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حميد محوی: فرستنده  

٢٠١۵ جنوری ٢٢  

  حوادث کار در معدن
   معدنۀويژه نام

ه بار ديگر ريزش معدن  حادثه ای آفريد که منجر ب. گذشته باز ھم دو خبر از کارگران معدن منتشر شد ۀدر ھفت

  .  دی ماه رخ داد١٨اين حادثه در معدن زغال سنگ گله توت واقع در زرند کرمان در . مصدوم شدن سه کارگر شد

اين .  کارگر در پی اعتراض صنفی در معدن چشمه پودنه سخن گفته می شود٢اخراج و در خبر ديگری، از 

  .  ماه۴اعتراض واکنشی بوده به عدم دريافت حقوق به مدت 

***  

آمار حوادث مرگبار در معادن بسيار . ترين مشاغل است  کار در معدن يکی از سخت-دافعان حقوق کارگرکانون م

  .  اين حوادث استۀھای معدن از جمل ريزش معدن، گاز گرفتگی،  انفجار و زنده به گور شدن در تونل. باالست

. دھند ی حوادث حين کار از دست می کارگر معدن کار، جان خود را ط۵٠به گزارش ايلنا، ساالنه به طور متوسط 

". ميرد  روز يک نفر در معادن ايران می١۶ھر : "ول در لرستان عنوان کردؤ سال جاری يک مقام مس]اسد[مرداد

ھر روز يک کارگر   معدن کرمان ،١٢گويد تنھا در   خانه کارگر کرمان میئیکاربخش دبير اجرا عباس )١(

   .شود مجروح و ھر ماه يک نفرکشته می

ترين اتفاقات ممکن در معدن  شود که انگار راجع به طبيعی والن چنان مطرح میؤروح از دھان مس اين کلمات بی

نجفی و   ساله، حسين يزديزاده و مسلم٢٨پور  اما حسين گريکی. کنند، اتفاقاتی که گريزی از آن نيست صحبت می

مدرضا محمدی، باقر يادگاری، علی چمزری، سيد  معدن ھجدک راور کرمان و محۀطيب وليان کارگران کشته شد

نژاد که ھمگی از اھالی زنجان بودند و در معدن قلعه خرگوشی يزد جان خود را از  سجاد حسينی و حسين مرادی

زاده، محمد عابد، جواد باقرزاده، رمضان رضوانی، اسماعيل رحيميان، ابوالفضل خوری و   دست دادند يا علی مھدی

ھای   در انفجار در يکی از تونل٩١ سال ]عقرب[ آبان ماه٢٨شنبه  بامداد روز سه ۴در ساعت رسول غالمی که 

زير زمينی معدن يال شمالی جان خود را از دست دادند يا محمدرضا صادقی، حسين محمدی و حسين اسالمی که 

 شدند  بر اثر وقوع انفجار در معدن زغال سنگ چشمه پودنه کشته٩٢سال ]حوت[صبح روز اول اسفند  ١١ساعت 

 ساله که بر اثر ٢٧ ساله و ابراھيم جعفری، ٢٨ھای سعيد محمودی نودژ،  ھل و دارای فرزند به نامأيا دو معدنچی مت

ريزش تونل معدن سنگ کروم فارياب کشته شدند يا سجاد قنبری، کارگر معدن طالی تکاب که به سبب نشت جيوه 

شان   انسان ديگری که بھای نان فرزندانشان را با خونخارج از حد متعارف در بدنش فوت کرد و صدھا و ھزاران
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ن، با اين تفاوت که اينان برای سود ھر مسؤوال بودند مانند صاحبان معادن و کارفرمايان و ئیھا پرداختند، ھمه انسان

شان در العمل ن نيز حداکثر عکسمسؤوالرسانند و  توجھی به مسايل ايمنی، آن کارگران را به قتل می چه بيشتر با بی

ھا، مصاحبه بعد از بروز حادثه و اعالم ھمدردی آن ھم برای کاھش تاثرات ناشی از آن در جامعه، و  قبال اين قتل

ھای اين کارگران قربانی است، که آن ھم معلوم نيست به چه گونه پرداخت  بعد ھم حکم به پرداخت ديه به خانواده

  . شود می

  .کند داران ايجاد می بين کارگران و کارفرمايان و سرمايهسرمايه و کسب سود اين تفاوت فاحش را 

ای که در بسياری از اين حوادث مرگبار مشترک است اين است که کارگران مدتی قبل از حادثه مشکالت و  نکته

ھا در   اين نوع اطالع رسانیۀنمون.  برای آن وجود نداشته استئینواقص کار را گوشزد کرده اما گوش شنوا

ين اشاره مسؤولھای کارگران معدن طالی زرگان به  ھا و شکوائيه توان به نامه از جمله می. ا بسيار استھ رسانه

  . سال کار اخراج شده بودند٨کارگرانی که بعد از . کرد

شود قصور  شود و اولين علتی که برای آن ذکر می به ندرت کارفرما مقصر شناخته می در بررسی اين گونه حوادث

که اعالم آمار تلفات حوادث  رئيس سازمان نظام مھندسی معدن ايران با اشاره به اين. ارگران استو کوتاھی ک

عمده حوادث معدنی ناشی از قصور و غفلت کارگران : معدنی مربوط به وظايف وزارت صنعت و کار است، گفت

 )٢. (است

 کارگر به دليل انفجار انبار مواد ۵در معدن قلعه خرگوشی، 

کارگران عامل اين انفجار شناخته شدند اما اين .  شدندمنفجره کشته

 کيلو مواد ٨٠خالف مقررات و قانون،  بررسی نشد که چرا مسأله

  .در انبار وجود داشته است منفجره

مطابق تحقيقات انجام شده تعداد زيادی از کارگران معادن 

. اند  رعايت مسايل ايمنی کار در معدن نديدهۀآموزشی در زمين

  . ن استئيسواد اين کارگران بسيار پاسطح 

 و ٧۵دکتر احمد رشيد فرخی ، متخصص طب کار که در سالھای 

 به عنوان متخصص طب کار در مناطق کرمان و زرند ٧۶

مشغول به کار بوده در مورد وضع بھداشتی کارگران معادن 

م که از يکی از معادن در يکی از بازديدھاي: گويد مین کرما

 ديدم که در ظاھر یا ان صورت گرفت، صحنهسنگ کرم زغال

چرا اين کارگرھا بدون خرد و عقل ھستند و از «: عجيب بود

شود،  برای سالمتی کارگر ھزينه می» .کنند ماسک استفاده نمی

دارند و بدون  ھا ماسک را برمی شود ولی آن  می پول ماسک داده

» .گيرد م مینفس«: او گفت. ز ماسک را پرسيدمشان ا  دناز يکی از کارگرھا علت استفاده نکر. کنند ماسک کار می

بودم ماسک را باز کردم و با کمال تعجب ديدم به جای فيلتری که بايد برای جلوگيری از ورود  من که کنجکاو شده

 ساخته ئیشد، داخل ماسک يک تکه اسفنج بود که با سيستم خودکفا می گازھای مختلف به دستگاه تنفسی قرار داده

ولی برخی از ! بود» ھای سرقيچی اسفنج«تر شد ــ داخل آن  م بيشماسک ديگری را باز کردم، تعجب! بود ه شد

 *)٢." (کردند ھای قديمی روسی استفاده می ھا و سرکارگرھا از ماسک سرشيفت

اين کارگران آلوده به سموم  که بعضی از به رغم اين"

مواد  ساير سرب و قبيل جيوه و فلزاتی از و يميائیک

توجھی به  ت تکاب نيز بھداشۀشبک، خطرناک ھستند

کند که ھمان  ھای آنان نمی درخواست

ميزان آلودگی در اين  شدت و. مربوطه است آزمايشات

 کارگران به نام سجاد کارخانه به حدی بوده که يکی از

 حد متعارف در ت جيوه خارج ازأقنبری به سبب نش

ای مربوط به فوت  دھنده بدنش فوت کرد و موارد تکان

 انگشت متوفی دال بر اثر ئ دم ازرضايت اوليا او و

  ورد، خودکشیۀ مجعول تا فرضيۀنام ساختن وصيت

سکوت را شکست  بايد اما...  مردم استۀسين و زبان 

  ... که  و فرياد برآورد

 نامه ...معدن آقدره نماد بيعدالتی وتبعيض،
  دره به احمدی نژادکارگران معدن آق
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ور مستمر به  قانون کار، بازرسان وزرات کار بايد به ط٩۶ ۀ ماد٢ ۀکنند که طبق تبصر ن فراموش میمسؤوالاين 

بازرسانی که حضورشان . بازرسی از معادن پرداخته و در صورت لزوم تقاضای تعقيب متخلفان را ھم داشته باشند

 قرار ئیدر معادن کمرنگ است و بسياری از آنھا اگر ھم حاضر شوند در دفتر مدير و صاحب معدن مورد پذيرا

فتد و مشکالتشان را نبيند تا مجبور نشوند تا به کارگران ھم نيگردند تا چشمشان ح گرفته و از ھمان راه آمده باز می

  . را به موقع دريافت کنند... و البته شيرينی و پول چای و عيدی و! گزارشی بنويسند؟

ھنگام رخ دادن .  فنی داشته باشندمسؤول نفر نيروی کار بايد ٢٥ معادن ِدارای بيش از ۀ ملی معادن ھمۀنام نئيطبق آ

شود؟ در برخی از معادن   میءنامه اجرا نئيپرسد آيا اين بند از آ ن نمیمسؤوالن دردناک، کسی از حوادثی چني

ما نرخ حقوق : "ران گفتي معدن ایس سازمان نظام مھندسئير.  حضوری در معدن ندارندمھندسان بازرس عمالً 

ن نرخ يھا ا  از استانیکنند و در تعداد یت نميھا را رعا ن نرخي ایسفانه برخأم اما متيا مھندسان معدن را اعالم کرده

بايد از ايشان پرسيد ." ن اتفاق باشديل اي از دالیکين بودن حقوق مھندسان معدن ئيد پايافته است و شاي کاھش یحت

شود؟ و   میئیھا ئی معادن کم است که چنين صرفه جوۀچرا بايد حقوق اين مھندسان کاھش يابد؟ مگر ارزش افزود

... 

 خدمات پزشکی به ۀخير در ارائأ سبب تمسألهاين . در محل معدن وجود ندارد...   آمبوالنس و پزشک و  ھممعموالً 

 معدن پودنه لوکوموتيو حمل بيمار و ۀدر حادث. برد شود و ميزان مرگ و مير آنان را باال می کارگران مجروح می

جات از معادن مجاور برای کمک حاضر آمبوالنس موجود در معدن خراب بوده و يک ساعت طول کشيده تا گروه ن

  .شوند

 ايمنی است که به کار برده ئیھا  مھم ديگری که در ايجاد حوادث معدن نقش اساسی دارد نواقص دستگاهۀمسأل

. ھای ايمنی موجود نيست  دستگاهھا بسيار فرسوده و حتا از دور خارج ھستند يا اصالً   اين دستگاهمعموالً . شود می

دو روز بعد از انفجار معدن زغال سنگ چشمه پودنه، مشخص شد ...  گاز سنج و يا اکسيژن ساز و مانندئیھا دستگاه

ای نبودند و  ھای سنجش گاز و اکسيژن ساز در وضعيت قابل استفاده که در اين واحد معدنی ھيچ کدام از دستگاه

  )٣(.اند داده ی تخليه دستی انجام میھا عالوه بر آن کارگران معدنچی عمليات تھويه ھوای معدن را به وسيله دستگاه

ھا و ابزار جديد در زمان حفر تونل و استفاده از   به اعتقاد کارشناسان استاندارد نبودن معادن، عدم استفاده از روش

معادن، آشنا نبودن کارگران و نيروی شاغل در معادن با نکات ايمنی کار در معدن و فعاليت بيش از حد در شرايط 

بر بودن رعايت  ھای کافی و ھزينه اين کارشناسان معتقدند نبود نظارت. شود  دليل بروز حادثه میئیرما و گئیسرما

ھای گذشته باعث شده تا معدنکاران بدون امکانات و تجھيزات  نکات ايمنی به خصوص در معادن خصوصی در سال

  .در اعماق زمين مشغول کار باشند... ايمنی، ماسک، کاله ايمنی و

ھای اکتشاف معدن ھستند، تخصصی در اين  کنندگان و دارندگان پروانه  ديگر بسياری از کسانی که دريافتاز سوی

برداری، مھندسان ناظر فنی و ايمنی مقيم ندارند و به دليل  ھمچنين بيشتر معادن کشور در زمان بھره. زمينه ندارند

زنند  ن ناظر فقط ماھی يک تا دوبار به معادن سر می مھندسائین و دور بودن معادن از نظر جغرافيائيدستمزدھای پا

به اعتقاد . روزی در معادن ندارند که اين موضوع نيز ريسک کار را به شدت باال برده است و حضور شبانه

کارشناسان در اين شرايط کار در معادن در کشور مانند بازی با جان معدنکاران است که ھر لحظه بايد با وجود 

  . ندان باال در انتظار مرگ باشنددرآمدھای نه چ

ھای اسفند سال  ی انفجار معدن پودنه در نيمه وضعيت ايمنی در معادن به حدی فاجعه بار است که پس از حادثه

 معدن خصوصی کشور رسيده بود ٢٢ای که به امضا کارفرمايان  با انتشار بيانيه» خانه معدن ايران«گذشته حتا 
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.  حادثه نسبت به وضعيت خطرناک و غيرايمن معادن زغال سنگ کشور ھشدار دادضمن ابراز تاثر از وقوع اين

سنگ، کھنه و مستھلک است  آالت و تجھيزات در حال استفاده معادن زغال اکثريت ماشين«: در اين بيانيه نوشته شده

امه قيمت نامناسب در اين ن." سنگ مجاز نيست و از نظر فنی و استاندارد ايمنی، برای استفاده در معادن زغال 

و ) آھن اصفھان و شرکت تھيه و توليد مواد معدنی ايران است خريدار اصلی ذوب(سنگ  دولت برای خريد زغال 

سنگ دانسته که با توجه به  شدن شرايط ايمنی در معادن زغال  عدم پرداخت مطالبات معوق را دليل نامطلوب 

 ».مال بروز حوادث تلخ در اين معادن را افزايش داده استسنگ، احت حساسيت و گازخيزی باال در معادن زغال 

ای کنند برای مجبور کردن دولت به پرداخت  کارفرمايان فرصت را غنيمت دانسته که مرگ اين کارگران را دستمايه

  )٤. (ھای معوق معوقاتش و وصول طلب

، باز ھم اين "مجرم"شود نه  یشناخته م" مقصر"حتا در مواردی که کارفرما به دليل عدم رعايت نکات ايمنی 

س کارگاه و پيمانکار نيروی انسانی معدن تنھا برای چند روز با ئيمديرعامل، ر. (دھند کارگران ھستند که تاوان می

شان سرو سامانی  شوند تا بتوانند به سرعت به وضعيت کاری دستور دادستانی راھی بازداشتگاه و بعد ھم آزاد می

اند اخراج يا مجبور به استعفا  رسانی کرده اما کارگرانی که اطالع(*)  سودشان ايجاد نشودای در کسب دھند تا وقفه

ھا  مانند مھدی ھمتی، نماينده صنفی کارگران معدن چشمه پودنه که به دليل اطالعاتی که در اختيار رسانه. (شوند می

ور به استعفا از سمت صنفی و ترک  با وجود داشتن ھمسر و سه فرزند مجب٩٣ خرداد سال ١٧قرار داده بود در 

ی بيکاری  يا اين که اصال معدن تعطيل و کارگران از کار بيکار شده و در موارد اندکی برای دريافت بيمه) .کار شد

 . پيوندند شوند و در اکثر موارد بدون دريافت ھيچ حقی به خيل بيکاران جويای کار می معرفی می

در معدن  .شان را از دست دادند امن بودن شرايط کار، شغل ر معدن به دليل نا کارگ٢٩٠در پی حادثه معدن پودنه، 

 نفر در اثر انفجار گاز متان و ھيدروژن و مونواکسيد، شرکت پيمانکاری آروين ٨يال شمالی، نيز بعد از کشته شدن 

  .ردی بيکاری شان، از کار بيکار ک  کارگر باقيمانده را بدون مشخص کردن وضعيت بيمه٢۴نوين 

بحث فلزات و ... جدا از خطرات ناشی از ريزيش معدن و سنگ شکنی و. کند در مورد معادن طال وضع فرق می

 خطرناکی ھمچون آرسينيک و سيانور برای استحصال آن موجب آلودگی بسيار زياد و ئیگازھا و مواد شيميا

  .شود خطرات جدی برای سالمت کارگران می

شدگان با صرف وقت، ھزينه و رفت و آمد  ی کشته گير است و خانواده النی و وقتروند دريافت ديه نيز روندی طو

ی کارگرانی  خانواده. شان را دريافت کنند زياد بعد از مدت زمانی نسبتا طوالنی شايد بتوانند ديه عزيز از دست رفته

در حالی که متھمان از . يری کنندھم که به دليل مشکالت مالی نتوانند وکيل اختيار کنند بايد خود شکاياتشان را پيگ

 شده تعيينھای   از مجازاتئیھای قضا توانند با استفاده از پيچ و خم  زبده برخوردارند و به راحتی میئیوکال

 . بگريزند

ھا ھم  در مورد بعضی. ای ھم پرداخت نخواھد شد البته فراموش نشود در صورتی که کارگر مقصر شناخته شود ديه

ی جعلی  نامه اش تحت فشار قرار گرفتند تا سناريوی خودکشی وی را ساخته، وصيت ی خانوادهمانند سجاد محمد

 . بنويسند تا سر و ته قضيه به ھم آيد

: شناسان فنی دادگستری ی معدن پودنه، مطابق رای کار ھای بازماندگان حادثه در مورد کارگران مجروح و خانواده

 درصد در بروز انفجار روز يکم اسفند ماه مقصر ٢٠ و ٣٠، ۵٠ترتيب پيمانکار، مديرعامل و رئيس کارگاه به 

 اما از اين که ديه پرداخت شده يا نه، خبری در .شناخته شدند و مقرر شد تا به خانواده ھر متوفی ديه پرداخت شود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ی داغدار و ھا کنند که سرانجام ِاين خانواده ھا ھم پيگيری نمی شود رسانه وقتی خبر کھنه می. ھا نيست رسانه

  . خرد می شوند... شود؟ و خانواده ھای اين کارگران در زير فشار مسايل مادی و سرپرست چه می بی

 ئی دادگاه جزا١٠٢ نفر مجروح به دنبال داشت، شعبه ٢٠ نفر کشته و ١١ی معدن باب نيزو در زرند، که  در حادثه

س ھيات مديره ئيت شرکت دلتا ھزار ھمراه رقبلی و مدير عامل وق شھرستان زرند مقصر اصلی را مدير عامل

به پرداخت يک سوم ديه در حق اوليای دم و ھمچنين مجازات حبس تعزيری محکوم  ھر يک از اينان. اعالم نمود

دادگاه . س ھيات مديره نيز در اين حادثه جان خود را از دست داده بودئيد دادگاه زرند نيز رسيد، رئيکه به تا شدند

شدگان اين است که  ھای کشته اش برای خانواده کنندگان حذف نمود  و معنی ليست پرداخت شته را ازس درگذئياسم ر

 ميليون تومان از ٣تا  ١ به خانواده کارگران کشته شده در باب نيزو مبلغ. به اوليای دم فقط دو سوم ديه پرداخت شود

ماه پس از حادثه نيز از پرداخت ديه به اين ۴تا . ع و معادن پرداخت شد طرف استانداری کرمان و وزارت صناي

ھا منتشر نشده  از پرداخت خسارت به کارگران صدمه ديده نيز ھيچ خبری در رسانه. ھا خبری منتشر نشد خانواده

  )۵.(است

: شود اشاره میاما در گزارشات مستقلی که از اين گونه حوادث در معادن منتشر شده به علت ديگری نيز   

ھای اخير   ايمنی و جان کارگران به حدی در سالمسألهتوجھی صاحبان خصوصی معادن به  بی. سازی خصوصی

نماينده پيشين طبس در زمان وقوع حادثه انفجار معدن . ن نيز در آمده استمسؤوالشدت يافته که صدای برخی از 

سازی اين معدن، گفته   مبنی بر خصوصی٨٨م در سال دولت دھ» تصميم غيرمنطقی«يال شمالی طبس با اشاره به 

سازی معادن باعث کم توجھی به رعالت مسائل ايمنی  آن موقع ھرچه به مسئوالن ھشدار داديم که خصوصی: "بود

سازی معادن تنھا به دولت دھم   ندارد که خصوصیمسألهالبته اين نماينده توجھی به اين  " .شود کسی توجه نکرد می

  )۶. (شود مختص نمی

  ھا منابع و زيرنويس

١- http://www.ayenehrooz.com/?p=28586به نقل از ايسنا    

٢-93050100286/news/fa/ir.isna://http 

وگو با دکتر احمد رشيدفرخی ، مريم محسنی، نقد نو، شماره    سازی بر سر کارگران معدن، گفت  آوار خصوصی-*٢

   ،٨۶   

٣-93050100286/news/fa/ir.isna://http 

 

  حوادث  معدن در گذر  تاريخ

  ١٣٣٢انفجار معدن گاجره خرداد 

نبود وسايل .  چندانی نکرده استتغييردث کار در معدن ، انفجار، کشته شدن کارگران انگار در گذر تاريخ حوا

  ...  کارفرما وئیايمنی کافی، کمی دستمزد، شرايط نامناسب کار، سودجو

ره اشا) ٢(و انفجارمعدن باب نيزو )١( رخ داده ١٣٣٢ خرداد ۵ای که در معدن گاجره در در  در زير به حادثه

  .  از اين حوادثئیھا  کنيم و مروری خواھيم داشت به گزارش می

 کارگر داشته ٣۵٠ جاده کرج چالوس واقع بوده و ١٣اين معدن در کيلومتر . ی انفجار در معدن گاجره رخ داد حادثه

 ۶شھباز در روزنامه . کيھان اين خبر را خيلی کوتاه کار کرده است.  ساله بودند٢۵ تا ١٧اکثر کارگران . است
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روزنامه دژ در .  متصديان و نبود موتور تھويه ھوا عنوان شده استئیاعتنا خرداد علت حقيقی قتل اين کارگران بی

  .  نفر ھنوز زير خاک مدفونند۶ نفر سوخته و ۵اين روز اعالم کرده که   

له شفقتی و سيد ذبيح اله ا ، فخرالدين ثابتی، حمداله قربی، بيتئیاله علی ميرزا روح: شدگان عبارتند از کشته

سال قبل نيز ھمين تونل اين معدن ريزش . اند  ابوالفضل آذرپور، محمد ليواری، محرم احمدی نيز زير خاک  مانده

س ئير. توانسته وارد معدن شود  شب به دليل گاز فراوان ھيچ کس نمی٩تا ساعت . کرده و تعدادی کشته شده بودند

سرانجام تحت فشار کارگران تسليم شده و کارگران در اين ساعت  .  يه ھوا به کار افتدداده که تھو معدن ھم اجازه نمی

در . اين تاخير سبب شد که تعدادی از کارگران زير آوار خفه شوند. توانستند اجساد ھمکارانشان را بيرون بياورند

ين معدن مسؤولنی کرده و به کارگران وقوع  حادثه را پيش بي. بيمارستان گاجره  ھيچ دکتری حضور نداشته است

  .اند ين گوش نکردهمسؤولگزارش داده بودند اما 

گزارشی مصور از معدن گاجره کارگران و محل زندگی آنان آورده " سرود فردا"ی  ی يک و دو روزنامه در شماره

داد و گفت کارگری يکی از چراغ ھای اطمينان را به خبرنگار نشان : "گزارش بسيار تکان دھنده است. شده است

ديروز بعد از حادثه به ده نفر از کارگران اين تونل از اين چراغ ھا که ھنگام تراکم و ازدياد گاز خاموش می شوند، 

گويا برای اين است که اگر کسانی جھت بازرسی آمدند و بازرسی ھم کردند اينھا به رخشان کشيده شود اما . اند داده

 تومان خريده بوديم و يا از ھمين چراغ ھا با ١۵ای  دستی بود که خودمان دانهھای  ھای ما چراغ قوه تا ديروز چراغ

ی سنديکای کارگران يادآوری نمود که معدن دستگاه تھويه الزم  نماينده. دھند توری ايرانی که کار الزم را انجام نمی

  .شتند بعد از انفجار يک وانتيالتور گذا١١در ھمين تونل . ھا ندارد ی قسمت را برای ھمه

آنھا گفتند که در ظاھر اينجا . ، بھداری و حقوق خود صحبت کردند ھا ی گزارش کارگران از وضع خانه در ادامه

  تختخوابی دارد اما اوال طبيب آن معموال در محل نيست در روز حادثه نيز نبوده است و بعد از ١۵يک بيمارستان 

  .  و داروی کافی نداردثانيا بيمارستان دوا. تلفن کردن و اطالع دادن آمد

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

از اقدامات سنديکا و اعتراضات مکرر کارگران در مورد  تکميل وسايل استحفاظی معدن گفت و تذکر داد که 

کارگران توضيح دادند که بعد از حادثه تعدادی ژاندارم آمدند و مانع ورود . اند اوليای مربوطه ھيچ ترتيب اثری نداده

  . توانستيم زنده بيرون بياوريم گذاشتند شايد تعدادی از کارگران را می ما به تونل شدند اگر می

دن و  تونل مع١۵با در نظر گرفتن .  در تمام معدن فقط يک دستگاه متوسط و دو سه دستگاه کوچک تھويه ھست

  ..." توان تصور کرد که اين تعداد دستگاه تھويه چقدر کم است شعبات آن می

آور فقر   شد حزن و اندوه آنان، احساس وحشت نمی. آمد از منازل کارگران کشته شده صدای گريه و آه وناله می

اشک از ... رد سرپرست  چيره شده، درک نکرد و از غم  و محنتشان سھمی نب ای بی نيستی را که بر خانواده

  ..." ھای زرد و نحيف کودک خردسال فخرالدين ثابتی که شھيد شده بود جاری بود گونه

   ٨۴انفجار معدن باب نيزو شھريور 

خراشی جان  ی انفجار اين معدن به طرز دل نيزو در حادثه سنگ باب ، نُه کارگر معدن زغال٨۴در شھريورماه سال 

ص طب کار، که در مناطق کرمان و زرند به کار اشتغال داشته و به مسايل دکتر احمد رشيد فرخی متخص. سپردند

  :گويد ای چنين می است در مصاحبه کرده  سنگ کرمان رسيدگی می ايمنی ـ بھداشتی و درمانی کارگران معادن زغال

چه از لحاظ . رديعنی به نظر من با فرھنگ و شرايط ما انطباق ندا. العاده ايراد دارد ھای معدنی کرمان فوق شھرک

نظمی وضعيت تمھيدات و موازين بھداشتی و  موازين ايمنی و چه از نظر عوارض درازمدت که ناشی از بی
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قرار : دار تعريف کنم داستانی خنده). ھای من مربوط به ده ـ دوازده سال پيش است البته صحبت. (جاست پزشکی آن

در ) نيزو بود گاه مربوط به معدن باب کنم درمان فکر می(ھا  گاه انيکی از درم. گاه بازديد کنم بود من از دو تا درمان

ن ئيچون ھنگام پا. وآمد مشکل داشت  قرار داشت که فرد سالم ھم برای رفتئی کمرکش کوه واقع شده بود و در تپه

رسيديم، گاه  وقتی به درمان. آمدن به دليل شيب زياد خطر سقوط وجود داشت چه رسد به حمل مصدوم با برانکارد

پس از در زدن ما . گاه نداشت گاه بسته بود و ظاھر ساختمان ھيچ شباھتی به درمان اصطالح درمان در ِ اين به

او بتادين را ھم يک چيز خاصی تلفظ می کرد و . مان باز کرد  سال در را به روی۶٠پيرزنی با سنی تقريبا بيش از 

وقتی سراغ . ايم سرويس پزشکی بدھد کرد برای درمان آمده ه فکر میگاه به ما ک آماده بود تا به عنوان مسئول درمان

زمانی که متوجه شد من برای . گاه پسرم است و رفته شھر گاه را گرفتيم، او گفت مسئول درمان مسئول درمان

من خواھد انجام بدھد که  گفت او چه کاری می ام نگران به خطر افتادن موقعيت پسرش شد و مرتب می بازرسی آمده

در چنين شرايطی . ھای آنجا بود گاه اين وضعيت يکی از درمان. توانم ھمان کار را انجام بدھم من ھم می. نمی توانم

  وقتی مديرعامل وقت يک برنامه خواست

جا، من به ايشان پيشنھاد کردم لطف کنند ابتدا فکری برای اين مجموعه  برای اصالحات سيستم بھداشتی و درمانی آن

ی  جز سه يا چھار پرستار که تخصص داشتند، بقيه چون به. کنند ه کسانی به عنوان پرسنل بھداشتی کار میکنند که چ

اين روابط بود که اين افراد را به کار گمارده بود و نه . پرسنل سفارش شده بودند و ھيچ صالحيت پزشکی نداشتند

ھا  شده گاه را داشت، نيز از ھمين سفارش مان که در غايب بودن پسرش مسئوليت درئی  ساله۶٠پسر خانم . ضوابط

سامانی بھداشتی  ی آموزشی نقش سرپرست کلينيک را داشت و اين موضوع نابه ماھه ی سه بود که با ديدن يک دوره

  .مختص اين منطقه و صرفا محدود به متخصص نبودن افراد نبود

اندازيم يکی از اتفاقات دردناک، وضعيت  میوقتی نگاھی به حوادث معدنی ايران : "پرسد در ادامه خبرنگار می

ھای ايمنی  در حالی که در بسياری از کشورھای دنيا، ايستگاه. ی معدنی است کارگران محبوس شده در يک حادثه

 ئیھا در ايران چنين کمک. ھا را نجات دھد کند تا آن در معادن وجود دارد که به کارگران محبوس شده کمک می

 شب اتفاق افتاده در حالی که ٩نيزو، حادثه برای کارگران معدن ساعت  ی معدن باب ر حادثهمثال د. وجود ندارد

سنگ به علت گازخيز بودن  که معادن زغال با توجه به اين.   صبح تازه در جريان قرار گرفته بود٧کارفرما ساعت 

ی بخشی از معدن مسدود و  نهھمواره در خطر انفجار و ريزش قرار دارند، و ممکن است بر اثر ھر انفجار دھا

شود کرد؟ اقای دکتر به حساسيت  ديده چه کار می در اين صورت برای کارگران حادثه. کارگران محبوس شوند

آورد که پوتين ناگزير شده برود در  کند و مثالی از يکی از حوادث معدنی روسيه می افکار عمومی اشاره می 

دی از کارگران را نجات بدھند، مثال با لوله ھوا برسانند و يا اقدامات ی حادثه و باالخره توانستند تعدا منطقه

اما در . يا کارگران محبوش شيلی را به خاطر بياورم که چگونه روزھا عمليات نجات ادامه يافت. اورژانسی ديگر

ا خريده تا دو کاری که معدن ر ھا از يک کاسب خواھد که اين ايران به نظر دکتر اين کارھا تعھد ملی و علمی می

قدر دست آخر  جا اين کارفرما محاسبه می کند قيمت کارگر چند است و چه اين. آيد اش را بکند پنج لایر برنمی لایر

  .ماند اش می برای

  :منابع

  / ٣٢ خرداد ٧ و ۶کيھان، دژ، شھباز، جھان بين،باختر امروز سرود فردا  -١

، ١٨ی  ، سال سوم، شمارهنقدنوی  نامه  ماهمريم محسنی، آوار خصوصی سازی بر سر کارگران معدن، -٢

   ٨۶ارديبھشت و خرداد 
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 ١۵٠٠يک روز با کارگران معدن زغال سنگ شاھرود زندگی در منفی  -٣
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  :پی نوشت 

  .ايران در طبقاتی جنگ تشديد برای آغازی کارگران مرگ

 نظاميان مرگ کار، محل در کارگران مرگ ايران، معادن در کار خاصه و کار ناپذير جبران و ناکاسف حوادث نام

 ھيوالئی به بيشتر آن نام بلکه نيستند اتفاقی رويدادھای...ھوائی و زمينی سوانح قربانيان تا ايران مرزھای در ايران

 بود، خواھد ھيوال اين عليه مبارزه در ما سالح اتنھ شناخت گمان بی  .کنيم کشف را آن بايد که دارد شباھت ناشناخته

 سپس و نشين چادر قبائل تاز و تاخت و اسالمی گريزی خرد ھا قرن طی آن فقدان که چيزی ھمان يعنی شناخت و

 سرمايه نظام و ھا قدرت ابر برای ای بازيچه به را ما کشور کمپرادور بورژوازی طبقۀ جنايتکارانۀ خردگريزی

 با که کنم می فکر من .نيست ای ساده مرگ ايران، کارگران مرگ .کرد تبديل استريتی وال اسالمی استعمار و داری

 ٤٠٠٠ از بيش ساالنه مرگ و کار سوانح کل که آن بی معادن، کارگران جبھۀ در روز ١٦ ھر در کشته يک حساب

 خارجی و داخلی جنگ بطن در اکنون ھم ما که کنم می فکر کنيم، فراموش را کشور مرزھای روی ايرانی مرزبان

 کشتار با گر معامله و وابسته بورژوازی و اسالم دين دستگاه با اتحاد و پيوند در جھانی امپرياليسم گوئی .ھستيم

 حاضر حال در وضعيتی چنين .است ايران تخريب و افروزی آتش پی در ايران منابع چپاول و ايرانی کارگران

ً  که رسد می نظره ب » رھبر فدای جانم « و غيبی مدد و شھادت ژیيتسترا  يعنی اسالمی ژیيسترات حاصل  مستقيما

 پاسخ باشند می مجھز پيشرفته تکنولوژيک ابزارھای به که غيبی مدد به نه آنھا که امپرياليستی ھای جوئی سلطه به

 .کند می تضمين را آنھا سلطۀ و برتری و دھد می مثبت

 و شود، ريخته )کمپرادور بورژوازی( استعمار مباشران و امپرياليسم حساب به ايران منابع بميرد، ايرانی کارگر که

 و قبول قابل وضعيت اين...کنند تھديد اتمی بمباران به دائما نيز را کشورمان کشور، ادارۀ در خبرگی ھمۀ از پس

 .نيست تحمل قابل

 که وقتی تا .طبيعی منابع تمام د،شون ايران طبيعی منابع از برداری بھره توقف خواستار بايد ايران پيشگامان

 معادن حسابداری .شود متوقف بايد ايران معادن در فعاليت باشد، نداشته وجود کارگران حقوق و جان برای تضمينی

ً  بايد نيز ايران  چه بين شده غارت مال و اند داشته درآمد چقدر اند، فروخته کی به چی برسد، عمومی اطالع به دائما

 و باشد داشته ھمخوانی ايران در توليد با بايد طبيعی منابع از برداری بھره براين عالوه ...است شده تقسيم کسانی

  .ھرگز .نيست قبول قابل کارگران مرگ .شود ما مولد نيروھای رشد موجب

  مبارزه و ھنر گاھنامۀ/محوی حميد توسط نوشت پی

 

 

 

 


