
 

 2931آسفند ماه  21اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

را بازداشت  بندرعباس دیشهرک توحوخشمگین نگران بجای مقابله با شیوع ویروس کرونا اهالی  -

 کردند

در  یدادستان یها یبه کارشکن نیزندان او ۸بند  انیو زندان یاسیس انیزندان یاعتراض خانواده ها -

 انیبه زندان یمرخص یاعطا

  میفورا دست بکار شو انینجات جان زندان یبرا -

 پرستارجان باخته بیمارستان میالد الهیجان مثبت شد زاده ینرجس خانعل یکرونا تست -

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -

  سامانه نگیکردن پارک یپول یسامانه پنج برا تیریمد انهیاقدامات سود جو

 در چاه فاضالب یگاز تیکارگر درآبادان براثر مسموم کیجان باختن  -

را بازداشت  بندرعباس دیشهرک توح نگران وخشمگینبجای مقابله با شیوع ویروس کرونا اهالی *

 کردند

مرکز بهداشت  نفر از تجمع کنندگان مقابل 8از دستگیری  استان هرمزگان یفرمانده انتظام نیجانش

 .خبرداد  بندرعباس دیدرمان شهرک توح

 عهیبا توجه به انتشار شا: به خبرنگار رسانه ای گفت فرد یبهدان یعباسعل اسفند، 21روز دوشنبه 

 یهالا یبندر عباس تعداد دیدر درمانگاه شهر ک توح( کرونا) رداریواگ مارانیب یریبر غربالگ یمبن

داخل محوطه و  یتجمع و نسبت به آتش زدن زباله ها دیتوح محل در مرکز بهداشت درمان شهرک

 .کردنداطراف مرکز اقدام  یها کیالست

از  یشهرستان بندرعباس تعداد نیمامور یاستان با همکار یعموم تیامن سیپل نیمامور: افزود یو

 اتی، در چند عمل ییمقام قضا یوبا هماهنگ ییمرکز بهداشت راشناسا بیتجمع و تخر یعوامل اصل

تجمع مرکز بهداشت درمان  یعامالن اصل زا( نفر آقا  6نفر خانم و 1)نفر شامل 8 ادجداگانه تعد

 تجمع یعوامل احتمال گرید یریو دستگ ییشناسا یبرا سیکردند و تالش پل ریدستگ را دیشهرک توح

 .ادامه دارد

در  یدادستان یها یرشکنبه کا نیزندان او ۸بند  انیو زندان یاسیس انیزندان یاعتراض خانواده ها*

 انیبه زندان یمرخص یاعطا

 انیزندان یمرخص یریگیپ یبرا یاسیس انیزندان یاسفندماه خانواده ها ازدهمیو امروز دهم و  روزید

روز  ۴پس از  هیشدن بخشنامه قوه قضائ ییناظر بر زندان مراجعه کردند و به عدم اجرا یاریبه داد

 یها دهخانوا یسه نفر از اعضا. اعتراض نمودند انیزندان به یمرخص یاعطا یاز صدور آن  برا

اعالم  یناظر بر زندانها شدند که و اریداد یریوز داریموفق به د گرانیاز د یندگیبه نما انیزندان

 یبا اعطا یدادستان دیارسال شده است و با یبه دادستان یمرخص یبرا انیزندان ستینموده که ل



 یبه خود زندان انیهر کدام از زندان یو در صورت موافقت با مرخص دیموافقت نما انیزندان یمرخص

 .حواله داده است ندهیروند را به روز شنبه هفته آ نیا یابالغ خواهد شد و پاسخ  ده

دست  انیبه زندان یبخشنامه مرخص یبه عدم اجرا نیبند هشت زندان او یاسیس انیزندان زین روزید

 یحرکت چگونهیبخشنامه ه نیروز از صدور ا ۴ست که پس از به اعتراض زدند و گفتند چگونه ا

ضبط شده در  ی قهیرو که وث یمرخص انیزندان یبخشنامه صورت نگرفته و حت نیا یبر اجرا یمبن

نرفتند  یمرخص شدن ندارند کماکان به مرخص یبرا یکار ادار چیموجود است و ه شانیها ندهپرو

انجام  یناظر بر زندان و دادستان اریتوسط داد دیبا یمرخص یاعطا نکهیبا اعالم ا زیبند ن سیکه رئ

 یجراعدم ا ییزندان از چرا نیکرده است و گفته است که مسئول یشانه خال تیبار مسئول ریشود از ز

 .اطالع هستند یبخشنامه ب نیا

 چگونهیخون باال آورده است اما ه یضیمسن، در بند هشت از شدت مر انیاز زندان یکیگذشته  شب

را به  یبند هشت و انیاعتراض زندان یامروز در پ نکهیراستا انجام نشده تا ا نیدر ا یاقدام درمان

 یمارستانهایب زبه داخل زندان ا یزندان نینگران برگشت ا انیمنتقل کرده اند و اکنون زندان مارستانیب

 آلوده خارج از زندان هستند

 کیدستکش و  کی روزینشده است و تنها د یفونزندان تاکنون ضدع یبندها ان،یاظهار زندان طبق

. ندارد انیحفظ سالمت زندان یبرا ییکارا چیداده شده است که عمالً ه لیتحو انیماسک ساده به زندان

وجود دارد و  ییتنها سه توالت و دستشو ینفر زندان ۰۲۱به  کینزد یدرهمان بند هشت برا

 .قرار ندارد انیزندان اریختدر ا یکننده ا یژل ضدعفون ایماده و  نیکوچکتر

باال گرفته  اریبس انیزندان تیدرباره وضع یکرونا نگران یُکشنده  یماریب یریشدت گرفتن همه گ با

 .است

در  یرقانونیغ یها یو بهانه تراش انیبه زندان یمرخص یدر اعطا نیمسئول یها یکارشکن با

 انیکشور را عامدانه به قتلگاه زندان یاکه زندانه ستین دیبع چیه ،یمرخص یبرا انیزندان یغربالگر

را به خارج از  انیزندان عتریسر دیقائل بودند با تیاهم انیجان زندان یبرا یاگر ذره ا. کنند لیتبد

 ییو گندزدا یبندها امکان ضدعفون هیدر امان باشد و هم با تخل انیتا هم جان زندان فرستادندیزندان م

 .داخل زندان راحتتر فراهم گردد

دارند که هر  میتصم زانشانیاز سالمت عز ینگران دیضمن ابراز شد یاسیس انیزندان یها انوادهخ

تا به آنها  خواهندیهم م انیزندان گریناظر بر زندان مراجعه کنند و از خانواده د یاریروز به محل داد

 .ملحق گردند

مسئول  یاست و نهادها آن تماماً به عهده حکومت تیدر خطر است و مسئول انیزندان یجان سالمت

 .ندیاقدام نما انیبه زندان یمرخص یاعطا یدر راستا عاً یسر دیبا

 ۸۸اسفند  ۰۰-رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

  میفورا دست بکار شو انینجات جان زندان یبرا*

 یب. روبرو شده است یدیعمال جامعه با فاجعه جد ران،یکرونا در سراسر ا روسیگسترش و با

 روسیو نیبهداشت، سبب شده که ا یسازمان جهان ینه مسئوالن به اخطارها و هشدارهاعامدا یتوجه

 .خطرناک از کنترل خارج شود



کرونا جان خود را از دست داده اند و خانواده  روسیصدها نفر در اثر ابتال به و دیده ها و شا تاکنون

نگرفته اند و  یا جهینت چیدان ها هو دفاتر زن یبا مراجعه به دفاتر دادستان تیوضع نینگران از ا یها

 یمبن ییمراجع قضا یامرا به تم یا هیتحت فشار جامعه ابالغ هیاست که خود قوه قضائ یدر حال نیا

 یآزاد ساز یبرا یاقدام چیصادر نموده، ه انیزندان یو مرخص یآزاد طیبر فراهم آوردن شرا

 روسیعواقب فاجعه بار انتشار و یمرگ ها و تمام نیا تیدفاع صورت نگرفته و مسئول یب انیزندان

  .است ربطیبه عهده مسئوالن ذ

و  ستیموجود ن یو درمان یامکانات بهداشت نیتر ییها ابتدا  ها و بازداشتگاه آنجا که در زندان از

کشنده کرونا باعث قتل عام  روسیو تیسرا باشد، یها م زندان تیاز ظرف شیب تیتراکم جمع نیهمچن

  .خواهد شد انیزندان عیوس

کرونا به زندانها در سراسر کشور منتشر شده است  روسیو تیاز سرا یا بشدت نگران کننده یخبرها

کرج و قزل حصار  یی، دستگرد اصفهان، رجا(هیفشافو)در زندان بزرگ تهران  یو تاکنون تعداد

 .ستیاز جانباختگان در دست ن یقیمبتال شده و آمار دق

از  شتریآنان را ب ،  شانیزندگ طیکردن شرا یتیامن لیبه دل یاسیس انیزندان تیوضع هژیبو انیم نیا در

از آنان مدتها از دارو درمان و اعزام به مراکز  یاریبس. کرده اند یجامعه مخف دیاز د انیزندان ریسا

 .اند محروم بوده یبهداشت هیبه امکانات اول یدسترس یو حت یدرمان

و برابر  قیدق شاتیاقدام، تحت آزما نیبدون درنگ و در اول انیزندان همه دیبا ط،یشرا نیدر ا 

  .و از زندان آزاد شوند رند،یکرونا قرار گ روسیو صیتشخ یاستاندارد جهان

با حضور در دفاتر زندانها و مراکز  میخوان یرا فرام یو عاد یاسیاعم از س انیهمه زندان یها خانواده

 یخانواده ها به نهادها دیبا. شوند انیزندان هیکل یفور یخصو مر یخواهان آزاد ه،یقوه قضائ

نموده  اعالمرا  رانیدر ا انیبودن وضع زندان یانساندوست در سراسر جهان نامه بفرستند و اضطرار

 .کنند یبه کل جامعه اطالع رسان نیو همچن

 انین از حال زنداننگرا یو انسانها یاجتماع نیفعال ان،یزندان یامضاء کنندگان که خانواده ها ما

بشدت خطرناک در کنار  تیوضع نیتا در ا میخواه یبشر دوستانه م ی، از همه مجامع جهان میهست

. رندیبکار گ انیآزاد کردن زندان یو همه تالش خود را برا رندیآنان قرار گ  یها و خانواده انیزندان

 هیآزاد گردند و بق و شرط  دیقفوراً و بدون  دیکشور با یدر سراسر زندانها یاسیس یصدها زندان

 دیکرونا با روسیاز خطر گسترش و انینجات جان زندان یبرا. فرستاده شوند یبه مرخص انیزندان

 !شوند لیکشور به هر شکل ممکن تعط یها زندان هیکل

شرافتمند، تشکلها، گروه ها، سازمانها و احزاب  یانسانها ان،یزندان یاز همه خانواده ها نیهمچن ما

 .را امضاء کنند" انیزندان یآزاد" شنیپت ن،یکمپ نیقدرتمندتر کردن ا یبرا میخواه یاندوست مانس

 " یمحمود قیتوف ،یخبات دهدار، اسحاق روح:"سنندج  یمحبوس در زندان مرکز یاسیس انیزندان

 ،یدائم: نیو او یقرچك، رجائ یمحبوس در زندان ها یدتیو عق یاسیس انیزندان یها خانواده

 یانیآر ،یكرد افشار ،یگیب میكر ،یفیشر رزاد،یش ،یخلوص

 ،ینگار مسعود ان،یمحبوبه هرباس ،ییخواجو مایس ،یخالص هیفوز ،یشقاق دیصفر زاده، ناه هاله

محمد  ،یزدیاكبر  ،یمحمود صالح ،یثقف رضایعل ،یمراد ریجوانم ،یزاده، واله زمان میافسانه عظ

ساعدپناه، زاهد  فیشر ا،ین یمظفر صالح ،یلین اسماععثما ،یصمد یدیآذرگشب،  نیقراگوزلو، حس



 اریماز نه،یآد رضایعل ،یاسداله یعل ،یشعبان محمد ،یریحشمت ام ،یرضا حق نظر ،یمیسل

 نیرحسیام ،یرچمنیام ،یمیکر لیخل ،یجعفر دیمج زاده،یبهرام عل ،یشاهرخ مطاع ،یرخانیش

 یربهاریم

 اخته بیمارستان میالد الهیجان مثبت شدپرستارجان ب زاده ینرجس خانعل یکرونا تست*

 تست نتیجه ساله بخش اورژانس بیمارستان میالد الهیجان  12جان باختن پرستار  از هفت روز پس

 .شد اعالم  مثبت ش  یکرونا

 

 یتست کرونا جهیمثبت نت صیاز تشخ النیشرق گ یسازمان نظام پرستاراسفند، 21روز دوشنبه 

 .خبر داد جان،یاله الدیم مارستانیب پرستار زاده، ینرجس خانعل

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند*

  سامانه نگیکردن پارک یپول یسامانه پنج برا تیریمد انهیاقدامات سود جو



حساب و کتاب  اقدام  یب یها نهیو جبران هز یمنافع مال یبرا یآر ت یسامانه پنج خطوط ب تیریمد 

 یها هیآنها از حاش تیسامانه که اکثر نیمورد استفاده صدها تن از رانندگان ا نگیپارک کردن یبه پول

 یپنج برا انهسام تیریاقدامات مد نیا. کنند کرده است  یاطراف تهران به محل کار خود مراجعه م

سامانه پنج  تیریکه مد ردیگیصورت م یسامانه در حال نیپول گرفتن از رانندگان و کارگران ا

اما .رانندگان طبق قانون کار فراهم کند  یو ذهاب برا ابیا سیف است به عنوان کار فرما  سروموظ

 نهیباشد  بلکه هز یو ذهاب بطور کامل نم ابیا یها سیمتاسفانه نه تنها قادر به فراهم کردن سرو

 کندیمکنند طلب  یخودشان به محل کار مراجعه م یشخص نهیپارک از کارگران و رانندگان که با هز

بارکد  یکارگران ورانندگان دارا یها یسوار دیبا نکهیسامانه به بهانه ا نیا تیریحال حاضر مد در

 . هزارتومان داشته است ستیباشد درخواست ب

 نگیکردن پارک یاعالم کرده اند درصورت پول کایبه سند یامیسامانه در پ نیاز رانندگان ا یتعداد

 ابیا یها سیبعلت عدم سرو تیان شرکت واحد ، مجددا طرح شکاسامانه پنج، ما کارگران و رانندگ

 یها تیکرد و از تمام ظرف میقانون کار،  در ادارات کار را مطرح خواه ۰۵۲و ذهاب را طبق ماده 

 .کرد میسامانه پنج استفاده خواه تیریمد انهیمقابله با درخواست سود جو یبرا یاعتراض

قدرت از خواسته ها ومطالبات به حق رانندگان و کارگران و  کارگران شرکت واحد با تمام یکایسند

 .راه فرو گذار نخواهد کرد نیدر ا یو کوشش یتالش چیکارکنان شرکت واحد دفاع و از ه

 آبادان براثر مسمومیت گازی در چاه فاضالبدرر کارگجان باختن یک  *

 آبادان ایدر شهرک در ع درواق در چاه فاضالبساله حین کار 52اسفند،یک کارگر  21روزدوشنبه 

  .جانش را ازدست داد یاستنشاق گاز سم لیبه دل

akhbarkargari2468@gmail.com 
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