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 از حقوقمحروم ماه  ۶کرونا، به  مبتالهزار ۱۵ایران با  درمانیکادر 
 

 است.  گذشتههزار نفر ۸۲از مرز  کرونا در ایران قربانیان آماربنا به گزارشهای دریافتی از سوی مقاومت ایران، 
میلیون جمعیت، ۸۳الی  ۸۲نیستند، یعنی از  استان در وضعیت قرمز ۵فقط ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت رژیم گفت 

 (۹۹مرداد  ۷ –. )خبرگزاری حکومتی ایلنا هزار نفر در استانهای قرمز هستند۵۰۰میلیون و ۷۰

خواند. )خبرگزاری « منبع پخش کرونا در کل کشور»وی همچنین اعتراف کرد که وضعیت تهران اصاًل خوب نیست و پایتخت را 
 (۹۹مرداد  ۵ –حکومتی ایسنا 

مرگ و میرها به روزی »مجمع انجمن های گروه پزشکی طی نامه ای به روحانی نوشتند: اگر شیوع کرونا کنترل نشود، تعداد 
 (۹۹مرداد  ۱۱ –ری ه)سایت حکومتی همش« به معنی فاجعه ملی خواهد بود.»و این « نفر می رسد ۱۶۰۰

خودداری می کنند.  حقوق پرستارانحاکم در چنین شرایطی از تخصیص بودجه برای مقابله با بیماری و حتی پرداخت  آخوندهای
ین بار در خرداد ماه، فقط لشیوع کرونا به رغم درخواست های مکررش برای او ابتدایوزیر بهداشت رژیم از به گفته نمکی، 

ت خانه پرداخت شده که قابل مقایسه با زاربه این وبرای مقابله با کرونا و نیم یورو عنی ما به ازاء هر ایرانی سه یمیلیون یورو ۳۰۰
  .هیچ کشوری در جهان نیست

«. پرستاران مثل برگ پاییزی می ریزند»و « در ماه تیر بیماری شبیخون زده است»بنا به گفته مقامات و کارگزاران رژیم مالیان 
 (۱۳۹۹تیر  ۹ –به کرونا مبتال شده اند. )تلویزیون حکومتی رژیم ایران  کادر درمانیهزار تن از ۱۵دست کم 

 
 در حال نابود شدن هستیم -پرستاران ایران 

 . کار کنندشیفت های پشت سر هم  آنها دربزرگترین مشکل کادر درمان کمبود نیرو است و همین مسئله سبب شده 
اکثر کارهایی که باید پرستاران و خدمه بیمارستان به دلیل کمبود نیرو، در بیمارستان های دولتی وخامت اوضاع به حدی است که 

انجام دهند به همراه بیمار سپرده می شود! )روزنامه حکومتی آفتاب 
 (۹۹مرداد  ۶ -یزد

  «در حال نابود شدن هستیم.» :گفتیکی از پرستاران 
کافی برای جایگزینی به دلیل اینکه نیروی »: گفتپرستار دیگری 

به همین دلیل وجود ندارد فشار کار بر دیگران وارد می شود 
می شوند و خیلی از آنها دچار  فرسودهپرستاران بعد از یک مدت 

 «.انی مثل افسردگی می شوندوبیماری های ر
اعالم کرد:  یکل سازمان نظام پرستار سیرئ، محمد رضا میرزابیگی

)سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران  «اند.خود نرفته یهاخانواده داریهاست که به دپرستاران مدت نیدرصد ا۷۰تا  ۶۰بالغ بر »
 (۹۹تیر  ۲۵ –ن جوا
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 ساعات کار طوالنی و شیفت های پشت سر هم 

 ۱۷۵ یاستاندارد ساعت کار زانیاست که م یدر حال نیهستند و ا یساعت در ماه مشغول خدمت رسان ۳۹۲کارمندان کادر درمان 
 ساعت در ماه است.

 دمیاز شهر بوکان د دمیدر بازد»: گفتدر این مورد  یرچیحرایرج 
آنهم با آن  کنندیساعت کار م ۲۳۰ یبحران ماه نیکه پرستاران در ا

 «که بر تن کادر درمان است. یلباس محافظت دنیسخت و پوش طیشرا
 کهکمبود پرستار و فشار بیش از حد روی پرستاران در حالی است 

اعالم  ریت ۷خانه پرستار نظام در روز  رکلیمقدم دب یفیمحمد شر
در سطح کشور  کاریهزار پرستار ب ۵۰در حال حاضر حدود » :کرد

 «وجود دارد.

گفته بود؛  نیاز ا شیپ یسازمان نظام پرستار سیرئ ،محمد میرزابیگی
 میکردیاستخدام م یهزار پرستار را به عنوان کادر درمان ٩ یسال دیبا»

 «اند.روزه به طور موقت استخدام شده ۸۹قرارداد سفانه تاکنون سه هزار نفر با أاما مت
 مقامات ریز و درشت حکومتی به اشکال مختلف اعتراف می کنند خبری از پرستار جدید نیست.

 
  ایران در فهرست بیشترین مرگ در کادر درمانی 

به کرونا مبتال شده اند و صدها تن جان خود را از دست داده اند. رژیم مالیان در این رابطه  هزاران تن از کادرهای درمانی ایران
مرگ و میر نیز غیرشفاف عمل می کند و آمار دقیق از ابتال و 

خانه  کلریمقدم، دب یفیمحمد شرارائه نمی دهد.  کادر درمانی
کاماًل »لت گفته بود آمار پرستاران مبتال ، به روزنامه رساپرستار

 «.تی هستندیامن
 نیشتریدر رده هشتم فهرست ب رانیابه گزارش عفو بین الملل، 

با  المللنیعفو بمی باشد.  بر اثر کرونا یمرگ در کادر درمان
باختگان در کرده که آمار جان دیکأتمرگ،  ۹۱اعالم آمار 
 (۱۳۹۹تیر  ۲۳ –.  )ایندیپندنت فارسی گزارش اعالم شده است نیاست که در ا یزیبه مراتب باالتر از آن چ احتمااًل یکادر درمان

نفر از کادر  ۱۰۰از  شیب ه بوداعالم کرد ۹۹اردیبهشت  ۹در تاریخ کرونا،  یستاد مل یهماهنگ ریمد ان،ینصراهلل فتحپیش از این، 
 یروابط عموم ریکرمانپور، مد نیحسو در ماه خرداد نیز  اندجان خود را از دست داده در مقابله با کرونا رانیا یو پرستار یپزشک

 را در توئیتر خود اعالم کرده بود.نفر  ۱۰۷ عدد ،رانیا یسازمان نظام پزشک
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 مورد ابتال در کادر درمانی ۱۵۰۰۰ حداقل
که  میدار پرستارما »: ، معاون وزیر بهداشت در تلویزیون حکومتی گفتیرچیحرایرج در ایران،  ابتالی کادر درمانیدر رابطه با 

 ۵۱۲۵ ،مثبت هستند ینفرشان قطع۹۹۵۹ .دهیکه تو شهرستان است همسرش را ند میپزشک دار .دهیاش را ندچند ماه است بچه
دارند مثل  .شده و فوت کرده ریدرگکرونا  لیدلبه ،پرستار است ،حاال پزشک است... هم مشکوک هستند و عالئم دارند شانیتا

  (۱۳۹۹تیر  ۹ –)تلویزیون حکومتی  «.پرستارها زندیریم یزییبرگ پا
در بخش اورژانس یکی از بیمارستان های جیرفت کرمان مشغول به که  ،و باردار ساله ۲۶پرستار ،نخعی کیانا ،در جدیدترین نمونه

نوزاد خود  را با عمل سزارین به دنیا آورد اما هرگز  ،روز قبل از فوتش ۱۰. کیانا درگذشت ۹۹مرداد  ۹در تاریخ  ،کار بود
 فرزندش را درآغوش نگرفت. 

 
ان و کادر در رابطه با ابتالی پرستار رسمی رژیمجدول زیر آمار و ارقامی است که به طور جسته و گریخته از سوی مقامات 

 درمانی اعالم شده است:
 

 نام رسانه و تاریخ آمار منبع  درمانیکادر  ابتالیتعداد  استان یا شهر
رئیس ستاد  ،علیرضا زالی ۴۴۰۰ تهران

 حکومتی مقابله با کرونا
 تابناک حکومتی سایت – ۹۹ تیر ۱۸

بیمارستان  درنفر  ۴۰ بوکان
 قلی پور

لقمان خسروپور، سرپرست 
 بوکان فرمانداری 

 روزنامه حکومتی همشهری – ۹۹تیر  ۱۷

فرشیدی، رئیس دانشگاه علوم  ۹۳۴ هرمزگان
 پزشکی هرمزگان 

 سایت حکومتی برنا – ۹۹تیر  ۱۸

عباس پزشکی، معاون درمان  ۳۰۴ لرستان
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 خبرگزاری حکومتی ایسنا -۹۹تیر  ۱۸

عبدالرضا فاضل، رئیس دانشگاه  ۲۰۰ گلستان
 علوم پزشکی گلستان  

 سایت حکومتی ساعد نیوز -۹۹تیر  ۱۵

، سخنگوی دانشگاه سیمین بابایی ۱۰۰۰ مازندران
 علوم پزشکی مازندران 

 سایت حکومتی شهروند -۹۹تیر  ۳۰

بهروز اکرمی، معاون استانداری  ۱۵۰ مرکزی
 استان مرکزی 

 ایسنا خبرگزاری حکومتی -۹۹مرداد  ۲

رضائیان، فرماندار رژیم در  ۱۸ پلدختر
 پلدختر

 سایت حکومتی ایکنا -۹۹تیر  ۱۸

عباسعلی درستی، معاون بهداشت  ۱۵۰۰ آذربایجان شرقی
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 خبرگزاری حکومتی ایسنا -۹۹تیر  ۳۱
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https://women.ncr-iran.org/fa/1398/12/29/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0/
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 نام رسانه و تاریخ آمار منبع تعداد ابتالی کادر درمانی  استان یا شهر
علیرضا مسلم، رئیس دانشگاه  ۱۷۴ سبزوار

 علوم پزشکی سبزوار 
 خبرگزاری حکومتی ایسنا -۹۹تیر  ۳۱

 در راندرصد پرستا۱۲ زنجان
 هر بیمارستان

کارشناس مسئول دفتر پرستاری 
 زنجان 

 خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۹۹تیر  ۳۱

هادی زرینی، رئیس نظام  ۲۵۰ همدان
 پرستاری همدان 

 خبرگزاری حکومتی تسنیم -۹۹تیر  ۳۰

 درصد کادر درمان۵۰ الرستان
 الرستان

 سایت حکومتی همشهری  -۹۹تیر ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی الرستان 

 خبرگزاری حکومتی ایسنا  – ۹۹تیر  ۲۲ بوشهر یمسئوالن علوم پزشک ۶۰۰ بوشهر
کریم، رئیس دانشگاه حسین  ۴۳۹ البرز

 علوم پزشکی استان البرز
 حکومتی شهروندروزنامه  – ۹۹تیر  ۱۵

 
 عدم پرداخت حقوق  بهاعتراضات پرستاران 

اند. اما رژیم ایران، به رغم فشار و ساعات طوالنی  در خط مقدم این جنگ قرار داشته ۱۹از شروع همه گیری کووید  پرستاران
 کار پرستاران و کادر درمانی، از پرداخت حداقل حقوق به آنها خودداری می کند. 

. با این همه بسیاری از لت پایین تر استدرصد آنها را زنان تشکیل می دهند، از همه کارمندان دو۸۰حقوق پرستاران ایرانی که 
 ، یعنی با حقوق کمتر و بدون بیمه و مزایا به طور موقت استخدام شده اند.روزه ۸۹قراردادهای آنها با 

 در شهرهایبه حدی است که به رغم بحران کرونا و جو شدید امنیتی و سرکوب، و کادر درمانی ان پرستارفشار معیشتی بر روی 
 خود شده اند.  دریافت حقوقخواستار و  ست به اعتراض زدهدکشور  مختلف

 در شهرهای مختلف کشور به شرح زیر است: و کادر درمانی بیالنی از اعتراضات پرستاران 
 

 قشر شرکت کننده شهر یا استان تاریخ اعتراض
 پرستاران بیمارستان الزهرا رشت   ۹۸اسفند ماه 

 پرستاران ارومیه                ۹۹فروردین  ۱۱
 پرستاران بیمارستان امام رضا مشهد                ۹۹فروردین  ۱۷
 پرستاران استان گیالن گیالن                                       ۹۹اردیبهشت  ۲۰
 کادر درمان بیمارستان ابوعلی سینا شیراز                                       ۹۹اردیبهشت  ۲۱
 کادر درمانی و پرستاران قراردادی تهران                                         ۹۹اردیبهشت  ۲۴
 پرستاران   یاسوج                                             ۹۹خرداد   ۱۳
 مختلفپرستاران بیمارستان های  تهران                                              ۹۹خرداد  ۱۴

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/03/05/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b8%db%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b9/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/02/25/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/02/21/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/02/21/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85/
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 قشر شرکت کننده شهر یا استان تاریخ اعتراض
 کمک پرستاران شرکتی   تبریز                                              ۹۹خرداد  ۱۷

 پرستاران استان گیالن گیالن ۹۹تیر  ۹
 پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ۹۹تیر  ۱۱

 کارمندان شاغل در بیمارستان خلیلپرستاران و  یاسوج   ۹۹مرداد  ۴
 کارمندان بیمارستان های تأمین اجتماعی  اصفهان   ۹۹مرداد  ۴
 کارمندان بیمارستان بهشتی شیراز   ۹۹مرداد  ۴
 نیروهای شرکتی در حوزه های بهداشت و درمان تهران ۹۹مرداد  ۵

               

 پاسخ اعتراض پرستاران با سرکوب و دستگیری 
پرستاران شاغل در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد که به دلیل عدم رسیدگی به مشکالت شغلی خود دست به اعتراض زده 

تیرماه ۱۱بودند، با حمله نیروهای انتظامی مواجه شدند. نیروهای انتظامی با باتوم و شوکر الکتریکی به پرستاران حمله کردند. روز 
 پرستار در جریان این اعتراض دستگیر شدند.۱۰رش کردخبرگزاری حکومتی ایلنا گزا ۹۹

 بسیاری ،ی رژیممایصدا و س یبه گزارش خبرگزاراما  قول پرداخت مطالبات پرستاران را داده بود. ۹۸بهداشت در زمستان  ریوز
 ۷۰۰گزارش، از مجموع  نیاساس ا بردریافت نکرده اند.  ۱۳۹۸از اسفند ماه سال  خود را و کارانه ین معوقات مزدرااز پرستا

  پرداخت شده است. تومان اردیلیم ۲۰۰از مطالبات پرستاران اختصاص داده شده بود فقط  یپرداخت بخش یکه برا یتومان اردیلیم
با از سوی دیگر با تهدید ابتال به کرونا و رستانهای کشور همچنان در دو جبهه، از یک سو و پرستاران و کادر درمانی بیما

و از سوی رژیم بی دفاع و بدون هرگونه  دست و پنجه نرم می کنند یشتی و محرومیت از حداقل امکانات زندگیمشکالت مع
  حمایتی رها شده اند.

 
 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1399/02/03/%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c/

