
  
 

   ١٣٩٩ فروردين – ايران روزشمار رويدادهای کارگری در
  خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران 

  کلن –فعالين نهادهای همبستگی با کارگران در ايران : تهيه و تنظيم توسط

 )١ ( 

 )شتر را در دو قسمت يادداشت ها و ضميمه ها مالحظه کنيداطالعات بي. شماره های قيد شده در هر رديف، نشانه تفکيک موضوعات است( 

 ٥...    سرکوب، زندان و         ٤    حوادث محيط کار       ٣اخراج ها و تعطيلی کارخانجات و شرکت ها           ٢   حقوق های عقب افتاده          ١مطالبات و مبارزات کارگران     

 

تعداد   نام واحد  رشه  تاريخ  شماره رديف        
  کارگران

  شرح و مالحظات

٥  

١  

عصر روز گذشته برخی زندانيان در زندان اليگودرز قصد فرار داشتند و در   ؟  زندان اليگودرز  اليگودرز ٩٩فروردين  ٢
همين راستا درگيری در زندان آغاز شد که با حضور نيروهای انتظامی و 

  .نشددانی موفق به فرار هيچ زن.اعضای شورای تامين موضوع کنترل شد

٤  

٢  

ساله کاميون حين بارگيری سنگ نمک در معدن نمک  ٥٤روز گذشته يک راننده   ١  معدن نمک  گرمسار  " " "
  .براثرريزش تونل زير آوار گرفتار شد و در دم جانش را ازدست داد

٥  

  

٣  

بدنبال شکايت کارفرما به دادگاه انقالب کارگر حق طلب   غريب حويزاوی  ١  گروه ملی صنعتی فوالد ايران  اهواز  " " ٣
  يوسفی مدير عامل جديد فوالد اهوازبه غريب حويزاوی .اهوازاحضار شد

پيشنهاد کار در دفتر تهران را داد که مورد موافقتش واقع نشد واين امر موجب شد 
تا مديرعامل توطئه جديدی را سازمان بدهد و عليه اين کارگر حق طلب پرونده 

  .بازپرسی دادگاه اهوازشکايت کند ٩و از وی در شعبه سازی کند 
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف        
  کارگران

  شرح و مالحظات

٤  

  

  

  

٤  

شرکت براثر ابتال به ويروس کرونا جان  اين مهدی زرگران يکی از کارگران  ١  شرکت آريا بنادر ايران  بندر انزلی  ٩٩فروردين  ٣
داد وتعدادی ديگر از کارگران اين مجتمع بندری بدليل ابتال به  خود را از دست

بصورت  در چنين شرايطی  فعاليت مجتمع بندرانزلی.  کرونا حالشان وخيم است
 –بدون تجهيزات ايمنی ساعته ادامه دارد وکارگرانش  ٢٤شبانه روزی و 

و مسئوالن بهداشتی الزم برای عدم ابتال به کرونا مجبور به ادامه کار  هستند 
اداره کل بنادر و دريانوردی استان گيالن منجمله مديرکلش بر ادامه کار اين بندر 

  .روال کنونی تاکيد می کننده ب

٢  

  

  

  

  

٥    

خط و ابنيه فنی راه آهن ناحيه   استان گلستان  " " "
  )شرکت تراورس(٢شمال شرق 

    قرار زير در کارگران  نگهداری خط و ابنيه فنی راه آهن با انتشار متنی ب  - 
فروردين، ضمن ابراز اعتراض نسبت به عدم  ٣شبکه های اجتماعی بتاريخ 

ماه حقوق خواهان خواهان  ٦درصدی  ٥٠پرداخت  ماه حق بيمه و ٤پرداخت 
ما خواهان شورای کارگری آنها می گويند  :ايجاد شورای کارگری مستقل شدند

فقط نامه نگاری کنند و  مستقل هستيم نه شورای عالی کار شرکت ترواوس که
شورای کارگری بايد از طرف کارگران برگزيده . جلوی اعتراضات را بگيرند 

شود و کارگران حق رای و صحبت در آن داشته باشند و شورای کارگری 
  .تراورس و يا هر شرکتی باطل است و فاقد اعتبار و به رسميت شناخته نيست

١  

  

  

٦  

پرستاران بيمارستان های مشهد، به استخدام شرکتی پرستاران در قالب  جمعی از  -   پرستاران  مشهد  " " "
آنها به . روزه که در پی شيوع کرونا زيادتر شده، انتقاد کردند ٨٩قراردادهای 

های علوم پزشکی از استخدام  هاست دانشگاه مدت :خبرنگار رسانه ای گفتند
تخدام پرستاران زنند و بعد از شيوع کرونا، اس رسمی پرستاران سر باز می
روزه را شاهد بوديم که ارزشی برای حق و  ٨٩شرکتی به صورت قرارداد 

  .حقوق اوليه پرستاران قائل نيست

٣  

  

  

٧  

کارگر مجتمع در حال  ٢٠٠شرکت پناه صنعت پارت با ارسال پيامکی برای   ٢٠٠  شرکت پناه صنعت پارت  لردگان  " " "
رمحال و بختياری پايان کارشان از احداث پتروشيمی لردگان واقع دراستان چها

ضمن تقدير از  همکار گرامی،«: متن پيامک .را اعالم کرد ١٣٩٨اسفند  ٢٩
اعالم  ١٩/٠٣/٢٠٢٠تالشهای جنابعالی در اين شرکت پايان کار شما از مورخ 

خواهشمند است جهت انجام مراحل اداری تسويه به واحد اداری مراجعه  .گردد می
  .»حد اداری شرکت پناه صنعت پارتبا تشکر وا. فرمائيد
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

١  

٨    

جمعی از کارگران معدن گل گهرراهی فرمانداری سيرجان شدند و برای بنمايش   -   معدن گل گهر  سيرجان  ٩٩فروردين ٤
جلوگيری از  گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم بکارگيری اقدامات الزم جهت

  ) ١. ( دست به تجمع زدند١٩شيوع کوويد 

٢  

٩  

هزاران   مخابرات روستايی کشور  چندين شهر  " " "
  نفر

ماهه اول سال ٩ميليارد تومانی در  شرکت مخابرات ايران عليرغم سود چند صد
از سپرده گذاری در بانکهای کشور،عيدی هزاران کارگزار مخابرات  ٩٨

  .نکرده است روستايی کشور را پرداخت

١  

  

  

  

  

١٠  

پرستاران يک بيمارستان مشهد اعتراضشان را نسبت به عدم اجرای قانون   -   يک بيمارستان  مشهد  " " ٥
آنها به  .سال تصويب،رسانه ای کردند ١٣گذاری خدمات پرستاری پس از تعرفه

گذاری خدمات  سال گذشته که قانون تعرفه ١٣طی : خبرنگار رسانه ای گفتند
چطور است که در . ايم به تصويب رسيده، ما اين مطالبه را مطرح کردهپرستاری 

ها خدمت کنيم اما  بحران کرونا انتظار دارند، بدون چشمداشت در بيمارستان
حاضر نيستند در همين ايام به مطالبات بر زمين مانده پرستاری توجهی داشته 

حاليکه مشخص نيست چرا کنند، در ها کمبود بودجه را بهانه می هر بار بيمه باشند؟
های  های پزشکی وجود دارد اما تعرفه بودجه به اندازه کافی برای پرداخت تعرفه

  .شود پرستاری که ارقام کمتری است، پرداخت نمی

٣  

  

  

١١  

شرکت های  کارگر ٢٣٠٠مديرعامل سازمان مديريت پسماند با اشاره به بيکاری   ٢٣٠٠  شهرداری  تهران  " " "
زباله طرف قرارداد با شهرداری تهران، از آغاز برخورد  پيمانکاری تفکيک

 ٢٣٠٠ وی بدون اشاره به آينده معيشتی اين  .انتظامی با زباله گردها خبر داد
از شب گذشته برخورد قهری با زباله گردان و پيمانکاران متخلف  :افزود کارگر،

و با  شب گذشته بيش از ده تخلف در سطح شهر تهران شناسايی آغاز شده  و
  .همکاری عوامل انتظامی متخلفان دستگير و خودروهای حمل زباله توقيف شد

٣  

١٢  

شرکت (ميدان نفتی آذر   ايالم - مهران  " " "
  )پيمانکاری جهان پارس

 ٢٥کارگر ميدان نفتی آذر واقع دربلوک اکتشافی اناران  ٣٢٠، ٩٨اسفند  ٢٩روز   ٣٢٠
  ) ٢(  .از کار اخراج شدند در استان ايالم کيلومتری شهرستان مهران ،

٣  

١٣  

سال حقوق معوقه بيکار و  ٢کارگرش با  ١٣٠کارخانه از اول فروردين تعطيل و  ١٣٠  ارخانه کنتور سازیک  قزوين  " " "
توانند برای دريافت مقرری بيمه بيکاری به  شنبه پنجم فروردين، می از روز سه

  .ک خود را ثبت کنندصورت الکترونيکی از طريق سامانه بيمه بيکاری مدار
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٥  

  

  

  

١٤  

سرا ، فرستاده شده  های قضايی که برای کسرا تبريزی، شاعر و ترانه طبق ابالغيه  ١  کانون نويسندگان ايران  زاهدان  ٩٩فروردين  ٥ 
ارديبهشت در دادگاه  ٢٩ر فروردين در دادگاه کيفری و د ١٩است او بايد روز 

کسرا تبريزی، دانشجوی فوق ليسانس  .انقالب اسالمی زاهدان حاضر شود
. در اصفهان بازداشت و به زاهدان منتقل شد ١٣٩٧بهمن  ٢۴ی ژنتيک،  رشته

و ) محل تحصيل او( در زاهدان ١٣٩۶بازداشت او به تجمع اعتراضی در دی 
پس از . شد مربوط می. . . کار، زنان ، ی کودکان  اش در باره های حمايتی نوشته
ها با تامين وثيقه  روز بازداشت در سلول انفرادی و پايان گرفتن بازجويی ٣٣

  . ميليون تومانی موقتا آزاد شد ۵٠٠

  ٣و ٢  

١٥  

ه کارگران کارخانه کنتورسازی ايران برای باری ديگر اعتراضشان را نسبت ب  ١٣٠  کارخانه کنتور سازی  قزوين  " " ٦
  ) ٣(  .ادامه بالتکليفی شغلی ومعيشتی بلند کردند

٤  

  

١٦  

. كه اكثر شغل ها بصورت تعطيل و نيمه تعطيل در آمده بوداند ٩٨در اسفند ماه   ٤  رانندگان اتوبوس  بجنورد  " " "
كه بعضى از اين . رانندگان ترمينال بجنورد مرتبا در حال انتقال مسافران بوده اند

نفر از رانندگان اتوبوس   ٤. دچار بيمارى كرونا شده اندزحمتكشان در اين مدت 
كه در ترمينال بجنورد مشغول به كار بوده اند دچار بيمارى كرونا شده اند و 

  .اكنون در بيمارستان امام حسن بجنورد بسترى مى باشند

٤  

١٧  

ساله حين کار ٤٣ نبی زاده دمحم ساله و٣٠کارگر بنام های علی دلخواه  ٢  ٢  گودبرداری  شبستر  " " "
گودبرداری از مسير قنات و جای گذاری لوله براثرريزش ديواره در زير خاک 

  .جان باختند وشده مدفون 

٤  

  

١٨  

، کارگران شيفت عصر مجتمع معدنی مس ٩٨اسفند  ٢٢روز پنج شنبه   ٢١  مجتمع معدنی مس سونگون  ورزقان  " " ٧
) ندای رهاوی وران،زهل وشرکت های پيمانکاری آهن آجين، مبين،نوآ(سونگون

بدليل ابتالی چند نفر از همکارانشان به کرونا در محل تب سنجی گيت ورودی 
و بدليل عدم پاسخگويی مسئوالن . خواهان توقف کار شدند دست به تجمع زدند و

  ) ٤(  .روز سرکار حاضر نشدند ٢بمدت 

٤  

١٩  

مسجد  - اهواز  " " "
  سليمان

 - جاده اهواز ٢٠در کيلومتر  از کارگران نيـروگاه حرارتی راميـن واقع جمعی  ٢  نيروگاه حرارتی رامين
همکارشان به کرونا اعتراضشان را نسبت به ادامه  ٢مسجدسليمان بدليل ابتالی 

  ) ٥( . اعالم کردند نبود امکانات بهداشتی، کار طبق معمول و
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٤  

٢٠  

 آلودگی هوا، دست وپنجه نرم کردن کارگران ساختمانی با مرگ زيرسايه کرونا،  -   کارگران ساختمانی  چندين شهر  ٩٩فروردين ٧
  ) ٦(  گرسنگی حوادث کاری و

٤  

٢١  

درمانی  - نفرازکادر بهداشتی  ٤٣جان  ١٩فروردين، کوويد  ٦تا روز چهارشنبه   ٤٣  بيمارستان ها  چندين شهر  " " "
  .رستان های کشور را گرفتبيما

٤  

٢٢  

يا  فعالين اجتماعی برای آزادی زندانيان سياسی و هنرمندان و بيانيه نويسندگان،  ٧٠٠  کانون نويسندگان ايران  تهران  " " "
  ) ٧(  مرخصيشان

٤  

٢٣  

آزادی  با وجود افزايش خطر بيماری کرونا برای زندانيان ، هيچ نشانه ای از  -   زندانيان  چندين شهر  " " "
  ) ٨(  جعفر عظيم زاده و ديگر زندانيان سياسی نيست

٤  

٢٤  

راننده شرکت واحد  ٢٠ابتالی  - جان رانندگان اتوبوس پايتخت در خطر است   ٢٠  شرکت واحد اتوبوسرانی  تهران  " " ٨
  حومه به ويروس کرونا اتوبوسرانی تهران و

٥  

٢٥  

   .زندانی بود ٨٠ش وفرار بيش از زندان شهر سقز شاهد شور  ٨٠  زندان سقز  سقز  " " "

١  

٢٦  

تشکلها و گروه های کارگری و   چندين شهر  " " "
  دفاع از حقوق کودکان

مقامات دولتی و حکومتی ايران در اقدامی ضد انسانی، پزشکان بدون مرز و   - 
  ) ٩(  .انساندوست را از ايران اخراج کردند

١  

٢٧  

   اتکارخانج ابنيه فنی و خط و  انديمشک  " " ٩
  راه آهن

اعتراض کارگر راه آهن به ادامه کار وعدم رعايت اصول بهداشتی برای مقابله با   - 
  .ئوالنکرونا و بی تفاوتی مس

٤  

٢٨  

بازی کردن کارفرمايان با جان کارگران معادن مازندران وبی خيالی سازمان   -   معادن  مازندران  " " "
  ) ١٠(  صنعت، معدن و تجارت استان

  ٣و  ١١

٢٩  

عليرغم حال و روز کرونايی،کارکنان شرکتی بيمارستان امام رضا نسبت به عدم   ٦٠  بيمارستان امام رضا  آمل  " " " 
  .تبديل وضعيت ونداشتن امنيت شغلی معترضند وخواهان قرارداد مستقيم هستند
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٢  

٣٠  

کارگر شهرداری بروجرد  ١٥٠٠ماه حقوق  ٧دراين حال و روز کرونايی   ١٥٠٠  شهرداری  ردبروج  ٩٩فروردين١٠
  .پرداخت نشده است

٣  

٣١  

هتل الله ( کارگر شرکت توسعه گردشگری ايران در شهرستان سرعين ٤٠  ٤٠  شرکت توسعه گردشگری ايران  سرعين  " " "
  .از کار اخراج شدند )سرعين و آبدرمانی سبالن

٤  

  

٣٢  

يک کارگر عملياتی شرکت توزيع برق استان تهران بنام دمحم رضا احمدی و يک   ٢  شرکت توزيع برق  کهريزک - تهران   " "" 
کارگربازنشسته برق کهريزک بنام احمد داداش قربانی  بدليل ابتال به کوويد 

پيش از اين سه نفر ازکارگران در توزيع برق  .جان خود را از دست دادند١٩
ای خوزستان به علت  ر در برق تهران و يک نفر در برق منطقهگيالن و يک نف

  .بيماری کرونا جان باخته اند

٤  

٣٣  

پور کارگر بخش نگهبانی بيمارستان پيروز الهيجان براثر ابتال به   نادر حسين  ١  بيمارستان پيروز  الهيجان  " " "
  .کرونا جانش را ازدست داد

٤  

  

٣٤  

ای اتاق عمل بيمارستان  کامران بيات تکنسين حرفه فروردين، ٩روز شنبه   ١  ادیبيمارستان فيروزآب  شهرری  " " "
پنجه نرم  فيروزآبادی پس از چهارروز بستری شدن در بيمارستان و دست و

 ١٣٥٠مهر ٢٧کامران بيات متولد  .کردن با ويروس کرونا جانش را ازدست داد
  .دی شهرری داشتسال سابقه کاری در بخش جراحی بيمارستان فيروزآبا ٢٣ و

٣  

٣٥  

شرکت پيمانکار حراست مجتمع های مسکونی نفت و گازدر منطقه منجمله پارس   ١١  مجتمع مسکونی پارس جم  بوشهر - جم   " " ١١
کارگرش بدليل اعتراض به عدم ١١جم در اقدامی تالفی جويانه دست به اخراج 

  .زده استپرداخت مطالبات وثبت شکايت دراداره کار،از اول فروردين ماه 

٢  

٣٦  

برای باری ديگر، پرستاران آذربايجان غربی نسبت به عدم پرداخت ماه ها  حق   -   پرستاران  آذربايجان غربی  " " "
تبليغات دروغين رياست دانشگاه علوم پزشکی استان  کارانه واضافه کاری و

  ) ١١(  .اعتراض کردند

٤  

٣٧  

اعيل بيگی پزشک عمومی اورژانس بيمارستان محب کوثر نيلوفر اسم  ١  بيمارستان محب کوثر  تهران  " " "
  .تهران بر اثر ابتال به کروناجان خود را ازدست داد
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٥  

  

  

  

٣٨  

خرداد  ٢۵ان ايران روز دادگاه آرش گنجی منشی هيئت دبيران کانون نويسندگ  ١  کانون نويسندگان ايران  تهران  ٩٩فروردين١٢
ای که اخيرا به دست آرش گنجی رسيده است او بايد  بنابر ابالغيه .شود برگزار می

. دادگاه انقالب اسالمی تهران حاضر شود ٢٨ی  در شعبه ١٣٩٩خرداد  ٢۵روز 
شود " رسيدگی"های منتسب به گنجی که قرار است در اين دادگاه به آنها  اتهام

همکاری با گروهک ضد نظام، اجتماع و تبانی به قصد  عضويت و«: عبارتند از
گنجی اين اتهامات را رد . »اقدام عليه امنيت ملی کشور و فعاليت تبليغی عليه نظام

  .کرده است

٤  

٣٩  

در بيمارستان  ١٩يک بهيار مرکز بهداشت روستای ازناو براثر ابتال به کوويد  ١  مرکز بهداشت  ازناو - مالير   " " "
  .ماليرجان باخت امام حسين 

  ٣و ٢ ٢

٤٠  

روان  عالوه بر کرونا مسئوالن طراز اول استان وشهرستان قزوين هم با جان و  ١٤٠  کارخانه کنتورسازی  قزوين  " " ١٢
  ) ١٢(  کارگران کارخانه کنتورسازی ايران وخانواده هايشان بازی می کنند

٢  

٤١  

خت ماه ها حقوق وعيدی و کارکردن بدون تجهيزات کارگران نسبت به عدم پردا  ٦٦  شهرداری  ياسوج  " " ١٤
  ) ١٣(  .معترضند ١٩بهداشتی الزم برای جلوگيری از ابتال به کوويد 

٣  

٤٢  

           های رانندگی به منظور جلوگيری از شيوع کرونا،  با تعطيلی آموزشگاه  هزار ٢٤  های رانندگی آموزشگاه انمربي  چندين شهر  " " "
اند، دچار  گرفته ها که به صورت ساعتی مزد می آموزشگاههزارمربی اين  ٢٤

  ) ١٤(  .اند مشکالت معيشتی شده

٣  

٤٣  

بدون  نفر  ٢٠٠ راننده مينی بوس پايتخت وادامه کار ١٥٠٠بالتکليفی معيشتی  ١٧٠٠  رانندگان مينی بوس  تهران  " " "
  ) ١٥. ( مسافرشان ابتالی آنها و امکانات الزم برای جلوگيری از

٤  

٤٤  

يک کارگر حين کار در يک آجر پزی واقع در کيلومتر سوم جاده دهستان يل آباد    ١  کوره آجر پزی  ساوه  " " "
  .ساوه بدنبال سقوط به کوره آجرپزی زنده زنده سوخت

٣  

٤٥  

يفی جمعی ازکارگران کارخانه کنتورسازی ايران برای اعتراض نسبت به بالتکل  -   کارخانه کنتور سازی  قزوين  " " ١٦
طبق قراردادی که کارگران . شغلی ومعيشتی دست به تجمع مقابل اداره کارزدند

توانند در کارخانه مشغول به کار باشند،  با شرکت دارند تا آخر فروردين ماه می
  .اما متاسفانه مديرعامل شرکت اين کارخانه را تعطيل کرده است



١٣٩٩   فروردين – ايران روزشمار رويدادهای کارگری در                                                                                                                                                               ٨     
 

تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
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  و مالحظات شرح

  ٣و ٢ ٢

  

  

  

٤٦  

جمعی ازکارگران حمل زباله شهرداری دزفول برای بنمايش گذاشتن اعتراضشان   -   شهرداری  دزفول  ٩٩فروردين ١٦
نسبت به سطح پايين حقوق وعدم پرداخت بموقع مطالبات مقابل ساختمان شورای 

يافتی آنها سال سابقه کار دارند ولی در ١٥بيشتر کارگران باالی  .شهرتجمع کردند
کارگران  .دهد ميليون لایر است که کفاف مخارج زندگی آنها را نمی١٦تا  ١٢بين 

کنند ولی برای آنها چهار ساعت لحاظ  حمل زباله هشت ساعت در روز کار می
کارگر معترض تهديد به اخراج را از داليل حاضر نشدن ديگر  يک .شود می

چهار ماه حقوق عقب افتاده از : زودکارگران حمل زباله در تجمع عنوان کرد و اف
  .پارسال داريم و عيدی هم به ما پرداخت نشده است

٤  

٤٧  

 ساله يک کارخانه واقع در شهر صنعتی کاوه ساوه براثر ٥٠و  ٤٠کارگر  ٢  ٢  شهر صنعتی  ساوه  " " "
  .متری در دم جان باختند ويک کارگرديگرمجروح شد ٢٥سقوط از ارتفاع 

٤  

٤٨  

در  تهران  شهر در جاده خاوران شرق يک کارگر جوان حين کار نصب داربست  ١  نصب داربست  تهران  " " "
  .دست داد در دم جانش را از دچار برق گرفتگی شد وهنگام شب 

٣  

٤٩  

جمعی از کارگران کارخانه کنتورسازی ايران در دومين روزاعتراضشان نسبت   -   کارخانه کنتور سازی  قزوين  " " ١٧
ولی  .شغلی ومعيشتی دست به تجمع مقابل استانداری قزوين زدند به بالتکليفی

  .ا نبودندآنه هيچ کدام از مسئوالن جوابگوی

٣  

  

٥٠  

شهرك صنعتي كاوه برای اعتراض به  کارگران کارخانه روناک دارو واقع در  ١٠٠  کارخانه روناک دارو  ساوه  " " "
يتی را ازشرکت تحويل اخراج از کار مقابل فرمانداری ساوه تجمع کردند وشکا

تا  ٦٠تعداد . با قول پيگيری به شکايت به تجمعشان خاتمه دادند فرمانداری دادند و
  .سال کار دارند را بدليل نامعلوم اخراج کردند٥نفر از کارگران که سابقه  ٧٠

١  

٥١  

در جنوب غربی پايتخت برای اعتراض به کارخانه تهران بتن واحد شاد آباد واقع   ٣٥  کارخانه تهران بتن  شادآباد - تهران   " " "
 سيمان دست به تجمع مقابل کارخانه وشرکت انتقال محل کارشان به واحد آبيک ،

  .تهران زدند )عباس آباد( فارس وخوزستان در خيابان بهشتی

٤  

٥٢  

ی نفر از پرسنل شهردار ٢٠٠کنون  تا :يکی از اعضای شورای شهر تهران گفت  ٢٠٠  شهرداری  تهران  " " "
  .نفر نيز جان خود را از دست داده اند ١٠تهران به کرونا مبتال شده اند و 
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٤  

٥٣  

نقل  و  سازمان راهداری و حمل  چند شهر  ٩٩فروردين١٧
  ای جاده

ای به خبرنگار  دهونقل جا  معاون توسعه مديريت و منابع سازمان راهداری و حمل  ١١٠
ای در  نقل جاده و  نفر از کارکنان سازمان راهداری و حمل ١١٠: رسانه ای گفت

  .ها جان باختند تن از آن ٢اند که  مسير خدمت، به بيماری کرونا مبتال شده

٤  

٥٤  

نفر از ٤١ی از ابتالی معاون توسعه مديريت و منابع استاندار خراسان شمال  ٤١  توسعه مديريت و منابع  خراسان شمالی  " " "
  .نفرشان خبرداد ٣وجان باختن  ١٩کارمندان استان به کوويد 

٣  

٥٥  

نقل  و  اداره کل راهداری و حمل  قزوين  " " ١٨
  ای جاده

ای استان قزوين برای بنمايش  ونقل جاده  کارگران اداره کل راهداری و حمل  ٥١
قابل استانداری و گذاشتن اعتراضشان نسبت به اخراج از کاردست به تجمع م

  ) ١٦(  .اداره کل راه و شهرسازی قزوين زدند

١  

٥٦  

کاهش روزهای  کارکنان اقماری صنعت نفت نسبت به افزايش روزهای کاری و  -   کارکنان اقماری صنعت نفت  چند شهر  " " "
  ) ١٧(  .استراحت معترضند

٢  

  

٥٧  

اری مريوان اعتراضشان را نسبت به عدم برای باری ديگر، کارگران شهرد  ١٠٠  شهرداری  مريوان  " " "
  هنوز حقوق دی، بهمن و اسفند آنها  .ماه حقوق وعيدی ابراز کردند ٣ت پرداخ

اند و عالوه بر آن، بابِت عيدی و اضافه کار سال قبل  ل گذشته خود را نگرفته سا
معوقات مزدی  ٩٧از دولت طلبکارند؛ همچنين تعدادی از آنها هنوز از سال 

  .نشده دارندپرداخت 

٢  

  

٥٨  

  شهرداری  قروه  " " "

  

کارگران شهرداری قروه دراستان کردستان اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت   ١٠٠
پيمانکار فقط يک ميليون تومان عيدی به  .مطالبات ديگر،رسانه ای کردند ی وعيد

در حاليکه که طبق قانون بايد بيش از سه ميليون تومان  .ريخته است شانحساب
  .عيدی پرداخت می کرد

 ١٩مديريت کارخانه ذوب آهن اصفهان به بهانه پيشگيری از ابتال به کوويد   -   کارخانه ذوب آهن  اصفهان  " " "  -         ٥٩
  !ماهه کاهش داد ٤را ازيکساله به قرارداد کارگران 

٤  

  

٦٠  

فرون آباد شهرستان پاکدشت در ساله يکی از کارخانه های منطقه  ٤٩يک کارگر   ١  يک کارخانه  پاکدشت  " " "
  .استان تهران  بدليل سقوط دستگاه پرس برويش در دم جان باخت
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٤  

٦١  

ساله يک باغ در منطقه عرب آباد بخش چهارباغ  شهرستان  ٤٥يک نگهبان   ١  نگهبان باغ  ساوجبالغ  ٩٩فروردين١٨
  .الغ دراستان البرز در آتش سوزی اتاقک نگهبانی جانش را ازدست دادساوجب

٤  

٦٢  

های منطقه باغ خواص ورامين براثر سقوط  ساله يکی از کارخانه٦٠يک نگهبان   ١  يک کارخانه  ورامين  " " "
  .دستگاه ساخت سيم و کابل برق رويش جانش را ازدست داد

٢  

  

٦٣    

ماه حقوق و  ٤ کارگران پسماند شهرداری اعتراضشان را  نسبت به عدم پرداخت  ١٦٠  شهرداری  اروند کنار  " " ١٩
در روزهايی که  اين کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند، .اعالم کردند عيدی،

بايد هزينه بيشتری را برای خريد لوازم بهداشتی پرداخت کنيم ،شهرداری و 
  .پرداخت نکرده است پيمانکار طرف قرارداد چهار ماه حقوق و عيدی ما را

٢  

  

٦٤  

ماه  ٣ماه حقوق سال گذشته،عيدی و ٢حدود  هفته از سال جديد هنوز، ٣با گذشت   ٣٠٠  ايران پوپلين  رشت  " " "
جمعی  .کارگر کارخانه ايران پوپلين رشت پرداخت نشده است ٣٠٠حق بيمه

عی ازکارگران اين واحد توليدی نساجی با انتشار نامه ای در شبکه های اجتما
  .خواهان پرداخت مطالباتشان شدند

١  

٦٥  

تکليف معاش ما نامشخص است و : معلمان آزاد شاغل در مدارس غيرانتفاعی  -   معلمان آزاد  چند شهر  " " "
  ) ١٨(  !دانيم چگونه بايد خرج زندگی را دربياوريم نمی

٣  

  

٦٦  

 ٦٠٠رستان آتيه با انتشار ويدئويی از اخراج دکتر خليل عليزاده مديرعامل بيما  ٦٠٠  بيمارستان آتيه  تهران  " " "
وی علت اخراج را عدم  .اين مرکز درمانی خبرداد) درصد ٥٠( نفراز کارکنان

مراکز درمانی خصوصی  و حتی  .توانايی در پرداخت حقوق کارکنان عنوان کرد
عمومی ديگر ازجمله بيمارستان ميالد تهران به علت کاهش مراجعه کننده دست 

  .کارکنانشان زده اندبه اخراج 

٣  

٦٧  

معاون گردشگری اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری مازندران   ١٥٠٠٠  واحدهای توريستی  مازندران  " " "
کارگر دارای اشتغال  ٧٠٦هزار و ١٥با شيوع ويروس کرونا حدود : می گويد 

  .در حوزه های گردشگری را به طور موقت بيکار کرد

٣  

٦٨  

با تعطيلی موقت چاپ کاغذی مطبوعات، نگران آينده شغلی و : نگاران روزنامه  -   روزنامه نگاران  تهران  " " "
  .امنيت شغلی خود هستيم
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٥  

٦٩  

کامران در مورد پرونده رای شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب سنندج   ١  فعال کارگری  سنندج  ٩٩فروردين١٩
و يکسال به  سال زندان به اتهام عضويت در کومهله ۵، صدور حکم ساختمانگر

  .اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام صادرشد

٤  

٧٠  

حين کار در ساختمانی در حال ساخت از طبقه ششم از  ساله،٣٠يک کارگر   ١  کار ساختمانی  مشهد  " " "
  .اثر شدت جراحات در دم جان باختمتری سقوط کرد بر ٢٠ارتفاع حدود 

٤  

  

٧١  

کارگر ساختمانی در روستای مهرام  شهرستان هريس در استان آذربايجان  ٤  ٤  کار ساختمانی  هريس  " " "
 شرقی براثر نشت گاز مونوکسيد کربن از بخاری دچار گاز گرفتگی شدند و

با حال  م وساله ديگر هم در حادثه مسمو ٤٠يک کارگر .جانشان را ازدست دادند
  .وخيم توسط اورژانس به بيمارستان امام حسين هريس، انتقال يافت

٤  

٧٢  

 :های پزشکی زاهدان به خبرنگار رسانه ای گفت مدير مرکز حوادث و فوريت  ١٩  راه آهن  زاهدان - خاش  " " "
نفر   ١٩واژگونی مينی بوس حامل کارگران راه آهن در محور خاش به ايرانشهر 

  .ذاشتمجروح برجای گ

  ٣و  ٢

٧٣  

   يارانه سال  جمعی از رانندگان اتوبوس برای برخورداری از حق بيمه بيکاری و  -   رانندگان اتوبوس  کرمانشاه  " " ٢٠
  .شدند ١٩ماهه کارشان در راستای ماقبله با کوويد  ٢بدليل تعطيلی   ٩٨

١  

٧٤  

با  )شرکت پيمانکاری ريل صنعت کاران( هدانکارگران راه آهن جنوب شرق زا  -   راه آهن جنوب شرق  زاهدان  " " "
انتشار مکتوبی اعتراضشان را نسبت به کار بدون ماسک و مواد ضدعفونی کننده 

  .ابراز کردند وعدم پرداخت مطالبات،

 -  

٧٥  

 ٢٠شورای عالی کار با برگزاری دويست و نود و يکمين جلسه اش بتاريخ   -   شورای عالی کار  تهران  " " ٢١
 ٢١کارگران با افزايش  ٩٩نمايش تعيين حداقل دستمزد سال  به ٩٩فروردی 

  ) ١٩(  .تمه دادتومان خا ١٨٣٥٤٢٦درصدی  بقرار 

١  

  

٧٦  

بدين وسيله به اطالع  ".قرنطينه، بدون تأمين معيشت، يعنی گرسنگی: "کمپين   -   انجمن صنفی کارگران ساختمانی  کامياران  " " "
با شيوع ويروس کرونا و شرايط  انيم،کارگران و استادکاران ساختمانی ميرس

کارگران را به  در اعتراض به اين شرايط اسفناک، نامناسب معيشتی کارگران،
 تامين بدون کارگران ميتوانند هشتگ قرنطينه .حمايت از اين کمپين فرا ميخوانيم

  گرسنگی را روی کاغذ نوشته و با اعضا خانواده خود عکس بگيرند يعنی معيشت
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  يفشماره رد
  کارگران

  شرح و مالحظات

١  

٧٧  

بيانيه فعالين کارگری درمحکوميت تهديد و احضار دست اندرکاران کمپين   -   عده ای از فعالين کارگری  کامياران  ٩٩فروردين٢٢
  )٢٠( توسط اطالعات کامياران»  قرنطينه بدون تامين معيشت يعنی گرسنگی«

١  

٧٨  

کارگران رسمی صنعت نفت با انتشارليستی ازخواسته هايشان خواهان    -   کارگران رسمی صنعت نفت  رچند شه  " " "
  ) ٢١(  پاسخگويی شدند

٣  

  

٧٩  

  

مدير . يکه تازی مدير عامل شرکت هليکوپتری ايران در پايمالی حقوق کارگران  -   شرکت هليکوپتری ايران  چند شهر  " " "
 متخصصان باسابقه و طه نابودی کشانده وعامل درسالهای اخير شرکت را به ور

فاميلش را دراين شرکت مهم  دلسوز را باعدم پرداخت حق وحقوق اخراج وفک و
اين روند را هرروزبه بهانه های واهی با  تخصصی جايگزين کرده است و و

  .تسويه حساب با کارگران قراردادی ادامه می دهد اخراج و

٥  

  

٨٠  

 ١٠٦فروردين به شعبه  ٣٠تعدادی از کارگران حق طلب هپکو برای روز شنبه   -   کارخانه هپکو  اراک  " " ٢٣
ای که اخيراً به دست  طی ابالغيه. دادگاه کيفری شهرستان اراک احضار شدند

ای از  تعدادی از کارگران هپکوی اراک رسيده است، کارگران برای پاره
  .نددادگاه اين شهرستان مراجعه کن ١٠٦توضيحات بايد به شعبه 

١  

٨١  

کارگران نانوايی های شهرستان آبدانان در استان ايالم نسبت به کار بدون امکانات   -   کارگران نانوايی ها  آبدانان  " " "
  .معترضند ١٩الزم برای مقابله با کوويد 

  ٣و١

  

٨٢  

های نفتی  فرآورده کارگران اخراجی شرکت پخش برای دومين ماه پياپی،  ٣٠  های نفتی شرکت پخش فرآورده  ماهشهر  " " "
اين  .ماهشهربه تجمعشان مقابل انبارنفتی شرکت برای بازگشت بکارادامه دادند

 آنها .بهمن ازسرگرفته اند ٢٦کارگران دورجديد تجمعشان را از روز شنبه 
  .اند تا افراد سفارش شده به جای آنها استخدام شوند گويند از کار اخراج شده می

٣  

  

٨٣  

دور جديد اعتراضات کارگران کنتورسازی ايران بدنبال تعطيلی کارخانه به بهانه   -   نه کنتور سازیکارخا  قزوين  " " "
با  فروردين با تجمع مقابل اداره کار آغاز و ١٦روز شنبه  از  ١٩بيماری کوويد

تجمعات  .فروردين مقابل استانداری قزوين دنبال گرفته شد ١٧روزيکشنبه  تجمع
 ٢٣به امروزشنبه  ی به مطالباتشان بطور همه روزه تااين کارگران برای دستياب

  .فروردين مقابل کارخانه ادامه پيداکرد
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٢      

  ٨٤                       

به  شت وصنعت نيشکر برای اعتراضبُربازنشسته مجتمع ک جمعی از کارگران نی  ٨٠  مجتمع نيشکر  هفت تپه  ٩٩فروردين٢٣
  .عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع مقابل دفتر مديريت شرکت زدند

١  

٨٥           

قرادادی  کارگران رسمی و  چند شهر  " " "
  صنعت نفت

های سرگشاده خطاب به  کارگران رسمی وقرادادی صنعت نفت با انتشار دو نامه  - 
درصدی  ٥٠شان را نسبت به عدم اعمال مسئولين ارشد وزارت نفت اعتراض

  .امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوری اعالم کردند

٢  

  

  

٨٦  

کارکنان کانون زبان  مدرسان و  تهران  " " "  
  ايران

که تعدادشان  )انجمن ايران و آمريکا سابق(کارکنان کانون زبان ايران مدرسان و  ٢٠٠٠
درصدی از  ٣پرداخت حق بيمه بيکاری  هزارنفر می رسد بدليل عدم ٢به حدود 

هزار  ٢بيش از  .طرف کارفرما از برخورداری از بيمه بيکاری محروم هستند
مدرس و کارکنان کانون زبان ايران درپی تعطيلی درچارچوب مقابله با کوويد 

برای دريافت بيمه بيکاری اقدام کردند که در کمال تعجب متوجه شدند که  ١٩
  .ق بيمه بيکاری را پرداخت نکرده استکارفرما سه درصد ح

٤  

  

  

  

٨٧  

سازان کشور و  فروردين،رئيس انجمن صنايع همگن قطعه ٢٣روز شنبه   ١١  صنايع خودرو و قطعه سازی  چند شهر  " " "
مديرعامل شرکت آسيا لنت در پاسخ  به اين پرسش خبرنگار رسانه ای که چه 

ابتال به کرونا جان خود را از تعداد از کارگران صنايع قطعه و خودرو بر اثر 
ها و  نفر از کارگران خودروسازی ١١تاکنون حدود : اند، گفت دست داده

. اند سازهای کشور جان خود را به دليل ابتال به ويروس کرونا از دست داده قطعه
سازی يک  های قطعه در شرکت آسيا لنت يک کارگر و در يکی ديگر از شرکت

  .اند جان باختهنفر ديگر، مجموعا دو نفر 

١  

٨٨  

 کارگران راه آهن ناحيه زاگرس در ايستگاه سبزآب انديمشک با انتشار نامه  و  ٢٠  راه آهن ناحيه زاگرس  انديمشک  " " ٢٤
تصويری در شبکه های اجتماعی اعتراضشان را نسبت به کارکردن بدون رعايت 

  .م کردنداعال ١٩فاصله گذاری و امکانات الزم  برای مقابله با کوويد 

  ١و٢

  

٨٩  

تهران نسبت به کارکردن  ٢٠اعتراض کارگران فضای سبز ناحيه سه منطقه   ٦٠  شهرداری ٢٠منطقه   تهران  " " "
    نداشتن ،عدم پرداخت مطالبات و ١٩يدوبدون تجهيزات الزم مقابله با کو
  ) ٢٢. ( کاری قرارداد
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  ح و مالحظاتشر

٢  

  

  

  

٩٠  

کارگران نی بر مجتمع کشت وصنعت نيشکر هفت تپه بدنبال وعده پرداخت   ١٠٤  مجتمع نيشکر  هفت تپه  ٩٩فروردين٢٤
مطالباتشان در هفته جاری از طرف کارفرما واداره به تجمع اعتراضی روزشنبه 

روز  :يکی از کارگران به خبرنگار رسانه ای گفت .فروردينشان خاتمه دادند ٢٣
گذشته در تجمع به ما وعده دادند که در هفته جاری بخشی از مطالبات ما پرداخت 

شود؛ اداره کار هم وعده پرداخت مطالبات مزدی و غيرمزدی ما را داد؛  می
ا بپردازند؛ همچنين ر های خود عمل کنند و معوقات ما اميدواريم اين بار به وعده

  .واريز شود تا بتوانيم بازنشسته شويم ما به حساب تامين اجتماعی ١٢بيمه برج 

ندا ناجی از بازداشتی های مراسم روزکارگرمقابل مجلس با تحمل يک سوم حبس   ١  بازداشتی مراسم اول ماه مه  تهران  " " "     ٥       ٩١
  .آزاد شد

٤  

  

٩٢  

 ٩٤کاری در استان آذربايجان شرقی  بر اثر حوادث ٩٨در يازده ماه نخست سال   ٩٤  حوادث محيط کار  آذربايجان شرقی  " " "
جان خود را از دست دادند که اين تعداد نسبت به يازده ماه مشابه سال ماقبل نفر

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی  .درصدی را نشان می دهد ٤٧افزايش 
نفر نيز بر اثر حوادث کار  ١٢٥١استان آذربايجان شرقی در طی اين مدت تعداد 

  .نفر زن و بقيه مرد بودند٣٢مصدوم شدند که از اين تعداد  در اين استان

٤  

٩٣  

  

 حين کاردرساختمانی واقع ن،يفرورد ١٤روز پنج شنبه  يک کارگر ساختمانی که  ١  کار ساحتمانی  رضوانشهر  " " "
شهرشتان رضوانشهر دراستان گيالن بدنبال سقوط از طبقه سوم   در منطقه پونل

 )فروردين٢٤( انزلی بستری شده بود،يکشنبه شبدربيمارستان بهشتی  سقوط و
  .دست داد از را پس از ده روز دست وپنجه نرم کردن با مرگ جان خود

٤  

٩٤  

 در جاده کن سولقانبرداری  جوان تبعه کشورافعانستان حين کار گود کارگر کي  ١  گود برداری  سولقان - کن   " " "
  .دم جان باخت در شد و گرفتار آوار ريز بدليل ريزش ديواره خاکی برويش

٤  

٩٥  

 وارهيد زشياثر ربر رجانيگلگهر س ٣معدن شماره يک راننده بيل مکانيکی   ١  معدن گلگهر  سيرجان  " " "
  .جانش را ازدست داداصابت تخته سنگ به سرشو معدن  یسنگ

٤  

٩٦  

ماهان کرمان  -  گيربخش  یکشاورز یکار در اراض نيراننده تراکتور ح کي  ١  راننده تراکتور  کرمان  " " "
  .تراکتور جان باخت یبر اثر واژگون
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

١  

٩٧  

پايتخت برای بنمايش گذاشتن اعتراضشان نسبت به  دستفروشان جمعی از  -   دستفروشان  تهران  ٩٩فروردين٢٥
  .زدندی مقابل شهرداربالتکليفی معيشتی دست به تجمع 

١  

٩٨  

برای اعتراض به  تهران های بين شهری اتوبوس صاحبانرانندگان وجمعی از   -   رانندگان اتوبوس های بين شهری  تهران  " " "
  .مع کردندابل سازمان پاينه های مسافربری تجبالتکليفی معيشتی مق

  ١و٢

٩٩  

 صدها  رانندگان سرويس های مدارس  يزد  " " "
  نفر

يزد نسبت به عدم پرداخت حقوق اسفند ماه  مدارس سيسرو هرانندصدها 
مشغول  زديمدارس در استان  سيراننده سرو ٢٣٠٠حدود . اعتراض کردند

  .بکارهستند که بدنبال تعطيلی مدارس در بالتکليفی معيشتی بسرمی برند

٢  

  

١٠٠  

وحق بيمه از ماه حقوق  ٥اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت کارگران   ٨٦  شهرداری  سی سخت  " " "
 ميصورت مستق  سخت به یس یکارگر در مجموعه شهردار ٨٦حدود  .سرگرفتند

ماه مزد معوقه و حق  ٥سال مشغول کارند که هنوز بابت  ١٥ یبا سوابق باال
  .سال گذشته طلبکارند  مهيب

١  

١٠١  

اه م ٣نسبت به عدم پرداخت  وانيمر یکارگران شهردار اعتراضات  -   شهرداری  مريوان  " " "
  .مطالبات پايان سال حقوق،عيدی و

١  

  

١٠٢  

جمعی از نانوايان با تجمع مقابل استانداری خواهان بازنگری نسبت به نرخ نان   -   نانوايان  کهگيلويه وبويراحمد  " " "
با توجه به باال « تجمع کنندگان پالکاردی خطاب به استاندار با مضمون .شدند

ما  ...مغازه و یاجاره بها مه،يب برق، ب،آ لينان از قب ديتول یها نهيرفتن هز
  .حمل می کردند »مينان را ندار ديتوان تول متيق نيبا ا گريد

٢  

  

  

  

١٠٣  

فروش و شارژ  به کارگران یشرکت واحد اتوبوسرانپيمانکارطرف قرارداد   -   شرکت واحد اتوبوسرانی  تبريز  " " "
 حتّا يک شيفت وشيفت کاری حقوقی معادل  ٢ی برای الكترونيك تكارت بلي

روزه به سازمان تامين اجتماعی  ١٥حق بيمه کارگران  کمتر پرداخت می کند و
عيدی اين .اين کارگران از حق مرخصی هم محروم هستند .پرداخت می کند

از سنگينی  اين کارگران همچنين .کارگران از طرف کارفرما پرداخت نشده است
  .الی سرشان رنج می برندسايه تهديد اخراج از کار درصورت اعتراض با

  



١٣٩٩   فروردين – ايران روزشمار رويدادهای کارگری در                                                                                                                                                               ١٦     
 

تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٤  

١٠٤  

 نيجنب انبار گوگرد اعسلويه در  مهر یميپتروش سرويس رفت و آمد کارگران  ٥  پتروشيمی مهر  عسلويه  ٩٩فروردين٢٥
  .منتقل شدند مارستانيببه  کارگر مصدوم و ٥و منطقه واژگون

١  

١٠٥  

صدها کارگر متقاضی بيمه بيکاری استان تهران دراعتراض به ثبت نشدن   -   متقاضيان بيمه بيکاری  تهران  " " ٢٦
  .تقاضايشان از طريق آنالين مقابل اداره کار اين استان تجمع کردند

٣  

١٠٦  

نقل  و  اداره کل راهداری و حمل  قزوين  " " "
  استان قزوين ای جاده

ای استان قزوين درادامه  ونقل جاده داری و حملکارگران اداره کل راه  - 
تجمع مقابل  به دست اعتراضاتشان نسبت به اخراج ازکارراهی پايتخت شدند و

  ) ٢٣(  .سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشورزدند

٢  

١٠٧  

ماه ٣اخت سليمان اعتراضشان را نسبت به عدم پرد کارگران شهرداری مسجد  -   شهرداری  مسجد سليمان  " " "
  .حق بيمه و عيدی اعالم کردند حقوق،

١  

١٠٨  

جمعی ازکارگران مجتمع کشت وصنعت نيشکر هفت برای اعتراض نسبت به   -   مجتمع کشت و صنعت نيشکر  هفت تپه  " " "
حداقل دستمزد تعيين شده از طرف شورايعالی کار کتاب قانون کاررا به اداره کار 

  .شهرستان شوش بازپس فرستادند

٣  

  

١٠٩  

 از نفر  ٣٠ دست کم  ساله از اخراج خود و٢٠پرستاری با سابقه کاری   ٣٠  يک بيمارستان خصوصی  مشهد  " " "
افزايش تعديل پرستاران  .يک بيمارستان خصوصی مشهد خبرداد همکارنش در
خالی شدن تخت های بيمارستان : يک پرستار/ های خصوصی مشهد در بيمارستان

  رانی استگناه ما نيست، وضعيت بح

١  

  

١١٠  

مبتال شده اند وعدم  ١٩چند نفر از کارکنان ساختمان وزرای پتروشيمی به کوويد  -   هلدينگ پتروشيمی  بوشهر  " " ٢٦
 .تعطيلی موقت کار از طرف هلدينگ خليج فارس با اعتراض کارکنانش همراه شد

تن از کارکنان پتروشيمی مهر مستقر در طبقه اول  ٤تا کنون تست کرونای 
  .ساختمان وزرای پتروشيمی مثبت اعالم شده است

ناهيد فتحعليان کنشگر بازنشسته فرهنگی در خارج از منزل خود توسط نيروهای   ١  بازنشسته فرهنگی  تهران  " " "  ٥
است و تا کنون از   امنيتی لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده

  .ر دست نمی باشدعلت بازداشت و محل نگهداری وی اطالعی د
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

  ٣و٢

  

١١١  

کارخانه نساجی بروجرد با آغاز سال جديد تعطيل وصدها کارگرش با عدم   صدهانفر   کارخانه نساجی  بروجرد  ٩٩فروردين٢٧
           ش هایاين کارگران از کن .بيکارشدنددريافت حقوق اسفندماه وعيدی 

 استان لرستان و دامنه دارشان در ارتباط با مراکز قدرت در شهرستان بروجرد و
  .شان خبردادند معيشتی مسئوالنشان برای پايان دادن به بالتکليفی شغلی و

٤  

١١٢  

کارگر حين کار گودبرداری در شهر شانديز، استان خراسان رضوی براثر  ٣  ٣  گودبرداری  شانديز  " " "
  .زش کانال برويشان زير آوار مدفون شدند ودردم جان باختندري

٤  

١١٣  

تعمير ديوار انباری يک خانه در روستای  ساله حين کار ٥٦يک کارگر ساختمانی   ١  کارساختمانی  پيشوا  " " "
پلنگ دره  شهرپيشوا،استان تهران بر اثر ريزش ديوار قديمی، زير آوار ماند و 

  .جان خود را از دست داد

٤  

١١٤  

طبقه در عظيميه کرج  از  ٦ساله حين کار دريک ساختمان  ٣٥يک کارگر   ١  کار ساختمانی  کرج  " " "
دچار برق گرفتگی  متری بر روی حفاظ ترانس برق فشار سقوط کرد و٦ارتفاع 

  .سقوط وبرق گرفتگی موجب مصدوميت شديد اين کارگرتبعه افغانستان شد.هم شد

٤  

  

١١٥  

نشهر رشت از ساله حين کار در ساختمانی واقع در گلسار کال ٥٠يک کارگر   ١  ختمانیکار سا  رشت  " " "
دچار آسيب ديدگی متعدد و شديد از ناحيه هر دو پا،  طبقه پنجم سقوط کرد و

به بيمارستان  سوراخ شدگی نافذ شکم، به علت فرو رفتن ميله در بدن شد و
  .پورسينای  رشت انتقال يافت

٣  

١١٦  

نقل  و  اداره کل راهداری و حمل  ينقزو  " " ٢٧
  استان قزوين ای جاده

ای استان قزوين دردومين روز  نقل جاده و  کارگران اداره کل راهداری و حمل  - 
اعتراضشان  نسبت به اخراج از کاردر پايتخت دست به تجمع مقابل ساختمان 

  .شهرسازی زدند مقابل  وزارت راه و

٣  

١١٧  

التدريس اولين  با شيوع کرونا از اوايل اسفند سال پيش ميتوان گفت که معلمان حق  -   التدريس معلمان حق  بجنورد  " " ٢٨
  ) ٢٤(  .کماکان بيکارند ند که از کار خود بيکار شدند و بخش کارگران بود

٥  

١١٨  

حاديه و تهديد تلفنی تعدادی از اعضای ات  احضار ناهيد خداجو برای اجرای حکم  ١  فعاال کارگری  تهران  " " "
  ) ٢٥. ( آزاد کارگران ايران قوياً محکوم است
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

  ١٩نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به کوويد  ١٠٠ابتالی   ١٠٠  دانشگاه علوم پزشکی  مشهد  ٩٩فروردين ٢٨  ٤      ١١٩

٥  

  

١٢٠  

کيوان صميمی، سردبير نشريه ايران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی   ١  تی های مراسم اول ماه مهبازداش  تهران  " " "
کارگر، در کانال تلگرامی خود اعالم کرد که جلسه دادگاه رسيدگی به اتهاماتش 

از طريق سايت «: باره نوشت صميمی در اين. به صورت غيابی برگزار شده است
  »دون حضور من، دادگاه برگزار و حکمم صادر شدهقوه قضائيه مطلع شدم که ب

٢  

١٢١  

جمعی از کارگران شهرداری تهران با حضور درشورای شهر اعتراضشان را   -   شهرداری  تهران  " " ٢٩
داخت نسبت به پايمالی حقوقشان توسط شرکت های پيمانکاری ازجمله عدم پر

  .حقوق وعيدی بنمايش گذاشتند

٤  

١٢٢  

ساله تبعه افغانستان حين کار در يک ساختمان در حال ساخت  ٢٤يک کارگر   ١  اختمانیکار س  تهران  " " "
واقع در بلوار ابوذر تهران بخشی از بتن های به جا مانده از يک ديوار قديمی بر 

  .جراحات وارده در دم جان باخت تشد رويش ريخت و بر اثر

٣  

١٢٣  

يران مرينوس قم برای اعتراض نسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی کارگران ا  ٢٥٠  کارخانه ايران مرينوس  قم  " " ٣٠
مقابل درب اصلی کارخانه واقع در ميدان ارتش محل تالقی بلوارهای امين و 

  ) ٢٦. ( غديرشهرقم تجمع کردند

           ١  

  

١٢٤  

       گی از جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بنمايند  ٥٠٠  شرکت واحد اتوبوسرانی  تهران  " " "
ماهه به  ٨نفرازهمکارانشان برای اعتراض نسبت بالتکليفی بازنشستگی   ٥٠٠

آور دست به تجمع  درصد مشاغل سخت و زيان ٤دليل پرداخت نشدن حق بيمه 
  .زدند مقابل معاونت مالی اداری شهرداری تهران

٢  

١٢٥  

 ٣در ادامه اعتراضتشان نسبت به عدم پرداخت کارگران شهرداری مسجدسليمان   ٧٠٠  شهرداری  مسجد سليمان  " " "
  .حق بيمه و عيدی دست به تجمع مقابل محل کارشان زدند ماه حقوق،

٢  

١٢٦  

ماه حقوق وحق بيمه  ٥کارگران شهرداری لوشان دراستان گيالن از عدم پرداخت   -   شهرداری  لوشان  " " "
ونده است و هيچ کنيم فقط شن به هر مسئولی هم شکايت می :خبردادند و افزودند

  ) ٢٧(  .کند اقدامی نمی

روز عيدی ومطالبات کارگران خدمات شهری امعليرغم وعده و وعيدها تا   -   شهرداری  کرمانشاه  " " "  ٢    ١٢٧
  .پرداخت نشده است )شرکت خدمات شهری نوين کرمانشاه( شهرداری کرمانشاه
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  مالحظات شرح و

          ٥  

  

١٢٨  

شاپور احسانی راد از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار امضای کارگران برای   ١  فعال کارگری  تهران   ٩٩فروردين٣٠
افزايش دستمزد و عضو هيأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران طی يک ابالغيه 

 ٢۴ه که روز در اين ابالغي. الکترونيکی برای اجرای حکم احضار شده است
روز به  ۵فروردين صادر شده است اعالم شده که شاپور احسانی راد بايد ظرف 

  .شعبه اجرای احکام جهت اجرای حکم مراجعه نمايد

٤  

  

١٢٩  

نفر از  ٣٠٠معاون اداره کل درمان مستقيم سازمان تامين اجتماعی از ابتالی   ٣٠٠  سازمان تامين اجتماعی  تهران  " " "
متاسفانه : امين اجتماعی به ويروس کرونا خبر داد و گفت کادر درمانی سازمان ت

تعدادی از همکاران بخش درمان، جان خود را در اثر اين بيماری از دست دادند 
  .ولی تعداد جان باختگان را مسکوت گذاشت

٤  

١٣٠  

نفر بر اثر  ١٠٢ذشته در سال گ:مدير کل پزشکی قانونی استان مازندران گفت   ١٠٢  حوادث محيط کار  ستان مازندرانا  " " "
 ،)مرد و يک زن١٠١( حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند

  ) ٢٨(   درصد افزايش داشت١٦که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

٢  

١٣١  

کارگران راه آهن رباط کريم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق از رفتن   -   راه آهن  رباط کريم  " " ٣١
پس از چندساعت بدنبال وعده مديران شرکت  ودداری کردند وبرسرکارشان خ

  ) ٢٩(   .پيمانکاری به اعتصابشان خاتمه دادند

٢  

  

  

١٣٢  

رانندگان ناوگان مسافر بری مرز مهران برای اعتراض نسبت به بالتکليفی   ١٠٠  رانندگان ناوگان مسافر بری  مهران  " " "
تجمع  .ايانه استان ايالم زدندمعيشتی دست به تجمع مقابل اداره کل حمل و نقل و پ

دو ماه است که حقوق وحق بيمه شان  :کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند
تورم کمر شکن بدون  پرداخت نشده است و در اين شرايط سخت اقتصادی و

  .دريافت حقوق و مطالبات زندگی خود را سپری می کنند

١  

١٣٣  

سازمان منطقه ويژه اقتصادی   ماهشهر  " " "
  میپتروشي

کارگران سازمان منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی ماهشهربا رسانه ای کردن   -
مطالباتشان اعتراضشان را نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از سر 

  ) ٣٠(  .گرفتند

١  

١٣٤  

 کارگران قرارداد موقت صنعت نفت در جنوب نسبت به عدم پرداخت حق بدی آب  -  صنعت نفت در جنوب  چند شهر  " " "
  .و هوا معترضند
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

١  

١٣٥  

نانواهای بوشهر در اعتراض به افزايش پلمب نانواها توسط مرکز بهداشت دست   ٣٥  نانوايان  بوشهر  ٩٩فروردين٣١
  .به اعتصاب زدند و از پخت وپز خودداری کردند

١  

١٣٦  

نقل شن و ماسه مراغه در اعتراض به نوسانات  صاحبان کاميون های حمل و  -  کاميونداران  مراغه  " " "
  .دست به اعتصاب زدند نبال تعطيلی تعدادی از کارگاه هاقيمت شن و ماسه بد

٣  

  

  

  

  

١٣٧  

کارگر را  ٧٠٠هزار ۶از زمان شيوع کرونا تنها به دستور اين سازمان   ٦٧٠٠  ادارۀ تأمين اجتماعی  خراسان شمالی  " " "
و در . اند فرستاده اين استان به مرخصی اجباری و بدون حقوقکارفرمايان 

هزار کارگر برای دريافت حقوق بيکاری در سازمان تامين  ۵مجموع بيش از
اند که بنا به قانون ظالمانه تامين اجتماعی فقط نيمی از ثبت  اجتماعی ثبت نام کرده

رانندگان و  ، کارگران ساختمانی. ی بيکاری ميشوند نام کنندگان مشمول بيمه
با کم شدن کار در صنعت  .شوند قاليبافان شامل دريافت حقوق بيکاری نمی

ها  فروردين ماه سال جاری به باغ ٢٠ساختمان و خساراتی را که برف نابهنگام 
زد و سيلی که کشاورزان را خانه خراب کرد و تعطيلی بسياری از مراکز توليدی 

  .ايم سيل بيکاران در خراسان شمالی بودهبا شيوع کرونا، تا به امروز ما شاهد 

٢  

١٣٨  

کارگر شهرداری بناب  دراستان آذربايجان شرقی پرداخت  ٣٧٦ماه حقوق   ٢  ٣٧٦  شهرداری  بناب  " " "
  .نشده است

٤  

١٣٩  

به  يک کارگر ساختمانی بنام ساسان انصاری در کامياران خودرا حلق آويز کرد و  ١  کارگر ساختمانی  کامياران  " " "
  .يان دادزندگيش پا

٤  

  

١٤٠  

روز گذشته درپی  دو حادثه کاری در معدن زغال سنگ پابدانا جنوبی  ٤طی   ٤  معدن زغال سنگ کوهبنان  پابدانا جنوبی  " " "
 .يکی از آنها درکما است و کارگر مصدوم شدند ٤بخش طغرالجرد کوهبنان 

 کارگر مصدوم شدند که دو نفر از اين کارگران به  علت ٣روز پيش  ٤درحادثه 
يک  زين فروردين ٣٠ در حادثه .شدت جراحات به  بيمارستان کرمان اعزام شدند

  .منتقل شدبه بيمارستان  کارگر ديگر مصدوم و

٤  

١٤١  

به  در بلوار احمدآباد مشهدواقع  یختمانساسور حين کار درنصاب آسان يک کارگر  ١  روسناسآ باصن  دهشم  " " "
وی در دم  به سربرخورد ش بکسل آسانسور و  ميسقوط وزنه تعادل و س ليدل

  .جانش را ازدست داد
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 يادداشت ها:

 

  ١٩تجمع کارگران معدن گل گهر در فرمانداری سيرجان برای اعتراض به عدم بکارگيری اقدامات الزم جهت جلوگيری از شيوع کوويد  - )  ١( 

  .دست به تجمع زدند١٩مانداری سيرجان شدند و برای بنمايش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم بکارگيری اقدامات الزم جهت جلوگيری از شيوع کوويد جمعی از کارگران معدن گل گهرراهی فر

هايی در بين کارگران وجود  ا در اين کارخانه نگرانیهزار کارگر اشتغال دارند که به علت تعداد باالی کارگران و مراوده روزانه، بابت شيوع کرون ١٩در مجموعه معادن گلگهر سيرجان، بيش از 
در پی شيوع کرونا اين واحد معدنی در ايام عيد . روند کنند و نيمی ديگر را به تعطيالت می های قبل نيمی از آن را کار می کارگران در ايام عيد مطابق روال سال: گويند کارگران گلهر سيرجان می .دارد

  .تعطيل نشده است

فرمانداری در پاسخ به کارگران گفته هرگونه تعطيلی واحد . کارگران شاغل در زير مجموعه شرکت آرمان به فرمانداری رفتند تا اعتراض خود را نسبت به عدم تعطيلی کارخانه نشان بدهنداخيراً 
   .توليدی گلگهر سيرجان منوط به دستور ستاد بحران است

   .های اياب و ذهاب هم ابراز نگرانی کردند کارگران با يکديگر در اتوبوس کارگران معادن گلگهر سيرجان نسبت به تماس

گيالن هستند که در تعطيالت عيد به   برخی از کارگران اين واحد توليدی غيربومی و ساکن مازندران و:فروردين،تعدادی از کارگران معدن گل گهر به خبرنگار رسانه ای گفتند ٤روز دوشنبه 
به . ها از مراکز شيوع کرونا بودند، بايد تمهيداتی از سوی کارفرما در اين زمينه در نظر گرفته شود گردند و باتوجه به اينکه اين استان آنها بعد از تعطيالت به محل کارخانه بازمی. ندا هايشان رفته خانه

    .کارگر دارد ١٩٠٠٠ويژه که مجموعه معادن در سيرجان بيش از 

   .گردند، حتماً مدتی قرنطينه شوند و در صورت سالمت به کار مشغول شوند های بحرانی بازمی ن است که افرادی که از استانخواسته ما اي: آنها افزودند

  . شود اما تعداد آن کافی نيست از ابتدای شيوع کرونا به صورت ماهانه تعدادی ماسک فيلتردار در اختيار کارگران گذاشته می: کارگران همچنين گفتند

   .کاری است تا مراودات کارگران کمتر شود  قدامات افزايش ساعات کاری از هشت ساعت به دوازده ساعت و کاهش تعداد شيفتازديگر ا

 

  کارگر ميدان نفتی آذر ٣٢٠اخراج  - )  ٢( 

  .يالم از کار اخراج شدندکيلومتری شهرستان مهران ،در استان ا ٢٥کارگر ميدان نفتی آذر واقع دربلوک اکتشافی اناران  ٣٢٠، ٩٨اسفند  ٢٩روز 

اين شرکت هر سال با نزديک شدن به عيد پايان کار تعداد زيادی از :  به خبرنگار رسانه ای گفت) شرکت پيمانکاری جهان پارس(فروردين،يکی از کارگران اخراجی ميدان نفتی آذر  ٥روز سه شنبه 
  .شوند ق در سال جديد است، و دوباره همان نيروها با همان مبلغ سال گذشته بکارگيری میکند و اين کار آنان به سبب عدم افزايش حقو نيروها را اعالم می

ل اسفند ماه کاهش يافت اين موضوع به االن که بحث شيوع کرونا ويروس در استان پيش آمد، در بحث بهداشتی اين شرکت در وضعيت مناسبی قرار ندارد، در حالی که ساعت کاری از او: وی ادامه داد
  .بب خصوصی بودن شرکت برای ما کارگران لحاظ نشد، به ما گفته شد اگر کارگری تمايل به کار ندارد به مرخصی بدون حقوق برودس
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رونا، بدون حقوق شرکت را ترک کردند اسفندماه سال گذشته نگه داشت، برخی از اين افراد از ترس مبتال نشدن به ک ٢٢هايی نيروها را تا  بعد از اعتراض کارگران، رئيس شرکت با وعده: وی افزود 
  .نيرو ختم شد ٣٢٠که در پايان کار به اخراج 

ر و م و رياست اداره کادر حالی که هنوز کار پروژه نفتی آذر پايان نيافته و پروژه نيمه تمام است، الزم است به اطالع مديرکل کار و امور اجتماعی استان ايال:ديگر کارگر اخراجی ميدان نفتی آذر گفت
  . ذکر شده است) عدم نياز و پايان کار(امور اجتماعی شهرستان مهران و ساير مسووالن به ظاهر دلسوز استان برسانم که در برگه تسويه حساب کارگران 

توانند بخش زيادی از  دارای مهارت باال بوده و جوانان بومی خود میباتوجه به سابقه و مهارت نيروهای بومی و کسب تجربه الزم در زمينه کار اجرايی نفتی اکثر جوانان بومی اخراج شده : وی افزود
  .نياز به نيروی انسانی ماهر در اين سايت نفتی را مرتفع کنند

  .ام در شرايط کنونی که فقر اقتصادی بر جامعه حاکم است، شرمنده همسر و فرزندانم شده: يکی ديگر از کارگران اخراجی شرکت جهانپارس نيزگفت

  .ای همچون مهاجرت جوانان از اين استان محروم هستيم های جوانان استان ايالم تنگ کرده و هر روز شاهد مشکالت عديده بيکاری، عرصه را برخانواده: ودوی افز

  .خگو نيستمتاسفانه بکارگيری نيروهای غير بومی با حقوق باال جای جوانان بيکار استان را گرفته و هيچ کس هم در اين زمينه پاس: وی افزود

و کنسرسيومی متشکل از شرکت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی  (NIOC) بين شرکت ملی نفت ايران (Buy-Back) قرارداد توسعه ميدان نفتی آذر در چارچوب قراردادهای بيع متقابل:يادآوری
  .به امضاء رسيده است) ميالدی ٢٠١٢مارچ  ١٨برابر با ( ١٣٩٠اسفند  ٢٨در تاريخ  (OIEC) و شرکت مهندسی و ساختمان صنايع نفت (OPIC) صنعت نفت

  .تاسيس گرديد) ميالدی ٢٠١٢برابر با نهم جوالی ( ١٣٩١تير ماه  ١٩متعاقباً و با تاييد شرکت ملی نفت ايران برای اجرای اين قرارداد، شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر در تاريخ 

  .مهندسی و توسعه سروک آذر می باشد شرکت پيمانکاری جهانپارس طرف قرارداد با شرکت

 

  اعتراض کارگران کارخانه کنتورسازی ايران نسبت به ادامه بالتکليفی شغلی ومعيشتی - )  ٣( 

  .کارگران کارخانه کنتورسازی ايران برای باری ديگر اعتراضشان را نسبت به ادامه بالتکليفی شغلی ومعيشتی بلند کردند

کارفرمای کارخانه کنتورسازی ايران به بهانه حفظ سالمتی کارگران با شيوع کرونا ويروس اقدام : از کارگران کارخانه کنتورسازی ايران به خبرنگار رسانه ای گفتندجمعی  فروردين، ٦روز چهارشنبه 
  .به تعطيلی اين واحد بزرگ توليدی کرده و از کارگران درخواست کرده است برای  دريافت مقرری بيمه بيکاری اقدام کنند

است چراکه با تعطيلی کارخانه هيچ تضمين برای   استدالل کارفرما در تعطيلی کارخانه برای حفظ سالمتی کارگران به دليل انتشار ويروس کرونا يک بهانه: يکی از کارگران اين واحد توليدی گفت
  .اشتغال دوباره آنها وجود ندارد

  .اندازد اند را به خطر می است و تعطيلی آن به بهانه کرونا ويروس، امنيت شغلی کارگرانی که سالها در اين واحد توليدی تالش کردهکارخانه کنتورسازی ايران يک واحد توليدی : وی افزود

ابقه کار دارند، اکنون در شرف بازنشستگی پيش سال س ٢٠اکثر کارگران شاغل در اين واحد توليدی که حدود : او در ارتباط با مخالفت کارگران اين کارخانه برای دريافت مقرری بيمه بيکاری نيز گفت
  .آور قرار دارند و به همين دليل نگران مخدوش شدن سوابق بازنشستگی خود پس از معرفی به بيمه بيکاری هستند از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زيان
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ارگران از اين جهت است که مبادا کارفرما همزمان با آغاز دوره مقرری بيمه بيکاری، کارخانه را به طور نگرانی ديگر ک: اين کارگر کارخانه کنتورسازی درباره دغدغه ديگر کارگران توضيح داد
  .شان را تکميل کنند ای کامل تعطيل کند و آنها نتوانند بعد از اتمام اين دوره مجددا به کارخانه بازگردند و سوابق بيمه

ها و در نهايت کارگران مشاغلی که با انتشار ويروس کرونا درآمد آنها دچار لطمه شده، در نظر  بيکاری برای کارگران فصلی، کارگران هتل به گفته وی، تمهيدات دولت برای دريافت مقرری بيمه
ها  ری بيمه بيکاری به  کارگران اين کارخانهاين در حالی است تعطيلی کارگران مشاغل توليدی و صنعتی که کمک اقتصادی دولت هستند، کار درستی نيست در عين حال پرداخت مقر. گرفته شده است

  .هزينه مضاعفی است به دولت و صندوق بيمه بيکاری

ل پيش های مختلف مديريتی تعطيل اعالم شد و در حال حاضر از تقريبا يکسا های گذشته بارها به بهانه به گفته يکی ديگر از کارگران کارخانه کنتورسازی ايران، واحد توليدی کنتورسازی در سال
های جديدتری  همانند کرونا ويروس اين واحد توليدی را  ما با اينکه عواملی دوباره سعی دارند به بهانه. های توليدی اين کارخانه به همت کارگران به حرکت درآمده و در حال جان گرفتن است چرخ

  .دهيم کنيم و به هيچ وجه به اين کار رضايت نمی د را اعالم میمجدد تعطيل اعالم کنند و امنيت شغلی کارگران را به خطر بياندازند، مخالفت خو

هزار قطعات توليد کنتور وجود  ٢٠دهد در عين حال در انبار کارخانه حدود  هزار قطعه برد در گمرک دارد که کفاف دو سال توليد کنتور را می ٢٠٠به گفته وی، در حال حاضر اين واحد توليدی حدود 
  .توانيم کنتور توليد کنيم ه به صورت مداوم میدارد که بيش از دو ما

ماه از اين مطالبات مربوط به ٩ماه مطالبات مزدی عقب افتاده داريم که حدود ٢٦حدود  ٩٨تا پايان سال  ٩٥ما از سال: ی کارگران  اين واحد توليدی گفت او در ارتباط با مطالبات مزدی پرداخت نشده
های مختلف سعی در تعطيلی کارخانه داشت که با پيگيری کارگران مجددا درهای کارخانه برای  رما چندين بار درهای کارخانه را با قفل و زنجير بست و به بهانههای گذشته کارف طی سال. است ٩٨سال 

  .توليد بازشد

  .د توليدی بزرگ را داردروز آن سپری شده کارفرمابا بهانه کردن  کرنا ويروس قصد تعطيلی دائمی اين واح ٥سال جاری هنوز : او افزود

های صنعتی قزوين مشغول کارند و اگر مسئوالن دلسوز نگران جان کارگران هستند همه اين کارخانه را با نظارت خود تعطيل کنند  در حال حاضر اکثر کارگران واحدهای توليدی شهرک: وی تاکيد کرد
  .ه خطر نيفتدتا جدای از به خطر افتادن جان کارگران، امنيت شغلی آنها نيز ب

خواهيم  از مسئوالن می: ها با ناديده گرفتن کارگران به دنبال منافع خود هستند، افزود اين کارگر کارخانه کنتورسازی با بيان اينکه عدم نظارت بر کار برخی کارفرمايانی که با سوءاستفاده از موقعيت
کردند که نکردند؛ حاال هم بايد برای شروع توليد و ترميم مديريت  که اين واحد را به بخش خصوصی دادند، بايد فکر امروز را می فکری به حال کنتورسازی و کارگران مستاصل آن بکنند؛ ده سال پيش

  .را از دست رفته بدانند» کنتورسازی«اين شرکت و همچنين پرداخت مطالبات انباشته کارگران فکری بکنند وگرنه 

  :درهمين رابطه

 سال حقوق معوقه بيکارشدند٢کارگر با  ١٣٠تعطيل و کارخانه کنتورسازی ايران

توانند برای دريافت مقرری بيمه بيکاری به صورت الکترونيکی  شنبه پنجم فروردين، می سال حقوق معوقه بيکار و از روز سه ٢کارگرش با  ١٣٠کارخانه کنتورسازی ايران از اول فروردين تعطيل و
 .را ثبت کنند از طريق سامانه بيمه بيکاری مدارک خود

ه ومقابل مراکز قدرت در استان قزوين زده اند، به کارگران کنتورسازی که در چند سال گذشته در حال دست وپنجه نرم کردن با بالتکليفی شغلی و معيشتی بودند وبارها دست به تجمع در کارخان
  .گردند کن شدن کامل ويروس کرونا مجددا به کارشان بازمی رخانه موقتی است و کارگران بعد از ريشهاند تعطيلی اين کا مسئوالن اين کارخانه وعده داده :خبرنگار رسانه ای گفتند
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  روزه کارگران مجتمع مس سونگون دراعتراض به عدم  تعطيلی معدن بدليل شيوع کرونا ٢اعتصاب  - )  ٤( 

  کارگر معترض  ديگر ٢اخطار به  کارگر حق طلب به آگاهی شهر ورزقان و ٢احضار 

  وجان باختن يکنفرشان ١٩نفر از کارگران اين مجتمع به کوويد  ٢١بتالی ا

بدليل ابتالی چند نفر از همکارانشان به کرونا ) ندای رهاوی زهل و نوآوران، شرکت های پيمانکاری آهن آجين، مبين،( ، کارگران شيفت عصر مجتمع معدنی مس سونگون٩٨اسفند  ٢٢روز پنج شنبه 
  .روز سرکار حاضر نشدند ٢و بدليل عدم پاسخگويی مسئوالن بمدت . دی دست به تجمع زدند وخواهان توقف کار شدنددر محل تب سنجی گيت ورو

  :گزارشی تکان دهنده بقلم کارگران معدن مس سونگون درباره حال روز کرونايی مجتمع

  باسالم و عرض خسته نباشيد خدمت کليه کارگران زحمتکش

  .جود ويروس کرونا در منطقه و مبتال شدن چندين نفر و مرگ يک نفر همچنان به صورت اجباری و عليرغم ميل خود مشغول بکار هستندپرسنل معدن مس سونگون عليرغم و

محل تب سنجی گيت ورودی معدن  در ابتدای شيفت عصر در هنگام ورود به معدن در) مبين و آهن آجين و نوآوران و زهل و ندای رهاوی(نيروهای شرکت های استخراجی معدن  ٢٢/١٢/٩٨در تاريخ 
وسای شرکت های مشغول  پس از دو ساعت بالتکليفی ، به تجمع کرده و  به دليل ابتالی چند نفر از پرسنل به کرونا خواستار تعطيلی کار شده بودند ک به علت غايب بودن مديران مجتمع و معدن و ر

 ها سيستم کاری را به يک روز در ميان کاهش دادند  و فردای آن،آقايان دمحم فتح هللا زاده و جعفر بقايی از شرکت مبين به اتهام ممانعتمدت دو روز سرکار حاضر نشدند که در نهايت بعضی از شرکت 
جواد شاهی از پرسنل شرکت آهن آجين  در محل  لری واز ورود کارگران و تشويق به تعطيلی با امضای يک نامه صوری از طرف شرکت آهن آجين به آگاهی ورزقان برده شدند و  به آقايان آيدين بيگ

  .شرکت اخطار داده شد

به اسم صابر خدايی فوت کرده است که مديرمجتمع مس  حدود ده نفر از شرکت مبين ، يک نفر آهن آجين ، پنج نفر نوآوران و پنج نفر از پرسنل کارخانه مبتال شده اند و يک نفر از پرسنل حراست
  .مسئول ايمنی معدن اين موارد را کامال رد کرده و مدعی عدم وجود کرونا در معدن شده اندسونگون مهندس شريفی و 

  .ستندشرکت پاوان هم که حدود يک ماه پيش به علت ابتالی چند نفر به کرونا تعطيل شده است و پرسنل رسمی معدن به صورت دوروز در ميان مشغول ه

  .مبتال به کرونا از اين روستا بودند از کار منع شده و حق ورود ب معدن را ندارند کارگران اهل روستای صومعه دل که بيشتر افراد

کيلومتری تبريز واقع شده است  و از دو قرن پيش از زمان قاجاريه به صورت زيرزمينی ١٣٠مجتمع مس سونگون يکی از بزرگترين معدن های مس کشور ميباشد ک در شهرستان ورزقان در
صورت  بيست و سال است که به صورت روباز و وسيع در حال استخراج و بهره برداری ميباشد و حدود چهار هزارنفر پرسنل رسمی و پيمانکاری و قراردادی   ب ٢۵حدود  استخراج ميشده است و

  .چهار ساعته در آنجا فعاليت ميکنند

  

  همکارشان به کرونا ٢نبود امکانات بهداشتی با توجه به ابتالی نامه سرگشاده کارگران نيـروگاه حرارتی راميـن دراعتراض به ادامه کارو - )  ٥( 

همکارشان به کرونا  ٢مسجدسليمان و در مجاورت رودخانه کارون و شهـر ويس دراستان خوزستان بدليل ابتالی  - جاده اهواز ٢٠در کيلومتر  جمعی از کارگران نيـروگاه حرارتی راميـن واقع
  . اعالم کردند نبود امکانات بهداشتی، طبق معمول و اعتراضشان را نسبت به ادامه کار
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  :فروردين ماه رسانه ای شده است از جمله آمده است ٧دراين نامه که 

  ».در محل کار حاضر شوند درصد کارکنان ٢٠فقط  با توجه به اينکه تست کرونای دو نفر از کارکنان نيروگاه رامين مثبت شده است مديرعامل نيروگاه بايد به بخشنامه استاندار عمل کرده و«

کاهش شيفت کارکنان و ساعات کاری انجام شد اما حضور يک روز در ميان مختص کارکنان روزکار  است : گفت*  يکی از کارگران نيروگاه رامين نيز درباره گفتگوی تلويزيونی استاندار خوزستان
  .که آمار کارکنان  روز کار بسيار کم است

ها  چرخد که کليه آن برداری و تعميرات می های بهره هزار نيرو مشغول به کار هستند که از اين تعداد يک هزارو اندی کارکنان شيفتی هستند و کل نيروگاه به دست بچه ٢ود در نيروگاه حد: وی افزود
  .نيروی شيفتی هستند

های کوچک  کننده آن هم در بطری به ميزان کافی در اختيار ما نيست؛ مواد ضدعفونی... ماسک،  الکل، دستکش ومواد ضدعفونی کننده، : اين کارگربا اشاره به تردد باالی کارکنان در نيروگاه بيان کرد
  .های نيروگاه دادند و اغلب ما با جمع کردن پول اقدام به خريد دستکش و ماسک کرديم آب معدنی بعد از مدتی اعتراض را در اختيار  اتاق فرمان

درصد ظرفيت فعاليت  ٢٠ادارات خوزستان با : وگوی تلويزيونی گفت تاليان به اين ويروس در کشور و استان خوزستان، غالم رضا شريعتی استاندار خوزستان طی يک  گفتبه دليل باال رفتن آمار مب*
  .درصد کارکنان ترخيص باشند ٨٠فروردين نوبت بندی شوند و  ١٥و کارکنان بايد  تا روز   خود را ادامه خواهند داد

  

  حوادث کاری وگرسنگی  سايه کرونا،آلودگی هوا، دست وپنجه نرم کردن کارگران ساختمانی با مرگ زير -)  ٦( 

بقيه اقشار پرداخت قسط، وام و کرايه خانه، از جمله معضالتی است که کارگران سرپرست خانوار بيش از .  ، اين جمله اغلب کارگران ساختمانی است»اگر کار کنيم، آخر شب گرسنه نخواهيم ماند«
  .های ساختمانی را به حالت نيمه تعطيل و يا تعطيل در آورده است در اين شرايط و مشکالت، کرونا ويروس، اجرای بسياری از پروژه. جامعه با آن همواره روبرو هستند

ها همچنان  ا رد کرده بود و حضور در فضای شهری، به کام مرگ رفتن بود، در ساختمانهايی هستند که در روزهای اوج آلودگی، دقيقا زمانی که آلودگی مرز هشدار ر اين کارگران ساختمانی همان
ند اين اقشار اگر سر کار بروند امکان دارد که کرونا بگير. های ناشی از آلودگی هوا بود ها، به خاطر سرگيجه در آن زمان دليل بسياری از سقوط از ارتفاعات ساختمانی و داربست. مشغول به کار بودند

  .و اگر سرکار نروند به طور قطع هم خود و هم خانوادشان گرسنه خواهند ماند

******  

  .بود هم مشغول به کار بودند کارگران ساختمانی که امروز در بحران کرونا مشغول کار هستند در روزهای اوج آلودگی، دقيقا زمانی که آلودگی هوا مرز هشدار را رد کرده

نقاش ساختمانی، کارگر ساده، کچ کار، کاشی کار، مقنی . شوند های صورت گرفته، بخش بزرگی از شاغالن در آن به شکل روزمزد استخدام می رغم تالش ی است که بهساخت و ساز يکی از صنايع
  .کنند ای حقوق دريافت می شکل پروژه کش از جمله مشاغلی است که شاغالن در آن روزمزد و در بهترين حالت به کش، برق کش، سيم ، سنگ کار، جوشکار، لوله)کن چاه(

ها همچنان در حال تکميل هستند  ها، مراکز تجاری و آپارتمان ها، برج اغلب ساختمان. ها به شکل چراغ خاموش است بررسی ميدانی از ساخت و ساز در تهران، حاکی از ادامه فعاليت سازندگان ساختمان
کارگر،  ١٠٠بيش از . حدوده ازگل تهران فارغ از هياهوی کرونا ويروس و تعطيالت عيد، به شکل شبانه روزی و به سرعت در حال تکميل استدو برج در م. و کارگران در آن مشغول به کارند

  .د و شد استهای حمل آجر، سيمان و مصالح ساختمانی در اين محدوده در حال آم ها مشغول فعاليت هستند و کاميون استادکار، معمار و مهندس عمران در اين پروژه
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  .ها عرق سردی بر پيشانی کارگران روزمزد نشست های عمرانی و ساختمانی را تعطيل کرده اند و با اعالم اين تعطيلی برخی کارفرمايان هم از بيم کرونا فعاليت

  کرونا بعد از آلودگی هوا قاتل کارگران ساختمانی

پرداخت قسط، وام و کرايه خانه، از جمله معضالتی است که کارگران سرپرست خانوار بيش از بقيه اقشار .  لب کارگران ساختمانی است، اين جمله اغ»اگر کار کنيم، آخر شب گرسنه نخواهيم ماند«
  .ر آورده استهای ساختمانی را به حالت نيمه تعطيل و يا تعطيل د در اين شرايط و مشکالت، کرونا ويروس، اجرای بسياری از پروژه. جامعه با آن همواره روبرو هستند

ها همچنان  در ساختمانهايی هستند که در روزهای اوج آلودگی، دقيقا زمانی که آلودگی مرز هشدار را رد کرده بود و حضور در فضای شهری، به کام مرگ رفتن بود،  اين کارگران ساختمانی همان
اين اقشار اگر سر کار بروند امکان دارد که کرونا بگيرند . های ناشی از آلودگی هوا بود ها، به خاطر سرگيجه و داربست در آن زمان دليل بسياری از سقوط از ارتفاعات ساختمانی. مشغول به کار بودند

  .و اگر سرکار نروند به طور قطع هم خود و هم خانوادشان گرسنه خواهند ماند

  رود های ساختمانی در خفا پيش می فعاليت

تر از دست فروشانی  تر از بقيه هستند، خوش شانس ها خوش شانس کارگران اين ساختمان. برند های ساختمانی را در خفا به پيش می ها نداده و همچنان فعاليت ژهتعدادی از کارفرمايان تن به تعطيلی پرو
  .کند ر خود را از ترس کرونا، مرخص کرده و خود پخت و پز میخوش شانس تر از زنان سرپرست خانواری که کارفرمايشان، کارگ. شود ها نمی که ديگر استقبالی از نان شيرمال، شال و فال آن

اين امر در رسيدن مصالح ساختمانی به . فروردين تعطيل کرده است و متخلفان جريمه سختی خواهند شد ١٥انجمن اصناف مصالح ساختمانی در ابالغيه ای، مراکز فروش مصالح ساختمانی را تا 
  .کند کند و ساخت و سازها را بيش از پيش سوت و کور می ارد میهای عمرانی و ساختمانی خلل و پروژه

شود و حقوق فروردين ماهشان به موقع  بيمه شان رد میکاله مان را که قاضی کنيم، در خانه ماندن و هشتگ در خانه بمانيم را تگ کردن زيباست، اجرايی شدن آن نيز مربوط به کارمندانی است که 
  .کارگران بايد مشغول کار باشند تا بتوانند زنده بمانند. رود هايی که دارايی شان کاالست و با افزايش قيمت دالر و طال، ارزش دارايی شان باال می شود و يا بازاری واريز می

  .شود قوانين کار، کارگران روزمزد ساختمانی را نيز شامل می

  ».کند السعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار می بل دريافت حقکارگر  کسی است که به هر عنوان در مقا«قانون کار،  ٢بر اساس ماده 

  .استفاده کنند» اریبيمه اجب«اجتماعی هستند و بايد از مزايای  ، مشمول قانون تأمين»کنند افرادی که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار می«اجتماعی،  قانون تأمين ٤ماده » الف«طبق بند 

درصد اضافه بر مزد دريافت خواهند  ٤٠کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيلی روز جمعه  کارگرانی که به هر عنوان، به اين ترتيب روزهای جمعه کار می«قانون کار و تبصره آن،  ٦٢مطابق ماده 
  ».کرد

  استقوانين نيم بند حمايت از کارگران ساختمانی روی کاغذ مانده 

اختمانی تدوين شده است اما در واقعيت و عرف هر آنچه که با توجه به آنچه گفته شد، کارگران ساختمانی از جمله قربانيان اصلی کرونا ويروس هستند، قانون در روی کاغذ نيم بند به نفع کارگران س
ها را به بازار ساخت و ساز کشانده  سود تضمين شده ای به همراه دارد، سودی که بسياری از پزشکان و بازاری اين درحالی است که ساخت و ساز برای کارفرمای اصلی. گويد همان است کارفرما، می

  .است
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بحران، بيکاری، قوز   اگر اين امر اجرايی شده بود، امروز و در شرايط. برد، ميسر است پرداخت شدن حقوق انسانی و شهروندی کارگران تنها با يک هزارم سودی که کارفرما از ساخت و ساز می
  .باالی قوز برای کارگران محسوب نمی شد

  فروردين ٧بخشی از يک گزارش رسانه ای شده بتاريخ 

  

  بيانيه نويسندگان،هنرمندان وفعالين اجتماعی برای آزادی زندانيان سياسی ويا مرخصيشان - )  ٧( 

  و فعال اجتماعی نويسنده، هنرمند ٧٠٠ی  بيانيه:کانال تلگرام کانون نويسندگان ايران

های مختلف مردم با انتشار نامه، بيانيه،  گروه. های ناشی از آن، خواست آزادی زندانيان و يا دستکم مرخصی دادن به آنها نيز افزايش يافته است در پی شيوع ويروس کرونا و افزايش مبتاليان و فوتی
اعتنايی حاکميت قرار  عمد مورد بی اين خواست به ويژه متوجه زندانيان سياسی است که در شرايط مرگبار کنونی به. اند شده –قت صورت مو ولو به –مقاله، هشتک و ويديو خواستار رهايی زندانيان 

. اند سياسی تا فروکش کردن بيماری کرونا شدهی زندانيان  کنندگان آن خواستار مرخصی دادن به همه نويسنده، هنرمند و فعال اجتماعی منتشر شده است که امضا ٧٠٠ای با امضای  تازگی بيانيه  به. دارند
زمان با اوجگيری احضارها و بازداشتها و صدور و تأييد احکام حبس نويسندگان و کنشگران، سرايت کورونا به ايران و گسترش  هم« : ی قضاييه آمده است ی قوه در آغاز اين بيانيه با اشاره به بخشنامه

در حالی که حتی در ايام عادی هم زندانها صدرنشين فهرست مکانهای پرخطرند، با شگفتی بسيار، در بخشنامه اخير . های بالفعل بدل کرده است ن را به قتلگاهروزافزون آن، مکانهای عمومی کشورما
نويسندگان بيانيه سپس به » .ه نويسندگان و کنشگران هستيمآميز نسبت ب قوه قضاييه برای اعطای مرخصی نوروزی به محبوسان متهم به جرمهای گوناگون، شاهد رويکردی کامال متناقض و تبعيض

اقدام عليه امنيت «المللی، متهمان به  اعتنا به مصلحت عمومی و بحران خطرناکی در ابعاد ملی و بين با اين همه در تقرير آن، بی« : اند پرداخته و نوشته" آميز متناقض و تبعيض"ای از اين رويکرد  نمونه
روشن است که بدين گونه شمار زيادی از نويسندگان وکنشگرانی که بدين اتهام مجهول و . اند ، از مرخصی موقت محروم مانده»سال باشد ۵محکوميت آنها بيش از «که » جرم«به اين و محکومان » ملی

  ».اند، از اين مرخصی ناقابل هم محروم خواهند ماند شده تعريف ناشده محکوم به حبسهای سنگين 

های اين گونه متهمان هم، که چندی بود افزايش يافته بود، بيش از  از اين همه گذشته، شمار احضارها و بازجوييها و دادرسی«: اشاره کرده است" شمار احضارها و بازجوييها"نين به افزايش بيانيه همچ
کانون » محکوم«کند، آخرين خبر تا لحظه نوشتن اين متن، احضار دور از انتظار سه عضو  می در حالی که گزارشهای رسمی حکايت از ترخيص دهها هزار زندانی با اتهامات متنوع. پيش شده است

شان حتی عجيبتر اين که حکم شش ساله کيوان باژن پيشتر در دادگاه تجديدنظر به سه سال و نيم کاهش يافته بود، و اي. نويسندگان ايران، بکتاش آبتين، کيوان باژن و رضا خندان مهابادی به زندان است
     به نام زندگی، آزادی و عدالت، خواهان اعطای مرخصی به تمام«در پايان بيانيه نيز امضاکنندگان » .آمدند بايست تا کنون به مرخصی موقت می در صورت حضور در زندان هم طبق بخشنامه می

روندهای مشابه انتظامی و ... ها، دادگاهها و  خواستار توقف تمام احضارها، بازجويی«و نيز » ...مواج مسمومو فعاالن صنفی و مدنی، تا زمان فروکش کردن اين ا... نگاران  نويسندگان، روزنامه
  .اند شده» . . .قضايی در قبال تمامی اين گونه متهمان 

  

  ، هيچ نشانه ای از آزادی جعفر عظيم زاده و ديگر زندانيان سياسی نيستبا وجود افزايش خطر بيماری کرونا برای زندانيان و عليرغم صدور بخشنامه های عفو و مرخصی به زندانيان -)  ٨( 

مشخصاً درباره زندانيان سياسی و عقيدتی اعالم شده بود که چنانچه . اعالم گرديد که به گفته مسئولين قضايی بسياری از زندانيان را شامل می شد ٩٨اسفند  ٢٧بخشنامه ای تحت عنوان عفو رهبری در 
اين . نامه عفو گرديده و آزاد خواهد شده حکومت آنها را امنيتی خطاب می کند حکم زندانی بيشتر از پنج سال نباشد و يک سوم از طول دوره حبس سپری شده باشد، زندانی مشمول بخشدر جرائمی ک

  .بخشنامه موارد بسياری را در جرائم سياسی و نيز عمومی شامل ميشد

  .ی برای مرخصی رفتن زندانيان صادر شد که عمالً دادستانی مانع از اجرای آن برای تعداد زيادی از زندانيان سياسی شدپيشتر هم در هفتم اسفند بخشنامه ا
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باری هم مبنی بر ابتال و حتی اخ. آماری که دولت به صورت رسمی اعالم می کند به شکل روزانه در حال چند برابر شدن است. همانگونه که پيداست شيوع بيماری مرگبار کرونا بسيار شدت گرفته است
در چنين وضعيتی نگرانی ها پيرامون سالمتی زندانيان به شدت افزايش پيدا کرده است و خانواده های آنها در نگرانی جدی نسبت . مرگ تعدادی از زندانيان در زندانهای مختلف کشور به گوش می رسد

حيط زندانها نيز به محيطی به شدت پر تنش و اضطراب تبديل شده است و تمامی زندانيان در فضای رعب آور احتمال ابتال به بيماری و عدم برای خود زندانيان از يکسو م. به سالمت زندانيان هستند
ن شرايط منجر به اعتراض زندانيان گشته است که اي. تندامکان رعايت اعمال پيشگيرانه بخاطر محيط بشدت در هم تنيده ی زندان قرار دارند و از سوی ديگر نگران سالمتی اعضای خانواده هايشان هس
بل، سيستم قضايی و امنيتی بجای رفع نگرانی زندانيان و نمونه های اعتراض و حتی فرار زندانيان در زندانهای خرم آباد و اليگودرز و تبريز بخاطر مجموعه اين وضعيت صورت گرفته است اما در مقا

  .ضرب و شتم زندانيان، دست به سرکوب آنها ميزنندآزادی آنها، با توسل به تيراندازی و 

کومت می دانست امکان شيوع بيماری در زندانها بخشنامه های عفو عمومی و نيز اعطای مرخصی به زندانيان به هر اسمی که اعالم گرديد به دليل وضعيت بحرانی و فاجعه باری بود که خوِد ح
  .دباالست و ميتواند به فاجعه ای بزرگ تبديل شو

و ضديت مسئولين قضايی و حکومتی را با زندانيان  عدم موافقت با عفو و عدم اعطای مرخصی به تعداد زيادی از زندانيان سياسی که طبق بخشنامه های صادره مشمول آزادی ميگردند عمالً دشمنی
  .ندگويا به عمد می خواهند زندانيان سياسی را در معرض خطر مرگ قرار ده. سياسی نشان می دهد

آزادی يا مرخصی آنها موافقت نموده است اما ضابطين پرونده اجازه  در پيگيری خانواده ها اعالم ميگردد که دادستانی بايد با آزادی زندانيان موافقت نمايد اما نمونه هايی هم وجود دارند که دادستانی با
ری ناظر بر زندان و ضابطين امنيتی وجود دارد که با دور زدن قوانين و بخشنامه های صادره مانع از آزادی زندانيان سياسی يک کارشکنی جدی توسط دادستانی، داديا. آزادی را به زندانی نداده اند

  .ميشوند

  .تندقوه قضائيه و نهادهای امنيتی مسئول جان و سالمتی زندانيان هستند و مسبب هرگونه اتفاقی برای زندانيان علی الخصوص زندانيان سياسی هس

ميگردد اما تاکنون کوچکترين خبری از آزادی ايشان عظيم زاده رئيس هيأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران يکی از ده ها زندانی سياسی محبوس است که بر اساس بخشنامه عفو، مشمول آزادی جعفر 
  .و ديگر زندانيان سياسی مشمول نيست

ه طوالنی مدت حبس، به امکانات درمانی و پزشکی دسترسی نداشته اند و با بيماری ها و مشکالت جسمی حادی روبرو هستند و اين مسئله خود بسياری از زندانيان همانند جعفر عظيم زاده بخاطر دور
  .حضور آنها در محيط خانواده نياز دارنداکثر اين زندانيان سرپرست خانواده هستند و خانواده های اين زندانيان نيز در اين شرايط بحرانی به . بر خطرات ابتالی بيماری کرونا ميافزايد

ين شرايط بحرانی شيوع بيماری کرونا هرگونه تعلل و از اينرو ما خواهان آزادی فوری جعفر عظيم زاده، تمامی زندانيان سياسی محبوس در زندانهای کشور و همچنين ديگر زندانيان هستيم و در ا 
  .سلخ فرستادن عامدانه زندانيان استکارشکنی در روند آزادی زندانيان به معنای به م

  هفتم فروردين نود و نه - اتحاديه آزاد کارگران ايران

  

   بيانيه تشکلها و گروه های فعالين کارگری و دفاع از حقوق کودکان در رابطه با اخراج پزشکان بدون مرز از ايران  - )  ٩( 

  .ون مرز و انساندوست را از ايران اخراج کردندمقامات دولتی و حکومتی ايران در اقدامی ضد انسانی، پزشکان بد

تختی در بيمارستان امين اصفهان برپا کنند، با مخالفت گروهی از اصولگرايان و رسانه های وابسته  ٥٠هيئت اعزامی پزشکان بدون مرز که به ايران آمده بودند و قصد داشتند يک بيمارستان صحرايی 
   .از ايران اخراج گرديدندبه سپاه اجازه اين کار را نيافتند و 
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پزشک و  ٩هان مستقر شود، يک تيم متشکل از بيمارستان صحرايی که با هواپيما از مرکز لجستيک سازمان پزشکان بدون مرز در فرانسه حمل شده و قرار بود در مجتمع بيمارستان امين اصف
   . متخصص سازمان ياد شده را نيز به همراه داشت

شکان بدون مرز و نجات بخش ا در جای جای ايران شديدا گسترش يافته و روزانه صدها نفر جان خود را از دست می دهند و هزاران نفر مبتال می گردند، دولت و حکومت پزدر حالی که ويروس کرون
   .را از ايران اخراج می کنند و عامدانه مردم را به دست کرونا می سپارند تا کشتار کند

ه منافع اقتصادی و افشا نشدن ت بيمارستانی آنها هيچ هزينه مالی ای برای دولت و حکومت در بر ندارد، اما از آنجا که جان انسانها برای حاکمان ارزش ندارد و تنها بحضور اين پزشکان و تجهيزا
  .المللی محروم می کنند های بين ردم و مبتاليان را از کمک سازمانپنهانکاری و دروغگويی که به بهای آن يک فاجعه انسانی و قتل عام وسيع در ايران شکل گرفته است، می انديشند، م

زيرا پول و دارو را می شود برای ! وان تحويل می گيرندپزشکان بدون مرز را در حالی اخراج می کنند که دالرها و دارو و تجهيزات پزشکی کمکی از اروپا و کشورهای ديگر را با ولع و اشتياق فرا
   .تی صرف کرداهدافی ديگر به راح

  .معه گسترش دهنداز طرفی ديگر آخوندها را به جان بيماران انداخته تا با توسل به خرافات، آنان را به قتل برسانند و ويروس را در بيمارستانها و در جا

ارائه خدمات برای کنترل ويروس و نجات جان مردم به ايران بيايند، بايد بدون هيچ  پزشکان بدون مرز و همه نمايندگان سازمانهای بين المللی که در زمينه بهداشت و درمان فعاليت دارند و حاضر به
  .مانع و محدوديتی بتوانند وارد شوند

  .ما مردم بايد با اعتراض وسيع خود اخراج پزشکان بدون مرز را محکوم و خواهان باز شدن مرزهای ايران به روی آنها گرديم

  ار کرمانشاهانجمن صنفی کارگران برق و فلزک - ١

  تشکل برای کودکان - ٢

  سنديکای نقاشان البرز - ٣

  گروهی از فعالين کارگری سنندج - ٤

  گروهی از فعالين لغو کار کودکان- ٥

  

  بازی کردن کارفرمايان با جان کارگران معادن مازندران وبی خيالی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  - )  ١٠( 

شود، اصالً در وضعيت مناسبی نيست و استرس ناشی از ابتالء به ويروس کرونا در  سنگ که تعداد زيادی از کارگران را شامل می خصوص زغال دن زيرزمينی بهمتأسفانه شرايط معا:يک کارگر معدن
  .بين کارگران معدن بسيار زياد است و بيم آن داريم که اين استرس کاری موجب بروز حوادث ناخوشايند شود

بسا که حادثه ديگان معدنی نيز به  سته به درگيری مراکز بهداشتی و درمانی سراسر استان با ويروس کرونا يقيناً امکان رسيدگی به حادثه ديدگان معدنی مطلوب نخواهد بود چهدر صورت بروز حادثه، ب
  .خاطر حضور در اين مراکز درمانی به اين ويروس مبتال شوند
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های آمل، نور، سوادکوه، ساری، چالوس، بهشهر، نکا، گلوگاه، رامسر،  بيشترين معادن در شهرستان.معدن فعال است  ١٤٠ه از اين ميزان بيش از شده ک واحد معدنی در مازندران ثبت ٢٥٠بيش از 
  .نفردر آنها مشغول بکارهستند ٨٦٨هزار ٣تنکابن، بابل و نوشهر قرار دارد ودرحال حاضر

يوع ويروس کرونا در آن بسيار مشهود است، شرايط کار در اين واحدهای توليدی مستلزم رعايت نکات بهداشتی است که جان کارگران را درخطر های توليدی هستند که احتمال ش معادن يکی از بنگاه
اند و سازمان  را برای کارگران ايجاد نکردهدهد برخی از معدن داران شرايط محيطی خوبی  خصوص معادن زيرزمينی نشان می های دريافت شده از کارگران معادن سطح استان به نيندازد اما گزارش

  .تفاوت است صنعت، معدن و تجارت مازندران نيز نسبت به اين موضوع بی

  .استان با توجه به شرايط محيط کار، برای ايمن ماندن از خطر ابتالء به ويروس کرونا در وضعيت خوبی نيستند" سنگ معادن زغال"خصوص  معادن زيرزمينی به

های ناخواسته به دليل ماهيت کار معدن، عدم امکان رعايت فاصله حداقل يک متر نکاتی است که سالمت کارگران  سرويس بهداشتی، حمام، سالن غذاخوری، ابزار و سائل کار مشترک، تجمعاستفاده از 
  .معدن را با خطر جدی در برابر ابتالء به ويروس کرونا قرار داده است

های معدن منتقل کند، استرس بسيار باالی کارگران معادن  تمامی قسمت راحتی به تواند ويروس کرونا را به عنوان يک عامل بسيار خطرآفرين می و هوای تهويه بهمحيط معدن يک محيط بسته بوده 
ها درگير مسئله کرونا  اين شرايط که کادر درمانی تمامی بيمارستان ای، در زيرزمينی به ابتالی ويروس کرونا حين کار که احتمال حادثه را بسيار افزايش داده است در صورت بروز هرگونه حادثه

  .هستند، امکان امدادرسانی و اقدامات پزشکی و درمانی بسيار سخت و مشکل است

  . اند فتهبرداران معدنی نيز اين مسئله را اصالً جدی نگر متأسفانه تاکنون تمهيداتی جهت جلوگيری از انتقال ويروس کرونا صورت نگرفته و بهره

شرايط : سنگ در شرايط شيوع ويروس کرونا در کشور بسيار زياد است، اظهار کرد خصوص زغال مهندسی معدن مازندران بابيان اينکه نگرانی در مورد معادن زيرزمينی به رئيس سازمان نظام
  .نده است و تاکنون نيز هيچ اقدام جدی در خصوص اين معادن صورت نگرفته استکن سنگ به حد زيادی در ابتالی کارگران به ويروس کرونا نگران محيطی و کاری معادن زغال

طور جد و بسته به اطالعاتی که از وضعيت معادن زيرزمينی در  به: وی با اشاره به وضعيت نامناسب معادن زيرزمينی و احتمال باالی درگيری کارگران اين معدن به ويروس کرونا، تصريح کرد
  .صورت موقت تعطيل شوند تر اين معادن بايد به ن سالمتی کارگران معادن هستيم، هر چه سريعاختيارداريم، نگرا

  

  اعتراض پرستاران آذربايجان غربی نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالبات وتبليغات دروغين رياست دانشگاه علوم پزشکی استان  -  ) ١١(

  .بايجان غربی نسبت به عدم پرداخت ماه ها  حق کارانه واضافه کاری وتبليغات دروغين رياست دانشگاه علوم پزشکی استان اعتراض کردندفروردين برای باری ديگر، پرستاران آذر ١١روز دوشنبه 

ی در صدد اغفال مردم و پوشاندن ضعف های متاسفانه مسئولين دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان غربی و رياست دانشگاه با شانتاژ خبر:يکی ازاين پرستاران معترض به خبرنگار يک رسانه محلی گفت
  .مديريتی هستند و به جای پاسخگويی و تالش برای پرداخت معوقات کارکنان با آمار و ارقام واهی بازی می کنند

هزار نفر از کارکنان جزو  ٧ر استان آذربايجان غربی حدود د: وی در پاسخ به مصاحبه دکتر آقازاده رئيس دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان غربی در خصوص پرداخت مطالبات پرسنل دانشگاه  گفت
ميليارد  ٥٦هزار تومان در نظر بگيريم در مجموع از بابت هر ماه بدهی دانشگاه علوم پزشکی به کادر پرستاری در حدود ٨٠٠گروه های پرستاری می باشند که اگر به طور متوسط کارانه هر ماه را 

  .ميليارد لایر به مجموعه پرستاری بدهکار است ٦٧٢تاخير يکساله در پرداخت کارانه ها در مجموع دانشگاه علوم پزشکی اروميه چيزی حدود لایر خواهد شد، که با توجه به 
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رداخت حقوق اسفند ماه بوده است ؟ چون با احتساب ميليارد لایر صرفا پ ١٤٠٠اما با توجه به مصاحبه جناب دکتر آقازاده با يک حساب سرانگشتی می شود گفت آيا منظور ايشان از پرداخت : او افزود
  . ميليون لایر از بابت حقوق و معوقات مدنظر دريافت کرده است٦٥هزار نفر می باشند هر نفر به طور متوسط ٢٥بر اينکه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی حدود 

در ضمن . ها نيز با حدود يک سال تاخير مواجه است ماه و ساير هزينه ٤ماه اضافه کاری  ١٢ميزان کارانه های معوقه :  وی در ادامه ميزان معوقات دانشگاه علوم پزشکی اروميه را تشريح کرد و گفت
  . بود ٩٨و يک سال حق مسکن  ٩٨اسفند ماه و يکم فروردين پرداخت شد شامل حقوق اسفند و يک ماه اضافه کاری مربوط به آبان ماه  ٢٩مواردی که 

ر زخم کارکنان که صادقانه مشغول به ه دانشگاه علوم پزشکی اروميه به جای پاسخگويی و تالش برای پرداخت معوقات ايثارگران خط مقدم مبارزه با کرونا و به جای مرحم نهادن بمتاسفان: وی افزود
ای  شوند و به دنبال درج خبر و انتشار مصاحبه آقای دکتر آقازاده موج گسترده ان خدوم میخدمت می باشند با درج اخبار دروغين و کذب و دادن آمار و ارقام واهی باعث آزرده خاطر کردن بيشتر کارکن

  . های کارکنان در فضای مجازی و کانال های خبری استان ايجاد شد از اعتراضات و گاليه

  

  ه کنتورسازی ايران وخانواده هايشان بازی می کنند عالوه بر کرونا مسئوالن طراز اول استان وشهرستان قزوين هم با جان وروان کارگران کارخان - )  ١٢( 

 ١٤٠شرکت کنتورسازی ايران هنوز تکليف معوقات کارگران را بعد چندين ماه مشخص نکرده است و از بين : يک کارگر کنتورسازی ايران با اشاره به تعطيلی کارخانه به بهانه شيوع کرونا،افزود
  .نفر را نگه دارند ٤٠نفر را بيکار کنند و فقط ١٠٠خواهند اين  ری به سازمان تامين اجتماعی معرفی کرده و مینفررا برای دريافت بيمه بيکا ١٠٠کارگر 

  .درکارخانه مشغول بکارشدند ٩٨کارگران کنتورسازی ايران بعد از اعتراضات دامنه دارشان در آبان 

  .سال حقوق و ماه ها حق بيمه آنها پرداخت نشده است٢ران پرداخت شده و کماکان بيش از درصد حقوق دی اين کارگ ٧٠تا پايان سال گذشته فقط حقوق آبان، آذر و 

ت بد به گفته يکی از کارگران علت اصلی اين مشکال. کند ها را خريداری نمی ها پايين است آن هزار کنتور توليد کردند، اما شرکت توانير به دليل اينکه ورژن کنتور ١٢کارگران درخالل اين مدت حدود  
  .عهدی مدير عامل کارخانه است

  .چند روزی است که به بهانه شيوع کرونا کارخانه کنتورسازی ايران کامال تعطيل است

  .ماعی مراجعه کنندطی پيامی به کارگران اطالع دادند که جهت بهره مندی از بيمه بيکاری به سازمان تامين اجتماعی و اداره تعاون و رفاه اجت: درهمين رابطه يکی از کارگران گفت

نفررا برای دريافت بيمه بيکاری به سازمان تامين اجتماعی معرفی  ١٠٠کارگر  ١٤٠شرکت کنتورسازی ايران هنوز تکليف معوقات کارگران را بعد چندين ماه مشخص نکرده است و از بين : وی افزود
  .دنفر را نگه دارن ٤٠نفر را بيکار کنند و فقط ١٠٠خواهند اين  کرده و می

را با مدير عامل  های انجام شده فرمانداری دريافت بيمه بيکاری کارگران را تاييد نکرده و اعالم کرده همچنين چيزی وجود ندارد و کارگران بايد مشکل خود اما با پيگيری:  اين کارگر درادامه گفت
  .شرکت حل کنند

  .ماه بيمه کارگران که واريز نشده را پرداخت کنند ٥ايد مسئوالن ابتدا حدود اگر کارگران بخواهند از بيمه بيکاری استفاده کنند ب:وی افزود 

تواند به توليدات خود ادامه دهد، اما مسئوالن استاتداری معتقدند کنتور سازی ايران  شواهد حاکيست که سازمان تامين اجتماعی با پرداخت بيمه بيکاری کارگران موافقت نکرده، چون شرکت هنوز می 
  !ای است و کارگران ميتوانند از بيمه بيکاری استفاده کنند رشکستهشرکت و
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  ١٩اعتراض کارگران شهرداری ياسوج نسبت کارکردن بدون حقوق وعيدی وبی تجهيزات بهداشتی الزم برای جلوگيری از ابتال به کوويد  - )  ١٣( 

  .معترضند ١٩ن بدون بی تجهيزات بهداشتی الزم برای جلوگيری از ابتال به کوويد کارگران شهرداری ياسوج نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وعيدی و کارکرد

کارگر فضای سبز هستيم که از آبان ماه سال گذشته تا کنون حقوقی دريافت  ٦٦حدود :فروردين،يکی از کارگران فضای سبز شهرداری ياسوج به خبرنگار يک رسانه محلی گفت ١٤روز پنج شنبه 
کارگر شهرداری پول نان ندارد، چه برسد که برای . کند ميليون تومان به کارگران پرداخت می نشده است و پيمانکار تنها ماهيانه يک کارگران هم طبق حقوق پايه وزارت کار پرداخت  ايم و حقوق نکرده

  .ای هم نداريم بازی بخريم؛ و منابع درآمدمان از فروش ضايعات پالستيک است؛ چاره کودکانمان اسباب

ها  ماسک و دستکش بين کارگران فضای سبز توزيع نشده، اگر شهرداری نگران جان کارگران بود که حقوق آن: اين کارگر در رابطه با توزيع ماسک و دستکش در شرايط بحرانی ويروس کرونا، گفت
  .کرد را پرداخت می

همه متأهل هستيم نه عيدی، نه سنوات و حقوقی . گويند که پيمانکار مقصر است و به اداره کار شکايت کنيد رند و میآو های زيادی می کنيم بهانه وقتی به شهرداری اعتراض می: کارگر ديگری گفت
  .ايم دريافت نکرده

کس  ايم اما هيچ ری و شهرداری تجمع کردهبارها مقابل استاندا. های زيادی از شرکت مشغول در حوزه فضای سبز شده است اما همچنان شهرداری با اين شرکت قرارداد کاری دارد شکايت:وی افزود
  .پاسخگو نبود

کودک دارم و مستأجر هستم و نه عيدی و نه سنوات و حقوقی  ٢من ! آيد شان می کنند و چه بالهايی به خانه کار می از خود مديران بپرسيد که اگر يک ماه حقوق نگيرند چه«: يکی ديگر از کارگران گفت
  .دهند نمی

کارگر بوديم که مجبور شديم کارمان را رها کنم و تا کنون هم حقوق معوق ما پرداخت نشده  ٢٠حقوقی دريافت نکرديم و به همين خاطر حدود  ٩٨ماه  از ارديبهشت:هرداری نيز گفتيکی از کارگران ش
  .است

  

  گیهای رانند های رانندگی در پی تعطيلی آموزشگاه هزار مربی آموزشگاه ٢٤بالتکليفی معيشتی   - )  ١٤( 

  .اند اند، دچار مشکالت معيشتی شده گرفته ها که به صورت ساعتی مزد می هزارمربی اين آموزشگاه ٢٤های رانندگی به منظور جلوگيری از شيوع کرونا،  با تعطيلی آموزشگاه

. برند های رانندگی در بالتکليفی به سر می بيش از يک ماه است که مربيان آموزشگاه :های رانندگی استان تهران به خبرنگار رسانه ای گفت فروردين،رئيس انجمن مربيان آموزشگاه ١٤روز پنج شنبه 
  .اند ها به دليل شيوع کرونا، اين مربيان بيکار شده و برای تامين معاش خود مشکالت جدی پيدا کرده با تعطيلی آموزشگاه

شود  ها برگزار نمی های عملی آموزشگاه های تئوری و نه کالس اکنون نه کالس. اند های رانندگی هم تعطيل شده يلی کرد، آموزشگاهای که مراکز آموزشی را ملزم به تعط به تبعيت از بخشنامه: او ادامه داد
  .گرفتند، هيچ گونه دريافتی ندارند ها نيز که ساعتی مزد می و مربيان آموزشگاه



١٣٩٩   فروردين – ايران روزشمار رويدادهای کارگری در                                                                                                                                                               ٣٣     
 

شان  هايی هستند تا در اين دوره از پس مخارج خود و خانواده اند، حال آنکه آنها مستحق حمايت ه مشمول دريافت يارانه کرونا شدهگيرند و ن های رانندگی نه بيمه بيکاری می مربيان آموزشگاه:وی افزود
  .برآيند

داريم آنها که فهرست کامل مربيان را دارند، اين فهرست  گويد مسئوليت موارد معيشتی مربيان با ما نيست و مشکالت را بايد از طريق دولت پيگيری کنيد، اما ما انتظار راهور ناجا می: خاتمه گفت در او
های رانندگی به مشکل برخورده و با قرض کردند  هزار مربی آموزشگاه ٢٤ربط قرار دهند، چراکه اکثر بيش از  های معيشتی ازجمله يارانه کرونا در اختيار مسئوالن ذی را برای دريافت حمايت

  .گذرانند روزگار می

  

  شاناننفربدون امکانات الزم برای جلوگيری ازابتالی آنها ومسافر٢٠٠راننده مينی بوس پايتخت وادامه کار ١٥٠٠تکليفی معيشتیبال  - )  ١٥( 

آموزان مدارس و  بوس در شهر تهران به کارجابجايی کارکنان ادارات دولتی، پرستاران بيمارستان ها، دانش راننده مينی ١٧٠٠حدود 
بوس که سرويس مدارس،  های مينی های سه چهارم راننده با شيوع ويروس کرونا، فعاليت. هستندکارگران کارخانجات مشغول 

اند و عالوه با   راننده کنج خانه بيکار نشسته ١٥٠٠اند، متوقف شده و حدود  کارخانجات و ادارات دولتی و خصوصی را برعهده داشته
  .کرونا با بالتکليفی معيشتی هم دست وپنجه نرم می کنند

در  ١٩برای آن تعداد از رانندگان مينی بوس هم که مشغول بکارهستند از طرف دولت امکاناتی برای جلوگيری از ابتال به کوويد 
شود که مبادا  بوس سطح شهر تهران تقويت می های مينی به همين دليل اين نگرانی هر روز در بين راننده. اختيارشان قرارداده نشده است

  . شوندبه اين بيماری مبتال

بوس فاقد بيمه تامين اجتماعی بوده به همين دليل نه در  های مينی درصد از راننده٩٨فروردين، ١٤بنابه گزارش رسانه ای شده بتاريخ 
  . مواقع بيماری امکان دريافت خدمات بيمه درمانی را دارند و نه زمان بيکاری امکان استفاده از مقرری بيمه بيکاری

  

  

  ای استان قزوين نسبت به اخراج از کار ونقل جاده کارگران اداره کل راهداری و حمل راضیتجمعات اعت  - )  ١٦( 

 ای استان قزوين برای بنمايش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اخراج از کاردست به تجمع مقابل استانداری و اداره کل راه و ونقل جاده فروردين ، کارگران اداره کل راهداری و حمل ١٨روز دوشنبه 
  .شهرسازی قزوين زدند

تا اينکه بعد از آن به ما . که طرح الکترونيکی شدن عوارض آغاز شد، ما حدود سه ماه در سازمان راهداری بالتکليف بوديم ٩٧اسفند  ٢٨از تاريخ : تجمع کنندگان يه خبرنگار يک رسانه محلی گفتند
  .روند، تعدادی ديگر از نيروها نيز با پيمانکار طرح يعنی شرکت سپندار همراهی کنند ای می حمل و نقل جادهاعالم کردند نيروها تقسيم شده و تعدادی به سازمان راهداری و 

غول کارند، تعدادی ديگر از هايی که داشتند به سازمان راهداری رفتند و اکنون نيز آنجا مش ای وجود داشت، برخی دوستان با رابطه متاسفانه تقسيم نيروها عادالنه نبود و برخورد سليقه: آنها افزودند
  .دوستان را نيز برای مصاحبه به شرکت پيمانکار يعنی شرکت سپندار ارجاع دادند
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  .ی شغل پنج ساله، مزايا و کار به صورت شيفتی به ما داده شد هايی مبنی بر انعقاد قرارداد يک ساله و همچنين وعده از طرف شرکت پيمانکار به ما وعده

با اين وجود مجددا شرکت ديگری . روز باز هم شرکت پيمانکار ما را بالتکليف گذاشت ٤٥قرار شد تعدادی از کارکنان با شرکت پيمانکار همکاری کنند، اما پس از آن حدود يک ماه تا ما نيز پذيرفتيم و 
  .که زير مجموعه شرکت سپندار يعنی پيمانکار طرح بود برای کار به ما معرفی شد» توسن سها«به نام 

ده شد مرکز پاسخگويی که قولش را به ما داده ما قبول نکرديم که با اين شرکت همکاری کنيم، در ادامه طی جلسات مختلفی که با استانداری و در کميسيون کارگری داشتيم، به ما تعهد دا: ها ادامه دادندآن
  .کت مذکور را پذيرفتيمبودند راه اندازی شود تا در آن مشغول شويم، ما نيز با اين وعده همکاری با شر

تا اينکه از . ادی با ما امضا نکرده استما حدود شش ماه با اين شرکت کار کرديم و متاسفانه به جز يک قرارداد که تابستان زير نظر استانداری بسته شد، پيمانکار هيچ نوع قرارد: تجمع کنندگان گفتند
  .نياييد و ما نيز پذيرفتيم به صورت شيفتی با تعداد کم کار کنيم تا موارد بهداشتی نيز رعايت شوديکم فروردين به بهانه کرونا به همکاران گفتند سر کار 

ه اينجاست که اين مرکز مرکز پاسخگويی را به بهانه کرونا تعطيل کردند، اما نکت. اند شما اخراج هستيد و بايد به دنبال بيمه بيکاری برويد روز به ما پيامک داده ١٧- ١٦اکنون پس از گذشت :آنها افزودند
  .غيرحضوری است و هيچ ارباب رجوعی ندارد که مشکل بهداشتی ايجاد کند

  .اند، همچنين قرار بود با ما قرارداد يکساله منعقد شود، اما هيچ قراردادی امضا نشد اين در حالی است که تمام دفاتر مرکز پاسخگويی ديگر پا برجا هستند و فقط اينجا عذر ما را خواسته

اند، ديگران در اين شش ماه حقوق دريافت کرده و بيمه هم واريز  نفر از همکاران ما چهار ماه است که حقوق نگرفته ١٣نفر نيروی بالتکليف هستيم که از اين ميان  ٥١ما مجموعا : آنها اضافه کردند
  .نه قراردادی نيز منعقد نشده استای وجود دارد و به جز قرارداد اوليه هيچ گو شده، اما هنوز مطالبات پرداخت نشده

آيم، درخواست  ی امور شما برنمی گويد من از عهده خواسته ما اين است که ما را به سازمان راهداری ارجاع دهند، وقتی پيمانکار صراحتا می: تجمع کنندگان با اشاره به مطالبه اصلی خود اظهار کردند
نفر را اخراج کردند، بيمه تکميلی نداشتيم و اضافه کاری که   ١٤بالتکليفيم و تقريبا از مهر ماه قرارداد نداريم، همان زمان  ٩٨نفر از ابتدای مهر سال  ٥١. ما اين است که با سازمان راهداری کار کنيم

  .ايم شد را طی دو ماه اخير دريافت نکرده طبق قانون کار بايد پرداخت می

مبنی بر ٩٨آذر  ٢٥ی خبری وزير راه و شهرسازی در مورخه  گوی ويژه و ار مديران ارشد وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و همچنين گفتبا توجه به اصر: اين تجمع کنندگان ابراز کردند
نفر  ٥١نل عمل ننموده و موجب بيکار شدن ها در پی اجرای طرح الکترونيکی شدن پرداخت عوارض، متاسفانه شرکت سپندار به مسئوليت خود در قبال پرس بيکار نشدن هيچيک از پرسنل عوارضی

  .شده است

همکاران ما با مشکالتی از جمله مسائل . ايم به ما قول داده بودند که ما را بيکار نکنند، اما اکنون بعد از چند سال سابقه کار بيکار شده: اند، گفتند نفری که به مدت چهار ماه است حقوق دريافت نکرده ١٣
  .کنند و اين موضوع فشار بيکاری را دوچندان کرده است انشان دست و پنجه نرم میمالی و بيماری فررند

  ..هايی به ما دادند خواهد که برای زن و بچه اش ببرد، اما نان ما را از دستمان گرفتند و تنها وعده خواهد؟ نانی می مگر يک کارگر چه می: آنها افزودند

. دهيد ای خوراک می های معاند و ماهواره گويند شما به شبکه کند، می وقتی کسی هم از ما طرفداری کرده و مطالباتمان را بيان می: اند، تصريح کردند قوق نگرفتهآنها با اشاره به اينکه چهار ماه است که ح
  .خواهيم قمان را میدهد؟ ما فقط کارگريم و حقو خواهيم، جواب همسر و فرزندان ما را چه کسی می خواهيم، کار می ما فقط مطالباتمان را می

  

  اعتراض کارکنان اقماری صنعت نفت نسبت به افزايش روزهای کاری - )  ١٧( 
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  .کارکنان اقماری صنعت نفت نسبت به افزايش روزهای کاری وکاهش روزهای استراحت معترضند

روز استراحت، برنامه کاری شرکت اکسير  ٧روز کار و  ٢٣ت سازه فرافن به صورت روز استراحت، برنامه کاری شرک ٨روز کار و  ٢٢برنامه کاری کارکنان اقماری شرکت فرآب به صورت 
اين در حالی است که برنامه کاری استاندارد از . روز استراحت است ٨روز کار و  ٢٢روز استراحت و برنامه کاری شرکت موسسه دريا ساحل به صورت  ٦روز کار و ٢٤صنعت باختری به صورت 

  .روز استراحت تدوين شده است ١٤روز کار و  ١٤رت نظر وزارت نفت به صو

برنامه کاری شرکت ما به صورت : پارس درباره تاثير منفی برنامه کاری اين شرکت بر زندگی شخصی خود به خبرنگار رسانه ای گفت فروردين،يکی از کارکنان اقماری شرکت جهان ١٨روز دوشنبه 
های زيرمجموعه شرکت نفت برنامه کاری کارکنان اقماری به  شرکت  در همه. نگين کاری نيروهای اقماری، زندگی شخصی آنها را از بين برده استروز استراحت است و برنامه س ٧روز کار و  ٢٣

اين قضيه سکوت کرده و تعيين تعداد روزهای  دليل اين موضوع هم اين است که قانون کار درباره. روز استراحت است ولی شرکت ما از اين استاندارد پيروی نکرده است ١٤روز کار و  ١٤صورت 
  .ها واگذار کرده است کار و استراحت را به خود شرکت

ز رو ٧روز کار کند و تنها  ١٤وقتی يک کارگر . تعداد روزهای کار و استراحت ما اصال متناسب نيست: نيز گفت (OICO) برداری صنايع نفت اندازی و بهره يکی از کارکنان اقماری شرکت راه
. ماند مان را از بين ببريم و ديگر وقتی برای خانواده باقی نمی روز تمام تحت تاثير روزهای قبلش هست و در آن ايام بايد صرفا خستگی ٧اش برسد زيرا آن  تواند به زندگی شخصی استراحت ديگر نمی

  .انديشی کند ست و وزارت کار بايد برای حل اين مشکل چارهگويند در حوزه اختيارات ما ني رسانيم می مان را به گوش وزارت نفت هم می اعتراض

برنامه کار نيروهای اقماری شرکت نفت اعم از : ای تعداد روزهای کار و استراحت کارکنان اقماری خود گفت های خصوصی در تعيين سليقه مدير منابع انسانی شرکت ملی نفت با اشاره به اختيار شرکت
اما احتمال دارد در بخش خصوصی . روز استراحت ٨روز کار کند و  ٢٢ای نداريم که  يعنی ما اصال نيروی اقماری. هفته استراحت است ٢هفته کار و  ٢به صورت  رسمی، مدت موقت و پيمانکاری

  .ه شرکت نفت ربطی نداردروز استراحت وجود داشته باشد که آنها هم ب ٨روز کار و  ٢٢غير از شرکت نفت که حتی پيمانکار شرکت نفت هم نباشد؛ مدل کار 

  

  اعتراض معلمان آزاد شاغل در مدارس غيرانتفاعی  نسبت بالتکليفی معيشتی وتبعيض - )  ١٨( 

  !دانيم چگونه بايد خرج زندگی را دربياوريم تکليف معاش ما نامشخص است و نمی: معلمان آزاد شاغل در مدارس غيرانتفاعی

اين معلمان که طرف حساِب بخش خصوصی آموزش در کشور . در مدارس غيرانتفاعی طی گفتگويی با يک رسانه، از بالتکليفی معيشتی خود انتقاد کردند فروردين،معلمان آزاد شاغل ١٩روز سه شنبه 
  .هستند، با تعطيلی مدارس کار ساعتی خود را از دست داده اند

بنديم که مبلغ اين قراردادها بسيار پايين است؛ بيمه ما هم در صورتی که پرداخت شود، به صورت  قرارداد ساعتی می ما معموالً هنگام ورود به يک مدرسه خصوصی با مسئوالن مدرسه: آنها گفتند
توانيم از  اين است که آيا میاند، کار ساعتی ما هم در مدارس تعطيل شده و پولی در کار نيست؛ نگرانی ما  حاال که به خاطر کرونا مدارس تعطيل شده. شود ساعتی به حساب تامين اجتماعی واريز می

  !مزايای بيمه بيکاری استفاده کنيم و در اين ايام بيکاری، مقرری بگيريم

لمان رسمی را در درآمد ساعتی ما از نصف درآمد معلمان رسمی نيز کمتر است؛ اين درحاليست که ما همان کار و وظايف مع: اين معلمان با انتقاد از تبعيض پرداختی در سيستم آموزشی کشور،افزودند
اما در ! گيرند، از ما معلمان بخش خصوصی توقع دارند با کيفيت و توجه بيشتر کار کنيم های سنگين می آموزان شهريه حتی از آنجا که مدارس غيرانتفاعی از والدين دانش. دهيم بخش خصوصی انجام می

  !طور به آموزش کيفی و تدريس باکيفيت بينديشيم؟تر است چ مان، بسيار پايين شرايطی که دستمزد ما از همکاران دولتی
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توانند بيمه بيکاری  دانند که آيا می اند، نگران دستمزد و وضعيت فروردين ماه خود هستند؛ برای بسياری از آنها حق بيمه به صورت مرتب واريز نشده و نمی نشين شده اين معلمان که اين روزها خانه
  .بگيرند يا خير

يک معلم آزاد برای فرار از بيکاری، مجبور شده ! هزار تومان است ٣٠٠ونيم ساعت تدريس هفتگی، حقوق و مزايای توافق شده ماهانه فقط  ١٧رس قرار گرفته است که در آن برای قراردادی  در دست
   .اين قرارداد را که از مهرماه تا پايان سال تحصيلی اعتبار دارد، امضا کند

  !اند آموزان همان ابتدای سال تحصيلی گرفته های هنگفت را از والدين دانش ايم، مدارس غيرانتفاعی شهريه رحاليکه مدارس تعطيل است و ما بعضاً به بيمه بيکاری معرفی شدهد:معلمان آزاد درخاتمه گفتند

  

  کارگران  ٩٩تومانی سال ١٨٣٥٤٢٦پايان نمايش شورای عالی کار با تعيين حداقل دستمزد  - )  ١٩( 

  .تومان خاتمه داد ١٨٣٥٤٢٦درصدی  بقرار  ٢١کارگران با افزايش  ٩٩به نمايش تعيين حداقل دستمزد سال  ٩٩فروردی  ٢٠کار با برگزاری دويست و نود و يکمين جلسه اش بتاريخ شورای عالی 

نک مرکزی افزايش داد وبعبارتی ديگرمزد واقعی وقدرت خريد کارگران مطابق درصدی اعالم شده از طرف با ٤١در صد نرخ تورم رسمی  ٥٠بدين ترتيب شورای عالی کار حداقل دستمزد را معادل 
  .ارقام رسمی هم در حد سال گذشته باقی نماند وبازهم کاهش يافت

  :هنحخريدن آبرو برای نمايندگان قالبی کارگران با نمايش پشت ص

  :خاتمه جلسه بدون حصول اجماع - ١

  ».جلسه بدون حصول اجماع خاتمه يافته و ظاهراً نمايندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه نشده اند اين« :ايلنا،خبرگزاری وابسته به خانه کار

  :بهم ريختن مرز حداقل دستمزد وحقوق ماهيانه - ٢

يختن مرز حداقل دستمزد وحقوق ماهيانه واعالم رقم های باالی ارقام حق خواروبار،حق اوالد وحق مسکن را هم بميان کشيده اند تا با بهم ر ٩٩همزمان با اعالم رقم شرم آور حداقل دستمزد سال 
  .هزار تومان به چشم کارگران خاک بپاشند وفريبکاريشان را تکملی کنند٢٥٠٠٠٠٠

  

  شهرستان کامياران توسط اطالعات»  قرنطينه بدون تامين معيشت يعنی گرسنگی«بيانيه فعالين کارگری درمحکوميت تهديد و احضار دست اندرکاران کمپين   - )  ٢٠( 

ران ضمن تاکيد بر خواست و مطالبات معيشتی و برحق اين ما امضا کنندگان اين بيانيه بعنوان جمعی از فعالين جنبش کارگری و در راستای حمايت و همصدايی با انجمن صنفی کارگران ساختمانی کاميا
مر نابخشودنی و آنرا در راستای تهديد و تحميل فقر و گرسنگی مضاعف توسط دولت و نهادهای امنيتی بر مردم و طبقه کارگر رفقا هرگونه برخورد امنيتی با مطالبات واقعی کارگران و مردم را ا

  : ان فرياد ميزنيم کهو مردم اير  کارگران ارزيابی نموده و چنين برخورهای امنيتی و اعمال فشار بر فعالين جنبش کارگری ايران را قويا محکوم نموده و با صدای رسا همصدا با ديگر

  » تامين نيازهای معيشتی مردم در شرايط بحرانی و کنونی کشور وظيفه دولت است  «

  :متن کامل بيانيه
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  .جواب خواست و مطالبات برحق کارگران احضار و تهديد نيست

کامال زمين گير و ناتوان در مقابل مهار و گسترش روزافزون آن نموده است و هر روزه تعداد تمام کشورهای جهان درنورديده و سيستم سرمايه داری جهانی را  ١٩در حاليکه پاندومی ويروس کويد 
ار اهی و کامال دروغين اين دولت های استثمارگر را دچهزاران نفر از ساکنين اين کره خاکی را به اين ويروس مبتال و به کام مرگ می کشد و سياست های بورژوازی و شعارهای نئوليبرالی دولت رف

دی نموده است، الجرم بيشتر کشورهای جهان چالشی عميق و بزرگ در قبال توجه بيشتر به وضعيت بهداشت عمومی و معيشت مردم در کنار کسب سود و ثروت اندوزی از دست رنج بخش های تولي
وليد سعی در کنترل اين اپيدمی کشنده را دارند و با پرداخت بسته های حمايتی بالعوض دولتی و تامين برای کنترل و مهار اين پاندومی مرگبار با قرنطينه نمودن شهروندان خود و تعطيلی مراکز کار و ت

  .نيازهای اوليه زندگی شهروندان آنها را به در خانه ماندن و قرنطينه خانگی تشويق ميکنند

ت و مقامات بهداشتی کشور نسبت به فراگير شدن اين ويروس در کنترل بموقع آن در مراحل اوليه و ادامه اين در حالی ست که در ايران نيز همچون ديگر کشورها اين ويروس بعلت بی مسئوليتی دول
می استانهای و پس از آن سرازير شدن ميليونها سفر کنترل نشده مسافران نوروزی توسط دولت و نتيجه آن آلوده نمودن تما ٩٨کاری مراکز دولتی و شرکت های دولتی و خصوصی تا دقايق پايانی سال 

د بيشتری از مردم ايران به ويروس کرونا و مرگ کشور به اين ويروس که برابر آمارهای رسمی دولتی و وزارت بهداشت که صحت آن نيز خود جای سوال و گمان است روزانه شاهد ابتال شدن تعدا
دمات عمومی از جمله راندگان وسايل نقليه عمومی و خدمات شهری در جای جای ايران هستيم و متاسفانه صدها نفر از مردم و کادر درمانی و کارمندان بخش های دولتی و خصوصی و کارگران خ

موارد  جبران مشکالت اقتصادی خود همچون گذشته و دولت با شانه خالی نمودن از بار مسئوليت دولت در قبال جان مردم و بهداشت عمومی در شرايط وقوع بحران های طبيعی و تعطيل ننمودن برای
مانی و لبخند درمانی رئيس جمهور بعنوان شخص اول قبلی زلزله و سيل و ديگر بحران های طبيعی تمامی بار مسئوليت را به روی شانه های مردم تهيدست و آحاد مردم انداخته است و با وعده در

سيما بعنوان بازوی رسانه ای با پخش گزارش های گزينشی و هدفمند سعی در مقصر جلوه دادن مردم در اجرايی کشور و ديگر مسئولين بخش های مرتبط دولتی و در يک همگامی تنگانگ با صدا و 
  .عبور از بحران کنونی و رعايت ننمودن قرنطينه و توصيه های بهداشتی را دارد

در روز در سطح شهرها و ادارات و مراکز کاری محل خدمت و غيره نقش تعين کننده ای در  اين درحاليست که خود دولت با تعطيل ننمودن ادارات و شرکت های توليدی و تردد ميليونها نفر سفر کاری
  .گسترش اين پاندومی مرگبار در سطح کشور را دارد

سنگی صدای اعتراض خود را به بی مسئوليتی گر_يعنی_معيشت_تامين_بدون_قرنطينه#در اين راستا جمعی از فعالين کارگری و انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامياران با اعالم کمپينی تحت نام
  .وصا طبقه کارگر ايران قرار گرفتدولت در قبال وضعيت زندگی و معيشت مردم در قرنطينه و شعار در خانه بمانيد دولت اعالم که مورد استقبال بخش وسيعی از آحاد مردم و خص

 امنيتی روز پنج شنبه با تهديد و احضار اعضای هييت مديره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامياران و اعمال فشار بر اين کارگران در اين راستا اداره اطالعات شهرستان کامياران در يک اقدام کامال
می اين کمپين نموده است که اين امر خود نقض آشکار انال تلگرااز آنان درخواست نموده است تا با امضای بيانيه ای از قبل آماده شده توسط نهادهای امنيتی مانع ادامه کاری اين کمپين و همچنين حذف ک

ت و توليد برای مبارزه برای بقا و جلوگيری از فقر و بدبختی ابتدائی ترين حقوق انسانی اين عزيزان بعنوان بخشی از طبقه کارگر ايران و توليد کنندگان ثروت و رفاه برای سرمايه داری و صاحبان ثرو
  .بيشتر و گرسنگی مضاعف است

امياران ضمن تاکيد بر خواست و مطالبات معيشتی و برحق لذا ما امضا کنندگان اين بيانيه بعنوان جمعی از فعالين جنبش کارگری و در راستای حمايت و همصدايی با انجمن صنفی کارگران ساختمانی ک
آنرا در راستای تهديد و تحميل فقر و گرسنگی مضاعف توسط دولت و نهادهای امنيتی بر مردم و طبقه کارگر  اين رفقا هرگونه برخورد امنيتی با مطالبات واقعی کارگران و مردم را امر نابخشودنی و

  : م کهو مردم ايران فرياد ميزني  کارگران ارزيابی نموده و چنين برخورهای امنيتی و اعمال فشار بر فعالين جنبش کارگری ايران را قويا محکوم نموده و با صدای رسا همصدا با ديگر

  .» تامين نيازهای معيشتی مردم در شرايط بحرانی و کنونی کشور وظيفه دولت است«

  محمود صالحی
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  کامران ساختمانگر

  نجيبه صالح زاده

  عزت نصری

  سيامند صالحی

  يدی صمدی

  علی حسينی

  عثمان اسماعيلی

  فردين ميرکی

  اقبال شعبانی

  ١٣٩٩فروردين  ٢٢

  

  واهان رسيدگی به مشکالت وپاسخگويی به خواسته هايشان هستندکارگران رسمی صنعت نفت خ - )  ٢١( 

  :کارگران رسمی صنعت نفت با انتشارليستی ازخواسته هايشان خواهان  پاسخگويی شدند

  .قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت ١٠پيگيری ماده  - ١

  .ارت خانه پرداخت کرده انددرصدی حقوق کارمندان دولت با توجه به اينکه اکثر وز ٥٠اعمال افزايش اخير  - ٢

   .تعديل مدرک پرسنل رسمی که قبل از بخشنامه جديد اشتغال به تحصيل بودند - ٣

  .عدم افزايش وام مسکن پرسنل در چند سال اخير با توجه به تورم چند برابری - ٤

  .زايش حقوق داده اندقانون ؛با توجه به اينکه تمام وزارتخانه های ديگر به پرسنل اف ١١٢پرداخت حق مرزی ماده  - ٥

  .اصالح قانون ماليات بر حقوق کارکنان نفت- ٦

  .٩٢اصالح نحوه پرداخت حقوق کارکنان ورودی سال - ٧

  .های آغازين سال در ماه ٩٢اعالم درصد شايستگی کارکنان مربوط به سال - ٨
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  .٩٩افزايش مبلغ نفت کارتهای کارکنان در سال- ٩

  

  ،عدم پرداخت مطالبات ونداشتن قراردادکاری ١٩تهران نسبت به کارکردن بدون تجهيزات الزم مقابله با کويد ٢٠سه منطقه  اعتراض کارگران فضای سبز ناحيه - )  ٢٢( 

  .پيمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تهران برای جان کارگران ارزشی قائل نيستند: کارگر فضای سبزشهرداری تهران يک

روز از آغاز  ٢٤بعد از گذشته : شهرداری تهران با انتقاد از عدم پرداخت عيدی و مطالباتشان به خبرنگار رسانه ای گفتند٢٠منطقه  ٣فضای سبز ناحيه فروردين، جمعی از کارگران  ٢٤روزيکشنبه 
  !ايم خود را دريافت نکرده ٩٨سال جديد هنوز عيدی و سنوات سال 

مجموعه  ٢٠نفر کارگر هستيم که در بخش فضای سبز ناحيه سه منطقه ٦٠زمانی بايد منتظر دريافت مطالبات خود بمانيم؟ ما حدود تا چه :آنها ضمن اعتراض به عدم پرداخت بموقع مطالباتشان،افزودند
منتظريم پيمانکار، عيدی و سنوات  ٩٨ماه سال  گيريم، بماند، از اول اسفند مان را با تاخير چندين ماهه می شهرداری تهران مشغول به کار هستيم؛ اينکه به عنوان کارگر پيمانکاری هميشه مطالبات قانونی

  .ما را بپردازند

  .ايم بوده است که به عنوان مزد دريافت کرده به گفته يکی از کارگران، کارفرما قبل از آغاز سال نو دستمزد مربوط به اسفند ماه را به صورت پايه حقوق پرداخت کرد و اين آخرين وجهی

 ٣ناحيه ٢٠پيمانکار هيچ قراردادی با کارگران فضای سبز منطقه : های مزدی برخوردار است و امنيت شغلی ندارد، افزود اری منطقه تهران با بيان اينکه از حداقلاين کارگر شاغل در مجموعه شهرد
  .و اخراج را در ما افزايش داده استايم، مشغول کاريم و اين موضوع دلهره بيکاری  کند به همين دليل با همان قراردادی که از بدو آغاز کار داشته امضا نمی

همکاری دارند، همه  ٢٠صورت مستقيم با شهرداری منطقه  ، ساير کارکنان و کارگرانی که به٣تهران، در حال حاضر بجز کارگران پيمانی فضای سبز ناحيه  ٢٠طبق اين کارگر شهرداری منطقه 
  .ندا مطالبات مزدی خود را به همراه عيدی و سنوات دريافت کرده

اين در صورتی است که پيش از اين مزايای قانونی به  به گفته او، در حال حاضر جدا از عيدی و سنوات حدود دو سال است از برخی مزايا همانند دريافت حق لباس کار و بن کاال نيز محروم هستند
  .شد کارگران فضای سبز داده می

رسانی به مردم هستيم  ها مشغول خدمت در شرايط سخت در فصول سرد و گرم سال، ساعت: ارتباط با شرايط کاری کارگران فضای سبزگفتتهران در  ٢٠يکی ديگر از کارگران ناحيه سه شهرداری 
  .اما برخی مسئوالن شهری توجهی به ما ندارند

متاسفانه ما کارگران فضای سبز در اين روزهای پرخطر ناشی از کرونا که همه به رعايت : داو با بيان اينکه پيمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تهران برای جان کارگران ارزشی قائل نيستند، افزو
  .کنند بدون ماسک، دستکش و هرگونه محافظ ديگری در شهر مشغول کار هستيم بهداشت فردی تاکيد می

  .شويم مان تهديد به اخراج می يدی کارگران بودجه ندارد و در صورت استمرار پيگيری مطالباتگويد برای پرداخت ع شويم، می وقتی از پيمانکار پيگير مطالبات خود می:اين کارگردرادامه گفت

  

  ای استان قزوين نسبت به اخراج از کارمقابل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ونقل جاده ادامه اعتراضات کارگران اداره کل راهداری و حمل  - )  ٢٣( 
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ای استان قزوين درادامه اعتراضاتشان نسبت به اخراج ازکارراهی پايتخت شدند ودست تجمع مقابل سازمان راهداری و حمل و  ونقل جاده کارگران اداره کل راهداری و حمل فروردين، ٢٦روز سه شنبه 
  .نقل جاده ای کشورزدند

 ن نسبت به اخراج از کارای استان قزوي ونقل جاده کارگران اداره کل راهداری و حمل تجمعات اعتراضی :درهمين رابطه

ای استان قزوين برای بنمايش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اخراج از کاردست به تجمع مقابل استانداری و اداره کل راه و  ونقل جاده فروردين ، کارگران اداره کل راهداری و حمل ١٨روز دوشنبه 
 .شهرسازی قزوين زدند

تا اينکه بعد از آن به ما . که طرح الکترونيکی شدن عوارض آغاز شد، ما حدود سه ماه در سازمان راهداری بالتکليف بوديم ٩٧اسفند  ٢٨از تاريخ : فتندتجمع کنندگان يه خبرنگار يک رسانه محلی گ
 .نکار طرح يعنی شرکت سپندار همراهی کنندروند، تعدادی ديگر از نيروها نيز با پيما ای می اعالم کردند نيروها تقسيم شده و تعدادی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

هايی که داشتند به سازمان راهداری رفتند و اکنون نيز آنجا مشغول کارند، تعدادی ديگر از  ای وجود داشت، برخی دوستان با رابطه متاسفانه تقسيم نيروها عادالنه نبود و برخورد سليقه: آنها افزودند
 .پيمانکار يعنی شرکت سپندار ارجاع دادنددوستان را نيز برای مصاحبه به شرکت 

 .ی شغل پنج ساله، مزايا و کار به صورت شيفتی به ما داده شد هايی مبنی بر انعقاد قرارداد يک ساله و همچنين وعده از طرف شرکت پيمانکار به ما وعده

با اين وجود مجددا شرکت ديگری . روز باز هم شرکت پيمانکار ما را بالتکليف گذاشت ٤٥پس از آن حدود يک ماه تا ما نيز پذيرفتيم و قرار شد تعدادی از کارکنان با شرکت پيمانکار همکاری کنند، اما 
 .که زير مجموعه شرکت سپندار يعنی پيمانکار طرح بود برای کار به ما معرفی شد» توسن سها«به نام 

ر ادامه طی جلسات مختلفی که با استانداری و در کميسيون کارگری داشتيم، به ما تعهد داده شد مرکز پاسخگويی که قولش را به ما داده ما قبول نکرديم که با اين شرکت همکاری کنيم، د: آنها ادامه دادند
 .بودند راه اندازی شود تا در آن مشغول شويم، ما نيز با اين وعده همکاری با شرکت مذکور را پذيرفتيم

تا اينکه از . ده استاين شرکت کار کرديم و متاسفانه به جز يک قرارداد که تابستان زير نظر استانداری بسته شد، پيمانکار هيچ نوع قراردادی با ما امضا نکرما حدود شش ماه با : تجمع کنندگان گفتند
 .تا موارد بهداشتی نيز رعايت شوديکم فروردين به بهانه کرونا به همکاران گفتند سر کار نياييد و ما نيز پذيرفتيم به صورت شيفتی با تعداد کم کار کنيم 

مرکز پاسخگويی را به بهانه کرونا تعطيل کردند، اما نکته اينجاست که اين مرکز . اند شما اخراج هستيد و بايد به دنبال بيمه بيکاری برويد روز به ما پيامک داده ١٧- ١٦اکنون پس از گذشت :آنها افزودند
 .ه مشکل بهداشتی ايجاد کندغيرحضوری است و هيچ ارباب رجوعی ندارد ک

 .اند، همچنين قرار بود با ما قرارداد يکساله منعقد شود، اما هيچ قراردادی امضا نشد اين در حالی است که تمام دفاتر مرکز پاسخگويی ديگر پا برجا هستند و فقط اينجا عذر ما را خواسته

اند، ديگران در اين شش ماه حقوق دريافت کرده و بيمه هم واريز  نفر از همکاران ما چهار ماه است که حقوق نگرفته ١٣از اين ميان  نفر نيروی بالتکليف هستيم که ٥١ما مجموعا : آنها اضافه کردند
 .ای وجود دارد و به جز قرارداد اوليه هيچ گونه قراردادی نيز منعقد نشده است شده، اما هنوز مطالبات پرداخت نشده

آيم، درخواست  ی امور شما برنمی گويد من از عهده خواسته ما اين است که ما را به سازمان راهداری ارجاع دهند، وقتی پيمانکار صراحتا می: لبه اصلی خود اظهار کردندتجمع کنندگان با اشاره به مطا
نفر را اخراج کردند، بيمه تکميلی نداشتيم و اضافه کاری که   ١٤ارداد نداريم، همان زمان بالتکليفيم و تقريبا از مهر ماه قر ٩٨نفر از ابتدای مهر سال  ٥١. ما اين است که با سازمان راهداری کار کنيم

 .ايم شد را طی دو ماه اخير دريافت نکرده طبق قانون کار بايد پرداخت می
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مبنی بر ٩٨آذر  ٢٥ی خبری وزير راه و شهرسازی در مورخه  گوی ويژه و گفت با توجه به اصرار مديران ارشد وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و همچنين: اين تجمع کنندگان ابراز کردند
نفر  ٥١ ها در پی اجرای طرح الکترونيکی شدن پرداخت عوارض، متاسفانه شرکت سپندار به مسئوليت خود در قبال پرسنل عمل ننموده و موجب بيکار شدن بيکار نشدن هيچيک از پرسنل عوارضی

 .شده است

همکاران ما با مشکالتی از جمله مسائل . ايم به ما قول داده بودند که ما را بيکار نکنند، اما اکنون بعد از چند سال سابقه کار بيکار شده: اند، گفتند مدت چهار ماه است حقوق دريافت نکرده نفری که به ١٣ 
 .دان کرده استکنند و اين موضوع فشار بيکاری را دوچن مالی و بيماری فررندانشان دست و پنجه نرم می

 ..هايی به ما دادند خواهد که برای زن و بچه اش ببرد، اما نان ما را از دستمان گرفتند و تنها وعده خواهد؟ نانی می مگر يک کارگر چه می: آنها افزودند

. دهيد ای خوراک می های معاند و ماهواره گويند شما به شبکه کند، می و مطالباتمان را بيان میوقتی کسی هم از ما طرفداری کرده : اند، تصريح کردند آنها با اشاره به اينکه چهار ماه است که حقوق نگرفته
 .خواهيم دهد؟ ما فقط کارگريم و حقوقمان را می خواهيم، جواب همسر و فرزندان ما را چه کسی می خواهيم، کار می ما فقط مطالباتمان را می

  

  ريس بجنورد در اين روزهای کرونايیالتد بالتکليفی معيشتی معلمان حق - )  ٢٤( 

  .کماکان بيکارند ند که از کار خود بيکار شدند و التدريس اولين بخش کارگران بود با شيوع کرونا از اوايل اسفند سال پيش ميتوان گفت که معلمان حق

ای با معلمان بسته ميشود در  الزحمه اين قرارداد ها که به صورت حق. دسته ازمعلمان تحميل ميشوداين بيکاری بدون حقوق که به دليل نوع قرارداد کاريشان است که از طرف مراکز آموزشی به اين  
يل به صورتی که زمان های استراحت  و يا جلسات درون سازمانی شامل زمان کاری نميشود و تشک. زيرا باالترين حدت کاری را به معلمين تحميل ميکند. ذات خود ضد کارگری و غير انسانی است

حقوق معلم پرداخت نميشود و اکثر اين زحمت کشان از حقوقی چون بيمه ، ...) چه به حد نصاب نرسيدن دانش آموزان يا غيبت جمعی آنان و يا به دليل مشکالت موسسه و(نشدن کالس ها به هر دليلی
  .عيدی و سنوات محروم هستند

التدريس را در استخدام خود دارند که با شيوع کرونا  معلم حق ١٠های خارج وجود دارد اين موسسات که بطور ميانگين نزديک به  موسسه آموزش زبان ٣٠بطور مثال در شهرستان بجنورد بيش از 
يتوان گفت که بسياری از کالس ها فقط چند آموزان در مدارس که در دی ماه است شروع ميشود ، م  با آنکه کالس های ترم زمستان پس از امتحانات ترم اول دانش. اند تمام آنان مجبور به ترک کار شده

الزحمه کالس های تشکيل شده را نيز به  اند بلکه حق ای نداشته اما به ضرس قاطع ميتوان گفت که تمام موسسات نه تنها برای دوران بيکاری معلمان برنامه. جلسه پايانی تا انتهای ترم  باقی مانده بود
  .اند معلمين خود پرداخت نکرده

بنا به . آموزان را ابتدای ترم جمع آوری کرده اند مايان دائما برای عدم پرداخت حقوق اين معلمان نبود پول در روز های تعطيلی موسسه را بهانه ميکنند و اين در حالتی است که شهريه دانشکارفر
  .دو الی سه جلسه پايانی ترم زمستان تشکيل نشده است از پرداخت حقوق ها سرباز ميزنند حال که. مابين کارفرما و معلمان حقوق ها را پايان ترم بايد بدهند قرارداد های مندرج فی

  

  احضار ناهيد خداجو برای اجرای حکم و تهديد تلفنی تعدادی از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران قوياً محکوم است - )  ٢٥( 

ويروس کرونا بشدت  خطرناک است دادگاه اجرای احکام اوين طی احضاريه ناهيد خداجو را برای تحمل شش سال حبس فرا خواند روز گذشته آن هم در شرايطی که محيط زندانهای کشور بدليل شيوع 
  .و به او پنج روز مهلت داد تا خود را به زندان معروفی کند
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يد ارسال نشده است و  به صورت شفاهی به وکيل ايشان گفته اند که حکم دادگاه بدوی مبنی بر اين درحاليست که دادگاه تجديدنظر بدون حضور وی و وکيلش برگزار شده  و حتی حکم دادگاه برای ناه
  .صدور شش سال حبس برای ناهيد خداجو تأييد شده است

روز بازداشت با قرار وثيقه آزاد  ٣٣تگير شد و پس از ناهيد خداجو کارگر بازنشسته و عضو هيأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران است که در روز جهانی کارگر سال گذشته در مقابل مجلس دس
   .گرديد

صدور و تأييد حکم حبس برای ناهيد خداجو و ديگر کارگران، سندی بی چون و چرا در . ناهيد خداجو هيچ جرمی مرتکب نشده است و تنها از خواست و مطالبات خود و ديگر کارگران دفاع نموده است
  .سانی حاکميت سرمايه داران است و اينگونه اقدامات تماماً در راستای سرکوب طبقه کارگر ايران صورت ميگيرداثبات خصلت ضدکارگری و ضدان

ی، اقدام به تهديد بازخواست حول روز جهانی کارگر آتهمچنين طی روزهای اخير بازجويان وزارت اطالعات با تعداد قابل  توجهی از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران تلفنی تماس گرفته و ضمن 
  .اين کارگران نموده اند

گر زندانی، تمام ابزارهای ضدانسانی خود را عليه جعفر عظيم پيشتر نيز دادستانی و نهادهای امنيتی با ممانعت از آزادی و يا مرخصی جعفر عظيم زاده و نيز اقدام به پرونده سازی مجدد عليه اين کار
  .و جلوگيری نمايندزاده به کار بسته اند تا از آزادی ا

ان کارگران کشور  درصددند تا  دو ملکی که سند آنها قوه قضائيه و نهادهای امنيتی در تالش برای در هم شکستن جعفر عظيم زاده و باال بردن هزينه  فعاليت های صنفی با هدف ايجاد رعب در مي
  .بعنوان وثيقه جعفر در گرو دادگاه بود را به فروش برساند

  .دو ملک استاينکه او  بيش از پانزده ماه  بازداشت و زندانی شده است ،نه تنها وثايق وی آزاد نشده اند بلکه قوه قضائيه به جديت در حال فروش هر با وجود  

  ان در شرايط بحران بيماری کرونا نيست پس چيست؟اين اَعمال اگر جنايت در حق کارگران و اِعالم جنگ به زندگی و تنها دارايی های کارگران و نيز به مسلخ فرستادن کارگران در زند

گران در راستای دفاع از حق و مطالباتشان باقی حکومت خوب ميداند که با تعرض همه جانبه به زيست و معيشت و کار کارگران هيچ راهی بجز اقدام به اعتراضات و اعتصابات گسترده برای کار
  .همه جانبه به تشکل های مستقل کارگری و کارگران معترض اقدامات گسترده ی خود در راستای سرکوب کارگران در سال جاری را به پيش ببرد از اينروست که ميخواهد با تعرض. نگذاشته است

های تلفنی، خواهان آزادی جعفر عظيم زاده است و تماس  اتحاديه آزاد کارگران ايران ضمن محکوم نمودن احضار ناهيد خداجو به زندان و تهديد و اِعمال فشار نهادهای امنيتی بر کارگران از طريق
  .اقدام به تصاحب وثائق جعفر را يک غارت آشکار از زندگی کارگران می داند و خواستار خاتمه دادن به اين اقدام ضدانسانی است

  ٩٩فروردين  ٢٨ - اتحاديه آزاد کارگران ايران

  

  ه بالتکليفی شغلی ومعيشتی مقابل کارخانهتجمع اعتراضی کارگران ايران مرينوس قم نسبت ب - )  ٢٦( 

قی بلوارهای امين و غديرشهرقم تجمع فروردين، کارگران ايران مرينوس قم برای اعتراض نسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی مقابل درب اصلی کارخانه واقع در ميدان ارتش محل تال ٣٠روز شنبه 
  .کردند
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مالی، سالمتی رای بار چندم از زمان شيوع کرونا تاکنون، مسئووالن کارخانه زمان بازگشايی را به تعويق می اندازند و دليل اين تصميم خود را مشکالت ب:تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند
   .ان نيستکارگران با رعايت فاصله گذاری اجتماعی بدليل شيوع کرونا و همچنين نبود مواد اوليه عنوان می کنند، امری که مورد پذيرش کارگر

ماه سال جاری مشغول به کار شوند که پس از مراجعه، به بهانه ويروس کرونا  فروردين ١٦بر اساس بخشنامه کارخانه ايران مرينوس، قرار بود کارگران از : گفت يکی از کارگران حاضر درتجمع نيز
  .ماه سر کار بياييد فروردين ٢٣گفته شد بايد از 

گيری، آغاز  ماه موکول شد، ولی امروز صبح طی تماسی با همه کارگران، گفته شد بر اساس آخرين تصميم  يم مسئوالن امر، شروع به کار کارگران به اول ارديبهشتمجددا بر اساس تصم: وی افزود
  .فعاليت کارخانه تا اول خرداد يا اول تيرماه و شايد تا شهريورماه به تاخير بيفتد

را سرکار حاضر  جمله بحث شيوع کرونا را يکی از داليل اين امر ذکر می کنند در حاليکه اوج کرونا در اسفند بود و ما حتی هشت روز تعطيل رسمی اسفندماهمديران کارخانه، از : اين کارگر گفت
   .بوديم

ماه را پرداخت خواهد کرد؛ از مسئوالن کارخانه  بيمه بيکاری فروردين و ارديبهشتاداره کار نيز اعالم کرده است، : رود، خاطرنشان کرد که کارخانه از تنظيم قرارداد کارگران طفره می وی با بيان اين
  .ماه استفاده نماييم٢رود قراردادها را در اختيار کارگران قرار دهند تا بتوانيم از بيمه بيکاری اين  انتظار می

  .سال سابقه کار دارند ١٥دی قم است و همه کارگران آن بيش از ترين واحدهای تولي کارخانه ايران مرينوس يکی از باسابقه: کارگرمعترض ديگری گفت

شود و فقط با پايه حقوق بايد مشغول  شده تا زمانی که از شما دعوت نشده نبايد سر کار حاضر شويد، در غيراينصورت مزايای شغلی از جمله ناهار و سرويس حذف می به همه کارگران اعالم: وی افزود
  .کار شويد

نمايد که آخرين ميزان  استر مصرف می تن پلی٢٠اين کارخانه ماهانه حدود چهار تن پشم و : که برغم ادعای مديران کارخانه، مواد اوليه برای شروع به کار موجود است، گفت با بيان اين کارگر ديگری
  .شود تواند فعال های توليدی کارخانه بيش از چهار ماه می موجودی مواد اوليه که ما اطالع داريم، خط

های بزرگی هستند و هر از  گذاران کارخانه ايران مرينوس صاحب زمين سرمايه: که در گذشته نيز چندين بار مشکل مشابه به وجود آمده بود،افزود يکی ديگر از کارگران حاضر درتجمع با اشاره به اين
  .ها، کارخانه رونق پيدا کند القا نمايند که در تامين مواد اوليه دچار مشکل هستند و بايد با فروش زمينسعی می کنند به دولت   شوند، چندی که در فروش زمين با مشکل قانونی مواجه می

   .حل کنندکنند، ديگر مشکالت خود را  سعی می به گفته وی که مورد تاييد تعداد ديگری از کارگران حاضر در محل قرار می گرفت، در واقع سهامداران اين کارخانه با بيکار کردن کارگران

  .اند ای از زمين کارخانه را دارند که با مشکل قانونی و نبود مجوز مواجه شده مديران کارخانه در حال حاضر نيز قصد فروش قطعه: اين کارگرادامه داد

  .اند هشد نفر کارگر اين کارخانه نه به دليل نبود مواد اوليه، بلکه به دليل مسائل ديگری به بازی گرفته٢٥٠: وی تصريح کرد

  

  ماه حقوق وحق بيمه و وعده های توخالی ٥کنش های کارگران شهرداری لوشان نسبت به  عدم پرداخت  - )  ٢٧( 

  .کند کنيم فقط شنونده است و هيچ اقدامی نمی به هر مسئولی هم شکايت می :ماه حقوق وحق بيمه خبردادند و افزودند ٥کارگران شهرداری لوشان دراستان گيالن از عدم پرداخت 

  .به آنها پرداخت نشده است ٩٨کارگران شهرداری لوشان به خبرنگار رسانه ای  گفتند که هنوز حقوق  آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند ماه سال اسفند ماه، ٣٠روز شنبه 
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  .تماعی واريز نشده استهمزمان با حقوق، بيمه کارگران هم به حساب تامين اج: خود گفتند  ای اين کارگران همچنين درخصوص معوقات بيمه

شهريور ماه سال . شود از ابتدای مهر ماه سال گذشته شهرداری لوشان از طريق سرپرست مديريت می: يکی از کارگران شهرداری لوشان در ارتباط با  وضعيت شهرداری لوشان و کارگرانش گفت
در طول چند سال گذشته حقوق کارگران معموال با دو تاسه ماه تاخير . اند موقتا از انجام فعاليت در شهرداری محروم شدهگذشته شهردار به همراه سه نفر از اعضای شورای شهر به دليل تخلفات مالی 

ه در اسفند ماه به همراه عيدی و بود ک ٩٨ايم مربوط به مهر ماه سال  آخرين حقوقی که دريافت کرده. ايم شود هر ماه يک حقوق گرفته شد اما از زمانی که شهرداری با سرپرست اداره می پرداخت می
  .کند کنيم فقط شنونده است و هيچ اقدامی نمی در زمينه مشکالتمان به هر مسئولی هم شکايت می. پاداش پايان سال به حساب کارگران واريز شد

اند، هنوز موفق به دريافت سنوات  آور بازنشسته شده استفاده ازقانون مشاغل سخت و زيان به مرور با ٩٧تا  ٩٠نفر از همکارانمان که  از سال  ١٨جدا از حقوق و بيمه، تعداد :وی همچنين اضافه کرد
  .حتی  بخشی از مطالبات مزدی اين کارگران در زمان اشتغالشان پرداخت نشده است. اند خودبه صورت کامل نشده

های  يمه کارگران با توجه به شرايطی که شيوع ويروس کرونا برای کارگران ايجاد کرده، در سال جديد نگرانیعدم دريافت حقوق و پرداخت نشدن حق ب:يکی ديگر از کارگران شهرداری لوشان نيزگفت
  .کارگران دوچندان شده است

  اما در حال حاضر تنها دغدغه ما سير کردن شکمدر روزهای قبل از سال نو ما روی رفتن به خانه را نداشتيم، دغدغه همه ما اين بود که در ايام نوروز فرزندانمان را خوشحال ببينيم، : وی افزود
  .در عين حال با گسترش بيماری کرونا نگران سالمتی آنها نيز هستيم. آنهاست

در اين روزهای پرخطر، : ا گفتمشغول کار است، در ارتباط با وضعيت کارگران شهرداری همزمان با شيوع کرون) ها آوری زباله جمع(اين کارگر که تحت مسئوليت مستقيم شهرداری در بخش خدمات 
  .توجه هستند مسئوالن شهری لوشان نسبت به رعايت اصول محافظتی کارگران شهرداری در برابر کرونا کم

کنند،  که همه به رعايت بهداشت فردی تاکيد میآوری زباله و ساير همکارانمان که در بخش فضای سبز  مشغول کاريم در اين روزهای پرخطر ناشی از کرونا  او با بيان اينکه متاسفانه ما کارگران جمع
در شرايط فعلی که پرداخت حقوق فروردين ماه ما هنوز مشخص نيست، کارگران شهرداری لوشان : کنيم، در ادامه افزود بدون ماسک، دستکش و هرگونه محافظ ديگری در نقاط مختلف شهر فعاليت می

  .کننده را ندارند ماسک، دستکش و ساير موادشوينده و ضدعفونی با چندين ماه مزد معوقه امکان مالی برای خريد

پولی را  کاری و بی ن تحمل بیدر سال جديد انتظار داريم مسئوالن موضوع معوقات مزدی کارگران شهرداری لوشان را پيگيری کنند چراکه کارگران اين واحد شهری بيش از اي: او در خاتمه گفت
  .ناپذيری به زندگی خانوادگی آنان وارد شده است برانندارند و در اين ميان صدمات ج

  

  کارگر جان خود را براثر حوادث کاری ازدست دادند ١٠٢دراستان مازندران  ٩٨سال   - )  ٢٨( 

،که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل )مرد و يک زن١٠١(نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند ١٠٢در سال گذشته :مدير کل پزشکی قانونی استان مازندران گفت 
  .درصد افزايش داشت١٦

  .درصد افزايش داشت ٢مصدوم در اثر حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  ٩٣٠در سال گذشته : وی افزود

در سال های متوالی عمده داليل : شکی قانونی مازندران ،دکتر علی عباسی با اشاره به اينکه بيشترين حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان بوده است،افزود فروردين روابط عمومی پز٣٠به گزارش 
درصدی ٣٤ی از حوادث کار به دليل سقوط از بلندی با افزايش مورد مرگ های ناش ٤٧مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی و پس از آن برق گرفتگی است به نحوی که در سال گذشته 

  .مورد گزارش شده است ٨، سوختگی و سايرموارد هر کدام با ٢٠مورد نيز برق گرفتگی ، جسم سخت با  ١٩و 
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سال گزارش شده  ٢٠فوتی بيشترين و کمترين آن کمتر از  ٢٨سال با  ٤٠الی ٢١سن : مورد بيشترين ماهی بود که در آن حادثه ثبت شده است ، افزود ١٢و ارديبهشت با  ١٤عباسی با بيان اينکه مرداد با 
  .است

نفر از فوت شدگان ناشی از حوادث کار دارای مليت غير ايرانی ) ٥(تعداد پنج : نفر متاهل و ما بقی مجرد هستند ، افزود  ٨٤مدير کل پزشکی قانونی استان با بيان اينکه از اين تعداد ذکر شده 
  .هستند) غانستاناف(

  

  گسترش نارضايتی واعتراض بين کارگران راه آهن کشور - )  ٢٩( 

  اعتصاب چند ساعته کارگران راه آهن رباط کريم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

ند وپس از چندساعت بدنبال وعده مديران شرکت پيمانکاری به فروردين، کارگران راه آهن رباط کريم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق از رفتن برسرکارشان خودداری کرد ٣٠صبح روز شنبه 
  .اعتصابشان خاتمه دادند

  .کارگران راه آهن خراسان اعالم کردند در صورت عدم پرداخت حقوق دست به تجمع مقابل مراکزقدرت در شهرستان واستان خواهند زد

  .کارگران راه آهن اسالمشهر  هم تهديد به اعتصاب کردند

راه آهن را پرداخت نکرده است ولی  شات منتشره،هيچ کدام از شرکت های پيمانکاری راه آهن ازجمله جوش گستر اراک ، ريل صنعت کاران جنوب شرق زاهدان و تراورس حقوق کارگرانبنابه گزار
  . حقوق سربازان،روحانيون تحت امر ،مديران و مهندسين  در حوزه های مختلف کامال پرداخت شده است

شامل شاهرود،دامغان،هرمزگان ،خراسان،تهران،اسالمشهر،رباط کريم،لرستان ،انديمشک و کارخانجات مترو وتراورس بتونی و )تراورس(شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه فنی راه آهن کارگران 
  .چوبی می باشد

  .ه آهن را پرداخت نکرده استماه ونيم حقوق کارگران خط و ابنيه فنی را ٢ماه حقوق کارگران کارخانجات و  ٣شرکت تراورس 

  

  از سرگيری اعتراضات در کارگران سازمان منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی ماهشهر نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل - )  ٣٠( 

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاريخ   .ح طبقه بندی مشاغل از سر گرفتندرکارگران سازمان منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی ماهشهربا رسانه ای کردن مطالباتشان اعتراضشان را نسبت به عدم اجرای ط
های پرسنل درخصوص عدم اجرای صحيح  رغم مکاتبات و پيگيری ماه از اجرای طرح اوليه طبقه بندی مشاغل؛ و علی ١٨خواهند بدانند، چرا بعداز گذشت  فروردين،کارگران معترض اين بار می ٣١

بازرسی و رسيدگی به شکايات سازمان و حراست ارشد منطقه اتفاق خاصی برای اين کارکنان نيافتاده است و کسی هم پاسخگو نبوده ,امور اداری سازمان ,ه کار و رفاه اجتماعی طرح طبقه بندی با ادار
  .است

از آن جايی که برای اولين بار است در منطقه ويژه طرح طبقه بندی :طرح ياری نمايد ،افزودنداين کارگران با يادآوری عدم کفايت شرکت مشاوره ای که قرار بوده سازمان منطقه ويژه را در اجرای اين 
ش که در حادثه آت(پرسنل که شامل نيروهای آتش نشان انجام ميشود متأسفانه شرکت مشاوره مذکور بدون ارزشيابی شغلی  و ديگر موارد قانونی خواسته شده در موافقت اوليه وزارت از وضعيت کار 
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علی رغم پيگيری ها پرسنل ، طرح صحيح اجرا نشد و حقوق کليه  ١٣٩٧/١٠/١در مورخ ...گشت های کنترل ترافيک و,پاکبانان , حراست ارشد, )سوزی پتروشيمی بو علی سينا از جان مايه گذاشتند 
    . پرسنل زايل گرديد

ن رسيدند اين بود که اين طبقه بندی ها برمبنای طرحی از پيش تاييد شده که برای شرکت خدمات تاسيساتی انجام شده برای پرسنل در واقع تنها پاسخی که اين کارگران بعد از اين مطالبه گری ها به آ
ارد و سازمان در يک منطقه آزاد نيز همخوانی ند سازمان در نظر گرفته شده است و اين در حاليست که نه پيمانکار شرکت خدماتی بوده نه کار پرسنل در چنين شرکتی بوده و حتی وظايف پرسنل

  .تجاری صنعتی واقع شده است

پايانه و مخازن و چند شرکت ديگر انجام داده است که در همان قسمت ها هم همچنان کم و بيش صدای ,الزم به ذکر است که شرکت مشاوره مذکور طرح طبقه بندی را برای پتروشيمی های فارابی 
  .رسد اعتراض  پرسنل به گوش می

اداره کار و رفاه ,مکاتباتی را بامعاونت روابط کار کشور ,يهذا پرسنل ارکان ثالث که از هيچ گونه خدمات و امکانات و تسهيالت رفاهی برخوردار نميباشند و اميد آنها به اجرای صحيح طرح بود عل
  .اند هيچ گونه پاسخی را به مکاتبات نداده,که تاکنون امور اداری و مالی سازمان و همچنين اداره کار ,اده اند اجتماعی استان خوزستان و بازرسی و رسيدگی به شکايات صنايع ملی پتروشيمی نيز انجام د

مضايی نمايندگان کارگران چرا کتابچه های اين طرح به تاييد وزارت کار و ا, ٩٧بندی مشاغل در سال  شود اين است که  باتوجه به قرارداد با مشاور طرح طبقه اما سوالی که در اين ميان مطرح می
  نرسيده است؟

  شود؟ هيچگونه پاسخی به پرسنل داده نمی, و همچنين نامه های وزارت کار و امور اجتماعی کشور,و يا چرا علی رغم پيگيری نيروی ارکان ثالث 

چرا , نفر نماينده کارگران در کميته حضور داشته باشند ٢که ميبايست ,نفر اعضايی کميته  ۵از  مبنی بر تشکيل کميته طرح طبقه بندی مشاغل و, عالوه بر اين، باتوجه به دستور العمل های وزارت کار
  اند؟ نمايندگان کارگران را انتخاب نکرده

  

  : ضميمه ها

  

  ١٩گسترش فقر وبيکاری در جهان بدليل  پاندمی کويد  - * 

ميليونی ١٨٨هزارنفر به جمعيت ٣٠٠ميليون ٥هزارنفر ودربهترين حالت ٧٠٠ميليون و ٢٤در بدترين حالت ١٩انجام داده  پيش بينی می کند که بدليل پاندمی کويد سازمان جهانی کار بر اثر تحقيقاتی که  
  .ر وکارگران بستگی خواهد داشتبيکاران جهان افزوده خواهد شد وافزايش هرچه کمترتعداد بيکاران به بکارگيری اقدامات گسترده وبموقع جهانی در حمايت از کا

  .ميليون نفر درجهان شد٢٢موجب بيکاری  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨اين سازمان يادآورشده است که بحران مالی 

  .خواهد شد ميليون کارگرديگر در جهان ٣٥هزار تا ٨٠٠ميليون و ٨،تخمين می زند فقردامنگير ١٩سازمان جهانی کار با پيش بينی گسترش فقر در جهان بدليل پاندمی کويد 

برای مقابله با آن نياز :ان اقتصادی عمده است ،می افزايدگای رايدر دبيرکل سازمان جهانی کار با اشاره به اينکه بحران کنونی فقط يک بحران جهانی بهداشت نيست بلکه يک بحران مهم کار ونيز بحر
  .به يک جبهه متجد جهانی می باشد
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  :لينک متن کامل گزارش بزبان انگليسی 

htm.index/en--lang/٧٣٨٧٤٢_WCMS/news/newsroom/ilo-the-about/global/org.ilo.www://https 

 

  : های صنفی فرهنگيان ايران سخنگوی شورای هماهنگی تشکل -  *

  .توانيم بگوييم هيچ مطالبه ما محقق نشده است و به خاطر همين بايد در سال جديد تالش مضاعف نماييم نه میامروز متاسفا

نگيان شی فرههای صنفی فرهنگيان ايران ، در پيامی ضمن تبريک سال جديد به تمام مردم و از جمله معلمان بر عزم شورا برای پيشبرد اهداف صنفی و آموز سخنگوی شورای هماهنگی تشکل
   : بازنشسته و شاغل تاکيد نمود متن پيام شورا به شرح زير است

   .، سال درد و رنج مردم ايران از جمله معلمان بود ٩٨خواند متاسفانه سال  بهار با تمام زيبايی هايش از راه رسيده و ما را به تحول کيفی در مناسبات جمعی فرا می

سازی هر  کوشيدند که وضعيت نظام آموزشی و معيشت خود را بهبود بخشند اما گويی اراده فرادستان بر منکوب نمودن فعاالن و ويران ٩٨را ،در سال های عضو شو معلمان و فعاالن صنفی و تشکل 
های پولی و کااليی سازی آموزش   دارس و به پيش بردن سياستزدايی از م ها سال زندان به فعاالن صنفی از کردستان تا خراسان و از خوزستان تا تهران و کيفيت تحميل ده. چه بيشتر نظام آموزشی است

ها و در بوق و کرنا نمودن افزايش  بندی و اجرای ناقص و تبعيض آميز فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوری نسبت به ساير ارگان حذف رتبه. نتيجه رويکرد کالن حاکميت در يک سال گذشته است
توانيم بگوييم هيچ يک از  مطالبات ما محقق نشده است و به خاطر همين بايد در سال جديد  ولت برای فقيرسازی بيشتر معلمان بود به طوری که امروز متاسفانه میاندک حقوق معلمان ، آخرين تالش د

  .تالش مضاعف نماييم

يابی مستقل ، حق فعاليت آزادانه و دفاع از معلمان دربند و دارای پرونده  ست و بر حق تشکلهای صنفی ا های عضو و جلب مشارکت بيشتر بدنه معلمان در کنش رويکرد شورا در سال جديد تقويت تشکل
   .تأکيد جدی داريم

گيرند  نوروز را جشن میهايی که  کند و  با نو شدن طبيعت ، اين شکوفايی را به تمام ملت شورای هماهنگی با توجه به شيوع جهانی ويروس کرونا برای تمام مردم جهان آرزوی سالمتی و بهروزی می
  .دهد های استانی عضو شورا فراخوان می و به تقويت تشکل. نمايد تبريک گفته برای تمام فرهنگيان  آرزوی سالی پربار از سالمتی، رفاه، شادی می

ثبتی برداريم تا کودکان يگانه فرصت کودکی خود را با شادی و نشاط همراه با خالقيت های م آموزان بتوانيم گام ما اميدواريم در سال جديد در ساختن جهانی بهتر و شايسته برای تمام کودکان و دانش
   .سپری نمايند

  .های فعاالن صنفی در سراسر کشور است شورای هماهنگی ضمن آرزوی آزادی تمام فعاالن صنفی و مدنی ، خواهان آزادی کامل معلمان دربند و مختومه شدن پرونده

   های صنفی فرهنگيان ايران شکلسخنگوی شورای هماهنگی ت

  ١٣٩٩/ فروردين/ ١

  +مذهبی قدس رضوی - دست وپنجه نرم کردن کارگران وزحمتکشان با غم نان در بيخ گوش بنگاه اقتصادی *

 سخن همکار
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 را از لحظه اول شيوع كرونا لحاظ ميكرد آن را به تاخير انداخت تا ابتدا با آنكه دولت بايد منع عبور و مرور ها . روز ميگذرد ٤٠از زمانى كه وجود بيمارى كرونا بطور رسمى در كشور اعالم شد 
معافيت مالياتى سه ماهه "دولت در شرايط ايجاد شده با ابالغ طرح هايى مانند . از آن غافل است وضعيت كارگران است" فاصله گذارى اجتماعى"اما چيزى كه دولت در اين طرح . هفته ى قبل
تمام توان و ... و" عدم نياز به تمديد پروانه هاى مشاغل"و " به تعويق انداختن سه ماه بازپرداخت وام هاى كارفرمايى"و " دم لزوم پرداخت سهم كارفرمايى حق بيمه هاى كارگرانع"و يا " كارفرمايان 

كارفرمايان را در تعديل ها و اخراج هاى به ظاهر موقت به طور كامل باز گذاشته است و ولى کارگران وزحمتكشان را از ياد برده است و دست . بودجه خود را صرف حمايت از كارفرمايان كرده است
   .كارگران را از بيمه بيكارى دروه كرونا محروم كرده است

هتلداران و مسافرخانه ها . اى داخلی وکشورهای عربیدر اين شهر بيشتر تجارت ها مربوط ميشود به ارائه خدمات به توريست ه. مشهد شهري است زيارتى براى شيعيان و سياحتى براى عموم مردم
  .راننده هاى تاكسى و تورهاى گردشگرى و مناطق گردشگرى طرقبه و شانديز

ل خصوصى كه بنا به گفته رئيس هت ٢٥٠نيرو در هر شيفت باز هستند تا  ٣_٢ساعته با حداقل  ٢٤از مغازه هاى دوره حرم گرفته كه بصورت. تمامى اين تجارت ها داراى صدها هزار كارگر ميباشد
ن كه به خيل كارگر يا بيشمار تور هاى گردشگرى اين شهر با هزاران ليدر و يا رستوران هاى طرقبه و شانديز كه تعطيل كرده اند و تمام اين ها كارگرا ١٠٠انجمن هتلداران مشهد ؛ بطور ميانگين با 

  .بيكارى و يا بسته هاى معيشتى دولتیبيكاران اضافه شده اند آنهم بدون بهره بردن ازبيمه 

زيادى از ثروت خود را چه بصورت مستقيم يا غير اما از دولت روحانى هر انتظارى در جهت بهبود وضع زحمتكشان داشتن بى مورد است اما آستان قدس كه ثروتمندترين نهاد حكومتى است و بخش 
 انند بسيارى از غول هاى اقتصادى جهان كه به كارزار مبارزه با كرونا پيوسته اند حداقل به يارى اين شهر توريستى كه در عمل جزء مال ومستقيم از مسافرت ها به مشهد به دست آورده است نبايد م

   صاحب بسيارى از . خيابان امام رضا و غيره استو بسيارى از مغازه هاى " مشهد مال"و يا " بازار بزرگ رضا"آستان قدس در مشهد مالك بسيارى از اماكن تجارى مانند . يملك خود ميباشد بياييد
آيا وقت اش نرسيده . عدل ، امامت و يا كل ميثاق شهر استهتل هاى تعديل نيرو كرده و يا كارخانه هاى در حال كار اما بدون ماسك و دستكش براى كارگران است و چه بسيار خانه هاى مسكونى خيابان 

زيرا تمام اين شهر بصورت مستقيم و يا با واسطه به آستان . نه از روى دلسوزى و يا انسانيت بلكه از روى حمايت از كارگران خود. ا خرج اهالى اين شهر بكندكه بخش اندكى از ثروت بى پايان خود ر
بايد اين اژدها هفت سر كه . آستان است و يا در دست ايادى اين كاخ نشينان اكثر پاساژ هاى تعطيل شده و يا اماكن فرهنگى تفريحى ي تعطيل و مغازه ها و كارخانه ها يا ازان توليت. قدس مربوط ميشود

در . دان كه چه عرض كنم كارگران خود كردسرى در اقتصاد و سرى در سياست سرى در فرهنگ و سرى در هنر و سرى در مذهب و سرى در نهاد هاى امنيتى دارد را وادار به حمايت از شهرون
  .ستان قدسى است كه كمترين ُرل را در جهت رفع اين بيمارى مهلك ميكندخراسان هرچه هست از آن آ

  :مذهبی قدس رضوی - نگاهی به بنگاه اقتصادی +

  :شاغل ،شرکت ها وموسسات زيرمجموعه اش بقرارزيراست ٦١٣٣و  ١٣٩٧ميلياردتومان درسال ٣٠٧ميلياردتومان فروش وسودخالص ٢١٧٩مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی با - ١

  خت عمومیزيرسا

  موسسه کيفيت رضوی

  شرکت مديريت زنجيره تامين رضوی

  شرکت شبکه بازار رضوی

  شرکت کسب و کار رضوی

  شرکت فناوری و نوآوری رضوی
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  مؤسسه عمران و توسعه رضوی

  شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات رضوی

  تجهيزات

  شرکت صنايع پيشرفته رضوی

  شرکت کمباين سازی ايران

  شرکت شهاب خودرو

  رکت شهاب يارش

  نساجی

  شرکت نخريسي و نساجي خسروي خراسان

  کشاورزی و غذا

  شرکت کشاورزی رضوی

  شرکت کشت و صنعت اسفراين

  مؤسسه موقوفات يزد و کرمان آستان قدس رضوی

  مؤسسه بذر و نهال رضوی

  موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

  شرکت نان قدس رضوی

  شرکت فرآورده های غذايی رضوی

  رده های لبنی رضویشرکت فرآو

  شرکت آرد قدس رضوی

  شرکت قند تربت حيدريه

  شرکت قند چناران
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  شرکت خميرمايه رضوی

  سالمت

  شرکت دارو پژوه سامان

  شرکت سامان داروی هشتم

  شرکت داروسازی شيراز سرم

  شرکت داروسازی ثامن

  شرکت ياراطب ثامن

  مالی و سرمايه گذاری

  یشرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضو

  مؤسسه منطقه ويژه اقتصادی سرخس

  معدن و نفت و گاز

  شرکت معادن قدس رضوی

  شرکت توسعه نفت و گاز رضوی

  صنايع خالق

  شرکت صنايع خالق رضوی

  شرکت تهيه و توليد فرش آستان قدس رضوی

  شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی

  شرکت آرايه های معماری رضوی

  عمران

  ن و عمران قدس رضویشرکت مسک

  شرکت ساختمانی بتن و ماشين قدس رضوی
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  شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی

  شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی

  شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه مشهد چناران

  :لينک نمودار بودجه هلدينگ ها و شرکت ها

https://shafaf.reo.ir/ 

  موقوفات آستان قدس رضوی - ٢

گی وجود ندارد، زيرا هم اکنون بيش از يک هزار آستان قدس رضوی، بزرگ ترين موقوفه جهان است و در بين بقيه ملت ها و مذاهب، چنين مؤسسه و بنياد فرهنگی و مذهبی با اين عظمت و گسترد
  .داردسند و مدرک وقف در اين آستان مقدس وجود 

   توزيع و پراکندگي جغرافيايي موقوفات

  :پراکندگي جغرافيايي موقوفات آستان قدس رضوي در طول تاريخ به اين شرح است

   جند؛مشهد، چناران، قوچان، شيروان، بجنورد، فاروج، فريمان، تربت جام، باخرز، نيشابور، سبزوار، تربت حيدريه، کاشمر، گناباد، سرخس و بير: استان خراسان. الف 

   گرگان؛: استان گلستان. ب

   ساري، چالوس؛: استان مازنداران. ج

   رشت، الهيجان، لنگرود؛: استان گيالن. د

   ورامين، تهران، کرج، گرمسار؛: استان تهران. ه

   قزوين؛: استان قزوين. و

   کرمان، بم، راور، سيرجان، رفسنجان؛: استان کرمان. ز

  يزد؛: استان يزد. ح

   وشتر؛ش: خوزستان. ط

   شيراز، نيريز؛: استان فارس. ي

  اصفهان، : استان اصفهان. ک
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  .سوريه، افغانستان، آذربايجان شوروي، هندوستان: موقوفات خارج از کشور. ل

   نوع اموال وقفي

   :هاي موجود در آستان قدس، به اين قرار است نامه اين اموال انواع متعددي دارند که با بررسي وقف

هاي  ها، بيمارستان، آسياب، قنات، موتور چاه آب، چاه آب، باغات، کتب خطي، و چاپي، و مجموعه هاي ثابت بانکي، سهام کارخانه راضي شهري، دکاکين، منزل، اتومبيل، سپردهامالک مزروعي، ا
  .هنري

  اداره نذورات وهدايای مردمی - ٣

  :لينک نمودار ساختار سازمانی اين اداره

-١B٨٪D٧٪A٨٪D%AA٨٪D%AE٨٪D٧٪A٨٪D٣٪B٨٪D/%content/fa/com.abdulazim.nozorat://https
fa=context-rlayove#C٪٨DB٨٦٪٩٪D٧٪A٨٪D٨٥٪٩٪D٢٪B٨٪D٧٪A٨٪D٣٪B٨٪D%  

  

  اعتراض کارگران شرکت فرآورده های ديرگداز ايران نسبت به خطرابتال به کرونا با ادامه کار  -  *

اضشان توليد کننده انواع فرآورده های نسوز قليايی باانتشار نامه ای در شبکه های اجتماعی اعتر ستان خراسان رضوی وا شهرک صنعتی گناباد در کارگران شرکت فرآورده های ديرگداز ايران واقع در
  .را نسبت به خطرابتال به کرونا با ادامه کاراعالم کردند

  :بخشهايی از اين نامه بقرارزيراست

ی تمامی بطه  مسئوالن کشورطرحی را مبنی بر تعطيلبا توجه به اينکه جلوگيری از شيوع بيماری کرونا بستگی به رعايت تمامی نکات بهداشتی از سوی تمامی افراد و ارگان ها دارد ودرهمين را
  .به تصويب رساندند  و تخلف از آن جرم محسوب ميشود... صنوف و کارخانجات غير ضروری سطح شهرها و 

و با جان خود و خانواده  آنجا از سر اجبار مشغول کار هستندولی شرکت ديرگداز گناباد همچنان با تمام ظرفيت کار ميکند و کارگران زيادی از نقاط مختلف شهرستان در اين بحبحه بيماری واگيردار در 
  .و اطرافيان بازی ميکنند

  .مسئولين اين شرکت هم بدون توجه به اين هشدارها به کار خود ادامه ميدهند

  

  اعتراض کارگران  معدن زغال سنگ پروده طبس وخانواده هايشان نسبت به آغار کار  -  *

  .عث اعتراضات کارگران خانواده هايشان نسبت به خطر افتادن جانشان با شيوع ويروس کرونا همراه شده استفروردين کارش را آغاز کرد که با ٥معدن زغال سنگ پروده طبس از 
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     س کرونا عنوان عواملی منفی در مقابله با ويروکارگران  معدن زغال سنگ پروده طبس وخانواده هايشان محيط کار بسته، سالن غذاخوری، عمق زمين و نزديک بودن کارگران در هنگام کار را ب
  .می دانند

  

  های جديد اعتراض به بازی کردن مدير عامل مپنا با جان کارگران با ادامه کار در نيروگاه پرند جهت راه اندازی فاز  -  *

  :ساوه –کيلومتر  اتوبان تهران  خانواده يکی از کارگران نيروگاه پرند واقع در

چه اصراری بر کشاندن ) های نيروگاهی ايران شرکت مديريت پروژه(ها آقای علی آبادی مديرعامل مپنا های اجرايی وکارخانه کثر دستگاهدر اين اوضاع وانفسای جهان وکشورمان وتعطيلی تقريبی ا
  .های باالتر برسند خواهند به مزايا ورتبه ايشان به چه قيمتی و بهايی می. های جديد دارند فرزندان ما به نيروگاه جهت راه اندازی فاز

های باالتر برسن که  خواهند به مزايا ورتبه ايشان به چه قيمتی و بهايی می. کند ر ما وفرزندان ما نيستند که اگر خدای نکرده فقط وفقط يک نفر دچار اين ويروس لعنتی بشه چند نفر را درگير میايا به فک
  .حتی در ايام تعطيالت هم دست از لجبازی برنمی دارد خودش که توی خونه اش لم داده

  .برسانيد وگرنه نفرين دايمی ما پشت سر ايشان هست... های باالتر توانير و وزارت نيرو و  ا نگران فرزندان خود هستيم به گوش مقامم

  

  اعتراض به ناروشنی در کارهای ضروری و غيرضروری وعدم اجرای دورکاری و حضوراجباری کارمندان بر سرکارهای غير ضروری*

تعيين مشاغل ضروری و  ستاد کورونا اعالم کرده که فقط کارمندان در موارد ضروری آن هم حداکثر يک سوم حضور داشته باشند، عمال به علت عدم شفافيت و نظارت بربا وجود اينکه :يک کارمند
  .پيدا کنندهمچنين تفويض مسئله به مديران در سطوح پايين، مديران افراد را بدون ضرورت موظف ميکنند که در اين ايام مقداری حضور 

  . مديران پايه حتی بخشنامه هفته آخر سال  را مسکوت گذاشتند و سليقه ای عمل ميکردند

  .متاسفانه حتی افراد در حد مديران سازمان، نظارت درستی نميکنند و تفويض تا مديران رده پايين جريان دارد. مرزهای ضرورت و همچنين امکان دورکاری به درستی مورد نظارت قرار گيرد

  

  هايی در جهت تغيير ساختاری با محور قرار دادن منافع عموم گام: ضد کرونايی  -   مطالبه*

  خطاب به آگاهی و اراده عمومی

ستين کشوری شد که با مرگ دو تن به اين ترتيب، ايران نخ. های جهانی، حاکميت خيلی دير شيوع ويروس جديد کرونا در کشور را تأييد کرد رغم هشدار يک ماه پس از آغاز قرنطينه در چين و علی
حاال کشور . ورت نگرفتدر اين فاصله تدارک الزم برای مقابله با اين تهديد فراگير برای سالمت عمومی انجام نشد و پس از آن نيز اقدامات کافی برای مهار آن ص. کرد وجود ويروس را رسماً اعالم می

  .هزار بيمار دارد و افزون بر دو هزار تن قربانی ٣٠نيست، بنا به آمار رسمی بيش از  در آن فراگير ١٩ -در شرايطی که تست بيماری کوويد

  .رسانی درباره بيماری پنهانکاری کرده و در مديريت بحران حاصل از آن ناموفق بوده است القول اند که حاکميت در اطالع تقريباً همه متفق 
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ها کارگر در شرايط فقر، بدون بيمه  ميليون: های تعديل اقتصادی، وضعيتی اسفناک در برابر ما ترسيم کرده است ها اجرای سياست با بحران و سال مدت و ساختاری برای مقابله تدبيری توأمان کوتاه بی
اند از همين حرفه پرخطر محروم  ين قربانی سرما و گلوله بودهکولبرها نيز که پيش از ا  اند، ها عمالً شغل خود را از دست داده اند؛ دستفروش بيکاری و هيچ منبع درآمد ديگری به خانه فرستاده شده

کنند؛ انواع تبعيض فقدان دسترسی به  يه مرگ سپری میاند، و آنهايی که هنوز مشغول کار اند، از کمترين وسايل و امکانات محافظتی در برابر بيماری برخوردار نيستند؛ زندانيان حبس را در سا شده
و امنيت شغلی   سازی به مرز فروپاشی رسيده است؛ و کارگران خدماتی و بهداشتی از حداقل حمايت شده در سايه خصوصی تی را تشديد کرده؛ نظام بهداشت و درمان تضعيفدرمان و امکانات بهداش

  .اند  محروم

آمادگی و  کاری، عدم جا به درجات مختلف با پنهان داری اقتدارگرای چين و روسيه، در همه داری در آمريکا تا سرمايه از بهشت سرمايه. ها هم در اين مورد  چندان درخشان نيست کارنامه ديگر کشور
  .ايم که بهای آن را  شهروندان عادی و بيش از همه، انبوه فرودستان خواهند پرداخت ها روبرو بوده های توخالی دولت زنی الف

های ايدئولوژيک در جهت اثبات  استفاده های کلی و سوء جای مقايسه در اين شرايط، به. اند سياسی حاکم کامالً آشکار شده - قتصادیهای ا ها و تناقضات  نظام ، اکنون شکاف١٩-در پرتو شيوع کوويد
داری  های امروزين سرمايه ورای تمام شکل تغييری: ها به سوی تغيير ساختاری را داشت ، بايد شجاعت برداشتن نخستين گام…و» بد و بدتر«های دروغين، و دنبال کردن منطق انتخاب ميان  داوری پيش

  .های سلطه و نهايتاً همه صورت

  :کنيم هايی در جهت تغيير ساختاری با محور قرار دادن منافع عموم مطرح می پيشنهادهای زير را به عنوان گام  با نظر به تشديد وخامت اوضاع،

  .ها ای در ديگر بخش زمينه های پس دارای بيماری های غيرضروری و مرخصی باحقوق به کارکنان توقف کار در همه بخش

  .١٩-فراگير تشخيص کوويد  انجام تست

  .های مربوطه های مستقل بر مديريت بحران کرونا، آمار شيوع آن و تخصيص منابع و کمک نظارت مردمی، به ميانجی نهادها و رسانه

  .افی برای تامين نيازهای اساسی ندارنداند يا درآمد ک تخصيص درآمد پايه برای همه کسانی که در قرنطينه

  . بيمه همگانی رايگان

  .کنند های توليد و توزيع مواد غذايی و سالمت و درمان کار می تأمين وسايل محافظتی بهداشتی برای کسانی که در بخش

  .خودگرانی اجتماعی همه واحدهای اين حوزه اقتصادی های توليد، توزيع و واردات دارو و تجهيزات پزشکی، در راستای کردن يا تصرف عمومی تمام ظرفيت ملی

های ترک اعتياد و کليه نهادهای انضباطی و مراقبتی  ها و اردوگاه ها، بازپروری آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی و ديگر زندانيانی که جرائم سبک دارند، و رعايت اکيد استانداردهای بهداشتی در زندان
  .مشابه

  .ها و اماکن عمومی خالی ا در خانهه خانمان اسکان بی

  .های برق، آب و گاز اعطای تسهيالت ويژه برای پرداخت اجاره و هزينه

  .صدور اوراق شناسايی برای همه مهاجران از جمله مهاجران افغانستانی و رفع تبعيض از حوزه درمان

  .بهداشت و شبکه آب و فاضالب اين مناطق  ويژه در زمينه مسئله نشينان شهری، به يهمدت در جهت بهبودی شرايط زندگی حاش مدت و ميان های فوری کوتاه اجرای طرح
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  .اين متن حاصل يک همفکری جمعی است

  :برای مشاهده امضاها و افزودن امضای خود به سايت دادخواست رجوع کنيد

https://www.daadkhast.org/petition/٤٩٧٤٣/ 

  

  گزارشی از اقدامات حمايتی انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بانه از کارگران عضو اين انجمن  -  *

 ٩٩/١/١٠وز يک شنبه مورخه عضو انجمن صبح امربراساس مصوبه هيت مديره انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بانه در يک اقدام انسانی در راستای کمک به برخی از کارگران کم درآمد 
  .خانواده از زير مجموعه انجمن اهدا شد ١٠۵ميليون تومان در قالب بسته های حمايتی به  ١٠يک تن مواد خوراکی به ارزش 

  .ين کندتمامی اين هزينه ها از منابع در آمد حق عضويت ها صورت گرفته تا بتواند در اين شرايط بحران کرونا گوشه ای از نيازمنديها را تام

  روابط عمومی انجمن کارگران ساختمانی شهرستان بانه

 ٩٩فروردين  ١٠يکشنبه 

  

  جان باختن هفته ای حداقل يک کارگرمعدن براثرحوادث کاری*

  .وزافزون جهان به مواد معدنى خام استاين درآمد باال به دليل نياز ر. استخراج از معادن به يكى از پول ساز ترين تجارت هاى ايران در ده هاى اخير تبديل شده است :دريافتی

درصد صادرات غير نفتى را ٢٠بيش از  ٩٨بطورى كه در سال . اين صنايع  مشمول تحريم آمريكا نشده اند. بدليل نياز كشور هاى صنعتى به مواد خام و ايران يكى از صادر كننده هاى اصلى  آن است  
  .صادرات استخراجات معادن كشور تشكيل ميدهد

  .هزار كارگر به صورت رسمى بيشترين ميزان مرگ و مير براثرحوادث کاری پس از کارگران ساختمانی را بخود اختصاص داده است١٠٠بخش پول ساز با حدود  اين

گ هشونی طغرالجرد ، زغال ينگ سواد کوه، معدن زغال مورد فوت ناشى از حوادث كار در معادن سنگ پشت بيره ، سنگ چك زرد كرمانشاه ، معدن زغال سن ٥٠بنا به برآورد فعالين كارگرى فقط 
  .کالی نور ، معدن سنگ اصفهان،معدن راور کرمان ، معدن آلبالغ اسفراين به وقوع پيوسته است سنگ کياسر مازندران، معدن سنگ مهاجران همدان ، معدن زغال سنگ ديزن

زيرا با نبود سامانه ثبت حوادث كارگرى وعدم فعاليت تشكل هاى مستقل كارگرى كه پيگير و اطالع رسان حوادث کاری . معدن است ثبت اين تعداد فوتى يقينا قطره اى از درياى فوتى هاى كارگران 
  .جان باختگانش بدون اطالع رسانی الپوشانی می شوند باشند بسياری از حوادث كاری و

  .وقوع پيوستن تعداد زياد آنها ست كه بطور ميانگين هفته ای جان يک کارگرمعدن را می گيرد اما مشكل اصلى كارگران معادن عدم انتشار حوادث كارگرى نيست بلكه به

  هنگام ريا كارى كارفرمايان حين بازرسی مشکل ديگراست كه کارفرمايان ونمايندگانشان به . ريشه اين معضل خانمان سوز ابتدأ به نبود بازرسى هاى مستمر و نتيجه بخش از طرف اداره كار بر ميگردد
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  .حضور ناظر ها موارد ايمنی را در حد توان بصورت نمايشى رعايت ميكنند

بردن شدت كار  البته معادنى هم كه داراى واحد ايمنى و بهداشت باشند به دليل اين كه نيرو هاى آن زير نظر كارفرما هستند و كارفرما ها به دليل باال.مستقر در معدن است  HSEمشكل بعدی نبود واحد  
  . و يا به بيان خودشان افزايش كارايى از واحد ايمنى ميخواهند كه نسبت به عدم رعايت موارد ايمنى چشم پوشى نمايد

  .ى ترين مشكل عيان می شوددر همين چارچوب نبود تشكل های  مستقل كارگرى كه يكى از وظايف آن نظارت مستمر بر اجرا ورعايت نكات ايمنى وبهداشت کاراست بعنوان اصل

تمام كشور هاى صنعتى پيشرفته كه داراى نظام هاى سرمايه دارى هستند هم از اين روش براى كنترل وضعيت ايمنى كارگران . هيچ كس بيشتر و بهتر از خود كارگران براى كارگران دلسوزى نميكند
  .كاری روبرو هستيم اما بلعكس در ايران شاهد رشد روز افزونش هستيم از اينروست كه هرساله در جهان با كاهش تلفات ناشى از حوادث. در حين كار استفاده ميكنند

  

  کارگر دراستان اردبيل برای دريافت بيمه بيکاری ناشی از کرونا ٤٠٠هزار ٤ثبت نام   - *

  .کرده اندکارگر در اردبيل برای دريافت بيمه بيکاری ناشی از کرونا در سامانه ثبت نام  ٤٠٠هزار و  ٤فروردين، ١١تا روز دوشنبه 

شهرستان های اردبيل، گرمی و پارس آباد به ترتيب بيشترين سهم  از  کارگر در استان برای دريافت بيمه بيکاری ناشی از کرونا ،افزود ٤٠٠هزار ٤مديرکل اداره کاراستان اردبيل با اشاره به ثبت نام 
  .تعداد ثبت نام کننده گان را به خود اختصاص داده اند

: ن اجتماعی نيست، خاطرنشان کرداينکه جهت برقراری مقرری بيمه بيکاری هيچ نيازی به مراجعه حضوری کارگران در ادارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنين سازمان تأمي وی با تاکيد بر
های غير دولتی و همچنين حذف مراحل حضور و غياب مقرری بگيران بيمه بيکاری سامانه الکترونيکی ثبت درخواست متقاضيان بيمه بيکاری بدون نياز به مراجعه حضوری به ادارات کارو کاريابی 

  .فروردين فرصت دارند نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند ٢٠تا پايان ارديبهشت ماه طراحی شده است و کارگرانی که شغل خود را از اسفند سال قبل از دست داده اند برای دريافت مقرری تا 

ياز به روال معمول و طرح موضوع در از اخذ درخواست متقاضيان واجد شرايط بيمه بيکاری از طريق سامانه،  نسبت به بررسی غيرحضوری کليه شرايط قانونی الزم، اقدام و بدون نپس : وی گفت
نسبت به ارسال ليست مشمولين به شعب تامين اجتماعی  ٩٩فروردين و ارديبهشت  و ٩٨کميته های مربوطه، در صورت احراز شرايط قانونی برای دريافت مقرری بيمه بيکاری بابت ماه های اسفند 

  .مربوطه جهت برقراری مقرری بيمه بيکاری اقدام خواهد شد

  

  در گيری درزندان سپيدار اهواز  -  *

و ايجاد ناآرامی داشتند که با حضور به موقع نيروهای انتظامی و امنيتی آرامش به زندان  بند سپيدار قصد آشوب  ٢فروردين،تعدادی از زندانيان ١١روز دوشنبه : فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت
  .گونه مشکلی در اين زمينه وجود ندارد برگردانده شد و در حال حاضر هيچ

امل امنيتی و انتظامی حاضر در زندان اين آتش سوزيهای محدود را هم مهار کرده تعداد محدودی از زندانيان امروز اقدام به سوزاندن چند سطل زباله در درون اين زندان کردند که عو: وی اضافه کرد 
  .و خوشبختانه کسی در بين اين زندانيان آسيبی نديده است

  .زندانی حتی از بندهای زندان هم خارج شوند شايعه فرار زندانيان اين زندان به هيچ وجه صحت ندارد و نيروهای امنيتی و انتظامی زندان و نيز نيروهای کمکی اجازه نداده اند هيچ: وی گفت
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  ازدرگيری در زندان عادل آباد شيرازچه خبر؟

آرامی فروردين در دو بند از زندان عادل آباد شيراز شاهد نا  ١٠يکشنبه ٢٢از ساعت : فروردين،رئيس کل دادگستری استان فارس با تأييد خبر نا آرامی در زندان عادل آباد شيراز گفت ١١روز دوشنبه 
  .بوديم که اين امر توسط نيروهای امنيتی زندان و يگان های امدادی تحت کنترل است

ت کنترل ان و يگان های انتظامی و امنيتی موضوع تحدر پی اين ناآرامی زندانيان اين دو بند اقدام به شکستن برخی نرده ها و دوربين های مدار بسته نمودند که با ورود نيروهای حفاظتی زند: وی افزود
  .قرار گرفت

در اين ماجرا هشت نفر از زندانيان به صورت جزئی مجروح شده و سرپايی نيز تحت مداوا قرار گرفتند و به : ها تلفات جانی در برنداشت، افزود دادستان شيراز با اشاره به اينکه اين نا آرامی
  .هايشان برگردانده شدند سلول

  .زندانيان نه تنها موفق به فرار نشدند، حتی فرصت خروج از بندهايشان را نيز نداشتند: فرار زندانيان نيز گفت وی در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر

  

  اتوبوس راننده تاکسی و ٦وجان باختن  ١٩نفر از کارکنان ناوگان حمل و نقل عمومی پايتخت به کوويد  ٩٦ابتالی   -  *

  .جانشان را ازدست دادند) ٤و يک راننده خط  ٢يک راننده سامانه خط ( راننده اتوبوسرانی   ٢راننده تاکسی  و  ٤مبتال و ١٩خت به کوويد نفر از کارکنان ناوگان حمل و نقل عمومی پايت ٩٦

آماده تا اين لحظه در بخش ناوگان تاکسيرانی   بر اساس آمار بدست: فروردين،دمحم عليخانی رئيس کميسيون عمران و حمل و نقل عمومی شورای شهر تهران به خبرنگار رسانه ای گفت ١١روز دوشنبه 
توان گفت يکی از جانباختگان راننده تاکسی فرودگاه خمينی،  راننده جان خود را از دست دادند که به تفکيک می ٤راننده مشکوک و يا مبتال به کرونا ويروس بودند که از اين تعداد  ٣٥شهر تهران تعداد 
  .ی فرودگاه مهرآباد و دو تن ديگر از جان باختگان از رانندگان تاکسی خطوط داخل شهری بودندها راننده تاکس يکی ديگر از آن

ه از اين مالی و پشتيبانی به ويروس کرونا مبتال شدند ک- تن از کارکنان بخش اداری  ١٨تن از پرسنل فنی و ٢تن از رانندگان،  ١١تاريخ نهم فروردين ماه، ١٢در بخش اتوبوسرانی تا ساعت : وی افزود
  )٤و ديگری راننده خط ٢يکی از جانباختگان راننده سامانه خط . (تعداد م دو تن از رانندگان جان خود را از دست دادند

 ١نفر از مبتاليان در خط ٩به تفکيک خطوط،  کرونا مثبت تشخيص داده شدند که) پرسنل، پليس مترو و پيمانکار(نفر از پرسنل مترو  ٣٠در بخش مترو تا تاريخ هشتم فروردين ماه تعداد : وی ادامه داد
  .نفررا شامل می شود ٢و در کالج نيز ٧نفر خط  ٥، ٤نفر از خط  ٣،١از خط نفر ٦،  ٢نفر از خط  ٦، 

  .نفر پليس مترو و يک نفر ديگر از پيمانکاران بود٣ها از پرسنل ، نفر آن ٢٦مبتال خطوط مترو تعداد  ٣٠از تعداد : او افزود

 راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه به ويروس کرونا ٢٠ابتالی  –جان رانندگان اتوبوس پايتخت در خطر است :بطهدرهمين را

 .راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه به ويروس کرونا مبتال شدند ٢٠

 .ايم هيچ مورد فوتی در ميان مبتاليان نداشته: ا خبر داد وافزودراننده اتوبوس پايتخت به کرون ٢٠مديرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ابتالی 

 .است  شان مثبت بوده آماری که ما از مبتاليان داريم، مربوط به کسانی است که جواب تست:وی درادامه گفت
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هزار راننده اتوبوس در پايتخت،  ٦از حدود : گيرد، گفت دگان بخش خصوصی انجام میوی در پاسخ به اين پرسش که تعداد مسافران اتوبوس چقدر کاهش پيدا کرده و چه تسهيالتی جهت حمايت از رانن
  .است ها در بخش خصوصی و غيرخصوصی کاهش يافته درصد مسافران اتوبوس ٧٠کنند که در حال حاضر نسبت به مدت مشابه سال پيش  هزار نفر آنها در بخش خصوصی فعاليت می ٤

  

  گان کرونا در استان خراسان شمالیتعداد مبتاليان وجان باخت  -  *

فروردين به  ١١شمار مبتاليان کرونا در اين استان تا روز دوشنبه : نفر از کادر بهداشتی درمانی استان به ويروس کرونا،افزود ٢٠سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره  به ابتالی 
  .فر رسيده استن ٣٦های اين بيماری نيز به  نفر و آمار فوتی ٣٣٧

  .يکی از پزشکان فوق تخصص نيز در بين مبتاليان است که هم اينک در بخش آی سی يو بيمارستان امام حسن بجنورد بستری است: وی همچنين گفت

نفر و  ١٧نفر، گرمه  ١٦نفر، جاجرم  ١٧فر، مانه و سملقان ن ١٩نفر، فاروج  ٢٨نفر، شيروان   ٧٤نفر، اسفراين  ١٦٠در شهرستان بجنورد : وی در خصوص تفکيک شهرستانی ببماران، اظهار داشت
  . دچار شده اند ١٩نفر به بيماری کوويد  ٦راز و جرگالن 

  

  کارگردر استان تهران برای دريافت بيمه بيکاری ناشی از کرونا ٧٥٢و  هزار ٧ثبت نام   -  *

  .فروردين برای دريافت بيمه بيکاری ناشی از کرونا خبرداد ١١کارگردر استان تهران تا روز دوشنبه  ٧٥٢و  هزار ٧مدير تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از ثبت نام 

  

  کارگر در استان يزد برای دريافت بيمه بيکاری ناشی از کرونا ١٤٨٧ثبت نام   -  *

  .از بيماری کرونا در استان خبر دادنفر برای دريافت بيمه بيکاری ناشی  ١٤٨٧نام  مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی يزد از ثبت

نفر به طور غيرمستقيم به دليل  تاثير اين ويروس بر کسب و کارشان از  ٥٩٢انتخاب کردند و  ) کرونا(نفر دليل بيکاری را حوادث غير مترقبه  ٨٩٥از اين تعداد :  افزود)فروردين ١١(وی دوشنبه شب
  .اند کار بيکار شده

  

  استان ايالم برای دريافت بيمه بيکاری ناشی از کروناکارگر در ٩٩٠ثبت نام   - *

فروردين  ١١تا روزدوشنبه ) تاريخ راه اندازی سامانه ثبت نام بيمه بيکاری به علت شيوع بيماری کرونا(اسفند ٢٥تعداد ثبت نام کارگران ايالمی از : مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ايالم گفت
  .استنفر رسيده  ٩٩٠به مرز 

  

  درگيری در زندان شيبان شهرستان باوی*
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فروردين، قصد آشوب و نا آرامی در  ١٢بند زندان شيبان عصر روزسه شنبه  ٤تعدادی اززندانيان : فرمانده انتظامی استان خوزستان درخصوص وقوع آشوب در زندان شيبان در شهرستان باوی گفت
  .ها کنترل و آرامش به زندان بازگشت ن انتظامی و امنيتی به زندان اين نا آرامیداخل زندان را داشتند که با ورود به موقع مامورا

های  وهای امنيتی زندان و نيز ماموران انتظامی استان و نير های زباله درون زندان قصد ناآرامی در درون زندان را داشتند که با حضور به موقع نيرو ها و سطل اين زندانيان با سوزاندان زباله: وی افزود
  .های محدود از ادامه تنش از سوی زندانيان جلوگيری به عمل آمد بسيج و سپاه ضمن مهار اين آتش سوزی

عهده داشتم و هيچ فردی  شهرستان اهواز و باوی و نيز مديران امنيتی، سپاه و بسيج استان به ٢ها را شخصا و با همراهی رئيس کل دادگستری و دادستان  فرماندهی ميدانی کنترل اين نا آرامی: وی گفت
 .از زندانيان نيز موفق به فرار از زندان شيبان نشد

  .های خود قرار گرفته اند شود و اکنون زندان شيبان مشکلی ندارد و زندانيان در بند گرفته می

  

   ليستی از همکاران فرهنگی  که بر اثر کرونا فوت شدند  -  *

  و سيصد و نود و نهدوازدهم فروردين يک هزار :  به روز رسانی 

  معاون پرورش آموزش و پرورش ناحيه دو قم - حسين غفاری - ١
  معاون دبيرستان امام صادق قم - ای سعيد مغازه - ٢
  ای قم کارپرداز اداره کل آمورش فنی و حرفه - محسن اسحاقيان - ٣
  بازنشسته آموزش و پرورش قم - جعفرقلی الهياری - ٤
  قم بازنشسته اموزش و پرورش - حسين درامامی - ٥
  معاون سابق هنرستان رجايی قم - غالمعباس ابراهيمی - ٦
  بازنشسته آموزش و پرورش قم - حسين ماليی - ٧
  های قم دبير شيمی هنرستان - زاده مرضيه تقوی - ٨
  معلم تهران - حسين سبزعلی دمحم - ٩

  معلم گيالن - شهرام راهور - ١٠
  معلم گيالن - باقر عليزاده دمحم - ١١
  سرخنکال استان گلستانبازنشسته شهر _ درويش مهاجر  - ١٢
  معلم قزوين - احمد حکيمان - ١٣
  معلم قزوين - پرويز رحمانی - ١٤
  معلم قزوين - سپهدار علياری  - ١٥
  معلم تهران - ليال ميرعيسی خانی - ١٦
  االسالم احمد خسروی مسئول روابط عمومی مدارس صدرا حجت - ١٧
  معلم گيالن - علی کريمی - ١٨
  معلم گيالن - پور آرمين رحيمی - ١٩
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  معلم بازنشسته قم - مجتبی فاضلیسيد -  ٢٠

  معلم گناباد در استان خراسان رضوی - محبود بنايی - ٢١

  معلم بازنشسته تهران - طاهره احمدی - ٢٢

  معلم بازنشسته ناحيه يک زاهدان –فرشته ساالری  - ٢٣

  معلم بازنشسته شهرستان هامون - غالمرضا روشنگر - ٢٤

  گرگان   نويد نادری پور  دبير بازنشسته  زبان انگليسی - ٢٥

  مشاقی،  فرهنگی پيشکسوت بابلی،  اسماعيل - ٢٦

  برارزاده فرهنگی بازنشسته بابلی غالمحسين- ٢٧

  سيد تقی مواليی معاون اداره کل حقوقی وزارت خانه - ٢٨

  تهران ١۵امير سعادت مدير بازنشسته منطقه  - ٢٩

  هدايت صادقی دبير شهرستان الشتر از استان لرستان - ٣٠

  ند دبير ناحيه يک شهرستان خرم اباد استان لرستاننعمت هللا فوالدو - ٣١

  ١٦مسعود عليپور کارشناس ارزيابی و عملکرد سابق منطقه  - ٣٢

   دمحم رضا قدسي  فرهنگی از دليجان - ٣٣

   محبوبه ابراهيمي فرهنگي از دليجان - ٣٤

  ٨يزدان شريفی  روحانی شاغل در مجتمع آموزشی کمال منطقه  - ٣٥

  ه يک رشتفاطمه همتی دبير ناحي - ٣٦

  ،«سيدتقي زاده ؛ معاون دفتر حقوقي وزارت آموزش و پرورش - ٣٧

  مجيد جمشيدی  مدير آموزشگاه سماع لنگرود - ٣٨

  نيره سادات فياضی معلم  رشت - ٣٩

   فرهاد فيضی زاده فرهنگی بازنشسته گيالن - ٤٠
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  فرخ دمحمی زاده فرهنگی بازنشسته فومن - ٤١

   م زاده بادروداما - نطنز .رحمت هللا شاهرخی اصفهان  - ٤٢

   امام زاده بادرود- نطنز.سيد محسن برهمند اصفهان  - ٤٣

   اهل شهرستان شفت استان گيالن  ٦ابراهيم ابراهيمی معلم باز نشسته  استاد تکواندو دان  - ٤٤

  مجتبی مردی - ٤٥

   گيالن.اسماعيل دادرس  - ٤٦

  سقز. سيد عطا حسينی  - ٤٧

  غربی آذربايجان - زاده، مستخدم مدرسه، چايپاره  حبيب_رسول - ٤٨

  عاليه پاکدل کاظمی ، گيالن - ٤٩

  برگرفته ازکانال تلگرام کانون صنفی معلمان ايران 

  

  باالی سر صدها هزار کارگر وخانواده هايشان  ١٩خودرو و قطعه سازی و نگرانی ابتال به کوويد  عدم تصميم گيری درباره زمان ازسر گيری کار درصنعت  -  *

ای ادامه  تعطيالت صنعت مديران صنعت قطعه سازی با رئيس جمهور، وزير صنعت، وزير بهداشت، استاندار تهران و رئيس کميته مبارزه با ويروس کرونا استان تهران برعليرغم نامه نگاری های 
خودرو و قطعه سازی تصميم گيری نشده است و صدها  ری کار درصنعتفروردين درباره زمان ازسر گي ١٣،تا روز چهارشنبه  خودرو و قطعه سازی تا اوايل ارديبهشت ماه پس از تعطيالت نوروزی

  .روزگار می گذرانند ١٩هزار کارگر وخانواده هايشان با نگرانی ابتال به کوويد 

  :فروردين به رئيس جمهور از جمله آمده است١١بنابه گزارشات رسانه ای شده،درنامه تاريخ 

هزارنفر و پراکندگی جغرافيايی قطعه ٧٠در بين شاغلين خانواده بزرگ صنعت خودروسازی پس از بازگشت از تعطيالت با جمعيتی نزديک به  ١٩ويد با توجه به خطرات ناشی از سرايت بيماری کو«
  »استان کشور،خسارت جبران ناپذيری به نيروی انسانی کارآمد ومتخصص دراين بخش وارد می شود ١٥سازی در 

  :متن نامه به حسن روحانی

  :فروردين به وزير صنعت بقرار زيراست ١٠از نامه  بخش هايی 

محل کار نخواهند بود و تعداد محدودی هم جان خود  تعدادی از کارگران و کارکنان و مديران صنعت قطعه سازی کشور آلوده به ويروس شده و به دليل مشکالت بهداشتی و بيماری قادر به حضور در«
  .را از دست داده اند
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استان قطعه ساز کشور از تعطيالت نوروزی، بسياری از ايشان ناقل بيماری هستند، حتی اگر 
شناسايی نمی شوند و در روزهای شروع به کار و 

می شود و چه بسا ساعات اوليه، ويروس در فضای کوچک و به هم فشرده کارخانجات به سرعت منتشر شده و به خانواده ها و جامعه در زمانی اندک منتقل 

برای عمل به تعهدات در قبال 
بنا به مصالح داخلی بنگاهی گير می کنند و اگر بخواهند آينده کاری خود را نزد خودروسازان خراب نکنند با انتخاب 

و نسبت به عدم رعايت استانداردهای بهداشتی برای مقابله با ويروس کرونا 

ر اين مجموعه نفتی به خبرنگار فروردين،مسئول ايمنی شرکت نفت و گاز اروندان اهوازدر واکنش به اعتراض کارگران اين شرکت  نسبت به عدم رعايت استانداردهای بهداشتی د

ارجاع داده  های پزشکی کنند و نيروهای که عاليمی داشته باشند به کلينک
  .شده استهمچنين اقالم مورد نياز بهداشتی مانند مواد ضدعفونی دست و سطوح، ماسک بهداشتی، دستکش خريداری شده و در اختيار پرسنل ها قرار داده 

ها بسته هستند، امکان تهيه غذا وجود ندارد و از  ن تهيه می شده و اکنون رستوران

سختی کار خيلی زياد است که من به چند نمونه از آن اشاره می کنم؛ فشار روانی احتمال 
ست و مخصوصا هم هوا رفته تحمل لباس هايی که می پوشيم واقعا خيلی سخت ا

ی فشرده ساعته با اين لباس ها بدون آب، غذا و با ماسک که خودش باعث تنگی نفس هست کار می کنيم؛ شيفت کاری مان خيل

                                                                                                                             

استان قطعه ساز کشور از تعطيالت نوروزی، بسياری از ايشان ناقل بيماری هستند، حتی اگر  ١٥کنان و کارگران قطه سازان پراکنده در 
شناسايی نمی شوند و در روزهای شروع به کار و ) که امری بعدی است(عاليم کرونا را نداشته باشند و حتی بر فرض غربالگری از سوی تمام قطعه سازان 

چه بسا ساعات اوليه، ويروس در فضای کوچک و به هم فشرده کارخانجات به سرعت منتشر شده و به خانواده ها و جامعه در زمانی اندک منتقل 

برای عمل به تعهدات در قبال " اجبار به توليد " هی هفته تعطيل نکنند، قطعه سازان بر سر دو را ٢در صورتيکه خودروسازان بنا به دستور مقامات حداقل 
بنا به مصالح داخلی بنگاهی گير می کنند و اگر بخواهند آينده کاری خود را نزد خودروسازان خراب نکنند با انتخاب 

  ».نتيجه مشخص استگزينه اول پرسنل را به اجبار برای حضور در محل کار فراخوان می کنند و 

  شرکت نفت و گاز اروندان نسبت به عدم رعايت استانداردهای بهداشتی برای مقابله با ويروس کرونا

و نسبت به عدم رعايت استانداردهای بهداشتی برای مقابله با ويروس کرونا شرکت نفت و گاز اروندان زير مجموعه شرکت ملی نفت ايران و فعال در ميدان های نفتی و طرح های متعدد 

فروردين،مسئول ايمنی شرکت نفت و گاز اروندان اهوازدر واکنش به اعتراض کارگران اين شرکت  نسبت به عدم رعايت استانداردهای بهداشتی د
  . درصد کاهش داده شده و نيروهای در معرض خطر شناسايی و به آنها مرخصی داده شده است

کنند و نيروهای که عاليمی داشته باشند به کلينک در مبادی ورودی کادر بهداشتی مستقر شدند که نيروها را در بدو ورود از حيث عاليم کرونا چک می
همچنين اقالم مورد نياز بهداشتی مانند مواد ضدعفونی دست و سطوح، ماسک بهداشتی، دستکش خريداری شده و در اختيار پرسنل ها قرار داده 

ن تهيه می شده و اکنون رستورانهای بيرو حذف وعده غذا به اجبار بوده و به خاطر اينکه غذا از رستوران
  .طرفی برای حفظ سالمت پرسنل و با همفکری پرسنل قرار شد نيروها غذا از منزل بياورند

  سخنان پرستاران درباره  شرايط طاقت فرسای کاری وحال وروز خود وخانواده 

سختی کار خيلی زياد است که من به چند نمونه از آن اشاره می کنم؛ فشار روانی احتمال : تبريز در رابطه با سختی کارشان در اين ايام گفت
تحمل لباس هايی که می پوشيم واقعا خيلی سخت ا. انتقال بيماری به خانواده هايمان بسيار زياد است که ما را دچار نگرانی و اضطراب می کند

  .رفته گرم تر می شود که نمی توانيم با اين لباس ها غذا بخوريم حتی نمی شود سرويس بهداشتی هم رفت

ساعته با اين لباس ها بدون آب، غذا و با ماسک که خودش باعث تنگی نفس هست کار می کنيم؛ شيفت کاری مان خيل١٢
  .است واقعا اين چنين پيش برود بيشتر از اين نمی توانيم کار کنيم و حتما بايد به فکر نيروی جايگزين باشند
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کنان و کارگران قطه سازان پراکنده در پس از برگشت کار
عاليم کرونا را نداشته باشند و حتی بر فرض غربالگری از سوی تمام قطعه سازان 

چه بسا ساعات اوليه، ويروس در فضای کوچک و به هم فشرده کارخانجات به سرعت منتشر شده و به خانواده ها و جامعه در زمانی اندک منتقل 
  .فاجعه ای انسانی رقم خواهد خورد

در صورتيکه خودروسازان بنا به دستور مقامات حداقل 
بنا به مصالح داخلی بنگاهی گير می کنند و اگر بخواهند آينده کاری خود را نزد خودروسازان خراب نکنند با انتخاب " توقف موقت توليد " خودروسازان يا 

گزينه اول پرسنل را به اجبار برای حضور در محل کار فراخوان می کنند و 

  :متن نامه به وزير صنعت

 

شرکت نفت و گاز اروندان نسبت به عدم رعايت استانداردهای بهداشتی برای مقابله با ويروس کرونا راض کارگران اعت  -  *

شرکت نفت و گاز اروندان زير مجموعه شرکت ملی نفت ايران و فعال در ميدان های نفتی و طرح های متعدد  کارگران 
  .اعتراض کردند

فروردين،مسئول ايمنی شرکت نفت و گاز اروندان اهوازدر واکنش به اعتراض کارگران اين شرکت  نسبت به عدم رعايت استانداردهای بهداشتی د ١٢روز سه شنبه 
درصد کاهش داده شده و نيروهای در معرض خطر شناسايی و به آنها مرخصی داده شده است ٢٠نيروها تا  :ای گفت رسانه

در مبادی ورودی کادر بهداشتی مستقر شدند که نيروها را در بدو ورود از حيث عاليم کرونا چک می: وی افزود
همچنين اقالم مورد نياز بهداشتی مانند مواد ضدعفونی دست و سطوح، ماسک بهداشتی، دستکش خريداری شده و در اختيار پرسنل ها قرار داده .شوند می

حذف وعده غذا به اجبار بوده و به خاطر اينکه غذا از رستوران:وی درباره حذف وعده غذای کارگران گفت
طرفی برای حفظ سالمت پرسنل و با همفکری پرسنل قرار شد نيروها غذا از منزل بياورند

  

سخنان پرستاران درباره  شرايط طاقت فرسای کاری وحال وروز خود وخانواده   -  *

تبريز در رابطه با سختی کارشان در اين ايام گفت پرستار بيمارستان امام رضا
انتقال بيماری به خانواده هايمان بسيار زياد است که ما را دچار نگرانی و اضطراب می کند

رفته گرم تر می شود که نمی توانيم با اين لباس ها غذا بخوريم حتی نمی شود سرويس بهداشتی هم رفت

١٢فکر کنيد يک شيفت شب : وی ادامه می دهد
است واقعا اين چنين پيش برود بيشتر از اين نمی توانيم کار کنيم و حتما بايد به فکر نيروی جايگزين باشند
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د؛ حتی مرگ و مير در سنين پايين را بيمار کرونايی از هر محدوده سنی بستری شده، پس مردم فکر نکنند که فقط سنين باال مبتال می شون: اين خانم پرستار ضمن تاکيد به مردم بر ماندن در خانه،افزود
  .ساله با تنگی نفس بيش از حد بستری کرديم ٢٨و  ١٧چند روز قبل بيماران . هم داريم

های مردم را هم که می بينيم خستگی در اين سفر! من تمام شيفتم را در بيمارستان هستم و از ابتدا با بيماران کرونايی کار کردم که برای تقويت روحيه هيچ کاری نيست واقعا هيچ کار: وی ادامه داد
  .تنمان می ماند

  .مردم فکر نکنند با ماسک يا دستکش بيرون می روند هيچ اتفاقی نمی افتد چرا که هر تجهيزات پزشکی يک ضريب شکستی دارد: اين پرستارگفت

خطر مبتال شدن به بيماری خيلی زياد است؛ . پس مردم فکر نکنند با ماشين بيرون می روند هيچ اتفاقی نمی افتد ما که با تجهيزات کامل کار می کنيم باز هم از کادرمان مبتال می شوند،: وی ادامه داد
  .مردم بايد در خانه بمانند

نترل می کنند اصال نمی توانند افراد ناقل را شناسايی کنند چرا روز هيچ عالئمی نداشته باشند و اينکه با تب سنج مردم را ک ١٤افرادی که ناقل بيماری هستند می توانند تا : اين خانم پرستار درادامه گفت
  .که ممکن است ويروس در بدن فرد سالم باشد که برای خودش مشکل ايجاد نکند ولی به فرد ضعيف تر منتقل کند و اين زنجيره ادامه يابد

از مردم خواهش می کنم : که خيلی مسری تر از ويروس های ديگر است و به اين دليل مشکل ساز شده است،افزود وی با اشاره به اينکه کرونا عالئمی مثل تب، سرفه خشک، گلودرد و تنگی نفس دارد
ه شدنشان خيلی زياد است، ته باشند در بيمارستان احتمال آلوداگر تنگی نفس شديد ندارند با عالئم ساده که نشان از سرماخوردگی است به  مراکز درگير با کرونا تشريف نياورند حتی اگر کرونا هم نداش
  .چون درمان تاييد شده ای برای اين ويروس وجود ندارد با رعايت نکات بهداشتی و مصرف مايعات گرم و فراوان، عالئم بهبود پيدا می کنند

  .مردم هم به خاطر ما در خانه بمانندعاجزانه از مردم خواهش می کنيم در خانه خودشان بمانند؛ ما به خاطر آنان از جان خودمان می گذريم : اودرخاتمه گفت

  .محبوس ماندن در زير اين لباس ها، خيس عرق شدن، تنگی نفس و ناتوانی در خوردن و آشاميدن ابتدايی ترين مشکالت کار است: پرستار بيمارستان عالی نسب تبريزگفت

يمارانی کار کنی که می دانی کرونا مثبت هستند و هر لحظه امکان دارد به طريقی تو هم مبتال شوی و يا تبديل به يک استرس و نگرانی مبتال شدن به بيماری مرحله دوم کار است، بايد با ب: وی افزود
  .ناقل خاموش شوی، اما سخت تر از همه، ديدن ضجه و ناله بيمارانی است که از درد شديد کل بدن و به خصوص درد قفسه سينه فرياد می کشند

  .سال سن دارند ولی افراد جوان نيز ديده می شود پس لطفا مردم به نکات بهداشتی دقت کنند و از خانه خود خارج نشوند ٦٠بيماران باالی  اکثر: اين آقای پرستارگفت

و زمانی می آيند که دير است؛ اگر مردم عالئم شديد کرونا  عده ای خيلی دير به بيمارستان می آيند يا آورده می شوند، چون از ناميده شدن به عنوان بيمار کرونايی شرم و يا عار دارند: وی درادامه گفت
  .دارند بايد زودتر به مراکز درمانی مراجعه کنند

  .غم ديدن مرگ کسانی که قربانی ندانم کاری ديگران می شوند و تو نمی توانی کاری برايشان بکنی، خيلی سخت است: وی در مورد روحيه کادر درمانی گفت

  .باشيم از سختی کار در اين ايام هر چقدر بگوييم باز هم کم گفتيم؛ ترس و اضطرابی که بيشترش در مورد خانواده مان است، چون ممکن است ما ناقل: نا تبريز نيزگفتپرستار بيمارستان سي

تو مرخصی بگير و يه «: ان ما نمی آيند يا در محيط کار همسرم به شوخی می گويندديد مردم نسبت به ما آزار دهنده است، اين که اکثرا از ما فراری هستند برای مثال تاکسی ها سمت بيمارست: اوافزود
  .باالخره اين حرف ها تاثير بدی دارد و روحيه کاری مان را خراب می کند» چند روزی نيا
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من حدود يک ماه است سرما خوردگی ام خوب نمی شود؛ اين . تان لرز می گيريمتحمل لباس ها با گرم شدن هوا سخت است که عرق می کنيم و موقع خروج از بيمارس: اين خانم پرستاردر ادامه گفت
  .ماسک ها باعث سردرد، تنگی نفس و تپش قلب می شوند، پس مردم هم حال ما را مراعات کنند و از خانه خود خارج نشوند

  .سنين کمتر هم ديده می شودسال به باال است ولی  ٣٠در بيمارستان سينا تبريز محدوده سنی بيماران حدود :وی افزود

نی کرد و تا عاملی از بيرون شعار هميشگی مان، در خانه بمانيد است برای اينکه محيط خانه امن تر و قابل کنترل است؛ وسايل ها در خانه محدود است و می توان ضد عفو: اين پرستار همچنين گفت
  .باعث کثيفی وسايل ها نشود ضد عفونی مجدد ضروری نيست

  .گوشی، کارت بانکی و پول خطرناک ترين وسايل هستند که مردم خيلی استفاده می کنند و بايد ضدعفونی شوند: فزودوی ا

يابند در آينده دچار بيماری های  می طبق نظر محققان کسانی که کرونا گرفته و بهبود يافته اند ممکن است دوباره به اين ويروس مبتال شوند؛ کسانی که مبتال می شوند و بهبود: اين پرستار درخاتمه گفت 
  .مزمن ريه می شوند پس مردم بايد به نکات بهداشتی عمل کنند و در خانه بمانند

  

   ودبيانيه تشکلها و گروه های کارگری، فعالين کارگری دفاع از حقوق کودکان در مورد شورش در زندانها و فرار زندانيان به خاطر نجات جان خ  -  *

  . سراسر ايران خطرناک است و جان صدها هزار زندانی به خاطر ورود ويروس کرونا به داخل زندانها در خطر جدی می باشد وضعيت زندانها در

ک به يک فاجعه انسانی در سطح دروغگويی کردند تا اين سران حکومت عامدانه هيچ اقدامی برای ممانعت از سرايت ويروس کرونا به داخل کشور را به عمل نياورند و آگاهانه اقدام  به پنهانکاری و
  .در مورد زندانيان نيز همان سياست را پيشه کرده و کمر به کشتار آنان بسته اند.  جامعه تبديل گرديده است

در جريان اين شورش ها و فرار از . سته و فرار کرده اندشک زندانيان برای نجات جان خود تاکنون در زندانهای خرم آباد، اليگودرز، سقز، مهاباد، شيراز و اهواز دست به شورش زده و درب زندانها را
  .زندانها، سرکوبگران بی رحمانه با شليک مستقيم گلوله، تعدادی از زندانيان را به قتل رسانده و ده ها نفر  نيز زخمی کر اند

  .بايد به يک خواست سراسری تبديل شود سرکوب و کشتار زندانيان عاصی و شورشی بايد وسيعا محکوم گردد و آزادی زندانيان در اين شرايط

ر دولت و هر حکومتی، اقدامی ضد انسانی است و بايد به آن به خطر انداختن جان انسانها، چه کسانی که در جامعه آزاد هستند و چه کسانی که به هر دليلی مجرم و يا متهم شناخته شده اند، از طرف ه
  .اعتراض کرد

همچنانکه عکس العمل هر انسان ديگری و هر موجود زنده ديگری در مواجهه با خطر، فرار و دوری از آن . ت جان خود، يک واکنش کامال طبيعی و به حق و بجاستشورش و فرار زندانيان برای نجا
  .است

  .شويم بايد خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط زندانيان سياسی و مرخصی زندانيان جرائم عادی تا پايان بحران کرونا در جامعه

  .از حق حيات زندانيان دفاع کنيم 

  انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ١
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  تشکل برای کودکان - ٢

  گروهی از خبازان مريوان - ٣

  گروهی از فعالين کارگری سنندج - ٤

  :فعالين کارگری

  محمود صالحی

  يدی صمدی

  ٩٩فروردين١٣

 

  رو پيش ها تا افق نگاران مستقل؛ از دغدغه روزنامه  -  *

های اعتراضی  پای سرکوب معيشت و جنبش های گسترده و سرکوب شديد آزادی بيان در مطبوعات ايران هم بعد از کشتار و دستگيری ٩٨ماه  نگاران مستقل ايران، آبان اندازی کانال روزنامه ايده راه
همبستگی روزنامه نگاران را به عنوان عامل   داند و اميدواريم در سال جديد بتواند اتحاد و نگاران می ات صنفی روزنامهاين کانال هدف خود را نه فقط مبارزه با سانسور، بلکه پيگيری مطالب. شکل گرفت

   .طلبيم در اين راه از همه شما ياری می. مقاومت در برابر سرکوب، برای دفاع از همه مزدبگيران و سرکوبشدگان تقويت کند

   .کند، نيست های اعتراضی و کارگری در ايجاِد آن همدستی می ی سرکوب جنبش های صنفی خبرنگاران، جدا از آالمی که نهاد رسانه به عنوان مهره يبتکنيم که مص ای زيست می ما در زمانه

پر واضح است که در غالب . نويسان را در پی دارد روزنامه جمعی از مشکالت مطبوعات کاغذی در دستيابی به کاغذ تا احتمال تعطيلی جرايد در ايام شيوع کرونا، همگی تهديِد بيکاری و اخراج دسته
هايی، به عنوان  کشند، در چنين کشمکش هايی که عنوان صنفی را يدک می درد اينجاست که تشکل. داران بوده و هست يابيم اين تهديد به اخراج گسترده، در واقع يک وزنه برای البی رسانه موارد درمی

   !!دار وابسته است کنند؛ گويی که حل معيشت و امنيت شغلی خبرنگار به رانت بيشتر رسانه مايی عمل میهای کارفر کاتاليزور البی

  !يک صفت عام دارند؛ صنفی، سياسی نيست» نگاری پيشکسوتان روزنامه«و اين » های غيرمستقل تشکل«دردا که اين 

کنند؛ آنهايی که عامدانه يا  تنيده سرکوب معيشت و آزادی جامعه و ايضاً خبرنگاران از طريق نهاد رسانه را انکار يا کتمان می هم غيرسياسی و غير طبقاتی ديدن، ويژگی محرز آنهايی است که ارتباط در
   .کنند ج میهای خبرنگاران به وضعيت را از طريق پروپاگاندهای چندين ساله از شکل جمعی خار رفتارها و واکنش) و به عقيده ما از َسر منفعت طبقاتی(غيرعامدانه

های امنيتی را  نشانده دستگاه هايی دست های سال برای فتح عرصه خبر به نفع طبقه حاکم و حاکمان ايدئولوژيک، رسانه را از نيروهای مستقل خالی کردند و مهره وضعيت بغرنج آنجاست که سال
بيش از آن پاشيدن خاک نااميدی از اتحاد و عمل موثر بود که ما خبرنگاران را به اينجا رساند؛ . عمومی قدرت عمل کنندجايگزين کردند تا رسانه نه به عنوان عنصر فعال اجتماعی بلکه به عنوان روابط 

  .آن را به دوش می کشد» انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران«رسالتی که امروز، نهادهايی چون 
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مدافعان : کنند بحران، انرژی خود را صرف دو گروه نمی  در کوران پوشش يک  ای نگاران حرفه روزنامه«: اخيراً نوشته است نگاری ايران در برخورد با بحران کرونا يونس شکرخواه، پير روزنامه
اساتيد ارتباطات، هرچه هست، نسبتی  _به اصطالح_نکته عجيب آنجاست که اين قبيل اظهارنظرهای » .اين دوگروه دنبال حل بحران نيستند، دنبال تغذيه از بحران هستند. آزادی بيان و مدافعان سانسور

  .دانند، ندارد نگاری به دانشجويان خود تحت عنوان اخالق حرفه ای روزنامه نگاری آموزش می با مفاهيمی که در کالسهای روزنامه

ای برای  های فردی و به اصطالح حرفه ها ليستی از توصيه ره در بيانيهزدن اتحاد خبرنگاران است؛ نشان به آن نشان که هموا نگاران استان تهران نيز طرف ديگر بر هم انجمن صنفی روزنامه
   .سالح هستيم به ما ثابت شده که بدون فشار جمعی چقدر بی. گيری جمعی و متحد نياز داريم درحاليکه ما امروز عميقاً به ابراز وجود جمعی، جلسات و شوراهای تصميم. کند خبرنگاران رديف می

تر شده و  تمايزها پر رنگ. دانيم که بعد از کشتار تلخ شکافی بزرگ بين همراهان جنبش اعتراضی و سرکوبگران ايجاد شده است های اميدی مضاعف برای ما دارد؛ ما نيز می قهدوران پسا آبان بار
در اين بين زاويه ما با انجمن . های ترويج نااميدی از اتحاد و همبستگی را رسواتر کنيم توطئه ها بايستيم؛ بايد بر نااميدی غلبه کنيم و اهداف و بايد در برابر رفرميست. تر کنيم تمايزها را بايد پررنگ

   .تر شود نگاران استان تهران به جهت عملکرد و تاريخچه آن بايد روشن صنفی روزنامه

های عاريتی،  ر در مطبوعات ايران، يکباره بعد از انهدام هواپيمای اوکراين توسط سپاه، به بيانيهنگاران بعد از يک دوره طوالنی سکوت در برابر تهديد و سرکوب و بحران سانسو انجمن صنفی روزنامه
استان تهران هم  نگاران نامه های ايران به مخاطبانشان در تطهير سپاه، آش آنقدر شور بود که انجمن صنفی روز بعد از انهدام هواپيما و آشکار شدن دروغ گسترده رسانه. پردازد آزار می نمايشی و بی

  !خبرنگاران واقعيت را درج کنند: بلکه فقط صحبت از يک توصيه شد. گيری کرد اما همچنان خبری از جمعی کردن صدا و عمل خبرنگاران در ميان نبود موضع

بازجوی قديمی که به سمت سرکوبگری . کارت عضويت افتخاری صادر کرده بود ايم که در روز خبرنگار برای علی ربيعی که در روز استيضاحش خود را برادر عباد ناميده بود، هنوز فراموش نکرده
   .نگاران و بازنشستگان بوده است های ضد کارگری به کارگران، روزنامه سازمانيافته کارگران در وزارت کار نايل آمد و شخصيت نظام با کارويژه تحميل تشکل

نگاران و نهادی صنفی و  استعفا کرد، هنوز نام تشکِل روزنامه» در اعتراض به روند انتخابات فرمايشی«جمعی  به طور دسته ٩۶در مهر ماه آورد چطور تشکلی که اعضايش  هيچکس به روی خود نمی
ايم که هيچگاه به  ما کارگران آموخته. اند ند، نکردهداران که همگی از دوستان نزديک خودشان هست دموکراتيک بر خود نهاده است و البته هيچ اقدام موثری جز صدور بيانيه و احتماالً صحبت با رسانه

   .اعتماد نکنيم» کنيم پيگيری می«های  پشت درهای بسته و وعده  البی

ی استان تهران همچنان از صدور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع«: آمده است ٩۶جمعی اعضای هيئت مديره در سال  علی ربيعی در حالی کارت عضويت افتخاری گرفت که در نامه استعفای دسته
   ».دآگهی تاسيس انجمن استنکاف کرد و در روندی غيررسمی، راهکارهای فراقانونی و غيرقانونی را به عنوان پيش شرط ثبت رسمی انجمن اعالم نمو

   .سبت به سانسور در ميان است و نه نقدی راديکال نسبت به بازداشت و تهديد خبرنگارانمطلقاً نه خبری از متحد کردن خبرنگاران برای اعتراضی جمعی ن. کنند خبرنگاران اين روزها را فراموش نمی

 ۵٠٠با ای جمعی برای آزادی دو نفر از خبرنگاران  دست آخر هم که بيانيه. گشتند تا واکنشی از آنها بگيرند های اخير، اين خبرنگاران بودند که در به در دنبال هيئت مديره انجمن می در ايام بازداشت
درباره خبرنگاری بودن علت بازداشت » داتمدارک و مستن«ای مضحک  شود، به گونه هر بار که خبرنگاری دستگير می. امضا از سوی خبرنگاران تهيه شد، با اکراه امضای خود را پای آن نشاندند

حال آنکه خبرنگار هر روز . کنند می» اسناد و مدارک«کنند که حمايت از خبرنگار را منوط به همين  های سرکوب در ايران ندارند و در ديار ديگری سير می تو گويی اطالعی از ويژگی. کنند طلب می
   .سازی که خبرگزاری فارس برای مرضيه اميری کرد؛ کالمی سخن نگفت اين انجمن حتی در برابر پرونده. کند ت سر میرا زير فشار بازجويی و شکنجه سفيد در بازداش

نسور اعتراضات معيشتی کيشانشان در حاکميت، سا آنها نيز به تبعيت از هم. شدگان هيچ است هنوز که هنوز است موضع انجمن صنفی در برابر سانسور سيستماتيک در آبان ماه، گرانی بنزين و کشته
   .آبان را که در واقع سانسور کارگران بود، بايکوت کردند

   .ها داشت ها در آبان منتشر شد اما نه کافی بود و نشانی از داليل و ريشه البته تحقيقی در راستای بررسی عملکرد رسانه
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چنانکه بر کسی پوشيده نيست که چطور . های رسمی دولتی به همينجا رسيده است به طور کلی کارکرد تمامی تشکل. ندرو هست به خاصيتی رو های بی شايد تنها خبرنگاران نيستند که با چنين تشکل
   .اند شوراهای اسالمی کار در کارخانجات به سوپاپ اطمينان برای اعتراضات احتمالی تبديل شده

شان توقيف شود؛ اگر همکاراشان تهديد و  شوند؛ اگر رسانه» تصفيه«ها  تر از رسانه ای اخراج و به عبارت دقيق ی سليقهای داشته باشند؛ اگر طی برخوردها خبرنگاران اگر معوقات دستمزد و بيمه
حتی به ندرت نام .  نداده استاين انجمن حتی سطحی از دغدغه برای اين نوع سازماندهی را از خود نشان . اند بازداشت شوند، هيچگاه ذيل انجمن برای اقدامی اعتراضی و متحدانه سازماندهی نشده

  .گيرند ها و خبرنگاران بابت درج واقعيات از اين نهادها اخطار می دانند رسانه آورد؛ درحاليکه می وزارت ارشاد و شورای عالی امنيت ملی را که مسئوليت مستقيم سانسور را در دست دارند، به زبان می

خيلی از اين فريادها، . جايی که صداهايی که ما در رساندن آن غافل بوديم يا مشمول سانسور شديم، به فرياد تبديل شده است. های اعتراضی است نگاری مستلزم حرکت در کنار جنبش احيای روزنامه
  .ن و جامعه دفاع کنيمتوان جمعی خود را افزايش دهيم و هرچه بيشتر از منافع خودما اميدواريم سال جديد بتوانيم قدرت و . ها را سرخ کردند خون شدند و خيابان

   ٢٠٢٠اول آوريل

  .نگاران مستقل ايران به همکاران و جامعه ما را ياری کنيد لطفاً در معرفی کانال روزنامه

  :نگاران مستقل ايران کانال روزنامه

https://t.me/IrFreeJournalist 

  نگی وکرونا برای گريزازمرگنبرد زباله گردان با گرس  -  *

گردد، نبايد آنهايی که مسئولند، پای  ای آسان می کشد و دنبال طعمه ها نفس می های اندوخته کشور چقدر است؛ حتی در زمانی که مرگ در ميان زباله به راستی سهم دمحم ابراهيم از ذخاير ملی و صندوق
  !به خيابان بيايند؟» نان«ی ملی به او و امثال او بدهند تا الاقل در اين روزهای مرگبار و بحرانی، مجبور نشوند به دنباِل  تهدرد دل دمحم ابراهيم بنشينند و سهمی از دخاير اندوخ

: گويد کند؛ اما نامش را می اندازد و سکوت می گويد؛ سرش را زير می کنی؛ هيچ نمی بری، چرا هنوز کار می فروشی، اينها را کجا می در پاسخ به سئوال خبرنگار يک رسانه، که زباله را به چه کسی می
   .»دمحم ابراهيم«

همان روستاها که سالهاست با قحطی و . ترين روستاهای جنوب خراسان کند؛ اهل جنوب خراسان است؛ دورترين و مرزی گردی می از واليتش روزها و ماه است که دور مانده و در تهران زباله
» سربيشه«ها، هر کدام اتاقکی گلين و ُخرد در  اند و زن مردان و جوانان به دنبال کار، آواره شهرهای دور و نزديک شده. اند و ديگر مدتهاست به ويرانه بدل شده کنند خشکسالی دست و پنجه نرم می

ً خيلی دير ه کشند روزها و ماه ترين مناطق کشور و انتظار می ترين شهرستان خراسان جنوبی و يکی از محروم دارند، در دورافتاده ای پشت سر هم را تا مردان بازگردند؛ مردان مهاجر، غالبا
های خالی  های گلی و سفره های سقف آيند، برای ترک کنند، برای کودکانی که تازه به دنيا می ها حواله می آورند، برای خانواده گردند؛ سالی يکبار يا نهايت دو بار اما آنچه با جان کندن به دست می بازمی
  ....ران در خراسان جنوبیمنتظ

ها  اند يا جايی برای رفتن ندارند؛ کشاورزی نيست، دامداری نيست، حتی آب آشاميدنی سالم نيست، از چند سال پيش که قنات اند؛ آنها هم يا پير و از کار افتاده و عليل در روستای ما فقط چند خانواده مانده«
. شود روشن کرد هم شبها نمی١٠٠کند که حتی يک المپ  ايم اما آنقدر ضعيف است و پِت پِت می چند سال پيش گفتند برايتان برق آورده. م؛ برق هم نداريمخشک شدند و ديگر اليروبی نشدند، آب هم نداري

آمد از  غريد و می ای که می عناب و زرشک؛ يادش بخير رودخانههای  های گردو و بوته قبل از آن، گوسفندداری داشتيم؛ يادش بخير باغ. شود که اوضاع خراب شده ده سالی می. هيچ کاری آنجا نيست
  »...رفت تا درخت زيارت؛ يادش بخير وسط روستا می
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و نه اينکه توان کار کردن ندارد؛ دهد؛ نه معتاد است  گردی را در تهران انجام می ابراهيم، در سی و چند سالگی با وجود داشتن همسر و دو فرزنِد منتظر در خراسان جنوبی، کار تفکيک زباله و زباله دمحم
ی ساختمانی هم بيکارند و رکود، رکودی که قبالً بوده و کرونا آن را مضاعف کرده، امان  نيست؛ نه در آنجا، واليت و شهر و ديار خودش و نه در اينجا در تهران؛ جايی که کارگران ُخبره» کار«فقط 

  .کارگران ساده و روزمرد را بريده است

   !او از فرط استيصال، چاره ديگری ندارد. ها سروکار داشته باشد دهند، باز هم با زباله هيم برای اينکه کار نيست، مجبور است در اين روزهای سخت که مردم را از بيرون آمدن، حذر میدمحم ابرا

  »...بينم که تا ابد، يک قوس منحنی دردآور است اش را می شود اما پشت خميده کند و دور می شتش را میگويد پ اينها را که می» ...کند، مجبورم ها، آدم را ُخرد می گردی و دست کردن در زباله زباله«

رض پانزده دقيقه قدم زدن در در ع. بينيم های پايتخت زياد می ها و خيابان ی نان خشک بر پشت دارند، در کوچه گرد و آنهايی که کوله ، زباله٩٩از دمحم ابراهيم که عبور کنيم، باز هم در نيمه فروردين ماه 
آيند و درچهره هايشان درد است و مجبوری و البته نترسيدن ناگزير  های مردم بيرون می بينيم که از بين زباله های شمال غرب تهران، حداقل سه مرِد خورجين بر پشت می روز روشن در يکی از خيابان

  .از مرگی که در پناه هر کوچه، در کمين نشسته است

  

  جعفر عظيم زاده و ديگر زندانيان سياسی مجرم نيستند بلکه نمايندگان راستين جامعه هستند  -  *

که  در شرايطی. يان روز به روز افزايش پيدا کرده استاز زمان اعالم شروع شيوع بيماری کرونا و ابتالی شمار کثيری از مردم و قربانی شدن تعداد زيادی از آنها، نگرانی از سالمت جانی زندان
ابتال به اين بيماری مصون نيستند، زندانيان در شرايط بسيار  هيچيک از افراد جامعه حتی با توجه به دسترسی نسبی به مواد بهداشتی برای پيشگيری از ابتال و امکان دور ماندن از ساير افراد، از خطر

اطر تراکم زندانيان و زندگی جمعی اجباری و استفاده از وسايل و توالت و حمام و آشپزخانه مشترک و محدود، در وضعيت وخيمی قرار دارند چون نه تنها به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند بلکه بخ
  .بسيار خطرناکی از جهت امکان ابتال به بيماری قرار دارند

ورت گرفت که در نهايت منجر به آزادی موقت و يا دائم تعدادی از زندانيان تحت عناوين در اين مدت اعتراضات زيادی از سوی خانواده های زندانيان و نهادهای اجتماعِی داخلی و بين المللی ص
  .مرخصی و يا عفو گرديد

و مابقی آنها بالتکليف در زندانها سياسی و عقيدتی آزاد شده اند  اما با توجه به ادعای نهادهای قضايی و دولتی مبنی بر آزادی بيش از يکصدهزار نفر از زندانيان، تنها تعداد بسيار محدودی از زندانيان
  .مانده اند

در تعدادی از اين اعتراضات، زندانيان توانستند اقدام به  در روزهای اخير، زندانيان زيادی در برخی از زندانهای کشور با نگرانی از خطرات ابتالی به بيماری کرونا دست به اعتراضات جدی زدند که
  .هندفرار نمايند و جان خويش را نجات د

که برای ” مجرمان خطرناک”اکثريت زندانيان آزاد گشته اند و تنها بدنبال اين اتفاقات دستگاه قضايی و نهادهای امنيتی در اقداماتی کامالً بيشرمانه و ضد انسانی از طريق رسانه ها اعالم می نمايند که 
  .ايتکار و قاتل برای همه افرادی که در زندانها مانده اند استفاده کرده اندجامعه خطرآفرين هستند در زندان باقی مانده اند و از الفاظی مانند جن

دستگير شده بودند و يا احکام زندان برايشان صادر شده است هم اکنون در زندانها  ٩۶و نيز ديماه  ٩٨ما می دانيم که تعداد زيادی از کارگران و معلمان و معترضانی که در خيزشهای آبانماه و ديماه 
  .بسياری از فعالين حقوق بشری و دانشجويی و کنشگران سياسی و عقيدتی نيز در زندانها به سر ميبرند. وس اندمحب
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مجرم خطرناک است؟ يگر کارگران زندانی شده است آيا جعفر عظيم زاده عضو هيأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگری که تنها و تنها به دليل اعتراض به وضعيت معيشتی و صنفی خود و د
دها فعال صنفی که هم اکنون در زندانها محبوس هستند آيا دمحم حبيبی که آموزگار تعداد زياد از دانش آموزان بوده است و بدليل فعاليتهای صنفی زندانی شده است آيا مجرم خطرناک است؟ ده ها و ص

امعه ايران البه گری ميليونها کارگر ايران است هيچ جرمی مرتکب نشده است و برعکس، او و ديگر زندانيان سياسی آزاديخواه نماينده راستين اکثريت ج
ابری و ستم بر ميليونها خانواده کارگری را به هيچ انگاشته و مجرم خطرناک اتفاقاً کسی است که مطالبه گری و اعتراض به نابر

مام فعالين معرض خطر مرگ قرار داد و اکنون با بيشرمی ت در شرايطی که همه جامعه بخوبی دريافته اند که اين حکومت بود که با پنهانکاری نسبت به شيوع بيماری، جان و سالمت ميليونها نفر را در

به فوريت اقدام به آزادی زندانيان ننمايند مسئوليت  يتابد و چنانچهنهادهای حکومتی بايد بدانند که چشمان جامعه نسبت به سالمت زندانيان گشوده است و اين اِهمال کاری و تعلل در آزادی زندانيان را برنم
واضح است که تا ابد نمی توانند با استفاده از وضعيت خطرناک بوجود آمده بر بستر شيوع بيماری کرونا مردم و خانواده های 

  .ت برای آزادی زندانيان بازدارند و بزودی اين جامعه بزرگ آسيب ديده از ظلم نهاد قدرت، به حق خواهی برخواهد خواست

  ر بصدا در آمد

فروردين با شيفت بندی، دورکاری و قرنطينه خانگی کار کارگران دراين واحدها از سر 

 

  :فروردين ٢٠ی پس از اطالعيه گروه صنعتی ايران خودرو و خودروسازی سايپا مبنی بر آغاز کاردر هفته آينده با حضور يک سوم از کارکنان وبازگشت به شرايط عاد

                                                                                                                             

جعفر عظيم زاده عضو هيأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگری که تنها و تنها به دليل اعتراض به وضعيت معيشتی و صنفی خود و د
دمحم حبيبی که آموزگار تعداد زياد از دانش آموزان بوده است و بدليل فعاليتهای صنفی زندانی شده است آيا مجرم خطرناک است؟ ده ها و ص

البه گری ميليونها کارگر ايران است هيچ جرمی مرتکب نشده است و برعکس، او و ديگر زندانيان سياسی آزاديخواه نماينده راستين اکثريت ججعفر عظيم زاده جز اينکه فرياد حق طلبی و مط
مجرم خطرناک اتفاقاً کسی است که مطالبه گری و اعتراض به نابر. هستند که نسبت به فقر و فالکت تحميل شده به زندگيشان معترض اند

در شرايطی که همه جامعه بخوبی دريافته اند که اين حکومت بود که با پنهانکاری نسبت به شيوع بيماری، جان و سالمت ميليونها نفر را در
  .صنفی زندانی و زندانيان سياسی و عقيدتی را مجرمان خطرناک مينامد و به عمد کمر به قتل آنها در زندان بسته است

نهادهای حکومتی بايد بدانند که چشمان جامعه نسبت به سالمت زندانيان گشوده است و اين اِهمال کاری و تعلل در آزادی زندانيان را برنم
واضح است که تا ابد نمی توانند با استفاده از وضعيت خطرناک بوجود آمده بر بستر شيوع بيماری کرونا مردم و خانواده های . عواقب خطرناک آن رأساً به عهده سران دولت و قوه قضائيه خواهد بود

ت برای آزادی زندانيان بازدارند و بزودی اين جامعه بزرگ آسيب ديده از ظلم نهاد قدرت، به حق خواهی برخواهد خواست

  

ر بصدا در آمدبا ازسر گيری کا ١٩زنگ خطر ابتالی صدها هزار کارگر درصنعت خودرو و قطعه سازی وخانواده هايشان به کوويد 

فروردين با شيفت بندی، دورکاری و قرنطينه خانگی کار کارگران دراين واحدها از سر ١٦بنا به تصميم دولت و مديران صنعت خودرو و قطعه سازی و سکوت ستاد ملی مقابله با کرونا،ازروز شنبه 
  .فروردين بروال سابق ادامه پيدا خواهد کرد

  :عيه از سرگيری کار انجمن سازندگان قطعات خودرو و انجمن صنايع همگن قطعه سازان

  

  

  

  

اطالعيه گروه صنعتی ايران خودرو و خودروسازی سايپا مبنی بر آغاز کاردر هفته آينده با حضور يک سوم از کارکنان وبازگشت به شرايط عاد
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جعفر عظيم زاده عضو هيأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگری که تنها و تنها به دليل اعتراض به وضعيت معيشتی و صنفی خود و د
دمحم حبيبی که آموزگار تعداد زياد از دانش آموزان بوده است و بدليل فعاليتهای صنفی زندانی شده است آيا مجرم خطرناک است؟ ده ها و ص

  مجرم خطرناک هستند؟

جعفر عظيم زاده جز اينکه فرياد حق طلبی و مط
هستند که نسبت به فقر و فالکت تحميل شده به زندگيشان معترض اند

  .نمايندگانشان را زندانی می کند

در شرايطی که همه جامعه بخوبی دريافته اند که اين حکومت بود که با پنهانکاری نسبت به شيوع بيماری، جان و سالمت ميليونها نفر را در
صنفی زندانی و زندانيان سياسی و عقيدتی را مجرمان خطرناک مينامد و به عمد کمر به قتل آنها در زندان بسته است

نهادهای حکومتی بايد بدانند که چشمان جامعه نسبت به سالمت زندانيان گشوده است و اين اِهمال کاری و تعلل در آزادی زندانيان را برنم
عواقب خطرناک آن رأساً به عهده سران دولت و قوه قضائيه خواهد بود

ت برای آزادی زندانيان بازدارند و بزودی اين جامعه بزرگ آسيب ديده از ظلم نهاد قدرت، به حق خواهی برخواهد خواستزندانيان را از اعتراض و تجمعا

  ٩٩فروردين  ١۴ - اتحاديه آزاد کارگران ايران

  

زنگ خطر ابتالی صدها هزار کارگر درصنعت خودرو و قطعه سازی وخانواده هايشان به کوويد   -  *

بنا به تصميم دولت و مديران صنعت خودرو و قطعه سازی و سکوت ستاد ملی مقابله با کرونا،ازروز شنبه 
فروردين بروال سابق ادامه پيدا خواهد کرد ٢٣گرفته می شود و از شنبه 

عيه از سرگيری کار انجمن سازندگان قطعات خودرو و انجمن صنايع همگن قطعه سازاناطال

اطالعيه گروه صنعتی ايران خودرو و خودروسازی سايپا مبنی بر آغاز کاردر هفته آينده با حضور يک سوم از کارکنان وبازگشت به شرايط عاد
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ن آنها رم صنعت،توليدی مبل و عدم برخورد مسئولين،جاکارفرمايان با اجبار کارگران در واحدهای توليدی غيرضروری استان فارس ازجمله کارخانه سيمان، کاشی حافظ، الستيک دنا، استيل البرز، خ

دراستان فارس با حضور در محل کارخانه همچنان به .......فروردين،کارگران کارخانه سيمان، کاشی حافظ، الستيک دنا، استيل البرز، خرم صنعت،توليدمبل و

  .ا برای توليد جان کارگران را به خطر بيندازندگزارش اين کارخانه ها محصوالتی توليد نمی کنند که جزو ضروريات و نياز مردم در شرايط فعلی باشد بنابراين ضرورتی ندارد که اين واحده

ار و سالمتی کارگران تنها به ضد عفونی ساده در محيط کار  بسنده کرده  و تنها با تست تب سنجی 

  .خانه ها و واحدهای توليدی هستيمضی از کاراگرچه بارها اعالم شده که فعاليت رستوران ها و غذاخوری ها بايد تعطيل شود اما متاسفانه شاهد فعاليت فروشگاه ها و رستوران ها در بع

                                                                                                                             

  

  ولين با جان کارگران استان فارس وخانواده هايشان با کار اجباری در واحدهای توليدی غيرضروری 

کارفرمايان با اجبار کارگران در واحدهای توليدی غيرضروری استان فارس ازجمله کارخانه سيمان، کاشی حافظ، الستيک دنا، استيل البرز، خ

فروردين،کارگران کارخانه سيمان، کاشی حافظ، الستيک دنا، استيل البرز، خرم صنعت،توليدمبل و

گزارش اين کارخانه ها محصوالتی توليد نمی کنند که جزو ضروريات و نياز مردم در شرايط فعلی باشد بنابراين ضرورتی ندارد که اين واحده

ار و سالمتی کارگران تنها به ضد عفونی ساده در محيط کار  بسنده کرده  و تنها با تست تب سنجی اين گزارش می افزايد،اگرچه کارفرماها به فکر  مجموعه خود هستنداما برای  گند زدايی محيط ک

اگرچه بارها اعالم شده که فعاليت رستوران ها و غذاخوری ها بايد تعطيل شود اما متاسفانه شاهد فعاليت فروشگاه ها و رستوران ها در بع

                                                                                                                                                              ٧٠     

  

  

ولين با جان کارگران استان فارس وخانواده هايشان با کار اجباری در واحدهای توليدی غيرضروری و مسئ  بازی کارفرمايان  -  *

کارفرمايان با اجبار کارگران در واحدهای توليدی غيرضروری استان فارس ازجمله کارخانه سيمان، کاشی حافظ، الستيک دنا، استيل البرز، خ
  .وخانواده هايشان را به  بازی گرفته اند

فروردين،کارگران کارخانه سيمان، کاشی حافظ، الستيک دنا، استيل البرز، خرم صنعت،توليدمبل و ١٥بنا به گزارش رسانه ای شده بتاريخ 
  .فعاليت خود ادامه می دهند

گزارش اين کارخانه ها محصوالتی توليد نمی کنند که جزو ضروريات و نياز مردم در شرايط فعلی باشد بنابراين ضرورتی ندارد که اين واحدهبنابهمين 

اين گزارش می افزايد،اگرچه کارفرماها به فکر  مجموعه خود هستنداما برای  گند زدايی محيط ک
  .کارگران را وارد کارخانه می کنند

اگرچه بارها اعالم شده که فعاليت رستوران ها و غذاخوری ها بايد تعطيل شود اما متاسفانه شاهد فعاليت فروشگاه ها و رستوران ها در بع
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  شرکت مخابرات ايران ١٩عتراض نسبت به کار بدون امکانات الزم برای جلوگيری از ابتال به کوويد ا  -  *

  .،بنمايش گذاشتند١٩کوويد  به کارگران شرکت مخابرات با انتشار نامه هايی در شبکه های اجتماعی اعتراضشان را نسبت به کار بدون امکانات الزم برای جلوگيری از ابتال

  :متن يکی از اين  نامه ها بشرح زيراست

أسفانه تاکنون شهر تهران  که در اين ايام طبق روال هميشگی سرکاريم، و تعداد زيادی کامپيوتر و گوشی تلفن که توسط همکاران مشترکا استفاده ميشود مت ٣ما پرسنل شيفتی سالن دستگاه  در منطقه
   .و حتی در خصوص ضدعفونی محل نيز هيچ اقدامی صورت نگرفته است ضدعفونی نشده اند

  .رت گيردبا توجه به اينکه تردد از مناطق ديگر هم در سالن ها هست لطفاً مطرح کنيد؛ قبل از اينکه دير بشه در خصوص ضدعفونی محل اقدام عاجل صو

  .يستدر ضمن هيچگونه مواد ضدعفونی کننده و ماسک و دستکش در دسترس ما ن

  :وبخش هايی از يک نامه ديگر بقرارزيراست

چاره ای انديشيده ميشد يا . ضدعفونی کننده محيط. ژل ضد عفونی. دستکش. ماسک. گروهی از نيروها که مجبورن همچنان در سره کار خود حضور داشته باشن به لحاظ مسائل بهداشتی از قبيل.........
  . ها پرداخت ميشد برای خريد اين محصوالتاينکه مبلغی به همين عنوان به اين نيرو

١١٧نگهبانی، . واين گروه از خدمت گذاران که شامل. تهيه اين مبلغ فکر نميکنم زياد برای شرکت بزرگ مخابرات کاره سختی باشد که در . . .، کارگزاران مخابرات روستايی و  ٢٠٢٠شبکه،, ١١٨
  . ايد فرقی باشد با نيروهايی که توفيق اجباری داشتن و در منزل استراحت کردناين روزا با تمام نگرانی ها سره کار حاضر شدن ب

  

   ١٩های سازمان تامين اجتماعی  قربانی کارکردن بدون تجهيزات الزم بهداشتی جلوگيری کننده ابتال به کوويد کارکنان بيمارستان  -  *

  .های سازمان تامين اجتماعی قربانی می گيرد و دستکش التکس از کارکنان بيمارستان ٩٥Nاز جمله ماسک ١٩يدکارکردن بدون تجهيزات الزم بهداشتی جلوگيری کننده ابتال به کوو

های تامين  بيمارستانجانشان را ازدست دادند و چندين نفر ديگر از کارکنان  ١٩شهروز کريميان و مولود السادات جعفری از کارکنان بيمارستان تامين اجتماعی فياض بخش تهران بدليل ابتال به کوويد
  .اجتماعی بهمين علت در محل کار خود بستری هستند

و دستکش التکس  N٩٥هستند ازکمبود تجهيزات بهداشتی به ويژه ماسک  ١٩های سازمان تامين اجتماعی که پذيرای بيماران مبتال به کوويد  فروردين،بيمارستان ١٥بنابه گزارش رسانه ای شده بتاريخ 
  .کارکنان اين بيمارستان ها را درمعرض خطر بيشتری جهت ابتال به کرونا  قرارداده استهستند وهمين امر

  

  ١٩وخطر شيوع کوويد ) شرکت های خصولتی(ابهام در زمان از سرگيری کار کارکنان صنعت پتروشيمی  -  *
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شرکت های (ن ماه تعطيل اعالم کرده است اما موجی از سر درگمی کارکنان صنعت پتروشيمی

رند و هنوزمشخص نشده التکليفی کامل به سر می ببسياری از کارکنان شرکت های پتروشيمی در عسلويه و ماهشهر به دليل شرايط منطقه ای و اينکه در زمره شرکت های خصولتی قرار دارند در ب

محل کار خود در مناطق عملياتی می تواند بنظر ميرسد سرعت عمل در تصميم گيری برای حضور کارکنان غير عملياتی ضروری به نظر ميرسد چرا که بازگشت اين کارکنان از محل زندگی به 

ولتی نگهداری،درمان وکاهش آسيب معتادان تحت لوای مقابله با کوويد 

شود؛ فيلمی که  فروردين، فيلمی درباره تجمع تعداد زيادی از معتادان در ميدان شوش تهران  در فضای مجازی دست به دست می
دهد که در اين ساعت صبح و در روزهای شيوع ويروس کرونا، در حال خريد و فروش مواد 

مراکزی که همزمان با طرح . اند ها شده ترک اعتياد راهی خيابان ١٦

کند و ضمن  مديرکل دفتر پيشگيری و درمان اعتياد سازمان بهزيستی کشورطی گفتگوی با رسانه ای،مرخص کردن اين تعدادمعتاد را ازاين مراکز رد می
ای از معتادان هم تحت  عده: افزايدداند،می  موافقت با تعطيلی اين مراکز ترک اعتياد و نگه داشتن معتادان در يک مکان واحد را مصداق کشتار جمعی می

  .ها تعداد بيشتری را مرخص کرده باشند ها هستند، من حدس ميزنم آن

  . اند اين مراکز بيرون رفتهاند از  نفر از معتادان که دستور مرخص شدن از سوی قاضی را داشته

کميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تحت نظر وزارت بهداشت است و وزارت 
مشکلی که االن در سطح شهر تهران در اين باره به وجود آمده، ترخيص اين 

شدند که پس از بروز کرونا، اين افراد که در مراکز تحت قرنطينه 

  .اند اری حضور دارند و مابقی رها شدههزار معتاد وجود دارد که اکنون هفت هزار نفر در مراکز نگهد

                                                                                                                             

ن ماه تعطيل اعالم کرده است اما موجی از سر درگمی کارکنان صنعت پتروشيمیفروردي ٢٠در حاليکه هيآت دولت به دليل جلوگيری از شيوع ويروس کرونا کارکنان دولت را تا 

بسياری از کارکنان شرکت های پتروشيمی در عسلويه و ماهشهر به دليل شرايط منطقه ای و اينکه در زمره شرکت های خصولتی قرار دارند در ب
  ؟!است که اين دستورالعمل دولت شامل آنها می شود يا خير

بنظر ميرسد سرعت عمل در تصميم گيری برای حضور کارکنان غير عملياتی ضروری به نظر ميرسد چرا که بازگشت اين کارکنان از محل زندگی به 
  .ا در آن مناطق شده و توليد صنعت پتروشيمی کشور را دچار بحران نمايد

  ١٩به حال خود رها کردن هزاران معتاد در سطح شهرتهران تحت لوای مقابله با کوويد 

ولتی نگهداری،درمان وکاهش آسيب معتادان تحت لوای مقابله با کوويد خبرها حاکی از بحال خود رها کردن هزاران معتاد در سطح شهرتهران بدنبال آزاديشان از زندان فشافويه وتعطيلی مراکزد

فروردين، فيلمی درباره تجمع تعداد زيادی از معتادان در ميدان شوش تهران  در فضای مجازی دست به دست می ١٥از صبح روزجمعه 
دهد که در اين ساعت صبح و در روزهای شيوع ويروس کرونا، در حال خريد و فروش مواد  یصبح گرفته شده و زنان و مردانی را نشان م ٣در ساعت 

١٦معتادانی که اغلب جايی برای ماندن ندارند و حاال با تعطيلی مراکز ماده . مخدرند
  .بهداشت تعطيل شدندآوری معتادان و با تصميم وزارت  توقف جمع

مديرکل دفتر پيشگيری و درمان اعتياد سازمان بهزيستی کشورطی گفتگوی با رسانه ای،مرخص کردن اين تعدادمعتاد را ازاين مراکز رد می
موافقت با تعطيلی اين مراکز ترک اعتياد و نگه داشتن معتادان در يک مکان واحد را مصداق کشتار جمعی می

ها هستند، من حدس ميزنم آن مراقبت ما نيستند و مثال در زندان فشافويه نگهداری و تحت مسووليت سازمان زندان

نفر از معتادان که دستور مرخص شدن از سوی قاضی را داشته ٥٢٠کال :او ادامه می دهد

کميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تحت نظر وزارت بهداشت است و وزارت . کنيم نکته مهم اين است که دستور مرخص کردن اين معتادان دستور قوه قضاييه است و ما هم اطاعت می
مشکلی که االن در سطح شهر تهران در اين باره به وجود آمده، ترخيص اين . آوری نکنيد کميته به ما اعالم کرد که فعال معتادان را جمع اين. کند بهداشت هم االن ستاد ملی مقابله با کرونا را هدايت می

  .آوری نشدن اين معتادان از سطح شهر است

شدند که پس از بروز کرونا، اين افراد که در مراکز تحت قرنطينه  نگهداری می ١٦هزار نفر در مراکز ماده ١١تا  ١٠حدود :يک عضو هيأت رئيسه شورای شهر تهران، به خبرنگار رسانه ای گفت

هزار معتاد وجود دارد که اکنون هفت هزار نفر در مراکز نگهد ١٩در تهران حدود :رئيس پليس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ نيزپيش ازاين گفته بود

                                                                                                                                                              ٧٢     

در حاليکه هيآت دولت به دليل جلوگيری از شيوع ويروس کرونا کارکنان دولت را تا 
  .را در بر گرفته است) خصولتی

بسياری از کارکنان شرکت های پتروشيمی در عسلويه و ماهشهر به دليل شرايط منطقه ای و اينکه در زمره شرکت های خصولتی قرار دارند در ب
است که اين دستورالعمل دولت شامل آنها می شود يا خير

بنظر ميرسد سرعت عمل در تصميم گيری برای حضور کارکنان غير عملياتی ضروری به نظر ميرسد چرا که بازگشت اين کارکنان از محل زندگی به 
ا در آن مناطق شده و توليد صنعت پتروشيمی کشور را دچار بحران نمايدموجب شيوع ويروس کرون

  

به حال خود رها کردن هزاران معتاد در سطح شهرتهران تحت لوای مقابله با کوويد   -  *

خبرها حاکی از بحال خود رها کردن هزاران معتاد در سطح شهرتهران بدنبال آزاديشان از زندان فشافويه وتعطيلی مراکزد
  .،می باشد١٩

نکته مهم اين است که دستور مرخص کردن اين معتادان دستور قوه قضاييه است و ما هم اطاعت می:وی گفت
بهداشت هم االن ستاد ملی مقابله با کرونا را هدايت می

آوری نشدن اين معتادان از سطح شهر است معتادان نيست بلکه جمع

يک عضو هيأت رئيسه شورای شهر تهران، به خبرنگار رسانه ای گفت
  . کامل بودند مرخص شدند

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ نيزپيش ازاين گفته بود
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  نامه سرگشاده جمعی از بازنشستگان آموزش وپرورش در اعتراض به عدم همسان سازی حقوق و پرداخت نشدن مطالبات  - * 

ت به عدم همسان سازی حقوق و پرداخت نشدن مطالباتشان،اعالم جمعی از بازنشستگان آموزش وپرورش با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به نوبخت رئيس سازمان برنامه وبودجه اعتراضشان را نسب
  .کردند

  :متن کامل نامه

ميلياردی افزايش سنواتی ، نه عدل و انصاف  وجود دارد نه احدی برای  دفاع از  ١٠٠٠٠جناب نوبخت به عرض می رسانيم در جلسات چانه زنی گروههای مختلف برای کسب سهم بيشتر از بودجه 
بازنشستگان آپ جايگزين چرا که از سه سال پيش ارتباط خود را با اين قشر قطع کرديد و افراد انتصابی و گوش بفرمانتان را که نماينده ما نيستند بنام نماينده ). آموزش وپرورش(ان آپحق بازنشستگ

ر است که شاغالنشان حقوق باال دارند نه برای افرادی مثل بازنشستگان آپ که حقوق شاغالنشان نيز آقای نوبخت همسان سازی پر از نيرنگ حقوق بازنشستگان با شاغلين ، برای آنهايی چشم گي. کرديد 
ارمندان همان برنامه نوشته شده اختالف حقوق ک ٢٩ماده  ٣و در تبصره ) از بازنشستگان رفع تبعيض شود ( برنامه ششم توسعه با کلی گويی قيد کرده ايد  ٣٠در ماده . زير  يک سوم خط فقر است 

  . بيشتر باشد ولی از بازنشستگان اسمی برده نشده است  ٪٢٠ارگان های مختلف نبايد از 

ور عمل خواهيد بفرمائيد چگونه به رفع تبعيض مذک" آيا ترتيب اثر داديد ؟ لطفا" و بازنشستگان"تقاضا کرديم برای رفع تبعيض بعد از لفظ کارمندان نوشته شود " از سازمان برنامه و تمام نهادها کتبا
  . اين مصداق رسايی است برای اينکه بازی همسان سازی به درد ما  نمی خورد!!! نکنه باز هم وعده ی سر خرمن  داده بوديد ؟!! کرد ؟

در ارتباط با افزايش سنواتی را مانند بسياری از  ٩٨آيين نامه بودجه  )١(سالهای گذشته از عدم آگاهی ما از ترفندهای پشت پرده سوء استفاده کرديد و ماده  《و اما به اين مورد با دقت توجه بفرمائيد  ☆
  : چرا که بر اساس آن می بايست! مواد قانونی ديگر در مورد بازنشستگان اجرا نکرديد 

  برای افژايش سنواتی به حقوق سال قبل اضافه می کرديد ٪١٨ابتدا  ( ١

!!! ولی شما بر خالف آيين نامه فقط به ترميم حقوق اکتفا کرديد . می بايست مطابق با جدول امتياز گروهها ترميم حقوق محاسبه می شد  ٪١٨نواتی همان آيين نامه پس از افزايش س ٣سپس طبق ماده  (٢
  !چرا آقای نوبخت چرا ؟

  . د افژايش يافتهميليار ١٠٠٠٠ميليارد به دو برابر يعنی  ۵٠٠٠راستی بنا به گفته خودتان امسال بودجه ريالی ترميم حقوقها از 

ميليون حقوق  ١/۵جواب پرسش ها را با درصد ندهيد چون اگر "روشن کنيد با توجه به اينکه تعداد بازنشستگان دو برابر نشده است چرا افزايش ريالی ترميم حقوق همانند پارسال است ؟ لطفا" لطفا 
  .داده شود " لایر " قر معيشت است  بنا بر اين انتظار داريم پاسخ ملموس و به ميليون تومان که کمتر از يک سوم خط ف٣هم افزايش يابد می شود  ٪١٠٠

که ديوان محاسبات راُ ی  ٣٠٠به  ١۵٠و مطالبات ) قانون مديريت خدمات کشوری(ق م خ ک ١٢۵بر اساس ماده  ٩٣تا  ٨۶درضمن آقای نوبخت عالوه بر آنچه که ذکر شد ما همچنان مطالبات سالهای  
تا به قول . اضافه می کنيد ٪۵٠، حقوق اقشار پر درآمد نظير مديران  را   ۶٨ماده  ١٠را طلبکاريم که جنابعالی کمترين قدمی برای پرداختشان برنمی داريد ولی مدام طبق بند ....داده و بر اجرای آن

  . خودتان تبعات نداشته باشد 

شسته ها تاصاحبان حقوق های چشمگير سهامدار صندوق هم بشنوند و شاد گردند ،آن هايی هم که حاضر به پرداخت حق مسلمشان حاال هم قرار است سهام صندوق بازنشستگی   فروخته شود به بازن
  .... نيستيد و حقوق بخور و نمير دريافت می کنند همچنان بايد
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ل مالی ارگانهای کم درآمد و حتی بدون درآمد صندوقی ايجاد شود و تمام مراکز ، مازاد درآمد خود را نفر از بازنشسته های آپ داشتيد پيشنهاد کرديم برای رفع مشک ٣٠ -  ٢٠درجلسه ای که با   ٩٣سال 
  .در آن بريزند و سپس به نسبت  مساوی بينشان تقسيم شود که نشد

امکانات بيمه شاغالن آپ بسيار نازلتر از بيمه . بيمه ی شاغالن آن سازمان يکسان باشد  ق م خ ک تاُکيد شده که بيمه ی بازنشستگان همه سازمان ها بايد با ٨۵در مورد بيمه هم الزم است بگوئيم در ماده 
  .ی ساير مراکز می باشد ولی بازنشستگان آپ حتی از آن هم برخوردار نيستند

  .ت حقوق پايمال شده خود را پی خواهيم گرفتدر خاتمه به عرض می رسانيم نه کرونا پايدار می ماند و نه مسندی که بر آن تکيه زده ايد و ما بازنشستگان مطالبا

  پيشکسوتان آپ پارک شهر

  

  دهندگان نهضت سوادآموزی سراسر کشور در اعتراض به برگزاری آزمون برای تبديل وضعيت نامه سرگشاده آموزش  -  *

و پرورش بدليل عدم تبديل وضعيت خواهان لغو آزمون جذب که قرار است در سال  دهندگان نهضت سوادآموزی سراسر کشوربا انتشار نامه ای سرگشاده ضمن اعتراض به وزارت آموزش آموزش
  .جاری برگزار شود،شدند

گان نهضت دهند اند که جذب آموزش های مختلف امضا شده، خواستار لغو آزمون ورودی شده و درخواست کرده ای که توسط نمايندگان آنها در استان دهندگان نهضت سوادآموزی با انتشار نامه آموزش
  .سوادآموزی بدون آزمون و براساس سوابق تدريس صورت بگيرد

گويند کروناويروس به اندازه کافی ما را  اند و می دهندگان شده مجلس مبنی بر جذب آموزش ٩٧آنها با تاکيد بر اينکه آزمون برای سه گروه ديگر متقاضی حذف شده است، خواستار عمل به مصوبه سال 
  .نگرانی آزمون را از ما دور کنيدنگران کرده است، 

فروردين ماه  ٢٢ها بابت آينده و آزمونی که قراربود  دهندگان نهضت سوادآموزی استان چهارمحال و بختياری تماس گرفته ومادر دو فرزند در رابطه با نگرانی فروردين،يکی از آموزش ١٥روز جمعه 
سوادان را در  دهندگان، بی رفتم؛ ما آموزش بيش از ده سال، فرزندانم را پيش والدينم گذاشته و برای تدريس به روستاها می: برنگار رسانه ای گفتبتاخير افتاده است ،به خ ١٩برگزارشود وبدليل کوويد 

کنند؛ آنهم در شرايطی که همه ما بابت سالمتی خود و ايم؛ حاال انصاف نيست که باز بخواهند از ما آزمون بگيرند و ما را بابت آن نگران  روستاها باسواد و در شرايط بسيار سخت کار کرده
  .هايمان نگرانيم خانواده

 

  دراين شرايط بحرانی جان مردم و کارگران از همه چيز مهم تر است: کارگران ساختمانی کشور  - * 

مردمانی که برای تامين حداقل خوراکی حتی نان . يا در منازل خود بمانند و قرنطينه شوند کارگران و بيکاران و گرسنگانی که نان روزانه خود را ندارند نمی توانند امکانات بهداشتی خريداری و«
فقر و بايد شرايط بحرانی . ناشی از بيماری کرونا نيستند خشک مجبورند از خانه بيرون زده و خود را به آب و آتش بزنند تا نانی به سفره خالی خانواده شان برسانند، قادر به رعايت شرايط بحرانی

  ».و اين تنها و تنها برعهده و وظيفه دولت و اختصاص بودجه ی الزم به اين کار است.گرسنگی شان را برطرف کرد و اين يکی از اساسی ترين راه های پيشگيری از اين بيماری هم هست 

  : متن کامل بيانيه انجمن های کارگران ساختمانی
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کارگران جهت عدم حضور در اماکن عمومی در حالی است که بيکاری و فقر و عدم پوشش بيمه بيکاری و نبود خدمات درمانی و پزشکی مناسب در  درخواست دولت و مراکز درمانی کشور از مردم و
  .اين شرايط تاثير فاجعه باری بر زندگی کارگران خواهد گذاشت

ضی از مسئولين در جهت عدم مديريت درست در مهار اين بيماری که ناتوان بوده است مقابله کند ولی آيا خدماتی از قبيل دولت از ما کارگران می خواهد که در خانه بمانيم که بتواند به دليل کم کاری بع
  .را در اين زمان به اقشار کم درآمد داده است آيا اصال فکری و تصميمی در اين خصوص صورت گرفته است..دستمزد و بيمه بيکاری و وسايل بهداشتی و 

مگر نمی دانند که برای يک کارگر و استادکار ساختمانی در اين شرايط بيکاری و فقر ،از دست دادن .که کارگران با فروش نيروی کار خود می توانند نانی به سفره خانواده خود ببرند  مگر نمی دانند
آيا نميدانند که خيلی از کارگران حتی .ی که در پرداخت اجاره خانه و مايحتاج زندگی خود مانده اند کارگران و استادکاران. يک روز کاری می تواند بر زندگی کارگران از لحاظ اقتصادی فاجعه بار باشد

  .توان خريد يک ماسک و دستکش حفاظتی از اين بيماری را ندارند

درمانی و خوراکی و نقدی به کارگران به دليل تعطيلی کار است و همچنين  وظيفه دولت در اين شرايط حمايت کامل از کارگران و قشر ضعيف جامعه از قبيل اختصاص بسته های حمايتی در قالب های
  .به وجود آوردن شرايطی روحی مناسب برای تمامی مردم و دور شدن از استرس و ناراحتی های روحی و روانی است

  .در اين شرايط دولت موظف به اقداماتی فوری برای جلوگيری از تلفات و مصيبت های بيماری کرونا است

  :از اين جهت ما امضا کنندگان اين بيانيه از دولت می خواهيم خواستهای سراسری و عمومی زير را به مرحله اجرا در آورد

  تامين امکانات بهداشتی و محيط سالم ايمن در همه ی محيط های کار و خدمات رسانی به کارگران -١

  )موقت(و استادکاران فصلی ساختمانی اختصاص بيمه بيکاری برای تمامی کارگران بخصوص کارگران  -٢

  .تامين مراکز خريد مواد خوراکی کامال کنترل شده بهداشتی برای خريد و فروش نيازمنديهای خوراکی مردم تحت شرايط بهداشتی معين-٣

  حداقل تا پايان شرايط بحران بيماری کرونا رايگان کردن مخارج آب و برق و گاز و تلفن و رايگان کردن اجاره منازل مسکونی و مغازه های فروشندگان جزء ،-٣

  .)اقالمی چون ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی. (تامين اقالم الزم بهداشتی به طور رايگان برای عموم مردم و امکانات و تجهيزات پيشرفته برای کادر پزشکی و درمان-۴

   صورت فوری بيمه شدن تمامی کارگران و استادکاران ساختمانی بدونه قيد و شرط به -۵

کان کار و خيابان و خانواده مردمان درگير فقر و ارائه کمک های نقدی بالعوض و تامين بسته های مواد خوراکی برای خانواده های کارگران بيکار، دستفروشان، کارگران فصلی بيکار شده، کود -۶
  گرسنگی و بيماری و بی دارويی

  زيان آور و غرامت ايام بيماری بهرمندی کارگران ساختمانی از مشاغل سخت و -٧

  سال برای کارگران ساختمانی با توجه به عدم کاهش هيچ کارگری ساختمانی رنگ بازنشستگی را نخواهد ديد ٣۵کاهش پرداخت حق بيمه ،  -٨

کارگران و بيکاران و گرسنگانی که نان روزانه خود را ندارند . ر ممکن استبدون اين تمهيدات و تالش های دولت بخصوص تامين نيازمنديهای بخش بزرگ نيازمندان جامعه، کنترل بيماری کرونا غي
مردمانی که برای تامين حداقل خوراکی حتی نان خشک مجبورند از خانه بيرون زده و خود را به آب و آتش بزنند تا . نمی توانند امکانات بهداشتی خريداری و يا در منازل خود بمانند و قرنطينه شوند



١٣٩٩   فروردين – ايران روزشمار رويدادهای کارگری در                                                                                                                                                               ٧٦     
 

بايد شرايط بحرانی فقر و گرسنگی شان را برطرف کرد و اين يکی از اساسی ترين راه های . سفره خالی خانواده شان برسانند، قادر به رعايت شرايط بحرانی ناشی از بيماری کرونا نيستندنانی به 
  .به اين کار است و اين تنها و تنها برعهده و وظيفه دولت و اختصاص بودجه ی الزم.پيشگيری از اين بيماری هم هست 

از صميم قلب خواستار زندگی پر از رفاه و .پيروز شويم  دراين شرايط بحرانی جان مردم و کارگران از همه چيز االن مهم تر است ما ميتوانيم با اگاهی و اتحاد هميشگی و همکاری بر اين مشکل نيز
  .منا اين درخواست با مبارزه و مطالبه گری و همبستگی به نتيجه خواهد رسيدآرامش و امنيت برای تمامی کارگران و خانواده محترمشان هستيم و مط

  :برای مالحظه نام انجمن های امضا کننده به لينک زير مراجعه کنيد

https://telegra.ph/%D٨٪A٨٪DB٪٨C%D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪DB٪٨C%D٨٧٪٩-%D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪D٨٪AC%D٨٥٪٩٪D٨٦٪٩-%D٨٧٪٩٪D٨٪A٧٪DB٪٨C-
%DA%A٩٪D٨٪A٧٪D٨٪B١٪DA%AF%D٨٪B١٪D٨٪A٧٪D٨٦٪٩-%D٨٪B٣٪D٨٪A٧٪D٨٪AE%D٨٪AA%D٨٥٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪DB٪٨C-٠٤-٠٤ 

 

  :١٩کارگران روزمزد ، دستفروشان وخانواده هايشان قربانيان خاموش بالتکليفی معيشتی وبيماری کوويد  -  *

   ١٩هزار کارگر روزمزد و دستفروش استان مازندران در دوران مقابله با کوويد٦٠٠بالتکليفی معيشتی   -١

به عنوان کارگران روزمزد و دستفروش امرار معاش می کنند که جمعيت زيادی ) هزارنفر٦٠٠(درصد٣٠ميليون جمعيت دارای سن اشتغال مازندران ، حدود ٢سمی از حدود بر اساس آمارهای غير ر
    .است

رونا در تنگدستی سخت قرار گرفته و توجه به آنها به يک ضرورت و اولويت دستفروشان و کارگران روزمزد استان مازندران اين روزها به دليل تعطيلی مشاغلشان برای جلوگيری از شيوع ويروس ک
  .مهم تبديل شده است

ال يک به عبارت ديگر اين مشاغل بايد در کوتاه مدت خرج تمام س. عمده فعاليت مشاغل روزانه مازندران فصلی و مربوط به زمان و ايام خاص می شود که معموال درآمد ساليانه آنها را شامل می شود
   .خانواده را تامين و شکمشان را پر کنند

ستقيم يا غيرمستقيم از گردشگری دريافت می کنند به واسطه وابستگی بخش قابل توجه اقتصاد مازندران به صنعت گردشگری و بازارهای محلی، کارگران فصلی نيز بيشتر درآمد خود را به صورت م
    .يليون ها مسافر و گردشگر به مازندران اوج درآمدزايی را برای اين قشر تامين می کندکه اواخر فصل زمستان و آغاز بهار با ورود م

ماه اين شاهرگ  ٢به دليل شيوع ويروس کرونا حدود  با وجود اينکه درحال حاضر بيشترين اشتغال کارگران روزمزد مازندران از گردشگری که اکنون بايد در اوج باشد، ارتزاق می شود، متاسفانه
      .تصادی بريده شده استاق

   .دی بايد مخارج خانواده را تامين کنندحال کارگران روزمزد و دستفروشان مازندران سرگردان از انبوه مشکالت اقتصادی و شغلی که فعال کرکره آن پايين کشيده شده بدون هيچ درآم

   .که کرونا وارد مازندران شد کسب و کار ما هم کامال تعطيل شده است و اکنون بيکار بيکار شديم از روزی: يکی از کارگران روزمزد و ميدانی بابل به خبرنگار رسانه ای گفت

ختمانی های سابه جز هفته نخست اسفند که هنوز کرونا آنقدر جدی گرفته نشده بود، در يک ماهه گذشته هيچ کارفرمايی به سراغ ما نيامده زيرا تمامی کار: وی که صاحب چهار فرزند است ، افزود
   .تعطيل شده اند
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   .هميشه نزديک عيد کار و بار خوب بود و به فرزندانم قول عيدی داده بودم ، اما يهويی با ورود کرونا همه چيز بهم ريخت: وی اشک از چشمانش سرازير شده بود ادامه داد

و کارهای کشاورزی از جمله کارهايی است ) چيدن مرکبات(ی ، اسباب کشی ، تميز کردن خانه ، پرتقال چينی کارهای ساختمانی ، شاليزار: وی با اشاره به اينکه تقريبا به هرکاری مشغول است گفت
  .که انجام می دهم

زانه از خانه خارج می شود تا حداقل در اميد يافتن شغل رو به گفته اين کارگر روزمزد ، با وجود اينکه می داند نبايد خارج از خانه باشد و کار وبار تعطيل است ، اکنون يک ماه است که هر روز به
   .خانه نماند

  .ده استدر تلويزيون و اخبار شنيدم که می خواهند بسته معيشتی بدهند اما هنوز چيزی به حساب يارانه ما واريز نکردند که زندگی را خيلی سخت کر: صيادی در مورد بسته معيشتی گفت

   .وله از بستگان و اهالی محل گذرانده است و اکنون ديگر از آنها نيز نمی تواند قرض کنداو اظهار داشت که يکماه گذشته را با قرض و ق

و با وجود  با وجود اينکه با ورود کرونا تقريبا بازار ها را تعطيل کردند ، اما تا يک هفته قبل از عيد مشغول بوديم: يکی اززنان  دستفروش آمل که انواع توليدات خانگی را هر روز بساط می کند، گفت
   .کسادی بازار آب باريکه ای بود

   . راس گاو دارد زياد خرج نداريم اما همين دستفروشی کمک خرج بزرگی برای ما است ٢من و شوهر پيرم که : وی با اشاره به اينکه فرزندانش همه کارگر بوده و سرو سامان گرفته اند ، گفت

کرونا زندگی را برای ما و همه دستفروشان و کارگران سخت کرده است و هيچ حمايتی : با همين درآمد دستفروشی به خانه بخت فرستاده است ، افزوداين بانوی آملی که به گفته خودش ، دخترانش را 
   .هم از جايی تاکنون به ما نرسيد

   .رد کردبرای ما که روزی با طلوع آفتاب تعيين می شود، تعطيلی بازار و سخت گيری های بهداشتی فشار زيادی وا

  .نخستين مشکل کارگران روزانه مازندران عدم وجود متولی مستقيم برای رسيدگی به مشکالت آنها است

ا نيروی انتظامی ها ، شورای تامين ، دستگاه قضا ت البته در وجه منفی داستان غم انگيز مشاغل روزمزد که مربوط به جمع آوری و برخورد قهری با آنها می شود دستگاه های مختلفی از شهرداری
   .با اين قشر برخورد می کنند" ساماندهی"متوليان امر هستند که در لفظ 

 مهم ترين. بر عهده نمی گيرد و به داد آنها نمی رسداما در شرايط بيکاری و بی رونقی و همچنين شرايط کنونی کرونايی که منجر به تعطيلی مشاغل روزانه مازندران شده است ، هيچکس مسئوليتی 
نهاد مهم کارگری يعنی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و تامين اجتماعی  محروم می  ٢دليل فقدان پوشش نهادی مشاغل روزانه عدم بيمه کارفرمايی اين افراد است که آنها را از نعمت پوشش حمايتی 

   .کند

  . پوشش کارگران فصلی اشاره کرد که به دليل خالء قانونی مانع پوشش قوانين کارگری بر آنها می شود به طور دقيق تر بيش از ضعف نهادی در اين زمينه ، می توان به ضعف قانونی

  کارگر روزمرد درشهر مشهد  هزار ١٧بيکاری   -٢

  .کنند هزار کارگر روزمرد دارد که در اين شرايط با بيکاری و سخت شدن معيشت خود دست و پنجه نرم می ١٧تا  ١٥براساس آمارها مشهد 

  کارگران ساختمانی و افراد خويش فرما مشمول بيمه بيکاری نمی شوند    -٣
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ن مقرری بيمه بيکاری به کارگران ساختمانی، افراد خويش فرما ، افراد صنفی و افرادی که خودشان بيمه شان را پرداخت می کنند و تابع قانو: معاون روابط کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  .ستند تعلق نمی گيردکار ني

امکان دارد فردی تراشکار باشد و خودش بيمه اش را به عنوان يک فرد صنفی رد کرده باشد، اين فرد در واقع خويش فرما : فروردين،مريم آبشاهی همچنين به خبرنگار رسانه ای گفت ١٦روز شنبه 
  .است و شامل بيمه بيکاری نمی شود

  

  دن وصنعت پتروشيمی نسبت به افزايش ساعات کاری به بهانه مقابله با کرونا و بی تفاوتی دولتادامه اعتراضات کارگران معا  -  *

  .اعتراضات کارگران معادن وصنعت پتروشيمی نسبت به افزايش ساعات کاری به بهانه مقابله با کرونا وبی تفاوتی دولت ادامه دارد

شوند، برای کاهش ارتباط بين کارگران تغييراتی در ساعات کاری  و فوالدی که به لحاظ تمرکز تعداد کارگران، پرجمعيت محسوب می در پی شيوع کرونا، اغلب واحدهای صنعتی، معدنی، پتروشيمی
   . خود دادند

   .يابد افزايش می ساعت١٢ساعت به  ٨شود اما ساعت کاری هر شيفت از  های کاری کارگران کم می بر اساس اين تغييرات در ساعات کاری بنا شد تا از تعداد شيفت

   .کاِر طوالنی انتقاد کردندکارگران تعدادی از واحدهای معدنی و پتروشيمی طی گفتگو با رسانه ها نسبت به افزايش ساعت کاری هر شيفت و خستگی مفرط کارگران در اثر جمعی از

   .ايش دهد و توجه کارگران به مسائل بهداشتی کارگاه را کم کندها افز تواند خطرات وقوع حوادث کار را در کارگاه اين مقدار کار ممتد می:آنها گفتند

لذا دولت بايد در اين . کارفرمايان بدون الزامات دولتی حاضر به انجام چنين کاری نيستند. ها بکاهد حداقل انتظار اين بود که در پی شيوع کرونا، کارفرما از زمان ساعاِت کاری کارگاه: کارگران افزودند
  .اتی برای حفظ جان کارگران اتخاذ کندخصوص تصميم

 

  های غيراستاندارد اعتراض پرستاران بيمارستان امام رضا مشهد نسبت به توزيع به تجهيزات و ماسک  -  *

  

 .های غيراستاندارد  فروردين پرستاران امام رضا مشهد در اعتراض به تجهيزات و ماسک ١٦تصاويری از اعتراض روزشنبه 
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  التدريس کشور خواهان پرداخت کامل حقوق وحق بيمه هستند معلمان حق  -  *

التدريس که به صورت ساعتی در مدارس دولتی سراسر کشور، مشغول  مدارس تعطيل است؛ اين تعطيلی که به دليل پيشگيری از گسترش کروناويروس در دستور کار قرار گرفته و معلمان حق» فعالً «
  .های آن افزايش نيز داشته است ی مدارس، اشتغال ما نيز در معرض خطر قرار گرفته است؛ اين درحاليست که زندگی همچنان هزينه دارد و حتی هزينهبا تعطيل: گويند به تدريس هستند، می

  .دار باشندانتظار معلمان اين است که الاقل تا زمان بازگشايی مدارس، دستمزد و حق بيمه آنها کامل پرداخت شود تا بتوانند از امنيت روانی برخور

گيرند و بيمه تامين اجتماعی هستند، در شرايط عادی  التدريس به معنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است؛ اين معلمان که دستمزد ساعتی وزارت کار را می برای معلم حق» دستمزد کامل«
  .شود شان در پايان ماه، از حداقل حقوق کارگری نيز کمتر می ه تعداد ساعات تدريس آنها محدود است، دريافتیکنند و معموالً از آنجا ک برحسب تعداد ساعات کار، حقوق و حق بيمه دريافت می

وانيم به آينده و بازنشستگی خود ت گيريم؛ حتی نمی دهيم اما نصف آنها هم دستمزد نمی را با همان کيفيت و توانايی انجام می» معلمان رسمی«ما همان کاِر : التدريس به خبرنگار رسانه ای گفتند معلمان حق
  .الاقل در اين بحران کرونا، حقوق ما را کامل بپردازند تا بتوانيم قدری آسوده باشيم! اميدوار باشيم چراکه با پرداخت حق بيمه ناکامل و ساعتی، بايد بيش از چهل سال کار کنيم تا بازنشسته شويم

  

  :ی شغلی کارگرانعدم تصميم گيری دولت وسردرگمی وبالتکليف  -  *

  جمع آوری چادرهای کارگران فصلی گوجه چين در بنک  -١

  .کی استقرار يافته بودند،جمع آوری شدچادر کارگران گوجه چين که خارج از استان بوشهر برای گوجه چينی در مزارع گوجه، وارد بنک شده بودند و در يکی از زمينهای کشاورزان بن ٩تعداد 

  گران اقماری به کمپ خوابگاهی محل کارشانممانعت از ورود کار -٢

روز مرخصی را به ١٤سال  سابقه کاری،کمپ خوابگاهی مان در شهر سيراف قرار دارد و در مدت  روزهای کاير در اين کمپ، ساکن هستيم و  ٣با :يکی از کارگران فازهای پااليشگاهی کنگان  
  .می گردم شهرستان محل سکونت خانواده ام در شهرستان عسلويه باز

چند روز پيش که قصد بازگشت از محل کار به کمپ . طی روزهای گذشته، برای دومين بار نيروهای ايست و بازرسی ورودی شهر سيراف، از ورودم به اين شهر به داليل غير منطقی ممانعت کردند
برای دريافت برگه سالمت کرونا به درمانگاه های جم و عسلويه مراجعه کردم که اعالم ! ت کرونا را تقاضا کردندداشتم با ممانعت شديد مواجه شدم و وقتی کارت ترددم را ارائه کردم از من برگه سالم

  .کردند چنين گواهی را صادر نمی کنند

و برخی از افراد را که می شناختند اجازه ورود دادند و مرا فروردين،برای بازگشت به کار به ايست و بازرسی سيراف مراجعه کردم که اين بار هم از ورودم ممانعت کردند  ١٥مجددا عصرروز جمعه 
زدن ايست و بازرسی خودم را به کمپ اقامتم برسانم تا به دليل عدم  با اين استدالل که شورای تامين، دستور داده نيروهای اقماری را راه ندهيم از خودرو پياده کردند که ناچار شدم با پای پياده و با دور

  !در اين شرايط اقتصادی، اخراج نشومحضور سر کار 

رد و عدم اجازه به کارگران برای حضور در کمپ های اين رفتار با کارگران کنگان در حالی انجام می شود که تاکنون هيچ مصوبه ملی و استانی مبنی بر منع تردد کارگران به محل کار وجود ندا
  .ت شغلی کارگران را به خطر می اندازد و کرامت شان را لگدمال می کنداقامتگاهی شان، بدعتی عجيب و غير عقالنی است که امني
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ت ها و الزام شان به اعطای مرخصی به کارگران اعمال اگر شورای تامين کنگان و فرماندار اين شهرستان، تصميمی مبنی بر تعطيلی کمپ های اقامتی کارگران دارد اين موضوع را بايد از طريق شرک
مانداری کنگان و بخشداری سيراف بايد صميمات فاقد منطق و سليقه ای، بستر تحقير و توهين به کارگران را فراهم آورد و اگر اين رفتار به صورت خودسرانه در حال انجام است فرکند نه اينکه با ت

  .نيروهای ايست و بازرسی را توجيه و از رفتارهای غير عقالنی بازدارند

کنگان بايد از تعطيلی شرکت ها و ادارات اتخاذ نکرده ممانعت از ورود کارگران، دهن کجی به تصميمات کالن دولت محسوب می شود و نماينده عالی دولت در در شرايطی که دولت تصميمی برای 
  .تداوم ولنگاری در اين شهرستان جلوگيری کند

  

  اسفند ماهنسبت به عدم پرداخت حقوق  ١٩اعتراضات تالشگران خط مقدم مقابله با کوويد   -  *

ين حقوق اسفند مان را با کلی اعتراض گرفتيم، برای حقوق اسفند هم همکارانم يک هفته است در حال اعتراض هستند و تازه به ما اعالم کردند پايان فرورد ما عيدی: اهواز  يک پرستارشرکتی بيمارستان
  .کنند ما ه را پرداخت می

ديروز همکارانم در گروه پرسنل . گويند های ايرانی هر روز با ذوق و هيجان از اعتصاب و اعتراض پرستاران غربی می رسانه: ار در توييتش نوشته بوداين پرست. ماجرا از توييت يک پرستار آغاز شد
  .دادند شرکتی داشتند برای گرفتن حقوق اسفند و مطالبات سال گذشته هماهنگی تجمعی را انجام می

ها  از اوايل اسفند که شرايط درمانی بيمارستان: وگو با رسانه ای با تأييد اين توييت درباره مشکالت پرستاران استان خوزستان گفت های اهواز در گفت ز بيمارستانسعيد، پرستار بيهوشی و شرکتی يکی ا
های زياد در  به خاطر بحران الکل که در اهواز اتفاق افتاد، دائم همه ما در شيفتهای غيراورژانسی کنسل شدند، هم به خاطر اپيدمی کرونا و هم  باش خورديم و با اينکه عمل بحرانی شد، همه ما آماده

نام کردند و ما از ابتدای  تعدادی از پرسنل ثبت. نام کنند دهنده مبتاليان به کرونا ثبت های پوشش بعد بحث داوطلبی پيش آمد و قرار شد داوطلبان خدمت در بيمارستان. چرخيديم های مختلف می بخش
ما مدت زيادی . ايم و اصال در اهواز استخدامی پيش نيامده که ما بتوانيم جذب سيستم شويم سال خدمتم هميشه شرکتی بوده ١٠ما پرسنل شرکتی هستيم، در . ايم ها اعزام شده روردين ماه به اين بيمارستانف

بودن پرداخت برای ما پديد  های عجيب و کم روی انسانی است و همين مشکالت را در تعويق پرداخت، مالياتای بين دانشگاه علوم پزشکی و ني شرکت واسطه. است که دچار مشکل پرداخت هستيم
  .آورد  می

اما هنوز خبری . ندشود تحت پوشش وزارت بهداشت است و در کشور جمعيت بااليی از کادر درمانی زيرمجموعه آن هست شرکت آوای سالمت که ما تحت پوشش آن هستيم گفته می: وی در ادامه گفت  
ها مختص پرسنل رسمی بود و پرسنل شرکتی امتياز خاصی  گيرند، اما همه اين وعده ای دارند و مبالغ ويژه می های معين کرونا شرايط ويژه به ما گفتند پرسنل داوطلب خدمت در بيمارستان. نيست

در بحث بهداشت و . ست که ما در اين شرايط، برای رفتن به خانه هم مشکالتی داشتيم چون با بيماران مبتال به کرونا درگير بوديمنداشتند، اما ما به حساب دغدغه و وظيفه به ميدان آمديم، مسئله اين ا
مان را با کلی اعتراض گرفتيم، برای حقوق اسفند  یما عيد. اما همه چيز بدتر شد. تری با ما داشته باشند تهيه ملزومات بهداشتی هزينه مضاعفی داشتيم و انتظار داشتيم حداقل در اين شرايط رفتار مناسب

  . کنند هم همکارانم يک هفته است در حال اعتراض هستند و تازه به ما اعالم کردند پايان فروردين حقوق اسفند ما ه را پرداخت می

اند که آنها حق دارند  صراحتا مسئوالن دانشگاه به ما گفته. دارند هايشان نگه می آنها پول را در حسابما معتقديم . دانيم خودمان هم نمی«: وی در پاسخ به اين سؤال که دليل تأخير در پرداخت چيست،گفت
م درگير بيماران باشيم، داني است، نمی  گوييم االن شرايط ما غيرعادی ما می. سری امتياز از بانک بگيرند و سود کمی دارند و برای جبران مافات بايد پول را مدت زمان خاصی در حساب بخوابانند تا يک

  .کاش کسی هم به فکر ما بود. درگير سالمتمان باشيم يا درگير رساندن خرجی زن و فرزندمان

زياد است و به  مشکالت پرستاران شرکتی. درصد پرستاران وزارت بهداشت شرکتی هستند ٣٠در حال حاضر بيش از . قابل ياد آوری است که مشکالت پرستاران شرکتی معطوف به يک استان نيست
  .گوی آنها نيست شود و کسی هم پاسخ مسئله حقوق ختم نمی
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موقع حقوق و مزايای  ها و همچنين عدم پرداخت به ها نسبت به ساير نيرو پرستاران شرکتی مشکالت بيشتری را نسبت به ساير پرستاران در مراکز درمانی دارند؛ عدم امنيت شغلی، تبعيض در دريافتی
  . ، وضعيت پرستاران شرکتی را نسبت به ساير پرستاران متفاوت کرده و به نوعی در حق پرستاران شرکتی تبعيض شده استنيروهای شرکتی

ها واگذار  زده و آنها را به شرکتپرستار بايد استثمار شود، حرف نزند و اعتراض نکند، برای همين امنيت شغلی پرستار را به هم . خواهد پرستار را با حداقل حقوق استخدام کند چون وزارت بهداشت می
تازه اگر با پرستار . روزه هم داريم که نه بيمه و نه امتياز و سنوات به پرستار تعليق نمی گيرد٨٩حتی قرارداد . ساله است کنند يک ها حداکثر قراردادی که با يک پرستار امضا می شرکت. اند کرده

  .تواند عذر طرف را بخواهد وجود است که اگر شرکت نخواست، میبندی در قرارداد م ساله بسته شود،  قرارداد يک

  

  طومار کارگران کشت وصنعت مغان و اهالی شهر برای لغو خصوصی سازی   - *

  .سازی اين واحد توليدی شدند کارگران شرکت و صنعت و دامپروری مغان و به همراه اهالی مغان با امضای طوماری خواستار لغو خصوصی

سازی و  هزار نفر رسيده وبه قوه قضائيه ارسال شده است، خواستار رسيدگی به پرونده تخلفات خصوصی ١٧رگران شرکت و صنعت دامپروری مغان در اين طومار که به امضای حدود اهالی مغان کا
   .سازی کشت و صنعت مغان هستند ابطال خصوصی

هزار هکتار اراضی حاصلخيز کشاورزی، بزرگترين کارخانه قند  ٤٢با بيش از  ٩٧کشت و صنعت و دامپروری مغان در سال  شرکت:فروردين رسانه ای شده ،ازجمله آمده است ١٧دراين طومار که 
ده که با گزارش به واگذار ش» فاقد اهليت«ها کارخانه و تاسيسات و يک شهرک بزرگ مسکونی، به ثمن بخس به يک شرکت  خاورميانه، بزرگترين گله دامپروری، بزرگترين کارخانه لبنيات و ده

ساله آنهم با ضميمه کردن  ١٢ساله طی اقساط  ٢ميليارد تومان و مابقی با تنفس ١٠٠اين واگذاری ابطال شد اما مجددا به فرد ديگری با دريافت  ٩٧آبان ٣دادستان وقت اردبيل و بررسی الزم در 
  .های عشاير به آن وگذار شده است زمين

م به مردم دشت ی عشاير طی ساليان متمادی به عنوان يکی از مطالب مهم مردم مغان مطرح شده است و آنها خواستار تخصيص سهام اين شرکت به صورت سهامی عادر اين طومارتعيين تکليف اراض
   .اند مغان شده

  .عنوان کرده است» سازی بزرگترين تخلفات خصوصی«ن محاسبات آن را اند و رييس ديوا در اين طومار ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی بر تخلفات اين واگذاری صحه گذشته همچنين

  

  مقابل فرمانداری ١٩تجمع اعتراضی اهالی بوانات نسبت به خطرابتال به کوويد   -  *

سالمتی مردم /مورد مبتال به کرونا در يک روز١١«نندگان پالکاردتجمع ک.مقابل فرمانداری اين شهرستان اجتماع کردند ١٩جمعی از اهالی بوانات  دراستان فارس برای اعتراض به خطرابتال به کوويد 
  .حمل می کردند»شهرستان بوانات در اين وضعيت فعلی مهم تر از کار معادن می باشد

ارتباطی به با شيوع بيماری کرونا دارد؟به خبرنگار يک  فرماندار بوانات در پاسخ به اين پرسش که چرا مردم اين شهرستان در مقابل فرمانداری تجمع و اعتراض کرده اند؟ و تعطيلی معدن مس چه
دو نفراز اعضای خانواده  زمانی که از مشهد بازگشتند، دچار اين بيماری شده و .کل بيماران کرونايی اين شهرستان در يک خانواده هستند.مبتاليان کرونا ارتباطی با معدن مس ندارند: رسانه محلی گفت

نفر  ٤٠ما بيماريابی را در اين شهرستان فعال کرده ايم، از بستگان نزديک اين خانواده مثل خواهر،برادر،خاله و غيره که حدود .تقال داده اند،  و هيچ ارتباطی با معدن مس ندارندآن را به خانواده خود ان
  .ينه خانگی به سر می برندنفرشان مثبت اعالم شده و در حال حاضر در قرنط ١١بوده اند، تست گرفته ايم که از اين تعداد، تست 
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  .نيست» ستاد ملی مبارزه با کرونا«تعطيلی واحدهای توليدی بزرگ مثل معادن مس در دستور کار: وی با اشاره به ادامه فعاليت معدن مس در اين شهرستان گفت

  

  :انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان کامياران  -  *

  ميتوانند وضعيت زندگی خود را بهبود ببخشند" تشکل مستقل"ايجاد  و" اتحاد"کارگران تنها با 

  بيانيه انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان کامياران

  با توجه به  شيوع ويروس کروناوبيکار شدن کارگران و استاد کاران ساختمانی

ن تامين اجتماعی می باشند ،بدون اينکه سازمان تامين اجتماعی در اين شرايط سخت که همه کارگران واستادکاران ساختمانی بيکار باوجود اينکه کارگران واستادکاران ساختمانی بيمه پردازان سازما
نمی گيرد، فقط نجات دهنده و منجی سازمان در واقع بيمه کارگران ساختمانی با توجه به اينکه بيمه بيکاری و استراحت پزشکی به آنها تعلق .هستند، راهکاروياکمکی به کارگران ساختمانی کرده باشد

  . تامين اجتماعی وعمالمزيت آن برای ديگران و کمک حال دولت می باشد نه کارگران و استاد کاران ساختمانی

  . دولت نيز همانند هميشه از زير بار مسئوليتش شانه خالی کرده و به کارگران ساختمانی هيچگونه سبد معيشتی پرداخت نکرده است 

دادی  پک خوراکی را برای خانوادهای کارگری که در اين ا توجه به شرايط پيش آمده و وظيفه انسانی،هيئت  مديره انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی و تعدادی از اعضا فعال انجمن، تعب
  .ستاوضاع بيکار هستند ودر شرايط نامناسبی به سر می برند تهيه و ميان آنها توزيع کرده ا

   .کمک کردن ما تمرين نوعی از کار جمعی و گروهی است برای ايجاد آگاهی بخشی وحس همدلی در ميان اعضا انجمن صنفی کارگران ساختمانی

   .مناسب بهرمند شوند مالی به باور ما همه انسانهايی که توانايی کار کردن دارند بايد برای آنها کار ايجاد شود و آنهای که توانايی کار کردن ندارند از کمک های

گران اگر يک روز کار نکنند،خانواده هايشان از گرسنگی وقتی دولت،مردم را به در خانه ماندن تشويق ميکند و ممنوعيت ورود و خروج را اعمال ميکند،وظيفه دارد که معاش مردم را تامين کند، کار
  .ميميرند،پس نبايد انتظار داشته باشيد که در خانه بمانند

  .ارگرانها هميشه مدعی هستند که حامی طبقه خاصی نيستند ،اما واقعيت اين است که تنهاازطبقه سرمايه داردفاع می کندبرای استثمار هرچه بيشتر کدولت

  .بخش زيادی از کارگران يا اخراج شده اند و يا برای مدتی نامعلوم بيکار شده اند

  ن از امکانات خوراکی ،پزشکی و بهداشتی بهره مند هستند؟آيا  در اين شرايط؛کارگران به اندازه سرمايه دارا

  آيا وضعيت معيشتی و سفره سرمايه دارن و مسئولين نيز همانند کارگران خالی است؟

  .ميتوانند وضعيت زندگی خود را بهبود ببخشند" تشکل مستقل"و ايجاد " اتحاد"کارگران تنها با 

  ی شهرستان کاميارانانجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمان 
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  !گناه طمع ورزی و تصميمات غير مسئوالنه تان را به گردن مردم نيندازيد  -  *

  .چرخيد وای به امروزی که کرونا هم هست و جلوی آب باريکه زندگی آنها را هم گرفته است آن زمان که کرونا نبود نمی. چرخد چرخ زندگی مردم نمی

  .بازی است» ندارد«زنند، تبر به دست گرفتن و زدن به ريشه شهر،  های باران خورده بيرون می شود و مافياها مثل قارچ معلوم می ها در بازی مافيا وقتی نقش بازيکن

  .حاال هم در ماجرای کرونا، ميکروفون به دست گرفتن و محکوم کردن مردم برای بيرون رفتن از خانه، ندارد ماجرای کروناست

گوييد  می. گوييد کارگر به سر ساختمان نرود می. گوييد مغازه را ببند می. خانه نشينی خرج دارد، برج دارد. اند ست مردم به ويژه آنهايی که حقوق بگير نيستند از جيب خوردهسه هفته ا. ها خالی است جيب
  .شان را بدهيد هللا خرج زندگی های آزاد فعال بيکار باشند، خوب بسم شغل

وضعيت . توانند بخورند مردم در خانه آب خالی که نمی. گوجه فرنگی روی گرانی را سفيد کرده است. قيمت کاالها باال رفته است. هزار تومان رسيده است ١٦به نزديکی دالر . به خدا زندگی خرج دارد
  .ای است که غذاهای ساده هم در اين کشور الکچری شده است هم به گونه

  .ها تبديل به يک حسرت شده است ال خوردن يک آبگوشت برای خيلیکردند حا زمانی ندارها، با آبگوشت تن قوی می

  .شود هزينه زندگی مردم را بپردازيد پس سعی نکنيد آنها را مقصر جلوه دهيد توانيد يا نمی اگر نمی. خرج زندگی مردم را بدهيد تا آنها در خانه بمانند

کنند نه ،منظور من از مردم آنهايی است که مجبور هستند برای  گذرانی خيابان گردی می نديل سفر بستند يا آنهايی که برای تفريح و خوشمنظورم از مردم آنهايی نيستند که بار و ب. مردم گناهی ندارند
  .يک لقمه نان، صابون کرونا گرفتن را به تن بمالند تا شرمنده زن و بچه خود نشوند

  .اند های قبل خود را هم نگرفته های ماه ها که حقوق تصور کنيد در اين زمانه هستند برخی. ان بدتر از کرونا گرفتن استش وضعيت فعلی زندگی. اند برخی با کرونا به خاک سياه نشسته

  اش را تامين کند؟ جا نان زن و بچهروز از کجا بياورد بخورد؟ دستفروش گوشه خيابان يا مترو با کسادی بازارش از ک ٢٠اش به حقوق آخر شب کارفرما بود، حاال بعد از  کارگر ساختمانی که دل خوشی

خواهيد در خانه بمانيم بايد اسباب  اگر می. خواهيم کمر کرونا را بشکنيم بايد هوای قشری که کم توان است را داشته باشيم اگر می. شود يا بايد زنگی زنگ باشيم يا رومی روم شتر سواری دوال دوال نمی
  .کرونا هست، ما هستيم تا وقتی قرصی و آمپولی برای آن ساخته شود. ه بايد منتظر شهرهای شلوغ و زندگی عادی مردم در زمانه کرونا باشيماگر نه ک. در خانه ماندمان را فراهم کنيد

  .اند مذهب شدهدر اينجای بازی ما بايد مافيای کرونا را بيرون کنيم نه شهروندان ناآگاهی که درگير رندبازی اين ويروس ال. بازی کرونا و ما بسيار واضح است

چرخيد وای به امروزی که کرونا هم هست و جلوی آب باريکه زندگی  آن زمان که کرونا نبود نمی. چرخد چرخ زندگی مردم نمی. ای ندارند آنها چاره. مسؤوليتی را به تن شهروندان نزنيد اينقدر تبر بی
  .آنها را هم گرفته است

  فروردين ١٨رسانه ای شده بتاريخ 

  

  مه اعتراضات نسبت به بازی کردن با جان صدها هزار کارگرصنعت خودرو و قطعه سازی با ازسرگيری کارادا  -  *
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هزار  ٨٠ هزار پرسنل دارند کار خود را مجددا آغاز ميکنند که اين امر منجر به جابجايی ٤٠با پايان تعطيالت از هفته آينده دو خودرو ساز بزرگ کشور که هر يک حدود  :کارگر صنعت خودروسازی
ان و تبع آن در هزار سفر در طی روز در تهران خواهد شد و در طی روز در يک محيط بسته گرد هم می آيند ميتوانند عاملی برای شروع موج دوم کرونا در تهر ١٦٠نفر در دونوبت و يا به عبارتی 

  .کل کشور شوند

يچ پروتکل بهداشتی اختصاصی برای صنعت خودرو و قطعه سازی ابالغ نشده است و با توجه به شيوع ويروس کرونا، اين مساله تاکنون ه: دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ايران
  .تهديدی برای کارگران در خطوط توليد قطعه سازی و خودروسازی خواهد بود

   :فروردين، يک کارگر صنعت خودروسازی متنی بقرار زير منتشر کرد ١٩روز سه شنبه 

هزار نفر در دونوبت و يا به  ٨٠هزار پرسنل دارند کار خود را مجددا آغاز ميکنند که اين امر منجر به جابجايی  ٤٠پايان تعطيالت از هفته آينده دو خودرو ساز بزرگ کشور که هر يک حدود با «
م نقاط تهران و کرج پراکنده اند و در طی روز در يک محيط بسته گرد هم می آيند ميتوانند عاملی هزار سفر در طی روز در تهران خواهد شد و از آنجا که پرسنل اين شرکت ها در تما ١٦٠عبارتی 

را به طور  بنا به همين استدالل خودرو سازهای بزرگ اروپايی از جمله در آلمان و سوئد و همچنين در آمريکا اين روزها توليد خود. برای شروع موج دوم کرونا در تهران و تبع آن در کل کشور شوند
تر شدن زمان بحران کرونا ميتواند در حقيقت در زمانی که از هر طرف مردم به ماندن در خانه توصيه ميشوند توليد هرچه بيشتر خودرو اساسا لزومی هم ندارد و هزينه طوالنی . کامل متوقف کرده اند

ر حال حاضر بحران کرونا باعث تعطيلی مدارس و دانشگاها و خيلی از اصناف شده که هزينه سنگينی به کشور تحميل ميکند د. برای کشور بسيار سنگين تر از تعطيلی چند هفتگی اين کارخانه ها باشد
  ».و اگر قرار باشد بواسطه ادامه کار خودروسازان تمام اين هزينه ها بر باد رود بايد به نحوی جلوی آن گرفته شود

زان ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ايران با اشاره به اينکه پروتکل بهداشتی پاسخ گوی شرايط پيچيده خطوط توليد خودروسازان و قطعه سافروردين،همچنين دبير انجمن س ١٩روز سه شنبه 
يوع ويروس کرونا، اين مساله تهديدی برای تاکنون هيچ پروتکل بهداشتی اختصاصی برای صنعت خودرو و قطعه سازی ابالغ نشده است و با توجه به ش: نخواهد بود،به خبرنگار رسانه ای گفت

  .کارگران در خطوط توليد قطعه سازی و خودروسازی خواهد بود

ه سازان و فروردين ماه مشفول به فعاليت خواهند شد که اين مساله فعاليت قطع ٣٠فروردين ماه و در تهران  ٢٣با اعالم تصميم ستاد مقابله با کرونا واحدهای توليدی در استان ها :وی افزود
  .خودروسازان را کمی پيچيده کرده است

ی اقدامات پيشگيرانه بر اساس تصمبمات ابالغی ستاد مقابله با کرونا واحدهای قطعه سازی و خودروسازی بر اساس برداشت صورت گرفته از پروتکل کلی بهداشتی برخ: دبير انجمن قطعه سازان گفت
ان اين خطر و ايت فاصله احتماعی در حد امکان و ايجاد تونل های استرليزه را انجام می دهند اما کماکان با توجه به فضای کوچک واحدها و تعداد کارگرو بهداشتی از جمله ضدعفونی محيط کار ، رع

  .نگرانی برای شيوع در واحدها وجود دارد

با وجود شرايط بسيار پيچيده خطوط توليد و مونتاژ بسيار فشرده ای که در واحدهای : ی تاکيد کرد وی همچنين به تاثير پروتکل بهداشتی جهت جلوگيری از شيوع اين ويروس در واحدهای توليد
  .خودروسازی و قطعه سازی وجود دارد متاسفانه تاکنون هيچ پروتکلی بهداشتی اختصاصی ابالغ نشده است

  

  ای زمينه های پيش دادن مرخصی استعالجی به کارگران دارای بيماریسازی به دولت بدليل عدم اجبار کارفرمايان به  اعتراض کارگران صنعت قطعه  -  *

  ای در نظر نگرفت؟ زمينه های پيش چرا دولت هيچ الزامی برای کرفرمايان در خصوص اعطای مرخصی استعالجی به کارگران دارای بيماری:ها سازی وابسته به يکی از خودروسازی کارگران قطعه
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ها بعد از عيد کارگران به محيط کارخانه  با آغاز فعاليت توليدی در کارخانه:ها به خبرنگار رسانه ای گفتند سازی وابسته به يکی از خودروسازی از کارگران قطعهفروردين،جمعی  ١٩روز سه شنبه 
شان  در صورتی که اين کارگران به کرونا مبتال شوند، مرگ. ها پايين است ل بيماریای همچون ديابت دارند و سيستم ايمنی بدنشان در مقاب زمينه بازگشتند اما در اين بين کارگرانی هستند که بيماری پيش

   .حتمی است

رگران را به در ايران اگر الزام دولتی در ميان نباشد، کارفرما برای کسب سود بيشتر کا. دولت موظف است که کارفرمايان را به اعطای مرخصی استعالجی تا پايان دوره کرونا الزامی کند:آنها افزودند
   .کشاند محيط کار می

  

  ١٩کنش های کارگران کوره پزخانه های اصفهان برای جلوگيری از ابتال به کوويد   -  *

های بهداشت  شهرها و کارفرما ها  هبا مراجعات مکرر به خان ١٩آباد آزتالش هايشان برای جلوگيری از ابتال به کوويد  جمعی از کارگران کوره پزخانه های اصفهان واقع در شهرهای دمحمآباد و دولت
  .خبردادند

های  آباد در حال فعاليت است که در اغلب اين واحدهای توليدی کارفرما امکانات بهداشتی ازجمله ماسک، دستکش و محلول پزخانه در شهرهای دمحمآباد و دولت کوره٣٠٠در اصفهان بيش از 
  .کننده در اختيار کارگران قرار نداده است ضدعفونی

   .کنند متری زندگی می٦٠يا  ٥٠های  نفر در محيط ١٥جمعی دارند و گاهی تا  ها کارگران زندگی دسته پزخانه  در اين کوره

آنها در محل کار خود اسکان دارند و اغلب اين کارخانجات در خارج از شهر قرار دارد و . کنند که مشغول به کار هستند آنها در همان مکانی زندگی می. پزخانه جدا نيست زندگی و کار کارگران کوره
   .کنند ای زندگی می های کوچک به صورت دسته در اتاق

ارگران تر از ک های زندگی کارگران ايرانی مناسب آميز محل اگرچه به شکلی تبعيض. گذرانند شان را در کنار هم می آنها از خوراک تا کار و زندگی. کنند نفره زندگی می١٥تا  ٥های  کارگران در دسته
   .افغانستانی است اما همگی با هم در معرض خطر قرار دارند

  

  اعتراض کارکنان يگان حفاظت سازمان ملی زمين و مسکن سمنان نسبت به عدم اجرای پروتکل کرونايی *

  .کرونايی بويژه ساعت کار و حضور دو سومی را اجرا نمی کند يگان حفاظت سازمان ملی زمين و مسکن سمنان پروتکل: جمعی از کارکنان يگان حفاظت سازمان ملی زمين و مسکن سمنان

معاون رئيس جمهور مبنی بر حضور دو سوم  ٩٩فروردين  ١٩مورخ   ١٠٩٣٤فروردين،تعدادی از کارکنان يگان حفاظت سازمان ملی زمين و مسکن با توجه بخشنامه شماره  ٢٠روز چهارشنبه 
  . تعيين کرده است ١٤:٢٠لغايت  ٧مدير مربوطه با ارسال پيامک ساعت کاری کارکنان را از ساعت : ادامه دارد،به خبرنگار رسانه ای گفتند ١٤ صبح آغاز و تا ساعت ٧کارکنان که از ساعت 

غير اداری مجبور به انجام وظيفه با حداکثر نيرو پرسنل يگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی حتی در روزهای تعطيل و : يکی از کارکنان يگان حفاظت سازمان ملی زمين و مسکن سمنان نيز گفت 
  .هستند
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ارات و سازمانها با يک سوم کارکنان اداره شود اما در با توجه به اينکه بارها در ايامی که ويروس کرونا شيوع شده بود دولت و وزرای مربوطه جهت قطع زنجيره انتقال ويروس دستور دادند که اد
  . يی نشديگان حفاظت استان سمنان اجرا

بصورت نوبت بندی می باشد که با رعايت  همچنين طبق بخشنامه جديد ادارات سراسر کشور با حضور دوسوم کارکنان در محيط اداری و يک سوم کارکنان از طريق دورکاری يا اعطای مرخصی
  .صورت خواهد گرفت ١٣٩٨/١٢/١٢مورخ  ٧٢۴۵۵۵ات اداری و بخشنامه شماره بخشنامه فوق االشاره ، پروتکل های بهداشتی درخصوص کارکنان، محيط اداری، ارباب رجوع وتجمع

  

  اطالع رسانى تعدادى از فعالين كارگرى شهر سنندج  -  *

  .هره انداين روزها در شرايطی که کارگران و زحمتکشان جامعه، عامدانه و منطبق با منطق سرمايه از کمترين و ابتدائى ترين امکانات بهداشتی بی ب 

فروردين اقدام به پخش موادضدعفونی در سطح محالت فقيرنشين اين شهر کردند که با استقبال مردم حاضر در محل  ١٩لين کارگری شهر سنندج در حرکتی جمعی و مسئوالنه امروز سه شنبه فعا
  .روبرو شد

  :ليست محالتی که موادضدعفونی پخش شده است - 

  )فرح- جورآباد- کارگران مکانيک و فنی کار- پيردمحم- حاجی آباد- ميزک- غفور- ی بيمارستان جاده- نايسر- کانی کوزله(

  :خواست و مطالبات فوری و بدون قيد و شرط فعالين کارگری شهر سنندج مطرح شده به قرار زير

  .نددولت ها موظفند که بهداشت و خدمات درمانی رايگان و منطبق با استانداردهای روز را برای تک تک افراد جامعه فراهم کن - ١

  تامين مايحتاج اوليه و ضروری تمام اقشار فرودست جامعه - ٢

  .ارائه ی بيمه ی بيکاری و تخصيص منابع مالی الزم از طرف دولت به تمامی اليه های آسيب پذير جامعه  - ٣

  تعدادى از فعالين کارگری سنندج

١٣٩٩/١/١٩  

  

  !شود؟ شامل حال کارگران ساختمانی نمی» بيمه بيکاری کرونا«چرا   -  *

چرا در ! ها شغل ثابت و قرارداد پايدار دارند؟ آيا همه سال شاغل هستند؟ گيرد؟ آيا ساختمانی شوند و نه بسته معيشتی به آنها تعلق می چرا کارگران ساختمانی نه مشمول بيمه می:ميکائيل صديقی
  !چ نهادی به فکر معيشت کارگران ساختمانی نيست؟شرايطی که بحران کرونا، رکود ساخت و ساز و بيکاری کارگران را تشديد کرده، هي

های معيشتی،  تاکنون هيچ خدماتی از قبيل بسته: فروردين،ميکائيل صديقی در ارتباط با وضعيت نامناسب معيشتی کارگران ساختمانی بعد از بحران کرونا به خبرنگار رسانه ای گفت٢٠روز چهارشنبه 
  . رف دولت شامل حاِل کارگران و استادکاران ساختمانی نشده استاز ط... های نقدی و  بيمه بيکاری، کمک
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های ساختمانی بيست  اجرايی شده، مقرر شده از محل صدور پروانه ٨٧مصوب و از سال  ٨٦سازمان تامين اجتماعی که در سال  ٥طبق ماده : وی در ارتباط با بيمه بيکاری کارگران ساختمانی،گفت
  .ت شودد کارگر، هفت درصد واريز کند و مابقی که سه درصد است، توسط دولت بابت بيمه بيکاری کارگران ساختمانی به سازمان تامين اجتماعی پرداخدرصد حق بيمه پرداخت شود؛ خو

ی برای بيمه بيکاری کارگران ساختمانی در نظر نگرفته است؛ گيرد و سازمان تامين اجتماعی هيچ امتياز های اجتماعی به کارگران ساختمانی بيمه بيکاری تعلق نمی متاسفانه در قانون بيمه: وی افزود
برای مثال سال . کند کند و در نهايت هم از دولت وصول می اين در حالی است که سازمان سه درصد حق بيمه سهم دولت را ساالنه محاسبه و به عنوان بدهی دولت به نفع خود در دفاتر رسمی ثبت می

قانون تعريف شده در ٣٨طبق ماده (اعالم کرد کسری منابع دارد، مبلغ نُه هزار ميليارد لایر توسط سازمان دارايی، از محل ارزش افزوده مربوط به عوارض ساختمانی که سازمان تامين اجتماعی  ٩٢
  .بابت بخشی از بيست درصد سهم کارفرما به حساب تامين اجتماعی واريز شد) اين خصوص

برای کارگران لحاظ  اره سهم سی درصد خود را چه از کارفرما، چه از کارگر و چه به حساب دولت، دريافت نموده است با اين همه، خدماتی از قبيل بيمه بيکاری،تامين اجتماعی همو:اودرادامه گفت
  .نکرده است

  شود؟ ارگران ساختمانی نمیپرسيم که چرا در اين شرايط ناگوار بازهم بيمه بيکاری شامل حاِل ک از وزير و رئيس سازمان تامين اجتماعی می

در چند ماه کارگران درصدی اضافه به تامين اجتماعی پرداخت نمودند و باتوجه به دريافت کامل سی درصد حق بيمه کارگران ٩٨باتوجه به اينکه در اوايل سال : اين فعال کارگری درادامه گفت
ه پايه دستمزد، تحت عنوان هفت درصد سهم کارگران طی چند سال گذشته از کارگران دريافت شده و سه درصدی که دولت پرداخت ساختمانی و باتوجه به اينکه مبالغ زيادی به عنوان مازاد بر ضابط
پرسيم که چرا  ان تامين اجتماعی مینشينی کارگران و دست و پنجه نرم کردن آنها با مصائب و مشکالت مالی، از وزير و رئيس سازم نموده و نيز باتوجه به شرايط موجود و شيوع بيماری کرونا و خانه

  شود؟ در اين شرايط  ناگوار بازهم بيمه بيکاری شامل حاِل کارگران ساختمانی نمی

پردازی بازنشسته شوند و به  سال بيمه ٣٥ا يکی ديگر از ناماليمات کارگران ساختمانی که متاسفانه توسط نمايندگان مجلس مصوب شده، بحث بازنشستگی است که کارگران ساختمانی بايد ب:وی افزود
   !اين ترتيب، يقيناً هيچ کارگری رنگ بازنشستگی را نخواهد ديد

 های ناپذير اقتصادی و اجتماعی خواهد شد؛ انجمن های جبران توجهی دولت و سازمان تامين اجتماعی  نسبت به کارگران و استادکاران ساختمانی، موجب بروز آسيب بی: ميکائيل صديقی اضافه کرد
  !اند ای نگرفته ای کارگران ساختمانی بهبود يابد اما نتيجه اند که وضع معيشتی و بيمه صنفی تاکنون تالش بسيار کرده

و تصويب کميسيون مجلس، از های صنفی  ای حق بيمه کارگران ساختمانی را خارج از قانون افزايش داد که با پيگيری و اعتراض انجمن همچنين سال گذشته، تامين اجتماعی در بخشنامه: وی افزود
انجام ندهد چون در اين شرايط سخت و بحرانی، کارگران حتی توان پرداخت هفت درصد حق بيمه معمول   ٩٩طريق وزير کار اين افزايش لغو شد که اميدواريم سازمان مجدداً اين اشتباه را در سال 

  .اند بهره ای کامالً بی د قابل توجهی از کارگران ساختمانی در کشور و به خصوص در استان  کردستان از خدمات بيمهخود را ندارند و بايد اين را هم اضافه کنيم که متاسفانه تعدا

سامانه درخواست بيمه هزار نفر در استان کردستان در ٨موجب بيکاری تعداد قابل توجهی از کارگران در هر استان شده است؛ به گفته صديقی، در پی شيوع ويروس کرونا تاکنون بيش از» کرونا«
نفر از ٤٣١٩نيز در استان کردستان  ٩٨در سال . شود اند که  پس از پايش و بررسی شرايط آنان توسط تامين اجتماعی، شمول يا عدم شمول  دريافت مقرری به آنان پيامک داده می بيکاری ثبت نام کرده

  .اند خدمات بيمه بيکاری استفاده کرده

  !کرونا، رکود ساخت و ساز و بيکاری کارگران را تشديد کرده، هيچ نهادی به فکر معيشت کارگران ساختمانی نيست؟ چرا در شرايطی که بحران

بيمه بيکاری شامل اين اند،  درصد کارگران ساختمانی در تمام استانهای کشور بيکار شده٥٠از دولت و نمايندگان مجلس درخواست داريم که در اين شرايط بحرانی که بيش از : صديقی در ادامه گفت
ارائه دهند، در قرنطينه هستند و بخش هرچند بخشی از مجلس و نمايندگانی که االن بايد تاثيرگذار باشند و طرح و برنامه برای خروج کارگران از بحران بيکاری و معيشتی کرونا . کارگران بشود

  .اند حمايت اجتماعی رها شدهها به امان خدا بدون هيچگونه  اعظمی از کارگران ازجمله ساختمانی
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چرا در ! ها شغل ثابت و قرارداد پايدار دارند؟ آيا همه سال شاغل هستند؟ گيرد؟ آيا ساختمانی شوند و نه بسته معيشتی به آنها تعلق می چرا کارگران ساختمانی نه مشمول بيمه می: وی در پايان می پرسد
  !ری کارگران را تشديد کرده، هيچ نهادی به فکر معيشت کارگران ساختمانی نيست؟شرايطی که بحران کرونا، رکود ساخت و ساز و بيکا

  

   توجهی مديريت شرکت واحد نسبت به اقدامات پيشگيرانه از ابتال رانندگان خطوط به ويروس کرونا بی  -  *

واحد در قرار دادن نايلونی کوچک مابين کابين راننده و جايگاه مسافرين در پيشگيری از ابتال  براساس شواهد و گزارشات ارسالی رانندگان به سنديکای کارگران شرکت واحد، اقدام مديريت شرکت
های  رفين تا شيشهسقف تا کف و از طاثر است و چنانچه قصد مديريت نمايش نباشد؛ بايد برای حفاظت رانندگان از ابتال به ويروس کرونا، کابين راننده با چند متر نايلون از  رانندگان به ويروس کرونا بی

  .های متعدد و نيروی کار کافی نيز دارد اين مهم به راحتی قابل اجراست با توجه به اينکه شرکت واحد تعميرگاه. بغل از جايگاه مسافرين جدا گردد

يگر از همکارانمان به اين ويروس کشنده، متاسفانه در اقدام جدا سازی راننده با توجه به جان باختن دو تن از رانندگان زحمت کش شرکت واحد دراثر ابتال به بيماری کرونا و مبتال شدن چهل تن د
ل با نايلون پوشيده شود تا با هر سرفه وعطسه ازمسافرين برای حفظ  جان رانندگان ، شرکت واحد همانطور که درعکس ارسالی به سنديکا مشخص است بجای اينکه  پشت کابين راننده بطور کام

 راننده به ويروس کرونا ندارد، آنچه ل ويروس به راننده جلوگيری شود در يک اقدام نمايشی فقط يه تکه کوچک در وسط نايلون کشيده شده است که هيچ تاثيری در جلوگيری از ابتالمسافرين از انتقا
  .دهد معلوم است مديريت شرکت واحد فقط برای رفع تکليف و ظاهر سازی و نمايش کارهايی انجام می

کش در بخش خصوصی در مخاطرات جدتر ابتال  های ملکی شرکت واحد است و رانندگان زحمت های بخش خصوصی به مراتب بدتر از اتوبوس ارتباط بايد يادآور شد که وضعيت در اتوبوس در همين
  .به ويروس کرونا قرار دارند

اندازد بلکه باعث  هايشان را بخطر می انه برای جلوگيری از از ابتال به ويروس کرونا نه تنها جان رانندگان و خانوادهها در اقدامات پيشگير توجهی دهد اين بی سنديکای کارگران شرکت واحد هشدار می
  .گسترش اين بيماری برای شهروندان هم خواهد شد

  

  ١٩بارتهران در معرض خطر ابتال به کوويد هزار کارگر ميادين ميوه و تره١٦  -  *

  .قرار دارند ١٩بارتهران به علت مراوده روزانه با جمعيت زيادی از مردم بيش از ديگر کارگران در معرض ابتال به کوويد ترههزار کارگرميادين ميوه و  ١٦

ی وضعيت خوبی نداشتيم که البته طی در روزهای ابتدايی شيوع کرونا به لحاظ امکانات بهداشت: فروردين،يکی از کارگران شاغل در يکی از ميادين تهران به خبرنگار رسانه ای گفت٢٠روز چهارشنبه 
  .کنند بارها به اينجا مراجعه می تر تره های پايين خيلی از مردم به علت قيمت. روزهای بعد کمتر شد اما همچنان به علت ارتباط گسترده با مردم درگير هستيم و نياز به لوازم بهداشتی زياد است

  .يابد بارها و ميادين شهرداری افزايش می ها را ندارند بنابراين تمرکز جمعيت در تره فروشی ستند و اين روزها توان خريد کردن از ميوهها دچار مشکالت معيشتی ه اغلب خانواده: اوافزود

  

  ووظايف دولت منجمله وزارت جهاد کشاورزی ١٩روع فصل برنجکاری،خطرابتالی کارگران،شاليکاران وخانواده هايشان به کوويد ش  -  *
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و به نظر می رسد با منع عبور و مرور وتکلهای بهداشتی از سوی دولت به جهاد کشاورزی ، کار برای شاليکارانی که از کمبود امکانات و ادوات کشاورزی رنج می برند سخت تر شده با اعالم پر«
هاد کشاورزی وارد عمل شده و با تجهيز روستاها به دستگاههای نشاگر و دروگرو ساير در چنين شرايطی الزم است که وزات ج. غير بومی ها استخدام کارگران غير بومی نيز عمال امکان پذير نيست

 يا حداقل برای تامين سالمت کشاورزان و روستاييان ، لوازم بهداشتی مورد نياز را در اختيار آنها قرار دهد تا شاليکاران. ادوات کشاورزی ، کشت مکانيزه در مناطق پرجمعيت و کم برخوردار را دهد
  ».مازندرانی عالوه بر تحمل رنج برنج ، متحمل رنج بيماری و تبعات ناشی از آن در خانواده هايشان نشوند

ند ، با رعايت ده ، کشاورزان مازندرانی مجبور هستدر شرايطی که شيوع بيماری کرونا و همه گير شدن اين بيماری در شهرها و روستاهای مازندران ، کسب و کارهای مختلف را دچار آسيب جدی کر
رعايت کامل موازين بهداشتی ، منع به کارگيری کارگران غير بومی ، فاصله گذاری در بين کارگران . پروتکلهای بهداشتی اعالم شده ، فصل جديد کشاورزی را با دلهره و اضطراب بيشتری آغاز کنند

  .وگيری از شيوع بيشتر اين بيماری در ميان کشاورزان و روستاييان دارداز جمله مواردی است که وزارت بهداشت با تاکيد بر آنها ، سعی در جل… و 

زمان آب تخت کردن اراضی شاليزاری و آغاز : گفت  يکی از شاليکاران با سابقه قائم شهرکه سالها به کشت برنج در منطقه کوهساران و روستای ريکنده مشغول است ، به خبرنگار يک رسانه محلی
  .اگر اين زمان بندی به تعويق بيفتد ، استفاده از دستگاههای نشاگر برنج تقريبا غير ممکن می گردد. ريکنده به آب چاه های کشاورزی بستگی دارد نشاء برنج در روستای

  .استفاده از کارگر و نيروی انسانی در هنگام کندن نشاء برنج از خزانه يا بانک نشا امری رايج است: وی در ادامه اظهار داشت

  :افزودگاليه از کمبود امکانات بهداشتی و توزيع ناعادالنه اقالم بهداشتی در روستاها ، از کمبود نيروی انسانی در فصل کاشت برنج خبر داد و  وی ضمن

  .مواجه می شونددر اکثر روستاهای منطقه کوهساران ، از جمله روستای ريکنده و سيف کتی و سيد ابوصالح ، کشاورزان در فصل نشاء برنج با کمبود کارگر 

  .رايط فعلی سالمتی آنها را نيز به خطر می اندازنداغلب شاليکاران به روش سنتی و دستی نشا می کنند و از اعضای خانواده خود و فاميل برای اين منظور استفاده می کنند که اين مسئله در ش

  .خزانه ، استفاده از کارگران غير بومی گريز ناپذير استبا توجه به محدود بودن زمان نشا و کوتاه بودن عمر بوته های جدا شده از 

ساقه های برنج در فاصله چند سانتيمتری از هم نشا می شوند و کارگران مجبورند برای کاشت رديفی و منظم برنج : متری کارگران در زمان نشا را غير ممکن دانست و اذعان کرد ٢وی رعايت فاصله 
متری تعداد کارگران به نصف می رسد و مساحت بيشتری به آنها واگذار می شود که اين کار زمان صرف شده را چند برابر می کند  ٢برای رعايت فاصله . م حرکت کنند، در کنار يکديگر و با فاصله ک

  .و منجر به زرد شدن و از بين رفتن بوته های جدا شده از خزانه می گردد

با توجه به تسطيح و يکپارچه سازی اغلب زمينهای شاليزاری در قائم شهر ، اگر دستگاههای نشاکار به : علمی و بهداشتی توصيف نمود و افزود وی کشت مکانيزه برنج را روشی مقرون به صرفه ،
ش هزينه ها و افزايش ميزان توليد ، از تبعات ناشی از کاهوفور و تعداد کافی در دسترس کشاورزان قرار بگيرد ، حتی شاليکاران خرد نيز می توانند از روش کشت مکانيزه استفاده کنند تا عالوه بر 

  .شيوع بيماری مصون بمانند

هزار هکتار زمين ٢٠بيش از : هکتار زمين کشاورزی ، سالها به روش سنتی برنج می کارد، گفت٤يکی ديگراز شاليکاران مازندران که در منطقه فرح آباد ساری است وعلی رغم داشتن بيش از 
  .ستاهای اطراف جاده دريا وجود دارد که صاحبان آنها به علت کمبود دستگاههای نشاگر مجبورند به روش سنتی برنج بکارندشاليزاری در رو

مالی خريد دستگاه نشاگر  توان. …شاليکاران روستاهای دينک ، چمازک ، سمندک و حاجی آباد و : او که ساکن روستای چمازک است و از مشکالت شاليکاران روستاهای مجاور خود خبر دارد،افزود
  .در روستاهای دورتر يک يا دو دستگاه وجود دارد که به دليل حجم باالی تقاضا و وسعت زمينهای شاليزاری ، نوبت به ما نمی رسد. را ندارند و در اين چند روستا حتی يک دستگاه نشاگر وجود ندارد

بنده به عنوان کسی که اولين دستگاه کمباين را در روستای چمازک خريداری : توزيع ماشين آالت کشاورزی در منطقه اظهار داشت وی ضمن گاليه از بی توجهی جهاد کشاورزی ، نسبت به خريد و
  .داختيار ما بگذار کرد ، حاضرم يک دستگاه نشاگر نيز برای نياز شاليکاران منطقه بخرم ، به شرط آنکه دولت آن را با سوبسيد و ارزان تر از بازار آزاد در
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کارگر روزمزد و ٥٠در فصل کاشت برنج ، روزانه از : اين شاليکار ساروی ، کمبود کارگر بومی و باال بودن دستمزد کارگران غير بومی را از ديگر مشکالت کشاورزان جاده دريا دانست و افزود
  .از کارگران گرگانی و بهشهری استفاده کنيمکارگر در بانک نشا استفاده می کنيم که به دليل نبودن کارگران بومی ، مجبور می شويم ٢٠

  .دستمزد کارگرانی که در محل خزانه يا بانک نشا کار می کنند حتی از اين مبالغ بيشتر است. هزار تومان است ١٥٠هزار تومان و کارگران مرد  ١٠٠دستمزد روزانه يک کارگر زن حدود 

  .کيلو کود سفيد مصرف می کنم٢٠٠در حاليکه بنده با هکتار زمين شاليزاری ، ساالنه بيش از . به ما می دهد) هاور(کيسه کود سفيد  ٢دولت و جهاد کشاورزی ساالنه فقط 

ستکش و مواد در روزهای اخير برای خريدن ماسک و د. از طرف ديگر اقالم بهداشتی در اختيار کشاورزان قرار نمی گيرد. از يک طرف به ما می گويند که پروتکلهای بهداشتی را رعايت کنيد
کشاورزانی که حتی برای خود و خانواده هايشان نمی توانند اقالم بهداشتی را تهيه کنند ، چگونه می توانند آنها را در . ضدعفونی کننده بسياری از داروخانه های ساری را زيرپا گذاشتم اما پيدا نکردم

 !اختيار کارگران قرار بدهند؟

  

  با در نظر گرفتن منافع دولت و کارفرما بپايان رسيد ٩٩شده تعيين نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال سناريوی تکراری و از پيش تعيين   -  *

کمال منافع  گرايی درجهت رعايت تمام و کار،  نمايش تعيين حداقل دستمزد کارگران توسط نمايندگان دولت و کارفرما با نام سه جانبه در آخرين ساعات شب بيستم فروردين ماه در ساختمان وزارت
هرچند که کارگران بواسطه نبود تشکل های مستقل کارگری و سنديکاها درطی چند دهه اخير فاصله . درصدی دستمزد پرونده اش بسته شد٢١کارفرما و دولت، با وجود تورم چهل درصدی با افزايش 

توان اين فاصله را ترميم کرد اما با نمايش مضحک سه جانبه گرائی که نه نمايندگان  کردن چند برابری مزد هم نمیهای زندگی،  سر به فلک کشيده و هرگز با اضافه  ترين هزينه دستمزدشان با  حداقل
يری در جامعه خرد جمعی گ خواهند به جامعه القا کنند که مرجع تصميم شان در مقابل صاحبان قدرت وسرمايه تاثيرگذار است و با اين نمايش می کارگريش منتخب جامعه کارگری است و نه تعداد رای

ها است تا بتوانند افکار عمومی جامعه را از حقايق  به باور ما انتخاب اين نمايندگان کارگری و اجازه شرکت در تعيين جلسات نرخ دستمزد ساليانه کارگران فقط نمايش و پوششی برای رسانه. است
  .شته وضعيت مشقت بار زندگی کارگران نشانگر اين واقعيت تلخ استهای گذ زيرا در طی  تمام سال. اسفبار معيشت کارگران دور کنند

ين و اقالم مورد مصرف تهيدستان و مزدبگيران،  باعث اگر نگاهی به همين سه سال گذشته بياندازيم ازبين رفتن ارزش لایر و افزايش سه برابری نرخ بنزين يکشبه،  گرانی سرسام آور امالک و زم
باختن  تعداد زيادی از  معترضين و بازداشت  های امنيتی و ضدشورش منجر به جان ها و صدها شهر درکشور شد که با سرکوب نيروی و اعتراض تهيدستان در خيابان ٩٨و  ٩۶اعتراضات دی ماه 

جای تعجب و تامل دارد که . فتاد درصد قدرت خريدشان را از دست داده اندهزاران تن ديگر که اکثر از طبقه فرودستان و کارگران و بيکاران بوده است شده و براساس شرايط بوجود آمده کارگران تا ه
اند  را امضا نکرده ٩٩هرچند که نمايندگان منتخب دولتی امسال جلسه را ترک کردند و توافق مزد . درصدی هم موافقت کرده اند١٢های گذشته با افزايش  ساز و فرمايشی کارگری در سال نمايندگان دست
  .اند که البته قطعا چون شکايات قبلی نتيجه و دستاوردی برای کارگران نخواهد داشت ر با شکايت به قوه قضائيه و ديوان عدالت اداری کنار کشيده و کوتاه آمدهو درحال حاض

کنند و حق اعتراض که تنها ابزار  وضعيت اسفبار معيشتی کارگران دور می اما اين ايفای نقش نمايندگان به ظاهر دلسوز سناريوی خوبی برای انحراف افکار عمومی است و در واقع افکار عمومی را از
   .کند تا مدتی صدای اعتراض کارگران را خاموش می.... تواند باشد را کمرنگ خواهد کرد و باز هم با خواندن نوای منتظر نتيجه باشيم قدرت و صدای کارگران در تعيين نرخ واقعی دستمزد می

های گذشته ما نه تنها هيچ  منافع صاحبان قدرت و سرمايه را به جلو ميبرند، چرا که درطی تمام سال  اين نمايندگان به اصطالح کارگری حتی در اعتراض به تعيين نرخ دستمزد همواقعيت امر اينکه  
های دولتی حکومتی رضايت داده و کارگران را با مشکالتشان  و شعارهای تو خالی از تريبون بلکه در کل به چند نوشته اعتراضی. ايم فراخوان اعتراضی و حمايتی از اعتراضات کارگران از اينها نديده

  .اند برای سالی ديگر رها کرده

هايمان و اضافه کردن  تر کردن سفره توانيم از اين شرايط اسفبار رهائی پيدا کنيم  و هرگز با کوچک های مستقل  واقعی کارگری و سنديکاها می ما کارگران تنها با اعتراضات مستمر و ايجاد تشکل
  داوود رضوی                                                           .داران را پر خواهد کرد مان  تغييری نخواهند کرد و تحمل شرايط موجود فقط جيب کارفرماها و سرمايه ساعات کاری شرايط معيشت زندگی
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  فراخوان کمپين اعتراضی انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان کامياران  -  *

شرايط اسفناک،کارگران را به حمايت از اين کمپين فرا ين وسيله به اطالع کارگران و استادکاران ساختمانی ميرسانيم،با شيوع ويروس کرونا و شرايط نامناسب معيشتی کارگران،در اعتراض به اين بد
  .نوشته و با اعضا خانواده خود عکس بگيرند و تصاوير را برای آيدی زير بفرستندگرسنگی را روی کاغذ _يعنی_معيشت_تامين_بدون_قرنطينه#کارگران ميتوانند هشتگ .ميخوانيم

@anjoman١٥ 

  هيات مديره انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کامياران

  

  :حمايت محمود صالحی فعال کارگری اهل سقز، از کمپين اعتراضی کارگران ساختمانی  -  *

  

  بل ظلم جرم استسکوت در مقا:محمود صالحی  -  *

اما در اين ميان تنها . پنهان کنند ، اين غول بی دست و پا تمام جامعه جهانی به تکاپو افتاده اند تا چند صباحی بيشتر زنده بمانند و خود را از دست اين غول بی دست و پا ١٩اين روزها با آمدن کوويد 
يک ماه است که مسئوالن ريز و درشت قوه . نمی توانند جای امن و بدور از استرس از دست اين غول بی دست و پا را برای خود بيابند زندانيان سياسی هستند که هيچ اميدی به زنده ماندن ندارد و

نکته بسيار مهم اين است . يان سياسی آزاد شده باشنداما ما که در ايران زندگی می کنيم هنوز مشاهده نکرديم که زندان. هزار نفر زندانی آزاد شده است ١٠٠قضائيه در رسانه ها اعالم می کنند که تعداد 
ر کدام از آنها بايد سالها پشت ميله های زندان سپری کنند و که سازمان ملل و کميته حقوق بشر اين سازمان به خوبی می دانند که زندانيان سياسی در تمام کشورها هيچ گونه جرمی مرتکب نشده اند که ه

بشر آن سازمان مايه ننگ  سازمان ملل و کميته حقوق بشر اين سازمان چرا در مقابل اين ظلم آشکار در حق زندانيان سياسی سکوت کرده اند؟ سازمان ملل و کميته حقوق. بپاشدکانون خانواده آنها از هم 
بلکه ابزار دست نظام های ضد بشری هستند . ازمانها هيچ ربطی به حقوق بشر ندارندسکوت سازمان ملل و کميته حقوق بشر اين سازمان، در اين شرايط، نشان از آن دارد که آن س. جامعه بشری هستند

  .ننگ بر شما باد که بنام حقوق بشر فعاليت می کنيد. که برای بقای آن نظام ها انسانها را قربانی می کنند

٢١/١/٩٩  
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   ه شيوع ويروس کروناکشتار زندانيان به دست نيروهای امنيتی در جريان اعتراض ب:عفو بين الملل  -  *

زندانی بر اثر اقدامات مهلک نيروهای امنيتی برای سرکوب اعتراضات زندانيان کشته شده باشند؛ اين اعتراضات به منظور  ٣۶رود که حدود  الملل دريافت کرده، بيم آن می بنا به اطالعاتی که عفو بين
  .شده بودها بر پا  ابراز نگرانی در مورد شيوع ويروس کرونا در زندان

اند؛ اين اعتراضات با واکنش  ها به ويروس کرونا اقدام کرده در روزهای اخير، هزاران زندانی دست کم در هشت زندان در نقاط مختلف کشور به برپايی اعتراضاتی برای ابراز نگرانی از آلودگی زندان
  .مرگبار مأموران زندان و نيروهای امنيتی مواجه شده است

دست کم در يک . زندانی منجر شده است ٣٥آور برای سرکوب اعتراضات در چندين زندان به جان باختن  کارگيری مهمات مرگبار و گاز اشک يی که از چندين منبع موثق رسيده، بهها بنا به گزارش
  .نيان بر اثر اين اقدامات جان باخته باشدرود که يکی از زندا اند و احتمال می کنندگان در اعتراضات پرداخته وشتم شرکت زندان، نيروهای امنيتی به ضرب

ها و مسئوالن ايران، به جای پاسخ دادن به مطالبات مشروع زندانيان در مورد  مشمئزکننده است که مقام«: گويد الملل، می ی خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين دايانا الطحاوی، معاون مديريت منطقه
   «.اند ر ديگر برای خاموش کردن صدای اعتراض افراد به کشتار آنان اقدام کردهمحافظت شدن در برابر ويروس کرونا، با

به نيروهای امنيتی بايد اعالم شود که . گيرندضرورت دارد که بالفاصله تحقيقات مستقلی در مورد شکنجه و جان باختن افراد زندانی انجام شود، تا مسئوالن و مسببان مورد محاکمه قرار «به گفته او 
  «.اند خودداری کنند هفاده از قوه قهريه مرگبار و غيرقانونی را بالفاصله متوقف کنند و از مجازات کردن زندانيانی که خواهان برخورداری از حق سالمت خود شداست

با وجود . درنگ و بدون قيدوشرط آزاد کنند اند بی شان به زندان افتاده آميز از حقوق متبرداری مسال ها و مسئوالن ايران خواسته است تا همه کسانی را که صرفاً به دليل بهره الملل به عالوه از مقام عفو بين
ها و مسئوالن  مقام. اند اند و صدها نفر از آنان همچنان در زندان مانده ها و مسئوالن ايرانی از آزاد کردن اکثريت وسيع زندانيان عقيدتی خودداری کرده آزاد کردن تعدادی از زندانيان در مراحل اوليه، مقام

   .پذيرتر در برابر ويروس کرونا را مد نظر قرار دهند ايران به عالوه بايد آزاد کردن زندانيان منتظر محاکمه و زندانيان آسيب

   

  با کارکردن بدون تجهيزات بهداشتی الزم  بنزين ها  هزار کارگرحداقل حقوق بگير پمپ ١٠٠خطر ابتالی   -  *

کنند اما به هر حال نبايد فراموش کرد که تمام سال  کارفرمايان، ما را با کارگران بخش درمان، اصحاب رسانه و نيروی انتظامی مقايسه می. کنيم در شرايط خطيری کار می ما«: کارگر پمپ بنزين
شود که کارفرمايان انتظار داشته باشند با وجود بيماری مثل قبل در محيط کار حاضر  م؟ نمیبگير هستي کنند اما همچنان حداقل مان حساب جداگانه باز می فشانی و شغل چطور روی جان. ايم بگير بوده حداقل

  ».شويم اما همچنان از وضعيت حداقلی معيشتی برخوردار باشيم

ها همچنان  بار و مراکز خريد مايحتاج روزانه همچون سوپرمارکت ترهها هستند که در کنار ميادين  ها اگرچه در پی شيوع کرونا کاهش پيدا کرده است اما جزو پرترددترين مکان مراجعه به پمپ بنزين
  .احتمال ابتال به کرونا در بين کارگران آنها زياد است

شوند و گاهی تا  های سوخت حاضر می کارگران روزانه در جايگاه. ها، جايی که جزو پرترددترين مراکز پخش ويروس کرونا است، در اين روزها ادامه دارد کار کارگران تا پاسی از شب در پمپ بنزين
  .کنند ساعت در روز نيز کار می ١٢
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ها  بار و مراکز خريد مايحتاج روزانه همچون سوپرمارکت ها است که در کنار ميادين تره ها اگرچه در پی شيوع کرونا کاهش پيدا کرده است اما همچنان جزو پرتردد ترين مکان مراجعه به پمپ بنزين
  .دهد ه کرونا را در بين کارگران افزايش میاحتمال ابتال ب

مرکز عرضه سی ان جی در کل  ٣٠٠هزار و  ٣جايگاه سوخت بنزين و گازوئيل و همچنين تعداد  ٨٠٠هزار و  ٣های سوخت اشتغال دارند و تعداد  هزار کارگر در جايگاه ١٠٠در سراسر کشور حدود 
  .ها نياز مبرم به ماسک و لوزام بهداشتی دارند بنزين برخی از پمپ حال با اين. کشور در حال حاضر مشغول فعاليت هستند

البته به صورت پراکنده ماسک در اختيار کارگران . کننده تهيه کرديم خيلی از ما اغلب از جيب خودمان ماسک و وسايل ضدعفونی: گويد های سنندج می بنزين يکی از کارگران شاغل در يکی از پمپ
البته جايگاه سوخت دولتی هم در سنندج وجود دارد اما وضعيت اين . های سوخت خصوصی هستند اغلب جايگاه. روز يکبار ماسک در اختيار ما قرار دادند ٢٠گذشته شايد  طی روزهای. قرار گرفت

  .های شرکت نفت خيلی به لحاظ بهداشتی بهتر است ها به علت حمايت جايگاه

توانند با افزايش ساعات کاری شيفت،  برخی کارگران می. ساعات کاری ما به دو صورت است. نظر شرکت نفت است، اغلب مزايای خيلی بهتری دارندجايگاه خصوصی دولتی که زير : افزايد او می
  .طور کامل در خانه بمانند يک روز را به

ای  اگر خانواده. کنم گيريم و در اين شرايط هر روز فرزندانم را با نگرانی ترک می حقوق را می من سه فرزند دارم؛ کمترين ميزان: گويد های خصوصی سنندج می بنزين اين کارگر شاغل در يکی از پمپ
  بازوی معيشت خود را از دست بدهد، چه بايد کرد؟

ن درباره همکاری در جلوگيری از شيوع ويروس کرونا، پيرو اطالعيه وزارت بهداشت و درما. های سوخت در کل کشور الزامی شد گيری توسط کارکنان جايگاه از روزهای ابتدايی شيوع کرونا سوخت
ها انجام و دستکش يکبار مصرف برای استفاده عموم در دسترس قرار  های عرضه سوخت، توسط کارکنان جايگاه از همان زمان مقرر شد تا فرآيند سوختگيری و پرداخت هزينه سوخت در تمامی جايگاه

  .يری و پرداخت هزينه بدون دستکش يکبار مصرف انجام نشودشود فرآيند سوختگ گرفته شود و تاکيد می

  .دهند، احساس رضايت ندارند گيری را انجام می ها وجود دارد اما کارگران به علت کمبود لوازم بهداشتی از اينکه خودشان سوخت بنزين  گيری در محل پمپ به گفته اين کارگر؛ دستکش برای سوخت

درصد کاهش  ٣٠داران سوخت کشور؛ مصرف بنزين حدود  ای که به گفته رئيس هيات امنای اتحاديه جايگاه به گونه. های سوخت کاهش يابد است تا مراجعه به جايگاه البته قرنطينه همگانی موجب شده
  .يافته است

به ويژه با اتمام عيد و حاضر شدن کارگران و کارمندان در محل کار، مراجعه . ستها همچنان زياد ا مراجعات به پمپ بنزين: گويند های خصوصی در سنندج می بنزين اين کارگر شاغل در يکی از پمپ
ها که در  بنزين در برخی از کشورها حتی گان و لباس محافظتی به کارگران پمپ. آورد همين امر احتمال تماس اين کارگران با مردم بيشتری را به وجود می. گيری نيز بيشتر شده است برای سوخت

  .هستند، اختصاص داده شده استمعرض خطر 

کنند اما به هر حال نبايد فراموش کرد  کارفرمايان، ما را با کارگران بخش درمان، اصحاب رسانه و نيروی انتظامی مقايسه می. کنيم ما در شرايط خطيری کار می: کند اين کارگر اهل سنندج تصريح می
شود که کارفرمايان انتظار داشته باشند با وجود بيماری مثل قبل در  بگير هستيم؟ نمی کنند اما همچنان حداقل مان حساب جداگانه باز می نی و شغلفشا چطور روی جان. ايم بگير بوده که تمام سال حداقل

  .محيط کار حاضر شويم اما همچنان از وضعيت حداقلی معيشتی برخوردار باشيم

  فروردين ٢١بخشی ازيک گزارش رسانه ای شده بتاريخ 

  

  شعارها و وعده های توخالی مسئوالن طراز اول کشور و وضعيت دردناک کارگران روز مزد  -  *
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گويند برای حفظ جانتان در خانه بمانيد، اما کسی از خود  گذرد، نگرانی بابت سالمتی خودم برايم معنايی ندارد، مسئوالن مدام به ما می تا زمانی که معاش فرزندانم به سختی می« :کارگر روزمزد
  »آور اين روزها، چگونه با جيب خالی در خانه بماند؟ های سرسام پرسد يک کارگر با چند فرزند و هزينه مین

ن افراد بسيار حادتر شرايط زندگی اي: ميدان کارگران فصلی اروميه با  بيان اينکه بسياری از کارگران قرارداد ثابت و  حقوق مشخصی ندارند می گويد زياب دمحمزاده يکی ازکارگران روزمزد حاضر در
  .بوده و مشکالت خانوادگی در ميان آنان بيشتر از ساير اقشار نمايان است

ها به صورت قراردادی کار  های کوچک و رستوران و کارگران شاغل در کارگاه  چی، پيک موتوری، کارگر ساختمانی، مسافرکش چون پادويی، دستفروشی، نظافت وی با ذکر اينکه مشاغلی هم
تر از بقيه  شان بغرنج خاطر شرايط نام برای دريافت بيمه بيکاری استفاده کنند و به همين توانند از مزيت ثبت متأسفانه اين افراد به خاطر نداشتن قراردادهای طوالنی مدت و رسمی نمی: ند،می افزايدکن می

  .است

قرار بود دولت :شود می گويد هايشان خرد می درآمد در اين مصيبت استخوان ير تمام دنيا شده است،اما قشر ضعيف و کمگ توحيد عمرزاده کارگر ديگری با بيان اينکه کرونا مصيبتی است که گريبان
  .ندکن یای را در اختيار اقشار کارگری قرار دهد اما متأسفانه در اين رابطه کار خاصی صورت نگرفته و بسياری از کارگران شرايط سختی را تحمل م های حمايتی ويژه بسته

گری، فروش  چون خودکشی، افزايش تکدی ها نداشته باشد، امکان بروز مشکالتی هم ای برای وضعيت اين خانواده اگر دولت چاره: بهمن رحيمی صحبت های همراهش را از سر می گيرد و می گويد
  .گيرد تری از کرونا داشته و قربانی بيشتری می های جدی يبها چه بسا آس وسايل خانه و يا هر اقدامی که به حفظ خانواده کمک کند بيشتر شده و اين آسيب

ن سال با شيوع بيماری کرونا درست در زمانی که اوج کار اين شغل بود، متأسفانه به دليل اينکه افراد احساس خطر کردند سفارشات و کارهای پايا: دمحم دودکانلو که کارش نقاشی ساختمان است می گويد
  .باعث شد که درآمد نقاشان نيز به مانند ديگر کارگران فصلی نابود شود تعطيل شد و اين اتفاق،

نيز  انسان شريفی بود و اجاره يک ماه   خانه بهاء مراعات حالمان را بکند، صاحب با شيوع کرونا و تعطيل شدن کار مجبور شديم از صاحب خانه بخواهيم تا نسبت به پرداخت مبلغ اجاره: وی می افزايد
  .ما طلب نکرد، اما با ادامه اين روند و نداشتن کار و درآمد مجبور شديم خانه را تخليه کنيم و به منزل پدر همسرم برويم اول را از

گذرد، نگرانی  عاش فرزندانم به سختی میتا زمانی که م: يدحسين رحيمی کارگرد سالخورده ای که از نبود کار بسيار غمگين شده در پاسخ به سوال خبرنگاررسانه ای که چرا در خانه نمانده ايد  می گو
آور اين روزها، چگونه با  های سرسام پرسد يک کارگر با چند فرزند و هزينه گويند برای حفظ جانتان در خانه بمانيد، اما کسی از خود نمی بابت سالمتی خودم برايم معنايی ندارد، مسئوالن مدام به ما می

  جيب خالی در خانه بماند؟

ه بر دريافت نکردن بسته های معيشتی که داخت بسته های معيشتی نيز بخش زيادی از اين کارگران بسته دريافت نکرده اند و گزارش ميدانی هم حاکی از اين است که اين کارگران عالودر دوره پر
  .ا و باز هم بسته حمايتی دولت در هنگام شيوع  اين ويروس نشده اندچندماهی است دولت بعد از گرانی بنزين پرداخت می کند، مشمول دريافت بيمه بيکاری در آسيب ويروس کرون

  

  بهبود يافته را برای دريافت هزينه چهار ميليون و صد هزارتومانی گروگان گرفت ١٩بيمارستان کوثر کرج کوويدی   -  *

  .ارتومانی صادر شده و بخشی از اين مبلغ توسط خيرين و بخشی هم توسط بيمار پرداخت شده استبر خالف ادعای اوليه رئيس بيمارستان کوثر برای بيمار کرونايی فاکتور چهار ميليون و صد هز

  .انتشار فيلمی از يک بيمار کرونايی در بيمارستان کوثر کرج حاشيه های زيادی در فضای رسانه ای کشور ايجاد کرد
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بهبودی کامل به دليل عدم توانايی در پرداخت هزينه های بيمارستان بيش از يک هفته است که اجازه خروج از بيمارستان را کليپی که در آن  فرد بيمار مدعی شده بود بعد از طی کردن روند درمان و 
  .ندارد و حتی در روزهای اخير وعده عذايی هم به وی داده نمی شود

رها در رسانه ها اعالم کرده اند تمام خدمات درمانی مربوط به ويروس کرونا رايگان است و تمام مراکز اين در حالی است که سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و مسؤوالن وزارت بهداشت بارها و با
  .درمانی اختصاص داده شده به کرونا موظف به رعايت اين دستورالعمل هستند

ادعای اين بيمار کذب است و هيچ مبلغی تحت هيچ عنوانی از بيماران کرونايی در اين : داشت وگو با خبرنگار رسانه ای، در رابطه با اين کليپ اظهار احمد مهدوی، رئيس بيمارستان کوثر کرج در گفت
  .شود بيمارستان دريافت نمی

روند درمانی اين فرد بوده و در طول مراحل درمان هم مددکار بهزيستی در جريان : مهدوی با بيان اينکه فرد مذکور تحت حمايت و حضور مددکار بهزيستی در اين بيمارستان بستری بوده است، گفت
  .ادعاهای مطرح شده در فيلم به هيچ عنوان صحت ندارد

ش نشان دهد اما محتوای منتشر شده در اين جوابيه با ادعای فشار افکار عمومی و مطالبه رسانه ها از دانشگاه علوم پزشکی البرز موجب شد بيمارستان کوثر در قالب جوابيه ای نسبت به اين کليپ واکن
ار ميليون و صد هزار تومانی صادر شده و بخشی از اين اوليه رياست اين بيمارستان بسيار متفاوت است و نشان می دهد بر خالف ادعای اوليه رئيس بيمارستان کوثر برای بيمار کرونايی فاکتور چه

  .رين بخشوده شده استمبلغ توسط خيرين و بخشی هم توسط بيمار پرداخت شده و بخشی از مبلغ هم با پادرميانی خي

فروردين بيمار  ١٨تا  ١٣گزارشی که تيم تحقيقاتی ما و همچنين قاضی پرونده تهيه کرده است مويد تخلف بيمارستان است و از : حسن اينانلو معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز  بيان داشت
  .و ما مجموعه مديريت بيمارستان را روز چهارشنبه به دادگاه معرفی کرديم را به خاطر پرداخت نکردن هزينه در بيمارستان نگه داشته اند

ستان و کادر درمانی و کارمندان بيمارستان اين بيمارستان دولتی است اما در قالب فرايندی در دوره مديريت قبلی علوم پزشکی البرز به يک شرکت خصوصی واگذار شده است و رئيس بيمار: وی افزود
   .کنيم کنند و ما هزينه ای را به آن ها پرداخت می بيمارستان طبق قرارداد کار می. خصوصی تعيين می کند و علوم پزشکی البرز عزل و نصبی در آنجا ندارد را همان شرکت

  .ع تخلف ما بتوانيم عزل و نصبی در آنجا داشته باشيمهای خصوصی و کلينيک های درمانی است و اينطور نيست که به مجرد وقو نظارت ما بر اين بيمارستان مانند بيمارستان: وی افزود

ارتی همين استان هم منعقد شده است و اين قراردادها از جمله قراردادهای بسيار مساله دار است و مفاد مساله داری در قرارداد گنجانده شده و متاسفانه تحت نظارت نهادهای نظ: اينانلو اظهار داشت
  .موجب شده آبروی استان برودگريبان همه مان را گرفته و 

 ما طبق قراردادمان زمانی می توانيم با اين شرکت در رابطه با مديريت بيمارستان فسخ قرارداد بکنيم که سه بار اخطار کتبی دريافت کرده: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز ادامه داد 
  .قبل از ورود ويروس کرونا به کشور  به اين بيمارستان اخطار کتبی داده شده است و اين دومين اخطار است تا االن يک مورد بابت دريافت های غيرقانونی. باشند

  .اقدام کند تواند در رابطه با فسخ قرارداد با اين شرکت شود و اين هيات می ای با حضور دادستان  و استاندار البرز برای رسيدگی به تخلفات تشکيل می کميته چهار نفره: اينانلو افزود

  فروردين ٢١گزارش رسانه ای شده بتاريخ 

  

  ٩٩بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران پيرامون تعيين دستمزد سال   -  *
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ارگری به بهانه وضعيت و شرايط اکز توليدی و کدر شرايطی که شيوع گسترده و فراگير بيماری کرونا سالمت و جان همه مردم را به مخاطره انداخته و دولت از تعطيل نمودن کارخانجات و مر
س از ماهها کش و قوس ، در تعرضی تمام عيار به نابسامان اقتصادی موجود که کارگران و زحمتکشان هيچ نقشی در بوجود آمدن آن نداشته و ندارند طفره می رود ؛ سرانجام شورای عالی کار پ

  .تومان تعيين کرد ١٨٣٥٠٠٠را مبلغ  ٩٩ارگران برای سال معيشت و زندگی طبقه کارگر و در اقدامی تحقيرآميز حداقل مزد ک

  .رقمی که نشان ميدهد در محاسبه حقوق و دستمزد ، تأمين هزينه های واقعی زندگی خانواده های کارگران در نظر گرفته نشده است

تومان اعالم کرد در حاليکه نرخ واقعی سبد معيشت خانوار  ٤٩٤٠٠٠٠سبد معيشت خانوار را درصد و شورای عالی کار ميزان  ٤١مرکز آمار ايران نرخ رسمی تورم را  ٩٨در روزهای پايانی سال 
الم ارگران با محاسبه حداقلی، رقمی را تعيين و اعميليون تومان برآورد ميشد ، اما اکنون شاهد آن هستيم که همين شورا در اقدامی بی شرمانه و در راستای تعميق هرچه بيشتر بردگی مزدی ک ٩حدود 

  .د هزينه خانوار را هم پوشش نخواهد دادنموده که هيچگونه تناسبی با واقعيت زندگی جهنمی و فالکت بار ما کارگران ندارد بگونه ای که رقم تعيين شده حتی يک پنجم نرخ واقعی سب

يوالی فقر و گرسنگی را بيش از پيش بر زندگی ما کارگران و مزدبگيران تحميل و مستولی رکود شديد اقتصادی،سقوط ارزش پول،جهش چندين برابر و سرسام آور قيمت کاالها و تورم کمرشکن ؛ ه
  .نموده و حق برخورداری از يک زندگی انسانی و شرافتمندانه را از ميليونها کارگر سلب کرده است

ت ساز خود مزد خفت باری برای ما کارگران تعيين نموده که بی شک نتيجه آن فقر و درماندگی در چنين شرايط اسفباری ، دولت حامی سرمايه به کمک شورای عالی کار و نمايندگان تشکل های دس 
  .بيشترو مرگ تدريجی مان خواهد بود

حث و جدل بود و حتی طرح واهی نگی اجرای آن باز ماه ها پيش که زمزمه موضوعاتی انحرافی نظير تعيين دستمزد منطقه ای و تعيين مزد بر اساس فعاليت مطرح و مدت ها بر سر چرايی و چگو
  .ل جديد گامی به عقب و مصيبت بار خواهد بودفريز کردن دستمزد کارگران تا بعد از فروکش کردن بحران کرونا طرح گرديد واضح بود که سناريوی از پيش ترسيم شده برای تعيين دستمزد سا

د کارگری و در تقابل با منافع کارگران بوده که موضوع تعيين دستمزد را صرفا به نفع نظر دولت سرمايه دار صحنه گردانی از نگاه ما کارگران شورای عالی کار يک ائتالف و سازوکاری بشدت ض
  .می نمايد

  کارگران و همکاران عزيز در سراسر کشور

  .ما را به بردگی کشانده و نان از سفره خالی ما برباينداعالم جنگ و دشمنی از سوی کسانی است که تالش دارند بيش از هر زمان ديگری  ٩٩رقم تعيين شده دستمزد سال 

  .ه متحدانه استتنها راه پيش روی ما برای نجات زندگی مان که در چنگال دولت سرمايه دار و حامی کارفرما گرفتار شده است فقط و فقط در اعتراض و مبارز

  .هايمان ، اعتراض و اعتصاب را حق بديهی خود و تنها راه خالصی از روند بردگی مطلق می دانيم ما کارگران در مقابل اين هجمه آشکار به زيست و معاش خود و خانواده

زلت انسانی ی چندين برابر زير خط فقر را در خور شأن و مناتحاديه آزاد کارگران ايران ضمن اعالم مخالفت شديد خود با نرخ دستمزد بی شرمانه تعيين شده، اعالم ميدارد که طبقه کارگر ايران زندگ
  .ميليون ها کارگر و خانواده های آنان استفاده خواهد کردخانواده های کارگران و مزد بگيران ندانسته و بنابراين از همه توان و ظرفيت های خود برای تحقق خواسته ها و مطالبات انسانی و به حق 

  ٩٩فروردين  ٢٢ - اتحاديه آزاد کارگران ايران

  ماست_مسلم_حق_منزلت_معيشت
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  .٩٩بيانيه تشکلها و گروه های فعالين کارگری در مورد افزايش دستمزد سال   -  *

  .درصدی حداقل مزد را تصويب و اعالم کرد ٢١شب بيست و يکم فروردين بعد از سه هفته از آغاز سال جديد، شورای عالی کار ميزان 

به حدی زياد بود که ارگان های دولتی و حکومتی با هزار ترفند، دستکاری ارقام و اعداد و  ٩٨تورم سال . ر تومان رسيدهزا ١٨٣٥به ٩٩درصدی افزايش مزد، حداقل حقوق برای سال  ٢١با تصويب 
اما بی شرمانه و با وقاحت تمام با . ددرصد را اعالم کنند تا بتوانند دستمزد را فريبکارانه در ظاهر هم شده، هم سطح با آن تعيين کنن ٤١دروغگويی و بی شرمی هر ساله خود نتوانستند رقمی کمتر از  

  .درصد کمتر از ميزان تورم دستکاری شده خود موافقت کردند ٥٠درصدی مزد،  ٢١افزايش 

م محروم و کارگران را به وجود چنين تورم مهلکی که عموم مرد. درصدی حداقل مزد، قبل از هر چيز بيانگر وجود تورم خيلی باالی صدها درصدی است ٢١درصدی و تصويب  ٤١اعالم نرخ تورم 
  .اقل مزد را تصويب کنندفغان آورده است، اجازه به مقامات دروغگو نداد که نرخ تورم را تا حدی کم اعالم کنند تا بتوانند مانند ساليان گذشته، به ميزان آن حد

  .بيشتر از اين را ندارد در نتيجه چاره ای نداشتند جز دريدن کامل پرده شرم و حيا و عمال اعالم کنند که کارگر حقی

، کشيده شدن عمدی ويروس کرونا به داخل کشور باعث شده است که قيمت اقالم ضروری زندگی سريعتر و سرسام آورتر افزايش يابد و زندگی ٩٨عالوه بر گرانی و تورم صدها درصدی طی سال  
  .کارگران و اکثريت مردم را تباه تر کند

کز کارگری نيستند، يطی که مسئوالن دولتی و حکومتی به خاطر نيازشان به پول برای هزينه کردن در امور غير مرتبط با زندگی مردم، حاضر به تعطيل نمودن مرامقدار دستمزد تصويب شده در شرا
   .يک اعالم حکومتی مبنی بر فدا و فنا کردن ده ها ميليون انسان است

در بيانات روحانی به . به صراحت می گويد که نياز شديد به توليد و درآمد دارند. تعطيل کردن کار و تامين زندگی مردم تا رفع بحران را ندارند سران دولت و از جمله روحانی آشکارا می گويد که توان
آشکارتر از اين نمی شود ! اما کار را تعطيل نکند رئيس دولت حاضر است حتی دو ميليون نفر را قربانی کند،. جان کارگران است ظشود، حف تنها چيزی که به عنوان ضرورت در موردش گفته نمی

   ! سياست و طرح ضد انسانی برای قتل عام در جامعه را رونمايی کرد

  .شده اند و درگير گرانی و بيماریتا حاال خيلی از کارگران و خانواده های آنها مبتال به کرونا شده و صدها هزار کارگر در اثر کرونا از کار اخراج گرديده، و بی درآمد 

همچنين با اقدام به اعتصاب عمومی خواهان تعطيلی مراکز کارگری تا پايان بحران . ميليون تومان مورد اعتراض همه کارگران قرار گيرد ٩بايد با خواست حداقل حقوق  ٩٩تصويب حداقل دستمزد سال 
  .ناشی از کرونا گرديده و دولت را ناچار به پرداخت کامل حقوق نمائيم

  ن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاهانجم- ١

  سنديکای نقاشان البرز - ٢

  گروهی از خبازان مريوان - ٣

  گروهی از فعالين کارگری سنندج - ٤

  

  :١٣٩٩پيرامون دستمزد کارگران سال  يادداشتی از  علی نجاتی، کارگر بازنشسته،عضو سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه  -  *
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   ن تپيدنوبت به ما که رسيد ، آسما

  . دما پيشتر اعالم داشتيم تعيين نرخ دستمزد بايد پاسخگوی نياز مندی ها، انتظارات و هز ينه جاری و ساری زندگی کارگران و مزدبگيران باش 

اعالم شده است و ديگر " درصد تورم " بلکه با  توجه به "  اسب با تورممتن" در بند يک، افزايش مزد نه  ۴١قانون کار ندارد،چرا که در ماده  ۴١اوال  تعيين مبلغ و مزد کارگران هيچ سنخيتی با ماده  
از خط فقر قرار خواهد گرفت؛ بر اين اساس تعيبن دستمزد ها  اينکه چون مزد پايه بسيار پايين است حتی با لحاظ کردن درصد واقعی تورم ، باز هم دستمزد کارگران و مزد بگيران چندين مرتبه پايين تر

  .نماينده گان واقعی و مستقل کارگران در تشکل های مستقل آنها و بر پايه قرارداد های جمعی تعيبن شود بايد توسط

رفرمايان ، نمايندگان يعنی کا بعد از يکماه تاخير ُرخ داد، نمايانگر اين صحنه آرايی است نمايندگان دولت به مثابه بزرگترين کارفرما و نمايندگان بزرگ سرمايه داری ٩٩آنچه در شب بيستم فروردين
  .ميم بگيرنديعنی نمايندگان سه گروه به اصطالح کارگری را دوربزنند و به ماشين رای متوسل گردند تا حول مناقشه آميزترين موضوع زندگی طبقه ما، تص" شورای عالی کار" خود برگزيده 

ب انگيز است که وزير کار دمحم شريعتمداری  بعد از اعالم مزد، بدون حضور و رضايت کارگران، جلوی دوربين اعجا. را برای اجراء ابالغ شد ١٣٩٩درصدی دستمزد سال  ٢١ی افزايش  مصوبه
  .همين حد نشان داد که اوضاع چقدر وحشتناک است! های زندگی کارگران نيست درصد از هزينه ۵۵کند؛ که مزد تعيين شده حتی قادر به تامين  ها اعالم می رود و به رسانه می

  .ه تعيين شد خود مبنای ريتم حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی و مبنای تصميم گيری بنگاه های خرد و کالن کشور استآنچ

ين حِق بسيار حداقلی به اگر ا. شود های رسمی و قانونی شناخته شده در قانون کار نيز ديگر به رسميت شناخته نمی رسد حق مشارکت کارگران در تعيين سرنوشت خود، در حد همان تشکل به نظر می
  .داد شد، دولت هيچ گاه تن به تعيين دستمزد بدون توافق نمايندگان واقعی کارگران صورت نمی رسميت شناخته می

عده ای را هم راهی . را از کار بيکار کرديد  بخش وسيع کارگران ما. اعجاب انگيز است که   همين شما بوديد که صنعت نيشکر  را به ثمن بخس در کمترين بهاء ايی به بخش خصوصی واگذار کرديد  
   . ، آنرا هم از دست مان خارج کنيد ما را که حافظ منافع خود و هم طبقه ی مان بوديم ، پرونده دار کرديد و به زندان کشانديد تا همين يک لقمه نانی را که بدست مان ميرسد. زندان کرديد 

بافند، آيا برای کارگران چاره  برند و می کنند و خودشان می ، بارديگرنشان داد وقتی نمايندگان به اصطالح کارگری خود برگزيده را به هيچ حساب می ٩٩ حادثه صورت گرفته درشب بيستم فروردين ماه
    ای جز متشکل شدن و حق خواهی چيزی باقی می ماند؟

کارگر از توليد، حداقل سهم مان از سود، حداقل سهم طبقه مان از ثروت حاصله، حداقل سهم کارگر ازتوليد حاصله  را  اگرکارگران يک صدا می گفتند ما عالوه برحداقل دستمزد ،خواهان حداقل سهم
د که پاسخ تان  ، زندان و ا محاسبه کنيد، معلوم نبوبرای هر سال مان در وضعيت دشوار امروز تحريم امپرياليستی و ورشکستگی صنايع خصوصی و تعطيلی کارخانجات و واحد های توليد را نيز با م

   پرونده سازی برای مان چه سودی را به همراه می داشت؟

اگر ويروس کرونا جان صدها و هزاران تن را در جهان سرمايه داری و ايران ما هرروز می گيرد، دستمزد حداقل اعالم شده  دولت : می خواهم بعنوان يک کارگر بازنشسته نيشکر هفت تپه اعالم بدارم
   !زندگی نسل های متوالی کارگری انجام می دهند رفرمايان طی دو روز گذشته ؛همين کار را در سطح ده ها ميليون کارگر و اعضای خانواده هايشان نه طی چند هفته يا چند ماه، بلکه در طولو کا

اين مبارزه بويژه در شرايط کنونی که سرمايه داران هارتر از هميشه به . رو و مبارزه متحدانه استبرای ما کارگران يگانه ابزار برای بدست آوردن مطالبات واقعی و مسلم خود، تشکل مستقل و پيش
  .سطح زندگی کارگران هجوم آورده اند ضرورت دارد

  علی نجاتی کارگر بازنشسته سنديکای نيشکر هفت تپه

٢٢/٠١/١٣٩٩  
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  ييه، پيرامون شرايط  دربندان معلم و معلم دربند دمحم حبيبیتشکل صنفی فرهنگيان سراسر کشور به رياست قوه قضا ١۵ی  نامه  -  *

  رياست محترم قوه قضاييه،جناب آقای رئيسی با سالم

يروس و تلفات ناشی از آن ها برای جلوگيری از گسترش اين و ها و دولت ی جهانيان را تحت تاثير قرار داده و حکومت دانيد در شرايط ويژه کنونی که شيوع ويروس مهلک کرونا همه گونه که می همان
  .توان به دستورات مربوط به آزادی و مرخصی زندانيان اشاره کرد اند، در کشور ما نيز اقداماتی برای کنترل اين بحران انجام گرفته است که از آن جمله می ايی انديشيده جانبه تدابير همه

هنوز بسياری از زندانيان سياسی . ی آنها کافی نبوده است ده، اما مطمئنا برای کاهش نگرانی و آالم بخشی از هموطنان و خانوادهترين کارها بو اين اقدامات اگرچه در شرايط سخت کنونی جزو ضروری
در معرض خطر ابتال به اين ويروس خطرناک  کماکان در زندان و... و عقيدتی از اقشار مختلف اجتماعی، مانند معلمان، وکال، فعاالن حقوق بشر، نويسندگان، کارگران و حتی زندانيان عادی، مالی و 

  .ی آنها به همراه داشته است ها و فشار زيادی را برای افراد زندانی و خانواده باشند که در کنار ساير مسائل، نگرانی می

  .شنويم و اميدوار می شويم ی قضاييه، از گسترش دامنه شمول مرخصی به زندانيان ديگر می شايد با درک همين معضل است که از زبان سخنگوی قوه

آنچه مورد انتظار . ر معرض خطر قرار داردتوان از فعال صنفی ، معلم زندانی ، دمحم حبيبی نام برد که با وجود وضعيت نامساعد جسمی و ابتال به بيماری ريوی همچنان در زندان و د در اين ميان می  
و نسبت به آزادی و يا حداقل مرخصی ساير زندانيان سياسی و حتی عادی که حضورشان در   تر آزاد و يا حداقل به مرخصی اعزام شوند عاست، افرادی نظير حبيبی با دستور صريح شما هر چه سري

ترين حقوق انسانی را به خطر  ای يکی از پايهانجام شود و به اين وسيله از بروز اتفاقات ناگواری که ممکن است حق حيات به عنوان ) فوری(جامعه خطری برای امنيت مردم ايجاد نمی کند، اقداماتی 
طور اخص، دستگاه قضايی در ايران نسبت به حفظ سالمت تمامی شهروندان، به ويژه زندانيان،از احساس  اندازد، پيشگيری شود و اين باور به شدت سست شده در افکار عمومی، که حاکميت و به

  .پذيرد که دستگاه قضايی با جديت کافی وظايف قانونی خود را به اجرا در می آوردمسئوليت کافی برخوردار است، اندکی تقويت شود و ب

  با سپاس از اقدامات پيشگيرانه شما

   : امضا کنندگان

  )تهران(کانون صنفی معلمان ايران_١

  سقز و زيويه/ انجمن صنفی معلمان کردستان_٢

  کانون صنفی فرهنگيان گيالن_٣

  مريوان /انجمن صنفی فرهنگيان کردستان_۴

  کانون صنفی فرهنگيان اسالمشهر_۵

  کانون صنفی فرهنگيان شهررضا_۶

  هسته صنفی فرهنگيان استان مازندران_٧
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  کانون صنفی فرهنگيان استان بوشهر_٨

  کانون معلمان همدان_٩

  کانون صنفی فرهنگيان اليگودرز_١٠

  کانون صنفی فرهنگيان يزد_١١

  کانون فرهنگيان استان اصفهان_١٢

  ن صنفی فرهنگيان استان قزوينکانو_١٣

  کانون صنفی مستقل فرهنگيان استان آذربايجان شرقی_١۴

  کانون صنفی معلمان کرمانشاه_١۵

  

ين انجمن توسط وزارت و مصادره کانال تلگرام ا» قرنطينه بدون تامين معيشت يعنی گرسنگی«کمپين اعتراضی  صنفی کارگران ساختمانی کامياران درباره  بيانيه جمعی از اعضای انجمن  -  *
  اطالعات 

ا ما  اند، لذ را مسدود کرده) بقيه مديرهای کمپين و کانال رسمی انجمن(ها اند  و ادمين صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامياران را پس نداده از آنجايی که گوشی مدير گروه کمپين و کانال انجمن«
خواهيم که از گروه تلگرامی  اند می از اين طريق از همه کارگرانی که به گروه کمپين پبوسته. اين حرکت وقيح نهادهای امنيتی را افشا و محکوم کنيمتوانيم از طريق کانال و گروه کمپين خودمان  نمی

  ».کمپين خارج شوند چرا که به صورت کامل گروه تلگرامی و کانال انجمن در اختيار وزارت اطالعات است

  :متن بيانيه

  .صنفی کارگران ساختمانی شهرهای مختلف و اعضای تشکالت مستقل کارگری های های کارگری، اعضای انجمن هکارگران، خانواد

و ما را حمايت های مختلف همراه و پشتيبان اين کمپين بوديد  جواب مثبت داديد و  به شيوه) قرنطنيه بدون تامين معيشت يعنی گرسنگی(سرنوشتان عزيز، شما طی چند روز اخير به فراخوان کمپين هم
  .کنيم فشاريم و هزاران گل را تقديمتان می هايتان را به گرمی می تک شما عزيزان تشکر و قدردانی کنيم و دست کرديد، جا دارد از  اين طريق از تک

هر حرکتی که کارگران و خانواده هايشان متحدانه و مستقل در دفاع از خود و  خواهی کارگران را ندارد و داری حاکم تاب و تحمل هيچ گونه اعتراض و حق شک اين بار هم ثابت شد که سيستم سرمايه بی
   .حتی اگر آن حرکت انتشار يک عکس اعتراضی هم باشد. اعتراض به وضعيت معيشتی خود انجام دهند را سرکوب خواهد کرد

سرنوشتانمان بار ديگر اين کمپين اعتراضی را شروع کنند به اين اميد که بتوانيم با اتحاد و انسجام  فقا و همبدون شک اين سرکوب، پايان اعتراض و کمپين نخواهد بود و اميدواريم در شهرهای ديگر ر
  .را به دولت تحميل کنيم" تامين معيشت"خود خواست 
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کارگران ساختمانی کامياران آقای عرفان فخری توسط نهادهای   نال انجمنشب بعد از قفل گروه کمپين، مدير گروه کمپين اعتراضی و  مدير کا نصف ١٢شنبه ساعت  رفقا و حاميان کمپين ديروز پنج
چند عضو ديگر انجمن نيز احضار  و بازجويی شده و تحت فشار قرار . صبح بازداشت و مورد بازجويی قرار گرفتند ۵امنيتی احضار و و همراه دو تن ديگر از اعضای هيئت مديره انجمن تا ساعت 

ی پايان کار کمپين  ها ديگر کمپين، وزارت اطالعات کامياران بيانيه با گرفتن گوشی تلفن همراه از مدير گروه کمپين و کانال انجمن  از سوی اداره اطالعات و مسدود کردن ادمين گيرند که در نهايت می
  .کنند ای اعالم می را به صورت مفتضحانه

چرا که به برای شروع به کار کردن کمپين و اعتراض کارگران در هر سطحی نياز به کسب اجازه از نهادهای . اين کمپين نبوده و نيست يشان از بدون شک اين بيانيه جواب حمايت کارگران و خانواده
   .های مسئولين هيچ ضمانتی و اعتباری ندارد چرا که خواست ما خواستی سراسری و طبقاتی است و وعده. امنيتی ندارد

ا ما  اند، لذ را مسدود کرده) بقيه مديرهای کمپين و کانال رسمی انجمن(ها اند  و ادمين صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامياران را پس نداده ين و کانال انجمناز آنجايی که گوشی مدير گروه کمپ
خواهيم که از گروه تلگرامی  اند می ق از همه کارگرانی که به گروه کمپين پبوستهاز اين طري. توانيم از طريق کانال و گروه کمپين خودمان اين حرکت وقيح نهادهای امنيتی را افشا و محکوم کنيم نمی

  .کمپين خارج شوند چرا که به صورت کامل گروه تلگرامی و کانال انجمن در اختيار وزارت اطالعات است

  صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامياران جمعی از اعضای انجمن

  

  :داقل دستمزد ، معلمان شاغل در بخش خصوصی ، خريد خدمتی و مربيان پيش دبستانیقابل توجه معلمان مشمول ح  -  *

  بيانيه اعتراض به مصوبه ی غيرقانونی حداقل دستمزد، مطالبه لغو آن و برقراری مذاکرات برای رسيدن به مزد عادالنه

را امضا  ٩٩درصدی دستمزد کارگران در سال  ٢١دون جلب نظر و توافق نمايندگان کارگری، صورتجلسه افزايش در نيمه شب بيستم فروردين ماه، نمايندگان دولتی و کارفرمايی شورای عالی کار، ب
لسه، ايی نشدند و بدون امضای صورتجنمايندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قريب به چهل ساعت مذاکره و چانه ز نی، حاضر به پذيرش نظرات کارفرمايان و دولت کارفرم. کردند

  .نشست را ترک کردند

در جلسات رسمی کميته ) سبد هزينه ی خانوار(درصد است و عالوه برآن، نرخ سبد معيشت  ۴١بيش از   ٩٨، تورم سال ٩٩چگونه در شرايطی که براساس اعالم بانک مرکزی در يازدهم فرودين ماه 
لتی و کارفرمايی، پای اين رقم را امضا کرده اند، ساختار معيوب و ناکارآمد شورای عالی کار، به صورت دوجانبه و بدون در هزار تومان تعيين شده و نمايندگان رسمی دو ٩۴٠ميليون و  ۴دستمزد، 

قانون کار و  ٤١تنها با بند دوم ماده درصدی دستمزد، نه  ٢١افزايش ! درصدی افزايش دستمزد کارگران می کند؟ ٢١نظر گرفتن سه جانبه گرايی مورد نظر سازمان بين المللی کار، اقدام به تعيين نرخ 
درصد برای افزايش مزد کارگران نشان می دهد که  ٢١نيز تعارض جدی دارد؛ تعيين نرخ ) ٤١موضوع بند يک ماده (نرخ سبد معيشت خانوار همخوانی ندارد بلکه با معيار حداقلی نرخ تورم رسمی 

   .برای دولتی ها، قانون کار ورق پاره ای بيش نيست

. ده بزرگترين و قدرتمندترين جناح کارفرمايی کشور استساختار معيوب شورای عالی کار در ايران، دولت بازيگِر نقش ميانجی و واسطه ميان کارگران و کارفرمايان نيست و نمايندگان دولتی، نماين در
يطرف دولت، بلکه در مقابل شش نماينده سرمايه داران و گروه های ذينفع در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه با اين حساب، سه نماينده کارگری، نه در مقابل سه نماينده کارفرما و سه نماينده ی ب

نی، به عنوان خروجی ده ی اجماع،  به صورت غيرقانوزنی و مذاکره هستند و بديهی است هر زمان که قافيه بسيار تنگ آيد، اين شش نماينده، نظرات مشترک خود را با کنارگذاشتن اصل پذيرفته ش
و بازنشستگان بر سر آن  اصالح اساسی ساختار شورای عالی کار و باال بردن وزن کارگران در اين ساختار، يک مطالبه اساسی است که در اين برهه زمانی همه کارگران. جلسه به جامعه عرضه کنند

   .توافق دارند
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سازمان بين المللی کار  ٩٨و  ٨٧ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ايران از حق تشکل يابی مستقل براساس مقاوله نامه های ما امضاکنندگان بيانيه، قبل از هرچيز خواستار اصالح 
درصدی دستمزد به هيچ وجه وجاهت  ٢١فزايش ريم که اهستيم و ضمن حمايت از عملکرد نمايندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذيرش پيشنهادات ناعادالنه و غيرقانونی کارگران، اعالم می دا

هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای  ٩۴٠ميليون و  ۴قانونی ندارد؛ بايد خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعايت سه جانبه گرايی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم 
زينه تمزد کمتر از رقم توافق شده ی سبد معاش، در بحران فعلی کرونا که موجب بيکاری نيروی کار در مقياس وسيع  و افزايش قابل مالحظه  در ههر نوع افزايش دس. چانه زنی، از سر گرفته شود

عملکرد نمايندگان کارگری جلسه، خواستار  ما ضمن ابراز تشکر از. های زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذيرفتنی نيست و بی شک اعتراض همه را در پی خواهد داشت
  .برقراری مجدد  مذاکرات مزدی و تعيين دستمزد براساس محاسبات سبد معاش هستيم

  :لينک امضای پتيشين

responses#true=requested_edit?viewform/FQ٨Bfm١k٤x٨Xw٦ClStM٤zNCBr٩ECX-٥LggB١xWrb٢WV١/d/forms/com.google.docs://https 

 

  تن از کادر درمان فداکار و شرافتمند سراسر کشور که در مقابله با کرونا جان باختند ١٠٢اسامی   - *

  شتر#پزشک عمومی . دکتر رضا کوچکی نيا _١

  رشت#متخصص ارتوپدی .دکتر حميد لطفی _٢

  انزلی#متخصص اطفال .دکترسيامک ديوشلی_٣

  بابل#پزشک عمومی .دکتر مصطفی صمدی_۴

  شفت#پزشک عمومی .دکتر دمحم علی ربيعی_۵

  رشت#پزشک عمومی .دکتر دمحم دمحمی_۶

  بابل#متخصص بيهوشی .دکتر سيد مظفر ربيعی_٧

  تهران#اورژانس  متخصص طب.دکتر موسی فتح آبادی_٨

  رشت#متخصص طب اورژانس . دکتر وحيد منصف_٩

  بابل#متخصص جراحی .دکتر فريد نيرويی_١٠

  تهران#فوق تخصص جراحی عروق .دکتر حبيب هللا پيروی_١١

  زابل#متخصص چشم .دکتر سعيد عزيزی_١٢

  بابل#پزشک عمومی .دکتر ايرج ابراهيم نژاد_١٣
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  بابل#پزشک عمومی .دکتر صمد بابازاده_١۴

  تبريز#متخصص اطفال .دکتر تقی اهرچی فرشی_١۵

  ساری#پزشک عمومی .دکتر غالمعلی معنويان_١۶

  پاکدشت#پزشک عمومی .دکتر شيرين روحانی راد_١٧

  تهران#پزشک عمومی .دکتر مهدی وريجی_١٨

  رشت#متخصص اورولوژی .دکتر سهيل کيانفر_١٩

  بابل#متخصص گوش و حلق وبينی .دکتر عباس توسن_٢٠

  بابل#پزشک عمومی .دکتر ايرج ابراهيمی نژاد_٢١

  تهران#متخصص روانپزشکی .دکتر افشار اميری_٢٢

  تهران#متخصص روانپزشکی .دکتر وحيد ايروانی_٢٣

  آمل#دکترای روانشناسی .دکتر سورنا ميرميرانی_٢۴

  اصفهان#پزشک عمومی .دکتر اردشير شيران_٢۵

  نتهرا#جراح فک وصورت .دکتر اسماعيل يزدی_٢۶

  گلستان#پزشک عمومی .دکتر سيد يوسف موسوی_٢٧

  رشت#دکتر دمحم بخشعلی زاده،پزشک عمومی _٢٨

   ساوه#متخصص داخلی هندی  . دکتر رائوال راگوتام_٢٩

  تهران#متخصص پوست .دکتر کيوان يغمائی _٣٠

  گرگان#متخصص عفونی .دکتر عبدهللا عباسی_٣١

  مشهد#پزشک .دکتر مرتضی وجدان_٣٢

  شيراز#پزشک عمومی .ی محمودخان شيرازیدکتر عل_٣٣

  پاکدشت#پزشک عمومی .دکتر حميدرضا مهينی_٣۴
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  تهران#محب .پزشک عمومی.دکتر نيلوفر اسماعيل بيگی_٣۵

  پاکدشت#پزشک عمومی .دکتر ارسطو رستم نژاد_٣۶

  قم#متخصص گوش،حلق وبينی .دکتر حسين جوهری_٣٧

  هرانت#  الله. متخصص بيهوشی.دکتر ميسور بعلبکی_٣٨

   بجنورد#فوق تخصص خون . دکتر وحيد يحيوی_٣٩

  تهران#دندانپزشک .دکتر اميرمجد سجادی_۴٠

  کاشان#دکتر مجيد فرهاد پزشک عمومی _۴١

  آذرشهر#متخصص بيهوشی .دکتر ميرعباس هاشمی_۴٢

  کرج#پزشک عمومی .دکتر سيدحسين احميد ميری _۴٣

  نکا#پزشک عمومی .دکتر مجتبی عابديان _۴۴

  تهران#پزشک عمومی . حميد رضا حجاران طوسی دکتر_۴۵

  تهران#داروساز .دکتر حميدرضا زينعلی_۴۶

  رشت#داروساز .دکتر عبدالشکور هژيراميری_۴٧

  مازندران#داروساز .دکتر حميدرضا داوودی_۴٨

  تهران#داروساز .دکتر دمحمعلی پورهاشم_۴٩

  رودسر#متخصص علوم آزمايشگاهی .دکتر سعيد مومنی_۵٠

  قم#پرستار بهشتی .اسمعيلی طاهره_۵١

  قم#پرسنل کامکار .احمد سليم آبادی_۵٢

  رشت#پرسنل بيمارستان .دمحمقادر نوروز مهر_۵٣

  تهران#فيزيوتراپيست .اميررضاهنرکار_۵۴

  رامسر#شبکه بهداشت .جمشيد محدثی_۵۵
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  گيالن#پرسنل علوم پزشکی .داريوش پيشرو _۵۶

  بروجن#پرسنل مرکز سالمت .ذبيح هللا کاويانی_۵٧

  اشرفيه_آستانه#پرستار .ايمان معين زاده_۵٨

  کاشان#پرستار .قربانعلی حسينزاده_۵٩

  انزلی#پرستار .تهمينه اديبی_۶٠

  آبادان#پرستار .رضا پورساکی_۶١

  تهران#پرسنل اختر .رضا روستا_۶٢

  تاکستان#پرسنل شفا .حانيه عدالتی_۶٣

  رشت#ماما .انوشه بيکيان_۶۴

  بابل#ناس بيهوشی کارش.جواد جاللی نيا_۶۵

  کاشان#کارشناس اتاق عمل .محسن خادم _۶۶

  سرا_صومعه#بهورز .رقيه رونقی_۶٧

  ساری#مامای مرکز بهداشت .عظمت موسوی_۶٨

  گيالن#پرستار .ناهيد نوشاد_۶٩

  شفت#بهورز .غالمحسن قربانی_٧٠

  تهران#پرستار فياض بخش .شهروز کريميان_٧١

  مشهد#پرسنل کامياب .حسن ارباب_٧٢

  فومن#پرسنل بيمارستان .بانو خوشگفتار_٧٣

  رشت#پرسنل رازی .اسماعيل بخشی پور_٧۴

  رشت#پرسنل بيمارستان .آقای زهتاب_٧۵

  رشت#پرسنل بيمارستان .آقای سيدآل حسينی_٧۶
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    شيراز#پرستار  .خانم ايزدپناهی_٧٧

  تهران#مولود جعفری،پرستار فياض بخش _٧٨

  رشت#پرستار .علی شيخ مرادی _٧٩

  اشکور#بهورز .هربانو جعفریش_٨٠

  الهيجان#پرستار . نرجس خانعلی زاده_٨١

   تهران#پرستار . رامين عزيزی فر_٨٢

  رشت#پرستار .غالمرضا وثوقی کيا_٨٣

  يزد#کارشناس آزمايشگاه .دمحم کاظم گلرسان_٨۴

  ياسوج#پرستار .سعادت شکيبايی_٨۵

  تهران#  پرسنل بيمارستان.اشرف ململی_٨۶

  الهيجان#پرسنل پيروز .رنادرحسين پو_٨٧

  تهران#اتاق عمل فيروزآبادی .کامران بيات_٨٨

  يزد#پرسنل صدوقی .محمود شمس الدينی_٨٩

  سقز#پرسنل بيمارستان .دمحم يار احمدی_٩٠

  بابل#پرسنل بيمارستان .علی اصغر رهبان_٩١

  بابل#علوم پزشکی . منوچهر ساداتی_٩٢

  بابل#علوم پزشکی .مجيد اردشيری_٩٣

  بابل#علوم پزشکی .ه حسينی نژادمرضي_٩۴

  مالير#شبکه بهداشت .مهدی افشاری_٩۵

  بوکان#بهورز .رشيد شيخ آقايی_٩۶

  سمنان#پرسنل بيمارستان .علی اکبر ناظری پور_٩٧
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  تهران#پرسنل اورژانس .رضا فتحعلی_٩٨

  زنجان#پرسنل بيمارستان .اسدهللا شيخ جابری_٩٩

  اریس#ماما مرکز بهداشت .خانم سيگارودی_١٠٠

  تهران#پرستار بيمارستان کيان .مجيد تاجيک_١٠١

  مهدی امين الرعايا بيمارستان پزشک و پژوهشگر بيمارستان سينا- ١٠٢

  

  پايتخت انرژی و اقتصادی ايران در آستانه فاجعه نيم قرن اخير*

ن نبود معمولی ترين امکانات بيمارستانی در پايتخت انرژی و اقتصادی ايران بايد خود را مهيای جنوب استان بوشهر بعنوان کيف پول و عابر بانک کشور با گسترش تصاعدی اين ويروس در سايه سنگي
  .فاجعه نيم قرن اخير کند

ودند که از شهرهای آلوده وارد در سه شهرستان جنوبی استان بوشهر از کارکنان وابسته به صنعت گاز و پتروشيمی ب ١٩نفر مبتال به بيماری ويروس کوئيد ٢٠نفر از  ١٧در شروع روزهای کرونايی 
  .امونی راهی باقی نمانده استسه شهرستان کنگان، جم و عسلويه شدند، کرونا عار نيست اما برای پيشگيری و کنترل اين اپيدمی به غيراز قطع ارتباط فيزيکی با محيط پير

صنعت گاز و پتروشيمي از شهرستان ها و استان هايی آلوده تر، باز شدن صنوفی که ديروز ممنوع و پرخطر بودند فرودين داستان فرق می کند، برگشتن جمعيت زيادي از كاركنان شاغل در  ٢٣اما از 
  !رحم خواهند شد و مردم قربانی اين ويروس بی!است و امروز بواسطه ناتواتی دولت در رفع نيازهای قرنطيه بودن جامعه به نام کم خطر باز شده اند يعنی دولت در مواجه با کرونا شکست خورده

  !يعنی ديگر حتی با کتمان آمار واقعی نمی توان به دروغ نمودار خطی را برای گسترش يک ويروس ترسيم کرد

  .شکست ما از کرونا يعنی کمياب شدن کفن و زياد شدن قبرستان هايی که بايد با آهک سفيد شوند

ه نداشت و کرونا پهنای کشور را در هم نورديد امروز هم اين دولت بی يال و کوپال نتوانست چترحمايتی خود را برای قشرآسيب وقتی دولت بند زده حسن روحانی قدرت الزم در مهار شهرهای آلود
  .پذير باز کند تا با شل کردن طرح سفت فاصله گذاری اجتماعی سالمت عموم جامعه را با موجی همه گير به بند بال بکشاند

بايد خود را مهيای و عابر بانک کشور با گسترش تصاعدی اين ويروس در سايه سنگين نبود معمولی ترين امکانات بيمارستانی در پايتخت انرژی و اقتصادی ايران جنوب استان بوشهر بعنوان کيف پول 
  .فاجعه نيم قرن اخير کند

هر بحرانی يک متد داريم و آن هم واژه سازی؛ طرح طبقه مندی مشاغل، هدفمند کردن يارانه ها، حمايت از شهر پر از آدم شده و مردم را به بيرون کشانده ايم تا نشان دهيم ما برای مبارزه با کرونا مثل 
  .توليد و اخيرا چسباندن واژه هوشمند به طرح فاصله گذاری اجتماعی يعنی ما فقط يک راه برای حل مشکل داريم و آن هم گفتار درمانی است

ت هيچ وقت تصميم گير خوبی برای مردم نبوده اند، از ارابه های مرگ ميليونی ايران خودرو و ساپيا تا مسکن های مهر ترک خورده تا همان نف) خودمان است منظورم دولت های( از آنجا که دولت ها 
را نخورند و صنوف باز هم نشان دهند جانشان را برای مالشان  سرسفره آوردن ها که سفره مان را آتش زد مويد اين ادعا است، از مردم شهرم می خواهم باز فريب تصميم جديد اين دولت بندخورده

  .قربانی نمی کنند
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ز فعالين اجتماعی شهر ميخوام برای سالمتی مردمی که از زحمات کادر خسته درمانی، تيم های مردمی و نيروهای دواطلبی که سعی کردند و گوشه ايي از کم کاری های را پر كردند را بر باد ندهيم، ا
  .تنها ترهستند کمپين هايی را برای نجات شهر هشتک کنند هميشه

  فروردين ٢٤بخشی از يک گزارش رسانه ای شده بتاريخ 

  

  ٩٩مزد کارگران در سال  نييدر رابطه با تع) بستا( یاجتماع نيبازنشستگان تأم یکارگر یشورا هيانيب  -  *

  .کنند یرا کوچک و کوچکتر م مانيآورند و سفره خانواده ها یکارگران و بازنشستگان هجوم م ما شتيو مع یاز زندگ یاز چهل سال است که هر روز به قسمت شيب

 مانيراخود و فرزندانمان ب یازهاين نيو تأم مياز خود ندار یکشانده است هنوز خانه ا یسال کار طاقت فرسا که تمام جسم و روان ما را به فرسودگ یبا وجود س یاجتماع نيما بازنشستگان تأم تياکثر
  .ستيممکن ن

  .تومان است ونيليم ٩به  کينزد شتيسبد مع ینرخ واقع کهيکرد در حال نييتومان تع ١٨٣۵٠٠٠مبلغ حداقل مزد را  ٩٩سال  یکار برا یعال یشورا

خانواده  ونهايليم یتعرض به زندگ نيتر شرمانهيحداقل مزد امسال ب نييعت. هستند رياز هفتاد درصد آنان حداقل بگ شيدر کشور وجود دارد که ب یاجتماع نيتأم ريبگ یمستمر ونيليبه چهار م کينزد
  .و بازنشسته است یکارگر

  .مياک داشته باشخورد و خور ديداران ما بازنشستگان و کارگران نبا هيو سرما انياز نظر دولت ايگو. کرد نياجاره مسکن را تأم نهيهز توانيدستمزد به زور م زانيم نيمثل تهران با ا یاکنون در شهر هم

شده  ليما تحم یبه زندگ شترياما تنها فقر و فالکت ب ميکن یزندگ یبه آسودگ ميبتوان یتصاحب شد که در روزگار بازنشستگ یاجتماع نياز دستمزد و رنجِ کار ما توسط سازمان تأم یسال بخش بزرگ یس
  .است

امسال که با . ميمان تالش کرده ا یشتيو مع یمطالبات صنف ريران و معلمان همواره در اعتراض به سطح نازل حقوق و دستمزدها و ساکارگ گريبه همراه د یاجتماع نيبازنشستگان تأم رياخ یسالها در
کرد و  ميحقوق و دستمزد را تحمل نخواه نازل از زانيم نيداده است ا شيافزا شياز پ شيبرابر ب نيچند ار یزندگ یها نهيکرونا که هز یماريگسترده ب وعيو ش ختهيافسارگس یتوجه به تورم و گران
  .زد ميکه ممکن باشد دست به اعتراض خواه قينگردد به هر طر نيخانوار تأم یشتيسبد مع یکه نرخ واقع ابدين شيافزا یزانيچنانچه دستمزد به م

  )بستا( یاجتماع نيبازنشستگان تأم یکارگر یشورا

  ٩٩ نيفرورد ٢٤

  

   ديآزاد کن درنگ یمعلمان و کارگران را ب یفعاالن صنف:تهران و حومه یاتوبوسرانکارگران شرکت واحد  یکايسند  -  *

 یولو انتقاد از نحوه پ یصنف تيفعال ليمعلمان تهران به دل یکانون صنف رهيمد اتيعضو ه یبيدمحم حب. گردند ديآزاد با درنگ یکرونا ب روسيخطر ابتال به و ليمعلمان و کارگران دربند به دل یصنف فعاالن
  .کرونا مبتال گردد و جانش در خطر است روسيار وجود دارد که به ويزندان، احتمال بس طياست و با توجه به شرا  شده یآموزش و پرورش زندان یساز
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 شانيکشان، برا دفاع از حقوق حقه طبقه زحمت لياند و تنها به دل مرتکب نشده یاست که آنان جرم نيا تياند اما واقع به زندان محکوم شده يیمحاکم قضا یمعلمان و کارگران از سو یچند فعاالن صنف هر
  .و حکم زندان صادر شده است یساز پرونده

سخت زندان، در  طيدر شرا انياست، زندان یريشگيقابل پ یخطرناک کرونا با دشوار روسياز زندان کنترل و رونيدر ب یکه حت یطيلذا در شرا. است یبا زندانبان و مسئوالن قضائ یجان زندان حفظ
 یاز سو یهزاران زندان یآزاد. آزاد  گردند یدتيو عق یاسيس ،یکارگر ،یصنف انيزندان ديبا تيبه فور ه،نشد ريدر خطر است و تا د یبطور جد انيو جان زندان باشند یم رتريپذ بيآس روسيو نيمقابل ا

از حقوق معلمان  عکه در دفا ها یبيامثال دمحم حب یعدم آزاد. قرارگرفته است هيکه در دستور کار قوه قضائ باشد یم یماريب نيبودن خطر ا یکرونا نشان دهنده جد یماريب وعيش ليبه دل هيقوه قضائ
آنان را با  ،یخود) دزدان(اختالسگران  داران، هيدر دفاع از منافع سرما سازان ميتصم. باشد یشان م سوء قصد به جان ینوع شوند، یشهروندان محسوب نم یبرا یخطر چياند و ه شده یناحق زندان به

شده بود، اما هرگز  اش یماريبه ب یدگيهم خواستار رس یپزشک قانون ٩٧در سال  نکهيدارد و به رغم ا یوير یماريب یبيحب ،ذکر است انيشا. اند کرونا همچنان در زندان نگه داشته یوجود خطر جد
   .اثر داده نشده است بيترت

و با توجه به  کند یمحکوم م ايرا قو یدتيو عق یاسيس نيو فعال انيمعلمان، کارگران، دانشجو یصنف نيفعال یو زندان برا ديفشار، تهد گريتهران و حومه بار د یواحد اتوبوسران کارگران شرکت یکايسند
  .باشد یآنان در جهت حفظ جانشان م یدست کم موافقت با مرخص ايافراد و  نيا یمامت یخواهان آزاد ندان،در ز روسيدر کنترل و يیدستگاه قضا يیها و عدم توانا کرونا در زندان روسيو وعيش

  ٩٨ نيفرورد ٢۵

  

  خبات دهدار پيام محمود صالحی بمناسبت آزادی   -  *

  ». گميم کياو بودند تبر تيوضع یايکه در آن مدت جو یخبات دهدار را به همه دوستان ، خانواده و کسان یآزاد«

  .به او ابالغ شد" رسما ١١/١١/٨٩ خيمحکوم شد و احکام صادره در تار یقيتقل یسال زندان ٥با کومه له و خروج از مرز به  یبه اتهام همکار یا قهيدادگاه چند دق کيدر  ١٣٨٩خبات دهدار سال 

اداره اطالعات استان کردستان  یدر سلول انفراد یمدت. شد رينظام دستگ هيعل غيام تبلبه اته یتيامن یروهايتوسط ن)  ١١/١١/٩٤ خيتار(  قيسال زندان تعل ٥ انيروز پا نيدر آخر" قايدهدار دق خبات
  .شود یمحکوم م یريزندان تعز) روز ١٠٠( ماه و ده روز  ٣نظام محاکمه و به  هيعل غيتبل تهامدر دادگاه به ا یبعد از مدت. گردد یاز زندان آزاد م قهيبازداشت بود و با قرار وث

بازداشت و روانه  گريبار د کيخبات را  قيحکم تعل انيروز پا نيدر آخر" قايخبات دهدار را به اجرا گذاشته و دق یقيسال زندان تعل ٥حکم  هي، قوه قضائ یتيدرخواست مسئوالن امن با گريد یسو از
  .سال و دو ماه در زندان بود ٤مدت  یروز مرخص کيبه اجراء در آمد و خبات دهدار بدون  ٢٥/٢/١٣٩٥ خيدر تار یقيآن حکم تعل. زندان کردند

  .سنندج آزاد شد یاز زندان مرکز ٢٤/١/٩٩مورخ  کشنبهيدهدار روز  خبات

  . گميم کياو بودند تبر تيوضع یايکه در آن مدت جو یخبات دهدار را به همه دوستان ، خانواده و کسان یآزاد

  

  !کنند یکارگران خباز کردستان با مزد سه سال قبل سر م  -  *

  .فشار قرار دارند ريز گرانياز د شيهستند، ب یکارگران خباز کردستان که دچار انجماد مزد امده،يکارگران به اجرا درن یقانون کار امسال برا ٤١نه تنها ماده  :کارگر خباز یدهللا بلواسعب
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 ،یاز اقالم مصرف یدر برخ و ستيگريد زيچ تيواقع،دهند یم یدرصد ٤٠ یخبر از تورم باال ،یبانک مرکز یتورم یآمارها یدرحال: :فروردين بلواسی به خبرنگار رسانه ای گفت ٢٥روز دوشنبه 
   .نسبت به سال گذشته حاکم است یدرصد١٠٠ یتورم باال

   .اورديب رونيکارگران ب بيج خود را از یها دست ديدستمزد کارگران جوابگو نخواهد بود و دولت با یچند درصد زيناچ شيافزا گريکه د نجاستيا:اين کار خباز می افزايد

  .رانيبه کارگران و مزدبگ یتيحما یها ارائه بن لهيکارگران را حفظ کند؛ آنهم به وس ديبزرگ موظف است قدرت خر یفعال دولت به عنوان کارفرما:ادامه می دهد یبلواس

به  چگاهيآنهم ه. قانون کار است حيصح یاجرا یاز مطالبات کارگر گريد یکي. برآورده نشده است چگاهيه دستمزد با تورم موجود است که زانياز مطالبات کارگران، تناسب م یکي: وی همچنين گفت
  . رسد ینم يیو دادشان به جا کنند یسال قبل کار م ٣که هنوز هم با دستمزد  ستنمونه آن کارگران خباز کردستان ا. شود یاجرا نم یدرست

ناکار آمد دولت شدند چراکه دولت  استيس یاما کارگران کردستان دوباره قربان. افتي شينان گران شد و به تبع آن دستمزد کارگران هم افزا متيکشور ق یاز استانها یهرچند سال گذشته در تعداد
  .ماندند فيکشور را در دستور کار قرار نداد و کارگران هم بالتکل گريد یها استان یلينان در کردستان و خ متيق شيافزا

  .ستيخواست کارگران نبوده و ن چگاهيه ن،ينان شده است و ا متيق شيمنوط به افزا یرقانونيدستمزد کارگران به ناحق و غ شيافزا ،یگفته و به

  !نبوده است نيچن چگاهيکه ه ابدي شياکار افز یعاليطبق تورم و مصوبه شورا نيهر سال از اول فرورد ديبا رانيکارگران و مزد بگ یقانون کار دستمزد تمام ٤١طبق ماده : گفت انيدر پا یبلواس

  

  آغازتحريم سراسری آموزش مجازی توسط دانشجويان سراسر کشور   -  *

ی سراسری لغو کيفيت و نابرابر مجازی و تحميل آن به عنوان تنها راه حل بر نظام آموزش عالی کشور ، کمپين ها در پی اعالم قطعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مبنی بر استمرار آموزش بی
   .آموزش مجازی توسط دانشجويان به راه افتاده است

ارد بر آموزش مجازی بيان و پيشنهادات خود را چندی پيش شوراهای صنفی به نمايندگی از دانشجويان ضمن اعالم مخالفت صريح با آموزش مجازی ، مواضع روشن خود را در رابطه با اشکاالت و
   .ندخطاب به وزارت علوم ارائه کرد

دانشجو در سراسر کشور رسيده و مطابق با اعالم کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به زودی در دستور  ۶٠٠٠ساعت به تاييد و امضای قريب به  ٢۴کمپين تحريم آموزش مجازی هم اکنون ظرف 
   .کار آن کميسيون قرار ميگيرد

  :طريق لينک زير اقدام به امضا نمايند توانند ضمن مطالعه بيانيه اين کمپين سراسری از دانشجويان می

https://docs.google.com/forms/d/e/١FAIpQLSfgACbMwrvt٥w_J٤KIJippwp٧tABaZYX٩lBzoLkWrbehDHiTw/viewform 

  

  کارگردان سينما خواهان آزادی موقت زندانيان سياسی شدند٨:کانون نويسندگان ايران  -  *
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 ٢۵ترين مورد امروز  در تازه. اند های مختلف فعاالن اجتماعی خواستار آزادی يا مرخصی دادن به زندانيان شده ها و گروه تر شدن خطر ابتالی زندانيان به بيماری کرونا احزاب، سازمان به دنبال جدی
در بخشسی از اين بيانيه آمده . زندانيان سياسی و عقيدتی خواهان آزادی موقت آنها شدند» تامين بهداشت و سالمت«ی  در باره" هشدار"فروردين هشت کارگردان سينمای ايران با انتشار بيانيه ضمن 

کنيم، تداوم در زندان  همچنين اعالم می. زيست را هشدار دهيم  مت زندانيان عقيدتی، سياسی و فعاالن محيطدانيم تامين بهداشت و سال ی خود می در اين روزهای سخت ما سينماگران وظيفه« : است
ی اين  ها نيست مردم و خانوادهشايسته « : اند نوشته" بينی موج دوم شيوع ويروس کرونا با توجه به پيش«نويسندگان بيانيه » .ناپذيری را به همراه داشته باشد تواند عواقب جبران داشتن اين افراد می نگه

کرونا از سوی پزشکان متعهد، ما امضا کنندگان اين متن خواهان  بينی موج دوم شيوع ويروس با توجه به پيش. ها باشند ی جانی آنان در زندان گيران، شاهد مخاطره عزيزان با اشتباهی از سوی تصميم
اف، جعفر پناهی و مجتبی ميرطهماسب از جمله امضاکنندگان اين بيانيه  دمحم رسول» .زيست ميهن عزيزمان ايران هستيم و فعاالن محيط اعطای هرچه سريعتر مرخصی به زندانيان عقيدتی، سياسی

  .هستند

  يماقدامات بی پايان و سيستماتيک دادستانی تهران در اعمال فشار به جعفرعظيم زاده و جلوگيری از مرخصی و آزادی او را قويا محکوم ميکن  -  *

ی هستند که هيچگونه امکانی برای پيشگيری از ابتال به اين در شرايطی که خطر ابتال به بيماری کرونا به بزرگترين مسئله بشريت در دنيا تبديل شده است و در اين ميان زندانيان بی دفاعترين افراد
  .به سر ميبرندبيماری ندارند جعفرعظيم زاده وبسياری ديگر از فعالين سياسی و مدنی در زندان 

برده بودند و در جريان دعواهای جناحی درون حکومت به از همان اوايل شيوع اين بيماری بسياری از ابراختالسگران که ميلياردها تومان از سرمايه های مردم را از طريق روابط مافيايی به غارت 
اما فعالين صنفی چون عظيم زاده ها و حبيبی ها که . چون برادر، دختر، داماد و يا از نزديکان سران رده باالی حکومتی بودندزندان افتاده بودند، عليرغم احکام سنگين و طوالنی مدت به مرخصی آمدند 

يبرند تا حاکميت بتواند بدون سر و صدا در زندان به سر مهيچگونه جرمی مرتکب نشده اند و تنها درمقابل چپاولگران و مافيای ثروت و قدرت از حقوق و مطالبات صنفی و طبقاتی خويش دفاع کرده اند 
  .از طريق بيماری مهلک کرونا آنان را به مسلخ مرگ ببرد

وانين نامه مرخصی به زندانيان، و در اقدامی خالف قاقوام و بستگان وزرا و رؤسا که بخاطر دزدی و اختالس و بقول خودشان فساد اقتصادی به احکام سنگينی محکوم شده اند خارج از چارچوب بخش
اعمال فشار بر جعفرعظيم زاده و .  حق خود محروم ماندخودشان به مرخصی آمدند اما جعفرعظيم زاده کارگر دربند که طبق همان بخشنامه، قانونا مرخصی شامل او ميشد با مخالفت دادستانی از اين 

مسئولين دادگاه اجرای احکام در حالی که بخش نامه آزادی زودهنگام  زندانيان با صراحت تمام شامل جعفرعظيم زاده  انتقام جويی دادستانی و نهادهای امنيتی از او به همين جا ختم نشد و روز يکشنبه
  .ميشود به همسر او اعالم کردند دادستانی با آزادی او مخالفت کرده است

ز آزادی عظيم زاده ، ابالغيه ای از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای اوين مبنی بر تشکيل پرونده در همين حال و هم زمان با اين مخالفت، درسناريويی ديگر و جهت محکم کاری برای جلوگيری ا
ز اين گيرد حضور مامورين قضائی با فاصله يک ساعت اجديد به  خانواده او پيامک شد و بی شرمانه تر از همه اينها که با هدف اعمال فشار های روحی و روانی بيشتر بر جعفرعظيم زاده صورت مي

   .ماه از دستگيری جعفر قانونا اين وثيقه می بايد آزاد ميشد ١۵پيامک در منزل پروين دمحمی و اعالم آغاز فرايند حراج منزل او به عنوان وثيقه جعفرعظيم زاده ان هم در شرايطی است که با گذشت 

  .از پيش هزينه فعاليت های صنفی و تشديد سياست سرکوب کارگران و مزدبگيران اتفاق ميافتد تمامی اين اقدامات ضدکارگری عليه يک کارگر زندانی در راستای باال بردن بيش

خط فقر از طريق جمع آوری طومار چهل هزارامضا مصاديق اتهامات جعفرعظيم زاده تنها و تنها حول تالش وی در زمينه مطالبات صنفی کارگری خصوصاً اعتراض به دستمزدهای چندين برابر زير 
  .است ١٣٩٣است افزايش مزد مطابق با نرخ سبد معيشت خانواده کارگری در سال و خو

اخته است و نه مرتکب کوچکترين جرم و ناهنجاری به ضرر او نه ثروتی دارد،نه ارتشعا و اختالسی  کرده است، نه  همچون اعوان و انصار حکومتيان  موسسه مالی برای چپاول اموال مردم به راه اند
او و امثال او فقط يک کارگر است که ندای حق خواهی سر داده است و همين برای به لرزه افتادن  حکومت گران دزد و غارتگر کافيست تا چنان وحشتی از . حتی به ضرر احدی شده است جامعه و يا

  .ابتال به ويروس مرگ بار کرونا نگه دارنداو کنند که به رغم بخشنامه های  رياستشان و صراحت بر آزادی جعفر او را همچنان در زندان و در معرض 
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کند توجه  ر زندانيان سياسی و غير سياسی را تهديد میاتحاديه آزاد کارگران ايران با هشدار به حکومت گران پيرامون خطرات جبران ناپذيری که با گسترش ويروس کرونا جان جعفرعظيم زاده و ديگ
نامه و حقوق بشری را به اقدامات کامال  تعمدی و سيستماتيک دادستانی و نهادهای امنيتی برای نگه داشتن جعفرعظيم زاده در زندان به رغم بخش افکار عمومی و سازمانهای بين المللی کارگری

ندانيان سياسی و عقيدتی و  آزادی و اعطای مرخصی به مرخصی و آزادی زندانيان که قانونا و با صراحت تمام مشمول او نيز ميشود جلب ميکند و بدين وسيله خواهان آزادی بدون قيد و شرط کليه ز
   .زندانيان غير سياسی تا پايان بحران بيماری مهلک کرونا در کشور است

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

  ٩٩فروردين  ٢۶

  

  می گويند ١٩کارگران عسلويه از خطرابتاليشان به کوويد   -  *

ويروس کرونا اينکه دوست دارند در منزل بمانند و قرنطينه باشند ولی بايد ساعت بيشتری از وقتشان را در محل کار بگذرانند و در معرض خطر ابتال به کارگران شاغل در منطقه ويژه عسلويه با وجود 
  .هستند

بايد قبل از اينکه ويروس کرونا کارگران . سال ها در يادها ماندگار باشدويروس کرونا شوخی بردار نيست و سهل انگاری در رعايت مسائل بهداشتی می تواند تلخی هايی را به بار بياورد که افسوس آن 
  .شاغل در منطقه ويژه عسلويه را درگير خود کند، فکری به حالشان شود

  کمبود اقالم بهداشتی در محيط کار

او درباره وضعيت کاری . کارگر يکی از شرکت های پتروشيمی بوشهر منطقه عسلويه استاين جمله " محيط کار ما کارگاهی و انبوهی از وسايل مصرفی، کارگاهی و متريال های پااليشگاهی است"
ه می گرداند و ممکن است اين وسيلمحيط کار ما يکی از کثيف ترين محيط های پااليشگاه به حساب می آيد به اين دليل که نيرو وسيله را به سايت برده و آن را به کارگاه بر: گويد  روزهايشان، می  اين

  .عامل حمل اين ويروس باشد از طرفی در نبود مايع ضدعفونی کننده فقط می توان از آب و وايتکس برای پاکسازی وسايل کارگاه استفاده کرد

ن برای خودشان وسايل محافظ فردی گرفته و به بعضی از همکاران هم هستند که خودشا.و شوی دست به شدت کمياب و هيچ گونه ماسکی در اختيار ما قرار نمی دهند  محلول شست: دهد  او ادامه می
  .اند  محل کار آورده

ماسک و دستکش التکس اصال در محل کار ما . تا االن فکر کنم بيش از سه بار درخواست خريد لوازم بهداشتی را به مدير پروژه دادم ، درخواست را قبول نکردند: اين کارگر شاغل درعسلويه افزود
  .اه از دستکش کارگری استفاده ميکنيم همچنين واحد ايمنی و بهداشت هم از دستکش يکبار مصرف استفاده می کنندموجود نيست و در کارگ

  .وس کرونا نيستهيچ تغييری در ساعت کاری ما صورت نگرفته است، اگرچه ممکن است با اين کار نيرو استراحت بيشتری کند ولی عامل از بين برنده وير: وی با نگرانی و دلخوری اضافه می کند

شايد شخصی که داخل آشپزخانه آن مجتمع کار می کند زمانی که از شهرش می آيد مشکلی نداشته باشد ولی ممکن است ناقل اين بيماری :وی که از اين وضعيت ناراحت و دل نگران است،همچنين گفت
  .که اين فرد کرونا دارد يا نه تب سنج يا هر گونه تستی که انجام دهد نمی تواند نشان دهنده اين باشد. باشد
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هزار نيرو مشغول به کار هستند و  ٦٠باتوجه به اينکه در منطقه پارس جنوبی حدود : کنگان کار می کند وضعيت محل کارش را اينگونه شرح می دهد) ١٢فاز(ساله که در پااليشگاه نهم ٣٥يک کارگر 
از سوی ديگر نيروهای غيربومی از تمامی استان های درگير مانند استان گيالن، تهران، آذربايجان شرقی و . کرونا در آنجا زياد است جمعيت بزرگ انسانی آنجا شکل گرفته، خطر ابتال به ويروس

  .خراسان رضوی دراينجا شاغل هستند که طبيعتا ما در معرض خطر ابتال به ويروس کرونا قرار داريم

ر روز ت هنگام ورود و خروج از پااليشگاه، نصب دستگاه تب سنجی هنگام ورود به پااليشگاه، پخش مايع ضدعفونی کننده دست و اقدام به ضدعفونی هاقداماتی از قبيل حذف اثر انگش: او ادامه می دهد
  .در مکان های اداری از جمله اقداماتی بوده که مدير پااليشگاه انجام داده است

اعالم شد که وها به يک سوم و اينکه تمامی افرادی که از استان های درگير در پااليشگاه نهم شاغل بودند اجازه ورود آنها به پااليشگاه داده نشد و از مهم ترين اين اقدام ها کاهش حجم نير: وی می افزايد
  .تا اطالع ثانوی در محل زندگی خود حضور داشته باشند

دقيقه بعد از ظهر تغيير کرد که کاهش ساعت کاری و  ٣٠صبح تا سه و ٧که بعد از شيوع ويروس کرونا اين ساعت به  بعد از ظهر کار می کرديم ٦صبح تا  ٦در روزهای عادی از : وی ادامه می دهد
  .تعداد نيروها می تواند به اندازه خود در جلوگيری از اين ويروس تاثيرگذار باشد

  شعار در خانه بمانيم ضرری برای کارگران شاغل در عسلويه

بعلت تعداد زياد .   من در پتروشيمی، واحد برنامه ريزی مشغول هستم: روزهای کرونايی محل کار خود را اينگونه شرح می دهد و از احتمال ابتال به کرونا در آنجا می گويديکی ديگر از کارگران اين 
  .تی يک نفر بسيار باال استنيروی انسانی حاضر در شرکت و تجمع در محل های فعاليت متاسفانه احتمال انتقال ويروس در صورت مبتال بودن ح

  .در محل کار هيچ ماسک و دستکشی در اختيار ما قرار نمی دهند، فقط در هنگام ورود تب سنجی انجام می شود: او با نگاهی به دستش که در آن دستکش نبود،گفت

تدبيری چه از طرف کارفرما و چه از طرف پيمانکار در نظر گرفته نشده است و صرفا انجام کار  کارفرما صرفا برای نيروهای خودش تهيه کرده است و برای کارگران پيمانی هيچگونه: وی ادامه داد
  .فقط محلول آب و وايتکس يک روز در ميان بصورت کامال غير استاندارد در دفاتر استفاده ميشود که موجب بروز بيماريهای تنفسی می شود. برايشان مهم است حتی به قيمت سالمتی پرسنل 

هيچگونه تغييری در ساعت کاری ما رخ نداده و پرسنل حاضر نيز با روحيه خسته از کار زياد و استرس بيماری لغو مرخصی شده اند و حتی : ه از ساعت کاری اش گله مند است اضافه می کندوی ک
  .حاضر در اينجا بعنوان اخراج تلقی می شودو عمال شعار در خانه بمانيم برای پرسنل !!! اجازه برگشت به محل زندگی خود به آنها داده نميشود

  .با اين وجود، بعضی از آنها از نبود امکانات و تجهيزات مراقبت شخصی گاليه دارند. کارگران شاغل در عسلويه هم همانند پزشکان، پرستاران و اعضای کادر درمانی، در معرض خطر کرونا هستند

باتوجه به سرکشی به پروژه های فعال و در ارتباط بودن با عوامل انجام دهنده کار اعم از : دی پارس جنوبی از وضعيت اين روزهايشان می گويدساله ديگر شاغل در منطقه ويژه اقتصا ٣٥کارگر 
از پروژه ها می توان گفت خطر ابتال به اين بيماری  در بعضی) چينی ها(که اکثرا غير بومی و از نقاط مختلف کشور در عسلويه کار ميکنند و همچنين حضور نيروهای خارجی ... کارگران، مديران و 

  .ما را تهديد می کند

ضدعفونی کردن ماشين های گشت به صورت مداوم، دادن اقالم بهداشتی به پرسنل، سرو غذا در ظروف : او از اقداماتی که برای کنترل ويروس کرونا در منطقه ويژه عسلويه صورت گرفته است، گفت
 ای عالئم سرماخوردگی نی کردن کمپ ها، حذف حضور و غياب کارکنان با اثر انگشت، استراحت اجباری به پرسنل غيربومی و همچنين استراحت اجباری به پرسنل که داريکبار مصرف، ضدعفو

  .بوده اند از اقدامات انجام گرفته است

دوست دارند در منزل بمانند و قرنطينه باشند ولی بايد ساعت بيشتری از وقتشان را در محل کار بگذرانند و در  اينها بخشی از صحبت های کارگران شاغل در منطقه ويژه عسلويه است با وجود اينکه
  .معرض خطر ابتال به اين ويروس هستند
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بايد قبل از اينکه ويروس کرونا کارگران . در يادها ماندگار باشدويروس کرونا شوخی بردار نيست و سهل انگاری در رعايت مسائل بهداشتی می تواند تلخی هايی را به بار بياورد که افسوس آن سال ها 
  .شاغل در منطقه ويژه عسلويه را درگير خود کند، فکری به حالشان شود

  فروردين ٢٧بخشی از گزارش رسانه ای شده بتاريخ 

  

  هزار کارگر برای برخورداری از حق بيمه بيکاری ٦٠٠ثبت نام * 

  .ر برای برخورداری از حق بيمه بيکاری ثبت نام کرده اندهزار کارگ٦٠٠روز گذشته ٤٠طی 

   

  ادامه بالکليفی معيشتی کارگران وزحمتکشان خراسان شمالی  در پی شانه خالی کردن دولت ازمسئوليت   -  *

بسياری از اصناف شروع مجدد کار خود را کليد زدند اما با . دم شانه خالی کندبا دستوری که ستاد مبارزه با کرونا برای بازگشت به کار داد تا از زير مسئوليت اجتماعی خويش در مقابل معيشت مر
  .بدون حقوق فرستادند گذشت چند روز صاحبان کار مشاهده کردند که مشتری برای خريد وجود ندارد و دو باره کارگاه خود را بستند و کارگران را به مرخصی اجباری

اين کارگاه که کارگران خويش را تا پايان اسفند ماه بدون هيچگونه . نت است که در استان خراسان شمالی در فاصله نزديک به ده کيلومتری بحنورد قرار دارديکی از اين کارگاه ها کارگاه مبل سازی ج
روردين تعطيل کرد اما پس از انکه دستور بازگشايی کسب کار ها داده امکانات بهداشتی به سر کار آورده بود اما با شروع سال جديد و سپس دستور ستاد مبارزه با کرونا کارگاه خود را تا اواسط ف

کارگر خود تنها بک تن را برای  ١٨ايشان از مجموع . ی نبود مشتری کارگران را بعد از دو روز دعوت بکار مجددا به مرخصی اجباری بدون حقوق ، تا اطالع ثانوی فرستاد شدکارفرما به بهانه
  .اشتن سوری کارگاه بدون در دسترس قراردادن لوازم بهداشتی در سر کار نگهداشته است و باقی را مرخصی بدون حقوق داده استدريافت سفارش و بازنگهد

ن کارگاه ها که اکثرا جزء کارگاه های اي. اف کاران و کابينت سازان و نجاران را نيز درگير کرده است دی باشد بلکه اکثر کارگاه های ساخت و تعمير مبل و ام اين مشکل تنها مختص اين کارگاه نمی
کارگران بدون بيمه ای که حتی نميتوانند از برای دريافت حقوق بيکاری ناشی . کوچک زير ده نفر محسوب ميشوند و از قوانين مربوط به قانون کار معاف ميشوند دارای بسيار کارگر بدون بيمه هستند

درايتی ستاد مبارزه با کرونا مشکالتی از قبيل بيکاری  اين بی. ه نجاران و درودگران متاسفانه جزء مشاغل آسيب پذير در مقابل کرونا شناخته نشده اندو از طرف ديگر اتحادي. از کرونا اقدام نمايند
  .اند را در معرض ورشکستگی قرار داده است ای دست به ايجاد شغل زده کاران و شاگردان اين صنف را رقم زده است و از يکسو کارفرمايان که خود نيز استادکاران پيشين هستند و با اندک سرمايه استاد

  

   ! گذشت ۵٠٠٠٠تعداد امضاهای تحريم سراسری آموزش مجازی از مرز   -  *

به تحريم سراسری اين اقدام عجوالنه و فاقد ظرفيت ها و آموزش نابرابر و بی کيفيت مجازی ، دانشجويان  در پاسخ به تصميمات يک سويه و متناقض وزارت علوم ، و عملکرد غير مسئوالنه دانشگاه
   .هزار امضا دريافت ميکند١٠پرداخته اند و اين کمپين سراسری روزانه بيش از 

  )طوفان توييتری بعدی فرداشب در جريان خواهد بود! (مجازی ترند نخست توئيتر فارسی بود_آموزش_به_نه#گفتنی است شب گذشته نيز هشتگ 

   :ميتوانند با مطالعه و امضای کمپين ياد شده به تسريع در تحقق مطالبات اين تحريم سراسری ياری ببخشند دانشجويان گرامی
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https://docs.google.com/forms/d/e/١FAIpQLSfgACbMwrvt٥w_J٤KIJippwp٧tABaZYX٩lBzoLkWrbehDHiTw/viewform?usp=pp_url 

  

   اند شاد را امضا نموده و اين پيام رسان را تحريم کرده_شبکه#نفر بيانيه اعتراض به  ۴۵٠٠بيش از   -  *

۵٩ ۴٠و ) آموز و والدين  معلم ، دانش(درصد از تحريم کنندگان زن   ١    .هستند) آموز و والدين م، دانشمعل(درصد مرد  ٩

   .اند شاد زده_شبکه_تحريم#اين آمار نشان ميدهد در ميان مخاطبان اين فراخوان در  مجموع زنان بيشتر از مردان فعال بوده و دست به 

  .اند نش نشان ندادههای صنفی آنگونه که شايسته است در اين مورد واک متاسفانه با وجود تبعات بسيار منفی اين شبکه فعاالن و تشکل

  :درهمين رابطه

 ».خانه انتقال نخواهيم داد های مدنظر وزارت رسان ای تدريس خود را به پيام نامه ما با هيچ بخشنامه و آيين« 

  ضمن عرض تهنيت به مناسبت فرا رسيدن سال نو

ير نماييم و ضمن يادآوری وظايف حکومت در قبال جان مردم، عموم ايرانيان از جمله فرهنگيان و دانش آموزان دانيم که از زحمات کادر درمان در مبارزه با ويروس کرونا تقد ی خود می نخست، وظيفه(
  )خوانيم عزيز و اوليای گرامی را به همبستگی جمعی جهت دفاع از سالمت همگانی فرا می

  !فرهنگيان گرامی

  !اوليای محترم

  !آموزان عزيز دانش

های درس بسازد، اما بستر  گيری از آن بتواند، بديلی برای کالس را برای سيستم آموزشی ايران مطرح کرد؛ تا با بهره” فضای مجازی“که امکان  ارس، در حالیتعطيلی رسمی مد و ”کرونا“ بحران
داند که بايستی تابع  های باالدستی می عنوان سرباز سياست را به ها در واقع نشان داد؛ سيستم آموزشی، معلم. نظرهای جدی در فضای آموزش هم بود های ضروری و اختالف عيان شدن فقدان زيرساخت

  .آموزان و اوليا وجود ندارد و جايی برای نظرات دانش! ها هستند نظراِت ارسالی باشند و تنها رباِت مجرِی بخشنامه

ای  هايی که در همان بادی امر نيز، پروژه خانه دنبال گرفت؛ اپ وان تنها فضای مورد تأييد وزارتعن داخلی، مانند شبکه شاد به_های اپ_از_توان در اجباراستفاده ی اين فضای آمرانه را می نمونه
  .قلمداد شدند” فرهنگيان“خورده در ميان اکثر کاربران ايرانی از جمله  شکست

بار ديگر نشان داد که تا … گپ و های داخلی مانند شبکه شاد، سروش، روبيکا، بله، آی به اپ” اپ سوات“و ” تلگرام“هايی مانند  آموزان از اپ ها، والدين و دانش سيستم آموزشی با اجبار در کوچاندن معلم
ها همراه  آنعنوان نخواهد توانست رويکردهای نو در امر آموزش را فهم نموده و با  کننده، به هيچ های ديکته چه حد از ساختارهای نوين آموزشی در دنيای امروز عقب مانده؛ و به دليل همين سياست

  .شود
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ايم، تغيير فضای  حال پيش برده های مجازی را تا به های ديگری، کالس رسان ی آموزش و پرورش که در پيام های عرصه ترين ستون عنوان اصلی آموزان و اوليا به از همين رو، ما جمعی از معلمان، دانش
  .شدت معترضيم های آمرانه به دانيم و به اين سياست آموزشی را به زيان روند تدريس مجازی می

آموزان و  دهيم همراه با دانش عنوان يک کنش مدنی در فضای مجازی به معلمان فراخوان می خانه انتقال نخواهيم داد و به های مدنظر وزارت رسان ای آموزش را به پيام نامه ما با هيچ بخشنامه و آيين
  .وندخانه نش های وزارت خواهی اوليای محترم تسليم زياده

را از ” آزادی عمل“گرانه رفتار کند؛ و  ی معلمی، مداخله احترام نگذارد در حرفه» آموزان حقوق دانش«را در فضای آزاد به رسميت نشناسد و به » حق تصميم معلم«آموزش و پرورش تا زمانی که 
  .گر تربيت کند خواهد توانست نسلی خالق، آگاه به حقوق خود و نيز پرسشهای انسانی خود خيانت کرده، بلکه ن تنها به سرمايه ترديد نه فرهنگيان سلب کند، بی

توان غلبه نمود و اين همبستگی و حرکت مشترک را سرآغازی برای اتحاد عمل و پيوند  ها می آموزان و خانواده ما باور داريم بر مسايل و مشکالت حوزه آموزش عمومی تنها با مشارکت معلمان ، دانش
  .دانيم میمدرسه و خانه 

  قدرت ما در اتحاد ماست

   همبسته باد پيوند مدرسه و خانه

  ١٣٩٩فرودين ١١

  

  آموزان ناشاد استان خراسان شمالی آموزش و پرورش با دانش» شاد«طرح   -  *

وزارت آموزش و پرورش ابالغ کرده است و اين وزارت خانه با دستور به  ستاد مبارزه با کرونا دستور آموزش از راه دور به کودکان را به. در روزهايی که شيوع کرونا مدارس را تعطيل کرده است
  .نصب و راه اندازی اپليکيشن شاد در صدد تدريس از طريق فضای مجازی است

مدرسه و  ۴۴١دانش آموز در هزار و  ٣٧٣هزار و  ٨٠: کل آموزش و پرورش خراسان شمالی به خبرنگاررسانه ای گفت رييس اداره فن آوری اطالعات و ارتباطات اداره فروردين، ٢٨روزچهارشنبه 
  .کالس درس، بازمانده از طرح شاد هستند ٣٨٩چهار هزار و 

  .دانش آموز هنوز طرح شاد را نصب نکرده اند ۶٩۵هزار و  ٣١دانش آموز و در شهرها،  ۶٧٨هزار و  ۴٨در روستاهای استان : وی افزود

  .شين از نبود گوشی هوشمند در خانواده و يا نزديکان در رنج هستنداين دانش آموزان روستايی و يا حاشيه شهر ن

  . ده دارا باشد محروم هستندتعدادی از روستاهای استان فاقد اينترنت هستند و بسيار روستاهايی که از داشتن اينترنت پر سرعت که قابليت تبادل داده ها را بصورت زن

آموزشی در  ليل نداشتن امکانات الزم اعم از تلويزيون و يا دستگاه ديجيتال دريافت امواج تلويزيونی از ديدن شبکه آموزش که متولی پخش برنامه هایآموزان به د اسف بار تر اينکه تعدادی ازدانش
  .دوران کرونا هست محروم هستند و از اين آموزش ابتدايی هم جامانده اند

  .هزار معلم، تحصيل می کنند ١۴هزار باب مدرسه زير نظر  ٢ر بيش از هزار دانش آموز خراسان شمالی د ١٨٠قابل يادآوری است که 
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  ٩٩/١/٢٨پيرامون جلسه تشکلهای فرهنگيان با آقای نوبخت  و وزير آموزش و پرورش در تاريخ ) تهران(اطالعيه کانون صنفی معلمان ايران  -  *

های صنفی  ه بعد از ظهر روز گذشته به اين تشکل صنفی معلمان ابالغ شد، و باتوجه به دعوت نشدن هيچيک از تشکلی مشاور وزير آموزش و پرورش در امور تشکلها ک ی ارسال شده پيرو نامه
ين با توجه به تهديدات و در جلسه شرکت کند، همچن) شورای هماهنگی( ها های استان توانست به نمايندگی از طرف مجموعه تشکل ها و نپذيرفتن دست کم يک نماينده ديگر از  کانون تهران که می استان

ضيح و توجيه صدور احکام صادره همانند گذشته احضارهای فعاالن صنفی فرهنگی و نيز ديرهنگام بودن اين دعوت، که پس از صدور احکام معلمان صورت گرفته و به نظر می رسد بيشتر برای تو
  .تضييع حقوق معلمان را بدنبال داشته باشد

  .آورد ارزيابی نموده و از شرکت در جلسه مذکور خودداری می کند ضور در اين جلسه را غيرضروری و فاقد هرگونه دستکانون صنفی معلمان تهران ح

  .بيانيه تحليلی حاوی نظرات  کانون تهران پيرامون نحوه صدور و اجرای احکام جديد، متعاقباً، منتشر خواهد شد

  )تهران(کانون صنفی معلمان ايران 

٩٩/١/٢٨  

  

  آموزان از آموزش مجازی ، مانع برخورداری بسياری دانشفقر  -  *

شيراز، مناطق روستايی، عشايری و روستاهای پيرامونی، تعداد  ٤و  ٣آموزان از امکانات آموزش مجازی برخوردارند، اما در برخی مدارس مناطق  گرچه در برخی مناطق شهری، معلمان و دانش
  .ميت از امکانات آموزش مجازی از اين روش آموزش محروم مانده اندآموزان به دليل محرو توجهی از دانش قابل

آموزان در اين ايام تعطيل نشد  و بار اصلی اين آموزش مجازی نيز بر دوش معلمان است، معلمانی که ساعات  های کشور همراه شد، اما آموزش دانش شيوع ويروس کرونا با تعطيلی مدارس و دانشگاه
آموزان  ها و پيگيری آموزش دانش وزش از طريق تهيه فيلم، عکس و ارسال فايل صوتی آموزشی، بررسی تکاليف و گرفتن امتحان از طريق فضای مجازی، تماس با خانوادهزيادی از روز را به آم

  .کنند صرف می

آموزان فيلم،  ،با اشاره به اينکه در شرايط کنونی معلمان از طريق فضای مجازی برای دانشوگو با خبرنگار رسانه ای به عنوان مثال معلم دبستان دخترانه يکی از روستاهای شهرستان استهبان در گفت
کنيم و بازخوردها را با ضبط صدا و  آموزان را بررسی می آموزی تکاليف دانش های دانش از سوی ديگر در گروه: گويد کنند، می آموزان ارسال می های صوتی آموزشی را برای دانش عکس و فايل

  .دهيم ها اطالع می تادن پيام به آنفرس

اش تماس  دهآموزانم  سالخورده هستند و او از دسترسی به گوشی همراه هوشمند محروم است ودر اين مدت هيچ اطالعی از او ندارم و هرچقدر هم با خانوا پدر ومادر يکی از دانش: گويد اين معلم می
  .ام ارتباطی با او برقرار کنم ام نتوانسته گرفته

  آموزان محروم از آموزش مجازی، دچار استرس شدند دانش 
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آموزان حضور دارند،  های همراه عمو و خاله خود در گروه دانش آموز ديگرش نيز از داشتن گوشی هوشمند محرومند و آنها از طريق گوشی اين معلم در ادامه با اشاره به اينکه خانواده چند دانش
   .اند شده دسترسی داشته باشند و از همين رو دچار استرس و افسردگی شده ها و تکاليف ارائه توانند هر روز به آموزش میمتاسفانه آنها نيز ن: افزايد می

واند باعث ايجاد يک مشکل ديگر شود؛ چراکه ت اين موضوع نيز خود می: افزايد کنند، می آموزان پايه دبستان نيز از گوشی همراه مادران خود استفاده می اين معلم در ادامه با اشاره به اينکه اغلب دانش 
  .آموزان با دسترسی به گوشی همراه والدين، ممکن است به حريم خصوصی و محتوای نامناسب برای سن خود نيز دسترسی پيدا کنند اند که دانش برخی از مادران اعالم کرده

  امکانات برای  آموزش مجازی کافی نيست

هايشان به خاطر  گويند که بچه پرسم، می ميلی را می آموز دليل اين بی وقتی از والدين دانش: افزايد های آموزشی معلمان می آموزان به ديدن فيلم دين مبنی بر عدم تمايل دانشوی با اشاره به اعالم برخی وال
  .توانند بر مطالب درسی تمرکز کنند شرايط خانوادگی، در خانه آرامش ندارند و نمی

خواهم که شرايط و  همين تدريس مجازی است، اما از مسئوالن آموزش و پرورش می   تنها راه«آيد،  معتقد است در شرايط کنونی از دست معلمان کاری جز تدريس مجازی برنمی با اين حال اين معلم
  ».مند شوند ای فراهم کنند که همه بتوانند از تدريس مجازی بهره آموزان به گونه امکانات را برای معلمان و دانش

  آيند های اضافی برنمی آموزان و معلمان از پس هزينه دانش

برخی : گويد های اينترنت نيستند، می ها از لحاظ مالی قادر به تامين هزينه توجهی از خانواده آموزانش داشته است، متوجه شده که تعداد قابل هايی که با خانواده دانش اين معلم  با بيان اينکه بر اساس تماس
  .اند خورند و دچار استرس و افسردگی شده آموزانم به خاطر نداشتن گوشی هوشمند و امکانات فضای مجازی غصه می از دانش

مثال هزينه مکالمه و اينترنت  توجهی داشته است و به عنوان مبالغ قبض موبايل و اينترنت معلمان افزايش قابل: گويد بر بوده است، می وی با اشاره به اينکه آموزش مجازی برای معلمان نيز بسيار هزينه
   هزار تومان بوده است؛ ٢٩٠همراه من مبلغی بالغ بر 

  آموزان روستايی از آموزش مجازی شد ماندن دانش فقر سبب محروم

در روستاهای پيرامونی شيراز : گويد گيرند، می مجازی را جدی نمیهای  آموزان آموزش ای در ناحيه سه شيراز نيز با اشاره به اينکه برخی از اوليای دانش از سوی ديگر يکی از معلمان شاغل در مدرسه
  .مند شوند ها بهره توانند از اين آموزش آموزان نمی های هوشمند و فضای مجازی، دانش ها از گوشی به دليل ناآشنايی يا عدم برخورداری خانواده

های  آموزان از آموزش ماندن بخش ديگری از دانش های اينترنت را ندارند و همين موضوع نيز سبب محروم نايی پرداخت هزينه بستهاند که توا ها نيز اعالم کرده به گفته اين معلم بسياری از خانواده 
  .مجازی شده است

  

  بندی مواضع  سخنگوی شورای هماهنگی پيرامون جلسه با نوبخت ، اجرای قانون مديريت خدمات کشوری و احيای رتبه  -  *

های فرهنگيان طی روزهای اخير و امروز در واقع جلسه وی با نمايندگان تشکل های سياسی است که غالبا در وزارتخانه دارای  خت رييس سازمان برنامه و بودجه با نمايندگان تشکلنشست دمحم باقر نوب
   منافع هستند و برايشان تامين منافع حاکميت بر  منافع معلمان ارجحيت دارد
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ان آمده است که ای تاکيد نمود در اين جلسه هيچ نماينده ای ندارد اما در گزارش  منتشر شده در فضای مجازی نام دو نفر از اعضای هيات مديره کانون تهر تهران در اطالعيهتر کانون صنفی معلمان  پيش
ای در اين نشست نخواهد داشت   بود  هيچ نماينده انون تهران پيش تر رسما اعالم کردهجهت تنوير افکار عمومی تصريح می شود   حضور آقای رضاخواه بعنوان نماينده کانون تهران منتفی است چراکه ک

رای هماهنگی تشکل های صنفی زاده به نمايندگی کانون صنفی استان ها جعل عنوان و سواستفاده از نام تشکل های صنفی است و چنين عنوانی از اساس وجود خارجی ندارد شو و حضور آقای ايمان
  نها نماينده تشکل های صنفی معلمان استمعلمان ت

های  های فرهنگيان و عدم دعوت از تشکل ن کلی از تشکلمتاسفانه نوبخت و دولت مدعی استفاده از نظر معلمان، از يک سو شرايط سرکوب فعاالن صنفی  را فراهم می کنند و از سوی ديگر با نام برد
   . ايم ن  به معنای دقيق کلمه فريبکاری است و ما در گذشته نيز تجربه اين برخورد را با بازنشستگان داشتهکند که اي های سياسی مذاکره می صنفی ، با تشکل

  : شود ها موارد زير را متذکر می اما عدم حضور تشکل های صنفی در جلسات اخير به معنای عدم پيگيری مطالبات صنفی نيست و در اين راه با تمرکز بر موضع نشست

اما از زمان تصويب . ر ايران دارداز حقوق فرهنگيان و کاهش فاصله حقوق نيروی کار آموزشی با ساير مستخدمان بخش دولتی عمری به درازای عمر شکل گيری نظام نوين آموزشی د رفع تبعيض.١
درصدی  ٥٠به نام افزايش  ٩٨بهمن  ٣٠و آن چيزی که در تاريخ . ده استتاکنون همواره اين مطالبه اصلی شورای هماهنگی و تشکل های عضو بو) ٨٦مهر  ٢٥(اليحه مديريت خدمات کشوری 

  .نيست ٩٦دی  ١٧دهم توسط نوبخت به وزارتخانه ها و دستگاهها ابالغ گرديد چيزی جز اجرای ناقص قانون دايمی مديريت خدمات کشوری مصوب _امتيازات فصل

بود در آن زمان شورای هماهنگی و فعاالن صنفی حداقل چهار تجمع باشکوه را رقم زدند  ٩٤و  ٩٣ضات مستمر فرهنگيان در سال اجرا شد محصول اعترا ٩٤رتبه بندی که مرحله اول آن سال  .٢
دی بدهد و بعدها در ديدار با از جمله حرکات اعتراضی بود که دولت را وادار ساخت تن به اجرای رتبه بن ١٣٩٤تير در سال  ٣١ارديبهشت و  ١٧فرورين و  ٢٧در کنار تجمعات  ٩٣اسفند  ١٠تجمع 

در همان زمان شورا و فعاالن صنفی تاکيد کردند با رتبه بندی نمی توان قانون مديريت خدمات . اعضای کانون تهران نوبخت اعتراف نمود که اگر اعتراضات نبود قصد اجرای رتبه بندی را نداشت
فاز دوم رتبه بندی را اجرا نمود اما اينبار هم نه تنها  ٩٨، دولت در دی ماه  ٩٨و تجمع ارديبهشت  ٩٧دنبال تحصن های گسترده در سال  سال وعده درمانی و به ٤در نهايت بعد از . کشوری را سر بريد

گرديد و اما طنز ماجرا آنجا بود که با صدور شامل نموجب کاهش فاصله حقوق فرهنگيان نشد بلکه باعث ايجاد شکاف دستمزد درون سازمانی گرديد چرا که نيروهای جديد استخدام و بازنشستگان را 
کال رتبه بندی به مسلخ رفت و از احکام فرهنگيان حذف گرديد و حاال نوبخت قرار است با منت حق فرهنگيان را به آنان » درصدی امتيازات فصل دهم ٥٠به نام افزايش  ٩٨بهمن  ٣٠ابالغيه تاريخ «

   : ته برای تنوير افکار عمومی و فرهنگيان مشخص گرددبرگرداند در همين راستا ضروری است چند نک

حق و حقوق واقعی آنان به محاق برود شورای هر نوع افزايش دستمزد و حقوق فرهنگيان با استقبال شورای هماهنگی و تشکل های عضو روبرو خواهد شد به شرط آنکه اين افزايش باعث نشود  - الف
  : در همين راستا ضروری است. فقط اجرای کامل قانون مديريت خدمات کشوری را قبول دارد و به هيچ وجه اجرای فرماليته آن را نخواهد پذيرفت هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران

را با توجه به طبقه و رتبه شغلی با ضريب  در بخش جدول امتيازات مربوط به حق شغل، بايستی امتياز حق شغل مشاغلی چون آموزش ٨٨ارديبهشت  ٢١طبق آيين نامه اجرايی فصل دهم مصوب   -
   .محاسبه نمايند ١٫١

، منافع و حقوق بازنشستگان لحاظ گردد هرنوع اجرای قانون که موجب گردد فاصله حقوق بازنشستگان با حقوق شاغالن افزايش يابد  ١٠٩در اجرای قانون مديريت خدمات کشوری بايد مطابق ماده  -
  .در اين مورد دولت حق ندارد حقوق شاغالن را کاهش دهد بلکه بايد حقوق بازنشستگان را افزايش دهد. اجرای نادرست قانون است

رايی درآمدهای حاصله از فروش اموال و دا ١٣٩٩که به بخشنامه اجرايی فصل دهم ق خ م ک موسوم شده است يکی از منابع مورد نياز در سال  ٨٨بهمن  ٣٠به تاريخ  ٦٩٦٤٨٨در بخشنامه شماره  -
  .سازی اماکن آموزشی مخالف است و دولت وظيفه دارد بودجه آن را از طرق ديگر مهيا نمايد تجاری#فروشی و  مدرسه#منقول و غيرمنقول عنوان شده است شورای هماهنگی با هر نوع 

  : احيای رتبه بندی از نظر ما تنها زمانی اهميت دارد که واجد شرايط زير باشد - ب

  .بازنشستگی از مزايای آن برخوردار باشند#ی بايد در بندهايی اعمال گردد که به موجب آن فرهنگيان بعد از احيای رتبه بند -
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بايد در احيای  ٢٨اده به خصوص منافع نيروهای جديد االستخدام و م. احيای رتبه بندی و تامين بودجه آن نبايد موجب شود که حقوق افرادی که به سبب اجرای فصل دهم افزايش يافته است کاهش يابد -
  .رتبه بندی مد نظر قرار گيرد

تنها خروجی را قبول دارد که منافع موارد فوق در آن لحاظ گردد و در موضع گيری و پيگيری  ٩٩فروردين  ٣٠شورای هماهنگی مستقل از اينکه در جلسه حضور داشته باشد يا نباشد از جلسه امروز 
   .شاغل و بازنشسته است/ رسمی و غيررسمی / ر نظر نمی گيرد و مدافع تمام نيروی کار آموزشی اعم از دولتی و بخش خصوصی خود صرفا منافع بخشی از معلمان را د

   .ندمتحد و همدل عمل نمايما از همه فرهنگيان دعوت می کنيم از منافع بخشی و مقطعی چشم پوشی نمايند و برای رسيدن حقوق و دستمزد تا خط فقر هشت ميليون تومانی 

و تعيين حدااقل دستمزد که ميزان يک ميليون و هشتصد هزار تومان ضربه . در پايان شورای هماهنگی تاکيد دارد ظلم و تبعيض در حق نيروهای غيررسمی بخش دولتی و خصوصی قابل اغماض نيست
       د خدمت با اين نرخ تورم و گرانی مهلک است از سويی بسياری از دانش آموزان ما ازبزرگی به نيروی کار است از اين ضربه برای معلمان شاغل در مدارس خصوصی و هم نيروهای خري

  .خانواده های کارگری هستند و تعيين حداقل دستمزد به اين سبک ظالمانه يعنی گستراندن فقر و فالکت برای اکثريت جامعه است

  ايران  معلمان  صنفی  های تشکل  شورای هماهنگی  لطفی سخنگوی اسکندر

  

   رويس های بهداشتی توقفگاه غرب سامانه يک خطوط بی آرتی ، ميتواند عامل انتقال بيماری کرونا برای کارگران اين توقفگاه باشدس  -  *

از آنجايی که نمی شود تشخيص داد که . بشودتفاده ميکنند سرويس های بهداشتی عمومی از پر خطرين ترين مکان هايی هستند که ميتواند باعث انتقال بيماری کرونا برای کسانی که از اين سرويس ها اس
هز به داشتن آب گرم وسيفون های قوی و سالم و داشتن چه کسانی ناقل اين بيماری ميباشند لذا سرويس های بهداشتی عمومی بايد بطور مرتب در زمان استفاده عموم مورد ضدعفونی قرار گيرند و مج

  . واد ضدعفونی کننده باشند تا خطر ابتال به بيماری برای افراد استفاده کننده کمتر شودروشوئی های نشکسته و مرتب و مواد شوينده و م

ک نه تنها توالت ها يش سيفون ندارند بلکه براساس گزارشات رسيده به سنديکای کارگران شرکت واحد از سوی کارگران زحمت کش توقفگاه غرب ، سرويس های بهداشتی توقفگاه غرب سامانه ي
  . ا و دستشوئی هايش شکسته شده استروشوئی ه

  . اين شکستگی روشوئی ها خود نيز مرکز تجمع انواع ميکروب ها و ويروس ها ميتواند باشد 

   .بعالوه هميشه مايه دستشوئی کسر دارد بطوری که گاهی کارگران مجبورند تا پر کردن ظرف مايه از دستشويی استفاده نکنند

  . رويس ها خراب است و حتی شيلنگ مناسب برای استفاده در توالت ها موجود نيستمتاسفانه اکثر شيرهای آب اين س

ز آخرين ماسک و دستکش يکبار مصرفی که مديريت سامانه يک هيچگونه تدابيری برای جلوگيری از شيوع اين بيماری برای کارگران زحمت کش توقفگاه غرب بعمل نياورده است بطوری که ا
   .يافت کردند دقيقا  يک ماه گذشته است که گويا آنهم اهدائی از طرف مسجدی بوده استکارگران اين توقفگاه در

فتند چون شما در تعميرگاه کار ميکنيد مسئولين بهداشت کارگران توقفگاه غرب وقتی به نبود ماسک به مسئولين ذيريط اعتراض کرده اند با جوابی تعجب آور روبرو شدند  که در پاسخ  به کارگران گ
ر مسائل پزشکی از قول مسئولين بهداشت اظهار نظر عالم کرده اند که شما در اين جا نيازی به ماسک نداريد و بايد پرسيد مسئوالنی  که حتی در رشته کاری خودشان هيچ تخصصی ندارند چطور دا

  ميکنند
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  . ، سرويس های بهداشتی توقفگاه غرب سامانه يک هشدار داده بود و مسئولين را درجريان گذاشته بودسنديکای کارگران شرکت واحد قبال هم درمورد نامناسب بودن شرايط و امکانات بهداشتی 

  . اما متاسفانه اراده ای برای برطرف کردن اين وضعيت نابسامان بهداشتی ازسوی مديريت سامانه وجود ندارد

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  

  های کشور نوين در مطبوعات و خبرگزاریداری  برده   -  *

عنوان کارگر حقی برای چاپ مشکالت خود در روزنامه و  دهند چون خبرنگار به ترين مشکل خبرنگاران اين است که کارفرمايان که همان مديران رسانه هستند اجازه چاپ مشکالت آنان را نمی بزرگ«
های معتبر کشور نيروهای خود را اخراج کردند و دست به تعديل گسترده  کدام روزنامه نوشت که خبرنگاران تعديل شدند؟ روزنامه. يران رسانه استها ندارد و تصميم نهايی با کارفرما و مد خبرگزاری

  ».کند های کشور بيداد می داری نوين در مطبوعات و خبرگزاری خبرنگاران زدند آيا مردم باخبر شدند؟ اينجاست که ميگوييم برده

هايی که  روزنامه. ها به دليل کمبود و گرانی کاغذ و يا موضوع کرونا نيست اخراج خبرنگاران از مطبوعات و خبرگزاری: شناس اجتماعی به خبرنگار رسانه ای گفت فروردين،يک آسيب ٣٠روز شنبه 
پس در اين شرايط چرا بايد . ای نيست که تنها از طريق تبليغات کسب درآمد داشته باشد شود هيچ روزنامه هايشان از طريق احزاب تأمين می شوند، بودجه در شرايط اقتصادی امروز کشور چاپ می

می پاسخگويی مسئولين به افکار عموها دست به تعديل نيرو و خبرنگاران بزنند؟ در جواب اين سؤال بايد گفت در کشور هيچ کارمند و کارگری امنيت شغلی ندارد که علت آن عدم  ها و يا رسانه روزنامه
  .است

کند که حق التحرير بايد کارکنيد تا  خواهند مشغول به کار شوند کارفرما طی می ای که برای خبرنگاران وجود دارد اين است که زمانی که می مسئله: رئيس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ايران گفت
راضی باشند پول بيشتری بابت مطالب توليدی خبرنگار اختصاص خواهند داد که اين ظلم بزرگی به خبرنگاران محسوب پولی بابت بيمه خبرنگار پرداخت نکند در اين شرايط تازه اگر از کار خبرنگار 

  .شود می

ر کشور باشد با او برخورد ها و خط قرمزهای معمول د کند اگر آن مطلب خالف چارچوب شود چراکه وقتی مطلبی توليد می زا محسوب می خبرنگاری در ايران جزو مشاغل آسيب: مصطفی اقليما افزود
کنند و تنها با متخلف برخورد  وقت آن نهاد را تعطيل نمی که اگر فردی در اداره و يا سازمان دولتی خالفی انجام دهد هيچ سختی خواهد شد و آن روزنامه و يا خبرگزاری توقيف خواهد شد اما درصورتی

  .کنند می

کنند؟ وقتی  کنند هيچ زمانی امنيت شغلی نداشتند، سؤال اينجاست که چرا مسئوالن به مطالبات اين قشر توجه نمی نی که از حقوق ساير اقشار جامعه دفاع مینگارا متأسفانه روزنامه: شناس گفت اين جامعه
های  عنوان ابزار رسيدن به خواسته راد جامعه و مسئولين از خبرنگار بهمتأسفانه در شرايطی که تمام اف! توان از او داشت؟ کند چه انتظاری می شده با خبرنگار را انکار می وگوی ضبط مسئولی که گفت
  .کسی به فکر خبرنگار نيست کنند،  خود استفاده می

پيگيری از مسئولين امر مرتفع نمايد خواهد ورود پيدا کند و آن مشکل را از طريق  های تمام اقشار جامعه می خبرنگاری که به همه مشکالت و خواسته: رئيس انجمن علمی مددکاری اجتماعی اضافه کرد
  .هست» که بگندد نمک زنند وای به وقتی هر چه بگندد نمکش می«المثل  بار و ناراحت کننده است و مصداق بارز اين ضرب کس پيگير مطالبات او نيست اين موضوع خيلی تأسف هيچ

ً مطالب مهمی که به دليل فشردگی صفحات قابليت چاپ ندارد را  که مطالبی که میها يک سايت آنالين دارند  در همه جای دنيا روزنامه: اقليما عنوان کرد خواهد در روزنامه چاپ شود و يا بعضا
اين طريق درآمدزايی بسيار خوبی  کنند که از های ايران نيز تبليغات خود را از طريق روزنامه و يا سايت آنالين خود جذب می دهد، خيلی از روزنامه صورت آنالين در اختيار مخاطبان خود قرار می به
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عنوان  های خبری خود به مختلف تعديل کردند و جالب اينجاست که مديران مسئول اين سايت عناوين های آنالين بسياری از خبرنگاران خود را به نيز دارند اما متأسفانه شاهد آن هستيم که همين سايت
  .هستند» کنند روند آن کار ديگر می کنند چون به خلوت می واعظان کاين جلوه در محراب و منبر می«المثل که  که مصداق بارز اين ضربزنند  نمايندگان مجلس دم از دفاع حقوق کارگران می

گويند که خبر و  وششان نيامد به خبرنگار میخواهند و هر جا که از آن گزارش خ متأسفانه تمامی مسئولين و يا کارفرمايان گزارشات مجانی می: رئيس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ايران مطرح کرد
  .برند خواهند استفاده الزم را می گزارشت بيخود است اما از همان خبر بيخود به نفع خودشان و درجايی که می

اينجا خيلی راحت سردبيری که . کنند نوعی از ايشان سوءاستفاده می نند و بهک پذير توهين می راحتی به اين قشر آسيب در هيچ کجای دنيا مسئولين به خبرنگاران حق توهين ندارند اما در ايران به: وی گفت
که شايد آن فرد درک  گذارد درصورتی کند و اسم خبرنگار را بر روی آنان می کند و افراد زيردست خود را وارد مطبوعات و دنيای رسانه می از حزب خاص آمده تمامی خبرنگاران باسابقه را اخراج می

  .خبرنگاری را نداشته باشد الزم برای

های تلفنی برای پيگيری اخبار و  دهند هزينه تماس کشند که پولی که به او می داری نوين است و کارفرمايان طوری از آنان کار می نگاران همان شرايط برده شرايط امروز روزنامه: شناس گفت اين جامعه
  .شود هايش نمی گزارش

کنند بدون آنکه نگران  ها خيلی راحت خبرنگاران خود را تعديل می جايی رسيده که رسانه نشده است و امروز کار به نگاران نوشته درستی نيز برای احقاق حقوق روزنامه متأسفانه قوانين: اقليما افزود
  برخورد قضايی و قانونی قاطع با خود باشند کجای کار اشتباه بوده؟ 

ترين دغدغه مردم  وقت دولت ممنوعيتی برای اخراج کارمندان و کارگران اعالم نکرده است؟ بزرگ کنند، چرا در شرايط کنونی هيچ ها اخراج می زمانگروه کارمندان را از سا امروز گروه: وی گفت
کنند و  مورات داخلی چندماهه آن واحد توليدی را پرداخت میگذارند که يک کارخانه بسته شود و هزينه ا وقت نمی کشورهای پيشرفته هيچ. شان در زمان پساکرونا است اما دغدغه دولت اين نيست بيکاری

ای برای پرداخت حقوق کارگران ندارد و تنها واکنشش دادن  گونه نيست و دولت برنامه کنند اما چرا در کشور ما اين يا حتی برفرض مثال اگر قرار است بسته شود تمامی حقوق کارگران را پرداخت می
  .ی است که بايد مورد تائيد همان کارفرمايی که کارگر خود را اخراج کرده است، برسد؟وام با بهره و بيمه بيکار

کند افراد جامعه مجبور هستند برای کسب درآمد هر شرايطی را پذيرا باشند که  وپنجه نرم می در کشوری که کار نيست و با مشکالت اقتصادی فراوانی دست: پدر مددکاری اجتماعی ايران مطرح کرد
تر از قانون کار و بدون بيمه  دهند و باکار کردن بدون قرارداد با دستمزد پايين نگاران برای گذران زندگی خود ناچار تن به مطلب فروشی می متأسفانه روزنامه. قاعده برای خبرنگاران نيز وجود دارداين 

گاه ديده نشده است، کارفرمايانی که داعيه دين و مذهب و حالل و حرام دارند نيز با خبرنگاران خود چنين  ران هيچاين ظلم کارفرمايان در حق خبرنگا. کنند سعی بر برطرف کردن مشکالت مالی خود می
نند بدون آنکه حقوق او را پرداخت ک وحقوق خود را مطالبه کنند و اگر هم اين کار را انجام دهند آن فرد را اخراج می کنند که نتوانند حق کارفرمايان خبرنگاران را طوری استخدام می.کنند برخوردی می

   .نمايند

عنوان  دهند چون خبرنگار به ترين مشکل خبرنگاران اين است که کارفرمايان که همان مديران رسانه هستند اجازه چاپ مشکالت آنان را نمی بزرگ: رئيس انجمن علمی مددکاری اجتماعی اضافه کرد
های معتبر کشور  کدام روزنامه نوشت که خبرنگاران تعديل شدند؟ روزنامه. ها ندارد و تصميم نهايی با کارفرما و مديران رسانه است خبرگزاریکارگر حقی برای چاپ مشکالت خود در روزنامه و 

  .کند های کشور بيداد می ات و خبرگزاریداری نوين در مطبوع نيروهای خود را اخراج کردند و دست به تعديل گسترده خبرنگاران زدند آيا مردم باخبر شدند؟ اينجاست که ميگوييم برده

ای برای  وزارت کار ستاد ويژههيچ مرجعی در کشور وجود ندارد که اعالم کند چقدر از خبرنگاران کشور تعديل شدند، وزارت ارشاد چرا پيگير اخراج خبرنگاران نيست؟ چرا : اقليما عنوان کرد
  کند؟ ری که خبرنگاران خود را تعديل کردند، نمیهای خب ها و سايت ها و خبرگزاری برخورد با روزنامه

  و کارمندان اخراج شوند؟ درزمانی که کشور به دليل شيوع کرونا در شرايط بحرانی قرارگرفته است و معيشت مردم در تنگنا قرارگرفته چرا بايد خبرنگاران و کارگران: وی گفت



١٣٩٩   فروردين – ايران روزشمار رويدادهای کارگری در                                                                                                                                                               ١٢٣     
 

آيند و در اين شرايط خاص حاضر هستند خودشان سرکار بمانند و مدافع حقوق همکاران خود نباشند تا  هم درنمی اهم متحد نيستند و از پشتدر روزهای که همه گرفتار هستيم خبرنگاران هم ب: او افزود
  .بتوانند معيشت خود را تأمين کنند که اين درد جامعه ماست

توانند حقوق آنان را ضايع کنند اما مشکالت اقتصادی و احتياج خبرنگاران به پول برای  م نزنند کارفرمايان ديگر نمیاگر خبرنگاران تصميم بگيرند تا با اتحاد چند هفته کاری نکنند و قل: وی ادامه داد
  .شود گذران زندگی سبب برخورد زشت کارفرمايان با آنان می

  

  بسياری از کارگران قنادی های بجنورد بيکار شدند  -  *

پس از باز گشايی مجدد ادارات ، شرکت ها و کسب و . سابقه شده اند مرکز استان خراسان شمالی ، با بروز بيماری مسری کرونا دچار افت فروشی بی قنادی فعال در سطح شهرستان بجنورد ۴٠بيش از 
  .م توان در حال پخت کيک و شيرينی و توزيع آن هستندکار ها،بسياری از قتادی ها و شيرنی فروشی ها هنوز کار خود را آغاز نکرده اند و آن قنادی هايی هم که باز هستند هم حداکثر با يک سو

صورت روزمزدی در کارگاه های شيرنی پزی مشغول بکار هستند و آن   چرا که بسياری از اين زحمتکشان به. پزی در سطح شهر هستند قربانيان اصلی اين وضعيت،کارگران و استادکاران شيرنی
  .هنوزتمديد نشده است  ٩٩به بهانه شيوع کرونا قرارداد های سال جديدشان با گذشت يک ماه از سال  کارگرانی که قرارداد کاری با کارفرما دارند

راردادی اند و از کارگران ق محل کار خود دعوت نشدهبنا به گفته يکی از کارگران يک  شيرينی سرای بجنورد،در سال جاری از زمان باز شدن مجدد کسب و کارها هيچ يک از کارگران روز مزدی به 
  .که اکثرا استادکاران هستند به صورت روزمزدی استفاده ميشود

ز نيرو های روز مزد رو از سر کار درآوردند و از اسفند سال پيش که طبيعتأ بايد زمان کاری و به طبعش مزد ما افزايش پيدا ميکرد به دليل شيوع کرونا و کم شدن فروش شيرينی تعدادی ا«:وی گفت
ولی وضع بعد عيد بدتر شد نه تنها کارگرهای روز مزد را برنگرداندند بلکه قراردادی های را هم روز مزد کردند و گفتند تا رفع . د عيد همه کارگرها رو دوباره به سر کار برگردانندقول دادند که بع
  ».وضع همينطورخواهد بود) ويروس کرونا(شدن اين مشکل

سرا ها که تعطيل کردند و کارگرها را هم اخراج موقت کردند اما آنهايی  نه بسياری از شيرينی«:رمای شما اينطوری با کارگرانش برخورد کرده است؟ گفتاين کارگر درپاسخ به اين سئوال که فقط کارف
  ».هم که بازند فقط يک تعداد محدود از کارگر ها رابه کار برگردانده اند

کارگر خود هفت الی هشت نفر را در سال  ٣٠ترين شيرينی فروشی های سطح شهر هست تنها از بين  يکی از معروف ترين و پرفروش که» گرندی«سرای  شيرنی:اين کارگر جوان در ادامه افزود
دارد که آنرا در سال جديد بطور کامل يک کارگاه توليد آبنبات نيز » گرندی«در صورتی که قنادی. سرا است اين تعداد کارکر تعديل شده فقط مربوط به کارگران شيرنی. جاری بازگشت به کار کرده است

  .کارگرش اعم از راننده ، منشی ،بازارياب و کارگران خط توليد را اخراج کرده است ١۵از مدار توليد خارج کرده است و تمامی 

  .نفر ميرسد ۴٠٠سرای فعال در شهر تعداد کارگران اخراجی به بيش از  شيرنیقنادی و  ۴٠که با در نظر گرفتن بيش از . اين تعداد کارگراخراجی فقط مخصوص يک کارگاه توليد شيرينی و آبنبات است

  

  بجنورد وبالتکليفی شغلی ومعيشتی کارگرانش  تعطيلی کارگاه های آبنبات  -  *
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اين صنعت که به دليل حاصلخيزی زمين های . باشد بجنورد می ريزی با شروع تحريم ها و پس از آن ايجاد موج گرانی در سال های اخير يکی از صنايعی که صدمه بسيار زيادی خورد صنعت آبنبات
اين صنعت که بيش از صد سال است تاريخ مدون در اين شهر دارد و توانسته است . کشاورزی در منطقه خراسان شمالی که از ساليان دور مشغول کاشت چقندر بوده اند شکل گرفته است

  .پنير گردد عرفی کند و قطب توليد شکرشکرپنير را به عنوان سوغات اين شهر م/آبنبات

ريزی تعطيل شد که منجر  کارگاه آبنبات ١٢٠الذکر نزديک به  که به دليل فوق. کارگاه توليد شکرپنير وجود داشت ٢٠٠تنها در شهر بجنورد تاپيش از شروع تحريم ها و افزايش قيمت مواد اوليه بيش از 
  .کارگر شد ۵٠٠به بيکاری نزديک به 

اين کارگاه ها که به نسبت کارگاه های . کارگاه باقيمانده نيز در وضعيت اسفباری قرار گرفتند و کارگران خود را به مرخصی اجباری فرستادند ٨٠شيوع کرونا وضعيت از اين هم بدتر شد و اما با 
  .اند ی بهداشت ، کارکاه های خود را تعطيل و يا بصورت نيمه تعطيل درآورده ادارهبزرگتر هستند به دليل کم شدن تقاضا و بعضا فشار های  ١٣٩٨الی١٣٩۶های  تعطيل شده در بين سال

طی .شان از مراجعه به اداره کار و در خواست بيمه بيکاری ناشی از کرونا صرف نظر کرده اند کارگرانی که با وعده وعيد های توخالی کارفرمايان. کارگر را بيکار کرده اند ۴٠٠و چيزی در حدود 
و هنوز تاريخ دقيق . ای به بار نياورده است اند اما نتيجه ريزی ها که نمايندگان کارفرمايان هستند صحبت کرده ی گذشته در اين مابين چند تن از استادکار های قديمی با اعضا اتحاديه آبنبابروزها

  .بازگشت به کار کارگران مشخص نشده است

  

  

  


