
 0999شهریورماه  01و  9اخباروگزارشات کارگری 

 ودو گزارش برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیاعتراضات کارگران صناسی ویکمین روز -

 ادامه اعتراض سراسری برای سی ویکمین روز -1

 روز اعتصاب ۹۲از  یگزارش      در جدال اعتصابات نفت و گاز -2

دراعتراض به قراردادکاری وعدم پرداخت حقوق مرداد شابوریمخابرات ن یمانیپکارگران اعتصاب  -

 ماه

ادامه اعتراضات کارگران غیرنیشکری مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی  -

 شغلی وبرای بازگشت بکاربا برپایی تجمعاتی مقابل فرمانداری،اداره کارو دفتربهارستان نشین شوش

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل  داماش یمعدن آب کارگرانادامه اعتراضات  -

 کارخانه ومراکز قدرت در شهرستان رودبار

نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق مقابل  دزفول یدبستان شیپ انیمربتجمع اعتراضی  -

 فرمانداری

 زاده میجعفر عظ یروز اعتصاب غذا  نهمیشانزد -

  هیآزمون علوم پا یبه برگزارنسبت کرمان  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجوتجمع اعتراضی  -

مقابل سازمان  وزارت بهداشت  میه تصمنسبت ب مختلف یها رشته یها دنتیرزتجمع اعتراضی  -

 کشور یبازرس

ساعت دست وپنجه نرم کردن با مرگ بدنبال  84پس از   مانیکارگراداره برق مسجدسلجان باختن  -

 خودسوزی

 براثر تصادفدر مرز باشماق به باختن یک کارگرجان  -

 ودو گزارش برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیاعتراضات کارگران صناسی ویکمین روز*

 ادامه اعتراض سراسری برای سی ویکمین روز -0

که به کارگران اجحاف  یانیکارفرما ثیکوتاه کردن دست خب یبرا یروز اعتراض سراسر نیم31

 .دهد یچهره خود را نشان م یروزیماه همچنان ادامه داشته و پ وریشهر 10کنند در  یم

درصد به قرارداد  یجلسه گرفته و س انیبا کارفرما مانکارانیدر ماهشهر پ نکهیخوش ا یخبرها

 نیکمپ یبه کارگرانش اطالع دادند با حقوق ها مانکارانیجلسه پ نیپس از ا. اضافه شد مانکارانیپ

  .سنوات را هم لحاظ خواهند کردو  یدیموافقند و ع

 .سرکار خواهند رفت نیشرکت تهران جنوب کارگرانش با حقوق کمپ یموچیل یمانکاریپ 18فاز  در

با  نیکمپ دیجد ستیشرکت گاما و شرکت زاگرس نصب هم تمام حقوقها را براساس ل شیپتروپاال در

 .کارگران بسته اند



آمده در  رونیب روگاهیو از ن وستهیپ نیهمه به کمپ شیاکارگران پروژه  یفردوس روگاهیدر ن نیهمچن

 .مانده اند شانیخانه ها

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانالبخشی ازیک گزارش 

 روز اعتصاب ۹۲از  یگزارش      در جدال اعتصابات نفت و گاز -2

فورمن و  تر،یجوشکار، ف نگیپینفت و گاز کشور از جمله پا عیصنا یا و پروژه یمانکاریپ کارگران

 دیدستمزد را کل شیافزا یبرا یاعتصابات سراسر ،یاعتراض نیکمپ لیبا تشک را  یمونتاژ کار، اخ

 ان،کارگر یشنهادیپ یشروط خود را از جمله دستمزدها یدر پنج مرحله زمان ها نیکمپ نیا. زدند

و ذهاب، بهبود  ابیا یها سیپرداخت به موقع مزد کارگران، نصب کولر و کاهش افراد در سرو

در ابتدا با  یکارگر نیفعال. اند اعالم کرده مانکارانیرا به پ... ها و حمام کارگران و بهداشت کمپ

 نییتعخود را بسته به هر شغل  یشنهادیاز مشاغل مربوط به صنفشان، حقوق پ ستیل کیانتشار 

 یکار شنهادیپ یکه تنها در صورت اند دهیتوافق رس نیکارگران به ا نیاند و پس از انتشار آن ب کرده

 یتاکنون کارگران برخ. آنها موافقت شده باشد یکه با حقوق درخواست رندیپذ یرا م مانکارانیپ

 روگاهیشگاه اصفهان، نیالمرد، پاال شگاهیکنگان، پاال شیپتروپاال دخون،یب روگاهیها در ن یمانکاریپ

در اهواز، فوالد سنگان  ریجف شگاهیپاال ز،یتبر یبیترک لکیس روگاهیمشهد، ن لریمپنا بو یبیترک کلیس

ماهشهر، شرکت آسفالت طوس  شگاهیبرق رودشور تهران، پاال روگاهیسبالن، ن یمیپتروش ،یمانکاریپ

 ۴۲و ۹۲و۹۹ یفازها ،یپارس جنوب یبیترک کلیس روگاهیقشم، ن نینفت سنگ شگاهیدشت آزادگان، پاال

  .اند دهیدست از کار کش گریمرکز د نیو چند یپارس جنوب

است  یکارگران اعتصاب یاز هزار نفر از نام و کد مل شیب یستیل  هیته نیکمپ نیا یها تیفعال گرید از

که  یمانکارانیپ یاعالم اسام نیاند و همچن اعالم کرده نیو مطالبات کمپ طیخود را از شرا تیکه حما

 .اند را تحت فشار قرار داده یکارگران اعتصاب

محل کار و  یایجغراف یپراکندگ نیکارگران و همچن نیدر محل کار ا یتیجه به وجود جو امنتو با

متشکل  یو صنف یکارگر تیو تولد فعال یهماهنگ یرا برا یامکانات مناسب یمجاز یفضا یزندگ

 .فراهم کرده است

 دبلندیب اهشگیدنا، شرکت تهران جنوب پاال یمیدر پتروش سونیاز جمله شرکت ک ها یمانکاریپ یبرخ

کردند آنها را تحت فشار قرار  یکارگران سع رماهیبا عدم پرداخت دستمزد خرداد و ت... ماهشهرو 

را دچار  اتاز اعتصاب یبخش کاریب تیجمع لیتوانسته بودند با استفاده از خ مانکارهایپ یبرخ. دهند

اما همچنان  وستندیاعتصاب پاز آنها به  یتیکارگران جمع یو تالش برخ یبخش یمشکل کنند اما با آگاه

مسئله  نیکارگران مجرب وجود دارد و آنها به طور مداوم با ا نیدر ب یها حت شکن مسئله اعتصاب

 .مواجه هستند

قابل  یکه به سادگ ندیآ یبه حساب م یاغلب کارگران ماهر و فن یاست کارگران اعتصاب  یگفتن البته

مستلزم  شود یکه زده م یو درجه جوش یم در جوشکارمهارت الز. ستندین یبا هر کارگر ییجا جابه

بر دست  یریتعم یها نهیخود هز رماهریاستفاده از جوشکاران غ. معتبر است یها نامهیگواه

است که حدودا  بعد از دو هفته تماس با  نیا. گذاشته و به آنها خسارت وارد کرده است مانکارانیپ

 .شد شتریب عقد قرارداد و مذاکره یکارگران معترض برا



 طیکردند، شرا یسع یبا عدم پرداخت طلب مزد مانکارانیاعتصاب پ یاز ابتدا گرید یسو از

اند  را هم داشته یماه معوقات مزد ۶نفت تجربه  یها یا اعتصاب را بر کارگران سخت کنند اما پروژه

 .از آنها مصمم به ادامه اعتصاب هستند یاریو بس

کار آمده بودند، با شروع  یبرا گرید یها که از شهرستان... و ترلیو ف یاز کارگران جوشکار یلیخ

روزانه مجبور به بازگشت به خانه  ییغذا رهیها و قطع ج خوابگاه یاعتصاب به علت بسته شدن درها

 مانکارانیاز تالش پ یبخش نیا. اول وجود داشته است یفقط در روزها یشدند و عمال  تجمعات نفت

 یبر سر برخ یتیامن داتیضمنا  تهد. از تجمعات بوده است یریلوگشکستن اعتصاب و ج یبرا

 .کند یم ینیرا دارند، سنگ ها یو هماهنگ یتلگرام یها گروه تیکه مسئول ییکارگران از جمله آنها

 نکهیمگر ا کنند، یامضا نم یدیو قرارداد جد مانند یاند که در خانه م کارگران اعالم کرده اما

روز اعتصاب  ۹۲بعد از  یاستراتژ نیا. رندیدستمزد را بپذ شیافزا نیکمپ طیشرا مانکارانیپ

 از مانکارانیپ یاز آن است که برخ یحاک ها دهیشن. داشته است ییها تیموفق یکارگران نفت تا حد

آذر در  ینفت دانیم مانکارانیپ یسبالن، برخ یمیپتروش یمانکاریپ یها از شرکت یجمله تعداد

 یو برخ اند رفتهیرا پذ یا و پروژه نگیپیکارگران پا نیدستمزد کمپ طیشرا...  و المیشهرستان مهران ا

مبلغ اعالم شده  زدستمزدها شده اما همچنان کمتر ا شیآبادان حاضر به افزا شگاهیاز جمله پاال گرید

 .است نیتوسط کمپ

با  ها هیعاز اطال ینفت و گاز در برخ یا پروژه پیو اک نگیپیحقوق کارگران پا شیافزا نیکمپ

اما همچنان اخبار اعتصابات کارگران نفت و گاز . اند و اتحاد کرده یتپه اعالم همبستگ کارگران هفت

و تالش  اربه لحاظ انتشار اخب نیو کمپ افتهیکم انتشار  اریبس یرسم یها مدت توسط رسانه نیا یط

 .ندارد یمطلوب تیهنوز وضع یمراکز کارگر گریجامعه و د تیکسب حما یبرا

دالر از اواسط  متیق شیکشور است که افزا عیصنا نیاز پر سودتر یمینفت و گاز و پتروش عیصنا

 شود، یم نییآنها به دالر تع یکه درآمدها یمانکاریپ یها تاکنون موجب شده، سود شرکت ۲۹سال 

ن یداشته و سود ا شیهزار تومان افزا ۹۲هزار تومان به  ۲دالر از . داشته باشد ریچشمگ شیافزا

... ها و  در پرداخت ریها، تأخ دستمزدها، خوابگاه تیشده اما وضع شتریتناسب ب نیبه هم زیها ن شرکت

و آزاد  ژهیمناطق و یایچون قرار گرفتن در جغراف یعوامل نیهمچن. نکرده است یچندان رییتغ

کرده  اندحوزه را دو چن نیا یقانون کار در آن مناطق، سودآور تیو درنتبجه عدم شمول یاقتصاد

بر  دیمناطق مز نیهوا در ا یگرما و آلودگ مانکار،یپ یها و خشن شرکت انیدر کنار استثمار ع. است

با نشان دادن  یهر از چندگاه یدولت یپروپاگاندا. کارگران است یسالمت یبرا یجد یدیرنج و تهد

در  یسع ها، سانهربه  کیش نیتریو کیمانند  آن به  و عرضه یبه مراتب بهتر کارگران رسم تیوضع

 نیا یمانکاریو عمدتا پ یرسم ریدرصد از کارگران غ ۹۷بار حدود  فاجعه تیگرفتن وضع دهیناد

 طیشرا یاست که حت یپر از کارگران... ماهشهر، کنگان و  ه،یآبادان، عسلو. را دارد عیحوزه از صنا

کار پر  یجوشکار. کنند یهوا را تنفس م یها ندهیندارند و هر روزه آال دنینفس کش یبرا یدرست

 نیکارگران امروز ا. گذارد یم یتا آخر عمر کارگر بر جا ییها یماریاست و عوارض و ب یاسترس

تر از قبل هستند و  سر خود کوتاه کنند؛ آنها امروز متشکل یرا دارند که دست استثمار را از رو دیام

 یاعتصاب به تأس یها و صندوق ها هتیکم لیتشک. ابندی یم شتریچم و خم کار متشکل و اعتصاب را ب

و اتحاد  ینقاط کشور و همبستگ گریکارگران نفت و د ینیشیاعتصابات پ یخیتار اتیاز تجرب

  .دهد یکارگران امروز راه را نشان م

 رانینگاران مستقل ا کانال روزنامه



30August 2020 

وعدم پرداخت حقوق مرداد  دراعتراض به قراردادکاریشابوریمخابرات ن یمانیپکارگران اعتصاب *

 ماه

به درادامه اعتراضاتشان نسبت شابوریمخابرات ن یمانیپشهریور،کارگران  10روز دوشنبه 

 .که از هفته پیش آغازشده است،دست از کارکشیدند وعدم پرداخت حقوق مرداد ماه یقراردادکار

به خیرنگاریک رسانه محلی اداره  نیا یمانیبا اشاره به اعتصاب کارگران پ شابوریمخابرات ن ریمد

به  شابوریهستند در ن تیمشغول به فعال یصورت کشور مخابرات که به یمانیپ یروهایامروز ن: گفت

 .اند حقوق مردادماه در محل کار حاضر نشده افتیامسال و عدم در یمشکالت قرارداد لیدل

 یروهایفقط نمخابرات است و  یها روین یمتول یبه صورت کشور مانکاریپ کی: افزود یو

اند که با مراجعه به اداره کار، مشکالت قرارداد را مشخص  به قرارداد شان اعتراض کرده یشابورین

 .اند دهینرس جهیاند که تاکنون به نت و رسما به آن اعتراض کرده

اطالع  یو شهرستان یاستان نیآغاز شده بود که به مسئول شیاعتراضات از هفته پ نیا: او ادامه داد

نصب  رات،یشامل تعم یخدمت چیامروز متأسفانه هو دندیکارگرها دست از کار کش نیو امروز ا میداد

 . فتادیاتفاق ن شابوریدر ن... و  دیتلفن جد

ادامه اعتراضات کارگران غیرنیشکری مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی *

مانداری،اداره کارو دفتربهارستان نشین شغلی وبرای بازگشت بکاربا برپایی تجمعاتی مقابل فر

 شوش

در ادامه  هفت تپه شکریمجتمع کشت وصنعت ن یشکریرنیکارگران غ شهریور، 10روز دوشنبه 

 نیکارو دفتربهارستان نش ،ادارهیمقابل فرمانداراعتراضاتشان نسبت به اخراج با برپایی تجمعاتی 

 .خواهان بازگشت بکارشدند شوش



 

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل  داماش یآب معدن ارگرانکادامه اعتراضات *

 کارخانه ومراکز قدرت در شهرستان رودبار

دراعتراض به توقف فعالیت تولیدی کارخانه وعدم پرداخت  داماش یآب معدن کارگران درهفته گذشته،

شهرستان رودباربرپا  ماه حق بیمه تجمعاتی در محل کارشان ومراکز قدرت در 8ماه حقوق و  2

 .کردند



 

به خبرنگار رسانه  داماش یآب معدنکارخانه  کارگران شهریور کارگران معترض 10روز دوشنبه 

کارند که   مشغول دیداماش در بخش تول یکارگر در کارخانه آب معدن 80تا  00به  کینزد: گفتندای 

 .دو ماه حقوق معوقه طلبکارند یدر سال جار

 نیمتوقف شده و ا هینشدن مواد اول نیتام لیکارخانه به دل یدیتول تیفعال شیدو ماه پ از:آنها افزودند

 .خود کرده است یشغل تیموضوع کار گران را نگران امن

 یافتادن مطالبات مزد قیبه تعو: داماش گفت یاز کارگران کارخانه آب معدن یکی نهیزم نیا در

روز کردن  ور از اعتراض کارگران کارخانه وعده بهد نیکارفرما در آخر نیاز ا شیکه پ ست یدرحال

 .مطالبات را داده بود

است،  یگروه مل نگیداماش در حال حاضر متعلق به هلد یشرکت آب معدن نکهیا انیکارگر با ب نیا

خود دست به  یگذشته کارگران در اعتراض به معوقات مزد یها در ماه نکهیدر ادامه با اشاره به ا

و چند تن از  رعاملیبه همراه مد یگروه مل نگیهلد یآن اعضا جهیزدند که در نت اعتراض چند روزه

داماش به منطقه خوش آب و  یکارخانه آب معدن تیوضع یبررس یمسئوالن شهرستان رودبار برا

 یانداز از اعتراض کارگران؛ وعده راه یریجلوگ یآنها برا: اضافه کردداماش آمدند، یالقییهوا و 

 یانداز راه وجوددادند که با  ندهیروز کردن مطالبات کارگران را تا چند ماه آ و به دیتول دیخطوط جد

 .اما معوقات هنوز به روز نشده است دیخطوط جد

نکردن  افتیدر جهیکارخانه در نت نیکارگران ا یشتینامناسب مع تیدر ادامه با اشاره به وضع یو

 .است افتهیهش نفرکا 80تا  00در گذشته : ماه حقوق افزود نیچند



مسئول  یهمکارانش بارها به نهادها ریگذشته او و سا یدر روزها:این کارگر معترض ادامه داد

آنها  یاند چراکه در منطقه محل زندگ خود شده یمراجعه کرده و خواستار پرداخت مطالبات مزد

 .وجود ندارد یگرید یفرصت شغل

در حال حاضر که فصل تابستان : اش، گفتدام یدر کارخانه آب معدن دیتول تیدر خصوص وضع او

سال را داشتند اما کارفرما به  یها ماه ریبه نسبت سا یآب معدن دیتول شیاست، کارگران انتظار افزا

 یبرا یکارخانه را متوقف کرده و کارگران کار یدیتول تیصورت مشخص با آغاز فصل گرما فعال

 .انجام دادن ندارند

است  یاجتماع نیتام مهیداماش پرداخت نشدن حق ب یارگران آب معدنمشکالت ک گریاز د: افزود یو

با مشاغل   یکه در آستانه بازنشستگ یکارگران نیهمچن. افتاده است ریماه به تاخ بهشتیکه از ارد

 .اند خود شده یبازنشستگ نهیهستند نگران پرداخت هز آور انیسخت و ز

به عدم تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق مقابل نسبت  دزفول یدبستان شیپ انیمربتجمع اعتراضی *

 فرمانداری

برای انعکاس صدای  دزفول یدبستان شیپ انیمربشهریور،جمعی از  10صبح روز دوشنبه 

اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق مقابل فرمانداری این شهرستان اجتماع 

 .کردند

 

خواستار  :به خبرنگار رسانه ای گفتندد شصت نفر است،که تعداد آنها در دزفول حدو انیمرب نیا 

 .اند  ر ساختار آموزش و پرورش هستند و  از استخدام جا ماندهجذب د



استان خوزستان در آموزش و  یها شهرستان ریسا یروهایاغلب ن 69در سال  کهیدرحال: آنها افزودند

صورت نگرفت و ما از جذب  نهیزم نیدر شهرستان دزفول در ا یاقدام یپرورش جذب شدند ول

 .میبازماند

حداقل دستمزد  سوم کی اینصف  یاست؛ حت زیناچ اریآنها بس یافتیدستمزد در:آنها همچنین گفتند

 .است یکارگر

 زاده میجعفر عظ یروز اعتصاب غذا  نشانزدهمی*

 قرار دارد یزاده در خطر جد میجعفر عظ جان

اما با وجود وخامت حال او و . تصاب غذا زده استمرداد دست به اع ۹۶زاده  از روز  میعظ جعفر

مداوا  یبرا مارستانیاو و انتقالش به ب یحاضر به آزاد نیحاد و ابتال به کرونا مسئول یهایماریب

 .ستندین

خاطر ما  نیبه هم. و هر آن ممکن است جانش را از دست دهد  زاده در خطر است  میجعفر عظ جان

استمداد  خواهیآزاد یو تمام انسانها یحقوق بشر یو سازمانها یکارگر یالملل نیب ینهادها یاز تمام

و عاجل داشته باشند و به هر  ژهیخطرناک جعفر توجه و طیتا نسبت به شرا میو خواستار آن میطلبیم

که از  یقطعا  هر اقدام. زاده را آزاد کند میبخواهند تا جعفر عظ رانیدر ا نیممکن از مسئول قیطر

در  نیفشار به مسئول یبرا تواندیم ردیصورت گ یو حقوق بشر   یکارگر یسازمانهانهادها و  یسو

 .کارساز باشد یکارگر زندان نیا یآزاد یبرا رانیا

 برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران

  هیآزمون علوم پا یبه برگزارنسبت کرمان  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجوتجمع اعتراضی *

به برای اعتراض  کرمان یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجوشهریور،جمعی از  10 روز دوشنبه

دست به تجمع زدند وخواهان لغو برگزاری این آزومون وریشهر 20در  هیآزمون علوم پا یبرگزار

 .شدند



 

 

مقابل سازمان  وزارت بهداشت  میه تصمنسبت ب مختلف یها رشته یها دنتیرزتجمع اعتراضی *

 کشور یبازرس

سال آخر  یتخصص ارانیدست) مختلف یها رشته یها دنتیرزشهریور،جمعی از  10وز دوشنبه ر

مقابل دست به تجمع وزارت بهداشت   مینسبت به تصم برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان(یپزشک

 .شدند یاریدست نامهیحذف آزمون گواهزدند وخواهان کشور یسازمان بازرس



 

آزمون،  نیوزارت بهداشت در خصوص ا نیمعاون:رسانه ای گفتتجمع کنندگان به خبرنگار از یکی

سال  نامهیکار را امتحان گواه نیا اریاست و مع یرمنطقیرا انتخاب کردند که کامال غ یراهکار

که  یقرار داد؟ در حال تینمرات آزمون سال گذشته را مالک معاف توان یاند؛ چگونه م گذشته قرار داده

مالک  ندهیسال آ ینمره و برد یداده را نکرده بود و گمان نم رخ طیراش ینیب شیپ یسال گذشته کس

از نمره سال گذشته در نظر  یدرصد دیکار بود با نیاگر قرار بر ا. ردیقرار گ نامهیگواه یقبول

محسوب  یآنها را به عنوان نمره اصل نیانگیو م دادند ینمرات را کنار هم قرار م ریو سا گرفتند یم

 .کردند یم

به  نامهیگواه ازیاز امت ژهیو ازیبا امت یا روش وزارت بهداشت، عده نیمتاسفانه با ا: دامه دادا یو

و گذراندن محل طرح با  نامهیمجبور به دادن امتحان گواه گرید یا محل طرح اعزام شدند و عده

 .سابقه است یب ریاخ یها سال یموضوع ط نیاند که ا کمتر شده اریبس ازاتیامت

کرونا وارد کشور شد ما در  یماریمتاسفانه از چند ماه قبل که ب: گفتاین معترضین  از گرید یکی

سال آخر بود، ما با  یها دنتیبا رز مارستانیب یها تمام بخش تیریو مد میخط مقدم درمان قرار داشت

 هنکیبدون توجه به ا شتو متاسفانه مسووالن وزارت بهدا میاقدامات را انجام داد نیحقوق ا نیکمتر

کرونا مبتال هستند مقرر شد که امتحان را برگزار کند، نکته قابل  یماریپزشکان به ب نیاز ا یتعداد

 یا خصوص چاره نیمسووالن وزارت بهداشت است که الزم است در ا بیعج ماتیتامل تصم

 .شود دهیشیاند

مرگ بدنبال  ساعت دست وپنجه نرم کردن با 84پس از   مانیکارگراداره برق مسجدسلجان باختن *

 خودسوزی



پس  وریشهر 0صبح روز دوشنبه که   مانیکارگراداره برق مسجدسل شهریور، 5روز چهارشنبه 

سوانح ه بود،دربیمارستان زد یدست به خودسوز بتیدوروز غ لیبدل یازاعمال فشار مسئولش به و

 .جان باخت اهواز یسوختگ

 براثر تصادفدر مرز باشماق به جان باختن یک کارگر*

مرز شهریور،یک کارگر اهل روستای سیف شهرستان مریوان حین کار در  10هر روز دوشنبه ظ

براثر یک کامیون در حال عقب رفتن بدلیل عقب عقب رفتن یک کامیون  وپرس کردنش با  باشماق

 .کامیونی دیگر در دم جانش را ازدست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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