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  حميد محوی: فرستنده

  ٢٠١۵ جنوری ١٠

  
  ھای کارگران معدن مروری بر اعتراضات  و تشکل

  " معدنۀويژه نام"
  

  :فرستندهپيشگفتار 

است که از  ديده می شود اين رانکارگ کتۀ بسيار شگفت انگيز و باورنکردنی در متن گزارش کانون مدافعان حقوقن

معادن ) نمی دانيم از چه زمانی(پس  به اين معنا که گوئی که از اين! ياد شده » سود آوری معدن برای صاحبان « 

ً واقع. صوصی افراد تبديل شده استخ طبيعی ايران صاحبانی پيدا کرده است، يعنی به ملک  جای شگفتی است که می ا

که  )ص(و دستگاه دين اسالم در ايران تا اين اندازه به باززائی سنت پيغمبر اسالم محمد  رانبينيم جمھوری اسالمی اي

خدا را حاکم و رايج می ساخت   فرمان، مفتوحه  از دانستن تجاوز به ناموس ساکنان سرزمين ھایجبا راھزنی و م

گان در دامن طبيعت و البته راي خصوصی سازی منابع طبيعی ايران، يعنی منابعی که به شکل. تحقق بخشيده است

افراد خاصی و   گذاشته و معادن طبيعی ايران بهءشه و در ھمه جا به شکل محدود موجود است را واقعاً به اجرايھم

ً بر اساس خواست خدا بخشيده است و يا فروخته است و ب اين گونه خريد و . معامله کرده است ھر صورته حتما

توانيم در برخی موارد و در برخی شرايط زمانی و نوعی  ران و حتی میفروش ھا که روی اموال عمومی مردم اي

 .جز دزدی در روز روشن ندارده بشری می باشد، ھيچ نامی ب بگوئيم که متعلق به جامعۀ... 

شود که می بينيم تقريباً در تمام  اين دزدی آشکار، راھزنی اسالمی، وقتی بيش از پيش آشکارتر و مصيبت بار تر می

جھانی به فروش می رسد و به عبارت ديگر در زمينۀ فرآوری و  موارد منابع طبيعی ايران به شکل خام در بازارھای

کشورھای  حتی برای استخراج محصوالت خام از دستگاه ھای ساختتقريباً منفعل است و غالباً  توليد محصول صنعتی

 به ايتاليا  که به شکل توده ھای مکعب ديگر استفاده می شود به عنوان مثال برای برش سنگ ھای گران بھای ساختمانی

ه ليا بمحصوالت ساختمانی به عنوان ساخت ايتا فروخته می شود و آنھا اين تخته سنگھای مرمر و غيره را به شکل

يعنی انرژی و يعنی در شرايط جھان صنعت يعنی ، ايران يعنی نفت مھمترين محصول طبيعی در. فروش می رسانند

گردد البته به بھای چند  و غالباً ھمين مادۀ خام طبيعی وقتی در اشکال محصوالت صنعتی به ايران بازمی...توليد کار و

رابطه ای برای جامعۀ ايران ھميشه مخرب   و نبايد فراموش کنيم که چنين سدفروش می ره برابر قيمت مادۀ خام اوليه ب

  .ساختن نيروی کار به حد نازل بوده است بوده و نه تنھا موجب بيکاری بلکه موجب محکوم

البته يک . منابع به ايران بگويم البته در اينجا برای من ناممکن است که گزارشی از بازگشت پول حاصل از فروش اين

به ) اياالت متحده(ايران است که به اصطالح در توقيف بين المللی  از درآمد نفتی) شايد ھم بيشتر( ميليارد ١٥٠رقم آن 
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قابل تصور  انباشت چنين پولی بی آن که دستگاه دين اسالم در ايران در تبانی با آن نبوده باشد، بی گمان. سر می برد

تحريم منبع درآمد خوبی پيدا کرده اند  ران به خواست خدا از ھمين وضعيت و گويا که قشر يا طبقۀ خاصی در اي نيست

خدا روزی رسان است و ما نيز که چيز ديگری می گوئيم : تحريم ھستند  و بی آن که بدان اعتراف کنند خواھان تداوم

لۀ اصلی برای ما تسلط بر أمس کنيم،  البته نبايد روی سرنوشت پول تکيه و پافشاری). ؟(پرست باشيم  حتماً بايد شيطان

خارج ساختن  توليدی و يعنی تسلط بر مادۀ خام طبيعی از طريق شناخت علمی و کار و ايجاد زيربناھای طبيعت است،

روشن است که برای ( به نيازھای انسانی  برای پاسخگوئی) »خواست خدا«و تعطيل کردن (آن از مالکيت خصوصی 

 رمايه دار نيست، چرا که از ديدگاه ما و ازديگاه عقلی چنين ھدفی برای بھرهس پاسخگوئی به سودآوری برای مالک و

دارد يک نفر يا اين بيشتر وجود ن برداری از کاله) . يک انحراف بنيادی می باشد که بايد از آن اجتناب کرد...برداری

ھالوتر از . دار را خدا داده است خواست خدا مطلع ھستند و سود و نان کره فتند و مدعی شوند که ازيک جريانی راه بي

  .»ھنر نزد ايرانيان است و بس«: باور می کنند مادر دھر نزائيده است  آنھائی که چنين دعاوی شگفت انگيزی را

بداند که ملت ايران ھوشمند و ھوشيار  پس، دستگاه دين اسالم و بورژوزای کمپرادور و سرانجام نظام سرمايه داری بايد

  .عيار می دانند موال عمومی را يک بی شرمی تمامھستند و تصاحب ا

  پاريس/محویحميد 

  

  حبس کردن خود در تونل معدن، راھی برای نشان دادن اعتراض

کارگران معدن سنگرود به طور گروھی دست از ر پس از خودزنی يکی از کارگران معدن طالی آقدره، اين بار صد نف

شايد اين حرکت را بتوان نمادی از اقدام به . به تحصن در تونلی زدند که به دليل وجود گاز احتمال انفجار آن باالست

 بيکاری و بازنشستگی مشاغل سخت و زيان آور عدم ۀانحالل معدن، حل نشدن مشکل بيم. خودکشی دسته جمعی دانست

اين بار برای تحصن ) البرز غربی(سبب شد که کارگران معدن زغال سنگ سنگرود ...  ماه  و٨وق به مدت دريافت  حق

  .يکی از تونل ھای معدن را انتخاب کنند

خواھند خود را در معدن  ھای داده شده، می گويند به دليل عملی نشدن وعده توجھی می کارگران خسته از اين ھمه بی

  .حبس کنند

ھای گذشته در کار  ای که در سال اند، اکنون به دليل فاصله ھا کار سخت در معدن را تحمل کرده ه سالاين کارگران ک

تواند بازنشسته  معدن افتاد و کارگران معدن سنگرود بدون تحت پوشش قرار گرفتن بيمه بيکاری، بيکار شدند، حتا  نمی

  .شود

مين أ اصلی کارگران که تلۀأر موقت خاتمه يافت اما مسموران انتظامی به طوأی م ھر چند اين اعتراض با مداخله

تنھا دليل تعطيلی يا ! سود آوری معدن برای صاحبان آن؟. شان است بدون پاسخ ھم چنان باقی است ھای زندگی ھزينه

نه که چه بر سر کارگران می آيد نه برای صاحبان معادن مھم است و  اين. آغاز به کار يک معدن يا واحد توليدی است

ھايشان دست  والن؟ تنھا پيگيری و اقدامات دسته جمعی و متشکل کارگران می تواند به آنان کمک کند که به خواستهؤمس

  . يابند

 

 ھای کارگران معدن مروری بر اعتراضات  و تشکل

 "ويژه نامه معدن"

. ای يافت سابقه کارگری گسترش بی ھای  زمانی، فعاليتۀ به بعد در دو دور١٣٠٠ از سال -کانون مدافعان حقوق کارگر 

ھای بسياری شکل  گرفتند و  در اين دو دوره تشکل. ١٣۶٠ تا ١٣۵٧ و ديگری ٣٢ تا سال ٢٠ھای دھه   اول سالۀدور
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 در سرنگونی حکومت ۵٧اعتراضات قبل از بھمن . داد ھای مختلف رخ می  کارگری در بخشۀاعتصابات گسترد

ھای آنھا در  ھا و اخباری که از اين اعتراضات  کارگری و تشکل ميزان گزارش. ثير بسياری داشتأشاھنشاھی ت

  . سابقه بود ھای نسبی مطبوعات نيز بی مطبوعات منتشر شده به دليل آزادی

پس از . ھر دو دوره، پس از سرکوب شديد، دستگيری، زندان، اعدام فعاالن کارگری اين اعتراضات افت شديدی کردند

ای فقط بيش از   شصت به گفتهۀموجی از دستگيری ھا و زندان و تبعيد به راه افتاد و در دھ ]اسد[ مرداد٢٨کودتای 

  .  کارگر فعال اعدام شدند۵٠٠

. توانند داشته باشند اما جنبش کارگری و کارگران مبارز و آگاه به جان آمده از استثمار و ستم، سر سکون و توقف نمی

خواھد سودش را از قِبَل استثمار شديد کارگران  که به ھر ترتيب که شده میداری، آن چنان است  حرص و طمع سرمايه

مين کند و کارگران نيز از اين ھمه ستم و استثمار به جان آمده و  و بار ديگر پس از مدتی کوتاه حرکات اعتراضی أت

 رخ داد، اشاره  کرد که ۵٧ا  ت٣٢زمانی  ۀتوان به اعتراضاتی که در فاصل از جمله می. شود کارگران از سر گرفته می

 ھزار راننده ١٢، اعتصاب ١٣٣۴ - ١٣٣٩اعتصابات نفت در سال ھای : اند، مانند   بسيار ھم گسترده نيز بودهیگاھ

و ١٣٣٨ ]جوزا[پز خانه ھای تھران در خرداد  ھزار کارگر کوره٣٠، اعتصاب ۴٣ و ١٣٣٧ ]حمل[تاکسی در فروردين

، ١٣۴٠اعتصابات نفت و صنايع نساجی و نانوايی ھا در سال ،  اعتصابات کارگران نساجی در ھمان سال، ۴١

 و اعتراضاتی ۵٧ و ۵۶ھای   ھزار کارگر بيکار در بندر ماه شھر، و ھمين طور اعتصابات کارگری سال٣تظاھرات 

  .  رخ داده است ھفتاد و بعد از آن مرتباً ۀکه  در دھ

از تشکل ھای کارگران معادن در اين .  شده استدر اين ميان اعتصاب کارگران معدن کمتر در مطبوعات منعکس

 ١٣۴۴ اعتصابات معدنی که به آن اشاره شده دو اعتصابی است که يکی در سال ۀاز جمل. ھا نيز خبر چندانی نيست سال

شايد . ايم  رخ داده که اطالعات بيشتری از اين دو اعتصاب پيدا نکرده١٣۵۵و ديگری در معادن  ذغال سنگ در سال 

ھای کارگری در معادن ايران به ندرت  ھای جمعی و تشکل از ميزان کم خبرھای منتشره نتيجه گرفت که حرکتبتوان 

 سنديکا يا تشکلی در و ھر جا که خبری منتشر شده، حتماً !  مبارزاتی اين کارگران کم است؟ۀخورد و سابق به چشم می

 اطالع رسانی در مورد ت يک تشکل کارگری طبيعتاً زيرا اولين اقداما. ميان اين کارگران شکل گرفته بوده  است

  . وضعيت کار و زندگی کارگران است

اکثر معادن در مناطق دورافتاده قرار دارند که امکان برقراری ارتباط : ن کرديتوان به اين شکل تبي علت اين امر را می

 جوان ھستند و ھمين طور شرايط کثراً ی کارگران معدن که ائکند، بافت روستا گری را دشوار میبا ساير محيط ھای کار

ھای طبقاتی اين کارگران کمتر از ساير اقشار کارگران مانند کارگران نفت و  بسيار دشوار کار، سبب شده که آگاھی

ھای ناشی از آن امکان تداوم و استمرار کار را برای کارگران کم  سختی کار در معدن و بيماری. باشد... ريسندگی و

تقال تجربيات اعتراضی کارگران و تشکل ھای آنان نيز عامل ديگری است برای اين که رشد اين آگاھی عدم ان. کند می

  .ھای طبقاتی سرعت کافی نداشته باشد

ھای کارگری که در معادن  تشکيل  در زير مروری کوتاه خواھيم داشت به برخی از اين اعتراضات، داليل آن و تشکل

   . شده است

 زيراب کشف ۀھای زغال سنگ در منطق بعد در پی ايجاد راه آھن سراسری تھران شمال، رگه به ١٣١٠ھای  در سال

 در ١٣٢۴در گزارشی که در سال . سيس شدأ کارگر ت١٢٠٠ با ١٣١٢به دنبال آن معدن زيرآب در سال . شد

  : ھای آن زمان منتشر شده اين گونه آمده است روزنامه

کارگران اين . آيا کارگران بايد از گرسنگی بميرند. اند زيرآب يک شاھی نپرداختهماه است که به کارگران ۴و مدت "... 

ای مشترک برای  بافی، شالی کوبی و راه آھن اطالعيه  کنسرو، نساجی، گونیۀاتحادي. ندا نفر۴٠٠٠ خود ۀمعدن با عائل
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 حقوق آنان پرداخت ٢۴ ]عقرب[ن آبا٢٩ھمدردی وکمک به اين کارگران صادرکردند و تھديد کردند در صورتی که تا 

 محلی و شورای محلی اتحاديه کارگران ۀای از کميت ھمين طور اطالعيه. نشود، دست به اقدامات جدی خواھند زند

  خرداد٢٧ وضع اسفناک کارگران معدن در روز ۀبا ادام. شيرگاه و کميته محلی ساری نيز در اين رابطه صادر شد

تند در صورتی که به تقاضاھای آنان ترتيب اثر داده نشود از حمل ذغال  محلی و شورای شھر تصميم گرفۀ کميت]جوزا[

  : خواسته ھای کارگران عبارت بود از. جلوگيری کنند

سيس کالس اکابر، تعمير و أپرداخت حقوق معوقه، تھيه حمام برای کارگران، ارسال دارو برای جلوگيری از ماالريا، ت

  . وران معدن يری از اجحاف و تعدی پيشهتھيه ساختمان برای سکنای کارگران ، جلوگ

  )١. (اين اطالعيه به امضای شورای متحده و اتحاديه ھای کارگران و زحمتکشان معادن زيرآب است

  .توان در مطبوعات يافت ی است که درمورد اعتراضات کارگری و تشکل ھای کارگران معادن میئاين از اولين خبرھا

در .  کشته شدن کارگران معدن گاجره، اعتراضاتی در اين رابطه صورت گرفت، در پی٣٢پس از چند سال، در سال 

اين  دو معدن از . اند مراسم دفن کارگران کشته شده ، کارگران معدن زيراب نيز شرکت کرده و با آنان ھمدردی نموده

 اين سنديکا و اعتراضات ھر چند خبرھای بيشتری از. جمله معادنی بودند که سنديکای کارگران در آنھا شکل گرفته بود

دھد که در مورد مسايل کارگران  ی میئھا ھمين چند خبر ھم نشان از تشکلاما انتشار . کارگری آنان در دست نيست

  . کرده است معدن اطالع رسانی می

 شده  سالش١٨برادر من تازه :"  معدن گاجره، برادر يکی از کارگران مقتول در سخنانی چنين گفته بودۀپس از حادث

قتل خب چه کسی به اين . اما او را به زور فرستادند و کشته شد. مرا آنجا نفرستيد. گفته بود من کارگر تونلی نيستم. بود

دار  اينھا با خون شما سرمايه. فردا ممکن است اين بال سر شما ھم بيايد. رسد ، به اين خون ناحق ريخته شده میعمد

 شما مرا ۀھا که سه سال پيش کشته شدند چه کسی رسيدگی کرد؟ ھم  آنۀبه خانوادشوند ولی شما در اين وضع ھستيد  می

نبايد شما با چند . ديناری به من کمک نکردند. دو سال در شاه آباد خوابيدم. کارگر ھمين جا بودم، سل گرفتم. شناسيد می

  ."  کای خودتان استتنھا راھی که برای شماست اتحاد و تقويت سندي. لایر پول و اضافه گول بخوريد

ی به کارفرما آورده تا ئی توانسته بود فشارھائھا  آن دو سال بوده است در زمينه سنديکای معدن گاجره که عمرظاھراً 

  : تری به کارگران بيمار بدھند  کارگران منتظر خدمت را سرکار برگردانده يا کار سبکمثالً 

ھا ماند و   در ھمين گاجره زير سنگ١٣٢٩در سال . گيرد  می لایر٣٠کند و روزی   سال است کار می۴باقر عليمرادی "

يد کردند که او نبايد ديگر در تونل کار کند ئأپزشکان ت.  ماه در بيمارستان بانک صنعتی خوابيد۵کتف و پايش شکست، 

کرد که بايد يس معدن تحميل  ئ در آذر ماه سال گذشته راما پس از  دوسال کار مجدداً . و کار سبک برايش ضرری ندارد

 ماه به ھمين دليل سرگردان بود و عاقبت با زور ۴. حتا حاضر شدند او را منتظر خدمت کنند. باز ھم در تونل کار کند

  ". کارگران و سنديکای کارگری دوباره مجبور شدند به او کار سبک بدھند

 : اند ترتيب بيان کردهھای خود را به اين  در انتھای گزارش کارگران اعتراضی در معدن گاجره خواسته

اند،  مين زندگی بازماندگان کارگرانی که جان خود را از دست دادهأمکانيزه کردن معدن و دادن وسايل فنی کامل، ت

 کار، شناختن ۀ کارگران از طرف ادارۀرسيدگی کامل به علت اين حوادث و مجازت شديد مسببين امر، پذيرش نمايند

مين بھداشتی فراھم ساختن أکنند، بھبود وضع بيمه و ت ست تشکيل شده و فعاليت میسنديکای کارگران که دو سال ا

ھای دولتی جھت مسکن کارگران ، دادن اضافه  اند ، ساخت خانه  کارگرانی که چندی قبل فوت کردهۀزندگی برای خانواد

  )٢ (.دستمزد واقعی که با ميزان کار بستگی داشته باشد

 ١٣۵٢ تھيه کرده بودند به اعتصاب سال ۵٨گام کرج از معدن سنگرود لوشان در سال در گزارشی که دانشجويان پيش

دو اعتصابی که اولی با شکست و دومی با پيروزی کارگران خاتمه .  کارگران اين معدن اشاره شده است۵٧و مھر 
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 که حقوق اضافه شده علت اعتصاب اين بود.  رخ داد۵٢اولين اعتصاب کارگران اين معدن در اواخر سال . يافته است

روز اول اعتصاب، کارگران با مھندسين و مديرعامل زد وخورد کردند به . پرداختند در مرکز را به اين کارگران نمی

اين اعتصاب دو روز به طول انجاميد و با .   سرباز و دو افسر برای سرکوب کارگران به معدن فرستاده شد۵٠دنبال آن 

ن و قول رسيدگی به خواست ھای اعتصاب ايندگان و زندانی کردن دو نفر از فعاالدستگيری و اخراج شش تن از نم

  . پايان يافت

 نفر از مھندسين و رسيدگی به ٨کارگران خواستار اخراج .  بار ديگر اين کارگران اعتصاب کردند۵٧ ]ميزان[در مھر

ھای خود  وانستند به خواسته روز به طول انجاميد و سرانجام کارگران ت٢١اعتصاب . ھای صنفی خود بودند خواست

در مورد تشکيل سنديکای .  در پيروزی اين اعتصاب نقش مھمی داشت۵٧شرايط و جو حاکم در مھر سال . برسند

  :کارگران در اين معدن در ادامه گزارش چنين آمده است

و به ... ادث نبودند کارگران معدن به دليل دور افتاده بودن محل کارشان، در متن حو۵٧در اعتراضات سياسی سال "

ھای  در ھفته... ھا افتاد  معدن سنگرود به دست کميتهۀپس از انقالب ادار... ھای سياسی کارگران باال نبود اين دليل آگاھی

 مناسبی پيدا نکرد ۀاما ايجاد شورا زمين. اول پس از انقالب، کارگران به طور پراکنده شورای کارگری را مطرح کردند

ھای به  کميته برای ايجاد تفرقه ميان کارگران با زدن برچسب. ن تشکيل سنديکا در دستور کار قرار گرفتو به دنبال آ

اما کارگران بر خواست خود مبنی بر تشکيل . کارگران آگاه سعی کرد که عموم کارگران را از آنھا دور نگه دارد

به دنبال آن کميته پيشنھاد کرد که . سنديکا مصر بودند

... سنديکا بايد  تحت نظر و با مشارکت کميته باشد انتخابات 

 ۀای از وزارت کار گرفته شد که ھمان اساسنام اساسنامه

 ]ثور[ ارديبھشت١۴در تاريخ يک شنبه ..." رستاخيزی بود

. شود  مجمع عمومی کارگران در مسجد معدن تشکيل می۵٨

له أ قالبی بود به طوری که کارگران به اين مسانتخابات کامالً 

کميته . راض کردند و خواستار باطل کردن انتخابات شدنداعت

در پايان اکثر کارگران به عنوان . اين درخواست را رد کرد

ی ئبه اين ترتيب سنديکا.  ترک کردنداعتراض محل را

ھای کارگران  وجود  آمد که ھيچ يک از خواسته فرمايشی ب

  )٣. (را نتوانست به نتيجه برساند

عتراضات کارگران معدن به ھمانند ساير کارگران، ا

والن و اطالع رسانی است، شروع می شود ؤنگاری به مس ترين شيوه که نامه یئاز ابتدا. شود ای مختلف انجام میھ شکل

در گرفته تا بستن  جاده و تحصن ... تا اعتصاب و تجمع  در محل معدن يا مقابل نھادھای دولتی مانند فرمانداری و

  ....خيابان و مقابل مجلس و

در بخشی از .  تکاب اشاره کردۀدر کارگران اخراجی معدن طالی آقۀتوان به نام نگاری کارگران می ھای نامه  از نمونه

  : اند اين رنجنامه کارگران چنين نوشته

ستم طبيعت ، برداشت غير دانند زمين چرکين است يعنی چه ؟ تخريب رگه ھای معدنی ، نابودی اکوسي ولين میؤآيا مس"

که توليد و سود بيست سال را در ھفت سال  نواحی پر عيار معدن طال يعنی چه ؟ يعنی  اين اصولی و بی رويه از

شب فرا می رسد خبری از شام نيست آيا چون زبان ما  .خالصه کردن با ھمان استثمار نيروی کار ارزان منطقه 

 اتحاد کارگران ۀيجيک نمونه از نت
 معدن شمشک

 ماه بود که به کارگران معدن شمشک ۴
 ٢۶حقوق نمی پرداختند روز 

ای    کارگران قطعنامه]ثور[ارديبھشت
صادر کردند تا حقوقشان را نپردازند 

اعتصاب خواھند کرد و کارفرما حقوق 
کارگران معدن . آنان را پرداخت  کرد

تصميم دارند سنديکای خودشان را 
  .دتشکيل دھن

  ٣٢ ]جوزا[ خرداد٨نويد آزادی 
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ھای طاليش نوشته رسيدگی  نمی رسد بايد آنھا را فراموش کرد يا روی شمشی ئکارگران بسته است و فريادمان به جا

  !" به وضعيت ما کارگران ممنوع 

عيار و ٢۴ کيلوگرم طالی۴٠وقفه روزانه تا سقف   سال توليد بی٨ه اين که  اين کارخانه بعد از بو در ادامه با اشاره 

نفر از پرسنل خود را اخراج کرده ٢٠٠ با ارزش  به ناگاه کيلوگرم و ساير فلزات٣٠٠توجھی جيوه تا سقف مقادير قابل

 تخريب طبيعت، آلودگی و از بين رفتن ۀھای منطق ھای زيست محيطی و اتالف احشام و دام و سپس در مورد آلودگی... 

د را  خوۀاند و نام کامل آب شرب روستای شيرمرد، مرگ و نابودی تدريجی باغات سيب روستاھای مجاور  اشاره کرده

 : اند اين عبارت به پايان بردهبا 

 )۴"(خواھيم خفت ھا به اجبار  زندگی را به بيداری بگذرانيم که سال "

ھای  اين تجمع ھا در محل. کنند  معدن استفاده میۀی است که کارگران به جان آمدئھا  از ديگر شيوھای اعتراضی تجمع

تجمعاتی که در دو سال گذشته خبرھای .  شود برگزار می... س وول ، وزارت کار، مجلؤکار، مقابل نھادھای دولتی مس

توان به تجمع کارگران معدن سنگرود اشاره کرد که بارھا اين اقدام را  از جمله می. ھا منتشر شده است ھا در رسانه آن

خواست  . سنگ سنگرود در تھران دومين تجمع خود را برگزارکردند  کارگران زغال٩٢ ]ميزان[ مھر٧: اند انجام داده

 تير، مرداد و ۀ کارگر معترض عالوه بر توقف انحالل معدن، خواستار پرداخت منظم دستمزد و حقوق سه ماھ٢٨٠

 سال جاری ھستند اين اعتراض در پی بارھا اعتراض در محل کار و نھادھای دولتی در ]سرطان، اسد و سنبله[شھريور

  .نتيجه بودن آن صورت گرفته است منطقه و بی

کاھش و تعويق : توان به موارد زير اشاره کرد از جمله می. ل متفاوتی دارداعتراضات کارگری در معادن دالي

  ...اعتراض کارگران زغال سنگ معدنجو در زرند کرمان، کارگران بافق، طالی اقدره و: دستمزدھا

 

پيش دست به   سال]ثور[ ارديبھشت٢٨ کارگران معادن زغال سنگ طبس در :کاھش مزايا، خدمات بيمه درمانی

 ۀسنگ پرود مقابل مجتمع اداری شرکت زغال اين اعتصاب و تجمع يک روزه که در.  و فراگير زدند اعتصاب گسترده

ی آن شرکت انجام شد ئشو  زغالۀسايت معدن يک و معدن مرکزی و کارخان زمان در طبس در داخل شھر و ھمچنين ھم

  . ت شرکت موقتا به پايان رسيدولين فرمانداری طبس و حراسؤمس مورين نيروی انتظامی وأکه سرانجام با دخالت م

  

 ۀبه دليل اعتراض به شيو) زرند کرمان( کارگران  شرکت زغال سنگ معدن جو : اجرای تعديل نيرو و اخراجۀشيو

» ھای معدنی پولی شرکت عدم گردش مالی ناشی از بی«اين شرکت به دليل آنچه . اند اجرای تعديل نيرو اعتراض کرده

 نفر از کارگران را پس از خاتمه قرارداد اخراج کرده ٣٠ حدود ]عقرب[ل جاری تا آبان ماهعنوان شده، از ابتدای سا

  ) ۵. (است

برداری از معدن بر مبنای   شامل جاده و گاز و بھرهۀھا در منطق مين زيرساختأمين امنيت شغلی و عدم اخراج، تأت

  ) ٦ (. تعريف شده، از ديگر  مطالبات کارگران معادن استۀپروان

 

ران گھای اخير به خواسته ھای کار ی است که در سالئھا اگذاری به بخش خصوصی از خواستعدم و :زیسا خصوصی

سنگ البرز در اين موردگفته است که  کارگران معادن زغال سنگ   کارگران معادن زغالۀنمايند."افزوده شده است

به شرکت ذوب آھن اصفھان ھستند ن آسازی اين واحد معدنی و واگذاری  طرزه در شھرستان شاھرود مخالف خصوصی

 ھکتار از امالک آن در ۴٢سازی اين معدن و فروش  خواھيم مانع خصوصی والن کشوری و استانی میؤاز مس: افزود

 ) ٧ (.مرکز شھر شاھرود به شھرداری شوند
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.  بال داشتھای اخير را به دن ترين اعتصابات سال ھا يکی از طوالنی سازی اعتراض کارگران بافق نيز به خصوصی

دھد که آگاھی طبقاتی کارگران معدن به  ھا نشان می سازی اعتراضات اخير کارگران بافق و ساير معادن عليه خصوصی

ی در حد افزايش دستمزد و حقوق معوقه فراتر ھای صنف اين کارگران از خواستهھای  حدی باال رفته است که خواسته

اعتصابی که بيش از . خر دانستأداری مت ه شايد بتوان آن را نماد سرمايهسازی است ک  آن خصوصیۀرفته و نوک حمل

  . و با موفقيت کارگران خاتمه يافت ھايشان درآن شرکت کردند  کارگر و خانواده۵٠٠٠ انجاميد و ل روز به طو۵٠

  

   برخورد با اعتراضات کارگران معادنۀونح

 و ترک کار ءگران فعال پس از اعتراضات اخراج يا مجبور به استعفابسيار اتفاق افتاده که نمايندگان کارگران و يا کار

ھا اولين اقدامی که کارگران   در اين گونه موقعيت.اند بازداشت شدهشده و يا توسط نيروی انتظامی به داليل مختلف 

قيد و  زادی بیآدر گام بعدی خواستار . رسانی در مورد وضعيت آنان است دھند اطالع معترض و اعتصابی انجام می

ھای کارگران  شرط کارگر زندانی و يا بازگشت به کار کارگران اخراجی می شوند و اين خواسته در صدر خواسته

کارگران . شوند ھای کارگران نيز در گير اعتصاب می  در  اين گونه موارد خانوادهمعموالً . گيرد اعتصابی قرار می

  . کارگر زندانی آزاد شدند٩ه تا  خود ادامه دادۀ روز۵٠ اعتصاب همعدن بافق ب

 سال جاری به ]قوس[ معدن چادرملو که در استخدام شرکت پيمانکاری آسفالت توس ھستند از ششم آذرماه کارگر٨٠٠

نژاد به صورت محدود دست به اقدامات   خود و نيز اخراج پيش از اتمام قرارداد آقای بھرام حسنیۀ حق بيمۀ محاسبۀنحو

 کارگر اين معدن با شکايت کارفرما به اتھام اخالل در نظم عمومی بازداشت شدند و در ٢٨. ند بود اعتراضی صنفی زده

 اعتراضات و احتمال گسترش آن کارگران زندانی آزاد شده و برای پيگيری اين پرونده وکيل حقوقی اختيار ۀپی ادام

  )٨. (انده کرد

ترک . "ر گرفته به حدی که مجبور به ترک کار شده است پودنه از سوی کارفرما تحت فشار قراۀ کارگران چشمۀنمايند

ای که در روز يکم   کار اجباری اين فعال کارگری پس از آن صورت گرفت که اين فعال کارگری در رابطه با حادثه

ھای محمدرضا صادقی، حسين محمدی و حسين  ن به ناماسفند ماه منجر به کشته شدن سه نفر از کارگران اين معد

اين کارگر معدن چشمه پودنه با داشتن " .شد، از به روز نبودن استانداردھای ايمنی در اين معدن خبر داده بود اسالمی

ھا در   اين پيگيریۀخبری از نتيج) ٩. (ھمسر و سه فرزند، بيکار و فاقد ھرگونه منبع درآمد و يا پوشش بيمه ای است

 .رسانه ھا منتشر نشده است

ليس در سرکوب کارگران برجسته و گزارشاتی  که از اعتراضات کارگری در معدن وجود دارد نقش نيروھای پۀدر ھم

 مقابله ليس کمک رسانی نيست، بلکه پيشگيری  و احياناً ودھد، کار نيروی انتظامی و پ ای رخ می حتا وقتی حادثه. است

 ١٣٣٢در سال .  کارفرمايان حدس می زنند ممکن است بعد از اين رويدادھای دردناک رخ دھدبا اعتراضاتی است که

  :نمايندگان سنديکای کارگران گاجره چنين می گويند

 سنديکا از ۀنمايند. تنھا يک وانت برای انتقال بيماران آمده است. ساعت ھنوز ھيچ آمبوالنسی نيامده است٢۴بعد از " 

تراضات مکرر کارگران در مورد  تکميل وسايل استحفاظی معدن گفت و تذکر داد که اوليای اقدامات سنديکا و اع

کارگران توضيح دادند که بعد از حادثه تعدادی ژاندارم آمدند و مانع ورود ما به تونل . اند ثری ندادهأمربوطه ھيچ ترتيب 

  ) ١٠. (بيرون بياوريمتوانستيم زنده  گذاشتند شايد تعدادی از کارگران را می شدند اگر می

 ]حمل[فروردين١٨در يکی از آخرين اين اعتراضات، کارگران اخراجی معدن طالی زره شوران تکاب روز دوشنبه 

معترضان خواستار .  در اعتراض به تصميم کارفرما برای اخراج کارگران، راه اصلی اين معدن را مسدود کردند٩٣

ه تحصن کارگران معترض حمله کرده و آنھا را مورد ضرب و شتم مأموران نيروی انتظامی ب. کار بودند بازگشت به
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زنند، حتا از نيروی انتظامی ھم کاری ساخته  اما ھنگامی که کارگران به طور دسته جمعی دست به اقدام می.  قرار دادند

در اعتراض . ندکند محل را ترک کن ی انتظامی را محبور میو ھمگامی و پيگيری آنان ، نيروھانخواھد بود و ھمراھی 

خروج . موران يگان ويژه در اين معدن مستقر شدندأ کارگران معدن بافق، و دست از کار کشيدن کارگران م به بازداشت

  ...  از معدن خارج شد]اسد[ مرداد٣٠ھای کارگران اضافه شد و يگان ويژه روز  موران نيز به خواستهأاين م

 به اند حتماً  شان را انتخاب کرده ا ھم متحد شده و نمايندگان واقعیتمام اين موارد نشان می دھد ھر جا که کارگران ب

که نمايندگان  يکی آن. زيرا انتخاب نمايندگان واقعی دارای دو خاصيت است. ھای خود رسيده اند بخشی از خواسته

 اتحاد و که کارگران با حمايت از نمايندگان خودشان، دوم آن. واقعی حاضر به سازش و تسليم به کارفرما نيستند

ھای درخشانی  در نتيجه در اکثر قريب به اتفاق اين موارد کارگران به پيروزی. دھند ھمبستگی خود را بيشتر نشان می

  .اند دست يافته

   

  اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق 

افق معدن کوشک ب. يکی از  آخرين اعتراضات کارگران معادن در ايران در معدن سرب و روی کوشک رخ داده است 

 کارگر ٣۵٠شود و با بيش از  اداره می) سھامی عام(يک معدن با مالکيت خصوصی است که توسط شرکت معدن بافق 

 نفر ٢۶٠بيش از  . کيلومتری شمال شرق شھرستان بافق واقع شده است۴۵ کيلومتری شرق يزد و ١۶۵ ۀدر در فاصل

 دست از ٩٣ ]قوس[  آذر١۵ن و معدن روباز  از از کارگران معدن کوشک بافق شامل کارخانه و کارگران عمق زمي

 روز با قول ۵اين اعتصاب بعد از . نداارگ روز است که حقوق و مزايا طلب٩٠اين کارگران نزديک به . کار کشيدند

 . خاتمه يافترسيدگی به مطالبات کارگران موقتاً 

معدن و تجارت و ھمچنين ی به وزير صنعت، ئھا در پنجمين روز اعتصابشان در نامه کارگران معدن کوشک بافق

: ی از اين نامه آمده استئھا  در بخش.تشان شدند وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواھان رسيدگی سريع به مطالبا

سفانه در طی ساليان مديد أدارند که مت) شرکت معادن بافق سھامی عام(ھای قانونی زير را از کارفرما  کارگران خواسته

پرداخت به موقع حقوق و مزايای ماھانه که ھم اکنون نيز به تعويق افتاده است، اجرای : ه استمورد توجه قرار نگرفت

ھای پزشکی الزم، توجه به  بندی مشاغل، رسيدگی کافی به سالمت کارگران و انجام معاينات و آزمايش طرح طبقه

ھا و انجام امور ورزشی  ی و پاداشھای غيرنقد مسائل رفاھی و رعايت نکات ايمنی و بھداشتی در محل معدن، پرداخت

ی، پرداخت ئھای غذا ھای معمول، پرداخت حق سختی کار و حق پله و تونل، حق جذب سرب و ھزينه و مراسم

ھای  سازی اجرای شيفت ھای معمول رفت و آمد به معدن، امنيت شغلی و افزايش مدت قراردادھای منعقده، مناسب ھزينه

ھای فرسوده در معدن و  يت تعطيالت رسمی و مذھبی، عدم استفاده از دستگاهکاری برای واحدھای کوچک و رعا

 بھداشت، پرداخت اضافه کاری ۀھای برق و آب و تھويه و نامناسب بودن امکانات خان ھمچنين استاندارد سازی سيستم

  ... طبق قانون و

اردادی ھستند و طرح طبقه بندی مشاغل اين کارگران از امنيت شغلی برخوردار نيستند و بيشتر کارگران اين معدن قر

وليت ھای خود در ؤقراردادی بودن کارگران سبب شده که کارفرما از اجرای تعھدات و مس.  نشده استءدر معدن اجرا

ھا از جمله آلودگی با سرب ھستد و آزمايش  کارگران اين معدن در معرض انواع آلودگی.  کارگران شانه خالی کندلاقب

کارگران معدن کوشک بافق که از کيفيت . شود  نمیءبايد ساالنه انجام شود، چند سالی است که اجراتست سرب خون که 

  . اند تجھيزات ايمنی معدن ناراضی
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ھايشان  اند و ديه اين کارگران ھنوز به خانواده الزم به ذکر است که  در سال گذشته دو کارگر اين معدن کشته شده

اين . ھای اين کارگران نيز يکی ديگر از خواسته ھای اين کارگران است خانوادهرسيدگی به وضع . پرداخت نشده است

  .  اند شان، از طريق يک وکيل دادگستری نيز اقدام کرده کارگران با امضای طوماری برای پيگيری مطالبات صنفی

 -٢/   کنند   میدر معدن زيراب کارگران چگونه زندگی. ش . ه١٣٢۵ - ٢۴-  سال ۵۶، ۵٢، ٢۵ھای    صفا، شماره-١
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