
 1931بهمن11اخباروگزارشات کارگری

 هفت تپه از صبح امروز دست به اعتصاب زده اند شکریکارگران ن -

 هفت تپه شکریتداوم اعتصاب کارگران شرکت ن -

 زیتبر یساز نیکارگران کارخانه ماشاعتصاب  -

 بروجرد یکارگران شهردارپنجمین روز اعتصاب وتجمع اعتراضی  -

نامعلوم  تیتهران و حومه در اعتراض به وضع یکت واحد اتوبوسرانکارگران شرتجمع اعتراضی  -

 برای سومین بار تهران یمقابل ساختمان شهردار 3و 2 داریسپ یمسکون یها پروژه

 ریتا انیکارخانه ک کارگر0011ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی -

 شکستن اعتصاب  یبرا یمطالبات کارگران حربه ا یپرداخت قطره چکان -

 شیه پرداخت بخشی از مطالبات کارگران معترض راه آهندرحا

 در صنعت نفت ممنوع شد *یکار اقمار -

 گذشت همدان یدانشکده فن یدانشجو یرحمت آباد دیمج یکماه از بازداشت -

 یاز زنان معترض به حجاب اجبار تیکارگران برق و فلزکار کرمانشاه در حما یانجمن صنف هیانیب -

 (البانق ابانیدختران خ)

 میزلزله زده کرمانشاه بشتاب یخانواده ها یاریبه :زاده میابراه بهنام -

 رجندیدر ب یکارگرمقن  کیمرگ  --

 متری31جان باختن یک کارگرجوان درمعدن سنگان بدنبال سقوط از ارتفاع  -

  هفت تپه از صبح امروز دست به اعتصاب زده اند شکریکارگران ن

از  یگرید یبر و کارخانه و بخش ها ین یماه کارگران بخش هابهمن  00امروز چهارشنبه  صبح

در پرداخت مطالبات معوقه دست به اعتصاب و تجمع  ریهفت تپه  در اعتراض به تاخ شکریشرکت ن

  .زدند

گرفتن حق و حقوق خود بودند توانستند بعد  یکارگران که در چند ماهه گذشته مدام در تالش برا نیا

مبلغ  نیاست که ا یدر حال نیا. کنند افتیرا در 49بهمن و اسفند  یقوق ماههاح یطوالن یاز وقفه ها

 .انوشه پرداخت نشده است یمانکارینفر از کارگران پ 081هنوز  به  

 ران،یآزاد کارگران ا هیهفت تپه به اتحاد شکریکارگران شرکت ن یاز سو یارسال یبر خبرها بنا

 رغمیکرده و عل عیکارگران توز نیقوق آبان ماه را بح یها شیهفته قبل ف کیشرکت  از  تیریمد

 .کندیم یکارگران دارند همچنان از پرداخت حقوق آبانماه خوددار نیکه ا یشتیسخت مع طیشرا

خبر زمزمه اعتصاب در  دنیشرکت پس از شن تیریمد یهفته جار کشنبهیخبرها، روز  نیبر ا بنا

بر پرداخت حقوق آبانماه در روز دوشنبه منتشر کرد  یمبن یتیریرا در کانال مد یکارگران، خبر نیب

و از  ودنم یاز پرداخت خوددار یبانک ستمیاشکال در س یروز دوشنبه هم، با بهانه واه انیاما در پا

صورت گرفت،  یپرداخت نیمجموعه، ا نیکارگرا 0111نفر از 211سه شنبه تنها به  روزیآنجا که تا د



پرداخت آن ،صبح امروز دست به  یعوقات انباشته شده و پراکندگم یاز حجم باال نیکارگران خشمگ

 .اعتصاب زدند

سال،  انیپا یاسفند ماه و هفته ها و روزها دنیهفت تپه، با توجه به فرا رس شکریشرکت ن کارگران

 .معوقه خود هستند یبشدت نگران عدم پرداخت دستمزدها

شروع اعتصاب در شرکت  یدر پ ران،یران اآزاد کارگ هیبه اتحاد دهیرس یگزارشها نیبر آخر بنا

محل شده اند و  نیعازم ا تیریتجمع در مقابل مد یاز کارگران برا ییهفت تپه، جمعها شکرین

 .شرکت را بسته اند یو خروج یورود یدربها زیاز کارگران ن ییو جمعها یشخص یتراکتورها

آزاد  هیاتحاد یعاقبا از سوهفت تپه مت شکریاعتصاب امروز کارگران شرکت ن یلیتکم یخبرها

 .منتشر خواهد شد رانیکارگران ا

 0341بهمن ماه  00 – رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 هفت تپه شکریتداوم اعتصاب کارگران شرکت ن

کارگران  ران،یآزاد کارگران ا هیهفت تپه به اتحاد شکریکارگران شرکت ن یارسال یبر گزارشها بنا

اعتصاب  یاز صبح امروز دست به اعتصاب زده بودند تا آخر وقت ادارکه  یدیمجتمع بزرگ تول نیا

 .خواهند کرد دیرا ادامه دادند و اعالم کردند از فردا اعتراضات خود را تشد

گذشته، به جز  یشرکت در طول هفته ها و روزها نیا یآن آغاز شد که کارفرما یاعتصاب در پ نیا

 یحقوقها یبر به روز رسان یخود مبن یوعده ها گریه دب 49بهمن و اسفند  یپرداخت معوقات ماهها

 بهسو  نیبه ا شیاز حدود ده روز پ ژهیمطالبات کارگران عمل نکرد و بو گریو د یمعوقه سالجار

 .طور مرتب در مورد پرداخت حقوق آبانماه کارگران، آنان را سر دواند

صورت  شیهفته پ کیبانماه که حقوق آ یشهایف عیتوز رغمیشرکت  عل تیریگزارش، مد نیبر ا بنا

خبر زمزمه اعتصاب  دنیکرد اما پس از شن یآن به حساب کارگران خوددار زیگرفت نسبت به وار

بر پرداخت حقوق آبانماه در روز دوشنبه  یشرکت مبن یتیریرا در کانال مد یکارگران، خبر نیدر ب

از پرداخت  یبانک ستمیاشکال در س یروز دوشنبه هم با بهانه واه انیحال در پا نینمود با ا نتشرم

 نیمجموعه ا نیکارگرا 0111نفر از 211سه شنبه تنها به  روزید نکهینمود تا ا یحقوق آبانماه خوددار

و آنان از صبح امروز در  ختیکارگران را بر انگ نیامر خشمگ نیپرداخت صورت گرفت و هم

 .اختها  دست به اعتصاب زدندپرد یمعوقه خود  و پراکندگ یحقوقها یاعتراض به حجم باال

 یدر پ ران،یآزاد کارگران ا هیهفت تپه به اتحاد شکریکارگران شرکت ن یارسال یخبرها نیبر آخر بنا

دروازه  یصبح آغاز شد،  کارگران بخش کشاورز هیشرکت که از ساعات اول نیشروع اعتصاب در ا

کارخانه به جز قسمت کوره  یهاشرکت را بستند و کارگران همه قسمت یشمال اردیورود و خروج 

 زین یجاریاست یاز رانندگان تراکتورها ییاعتصاب، جمعها نیتوام با ا نیهمچن. دندیدست از کار کش

 شانیزدند و با گذاشتن تراکتورها یدر اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود دست به تجمع اعتراض

 یروهاین نیحضور سنگ رغمیعلدر مقابل درب شرکت مانع ورود و خروج به شرکت شدند  و 

که به قصد برداشتن تراکتورها از مقابل درب به محل اعزام شده بودند راننده ها حاضر به  ینتظاما

 .نشدند و اعتراض خود را ادامه دادند نکاریا



سال و  انیپا یاسفند ماه و هفته ها و روزها دنیهفت تپه، با توجه به فرا رس شکریشرکت ن کارگران

معوقه خود هستند و اعالم کرده  یمکرر کارفرما، بشدت نگران عدم پرداخت دستمزدها یاهیبد عهد

 .به اعتصاب خود ادامه خواهند داد یشتریب یبا اتحاد و همبستگ زیاند فردا ن

 0341بهمن ماه  00 – رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 زیتبر یساز نیکارگران کارخانه ماشاعتصاب 

در اعتراض به عدم  زیتبر یساز نیکارگران کارخانه ماشم بهمن ماه،صبح روزچهارشنبه یازده

 .به اعتصاب زدند دستاین واحد تولیدی و رکود حاکم بر  ،کاهش دریافتیپرداخت به موقع حقوق

 نیچون نحوه پرداخت حقوق خود و همچن یکارگران به موارد نیابه گزارش یک منبع خبری محلی،

 .بودندرکود موجود در کارخانه معترض 

حقوق : گفتاعتصابشان  باره عللدر  تبریز قراملکاین کارخانه واقع در  از کارگران معترض یکی

جهت با مشکل روبرو  نیرسد و از ا یقسط به دست ما م ۵شود و در  یها به موقع پرداخت نم

 .میهست

 مهیبه حالت ناست که کارخانه  یکارخانه، مدت ازیبا توجه به نبود قطعات مورد ن: ادامه داد یو

 .رو آورده و رکود بر کارخانه حاکم شده است یلیتعط

 ثیح نیحذف شده و از ا زیکارگران ن یاست که اضافه کار یمدت: گفت کارگر معترض در ادامه نیا

 .هستند یناراض یهمگ زین

 بروجرد یکارگران شهردارپنجمین روز اعتصاب وتجمع اعتراضی 

به  بروجرد یکارگران شهردار ی پنجمین روز متوالی،جمعی ازروزچهارشنبه یازدهم بهمن ماه برا

ماه حقوق ادامه 8ی دراعتراض به عدم پرداخت مرکز یساختمان شهرداراعتصاب وتجمعشان مقابل 

 .دادند

 .نشده است یازمناطق شهر بروجرد زباله ها جمع آور عضیدرب

 نیپنجم یبروجرد برا یرتن ازکارگران و کارمندان شهردا 01از شیببرپایه گزارش منتشره،

خواستار پرداخت حقوق  یمرکز یبا حضور در محوطه ساختمان شهردار یدرهفته جار یبارمتوال

 .معوقه هشت ماهه خود شدند

نامعلوم  تیتهران و حومه در اعتراض به وضع یکارگران شرکت واحد اتوبوسرانتجمع اعتراضی 

 برای سومین بار تهران یدارمقابل ساختمان شهر 9و 2 داریسپ یمسکون یها پروژه

تهران  یاز کارگران شرکت واحد اتوبوسران یجمع روزچهارشنبه یازدهم بهمن ماه برای سومین بار،

 یمقابل ساختمان شهردار 3و 2 داریسپ یمسکون یها نامعلوم پروژه تیو حومه در اعتراض به وضع

 .تهران تجمع کردند



 

مسکن هستند در اعتراض به  یتعاون۳و۲داریوژه سپکه عضو پر یکارگران شرکت واحد اتوبوسران

شهر و  یروزدر مقابل شورا نیسوم یبهمن برا۱۱مسکن شان امروز لیپنج ساله تحو قیتعو

 .تهران تجمع کردند یشهردار

 کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:منبع

 ریتا انیخانه ککار کارگر1111ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

این واحد صنعتی از دیخطوط تول زاتیتجهتوسط اداره گاز ریتا  انیککارخان انشعاب گاز قطع  بدنبال

 .کارگر دامن زد1111کار افتاد وبه بالتکلیفی شعلی ومعیشتی 

اضافه که دستمزد دی ماه وچهارماه کارگر دارد1111کارخانه کیان تایر در سه شیفت کاری مجموعا 

 .ی آنها پرداخت نشده استزشیانگ کار و بن

 هستند که عیصنا یبا استفاده از قانون نوساز یدر آستانه بازنشستگ این کارخانهکارگر 111حدود 

استفاده از قانون مشاغل سخت و ی کارفرما جهت درصد4سهم  پرداخت بازنشستگی آنها در گرو

 .می باشدآور انیز

سرپرستان، کارشناسان و  ر،یتا انیکار کارخانه ک یاسالم یشورا ی،اعضابرپایه گزارش منتشره

صبح مقابل  ۱۱کارخانه که حدود پنجاه نفر هستند، از ساعت هشت صبح امروز تا ساعت  نیا رانیمد

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند



معاون اول  «یریاسحاق جهانگ»صنعت، معدن و تجارت به  ریبا اشاره به نامه وزتجمع کنندگان 

معاون اول : افزودند ر،یتا انیبه منظور صدور دستور پرداخت وام به کارخانه ک یجمهور سیرئ

 نیکه به ا یا ژهیتومان را به کارگروه و اردیلیم ۴۴به مبلغ  یدرخواست پرداخت وام یجمهور سیرئ

 نایمشکالت ک یوام را به منظور حل تمام نیا یبانک ستمیشده، ارائه کرده است تا س لیمنظور تشک

 .پرداخت کند ریتا

 ستمیبه س ریتا انیکه ک یبه علت بده: ندیگو یم اند، افتهیکه در تجمع امروز حضور  یحال افراد نیا با

 .تاکنون حاضر به پرداخت وام نشده است یبانک چیدارد، ه یبانک

 اداره گاز ،یاکنون به علت بده که در تجمع امروز حضور داشت، هم ینفر از افردا کیگفته  به

شده  دیخطوط تول زاتیامر موجب از کار افتادن تجه نیرا قطع کرده که ا ریتا انیمحل، انشعاب گاز ک

 .است

مهرماه سال جاری این کارگران، 21و20قابل یاد آوری است که بدنبال تجمعات اعتراضی روزهای 

ده که کارخانه قرار بو: توضیح داد حاتم شاکرمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

 .سال رسیده است ۶ماه توسط هیات حمایت از صنایع اداره شود اما حاال به  ۶کیان تایر تنها 

باید تکلیف اداره کارخانه از لحاظ : دتکلیفی به سود هیچکس نیست، افزووی با بیان اینکه این بال

عالیت با سطح تولید ها برای بازگشت این کارخانه برای ادامه ف حقوقی مشخص شود البته پیگیری

گذشته انجام شده است اما باید درنظر داشته باشیم که کیان تایر مشکالت مالی دارد و همین امر مانع 

 .از تامین مواد اولیه آن شده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه کارگران کیان تایر مطالباتی دارند که 

های تشخیص ادارات کار  اگر شکایتی از سوی کارگران به هیات: گی شود، افزودباید به آنها رسید

کنیم اما کیان تایر همین حاال نیز توسط شورای اسالمی کار آن اداره  ارائه شود به آن رسیدگی می

 .شود می

توان به  شاکرمی در ادامه با تاکید بر این امر که با خلع ید خریدار کارخانه کیان تایر بهتر می

یکی از ملزومات حل مشکالت کیان تایر تعیین تکلیف آن از نظر : مشکالت آن رسیدگی نمود، افزود

 .شود یمالکیت است پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که این کارخانه تحت شرایط عادی اداره نم

 شکستن اعتصاب  یبرا یمطالبات کارگران حربه ا یپرداخت قطره چکان

 درحاشیه پرداخت بخشی از مطالبات کارگران معترض راه آهن

در استان های مختلف کشور دوماه از حقوقشان (شرکت تروارس)بدنبال اعتصاب کارگران راه آهن 

 .پرداخت شد

 .معوقات چند ماهه حقوق خود مواجه بودنداستان کشور با  12کارگران شرکت تراورس در 

ودرهمین رابطه طی روزهای گذشته شاهد اعتصاب کارگران این شرکت در شهرهای مختلف ازجمله 

 .بودیم...زنجان،شاهرود،دورود و

حقوق معوق دو ماه ما پرداخت شده و در حال : گفتدرشاهرود  از کارگران شرکت تراورس  یکی

و مهر  وریمرداد، شهر ر،یت یکارگران در ماه ها یها مهیاما ب میارحاضر دو ماه حقوق معوقه د

 .نشده است زیوار



که هر  زیسال ن انیپا یدیاز پرداخت ع برپایه گزارشات منتشره بنقل از کارگران شرکت تراورس،

 .ستین یهم خبر شد یوقت از سال پرداخت م نیساله در ا

مدت  کوتاه یبه سبب داشتن قراردادهااین کارگران  نداشتن امنیت شغلی یکی دیگر ازعلل اعتراضات

 .کماکان بقوت خود باقی استاست که 

 در صنعت نفت ممنوع شد *یکار اقمار

 یها تیطرح حذف فعال یصنعت نفت، اجرا یو استخدام یادار ینفت و موافقت شورا ریبا دستور وز

و  یاصل یها شرکت یر در تمامروزکا ای یبه نوبت کار یکار اقمار لیدر صنعت نفت و تبد یاقمار

 .ابالغ شده است( ریکارکنان شاغل در سکوها و جزا یبه استثنا)تابعه وزارت نفت  یفرع

و  یادار یاساس با موافقت شورا نیا بربنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ یازدهم بهمن ماه،

ازجمله پرداخت  یاتیدر مناطق عمل یاسکان کارکنان اقمار یبرا یالتیصنعت نفت، تسه یاستخدام

ساله و با کسر از حقوق در قالب اقساط به  02اجاره مسکن بدون بهره به صورت  ایو  دیوام خر

 .شده است بیتومان تصو ونیلیم 01 زانیم

 یشده که به ازا نییتومان تع 01،  مبلغ 00 یسازمان هیپا یکارکنان دارا یوام مسکن برا زانیم

 .شود یم وام آنها افزوده مدرصد به حج 01ه،یهر پا شیافزا

 یاسکان کارکنان اقمار طیوزارت نفت، شرا یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد نیبر ا عالوه

تابعه وزارت نفت ابالغ  یو فرع یاصل یشرکت ها یماه امسال به تمام ید گریصنعت نفت را بار د

 .آن شده است یدر روند اجرا عیو خواستار تسر

 ت؟سیچ یکار اقمار*

روز بوده و برابر با همان  کیاز  شیب تیفعال یکه مطابق نظر کارفرما، دارا ییآن دسته از کارها به

روز  7 یکه دارا یمثالً کار. ندیگو یهمان تعداد روز استراحت دارد کار اقمار ،یتعداد روز کار

 .است ینوع کار اقمار کیباشد  یروز استراحت م 7و  یشبانه روز تیفعال

 گذشت همدان یدانشکده فن یدانشجو یرحمت آباد دیمج بازداشت یکماه از

 یماه است که در بازداشت به سر م کیبه  کیهمدان نزد یدانشکده فن یدانشجو یرحمت آباد دیمج

  .برد

دانشجو مانند قرار  نیا طیشرا یبرا یقانون فیتکل چگونهیهنوز ه یزمان طوالن نیگذشت ا رغم یعل

 .ده استصادر نش قهیاوثیکفالت 

کشور در مقابل  ییدانشجو نیفعال طیشرا یریگیپ تیکشور مسئول یدانشگاهها یصنف یشوراها کانال

عاجل و  یالعمل دانسته و خواستار عکس ریرا بر عهده وزارت علوم و شخص وز یتیامن یبرخوردها

 .باشد یم یآباد رحمت دیمج یو آزاد طیشرا یریگیپ یقاطع برا

 یاز زنان معترض به حجاب اجبار تیگران برق و فلزکار کرمانشاه در حماکار یانجمن صنف هیانیب

 (انقالب ابانیدختران خ)

جامعه   یو اجتماع یاسیمطالبات س ،یکاریفقر و ب ،یگران هیمردم عل یابانیشروع اعتراضات خ با

تشکل و  و انیب یآزاد. شده اند دهیکش شیپ یشتیدر کنار مطالبات مع یو توان تازه ا تیبا جد زین



 یاسیس یزندان یزنان، با سر دادن شعار آزاد هیعل زیآم ضیتبع نیو قوان یتجمع، لغو حجاب اجبار

 لهیبه پرچم اعتراض بوس( یحجاب اجبار) یکردن روسر لیو تبد ابانیتوسط  مردم معترض در خ

است  شده لیتبد یسراسر یامروز به مطالبه ا ،یو پوشش اجبار ضیاز تبع یدختران و زنان عاص

 . شود یبرده م شیو به پ دهیمحروم جامعه در هم تن یتوده ها یشتیمع یکه با مبارزات حول خواستها

که همواره در  ستیاز خواسته هائ یکی ،یپوشش و لغو قانون حجاب اجبار یخواست حق آزاد

قق آن تح یداشته و مردان و زنان کارگر برا یسال گذشته جا 34 یطبقه کارگر ط یپالتفرم مطالبات

 گریبطور گسترده همگام با د خواهیامروز زنان آزاد. مطالباتش مبارزه کرده اند گریدر کنار د

آمده اند و  دانیبه م ریسال اخ 34 یشده خود ط مالیبه حقوق پا دنیرس یمحروم  جامعه برا یهابخش

 مهین نیا یارزاتمب خیکننده در تار نییتع یانقالب، نقطه عطف ابانیبا بر داشتن حجاب توسط دختر خ

 البه سرعت در ح یو آشکار به حجاب اجبار حینوع اعتراض صر نیا. از جامعه رقم خورده است

طلب  یباشد و مردان برابر یشهرها م هیتهران و بق نیادیو م ابانهایشدن در خ ریگسترش و فراگ

  .آورده است یابانیرا هم تا امروز با خود به عرصه اعتراض خ یادیز

، بدون شک شامل زنان و مردان کارگر و    «ها یانقالب ابانیخ»ان و پسران معروف به دختر ظهور

 یم لیاز آن را زنان تشک یمیکه ن رانیطبقه کارگر ا جهیدر نت. گردد یم زیجامعه ن ینییپا یها هیال

و  یبانیداند و مؤظف به پشت یرا به خود مرتبط م یاعتراض به حجاب اجبار یدهند، جنبش جار

 .باشد یقاطعانه از آن م تیحما

کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با تمان توان از مبارزه زنان معترض به حجاب  یانجمن صنف 

و شرط  دیق یو ب یفور یکند و خواهان آزاد یم تیحما( انقالب ابانیدختران خ) ابانیدر خ یاجبار

 .باش ی بازداشت شده مدختران احتماال گریو د« انفالب ابانیدختر خ نیدوم» ینینرگس حس

 01/00/0341کارگران برق و فلزکار کرمانشاه     یصنف انجمن

 میزلزله زده کرمانشاه بشتاب یخانواده ها یاریبه :زاده میابراه بهنام

 میندازیکمک به زلزله زدگان کرمانشاه را فورا به راه ب  یو کمک رسان تیدوم  حما موج

 .میریثر سرما را بگکودکان در ا شتریشدن ب یقربان یجلو

 . دهید بیاس یحقوق کودک با خانواده ها نیفعال دارید 

 یر تعداد داید در کرمانشاه خصوصا سرپل ذهاب  به یادامه حضورمان و کار امداد وکمک رسان در

شده  یجد بیبشدت دچار اس یزیعز ایرا از دست داده بودند  زانشانیعز ایکه  میرفت ییاز خانواده ها

 .تنها فرزندشان را ازدست داده بودند گریوچند خانواده د یده مرادبود خانوا

 .بود ساکن  بودند یامکانات چیکه بدون ه یداخل کانکس یدر منطقه فوالد یخانواده مراد 

 گریوچند خانواده د یفاروق حجاز یو خانواده اقا یو خانم فرشته نظر یقنبر زیعز یبا خانواده اقا 

از ما استقبال  یبه گرم یوحجاز یو نظر یقنبر یخانواده اقا. میداشت داریهم در منطقه مسکن مهر د

 . میسردشان اما قلب مهربانشان بود یمهمان خانه ها یلحظات یکردند ما به صرف چا

مسئوالن از  تیاز نبود حما شرویاز مشکالت پ. انجام دادم یقنبر زیعز یبا اقا یکوتاه یگفتگو من

 . گفت میاز جانب مسئوالن که نشده برا یوکمک یز همدردا غیلحظه در نیتا ا نکهیا



 نیا..شده است ریگ نیکامال زم گریمشغول بوده اما االن د یشگریقبال به کار وحرفه ارا یقنبر یاقا

در کنار مان بوده و هست  شهیاز مشکالت هم یبا وجود تل زیعز یکه فاروق حجاز میرا هم بگو

 .زههررو یها یازسنجیدر پخش ن نیهمچن

و  دییکه نگو دمیرا د یخانواده ها اشک مادران وپدران نیچند لحظه  بابودن در کنار ا نیمن در ا 

طرف و  کیو فرزند از  زانیرا ازدست دادند داغ عز زشانیکه تنها فرزند عز ییخانوادها. دینپرس

 . گریهم از طرف د گریها و مشگالت د ینگران

 یسوخته و تاول زده اقا یدر کنار پا. ستیدو تا هم  ن یکید و ندار یدردها و مشقتها تمام نیاما ا 

از کمک وپوشش و  غیحاد صحب الحالج دچار شده است اما در  یضیپدرش به مر یخانم نظر یقنبر

ترک  یحتونارا یما انها را با بغض و نگران. کند هیازاد ته دیپدرش را با یداروها یحت!  یتیحما

 . میکرد

  یفاروق حجاز یواقا یوخانواده خانم صبور یخانم نظر یوپدر گرام زیعز یبرقن یاما نگران اقا 

 یدگیکه به رس میهست یدارند نگران کودکان ازین یفور یکه به کمک ها میهست گریو دهها خانواده د

دچار  ووو ارهایها ومات نایکه به سرنوشت سار میهست ینگران کودکان و نوزادان! دارند ازین یفور

پزشکان، روانشناسان و  دیبا! وکمکها را روانه کرمانشاه کرد تیموج دوم حما دیبا. شوند

مردم  نیا. کرمانشاه خصوصا سرپل ذهاب بشود یکه در توانش است کمک کند و راه یهرانساندوست

تا  ند؟یایوضع کنار ب نیبا ا دیبا یکند؟  تا ک تیدولت حما دیهستند چرا نبا یانسان یزندگ کی ستهیشا

 . ها باشند ینگران حداقل یباشند؟ تاک شانیو جگر گوشه ها زانید مرگ عزشاه یک

از  یحکومت ینهادها گریو د یمطالبه گر باشند و طومار جمع کنند و جلو فرماندار دیبا مردم

چند ..االن   نیامکانات باشند هم گریود یخواستار کانکس فور دیبا! بس است گریمسئوالن بخواهند د

 .ابدی هوضع ادام نیا میدهیاجازه نم گرید. ندیبه خود آ نیشوند تا مسئول یقربان دیبا گریکودک د

 میما پاسخ داده شود و اعالم کن یازهایتا به ن میاوریو فشار ب میها و مساجد ساکن شو نهیدر حس دیبا

 یشیگرما لیتا وسا. گذاشته شود ارمانیکرد تا مسکن در اخت میاماکن را ترک نخواه نیکه ا

تا  میخواهیما کار م. شود نیتام ازمانیمورد ن لیتا خوراک و پوشاک و وسا. ردیقرار گ ارمانیدراخت

الزم  زاتیو نبودن تجه زیاز هر چ تیما مردم زلزله زده بخاطر محروم. میکن نیمان را تام یزندگ

ر قبال و حاال دولت د میمان را از دست داده ا یدست تمام زندگ نیاز ا یدر برابر زلزله و مصائب

و داشتن  مانکودک، بهداشت و در یمسکن، خوراک، پوشاک، مدرسه برا. ما مسئول است یزندگ

 .میدهیبه حقوقمان به اعتراضمان ادامه م دنیما تا رس. معاش حق مسلم ماست نیتام یکار برا

 تیدر حما یترییاالن طوفان تو نیاز هم دیبا یکودک و رسانه ا ،یکارگر ،یما فعاالن حقوق بشر و

 . میندازیبراه ب دهید بیمردم اس نیاز ا

دفاع از کودکان کار و  تیو کودک عضو جمع یو فعال کارگر سیزاده وبال گ نو میابراه بهنام

 یریگیپ تهیوکم ابانیخ

 41بهمن  نهم

 مقنی در بیرجند کارگر یک  مرگ



ساله  در حال  01مرگ  کارگر از رجندیب یشهردار یمنيا خدمات و نشاني آتش سازمان مدیرعامل

 یگاز گرفتگ و یفاضالب چاه کنار زشیربراثر بیرجند یروزیپ ابانیآباد خ یحفر چاه در دشت عل

 .خبرداد

و  00حادثه ساعت  نیا: گفت رجندیب یشهردار یمنيا خدمات و نشاني آتش سازمان مدیرعامل ینیحس

 هیامام و بلوار بق دانی، م یفارغ یستگاههایاز ا یامداد میاعالم شد  که سه ت یبه آتش نشان قهیدق 8

 .منتقل شد رونیکارگر به ب نیتالش اتش نشانان جسد ا  قهیدق 21هللا  به محل حادثه اعزام و بعد از 

 متری91جان باختن یک کارگرجوان درمعدن سنگان بدنبال سقوط از ارتفاع 

 یمعدن یشرکت ها یکیساله هنگام کار ساخت سوله در  28کارگر کی: خواف گفت یفرمانده انتظام

 .سقوط کرده و جان باخت یمتر 31از ارتفاع  شهرستان، نیدر شهر سنگان ا

 یبه پزشک یبا دستور مقام قضائ اهل اصفهان جوان کارگر نیجسد ا: افزود یقربان یسرهنگ قربانعل

 . درباره علت وقوع حادثه ادامه دارد قاتیو تحق افتیانتقال  یقانون

 0341یازدهم بهمن ماه
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