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 Political  سياسی

  
   ايران- علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠١٧ جوالی ٢٧
  

 دست وپنجه نرم کردن کارگران مقنی با مرگ

  ...ھای افغان بدھكار است تھران به جان جوانھاینزمي

چرخد و سطل پر از  ی چاه میھر بار كه قرقره دستگاه باالبر باال.  ھزار باریروز. ميريم ی ماديآره ز! ميريم یما م

 شل یھا ل، خاكي بۀھر بار كه با ضرب. برد یچرخد و ما را داخل چاه م یھر بار كه قرقره باالبر م. آورد یخاك را باال م

مان لوله گاز داخل خاك  لي بۀھربار كه زبان. ديآ یم مدن كي نفس كشیھر بار كه داخل چاه ھوا برا. زدير یواره چاه ميد

  ...را بشكافد

مان را   ھزاربار جانیم و روزيكن ی كه ھر روز مئیھا ن چاهيا. مان ارزش ندارد  چرا؟ چون جانیدان یم! ميريم یما م

 حاضر یچ كارگريھ. دان ختهيھا ر ن چاهيان ھميمان را م  بختیاھيس. مان است گرداند؛ چاه سرنوشت یرد و برميگ یم

ن چند سال بارھا يدرا. اند  فاضالب بگذارند ھمه افغانۀاند تا لول نھا كه نصف تھران را كندهيا. ان چاه كار كنديشود م ینم

د و يآ ی مینشان آتش. شان یشود رو یزد و دو متر خاك تل آوار مير یچاه م. ام دهيم را ديھا قي خودم مرگ رفیھا با چشم

گر پول يم ديم و خبر بدھياش در كابل زنگ بزن د به خانوادهيوقت با آن. آورد یرون مياعت جنازه را ببعد از چند س

نه . ني زمیماند رو یم. شود قاچاق یاش م  باشد جنازهیرقانونياش كه غ یزاد زندگيآدم. ديفرستد، منتظرش نباش ینم

اش را ھم بدھند پولش را  اجازه. م افغانستاني بفرستاش را دھند جنازه یم نه اجازه ميدھند تھران خاكش كن یاجازه م

  ... بدھكار است  افغانیھا ی تھران به جان جواھا نيزم. ميندار

 ۀليقرقره را دور م. اند  به ھم جوش دادهی آھنیاني میا لهي آن را با می است كه باال٨ه به شكل عدد يدستگاه باالبر دو پا

شتر ياگر چاه ب. اند  گره زدهی آھنی سطلۀاند و سرش را به دست له بستهيرقره را به مك سر طناب دور قي. اند  گذاشتهیانيم

چرخانند و  ی افغان می را كارگرھای دستی باالبرھایھا اما قرقره. كنند ی استفاده می برقی متر باشد از باالبرھا١٠از 

 دستگاه باالبر یاني مۀليده شدن طناب دور مئي قرچ، قرچ سایصدا. گردانند یبرند و برم یشان را داخل چاه م یھا قيرف

اگر ھم سطل نباشد دوتا . روند ین مئينند و پاينش یزان باشد كارگرھا داخل سطل ميھا سطل آو اگر به طناب. ديآ یم

شود و  یزان ميشان از طناب متصل به قرقره آو كنند و تن ی طناب قفل میشان را محكم به چنگك انتھا یھا دست

ن كه آفتاب ي است اما ھمیعي طبینيب یوار چاه مي رد آفتاب را بر دیھنوز تا وقت. روند ین مئي از چاه پاتلوتلوخوران

  .كنند یم متر است به سمتت حركت ميشان كمتر از ن  كه عرضی چاھیوارھايكند د ی غلبه میاھيرود و س یم
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چرخد و  یھر بار كه قرقره م. گردد یخورد و به سمت صورتت برم ی نفست به خاك سرد میت را ھم ببنديھا چشم

 چاه ی از باالیشوند كه گاھ ی میا هيھا سا آدم. شود ین كم مي زمی رویھا شود فاصله ات با آدم ی از طناب باز میا تكه

 یگر از گرما و سروصدا خبري دی متر۵در عمق . شنوند یت را ميز باشد صدايشان ت یھا كنند و اگر گوش یعبور م

 داخل چاه دلت را برھم یان غبارھاي و فاضالب مینيرزمي زیھا رطوبت آب. تي نفس ھای و صداینما یتو م. ستين

 با مرگ یا نجا فاصلهيا. زد و تو را دفن كنديواره چاه فرو بري از دیا  تكان خوردن ممكن است تكهیبا اندك. زند یم

  .رسد یان چاه به ھم مي می و زندگ كوتاه مرگۀا طناب پاره شود فاصلي اگر قرقره خراب شود ًمثال. ندارد

 ۀ كارگر چاه كن تبع٢ چھار طبقه در غرب تھران موجب مدفون شدن یك مجتمع مسكونيزش چاه فاضالب در كنار ير

  . و مرگ آنان شدی متر٨افغانستان درعمق 

. ب از ته چاه آمدي غرب وي عجیصداھا.  گم شدیاھيان سي چاه رفت و میھا مهيم تا نيصدا. هللا هللا، روح داد زدم روح«

ر يسرم ز. دين لرزيدم زميفقط فھم. شدم یمتوجه نم. كرد یه ميھق گر ا داشت ھقيزد  یهللا داشت قھقھه م انگار روح

: وب داد زديا. ستادي گفت قرقره ای متر١۵ده به ين و نرسئيوب را صدا زدم آمد با باالبر رفت پايا. رفت یج ميآفتاب گ

رون يساعت ب٨ آمدند جسدش را بعد از یموران آتش نشانأم. ر خروارھا خاك دفن شده بودي زهللا روح. زش كردهيچاه ر

ش يم كابل پيدو ھفته بعد جسدش را فرستاد. اه استي ما كه سۀمثل بخت ھم. اه و كبود شده بود، مثل بختشيس. آوردند

  ».مادر و پدرش

حاال بعد از چندماه . ر خاك كشته شدي و سه ماه بعد ھم ز از افغانستان آمد٩٤]ثور[بھشتيارد.  ساله بود١٥هللا  روح

ھا  یشوخ. نديب یهللا را م رود صورت روح یچرخد و داخل چاه م یھر بار كه قرقره م. قش ھنوز عزادار استيرحمان رف

ران را ي افغانستان به ای دو روز تشنه و گرسنه راه مرزھایجان شدنش را وقت یب. اش را ی كودكیھا طنتيو ش

  .دنديدو یم

 زرد رنگ از محل رفت و آمد یكي پالستیھا تيراني فاضالب با ایھا  نصب لولهیرانشھر را برايابان اي از خیبخش

كند  یت ميك كارگر باالبر را ھداي. كنند ی ھر چاه دو نفر كار میرو.  چاه در امتداد ھم١۵ا ي ١٠. اند ھا جدا كرده نيماش

اه رنگش ي سیھا خاك موھا و مژه. رون آمدهيرحمان تازه از چاه ب. كند ین را ميل زميرود و با ب ی داخل چاه میگريو د

 یم طناب قرقره برايش از فشار دايھا كف دست. درخشد یش در نور آفتاب ميھا  مردمك چشمیاھيد كرده و تنھا سيرا سف

شود كه قرار است  ی میگارير سند و منتظينش ی از خاك كنار چاه می تلیرو.  استین رفتن از چاه زخمئيباال و پا

ش از آن ين چند لحظه پي است كه ھمی چاھۀك چشمش به دھانيكند  یف مينھا را تعري ایوقت. اورديش بيقش برايرف

خ يدن توبيگار كشيگردد كه ممكن است از راه برسد و او را به خاطر س ی میگرش دنبال سركارگريرون آمد و چشم ديب

  .كند

 درشان در كابل  یھا خانه. هللا با ھم از افغانستان به تھران آمدند رحمان و روح. شد ی سالش م١٧ن هللا اگر بود اال روح

.  بفرستدیاش خرج  خانوادهیران آمد تا برايامت طالبان فرار كرد و به اياز جنگ و قتل و ق... روح ا. ك كوچه استي

بعد . ديران رسيشان به ا یدند تا پايچيگر به ھم پي نفر د٣ درب و داغان ھمراه ٤٠٥ك پژو يساعت را پشت ١٧ ئیدوتا

 ئیدوتا.  آب داشته باشندیك بطريد ي خری برای پولیكه حت آن ی سوزان بیھا اباني در بیرو ادهي پی طوالنیھا ھم ساعت

  . افغان ھمخانه شدندیگر كارگرھايافت آباد با دي یھا با ھم آمدند و در كمپ

 یھر ك.  ھزارتومان٢۵ ھر متر یبرا. ميريگ یم پول ميكن ی كه می ھر مترۀ به اندازنجايما ا«: ديگو یحاال رحمان م

 باشد و ما را اخراج كند كه یك روز كارفرما عصبانياگر . م و نه قرارداديمه دارينه ب. رديگ ی میشتريشتر بكند پول بيب

م و آخرش ھم يكن ی ماه كار م۶. ستينظم نمان م ن حاال ھم حقوقيھم. م كناريم بگذاريد ببوسيمان را ھم با گر حقوقيد
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» .ميا مان را گذاشته نجا جانيانگار نه انگار كه ا. دھند یمان را با ھزار خفت م م نصف حقوقيسال بعد اگر دنبالش برو كي

كند و  یرحمان خودش را جمع و جور م. رسد ی كوچك اندام است از راه می باالبر كه جوانیھا ناگھان صاحب دستگاه

گار ھم به او بدھد يك نخ سيخواھد تا  یزات پروژه از رحمان ميصاحب تجھ. رديگ یقش ميگار را از دست رفيسنخ 

رد تا سھمش را يگ ی جوان میگار را جلويق رحمان جعبه سيرف. دھد یدنش را به سركارگر ميگار كشيوگرنه آمار س

.  كه باال آمدهی كردن سطل پر از خاكی خالكند به یزند و شروع م یگارش را آتش ميرحمان در سكوت س. بردارد

ھيچ اعتباری به اين افغانھا نيست و بايد باالی سرشان بايستی وگرنه «: ديگو ی است، میزات اسمش عليصاحب تجھ
فھمن خطر چيه؟ وقتی  اينا نمی. شن رسن موش می دن اينجا كه می ھزار قتل و قيامت انجام می. كالھت پس معركه است

  ».ترسن اينا از ھيچی نمی. ترس نداره براشون. رن بھشون بگو برو تو چاه می.  بايد بيای كار كنی، ميانگی بھشون می

ن يزتر از ايشان ت یھا ش را نشنوند اما آنھا گوشياورد تا كارگرھا صداين بئيش را پايكند صدا ی می سعیعل

نجا ي ای كارگرھاۀ سال دارد و سنش از ھم٣۶محمود . دنيزنند به نشن یشنوند و خودشان را م ی میھمگ. ھاست حرف

 نداشته یند كه جثه بزرگيآ ی میكن  دنبال چاهی كسانًاصال. اش د و نه به جثهيآ یاما سنش نه به صورتش م. شتر استيب

ان يمحمود م. شود ی میشان زخم یك جايخورند و ھر روز  ی رفت و آمد داخل چاه به مشكل برمیچون برا. باشند

  .شنود ین شده و نمي گوشش سنگی برقی دلرھایصدا

آيم   ماه می۶من «: ديگو یم. افتد یرون مي زردش بیھا خندد و دندان یبعد ھم م. ت را بشنودي تا صدایاد بزنيد فريبا
شود و او را با   سالش تمام می١٢پسرم ھمين روزھا . ام را ببينم روم افغانستان زن و بچه كنم و يك ماه می ايران كار می

 مادرش چشم انتظارش. كنم برايش كار ساختمان جور می. كنی دھم بيايد سر كار چاه اما اجازه نمی. آورم ايران م میخود

  ».است

از داخل چاه . شود ی را خوب متوجه نمیراني الھجۀھنوز . ران آمدهياو ھم تازه از افغانستان به ا.  سالش است١۶صمد 

 است كه آن گوشه داخل یگاريحواسش به جعبه س.  را ھم نداردیا كس صحبت كردن بۀد و حال و حوصليآ یرون ميب

 یش را تويھا اخم» .مادر و پدرم كابل ھستند«: ديگو یم. م بزنديدنبال فرصت است آن را بردارد و ج. قش افتادهيب رفيج

  ». است؟ آنجاجنگیدان ی می كجاست؟ از كابل چیدان ی؟ میشناس یكابل را م«: دھد یكند و ادامه م یھم م

م يمارستان تازه برويم بيم او را ببريپول ندار. ض شدهيش مريھا هير. راني ماه است آمده ا٢صمد تازه «: ديگو یرحمان م

نجا يند ايآ ی كه مئیھا  بچهۀھم. اش تمام شود یضيم تا زودتر مريمنتظر. ميكارت اقامت ندار. كنند یمان م رونيآنجا ب

ھا  یالبته بعض. شوند یكنند و خوب م یشود اما چند ماه بعد عادت م یض ميشان مر یھا هي اول به خاطر خاك ریھا ماه

شان و بعد ھم  افتد به جان یتب و لرز م. خوابند ی اتاق كمپ میك ماه را توي. مدت ی طوالنیھا افتد به تب یھم كارشان م

  .رنديم یم

  

  زندگی با بوی خون

. آباد از دور معلوم است افتي اطراف یھا ابانيھا در ب ت افغان اقام  نور المپ كمپیكورسو.  شب است١٠ساعت 

 یج ون اليزيتلو. ون ھستنديزي تلوی ھم داخل مشغول تماشایا كشند و عده یگارشان را مياند و س رون نشستهي بیا عده

 با ھم صحبت یا كه كلمه آن یمردان و پسران افغان ب.  استیمي قدیھا الي از سریكي رنگ مشغول پخش یا  نقرهیميقد

گرداند و  ین برميون را بارھا و بارھا به زميزي بلند تلویسقف كوتاه كمپ صدا. ال ھستندي سریريگيكنند مشغول پ

 اعتراض یناگھان ھمگ. یك آواز افغانيكند به خواندن  یان شروع مي آن میكي. اند ھمه غرق تماشا شده. انگار نه انگار

برای ھر . سركارگر اين جا را به ما اجاره داده«: ديگو یم. ديآ یرون ميرحمان از داخل اتاق ب. زنند یاد ميكنند و فر یم
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كارگرھا توی . توانيم بخوريم تازه با اين كار سخت غذای درست وحسابی ھم نمی.  ھزار تومان بدھيم٣٠شب خواب بايد 
  ».رسد شوند و كار به قتل و خونريزی می كشند يا سر چيزھای الكی با ھم درگير می كمپ شيشه و ترياك می

  

  ريسمان از دسته سطل جدا شد و محمد جان باخت

 یھا  نصب لولهی است كه برائیھا د پر از چاهيدان توحيك ميرلو نزديابان اميطرف خ كي.  شب گذشته١٢ساعت از 

رون يم را از داخل چاه بيخاند تا رحچر ی را می كوچك دستگاه باالبر دستیھا ساله اھرم١٣هللا  نيما. اند فاضالب كنده

ھا  نيچرخ ماش. كند یكنند روشن م یھا عبور م  كه از مقابل چاهئیھا ني ماشیھا م را نور چراغيصورت رح. اورديب

شان  یكند و ابزارھا را از جا یاند له م  گذاشتهیكن  چاهی ابزارھای كه به عنوان محافظ روی زردرنگیھا تيراني اۀگوش

  .ددھ یتكان م

ش از شدت خواب و يھا پلك. كند كه حركت نكنند یجا م  جابهیھا را طور تيرانيدود و ا یفش تند مي ضعۀ با جث هللا نيما

 ٢٠چاه .  سالم بود١٤نخستين باری كه رفتم توی چاه «: ديگو یم. ش قرمز استيھا  چشمیدي ورم كرده و سفیخستگ
وقتی ته چاه . شنيدند اما صدايم را نمی.  زدم من را بيرون بياورندوسط راه بودم كه فرياد. متری توی خيابان مولوی
  ».انگار برايم قبری كنده بودند و من را داخل آن گذاشته بودند. ام با خودم گفتم من كجا آمده. رسيدم نشستم و گريه كردم

: ديگو یزند و م یشنود لبخند م یمهللا را  نيما یھا  حرفیده و وقتي پوشی مشكۀك شلوار گشاد افغان با بلوز مردانيم يرح

من را آوردند . دا كرده استي پیم كاريمان گفت برا یھا لي از فامیكي. خواھم بروم یدانستم كجا م ی نمیمن بار اول حت«

اگر . كنند ی از باالبرھا با برق كار میبعض.  نگفتمیزيده بودم اما چي ترسیليخ.  داخلید بروي سر چاه و گفتند بایباال

 از یكيمن مرگ «: ديگو یم ميرح. دياي كه برق بیمانند تا وقت یان چاه ميجا م  قطع شود آنھا ھمانین راه برق شھرايم

محمد سطل را پر از خاك .  متر طول داشت١٥. ق نبودي ھم عمیچاه آنقدر. ام دهي دئیابان سناي چاه خیم را تويق ھايرف

.  سرشیوسط راه گره قرقره از دسته سطل جدا شد و افتاد رو. رمشيگكرده بود و با قرقره فرستاده بود باال تا من ب

دستم را . ديكش ی نفس میبه سخت. دم سرش خون آمدهيد. نئي ھمان سطل نشستم و رفتم پایتو.  شدیجا ضربه مغز ھمان

ن بردند و روي چاه بیجسدش را از تو. ديك ربع بعد اورژانس از راه رسي. اش گذاشتم كه خون راه گرفت یني بیجلو

  ».اش  زن و بچهیفرستادند افغانستان برا

ن طرف تا آن ي اینيرزميهللا مسافت ز نيمام و يرح. شود ید به ھم وصل ميدان توحير مي از زی فاضالب شھریھا چاه

. دا زدگر را صيشود ھمد ین ھم مئيھا به ھم باز است از پا  چاهی انتھایوقت. اند اند و برگشته دان را با ھم رفتهيطرف م

  .كشد ی كنارت دارد نفس می ھست كه كسیديك اميحداقل 

 ی ھوا نبوده و تا مرز خفگ .ميا ن ماندهير زمينجا زيھا ا ش آمده باالبر خراب شده و ما ساعتيبارھا پ« : ديگو یم ميرح

 ھزار ۵م ي روز بروقت ھر م، آنيدھ یمان را به زور م ما پول خورد و خوراك. ديند ماسك بزنيگو یبه ما م. ميا رفته

شكور ھمكار » دار است شتر خندهيافتد؟ ب یشود و از كار م یر خاك خراب مينجا زيم ساعته ايم كه نيتومان ماسك بخر

ھا   و مواظبت از دستگاهی نگھداریشان را با ھم عوض كنند و شكور برا یھا فتيقرار است ش. رسد یم از راه ميرح

در تھران ھر چه به مناطق پائين شھر بروی «: ديگو یم. كنده ی چاه میمنطقه مولوش در يك ماه پين ياو تا ھم. بماند
كه خاك   متری بكنند ھم اين٢٠ھای عميق  چون ھم برای رسيدن به شبكه فاضالب بايد چاه. خطر ريزش چاه بيشتر است
 چند كارگر ً ماه تقريباھر. ممكن است با يك ضربه كوچك بيل تمام چاه آوار شود روی سرت. آنجا شل و مرطوب است

مان را بايد توی دست بگيريم و برای  وقت جان خدا نكند يك باران بيايد آن. ميرند ھای مولوی و شوش می توی چاه
  ».آيد مان بند می برداشتن ھر تكه از خاك نفس
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  بيمه و قرارداد شوخی است

: ديگو یاو م. لعبور را پشت سر گذاشته استا  سخت و صعبیھا ران راهيدن به اي رسیاو ھم برا.  سالش است٢۴شكور 

بار ديگر بدبختی رفت و برگشت را تحمل  خواھم يك نمی. ام ام برنگشته ام ايران و ھنور به خانه  سال است كه آمده۶من «
. شود اما حاال ديگر كار كارگری ساختمان پيدا نمی. روزھای اولی كه به ايران آمده بودم كارگر ساختمان بودم. كنم

كنی چون آنقدر كارگر  رود سراغ چاه آيد می حاال ديگر ھر كسی از افغانستان می. دھند كارش زيادتر است و پول ھم نمی
پارسال به چشم خودم ديدم كه رفيقم توی چاه جان . دھد افغان برای كارگری ساختمان زياد است كسی به بقيه كار نمی

  ».كند  زود ريزش می.خيابان سنائی بود خاك آن منطقه سست است. داد

ما چيزی به نام . كند پيمانكار شھرداری است سركارگری كه اينجا با ما كار می« : ديگو یمه و قرارداد مياو درباره ب
چه برسد كه بخواھيم . توانيم بگوئيم ما كی ھستيم چون حتی نمی. اينھا برای ما مثل شوخی است. بيمه و قرارداد نداريم
  ».مزدمان را بخواھيم

  

  عمليات آتش نشانی كند است

برای بيرون . آيد كند ديگر كاری از دست كسی بر نمی  وقتی چاه ريزش میًمعموال«: ديگو یھا م  از پروژهیكيسركارگر 
البته ما با . شود و برای پيدا كردنش زمان الزم است تل خاك آوار می. ھا وقت گذاشت شان ھم بايد ساعت آوردن
شوند و جدا  شان زود خسته می چون نيروھای. توانند كاری انجام بدھند  نمیًاما آنھا ھم معموال. مگيري نشانی تماس می آتش

. كنند  دقيقه به اندازه يك لودر كار می٥ھای ما در  اما بچه. دھند از آن مراحل كاری شان را خيلی كند انجام می
ھا را كنار بزنند كسی كه زير خاك مانده جان  ايند خاكھای كوچك تا بي بندد و با بيلچه نشانی اول دور محوطه را می آتش
ھای كوچك جا  ھای بزرگی دارند به خاطر ھمين داخل اين چاه نشانی ھمه قوی ھيكل ھستند و جثه مورھای آتشأم. دھد می
  ».دشون تر توی چاه جا می تر است و به خاطر ھمين راحت ھا كوچك ھا نسبت به ايرانی  بدن افغانًاصال. شوند نمی

 كارگرھای ۀ وقتی ھمًمعموال«: ديگو یكنند، م ی افغان استفاده میھا از كارگرھا  پروژهۀكه چرا در ھم ني اۀاو دربار
چندين بار اين اتفاق . آيد سازند و دعوا و درگيری پيش می توانيم ايرانی بياوريم چون با ھم نمی پروژه افغان ھستند نمی

  ».در شھرھائی مثل تبريز كارگرھای ايرانی تعدادشان خيلی  بيشتر است. يدهافتاده و كار به قتل و خونريزی كش

ت كارگران يراني كه از مقابل ائیھا نياده و ماشيعابران پ. ستي ظھر چندان ھم شلوغ ن١٢رانشھر در ساعت يابان ايخ

 اگر یحت. افتد ی می چه اتفاقھا  ندارند، بدانند كه داخل چاهیليكنند چندان تما ی عبور می فاضالب شھرۀكن و پروژ چاه

ان دارد و ي جریگري دیابان زندگين قسمت خيانگار در ا. شود ی خبردار نمی چاه جان بدھد كسی ھم آنجا تویكارگر

  .تر است  رنگش متفاوتیتر زندگ  آن طرفیكم

  

  اين كارگرھا  تخصص ندارند

ً معموال«: ديگو ی تھران میھا مداد و نجات در چاهات اي عملۀ تھران دربارینشان  آتشۀنشان باسابق ، آتشیر كمانيام
گويند بايد چطور از   به آنھا نمیاحت. شان ندارند گيرند ھيچ تعھدی در مقابل والنی كه اين كارگران را به خدمت میؤمس

 طرف وقت آن. گويند اين چاه را از صبح تا شب بايد بكنی دھند و می شان می فقط يك بيل دست. خودشان محافظت كنند
  .داند وقتی گير افتاد بايد چه كار كند تا خودش را نجات بدھد نمی

آنھا بايد دست به خاك بزنند و متوجه شوند كه اين خاك ريزش دارد يا . دانند اين كارگرھا ھيچ چيز از چاه و مقنی نمی
 مرگ و مير كارگران ًمعموال. يايدكنند و ممكن است بال سرشان ب روند و كار می دانند پائين می  چون نمیًاما معموال. نه
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اما در . چون زمينش به قول معروف سست است. افتد ھای مناطق پائين شھر مثل شوش و مولوی اتفاق می در چاه
نشانی  انصافی است كه تالش آتش ايم كارگران را نجات دھيم و اين بی ھای شھرداری ما توانسته بسياری از عمليات

  ».راناديده بگيرند
  

  رين حوادث اخير ريزش چاهت مھم

گر ي دی مقن٢ جان سپرد و یك مقنيز يك تبري نزدی از روستاھایكي در یميك قنات قديان افتادن آب داخل يبراثر به جر

ر مسدود ي و باز كردن مسیروبي اتفاق افتاد كه سه نفر كارگر در داخل قنات مشغول الین حادثه زمانيا. مصدوم شدند

  ٧/٤/١٣٩٦.  آب بودندۀشد

سفالت ا ۀ در كارخانی در چاھی وقوع حادثه و محبوس شدن دو مقنیدر پ:  فوالدشھر گفتینشان رعامل سازمان آتشيمد

ن يسفانه در اأ فوالدشھر به محل حادثه اعزام شدند كه متینشان  آتشیاتي عملیروھايواقع در مسكن مھر فوالدشھر، ن

  ٧/٣/١٣٩٦.  جان خود را از دست دادندینشان  سازمان آتشیروھاي از نیكي و یحادثه دو مقن

ن ي ای از روستاھایكين حفر چاه در ي حی مقنیسقوط سنگ رو: شابور گفتي ن١١٥ اورژانس یول روابط عمومؤمس 

 ۀ بر اثر صدمیكارگر مقن. شابور رخ دادي نی حوالی از روستاھایكين حادثه در يا.  شدیشھرستان باعث مرگ مقن

  ٣/٤/١٣٩٦. ده مانديفا ی بی نجات ویشابور براي نینشان  و آتش١١٥الش كاركنان اورژانس د در دم جان باخت و تيشد

ور جان خود را از ي شھر١٧ابان ي در خیمي در داخل ساختمان قدی متر٢٥ سقوط به چاه ۀ در حادثیا  ساله٥٣چاھكن 

 مترمربع بود كه در ٥٠ه مساحت  كوچك بۀ دو طبقیمي ساختمان قدۀ محل حادثینشان موران آتشأ مۀبه گفت. دست داد

نام   بهیا  ساله٥٣ كارگر چاھكن یل نامعلومي متر حفر شده بود و به دل٢٥ به عمق ی اول آن چاھۀ طبقئیرايقسمت پذ

  ١٣٩٥/ ٢٤/١٢. الف به درون آن سقوط كرده بود–نصرهللا

 پس از ین كارگر مقنيجسد ا.  كرد را گرفتۀ سال٤٠ یك مقنيزش چاه در ساختمان در حال ساخت در سمنان جان ير

  ٢٥/١١/٩٥. ر آوار خارج شدي از زی متر٦ از عمق ینشان  آتشی امدادیروھايھا تالش ن ساعت

كارگران بنا به درخواست ساكنان ساختمان اقدام به . زش چاه در حال حفر دو كارگر افغان را به كام مرگ كشاندير

ر حجم ين دوكارگر در زيب شد و ايواره چاه تخري از دیاديش ز بخی متر٨حفرچاه كرده بودند كه ناگھان در عمق 

  ١٥/٨/١٣٩٥.  خاك مدفون شدندیاديز

  ٢٤/١/١٣٩٥.  مشھد جانش را از دست دادی تجارۀك پروژيزش چاه در ي بر اثر ریكارگر مقن
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