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«با اتحاد پیروز میشویم ،با افتراق شکست میخوریم»
 بجای مقابله با شیوع ویروس کرونا اهالی نگران وخشمگین شهرک توحید بندرعباس را بازداشتکردند
 اعتراض خانواده های زندانیان سیاسی و زندانیان بند  ۸زندان اوین به کارشکنی های دادستانی دراعطای مرخصی به زندانیان
 برای نجات جان زندانیان فورا دست بکار شویم تست کرونای نرجس خانعلیزاده پرستارجان باخته بیمارستان میالد الهیجان مثبت شد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:اقدامات سود جویانه مدیریت سامانه پنج برای پولی کردن پارکینگ سامانه
 جان باختن یک کارگر درآبادان براثر مسمومیت گازی در چاه فاضالب*بجای مقابله با شیوع ویروس کرونا اهالی نگران وخشمگین شهرک توحید بندرعباس را بازداشت
کردند
جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از دستگیری  8نفر از تجمع کنندگان مقابل مرکز بهداشت
درمان شهرک توحید بندرعباس خبرداد .
روز دوشنبه  21اسفند ،عباسعلی بهدانی فرد به خبرنگار رسانه ای گفت :با توجه به انتشار شایعه
مبنی بر غربالگیری بیماران واگیردار (کرونا) در درمانگاه شهر ک توحید بندر عباس تعدادی اهالی
محل در مرکز بهداشت درمان شهرک توحید تجمع و نسبت به آتش زدن زباله های داخل محوطه و
الستیک های اطراف مرکز اقدام کردند.
وی افزود :مامورین پلیس امنیت عمومی استان با همکاری مامورین شهرستان بندرعباس تعدادی از
عوامل اصلی تجمع و تخریب مرکز بهداشت راشناسایی وبا هماهنگی مقام قضایی  ،در چند عملیات
جداگانه تعداد 8نفر شامل (1نفر خانم و  6نفر آقا ) از عامالن اصلی تجمع مرکز بهداشت درمان
شهرک توحید را دستگیر کردند و تالش پلیس برای شناسایی و دستگیری دیگر عوامل احتمالی تجمع
ادامه دارد.
*اعتراض خانواده های زندانیان سیاسی و زندانیان بند  ۸زندان اوین به کارشکنی های دادستانی در
اعطای مرخصی به زندانیان
دیروز و امروز دهم و یازدهم اسفندماه خانواده های زندانیان سیاسی برای پیگیری مرخصی زندانیان
به دادیاری ناظر بر زندان مراجعه کردند و به عدم اجرایی شدن بخشنامه قوه قضائیه پس از  ۴روز
از صدور آن برای اعطای مرخصی به زندانیان اعتراض نمودند .سه نفر از اعضای خانواده های
زندانیان به نمایندگی از دیگران موفق به دیدار وزیری دادیار ناظر بر زندانها شدند که وی اعالم
نموده که لیست زندانیان برای مرخصی به دادستانی ارسال شده است و باید دادستانی با اعطای

مرخصی زندانیان موافقت نماید و در صورت موافقت با مرخصی هر کدام از زندانیان به خود زندانی
ابالغ خواهد شد و پاسخ دهی این روند را به روز شنبه هفته آینده حواله داده است.
دیروز نیز زندانیان سیاسی بند هشت زندان اوین به عدم اجرای بخشنامه مرخصی به زندانیان دست
به اعتراض زدند و گفتند چگونه است که پس از  ۴روز از صدور این بخشنامه هیچگونه حرکتی
مبنی بر اجرای این بخشنامه صورت نگرفته و حتی زندانیان مرخصی رو که وثیقه ی ضبط شده در
پرونده هایشان موجود است و هیچ کار اداری برای مرخص شدن ندارند کماکان به مرخصی نرفتند
که رئیس بند نیز با اعالم اینکه اعطای مرخصی باید توسط دادیار ناظر بر زندان و دادستانی انجام
شود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده است و گفته است که مسئولین زندان از چرایی عدم اجرای
این بخشنامه بی اطالع هستند.
شب گذشته یکی از زندانیان مسن ،در بند هشت از شدت مریضی خون باال آورده است اما هیچگونه
اقدام درمانی در این راستا انجام نشده تا اینکه امروز در پی اعتراض زندانیان بند هشت وی را به
بیمارستان منتقل کرده اند و اکنون زندانیان نگران برگشت این زندانی به داخل زندان از بیمارستانهای
آلوده خارج از زندان هستند
طبق اظهار زندانیان ،بندهای زندان تاکنون ضدعفونی نشده است و تنها دیروز یک دستکش و یک
ماسک ساده به زندانیان تحویل داده شده است که عمالً هیچ کارایی برای حفظ سالمت زندانیان ندارد.
درهمان بند هشت برای نزدیک به  ۰۲۱نفر زندانی تنها سه توالت و دستشویی وجود دارد و
کوچکترین ماده و یا ژل ضدعفونی کننده ای در اختیار زندانیان قرار ندارد.
با شدت گرفتن همه گیری بیماری ُکشنده ی کرونا نگرانی درباره وضعیت زندانیان بسیار باال گرفته
است.
با کارشکنی های مسئولین در اعطای مرخصی به زندانیان و بهانه تراشی های غیرقانونی در
غربالگری زندانیان برای مرخصی ،هیچ بعید نیست که زندانهای کشور را عامدانه به قتلگاه زندانیان
تبدیل کنند .اگر ذره ای برای جان زندانیان اهمیت قائل بودند باید سریعتر زندانیان را به خارج از
زندان میفرستادند تا هم جان زندانیان در امان باشد و هم با تخلیه بندها امکان ضدعفونی و گندزدایی
داخل زندان راحتتر فراهم گردد.
خانواده های زندانیان سیاسی ضمن ابراز شدید نگرانی از سالمت عزیزانشان تصمیم دارند که هر
روز به محل دادیاری ناظر بر زندان مراجعه کنند و از خانواده دیگر زندانیان هم میخواهند تا به آنها
ملحق گردند.
سالمت جانی زندانیان در خطر است و مسئولیت آن تماما ً به عهده حکومت است و نهادهای مسئول
باید سریعا ً در راستای اعطای مرخصی به زندانیان اقدام نمایند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران -۰۰اسفند ۸۸
*برای نجات جان زندانیان فورا دست بکار شویم
با گسترش ویروس کرونا در سراسر ایران ،عمال جامعه با فاجعه جدیدی روبرو شده است .بی
توجهی عامدانه مسئوالن به اخطارها و هشدارهای سازمان جهانی بهداشت ،سبب شده که این ویروس
خطرناک از کنترل خارج شود.

تاکنون ده ها و شاید صدها نفر در اثر ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند و خانواده
های نگران از این وضعیت با مراجعه به دفاتر دادستانی و دفاتر زندان ها هیچ نتیجه ای نگرفته اند و
این در حالی است که خود قوه قضائیه تحت فشار جامعه ابالغیه ای را به تمامی مراجع قضایی مبنی
بر فراهم آوردن شرایط آزادی و مرخصی زندانیان صادر نموده ،هیچ اقدامی برای آزاد سازی
زندانیان بی دفاع صورت نگرفته و مسئولیت این مرگ ها و تمامی عواقب فاجعه بار انتشار ویروس
به عهده مسئوالن ذیربط است .
از آنجا که در زندانها و بازداشتگاهها ابتداییترین امکانات بهداشتی و درمانی موجود نیست و
همچنین تراکم جمعیت بیش از ظرفیت زندانها میباشد ،سرایت ویروس کشنده کرونا باعث قتل عام
وسیع زندانیان خواهد شد .
خبرهای بشدت نگران کنندهای از سرایت ویروس کرونا به زندانها در سراسر کشور منتشر شده است
و تاکنون تعدادی در زندان بزرگ تهران (فشافویه) ،دستگرد اصفهان ،رجایی کرج و قزل حصار
مبتال شده و آمار دقیقی از جانباختگان در دست نیست.
در این میان بویژه وضعیت زندانیان سیاسی به دلیل امنیتی کردن شرایط زندگیشان  ،آنان را بیشتر از
سایر زندانیان از دید جامعه مخفی کرده اند .بسیاری از آنان مدتها از دارو درمان و اعزام به مراکز
درمانی و حتی دسترسی به امکانات اولیه بهداشتی محروم بودهاند.
در این شرایط ،باید همه زندانیان بدون درنگ و در اولین اقدام ،تحت آزمایشات دقیق و برابر
استاندارد جهانی تشخیص ویروس کرونا قرار گیرند ،و از زندان آزاد شوند .
خانوادههای همه زندانیان اعم از سیاسی و عادی را فرامیخوانیم با حضور در دفاتر زندانها و مراکز
قوه قضائیه ،خواهان آزادی و مرخصی فوری کلیه زندانیان شوند .باید خانواده ها به نهادهای
انساندوست در سراسر جهان نامه بفرستند و اضطراری بودن وضع زندانیان در ایران را اعالم نموده
و همچنین به کل جامعه اطالع رسانی کنند.
ما امضاء کنندگان که خانواده های زندانیان ،فعالین اجتماعی و انسانهای نگران از حال زندانیان
هستیم  ،از همه مجامع جهانی بشر دوستانه میخواهیم تا در این وضعیت بشدت خطرناک در کنار
زندانیان و خانوادههای آنان قرار گیرند و همه تالش خود را برای آزاد کردن زندانیان بکار گیرند.
صدها زندانی سیاسی در سراسر زندانهای کشور باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد گردند و بقیه
زندانیان به مرخصی فرستاده شوند .برای نجات جان زندانیان از خطر گسترش ویروس کرونا باید
کلیه زندانهای کشور به هر شکل ممکن تعطیل شوند!
ما همچنین از همه خانواده های زندانیان ،انسانهای شرافتمند ،تشکلها ،گروه ها ،سازمانها و احزاب
انساندوست می خواهیم برای قدرتمندتر کردن این کمپین ،پتیشن "آزادی زندانیان" را امضاء کنند.
زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج ":خبات دهدار ،اسحاق روحی ،توفیق محمودی"
خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان های قرچك ،رجائی و اوین :دائمی،
خلوصی ،شیرزاد ،شریفی ،كریم بیگی ،كرد افشاری ،آریانی
هاله صفر زاده ،ناهید شقاقی ،فوزیه خالصی ،سیما خواجویی ،محبوبه هرباسیان ،نگار مسعودی،
افسانه عظیم زاده ،واله زمانی ،جوانمیر مرادی ،علیرضا ثقفی ،محمود صالحی ،اكبر یزدی ،محمد
قراگوزلو ،حسین آذرگشب ،یدی صمدی ،عثمان اسماعیلی ،مظفر صالحی نیا ،شریف ساعدپناه ،زاهد

سلیمی ،رضا حق نظری ،حشمت امیری ،شعبان محمدی ،علی اسدالهی ،علیرضا آدینه ،مازیار
شیرخانی ،شاهرخ مطاعی ،بهرام علیزاده ،مجید جعفری ،خلیل کریمی ،امیرچمنی ،امیرحسین
میربهاری
*تست کرونای نرجس خانعلیزاده پرستارجان باخته بیمارستان میالد الهیجان مثبت شد
پس از هفت روز جان باختن پرستار  12ساله بخش اورژانس بیمارستان میالد الهیجان نتیجه تست
کرونایش مثبت اعالم شد.

روز دوشنبه  21اسفند،سازمان نظام پرستاری شرق گیالن از تشخیص مثبت نتیجه تست کرونای
نرجس خانعلیزاده ،پرستار بیمارستان میالد الهیجان ،خبر داد.
*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
اقدامات سود جویانه مدیریت سامانه پنج برای پولی کردن پارکینگ سامانه

مدیریت سامانه پنج خطوط بی آر تی برای منافع مالی و جبران هزینه های بی حساب و کتاب اقدام
به پولی کردن پارکینگ مورد استفاده صدها تن از رانندگان این سامانه که اکثریت آنها از حاشیه های
اطراف تهران به محل کار خود مراجعه می کنند کرده است  .این اقدامات مدیریت سامانه پنج برای
پول گرفتن از رانندگان و کارگران این سامانه در حالی صورت میگیرد که مدیریت سامانه پنج
موظف است به عنوان کار فرما سرویس ایاب و ذهاب برای رانندگان طبق قانون کار فراهم کند .اما
متاسفانه نه تنها قادر به فراهم کردن سرویس های ایاب و ذهاب بطور کامل نمی باشد بلکه هزینه
پارک از کارگران و رانندگان که با هزینه شخصی خودشان به محل کار مراجعه می کنند طلب میکند
در حال حاضر مدیریت این سامانه به بهانه اینکه باید سواری های کارگران ورانندگان دارای بارکد
باشد درخواست بیست هزارتومان داشته است.
تعدادی از رانندگان این سامانه در پیامی به سندیکا اعالم کرده اند درصورت پولی کردن پارکینگ
سامانه پنج ،ما کارگران و رانندگان شرکت واحد  ،مجددا طرح شکایت بعلت عدم سرویس های ایاب
و ذهاب را طبق ماده  ۰۵۲قانون کار ،در ادارات کار را مطرح خواهیم کرد و از تمام ظرفیت های
اعتراضی برای مقابله با درخواست سود جویانه مدیریت سامانه پنج استفاده خواهیم کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد با تمام قدرت از خواسته ها ومطالبات به حق رانندگان و کارگران و
کارکنان شرکت واحد دفاع و از هیچ تالشی و کوششی در این راه فرو گذار نخواهد کرد.
* جان باختن یک کارگر درآبادان براثر مسمومیت گازی در چاه فاضالب
روزدوشنبه  21اسفند،یک کارگر  52ساله حین کاردر چاه فاضالب واقع در در شهرک دریا آبادان
به دلیل استنشاق گاز سمی جانش را ازدست داد .
akhbarkargari2468@gmail.com

