
 3111فروردین ماه  31اخبار و گزارشات کارگری 

 بازی با جان کارگران وخانواده هایشان را خاتمه دهید

 ارزش جان آنها بیشتر از سود اندوزی کارفرمایان است

و نگرانی ابتال به  یخودرو و قطعه ساز عدم تصمیم گیری درباره زمان ازسر گیری کار درصنعت -

 کارگر وخانواده هایشان باالی سر صدها هزار  91کووید 

 یراب یبهداشت یاستانداردها تیبه عدم رعانسبت  شرکت نفت و گاز اروندان اعتراض کارگران  -

 کرونا روسیمقابله با و

 سخنان پرستاران درباره  شرایط طاقت فرسای کاری وحال وروز خود وخانواده  -

ز حقوق کودکان در مورد شورش در دفاع ا یکارگر نیفعال ،یکارگر یتشکلها و گروه ها هیانیب -

  به خاطر نجات جان خود انیزندانها و فرار زندان

و نگرانی ابتال به  یخودرو و قطعه ساز عدم تصمیم گیری درباره زمان ازسر گیری کار درصنعت*

 باالی سر صدها هزار کارگر وخانواده هایشان  31کووید 

بهداشت،  ریصنعت، وز ریجمهور، وز سیبا رئ یصنعت قطعه ساز رانیمدعلیرغم نامه نگاری های 

صنعت ادامه  تعطیالت  یکرونا استان تهران برا روسیمبارزه با و تهیکم سیاستاندار تهران و رئ

 91،تا روز چهارشنبه  پس از تعطیالت نوروزی ماه بهشتیارد لیتا اوا یخودرو و قطعه ساز

 تصمیم گیری نشده است و یقطعه سازخودرو و  درباره زمان ازسر گیری کار درصنعت فروردین

 .روزگار می گذرانند 91صدها هزار کارگر وخانواده هایشان با نگرانی ابتال به کووید 

 :فروردین به رئیس جمهور از جمله آمده است99 بنابه گزارشات رسانه ای شده،درنامه تاریخ

انواده بزرگ صنعت در بین شاغلین خ 91با توجه به خطرات ناشی از سرایت بیماری کووید »

هزارنفر و پراکندگی جغرافیایی 07خودروسازی پس از بازگشت از تعطیالت با جمعیتی نزدیک به 

استان کشور،خسارت جبران ناپذیری به نیروی انسانی کارآمد ومتخصص دراین  91قطعه سازی در 

 «بخش وارد می شود

 :متن نامه به حسن روحانی



 

 :استبقرار زیربه وزیر صنعت فروردین  97 نامه بخش هایی از 



 لیشده و به دل روسیکشور آلوده به و یصنعت قطعه ساز رانیاز کارگران و کارکنان و مد یتعداد»

هم جان خود  یقادر به حضور در محل کار نخواهند بود و تعداد محدود یماریو ب یمشکالت بهداشت

 .را از دست داده اند

 التیاستان قطعه ساز کشور از تعط 91زان پراکنده در پس از برگشت کارکنان و کارگران قطه سا

بر  یکرونا را نداشته باشند و حت میاگر عال یهستند، حت یماریناقل ب شانیاز ا یاریبس ،ینوروز

 یهاشوند و در روز ینم ییشناسا( است یبعد یکه امر)تمام قطعه سازان  یاز سو یفرض غربالگر

کوچک و به هم فشرده کارخانجات به  یدر فضا روسیو ه،یبه کار و چه بسا ساعات اول عشرو

رقم  یانسان یشود و فاجعه ا یاندک منتقل م یسرعت منتشر شده و به خانواده ها و جامعه در زمان

 .خواهد خورد

نکنند، قطعه سازان بر سر دو  لیهفته تعط 2خودروسازان بنا به دستور مقامات حداقل  کهیدر صورت

بنا به "  دیتوقف موقت تول"  ایعمل به تعهدات در قبال خودروسازان  یبرا " دیاجبار به تول"  یراه

خراب نکنند  ازانخود را نزد خودروس یکار ندهیکنند و اگر بخواهند آ یم ریگ یبنگاه یمصالح داخل

مشخص  جهیکنند و نت یحضور در محل کار فراخوان م یاول پرسنل را به اجبار برا نهیبا انتخاب گز

 «.است

 :نامه به وزیر صنعتمتن 



 

 یرای ببهداشت یاستانداردها تیبه عدم رعانسبت  شرکت نفت و گاز اروندان اعتراض کارگران *

 کرونا روسیمقابله با و



زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران و فعال در میدان های نفتی  شرکت نفت و گاز اروندان کارگران 

 کرونا روسیمقابله با و یراب یبهداشت یاردهااستاند تیبه عدم رعاو طرح های متعدد و نسبت 

 .اعتراض کردند

 

ر واکنش به اعتراض اهوازدشرکت نفت و گاز اروندان  یمنیمسئول افروردین، 92روز سه شنبه 

به خبرنگار  یمجموعه نفت نیدر ا یبهداشت یاستانداردها تیبه عدم رعانسبت  شرکت  نیاکارگران 

نها آو به  ییدر معرض خطر شناسا یروهایصد کاهش داده شده و ندر 27تا  روهاین :رسانه ای گفت

 . داده شده است یمرخص

 میعال ثیرا در بدو ورود از ح روهایمستقر شدند که ن یکادر بهداشت یورود یدر مباد :افزودوی 

ارجاع داده  یپزشک یها نکیداشته باشند به کل یمیکه عال یروهاین و کنند یکرونا چک م

 ،یدست و سطوح، ماسک بهداشت یمانند مواد ضدعفون یبهداشت ازیاقالم مورد ن نیهمچن.شوند یم

 .پرسنل ها قرار داده شده است اریشده و در اخت یداریدستکش خر

غذا از  نکهیوعده غذا به اجبار بوده و به خاطر ا حذف:کارگران گفت یدرباره حذف وعده غذا یو

غذا وجود ندارد و از  هیها بسته هستند، امکان ته تورانشده و اکنون رس یم هیته رونیب یها رستوران

 .اورندیب نزلغذا از م روهایپرسنل قرار شد ن یحفظ سالمت پرسنل و با همفکر یبرا یطرف

 سخنان پرستاران درباره  شرایط طاقت فرسای کاری وحال وروز خود وخانواده *

 ادیز یلیکار خ یسخت: گفت امیا نین در اکارشا یدر رابطه با سخت تبریز امام رضا مارستانیپرستار ب

 مانیبه خانواده ها یماریاحتمال انتقال ب یکنم؛ فشار روان یاست که من به چند نمونه از آن اشاره م

واقعا  میپوش یکه م ییتحمل لباس ها. کند یو اضطراب م یاست که ما را دچار نگران ادیز اریبس

لباس ها غذا  نیبا ا میتوان یشود که نم یگرم تر مسخت است و مخصوصا هم هوا رفته رفته  یلیخ

 .هم رفت یبهداشت سیشود سرو ینم یحت میبخور



لباس ها بدون آب، غذا و با ماسک که  نیساعته با ا92شب  فتیش کی دیفکر کن: دهد یادامه م یو

 شیپ نیچن نیفشرده است واقعا ا یلیمان خ یکار فتیش م؛یکن ینفس هست کار م یخودش باعث تنگ

 .باشند نیگزیجا یرویبه فکر ن دیو حتما با میکار کن میتوان ینم نیاز ا شتریبرود ب

 یاز هر محدوده سن ییکرونا ماریب: ،افزودبه مردم بر ماندن در خانه دیضمن تاک پرستاراین خانم 

 نییپا نیدر سن ریمرگ و م یشوند؛ حت یباال مبتال م نیپس مردم فکر نکنند که فقط سن ،شده یبستر

 .میکرد یاز حد بستر شیب فسن یساله با تنگ 22و  90 مارانیچند روز قبل ب. میرا هم دار

 یکار کردم که برا ییکرونا مارانیهستم و از ابتدا با ب مارستانیرا در ب فتمیمن تمام ش: داد ادامه یو

در تنمان  یتگخس مینیب یمردم را هم که م یسفرها نیا! کار چیواقعا ه ستین یکار چیه هیروح تیتقو

 .ماند یم

افتد چرا که  ینم یاتفاق چیروند ه یم رونیدستکش ب ایمردم فکر نکنند با ماسک  :گفتپرستار نیا

 .دارد یشکست بیضر کی یپزشک زاتیهر تجه

شوند، پس مردم فکر  یباز هم از کادرمان مبتال م میکن یکامل کار م زاتیما که با تجه: وی ادامه داد

است؛  ادیز یلیخ یماریخطر مبتال شدن به ب. افتد ینم یاتفاق چیروند ه یم رونیب نینکنند با ماش

 .در خانه بمانند دیمردم با

 یعالئم چیروز ه 91توانند تا  یهستند م یماریکه ناقل ب یافراد: این خانم پرستار درادامه گفت

کنند  ییافراد ناقل را شناساتوانند  یکنند اصال نم یبا تب سنج مردم را کنترل م نکهینداشته باشند و ا

به فرد  ینکند ول جادیخودش مشکل ا یدر بدن فرد سالم باشد که برا روسیچرا که ممکن است و

 .ابدیادامه  رهیزنج نیتر منتقل کند و ا فیعض

 یمسر یلینفس دارد که خ یمثل تب، سرفه خشک، گلودرد و تنگ یعالئم کروناوی با اشاره به اینکه 

کنم  یاز مردم خواهش م: افزودمشکل ساز شده است، لیدل نیاست و به ا گرید یها روسیتر از و

با کرونا  ریاست به  مراکز درگ یندارند با عالئم ساده که نشان از سرماخوردگ دینفس شد یاگر تنگ

است،  ادیز یلیاحتمال آلوده شدنشان خ مارستانیاگر کرونا هم نداشته باشند در ب یحت اورندین فیتشر

 عاتیو مصرف ما ینکات بهداشت تیوجود ندارد با رعا روسیو نیا یبرا یشده ا دییرمان تاچون د

 .کنند یم دایگرم و فراوان، عالئم بهبود پ

در خانه خودشان بمانند؛ ما به خاطر آنان از جان  میکن یعاجزانه از مردم خواهش م: درخاتمه گفتاو

 .انندمردم هم به خاطر ما در خانه بم میگذر یخودمان م

 یعرق شدن، تنگ سیلباس ها، خ نیا ریمحبوس ماندن در ز: گفتزینسب تبر یعال مارستانیپرستار ب

 .مشکالت کار است نیتر ییابتدا دنیدر خوردن و آشام ینفس و ناتوان

که  یکار کن یمارانیبا ب دیمرحله دوم کار است، با یماریمبتال شدن به ب یاسترس و نگران: افزود یو

 کیبه  لیتبد ایو  یتو هم مبتال شو یقیونا مثبت هستند و هر لحظه امکان دارد به طرکر یدان یم

کل بدن و  دیاست که از درد شد یمارانیضجه و ناله ب دنیاما سخت تر از همه، د ،یناقل خاموش شو

 .کشند یم ادیفر نهیبه خصوص درد قفسه س

شود پس  یم دهید زیافراد جوان ن ید ولسال سن دارن 07 یباال مارانیاکثر ب: گفتپرستاراین آقای 

 .دقت کنند و از خانه خود خارج نشوند یلطفا مردم به نکات بهداشت



شدن به  دهیشوند، چون از نام یآورده م ای ندیآ یم مارستانیبه ب رید یلیخ یعده ا: درادامه گفت یو

کرونا  دیاگر مردم عالئم شداست؛  ریکه د ندیآ یم یعار دارند و زمان ایشرم و  ییکرونا ماریعنوان ب

 .مراجعه کنند یزودتر به مراکز درمان دیدارند با

 یم گرانید یندانم کار یکه قربان یمرگ کسان دنیغم د: گفت یکادر درمان هیدر مورد روحوی 

 .سخت است یلیخ ،یبکن شانیبرا یکار یتوان یشوند و تو نم

 م؛یباز هم کم گفت مییهر چقدر بگو امیا نیدر اکار  یاز سخت: گفتزین زیتبر نایس مارستانیپرستار ب

 .میدر مورد خانواده مان است، چون ممکن است ما ناقل باش شترشیکه ب یترس و اضطراب

ها  یمثال تاکس یهستند برا یکه اکثرا از ما فرار نیمردم نسبت به ما آزار دهنده است، ا دید: افزوداو

 هیو  ریبگ یتو مرخص»: ندیگو یم یهمسرم به شوخ کار طیدر مح ای ندیآ یما نم مارستانیسمت ب

 .کند یم خرابمان را  یکار هیدارد و روح یبد ریحرف ها تاث نیباالخره ا «این یچند روز

و موقع  میکن یتحمل لباس ها با گرم شدن هوا سخت است که عرق م: گفت ادامه این خانم پرستاردر

 نیشود؛ ا یام خوب نم یماه است سرما خوردگ کیمن حدود . میریگ یلرز م مارستانیخروج از ب

و از  دشوند، پس مردم هم حال ما را مراعات کنن ینفس و تپش قلب م یماسک ها باعث سردرد، تنگ

 .خانه خود خارج نشوند

کمتر  نیسن یسال به باال است ول 17حدود  مارانیب یمحدوده سن تبریز نایس مارستانیدر ب:وی افزود

 .شود یم دهیهم د

خانه امن تر و  طیمح نکهیا یاست برا دیمان، در خانه بمان یشگیشعار هم: پرستار همچنین گفت این

 رونیاز ب یکرد و تا عامل یتوان ضد عفون یها در خانه محدود است و م لیقابل کنترل است؛ وسا

 .ستین یمجدد ضرور یها نشود ضد عفون لیوسا یفیباعث کث

کنند و  یاستفاده م یلیهستند که مردم خ لیوسا نیخطرناک ترو پول  یکارت بانک ،یگوش: افزود یو

 .شوند یضدعفون دیبا

اند ممکن است  افتهیکه کرونا گرفته و بهبود  یطبق نظر محققان کسان: این پرستار درخاتمه گفت 

 یماریدچار ب ندهیدر آ ابندی یشوند و بهبود م یکه مبتال م یمبتال شوند؛ کسان روسیو نیدوباره به ا

 .عمل کنند و در خانه بمانند یبه نکات بهداشت دیشوند پس مردم با یم هیمزمن ر یاه

دفاع از حقوق کودکان در مورد شورش در  یکارگر نیفعال ،یکارگر یتشکلها و گروه ها هیانیب*

  به خاطر نجات جان خود انیزندانها و فرار زندان

 روسیبه خاطر ورود و یهزار زندان خطرناک است و جان صدها رانیزندانها در سراسر ا تیوضع

 . باشد یم یکرونا به داخل زندانها در خطر جد

کرونا به داخل کشور را به عمل  روسیو تیممانعت از سرا یبرا یاقدام چیحکومت عامدانه ه سران

در سطح  یفاجعه انسان کیبه  نکیکردند تا ا ییو دروغگو یو آگاهانه اقدام  به پنهانکار اورندین

آنان  تارکرده و کمر به کش شهیرا پ استیهمان س زین انیدر مورد زندان.  است دهیگرد لیتبدجامعه 

 .بسته اند

و اهواز  رازیسقز، مهاباد، ش گودرز،یخرم آباد، ال ینجات جان خود تاکنون در زندانها یبرا انیزندان

شورش ها و فرار از  نیا انیدر جر. دست به شورش زده و درب زندانها را شکسته و فرار کرده اند



رسانده و ده ها  قتلرا به  انیاز زندان یگلوله، تعداد میمستق کیرحمانه با شل یزندانها، سرکوبگران ب

 .کر اند یزخم زینفر  ن

 طیشرا نیدر ا انیزندان یمحکوم گردد و آزاد عایوس دیبا یو شورش یعاص انیو کشتار زندان سرکوب

 .شود لیتبد یخواست سراسر کیبه  دیبا

مجرم  یلیکه به هر دل یکه در جامعه آزاد هستند و چه کسان یخطر انداختن جان انسانها، چه کسان به

به آن  دیاست و با یضد انسان یاقدام ،یمتهم شناخته شده اند، از طرف هر دولت و هر حکومت ایو 

 .اعتراض کرد

. به حق و بجاستو  یعیواکنش کامال طب کینجات جان خود،  یبرا انیو فرار زندان شورش

در مواجهه با خطر، فرار و  یگریو هر موجود زنده د یگریهمچنانکه عکس العمل هر انسان د

 .از آن است یدور

 انیتا پا یجرائم عاد انیزندان یو مرخص یاسیس انیو شرط زندان دیق یو ب یفور یخواهان آزاد دیبا

 .میبحران کرونا در جامعه شو

 .میندفاع ک انیزندان اتیاز حق ح 
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