط خانه بتوانند درس بخوانند بی ان و دانشهای غیرمسئوالنه چون گشایش مدارس از روز شنبه، دولت باید زمینه های آموزش مجازی را فراهم نماید تا دانشجوی به جای ایراد نطق .4

 .معلمان و اساتید کشور بعد از بحران در راستای جبران این ایام تالش بیشتری خواهند نمود

برو خواهد شد لذا ما موکدا از مقامات مسئول خواهان اهدای ها از جمله مراکزی هستند که در صورت شیوع به خاطر محدودیت تردد و امکانات با فاجعه انسانی بزرگی رو ها و پادگان زندان .5

زندانی را در کنار سایر _معلمان#خواهد شرایط آزادی و مرخصی  ها می های صنفی فرهنگیان ایران از قوه قضاییه ، سازمان زندان شورای هماهنگی تشکل. مرخصی به زندانیان و سربازان هستیم

 .زندانیان فراهم نماید

عایت بهداشت به دیگران و بهبود وضعیت کمک شته معتقدیم قدرت ما در اتحاد ماست باید یکی شویم تا پیروز این میدان شویم باید روحیه فردگرایی و خودخواهی را کنار بگذاریم و با رما چون گذ

 .نماییم

  های صنفی فرهنگیان ایران شورای هماهنگی تشکل

1389/12/8 

 ران ایران پیرامون شیوع بیماری کرونابیانیه اتحادیه آزاد کارگ  - *

روزانه اخبار ابتال و مرگ و میر افراد جدیدی در . با شیوع ابتالی گسترده به ویروس کرونا، این مرض مرگبار به یک اپیدمی جدی تبدیل شده است. شبح مرگ بر فراز جامعه سایه انداخته است

 ار بیشتر از آمار رسمی است که اکنون دیگر بر همه عیان شده است که نهادهای دولتی در اعالم شروع این اپیدمی مرگبار با پنهانکاری جاننگرانی ها از آن سو بسی. شهرهای مختلف منتشر می شود

با توجه به ضعف جدی . انه ی فردی را رعایت کننداگر از همان ابتدای شیوع این بیماری اخبار صحیح به جامعه اطالع داده میشد مردم زودتر می توانستند اعمال پیشگیر. مردم را به بازی گرفتند

 .تا بیماری به این سرعت در سراسر کشور منتشر نمی شدسیستم درمان در ایران و نبود امکانات پزشکی پیشرفته بایست در همان ابتدای شیوع، در مناطق درگیر محدودیتهای بهداشتی اِعمال می گشت 

 .دم صالحیت و توانایی حاکمیت برای اداره امور کشور بویژه در این شرایط بحرانی، هراس و نگرانی های مردم را چندین برابر کرده استجدای از خطرات جدی شیوع این بیماری، ع
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جامعه بغرنج تر است که هم ناچار به حضور در شرایط برای اقشار و طبقات فرودست . هیچ فردی نه در خانه و نه در محیط کار، نه در مدارس و دانشگاه ها و نه در هیچ جایی احساس امنیت نمی کند

 .را ندارند محیط کار و اماکن عمومی هستند و بلحاظ اقتصادی هم توانایی تهیه و استفاده از مواد بهداشتی و وسایل پیشگیری از ابتالی به این ویروس

 .خطر ابتال به بیماری برایشان بسیار زیاد استکارگران کارخانجات و مراکز صنعتی در محیطهای بسیار غیر بهداشتی به سر میبرند که 

رعایت نمی شود و نه تنها محیط زندانها ضدعفونی نگشته است زندانیان زیادی در زندانهای کشور به سر میبرند که از طریق تماس با خانواده های شان اعالم کرده اند که هیچگونه بهداشتی در زندانها 

در این میان تعداد زیادی از . اختیار زندانیان قرار نگرفته است و حتی در فروشگاه های داخل زندان نیز مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده ای برای خرید وجود ندارد بلکه هیچگونه مواد بهداشتی نیز در

 .طر قرار دارندزندانیان سیاسی در زندانهای کشور وجود دارند که بخاطر ضدیت حاکمیت با این زندانیان، بیشتر از دیگران در معرض خ

سربازان زیادی در محیط های غیر بهداشتی پادگان ها در جمع های . کودکان کار که در خیابانها و مراکز غیر بهداشتی به کار گرفته شده اند بدون هیچگونه آموزشی در اینباره، با جانشان بازی میشود

 .پر تعداد به اسارت گرفته شده اند

 .به بازی گرفته شده است ختم کالم اینکه جاِن کل جامعه

 :در چنین شرایطی حکومت مؤظف است که

 .هرنوع مواد بهداشتی و پزشکی که برای رعایت بهداشت فردی نیاز است را به رایگان و سریعاً در اختیار تمامی افراد قرار دهد -1

 .صدا و سیما، سریعاً و به صورت تخصصی در اختیار جامعه قرار دهدآموزش های الزم برای پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری را از طریق نهادهای ذیربط و  -2

 .مراکز تخصصی پزشکی و آزمایشگاهی را برای تشخیص و درمان سریع بیماری در تمامی شهرها تجهیز کرده و به مردم اعالم نماید -3

 .امعه برساندآمار واقعی میزان ابتال و تلفات را بدون هیچ مخفی کاری و دروغ بافی به اطالع ج -4

دام کنندگان علیه امنیت جانی افراد جامعه در دادگاه های تصمیم گیرندگان و عاملین پنهانکاری درباره شیوع این بیماری که منجر به گسترش بیماری شد را به جامعه معرفی نماید تا آنها بعنوان اق -5

 .صالحه محاکمه گردند

 .بایست به فوریت یا آزاد گردند یا اینکه تا پایان دوران بحران به مرخصی فرستاده شوندتمامی زندانیان محبوس در زندانهای کشور  -6

 .مدارس، دانشگاه ها و تمام مراکز آموزشی کشور باید تا پایان دوران شیوع بیماری تعطیل گردند -7

صنعتی به مدت زمان الزم تعطیل اعالم گردند و چنانچه دولت از تعطیلی عمومی سر باز بزند با توجه به شدت شیوع بیماری، مراکز کاری چه دولتی و چه خصوصی، کارخانجات و محیطهای  -9

 .کارگران و دیگر اقشار، خود رأساً برای تعطیلی اقدام نمایند

 نهم اسفندماه نود و هشت -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 اطر پیشگیری از ابتالی آنها به بیماری کرونا شدندبیش از هزار نفر از فعالین اجتماعی خواهان آزادی زندانیان بخ  - *
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تعداد زیادی از بهترین . اما در این میان زندانیان محبوس در زندانهای کشور در خطر بسیار باالیی قرار دارند. کسی در جامعه در امان نیست. شیوع بیماری کرونا بسیار جدی در حال گسترش است

 .در این زندانها محبوس هستند فرزندان این کشور به اتهامات سیاسی

 .ان به قتلگاه زندانیان بدل میشودباتوجه به عدم وجود امکانات بهداشتی و پزشکی در زندانها اگر در هر بندی از زندانهای کشور یک نفر به ویروس کرونا مبتال گردد آن زند

ی کردن محیط و عدم دسترسی زندانیان به مواد بهداشتی به بیرون از زندانها میرسد خانواده های زندانیان و کل جامعه را اخباری که از داخل زندانها مبنی بر عدم انجام هیچگونه اقدامی جهت ضدعفون

 .به شدت نگران کرده است

به همین جهت مسئولیت حفظ سالمت زندانیان تماماً با مسئولین  واقعیت این است که زندانیان در شرایط اسارت، برای پیشگیری از ابتال به بیماری هیچگونه توانایی برای حفاظت از سالمت خویش ندارند

 .قضایی است

یم که نسبت به آزادی زندانیان و یا قبول مرخصی تا پایان دوران از اینرو ما امضا کنندگان زیر همگام با خانواده زندانیان و در تأیید درخواست آنها، قاطعانه از قوه قضائیه و نهادهای مرتبط می خواه

 .ران اقدام نمایندبح

 :لینک امضاها

https://secureservercdn.net/160.153.137.163/a7e.fff.myftpupload.com/wp-

content/uploads/2020/02/%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8

%A7%D8%B2_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.pdf 

 

  8933بیانیه کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز مبنی بر درخواست تعطیلی مدارس تا پایان تعطیالت نوروز   - *

 ... همه مبتالیان ضمن عرض تسلیت به خانواده جانباختگان بیماران ناشی از ویروس کرونا و آرزوی بهبود کامل برای

 . شد" ویروس کرونا"تدبیری برخی مدیران کشور باعث شیوع روز افزون بیماران مبتال به  آگاهیم یک بار دیگر  طمع، جهالت، ناکارآمدی و بی

کشورها ممنوعیت ورود این مسافران را اجرایی کرده بودند ،نقشی اساسی در ورزی جاهالنه در آزادی پروازهای  چین به ایران و ورود مسافران چینی به ایران آن هم در زمانی که تمام  متاسفانه  طمع

  .انتشار این ویروس داشت

 .داده استهای بهداشتی و درمانی، باعث شیوع گسترده و سریع بیماری شده و کشور را در آستانه یک فاجعه بزرگ قرار  پنهان کردن زمان آغاز بیماری به دالیل نامعلوم و عدم اجرای پروتکل 

از عادی شدن روال امور " عدم تحقق برنامه دشمن"کنند تحت هیچ شرایطی از خانه بیرون نیایند، ریاست جمهور با هدف  در شرایطی که تمام متخصصان و کارشناسان کشور به مردم توصیه اکید می

 .گوید کشور و بازگشایی مدارس سخن می

ون مواد ضدعفونی کننده و ماسک ندارند هر روز شاهد ویدئوهای هستند که در آن مدیران سرخوش و مسرور خبر از مثبت بودن تست کرونای خود ای چ مردمی که حتی دسترسی به نیازهای ساده

    لت این تستها را جز برخوداری از رانت قدرت تلقی اند باور چنین ویدئوهای را  برای خود دشوار می بینند و در خوشبینانه ترین حا مردمی که در این سالها، کذب و جعل از مدیران شنیده. دهند می

 .های ویژه قرار می گیرند نمی کنند که بدون کمترین عالیم، بیماریشان شناسایی شده و تحت مراقبت

https://secureservercdn.net/160.153.137.163/a7e.fff.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.pdf
https://secureservercdn.net/160.153.137.163/a7e.fff.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.pdf
https://secureservercdn.net/160.153.137.163/a7e.fff.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.pdf
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 .لی سهمی را در آمار کشور ندارنداما از سوی دیگر  روزانه شاهد تصاویری هستیم که در آن مردم عادی در خیابان و معابر و مترو از بدحالی روی زمین می افتند و

رای تحقق این پناه فقط راه چاره را در خود سراغ می گیریم و به منظور انجام قرنطینه در خانه ها، تعطیلی کامل مراکز آموزشی را حداقل اقدام مؤثر ب تدبیری ها، ما مردم بی به واسطه این حجم عظیم بی

 .دانیم امر و جلوگیری از گسترش بیماری می

 .بیریم زندانیان وسربازان را که مظلومانه در شرایط بسیار نامساعد بهداشتی در خطر مرگ هستند  دراین میان از خاطر نمی

 .دهند کنیم کارگران روزمزدی را که برای هر روز دست کشیدن از کار به منظور حفظ سالمت خویش، سفره غذای حداقلی را نیز از دست می  فراموش نمی

 .شوند کنند و دردمندانه به سوگند پزشکی خود پایبندند و قربانی این سومدیریت می رود تمامی کادر درمانی و پرستاری را که عاشقانه جانفشانی می نمییادمان 

 .رسانی هستند رود مشاغل حساسی را که تعطیل شدنشان غیرممکن است و همچنان مشغول خدمت یادمان نمی

 .ی این اقشار برای اینکه تا حد امکان از خطر بیماری دور بمانند نیز مستقیما متوجه تمام مجموعه حاکمیت استمسئولیت تهیه شرایط الزم برا

فانه برای کادر درمان و تر، تهیه تمامی امکانات بهداشتی و شیفتهای منص دادن مرخصی به سربازان و زندانیان به ویژه زندانیان صنفی ، مدنی ، سیاسی، تأمین معاش کارگران روزمزد و اقشار ضعیف

 .ها برای نشر اخبار واقعی و پوشش خبری کامل این بحران حداقل خواسته همه مردم است مشاغل حساس و در نهایت آزاد شدن همه رسانه

فرهنگیان الیگودرز در حال حاضر به عنوان بخشی از جامعه  دانیم بانیان اصلی این وضعیت چه کسانی هستند ،اما در شرایط موجود و برای گذر از این بحران، کانون صنفی شک همه ما می بی

 . می باشد،البته با امید به آنکه شرایط بهداشتى جامعه به وضعیت نرمال برگردد 1388آموزشی کشور خواستار تعطیلی مراکز آموزشی تا پایان تعطیالت نوروز 

  کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

 خورشیدی1389/12/15 

 

 اعتراض وکنش های کارگران معدن زغال سنگ طزره نسبت به عدم بکارگیری اقدامات الزم جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا  - *

برای اجرا کردن تمهیدات رای  وادارکردن کارفرما جمعی از کارگران معدن زغال سنگ طزره  نسبت به عدم بکارگیری اقدامات الزم جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا معترضند وپیگیری هایشان ب

 .ادامه دارد

نفر در معدن زغال سنگ طزره مشغول  955حدود : جمعی از کارگران معدن زغال سنگ طزره از وضعیت بسیار بد بهداشت محیط کار در این واحد معدنی گالیه کردند وبه خبرنگار رسانه ای گفتند

 .های غذاخوری رضایت ندارند ی سرویسکارند که از وضعیت بهداشت در حمام، دستشویی، رختکن و حت

گیرند و  خورند، دوش می برای کارگرانی که در هر شیفت کاری در محل کار خود غذا می: این کارگران با بیان اینکه ابتال به ویرس جدید کرونا، کارگران این واحد معدنی را نگران کرده است، افزودند

 .حداقل امکانات بهداشتی و مواد شوینده یک ضرورت است شدن  کنند فراهم های بهداشتی استفاده می از سرویس
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های  شود و در مدتی که همه بر رعایت بهداشت در محیط حتی مایع دستشویی و سایر مواد شوینده برای ما تهیه نمی: آنها با بیان اینکه رعایت موارد بهداشتی در محل کار یک الزام قانونی است، افزودند

 .کنند، به هر کارگر فقط یک ماسک ساده داده شده که کافی نیست شیوع بیماری کرونا تاکید می کاری بر جلوگیری از

دستشویی داده  ها به واحدها مایع ایم و به دنبال این پیگیری های بهداشتی کرده این کارگران با بیان اینکه در روزهای گذشته بارها از مسئوالن معدن درخواست مهیا کردن امکانات بهداشتی را در سرویس

تهدید می کند که در نتیجه جدا از اگر وضعیت بهداشت در این واحد معدنی به همین رویه ادامه پیدا کند قطع یقین خطر ابتال به ویرس کرونا؛ کارگران شاغل در این معدن را : شده است، در ادامه گفتند

 .انجامد همه عواقبی که در پی دارد، به تعطیلی محل کارمان می

کارفرمای این واحد معدنی از یک ماه قبل ساعت کاری : تولیدی  استان سمنان گفتند -رگران معدن طزره در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ابالغیه کاهش ساعت کاری کارکنان ادارات دولتی کا

اما کارگران پیمانکاری که همانند کارگران رسمی این معدن از سختی کار برخوردارند، از این کاهش  آور هستند را دو ساعت کاهش داده است کارگران این واحد معدنی که مشمول قانون سخت و زیان

 .مند نیستند ساعت بهره

 :ادامه اعتراضات نسبت به عدم مقابله جدی با شیوع ویروس کرونا  - *

 وخواست آزادی زندانیان  کرونا در زندان تهران بزرگ -8

زندان تهران بزرگ به کرونا مبتال شده و به مکان نامعلومی منتقل شده  2های آبان ماه که به اعدام محکوم شده در اندرزگاه  ضای مجازی ، امیرحسین مرادی از بازداشتیبنا بر اخبار منتشر شده در ف

  .است

  .خاطر شیوع کرونا در خطر جدی است الزم به ذکر است دمحم حبیبی ، معلم زندانی،  در همین اندرزگاه محبوس است و جان وی و سایر زندانیان به

خواستار آزادی معلمان دربند و سایر زندانیان شدند و نسبت به ( تهران)های صنفی فرهنگیان ایران، کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز و کانون صنفی معلمان ایران پیش از این شورای هماهنگی تشکل

 .توجهی به وضعیت زندانیان هشدار دادند عواقب بی

  نارضایتی رانندگان شرکت واحد از تبعیض شهرداری در نوع برخورد بین رانندگان و کارگران واحد با کارکنان شهرداری -1

جلوگیری از ابتال به بیماری کرونا و ی  رانندگان در جهت تعدادی از رانندگان شرکت واحد با پیام هایی در پی وی سندیکا ، از بی توجهی مدیریت شرکت واحد در رعایت پیشگیرانه و تدابیر الزم برا

 .تبعیض بین کارکنان شهرداری و کارگران واحد اعتراض دارند

نا درنظر ال شدن رانندگان به ویروس کرودر پیام هائی به سندیکا اعالم کرده اند که هنوز مدیریت شرکت واحد و مسئوالن شهرداری هیچ تدابیر  جدی و موثری  برای جلوگیری از ابت این رانندگان

گرفته اند درصورتی که روزانه با صدها مسافر بطور نگرفته اند  و هنوز رانندگان نه دستکش و نه ماسک و نه مواد ضدعفونی کننده شخصی مانند آن پکچی که نمایندگان مجلس دریافت کرده اند ن

 . کننده ها ضدعفومی نمی گرددمستقیم سرو کار دارند و در مبدا و مقصد خطوط کابین راننده توسط عوامل ضدعفونی 

توجه به اینکه کف اتوبوس ها را هم مورد شستشو با مواد  متاسفانه بر اساس همین گزارشات رانندگان ، عواملی که اتوبوس ها را ضدعفونی میکنند موادی را که از میله ها روی زمین چکه میکند بدون

 .و فقط روی صندلی ها و میله ها مواد میپاشندقرار دهند از درب جلو وارد واز درب عقب خارج میشوند 

قدامی در این زمینه برای رانندگان و کارگران شرکت واحد از آنجائی که شهرداری تهران ساعات کاری کارکنان و مدیران خودش را به دلیل شیوع بیماری کرونا کاهش داده است متاسفانه تا کنون هیچ ا

 . کرونا میباشند نارضایتی شدید رانندگان گردیده که چرا باید شهرداری بین کارکنانش تبعیض قائل شود چرا که رانندگان بیشتر درمعرض خطرات انتقال ویروسدرنظر نگرفته است و  این مسائل باعث 
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شهردار تهران میخواهد که هرگونه تبعیض بین رانندگان و  سندیکای کارگران شرکت واحد اعالم میدارد کارگران ورانندگان شرکت واحد هم از زیر مجموعه های شهرداری تهران میباشند و از

 .لذا شرایط بحران کنونی برای هم یکسان است و زحمت کشان حمل ونقل عمومی بیشتر از همه در معرض خطر این آ لودگی قرار دارند. کارگران شرکت  واحد و شهرداری خوداری کنند 

 حومه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و

 اعتراض نسبت به عدم بکارگیری اقدامات پیشگیرانه در رابطه با کارکنان اقماری صنعت نفت   -9

ر صورت گردند د هفته نیز برای استراحت به شهرهای محل اسکان خانواده های خود باز می 2هفته را در مناطق عملیاتی نفت بوده و 2های زیرمجموعه وزارت نفت که مدت  کارکنان  اقماری شرکت

 .ا را میان همکاران خویش گسترش دهنداسکان در شهرهایی که ویروس کرونا در آنجا شیوع بیشتری داشته ممکن است حامل این ویروس شده و پس از برگشت به محل کار خود ویروس کرون

توانند نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در کنترل و جلوگیری از شیوع  های تابعه نفت می شرکت HSEتر مدیریت  در این شرایط و برای مقابله با چنین تهدیدی بهداری و بهداشت صنعت نفت و از آن مهم

 . آن ایفا نمایند

ه کرونا کرده و در صورت های تشخیصی ویژ توانند به سرعت پروتکلی را تهیه و تدوین کرده بر اساس آن نیروهای اقماری را پیش از بازگشت به محل خدمت ملزم به انجام آزمایش این واحدها می

 .های الزم درمانی در مورد آنان را بسرعت اجرایی کند مثبت بودن آن از اعزام این افراد به محل خدمت جلوگیری نموده و اقدام

 . اما تابه امروز اقدامات جدی در این رابطه در دستورکار مسئولین امر قرار نگرفته است

 طقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر واحتمال بروز فاجعهاعتراض نسبت  به برخورد سازمان من -4

          س و مینی بوس ها می آمدند باز هم این تصمیم را مدیرانی که با ماشین مخصوص و تنها به منطقه مراجعه می کنند و این تصمیم ها را برای پرسنل می گیرند،آیا اگر خودشان هم با این اتوبو»

 «!می گرفتند؟

ها تعطیل شد، ساعت کار کارگران  اسفند با اشاره به احتمال روند رو به رشد شیوع ویروس کرونا درمنطقه،رستوران پتروشیمی 7ه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بتاریخ در  اطالعی

 .های طرح ترافیک منطقه تا اطالع ثانوی حذف شد روزکار تغییر کرد و محدودیت

آیا با کم کردن ساعت کاری  می توان روزانه  صدها اتوبوس از  کارکنان را به منطقه ویژه از آبادان، اهواز، ماهشهر، شهرک بعثت : کارگران پتروشیمی منطقه ماهشهر گفت درهمین رابطه یکی از 

 !نفری جابجا کرد ؟ 45آن هم با   طول مسیر  بیش از یک ساعت  در فضای اتوبوس حداقل 

 .روزه بیماری احتمال وقوع  فاجعه ای بزرگ در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر اتفاق افزایش خواهد یافت 14وس آلوده باشد با توجه به دوره نهفتگی اگر یک نفر در این اتوب

            وبوس و مینی بوس ها می آمدند باز هم این تصمیم را مدیرانی که با ماشین مخصوص و تنها به منطقه مراجعه می کنند و این تصمیم ها را برای پرسنل می گیرند،آیا اگر خودشان هم با این ات

 !می گرفتند؟

 ایران خودرو و کرونا -5

یغاتی که فقط اوارق تبل. یشگیری ارایه نشده استدر شرکت عریض و طویل ایران خودرو به جز کارکنان حراست که به ماسک و دستکش مجهز شده اند به بقیه کارگران و کارکنان هیچ چیزی برای پ

این در حالی است که اگر یک مورد .بخشی از کارکنان اداری و فنی با ابتکار شخصی اقدام به ضدعفونی کردن وسایل کار خود نموده اند. همین. در همه جا می توان یافت را در پانل ها نصب کرده اند

 .دبیماری کرونا در این شرکت مشاهده شود معلوم نیست چه فاجعه ای رخ خواهد دا
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 :کارشناسان سندیکایی ایران خودرو پیشنهادهای زیررا برای مقابله با بیماری کرونا در شرکت ایران خودرو ممکن می دانند

 نصب و بهره برداری از دستگاههای کارت زن چشمی -1

 مجهز کردن نگهبانی به دستگاههای لیزری در هنگام ورود برای اندازه گیری دمای کارگران -2

 کردن همه کارگران هنگام داخل شدن به کارخانه به همراه سرویس حمل و نقل مربوطهضدعفونی  -3

 دادن غذا در ظروف یکبار مصرف -٤

 بازرسی سختگیرانه از رستوران و آشپزخانه شرکت ایران خودرو -7

 ساعت یکبار ٤ضدعفونی کردن سرویس های بهداشتی بصورت هر  -2

 ازخروج کارگران از محل کارضدعفونی کردن محل کارگاهها بعد  -7

 .کاهش ساعت کار کارگران تا بتوان زمان برای ضدعفونی کردن سالن های تولیدی و اداری و فنی داشت -9

 ه کنندفعال كردن تعاونی ایران خودرو و دادن مایحتاج مصرفی کارگران در بسته های بهداشتی تا خانوادههای کارگری كطکمتر به مراکز خرید مراجع -8

 در اختیار گذاشتن ماسک، دستکش یکبار مصرف و مواد ضدعفونی کننده در همه کارگاهها و سالن ها -15

 .اینگونه می توان این بیماری را نابود کرد و سالمت کارگران و خانواده هایشان را تضمین نمود

 کارگران صنعتی شهر ساوه خواستار تعطیلی یا کاهش ساعات کاری در کارخانجات شدند -2

 .کم کاهش ساعات کاری کارگران به علت شیوع کرونا شدند واقع در شهر ساوه خواستار تعطیلی یا دستِ ... کارگران کارخانه های سن ایچ، الستیک پارس، فنرسازی خاور، پارس فنر، سالمین و

های کارگری به فرمانداری نامه زدند و خواستار عدم غفلت از مسائل کارگران  حدهای تولیدی و تشکلبعد از شیوع کرونا، نمایندگان کارگران در وا:جمعی از این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .شدند

پایین آمدن قدرت در عین حال . کنند های عمومی به محل کار رفت و آمد می کنند و در سرویس کارگران در کنار یکدیگر کار می. کارگران صنعتی بیش از دیگران در معرض ابتال به کرونا قرار دارند

ها نیز در کنار یکدیگر  کارگران در رستوران. تر کرده و استفاده از حمل و نقل عمومی در بین کارگران شیوع پیدا کرده است های رفت و آمد کارگران را گران خرید کارگران و گرانی بنزین، هزینه

 .هستند و اصوالً یک زندگی جمعی دارند

اند، ما نیز خواستار کاهش  ها مشمول کاهش ساعت کاری شده حال که اداره. شهرک صنعتی کاوه مشغول به کار هستیم و کارگران اصوالً از ابتال به کرونا مصون نیستند ما اغلب در: کارگران افزودند

 .ساعت کاری هستیم

 ها شدند ای بیرجند خواستار آزمایشات کرونا در پلیس راه رانندگان حمل و نقل جاده -7

 . ها شدند راه  ای بیرجندبدلیل اینکه می توانند ناقل کرونا از شهری به شهر دیگر باشند،   خواستار آزمایشات اولیه کرونا در پلیس  حمل و نقل جادهرانندگان 
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ای بعد از شیوع کرونا در معرض تهدید بیشتری  ن حمل و نقل جادهشغل رانندگا: ای بیرجند طی گفتگوبارسانه ای، ضمن ابراز نگرانی نسبت به شیوع کرونا در کشور گفتند رانندگان حمل و نقل جاده 

 .توانیم کار را تعطیل کنیم و در خانه بمانیم های سنگین و لوازم یدکی نمی های استهالک و تعمیرات ماشین ما باوجود مشکالت معیشتی و باال بودن هزینه. نسبت به مشاغل است

کند و عامل شیوع به حساب  که راننده مبتال شود، این بیماری را از شهری به شهر دیگر منتقل می درصورتی. شوند ها محسوب می ترین ناقل شهرها یکی از مهمرانندگان به علت تردد بین :آنها افزودند

 .رای خودمان نیز خطرناک استکنیم با افرادی در تماس هستیم که ب حال هر بار که بارگیری می در عین. آید اما متاسفانه فکری بابت این مسئله نشده است می

در عین حال سازمان حمل و . توان آزمایشات الزم را از رانندگان گرفت ها می مثال در پلیس راه. ای صورت بگیرد باید کنترل بیشتری به لحاظ تجهیزات و بهداشت بر رانندگان حمل و نقل جاده: آنهاگفتند

 .به خصوص که خیلی از این لوازم بهداشتی در دسترس جامعه نیست و کمیاب شده است. کننده کنند سک و مواد ضدعفونیای کشور باید اقدام به توزیع رایگان ما نقل جاده

 کننده اعتراض کارگران خدماتی مترو تهران نسبت به کمبودها برای رعایت موارد پیشگیری -1

 این کارگران خواهان کاهش ساعت کاری یا شیفتی کردن کارهستند

کننده از بیماری با کمبودهایی مانند ماسک و دستکش  با برای رعایت موارد پیشگیری: ها را برعهده دارند، گفتند تی مترو تهران که در پایان هر شب مسئولیت نظافت و شستشوی واگنکارگران خدما

 .شیفتی کردن کار پیدا کنندمواجهیم و از مسئوالن مترو انتظار داریم راهکاری را در حمایت از کارگران برای کاهش ساعت کاری یا 

همکاران باسابقه واحد خدماتی مترو که مسئولیت نظافت :شود که مبادا به نوعی به این بیماری مبتال شویم،به خبرنگار رسانه ای گفتند آنها با اشاره به اینکه نگرانی هر روز در کارگران تقویت می

 .ز همه در معرض ابتال به این بیماری و هر نوع بیماری دیگر هستندهای مختلف برعهده دارند بیشتر ا ها را در پایانه واگن

کننده از بیماری  رسد برای رعایت موارد پیشگیری با این وجود به نظر می: ها را برعهده دارند، گفتند آنها با بیان اینکه کارگران خدماتی مترو تهران در پایان هر شب مسئولیت نظافت و شستشوی واگن

 .مانند ماسک و دستکش مواجهیم با کمبودهایی

از مسئوالن مترو انتظار داریم راهکاری را در حمایت از کارگران برای کاهش ساعت کاری یا شیفتی کردن کار پیدا : این کارگران با بیان اینکه ما ناچار از حضور در محل کار هستیم، در ادامه گفتند

 .کنند

دهد با  های قطار شهری انجام می ها و واگن برای ایجاد آرامش میان شهروندان و اعتماد به مترو در جهت حمل و نقل عمومی با ضدعفونی اماکن، ایستگاه همه امکاناتی که مترو: کارگران تصریح کردند

 .گیرد روزی کارگران صورت می کار شبانه

 افیای نسبت به عدم توزیع ماسک ودستکش یکبارمصرف ک های زنجیره اعتراض کارگران فروشگاه -3

 .ای اعتراضشان را نسبت به عدم توزیع ماسک ودستکش یکبارمصرف رسانه ای کردند های زنجیره کارگران فروشگاه

ماسک و از آن مهمتر، : ای گفتندآنهابه خبرنگار رسانه . هایی دارند بگیر هستند و حتی در مواردی بیمه هم ندارند، در ارتباط با بهداشت فردی خود نگرانی این کارگران که تعداد زیادی از آنها حداقل

تواند گسترش یابد؛  کنند و در نتیجه ویروس به آسانی می ها را به کرات لمس می های بزرگ، مشتریان اجناس داخل قفسه در فروشگاه. شود دستکش یکبار مصرف به اندازه کافی در اختیارمان گذاشته نمی

 .کننده و ماسک به اندازه کافی قرار دهند ، مواد ضدعفونیبه همین دلیل کارفرمایان باید در اختیار ما دستکش

های اجناس، تامین وسایل بهداشت فردی  ها و قفسه عالوه بر ضدعفونی کردن مرتب محیط کار و همه دستگاه: این کارگران که اکثریت آنها از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند،افزودند

 .کارگران نیز برعهده کارفرماست
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واحدهای تولیدی است و تخطی از  قانون کار، تامین بهداشت کارگران و رعایت موازین بهداشتی که وزارت بهداشت و شوای عالی حفاظت فنی مقرر کرده، برعهده کارفرمایان همه 95براساس ماده 

 .شود آن، جرم محسوب می

 

 وحید بندرعباس را بازداشت کردندبجای مقابله با شیوع ویروس کرونا اهالی نگران وخشمگین شهرک ت  - *

 .نفر از تجمع کنندگان مقابل مرکز بهداشت درمان شهرک توحید بندرعباس خبرداد  9جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از دستگیری 

در درمانگاه شهر ک توحید بندر عباس تعدادی اهالی ( کرونا)گیری بیماران واگیردار با توجه به انتشار شایعه مبنی بر غربال: اسفند، عباسعلی بهدانی فرد به خبرنگار رسانه ای گفت 12روز دوشنبه 

 .محل در مرکز بهداشت درمان شهرک توحید تجمع و نسبت به آتش زدن زباله های داخل محوطه و الستیک های اطراف مرکز اقدام کردند

ستان بندرعباس تعدادی از عوامل اصلی تجمع و تخریب مرکز بهداشت راشناسایی وبا هماهنگی مقام قضایی ، در چند عملیات مامورین پلیس امنیت عمومی استان با همکاری مامورین شهر: وی افزود

ی دیگر عوامل احتمالی تجمع از عامالن اصلی تجمع مرکز بهداشت درمان شهرک توحید را دستگیر کردند و تالش پلیس برای شناسایی و دستگیر( نفر آقا  2نفر خانم و 2)نفر شامل 9جداگانه تعداد 

 .ادامه دارد

 

 زندان اوین به کارشکنی های دادستانی در اعطای مرخصی به زندانیان 1اعتراض خانواده های زندانیان سیاسی و زندانیان بند   - *

روز  4ی ناظر بر زندان مراجعه کردند و به عدم اجرایی شدن بخشنامه قوه قضائیه پس از دیروز و امروز دهم و یازدهم اسفندماه خانواده های زندانیان سیاسی برای پیگیری مرخصی زندانیان به دادیار

موده سه نفر از اعضای خانواده های زندانیان به نمایندگی از دیگران موفق به دیدار وزیری دادیار ناظر بر زندانها شدند که وی اعالم ن. برای اعطای مرخصی به زندانیان اعتراض نمودند  از صدور آن

ا مرخصی هر کدام از زندانیان به خود زندانی ابالغ که لیست زندانیان برای مرخصی به دادستانی ارسال شده است و باید دادستانی با اعطای مرخصی زندانیان موافقت نماید و در صورت موافقت ب

 .دهی این روند را به روز شنبه هفته آینده حواله داده است  خواهد شد و پاسخ

روز از صدور این بخشنامه هیچگونه حرکتی مبنی  4نیز زندانیان سیاسی بند هشت زندان اوین به عدم اجرای بخشنامه مرخصی به زندانیان دست به اعتراض زدند و گفتند چگونه است که پس از دیروز 

یشان موجود است و هیچ کار اداری برای مرخص شدن ندارند کماکان به مرخصی نرفتند که بر اجرای این بخشنامه صورت نگرفته و حتی زندانیان مرخصی رو که وثیقه ی ضبط شده در پرونده ها

ین است و گفته است که مسئولین زندان از چرایی عدم اجرای ا رئیس بند نیز با اعالم اینکه اعطای مرخصی باید توسط دادیار ناظر بر زندان و دادستانی انجام شود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده

 .بخشنامه بی اطالع هستند

اینکه امروز در پی اعتراض زندانیان بند هشت وی را به شب گذشته یکی از زندانیان مسن، در بند هشت از شدت مریضی خون باال آورده است اما هیچگونه اقدام درمانی در این راستا انجام نشده تا 

 این زندانی به داخل زندان از بیمارستانهای آلوده خارج از زندان هستند بیمارستان منتقل کرده اند و اکنون زندانیان نگران برگشت

. که عمالً هیچ کارایی برای حفظ سالمت زندانیان نداردطبق اظهار زندانیان، بندهای زندان تاکنون ضدعفونی نشده است و تنها دیروز یک دستکش و یک ماسک ساده به زندانیان تحویل داده شده است 

 .نفر زندانی تنها سه توالت و دستشویی وجود دارد و کوچکترین ماده و یا ژل ضدعفونی کننده ای در اختیار زندانیان قرار ندارد 125هشت برای نزدیک به درهمان بند 

 .با شدت گرفتن همه گیری بیماری کُشنده ی کرونا نگرانی درباره وضعیت زندانیان بسیار باال گرفته است
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دانه به قتلگاه زندانیان تبدیل در اعطای مرخصی به زندانیان و بهانه تراشی های غیرقانونی در غربالگری زندانیان برای مرخصی، هیچ بعید نیست که زندانهای کشور را عام با کارشکنی های مسئولین

دند تا هم جان زندانیان در امان باشد و هم با تخلیه بندها امکان ضدعفونی و گندزدایی داخل اگر ذره ای برای جان زندانیان اهمیت قائل بودند باید سریعتر زندانیان را به خارج از زندان میفرستا. کنند

 .زندان راحتتر فراهم گردد

یگر زندانیان هم میخواهند تا به آنها کنند و از خانواده د خانواده های زندانیان سیاسی ضمن ابراز شدید نگرانی از سالمت عزیزانشان تصمیم دارند که هر روز به محل دادیاری ناظر بر زندان مراجعه

 .ملحق گردند

 .انیان اقدام نمایندسالمت جانی زندانیان در خطر است و مسئولیت آن تماماً به عهده حکومت است و نهادهای مسئول باید سریعاً در راستای اعطای مرخصی به زند

 89اسفند  11-اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 نیان فورا دست بکار شویمبرای نجات جان زندا  - *

بی توجهی عامدانه مسئوالن به اخطارها و هشدارهای سازمان جهانی بهداشت، سبب شده که این ویروس . با گسترش ویروس کرونا در سراسر ایران، عمال جامعه با فاجعه جدیدی روبرو شده است

 .خطرناک از کنترل خارج شود

چ نتیجه ای نگرفته اند و ال به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند و خانواده های نگران از این وضعیت با مراجعه به دفاتر دادستانی و دفاتر زندان ها هیتاکنون ده ها و شاید صدها نفر در اثر ابت

یط آزادی و مرخصی زندانیان صادر نموده، هیچ اقدامی برای آزاد سازی این در حالی است که خود قوه قضائیه تحت فشار جامعه ابالغیه ای را به تمامی مراجع قضایی مبنی بر فراهم آوردن شرا

 .زندانیان بی دفاع صورت نگرفته و مسئولیت این مرگ ها و تمامی عواقب فاجعه بار انتشار ویروس به عهده مسئوالن ذیربط است

باشد، سرایت ویروس کشنده کرونا باعث قتل عام وسیع  ها می موجود نیست و همچنین تراکم جمعیت بیش از ظرفیت زندانترین امکانات بهداشتی و درمانی  ها ابتدایی  ها و بازداشتگاه از آنجا که در زندان

 .زندانیان خواهد شد

، دستگرد اصفهان، رجایی کرج و قزل حصار (فشافویه)ای از سرایت ویروس کرونا به زندانها در سراسر کشور منتشر شده است و تاکنون تعدادی در زندان بزرگ تهران  خبرهای بشدت نگران کننده

 .مبتال شده و آمار دقیقی از جانباختگان در دست نیست

ان و اعزام به مراکز بسیاری از آنان مدتها از دارو درم. آنان را بیشتر از سایر زندانیان از دید جامعه مخفی کرده اند در این میان بویژه وضعیت زندانیان سیاسی به دلیل امنیتی کردن شرایط زندگیشان ، 

 .اند درمانی و حتی دسترسی به امکانات اولیه بهداشتی محروم بوده

 .گیرند، و از زندان آزاد شونددر این شرایط، باید همه زندانیان بدون درنگ و در اولین اقدام، تحت آزمایشات دقیق و برابر استاندارد جهانی تشخیص ویروس کرونا قرار  

باید خانواده ها به نهادهای . خوانیم با حضور در دفاتر زندانها و مراکز قوه قضائیه، خواهان آزادی و مرخصی فوری کلیه زندانیان شوند نیان اعم از سیاسی و عادی را فرامیهای همه زندا خانواده

 .به کل جامعه اطالع رسانی کنند انساندوست در سراسر جهان نامه بفرستند و اضطراری بودن وضع زندانیان در ایران را اعالم نموده و همچنین
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خواهیم تا در این وضعیت بشدت خطرناک در کنار  انه میما امضاء کنندگان که خانواده های زندانیان، فعالین اجتماعی و انسانهای نگران از حال زندانیان هستیم ، از همه مجامع جهانی بشر دوست

آزاد گردند و بقیه  صدها زندانی سیاسی در سراسر زندانهای کشور باید فوراً و بدون قید و شرط . خود را برای آزاد کردن زندانیان بکار گیرند آنان قرار گیرند و همه تالش های  زندانیان و خانواده

 !ل شوندهای کشور به هر شکل ممکن تعطی برای نجات جان زندانیان از خطر گسترش ویروس کرونا باید کلیه زندان. زندانیان به مرخصی فرستاده شوند

 .را امضاء کنند« آزادی زندانیان»ر کردن این کمپین، پتیشن ما همچنین از همه خانواده های زندانیان، انسانهای شرافتمند، تشکلها، گروه ها، سازمانها و احزاب انساندوست می خواهیم برای قدرتمندت

 » توفیق محمودی خبات دهدار، اسحاق روحی،«:زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج 

 دائمی، خلوصی، شیرزاد، شریفی، كریم بیگی، كرد افشاری، آریانی: خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان های قرچك، رجائی و اوین

واله زمانی، جوانمیر مرادی، علیرضا ثقفی، محمود صالحی، اكبر یزدی، دمحم هاله صفر زاده، ناهید شقاقی، فوزیه خالصی، سیما خواجویی، محبوبه هرباسیان، نگار مسعودی، افسانه عظیم زاده، 

ی، علی اسدالهی، علیرضا آدینه، مازیار قراگوزلو، حسین آذرگشب، یدی صمدی، عثمان اسماعیلی، مظفر صالحی نیا، شریف ساعدپناه، زاهد سلیمی، رضا حق نظری، حشمت امیری، شعبان دمحم

 هرام علیزاده، مجید جعفری، خلیل کریمی، امیرچمنی، امیرحسین میربهاریشیرخانی، شاهرخ مطاعی، ب

 

 :اعتراضات کارگران نسبت به عدم مقابله جدی با شیوع ویروس کرونا ادامه دارد  - *

 پیمانکاران برای جان کارگران ارزشی قائل نیستند: کارگران شهرداری تهران -8

در این : و فضای سبز شهرداری تهران مشغول کارند، در ارتباط بامقابل با شیوع کرونا گفتند( ها آوری زباله جمع)انکاران مختلف در بخش خدمات کارگران شهرداری تهران که تحت مسئولیت پیم

به همین دلیل جان کارگران شهرداری و   د وتوجه هستن روزهای پرخطر، پیمانکاران طرف قرارداد با معاونت خدمت شهری شهرداری تهران نسبت به رعایت اصول محافظتی در برابر کرونا کم

 .هایشان در خطر است خانواده

کنند،  در این روزهای پرخطر ناشی از کرونا که همه به رعایت بهداشت فردی تاکید می: آنها با بیان اینکه پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تهران برای جان کارگران ارزشی قائل نیستند، افزودند

 .آوری زباله و فضای سبز بدون ماسک، دستکش و هرگونه محافظ دیگری در نقاط مختلف شهر مشغول کارند ما کارگران جمع متاسفانه

ایان است و نظارت بر این امر، تامین بهداشت و امنیت جانی کارگران برعهده کارفرم: گویند این کارگران که اکثریت آنها با چندین ماه  حقوق معوقه از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند، می

 .وظیفه دولت است

 ! ویروس کرونا شوخی بردار نیست، اما کارگران دکل های حفاری نفت چه؟-1

 «...کننده و غیره  هم محروم هستندآنها حتی از معمولی ترین امکانات در برابر ویروس کرونا مانند ماسک معمولی و مواد ضد عفونی ... کارگران دکل های حفاری نفت لباس ضد کرونا تن نکرده اند»

در این  مدت  که  ترس  از  ویروس  کرونا  همه جا  را  فرا  گرفته  و  همه جا  اسم  این  ویروس  منحوس بر سر  زبانهاست  به نظر :یکی از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران برای رسانه ای نوشت

 .قرار گرفته اندمیرسد کارگران دکل های حفاری نفت مورد بی توجهی 

 .روز هیچ رسانه و نهادی به این ماجرا و خطرات احتمالی ناشی از آن در دکل های حفاری و دربین کارکنان آن واکنشی نشان نداده است15در عجبم چطور با گذشت حدود 
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 !!مگر خون این زحمت کشان از خون بقیه مردم کمرنگ تر است

 ی کار در آن مشغول کار هستند در معرض خطر و ابتال به این ویروس نیستند؟؟نفر نیرو 125مگر یک دکل حفاری که حدود 

در ... هست چون مدام چه در کارگاه و چه در خوابگاه و .... اگر خدایی ناکرده یک نفر از آنها دچار ویروس کرونا باشد سرعت انتقالش به دیگران به مراتب بیشتر از مدارس و دانشگاه و ادارات و 

هست و این دقیقا مصداق یک بمب خوشه ای  هستند و زندگی میکنند و جالبتر یا بهتر است بگوییم وحشتناک تر آنکه از تمام نقاط ایران در دکل های حفاری نفت نیروی کار مشغول خدمتکنار هم 

 ....هست

 .باید باشد.... آری... تعطیلی برای همه هست 

 ....اما کارگران حفاری چه؟؟؟؟ ... ی بردار نیستویروس کرونا شوخ... کسی نمیتواند ایراد گرفت

 ...آنها حتی از معمولی ترین امکانات در برابر ویروس کرونا مانند ماسک معمولی و مواد ضد عفونی کننده و غیره  هم محروم هستند... آنها لباس ضد کرونا تن نکرده اند

 ...به چه قیمت این چرخ بچرخد و جان این عزیزان به خطر بیفتد.متوقف میشود؟؟ بشــــــود چرخه اقتصاد و صنعت ... چه شده است با تعطیلی و ... هان

 ...و خصوصا دکل های حفاری باشد چرخیدن این چرخ به کام کسانی است که حاال از ترس کرونا درون خانه خود مانده اند  و خطر این ویروس بیخ گوش عزیزان کارگر ما در صنعت

 ن خودروسازاستان های تهران والبرز نسبت به عدم جدیت کارفرمایان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونااعتراض کارگرا -9

 .صوص در خطوط تولید اعتراض کردندکارگران خودروساز استان های تهران والبرزضمن ابراز نگرانی از شیوع کرونا از عدم برخورد جدی کارفرمایان درامررعایت اصول ایمنی به خ

 .اگر یک مورد بیماری در خطوط تولید دیده شود، خیلی راحت به همه مجموعه سرایت خواهد کرد و تبدیل به یک اپیدمی خواهد شد: ارگران به خبرنگار رسانه ای گفتنداین ک

های بهداشتی، هر چهار ساعت یکبار،  ازجمله، ضدعفونی کردن سرویساین کارگران خواستار رعایت برخی اصول بهداشتی و ایمنی شدند و از کارفرمایان خواستند که این اصول را جدی بگیرند؛ 

ها تا  های بهداشتی به این تعاونی های خودروسازها و دادن مایحتاج مصرفی کارگران در بسته کاهش ساعات کار کارگران، در اختیار قرار دادن دستکش یکبار مصرف به تعداد کافی، فعال نمودن تعاونی

 .ها کمتر به مراکز خرید مراجعه کنند، دادن غذا در ظروف یکبار مصرف و بازرسی سختگیرانه از رستوران و آشپزخانه های کارگری خانواده

 اعتراض کارگران عسلویه و کنگان نسبت به عدم بکارگیری اقدامات الزم برای جلوگیری از شیوع کرونا -4

های مشترک زندگی  کارگران غیربومی در این منطقه، در کمپ. کننده است های کارگری، اوضاع نگران همچنین زندگی اشتراکی در کمپ به خاطر تردد زیاد در این منطقه و: کارگران عسلویه و کنگان

د از گذراندن روزهای مرخصی در است بنابراین در هر ماه، چند هزار کارگر بع7-23یا 14-14شیوه کار این کارگران . کنند و محل خواب، رستوران، سرویس بهداشتی و حمام اشتراکی دارند می

 .تواند خطر ابتال به کروناویروس را افزایش دهد گردند و همین امر، می های دیگر به عسلویه و کنگان بازمی استان

ها، مواد  شود؛ فقط در ورودی و خروجی پاالیشگاه نمیهای درجه دو و درجه سه، اصول بهداشت فردی به خوبی رعایت  در کمپ: علی، یکی از کارگران پیمانکاری کنگان به خبرنگار رسانه ای گفت

 .تواند منشا آلودگی بسیار باشد اند اما محل کار و به خصوص محل خواب و استراحت ما می کننده قرار داده ضدعفونی

 .باید به فضای زیستی کارگران پیمانکاری بوشهر بیشتر توجه کنند: گوید دهد، می میاین کارگر با بیان اینکه، تبعیض در توزیع امکانات در عسلویه همیشه وجود داشته و اکنون خودش را بیشتر نشان 
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توانند  روند، موقع برگشت می های دیگر می های استان صورت نگیرد، چند هزار کارگری که هر ماه برای استراحت با هواپیما یا اتوبوس به استان ها و خروجی به گفته او، اگر کنترل کافی در ورودی

 .گیر شدن بیماری را به همراه داشته باشد تواند خطر همه های استراحت کارگران، می قل ویروس باشند؛ حتی یک مورد ویروس کرونا در کمپنا

 .ریمها هستیم و چاره دیگری ندا ما مجبور به صرف غذا در رستوران: گویند ها نگران هستند و می های پاالیشگاه این کارگران همچنین از بابت رستوران

های بهداشتی در میان همه پرسنل و کارگران، مصوبه اخیر منطقه آزاد  علیرغم اینکه توزیع پک: گویند انتقاد دارند و می« های بهداشتی پک»کارگران پیمانکاری پارس جنوبی همچنین از عدم توزیعِ 

 .اند کردهها را دریافت ن پارس جنوبی است، اما بسیاری از کارگران پیمانکاری هنوز این پک

های استان بوشهر هستند تا آمار صفر ابتال به کرونا در این استان  ها و خروجی های خود هستند، خواستار کنترل ورودی کارگران عسلویه و کنگان که ناچار به ماندن در پارس جنوبی و دور از خانواده

 .شودنفتی ثابت بماند و خدای نکرده موردی از ابتال در میان کارگران دیده ن

 کارگران  کارخانه الستیک بارز کردستان خواهان تعطیلی یا کاهش ساعت کاری هستند -5

  .هایی که با مواد شیمیایی ارتباط دارد، به بیماری مبتال شود، تا سر حد مرگ پیش خواهد رفت اگر یکی از کارگران در سالن:: این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند

علت  نگاری و توزیع دستکش و مواد ضدعفونی در کارخانه ازجمله اقدامات کارفرما در خصوص پیشگیری از ابتالی کارگران بوده است اما همچنان به جای انگشت نگاری به کردن چهره   جایگزین

   .شرایط جمعی محیط کار خطر ابتال وجود دارد

های ایاب ذهاب هم  ها مشترک و کوچک هستند و سرویس بهداشتی  سرویس. نفر 45یعنی در هر شیفت . کنند ر لباس عوض مینف 125متری این کارخانه طی سه شیفت  15به گفته کارگران، در رختکن 

ها پر از دود  شود، سالن عث مینوع ماده شیمیایی وجود دارد که با 55در کل بیش از . است... های تولید نیز سر و کار کارگران با مواد شیمیایی همچون کائوچو و کربنات سدیم و در سالن. شلوغ است

  .باشند

تواند  مبتال شود، هر آن می ای که اگر یک نفر  که مستقیم با مواد شیمیایی در ارتباط هستند، وضعیت ریه کارگران خطرناک است به گونه( سالن آمیزه مواد و سالن پخت)  به گفته این منابع، در دو سالن

 .افتد اتفاق بسیاری بدی بی

 کارکنان اداری ساختمان مرکزی وزارت نفت نسبت به  عدم تغییر ساعت کار اعتراض -2

 .تراض کردندکارکنان اداری ساختمان مرکزی وزارت نفت ،همزمان با آغاز موج دوم فراگیری ویروس کرونا در کشور، نسبت به عدم تغییر ساعات کار خود اع

بعد از  16در این روزها مانند روزهای عادی سال، پایان ساعت کار  :کنند،به خبرنگاران گفتند آن واقع در خیابان طالقانی تهران، کار میجمعی از کارکنان اداری وزارت نفت که در ساختمان مرکزی 

   .های اجرایی، کاهش ساعات کار ادارات را مورد تاکید قرار داده است ای به دستگاه که استانداری تهران با با ارسال مصوبه ظهر است؛ درحالی

 

اض به خطر ابتالی کارگران استان قزوین به ویروس کرونا با اضافه کاری اجباری  بجای کاهش ساعت کاری  - *  اعتر

ایمنی بدن آنها و مستعد ساعت طی روزهای متوالی به کار گرفته شده واین کارزیاد باعث ضعف سیستم 16کارگران در برخی واحدهای تولیدی استان قزوین به اجبار روزی : یک کارگر استان قزوین

 .شوند در صورت مخالفت کارگران با اضافه کاری تهدید به اخراج می.شدن برای ابتال به ویروس کرونا است
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 ابتالی این قشر به ویروس کرونا گرفته شود؟یابد تا از احتمال  چرا ساعت کاری کارخانجات مانند ادارات کاهش نمی: اسفند،یکی از کارگران استان قزوین به خبرنگار رسانه ای گفت 14روز چهارشنبه 

 های اداری است ؟ تر از محیط کارگران استان قزوین چه فرقی با کارمندان دارند درحالیکه شرایط کاری آنها به لحاظ فیزیکی و روانی سخت: وی اضافه کرد

از ویروس کرونا تا سه ساعت کاهش یافته اما در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی استان نه تنها ساعت کاری  با تصویب مدیریت ارشد استان، ساعت کار کارمندان به منظور پیشگیری:این کارگر گفت

 .ساعت در روز هستند 12کاهش نیافته بلکه کارگران مجبور به کار بیش از 

 .است این موضوع باعث ضعف سیستم ایمنی بدن آنها و مستعد شدن برای ابتال به ویروس کرونا: وی اضافه کرد

ساعت طی روزهای متوالی به کار  16کارگران در برخی واحدهای تولیدی استان به اجبار روزی : این کارگر با تاکید بر اینکه سالمت کارگران استان در خطر ابتال به ویروس کرونا قرار دارد، افزود

.تر ورود کنند باید نهادهای نظارتی و بازرسی به این موضوع به صورت جدیشوند و  گرفته شده و در صورت مخالفت و نخواستن اضافه کاری تهدید به اخراج می  

 

  جلوگیری از توزیع مایع ضدعفونی برای رانندگان توسط معاون عملیات خطوط سامانه چهار شرکت واحد  - *

 .خطوط بی آرتی 4بر گزارشات رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد از سوی رانندگان سامانه  بنا

باوجوداینکه مایع . شد( آهن راه)ر پایانه معین معاون عملیات خطوط این سامانه رسول فتوحی در روز دوشنبه مانع از توزیع مایع ضدعفونی کننده رایگان از طرف شرکت اوه برای رانندگان د

از شرکت تولید کننده استعالم گرفته بودند اما معاون عملیات خطوط با استدالالت پوچ که توزیع  ضدعفونی توزیعی بین رانندگان با آرم و مشخصات شرکت مذکور و معتبر و از طریق تلفن رانندگان

نده شرکت شود و همچنین قابل تایید نبودن مواد ضدعفونی کننده داخل بسته، مانع از توزیع مواد ضدعفونی بین رانندگان توسط نمای مواد ضدعفونی با نام شرکت خاص باعث تبلیغات برای آن شرکت می

 .شد مواد ضد عفونی در این پایانه توسط نماینده شرکت یاد شده بین رانندگان اتوبوس و تاکسی توزیع می. مواد ضدعفونی شد

ی کننده در بازار موجود نیست، ماسک و واد ضدعفونجلوگیری از توزیع مواد ضدعفونی توسط معاون عملیات خطوط باعث اعتراض رانندگان شد چرا که مدیریت این سامانه به بهانه اینکه ماسک و م

ها  شوند و با توجه باینکه در برخی خطوط هر چند خیلی ضعیف اتوبوس ها در مبدا و مقصد خط ضدعفونی نمی در این سامانه حتی اتوبوس. دهد مواد ضدعفونی در برابر ویروس کرونا به رانندگان نمی

 .ه مدیریت سامانه چهار شرکت واحد همین توان حداقلی را هم نداردگردند مشخص است ک در مبدا و مقصد خط ضدعفونی می

پردازی مدیریت شرکت واحد در مورد تالش حداکثری برای تهیه مواد ضدعفونی و  توزیع مواد ضدعفونی رایگان بین رانندگان توسط شرکت تولید کننده مواد ضدعفونی حکایت از این دارد دروغ

 .توانست آنرا برای رانندگان و کارگران تهیه کند ه جدی مدیریت شرکت واحد تهیه این محصوالت بود قطعا میماسک صحت ندارد و چنانچه دغدغ

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

  !های خالی حضور سرزده و کم سابقه مدیر عامل در میان رانندگان پایانه آزادی اما با دست  - *

دهم اسفند سرزده به میان رانندگان ه به سندیکای کارگران شرکت واحد با توجه به تاخیر در پرداخت عیدی رانندگان و کارگران، مدیر عامل شرکت واحد صبح امروز پنجشنبه پانزبنابر گزارشات رسید

ها حکایت از این دارد که مدیر عامل جدید شرکت محمود ترفع در هراس از بروز  و ارزیابیباشد   در پایانه آزادی رفت اینگونه دیدار مدیر عامل با رانندگان در این بازه زمانی بسیار کم سابقه می
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شان آشنا و در جهت رفع آن اقدام  البته کارگران درخواست دارند که مدیر عامل بطور مرتب در جمع کارگران حاضر و با مشکالت. ها به میان رانندگان آمده است اعتراضات کارگری و توقف اتوبوس

 .ندک

گیر شده و رانندگان تماس زیادی  تواند برای کارگران داشته باشد در زمانی که ویروس کرونا همه ای می اما حضور یکباره در جمع رانندگان با دست خالی و بدون انگیزه رفع مشکالت کارگران چه فایده

ای  آقای مدیر عامل حتی موعد پرداخت عیدی گذشته و عیدی کارگران را حتی طبق معمول سنوات قبل پرداخت نکرده .روزانه با صدها نفر دارند و برایشان هیچ امکانات حفاظت فردی مهیا نشده است

باید برای کارگران . ودخورند و باید حقوق و مطالبات کارگران بدون فوت وقت پرداخت ش کارگران فریب چرب زبانی مدیران را نمی. ای در دو ماه گذشته هر ماه دو روز پرداخت حقوق را عقب انداخته

 .تجهیزات حفاظت از خودشان در برابر ویروس کرنا مهیا شود

 35های دیگری نظیر بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و  همچنین درخواست. ای درباره پرداخت عیدی گفته است عیدی بیستم اسفند پرداخت خواهد شد بنابر همین گزارش مدیرعامل در پاسخ راننده

 .اند در صحبت رانندگان با مدیر عامل بسیار مطرح شد که به حقوق کارمندان اضافه شده اما کارگران از آن محروم بوده درصد حق جذب

ه برای تاخیر در پرداخت حقوق خت حقوق کارگران،  زمینچرا کارگران باید به حرف مدیرعامل اعتماد کنند؟ اصال چرا باید حقوق کارگران با تاخیر پرداخت بشه؟ آیا در صورت این تاخیرها در پردا

 کارگران بطور مرتب را مهیا نمیکنه؟

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

 شیوع ویروس کرونا وبی توجهی به سالمت كارگران نمایندگى ایران خودرو بجنورد  - *

ریق كم كردن ساعات كارى كارمندان درآمده در این روز هایى كه مردم درگیر مبارزه با كرونا هستند و مدارس ، دانشگاه ها تعطیل شده اند و ادارات دولتى به حالت نیمه تعطیل از ط:گزارش دریافتی

 . است،دولت هیچ تصمیم قاطعى در مورد وضعیت كارگران نگرفته است

 .به كارفرمایان سپرده است باید حكم به تعطیلى كارگران میداد تا از سالمت بیست میلیون كارگر حمایت كند نه تنها شانه خالى كرد بلكه بهداشت و سالمت كارگران رادولت در وضعیتى كه 

بازدید ها و الزام كارفرمایان براى رعایت . این شرایط بحرانى میتواند انجام دهدبازدید از وضعیت بهداشت كارگران در مقابله با كرونا توسط اداره كار در محیط كارى حداقل كارى است كه دولت در  

یا مادر زیرا با توجه به شیوع باال بیمارى كرونا اگر پدر . بت كندمسائل بهداشتى حداقل كارى است كه دولت باید انجام دهد تا از بیست میلیون كارگر كه با خانواده هایشان بیش از پنجاه میلیون است مراق

 .خانواده در محیط كارى دچار بیمارى شوند به احتمال باال باقى اعضا و فرزندان حتى با تعطیلى مدارس هم دچار خواهند شد

ر هیچ نمایندگى خبرى نیست اما وضعیت بهداشت بسبار بد است ، از كیت تشخیص كه د:درهمین رابطه یک منبع موثق در مورد وضعیت بهداشتى كارگران نمایندگى ایران خودرو در بجنورد گفت

د و برند خونه اما همین هم از تو ایران خودرو بجنورد حداقل بعضى از همین نمایندگى هاى ماشین تو همین بجنورد قبل از ورود كارگران دماى بدنشون رو چك میكنند تا اگر كرونا دارند مرخص شون

  .دریغ شده است

هیچ یك از این اقالم را شركت در زمان كار در اختیارکارگران این نمایندگی قرار نمیدهد و مجبورند ماسك و : مواد ضدعفونى كننده توسط ایرانخودرو افزود وی در مورد تهیه نكردن ماسك و دستكش و

 .دستكش و مواد ضد عفونى را از بازار سیاه تهیه كنند آن هم  با قیمت هاى گزاف

 .دستكش در این مدل كار هاى سخت چه تعمیر مكانیكى یا صافكارى بدنه به سرعت پاره مى شود: به وفور در محیط كار  افزود این منبع،با اشاره  اهمیت وجود دستكش آنهم
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   واسه صرفه جوى در خرید آچار همه  کارفرمایان. اول از همه باید آچار ها رو جدا كنند، نمیشه كه ده نفر در روز از سه دست آچار استفاده كنند:او درباره رعایت اصول بهداشتی وایمنی کار گفت 

ه بقیه هم سرایت یكى مریض بشه ب. تا شاگرد دارند هر بخش هم یكى دو تا استاد کار و چند. شون اشتراكى استفاده كنندهمه از... ى ساز ، تعویض روغنی وجلو بند آچار ها رو یه جا گذاشتند تا مكانیك ،

 . خواهد کرد

  .راه به راه هم كه نمیشه تو این سردى هوا دست ها روبشورند. تن تا قبل كار آچار راضد عفونى كنند یا حداقل بعد دست زدن دستا شون رو مایع ضد عفونى بزنندمواد ضدعفونى كننده هم نذاش

شان كرد درب ها را به دلیل سردى هوا نمیشود باز گذاشت و دائم باید پرده این منبع موثق یكى دیگر از معضالت بهداشتى این گاراژها را كوچك بودن سوله و نداشتن تهویه هوا مناسب دانست و خاطر ن

 .ا دارندهاى برزنتى ورودى سوله را بسته نگهداشت و از طرف دیگر تهویه هاى هوا هم كم هستند و بخارى ها  هم به سختى توان گرم كردن محیط  کارر

مى گیرند در این شرایط بحرانى شبه جنگ كه باید تعطیل و در قرنطینه باشند كه ...( صافكار یا مكانیك )زى كه به خصوص شاگردها كارگران در نبود امنیت شغلى و حقوق ناچی:وی درخاتمه گفت

 .حداقل باید امكانات الزم وکافی  در رابطه با بهداشت محیط کار براى آنان مهیا باشد نیستند،

 

 !شیوع ویروس کرونا قوز باال قوز کارگران  - *

ردیف می شود و اینک نیزشیوع ویروس کرونا  پای درد دل های کارگران می نشینید گله های همیشگی مانند عقب ماندن حقوق، کاهش قدرت خرید ، تاخیر اقساط و بدهی ها و صدها مشکل دیگروقتی 

 .قوز باال قوز برای آنان و خانوادهایشان شده است

لیدی و صنعتی به عنوان قطب صنعت در کشور مطرح است، وجود این تعداد واحد صنعتی بزرگ ، متوسط و کوچک  اهمیت صنعتی آن را در کشور استان البرز با داشتن سه هزار و پانصد واحد تو

ای و جهانی جایگاه خاصی دارد اما در شرایط ای منطقه دوچندان کرده است ، صنایعی که افزون بر تامین نیازهای داخلی  در زمینه های مختلف از جمله مواد ضد عفونی کننده و بهداشتی در بازاره

 . کرونا یی امروز باید با وسواس و حساسیت خاص وضعیت جامعه کارگری و تولیدی آن را بررسی کرد و نیازها را پاسخ گفت

هزار  نفر از جمعیت سه میلیون نفری استان را  465ظر بگیریم حدود هزار کارگر در این واحدهای تولیدی و صنعتی مشغول به فعالیت هستند،  و اگر جمعیت کاری مراکز خدماتی  را در ن135

 .وسعه استان و کشور دارند اقدامات جدی صورت گیردکارگران تشکیل می دهند و این امر  نشان دهنده اهمیت توجه به این مهم است که بایستی برای سالمت این بخش از جامعه که نقش زیادی در ت

ت سالمت و بهداشت شان ایام پایانی سال باید ساعت های بیشتری را در محیط های کارگری باشند، تولید کشور در دستانشان است ، این در حالی است که اگر به وضعی کارگرانی که به خصوص در

 .آنچنان که باید توجه نشود، نه تنها خود فرد و اطرافیانش بلکه می تواند صنعت و اقتصاد کشور را نیز فلج کند

یرد، می تواند همزمان با درگیر کردن چندین نفر ن اگر سالم باشند صنعت کشور نیز سالم و روپا است و اگر این ویروس که قدرت شیوع آن بسیار گسترده است دامن یکی از این کارگران را بگکارگرا

 .دیگر از کارگران در نهایت سبب آسیب رساندن به بخش صنعت و اقتصاد کشور شود

ت در استانی مانند البرز در حالی ارگران در میان مافیای سنگین ماسک، مواد ضدعفونی و برخی تبعیض ها،  امروزه به خوبی در حال نمود کردن است، ساعات کاری کارمندان دولدست های خالی ک

 .کاهش یافته که در این میان حتی یک ساعت هم از ساعت کاری کارگران کم نشده است

 .البرز فعالیت می کندای که با وجود جوان بودن اما سالها است که بار یک خانواده پرجمعیت را به دوش می کشد، در یک واحد تولیدی در یکی از شهرک های صنعتی ساله  35امیر کارگر جوان 

گیر شدن ویروس کرونا، ناهار را در خود واحد به همراه دیگر  از خانه بیرون می زنم، صبحانه را در منزل صرف می کنم، قبل از همه 6برای رسیدن به محل کار صبح ها ساعت : او می گوید

 .در محل کار حضور داشته باشیم که رستوران تعطیل و با خود هم نباید غذایی بیاوریم 16کارگران صرف می کردیم اما در حالی باید تا ساعت 
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سال، باید تولید کنیم، بفروشیم، تا کارفرما بتواند حقوق و عیدی مان را بدهد، اما چندین ساعت گرسنه ماندن خیلی  فشار کاری مان باال است، در روزهای پایان: رضا  کارگر دیگری است که می گوید

 .سخت است، از آنطرف هم می دانیم که برای سالمت خودمان است اما شرایط کاری واقعا سخت شده است

واحد 2ساله که خود و شوهرش در  45شده، یکی از اصلی ترین مشکالتی است که یکی دیگر از کارگران عنوان می کند، خدیجه نبود مواد ضدعفونی کننده که این روزها دغدغه تمام اقشار جامعه 

 .تولیدی در حال فعالیت هستند و هریک نگران دیگری است

دعفونی کنند دیگر این همه استرس نداریم، با آرامش به کارمان می پردازیم، رستوران باز وی عنوان می کند که اگر مواد ضدعفونی کننده باشد که هر روز بتوانند کارگاه و واحد را به صورت مرتب ض

 .می شود و یا حداقل می توانیم با خودمان ناهار بیاوریم

یم که نکند مبتال به کرونا شویم و فرزندانمان را نیز درگیر کرده فرزند کوچک در خانه دارم هر روز که بعد از پایان یافتن کار به خانه بر می گردیم،  نگران این هست 2: این کارگرزن  ادامه می دهد

       مواد ضدعفونی برای استریل کردن واحد تولیدی  خود  باشیم، در اخبار می گویند که نگران نباشید مواد ضدعفونی کننده هست اما در واقعیت چیزی نمی بینیم، کارفرما مدت ها است به دنبال این

 .نیست و اگر هم باشد آنقدر گران است که از توانش خارج است می گردد اما یا

کار کنیم تا شب عید شرمنده زن و بچه هایمان حسین کارگر دیگری که صدایش می لرزد نیز بیان می کند که هیچ گونه امکانات برای ضدعفونی در محل کار نداریم، بخش خصوصی هستیم ، باید 

 .ی دانیم که  عمرمان به شب عید قد می دهد یا خیرنباشیم، اما با این وضعیت اصال نم

ند؟ چگونه است که ساعت کاری کارمندان کاهش یافته اما مسلم دیگر کارگر البرزی است که پای درد دل هایش می شنیم، او می گوید فرق من کارگر با یک کارمند چیست؟ آیا جسم ما با آنها فرق می ک

 .هیچ گونه امکاناتی، این انصاف نیستمن کارگر باید کار کنم آن هم بدون 

تی بدهند که با آرامش و بدون استرس کار کنیم، محیط درست ما بخش خصوصی هستیم، منبع درآمدمان خودمان هستیم باید کار کنیم، قبول داریم ،خرده ای هم نمی گیرم، اما حداقل به ما یک امکانا

 .د؟س کرونا این آلودگی به مراتب چندین برابر شده، خودتان حاضرید در چنین محیطی جان خود، همکاران و خانواده هایتان را به خطر بیاندازیکارگاه به اندازه کافی آلودگی دارد، با شیوع ویرو

      وع ویروس کرونا ترس مردم از خرید کردن از شیاینها تنها بخش هایی از صحبت های کارگران است، اما کارگران تنها به افرادی که در واحدهای تولیدی فعالیت می کنند گفته نمی شود، با 

 .ها زیاد شده است رستوران ها، فست فود و آشپزخانه

     د، حتی بزنید به خوبی به این واقعیت پی می بریآرایشگاه ها ، فعالیت خود را متوقف کردند، آژانس های تاکسی و بسیاری دیگر از مشاغل، وقتی در خیابان های کالنشهرهایی مانند کرج سر 

 .دهند که خیلی نکته خوبی استرستوران هایی که تا دیروز جای سوزن انداختن نبود امروز خلوت شده ند، از یک طرف نشان دهنده این است که مردم به سالمت خود اهمیت می 

ا و مراکز کارگری دیگر سبب کم شدن درآمدشان شده که در نهایت تعدادی از کارفرماها نسبت اما از سوی دیگر، مشکلی که ایجاد شده این است که کاهش فعالیت این رستوران، فست فود، آشپزخانه ه

 .به تعدیل نیروی کارگری خود اقدام کنند

من که در این کسادی بازار، بیکار شدند چیست؟  افرادی مثلدمحمرضا کارگر یک فست فود در کرج می گوید کارم را از دست دادم ، آن هم در شب عید، می دانم که ویروس آمده باید رعایت کرد اما گناه 

 .درمانده ام

اگر یک روز سرکار نروم حقوقی ندارم، کارفرمایم گفته که تا مشخص نشدن وضعیت سرکار نیا، می خواستیم محیط را ضدعفونی کنیم اما نشد، : مینا کارگر روزمزد یک آرایشگاه زنانه نیز می گوید

 .شود؟معلوم نیست وضعیت مان چه می 

 .است مرتضی کارگر یک شرکت ساختمانی در یکی از شهرستان های استان البرز است، می گوید که به خاطر ابتال به آنفلوآنزا کارش را از دست داده
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نوان کردند که مشکوک به کرونا هستم و باید قرنطینه شوم، بعد از وی که به عنوان سرکارگر در این شرکت فعالیت می کرد عنوان می کند که مبتال به آنفلوآنزا شدم وقتی به بیمارستان مراجعه کردم ع

ماه سرکار نیا، البته حقوق هم نمی توانم پرداخت 2با پخش شدن خبر قرنطینه ام، کارفرما با من تماس گرفت که تا یکی .چهار روز قرنطینه بودن مشخص شد که به کرونا مبتال نبودم و آنفلو آنزا داشتم

 .شتن آنفلوآنزا و مشکوک بودن به کرونا که البته منفی اعالم شد، اینگونه خانه نشین شدمکنم، به جرم دا

 .تسرکارگر بودم، چندین کارگر زیر دستم بود حاال هیچ کدام نمی توانند فعالیت کنند و به نوعی می توان گفت که کار در کارگاه خوابیده اس: وی افزود

 اسفند 15 بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 

 کارگران بیکار شده بدلیل کرونا  خواهان تعیین تکلیف سریع دولت نسبت به بهره گیری ازبیمه بیکاری هستند - *

ن تکلیف دولت با بهره گیریشان ها، مراکز گردشگری و ورزشی  وبیکاری کارگرانش شده است وکارگران بیکار شده خواهان تعیی شیوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی تعدادی از واحدها از قبیل هتل

 .ازبیمه بیکاری هستند ودرهمین راستا با مراجع به  ادارات مربوطه خواستشان را به مشئولین گوشزد می کنند

از مقرری بیمه بیکاری مستلزم تصمیم گیری مراجع استفاده کارگران بیکار شده : اسفند،معاون روابط  کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت 17درهمین رابطه روز شنبه 

 .ذیصالح در سطح کالن است

به محض تصمیم گیری در این زمینه، اطالع رسانی انجام و از کارگران، برای تشکیل پرونده و دریافت مقرری بیمه بیکاری : وی با اشاره به مراجعه کارگران بیکارشده به ادارات اجرایی، افزود

 . واهد آمدبه عمل خ  دعوت

 

 جان باختن یک پزشک عمومی شهرستان شفت بر اثر ابتال به کرونا   -*

 .دمحمعلی ربیعی پزشک عمومی شهرستان شفت بر اثر ابتال به کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری تهران جان باخت اسفند، 17روز شنبه 

 

 جان باختن پزشک بیمارستان بهشتی انزلی به علت ابتال به کرونا   - *

 .دکتر سیامک دیوشلی پزشک بیمارستان بهشتی انزلی به علت ابتال به کرونا جان باخت

 .ها به کار طبابت مشغول بود و متخصص اطفال بود که سال 1352این پزشک متولد سال 

 .دکتر زهرا محبی نیز پزشک انزلی هستندهمسر سیامک دیوشلی دندانپزشک ومادر ایشان 

 .دکتر سیامک دیوشلی به تازگی موفق به قبولی در مقطع فوق تخصص شده بود
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 مرگ چهارمین پرستار بر اثر ابتال به کرونا  -*

 .کرد، براثر ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داد رشت کار می اسفند، علی شیخ مرادی که قبال سوپروایزر بیمارستان خمینی محالت بود و این روزها در بیمارستان قائم 16روز جمعه 

 

 بیانیه کانون وکالی دادگستری گیالن در خصوص وضعیت بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا*

 «الشعاع قرار دهد قدردانی از کادر سالمت و درمان، نباید ضعف نظام مدیریتی حاکم بر کشور را در مسئله کرونا تحت»

نشدن مناسب و مقتضی، ناتوانی در تهیه  موقع، قرنطینه رسانی به گیری و شیوع ویروس کرونا و به مخاطره افتادن سالمت و امنیت جانی شهروندان، اگرچه ضعف نظام مدیریت در عدم اطالع همه

در . ای برخوردار است نمود، اما به موازات نشان داد که جامعه ایران از چه سرمایۀ انسانی« ی دولتناکارآمد»یا « دولتی بی»امکانات مناسب و غیره را به منصه ظهور رساند و جامعه را متصور به 

رای تضمین نشان داد که هم از توانمندی و هم آن اندازه از تعهد و فداکاری برخوردار است که ب( پزشکاران، پرستاران و سایر کادر درمان)بحران کرونا، سرمایه انسانی در بخش سالمت و درمان 

کانون وکالی . ها هستند این شایستگان، شایستۀ بهترین درودها و سپاس. فشانی باشد خطر انداختن جان خود نداشته و ایثارگرانه در خط مقدم جنگ، آماده جان وطنان خود، اِبایی از به سالمت و حیات هم

 .دارد ئه خدمات مشاوره و معاضدت حقوقی و نیز وکالت رایگان این عزیزان را در صورت نیاز تا یک سال آتی اعالم میهای وکال، آمادگی خود بر ارا دادگستری گیالن به تأسی از سایر کانون

ها  و ابهامات آتی،  پرسشدر راستای بیان حقوق حقۀ شهروندان، طرح . الشعاع قرار دهد اما قدردانی از کادر سالمت و درمان، نباید ضعف نظام مدیریتی حاکم بر کشور را در مسئله کرونا تحت

 :رسد ضروری به نظر می

کنیم و از سویی دیگر، ادارات و نهادهای عمومی را تعطیل نکرده و جان و  چگونه و با چه منطقی قابل دفاع است که از یک سو، شهروندان را به حضور در منزل و عدم خروج از آن دعوت می.1

 افکنیم؟ کنندگان را به مخاطره می صی و مراجعهسالمت کارکنان ادارات و نهادهای عمومی و خصو

تری از  ریاست محترم جمهور در وضعیت بحرانی موجود، چه کار مهم. اهمیت جان و سالمت شهروندان، مستلزم آن است که در مقابله با بحران کرونا، فرماندهی با شخص اول قوه مجریه باشد.2

مکاتبه اخیر نامبرده با . ها و نهادهای عمومی و دولتی با خود است زیر بهداشت تفویض کرده که مشخص نیست چه میزان قادر به همراه کردن دستگاهفرماندهی بحران کرونا دارد که این مهم را به و

 .رییس جمهور در عدم انجام تعهدات وزارت صنعت، گویای واقعیت است

ارها و ابتالء بسیاری از شهرونداِن نابرخوردار، نظام بیمه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای حمایتی، چه اقدام یا اقداماتی در با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب و ک.3

 جهت مقابله با بحران اقتصادی و اجتماعی نموده یا در دست اجرا دارد؟

دهد، آیا  شهرهای شمالی در این ایام خطرناک، جدای از آنکه ضعف نظام آموزشی و فرهنگی کشور را نشان می توجهی به توصیه مسئوالن در خروج از منزل و سیل گسترده مسافرت بویژه به بی.4

رغم گسترده بودن قدرت  به نماید که تر موجه می برای مصالح مهمبیانگر ناتوانی نظام مدیریت در الزام و اجبار به عدم مسافرت در این شرایط بحرانی نیست؟ اتفاقا الزام و اجبار در این شرایط بحرانی 

 .های غیرضروری، در این مهم شاهد ناتوانی هستیم نظام مدیریت در الزام و اجبار در حوزه

م خروج از منزل دارد و از از یک سو وزارت بهداشت توصیه به عد. ای شاهد آن است، دلیل دیگری است بر تشتت و عدم یکپارچگی در مقابله با بحران های متعارضی که جامعه از نظام رسانه پیام.5

 .دهد هنجار و خوشایند جلوه می ای خرید شهروندان، رفتن به خارج از منزل را عادی، به سوی دیگر شاهدیم که خبرنگار صدا و سیما، با رفتن به بازار و پوشش رسانه

برآوردن . مشکل، کمبود امکانات است. ، مشکلی از جهت سرمایه انسانی در مقابله با بحران وجود ندارد«وناکر»شود که به شهادت مقامات بهداشت جهانی، در ایراِن درگیِر مسئله  در خاتمه یادآور می

 .مجاب نمایدهمگان را متوجه این آسیب نموده و نظام مدیریتی را به اصالح خود « کرونا»است که امید است « زمامداری به»امکانات و انجام سایر تعهدات حقوق بشری و شهروندی مستلزم وجود 
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 هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری گیالن

 1389اسفند  17

 

 :ادامه اعتراضات پرستاران نسبت به عدم توزیع امکانات  و تجهیزات درمانی برای مقابله با کرونا  - *

 گذاردادامه کار بدون تجهیزات هیچ پرستاری در بیمارستان باقی نمی :پرستاران بیمارستان امینی لنگرود -8

 

تر از نبود دارو و  های اجتماعی از نبود امکانات و تجهیزاتی مانند ماسک ،لباس مخصوص مراقبت از بیماران  و از همه مهم جمعی از پرستاران بیمارستان امینی لنگرود در اینستاگرام و دیگر شبکه

مه  خدمت بدون تجهیزات حفاظتی مناسب و استاندارد قطعا هیچ فردی برای پرستاری از بیماران در بیمارستان امینی در صورت ادا» : های آزمایشگاهی در این بیمارستان خبر دادند و نوشتند  کیت

 «. لنگرود باقی نمی ماند و همه  پرستاران مبتال خواهند شد

 رسانی در استانحفاظت فردی و کیت تشخیص کرونا وعدم اطالع  اعتراض پرستاران سیستان وبلوچستان نسبت به نبود امکانات-1

وجه امن  مان برای مقابله با این بیماری به هیچ تاکنون هیچ گونه کیت تشخیص کرونا در بین پرستاران توزیع نشده و پوشش: یکی از پرستاران که در بیمارستانی در زابل مشغول به فعالیت است می گوید

 .نیست

 .مان چگونه است ایم و نمی دانیم وضع مان را ندیده مدت هاست خانواده های.  مان شده و گویا تدبیری نیست یا خیر ، سبب دل نگرانی این روزهایبی اطالعی از اینکه مبتال به کرونا شده ایم : او می گوید

بسیاری از ما که مستقیم با این موضوع در گیر هستیم هیچ : ی گویدیکی  دیگر از پرستاران بیمارستان امام علی در زاهدان، هم با اشاره به اینکه مردم بی دفاع هنوز نمی دانند که چه کار باید بکنند م 

 .گونه تستی برای  تشخیص کرونا نداده ایم چون اساسا کیت تشخیص کرونا  در زاهدان نیست و آزمایش ها هنوز هم  به تهران ارسال می شود
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 وسایل حفاظت فردی نداریم و در هرشیفت نفری یک یا دو ماسک به پرستاران می دهند که   هردوساعت باید عوض اصال. پوشش کادر درمانی بیمارستان به هیچ عنوان امن نیست: وی ادامه می دهد 

بهداشتی بیمارستان اوضاع . ما گان مخصوص نداریم و تنها پرسنل بحران گان مخصوص دارند که آن هم معمولی است  . شود اما به دلیل نبود ماسک مجبوریم تمام شیفت را با همان یک ماسک سر کنیم

 .اصال مناسب نیست و متاسفانه تجهیزات کافی برای مقابله با این بیماری را نداریم

عالیم این بیماری مردم هنوز نمی دانند چه کنند  و در صورت داشتن : های مربوط می داند و می گوید  ساله اما مهم ترین مسئله این روزها را عدم اطالع رسانی درست از سوی دستگاه 35این پرستار 

بیمارستان هایی که دست شان خالی است، نه کیتی هست که در مدت . اغلب پزشکان در این روزها از ویزیت بیماران سرباز می زنند و آنها را به بیمارستان ها می فرستند. به کجا باید مراجعه کنند

 .با دست خالی  چه کار می توان کرد. ر اطمینان  یابد پروسه درمانش شروع شده استزمان کوتاهی خیال بیمار را راحت کند و  نه دارویی  و تختی که بیما

 

 ماه حقوقشان گرداخت نشده است 9کند،کارگرانی که  کرونا جان کارگران شهرداری یاسوج را تهدید می  - *

 3کارگرانی که با دغدغه عدم پرداخت .ستکش، در جمع آوری زباله مشغول به کار هستند،درخطراستجان کارگران شهرداری یاسوج که در نبود ایمنی و بهداشت و حداقل امکانات از جمله ماسک و د

 .ماه حقوق هم درحال دست وپنجه نرم کردن هستند

شنوم  جبور هستیم که کار کنیم وقتی اخبار فوتی کرونا را میایم، اما راهی نداریم، م ویروس کرونا شیوع پیدا کرده و  واقعاً ترسیده: یکی از کارگران شهرداری یاسوج به خبرنگار یک رسانه محلی گفت

 .شوم واقعاً نگران می

 .کند کنند و کاری به کارگران شهرداری ندارند و سرشان برای ما درد نمی ماسک و دستکش را خودم خریداری کردم، شهرداری و پیمانکار پیگیری نمی: این کارگرافزود

اند، پیمانکار نگران کارگران نیست و فقط نگران این هست که ضرر مالی نکند و اصالً واسش اهمیت ندارد که حقوق و بیمه کارگر  وق سه ماه را پرداخت نکردهحق: گوید او از حقوق معوق خود می

 .پرداخت شود و یا ما زنده بمانیم

توانند، آدم فقیر شب عید  تواند سفره عید پهن کند اما پولدارها می اساسی گران شده است، آدم فقیر نمی شرایط اقتصادی کارگران سخت شده و اقالم! عید: گوید این کارگر، از سفره خالی شب عید می

 .ها پوشاک و خوراک بخرم توانم برای آن پسر دارم و نمی 2دختر و 5. ندارد

بهداشت و درمان استان . اند ری توزیع نشده و برای پیشگیری از ویروس کرونا آموزشی ندادهوسایل بهداشتی از جمله الکل، ماسک و دستکش بین کارگران شهردا: یک کارگر دیگر شهردارییاسوج گفت

 .رسد هم هیچ برنامه آموزشی برای کارگران نداشتند و هیچکسی به فریاد کارگران نمی

 

 به بهره گیری ازبیمه بیکاری ادامه روند بیکاری کارگران بدلیل کرونا وبالتکلیفی معیشتیشان درپی عدم تعیین تکلیف سریع دولت نسبت*

درصد آنها  5اند و کمتر از  ها تعطیل شده ها است اکثر این هتل ها و ارگان هتل فعال داریم که برخی از آنها وابسته به سازمان 255در استان خراسان رضوی ما مجموعه : داران مشهد رئیس اتحادیه هتل

 .رسانی کنند ه است که بتوانند خدماتکنند آن هم به دلیل وجود میهمانان ویژ فعالیت می

ها نیروهای خود را اخراج نکردند بلکه آنها را به  البته هیچکدام از هتل. نفر کارگر باشد، ما شاهد حجم عظیمی از بیکاری آن هم در شب عید هستیم 155اگر به طور متوسط هر هتل دارای 

 .ه حالت قبل برگرددهای اجباری فرستادند به امید آنکه زودتر اوضاع ب مرخصی
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 کارمند بانک براثرابتال به کرونا 2جان باختن   - *

ها، کننده به شعب بانک کارمند بانک در روزهای اخیر زنگ خطر را برای کارکنان شبکه بانکی و البته شهروندان مراجعه 6مرگ   

 دست روی دست گذاشتن دولت گسترش روند اخراج ومرخصی اجباری کارگران وبیکاری زحمتکشان براثرکرونا و  - *

 .روند اخراج ومرخصی اجباری کارگران بدلیل شیوع ویروس کرونا  رو به گسترش است ودولت دست روی دست گذاشته است

یشان هم کارگرانشان را به مرخصی اجباری اعزام کرده روز گذشته اقدام به اخراج کارگران خود کرده اند وتعداد 15گزارشات رسانه ای شده حاکیست که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و خدماتی در 

 .اند وبخشی ازواحدها هم به کارگرانش اعالم کرده اند که قادربه پرداخت حقوق وعیدیشان نیستند

رداخت مطالبات آن که شامل عیدی و حقوق می شود را ندارند و همچنین بخشی از واحدهای تولیدی هم به نیروهای خود اعالم کرده اند که توان پ. کشور با موج جدیدی از بیکاری رو به رو شده است 

 .تنها می توانند به آن ها به صورت علی الحساب، پرداختی داشته باشند

 .کارگرش خبرداد 192اسفند،مدیرعامل آژانس هواپیمایی علی بابا از اخراج  14روز چهارشنبه 

 .کارگرش خبرداد95گشت هم ازاخراج  آژانس مسافرتی الی

 .داران مشهدازاعزام صدها کارگرهتل استان خراسان رصوی به مرخصی اجباری خبرداد رئیس اتحادیه هتلاسفند ، 19وز یکشنبه ر

 .های ساحتمانی متوقف و هزاران کارگر فصلی بیکارشده اند فعالیت

 .با تعطیلی بازار روزها بسیاری از دستفروشان ممر درآمدشان را ازدست داده اند

 .اینترنتی هم از رونق افتاده است کسب وکارهای

شان بتصویب نرسانده وبه اجرا درنیاوردند در ادامه نسبت همانگونه که دولت  و وزارتخانه های کار وصنعتش برنامه ای برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در راستای حفظ جان کارگران وخانواده های

 .سکوت گرفته و دست روی دست گذاشته اندبه بالتکلیفی معیشتی کارگران بیکارشده هم روزه 

 

 کارفرمای كارگاه مبل سازى جنت بجنورد برای جان کارگران ارزشی قائل نیست  - *

شرایط عادى به دلیل برشكارى این كارگران در شرایطى از ماسك محروم هستند كه در . کارگران كارگاه مبل سازى جنت بجنورد از مواد ضدعفونى كننده و دستكش مناسب و حتى ماسك محروم هستند»

 «.اما در این شرایط بحرانى كارفرما به دلیل افزایش قیمت ماسك از خرید آن خوددارى میكند.چوب ها و گرد خاك حاصل از آن به طور دائم از ماسك استفاده میكنند
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شبه "در این شرایط . نفر كارگر اهم از استاد كار ، شاگرد ،منشى ، نیروى ادارى و فروشنده دارد 19ه كه این كارگا. مشهد است -جاده بجنورد  7در كیلومتر " مبل سازى جنت"كارگاه :گزارش دریافتی

یگر اقشار جامعه كارگران صنعتى به دلیل ازدیاد نفرات در محل كار و مراوده مستمر بین كارگران در خطر بیشترى نسبت به د. به قول مسئولین، كه كرونا بخشى از جامعه را درگیر كرده است" جنگ

  .اما متاسفانه كارفرما از ایجاد شرایط ایمن و بهداشتى براى كارگران سرباز میزند. بجنورد هم از این خطرات در امان نیستند" مبل سازى جنت"كه كارگران . قرار دارند

ر شرایطى از ماسك محروم هستند كه در شرایط عادى در طى سال به دلیل برشكارى چوب ها و گرد این كارگران د. این كارگران از مواد ضدعفونى كننده و دستكش مناسب و حتى ماسك محروم هستند

 .خاك حاصل از آن به طور دائم از ماسك استفاده میكنند

ا سرویس بهداشتى كارگاه با محلول ارزان قیمت آب و وایتكس كه و حتى از شستشوى روزانه محیط كار و تنه. اما در این شرایط بحرانى كارفرما به دلیل افزایش قیمت ماسك از خرید آن خوددارى میكند

 .نه نیرو این كار و نه وقتش را داریم: درخواست كارگران بوده است هم مخالفت كرده و گفته است

 

 کارگربیمارستان گلسار رشت براثر ابتالبه کرونا 1جان باختن   - *

 .ینی و ذهتاب براثر ابتالبه کرونا جانشان را ازدست دادندکارگرشاغل بیمارستان گلسار رشت بنام های  آل حس 2

 

 کارگران نگران از ابتال به کرونا با دغدغه نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی  ودولت بی عمل وبخشنامه ای  - *

 :سخن همکار

روزهایى كه هركس را میبینیم خواستار قرنطینه شهرها و افراد است و بازار هاى خرید و فروش در بدترین حالت ممكن خود . در روز هایى كه شیوع كرونا زندگى همه مردم را دچار اختالل كرده است

٪ كاهش پیدا 7٪هتل هاى تهران تعطیل شده است و ضریب اشغال هتل ها به 75یه هتلداران تهران بطور مثال به گفته رئیس اتحاد. اوضاع كارگران بدتر از هر قشر دیگرى است. به سر میبرد

دون ٪ هتل ها باز هستند و مابقى كاركران خود را به مرخصى ب7هتل مشهد تنها  275این یعنى دادن مرخصى اجبارى به كارگران و بنا به گفته رئیس اتحادیه هتلداران مشهد از مجموع .كرده است

 . ٪ درصد كاهش داشته است كه موجب اخراج بعضى كارگران شده است37به گفته اصغر میر ابراهیمى رئیس اتحادیه رستوان داران تهران فروش رستوران ها . حقوق فرستاده اند

٪ كاهش داشته است كه به همین دلیل بسیارى از اعضا صنف تعطیل 35نا به زیر على اكبر نریمانى رئیس اتحادیه چلو كباب فروشى ها ، مجموعه فروش چلو كبابى هاى تهران به دلیل شیوع كرو

 . كرده اند و كارگران را تا بهتر شدن اوضاع اخراج موقت كرده اند

كه به همین میزان كارگران خود را . ٪ توان كار دارند35ظرفیت همچنین اسدهللا احمدى رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران بیان كرده است كه به دلیل این بیمارى اكثر مغازه ها بسته اند و مابقى با 

 . كاهش داده اند

 .على بهرمند رئیس اتحادیه قنادى ها هم گفته است این صنف بطور كامل در ركود است 

 . ارگران در مرخصى اجبارى بدون حقوق قرار دارندهزار واحد این صنف تعطیل شده اند و ك7٪ از 87محسن نظرى رئیس  اتحادیه قهوه خانه دار هاى تهران گفته است كه 
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٪ فروش خدمات و 75٪ فروش و به تبع آن اخراج كارگران خبر داده است و روئساى اتحادیه هاى خیاطان و فرش شوى ها از كاهش 75اكبر شاهرخى رئیس اتحادیه گل و گیاه تهران از كاهش 

 .اخراج نیروى كار خود اطالع میدهند

 .٪ پرسنل خود سخن میگوید2٤ایى مدیر سایت على بابا با افتخار از اخراج مسعود طباطب

وركود كم سابقه در بخش گردشگرى كه تورلیدر ها را بیكار كرده ... به این لیست میتوان بسته شدن كارگاه هاى ساختمانى و مرخص كردن نیروهاى كار چه كارگر ساده ساختمانى باشد یا گچ كار،بنا و

 .باشگاه هاى ورزشى را اضافه کردیا مربیان 

كارگرانى كه با توجه به گزارشات فراوان از نبود ایمنى و بهداشت متناسب با اوضاع كنونى كشور در . تمام اینها بخشى از ستم مضاعفى است كه یقه نیروى كار را در این شرایط بحرانى گرفته است

 .و مرخصى اجبارى بدون حقوق را در پیش روى خود دارندمحیط كار دست به گریبان هستند و از سوى دیگر اخراج 

یکاری زحمتکشان درحال گسترش روزافزون در شرایطی كه عدم رعایت اصول ایمنی وبهداشتی در محل کارجان کارگران راتهدید می کند وموج اخراج،مرخصی اجباری وبدون حقوق کارگران وب

د ها اکتفا کرده و باحق برخورداری ازبیمه بیکاری کارگران بیکارشده بدلیل کرونا وحمایت از زحمتکشانی که ممردرآمدشان را ازدست داده اناست،ازیکطرف دولت و وزارت کار به صدور بخشنامه 

 .روس کروناادامه می دهندع ویتعیین تکلیف نمی کند واز طرف دیگربا عدم نظارت نهادهای ذیربط  دولتی کارفرمایان  به عدم بکارگیری اقدامات الزم برای مقابله با شیو

 .اختیارى استقبال کنند؟ كارگرانى كه ضمن نگرانی ابتال به كرونا دغدغه عدم برخورداری ازامنیت شغلی ومعیشتی  راهم  دارند،چگونه می توانند از خود قرنطینه اى

 

 زندانیان روبرو شدمراجعه دوباره خانواده های زندانیان سیاسی با ادامه کارشکنی مسئوالن برای مرخصی   - *

اما از ورود خانواده ها به دادیاری ممانعت کردند و اعالم کرده  امروز بیستم اسفندماه تعداد زیادی از خانواده زندانیان سیاسی به دادیاری ناظر بر زندان مراجعه نمودند و پیگیر مرخصی زندانیان شدند

در . نصب شده است با درخواست مرخصی شان موافقت شده است و خانواده این تعداد می توانند برای انجام امور اداری به دادیاری مراجعه کنندنفره ای از زندانیان که در محل  31بودند که تنها لیست 

ی که به نمایندگی از وزیری دادیار ناظر بر زندان با شخص نهایت به سه نفر از طرف خانواده ها اجازه داده شد که به دفتر دادیار ناظر بر زندان بروند و پیگیر درخواست مرخصی زندانیان شوند اما

همچنین اعالم کرده که فردا و پس فردا نیز اسامی دیگری . بدهدخانواده ها مالقات نمود اعالم کرده که خود آنان نیز اصرار بر موافقت با مرخصی زندانیان دارند اما دادستانی باید اجازه این امر را 

 .شدبرای مرخصی اعالم خواهد 

 .خواهند کردپس از آن خانواده ها اعالم کرده اند چنانچه فردا و پس فردا با مرخصی زندانیان موافقت نشود روز شنبه به محل دادستانی تهران مراجعه 

یی انجام امور مربوط به مرخصی ایشان را انجام نمی دهند و قصد نفره امروز اسم گلرخ ایرایی وجود دارد اما با وجود موافقت دادستانی، ضابطین قضا 31نکته ی جالب توجه اینجاست که در لیست 

 .ندارند که بگذارند ایشان به مرخصی بیاید

 .نداین خود نشان می دهد که با سردواندن خانواده از سوی دادیاری به دادستانی و برعکس تنها قصد کارشکنی در انجام مرخصی زندانیان را دار

اینکه بخاطر شرایط بحرانی موجود، خطر ابتالی بیماری در داخل زندان بسیار زیاد است و هیچگونه . لفنی با خانواده هایشان از شرایط بسیار بغرنج داخل زندان گفته اندزندانیان سیاسی در تماس های ت

یار بدی قرار داشته باشند که خوِد این وضعیت جان زندانیان را با خطرات این شرایط باعث شده است که زندانیان در وضعیت روحی و عصبی بس. اقدامات بهداشتی در زندانها صورت نگرفته است

 .جدی دیگری نیز روبرو خواهد کرد
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یا به مرخصی تا پایان دوران برای حفظ سالمت زندانیان باید تمامی آنها یا آزاد گردند . جان زندانیان در خطر جدی قرار دارد و مسئولیت حفظ سالمت جانی آنها تماماً با مسئولین قضایی و حکومتی است

 .بحران فرستاده شوند

 89اسفند  25 -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 بی توجهی مدیران شرکت واحد به دستورالعمل شهرداری در برخورد با کارگرانی که بیمارهای خاص و زمینه ای دارند  - *

دستور العملی از سوی شهرداری به شرکت های تابعه ابالغ گردیده تا کارگرانی که بیماری های پیش زمینه ای مانند دیابت و قلبی بر اساس بخشنامه شماره دو اداره منابع انسانی شهرداری تهران  

در محیط های کار موظف هستند ویروس خطرناک  وعروقی و ریه و بارداری ودر کل بیماری های خاص دارند مدیران بخش های مختلف با توجه به انتقال سریع بیماری کرونا و شیوع گسترده این

ی بهداشت فردی برای این کارگران شرایطی فراهم کنند کارگرانی که دارای بیماری های خاص هستند را حداالمکان از محیط های کار خطرناک دور کنند و یا با کاهش ساعات کار و رعایت شرایط ایمن

 . تا کمتر در معرض خطر ابتال به بیماری کرونا شوند

کننده شخصی دراختیار نداریم، حتی با وجود  نه براساس گزارشات متعدد به سندیکای واحد کارگران میگویند نه تنها هیچ امکانات حفاظتی بهداشتی از قبیل ماسک ودستکش و مواد ضدعفونیمتاسفا

بشویم دیگر با شرایط وجود   های کار درشرکت واحد کارکنیم لذا اگر دچار  بیماری کرونا همترین محیط   بیماری های مختلف وخاصی  که تعدادی از ما کارگران داریم  همچنان  باید  در خطرناک

های  به دستور العمل شهرداری کارگران بیمار را از محیطبیماری های قبلی  امکان باز یافتن سالمتی و گذر از این بیماری بسیار غیر ممکن خواهد شد  درصورتی که مدیران شرکت میتوانند با توجه 

 . قبال هم از سوی شورای پزشکی از کارهای سخت و خطرناک منع شده اند و درپرونده هایشان شرایط بد جسمانی شان وجود دارد کارگران این  خطرناک دور نگاه دارند تا این بحران برطرف شود لذا

هم با بی توجهی به دستور العمل و   واحد  ط های کار خطرناک مشغول بکار هستند و مدیران سامانه ها ی شرکتبراساس گزارشات رسیده  به سندیکای واحد ، متاسفانه کارگران بیمار همچنان در محی 

یکنند در نظر شرایط سخت ودشواری کار م در چنین بخشنامه شهرداری تهران و بی توجهی به وضعیت جسمانی این کارگران،  هیچ تمهیداتی و تدابیری  هم برای رعایت حال این کارگران بیمار که

 . نگرفته اند

 .ستکارگران در این شرایط بحرانی از نکات ایمنی بهداشت کار بعهده  کارفرما میباشد و مسئولیت هرگونه حوادث از این قبیل به عهده کارفرما سندیکای کارگران شرکت واحد تاکید دارد حفظ جان

 

 خودسانسوری کرونایی وزارت نفت  - *

ها تنها باید به این وزارتخانه اعالم گردد و این آمار به هیچ وجه نباید رسانه ای  ها و زیر مجموعه کرونا وزارت نفت طی بخشنامه ای تاکید کرده است آمار بیماران کرونایی شرکتبعد از شیوع بیماری 

 .شود

های زیر مجموعه وزارت نفت ایجاد کرده؛ به گونه ای که وقتی با این مراکز تماس  ی و شرکتاسفند، این بخشنامه فضای عجیبی هم در مجتمعات پتروشیم21برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .دسرها و تبعات احتمالی آن میترسیدندبرقرار کردیم و درباره موارد مشکوک به کرونا از آنها پرسیدیم بیشتر از آنکه از  خود کرونا بترسند از انتشار اخبارشان و متعاقبا در

کند و در حالی که ستاد ملی مبارزه با کرونا ساعات کار اداری  های نفتی، وزیر نفت به شدت در مقابل این اتفاق مقاومت می است که علی رغم اصرار کارشناسان بر تعطیلی موقت شرکتاین در حالی 

این . در محل کار خود حاضر باشند 16ها مجبور باشند تا ساعت  برای اجرا امضا نکرد تا نفتیها عنوان کرده، اما وزیر نفت  این ابالغیه را  را پایان کار اداره 13تهران را کاهش داده و ساعت 

 .موضوع با اعتراضات کارکنان نفت مواجه شد
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های سه ساعت کاهش یابد،برای وزارت نفت الزم  رود؛ او گفته است مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که مقرر کرده ساعت کار اداره در واقع وزیر نفت زیربار کاهش ساعات کاری کارکنان نفت نمی

 .گوید این مصوبه باید از طریق ریاست جمهوری و یا وزارت کشور ابالغ شود ها قائل است، می نگاری زنگنه که به طور کلی برای خود منزلتی فراتر از این نامه. االجرا نیست

 به کرونا کمکی به این وزارتخانه در کنترل این بیماری خواهد کرد؟ حال باید دید آیا پنهان کردن آمار کارکنان کرونایی و مشکوک

 

 از جان باختن همکاران تا کار در شرایط غیرایمن:بحران کرونا ویروس در صنعت برق  - *

در اغلب موارد، مدیران . است... کارکنان و سیمبانان و ماموران و نکته قابل توجه در مدیریت بحران چندهفته گذشته کرونا در صنعت برق، تفاوت حضور مسئوالن صنعت برقی با بدنه کارشناسی و»

های برقی  های برقی مجبور به حضور در اجتماع و اجرای فعالیت دهند، اما ماموران و کارکنان شرکت و معاونان برقی یا نیستند و یا اگر هم حضور نمادین دارند در شرایط ایمن به کار خود ادامه می

 «ها نیست ها ضرورتی به انجام فوری آن ز آنهستند که خیلی ا

های مختلف اجتماعی، اقتصادی،  بحرانی که همه بخش. ویروس کرونا و مشکالتی که در پی آن کشور را فرا گرفت چنان مصیبتی در پی داشته است که کشور را دچار شوک و بحرانی عظیم کرده است

های جدی دیده و شرایط سختی را در هر دو بخش  صنعت برق هم مانند دیگر صنایع ایران از این بحران آسیب. ولین ما مشخص نیست کی به پایان برسدرا برگرفته و با مدیریت ناکارامد مسئ... سیاسی و

 .دولتی و خصوصی شاهدیم

 .مات ارشد صنعت برق ایران و وزارت نیروسه تن از همکاران برقی مان فقط در گیالن بر اثر کرونا جان باختند، ولی دریغ از یک حمایت و تسلیت از سوی مقا

که نکشیدند و حتی کشته و زخمی هم دادند اما باز هم هنوز چند هفته ای بیشتر از بحران کوالک برف و قطعی برق گیالن نگذشته است و حتما بیاد دارید که همین همکاران صنعت برقی چه سختی ها 

 .دیده نشدند

هایی هستند که برای روشن نگه داشتن  ای از تالش در پی نشان دادن گوشه" کرونا منتظر شهر بی برق است"همکاران صنعت برقی با راه اندازی کمپینی بنام  در بی تفاوتی روابط عمومی ها، خود

 .ر مردم و کادر پزشکی ایستاده اندای دیگر کنا ها نوشته اند با دستان خالی و بدون داشتن تجهیزات بهداشتی مناسب در جبهه آن. دهند چراغ برق در کشور انجام می

بقیه کارکنان هم که . ها منتشر نشده است کنند، اما گزارشی از وضعیت آن های دولتی و خصوصی صنعت برق کرونایی شده اند و با مرگ دست و پنجه نرم می تعدادی از مهندسان و کارکنان شرکت

های برق  دهند که معتقدند در خیلی از موارد امکان دورکاری یا مرخصی وجود دارد، ولی وزارت نیرو و شرکت لی به کار خود ادامه میتحت شرایط روحی نامناسب ناشی از کرونا قرار دارند در حا

 .دهند ای را نمی اجازه پیاده سازی چنین برنامه

بخش خصوصی خیلی سریعتر به . سفندماه تشدید شد و عمال این بخش به اغماء رفته استتر شروع شده بود در ا تعطیلی بخش خصوصی هم که به لطف شرایط اقتصادی سیاسی ایران از چند ماه قبل

های صنفی مختلف نیز با اشاره به شرایط فورس  تشکل. های همکاران با برنامه ریزی کاملتر و دقیق تری در حال اجراست ها شرایط دورکاری و یا مرخصی کرونا واکنش نشان داد و در اغلب شرکت

 .ها فرصتی برای جبران این بحران داده شود بخش دولتی درخواست کرده اند تا به بخش خصوصی و پیمانکاران و قراردادماژور از 

و این نشان از برنامگی  شود های قطع برق به مردم ارسال می های متعددی داریم که همچنان اخطار با اینکه وزیر نیرو به صراحت اعالم کرد مردم نگران قبوض برق و آب خود نباشند، اما گزارش

ها مجبورند وصل  های خود مانده و منتظر وصول مطالبات است و شرکت خواهد ژست همراهی با کرونا بگیرد و از طرفی دیگر، توانیر در هزینه از یک طرف وزیر نیرو می. وزارت نیرو دارد

 .مطالبات را با جدیت پیگیری کنند
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در اغلب موارد، مدیران و . است... ته گذشته کرونا در صنعت برق، تفاوت حضور مسئوالن صنعت برقی با بدنه کارشناسی و کارکنان و سیمبانان و ماموران ونکته قابل توجه در مدیریت بحران چندهف

های برقی  های برقی مجبور به حضور در اجتماع و اجرای فعالیت کتدهند، اما ماموران و کارکنان شر معاونان برقی یا نیستند و یا اگر هم حضور نمادین دارند در شرایط ایمن به کار خود ادامه می

 .دهند و وصول مطالبات ادامه دارد ها همچنان به فعالیت ادامه می مامورین قرائت در اکثر شهر. ها نیست ها ضرورتی به انجام فوری آن هستند که خیلی از آن

ها وجود دارد  ها و ارباب رجوع توضیح دهد که در آینده نیز فرصت پیگیری کار به مراجعه کننده... ها و  قراردادها، صدور مجوزها، واگذاریهای زیرمجموعه باید با تمدید مهلت  وزارت نیرو و شرکت

شویم و بهتر است خودمان جدی  این ویروس خالص نمیها از شر  با این وضعیتی که مسئوالن مملکتی ما در پیش گرفته اند به این زودی. و نیازی نیست برای امور غیرضرور به ادارات کشانیده شوند

 .بگیریم

 اسفند 21بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 

 !تجمع چندین ساعته زاهدانی ها در صف های طوالنی سیلندرگاز؟ مقابله با کرونا و  - *

 .اما اهالی زاهدان برای یافتن یک سیلندرگاز باید ساعتها در صف های طوالنی معطل باشند... حضور در تجمعات وعلیرغم هشدار در ارائه راهکارهای مقابله با کرونا و عدم برگزاری مراسم و یا 

ن روزها همچنان کالنشهر زاهدان ایاسفند یک منبع خبری محلی،در حالی مهمترین راه انتقال ویروس کرونا و سرایت بیماری از طریق تجمعات مردم در کنار یکدیگر است که مردم  21به گزارش 

 .برای یافتن یک سیلندرگاز در صف های طوالنی چشم به راه ماشین حمل گاز هستند

 داشته و با کمبود و صف های طوالنی دست و پنجهعدم مدیریت صحیح در پخش این کاالی اساسی ماه هاست ادامه دارد و مردم با کمبود گاز خصوصا در شروع فصل پاییز و زمستان همواره گالیه 

 .نرم می کنند

علل اصلی با وجود بازگشت مجدد سرمای هوا به این منطقه نیاز مردم به استفاده از سیستم های گرمایشی همچون بخاری زیادتر از قبل شده که یکی از : یکی از اهالی زاهدان در این خصوص گفت

 .دیگر، گرم کردن محیط خانه برای در امان ماندن از ویروس کرونا است

سی بیاندیشند زیرا مردم از وعده وعید همواره شاهد وجود صف های طوالنی و منتظر ماندن چندین ساعته اهالی در مکان های مختلف سطح شهر هستیم که می طلبد مسئوالن چاره ای اسا: کرد وی بیان

 .های واهی برخی از دست اندرکاران دل بریده و خواهان رسیدگی جدی به این امر هستند

اگر طرح توزیع الکترونیک گاز به درستی اجرا می شد قطعا مشکالت موجود حل و مردم هر : اهالی زاهدان با بیان اینکه تجمعات خود عامل انتقال ویروس کرونا بین افراد است، افزود یکی دیگر از

 .روز در صف ها طوالنی معطل نمی شدند

 .کردیم اما هیچ کس پاسخگوی نیستبارها با شرکت گاز تماس گرفته و درخواست کپسول گاز : وی گفت

طلبد تا مسئوالن دست اندرکار در تامین مایحتاج مردم  بنابراین با توجه به تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و توصیه های فراوان مسئوالن بهداشتی مبنی بر در خانه ماندن و عدم سفرهای نوروزی؛ می

در  ساعته در هوای سرد برای یافتن یک سیلندر  جلوگیری شود زیرا تداوم این امر منجر به نگرانی بیش از حد مردم در ابتالی به این ویروس و عزمی جدی داشته باشند تا از تجمع چندین" سیلندرگاز"

 .پی آن سلب آسایش جسم و روح آنها می شود
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 جان باختن یکی از کارکنان بیمارستان بهشتی شیراز بر اثر ابتال به کرونا   -*  

 .ایزدپناهی یکی از کارکنان بخش اداری بیمارستان بهشتی شیراز بر اثر ابتال به بیماری کرونا جانش را ازدست دادفریبا 

 پرستار بیمارستان فیاض بخش تهران براثرابتال به ویروس کرونا جان باخت  - *

 .مولود جعفری پرستار بیمارستان فیاض بخش تهران بدلیل ابتال به ویروس کرونا جان باخت

  

 اعتراض کارگران کارخانه شیشه قزوین نسبت به عدم بکارگیری اقدامات الزم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا  - *

ه با شیوع ویروس کرونا ،رسانه ای جاده تاکستان به ابهر، مقابل روستاي فارسجین اعتراضشان را نسبت به عدم بکارگیری اقدامات الزم برای مقابل 25کارگران کارخانه شیشه قزوین واقع در  کیلومتر 

 .کردند

، ایاب و متأسفانه از زمان شیوع ویروس کرونا به جای تعطیلی موقت شرکت و سایر تمهیداتی که باید توسط مدیران اتخاذ شود همچنان شرکت فعال بوده: این کارگران به خبرنگاریک رسانه محلی گفتند

 .ساعت طی مسیر از قزوین تا فارسجین و بالعکس تبدیل به تهدیدی جدی برایشان گشته استذهاب کارگران توسط اتوبوس انجام شده و یک 

بوده که نهایتاً شاهد بروز تب چند نفر تنها اقدامی که از سوی مسئولین بهداشت شرکت انجام شده تب سنجی در اتوبوس و پیش از ورود به شرکت جهت قرنطینه موارد مشکوک به ابتال : آنها افزودند

 .ازکارگران بودیم

 .شود که خود گواه بی توجهی مدیران به سالمت کارگران است سرو غذا همچنان در سلف سرویس مرکزی شرکت انجام می: این کارگران تاکید کردند

 

 چماق اخراج وتهدید اخراج کارفرمایان باالی سر کارگرانی که بدلیل کرونا بر سرکار حاضر نشوند  - *

شده و  فشار کارفرماها برای گرفتن نیرو در این زمان بیش از هر زمان دیگر . اند قرمز اعالم شده بیکار نبوده همین هفته که اوج بحران کرونا در این شهر بوده و استان منطقه  های رشت در کاریابی

کسانی که نیروی کارشان یا . شود اند اما همچنان تماس تعدادی از کارفرماها قطع نمی شرایط تعطیل اند در این  با وجود آنکه گفته: هاست  به خبرنگار رسانه ای گفت مجید که مدیر یکی از همین کاریابی

درخواست  گوید  ید میمج .اند خواهند سرکار حاضر شوند، اما اخراج شده ها بوده که در این شرایط نمی کارگاه شان تعطیلی  تواند سر کار حاضر شود یا درخواست دلیل ابتال به بیماری کرونا دیگر نمی به 

نشده که  مگر اعالم »: ها در شرایط حساس کنونی در شهر صنعتی رشت مشغول به کارند ها و کارگاه کارخانه کارفرمایان برای استخدام نیروی جایگزین، آنها را کالفه کرده و این درحالی است که تمام 

کارفرمایان  او و تعداد دیگری از همکارانش از همکاری با این « شود؟ شان می به سرعت نیرویی جایگزین حاضر شوند و اگر هم نیایند  باید شهر تعطیل شود، چطور کارگران در این شرایط باید سرکار

حاضر  هایی درحال  شغل». ز کار بیرون آمده شوندتن به هرکاری بدهند و در این وضع جایگزین کارگران ا آمده  گوید کم نیستند کارگرانی که مجبورند به دلیل شرایط سخت پیش اند اما می سر باز زده

تهدید به  طور کارگر خود را  فرستد در این شرایط برای چه باید کار کند و اصال چرا این خارج از استان جنس می برای مثال شرکت پخش مواد غذایی که به . هستند که نیازی به حضور افراد نیست

 « .شان مجبورند در این شرایط حاضر شوند سراهایی که کارگران نیستند قلیان کند و حتی کم  غل صدق میاین وضع درباره همه مشا. کند اخراج می
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است این وضع  دیگری است که از فشار تعدادی از کارفرمایان در روزهای اخیر گله دارد و معتقد احمد، مدیر کاریابی . مجید تنها فردی نیست که چنین موردی را در روزهای اخیر تجربه کرده است 

ها  توانند زیر فشار این تعدیل آید واقعا سهمگین است و آنها نمی فشارند اما فشاری که به کارگران می دانیم که کارفرمایان هم زیر  این را می. شرایط برای همه سخت است»: هرچه زودتر سامان بگیرد باید 

 «.نندها در صورت نیامدن به سرکار کمر راست ک تهدید به اخراج و 

های خشک داشته و با وجود آنکه  اش بهنام است که در چند روز اخیر سرفه نمونه. اند سرکار شده بسیاری از آنها با شرایط دشوار مجبور به حضور . ماجرا برای کارگران هم در این روزها همین بوده  

ای برای ضدعفونی نیست و به  هیچ وسیله. اند مان در بیمارستان بستری شده چند نفر از همکاران»  : ه کارش ادامه دهدهای تولید چوب ب همسرش باردار است، مجبور بوده هر روز در یکی از کارخانه 

گوید  فروشی برود و می وهسمیرا هم تجربه کرده که در این وضع رشت مجبور است هر روز به آبمی نمونه این وضع را « .من ناامیدم. شویم راحتی تهدید به اخراج در صورت حاضر نشدن سرکار می 

هزار تومان حقوق 755برای »: خواهد دیگر نیاید فروشی هم به او گفته اگر نمی و مالک آبمیوه های دیگر استان اعمال نشده  ها در این شهر و شهرستان فروشی ها و اغذیه نظارتی برای بستن رستوران 

او هم شنیده در این شرایط به راحتی کارگران اخراج « .خواهی در این وضع بیایی دیگر نیا اگر نمی گوید  ه مشتری چندانی هم نداریم اما کارفرما میدر شرایطی ک. لیسانس باید اینجا باشم ماهیانه و با فوق 

هنوز آمار  .   برد کند و با خودش به سرکار می یتکس درست میروانی خودش هر روز آب و وا گوید با وجود همه فشارهای  گردند و حاال می شوند و بعد هم کارفرمایان دنبال نیروی کار جدید می می 

 . ترسند محل کارشان هم بیاید می در شهرهای مختلف وجود ندارد و بیشتر آنها از آن که نام   درستی از تعداد کارگران اخراجی

های ریسندگی و بافندگی فضایی  که سالن شرایط سختی دارند و در حالی فندگی مانند همه کارگران دیگر کارگر این واحدریسندگی وبا 275با بیان اینکه پوپلین رشت یکی ازکارگران کارخانه ایران 

آیند و  ا میه شیفت صبح زن. مرد داریم در سه شیفت 245زن و  35»: حضور در سرکارند،افزود کند، همچنان مجبور به  و غبار دارد که در حالت عادی هم برای ریه مشکل ایجاد می مرطوب و پر گرد 

های  هایی شلوغ و مرطوب شیفت به گفته او کارگران این کارخانه در سالن« .شود طور  شود اما معلوم نیست این اند در این هفته یک شیفت کم می گفته. های عصر و شب حاضرند شیفت مردان در 

مان به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر کرونا هستند؛ یا خودشان  نفر از همکاران 35  حدود »:   ن از دست رفته استشا دارند؛ فقط  سالن بافندگی هشت ساعته شده است و آنها توان و بنیه ساعته 12

اند  درخواست تعطیلی داده فته او چندین باربه گ« .ما بیش از پیش است حاال نگرانی  کنند ضعیف است و  ای چون کارخانه ما کار می که در کارخانه  ریه کسانی. شان یا خانواده  اند بستری شده در بیمارستان 

تواند وام  گذاری زیر نظر بانک ملی است و این بانک می های سرمایه شرکت ما ازجمله شرکت»  : گوید با توجه به قراردادهایی که دارند باید کار را تحویل دهند تا پول بگیرند و حقوق دهند اما مدیر می

اند که یکی از آنها نساجی است و دیگری شرکت پارس  خصوصی خبر دارد که تعطیل کرده او از چند شرکت « .کنند صورت قسطی پرداخت کنیم، اما این کار را نمیو بعد از یک یا دو ماه به  بدهد 

  .شهاب

 وضعیت فعلی، وضع تعلیق

های بسیاری از سوی کارگران مواجه شده و در این  دهد، با تماس سختی بیشتری از خود نشان می ه اجتماعی، در روزهای اخیر که بحران کرونا هر لحظ فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تأمین

و شدن با ر دهند و هرکدام برای روبه وغریبی از خود نشان می کارفرماها رفتارهای عجیب»:  کارگران روزه و بدون هیچ ضمانتی برای  98قراردادهای عجیب بسیاری هم دیده است؛ قراردادهایی  میان 

نامه برای وزارت کار  مرخصی اجباری بروید و حقوق و حمایتی هم در کار نیست و تعدادی هم معرفی اند  اند باید سر کار بمانید، بعضی گفته بعضی گفته. اند ای خاص برخورد کرده این شرایط به گونه 

به گفته او در این شرایط  .«هیچ مشخص نیست در آینده باز هم آن کارگر را استخدام کنند یا خیر اند،  نامه را زده م که این معرفیزنند تا کارگر در این شرایط بتواند بیمه بیکاری بگیرد و آنهایی ه نمی 

ندارند، دستفروشند یا در این شرایط  ه بیمه های کوچک و خارج از شمول کار مشغول به کارند، آنها ک نگران آنهایی بود که در کارگاه ترین وضع ممکن است و دیگر باید  وضع کارگران غیررسمی سخت

اسماعیلی معتقد است زمانی « .کند تواند وضع سختی را در حال و آینده ایجاد  زیست کارگران به شکل مویرگی وارد شده است و این می فضای سرکوب در »: شوند دادن به هر موقعیتی می حاضر به تن

حضور داشته باشند؛ چرا که این  برایشان وجود ندارد و فقط فروشنده نیروی کارند، نباید از آنها توقع داشت در شرایط ضرر و زیان  سرمایه و مالکیتی  ها سهمی ندارند و که کارگران در سود شرکت

برساند و با ارایه تسهیالتی به  د این وضع را به باالنس تر و با نقشی عمومی بای کارفرماهای خرد، دولت در قامت کارفرمایی بزرگ از سوی دیگر عالوه بر ». رابطه به صورت مشارکتی نیست

  « .کارفرماها و نظارت بر کارشان این وضع را سامان دهد

 وضعیت تعلیق
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کنند؛ این در حالی است که در قانون هم  می گوید که باید از تجربه دیگر کشورهای دنیا استفاده کرد و دید در این شرایط بحرانی چطور عمل  اجتماعی، او می اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تأمین

خارج از اراده کارگر است و در این   اند؛ یعنی شرایطی که  نام برده شده« وضعیت تعلیق»هایی از این دست با عنوان  قانون کار موقعیت35  و  15بینی شده و در مواد  هایی از این دست پیش موقعیت

انداز  سال رخ داده و حاال چشم پایان  هایی که وجود دارد، این است که این اتفاق در  یکی از نگرانی»: گذار معرفی کند بیمه بیکاری به بیمه ینکه افراد را برای گرفتن شرایط یا کارفرما باید حقوق بدهد یا ا

کند تا شاید در این شرایط دشوار  تی به بستن مدت زمان کوتاهی از کارهای تولیدی کمک های حمای هزینه و بسته باید با سوبسید، کمک در این شرایط این دولت است که . آینده هم بسیار سخت شده است

  «.سربگذرانند کارگران بتوانند حداقل زیست ممکن را تجربه کنند و این بحران  را هم از 

 

 !ی خالی کارگران و مزدبگیرانها تر شدِن سفره ای برای سودجویی محتکران و سودجویان و دلیلی دیگر برای خالی ویروس کرونا بهانه*

 .گوید ها ازجمله کولبری می رونق شدن بسیاری از فعالیت عبدهللا بلواسی با تاکید بر اینکه در مریوان، ماسک و دستکش نایاب شده و کارگران از این لحاظ مشکل دارند، از بی

عبدهللا بلواسی در این رابطه . آید ست که تجهیزات بهداشت فردی به راحتی گیر کارگران نمی ار کرده است؛ این درحالیخیلی از مشاغل را از رونق انداخته و کارگران بسیاری را بیک« کروناویروس»

 !های خالی کارگران و مزدبگیران تر شدِن سفره ای شده است برای سودجویی محتکران و سودجویان و دلیلی دیگر برای خالی ویروس کرونا بهانه: گوید می

به بهانه کرونا، سودجویان، ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی را به چندین : افزاید دادیم؛ می بستیم و این آفت بزرگ را به کشور راه نمی ینکه بهتر بود مرزهای خود را به روی چین میوی با بیان ا

 !ار دست به دست هم داد تا کارگران و مزدبگیران، نانی به کف نیاورند و نخورندهای بسی عدالتی در این بحران، بی. کاله ماند برابرقیمت فروختند و سود کردند اما سر کارگران بی

احتی در مریوان نیز مانند اغلب شهرهای کشور، ماسک و دستکش کمیاب شد و کارگرانی که مجبور بودند هر روز از خانه خارج شوند، نتواستند به ر: گوید او در ارتباط با شرایط کارگران مریوان می

 .های شریفی که پول و سرمایه نداشتند اما شرافت داشتند و ماسک تولید کردند و در همین مریوان، رایگان میان مردم توزیع کردند بهداشتی پیدا کنند اما بودند انساناقالم 

تا خود شهر ( بیست کلیومتر تا مریوان)های ترانزیتی مرز باشماخ  ا ماشینام« مردم به مسافرت نروید»شود که  های رسمی و مجاری خبررسانی اعالم می بارها از تریبون: بلواسی اضافه می کند

داری به  هایشان هستند و خودشان قربانیان نظام سرمایه ها نداریم چراکه بسیاری از آنها، دنبال یک نان بخور و نمیر برای خانواده ای از رانندگان این کامیون ما مردم مریوان گله! اند مریوان صف کشیده

شود که  ها، ناقل ویروس کرونا هستند؟ چرا وقتی به مردم توصیه می داند که چه تعداد از این ماشین ام، اما چه کسی می ام را ندیده روز است که خانواده 35گفت  آیند، یکی از این رانندگان می مار میش

 !آیند؟ های ترانزیت، بدون هیچ کنترلی به مریوان می مسافرت نروید، کامیون

 !بران را دریابیدکول

که نزدیک مریوان است، توسط « ته ته»اند؛ مثالً مرز کولبری  رونق شده ها، تعطیل و بی خیلی از شغل: پردازد بلواسی در ادامه به وضعیت اشتغال کارگران مریوانی و کردستانی بعد از شیوع کرونا می 

 .اند روزی مانده کردند، حاال بیکار و بی ته شده است و کولبرانی که پیش از این با عبور از مرز به سختی امرار معاش مینیروهای انتظامی ایران و کردستان عراق، از دو سمت محصور و بس

کنند، باید فکری به حال  و محصور میگذرانند و بنابراین وقتی مرزها را از دو س های بسیاری در کردستان از راه کول بُردن روزگار می شغل نیست اما خانواده« کولبری»کند که  وی البته تاکید می

 .های کولبر بکنند های خانواده معیشت و سفره

های بسیاری که از طریق کار فصلی، کولبری یا ساختمانی پیش از این، کسب درآمد  در کردستان، بیکاری زیاد بود؛ حاال کرونا هم مزید بر علت شده و خانواده: بلواسی در پایان اضافه می کند

 .تر است هایشان از همیشه خالی اند و شب عید، سفره ، حاال بدون درآمد ماندهکردند می
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 نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به سازمان عفو بین الملل پیرامون خطر فاجعه مرگ زندانیان در زندانهای ایران  - *

 اتحادیه آزاد کارگران ایران: از

 سازمان عفو بین الملل: به

گسترش شدید این بیماری به دلیل مخفی کاری حکومت در اعالم شروع ابتالی افراد به این . مستحضرید شیوع بیماری کرونا در ایران دارد به یک فاجعه انسانی بی سابقه تبدیل می شودهمانگونه که 

اینکه ابتال به بیماری تقریباً در کل کشور شیوع پیدا کرده است و جان میلیونها . ز دالیل دیگر بودویروس و عدم قرنطینه اولین شهر درگیر بیماری و همچنین تبادل ترابری مابین چین و ایران و بسیاری ا

نهای محیط زندا. اما در این میان شرایط زندانیانی که در زندان های کشور به سر میبرند بسیار وحشتناک تر است. انسان در معرض خطر مرگ قرار گرفته است خود یک فاجعه بسیار بزرگ است

در این مدت بارها از زندانیان در زندانهای مختلف کشور اخباری به بیرون درز کرده است که بسیار نگران . ایران ابداً بهداشتی نیستند و حکومت کمترین اهمیتی به سالمت و جان زندانیان نمی دهد

       می گیرد و هیچگونه وسایلی از جمله ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده دست در اختیار زندانیان قراراینکه اقدامات بهداشتی از قبیل ضدعفونی کردن محیط زندانها صورت ن. کننده است

 .ن کشور منتشر شده استاز طرف دیگر نیز اخباری مبنی بر ابتالی تعدادی از زندانیان به ویروس کرونا در چند زندا. نمی گیرد خود نشان از عدم توجه نهادهای زیربط به حفظ سالمت زندانیان دارد

و یا به مرخصی نفرستادن این زندانیان به شکل آشکاری در این میان تعداد زیادی از فعالین سیاسی نیز به اتهامات سیاسی و عقیدتی در زندانهای کشور محبوس هستند و حکومت با عدم آزادی آنها 

 .دشمنی خود با زندانیان سیاسی را بیشتر از قبل نشان داده است

اما در چنین شرایطی برای حفظ جان زندانیان، حکومت بایست تمامی زندانیان را یا آزاد . زندانی کردن افراد به اتهامات سیاسی و عقیدتی یک پدیده بغایت ضد انسانی است و باید از ریشه برداشته شود

 .کند و یا آنها را به مرخصی تا پایان دوران بحران به خارج از زندان بفرستد

از اینرو از تمامی سازمان های حقوق بشری و مدافع حقوق . به شدت نگران جان زندانیان هستیم و بیم آن میرود که حکومت در این شرایط بحرانی، زندانیان سیاسی را عامدانه به کام مرگ بفرستدما 

اری آکسیون های اعتراضی به اِعمال فشار به حکومت ایران اقدام نمایند و نگذارند که زندان های ایران انسان در سطح جهان درخواست داریم تا به هر شکل ممکن، چه از طریق ارسال نامه و یا برگز

 .در سکوت جامعه جهانی به قتلگاه زندانیان تبدیل گردد

 بیست و چهارم اسفندماه نود و هشت -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 ری بین المللیرونوشت به تمامی سازمانهای کارگری و نهادهای حقوق بش

 

 تجمع جوانان یاسوج مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد برای قرنطینه شهر  - *

ودشان دست واعالم کردند در غیراینصورت خاسفند، جوانان شهر یاسوج با تجمع مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد خواستار قرنطینه شهر برای مقابله با شیوع ویروس کرونا شدند  24روز شنبه 

 .به اقدام خواهند زد

 

 کرونا و معضالت كارگران ساختمانى  - *
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 كارگران ساختمانى در این روزها عالوه بر مشكل نداشتن شغل دائم،درآمد ماهیانه  ثابت و بیمه 

 .،دغدغه  بیمارى كرونا و مشكل بیكارى ناشى از آن را هم دارند

 سخن همکار

. بطورى كه وسیعترین حد بیكارى كارگران ساختمانى را شاهد هستیم. بصورت رسمى وجود ویروس كرونا در ایران را اعالم كردند سیل بیكارى كارگران هم شروع شداز روزى که رسانه هاى دولتى 

یى مشخص بصورت متراكم مى ایستند سپس تا لحظه غروب آفتاب كارگرانى كه همه روِز در محل ها. كارگرانى كه بصورت روز مزد نیروى كار خود را میفروشند آنهمدر بدترین شرایط وشدت کاری

یست و خرج خرید البسه ، دستكش هم به عهده خودشان مشغول كار میشوند آنهم در شرایطى كه بیمه ندارند حقوق روزانه شان با چانه زنى غیر منصفانه تعیین میشود، در محل كار از نهار خبرى ن

 .است

آنها از اینرو كه شغل دائم یا حقوق ثابت ندارند نمیتوانند از تعطیلى هاى گسترده اى كه در . ن در روزگار شیوع كرونا كمى متفاوت تر از دغدغه دیگر اعضاى جامعه استاما دغدغه هاى این زحمتكشا

از ترس شیوع كرونا خواستار تعطیلى اماكن عمومى، بخصوص محل هاى كار در واقع در وضعیتى كه اكثر اجتماع . صنعت ساخت ساز كشور به دلیل شیوع كرونا اتفاق افتاده است خوشحال باشند

 .ونا هستندخویش هستند كارگران ساختمانى به دلیل نبود بیمه و حقوق در روزگار تعطیلى بیشتر از بیمارى كرونا نگران بیكارى و بي پولى ناشى از كر

ن فسا افرادى كه در دوره نهفتگى ویروس كار بدنى سنگین و استراحت نامناسب داشته باشند در دوره بروز بیمارى وضعیت نامناسب تر از طرف دیگر بنا به گفته رئیس اداره درمان و بهداشت شهرستا

ها مشخص شده است با كمترین  حال باید نگریست كه كارگران روز مزد ساختمانى كه از طلوع آفتاب در محل هاى مخصوص تجمع كارگران كه توسط شهردارى. و حاد ترى را تجربه خواهند كرد

 .ویروس آنان را به آن دچار كرده است در چه رنجى هستندمیزان رعایت بهداشت تا غروب آفتاب به انتظار مینشینند هم از امكان باالى مبتال شدن به ویروس كرونا در هراسند هم از بیكارى كه این 

یارى از كارگاه هاى ساختمانى تعطیل و یا نیمه تعطیل مى باشند پس از اینروست كه ما شاهد وفور كارگران ساده در میادین شهرى هستیم مشاهدات میدانى نشان میدهد از ترس شیوع ویروس كرونا بس

 .كه این اتفاق موجب شده است تا كارگران به ناچار مزد كمترى را نسبت به بهمن ماه از كارفرما طلب كنند

 !جان کالم

 زها عالوه بر مشكل نداشتن شغل دائم،درآمد ماهیانه  ثابت و بیمه كارگران ساختمانى در این رو

 .،دغدغه  بیمارى كرونا و مشكل بیكارى ناشى از آن را هم دارند

 

 توانند در خانه بمانند چون دستمزد و بیمه بیکاری ندارند کارگران نمی  - *

آوریم، از جسم و جان خود حفاظت کنیم؛ البته اگر  رسد ما کارگران مجبور هستیم هم سر کار برویم و هم با پول ناچیزی که درمی میدولت باید به وظایف قانونی خود عمل کند؛ به نظر  :میکائیل صدیقی 

 !کاری باشد ولی برای از ما بهتران، هم تمهیدات بهداشتی هست و هم تعطیلی

: برای بخش عظیمی از جامعه کارگری کشور، قابل اجرا نیست،به خبرنگار رسانه ای گفت« درخانه بمانید»با توصیه اسفند، میکائیل صدیقی  از فعاالن کارگری کردستان در رابطه  24روز شنبه 

نی و پزشکی گیرد که بیکاری، فقر، عدم پوشش بیمه بیکاری و نبود خدمات درما درخواست دولت و مراکز درمانی کشور از مردم و کارگران جهت عدم حضور در اماکن عمومی در حالی صورت می

 .باری بر زندگی کارگران دارد مناسب، تاثیر فاجعه
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یا خدماتی از قبیل دستمزد، خواهد که در خانه بمانیم تا بتواند زودتر این بیماری را که شاید پیش از اینها با اتخاذ تدابیر درست، مهارشدنی بود، مهار کند ولی آ دولت از ما کارگران می: دهد وی ادامه می

توانند نانی بر سر  دانند که کارگران تنها با فروش نیروی کار خود، می مگر نمی! اند؟ آیا اصالً تصمیمی در این خصوص گرفته! اند؟ اری و وسایل بهداشتی به کارگران واقشار کم درآمد دادهبیمه بیک

 !بار باشد؟ تواند از لحاظ اقتصادی فاجعه یک روز کاری میدانند برای یک کارگر یا استادکار ساختمانی، از دست دادن  مگر نمی! های خود ببرند؟ سفره

 دانند که خیلی از کارگران حتی توان خرید یک ماسک و دستکش حفاظتی را هم ندارند؟ آیا نمی: دهد وی ادامه می

 .خوراکی، درمانی و نقدی در ازای روزهای تعطیلی کار استهای حمایت  به گفته صدیقی، وظیفه دولت در این شرایط، حمایت کامل از کارگران و قشر ضعیف جامعه و دادن بسته

 .هایشان بمانند های روحی بتوانند کنار خانواده تواند شرایط روحی مناسب برای آنها فراهم کند تا دور از استرس و ناراحتی دولت تنها با حمایت از کارگران و اقشار ضعیف می: کند وی تاکید می

آوریم،  رسد ما کارگران مجبور هستیم هم سر کار برویم و هم با پول ناچیزی که درمی دولت باید به وظایف قانونی خود عمل کند؛ به نظر می: دهد ، ادامه می«هم طبقاتی است کرونا»صدیقی با بیان اینکه 

 !تعطیلی از جسم و جان خود حفاظت کنیم؛ البته اگر کاری باشد ولی برای از ما بهتران، هم تمهیدات بهداشتی هست و هم

 !خواهند از شیوع بیماری کرونا جلوگیری کنند؟ های آنها نیست، چطور می وقتی هیچ نهادی به فکر کارگران و خانواده: کند وی در پایان اضافه می

 

 : کانون نویسندگان ایران  - *

  ابالغ اجرای حکم زندان سه عضو کانون نویسندگان ایران را محکوم می کنیم

های  با فرستادن ابالغیه 1389ی یک اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی در تاریخ بیستم اسفند  ع ویروس کرونا کشور ما را در بحرانی عمیق و فاجعه بار فروبرده است ، شعبهدر شرایطی که شیو

در این ابالغیه ها . برای اجرای حکم مجموعا پانزده سال و شش ماه زندان فراخوانده است، بکتاش آبتین و کیوان باژن را( مهابادی)جداگانه ، سه نویسنده ی عضو کانون نویسندگان ایران ، رضا خندان 

  . پنج روز مهلت داده شده است که خود را به شعبه ی یکم اجرای احکام واقع در اوین معرفی کنند( بیستم اسفند )به این سه نویسنده از تاریخ ابالغ حکم 

 امنیتی و قضایی این سه نویسنده ، در این مقطع زمانی که ویروس کرونا به شدت در حال گسترش و قربانی گرفتن است ، آیا معنایی جز این دارد که مسئولین عزم دستگاه قضایی برای زندانی کردن 

ای آشکار از پایبند نبودن این دستگاه به بدیهی ترین معیارهای اخالقی و  می خواهند منتقدین خود را به قربانگاه بفرستند ؟  صدور چنین حکم ها و ابالغیه هایی در دستگاه قضایی جمهوری اسالمی نشانه

عه ای انسانی زندانی کردن این سه نویسنده در شرایطی که هم اکنون ویروس کرونا سالمت و جان صدها زندانی را تهدید می کند و هرآینه ممکن است به فاج. ابتدایی ترین موازین حقوق بشر است 

و بکتاش آبتین دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هریک به شش سال  ( مهابادی)رضا خندان . امی جنایتکارانه است که وجدان بیدار جامعه در برابر آن سکوت نخواهد کرد منجر شود ، اقد

  . و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران این کانون به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده اند

 . ه ظلمی چنین آشکار اعتراض کنندویسندگان ایران صدور چنین حکم ها و ابالغیه هایی را محکوم می کند و از همه ی آزادی خواهان و نهادهای مدافع حقوق بشر انتظار دارد بکانون ن

زگرداندن  همه ی زندانیان ، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی که زیر فشار مضاعف هستند کانون نویسندگان ایران خواستار لغو حکم های صادرشده علیه این سه نویسنده ،ابطال ابالغیه های اخیر و با 

 .، به آغوش خانواده های آنان است تا از بروز فاجعه ای جبران ناپذیر در زندان های کشور ، جلوگیری شود

 1389اسفند  23
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 جان باختن بهیار بیمارستان گلسار رشت   - *

 .پرستار بازنشسته مرکز آموزش درمانی رازی رشت براثر بیماری حادتنفسی  جانش را ازدست داد بیمارستان خصوصی گلسار گیالن وناهید نوشاد، بهیار 

  .بدنبال شیوع ویروس کرونا به چهار نفر رسیداند و تعداد جان باختگان پرستار و کارکنان خدماتی بیمارستان های گیالن  پیش از دو نفر از واحد خدماتی این بیمارستان نیز جان خود را از دست داده

 معلم شاغل و بازنشسته براثر ابتال به کرونا 85جان باختن بیش از   - *

 .معلم شاغل و بازنشسته کشور براثر ابتال به کرونا جانشان را ازدست دادند 15اسفند، بیش از  24تا روز شنبه 

 

 شان قائل نیستدولت ارزشی برای جان کارگران وخانواده  - *

 «!درخانه بمانید»: شود مکرر بازپخش می  دهیم، یک توصیه چرخانیم یا به اخبار گوش می برای روزهای متوالی، هر زمان پیچ تلویزیون را می

و شاغالن به خصوص در بخش خصوصی، مجبورند هر روز بدون شود که کارگران  در حالی از همه بلندگوهای رسمی بر لزوم ماندن در خانه و خارج نشدن به جز در مواقع بسیار ضروری تاکید می

 ثبات کاری و نهادینه شدن قراردادهای موقت نیز موجب شده که یک کارگر شاغل نتواند به راحتی از مرخصِی بدون حقوق یا تعطیلی خودخواسته استثنا از خانه خارج شوند و سر کار بروند؛ رواج بی

 !خواهم سر کار بیایم، بعد از یک ماه، کاری دیگر وجود ندارد؛ چراکه به احتمال زیاد قراردادش بعد از سال جدید، تمدید نخواهد شد رگر بگوید که یک ماه نمیاستفاده کند؛ در واقع اگر یک کا

 !هایمان را آلوده کنیم رونا شویم و خانوادهنکند آلوده به ک: کنند روند، با اضطراب و نگرانِی دائم دست و پنجه نرم می در واقع این روزها، کارگرانی که سر کار می

 !شوند؟ های غیرضروری تعطیل نمی چرا کارگاه

ها و  های گذشته، خبرها حاکی از این بود که مغازهبا اینهمه، علیرغم انتقادات بسیار به شرایط کاری کارگران، هیچ تصمیمی برای کاستن از سطح خطرات در محیط کار اتخاذ نشده است؛ در روز

شود  ها را ببندند و در خانه بنشینند اما مشخص نیست چرا اعالم نمی روشندگان اقالم غیرضرور مانند فروشندگان لوازم خانگی، کیف و کفش و البسه، خودرو و لوازم لوکس، بهتر است درب مغازهف

تشان در این برهه بحرانی، حیاتی نیستند نیز تعطیل کنند و به کارگران مرخصی با حقوق بدهند؟ به عبارت واحدهای تولیدی این کاالها مانند کارخانجات تولید البسه، لوازم خانگی و خودرو که محصوال

  .جات دهندتوانند تعطیل یا الاقل نیمه تعطیل کنند و کارگران خود را از ترس همیشگی کروناویروس ن دیگر، همه واحدهای تولیدی به جز واحدهای تولید مواد غذایی، دارویی و بهداشتی، می

های انسانی است و در شرایطی که کاالها و خدمات غیرضروری، این روزها بازاری برای عرضه و فروش ندارند،  در واقع اگر تنها راِه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، کاستن از سطح تماس

اند، بلکه بسیاری از آنها به شیفتی کردن کار کارگران یا حتی کاهش ساعات کار، تن  نها این واحدها تعطیل نشدهحال اینکه نه ت. تواند از میزان خطرات بالقوه بکاهد تنها راهی است که می« تعطیلی»

و « عالی حفاظت فنیشورای »ها، قبل از هرچیز به عدم برگزاری  های کار نظارت دارند؛ همه این تعلل ها و محیط اند و مشخص نیست تا چه میزان بازرسان کار، بر ضدعفونی کردن کارگاه نداده

 .گردد آور در رابطه با ایمنی و بهداشت کار در زمان بحران بازمی های الزام صدور دستورالعمل

است؛ این در حالیست که  ای نداشته در یازدهم شهریور ماه سال جاری برگزار شده است و پس از آن، این شورا هیچ جلسه( یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه)ظاهراً آخرین جلسه شورای عالی حفات فنی 

جانبه است، بایستی در شرایط بحران  شورای عالی حفاظت فنی که شورایی سه. ایمنی و بهداشت کار و بایدهای آن، وظیفه غیرقابل انکار این شوراست( 84تا  95مواد )براساس الزامات قانون کار 

 .ها ابالغ نماید االجرا به همه کارگاه زمهای ال تشکیل جلسه بدهد و الزامات ایمنی را به صورت دستورالعمل

 گوید؟ قانون چه می
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جهت تامین حفاظت )هائی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی  برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل: گوید قانون کار می 95بد نیست به قانون کار نگاهی بیندازیم؛ ماده 

ها، کارفرمایان، کارگران و  شود، برای کلیه کارگاه تدوین می( ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار های حرفه جهت جلوگیری از بیماری)رمان و آموزش پزشکی و وزارت بهداشت، د( فنی

 .کارآموزان الزامی است

 .باشند بهداشت کار می های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و کارگاه -تبصره 

 :گردد باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می های حفاظت فنی می نامه شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین: ، ترکیب این شورا مشخص شده است96در ماده 

 وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود - 1 

 معاون وزارت صنایع - 2 

 معاون وزارت صنایع سنگین  -3 

 معاون وزارت کشاورزی - 4 

 معاون وزارت نفت - 5 

 معاون وزارت معادن و فلزات  -6 

 معاون وزارت جهاد سازندگی  -7 

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - 9 

 های فنی دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته - 8 

 دو نفر از مدیران صنایع - 15 

 دو نفر از نمایندگان کارگران - 11 

 مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود  -12 

 -ایط خاص استکه بحران کرونا، مصداق عینی و مسلِم شر –را در صورت لزوم و در شرایط خاص « کارشناسان»ای نیز دارد که امکان بهره بردن از نظرات کارشناسِی  این ماده قانونی، تبصره

 .فراهم کرده است

های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر  نامه تواند برای تهیه طرح آئین پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می -1تبصره

 .کیل دهدهای تخصص مرکب از کارشناسان تش وظایف مربوط به شورا، کمیته

 !دهد؟ چرا شورای عالی حفاظت فنی تشکیل جلسه نمی
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بینی شده در قانون، برای حفاظت از جان  های پیش دهد؟ چرا از ظرفیت سوال اینجاست که چرا علیرغم بحرانی بودن اوضاع و ترس هرروزه ی کارگران، شورای عالی حفاظت فنی تشکیل جلسه نمی

 !شود؟ کارگران استفاده نمی

زنی جمعی و فردی بر سر حفاظت از جان خود را ندارد اما این وظیفه وزارت کار است  های صنفی مستقل و نیرومند، توان چانه ط فعلی، طبقه کارگر ایران به دلیل عدم برخورداری از تشکلدر شرای

های غیرضروری موقتاً تعطیل شوند و  هایی مانند اینکه کارگاه ای الزم را صادر کند؛ دستورالعمله که فوری جلسه شورای عالی حفاظت فنی را با حضور نمایندگان کارگری برگزار نماید و دستورالعمل

 .های بهداشتی الزم را اجرا نمایند های ضروری نیز در صورت امکان، کار را شیفتی کنند و تمام دستورالعمل به کارگران مرخصِی با حقوق بدهند؛ کارگاه

 اسفند 25بتاریخ بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده 

 

 اخراج کارگران به واسطه اپیدمی کرونا خالف قانون است  - *

 .کار را یک جانبه خاتمه داده و کارگران را اخراج کنندیک حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است کارفرمایان نمی توانند با استناد به بروز اپیدمی کرونا و به تبع آن تعطیلی کارگاه، قرارداد 

 :دمحم شریف شاهی حقوقدان عمومی و استاد حقوق کاردانشگاه اصفهان بقرارزیراست اسفند یک رسانه با 25گفتگوی  روز دوشنبه متن 

 در این خصوص نظر شما چیست؟. اند دانسته اند و با استناد به قوه قاهره خاتمه قراردادها از جمله قراردادکار را قانونی و ممکن دانسته( قوه قاهره)وقوع کرونا را عده ای مصداق فرس ماژور 

منتهی توسل به آن را جهت خاتمه دادن به قراردادهای کار با استناد به قانون کار قانونی و موجه . می دانم( قوه قاهره خارج از اراداه طرفین قرارداد)من نیز بروز کرونا را از مصادیق فرس ماژور 

. است، اما از قواعد حقوق خصوصی تبعیت نمی کند و تابع قواعد و استانداردهای خود است( کارگر و کارفرما)کار اگرچه قراردادی بین اشخاص خصوصی باید توجه داشته باشیم که قرارداد . نمی دانم

 .قرارداد برای تقویت امنیت شغلی کارگران است" تعلیق"از جمله این قواعد پیش بینی وضعیت 

یکی از مصادیق . کار داللت بر وضعیتی دارد که انجام تعهدات یکی از طرفین رابطه کار اعم از کارگر یا کارفرما بنا به جهاتی به طور موقت متوقف شودقانون  14تعلیق طبق تعریف مندرج در ماده 

بینی که وقوع آن از اراده  وه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیشدر موردی که به واسطه ق: قانون کار تصریح می کند 15ماده . است" قوه قاهره"یا " فرس ماژور"قانون کار  15تعلیق بر اساس ماده 

شود به  کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل میطرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن شود، قراردادهای کار با 

 .تشخیص موارد فوق با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است. یدآ حال تعلیق درمی

 اثر این تعلیق چیست؟

 25گر حق دارد به کار خود بازگردد و کارفرما طبق ماده اثر تعلیق این است که قرارداد کار خاتمه پیدا نمی کند و پس از رفع مانع، در حال حاضر کرونا، رابطه کار به حالت سابق بازگشته و کار

در حکم اخراج غیر موجه بوده و کارگران می ...( تداوم مانع، حادث شدن مانع جدید، ورشکستگی و )پذیرش نکردن کارگر از جانب کارفرما بدون عذر موجه . قانون کار مکلف است کارگر را بپذیرد

 .و طرح دعوی به کار خود بازگردند( هیئت های تشخیص)توانند با مراجعه به اداره کار 

زایا را پرداخت کند و این به معنی ضرر بیشتر و احتماال ر کارفرما نتواند قرارداد را خاتمه دهد به این معنی است که باید در این شرایط اضطراری که کارگاه تعطیل می شود به کارگران حقوق و ماگ

 آیا این تحمیل قانونی غیر منطقی نیست؟. ورشکستگی تعدادی از کارفرمایان خواهد بود

قاعده این است در صورتی که کارگر کاری انجام ندهد حقوق و . به این معنی که کارگر در عوض کاری که انجام می دهد حقوق و مزایا دریافت می کند. قرارداد کار قراردادی معوض است. خیر

 .(دارداگرچه استثنائاتی هم وجود ) در مورد تعلیق هم، چنین حکمی وجود دارد. مزایایی دریافت نمی کند



9318 اسفند – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در                                                                                                                                                                85     
 

 

طبیعی است که بروز فرس ماژور سبب ضرر کارفرما هم شود و . فایده تعلیق این است که قرارداد بنا به موانع موقتی خاتمه نیابد نه اینکه لزوما به کارگر در قبال کار انجام نشده حقوق پرداخت شود

این دلگرمی را برای . تعلیق راه حل بینابینی است. بنگاه های اقتصادی و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری را نتیجه دهدالزام او به پرداخت حقوق به کارگران می تواند آثار مخربی مانند ورشکستگی 

 .کارگر ایجاد می کند که پس از رفع مانع می تواند به کار خود بازگردد

 در ایامی که کارگر به جهت تعلیق بیکار است حق برخورداری از بیمه بیکاری را دارد؟

. ارد که به آنها نمی پردازمچنانچه ذکر شد قاعده پرداخت نکردن حقوق و مزایا به کارگر در حالت تعلیق است، البته در قانون کار استثنائاتی هم در این خصوص وجود د. مصادیق تعلیق متعدد است

قانون بیمه بیکاری سازمان تامین  2ماده  2ین اپیدمی کرونا، سازمان تامین اجتماعی بر اساس تبصره منتهی در مورد تعلیق به واسطه بروز فرس ماژور و حوادث خارج از اراده طرفین مانند هم

 :در این تبصره ذکر شده است. اجتماعی مکلف به پرداخت بیمه بیکاری به کارگران است

امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده  شوند با معرفی واحد کار و  بیکار می ... و سوزی   بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش"

 ".خواهند کرد

ونا از مصادیق فرس ماژور و بندی نهایی، کر در یک جمع. قانون کار است 15توجه داشته باشیم بیکاری اعم از بیکاری قطعی به واسطه خاتمه قرارداد کار یا بیکاری موقتی بنا به تعلیق مندرج در ماده 

همچنین اخراج کارگر با استناد به اپیدمی کرونا غیرقانونی است و در صورت اخراج، کارگر حق دارد به اداره کار (. قانون کار 15ماده )حوادث غیرمترقبه خارج از اراده کارگر و کارفرما است 

تعطیلی کارگاه ها نیز بنا به ضرورت های ناشی از اپیدمی کرونا مصداق تعلیق است و کارفرمایان . سته الزام، بازگشت به کار کندمراجعه و طرح دعوی اخراج غیر موجه به طرفیت کارفرما با خوا

 .ران استیکاری به کارگالزامی به پرداخت حقوق به کارگران ندارند، بلکه در این مورد و در صورت بیکاری کارگران سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت بیمه ب

بیکاری معادل حقوق دریافتی کارگر نیست و در این شرایط  در پایان به کارفرمایان توصیه می کنم تا زمانی که توان دارند از توسل به تعلیق و قطع حقوق کارگران پرهیز کنند، که در هر صورت بیمه

 .با در خانه ماندن کرونا را شکست دهیم دشوار باید همه یاور یکدیگر به ویژه گروه های آسیب پذیرتر جامعه باشیم و

 

 گیری زنجیره کرونا درعسلویه بی اعتنایی به شکل - *

صنعتی عسلویه و پارس جنوبی اتخاذ نشود، با توجه به وضعیت و شرایط حاضر استان بوشهر و سایر نقاط کشور اگر تصمیمات قاطعی در مورد ترددها و ورودی و خروجی به ویژه در منطقه »

 «.شوربختانه زنجیره کرونا شکل خواهد گرفت و روزهای سختی در پیش خواهیم داشت

هزار نفر به این منطقه شده که این تمرکز  65اسفند،میزان سرمایه گذاری صنعت نفت در عسلویه و درآمدهای حاصل از آن موجب سرازیر شدن جمعیتی بالغ بر  25بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 ...ودنمایی می کندابتدا نگرانی ها و چالش های زیادی به همراه داشته و امروز با شیوع ویروس کرونا در کشور این نگرانی بیش از پیش در میان مردم بومی خ جمعیتی از

ردم نگران انتقال ویروس کرونا از طریق کارکنان نفت در منطقه بوده از این حیث م. در شرایط فعلی مرزی بین کارکنان پارس جنوبی و ساکنین مناطق پیرامونی نیست و همچنان مراوداتی وجود دارد

  .و همچنین کنترل مسیرهای زمینی منتهی به عسلویه هستند( کانون بیماری)و به همین خاطر نیز خواستار توقف پروازها از شهرهای آلوده 

قطع شود و برای اینکه این اتفاق بیفتد و بیماری ریشه کن شود الزم است تردد در سطح شهرها به حداقل برسد؛ بر این متولیان سالمت می گویند برای شکست ویروس کرونا باید زنجیره ی انتقال آن 

  .اساس نیز مردم را به ماندن در خانه دعوت می کنند تا زنجیره انتقال قطع شده و بیماری شیوع پیدا نکند
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اما قرنطینه خانگی چقدر می تواند در قطع . با راه اندازی گروه های خودجوش و کمپین هایی، مردم را به قرنطینه خانگی تشویق می کنند در همین راستا فعاالن اجتماعی و گروه های مختلف مردمی

 زنجیره انتقال ویروس خطرناک و سریع االنتشار کرونا در منطقه خاص و استراتژیک عسلویه اثرگذار باشد؟

به طور نسبی هر خانواده حداقل یک نفر شاغل دارد که باالجبار هر روز به محل کار مراجعه کرده و . ونا را سخت می کند، حضور افراد در محل کار استیکی از معضالتی که امکان قطع زنجیره کر

  .در معرض تهدید قرار دارد

اما آنچه از شواهد . به محل کار مراجعه نکنند و تدابیر الزم در این زمینه اتخاذ شده استمسئولین شرکت های پارس جنوبی می گویند به نیروهای ساکن در شهرهای آلوده ابالغ شده تا اطالع ثانوی 

  .برمی آید این است که رفت و آمد این کارکنان همچنان ادامه دارد

همکار من از شهری می آید که باالترین درصد شیوع "ضعیت می گوید او در تشریح این و. یکی از افراد شاغل در پارس جنوبی می گوید همه آنچه مسئولین می گویند در مقام عمل رعایت نمی شود

چگونه به قرنطینه خانگی و ماندن در خانه تاکید می شود ولی من باالجبار باید به محل کار بیایم و صبح تا شب در کنار کسی کار کنم . کرونا را دارد، من باید از کجا بدانم او ناقل ویروس هست یا خیر

طینگی را تحمل می کنند نیز در خطر به دلیل دوره نهفتگی ویروس مورد شک و تردید است و در صورت مبتال بودن نه تنها سالمت من، بلکه سالمت خانواده ی من که شرایط سخت قرنکه سالمت او 

 ".است؟ در چنین شرایطی قرنطینه خانگی هم اقدام عبث و بیهوده ای به نظر می رسد

این صورت زنجیره کرونا قطع که  در خانه ماندن زمانی اثرگذار خواهد بود که کل اعضای خانواده در منزل بمانند یا حداقل سالمتی همکاران در محل کار محرز باشد؛ در غیر او اعتقاد دارد که تشویق

 .نمی شود تازه حلقه جدیدی نیز به آن افزوده می شود

اگر یک بازدید میدانی از شرکت ها و ! ده در مراجعه به چند شرکت مستقر در منطقه، خطاب به مسئولین می گوید؛ اینگونه که می گویید نیستدر این ارتباط یکی از تأمین کنندگان مواد ضدعفونی کنن

  .پروژه ها داشته باشید متوجه خواهید شد آنچه گفته می شود با واقعیت فاصله دارد

بدون اینکه . رکنان مشکوک به عالئم کرونا، به جای اعزام به مراکز درمانی و تحت مراقبت قرار گرفتن بالفاصله به مرخصی اعزام می شوداو در ادامه می گوید من با چشم خود دیدم چطور یکی از کا

 .را تهدید می کندزیادی  از خود بپرسند چگونه می خواهد به شهر و دیارش برگردد؟ او چه با اتوبوس و چه هواپیما بخواهد برگردد به عنوان فرد ناقل، سالمت افراد

به ویژه در منطقه صنعتی عسلویه و پارس جنوبی در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت و شرایط حاضر استان بوشهر و سایر نقاط کشور اگر تصمیمات قاطعی در مورد ترددها و ورودی و خروجی 

 .خواهیم داشتاتخاذ نشود، شوربختانه زنجیره کرونا شکل خواهد گرفت و روزهای سختی در پیش 

 

 جان جعفر عظیم زاده در خطر است  - *

ایشان به دلیل فعالیتهای کارگری به اتهام واهی اقدام علیه امنیت کشور به شش سال زندان محکوم . جعفر عظیم زاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در بند هشت زندان اوین زندانی است

روزه دچار صدمات جسمی  64در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و در طول اعتصاب غذای بسیار سخت  85ال جعفر عظیم زاده در س. گردید

 87مشکالت قلبی تحت مداوا بود تا اینکه در تاریخ نهم بهمن ماه تا مدتها برای خونریزی روده و . از همان دوران اعتصاب غذا به بعد به مشکالت جدی قلبی و گوارشی و کلیوی مبتال گردید. شدیدی شد

 .دوباره دستگیر شد و برای ادامه تحمل حکم شش سال زندان به زندان اوین منتقل شد

دستبند و پابند و با هزینه خود زندانی به بیمارستان می برند از رفتن به  در طول بیشتر از یکسال گذشته جعفر در اعتراض به برخورد تحقیر آمیز با زندانیان در حین انتقال به بیمارستان که زندانیان را با

 .بیمارستان برای ادامه مداوا خودداری نموده است
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 .ندان تأکید دارداین در حالی است که گزارش بهداری زندان بر ضرورت درمان مشکالت قلبی و خونریزی شدید روده و بیماری کلیوی وی در بیمارستان خارج از ز

ر در اماکن شلوغ و رعایت بسیار جدی بهداشت فردی در شرایط حاضر که شیوع بیماری کرونا سرعت بسیار زیاد به خود گرفته است و توصیه های بهداشتی تأکید بر ماندن در خانه و پرهیز از حضو

 .ی افراد استو ضدعفونی مداوم دست ها و محیط زندگی دارد، محیط داخل زندانها ناامن ترین جای ممکن برا

دانیان به ویروس مبتال گردد تمامی آن بند و یا کل زندان به محیط زندانها به هیچوجه بهداشتی و سالم نیست و تراکم زندانیان در محیطی کامالً محصور سبب می گردد که چنانچه به هر دلیلی یکی از زن

ازی فرد مبتال وجود ندارد و وسایل بهداشت فردی از قبیل ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده ی دست در اختیار زندانیان قرار چون عمالً هیچ امکانی برای جداس. قتلگاهی برای زندانیان بدل شود

ت مشترک از آن استفاده می کنند و به صور البته حتی در صورت وجود این امکانات، وقتی در داخل بندی که بیشتر از یکصد زندانی در آن حضور دارند تنها سه توالت و روشویی که همگی. ندارد

با توجه به گفته کارشناسان پزشکی این بیماری پس از چند روز از ابتال عالئم . وسایل آشپزی و سالن مشترک بسیار محدود وجود دارد چطور می شود انتظار داشت که بیماری به دیگران سرایت نکند

 .یگران سرایت خواهد کردخود را نشان می دهد و پیش از بروز عالئم قطعاً به د

ی مبتال گردد به راحتی از طریق آشپزخانه زندان یا نگهبانان و یا زندانیان با خارج از زندان در تماس نیستند اما کادر زندان که هر روز به خارج از زندان رفت و آمد دارند و اگر یکی از آنها به بیمار

 .ارتباط و مراوده با آنها قرار دارند این بیماری می تواند به سادگی به زندانیان سرایت کندکادر اداری که زندانیان به صورت روزانه در 

کلیوی و مانند جعفر عظیم زاده که مشکالت جدی قلبی و با توجه به اینکه خطر مرگ در این بیماری برای افرادی که از قبل به مشکالت جسمی دیگری مبتال باشند بسیار باال و جدی است پس افرادی 

 .خونریزی شدید روده دارد شاید توان مقابله با این بیماری در صورت ابتال به آن را نداشته باشد

د دارد و این بخشنامه یانی که بیماری های حاد دارند تأکیطی بخشنامه ای که در هفتم اسفند از سوی رئیس قوه قضائیه مبنی بر به مرخصی فرستادن زندانیان صادر شده است به صراحت بر اولویت زندان

 با وجود اینکه جعفر عظیم زاده سرپرست خانواده است و همسر و دو فرزند وی در این شرایِط بحران بیماری به شدت به وجود او نیاز دارند،. هر چه سریعتر باید درمورد جعفر عظیم زاده اِعمال گردد

 .خود وی و همچنین خانواده اوستپس عدم موافقت با مرخصی جعفر به معنای به گرو گرفتن زندگی 

ن باید آنها را آزاد کنند و یا به مرخصی تا پایان دوران بحران قوه قضائیه و مسئولین اداره زندانها با توجه به شرایط حاد و خطرناک گسترش این بیماری و برای جلوگیری از فاجعه و مرگ و میر زندانیا

 .بفرستند

 .هر چه سریعتر باید آزاد گردد و یا به مرخصی فرستاده شودجان جعفر عظیم زاده در خطر است و 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

 89اسفند  25

 

 اتیدولت عاجز از توزیع داروی کرونا،تجمع بیماران کرونایی ونزدیکانشان برای تهیه دارو وگسترش شیوع ویروس علیرغم شعارها مانورهای تبلیغ  - *

ماسک پیدا ». او نه ماسکی بر صورت دارد و نه با دستکشی دستانش را پوشانده است. گوید مبتال به کروناست آید و کیسه داروها در دستانش است، می ط بیرون میاحمد که خوشحال از داخل حیا»

 «.سازه شه و دستکش هم به دستام نمی نمی

و ( که در خانه بستری هستند)بیماران مبتال به کرونا « کعبه آمال»ابان ولیعصر چند روزی است که به حیاط ساختمان دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی بهشتی نرسیده به پل پارک وی در خی

های مرجع  وخانهعنوان یکی از دار  دنبال داروهای کرونا در سطح شهر به حدی است که مسئوالن داروخانه کاظمی به  کنندگان سرگشته و خسته از گشتن به تعداد مراجعه. هایشان بدل شده است خانواده
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انواع سرطان، بیماران )کنندگان به داروخانه که معموال دنبال داروهای خاص  اند حیاط کناری داروخانه را به دریافت داروهای بیماران مبتال به کرونا اختصاص دهند تا مراجعه پایتخت مجبور شده

 .تفکیک شوند کنندگان برای دریافت داروهای کرونا، هستند از مراجعه...( هموفیلی و

هر فردی که از در آهنی حیاط عبور کند باید پشت در کانکس . «(کرونا) 18 -محل توزیع داروهای کووید »: اند، کاغذ سفیدی نصب و نوشته شده روی دیوار کانکسی که در گوشه حیاط دانشکده گذاشته

در بین آنها  افرادی هستند همچون احمد که وقتی خوشحال از داخل حیاط . ای در آن چشم انتظار گرفتن دارو هستند صلهنفر، کیپ و بدون هیچ فا35ای رنگ داخل صف طوالنی بایستد که بیش از  قهوه

و دستکش هم به دستام شه  ماسک پیدا نمی». او نه ماسکی بر صورت دارد و نه با دستکشی دستانش را پوشانده است. گوید مبتال به کروناست آید و کیسه داروها در دستانش است، می بیرون می

ام، یعنی  شده که دارو گرفته 3صبح اومدم اینجا و االن ساعت نزدیک 11از ساعت »: گوید کند و می های ساعتش را نگاه می او در پاسخ به این که چقدر منتظر گرفتن دارو بوده است، عقربه« .سازه نمی

گم یعنی واقعا تمام تهران، خونه ما تهرانسره   روز تمام تهران رو گشتم تا آدرس اینجا رو بهم دادن، تمام تهران که می2ه باز اینجا پیدا شد، ساعت منتظر بودم، البته خدا پدر و مادرشون رو بیامرز4حدود 

 «.هم دادشه تا این که آدرس اینجا رو امروز یکی از دکترهای داروخانه هالل احمر ب جا نه تو داروخانه دولتی و نه خصوصی پیدا نمی و دارو هیچ

کردم، بعد تب کردم و وقتی رفتم  روزی هست مریضم، اول سرفه شدید می3». کند های بلند سیاهش روی صورتش خودنمایی می های عرق نشسته و زردی چهره حتی با وجود ریش اش قطره روی پیشانی

باشند رو بستری 85ام کنن تنها افرادی که زیر تونن بستری بود بهم گفتن که تو بیمارستان نمی 81خونم  بیمارستان میالد آنجا بهم گفتن که مشکوک به کرونا هستم و تست گرفتن ولی چون اکسیژن

 .«کنن، گفتن باید در خونه استراحت کنم و فقط بهم دارو دادن که اینها رو هم با بدبختی پیدا کردم می

روزه که اسیر شدم، من به جز مادرپیرم کسی رو تو 3تا دونه قرص 15برای این »: گوید آورد و می روی آن حک شده بیرون میای که آرم دانشگاه بهشتی  او یک ورقه داروی تامی فلو را از داخل کیسه

 «.تهران ندارم و خودم مجبور شدم بیام دنبال داروم

اند و منتظرند تا در آهنی باز شود و کسی شماره  یابان ولیعصر پراکنده در پیاده رو پخش شدهتر از در حیاط دانشکده، کنار جوی خ شوند که تا یک کوچه پایین کند زنان و مردانی دیده می تا چشم کار می

خیابان ولیعصر  های اطراف و کنار البته تعدادی از افراد هم در کوچه. نفر هم بیشتر است155جمعیتشان از . آنها را فریاد بزند تا به صف انتظار دارو در داخل حیاط اضافه و امیدوار به گرفتن دوا شوند

بیماران و (. بعدازظهر3تا ساعت )دهد  را نشان می 515ها روی کاغذی نوشته شده که عدد  های آهنی، لیست بلندباالیی از نام کنار در دانشکده پشت نرده. شان هستند هایشان در انتظار نوبت در ماشین

هزار تومان برای یک ورق 55حدود )را اینجا به قیمت دولتی ... توانند داروهای تامی فلو، اوسلتامیویر و شده پزشک عفونی می سخه مهراند با ن شان به کرونا مبتال شده هایی که یکی از عزیزان خانواده

 .ر هستند و باید در خانه استراحت کنند، کامال متفاوت استشود ولی داستان کسانی که بیما صورت رایگان به بیماران مبتال به کرونا داده می ها به البته دارو در بیمارستان. دریافت کنند( تایی تامی فلو15

های خانه  روز پیش مبتال شده و حاال در یکی از اتاق2برادرم از »: گوید دهد و می نژاد را نشان می لیست انتظار، دختر جوانی است که برای تهیه داروی برادرش آمده، نسخه بیمارستان لبافی 394شماره

همان بیمارستان هم دارو را نداشت  شود، بیمارستان اعالم کرده که جایی برای بستری کردن ندارند و باید در خانه بماند و بعد به او دارو دادند ولی جالب است که داروخانه داری میبه حالت قرنطینه نگه

فلو نداشتند و همگی یا اعالم  روز کلی داروخانه دانشگاهی رفتیم که هیچ کدام تامی 2درم در این من و پ. ساعت است که منتظرم تا دارو را تهیه کنم 3ام اینجا و بیش از  روز آمده2و حاال بعد از 

حیاط را ببینید که شما صف داخل . گیرند بینید، االن کسی در همین جمع کرونا داشته باشد، همگی می اند یا این که ندارند و در نهایت آدرس اینجا را دادند ولی شرایط را که می کردند که تمام کرده می

ها را  عفونی نبود، حاال هم که دارو نیست؛ چرا فقط یک داروخانه در این تهران درندشت باید داروهای مریض چیز هست؟ اول ماسک و مواد ضد  گویند همه اند، چرا مسئوالن می چقدر تو هم توهم ایستاده

 «داشته باشد؟

 روز 2عموم که هفته پیش کرونا گرفته بود . داغ مرگ بیماران کم هست حاال برای دوا درمان هم باید سرگردان باشیم»: گوید شود و می ، وارد بحث میدر این بین مرد جوانی که لباس مشکی به تن کرده

ایتخت را زیرپا گذاشته آدرس داروخانه شهید کاظمی را به او داروخانه پ14، 13گوید بعد از این که  است و می 475اش شماره« .ام پیش فوت شد و حاال برای داروهای پدرم از شهریار به تهران آمده

آبان، داروخانه میدان فردوسی و کلی داروخانه دیگه رو گشتم آخر سر یکی از پزشکان داروخانه 13فروردین، هالل احمر، 22های  صبح زود از شهریار آمدم تهران و تا قبل از ظهر داروخانه»: اند داده

 «.االن یک ساعتی هست که منتظرم تا نوبتم بشودبهم گفت بیام اینجا و 
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کنند و وقتی تهران هم آوردیمش گفتن باید در خانه  های شهریار گفتن مریض قبول نمی متر بیشتر نیست و اصال اتاق مجزایی نداریم که پدرم را آنجا نگهداری کنیم ولی بیمارستان55خانه ما » :گوید او می

 «.ام، مادرم دیابت دارد و االن نگران او هم هستم خدا ما امکاناتش رو نداریم، من یک کارگر ساده تراشکاری بابا به. یم تو خونه مراقبش باشیماستراحت کند و االن مجبور هست

در این بین . اند نفری به لیست اضافه شده65دود یک ساعت رسیده است، یعنی در مدت ح 593اند به  شان را برای گرفتن داروی کرونا نوشته عصر شده و تعداد افرادی که نام4های ساعت نزدیک  عقربه

مأمور رو به . کند را صدا می395دست، شماره  شود و سرگرد پلیس فهرست به در آهنی دانشکده نیمه باز می. نفر هم برای ایستادن در صف نهایی گرفتن دارو خوانده شده است55البته شماره حدود 

بابا از هم دور شید، چرا جلوی در تجمع کردید؛ شما که یا خودتون مریض هستید؟ یا عزیزتون » :زند اند، فریاد می متر کنار هم ایستاده5، 4شوند و در فضایی حدود  نفری می15جماعت جلو که بیش از 

« .بخشید آقای پلیس دارو برای همه هست؟ تا کی شما باز هستید؟ من تازه رسیدمب»: پرسد خواهد در را ببندد که زن جوانی از نگرانی می آورد و می او ماسک خود را باالتر می« کنید؟ چرا رعایت نمی

 «.شب هستیم9نگران نباش خواهر دارو برای همه هست و ما هم تا »

هستند که تا پیش از این برای درمان عفونت حاد « ویروسی ضد»شود و در واقع داروهای  داروی تامی فلو یا اوسلتامیویر که از سوی پزشکان عفونی برای بیماران مبتال و مشکوک به کرونا تجویز می

هم ( 18-کووید)های جهانی برای بیماران مبتال به کرونا  های وزارت بهداشت و بر اساس تجربه اند و حاال باتوجه به دستورالعمل  شده از سوی پزشکان تجویز می B و A تنفسی مانند آنفلوآنزای نوع

ترین دارو  عنوان اصلی تامی فلو به. را مصرف کنند( ساعت12هر )قرص  2روزه روزانه 14تا  15کنند تا در یک دوره  شدت بیماری آن را به افراد تجویز می فونی بسته بهپزشکان ع. شوند نسخه می

وزها داغ داغ شده است و همزمان با افزایش تعداد مبتالیان به کرونا و مرگ اش در همین ر هزار تومان است؛ ولی بازار داللی55شود و قیمت دولتی این دارو حدود  تایی عرضه می15های  در ورقه

 .میلیون تومان هم رسیده است 2بیش از ( قرص15)کند؛ تاجایی که حاال به ورقی  افراد، قیمت بازار سیاهش افزایش پیدا می

ام را پنجشنبه گذشته با سرفه شدید و تنگی نفس بردیم بیمارستان شهدای یافت آباد و آنجا  ساله63پدر »: گوید ، میاست 455اش مرد جوانی که برای گرفتن داروی پدرش به داروخانه کاظمی آمده و شماره

وهایش را نداشت ولی جلوی در داروخانه خود بیمارستان هم دار. هایش را گرفتند و اعالم کردند که کرونا دارد ولی گفتند که بهتر است در خانه استراحت کند تا بیمارستان، و دارو دادند عکس ریه

اش را گرفتم که اگر دارو را پیدا نکردم بهش زنگ بزنم و شاید باور نکنید دیشب که تماس  فروخت و من شماره هزار تومان می555بیمارستان، مردی ایستاده بود که هر ورق دارو را یک میلیون و 

 «.فروشد هزار تومان دارو را می955من گفتم پدرم حالش خوب نیست گفت آخرش یک میلیون  میلیون تومان شده است، بعد که2گرفتم گفت قیمت یک ورق قرص 

به خیلی از ام  من و خانواده. ام سال دارد دنبال دارو آمده75من برای مادرم که »: گوید است، درباره دالالن داروهای کرونا می 455اش  گوید از پیش از ظهر به اینجا آمده و شماره زن میانسالی هم که می

سؤال من . هزار تومان بود255و میلیون2تا 655ها به ما دادند و قیمتی که ما گرفتیم بین یک میلیون و  ها سر زدیم ولی هیچ جا رو پیدا نکردیم تا این که آدرس چند تا دالل رو جلوی بیمارستان داروخانه

ها دارو تهیه کنند؟ ترس مریضی و استرس بیمار شدن خانواده و نگرانی بیمار عزیزی مثل  چرا مردم باید برن از ناصرخسرو و داللها و بازار سیاه هست؟  این است اگر دارو نیست چرا دست این دالل

ترس مردم باشه نه این که من که بیمار تو خونه دارم و ها در دس وخانهمادر کم هست که باید در به در دارو هم بشویم؟  چرا زودتر به فکر خرید یا تولید این داروها نیفتادن؟ االن این دارو باید تو همه دار

 «.خودم هم ممکن است مریض شده باشم تو شهر راه بیفتم و آخرش هم بیام اینجا بین این همه آدم تو صف بایستم

شه، خدا  تو جای دخترم هستی، درست می»: گوید دهد و می اش می لداریشود و پیرزنی با موهای یکپارچه سفید و صورت پرچین و چروک که منتظر گرفتن دارو است، د زن اشک در چشمانش جمع می

این ویروس هم تموم ... های زیادی دیدیم؛ جنگ و موشک بارون و شه، بابا ما تو زندگی اتفاق خودش پشتیبان مادرت باشه، خدا تو رو براش نگه داره که غمخوارش هستی، این روزها هم تموم می

تونه از خونه بیاد  بچه هام ایران نیستن و شوهرم هم خیلی پیره و نمی! کسی رو ندارم و خودم االن مریض شدم چی بگم که اومدم دنبال دارو از مادرت تو رو داره، من که هیچخدا رو شکر کن ب. شه می

 «.بیرون

شود جایش را با افرادی که تازه از راه  ای که نوبتش خوانده می ار ندارد، انگار هر شمارهروی جلوی در دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی بهشتی و داروخانه کاظمی یک لحظه هم آرام و قر پیاده

 «ت؟اینجا داروی کرونا هس»: شان این است بینند، نخستین سؤال هایی که عزیزشان در خانه منتظر داروست، وقتی جمعیت جمع شده را می بیماران مبتال به کرونا یا خانواده. کند اند عوض می رسیده
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های  پزشکی و چه داروخانه های علوم چه دولتی و تحت پوشش دانشگاه)های متعدد سطح شهر  خبرنگار در مناطق مختلف پایتخت و مراجعه به داروخانه 15روز گذشته بیش از  2های  بررسی

دیگر ( هایی از روز در ساعت)احمر  هستند و تقریبا به جز داروخانه کاظمی و داروخانه هالل رو شدت با مشکل تهیه دارو روبه های بیماران مبتال به کرونا به دهد که خانواده نشان می( خصوصی

 .کنند که این داروها را در اختیار ندارند ها اعالم می داروخانه

ها بستری هستند را  اگرچه وزارت بهداشت داروهای بیماران مبتال به کرونا که در بیمارستان. دهنده کمبود دارو در خیلی از شهرهاست شود نشان همچنین خبرهایی که از شهرهای دیگر هم شنیده می

همچنین مشکل دیگری که . اند و همین کمبودها بازار دالالن را رونق بخشیده است رو شده ین دارو با مشکل روبهدهد، ولی بیمارانی که در خانه هستند برای تام صورت رایگان در اختیار آنها قرار می به

 . تواند خود به گسترش بیماری دامن بزند هایشان در سطح شهر برای تامین داروست که می در این بین وجود دارد، تردد افراد مبتال و خانواده

هرچه زودتر توزیع دارو را هم به تعداد زیادی داروخانه در ( واردات یا تولید درصورت وجود دانش)بهداشت باید عالوه بر تامین سریع داروهای بیماران مبتال به کرونا به اعتقاد کارشناسان وزارت 

 .های طوالنی هم گرفته شود ابد و جلوی صفهایشان در سطح شهرها کاهش ی تا تردد بیماران و خانواده( البته با نظارت دقیق)مناطق مختلف شهرها واگذار کند 

های بهداشتی کنترل بیماری کرونا  در پروتکل»: های علمی گروه پزشکی با هشدار نسبت به کمبود داروی بیماران مبتال به کرونا گفته بود مدیره مجمع انجمن هفته گذشته سیدحمید خویی، عضو هیأت 

 .«خانه و سرپایی درمان شده و در بیمارستان بستری نشوند توانند در تأکید شده بیماران تا جایی که می

« اوسلتامیویر»و « تامی فلو»فلو وجود ندارد و همین امروز در شهر تهران اگر کسی بخواهد در خانه درمان شود عمال داروی  اکنون در ایران برای بیماران سرپایی به اندازه کافی داروی تامی اما هم 

 .راحتی تهیه کند تواند به رمان این بیماری است را نمیداروی اصلی برای د 2که

هزار 31اش  شدند، دارویی که یک ورقه کنندگان دارو اگر به موقع وارد کارزار می شود و اگر تامین های قاچاق خرید و فروش می اش در شبکه برابر بیشتر از قیمت واقعی55تا 45متأسفانه یک دارو 

 از سوی دیگر بسیار بسیار مهم است که این داروها را همین امروز خریداری کنیم؛ چراکه کرونا در جهان گسترش پیدا کرده و ممکن است فردا. رسید در بازار سیاه نمی میلیون تومان تومان است به یک

االن چون بیش از . فروشد ار جهانی خریداری کرد که نکردیم و االن کشوری نمیماه پیش در باز شد یک هم اگر بخواهیم نتوانیم این داروها را تهیه کنیم؛ مانند اتفاقی که برای ماسک افتاد و می

طور جدی وجود دارد و همین مسئله تامین داروهای مورد  اند؛ ضمن این که متأسفانه هنوز بوروکراسی تامین ارز و گمرک در کشور به ها کمتر شده کشور دچار کرونا هستند در حقیقت فروشنده155

 .کل مواجه کرده استنیاز را با مش

 

 کارگر متروی تهران به کرونا 84ابتالی   - *

 .کارگر متروی تهران به کرونا مبتال شدند 14

 .نفر از کارکنان مترو به کرونا خبرداد 14اسفند،مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه ازابتالی 25روز دوشنبه 

ها و مراکز  ما فعال در حال فعالیت هستیم و تا زمانی که ادارات، بانک: احتمال دارد مترو تهران هم همچون دیگر شهرها تعطیل شود، تصریح کردوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر 

شوند و ممکن است با تعطیلی مترو، به ناوگان اتوبوسرانی  رسانی باز هستند، به کار خود ادامه خواهیم داد چراکه اگر ما فعالیت خود را محدود کنیم، این افراد چگونه در محل کار خود حاضر خدمات

 .های شخصی شود فشار بیاید و یا اینکه منجر به افزایش ماشین

 

  COVID -19وگسترده دولت ها و کارفرمایان در رابطه با بحران   های جهانی درباره اقدامات فوری بیانیه شورای اتحادیه  - *



9318 اسفند – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در                                                                                                                                                                91     
 

 

، فدراسیون جهانی (ei)آموزش جهانی (bwi)ا کارگران ساختمان وچوب جهانی ،(ituc)اعضایش  منجمله اتحادیه جهانی سندیکاهای کارگری 2525مارس 12نشست  های جهانی پس از شورای اتحادیه

اتحادیه جهانی انجمن های کارگران صنایع غذایی ، کشاورزی ،  ،(itf)، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (igu)،اتحادیه جهانی اینداستریال(iaea)،اتحاد جهانی هنروسرگرمی(ifj)روزنامه نگاران

درلندن با صدوربیانیه ای خواستار اقدامات فوری UNI Global Unionو  ( tuac)، کمیته مشورتی سندیکاها(psi)،کارگران خدمات عمومی جهانی(iuf،uita،iul)هتل ، رستوران ، پذیرایی ودخانیات

 .شد COVID -19ن در رابطه با بحران وگسترده دولت ها و کارفرمایا

https://www.uniglobalunion.org/sites/default/files/files/news/cgu_joint_statement_on_covid-19.pdf 

این بیماری همه گیر مشاغل مختلف  با شرایط دشواری روبروکرده : های جهانی گفت شورای اتحادیه و دبیر کنونی( ITF)رابطه،استیون کتون ، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل درهمین 

وانتقال به کارگران صرفنظراز نوع کارشان ازجمله مرخصی باحقوق  COVID-19یری ازشیوع  است ولی کارفرمایان باید به وظایفشان دربرابر کارگران بدرستی عمل کنند اقدامات الزم برای جلوگ

 .همچنین کارگران در صورت ابتال باید از مرخصی استعالجی باحقوق بهره مند گردند. رادر دستور کارشان قرار دهند

https://www.ituc-csi.org/covid-19-urgent-economic-stimulus?lang=en 

 .عالوه بر کارگران ، معلمان ،کارکنان آموزش ودانش آموزان نیز در خط مقدم این بیماری قرار دارند که باید مورد حمایت کامل قرار گیرند: دیوید ادواردز ، دبیرکل آموزش جهانی گفت همچنین،

 .دولت ها در همه کشورها باید اقدامات اساسی را در دستور کارشان قرار دهند: های جهانی نیز گفت وعضو شورای اتحادیه UNI Global Unionی هافمن ، دبیر کل  کریست

https://www.uniglobalunion.org/news/council-global-unions-urgent-economic-stimulus-and-workplace-measures-required-face-covid-19 

 

 کارگران وزحمتکشان دراین روزهای کرونایی مشغول کار وسران حکومت دنبال سوراخ موش  - *

 .خبردادپور بهارستان نشین از ارومیه با انتشار فیلمی درشبکه های اجتماعی از عدم برگزاری جلسه  کمیسیون تلفیق مجلس بدلیل عدم حضور اعضایش  اسفند،قاضی 26روز دوشنبه 

 .حاضر نشدند ها ها در صحن اصلی مجلس برگزار شود ولی هیچ کدام از نماینده قرار بود امروز کمیسیون تلفیق با حضور نماینده:وی گفت 

هر روز از : گوید دشت در یک کارخانه لوازم بهداشتی مشغول به کار است، به خبرنگار رسانه ای می تازگی پدر شده و در شهرک صنعتی سیمین اسفند، علی کارگر جوانی که به 26واما روز دوشنبه 

توانم خانه بمانم نه  نه می. بخشم خاطر من بیمار شوند هرگز خودم را نمی  ام به اگر خانواده. ندارم اما نگران پسرم هستمترسی از مردن . شوم ترس کرونا با هزار سالم و صلوات راهی محل کارم می

خواهی به فکر کار  د اگر مرخصی میگوی توانند برای مبتال نشدن به کرونا مرخصی بگیرند اما در عمل کارفرما می کنند کارگران می مرتب اعالم می. اعصاب درست و حسابی برای سر کار رفتن دارم

ما همه مثل . ترس از بیکاری و شرمنده زن و بچه شدن درد همه کارگران است: دهد کند هیچ وقت پای کرونا به بخش تولید باز نشود، ادامه می ترسد و دعا می او که از روزهای بیکاری می! جدید باش

 .فهمد به شیر و پوشک نیاز دارد پس هر جور شده باید به محل کارم بروم من نداری را نمیبچه . مانیم هم هستیم، یک روز کار نکنیم گرسنه می

ه خان  ایم که شب عید دست خالی به ما کل سال را صبح تا شب کار کرده: گوید اش را در کارخانه گذرانده هم از اجبار برای سر کار رفتن در این روزها می ساله 47ومحمود که بیشتر روزهای عمر  

تازه ! کنم اسفند واریز می 29بمانید . خواهید خبری از مرخصی نیست گوید اگر عیدی می نرویم اما حاال با آمدن این ویروس کارفرما تا االن که چند روز بیشتر به عید نمانده هنوز عیدی ما را نداده و می

فرق من کارگر با یک کارمند چیست؟ چطور ساعت کاری کارمندان کم شده اما من کارگر باید کار کنم؛ آن هم . گاه باشیمجای کم کردن ساعت کار، تولید بیشتر شده و مجبوریم تا آخر شب در کار  به

 .این انصاف نیست. گونه امکانات بهداشتی بدون هیچ

https://www.uniglobalunion.org/sites/default/files/files/news/cgu_joint_statement_on_covid-19.pdf
https://www.ituc-csi.org/covid-19-urgent-economic-stimulus?lang=en
https://www.uniglobalunion.org/news/council-global-unions-urgent-economic-stimulus-and-workplace-measures-required-face-covid-19
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. اند برای ما ماسک و دستکش بخرند اما انگار بهداشت گیر داده و مجبور شده آوردیم تا چند روز پیش که خبری از ماسک و دستکش هم نبود و خودمان با وایتکس و صابون سر و ته قضیه را هم می

مجبوریم با غذای حاضری که نیاز به گرم کردن نداشته باشد خودمان . رستوران کارگاه هم بسته شده و آوردن غذا ممنوع است. اند البته به جای آن ناهار را به بهانه بیماری و تذکر بهداشت تعطیل کرده

 .سیر کنیمرا 

ها باور ندارند بحث  انگار بعضی. هر روز با صدها نفر در ارتباط هستیم: گوید ای مواد غذایی در کرج کار می کند نیز نگران بیماری است و می های زنجیره ساله که در یکی از فروشگاه29وخدیجه 

دانم چرا فروشگاه را با این وضع  نمی. آیند و ما هم مجبوریم در این شلوغی به کارمان ادامه دهیم کوچک برای خرید میخانوادگی و حتی با بچه . تر است کرونا جدی است چون فروشگاه از همیشه شلوغ

 .کنند تعطیل نمی

مجبوریم با هزینه خودمان وسایل . کارکنان بدهدفروشیم اما مدیر فروشگاه حاضر نیست ژل ضد عفونی و دستکش به  کننده به مردم می اینجا هر روز کلی مواد ضدعفونی»: گوید همکار او مریم هم می

امروز متوجه شدیم در خانه حالش بد شده . چند روز پیش همکارم با وجود عالئم بیماری کلی برای مرخصی اصرار کرد اما قبول نکردند. هیچ نظارتی بر شرایط بهداشتی وجود ندارد. بهداشتی را بخریم

توانستیم در خانه  ما اگرمی. حاال دیگر خودتان شرایط کارگر را حساب کنید. اند همه کارکنان و خیلی از مردم با او در ارتباط بوده. ونای او مثبت اعالم شده استو بعد از انتقال به بیمارستان تست کر

 «.شود ما منبع درآمدمان خودمان هستیم باید کار کنیم ماندیم اما باور کنید نمی می

 

 ابتال به کرونا  خطر کاهش بی سابقه درآمد و: تاکسیرانان روز حال و  - *

 سخن همکار

 .هاى مردم تحمیل میكندهمین كه دولت بى تدبیر فقط بر كوس خانه نشینى مردم میزند و فكرى به حال كارگران و شاغلین روز مزد نمیكند دردى دوچندان را به توده 

 .ه است تاكسیرانان هستندیكى از شغل هایى كه در دوران شیوع كرونا بسیار متحمل ضرر شد

 :تاكسى ها را میتوان به چند دسته تقسیم كرد 

 .زیرا مسافرت ها و جا به جایى هاى بین شهرى تقریبا به صفر رسیده است. دسته اول تاكسى هاى برون شهرى؛ این تاكسى ها تقریبا به طورمطلق در این روز ها بیكار شده اند

 .ددارى میكننداكسى ها اهم از ترمینال هاى هوایى ، زمینى و ریلى به دلیل نیود مسافر اكثرا كار خود را تعطیل كرده اند و از حضور در ترمینال ها خودسته دوم تاكسى هاى ترمینال؛ این ت

 .واده ها به شدت كساد شده استكار این تاكسى ها هم به دلیل خود قرنطینه اى خان. دسته سوم تاكسى تلفنى ها؛ كه بیشتر مورد استفاده خانواده ها قرار میگیرد

به دلیل حمل چند مسافر در طول یك خط بطور همزمان، عامل . دسته چارم تاكسى هاى خطى؛ این تاكسى ها كه ارزان ترین مدل حمل نقل درون شهرى از طریق تاكسى براى شهروندان محسوب میشود

كه این عامل همراه با اضافه شدن . دان تا حد ممكن سعى در عدم استفاده از این وسایل حمل نقل عمومى به نسبت ارزان را دارنداصلى شیوع بیمارى كرونا معرفى شده اند پس از اینرو عموم شهرون

 .تاكسى هاى ترمینالى به این مدل از كار باعث ركود بسیار باال در این مدل از تاكسیرانى شده است

 .از كمتر شدن میزان درخواست تاكسى در این روزهاى بحرانى خبر میدهنددسته پنجم تاكسى اینترنتى؛ این مدل تاكسى داران هم 

 .طور كامل شغل خود را از دست داده انددسته ششم سرویس هاى حمل نقل مدارس؛ این تاكسى ها بیش از هر كدام از دسته بندى ها دچار ضرر شده اند زیرا با بسته شدن مدارس اینها ب
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این اقالم را باید سازمان تاكسیرانِى تحت نظر . ، دستكش و ماسكى كه جزء حداقل هایى از رعایت بهداشت میباشد.د دستكش و ماسك براى تمامی این رانندگان استاما چیزى كه مشترك است عدم وجو

آنهم در شرایطى كه پول اصلى ترین عامل انتقال . ننده تاكسى ها تبدیل شودنه اینكه نبود دستكش و ماسك و مایع ضدعفونى كننده به اصلى ترین دغدغه این روزهاى را. شهردارى ها تهیه و توزیع نماید

 .این بیمارى هستند ویروس كرونا شناخته شده است و این زحمتكشان كه عالوه بر مراوده نزدیك و بیشمار در طول روز با عموم اجتماع خود در خطر مبتال شدن به

 .مایع ضد عفونى كننده و همچنین دستگاه كارتخوان سیار براى تاكسیرانان حداقل كارى است كه میشود در حق این رانندگان انجام داد تهیه اقالم پیشگیرى كننده مانند دستكش ماسك و

 .كشور هم منتقل كنند در تهران هم  روبرو هستیم كه در صورت ابتال میتوانند بیمارى را به دیگر شهر هاى" تاكسیرانان ماشین خواب"عالوه بر اینها ما با پدیده نو ظهور 

 .و این یعنى ستم مضاعف رو به رو هستند و در انتها باید گفت تاكسى ها هم با ركود بى سابقه در این شغل  وهم با خطر ابتال به كرونا

 

 ابتالی سه نفر از کارگران اتوبوسرانی اصفهان به کرونا  - *

 .صفهان ازابتالی سه نفر از کارکنان اتوبوسرانی این کالنشهر به کرونا خبرداداسفند،معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار ا 26روز دوشنبه 

 .گیری کنند پذیر نیست و باید مقامات فرادستی در این باره تصمیم تعطیلی خودسرانه خطوط اتوبوسرانی امکان:داریوش امانی افزود

ریزی مناسب ضمن رعایت بیشتر  کرونای استان هستیم، البته روز گذشته معاون برنامه ریزی وزیر کشور تاکید کرد با برنامهبرای تعطیلی خطوط اتوبوسرانی تابع تصمیمات ستاد : وی تصریح کرد

 .های ابالغ شده، از تعطیلی اتوبوسرانی ها خودداری شود اصول بهداشتی و دستورالعمل

 

 از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبر؟  - *

 .است روند و کار بین کارگران، تقسیم شده ر کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه یک روز درمیان سرکار میدر حال حاض -

 .ماسک و دستکش هم ندادند. اند  فقط به کارگران قراردادی، نفری یک الکل داده

 .شکل اینجاست که اگر یک نفر مبتال باشد به دیگران نیز منتقل می کندآیند و م بسیاری از کارگران از شهرهای مختلف خوزستان مثل دزفول و غیره به کارخانه می

 .ماه پرداخت نشده است  حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هم از دی -

ر شده است وبه این نگرانی بین کارگران دامن زده است که اسفندماه که تمدید قرارداد کارگران را با اعالم نظرمدیر حراست هم گره زده است،شکننده ت 24امنیت شغلی کارگران هفت تپه با بخشنامه  -

 .تمدید نشود قرارداد  کارگرانی که در اعتصابات حضور داشته اند و یا برای احقاق حقوق خود صحبتی کرده اند،

 اسفند 27برگرفته از گفتگوی یک کارگر هفت تپه با خبرنگار رسانه ای بتاریخ 

 

 عدالت اداری برای کارفرمایان وصدور رای علیه کارگرانخوش خدمتی دوباره دیوان   - *
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گیرند، مقرر کرده که به این کارگران  ها می معموالً پایان هر سال در کارگاه( با قرارداد کمتر از یک سال)الحساب ندانستن حق سنواتی که کارگران قرارداد موقت  رای اخیر دیوان عدالت اداری، با علی

 !عد از خاتمه فعالیت در کارگاه تعلق نگیرد، حتی اگر این کارگران، پنج سال، ده سال یا حتی بیشتر در یک کارگاه ثابت کار کنندهیچ نوع پاداش ریالی ب

که پارادایم مسلط در بازار کار ایران، هاست  ، دهه(ای از ابهام مطرح شده گرچه این اصل بسیار تلویحی و به نوعی در هاله)است « قراردادهای دائم کار»علیرغم اینکه در قانون کار، اصل بر 

 95صورت گرفته است، به این شکل که اگر ابتدا قراردادهای شغلی، چندساله یا نهایتاً یکساله بودند، بعد از دهه « زدایی کیفیت»ها به تدریج از قراردادهای موقت،  در طول دهه. قراردادهای موقت است

 .هستیم( ی زمان اتمام کار فاقد مولفه)روز شاهد قراردادهای موقت شش ماهه، سه ماهه، یک ماهه و حتی سفیدامضا شمسی، طول قراردادهای کار، آب رفت و ام

ثبات شغلی و دیوان عدالت، با سرعت هرچه بیشتر در دستور کار قرار گرفت، سطح  178به دنبال صدور دادنامه  75در طول زمان، با کاستن از کیفیت و امنیت قراردادهای کار که در دهه 

ی با ماهیت با قانونی دانستِن عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم، عمالً ماده هفت قانون کار را که بر عقد قراردادهای دائم در کارها178دادنامه . برخورداری از مزایای مزدی کاهش یافت

 .ن کار، یک حاشیه تزئینی بر متِن اصلِی قانون است و هیچ کاربرد اجرایی نداردمستمر تاکید دارد، از حیز انتفاع ساقط کرد؛ امروز ماده هفت قانو

ی حقوق قانونی است؛ یکی از متاخرترین  سازی کارگران از تتمه های جدیدی توسط نمایندگان بورژوازی و صاحبات تفکرات نئولیبرالی کلید خورده است که هدف اصلی آن، محروم باز هم تالش

 .است« حق سنوات کارگران»قدامات، تالش برای مخدوش نمودن های این ا نمونه

توان  ها را در دو بستر کلی می های بسیاری برای تغییر مناسبات کار توسط طرفداران تعدیل ساختاری و نمایندگان بورژوازی حاکم صورت گرفته است که این تالش های گذشته، تالش در واقع در دهه

 .سازی نیروی کار ی نیروی کار و دوم، ناامنساز ارزیابی کرد؛ اول، ارزان

سازی، با ابداع انواع  سمی، صورت گرفته و ناامنسازی نیروی کار با کاستن مداوم از سطح حداقل دستمزد و با خروج کارگران به انحای مختلف از شمول قانون کار و بسط گستره کارگران غیرر ارزان

سی برای گرفته تا قرارداد حجمی، عملی شده است؛ آخرین رای دیوان عدالت نیز که به درخواست و سوال رئیس اتاق بازرگانی صادر شده، یک اقدام اساقراردادهای موقت از قراردادهای کار معین 

 !ثبات کار است سازی هرچه بیشتر کارگراِن ناامن و بی ارزان

، صنایع و معادن کشور صادر شده، با تغییر محاسبه حق سنوات، برای کارگرانی که قراردادهای موقت زیر یک سال یا این رای که در هفدهم اسفند ماه سال جاری و خطاب به رئیس اتاق بازرگانی

 .یکساله دارند، این کارگران را از دریافت پاداش پایان خدمت بعد از اتمام فعالیت در یک کارگاه ثابت محروم ساخته است

 

 گوید؟ رای اخیر چه می
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گیرند، مقرر کرده که به این کارگران هیچ نوع پاداش ریالی  ها می معموالً پایان هر سال در کارگاه( با قرارداد کمتر از یک سال)حساب ندانستن حق سنواتی که کارگران قرارداد موقت ال این رای، با علی

 !تر در یک کارگاه ثابت کار کنندبعد از خاتمه فعالیت در کارگاه تعلق نگیرد، حتی اگر این کارگران، پنج سال، ده سال یا حتی بیش

گیرند، مبلغ قطعی و دائمی است و اگر حتی ده سال هم در یک کارگاه کار کنند،  برای کارگرانی که مدت زماِن قرارداد کارشان در کارگاه، یک سال یا کمتر است، همان حق سنواتی که آخر سال می

 .های گذشته به عنوان پاداش پایان خدمت به آنها پرداخت شود التفاوِت حق سنوات سال پایان سال دهم، قرار نیست مابه

 !سازی نیروی کار ادامه ارزان

سازِی بیش از پیِش نیروی کار صورت گرفته است؛ در عین حال، اثرات سلبِی غیرمستقیم چنین رایی، قابل  سازی کارگران قراردادموقت از همه مزایای شغلی، حرکتی است که در جهت ارزان محروم

با کارگران، قرارداد بیشتر از یک سال منعقد نخواهند وقتی حکم کنند که اگر قرارداد کارگر، یکساله یا کمتر باشد، زمان اتمام کار، نباید به او پاداش داد، طبیعی است که کارفرمایان دیگر : توجه است

در واقع با چنین رایی، تمایل همیشگی کارگران به عقد قراردادهای موقت سه ! به کارگران بپردازند، چرا این کار را نکنند؟ توانند با قرارداِد زیر یکسال، سود بیشتری ببرند و سهم کمتری کرد؛ وقتی می

 !ماهه و شش ماهه، بازهم تشدید خواهد شد

اهه که مرتب تمدید شده، کار کرده، توقع حداقلی این کارگر این است که زمان فرض بگیرید کارگری سی سال تمام یا الاقل بیست سال آخر خدمت خود را در یک کارگاه ثابت بوده و با قرارداد شش م

اند؛ این کارگر  دریافت کند و به یک زخم زندگی بزند؛ حاال او را از این حق محروم کرده« پاداش پایان خدمت»التفاوِت حق سنوات سالهای قبل را به عنوان  پایان کار و بازنشستگی، چند ده میلیون مابه

  .روزی است و قرار نیست پولی دستش را بگیرد انداز روشنی مقابل خود ندارد؛ بعد سالها کار و تولید، بازهم بی یچ چشمه

عرض قراردادهای شغلی کاسته درصد کارگران شاغل، قراردادهای موقت زیر یک سال دارند و با این قبیل احکام صادره، بازهم از طول و  85شود که بدانیم باالی  وقتی وخامت اوضاع روشنتر می

 !به راستی چرا از کیک ارزش افزوده، حتی یک بُرِش بسیار کوچک، سهم کارگران نیست؟. خواهد شد

 اسفند 27بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 

 کرونا مستمسک جدید کارفرمایان برای عدم پرداخت مطالبات کارگران  - *

همین که این قشر آخرین نفراتی هستند که . اند های زیادی از این بیماری دیده کارگران ازجمله اقشاری هستند که خسارت. ایم شنیده 18درباره مواجهه کارگران با کووید در سه هفته اخیر اخبار متعددی 

شود؛ برخی کارفرمایان به  با این همه ماجرا به اینجا ختم نمی. ض خطر قرار دارندشوند، خود به معنای این است که کارگران بیشتر از دیگران در معر ها می مشمول دورکاری یا تعطیلی موقت کارگاه

 .اند های اقتصادی از پرداخت برخی حقوق کارگران سر باز زده بهانه رکود در کسب و کار و تعطیل یا نیمه تعطیل شدن بنگاه

 .درصد کارگران به بهانه کرونا پرداخت نشده است 45تا 35ال عیدی،سنوات ومطالبات آخر س اسفند، 27بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

با شیوع کرونا در کشور و تاثیر آن بر : با بیان اینکه عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران به بهانه شیوع کرونا هیچ توجیهی ندارد،به خبرنگار رسانه ای گفت( فعال کارگری)اللهی  کاظم فرج

این ادعا غیرواقعی . کنند که نقدینگی الزم برای پرداخت حقوق، عیدی و سنوات را ندارند آنها عنوان می. یان درصدد جبران خسارت خود با زدن از مطالبات کارگران هستندها برخی کارفرما کار و کسب

 .های یک بنگاه اقتصادی مربوط به نیروی کار است است، چراکه بخش کمی از هزینه

مطالبات . شود، حقوق نیروی انسانی باشد جویی می شود اولین جایی که صرفه که بنگاهی به دلیل شیوع کرونا دچار مشکل در تامین نقدینگی شده است، باز دلیل نمیحتی اگر بپذیریم : اوادامه داد

 .پرداخت شود شود و حتی اگر بنگاهی ورشکسته شده باشد، مطالبات کارگری در اولویت است و باید کارگران که شامل عیدی و سنوات نیز می
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اگر بنگاهی حقوق کارگران را پرداخت نکند این وظیفه وزارت کار : های اقتصادی افزایش دهد،افزود ها نظارت خود را بر بنگاه این فعال کارگری با بیان اینکه وظیفه وزارت کار است که در این روز

 . هاست که موضوع را پیگیری کنند و ادارات کار استان

افرادی که دو میلیون تومان حقوق در ماه . دهد دریافتی کارگران در شرایط عادی کفاف زندگی افراد را نمی: اینکه باید نظارت شود مطالبات کارگران تا قبل از پایان سال داده شود،گفتاو با تاکید بر 

حاال شیوع کرونا نیز مزید بر علت شده و معیشت کارگران بیش از پیش در معرض . ا بپردازندهای زندگی خود ر توانند هزینه گیرند، وقتی سبد معاش بیش از شش میلیون تومان است، چطور می می

 .های خود را جبران کنند امید کارگران به عیدی و سنوات است تا بتوانند در پایان سال برخی از کاستی. خطر است

های  رود کمک افتد انتظار می وقتی بحرانی اتفاق می. رو هستند به کنند با مشکالتی مانند سوءتغذیه رو حداقل زندگی میهای کارگری با حقوق  میلیون نفری که در خانوار 45بیش از : وی درادامه گفت

مک پرداخت نشده که افرادی از حقوق شاهد این هستیم که نه تنها این یارانه و ک. ای هم دریافت کنند های عادی خود باید یارانه در زمان شیوع کرونا کارگران عالوه بر دریافتی. اضافه پرداخت شود

 .کنندگان از وضعیت و کاسبان کرونا برخورد کنند اند که وظیفه دولت و قوه قضائیه است که با سوءاستفاده معمول خود نیز محروم مانده

 

 با وجود بحران کرونا مریوان در محکومیت عدم آزادی دمحم حبیبی  و سایر زندانیان سیاسی_بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان  - *

ری کنیم که این روزها  جهان شاهد شیوع  ویروس خطرناکی به نام کرونا است و هزاران نفر در سراسر جهان جان باخته یا در بیمارستان ها بست را سپری می 1389در حالی روزهای پایانی سال  

 .ی بحرانی همه جانبه قرار داده است ی زیادی ایجاد نموده ، جامعه را در آستانههستند و خطر گسترش هرچه بیشتر این بیماری ضمن اینکه  استرس و نگران

ی شهرها و روستاها همراه با امکانات و ملزومات زندگی مردم و همچنین تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی ،  دولت ها و مسئوالن امر آنگونه که شایسته است راهکارهای شدنی و امن مانند قرنطینه

 ای عبوراز این خطر جدی را  در پیش نگرفته اندبر

  .و جانباختگان این ویروس کشنده هستیم ایران در صدر کشورهایی است که این بیماری متاسفانه بسیاری از خانواده ها را داغدار کرده و روز به روز شاهد باالرفتن آمار مبتالیان

اگر چه تعدادی از . است ها شیوع ویروس توسط نهادهای مستقل گزارش شده ها برای شیوع ویروس است و متاسفانه در تعداد زیادی از زندان ها یکی از مستعدترین و خطرناکترین مکان امروز زندان

 .ها مملو از زندانی است که باید سریعا به مرخصی اعزام شوند اند اما همچنان زندان زندانیان عادی و سیاسی به مرخصی اعزام شده

وی در سالنی محبوس است که پیشتر تعدادی از زندانیان به . معلم آگاه و متعهد یکی از صدها زندانی سیاسی است که هم اکنون روزهای سختی را درزندان تهران بزرگ  سپری می کنددمحم حبیبی  

 .تر و بدون فوت وقت آزاد گردد اند پس الزم است هر چه سریع ویروس کرونا مبتال شده

ی  این  خواهان آزادی سریع کلیه...( زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و )مریوان ضمن ابراز نگرانی نسبت به جان دمحم حبیبی  و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی -کردستان انجمن صنفی معلمان 

  .هاست ی قضائیه و اداره ی زندان هها بطور مستقیم با  دولت و قو عزیزان بوده و اعالم می دارد که مسئولیت هرگونه اتفاق ناگواری در زندان

  .ای رخ دهد زندانیان را آزاد کنید پیش از آنکه فاجعه

 مریوان-انجمن صنفی معلمان کردستان

 1389اسفند  27
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 جان باختن چهار نفر از کارکنان صنعت برق در گیالن و تهران براثر ابتال به کرونا*

 .باختن چهار نفر از کارکنان توزیع برق گیالن و برق تهران بر اثر ابتال به کرونا،خبرداداسفند،سخنگوی صنعت برق از جان  27روز سه شنبه 

 

 بنزین ها نسبت به کار بدون ماسک ودستکش با عدم سوختگیری خودوروها  اعتراض جمعی ازکارگران پمپ  - *

 .خودوروها خودداری می کنند بنزین ها برای اعتراض به کار بدون ماسک ودستکش از سوختگیری  جمعی ازکارگران پمپ

ها با هدف کاهش تماس مراجعان  اسفند دستورالعملی برای سوختگیری در جایگاه15های نفتی، در  قابل یادآوری است که درچارچوب مقابله با شیوع ویروس کرونا، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

 .ها و همچنین ضدعفونی آنها صادر کرد با تجهیزات جایگاه

ها انجام و دستکش یکبار مصرف برای استفاده عموم در دسترس  های عرضه سوخت، توسط کارکنان جایگاه ن اطالعیه آمده است که فرآیند سوختگیری و پرداخت هزینه سوخت در تمامی جایگاهدرای

 .همچنین فرآیند سوختگیری و پرداخت هزینه بدون دستکش یکبار مصرف انجام نشود. قرار گرفته شود

به طور مستمر با مواد ضدعفونی کننده مناسب نظافت شود و این اطالعیه تا اطالع ثانوی در تمام … ها، صفحه کلید دیسپنسرها، سرویس بهداشتی و  اطالعیه، جایگاه داران را مکلف کرد  تمام نازلاین 

 .های کشور الزم االجرا است جایگاه

 .بنزین ها برای دفاع از حق بهداشت وایمنی خود وبنمایش گذاشتن اعتراضشان ازسوختگیری خودروها خودداری می کنند  عدم توزیع ماسک و دستکش، کارگران پمپ اما بدلیل

 

 در اعتراض به ممانعت از اعزام به مرخصی دمحم حبیبی(تهران)ی کانون صنفی معلمان  ایران  بیانیه  - *

کانون صنفی معلمان در هشتم اسفند نسبت به عواقب شیوع این بیماری مهلک به . کرونا در سر تا سر کشور در حال قربانی گرفتن است رویم که متاسفانه هر روز ویروس در حالی به استقبال بهار می

ان دربند با کسانی است که مانع از اعزام آنان به به خصوص معلممسئوالن هشدار داد و خواستار به کارگیری تمام امکانات نهادهای حاکمیتی شد و بر این نکته تاکید نمود که مسئولیت جان تمام زندانیان 

است تعداد  گیرد که عمال باعث شده اما متاسفانه دادن مرخصی به زندانیان سیاسی که به خاطر فعالیت صنفی و مدنی در زندان هستند با اعمال سلیقه و قید و بندهایی صورت می.  گردند مرخصی می

  . مانندزیادی از زندانیان سیاسی در زندان ب

ها و  ند و اندکی از اضطراب و نگرانی خانوادهخوشبختانه در طی روزهای گذشته محمودبهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران  به مرخصی اعزام شد

کند این مخالفت در حالی است که از  حبیبی دیگر عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان مخالفت می_دمحم#اما دادستان همچنان با مرخصی . گرفت معلمان کاست امری که باید دو هفته پیش صورت می

یبی با توجه به مشکالت اند و جان دمحم حب را از بند خارج نمودهحدود دو هفته پیش در سالن شماره دو اندرزگاه دو تیپ پنج زندان تهران بزرگ موارد ابتال به کرونا اعضای یک اتاق شناسایی شده و آنها 

  .ریوی مزمن در معرض خطر جدی است

 .ضمن هشدار مجدد نسبت به وضعیت سالمت تمام زندانیان ، با توجه وضعیت بغرنج دمحم حبیبی خواهان اعزام وی به مرخصی بدون فوت وقت است( تهران)کانون صنفی معلمان ایران

 (تهران)کانون صنفی معلمان ایران
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 1389اسفند  29

 

 هزار راهنمای گردشگری بدون برخورداری از حق بیمه81بیکاری   - *

 . راهنمای گردشگری در ایران بدون برخورداری از حق بیمه با شیوع ویروس کرونا، رسما بیکار شدند12591

 .ینده ادامه داشته باشدها، دست کم تا شش ماه آ اسفند،برآورد شده این بیکاری برای جامعیت آن 29بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 . شود ها نمی شامل حال آن« بیمه»شناسد و  به رسمیت نمی« شغل»قابل یاد آوری است که قانون کار، راهنمای گردشگری را به عنوان 

 

 گزارشى  درباره كارگران ساختمانى بجنورد در این  حال و روزكرونایی*

ع ایران میگذرد شاید بتوان گفت استان خراسان شمالى جزء استان هایى است با وضعیت مطلوبتر نسبت به بسیارى از استان ها، اما ترس از شیواین روز هایى كه از شیوع كرونا در :گزارش دریافتی

 .بیمارى باعث بیكارى گسترده در بین كارگران ساختمانى بجنورد شده است

اكنون كه از ترس شیوع . در نبود محل كار ثابت و نداشتن بیمه و درآمد پایدار به حاشیه رانده ترین افراد جامعه تبدیل شده اند. كارگران ساختمانى كه جزء محرومترین و بى صدا ترین كارگران هستند

 .سته پدید آمده اكرونا بسیارى از كارفرمایان ، کارگاه ها را تعطیل و یا حداقل بصورت نیمه تعطیل درآورده اند موجى از بیكارى در بین كارگران این حوز

 .هزار تَن مشغول به كار هستند15هزار كارگر ساختمانى ثبت شده در استان تنها 17درهمین رابطه مدیر كل اداره كار استان خراسان شمالى گفته است كه ازبین 

با اینكه ساعت نزدیك ظهر است در لحظه اول از تعداد باالى كارگران  . از اینرو به میان كارگران منتظر كار در میدان كارگر كه محل تجمع كارگران روز مزد ساختمانى در بجنورد است میرویم

 .حاضر در میدان شوكه میشویم

 ازیکی از کارگران حاضر درمحل بنام َمَمد درباره دالیل ازدحام جمعیت میپرسیم؟

 ." م كه میبینید از صبح همه منتظرن ، ولى كو كار كه یكى بیاد ببرتموناز موقع انتخابات كه اعالم كردند كرونا آمده است ، كم كم كار كم شد االن ه" او در پاسخ میگوید 

 وقتى از او میپرسیم كه از كرونا نمیترسى؟

 "بگیرم و چند روزى استراحت كنم ، نه نمیترسم ولى شب عیدى پول نداشته باشم كه خرج زن و بچه رو بدم واسم سخت و نشدنى است( كرونا)از این كه " با خنده میگوید 

به محض ترمز كردن باماشین . وضعیت آنجا هم از نظر شلوغى فرق چندانى با میدان كارگر ندارد. به سه راه شهرك میرویم جایى نزدیك به حاشیه شهر، كه بعضى كارگران ساختمانى آنجا تجمع میكنند

بابه سختی پایین  کشیدن . یزنند بطورى كه نه میشود ماشین را به جلو هدایت كرد  و نه میشود از ماشین پیاده شدجماعت زیادى از كارگران با خیال این كه ما به دنبال كارگر میگردیم دور ماشین حلقه م

 .شیشه ماشین میگوییم  براى پیدا كردن كارگر نیامده ایم وچند سوال داریم

 ".رو داریم( حرفه اى)ما كارت اداره فنى"از طرف اداره كار آمده ایم با لحنى تند و پرخاشگرانه میگوید سال سن كه به پنجره ماشین چسبیده است ، گمان میبرد كه ما  35تا  35کارگری جوان با حدود
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ار خود را به زور هایشان نمیشویم پیرمردى سن و سال د وقتى خود را معرفى میكنیم و متوجه میشوند كه ما خبرنگار هستیم با همهمه اى كه صدا از صدا تشخیص داده نمیشود و ما مطلقا متوجه صحبت

از وقتى این بال نازل شده . پسرم كار نیست ، گرسنه ایم ، هیچ كى حاضر به شنیدن حرف هاى ما نیست"و با آهستگى دم ماشین میرساند و باصدایى كه خستگى و درد را میشود در آن حس كرد میگوید 

 .چروكیده و زمختش را نشان می دهد ودرخاتمه دست های" كال سه روز رفتم سر كار ، آخه من چطورى خرجى بدم

   یکی از خرج بیمارستان شکوه می کند و دیگری از كرونا  اما همگى آنها از بیكارى به ستوه .یكى ازنداشتن بیمه میگوید ودیگری از وعده و وعید نمایندگان مجلس مینالد. از هر سو صدایى مى آید 

 .آمده اند

نه آنكه بیكارى و نبود . ترس از ابتال به كرونا این روز ها باید تنها ترس خانواده ها باشد. خن میگوید باید فكرى به حال كارگران و اقشار كم درآمد هم داشته باشددولتى كه دائما از خود قرنطینه اى س

 .درآمد به بزرگترین تهدید براىشان تبدیل گردد

 

 ویروس کرونا چطور از بین خواهد رفت؟:محمود صالحی  - *

داغ و هر لحظه داغ تر از ( نهادهای مردمی ) از سوی دیگر تشکیل کمیته ها ، نهاد ها و کمپین ها توسط یک عده به قول خودشان . ز ها بازار ویروس کرونا هر لحظه داغ و داغ تر خواهد شداین رو

هر کدام از این نهاد ها از بدو تاسیس به اذهان . مالی موجودیت خودشان را اعالم می کنندچند نهاد برای جمع آوری کمک ( سقز ) یعنی هرروز در این شهر کوچک ما . خود ویروس کرونا است

هم پیدا  کلیه مواد خوراکی چند برابر گران تر شده و شاید. اما نکته بسیار مهم آن است که از روزی که آن نهاد ها تاسیس شده اند. عمومی اعالم می کنند که هر روز برای مردم شفاف سازی خواهند کرد

بحث من این است که آن کمپینها که بنام مردم تاسیس شدند و از اولین روز اعالم کردند که هر روز شفاف . بحث من در این نوشته این نیست که کلیه مواد خوراکی گران شده و یا شاید پیدا نشود. نشود

 .سازی خواهند کرد

من تنها . روزه خود را به اذهان عمومی اعالم نمود و در کانال سقز روداو پخش شد 12بالن مالی . ز که با هدف مبارزه با کرونا تاسیس شده بودروز یکی از کمپین ها ی مهم سق 12بلی سرانجام بعد از 

 .به مرحله اول آن گزارش اشاره خواهم کرد

عینک مخصوص برای زحمت کشان  41تومان ، همراه با  2755555به قیمت " ومان جمعات 45555دست لباس مخصوص پرستاران و پزشکان عزیز شهر به قیمت هر دست  65خرید : مرحله اول ) 

هر . مرحله دوم ، سوم و چهارم نیز در این گزارش وجود دارد. ( تومان که تحویل خانم رشادی مسئول محترم نظام پرستاری داده شد 1945555به قیمت " تومان ، جمعا 45555به قیمت هر عینک 

 .باشد می تواند به کانال سقز روداو مراجعه و آن را مطالعه کندکس دوست داشته 

       ، یعنی صاحب آن مکانهای مرغوب ، آپارتمان های چندین طبقه ،( مالکیت خصوصی ) با توجه به اینکه تمام سرمایه این شهر و تمام مکانهای مرغوب این شهر در اختیار پزشکان محترم است 

پس چرا باید از کمک های . یعنی پزشکان عزیز در این شرایط بحرانی نیز ، حتی یک مریض را بدون پرداخت ویزیت ، معاینه نمی کنند. باغ های چندین هکتاری مربوط به پزشکان عزیز هستند

 .ت لباس و یا یک عدد عینک را ندارند؟مردمی برای پزشکان لباس و عینک خریداری کرد؟ یعنی پزشکان محترم از نظر مالی توان تهیه یک دس

مغازه های شهر به دستور کرونا تعطیل شده است ؛ سرمایه پس نتیجه خواهیم گرفت که این کمپین ها تنها برای حفظ سرمایه سرمایه داران تشکیل شده است و می خواهند در این شرایط بحرانی که کلیه 

ر کردند و دیگر با تاسیس این کمپین ها کلیه اجناسی که مربوط به بهداشت فردی انسان بود در بازار کمیاب شد و مسئوالن داروخانه ها آنها را انبا؟ از سوی .سرمایه داران دچار ضرر دهی نشوند

 .مخفیانه آن اجناس را با چند برابر قیمت یکجا در اختیار این کمپین ها قرار می دهند

ز برای هر زندگی نمی کنند و یا در گوش فیل استراحت می کنند و اگر چنین نیست ؟ یعنی شما ها کارگران تنظیف شهرداری را نمی بینید ؛ که هر روبه نظر من مسئوالن محترم کمپین ها در این ش

ستکش هم ندارند تا برسد به لباس مخصوص و یا عینک جالب این است که آن کارگران حتی د. تمیز نگهدارند با تمام قدرت با این ویروس مبارزه می کنند( اشغال ) اینکه شهر را از پسمانده ها



9318 اسفند – ایران روزشمار رویدادهای کارگری در                                                                                                                                                                100     
 

 

یا مسئوالن محترم این کمپین ها نان روزانه نیز . همان کارگران شهرداری و کارگران آتش نشانی در این چند روز چندین بار برای گرفتن حقوق های معوقه خود دست به تجمع زدند. مخصوص 

ن شرایط ی کنند اما خودشان برای خرید نان به درب مغازه نانوایی مراجعه نمی کنند تا از نزدیک کارگران نانوایی را مشاهده کنند که چطور در ایمصرف نمی کنند؟ من مطمئن هستم که نان مصرف م

ر لحظه سرشان توی یک سطل اشغال است تا از این طریق مسئوالن محترم این کمپین ها کودکان کار و خیابان شهر را می بینند که چطور ه" حتما. سخت در صفوف اول مبارزه با ویروس کرونا هستند

هر روز در این شهر در حال پرسه زدن هستند و در میان مردم زندگی می کنند؟ ( معتاد) ؟ یا شاید مسئوالن محترم کمپین ها آن را نمی بینند که تعدادی از افراد .نان روزانه خود و خانواده را تامین کنند

     درک " اگر این مسئوالن از وسلیه نقلیه عمومی استفاده می کردند، حتما. خط واحد و تاکسی تلفنی استفاده نمی کنند, پین ها هیچ وقت از وسیله نقلیه عمومی از جمله تاکسی شاید مسئوالن محترم کم

 ؟.روش را نمی بینید که برای بقاء هر روز باید از منزل خارج شوندشما مسئوالن کمپین ها زحمتکشان دستف. می کردند که آن راننده ها در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند؟

بلکه این افراد هدفشان این است که مسئوالن دولتی از آنها تقدیر و تشکر کنند و اگر . ما کارگران مطمئن هستیم که کار و فعالیت این کمپین ها در راستای خدمت به قشر محروم و زحمتکش جامعه نیست

 ....ای شورای شهر ؛ مجلس شورای اسالمی و یا هر نهاد دیگر دولتی کاندیدا کردند، این فعالیت ها را در کارنامه هویتی خود داشته باشند وروزی خود را بر

من به شخصه از . س کرونا باید از منزل خارج نشویمیروشما ها و مسئوالن دولتی که هر ماه حقوق های نجومی دریافت می کنید ؛ شب و روز از مردم درخواست می نماید که برای به زانو در آوردن و

 .نظر علمی با این درخواست شما موافقم و مردم نباید از منازل خود خارج شوند

 .اما چند سئوال داشتم که به شرح زیر است

ای یک ماهه مستاجران و مردم بیکار که حتی نمی توانند هزینه خورد و خوراک روزانه خود هزار تومانی به اقوام و نزدیکان خودتان؛ میشه اجاره به 155کارت هدیه  65آیا به نظر شماها با اهدای  -1

 را تامین کنند؛ بی نیاز کرد؟

 .آیا نقش دولت محترم در این بحران به وجود آماده که هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند؛ در مقابل مرد مش چیست؟ -2

 کنند؟ برق و گاز را مصرف نمی, آیا مردم آب  -3

نه هستند، چه کسی اقساط آنها را پرداخت خواهند کرد و ده ها آیا جوانانی که در طول یک سال گذشته ازدواج کرده اند و از بانک وام گرفته اند و باید هر ماه اقساط آن را پرداخت کنند و امروز درخا -4

 .ا دچار استرس کرده استمشکالت عدیده ای که امروز به بهانه ویروس کرونا مردم محروم جامعه ر

 .بنابراین ویروس کرونا با فعالیت شما ها و جمع آوری کمک مالی از بین نخواهد رفت و این یک عوام فریبی است

 

 بخش اورژانس بیمارستان امدادی مشهد بر اثرابتال به کرونا جان باختن یکی ازکارکنان   - *

 .بخش اورژانس بیمارستان امدادی مشهد بر اثرابتال به کرونا جانش را ازدست داد  اسفند،حسن ارباب، یکی ازکارکنان 29روز چهارشنبه 

 

 هزار کارگر دراستان اصفهان به دلیل کرونا 42بینی عدم تمدید قرارداد  پیش  - *

 .نشودهزار کارگر دراستان اصفهان تمدید  45بدلیل شیوع ویروس کرونا پیش بینی می شود سال آینده قرارداد قرارداد 
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برای رفع این : هزار کارگر در اصفهان تمدید نخواهد شد، گفت 45مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با پیش بینی اینکه در پی شیوع کرونا قرارداد حدود  اسفند، 28پنج شنبه  روز

 .یرندمشکل قرار است با راهکار خاصی این تعداد کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گ

 .برخی کارگران مثال با سابقه کمتر از یک سال که مشمول بیکاری نیستند  که در شرایط خاص کنونی، بیمه بیکاری به آنها تعلق خواهد گرفت: وی افزود

به طوری که اگر کسی قبال از آن استفاده کرده، بیمه بیکاری دوباره  قرار است تا محدودیت سابق در خصوص بیمه بیکاری برداشته شود،: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد

 .به وی تعلق گیرد، همچنین بررسی بیمه بیکاری در کمیته هایی که دو ماه به طول می انجامید، در شرایط فعلی حذف خواهد شد

افرادی که در این شرایط شغل خود را از دست داده : ید نمی شود، جهت حذف مراجعات حضوری به اداره کار، گفتوی با اشاره به فعال شدن سامانه ای برای افرادی که قراردادهایشان در سال آینده تمد

 .اند با ورود و ثبت نام در این سامانه، می توانند براساس سوابق کاری خود، از بیمه بیکاری استفاده کنند

 هزار میلیارد تومان به صورت جدا برای کارگرانی که در پی شیوع ویروس کرونا بیکار می شوند، اعتبار  3دولت : ن، گفتنیرومند در خصوص بودجه دولت برای برقراری بیمه بیکاری کارگرا

 .تخصیص داده است

 

 ان باختن یکی از کارکنان بخش درمان دانشگاه علوم پزشكى بجنورد براثر ابتال به کروناج  - *

 .دادبجنورد بنام  چاهى بعد از چند روزدست وپنجه نرم کردن با ویروس كرونا در بخش عفونى بیمارستان امام حسن مجتبى بجنورد جانش را ازدست  یکی از کارکنان بخش درمان دانشگاه علوم پزشكى

 


