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ويزاب ن بخانواده های کارگران جان باخته معدن با همکاران و همدردی  

    
١٣٨٨ فروردين ٣١  شنبهدو                                                                    و خودرراني از کارگران ایجمع               

  
  

 همدردی کارگران ايران خودرو ايران

ونيزهای کارگران جان باخته معدن باب خانواده  با همکاران و  
  دوستان وهمکاران گرامی

معدن باب نيزو کرمان رخ  مهيبی د انفجار ماه  سی فروردين ماه  روز

 شدن ديگر کارگران و زخمی   دهها کارگر باعث کشته شدن  داده که 

  جان باخته  نفر کارگر١٢ تعداد معدن   انفجار در فاجعه  است گرديده 

بنابر    شده اند  و زخمی  گرفتگی گاز  به شدت دچار کارگر دهها    و

ديده خيلی  وضعيت تعدادی از کارگران صدمه   خبرگزاريها  گزارش

 .قربانيان بيشتر است وخيم است و احتمال افزايش

باختن اين کارگران را به  جان    خودرو از کارگران ايران  ماجمعی

و ضمن ابراز  تسليت گفته   نيزو باب  معدن  و کارگران خانواده ها 

فاجعه دردناک  همدردی عميق با آنان خواهان رسيدگی فوری به اين

  . می باشيم

   خودروجمعی از کارگران ايران
  ٨٨فروردين  سی ويک

com.blogfa.khodrokar://http 
  

  جان باختندهي از دهها  کارگر در معدن  سرماشيب
 

ی و همکاران گرامدوستان  
 
زرند در شمال استان کرمان آه مقارن )) زويباب ن((از متان در معدن ذغال سنگ  کمال تاسف در اثر انفجار گبا

 نفر ١٢ از شي ب١٠٠٠ صاحبان شکت دلتا ی از سویمني ااي مساتي ظهر امروز رخ داد،به علت عدم رعا١٢ساعت 

  . آشته شدند١٠٠٠ دلتا یاز آارگران معدن شرآت خصوص

 ١٢ جان باختند    ی معدن در اثر انفجار وگاز گرفتگنيه ها کارگر ا در منطقه کرمان منفجرشدو دزوي باب نمعدن

 . ستي در دست نی کارگران خبرگريو از سرنوشت د.  نخست جان خود را از دست دادندقينفر آنان در همان دقا

 زويمعدن منفجر شده معدن باب ن.  استی از آنان درمعرض مرگ حتمی و جان عده اميحال مجروحان سخت وخ



 یعلت حادثه انفجار گاز متان وگاز گرفتگ. شودی می بهره بردار١٠٠٠ دلتا یدارد و توسط شرکت خصوصنام 

  اعالم شده است ،

 داران و دولت آن هيسرما.  نداردحي به توضی چندانازي دست روشن است و نني از ایاز نظر کارگران علت حوادث 

 کنند و ی و زمان را کنترل مني نه فقط زمشاني هاهيا سرمی حفاظت از کارگاه ها و حراست از سودآوریها برا

 را هم با سرعت تمام به ی اهي از هر ناحیاحتمال کمرنگ هر خطر هي بلکه ساندي نمای را رفع مرادهاي و ابيهمه ع

ه  کنند و دهها دانشجورا بی و روانه زندان مري دستگی زندانکي از داريدهها کارگررا فقط به جرم د. بندندیرگبار م

 گونه حوادث پشت قدرت ني آنوقت در مقابل ای کنند ولی بازداشت مهي سرمای ضد انسانیاستهايجرم اعتراض به س

 از ی خبرچي رسد هی کار و حفاظت از جان کارگران مطي محیمني نوبت به ای شوند و وقتی ممي قایانتظام یروين

 وغم آتش گرفتن دهها کارگر رانخودروي شده اهنوز داغ غم کارگران کشته .ستي حفاظت و حراست و کنترل ننيا

 از دلمان نرفته خبر مرگ دهها نفر د گستران شازند اراک و مرگ دهها کارگر در ساختمان سعادت آباايميشرکت ک

 فقط به جرم خواستن حق کار ی انتظامیروهاي که چهار کارگر آن توسط نی همان معدنزوياز کارگران معدن باب ن

 محاکمه دهها کارگر و یول. نشدی خبرگرياز محاکمه عامالن آن حادثه و نه از محاکمه حوادث دکشتند و نه تنها 

 بسته انجام و حکم شالق زدن زنان کارگر به جرم شرکت در ی در پشت درهایاسي سیدانشجو و هزاران زندان

 .ديمراسم روز کارگر صادر و اجرا گرد

 
  کارگر کشته شدندی داد وعده ای روی معدن انفجارني در همزي سال گذشته ندر

 
  به اخبار آنروزدي کننگاه

  ١٣٨٧ آبان ماه سال ٢پنجشنبه  :وزي نکرمان

   کار پرمخاطره استطي محتياز لحاظ امن" زوين باب "معدن
در " زويبابن" معدن:  استان کرمان گفتی سازمان کار و امور اجتماعسيرئ

 هشدار دهنده ی نبود دستگاه ها وادي قرار گرفتن در عمق زلياستان کرمان به دل

 . شودی معادن کشور محسوب مني از پرمخاطره تریکيگاز 

 در شهرستان زويمعدن زغال سنگ بابن:  در گفتگو با مهر اظهار داشتی  جواد منصوروزي گزارش کرمان نبه

 کار طي و سالمت محیتي از لحاظ امناني معدنچی را برای مشکالت فراوانني قرار گرفتن در اعماق زمليزرند به دل

  .فراهم کرده است

 در اسرع وقت در جهت رفع نواقص یمني به مباحث اشتري دادن بتي با اهمدي معدن بانيمسئوالن ا:  عنوان کردیو

 را ندارند بهتر است به ی و بهداشتیتي از بروز مشکالت امنیريشگي پی برای معدن اقدام کنند و اگر توان مالنيدر ا

  .داره کار عمل کنندسفارش بازرسان ا

 معدن ني کارگر در ا٥٠٠در حال حاضر :  معدن اضافه کردني در ایمني بر لزوم باال بردن سطح ادي با تاکیمنصور

  . کنندی طرق امرار معاش منيمشغول به کار هستند و از ا



اه هشداردهنده گاز بوده و نبود دستگ" اتان" معدن تجمع گاز ني دو نفر از کاگران ای وقوع حادثه براليدل:  افزودیو

  . گذشته شده استی مساله باعث فوت آنها در ماه هانياست که هم

 باال بودن لي معدن به دلنيمسئوالن ا:  معادن زغال سنگ اضافه کردی هاهي مسئول با اشاره به وجود گاز در النيا

 دي رسد شرکت زغال سنگ باینظر م دستگاه ها را ندارند که به ني ادي خريی هشدار دهنده توانای دستگاه هامتيق

  .د کننی زرند همکارزوي معدن بابنراني با مدنهي زمنيدر ا

 که با تحمل ی و در لحظاتهي استثمار شدن توسط سرماني کارگران در حني است که نداند ایاما کدام کارگر آگاه  

 کرده ی مدي تولیان ارزش اضاف دارهي سرمای کار برایروي فروش نی بهاني و نازل تری کارطي شرانيهولناک تر

 مي کارگران و قاتل مستقني امي پرپر شده اند؟  قاتل مستقهي آتش سرمای شعله هاانياند، منفجر شده اند و در واقع در م

   . استی دارهي دهند، نظام انسان سوز سرمای صورت جان خود را از دست مني که به ایتمام کارگران

 چند ماه هاي دانستند و مهدن طبق اخبار خبرگزاری شده بود و همه مسوالن آنرا م توجه به هشدار که قبال دادهبا

 است که صاحبان ني از اري غايآ. شود ی ميی جان کارگران دوباره بازگشاني امنني بوده است چرا بدون تامليتعط

    کار زدندني دست به اشتري بی سود آوری معدن برانيا

 نا امن است اجازه کار در آن معدن را صادر طي معدن محني دانستند ایکه م مسوالن وزارت کار و بازرسان چرا

 عمل ضد ني به اديهمه کارگران با.  شونددهي محاکمه کشري به زدي حوادث باني همه عامالن ادي باني همیبرا.کردند

  .اعتراض کنند. انجام گرفته استگناهي کشتار عمد در حق کارگران بکي که یبشر

 زويوکارگران معدن باب ن.زاني عزني داغدار ای به تمام خانواده هاتي وتسلی خودرو ضمن همدردنراي اکارگران

 هولناک سکوت تي جناني خواهند در مقابل ای باشند و از همه کارگران می متي جنانيخواهان محاکمه عامالن ا

  . بدهدی روگري دی در جایگري دتينکنند و با اعتراض خود اجازه ندهند که جنا

  ١٣٨٨نيفرورد ٣١ - خودروراني از کارگران ایجمع

 
زو زرندين سنگ باب  آارگر معدن زغال١٢آشته شدن حداقل   

آارگران نفر از١٢امروز رخ داد، بيش از ظهر ١٢زو زرند آه مقارن ساعت ين باب نمتان در معدگازاثر انفجاردر

   . آشته شدند١٠٠٠ دلتا ین شرآت خصوصمعد

 از آارگران نفر١٢امروز رخ داد، بيش از ظهر١٢زو زرند آه مقارن ساعت ي باب نمعدنانفجار گاز متان دردر اثر

 . آشته شدند١٠٠٠ دلتا یمعدن شرآت خصوص

 نفر ١٢ یتعداد آشته شدگان باال: لنا گفتياوگو با خبرنگار گفتآرمان در سنگ پوراحمد، معاون شرآت معادن ذعال

 . از مسووالن معدن به نام مهندس زارع نيز حضور داشتیكيشدگان  ن آشتهين ايب است آه در

 . استیحادثه توسط بازرسان و آارشناسان سازمان آار استان آرمان در دست بررس: افزود یو

 .بود ليش از حد گاز متان تعطيها قبل به علت داشتن ب زو سالي است معدن باب نیگفتن

 .شدند زو در اثر گاز متان آشتهياز آارگران معدن باب ن نفر ٩ نيز تعداد ٨٢در سال 

   .اطالع در محل حادثه حضور يافتند ن معدن به محضيران و مسووليدادستان شهرستان زرند، فرماندار زرند، مد


