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  ضعیت معادن به وآماري نگاهی 

 68است وکشور برتر جهان  10ایران  از نظر تنوع معدنی جزو 

ایران شناسایی شده است.قابل استخراج در آن نوع ماده معدنی 

روي کمربند آهن، روي، سرب، مرمریت، مس و طال قرار گرفته 

سال مواد معدنی براي تولید و استخراج  100کم  است و دست

از لیارد تن ذخیره معدنی وجود دارد، می 40در کشور حدود دارد

سنگ آهن و سرب و روي گرفته تا اورانیوم و تیتانیوم، طال و انواع 

و زئولیت  نیستگچ ، نمک ، سلسنگ هاي تزئینی ، خاك سرخ ، 

  ....زغالسنگ و کرومیت، ، سولفات سدیم 

 3درصد ذخایر روي و  8معدن مهم جهان،  12در حال حاضر 

ان در ایران قرار گرفته است و ذخایر درصد ذخایر سرب جه

رسد. طبق  میلیون تن می 30شده مس نیز به بیش از  شناسایی

هاي صورت گرفته براساس آمار اعالم شده  ها و بررسی بینی پیش

از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نیم قرن اخیر در 

گذاري  میلیارد دالر سرمایه 23معادن و صنایع معدنی ایران 

میلیارد دالري از  15گرفته که حاصل آن درآمد ساالنه  صورت

.این واحدها است

تعداد معادن در ،مرکز آمار ایراني مطابق با آخرین آمار منتشره

 1.3مورد افزایش،  70با  1391برداري کشور درسال حال بهره

درصد  3.6که تنها  افزایش داشته استنسبت به سال قبل درصد 

در اختیار  درصد96.4ار بخش عمومی و معادن کشور در اختی

معادن بخش  1390سال  و نسبت به  اند بخش خصوصی بوده

تحت معادن  92درصد کاهش داشته است. در سال  0.4عمومی 

  درصد کل معادن رسیده است.  98بخش خصوصی به مالکیت 

این آمار نشان از این دارد که این خوان نعمت براي بخش خاصی 

معاون امور معادن و ي رده شده است. به گفتهاز ما بهتران گست

صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عمده مواد معدنی 

 12.که در اختیار دولت است شامل سنگ آهن، سرب و روي است

این معادن در سه  که بیشترمعدن فعال طال در کشور وجود دارد 

معادن  و میزان و تنها یکی دولتی است اندسال گذشته فعال شده

  )1(معدن است.  133و  39مس و آهن نیز به ترتیب 

براي اینکه حجم این ثروت عظیم را دریابیم  باز به آمار 

، حدود 1391در سال مطابق آمار منتشر شده گردیم. برمی

میلیارد ریال 101,210هزار تن مواد معدنی به ارزش  340,461

ن مواد معدنی هزار ت 5416از این مقدار حدود  .تولید شده است

میلیون دالر به طور مستقیم از معدن به خارج از 611به ارزش 

، 1390سال شده است این درحالی است که درکشور صادر

میلیون 888هزار تن مواد معدنی به ارزش بیش از  5286حدود 

دالر صادر شده است. به این ترتیب، مقدار صادرات مستقیم 

درصد  2.5حدود  1390نسبت به سال 1391معادن در سال 

درصد  31.2(برحسب دالر) بیش از ارزش آن داشته اما افزایش

.کاهش داشته است

نسبت  1391سال ارزش افزوده معادن در حال بهره برداري در

 79.163بالغ بر  و درصد افزایش داشته است 57قبلشبه سال 

ارزش افزوده معادن بخش عمومی در. میلیارد ریال بوده است

درصد  81.4افزایشی معادل  1390نسبت به سال  1391سال
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درصد  46.3داشته است، این درحالی است که بخش خصوصی 

 56.3. افزایش بهره وري نیروي  کار به میزان افزایش داشته است

امکان این میزان ارزش  90نسبت به سال  91درصد در سال 

  افزوده را فراهم کرده است. 

مشغول برداري کشور دن در حال بهرهنفر در معا84922مجموعا 

نفر کارگران ساده،  20261که از این تعداد  اندبودهبه کار

نفر  4860ها،  نفر تکنسین 3283نفر کارگران ماهر، 24236

نفر  17941نفر شاغالن امور حمل و نقل و  14342مهندسین، 

  .اند شاغالن امور اداري و مالی بوده

ارگیري از معادن کشور اعالم کرد که مرکز آمار ایران در آخرین آم

درصد از کل شاغالن در بخش معدن را زنان تشکیل  1.2حدود 

شاغل در بخش معدن  528هزار و  84می دهند، به طوري که از 

  نفر زن بودند. 79معادل یک هزار و  1390در سال 

نتایج آمارگیري از معادن در حال بهره برداري کشور در سال 

نفر شاغل زن در  79از مجموع یک هزار و نشان داد  1390

 301معادن کشور، بیشترین نفرات در معادن سنگ آهن به تعداد 

نفر،  125نفر، سنگ مس با  146نفر، معادن شن و ماسه با 

نفر مشغول  95نفر و سنگ تزئینی با  96استخراج زغال سنگ با 

  اند.به کار بوده

  

  

  

  

  

  

آمار ایران از مجموع زنان در عین حال به استناد گزارش مرکز 

 758نفر در بخش تولیدي و  321شاغل در بخش معدن تعداد 

جالب است بدانیم  نفر در بخش غیرتولیدي مشغول به کار بودند.

پذیرش بانوان را در رشته  1389نظام آموزش عالی از سال که

  )2ه است. (معدن منع کرد

و دستمزد ي آمار منتشره توسط سازمان آمار حقوق در چکیده

آمده است و مطابق  "جبران خدمات شاغالن"کارگران با اصطالح 

با آن میزان دستمزد و حقوق پرداختی به کارکنان معدن در سال 

  اند.  درصد افزایش داشته21.1یعنیمیلیارد ریال  1541مبلغ91

سرانه جبران خدمات شاغالن معادن بخش عمومی در سال 

حدود  1390ل و درسال میلیون ریا 130.4، حدود 1391

میلیون ریال بوده است که به این ترتیب افزایشی معادل 124.5

سرانه جبران خدمات شاغالن بخش .درصد داشته است4.7

میلیون ریال و درسال  95.2، حدود 1391خصوصی در سال 

افزایش  درصد24.6میلیون ریال بوده است که  76.4حدود  1390

میزان افزایش بین ارزش افزوده  مقایسه ي ساده اي .داشته است

معدن  "گویند:و دستمزدها گویاي همه چیز است. در اصطالح می

"مساوي است با ارزش افزوده.

گذاري معادن در حال بهره برداريارزش سرمایه

 1391گذاري معادن در حال بهره برداري در سال ارزش سرمایه

  .درصد افزایش داشته است 40، 1390نسبت به سال 

، مبلغ1391گذاري درسال میلیارد ریال سرمایه 8607ز کل ا

آالت، ابزار و و سایل کار با میلیارد ریال مربوط به ماشین 5964

میلیارد  151میلیارد ریال مربوط به وسایل نقلیه،  474دوام، 

میلیارد ریال  1529ریال مربوط به لوازم و تجهیزات اداري، 

میلیارد ریال  112ون زمین)، (بدمربوط به ساختمان و تأسیسات

میلیارد ریال مربوط به توسعه و اکتشاف،  317به راه اختصاصی، 

 40اي و باالخره  میلیارد ریال مربوط به نرم افزارهاي رایانه 20

که   گذاري بوده استمیلیارد ریال مربوط به سایر موارد سرمایه

، 1391سال در شود و جبران خدمات کارکنان را هم شامل می

میلیون ریال و 1267.6وري نیروي کار در بخش عمومی بهره
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میلیون ریال بوده  815.1وري نیروي کار در بخش خصوصی بهره

درصد افزایش در بخش عمومی و  47.4نشانگر است که 

)3(د افزایش در بخش خصوصی است، درص54.9

همان طور که در آمارها مشخص است میزان دستمزد و حقوق 

 درصد افزایش داشته در حالی که بهره وري  24.6ها کارگران تن

درصد در بخش خصوصی 54.9درصد و  47.4در بخش عمومی 

درصد و در   81.4داشته و ارزش افزوده در بخش عمومی افزایش

افزایش داشته است. 46.3بخش خصوصی

  منابع

  خبرگزاري مهر-1
http://www.shafaf.ir/fa/news/177730/98%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-
%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C

2- http://www.entekhab.ir/fa/news/158008/1079-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معادنسازي  خصوصی

 92در سال ي مرکز آمار ایرانمطابق با آخرین آمار منتشره

درصد کل معادن  98معادن تحت مالکیت بخش خصوصی به 

آمار اعالم شده از سوي وزارت صنعت، برمبناي رسیده است. 

سازي در بخش معدن و  خصوصی 92معدن و تجارت در سال 

مانی را به همراه داشته؛ هزار میلیارد تو26صنایع معدنی درآمد 

رقمی که موجب شد تا این بخش عنوان پیشتاز در 

و اعالم شد که باید این روند  سازي را از آن خود کند خصوصی

)1ها و معادن باقیمانده نیز خصوصی شوند.( ادامه یافته و شرکت

نیز ادامه داشته است.  93سازي در بخش معدن در سال  خصوصی

امکان حضور بخش خصوصی در معادن به جز  77تا پیش از سال 

معادن شن و ماسه وجود نداشت و مالکیت معادن در اختیار 

قانون معادن تغییر کرد و به این طریق این در این سال . دولت بود

معدن حضور  امکان براي بخش خصوصی به وجود آمد تا در بخش

  . پیدا کند

هاي  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص واگذاري

سازي از سال  گوید: خصوصی صورت گرفته در بخش معدن، می

در کشور مطرح شده و پیشتاز این امر، بخش معدن و  1381

تا پایان  )2(صنایع معدنی بوده است؛ به طوري که در ایمیدرو
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میلیارد تومان واگذاري صورت گرفته  هزار 26حدود  1392سال 

  .است

به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی طی این مدت 

درصد و صنعت  100سازي در صنایع فوالد و مس  خصوصی

درصد صورت گرفته است. وي اظهار کرد:  50آلومینیوم 

  است. سازي قابل توجهی در بخش معدن رخ داده خصوصی

اي پایانی دولت دهم سرعت ه سازي معادن در ماه خصوصی

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع در ابتدا بیشتري گرفت. 

ناظر .بود معدنی ایران (ایمیدرو) کامالً مخالف چنین واگذاري

سازمان  کرد کهاظهار در این رابطه مجلس در شوراي عالی معدن 

ایمیدرو با چنین واگذاري کامالً مخالف است زیرا رئیس این 

ان باید در این واگذاري نقشی داشته باشد و چون ریاست سازم

دار شد، قطعاً با این سازمان به تازگی چنین مسئولیتی را عهده

  )3(کم و کیف قضیه تا حدودي ناآشناست از این رو مخالف است. 

ها به دلیل صیانت از اموال عمومی نیست فقط از  پس این مخالفت

  ده است. این روست که نقشش نادیده گرفته ش

اولویت ایمیدرو "مدیره ایمیدرو گفت:کمی بعد رییس هیاتاما 

گذاران هاي معدنی ابتدا سرمایه گذاري در طرحبراي سرمایه

داخلی، سپس سرمایه ایرانیان مقیم خارج و پس از آن 

در دیدار و مذاکره با چند نفر از . ..گذاران خارجی استسرمایه

محل ایمیدرو انجام شد، استقبال گذاران خارجی که در  سرمایه

هاي معدنی ایران انجام گرفته  زیادي براي سرمایه گذاري در طرح

هایی نیز حاصل و توافقنامه هم امضا شده  و در برخی موارد توافق

است که از جمله آنها می توان به اجراي طرح الکترود گرافیتی و 

میدرو در آلومینیوم جنوب به عنوان نخستین پروژه بزرگ ایطرح

اجراي هفت طرح فوالدي استانی  ...منطقه ویژه المرد اشاره کرد

درصدي ایمیدرو 35درصدي بخش خصوصی و 65با مشارکت که 

انجام شود. همچنین می توان به انتشار فراخوان طرح احداث 

هاي معدن سنگ آهن جالل آباد اشاره کرد  کارخانه فرآوري باطله

ي مشارکت در این طرح اعالم گذار داخلی براسرمایه 44که 

  آمادگی کردند. 

هاي اکتشافی را  ایمیدرو اجراي طرحاز سوي دیگر اعالم شد که 

هاي خود قرار داده  به منظور توسعه بخش معدن در اولویت برنامه

هاي اکتشافی، قراردادي را براي  و براي سرعت بخشیدن به فعالیت

منطقه سنگان با  هزارکیلومترمربع از12اکتشاف معادن در سطح 

بانک ملت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور امضا 

کرده است. همچنین قرار است در آینده نزدیک در منطقه سراوان 

کیلومترهزار30از گوادر تا خراسان رضوي در وسعتی به میزان

مربع کار اکتشافی با مشارکت بخش خصوصی انجام شود. با 

ی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی ها بخش اجراي این طرح

کشور تامین خواهد شد. همچنین طرحی در ایمیدرو آماده شده 

هزارکیلومترمربع کار 200که بر اساس آن باید تا پایان سال آینده 

اکتشافی در کشور انجام شود. اولویت در این طرح نیز اکتشاف در 

  )4(مناطق پرپتانسیل و داراي اکتشاف اولیه است. 

سازي  البته برخی مسووالن هم مخالف این نوع خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خواهان توقف هستند. 

واگذاري تا زمان بازگشت ثبات اقتصادي است و گفته است: در 

شودمیبرندهھاشرایط فعلی هر فردي به نوعی در این واگذاري

درصد قیمت پرداختی  200تا 100ارزشباايآوردهباددرآمدو

هم اکنون نظام چند نرخی ارز در جامعه حاکم ...خواهد داشت

مساوياياست و به همین دلیل دسترسی به ارز ارزان براي عده

گرفتن در سرچشمه رانتی است که ممکن است فساد را در  قراربا

  )5(.اقتصاد به همراه داشته باشد

هاي گذشته مجوزهاي  لزاده طی سا هاي نعمت اساس گفتهبر

گونه تخصص  زیادي در بخش معدن به صورت رانتی و بدون هیچ

هاي آنها واگذار شده  اي به افراد بانفوذ یا اعضاي خانواده و پیشینه
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٦ي صفحه

گونه هزینه و حتی فعالیتی پس از  است. رانتی که بدون هیچ

گذشت مدت کوتاهی سود مالی کالنی براي دارنده مجوز به همراه 

ه این ترتیب که یک فرد بانفوذ با دریافت مجوز یک معدن دارد. ب

رساند یا  بکر پس از مدتی مجوز را با قیمت باالیی به فروش می

  شود. که در استخراج آن شریک می این

طور قطع رانتی که در این بخش از اقتصاد کشور وجود دارد  اما به

 مجوزي که از سوي وزیر صنعت باطل شده150به این مورد یا 

شود چرا که بررسی مجوزها و تعداد معادن فعال و  خالصه نمی

دهد که بخش بزرگی از معادن کشور  غیرفعال کشور نشان می

افراد . اند  برداري نرسیده پس از دریافت مجوز به مرحله بهره

زیادي بدون زحمت و صرف هزینه فقط با در دست داشتن رانت 

از معادن را در اختیار برداري  اي مجوز بهره اطالعاتی و رابطه

سال معدن را به قیمتی بسیار گزاف به ماه تا یک6گرفته و بعد از 

تا  85هاي  دهد در سال آمارها نشان می .افراد دیگر واگذار کنند

چهارم آنها  درصد از معادن کشور یعنی یک 25طور میانگین  به 91

  )6("شود. غیرفعال بودند که رقم باالیی محسوب می

هاي  سازي  معادن همراه با رانتخصوصیها  م این سالدر تما

اي  مند بودند به گونهاطالعاتی که خواص از آن بهرهاقتصادي و

هایی  از بخش خصوصی که از این خوان  که حتا گروه هبود

نصیب مانده بودند به صدا در آمدند. اتاق بازرگانی و گسترده بی

اي  در بیانیه 91ال صنایع و معادن و کشاورزي ایران اواخر س

قانون اساسی تا زمان  44هاي اصل  خواستار توقف واگذاري

.بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شده بود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران با اعالم 

هاي اصل  دالیل درخواست فعاالن اقتصادي براي توقف واگذاري

اقتصادي، گفته بود: در قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات  44

ها برنده شود و  شرایط فعلی هر فردي که به نوعی در این واگذاري

درصد  200تا 100اي با ارزش  اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده

  ) 7(.قیمت پرداختی خواهد داشت

شناسی کشور و فعال سابق سازمان زمین انکارشناس یکی از

: گویدمی ،ن معترض استبه شیوه واگذاري معاد کهبخش معدن 

مثالعنوانبهاستروبهروابهاماتیبامعادنبرخیواگذاري

گل گهر مشخص  وچادرملوآهنسنگسرچشمهمسمعدن

نشد که به چه اشخاصی واگذار شد و کیفیت واگذاري آن چگونه 

برداريسازي مدعی است که ما حق بهرهسازمان خصوصی ...بود

براي چنین ... نیستگونهاینکهحالیدرکنیممیواگذاررا

مربوطمعادناماکنندواگذاري یک شرکت را در بورس مطرح می

کنندمیواگذاررامعادنآنسپسوآیدنمیھاارزیابیدرآنبه

...)8(  

سازي انتخاب شد اي که در این دوره براي خصوصیشیوه

امکان برآورد  ي معدنی) عمال(واگذاري از استخراج تا فروش ماده

برد. معادن و نظارت بر میزان استخراج و فروش را از میان می

بزرگی چون چادر ملو، گل گهر و مس  و ...  بدون تشریفات 

قانونی و به این ترتیب واگذار شدند. 

هاي عمومی صداي  این گونه چوب حراج زدن به اموال و دارایی

را هم در آورد. وي رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 

چنانچه این شرایط لحاظ نشود، به اسم "خاطرنشان کرده بود: 

اي  که عدهگیرد، در حالی ها صورت می بخش خصوصی واگذاري

کنند،  المال دسترسی پیدا می هاي ملی و بیت خاص به این دارایی

المال را نباید به ثمن بخس  هاي عمومی و بیت بنابراین دارایی

)9(".فروختناچیز)(بهاي اندك و 

هایی هستند که به طور شرکت ،بخش بزرگی از این خواص

اند.هاي اطالعاتی وابستهمستقیم یا غیر مستقیم به سپاه و ارگان

بزرگترین معادن طالي  "آقدره"و  "زره شوران"معادن طالي 

آیند که صاحبان اصلی معدن ایران و خاورمیانه به حساب می

یري و برادرش مجید نیري از اعضاي سابق حاجی عباس ن"آقایان 

  )10(.هستند "سپاه پاسداران

شرکت مهر اقتصاد ایرانیان که وابسته به سپاه است و   

اش در خرید معدن سرب و روي انگوران سبب شد که رسوایی

موضوع واگذاري معدن انگوران در دولت مزایده باطل شود.

زایده گذاشته شد و اولین بار این معدن به م .گذشته مطرح شد

معدن به برنده  ندادند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی اجازه 

مزایده برسد و مزایده باطل اعالم شد. بار دوم هم موسسه مهر 

و با رسوایی بزرگی اقتصاد ایرانیان سهام اصلی این معدن را خرید 

سومین بار در نخستین سفر استانی باز هم مزایده باطل شد. 

نشان قول داد سهامی  نژاد به زنجان او به مردم ماه مديمحمود اح

به مردم این منطقه اهدا کند که  استرا که در اختیار دولت 

بار آخر هم قرار شد معدن به .هرگز این موضوع اتفاق نیفتاد

کنسرسیومی متشکل از فعاالن صنعت روي واگذار شود که این 

گذارد که بر  عدن نمی. سود سرشار حاصل ازاین ماتفاق هم نیفتاد
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معدن سرب و روي انگوران در روي تقسیم آن به توافق برسند. 

ترین تولید کننده سرب و روي ایران و نیز  استان زنجان بزرگ

ترین معدن سرب و روي خاورمیانه است. این معدن داراي  بزرگ

باز این باز و بخش زیرزمینی است که ذخیره بخش روبخش رو

  )  11(.تن برآورد شده استمعدن هشت میلیون 

هاي به اصطالح  داران و غارتگران اموال مردم به روش اما سرمایه

کنند و از هر طریق درپی کسب  سازي اکتفا نمی قانونی خصوصی

هایی در  اي هستند. هر از چند گاهی افشاگري سودهاي افسانه

ها منتشر  مورد فساد و سوءاستفاده در واگذاري معادن در رسانه

هاي غیرقانونی،  ها و فسادها از واگذاري شود. این سوءاستفاده می

هاي بیش از حد، تقلب در مزایده و...  گرفته تا فروش ارز  برداشت

هاي صادراتی  حاصل از آن در بازار آزاد و کم نوشتن وزن سنگ

شود. به چند مورد از  براي کمتر پرداخت گمرگ و... را شامل می

  ي خروار است.  شت نمونهکنیم. م ها اشاره می آن

معدن انگوران

از (شرکت مهر اقتصاد ایرانیان، توسعۀ معادن روي ایران"

خرید  معدن سرب و ي مزایده در که)هاي اقماري  سپاه شرکت

شرکت کرد  و 1388مرداد  11در روي انگوران در استان زنجان

میلیون دالر خرید. پس از انجام  186این معدن  را به مبلغ 

میلیارد  1ش واقعی این معدن معامله، کارشناسان اعالم کردند ارز

حجم این سوءاستفاده به حدي بود که  امام )  12(.دالر بوده است

انگوران را "هاي جمعه با عصبانیت گفت:  جمعۀ زنجان  در خطبه

حتا برخی نمایندگان خواستار  "کردید بهتر بود! مجانی واگذار می

بررسی  واگذاري این معدن در مجلس شدند. 

عالی پس از انجام تحقیقات افشا کرد که هر سه دیوان محاسبات 

خریدار معدن انگوران، یعنی شرکت تهیه و تولید روي، شرکت 

ن، در واقع عضو یک اپاسارگارد، و شرکت توسعۀ معادن روي ایر

اند. روزنامۀ اعتماد گزارش داد شرکت توسعۀ معادن روي خانواده

از  درصد70سهام شرکت تهیه و تولید روي و  درصد100ایران 

بقیه سهام  درصد30سهام شرکت پاسارگاد را در اختیار دارد، 

گذاري مهر اقتصاد ایران پاسارگاد نیز متعلق به شرکت سرمایه

است. تحقیقات دیوان عالی محاسبات همچنین فاش کرد که 

هاي درخواست مزایده از سوي سه شرکت مختلف با  حتی فرم

  )13(خط نوشته شده بودند. یک دست

سبب شد که دیوان محاسبات فوراً ناشی از این افشاگري رسوایی 

  .را باطل اعالم کردمعدن انگوران مزایده 

ها باید در مزایده صورت گیرد. طبق تعریف  معموال این واگذاري

گیرد که تقاضا براي کاال بیشتر از مقدار  مزایده زمانی شکل می

ردن کاال با دهندگان براي به دست آوموجود است و پیشنهاد

مجسم کنید که سه شرکت وابسته به  .کنند یکدیگر رقابت می

کند.  سپاه در یک مزایده شرکت کنند هر کدام که ببرد فرقی نمی

تواند  حتا اگر مزایده هم واقعی باشد کدام شرکت یا سازمانی می

  رقابت کند؟ قدرتمند با یک نهاد نظامی 

م مساله را از زبان یکی ه هاي اقتصادي و اطالعاتی رانت مورددر 

عضاي  هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ااز 

یکسري بوروکراسی غیرضروري به وجود آمده و "خوانیم: آهن می

بردار واقعی و محدوده معدنی دار و بهرهباعث شده بین معدن

هاي فاصله ایجاد شده و این فاصله باعث بروز رانت و سوءاستفاده

  ".ودمتعدد ش

کسانی وارد گود شدند که در کار معدن نبودند و "وي ادامه داد: 

شدند، آنها این مجوزها را به شکل اوراق  دالل محسوب می

توانستند آن را به دیدند که قابلیت فروش داشت و میبهاداري می

هاي صنایع و معادن، پول نزدیک کنند. در حالی که در سازمان

هاي اداري ساده هستند که یک این مجوزها، یک سري نامه

تواند آن را صادر کرده و بعد از این امضا آن برگه مانند  کارمند می

همین امر باعث شده که هر از  ..کند.اوراق بهادار ارزش پیدا می

بردار یا محدوده معدنی اجحافی صورت چند گاهی در مورد بهره

  "بگیرد یا حق و حقوق دولتی یا خصوصی پایمال شود. 

اي خاص برنده شوند یکی تعیین شرایط به شکلی که فقط عده

  اندازي به اموال عمومی است.دیگر از شگردهاي دست

هاي  رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن به روش

معمول در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا مرسوم 

احت مثال کند با مس اي را درخواست می است که فردي، محدوده

کیلومتر مربع و دولت نیز با قبول درخواست، به او یک فرصت 20
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٨ي صفحه

بردار مطالعات الزم را براي اکتشاف و دهد تا بهره یک ساله می

بهره برداري انجام دهد و اگر در این مدت به نتیجه نرسید 

بردار خصوصی گیرد. ضمن اینکه بهره بالفاصله محدوده را پس می

مربع مبلغی باید به دولت بپردازد لذا بهره به ازاي هر کیلومتر 

کند قبل از درخواست و اظهار محدوده، مطالعاتش  بردار سعی می

اش را کم کند تا کمتر را انجام دهد و کیلومتر محدوده درخواستی

  . اما در ایران این طور نیست.زیان کند و به سود بیشتري برسد

نگ آهن که خصوص معادن سه اختالف بر سر تصاحب معادن ب

(به دلیل صادرات و قیمت باالي جهانی) طرفداران زیادي دارد،

هاي مالی شده  سبب افشاي جزییات برخی از این سوءاستفاده

  است.  

 میلیاردي به 400فساد واگذاري معدن چادرملو تحت عنوان 

اي انجام  یکی از این موارد است. مزایده به گونهها رسید.  رسانه

و نیم دالر براي هر تن برنده شد در حالی  49شده که پیشنهاد 

  )14دالر بود.( 130قیمت جهانی آن حدود  که

به عنوان "گفت: در این مورد، عضو کمیسیون اقتصادي مجلس 

گذارند  کنند و شرط می مثال مزایده یک میلیون تن را برگزار می

بنابر این تنها  .روز پرداخت شود 10که باید پول آن ظرف مدت 

ن رابطه افرادي برنده این مزایده شده اند که با مسئوالن معد

اند، هرگز پول آن دارند و البته هر بار که این مزایده را برنده شده

را پرداخت نکرده اند بلکه به عنوان مشتریان خوش حساب، پول 

با  ويرا به مرور زمان و پس از فروش سنگ آهن پرداخته اند. 

دالر باال  140تا  100اعالم اینکه سنگ آهن در بازار جهانی بین 

این در حالی است که این مشتریان :شود، ادامه دادو پایین می

  دالر قرارداد  50خوش حساب سنگ آهن را به قیمت کمتر از 

  

  

  

  

  

بندند. عضو کمیسیون اقتصادي با اشاره به اینکه به محض باال  می

کنند که سنگ آهن را  رفتن سنگ آهن، برندگان مزایده تقاضا می

وقتی سنگ آهن به مرز  ...دبیشتر و به سرعت به آنان تحویل دهن

کنند که کل سنگ آهن را  رسد، آقایان تقاضا می دالر می 130

یک باره به آنان تحویل دهند که مالکان معدن نیز به بهانه 

دهند و یک باره  این کار را انجام می "مشتري خوش حساب"

رود، اما به  سود کالنی به جیب این دو مشتري ثابت معدن می

سنگ آهن پایین بیاید، همین مشتریان  محض اینکه قیمت

کنند درصد سودشان پایین آمده،  خوش حساب که احساس می

شود و  کنند و دوباره مزایده دیگري برگزار می ترك مزایده می

تر و البته سودي به  همین آقایان دوباره مزایده را با قیمت پایین

  ".شوند مراتب بیشتر از گذشته برنده می

تا  50آهن باید بین  اینکه درصد خلوص در سنگوي با اشاره به 

ها باشد، نه تنها  تر از این باشد، افزود: اگر درصد خلوص پایین 60

ها براي خرید آن رغبتی ندارند بلکه صادارت آن نیز مشکل  کشور

 60آهن با خلوص  شود که آقایان سنگ دارد. اما مشاهده می

فروشند که  یدرصد م 50آهن با خلوص  درصد را به جاي سنگ

  افتد! معلوم نیست این اتفاق چرا و چگونه می

ي دیگري در امر فروش و صادرات مواد معدنی به سوءاستفادهوي 

این افراد به جاي اینکه دالرهاي ناشی از "کند که: اشاره می

فروش سنگ آهن را به بانک مرکزي منتقل کنند و از آن طریق 

ترفندي سوال برانگیز، دالرها  وارد نظام بانکی سالم بانکی شود، با

فروشند که از این طریق  را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت باال می

  )15("کشند. بازار ارز را نیز به چالش می

مدیرعامل اسمیران که یکی از دوبرنده مزایده معدن چادرملو اما 

قرار گرفت پرونده گان مجلس نمایندیکی از بود و مورد اتهام 

ه معدن چادرملو را یک توطئه دانست که از سوي یکی سازي علی

از بدهکاران بزرگ این شرکت صورت گرفته است. وي مدعی شد: 

این شخص از شرکت اسمیران و چندین سازمان و نهاد و مردم 

میلیارد تومان کالهبرداري کرده و براي ما پیغام  400عادي 

ید تا ما هم فرستاده که از پیگیري حقوقی این پرونده دست بردار

این پرونده را بایگانی کنیم. وي با اشاره به اینکه اسناد و مدارك 

جلسه وکیل این فرد کالهبردار و نماینده میانه و دو خبرنگار از 

ادامه داد: ما تنها  یک خبرگزاري در یک هتل ضبط شده است

مشتري معدن چادرملو نیستیم و در خیلی از معادن و حتی 
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شویم و عملکرد ما در این دو بخش با  ها می بورس برنده مزایده

ارائه اسناد و مدارك شفاف است. همچنین مدیرعامل معدن 

چادرملو در خرداد امسال در گفت وگویی به این ادعاها در 

خصوص برخی مسائل مطرح شده در مورد مزایده فروش سنگ 

آهن صادراتی این شرکت در سال گذشته اظهار کرد: مزایده سال 

براي فروش یک میلیون تن سنگ آهن دانه بندي شده، گذشته 

برگزار شد که آگهی آن در روزنامه و همچنین سایت شرکت 

شرکت براي خرید اسناد  12منتشر شد. وي با بیان اینکه حدود 

شرکت، پیشنهاد  5یا  4مزایده اقدام کردند، افزود: در نهایت 

خرید سنگ قیمتی خود را ارائه کردند که شرکت اسمیران براي 

آهن دانه درشت و شرکت شهداب یزد براي خرید سنگ آهن 

هاي حاضر در  ریزدانه برنده شدند. وي با بیان اینکه شرکت

ها نیز با  هاي داخلی بودند، گفت: یکی از شرکت مزایده، شرکت

  ".شریک خارجی خود در این مزایده حضور داشت

  خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل... تو

: یکی از آخرین واگذار شد» س.الف«عدنی که به خانم مو اما

ها در این مورد است:  افشاگري

 10واگذاري معدن "ي وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره

جمهور  به معاون اول رئیس "میلیاردي به نام همسر مدیر دولتی

درخواست صدور پروانه ده است:منوشت در این نامه آ اي نامه

به نام خانم  1381ماه  در مورخ هشتم آباناکتشاف این معدن 

در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت » س.الف«

شود که حسب اطالعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان  می

در تاریخ  ...است. » ع .م«قراردادي طرح سنگان به نام آقاي 

 به نام ایشان صادرسنگ ساختمانی پروانه اکتشاف  14/7/82

مادهاکتشافدرخواستمتقاضی14/6/83مورخدر گردد و می

موافقتمورد22/6/83تاریخدرکهنماید میرا) آهن سنگ(دوم

درهمچنین. گیرد میقرارخراسانوقتمعادنوصنایعسازمان

 750گواهی کشف محدوده یاد شده با ذخیره 30/9/85تاریخ

  . ودش میصادر هزار تن به نام خانم س الف

عالی  شوراي 93نهایتا موضوع در جلسه مورخ پنجم خردادماه 

شود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع  معادن مطرح شده و مقرر می

برداري  از طریق مراجع قضائی توسط ایمیدرو، ادامه روند بهره

معدن یاد شده با رعایت مقررات ذیربط به حالت عادي درآمده و 

ه فعالیت خود ادامه دهد و رأي شورا برداري ب دارنده پروانه بهره

به استان ابالغ شد.  93اي در مورخ چهارم مردادماه  طی نامه

همزمان ایمیدرو مکلف شد که براي احقاق حق و حقوق خود از 

.طریق مراجع قضایی اقدام کند

در قانون معادن تاکید شده که کارکنان الزم به ذکر است که 

هاي معدنی شرکت  نند در فعالیتتوا رسمی و وابستگان آنها نمی

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده  اي عضیکی از اکنند. 

نام مدیران و  برخی معادن دولتی به افشا کرد کهتایباد 

هایشان ثبت شده است که این تخلفات در دولت گذشته و  خانواده

  دولت فعلی ادامه دارد. 

بین صاحبان آن اختالفی البته این مساله هم موقعی افشا شد که 

ي  پیش آمده است. دستور تعطیلی معدن صادر شد. اما قوه

قضاییه اعالم کرد که این کار غیرقانونی است و وجاهت قانونی 

ي قضاییه  آغاز به کار آن صادر شد. قوهندارد  و سپس دستور

فقط به اختالف صاحبان آن وارد شد و اصل قضیه را که اصوال 

 .ن غیرقانونی بوده، کامال نادیده گرفته استواگذاري این معد

صاحبان معدن علیه وزارت صنایع  حتما از سوي البته شکایت 

ي قضاییه پیگیري خواهد شد. باالخره از بخش خصوصی باید  قوه

  حمایت کرد؟! 

سال چه ثروتی از  12توان تصور کرد که در طی این می 

خصوصی هاي  این معدن به غارت رفته است و به حساب

گذاران واریز شده است. این نماینده مجلس  این سرمایه

مدتی که معدن تعطیل بود افراد زیادي را در "عنوان کرد:

واسطه کردند که ما حاضریم نصف این معدن را به روستائیان 

ماالیت خود ادامه دهد که فعمعدناینتاواگذار کنیم 

قانونییامعدناینکهگفتیمونپذیرفتیمراپیشنهاداتاین

)16(".شودبررسیبایدکهغیرقانونییااست

شناسی رییس انجمن زمینظاهرا این مساله عمومیت دارد. 

با توجه به اینکه "گفت: شناسی ایران در همایش زمیناقتصادي 

تواند معدن ثبت کند، در  بر اساس قانون هر شهروند ایرانی می

دار ثبت به نام بانوان خانه درصد معادن کشور 80شرایط فعلی 

  )17(".شده که اصال خودشان هم از این مساله خبر ندارند
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معدن سنگ آهن  در سه میلیارد تومان31دیگري به مبلغتخلف 

رئیس افشا شد و  هاي اسدآباد و مالیراستان همدان در شهرستان

اضافه  ي پرونده در زمینه 3سازمان صنعت و معدن از تشکیل 

  ) 18.(خبر داد این استانز معادن سنگ آهن برداشت ا

در کنار ها به نابودي معادن منجر خواهد شد.   این اضافه برداشت

این برداشت بی رویه و صادرات سنگ آهن، و انتقادهاي مطرح 

موضوعات دیگري مانند تالش برخی صادرکنندگان و  شده،

آهن  تولیدکنندگان براي کم نشان دادن آمار وزنی و ارزش سنگ

کنند با استناد به کاهش نرخ  صادراتی نیز وجود دارد که سعی می

سنگ آهن در بازار جهانی، عوارض و حقوق گمرکی کمتري را 

   .بپردازند

اي به جاي واریز  از سوي دیگر، به گفته یک نماینده مجلس، عده

دالرهاي حاصل از صادرات معدنی به حساب بانک مرکزي، دالرها 

هاي باال فروخته  خاصی وارد بازار ارز کرده و به نرخ را با ترفندهاي

)19. (اند و در نتیجه رانت قابل توجهی را ایجاد کرده اند

مجلس بخشی از این  90در کمیسیون اصل  92در بهمن 

با بیان مطرح شد. وي معادن استان مرکزي  ها در  خواري ویژه

برگه  صدور، ها از معادن استان مرکزي  اضافه برداشتاینکه

اي و در ارقام فراوان توسط  خروج سنگ از معدن به صورت فله

هیچ حساب و کتابی در بخش استخراج  سبب شده که اداره کل 

یک فساد چند میلیاردي در این بخش در  ومعادن نداشته باشیم، 

حال انجام است، متاسفانه برخی از صاحب منسبان کشوري هم از 

و)20...(اندبه این مسئله آلوده شدهرانت قدرت استفاده کرده و 

)21(

ها پاسخ و توجیحی در این باره صورت گرفته  البته از سوي معدنی

است. درست مانند توجیهاتی که در مورد فروش نفت و ماجراي 

  گرفت.  بابک زنجانی قبل از دستگیري و ... صورت می

مهم ت مدیره انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه نکته اعضو هی

هاي آن است که قیمت فروش سنگ آهن در بسیاري از مزایده

و نیم  49(هاي جهانی این محصول  برگزار شده نزدیک به قیمت

بوده است، افزود: همین ؟!)دالر است 130دالر خیلی نزدیک 

هاي صادرکننده سنگ آهن را نیز  موضوع اعتراض برخی شرکت

ت فروش سنگ آهن به دنبال داشت که به دلیل نزدیک بودن قیم

هاي جهانی، عمال حاشیه سود  معادن بزرگ به قیمت

   .صادرکنندگان به شدت کاهش یافته است

او افزود: همچنین موضوعاتی نیز در رابطه با چگونگی انتقال پول 

سنگ آهن صادراتی به داخل کشور مطرح شده که باید بگویم 

هاي  یمواقعیت این است که در مقطع مورد اشاره به دلیل تحر

هاي نقل و انتقال ارز، امکان جابجایی این  خارجی و محدودیت

هاي بزرگ  شرکت و وجوه از طریق سیستم بانکی وجود نداشت

سنگ آهنی ارز صادراتی خود را به صورت پایاپاي به فروشنده 

 .دهند تا صرف خرید تجهیزات خارجی شود خارجی تحویل می

)22(  

هاي آن  و حاشیهاز معدن کالن  يجالب است در حالی که سود

که این چنین بر سر آن کشمکش و دعوا صورت  شود حاصل می

بسیار  ي گلهباز هم اما کارفرمایان و صاحبان معدن  گیرد،می

  !؟ برند دارند از این که سود کافی نمی

در شرایط کنونی "گوید: یکی از فعاالن بخش معدن می

د میلیارد پول گذاري در معدن در کشور یعنی شما چنسرمایه

خود را به صورت تراول از باالي یک کوه به زمین بریزید و بعد 

ها را با سختی از سطح کوه جمع  تالش کنید تا دانه، دانه تراول

  ) 23(  ؟!"کنید

ها ، افزایش چندین  گذاران مشکالتی مانند تحریماین سرمایه

گاز و هاي آب، برق و  هاي استخراج و افزایش هزینه برابري هزینه

  دانند.  حمل و نقل و دستمزد نیروي کار و... را دلیل این مساله می

مردم فقربرسوارمعدن طالی آقدرهمالکان کارخانه و"
مقامات من جمله انتساب خود به بامنطقه و

چپاولی سھمگین به اکبرھاشمی رفسنجانی تاراج و
خوراک خاک ورودی کارخانه را که راه انداخته و

کردمیساعت تجاوزتن بازای ھر٧٠الی٦٠نبایستی از
افزایش باساعت رسانده وتن در١٦٠الی١٥٠به

غارت نواحی پرعیارزمینه تخریب و غیرقانونی تناژ
فی تولید طالسال فعالیت و٨درورده وبوجودآمعدن را

که حالیفراھم درسال را ٢٠حداقلتولیدوالواقع سود
صفر زیرمدارسال در٨اینامکانات کارگران درمقرری و

پساب این یعنی جاری ساختن چندین برابربوده و
  "...سیانور برپیکره ی طبیعتاسید وصنعتی ھمراه با

وقت دن آقدره به رییس جمھوربخشی از نامه کارگران مع
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کنند که دل هر انسانی به  آن چنان این مشکالت را بیان میو

و  "بدبخت"گذاران آید و دلش به حال این سرمایهدرد می

سوزد!! البته نباید از نظر دور داشت که  می "بیچاره"

خاص باید از این چرخه کنار روند تر و غیر گذاران کوچکسرمایه

  تا جا براي بزرگترها باز شود.

سازي به فکر آنان هست.  از اما نباید نگران بود. سازمان خصوصی

اي با امضاي تفاهمنامه سه جانبه"طرف رییس ایمیدرو اعالم شد:

که اخیرا بین سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی 

هاي معدنی و  گذاري فعالیتبیمه سرمایه ایران (ایمیدرو)، صندوق

گذاران، که برطرف کردن نیازهاي سرمایهبانک ملت امضا شد، 

معادل دوهزارمیلیاردریال تسهیالت براي خرید برمبناي آن 

از سوي  گیرد.ماشین آالت معدنی در اختیار معدنکاران قرار می

به نوع معادن درصد نیز بسته 10اي بین دو تا ایمیدرو یارانه دیگر 

  )4(و راهبردي بودن آن براي معدنکاران در نظر گرفته است. 

ي دولت هر ساله هر ساله با مخالفت  تعیین بهره مالکانه در بودجه

بهره  گذاران خصوصی بخش معدن روبرو بوده است.  سرمایه

برداري از امتیاز منابع داراي  مالکانه مبلغی است که به منظور بهره

(براي نمونه حق استخراج از معدن) یا براي بهره  ارزش اقتصادي

گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوي و حق تکثیر(کپی رایت)، 

حق امتیاز، نشانه تجاري و یا دانش فنی و تکنولوژي به دولت یا 

  .شود مالک پرداخت می

درصد بود که از طریق شرکت  5/12قبل از انقالب بهره مالکانه 

شد. در آن زمان شرکت نفت  دولت پرداخت مىملى نفت ایران به 

هزار بشکه در روز دارنده نفت بوده است. نفت  400در حدود 

ایران در اختیار کنسرسیوم بوده و آنها مکلف به پرداخت بهره 

مالکانه، مالیات، مالیات مخصوص (پس از افزایش قیمت با دستور 

نفت  ها وقتى وارد شرکت ملى بودند. همه این پولشخص شاه

کرده و بقیه به خزانه  درصد برداشت مى1شده، شرکت  ایران مى

)25(.شده است دولت واریز مى

اعتراض گسترده فعاالن افزایش بهره مالکانه ها تمام این سالدر

  را  به دنبال داشت. بازار سرمایه 

ي مالکانه معادن در مجلس مطرح که افزایش بهره 87در سال 

معادن به عنوان انفال در اختیار که شد، و تحت این عنوان 

میلیارد تومان 500غ این افزایش حدودمبل.حکومت اسالمی است

تعیین میزان  اعالم کرد که وزیر صنایع و معادن .برآورد شده بود

ایع است و ما در سال نبهره مالکانه معادن از اختیارات وزارت ص

ن نخواهیم گونه افزایش نرخی براي بهره مالکانه معاد هیچ 87

داشت. وي اضافه کرد: با فرض پذیرش این مساله آیا باید حقوق 

میلیارد تومان افزایش 500به  40باره از  بخش معدن به یک

  )26؟(یابد

معاون معدنی وزیر صنایع در پی ایجاد نیز  90در سال  

لکانه و مادرصدي نرخ بهره  100تا 50هاي رشد احتمالی  زمزمه

، اعالم کرد گ آهن ایران در سال جاريحقوق دولتی معادن سن

همان رقم بهره مالکانه سال  90بهره مالکانه در الیحه بودجه سال 

  )روزنامه دنیاي اقتصاد(.خواهد بودگذشته 

آهنی تصمیم مجلس براي  بسیاري از فعاالن سنگنیز  92در سال 

آهن را تصمیمی  درصدي از معادن سنگ 30دریافت بهره مالکانه 

ه عنوان کرده و خواستار تجدید نظر در این مصوبه زد شتاب

  )27(.اند شده

سازي معادن  گذاران خارجی از  خصوصیسهم سرمایه

  ایران

اند. بهره نماندهنیز از این خوان نعمت بی گذاران خارجیمایهسر

معاون امور معادن و . شناسند ایران را بهشت مواد معدنی میآنان 

چگونگی تشکیل شرکت اگر به چگونگی بیوگرافی و"
ترتیب کارخانه فراوری پویازرکان و خودپویازرکان که به 

دھد تولیدطالی اقدره و معدن طالی اقدره را پوشش می
ھای کشاورزی روستای شیرمرد  وازچرایی خریدھای زمین

شان که از  تشکیل تصرف منابع طبیعی و ریشهاقدره وو
اصل دولت سازندگی ھاشمی شکل گرفت بپردازیم، از

ایم که در روزھای آتی بدان خواھیم  موضوع خارج شده
  ...پرداخت

وقت بخشی از نامه کارگران معدن آقدره به رییس جمھور
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، معدن و تجارت استان تهران گفت: صنایع معدنی سازمان صنعت

اگر بخواهیم ارزش افزوده هر قسمت زنجیره را صرفا با موضوع 

درصدي  250اي  بینیم ارزش افزوده قیمت مقایسه کنیم، می

بندي شده تبدیل شود و وقتی کلوخه به سنگ آهن دانه ایجاد می

کند و این روند  درصد ارزش افزوده پیدا می 180شود نیز  می

 710ها به  کند تا اینکه جمع این ارزش افزوده ه پیدا میادام

لس مجصنایعکمیسیونعضو رسد. درصد ارزش افزوده می

گذاري در شوراي اسالمی نیز گفت: به ازاي هر یک دالر سرمایه

  )28(دالر وارد اقتصاد کشور کرد.  2.8توان  بخش معدن، می

که طبق نظر  ها سبب شده این در باغ سبز نشان دادن به خارجی

گذاري در معادن  ها براي سرمایه صف اروپایی"ها  نشریات و رسانه

اتریش و آلمان، فرانسه  تشکیل شود و از کشورهایی مانند  "ایران

، روسیه، چین، استرالیا، انگلستان و... نام برده و گرجستان

دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با بیان شود. و یا در خبر دیگر  می

ها موجب ایجاد موانعی در برقراري روابط با سایر  تحریمکه  این

ها شده است، گفت: با ایجاد رابطه با روسیه قصد داریم از  کشور

. و از گذاري استفاده کنیم امکانات این کشور در جهت سرمایه

میلیارد دالري با روسیه در امر معدن خبر داد. 70گذاري  سرمایه

)29(  

توافق ژنو موجب شده تا بسیاري از  بهبود مناسبات تجاري پس از

گذاري مستقیم  هاي اروپایی که تا پیش از این از سرمایه شرکت

در معادن و صنایع معدنی کشورمان پرهیز داشتند اکنون معطل 

ها نمانده و فعالیت خود در کشورمان را  ابالغ رسمی لغو تحریم

زارت معاون امور معادن و صنایع معدنی ودر پی آن   .آغاز کنند

صنعت، معدن و تجارت از تمایل چندین شرکت خارجی براي 

)30بخش استخراج، اکتشاف و... خبر داد. (گذاري در  سرمایه

گذاري خارجی در  بخش معدن را تبلیغ و  در مقاالتی که سرمایه

گذاران ضروي دانسته کند ایجاد امنیت براي این سرمایه ترویج می

هزینه، ت مثال در بخش طال باید شود. و براي تامین این امنی می

طال را براي هر ذخیره تخمین مخارج، ریسک و سود معدنکاري

  زد.

معیارهاي ارزیابی فضاهاي مناسب براي جلب در این نوع مقاالت 

به شرح زیر گذاري خارجی در بخش معدن به طور خالصه  سرمایه

هاي خارجی را براي تارج اموال مردم  آمده است تا دست شرکت

  از گذارد:ب

وجود اطالعات جامعه زمین شناسی و / وفور ذخایر معدنی

امنیت / قوانین و مقررات معدنی و ثبات رژیم سیاسی/ اکتشافی

/ آرامش در مناطق مرزي و نبود همسایگان متخاصم/ داخلی

/ وجود بازارهاي داخلی/ گذاري خارجی وجود بیمه براي سرمایه

قابل اجرا بودن / هاي صادرات سیاست/ زیر ساخت حمل و نقل

ثبات مقررات اکتشافی و / هاي اجرایی نامه قانون معادن و آئین

امکان دستیابی به توافق مکمل / حق واگذاري و انتقالمعدنکاري

مقررات و آئین /حل اختالف و داوري/ یا جایگزین قانون معادن

ن بندي و میزا روش مالیات/ هاي اجرایی روشن و کارآمد نامه

جلو انداختن پرداخت / معافیت مالیاتی براي دوره خاص/هامالیات

گذاري  وجود اعتبار براي سرمایه/هزینه استهالك

مقررات / ثبات نظام مالی/ اعتبارهاي صادراتی و وارداتی/مجدد

امکان خارج ساختن / هاي خارجیواقع بینانه درباره ارز و حساب

حق داشتن اکثریت /خارج امکان تامین مالی از/مواد از کشور

آب و / هاي آب و برقزیر ساخت/ حق کنترل مدیریت/سهام

  برخورد دوستانه و روحیه همکاري مقامات حکومتی/ هواي مساعد

متأسفانه در ایران "هنوز همران معتقدند که االبته سیاستگذ

هاي خارجی در معدن شفاف  فضاي مناسب براي جلب سرمایه

ر نظر گرفته شده در این خصوص براي و معیارهاي دنیست

مبهم است. فضاي قانونی شفاف گذاران خارجی بسیار سرمایه

خارجی در ایران گذاري مکمل ابزارهاي الزم براي جلب سرمایه

ي رگذا در خصوص جلب حمایت از سرمایهبه عنوان مثال است. 

موارد زیر توجه به معدنکاري طال در ایران خارجی جهت توسعه

  :دانند می ئز اهمیتحارا 

  هاي مالی طوالنی کردن دوره معافیت-

گذاران از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی  معافیت سرمایه-

  آالت معدنی و تولیدي براي ماشین

  حق انتقال سود ساالنه به صورت ارز-

  حق بازگرداندن اصل و منافع سرمایه بصورت ارز-

  ملی شدنتضمین جبران خسارت در صورت مصادره و -

  )31(برخورداري از رفتار و حقوق یکسان با بنگاههاي داخلی-
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گذاران خارجی چنین  سوال اینجاست که چرا باید براي سرمایه

امتیازاتی قائل شد در حالی که کارگران و زحمتکشانی که عامل 

اصلی استخراج و تولید در این بخش هستند با چنین شرایطی 

  کنند.  زندگی و کار می

  یس و منابعزیرنو

 -روزنامه دنیاي اقتصاد / سازی معدنی؛ کمی یا کیفی؟خصوصی-1

  33021393/06/30شماره 

 6ن ، به موجب ماده سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایرا ایمیدرو-2

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب سال 

به منظور بررسی، تهیه و اجراي طرحهاي احداث ، توسعه ، تجهیز و نوسازي ")، 1379

، "صنایع تولیدي متالوژي، استخراج و فراوري مواد معدنی و اجراي طرحهاي اکتشافی

بخشی از سوابق مدیریتی ، مدیرعامل ایمیدرو که  کرباسیانمهدي تشکیل شده است.

عضو هیات مدیره و مدیر / معاون وزیر نفت در امور بازرگانیبه شرح زیر است: ایشان

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تامین / بازرگانی شرکت ملی نفت ایران

معاون کل وزارت امور / معاون وزیر و رئیس کل گمرك جمهوري اسالمی ایران/ اجتماع

عضو هیات رئیسه / عضو هیات رئیسه صندوق اوپک (وین ـ اطریش)/ اقتصاد و دارایی

(جده)رئیس هیات مدیره بهادر/ اوراقوبورسعالیشورايعضو/بانک توسعه اسالمی

رئیس هیات رئیسه / و مدیر عامل شرکت منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(عسلویه)

رئیس / عضو هیأت مدیره بانک پارسیان/ شستگی کارکنان صنعت نفتصندوق بازن

مدیرعامل شرکت سرمایه / شوراي عالی جامعه حسابداران رسمی کشور ( دوره سوم )

  گذاري خوارزمی ( سهامی عام)

2-  

منبع-٣
٤-http://www.karbasian.ir/articles/690A ٢٦سھ شنبھ -

-١٣٩٣فروردین 
٥-http://www.taamolnews.ir/fa/news/38366  
٦-http://salamkhabar.com/fa/news/7441/%D8%AB

%D8%A8%D8%AA-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-

%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-
%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-

%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%E2%80%
8C%D9%87%D8%A7

-روزنامھ دنیای اقتصاد / سازی معدنی؛ کمی یا کیفی؟خصوصی-٧
اردیبھشت ١٦خبرگزاری مھر/ -٣٣٠٢١٣٩٣/٠۶/٣٠شماره 
١٣٩٢  

٨-http://www.taamolnews.ir/fa/news/38366
٩-http://fararu.com/fa/news/148855/%D8%AF%D8

-%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4
-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
-%D8%AF%D8%B1

%D9%85%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%
-87%D8%A7%DB%8C

%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C

-١٣٨٩اردیبھشت ۴شنبھ -طاھر شیر محمدی -رادیو دویچھ ولھ -١٠
  ٢٠١٠آوریل ٢۴

https://www.newsagency-ina.com/Report-
Details.aspx?reportId=3364&back=1

اقتصاد نیوز-١١
مھر ٢ابطال مزایدۀ معدن روی انگوران"، سرمایھ (تھران)، " .35( -١٢

١٣٨٨(
علی رضا بھداد، "دیوان محاسبات اعالم کرد: تبانی در بزرگ ترین -١٣

١٣٨٨مھر ٧مزایدۀ معدنی کشور"، اقتصاد (تھران)، 
http://www.aei.org/article/foreign-and-defense-
policy/regional/middle-east-and-north-africa/--

outlook-15

14- http://www.entekhab.ir/fa/news/111469/%D9%81%D
8%B3%D8%A7%D8%AF-400-
%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8
%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-
%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-
%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%84%D9
%88http://www.maaden.ir/node/1175

15- http://www.yjc.ir/fa/news/4977385/%D8%AC%D8%B2
%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-
%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-
%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-
%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-
%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%
D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-
%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84-
%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8
%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-
%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB
%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
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16- http://www.iranjib.ir/shownews/6433/%D9%85%D8%B9
%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-
%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-
%C2%AB%D8%B3.%D8%A7%D9%84%D9%81%C2%BB-
%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-
%D8%B4%D8%AF/

/ دانشگاه سیستان و بلوچستاندرششمین ھمایش زمین شناسی ایران -١٧
22/06/1393http://www.irna.ir/fa/News/81310733

1393/06/17/تسنیم-١٨
از برداشت بی رویھ معادن سنگ آھن، تا اختالف آمار و رانت بولتن نیوز / -١٩

بازار آزاددالری در 

http://www.bultannews.com/fa/news/221817/%D8%A7%D8%B
2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-
%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-
%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-
%D8%AA%D8%A7-
%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-
%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-
%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-
%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-
%D8%AF%D8%B1-
%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF

20-http://newsnic.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-
%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-
%D8%AF%D8%B1-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-
%D9%88-
%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB
%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

21-http://www.tabnak.ir/fa/news/378159/%D9%BE%DB%8
C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-
%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%
D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-
%D8%AF%D8%B1-
%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9
%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-
%DB%B9%DB%B0 13:53 | 1393/06/03

22-http://www.iranmining.com/news/Show.asp?Id=14215&
Dir=433

23- / ٩٣تیر٣١سھ شنب 
http://market8.blogsky.com/1393/04/03/post-10052

24-

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921115000412#sth
ash.sF2dMUx9.dpuf

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921115000412 

25-

26- / دنیای اقتصاد
http://www.parsatinegar.com/Farsi/View.asp?id=1159&
kind=7&_ref=0.5338731

جلسھ تلفیق براي تجدیدنظر در بھره مالكانھ معادن-27 / روزنامھ دنیای اقتصاد -
شماره ٣١١۵ ٣٠/١٠/١٣٩٢

28-

http://www.bazarkhabar.ir/News.aspx?ID=54946 خارجی ها ایران را بهشت /

معادن می دانند 

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1069

29- / اول مھر روسیھ اعالم نشده استنامھ معدنی با جزئیات تفاھم/ اقتصاد نیوز
٩٣

30-

http://www.hamshahrionline.ir/details/243027

31-

http://www.ngdir.ir/minemineral/PMineMineralChapterDetail.asp?
PID=1717

1- La Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca-

CMPIO

-http://www.tabnak.ir/fa/news/392956/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1
-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4
-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86

%DB%B9%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1

  سرمایه گذاري در معادن 

نویسد که ی خود میشاردن در سیاحتنامه
) حاصل ١٠٨٨ا ت ١٠٧٦ی صفویه (در دوره

تمام معادن فلز  و جواھرات و ھمچنین 
گردید ولی یک صید مروراید عاید شاه می

کاری و سوم عایدات مخصوص مخارج معدن
  صید و  مواجب ماموران بوده است.

استخراج کلیه بیرکدر دوران صدارت امیر
ای به نام معادن آزاد اعالم شد و اداره

بق "اداره امور معادن" تاسیس شد. ط
برداری دستور او تنھا اتباع ایران  حق بھره

عزل و قتل او از معادن را داشتند. پس از
این اقدامات نادیده گرفته شد. میزان

ای که دولت بابت معادن از اجاره
کرد بسیار ناچیز داران دریافت میسرمایه

معادن مس سبزوار بود. باالترین میزان بابت
ترین و کمتومان در سال  ٤٤٣٠بوده که 

تومان  ٥٠که معدن نیز زغال سنگ دماوند
  بود. 

١٤٣جمال زاده، گنچ شایگان، ص 
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حوادث کار در معدن و دالیل آن

آمار حوادث مرگبار . ترین مشاغل استکار در معدن یکی از سخت

در معادن بسیار باالست. ریزش معدن، گاز گرفتگی،  انفجار و 

  این حوادث است. ي  ي معدن از جملهها زنده به گور شدن در تونل

کار، جان کارگر معدن  50به گزارش ایلنا، ساالنه به طور متوسط 

مرداد سال جاري دهند.  خود را طی حوادث حین کار از دست می

روز یک نفر در  16هر "عنوان کرد:  یک مقام مسئول در لرستان

کاربخش دبیر اجرایی خانه عباس) 1(."میرد معادن ایران می

هر روز یک معدن کرمان ، 12گوید تنها در کارگر کرمان می

  . شودکشته مینفرمجروح و هر ماه یک کارگر 

شود که  روح از دهان مسووالن چنان مطرح میاین کلمات بی

ترین اتفاقات ممکن در معدن صحبت انگار راجع به طبیعی

پور حسین گریکیاتفاقاتی که گریزي از آن نیست. اما  ،کنند می

کارگران نجفی و طیب ولیان حسین یزدیزاده و مسلم،ساله 28

محمدرضا محمدي، ر کرمان و ي معدن هجدك راو کشته شده

باقر یادگاري، علی چمزري، سید سجاد حسینی و حسین 

در معدن قلعه و که همگی از اهالی زنجان بودندنژاد مرادي

زاده،   علی مهدي خرگوشی یزد جان خود را از دست دادند یا

محمد عابد، جواد باقرزاده، رمضان رضوانی، اسماعیل رحیمیان، 

بامداد روز 4ساعت که در ول غالمی ابوالفضل خوري و رس

هاي زیر  انفجار در یکی از تونل در91آبان ماه سال  28شنبه  سه

محمدرضا یا جان خود را از دست دادندزمینی معدن یال شمالی 

صبح 11ساعت که صادقی، حسین محمدي و حسین اسالمی 

وقوع انفجار در معدن زغال سنگ بر اثر 92روز اول اسفند سال 

دو معدنچی متاهل و داراي فرزند به  کشته شدند یا ه پودنهچشم

 27ساله و ابراهیم جعفري،  28هاي سعید محمودي نودژ،  نام

کشته شدندروم فاریاب کمعدن سنگ بر اثر ریزش تونل که ساله 

خارج به سبب نشت جیوه، کارگر معدن طالي تکاب کهقنبريسجادیا 

دها و هزاران انسان دیگري که و صبدنش فوت کردمتعارف درحداز

هایی  همه انسانشان پرداختند،  بهاي نان فرزندانشان را با خون

بودند مانند صاحبان معادن و کارفرمایان و مسووالن، با این 

توجهی به  تفاوت که اینان براي سود هر چه بیشتر با بی

و مسووالن  رسانند مسایل ایمنی، آن کارگران را به قتل می

مصاحبه بعد از  ها، قتلالعملشان در قبال این  ثر عکسنیز حداک

بروز حادثه و اعالم همدردي آن هم براي کاهش تاثرات ناشی از 

هاي این  آن در جامعه، و بعد هم حکم به پرداخت دیه به خانواده

کارگران قربانی است، که آن هم معلوم نیست به چه گونه 

  شود.  پرداخت می

  

  

  

  

  

  

  

  

حال ببینم که این خوان 
جان ، از یبھاینعمت به چه 

برای  ،کارگران معدن و مال
گذاران ایرانی و  سرمایه

خارجی گشوده شده 
!؟است
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د این تفاوت فاحش را بین کارگران و سرمایه و کسب سو

  کند. داران ایجاد می کارفرمایان و سرمایه

اي که در بسیاري از این حوادث مرگبار مشترك است این نکته

است که کارگران مدتی قبل از حادثه مشکالت و نواقص کار را 

گوشزد کرده اما گوش شنوایی براي آن وجود نداشته است. 

ها بسیار است. از جمله  ها در رسانه رسانی ي این نوع اطالعنمونه

هاي کارگران معدن طالي زرگان به  ها و شکوائیه توان به نامه می

سال کار اخراج شده  8مسوولین اشاره کرد. کارگرانی که بعد از 

  .بودند

به ندرت در بررسی این گونه حوادث

اولین  شود و کارفرما مقصر شناخته می

شود قصور و علتی که براي آن ذکر می

رئیس سازمان کوتاهی کارگران است. 

نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به 

اینکه اعالم آمار تلفات حوادث معدنی 

مربوط به وظایف وزارت صنعت و کار 

است، گفت: عمده حوادث معدنی ناشی 

)2(از قصور و غفلت کارگران است. 

کارگر به  5در معدن قلعه خرگوشی، 

ار مواد منفجره کشته دلیل انفجار انب

شدند. کارگران عامل این انفجار شناخته 

شدند اما این مساله بررسی نشد که چرا 

وجود در انبار کیلو مواد منفجره 80،برخالف مقررات و قانون

  داشته است.

مطابق تحقیقات انجام شده تعداد زیادي از کارگران معادن 

اند.  معدن ندیدهآموزشی در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار در 

  سطح سواد این کارگران بسیار پایین است. 

و  75دکتر احمد رشید فرخی ، متخصص طب کار که در سالهاي 

به عنوان متخصص طب کار در مناطق کرمان و زرند مشغول  76

به کار بوده در مورد وضع بهداشتی کارگران معادن کرمان 

سنگ  از معادن زغالام که از یکی  در یکی از بازدیدهايگوید: می

یی دیدم که در ظاهر عجیب بود:  کرمان صورت گرفت، صحنه

چرا این کارگرها بدون خرد و عقل هستند و از ماسک استفاده «

شود، پول ماسک داده براي سالمتی کارگر هزینه می» کنند. نمی

دارند و بدون ماسک کار  ها ماسک را برمی شود ولی آن می

شان از ماسک را  رگرها علت استفاده نکردنکنند. از یکی از کا می

بودم  من که کنجکاو شده» گیرد. ام می نفس«پرسیدم. او گفت: 

ماسک را باز کردم و با کمال تعجب دیدم به جاي فیلتري که باید 

براي جلوگیري از ورود گازهاي مختلف به دستگاه تنفسی قرار 

تکه  کشد، داخل ماسک ی می داده

ستم خودکفایی اسفنج بود که با سی

بود! ماسک دیگري را باز  ساخته شده

تر شد ــ داخل آن  ام بیش کردم، تعجب

بود! ولی برخی » هاي سرقیچی اسفنج«

ها و سرکارگرها از  از سرشیفت

هاي قدیمی روسی استفاده  ماسک

*)٢" (کردند.می

کنند که طبق  این مسووالن فراموش می

ن قانون کار، بازرسا 96ماده  2ي  تبصره

وزرات کار باید به طور مستمر به بازرسی 

از معادن پرداخته و در صورت لزوم 

تقاضاي تعقیب متخلفان را هم داشته 

باشند. بازرسانی که حضورشان در معادن 

کمرنگ است و بسیاري از آنها اگر هم 

حاضر شوند در دفتر مدیر و صاحب 

گردند می معدن مورد پذیرایی قرار گرفته و از همان راه آمده باز

تا چشمشان حتا به کارگران هم نیافتد و مشکالتشان را نبیند تا 

مجبور نشوند گزارشی بنویسند؟! و البته شیرینی و پول چاي و 

  عیدي و... را به موقع دریافت کنند. 

نفر  25داراي بیش از نامه ملی معادن همه معادن ِطبق آیین

ام رخ دادن حوادثی . هنگنیروي کار باید مسوول فنی داشته باشند

پرسد آیا این بند از چنین دردناك، کسی از مسووالن نمی

این کارگران آلوده رغم اینکه بعضی ازبه "
قبیل جیوه فلزاتی ازومیائیبه سموم شی

، مواد خطرناک ھستندسایرسرب وو
به توجھیشبکه بھداشت تکاب نیز

کند که ھمان ھای آنان نمیدرخواست
میزان مربوطه است. شدت وآزمایشات

این کارخانه به حدی بوده که درآلودگی
کارگران به نام سجادقنبری به یکی از

رف درحد متعاخارج ازسبب نشت جیوه
ای دھندهتکانمواردوبدنش فوت کرد

اثردم ازرضایت اولیائمربوط به فوت او و
نامه ساختن وصیتانگشت متوفی دال بر

وزبانورد ،مجعول تا فرضیه خودکشی
سکوت رابایداما...سینه مردم است

  ... که برآوردفریادشکست و

نامه کارگران معدن  ...،بیعدالتی وتبعیضمعدن آقدره نماد

  آقدره به احمدي نژاد
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شود؟ در برخی از معادن مهندسان بازرس عمال نامه اجرا میآیین

رییس سازمان نظام مهندسی معدن  حضوري در معدن ندارند.

ایم اما ما نرخ حقوق مهندسان معدن را اعالم کرده"ایران گفت: 

کنند و در تعدادي از ها را رعایت نمی نرخ متاسفانه برخی این

ها این نرخ حتی کاهش یافته است و شاید پایین بودن  استان

باید از  ".مهندسان معدن یکی از دالیل این اتفاق باشدحقوق 

ایشان پرسید چرا باید حقوق این مهندسان کاهش یابد؟ مگر 

هایی  ي معادن کم است که چنین صرفه جوییارزش افزوده

شود؟ و ... می

معموال هم آمبوالنس و پزشک و ...  در محل معدن وجود ندارد. 

این مساله سبب تاخیر در ارائه خدمات پزشکی به کارگران 

حادثه برد. در شود و میزان مرگ و میر آنان را باال میمجروح می

و آمبوالنس موجود در معدن  لوکوموتیو حمل بیمارمعدن پودنه 

ت طول کشیده تا گروه نجات از معادن خراب بوده و یک ساع

  مجاور براي کمک حاضر شوند.

مساله مهم دیگري که در ایجاد حوادث معدن نقش اساسی دارد 

شود. معموال  هایی ایمنی است که به کار برده می نواقص دستگاه

ها بسیار فرسوده و حتا از دور خارج هستند یا اصال  این دستگاه

هایی مانند گاز سنج و  ست. دستگاههاي ایمنی موجود نی دستگاه

معدن زغال سنگ چشمه  دو روز بعد از انفجار یا اکسیژن ساز و...

کدام از مشخص شد که در این واحد معدنی هیچ،پودنه

هاي سنجش گاز و اکسیژن ساز در وضعیت قابل  دستگاه

اي نبودند و عالوه بر آن کارگران معدنچی عملیات تهویه  استفاده

هاي تخلیه دستی انجام  را به وسیله دستگاههواي معدن 

  )3(.اند هداد می

به اعتقاد کارشناسان استاندارد نبودن معادن، عدم استفاده از  

ها و ابزار جدید در زمان حفر تونل و استفاده از معادن، آشنا  روش

با نکات ایمنی کار در نبودن کارگران و نیروي شاغل در معادن 

د در شرایط سرمایی و گرمایی دلیل و فعالیت بیش از ح معدن

هاي  شود. این کارشناسان معتقدند نبود نظارت بروز حادثه می

بر بودن رعایت نکات ایمنی به خصوص در معادن کافی و هزینه

هاي گذشته باعث شده تا معدنکاران بدون  خصوصی در سال

امکانات و تجهیزات ایمنی، ماسک، کاله ایمنی و... در اعماق زمین 

  غول کار باشند.مش

کنندگان و دارندگان انی که دریافتسبسیاري از کاز سوي دیگر 

تخصصی در این زمینه ندارند.  ،هاي اکتشاف معدن هستند پروانه

مهندسان ناظر  ،برداريهمچنین بیشتر معادن کشور در زمان بهره

فنی و ایمنی مقیم ندارند و به دلیل دستمزدهاي پایین و دور 

ماهی یک تا  فقطمهندسان ناظر  یینظر جغرافیا بودن معادن از

روزي در معادن ندارند زنند و حضور شبانه دوبار به معادن سر می

که این موضوع نیز ریسک کار را به شدت باال برده است. به اعتقاد 

کارشناسان در این شرایط کار در معادن در کشور مانند بازي با 

با وجود درآمدهاي نه جان معدنکاران است که هر لحظه باید 

  چندان باال در انتظار مرگ باشند. 

وضعیت ایمنی در معادن به حدي فاجعه بار است که پس از 

حتا  ي اسفند سال گذشتهها نیمهي انفجار معدن پودنه در  حادثه

 22اي که به امضا کارفرمایان  با انتشار بیانیه» خانه معدن ایران«

براز تاثر از وقوع این معدن خصوصی کشور رسیده بود ضمن ا

حادثه نسبت به وضعیت خطرناك و غیرایمن معادن زغال سنگ 

آالت  اکثریت ماشین«در این بیانیه نوشته شده: .کشور هشدار داد

سنگ، کهنه و مستهلک  و تجهیزات در حال استفاده معادن زغال

است و از نظر فنی و استاندارد ایمنی، براي استفاده در معادن 

براي قیمت نامناسب دولت در این نامه "مجاز نیست. سنگ زغال 

آهن اصفهان و شرکت تهیه  سنگ (خریدار اصلی ذوب خرید زغال 

را  و تولید مواد معدنی ایران است) و عدم پرداخت مطالبات معوق

دانسته سنگ  شدن شرایط ایمنی در معادن زغال  نامطلوب دلیل 

سنگ،  معادن زغال  توجه به حساسیت و گازخیزي باال درکه با

».احتمال بروز حوادث تلخ در این معادن را افزایش داده است

این کارگران را دانسته که مرگکارفرمایان فرصت را غنیمت



1393پاییز - معدن  ي نامه ویژه   کانون مدافعان حقوق کارگر،

  

١٨ي صفحه

اي کنند براي مجبور کردن دولت به پرداخت معوقاتش و دستمایه

  )4(هاي معوق.وصول طلب

ایمنی حتا در مواردي که کارفرما به دلیل عدم رعایت نکات 

باز هم این کارگران هستند ،"مجرم"شود نه  شناخته می "مقصر"

مدیرعامل، رییس کارگاه و پیمانکار نیروي دهند. ( که تاوان می

انسانی معدن تنها براي چند روز با دستور دادستانی راهی 

شوند تا بتوانند به سرعت به وضعیت  و بعد هم آزاد میبازداشتگاه 

اي در کسب سودشان ایجاد  هند تا وقفهشان سرو سامانی د کاري

اند اخراج یا مجبور به  رسانی کرده نشود(*) اما کارگرانی که اطالع

مهدي همتی، نماینده صنفی کارگران  شوند. (مانند استعفا می

ها  رسانهمعدن چشمه پودنه که به دلیل اطالعاتی که در اختیار 

ن همسر و سه با وجود داشت 93خرداد سال  17قرار داده بود در 

) یا این که .فرزند مجبور به استعفا از سمت صنفی و ترك کار شد

اصال معدن تعطیل و کارگران از کار بیکار شده و در موارد اندکی 

شوند و در اکثر موارد  ي بیکاري معرفی می براي دریافت بیمه

پیوندند.  بدون دریافت هیچ حقی به خیل بیکاران جویاي کار می

امن بودن  به دلیل نا کارگر معدن290معدن پودنه،در پی حادثه

نیز معدن یال شمالی، در .شان را از دست دادند شغل ،شرایط کار

در اثر انفجار گاز متان و هیدروژن و  نفر 8بعد از کشته شدن 

کارگر باقیمانده را  24مونواکسید، شرکت پیمانکاري آروین نوین 

ي شان، از کار بیکار ي بیکار بدون مشخص کردن وضعیت بیمه

  کرد.

کند. جدا از خطرات ناشی از  در مورد معادن طال وضع فرق می

ریزیش معدن و سنگ شکنی و... بحث فلزات و گازها و مواد 

شیمیایی خطرناکی همچون آرسینیک و سیانور براي استحصال 

آن موجب آلودگی بسیار زیاد و خطرات جدي براي سالمت 

  شود. کارگران می

ي  گیر است و خانواده یافت دیه نیز روندي طوالنی و وقتروند در

شدگان با صرف وقت، هزینه و رفت و آمد زیاد بعد از مدت  کشته

شان را  زمانی نسبتا طوالنی شاید بتوانند دیه عزیز از دست رفته

ي کارگرانی هم که به دلیل مشکالت مالی دریافت کنند. خانواده

خود شکایاتشان را پیگیري کنند.  نتوانند وکیل اختیار کنند باید

در حالی که متهمان از وکالیی زبده برخوردارند و به راحتی 

هاي هاي قضایی از مجازاتتوانند با استفاده از پیچ و خممی

تعیین شده بگریزند. 

البته فراموش نشود در صورتی که کارگر مقصر شناخته شود 

ها هم مانند سجاد اي هم پرداخت نخواهد شد. در مورد بعضی دیه

اش تحت فشار قرار گرفتند تا سناریوي خودکشی  محمدي خانواده

ي جعلی بنویسند تا سر و ته قضیه به  نامه وصیت ه،وي را ساخت

هم آید. 

ي معدن  حادثه هاي بازماندگان در مورد کارگران مجروح و خانواده

شناسان فنی دادگستري: پیمانکار،  مطابق راي کار پودنه،

درصد در بروز  20و  30، 50امل و رئیس کارگاه به ترتیب مدیرع

انفجار روز یکم اسفند ماه مقصر شناخته شدند و مقرر شد تا به 

اما از این که دیه پرداخت  .خانواده هر متوفی دیه پرداخت شود

شود  ها نیست. وقتی خبر کهنه می شده یا نه، خبري در رسانه

هاي داغدار  انجام ِاین خانوادهکنند که سر ها هم پیگیري نمی رسانه

و خانواده هاي این کارگران در زیر شود؟ سرپرست چه می و بی

  فشار مسایل مادي و... خرد می شوند. 

نفر  20نفر کشته و  11ي معدن باب نیزو در زرند، که در حادثه

دادگاه جزایی شهرستان زرند 102شعبه مجروح به دنبال داشت، 

شرکت دلتا مدیر عامل وقت  قبلی ولمقصر اصلی را مدیر عام

به اعالم نمود. هر یک از اینانهزار همراه رییس هیات مدیره 

دیه در حق اولیاي دم و همچنین مجازات یک سوم  پرداخت

که به تایید دادگاه زرند نیز رسید، حبس تعزیري محکوم شدند

رییس هیات مدیره نیز در این حادثه جان خود را از دست داده 

کنندگان لیست پرداختدادگاه اسم رییس درگذشته را ازبود.

شدگان این است هاي کشته براي خانواده اش و معنیحذف نمود  

به خانواده  که به اولیاي دم فقط دو سوم دیه پرداخت شود.

میلیون تومان از  3تا 1مبلغدر باب نیزو کارگران کشته شده 
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تا د . شادن پرداخت طرف استانداري کرمان و وزارت صنایع و مع

ها خبري  ماه پس از حادثه نیز از پرداخت دیه به این خانواده4

منتشر نشد. از پرداخت خسارت به کارگران صدمه دیده نیز هیچ 

  )5ها منتشر نشده است.( خبري در رسانه

گزارشات مستقلی که از این گونه حوادث در معادن اما در

. سازي خصوصیشود:  میبه علت دیگري نیز اشاره  همنتشر شد

جان توجهی صاحبان خصوصی معادن به مساله ایمنی و بی

هاي اخیر شدت یافته که صداي برخی  کارگران به حدي در سال

نماینده پیشین طبس در زمان از مسووالن نیز در آمده است. 

تصمیم «با اشاره به  معدن یال شمالی طبس وقوع حادثه انفجار

سازي این  مبنی بر خصوصی 88ال دولت دهم در س» غیرمنطقی

آن موقع هرچه به مسئوالن هشدار دادیم که "معدن، گفته بود: 

سازي معادن باعث کم توجهی به رعالت مسائل ایمنی خصوصی

البته این نماینده توجهی به این  ".شود کسی توجه نکرد می

سازي معادن تنها به دولت دهم مختص  مساله ندارد که خصوصی

  )6شود. ( نمی

  ها منابع و زیرنویس

1-http://www.ayenehrooz.com/?p=28586 به نقل از ایسنا  

2- ٢-
http://isna.ir/fa/news/93050100286/%D9%85%D8%B1%DA%AF
-%D8%AF%D8%B1-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C-
%D8%B2%D9%86%D8%AF

با دکتر احمد وگو گفت، سازی بر سر کارگران معدنآوار خصوصی-*2

٨٦، نقد نو، شماره   ،   مریم محسنی، رشیدفرخی 

  

4- ٣-
http://isna.ir/fa/news/93050100286/%D9%85%D8%B1%DA%AF
-%D8%AF%D8%B1-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C-
%D8%B2%D9%86%D8%AF

٤-
http://www.asriran.com/fa/news/322707/%D9%87%D8%B4%D8
%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-
%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-
%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%DA
%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-
%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%E2
%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-
%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-
%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%
D8%A7%D9%86%D8%AF

  هاي اخیر مروري اجمالی بر حوادث روي داده در معادن ایران طی سال-5

http://www.kaleme.com/1391/10/01/klm-125502/?theme=fast

http://www.minews.ir/fa/doc/news/12774/%D8%A7%D8%A8%D9
%84%DB%8C%D8%B3-
%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-
%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-
%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%
86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

6- http://www.payeshpress.ir/News/802.html

http://www.mehrnews.com/detail/News/2241437 
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  حوادث  معدن در گذر  تاریخ

  1332انفجار معدن گاجره خرداد 

حوادث کار در معدن ، انفجار، کشته شدن کارگران انگار در گذر 

خ تغییر چندانی نکرده است. نبود وسایل ایمنی کافی، کمی تاری

  دستمزد، شرایط نامناسب کار، سودجویی کارفرما و... 

رخ  1332خرداد  5ره در در جاي که در معدن گادر زیر به حادثه

مروري کنیم و اشاره می) 2)و انفجارمعدن باب نیزو (1(داده 

  ادث.واز این ح یهایگزارشخواهیم داشت به 

ي انفجار در معدن گاجره رخ داد. این معدن در کیلومتر حادثه

کارگر داشته است. اکثر  350جاده کرج چالوس واقع بوده و  13

ساله بودند. کیهان این خبر را خیلی کوتاه کار  25تا  17کارگران 

این  قتلخرداد علت حقیقی  6کرده است. در روزنامه شهباز 

عنوان  و نبود موتور تهویه هوااعتنایی متصدیان بیکارگران 

نفر سوخته و 5شده است. روزنامه دژ در این روز اعالم کرده که   

  نفر هنوز زیر خاك مدفونند.  6

اله علی میرزایی، فخرالدین ثابتی، شدگان عبارتند از: روحکشته

سید ذبیح اله ابوالفضل آذرپور، اله شفقتی وحمداله قربی، بیت

اند. سال قبل احمدي نیز زیر خاك  ماندهمحمد لیواري، محرم 

نیز همین تونل این معدن ریزش کرده و تعدادي کشته شده 

توانسته شب به دلیل گاز فراوان هیچ کس نمی 9بودند. تا ساعت 

داده که تهویه هوا به وارد معدن شود. رییس معدن هم اجازه نمی

ارگران در کار افتد.  سرانجام تحت فشار کارگران تسلیم شده و ک

این ساعت  توانستند اجساد همکارانشان را بیرون بیاورند. این 

آوار خفه شوند. در  تاخیر سبب شد که تعدادي از کارگران زیر

ره  هیچ دکتري حضور نداشته است. کارگران بیمارستان گاج

وقوع  حادثه را پیش بینی کرده و به مسوولین معدن گزارش داده 

  اند.نکردهبودند اما مسوولین گوش 

گزارشی مصور از  "سرود فردا"ي ي یک و دو روزنامهدر شماره

معدن گاجره کارگران و محل زندگی آنان آورده شده است. 

کارگري یکی از چراغ هاي "گزارش بسیار تکان دهنده است: 

اطمینان را به خبرنگار نشان داد و گفت دیروز بعد از حادثه به ده 

از این چراغ ها که هنگام تراکم و ازدیاد نفر از کارگران این تونل 

اند. گویا براي این است که اگر کسانی گاز خاموش می شوند، داده

جهت بازرسی آمدند و بازرسی هم کردند اینها به رخشان کشیده 

هاي دستی بود که هاي ما چراغ قوهشود اما تا دیروز چراغ

ن چراغ ها با تومان خریده بودیم و یا از همی 15اي خودمان دانه

ي سندیکاي دهند. نمایندهتوري ایرانی که کار الزم را انجام نمی

کارگران یادآوري نمود که معدن دستگاه تهویه الزم را براي 

بعد از انفجار یک  11همین تونل ها ندارد. دري قسمتهمه

  وانتیالتور گذاشتند.

وق خود ، بهداري و حقهاي گزارش کارگران از وضع خانهدر ادامه

  15صحبت کردند. آنها گفتند که در ظاهر اینجا یک بیمارستان 

تختخوابی دارد اما اوال طبیب آن معموال در محل نیست در روز 

حادثه نیز نبوده است و بعد از تلفن کردن و اطالع دادن آمد. ثانیا 

  داروي کافی ندارد. بیمارستان دوا و

ده است. تنها یک وانت ساعت هنوز هیچ آمبوالنسی نیام24بعد از 

ي سندیکا از اقدامات براي انتقال بیماران آمده است. نماینده

سندیکا و اعتراضات مکرر کارگران در مورد  تکمیل وسایل 

استحفاظی معدن گفت و تذکر داد که اولیاي مربوطه هیچ ترتیب 

اند. کارگران توضیح دادند که بعد از حادثه تعدادي اثري نداده

گذاشتند شاید دند و مانع ورود ما به تونل شدند اگر میژاندارم آم

  توانستیم زنده بیرون بیاوریم. تعدادي از کارگران را می

در تمام معدن فقط یک دستگاه متوسط و دو سه دستگاه  

شعبات تونل معدن و 15کوچک تهویه هست. با در نظر گرفتن 

در کم این تعداد دستگاه تهویه چقتوان تصور کرد که میآن 

  "..است.

آمد. از منازل کارگران کشته شده صداي گریه و آه وناله می

که را آور فقر  نیستی شد حزن و اندوه آنان، احساس وحشتنمی

سرپرست  چیره شده، درك نکرد و از غم  و اي بیبر خانواده

نحیف کودك هاي زرد ومحنتشان سهمی نبرد ... اشک از گونه

  "ی که شهید شده بود جاري بود...خردسال فخرالدین ثابت

  84انفجار معدن باب نیزو شهریور 

نیزو در  سنگ باب ، نُه کارگر معدن زغال84در شهریورماه سال 

دکتر . خراشی جان سپردند ي انفجار این معدن به طرز دلحادثه

در مناطق کرمان و  کهفرخی متخصص طب کار،احمد رشید
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مسایل ایمنی ـ بهداشتی و درمانی  زرند به کار اشتغال داشته و به

در  است کرده سنگ کرمان رسیدگی می کارگران معادن زغال

  :گویداي چنین میمصاحبه

العاده ایراد دارد. یعنی به نظر من با  هاي معدنی کرمان فوق شهرك

فرهنگ و شرایط ما انطباق ندارد. چه از لحاظ موازین ایمنی و چه 

نظمی وضعیت تمهیدات و  شی از بیاز نظر عوارض درازمدت که نا

هاي من  جاست. (البته صحبت موازین بهداشتی و پزشکی آن

دار تعریف  مربوط به ده ـ دوازده سال پیش است). داستانی خنده

گاه بازدید کنم. یکی از  کنم: قرار بود من از دو تا درمان

 نیزو بود) گاه مربوط به معدن باب کنم درمان ها (فکر می گاه درمان

یی قرار داشت که فرد  در کمرکش کوه واقع شده بود و در تپه

وآمد مشکل داشت. چون هنگام پایین آمدن  سالم هم براي رفت

به دلیل شیب زیاد خطر سقوط وجود داشت چه رسد به حمل 

اصطالح  گاه رسیدیم، در ِ این به مصدوم با برانکارد. وقتی به درمان

گاه  ن هیچ شباهتی به درمانگاه بسته بود و ظاهر ساختما درمان

سال  60نداشت. پس از در زدن ما پیرزنی با سنی تقریبا بیش از 

مان باز کرد. او بتادین را هم یک چیز خاصی تلفظ  در را به روي

گاه به ما که فکر  می کرد و آماده بود تا به عنوان مسئول درمان

غ ایم سرویس پزشکی بدهد. وقتی سرا کرد براي درمان آمدهمی

گاه پسرم  گاه را گرفتیم، او گفت مسئول درمان مسئول درمان

ام  است و رفته شهر. زمانی که متوجه شد من براي بازرسی آمده

گفت او چه  نگران به خطر افتادن موقعیت پسرش شد و مرتب می

توانم  خواهد انجام بدهد که من نمی توانم. من هم می کاري می

هاي آنجا  گاه عیت یکی از درمانهمان کار را انجام بدهم. این وض

  بود. در چنین شرایطی وقتی مدیرعامل وقت یک برنامه خواست

جا، من به ایشان  براي اصالحات سیستم بهداشتی و درمانی آن

پیشنهاد کردم لطف کنند ابتدا فکري براي این مجموعه کنند که 

جز  کنند. چون به به عنوان پرسنل بهداشتی کار میچه کسانی 

ي پرسنل سفارش  چهار پرستار که تخصص داشتند، بقیه سه یا

شده بودند و هیچ صالحیت پزشکی نداشتند. این روابط بود که 

یی  ساله 60این افراد را به کار گمارده بود و نه ضوابط. پسر خانم 

گاه را داشت، نیز از  که در غایب بودن پسرش مسئولیت درمان

ي  ماهه ي سهدوره ها بود که با دیدن یک شده همین سفارش

آموزشی نقش سرپرست کلینیک را داشت و این موضوع 

سامانی بهداشتی مختص این منطقه و صرفا محدود به  نابه

  متخصص نبودن افراد نبود.

وقتی نگاهی به حوادث معدنی ایران "پرسد: در ادامه خبرنگار می

اندازیم یکی از اتفاقات دردناك، وضعیت کارگران محبوس  می

ي معدنی است. در حالی که در بسیاري از  ر یک حادثهشده د

هاي ایمنی در معادن وجود دارد که به  کشورهاي دنیا، ایستگاه

ها را نجات دهد. در  کند تا آن ان محبوس شده کمک میرکارگ

ي معدن  هایی وجود ندارد. مثال در حادثه ایران چنین کمک

اتفاق افتاده در شب  9نیزو، حادثه براي کارگران معدن ساعت  باب

 بود.  صبح تازه در جریان قرار گرفته 7حالی که کارفرما ساعت 

اره وسنگ به علت گازخیز بودن هم که معادن زغال با توجه به این

در خطر انفجار و ریزش قرار دارند، و ممکن است بر اثر هر انفجار 

ي بخشی از معدن مسدود و کارگران محبوس شوند. در این  دهانه

؟ اقاي دکتر شود کرد دیده چه کار می راي کارگران حادثهصورت ب

یکی از  کند و مثالی ازاشاره می حساسیت افکار عمومی  به

برود در  هپوتین ناگزیر شد آورد که می حوادث معدنی روسیه

ي حادثه و باالخره توانستند تعدادي از کارگران را نجات  منطقه

یا اقدامات اورژانسی دیگر. بدهند، مثال با لوله هوا برسانند و یا 

کارگران محبوش شیلی را به خاطر بیاورم که چگونه روزها 

این کارها در ایران به نظر دکتر اما عملیات نجات ادامه یافت. 

کاري که  ها از یک کاسب خواهد که این تعهد ملی و علمی می

جا  آید. این اش را بکند پنج ریال برنمی معدن را خریده تا دو ریال

قدر  ن کارفرما محاسبه می کند قیمت کارگر چند است و چهای

  ماند. اش می دست آخر براي

  منابع:

  / ٣٢خرداد ٧و ٦کیھان، دژ، شھباز، جھان بین،باختر امروز سرود فردا -١

ی نامھماهآوار خصوصی سازی بر سر کارگران معدن، مریم محسنی، -٢

  ٨۶، اردیبھشت و خرداد ١٨ی ، سال سوم، شمارهنقدنو

1500ک روز با کارگران معدن زغال سنگ شاهرود زندگی در منفی ی- ٣
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متر تا 800رود با نخستین قدم پایمان در سیاهی فرو می

ها همان طبقات معدن است. معدن زغال  افق .نخستین افق

 400طول، متر 450افق دارد که افق اول با  3سنگ طزره 

 1500متر زیرتر از سطح زمین است و دو افق دیگر تا عمق 

دقیقه راه است و تا افق  30برد. تا افق اول،  متري راه می

دقیقه و تا افق سوم، بیش از یک ساعت. صداي  45دوم، 

چکیدن قطرات آب و کلمات ما تنها صدایی است که سکوت 

ند. به فاصله یک ک زمینی را هراسان می تلخ و تار این گور زیر

تا دو متري روي سقفی که آمیخته سنگ و زغال است، 

هاي مهتابی نصب شده و روي شالب زغال و الي و ریزه  چراغ

ها سقف معدن را از فرو ریختن  رویم. آرك سنگ پیش می

براي کارگر «کند و الوارهاي چوب، دیوارها را.  حفظ می

خطر ریزش  معدن زغال که با سختی کار و مسافت طوالنی و

و سقوط سروکار دارد، تاریکی شاید کمترین مشکل باشد. در 

این چند سال، کارگرانی را دیدم که گرفتار استرس یا 

اختالالت اعصاب و روان بودند و همین تاریکی هم آنها را 

کرد و کار در داخل معدن برایشان بسیار  دچار توهم می

  ...» سخت و وحشت آور بود.

رویم تلخی طعم زندگی کارگر  هی میهر چه به عمق سیا

  ..نشیند. مان می معدن زغال، بیشتر روي پرزهاي زبان

جا تا  رسیم که از همین متر به سرازیري تونل می 240عد از ب

تر، چهار کیلومتر راه است و کارگران معدن،  متر پایین 1500

سال و  23صبح کارها و شب کارها، هر روز، در دو نوبت، تا 

اید این مسیر را بروند و برگردند براي دستمزد شش ماه، ب

هزار تومانی یک ماه و دو ماه عقب  900و  800و  700

  . ..دهد افتاده که هنوز یک سوم آرزوهایشان را هم جواب نمی

  

ک روز با کارگران معدن زغال سنگ شاهرود زندگی در منفی ی

1500  

  معدن گاجره، 1332خرداد 

فضاي تاریک معدن با سرماي مرطوبی همراه بود. گویی "...

رویم. انتهایی پیش میآور و بیوحشتدرون گور مرطوب و

چکه چکه  دیوارهاي سیاه و زمختآب از هر طرف ِ

ریخت. برخورد قطرات سرد آب با پوست بدن در معدن می

کردند که آور بود. کارگران تعریف میتاریک خفه ،  تشنج

ها را مج آب در بسیاري نقاط حتا ریلساین قطرات مدام و 

سوراخ  کرده است. تونل هیچ دیواربندي نداشت. دل کوه را 

برخی نقاط یک  فقط جا به جا درکنده و جلو رفته بودند، 

هاي دو متر از تونل چوب بستی زده شده بود. چوب

، پوسیده. به  همین دلیل هم بعد از هر انفجار استقامت وبی

کند و ارتباط آن با قسمت انتهایی معدن تونل ریزش می

ها باشند زنده به و کارگران که در آن قسمتشودقطع می

ند روز قبل رخ شوند همین اتفاقی که در انفجار چگور می

ها چیزي دیدیم که براي همه در یکی از همین چهارراهداد. 

آور بود و آن یک راه عمودي از سقف تونل به باال بود تعجب

توان گفت که که به تونل فوقانی می رسید. با اطمینان می

تر از دودکش آشپزخانه بود با آن؛ کمی وسیعياپهن

صب شده بود کارگران را هاي افقی که منظما به دیوار نچوب

متر طول  40رساند. این راه نزدیک به به تونل باالیی می

داشت از قطر تنگ آن فقط کارگران ضعیف و الغر اندام 

ند. و براي یک نفر با هیکل عادي قابل نعبور ک ندتوانستمی

عبور نبود. از جوانب این راه دوزخی نیز رطوبت و نشت آب و 

شد. بدیهی نقاط معدن دیده می ها مانند سایرریزش چکه

ریزد هایی  که میچکهکند وهایی که نشت میاست آب

هاي اي ندارد جز آنکه سطح معدن را تبدیل به گودالچاره

عرض تونل در . بلندي نمایدهاي پست وپرآب و چاله چوله

ي قد یک ارتفاع آن به زحمت به اندازهحدود سه چهار متر و

باید خم میبود. اشخاص بلند قد حتما القامهانسان متوسط

    ..شده و پیش بروند.

1332سرود فردا خرداد 
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هاي معدنی هاي ناشی از کار در فعالیت بیماري

تنها حوادثی مانند انفجار و ریزش و... نیست که جان کارگران 

هاي تاریک و باریک  کار در تونلد. انداز معدن را به خطر می

آلود  خیس و گل شان کفویی که سقف آنها بسیار کوتاه ها تونلی

است و گاه کارگران مجبورند که خمیده، نشسته روي زانو یا حتا 

و خوردن زیاد، پر از سردراز کشیده کار انجام دهند، با امکان لیز

و سرمایی  شرایط گرماییصدا و گردوغبار و گازهاي سمی، در

نامناسب و فضایی مرطوب، هر لحظه بخشی از عمر طبیعی 

بلعند و سالمت این کارگران خاموش و آرام می کارگران معدن را

  بیند.می و مستمر صدمه جدي

هایی که ناشی از کار در  اندازیم به بیماري در زیر نگاهی کوتاه می

گی معدن هستند و به مرور زمان سبب کاهش عمر و کیفیت زند

ها به حدي حاد  موارد این بیماري شوند. در بسیاريکارگران می

، هر چند آماري از آن وجود گیردمیشده که جان بیمار را نیز 

ندارد. 

  

عضالنی مرتبط با کار در - ها و اختالالت اسکلتی بیماري

  معادن

در ها در معدن نیازمند انجام کارهاي تکراري  بسیاري از فعالیت

کوتاه است که کارگر مجبور است به صورت  فضاهایی تنگ و

ي کار  خمیده، نشسته یا حتا دراز کشیده کار انجام دهد.این شیوه

عضالنی - اختالالت اسکلتی و سبب ایجادبسیار طاقت فرساست 

درد ، مشکالت زانو کمردرد و شانه و دست شود.  در کارگران می

ب التهاب و فشار مداوم به مفصل زانو سب ي آنها هستند. از جمله

شود. همچنین فشار مداوم و همزمان و خیس  تورم این مفصل می

هاي مو و پوست ضخیم ناحیه  بودن کف معادن بروز عفونت ریشه

معروف"کاران معدنزانوي"زانو را در پی دارد. این مشکل به

  .، بیماري شایع درمعادن استاست

  افت شنوایی  

پر هاي  ض کار در محیطاز عوارکاهش شنوایی ناشی از سروصدا 

دروغیرقابل برگشت، درمان ناپذیر افت شنوایی سروصدا است. 

معادنکارگراندرشنواییاختالل. شایع استي معادن همه

ارتباطاتبرقراريزندگی،کیفیتدرمشکالتیبهمنجرتواند می

ناتوانیخاطربهشغلیریسکافزایشهمچنینوگفتاردركیا

ی که کارگرانهاي ایمنی شود.  ن هشدارها و نشانهندادتشخیصدر

کنند که محیط کار  شوند در ابتدا فکر می دچار افت شنوایی می

گیري اندازه ارزان قیمت یلااخیراً وستر شده است. هر چند  آرام

شده که کارگران سروصداي دریافتی توسط کارگر) ساخته 

در هر شیفت به کمک آن به میزان سروصداي دریافتی توانند  می

،اما سوال هاي محافظتی الزم را انجام دهند پی ببرند و اقدام

اینجاست که آیا این وسیله در اختیار کارگر ایرانی معدن نیز قرار 

ترین امکانات ایمنی مثل ماسک و...  دارد؟ کارگري که از ساده

محروم است. کارگري که حتا یک ساعت آموزش نیز در رابطه با 

  یده است.کار در معدن ند

  در سایر معادنو تماس با گرد و غبار در معادن زغال سنگ 

  معدن باب نیزو :٨٤پاییز 
  

معدن باب نیزو کارگر شیفت بعد از ظھر 
کار در معدن خیلی سخته. «گوید:  می

 ٢٠٠ریم.  بعضی وقتا تا زانو توی آب می
متر زیرزمین کار کردن شوخی نیست 

آییم نور  توی تاریکی. بیرون که می
زنه. بعضی وقتا توی  مان را می چشم

گیره؛  مان را آب می تونل تا زیر زانوی
  »ھزار تومان. ١٢٠وقت ماھی  اون

  

سازي  خصوصی /84، آبان و آذر 9ي  ، سال دوم، شمارهنقدنوي  مهنا ماه

مریم محسنی/معادن: وحشت مرگ در اعماق
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هاي متفاوت فضاي معادن آغشته به گرد  به دلیل حفاري به شیوه

و غبار است. گرد و غباري که حاوي ذرات شیمیایی متفاوتی است 

که همگی براي کارگران مضر است. حفاري، چالزنی، سنگ 

.. عامل ایجاد گرد و غبار در شکنی، حمل ونقل مواد استخراجی ..

در معادن زیرزمینی به علت محدود بودن فضا و معادن هستند. 

هاي تهویه، این مشکل به مرتب  همچنین محدود بودن سیستم

تماس طوالنی یکی از این مواد سیلیس است که بیشتر است. 

مدت و بیش از حد و استنشاق گرد و غبار سیلیس متبلور قابل 

اي به رتز، موجب بروز بیماري ریوي پیش روندهاستنشاق یا کوا

بر مبناي مطالعات انجام شده، بیش از شود.  نام سیلیکوزیس می

این بیماري هاي اخیر ي شغلی در سالها بیمارياز کل درصد70

  .بوده است

سیلیس متبلور قابل استنشاق، در عملیات معدنکاري و در حین 

اس اصلی با گرد و غبار در شوند. تم خرد کردن ایجاد و منتشر می

باز در زمان چالزنی یا حمل و نقل مواد معادن زغال سنگ رو

هاي دربسته نیز  . این مساله حتا در کابیندهد دار رخ میسیلیس

هاي  غبار حاوي سیلیس با پوتینوجود دارد چرا که گرد و

  شود.  کارگران وارد محل می

هاي رایج شغلی  ريیکی از بیمادکتر احمد رشید فرخی میگوید: 

مواجه بودم، سیلیکوزیس  نکارگران معادن کرمان که من با آ

ي جسم ریه و مثل این است که شما ریه را  است. یعنی استحاله

پس از مدتی تبدیل به گچ کنید. ریه در این وضعیت مانند 

اش  اش بگیرد. هم مصرف سوخت شود که فیلتر هواي ماشینی می

کند. در این حالت بیمار یا باید  میباال است و هم خوب کار ن

بشود یا منتظر مرگ تدریجی باشد. در چنین » پیوند ریه«

وضعیتی کارگر بیمار زندگی اش در سه چیز خالصه می شود: 

  کپسول اکسیژن، ماسک، و تخت.

تنها امکاناتی که در چنین شرایطی در اختیار کارگران قرار داده 

ست و او باید روي شود، یک کپسول اکسیژن و ماسک ا می

اش بستري بشود تا زمانی که بمیرد و بقیه باید از او مراقبت  تخت

ي زنده ماندن عوارض اجماعی و شخصیتی  کنند و این شیوه

اور خانواده بوده، اتوریته  ي دارد. انسانی که خود نانابسیار منفی

داشته و نقش مهمی در خانه ایفا می کرده به آدمی تبدیل 

تواند تکان بخورد و وابسته به مراقبت اش نمی ز جايشود که امی

ماند و نه  شود و طبیعتا نه پرستیژي میو سرویس دیگران می

شود که هم  رفته تبدیل به یک موجود مزاحم می احترامی و رفته

شود و هم دیگران از او خسته  عاصی می تخودش از این وضعی

  می مانند.  تا ده سال زنده 5این افراد معموال  شوند. می

علمی که بیشتر در خدمت "(اي و ایمنی صنعتی بهداشت حرفه"

ضررهاي این بیماري را این  )داران قرار گرفته تا کارگران سرمایه

  کند: گونه برآورد می

بر اساس این مطالعه، افت اقتصادي ناشی از پنوموکونیوزیس در "

. از از تولید ناخالص ملی کشور چین بوده استدرصد 4/0حدود 

ي این ها توجه به سایر جنبهاین رو با یک حساب ساده و بدون

است. به بوده 7/13بیماري، نسبت منفعت به هزینه در حدود 

عبارت دیگر با اطالعات موجود در زمینه اثرات سوء این بیماري 

برابر هزینه صرف شده در بخش ایمنی بهداشت، 7.13حداقل

از برگشت بسیار باالي هزینه نشان برگشت سرمایه وجود دارد که

".صنعتی دارداي و ایمنیصرف شده در بخش بهداشت حرفه

شود، یعنی هزینه اي که براي پیشگیري از بیماري می) ١(

  اي است که صرف درمان بیماري میهزینهچندین برابر کمتر از

  

  

  

  

  

  

زیسکوکارگر مبتال به سیلی
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شود. اما سودپرستی صاحبان معدن از اقدامات پیشگیرانه 

  کند.جلوگیري می

آوري هاي جمع هاي آبی و بادبزن ساز، افشانهسیستم مهاستفاده از 

گرد و غبار به هنگام حفاري در معادن، در کاهش انتشار سیلیس 

ناشی از تنفس به دلیل ناآگاهی از خطرات موثر است. کارگران 

هاي ایمنی در ، توجهی به رعایت حداقلآوراین گرد و غبار زیان

  )2استفاده از ماسک ندارند. ( این زمینه از جمله

این بیماری کھ در معادن زغال سنگ، فیروزه ، سیلیس و ... 
یک فیبروز ساده بدون عالمت تا فیبروز شدید شایع است از

پیشرونده با عالئم نارسایی تنفسی بسیار پیشرفته را شامل 

ها پس از تماس مداوم با سیلیس  شود. این عالئم معموال سال می

دهد در بعضی موارد این عالئم  شود. شواهد نشان می ایجاد می

  اند. سال نیز قابل مشاهده 10حتی در کمتر از 

در مورد یک کارگر  83در گزارشی از پزشکی قانونی در سال 

  خوانیم: مبتال به این بیماري چنین می

50سانتیمتر و وزن  175ساله، مجرد، با قد  24متوفی مردي 

معدن سه سال کار به صورت روزمزد در  کیلوگرم بود که سابقه

سابقه مصرف سیگار، مواد مخدر و الکل وجود سنگ مالیر داشت.

نداشت قبل از کار در کارخانه سنگ، سابقه بیماري خاصی در فرد 

فرد متوفی شش بار به دلیل مشکالت ریوي متوفی وجود نداشت.

کرر در شرح حال، سوزش ادرار، هماچوري، ت... بستري شده بود 

ادرار، تنگس نفس، سرفه، دفع خلط سفید رنگ گاهی خونی و 

درد قفسه سینه داشت.آخرین بستري ایشان به دنبال 

  )3(.بوداي سی یو  سرماخوردگی و تشدید تنگی نفس در

هاي ریوي در بین شیوع بیماريزمینه تحقیق دیگري دردر

و  شاغلنفر از کارگران  117که بر رويمعدن کاران فیروزه

مشخص شد که  ،انجام شدهبازنشسته معدن فیروزه نیشابور 

و میانگین سنوات کار  42.9میانگین سنی شاغلین مورد بررسی 

نفر از شاغلین مبتال به بیماري  7سال بود.  11.5آنان در معدن 

مورد مبتال به فیبروز پیشرونده ریه، همگی  1سیلیکوزیس ساده و 

 ي این پژوهش نشانها یافته از بازنشستگان معدن فیروزه بودند.

غبار سیلیس عالوه بر ابتال ودهد که مواجهه کارگران با گردمی

به بیماري سیلیکوزیس، منجر به افزایش دیگر مشکالت تنفسی 

این بیماري گردد. عوارض می هاي انسدادي ریويبه ویژه بیماري

شود و کارگر میدرناتوانی دایمی  است و سبب غیرقابل درمان 

باید  استانجام اقدامات پیشگیرانه در معادن  ي کارنها چارهت

که  قرار گیرد مسووالنمورد توجه کارفرمایان، کارگران و 

  )4(.متاسفانه سودخواهی مانع از این اقدامات می شود

  استرس گرمایی

هاي گرم کار  استرس گرمایی در معدنکارانی که در محیط

س گرمایی شامل افزایش دماي کند. عالئم استر کنند، بروز می می

 250دما در عمق .بدن، افزایش تعداد ضربان قلب و تعریق است

متري  2000گراد است و در عمق درجه سانتی 25متري حدود 

رسد. طی فرآیند معدنکاري  درجه سانتی گراد می 45این دما به 

شود و هوایی را که از کنار  گرما در محیط معدن آزاد می

برد.  کند و دماي آن را باال می گذرد نیز گرم می یهاي داغ م سنگ

استفاده معمول از آب براي کنترل گرد و غبار موجب باال بردن 

مخصوصاً –شود. دماي باال به تنهایی درصد رطوبت در معادن می

خطرات بهداشتی مهمی را براي –اگر با رطوبت باال توام باشد

ي قلبی یکی از این  هافزایش سکتآورد. معدنکاران به وجود می

  شود.  حوادث کار محسوب نمی  ءعوارض است اما  سکته جز

  دود و دمه، گازها و بخارهاي سمی حاصل از آتشباري

قابل انفجار و احتراق به  گازهاي سمی وطی فرآیند شیمیایی 

ترین این گازها منواکسید کربن  یکی از خطرناكآیند.  وجود می

هاي  چال هاي تونلربن در مسمومیت با منواکسید کاست. 

انفجاري و همچنین در معادن زغال سنگ سطحی نیز دیده 

طی آتشباري تولید COشود. میزان قابل توجهی از گاز می

شود اما این گاز و سایر گازهاي دیگر تولید شده به اتمسفر  می
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هاي مجاور سطحی جمع شده و  شوند بلکه در زیر الیهتخلیه نمی

. کنند اي داراي مقاومت کمتر حرکت میسپس به طرف مسیره

تا  بماندباقیروزهاتاتوانندمی واستپایدارگازیکCOگاز

درگازآشکارسازازشودمی توصیهکارندوقتی کارگران مشغول

واردکارگرهااینکهازقبلنیزوشوداستفادهمحلنزدیکی

محلینزدیکدررونفريها دویلماننداي بستهمحیطهرگونه

در  .کردگیري اندازهرااین گازمیزانبایدشوند،انفجار

شده  هاي دور از پرندگان براي سنجش این گاز استفاده می گذشته

شدند و کارگران  است چرا که با درصد کمی از این گاز خفه می

شدند. اما حال تکنولوژي  متوجه وجود این گاز بی بو خطرناك می

اما متاسفانه در بسیاري از حوادث رخ  به کمک این کارگران آمده

هاي سنجش گازخراب بوده یا  دستگاه ،داده ناشی از انفجار گاز

  اصال موجود نبوده است.

  سایر مواد سمی

ذرات خروجی ، مواد دیگري مانند ) 6(فرمالدئیدسرب، اروانیوم، 

، مواد شیمیایی مورد استفاده براي  لیاز اگزوز موتورهاي دیز

مثل سیانور در  روند کار میه اد معدنی از یکدیگر بجداسازي مو

معادن طال و... از جمله مواد سمی هستند که در معادن به وفور 

به جز آن .زا هستندسرطاني این مواد  شوند. همه یافت می

، هاي پوستی مشکالت تنفسی، آسم ناشی از کار، آلرژي و بیماري

واد شیمیایی که قرار گرفتن در معرض م باپارکینسون و حتا 

برروي سیستم عصبی تاثیر سوء دارند و در مرحله فرآوري زغال 

ي مستقیم  رابطهشوند)  استفاده میو سایر مواد معدنی سنگ 

  دارند. 

 194حدود ، تیرماه در کار از ناشی ازحوادث نمونه آخرین در

حدودکه شدند مسمومرفسنجان سرچشمه مس مجتمعکارگر

 در یبیمارستان به آرسنیک گاز با سمومیتم دلیل به کارگر 40

 حاضر کارشان سر زود صبح از که کارگران.شدند منتقل یزد

 داشتند قرار آرسنیک گاز معرض در ساعت 8حدود بودند شده

 آرسنیک گاز درصد که نگفتند آنها به پاالیشگاه مسئولین اما

 دلیل به که کارگران از یکی.است یافته افزایش ها حوضچه

 دست از را هایش کلیه جفت شده، اعزام تهران به حالش متوخا

 نیز همکاران از نفر 5حدود به شود. می دیالیز مرتب و است داده

 به قرمز هاي گلبول رفتن بین از و خون پالکت کاهش دلیل به

)7(.شود می تزریق خون مرتب طور

ي کافی خطرناك هستند مثل سیانور در این مواد به اندازه

ي سیانور تحریم شده، چون در زمینه،ال طال، اما در ایراناستحص

صورت قاچاق ه از وزارت کشاورزي ب کهکودهاي شیمیائی  از

. مصرف صنعتی شود میبه جاي سیانور استفاده  کننددریافت می

این خطرات  زیرا) 8(.این کودها  که همه جاي دنیا ممنوع است

خطرات معادن تنها براي کند. اما را براي کارگران دوچندان می

هاي آنان و ساکنان روستاها و مناطق کارگران نیست بلکه خانواده

زیرا استخراج  معدن به نزدیک به معدن را نیز درگیر می کند. 

شیوه هاي عقب مانده و با سرعت بسیار زیاد صدمات زیادي به 

  محیط زیست می زند.

یوه و دو ماده سمی و خطرناك ج در پسماندهاي معدن طال

که به راحتی منابع آبی منطقه را آلوده آرسنیک وجود دارد 

شود، در ابتدا گیاهان و  این آب وقتی وارد چرخه آبی می کنند.می

د. شون ها آلوده به این مواد خطرناك می سپس حیوانات و انسان

هاي آب و  آزمایشاتفاقی که در معدن طالي تکاب رخ داده است. 

در بدن مردم تکاب جیوه وجود دارد و  دهد خاك منطقه نشان می

هاي پوستی و  وجود بیش از اندازه جیوه در انسان، بیماري

و همچنین  مري و معده  مانند هایی  سرطان ، به خصوصسرطان

.از تبعات آن استالخلقه  ناقص تولد کودکان 
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مورد معادن اورانیوم هم که وضع روشن است. تشعشات این در

و کار در این گونه معادن با نبود  زاست مرگماده براي انسان 

. امکانات ایمنی کافی مساوي است با مرگی نه چندان تدریجی

)9(  

کنند. ي کارگران وارد می ها نیز صدمات جدي به سالمت ریهقارچ

اي است که غالباً باعث شرایط دما و رطوبت در معادن به گونه

  شود. و کپک میرشد قارچ 

  ی از کاراسترس و خستگی ناش

استرس و خستگی ناشی از کار در صنعت معدنکاري بسیار شایع 

ساعته در حال تولید  24است. بسیاري از معادن به صورت 

خواهند در حداقل زمان  گذاران در این بخش می سرمایههستند. 

آالت گران  ممکن حداکثر سود را ببرند. بیکار گذاشتن ماشین

  کمتر است. قیمت و تعطیلی معادن به معنی سود

هاي معدنی در تعطیالت آخر هفته نیز دایر  بعضی از فعالیت

هستند و بعضی دیگر نیز تمام روزهاي سال را مشغول به کارند. 

 8ي ها شیفتدر در معادن زغال سنگ زیرزمینی، معموالً کارگران 

داران حسابگر همه  کنند. اما کارفرمایان و سرمایه می کار هساعت

در نظر دارند. از دست دادن هر لحظه براي آنها هاي پرت را زمان

دقیقه  30معموالً ها  جایی شیفت به معناي کاهش سود است. جابه

هاي  انجامد که با در نظرگرفتن دیگر زمان به طول مییا بیشتر

از کل درصد 60تلف شده براي شروع مجدد تولید، تنها حدود 

مساله نیز  براي حل اینشود.  زمان یک شیفت صرف تولید می

تغییر افراد در شد. مثل اینکه  باید تمهیداتی در نظر گرفته می

هاي مختلف به صورت مستقیم و در خود محل تولید  شیفت

صورت گیرد که این شیوه به نام روش صندلی داغ  مشهور است و 

با افزایش  یا لذا تقریباً زمانی براي تعویض شیفت تلف نمی شود و

ساعت کامل تولید حاصل  8لید، ساعت به هر شیفت تو 2

ساعت  4ساعته با  10شود. در برخی معدن از دو شیفت  می

نیز ها  برخی شرکت شود و استفاده میتعمیرات در بین آنها، 

تهویه غول پیکر در همین آستانه نصب شده که 

ن خالص را به سرازیري تونل هدایت کند و گاز اکسیژ

بکشد. مسوول متان و گرد زغال و گاز گوگرد را فرو

درصد هم  19گوید که کاهش اکسیژن تا  ایمنی می

حالی و  تر از این حد، کارگر را به بی مجاز است که پایین

درصد، به مرگ اما این  14کشاند و کمتر از  ضعف می

وم و سوم نیست و بیشترین هاي د تهویه جوابگوي افق

هایی که  شکوه کارگران از کمبود اکسیژن است در تونل

بلعد.  گازهاي سمی و رطوبت تمام اکسیژن هوا را می

هایت را صداي تهویه مهیب است. صدایی که تمام سلول

لرزاند و انگار هم االن پرده گوشت از هم دریده  می

جا مانده از سرازیري تونل، مثل غارهاي به ...شود.  می

عصر سنگی است: دیوارهاي آبله زده از تو رفتگی و 

هایی که پایانی  قابلیت زغال، حفره زدگی سنگ بی بیرون

یی که گاه سرت را خم  قواره ندارد، سقف ناسور و بی

کند و گاه کمرت را. نقاله عظیمی که از بونکر زغال  می

ن آوري زغال) راه به باال کشیده، غرغر کنا (مخزن جمع

وقت متوقف  این نقاله هیچ«در حال حرکت است. 

به ...» روز در حال حمل زغال است. شود و شبانه نمی

الوار چوب به حکم  300رسیم. بعد از آنکه  افق اول می

درجه را زیر  16هاي این سرازیري با شیب  پله

اش  افق، هیچ تناسبی با تسمیه.هایمان جا گذاشتیمقدم

هایمان فقط تا یک متر جلوتر را ندارد. روشنایی چراغ

هاي  کند. سرماي هوا از تار و پود پارچه روشن می

گزد. سرمایی  مان را می شود و پوست زمخت رد می

کارگر قراردادي و غیر رسمی با  875مرطوب که 

سال و شش ماه و  23قراردادهاي ضمنی و شفاهی، باید 

35هر روز هشت ساعت آن را تحمل کنند تا در آخر، 

هایشان  روز حقوق بازنشستگی بگیرند آن وقتی که ریه

هایشان توان  از رسوب گرد زغال دو الیه شد و نفس

بو کن. ... خاموش کردن یک شعله شمع را هم ندارد

کشم. بوي  بوي سنگ زغال را فرو می؟ دهد چه بویی می

بوي تخم مرغ گندیده. هان؟ این .لجن، فاضالب شاید

  .شود ه از زغال متصاعد میهمان گاز گوگرد است ک

  

ک روز با کارگران معدن زغال سنگ شاهرود زندگی در منفی ی

1500  
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ي این ترفندها  همه اند. ساعت نیز افزایش داده 12ها را به  شیفت

شود  قیمت در نظر گرفته میآالت گران کار نماندن ماشین براي بی

هاي کار چه تاثیري بر روي کارگران  ما به این مساله که این شیوها

  شود. دارد توجهی نمی

تر در معادن انجام شده  تحقیقاتی نیز در زمینه حوادث جزئی

است. این تحقیقات به خاطر توجه به سالمت و بهداشت کارگران 

شود دلیل اصلی آن تاثیري است که در میزان سود  انجام نمی

دهد که  داران دارند. این تحقیقات نشان می و سرمایه کارفرمایان

رود.  به علت این حوادث چه میزان روزهاي کاري از دست می

میزان حوادث دهد که  تحقیقی در امریکا در گام نخست نشان می

مورد براي هر صد نفر کارگر تمام 3/4میالدي  2001کار در سال 

در کلیه صنایع  6/2سنگ، در مقایسه با میزان وقت معادن زغال

ي  با مقایسه تعداد و میانگین ساالنه. در گام بعدامریکا بوده است

روزهاي کاري از دست رفته براي کارگران معدن و پیمانکاران 

 معدنی و محل کار ، نشاني  مستقل شاغل در معادن، انواع ماده

دهد که ترتیب و میزان جراحات در طول چند دهه قبل کمی می

 5، 1997تا سال  1988ده است. به عنوان مثال از سال تغییر کر

34(جابجایی موادعلت عمده بروز صدمات به ترتیب عبارتند از

)، وسایل حمل و 21درصد)، لیز خوردن و یا افتادن(درصد

5/9) و ابزارهاي دستی (درصد11)، ماشن آالت (درصد11نقل(

دست رفته براي و در ادامه میانگین تعداد روزهاي از )است.درصد

این گونه بیان  2000و  1996ي ها سالي  حوادث را در فاصله

کند: می

روز براي  21روز براي معادن زیر زمینی و  20سقوط یا ریزش (

روز براي معادن  25لیز خوردن یا افتادن (معادن روباز)،

ي حمل و نقل ها روز براي معادن روباز)، ماشین 17زیرزمینی و 

ادن روباز) ، روز براي مع 16معادن زیر زمین و روز براي 23(

روز براي معادن 22/5پاگذاشتن و یا زانو زدن روي اشیاء (

روز  19روز براي معادن روباز) و جابجایی مواد ( 9زیرزمینی و 

روز براي معادن روباز). فشار وارده به  12براي معادن زیرزمینی و 

ترین سهم را در بزرگناحیه کمر که ناشی از زور زدن زیاد است، 

گذاران وطنی و  اما براي سرمایه .روزهاي کاري از دست رفته دارد

خارجی در معادن ایران این مسایل چندان مهم نیست و با 

رویه  از معدن این روزهاي  از دست رفته را جبران  برداشت بی

  کنند. می

وجود مواد خیس و گل در کف معدن موجب لیز خوردن شدید 

آالت همیشه ناك است. نزدیک شدن زیاد به ماشینشده و خطر

براي کارگران خطرناك است ولی این خطرات در فضاهاي محدود 

شوند. در معادن زیرزمینی می معادن زیرزمینی به مراتب بیشتر

ي ها امکان دید محدود است و باعث تشدید خطرات در محیط

)10(شود. می بسته

  
  زیرنویس

سازي معادن:  خصوصی /84، آبان و آذر 9ي  ل دوم، شماره، سانقدنوي  نامه ماه*

مریم محسنی / وحشت مرگ در اعماق

  
/ بررسی پنوموکونیوزیس در معادن و صنایع معدنی با رویکرد اقتصادي-١

هاشم ستاره احمد نیک پی، علیرضا کوهپایی،

2- http://lahijanarshadzamin.blogfa.com/post-
136.aspx

/ ساله  24گزارش یک مورد مرگ زودرس ناشی از سیلیکوزیس در مردي -٣

/ 43شماره  1385پزشکی قانونی 

http://www.ensani.ir/fa/content/116636/default.aspx

مجدي / ررسی بیماریهاي ریوي شغلی در کارگران معدن فیروزه ب-۴

فحول احتشام فر سیدمرتضی,,*منش احسان محمدرضا,رفیعی 

مشهدمرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی*/محمدجواد,مسعودي سعید 

http://generalmedical.mihanblog.com/post/tag/%D9%81
%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8

٥-

است و به آسانی از سوخت ناقص  گازي با بوي تند و زننده دهیدفرمال-٦

ها و دود  آید. آن در دود آتش جنگل به دست میدار کربنهاي  ترکیب

و اکسیژنشدن شود. فرمالدهید همچنین از آمیخته خودروها هم پیدا می

نیز چسب سازي  در صنایعشود. فرمالدهید  در هوا ساخته میمتان

است.سرطان ز وخارات سمی داردب شود. استفاده می

Wikipedia contributors, "Benzaldehyde", Wikipedia, 
The Free Encyclopedia, 

7- http://www.iscanews.ir/news/15700/%DA%AF%D8%
A7%D8%B2-
%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%DB%8C%D
A%A9-%D8%AF%D8%B1-
%D8%B1%DB%8C%D9%87-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%
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D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3-
%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D
9%87

 24-1389اردیبهشت  4شنبه  -طاهر شیر محمدي  -رادیو دویچه وله -٨

  2010آوریل 

  

-ina.com/Report-https://www.newsagency
Details.aspx?reportId=3364&back=1

مراجعه شود به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر از کارگران معدن -٩

اورانیوم

هاي  هاي ناشی از کار در فعالیت کاظم نوري،محمد،. حوادث و بیماري-١٠

88، تابستان 3، مجله نظام مهندسی معدن، شماره معدنی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

چکش (پیکورگوید: الدین می شمس

لرزاند.  تمام مغزمان را می)ھیدرولیکی
لرزاند وقتی  مان را می تمام بدن

رویم خانه تا مدتی تیک داریم.  می
 ٥٠بعضی جاھا که باید در عرض 

سانت  ٣٠سانت و  ٤٠سانت و 
کنید تا نروید  باور نمی .یکور بزنیم پ

  داخل کار. 
پیکور زدن :"گوید پزشک معدن می

شان  باعث انتقال ارتعاش به مفاصل
شود و بعد از مدتی در اثر وارد  می

شدن استرس به عروق خونی، 
دچار کم خونی سطح غضروف 

شوند که در دراز مدت، مرگ  می
سلولی را در پی خواھد داشت و 

ھا تسریع  غضروف استخوانی شدن
شود و غضروف، خاصیت  می

پذیری خود را از دست داده و  ضربه
مفصل دچار آرتروز و ناصافی زودرس 

شود. در واقع، اتفاقی که باید در  می
 ٧٠و  ٥٠سنین میانسالی و 

 ٣٠و  ٢٥سالگی برایشان بیفتد، در 
  »کند. سالگی گرفتارشان می

  
  د ک روز با کارگران معدن زغال سنگ شاهروی
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  زندگی کارگران معدن

هایی  از وضعیت زندگی کارگران معدن در گزارش ،هر از چند گاه

ي کوچکی از هایی که تنها گوشهشود. گزارشها منتشر میرسانه

دهند. این ا نشان میشرایط دشوار زندگی کارگران این بخش ر

اند. وقتی پاي ها صرف نظر از زمان تهیه آنها، بسیار مشابهگزارش

صحبت و درد دل این کارگران می نشینی متوجه خواهی شد که 

تنها حوادث کار و نبود ایمنی در معادن نیست که زندگی و 

کند. دستمزدهاي اندك، امنیت شغلی و روانی آنان را تهدید می

وقه، قراردادهاي سفید امضا، شرایط دشوار کار، هاي معحقوق

نداشتن مسکن مناسب، برخوردار نبودن از خدمات بهداشتی 

مناسب، عدم امنیت شغلی، بیکاري و ... از جمله خطراتی هستند 

هراز کنند. که زندگی کارگران و خانواده هاي آنان را تهدید می

عدالتی اعتراض گاهی نیز که کارگران به جان آمده از این همه بی

کنند،  خطر کنند و حقوق ابتدایی و انسانی خود را طلب میمی

دیگري را باید به جان بخرند: دستگیري، زندان ، اخراج ، 

  ي نیروي انتظامی و احیانا گلوله و ...برخوردهاي سرکوبگرانه

اند. در گذر زمان تغییر چندانی نکردهاینها خطراتی هستند که 

هایشان زمان ایران و براي کارگران  و خانوادهانگار در معادن 

اي مرتبا بار و وحشتناك در چرخه گذرد و رویدادهاي تاسفنمی

هایشان قربانی  شوند و از میان این کارگران و خانوادهتکرار می

گیرند.می

ها تا از زبان در زیر مروري خواهیم داشت به برخی از این گزارش

  کنند.ه چگونه زندگی و کار میخود این کارگران بخوانیم ک

  میزان دستمزد، بیکاري و نبود امنیتی شغلی،

هاي کارگران و مشاهدات معدن گاجره، گفته1332خرداد 

یکی از آنها مبتال به رماتیسم است و بیمارستان به او "خبرنگار: 

گوید و دارویی به  او نداده و یا فرد دیگري که گفته که بیخود می

تواند غذا بخورد اما بهداري به او خورده و نمی واگن به پهلویش

گفته که مریض نیستی و بدون درمان او را از بیمارستان بیرون 

ریال  30ي کار دارد روزي سال سابقه 4اند. کارگر دیگر که کرده

در همین معدن زیر آوار ماند و کتف  1329مزد داشت و در سال 

  ) 1("بید.ماه در بیمارستان  خوا 5و پایش شکست و 

کردم با روزي  توي معدن کار می 45از سال باب نیزو: 84پاییز

موقع سال  ام. اون کار کرده باب نیزوها در معدن  تومن. سال 3

سال  35هزار کارگر داشت. االن بازنشسته هستم. با  پنج شش

گیرم. کرمان سه تا شعبه تامین  هزار تومان می 180سابقه کار، 

ها  چی ضع دارو خیلی بده. بیشتر معدناجتماعی داره ولی و

بیماري ریه دارند ولی بیشتر داروها فرانشیزش قطع شده و ما 

  ) 2(.گذره سال سابقه کار اموراتم نمی 35مجبوریم آزاد بخریم. با 

کارگران اخراجی کارخانه تولید طالي آق دره  ، 1390اردیبهشت 

ین کارخانه ما هشت سال در بزرگتر ":غربیآذربایجان–تکاب 

طالي ایران با تمام مصایب قابل تصور با حقوق اندك با بیشترین 

وري کار کرده ایم جدا از اینکه همه ما آلوده به مواد تولید و بهره

شیمیایی ناشی از استحصال طال هستیم بیش از یک ماه است 

اما تکاب از مناطق زلزله زده و جنگ زده هم  ...ایم اخراج شده

هنوز نوبت بازسازیش فرا نرسیده چراکه اینجا مرحله بدتر است و 

کارگرانی است که یک ماه است پشت درهاي بسته تخریب

دهند جلوي کارخانه فریاد وا مصیبتا وادارات شیون سر می

معناي شرمساري پدر از فرزند ، خجالت  ...دهندوامعیشتا  سر می

فهمد. سخت شوهر از همسر و گریه مادر از گرسنگی فرزند را می

است فهمیدن کودکی که گرسنه است و در مدرسه به فکر پدري 

غروردانست و با آنداریش را افتخار خود میکه روزي برده

  ) 3(فروخت.میفخرهمساالنشبهکودکی
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یکی از کارگران معدن زغال سنگ ، زرند کرمان:1391دي ماه 

سال «گوید:میدر کرمان که چند ماهی است بی کار است، 

نفر اخراج شدند و این  150،نفر کارگر معدن 300گذشته از 

اتفاق در چندین معدن دیگر زرند هم افتاده است. من زمان 

ماه حقوق نگرفته بودم و فقط پول کمی هر ماه به  7بیکاري 

شد و حاال هرچه براي گرفتن صورت مساعده و ودیعه پرداخت می

گوید پول ندارد و معدن عدن میکنم صاحب مطلبم مراجعه می

او که سال قبل برادر زنش را در هنگام .درحال ورشکستگی است

در زرند کرمان به جز  "گوید:کار در معدن از دست داده است، می

معدن کار دیگري وجود ندارد و شغل بیشتر افراد با وجود همه 

هزار تومانی کار کردن در عمق  700، 600ها و حقوق سختی

کاري متري زیر زمین است که آن هم با بدبختی و بی 200،300

  )٤"(.مواجه شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کارگر  ،ساله 33علی ، معدن طرزه شاهرود: 93اردیبهشت 

تمام خریدهایمان نسیه «:گوید سال سابقه کار می 11استخراج با 

خریم.  چیز را نسیه می فروشی و قصابی همه است. از بقالی و میوه

 500االن شش میلیون بدهکارم و ماهی .ایم مضحکه بازارشده

دهم. هر چه داریم قسطی است. دائم باید وام  هزار تومان قسط می

  .مان را صاف کنیم هاي عقب مانده بگیریم که قسط

ساله  35کارگر استخراج با هشت سال سابقه کار  ،فرهاد

صد افزایش در25هزار تومان بود که با  515پایه حقوقم "گوید. می

همه کارگریم. .هزار تومان. پدر پولداري که نداشتیم 625شود  می

باید پولی باشد که خرج زندگی با آن جور شود. خیلی خواسته 

ام را  زیادي است که بخواهم یک ماشین داشته باشم تا زن و بچه

مسافرت ببرم که آنها هم تفریح کنند و از زندگی چیزي بفهمند؟ 

هزار تومان وام بگیرم. صدم برویم باید یک عروسی بخواهی

ام گفت بابا، آخر هفته تولدم است.  پریشب رفتم خانه. بچه

تومان بود.  200خواهم. رفتم بازار. قیمت دوچرخه  دوچرخه می

هزار تومان قرض کنم که برایش دوچرخه بخرم. کاش 200باید 

ر کا که پسرم مثل من نشود. دکتر، مهندس، معلم بشود ولی معدن

  )5(» نشود. الاقل مهندس معدن بشود.

  

هزار تومان بوده و دریافتی  600ام کمی بیشتر از  حقوق پایه«

هزار تومان است. سه بچه دارم. برجی  800تا  750خالصم هم 

شود  دهم. با این حقوق فقط می هزار تومان قسط وام می 350

یم. چرخ زندگی را چرخاند و هیچ خواسته اضافی نباید داشته باش

توانم  ؟ نمی شود کرد کار می هزار تومان چه 400با ماهی 

توانم جهیزیه دخترم را تهیه کنم.  هایم را درست کنم. نمی دندان

 20گوید که  ساله می41حمید » مشکالت خیلی داریم. خیلی.

هایش را در کار استخراج از  سال سابقه کار استخراج دارد و دندان

ا هم پالتین گذاشته و دست داده و زیر چشم راستش ر

  )6( .هایش از گرد زغال سرخ سرخ است چشم

متر باال آمدم. کسی که  700االن از عمق «:گوید مرتضی می

آید معدن، نفرین شده خانواده است. اینجا آخر خط است. در  می

این یک سال یک مسوول نیامده اینجا بپرسد درد ما چیست. 

آنکه تا .و برگشتن با خدامان به کارگاه با خودمان است  رفتن

سال  30رود که دیگر شکل آدمیزاد نیست. من  متري می 1500

توانم راه  دارم اما زانوهایم از رطوبت معدن آنقدر درد دارد که نمی

مان هم  شود. پیش زن و بچه مان از زغال سیاه می بروم. اینجا روي

ن را ما از نداري. پیش آنها هم حرفی براي گفتن نداریم. حقوق

هم با دو ماه  دهند و یک روز دهم ماه. آن یک روز پنجم ماه می

توانیم روي  توانیم روي قسط حساب کنیم و نه می تاخیر. نه می

مان حساب کنیم که  توانیم روي حرف وام حساب کنیم و نه می

مان ارزش داشته  زنیم حداقل، حرف اگر حرفی پیش یک نفر می

دهند.  هرچقدر کار کنیم پول میچیزمان روي هواست.  باشد. همه

مشکلی پیش بیاید که اضافه  .اضافه کار را باید با التماس بگیریم

شود. یک وقت تا هفت غروب اینجا هستیم و  کارمان هم هیچ می

گیرد. یک روز هم که پنج متر اضافه کار  مان را نمی هیچ دست

 هزار تومان 15دهند و شب با  می 3500زنیم بابت هر متر  می

رویم خانه. خیلی چیزها که مردم دارند براي ما آرزوست. کار  می

براي ما آرزوست که بتوانیم یک کار درست پیدا کنیم. در 
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یی. از صبح که بیدار  مان هر چه از آرزو بگویی کم گفتهزندگی

  )7(» مان به سیاهی است و تاریکی تا شب. شویم فقط چشم می

  دستمزد و ساعات کار

وضع دستمزد آنان گر چه ظاهرا روزمزد  :3321،معدن گاجره

هستند ولی درحقیقت بستگی به مقدار کار دارد. در حالی که 

ریال محسوب  60تا  50براي دستمزد کارگران ذغال را تنی 

ریال می فروشند.  800تا  500کنند، اما همین ذغال را تنی می

ناك هاي خطرکارفرما امتناع شدید کارگران را از کار در قسمت

با چند ریال اضافه  ،که تاکنون چند بار منفجر شده ،معدن 

  کند.دستمزد جبران می

تونل دینامیت آتش شهر علی شهرودي کارش آتشباري (در

 35ي خدمت دارد و با روزي سال سابقه 12کند) است او می

با را نفر را تامین نماید. مختار کیانی  5ریال مزد باید زندگی 

 5اند که درون تونل کار بکند. او بورش کردهریال مج 23روزي 

ي کار دارد. بیت اله شفقتی کارگر مقتول که او را هم سال سابقه

رفیق او بود و با وي کار  ،به اجبار به کار در تونل واداشتند

گفتند کیانی در ابتدا کارگر راهسازي بود  پس از این که کرد.می

رانی که اجبارا به این کار باید در تونل کار کند او و دیگر کارگ

محکوم شده بودند ده روز اعتصاب کردند و گفتند ما کارگر تونل 

نیستیم و حتا حاضر شدند خاتمه خدمت بگیرند. اما اولیاي معدن 

  سال داشت. 16نپذیرفتند. این کارگر ستمدیده فقط 

کردم. پارسال اومدم  سه سال کار می«باب نیزو:، 84پاییز 

گرفتم. کار معدن خیلی سخته به   ار تومان میهز 130بیرون. 

خصوص بخش استخراج و تولید. چندماه چندماه حقوقا عقب 

شرکت پیمانکاري «پرسم.  علت بیرون آمدنش را می» افتاد. می

ي کارگرایی که با  شه کار کرد. همه آره. نمی پدر در می

رن.  کنند بعد از یکی دو سال می کاري کار می هاي پیمان شرکت

 400مونند اون پایین مثل زندانه. تو عمق  هاي نمی قراردادي

کار پول زیادي  هزار تومان. پیمان 130وقت  کنی اون متري کار می

مزدها  از دست» یاد. زنه ولی چیزي گیر کارگر نمی به جیب می

شان بد نیست ولی بقیه  ها که امانی هستند باز وضع آن«پرسم.  می

ـ امانی » شان ثابت است. ند، حقوقهیچی. کسانی که امانی هست

اگر کارگري در استخدام دولت باشه یعنی امانی «یعنی چه؟ ـ 

ولی کسانی که قراردادي هستند، مزدشان بستگی به ساعتی که 

کار از  ده. یک پیمان کار خیلی کم می کنند داره و پیمان کار می

هزار تومان داشته باشه ولی یک دهم  200یک واگن ممکنه حتا 

» هاست. اي13ده. بدتر از اون وضع فصل  اون رو هم به کارگر نمی

کار در  یعنی این که تا زمانی که پیمان«یعنی چه؟ ـ  13ـ فصل 

هاي کارشان تا زمانی  مانند و سال کنه، در معدن می معدن کار می

اند،  ها را اخراج نکرده و یا خودشان نرفته کار آن که شرکت پیمان

کار دیگه با  ر به حساب میاد. اما اگر پیمانبه عنوان سابقه کا

شان  ها هم دیگه سابقه کاري براي سنگ کار نکنه، آن شرکت زغال

مونند و دوام شه براي همین زیاد نمی در نظر گرفته نمی

ـ » بله.«ـ یعنی سه جور استخدام وجود دارد؟ ـ » یارند. نمی

  » الهس معموال یک«کاران چند ساله است؟ ـ  قرارداد پیمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در » رم. من شیفت بعد از ظهر سر کار می«باب نیزو:، 84پاییز 

هایی که در  ساعته هستم. آن 8«کنید؟ ـ  روز چند ساعت کار می

کنند. کارگران  ساعت کار می 16کنند،  واگن برگردان کار می

ساعته هستند. چون کار استخراج خیلی سخت است،  8استخراج 

 24شه کار کرد. کارگران خدماتی هم داریم که  میبیشتر از این ن

اگر «قدر است؟ ـ  مزدتان چه پرسم دست می» مانند. ساعت می

 4100گیریم. روزي  هزار تومان می 120ي روزها برویم  همه

اند باید انجام  تومان. تازه حتما آن مقدار کار را که معین کرده

  )9(» شود. مان کم می بدهیم وگرنه از حقوق

  

هر واگن گنجایش یک ، معدن طرزه شاهرود:93دیبهشت ار

دهد. هر  تن زغال دارد و هر چهار متر حدود شش تن زغال می

کارگر معدن باید هر روز و در ساعت موظفش شش تن زغال 

الی  60درصد حقوق و  60تولید کند که همه کارگران هر ماه تا 

ان مزد براي توم 3800الی  3500کنند تا با  متر اضافه کار می 70



1393اردیبهشت ،کارگرروز جهانیي نامه ویژه   کانون مدافعان حقوق کارگر،

٣٣ي صفحه      

حقوق  .شان را آبرومند کنند هر متر اضافه کار، بتوانند حقوق

ساله، پدر سه فرزند و مستاجر با  39مصطفی، کارگر پیشروي، 

هزار تومان  845هزار تومان اضافه کار ماهانه  300الی  200

میلیون  9حقوق مهدي، کارگر استخراج، پدر دو فرزند و با .است

ساله، کارگر  30حقوق احمد، .ن استهزار توما 768بدهی، 

 12هزار تومان قسط، با  600استخراج، پدر دو فرزند، با ماهی 

حقوق مراد،  .هزار تومان است 900سال سابقه و اضافه کار ماهانه 

سال  20ساله، پدر دو فرزند، مستاجر، کارگر استخراج با  42

  )10(» .هزار تومان است 750سابقه، با اضافه کار ماهانه 

  

 100حدود : 93شرکت زغال سنگ البرز شرقی، سال 

هزار تن کنسانتره  300میلیارد تومان و بدون ضرر بابت فروش 

نژاد؛  آهن اصفهان درآمد خواهد داشت. حسین ربیعی زغال به ذوب

گوید که ذخایر قطعی شرکت زغال سنگ  مدیرعامل شرکت می

میلیون  55البرز شرقی در حوزه شرق سلسله جبال البرز حدود

تن است. شرکتی که کمتر از دو هفته از خصوصی شدنش 

گذرد و حقوق اسفند ماه هزار کارگرش را روز شنبه ششم  می

اردیبهشت ماه پرداخت کرده و از نظر مدیرعامل، این تاخیر 

پنج سال است که یک ماه حقوق  «چندان غیر طبیعی نیست. 

فند ماه، دو معوقه دیگر عادي شده. براي پرداخت حقوق اس

میلیارد تومان پول الزم بود که شرکت این میزان نقدینگی را 

گویند که هر تن زغال  گوید. کارگرها می ؛ ربیعی نژاد می»ندارد.

کند.  هزار تومان قیمت پیدا می 380شویی شود  که راهی زغال

)11(  

چندي پیش خبرگزاري مهر با انتشار تصاویري از کارگران معدن 

کارگران معدن زغال سنگ طبس "نوشته بود: س یال شمالی طب

ساعته در روز  6متري زمین و در دو شیفت کاري  300در عمق 

 400کار می کنند، این کارگران با قرارداد پیمانکاري، ماهیانه 

هزار تومان که حداقل حقوق تامین اجتماعی است، حقوق دریافت 

)12(".کنندمی 

شرایط کارگران : 1391دي  2شنبه معدن یال شمالی طبس/ 

معدن در منطقه طبس اصال خوب نیست.  بعضی از معادن 

خصوصی زغال سنگ از جمله شرکت معدن جو و نگین که سوابق 

در دو تا حوادث کاري متعددي نیز در کارنامه دارند، کارگران را 

در .گیرند کار میه روز ب15سه شیفت کاري به صورت مداوم در 

باري که در  یل آثار زیانلحالی که کار در اعماق زمین به د

قانون کار 52گذارد طبق ماده  درازمدت بر سالمتی کارگران می

  »ساعت تجاوز کند.36ساعت و در هفته از 6نباید در روز از 

آور از مزایاي مشاغل سخت و زیان کارگران معادن طبس نه تنها«

ساعت کار حتی حقوق 15کنند بلکه روزانه با بیش از  استفاده نمی

شود. این کارگران در  و مزایاي اضافه کاریشان نیز پرداخت نمی

کنند و  ساعته، در سه شیفت کار می15روز کار مداوم 15طول 

 هاي پیش زمان استراحتشان را در خارج از معدن داخل اتاقک

کارگري که  ...کنند ساخته فاقد امکانات رفاهی سپري می

  .گیرد هزار تومان حقوق می500کند حدود  ساعت کار می15

کارگران این معدن از ضریب پایین  :معدن منگنز ایران در قم

کارگران این معدن با 365ضریب حقوقی «حقوق ناراضی هستند:

ین معادن سنگ تر سال کار، در یکی از بزرگ15میانگین سوابق 

این کارگران که در شرایط .است57/3452منگنز خاورمیانه، 

متري زمین مشغول به کار 340سخت و دشواري در اعماق 

ینی همانند زیرزمدائمکارازناشیعوارضدچارمروربههستند، 

».شوند هاي روحی و... می مشکالت تنفسی، دیسک کمر، افسرگی

)13(
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  معدن کارگران مسکن 

از محوطه معدن به قسمت "... معدن گاجره:1332خرداد 

منازل کارگري در یک  ،بازگشته مسکن عده اي از کارگران گاجره

هاي محقر خشتی یک اتاقی نظیر آن چه که در جنوب کلمه کلبه

هاي مخصوص (!) کارگري را شهر فراوان دیده می شود خانه

ها خالف آنچه گفته شده توسط دهد.  اکثر این خانهتشکیل می

سازمان برنامه و شرکت ذغال ساخته نشده بلکه خود کارگران با 

تومان برپا شده است. معدن حتا یک تیر چوب  500تا  300خرج 

نکرده است.هم به کارگران مجانی نداده وکمترین کمک مالی هم

هاي تنگ وکثیف و ناهمواري از هم جدا ها را کوچهاین خانه

رسد، بقیه می 130ها به زحمت به کند در مجموع کلبهمی

کنند و هر کارگران در دهی در دو کیلومتري معدن زندگی می

روز باید مسافت نسبتا طویلی را پیاده طی کنند. وضع درون  

بختی شدید کارگران معدن دها و اثاثیه آنها حاکی از فقر و بکلبه

  )1(...بود

1332خانه هاي کارگران معدن گاجره 

  اعالن وزارت نظمیه دوران قاجار
  

اطفال خواه کوچک خواه بزرگ، از بازی 
ھا و ریختن  کردن در معابر و خیابان

کثافات و نجاسات در نھرھا و...سنگ 
در سر خط آھن تراموا گذاشتن و 
سنگ انداختن بر رکاب و عقب 

ھای تراموا پریدن و عابرین را واگون
ھر طفلی که  .عندفحش گفتن ممنو

به این تقصیرھا گرفته شود حبس و 
زجر شده از اولیای آنھا مواخذه خواھد 

معدن صاحب باشد به  شد و اگر بی
فرستاده شده به کار  زغال سنگ

  کنی مشغول خواھد شد...زغال
  

به قراری که معلوم می شود مردمان 
بیکار و بی عار از ھر طرف در این شھر 

عین وصنعت گرد آمده اغلب کسب م
مشخص معتنابھی ندارند بعد از این 
تحقیق و رسیدگی کسانی را که 
شغل و پیشه ندارند گرفته دسته 

فرستاده  معدن زغالدسته به 
خواھند شد که در آنجا کار کنند و به 
جای ھرزگی ھا مشغول کار مفید 

  باشند...
  کریم منظم  السلطنه وزیرنظمیه

  
  ان درعصر قاجارجستارهایی از تاریخ اجتماعی ایر

  م فلورلوی

یادآور دستگیری ولگردان و شالق این خبر 
داری ی گسترش سرمایهدن آنان در دورهز

در این رابطه ھزاران نفر به جرم است.
در سراسر  اروپا  ١٨و  ١٧ولگردی در قرن 

دستگیر شده شالق خوردند و اعدام شدند تا 
کمترین داران بامجبور شوند برای سرمایه

  کار کنند. قیمت
داری ھمه جا از درون شکنجه و رشد سرمایه
ھیچ استثنایی در این زمینه خون است و

  وجود ندارد.
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هاي معدنی  نام قبلی شهرك شهرك :باب نیزو 84پاییز 

آباد است که در  آباد بوده و اسم جدیدش اسالم ریگ شهر،ریحان

عی بین مسیر کرمان ـ زرند واقع شده است اما ي فر یک جاده

آباد خوانده  شهر و ریگ آباد، ریحان اکنون به هر سه نام اسالم

شود... بعد از مدتی سرباالیی رفتن، از دور شاهد ردیفی از  می

ي هر  بینم که داخل حفره شوم. می دار می هاي بزرگ سوراخ صفحه

بسیار ناهنجاري در ها چندتا خانه به صورت  کدام از این صفحه

ها هم  اند و آن سوراخ امتداد یک خط مستقیم کنار هم قرار گرفته

ي تقریبا دو سوم ارتفاع دیوار از  هاست. به فاصله هاي خانه پنجره

سطح زمین یک ردیف سوراخ قرار دارد که ظاهرا پنجره است. که 

االن نه چارچوب دارد و نه شیشه ...آن چه در داخل کوچه دیده 

زند با  اي است که به سیاهی می شود دیوارهاي سیمانی تیرهمی

وتوك  هاي عمودي سرتاسري و تک  هاي عمیق و شکاف ترك

هاي  درخت. سر راه هیچ مغازه و یا هیچ بنایی جز این ساختمان

انگیز است. مرزي بین کوچه و خیابان و  شود. غم خراب، دیده نمی

بندي   ال هیچ جدولخرابه و ساختمان مسکونی وجود ندارد. اص

العاده  شود. همه چیز قناس است. فضاي کوچه فوق دیده نمی

طور  افتد که چه گیر است. قبل از هر چیز آدم به این فکر می دل

  ) 2(توان زندگی کرد؟  گیر می ي دل کنندهدر این فضاي پریشان

ها  این«گوید:  اند؟ می جوري ساخته شده ها این چرا این خانه

سنگ کرمان  زمانی است که شرکت معادن زغالهاي سا خانه

 »گیره ساخته و به کارگران واگذار کرده که االن ازشان اجاره می

شان چادر زده و در چادرها  هاي خانه بعد از زلزله مردم توي حیاط

هاي  فرماست. خانه  کنند. توي کوچه سکوت بدي حکم زندگی می

مردم بعد از زلزله  آید. انگار سوت و کوري که به نظر متروکه می

هاي  اند. فیلمی صامت از خرابه هایشان را رها کرده و رفته خانه

کنم. در واقع این  گیر بودن محله فکر می متروك. باز هم به دل

کند. راستی در  عدالتی است که مرا رها نمی گیري و این بی دل

پرسم چند خانوار  میگذرد؟  دار چه می هاي سوراخ درون این خرابه

)3...(دهد نزدیک هزارتا کنند؟ جواب می جا زندگی می نای

یک سري "دن کرمانامع اطرافدر، باب نیزو:86بهار 

شده که مانند این است که قوطی  هاي معدنی ساخته شهرك

هاي سازمانی  عنوان خانه ها را کنار هم چسبانده باشند، به کبریت

ج هم در ها حداقل حوای ي روسی است. در این شهرك که شیوه

هاي سنتی  هایی از آن محیط شود. خانواده نظر گرفته نمی

کبریتی جا  هاي قوطی جا در این خانه دار درآورده شده و این حایل

برداري  شود که از آن بهره جا معدن فروخته می این ..بود. داده شده

شود. براي کسی که معدن را می خرد فرق نمی کند رعایت 

کنند بشود یا نه. درك و  جا کار میشخصیت افرادي که در آن

که حقوق افراد  شود نه این جا این است که سود برده شعور این

ها به شهرك معدنی به این دلیل است که  آوردن آن..رعایت شود.

یک، براي ایاب و ذهاب هزینه نشود. دو، خستگی طول راه وجود 

مانی براي باشد تا کارگرها بهتر بتوانند کار کنند و ضمنا ز نداشته

وآمد صرف نشود و از آن وقت براي کار کردن استفاده بشود.  رفت

هاي  چیان براي داشتن سرپناه به همین خانه از طرفی معدن

دهند. آن وقت دیگر کسی در این مناطق  قوطی کبریتی تن می

هاي اجتماعی نیست، سرویس خدماتی وجود ندارد.  فکر سازمان

نیست، هیچ چیز استانداردي ي شهرسازي در کار  اصول اولیه

)4(. بینید نمی

کیلومتري  70با توجه به فاصله :1392معدن البرز شمالی، 

ترین شهر (شاهرود) کارگران این معدن ناچارند  معدن تا نزدیک

 300هاي سازمانی ساکن شوند، اما پرداخت اجاره بهاي  در واحد

قتصادي هزار تومانی با توجه به میزان حقوق کارگران، فشار ا

کاران مضاعف کرده  موجود در جامعه کارگري را براي این معدن

ده این درحالی است که حق مسکن در فیش حقوقی آنها    .است

است نفر  1400معادن اینکارگرانتعداداست.  هزار تومان

نفر از کارگران معادن البرز شمالی با قرارداد موقت کار 1100و

م دارند، اما تأمین مسکن مشکل کنند و مابقی قرارداد دائ می

هاي مسکونی  کارگرانی که ساکن این واحد.تمامی کارگران است

هزار تومان بابت اجاره  50سال نخست باید ماهانه  5شوند در  می

بها پرداخت کنند که با تمدید قرار داد، این رقم به صورت پلکانی 

گران در کار...رسد هزار تومان می 300افزایش یافته و به ماهی 

حق سختی کار ...اند یک ماه و نیم گذشته حقوقی دریافت نکرده

 12سال در این معادن کار کرده ، ماهانه حدود  23کارگري که 

  )6(.هزار تومان است

  منابع

1332سرود فردا خرداد -1
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سازي معادن:  خصوصی 84، آبان و آذر 9ي  ، سال دوم، شمارهنقدنوي  نامه ماه-2

  مریم محسنی / وحشت مرگ در اعماق

همان منبع-3

آوار  /86، اردیبهشت و خرداد 18ي  ، سال سوم، شمارهنقدنوي  نامه ماه-4

مریم ، وگو با دکتر احمد رشیدفرخی  گفت، سازي بر سر کارگران معدن خصوصی

محسنی 

ب کار در معدن / سخت ترین کار دنیا با کمترین حقوقمصائ مهر:-5

-1392/ هزارتومانی 10هاي سازمانی با حق مسکن  تفاوت اجاره بهاي خانه-6

07-29  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي کارگران معدناعتراضات  و تشکل

کارگري هايي زمانی، فعالیتبه بعد در دو دوره 1300از سال 

تا سال  20هاي دهه ي اول سالورهاي یافت. دسابقهگسترش بی

هاي بسیاري این دو دوره تشکل. در1360تا  1357و دیگري  32

هاي ي کارگري در بخششکل  گرفتند و اعتصابات گسترده

در سرنگونی  57داد. اعتراضات قبل از بهمن مختلف رخ می

ها و حکومت شاهنشاهی تاثیر بسیاري داشت. میزان گزارش

هاي آنها در ن اعتراضات  کارگري و تشکلاخباري که از ای

هاي نسبی مطبوعات نیز مطبوعات منتشر شده به دلیل آزادي

  سابقه بود. بی

هر دو دوره، پس از سرکوب شدید، دستگیري، زندان، اعدام 

فعاالن کارگري این اعتراضات افت شدیدي کردند. پس از کودتاي 

ید به راه افتاد و در مرداد موجی از دستگیري ها و زندان و تبع 28

کارگر فعال اعدام  500اي فقط بیش از ي شصت به گفتهدهه

  شدند. 

اما جنبش کارگري و کارگران مبارز و آگاه به جان آمده از 

توانند داشته باشند. حرص استثمار و ستم، سر سکون و توقف نمی

داري، آن چنان است که به هر ترتیب که شده  و طمع سرمایه

ودش را از قبل استثمار شدید کارگران تامین کند و خواهد سمی

کارگران نیز از این همه ستم و استثمار به جان آمده و  و بار دیگر 

پس از مدتی کوتاه حرکات اعتراضی کارگران از سر گرفته 

 32توان به اعتراضاتی که در فاصله ي زمانی شود. از جمله میمی

اند، بسیار هم گسترده نیز بودهاشاره  کرد که گاها رخ داد، 57تا 

 12، اعتصاب 1334- 1339اعتصابات نفت در سال هاي : مانند

هزار  30، اعتصاب 43و  1337هزار راننده تاکسی در فروردین 

،  اعتصابات 41و 1338پز خانه هاي تهران در خرداد کارگر کوره

کارگران نساجی در همان سال، اعتصابات نفت و صنایع نساجی و 

هزار کارگر بیکار در بندر  3، تظاهرات 1340وایی ها در سال نان

و  57و  56ماه شهر، و همین طور اعتصابات کارگري سالهاي 

  ي هفتاد و بعد از آن مرتبا رخ داده است. اعتراضاتی که  در دهه

اعتصاب کارگران معدن کمتر در مطبوعات منعکس  در این میان

ها نیز خبر دن در این سالشده است. از تشکل هاي کارگران معا

دو . از جمله اعتصابات معدنی که به آن اشاره شده نیستچندانی 

دیگري در معادن  ذغال  و1344در سال که یکی اعتصابی است 

که اطالعات بیشتري از این دو رخ داده 1355سنگ در سال 

ایم. شاید بتوان از میزان کم خبرهاي منتشره اعتصاب پیدا نکرده
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هاي رفت که حرکتنتیجه گ

هاي کارگري در جمعی و تشکل

معادن ایران به ندرت به چشم 

ي مبارزاتی این خورد و سابقهمی

کارگران کم است؟! و هر جا که 

سندیکا  ، حتماخبري منتشر شده

یا تشکلی در میان این کارگران 

شکل گرفته بوده  است. زیرا اولین 

تشکل کارگري یک اقدامات 

مورد نی درطبیعتا اطالع رسا

وضعیت کار و زندگی کارگران 

  است. 

توان به این علت این امر را می

شکل تبین کرد: اکثر معادن در 

مناطق دورافتاده قرار دارند که 

امکان برقراري ارتباط با سایر 

کند، بافت روستایی کارگران محیط هاي کارگري را دشوار می

بسیار دشوار معدن که اکثرا جوان هستند و همین طور شرایط 

هاي طبقاتی این کارگران کمتر از سایر کار، سبب شده که آگاهی

سختی اقشار کارگران مانند کارگران نفت و ریسندگی و... باشد. 

هاي ناشی از آن امکان تداوم و استمرار کار کار در معدن و بیماري

کند. عدم انتقال تجربیات اعتراضی را براي کارگران کم می

کل هاي آنان نیز عامل دیگري است براي این که کارگران و تش

  این آگاهی هاي طبقاتی سرعت کافی نداشته باشد.رشد 

  

  

  

  

  

  

در زیر مروري کوتاه خواهیم داشت به 

برخی از این اعتراضات، دالیل آن و 

هاي کارگري که در معادن  تشکیل تشکل

  شده است. 

به بعد در پی ایجاد راه  1310هاي در سال

هاي زغال راسري تهران شمال، رگهآهن س

ي زیراب کشف شد. به سنگ در منطقه

با  1312دنبال آن معدن زیرآب در سال 

کارگر تاسیس شد. در گزارشی که  1200

هاي آن زمان در روزنامه 1324در سال 

  منتشر شده این گونه آمده است: 

ماه است که به کارگران 4... و مدت "

د. آیا کارگران ان زیرآب یک شاهی نپرداخته

باید از گرسنگی بمیرند. کارگران این 

ي کنسرو، نساجی،  نفرند. اتحادیه 4000ي خود  معدن با عائله

اي مشترك براي  بافی، شالی کوبی و راه آهن اطالعیه گونی

همدردي وکمک به این کارگران صادرکردند و تهدید کردند در 

د، دست به حقوق آنان پرداخت نشو 24آبان  29صورتی که تا 

ي  اي از کمیته اقدامات جدي خواهند زند. همین طور اطالعیه

محلی و شوراي محلی اتحادیه کارگران شیرگاه و کمیته محلی 

ساري نیز در این رابطه صادر شد. با ادامه وضع اسفناك کارگران 

خرداد کمیته محلی و شوراي شهر تصمیم  27معدن در روز 

اي آنان ترتیب اثر داده نشود از گرفتند در صورتی که به تقاضاه

  حمل ذغال جلوگیري کنند. خواسته هاي کارگران عبارت بود از: 

پرداخت حقوق معوقه، تهیه حمام براي کارگران، ارسال دارو براي 

جلوگیري از ماالریا، تاسیس کالس اکابر، تعمیر و تهیه ساختمان 

وران براي سکناي کارگران ، جلوگیري از اجحاف و تعدي پیشه

  معدن. 

این اطالعیه به امضاي شوراي متحده و اتحادیه هاي کارگران و 

  )1زحمتکشان معادن زیرآب است. (

سال شرایط کار و زندگی  ٦٨بعد از 
کارگران معدن زغال سنگ زیراب 

چندان تغییری نکرده است. حقوق 
وز ھا کفاف زندگی را نمی کند، ھن
ھم حمام به مفھوم واقعی آن 

ندارند، کیفیت غذایشان ... در سال 
آن چنان بوده که  بیش از ١٣٩٢

شصت نفر از این کارگران دچار 
مسمومیت غذایی شدند. گزارش 

تصویری از وضعیت بھداشت و 
ھا  ی کار این کارگران در رسانه شیوه

منتشر شده که با این جمله خاتمه 
رایط کار و یافته است: چه زمانی ش

سنگ  زندگی کارگران معدن ذغال
شھر "زیراب" در استان مازندران 

تغییر خواھد یافت؟ به راستی چه 
  زمانی؟
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این از اولین خبرهایی است که درمورد اعتراضات کارگري و 

  توان در مطبوعات یافت. تشکل هاي کارگران معادن می

، در پی کشته شدن کارگران معدن 32پس از چند سال، در سال 

جره، اعتراضاتی در این رابطه صورت گرفت. در مراسم دفن گا

کارگران کشته شده ، کارگران معدن زیراب نیز شرکت کرده و با 

اند. این  دو معدن از جمله معادنی بودند که  آنان همدردي نموده

سندیکاي کارگران در آنها شکل گرفته بود. هر چند خبرهاي 

رگري آنان در دست نیست. بیشتري از این سندیکا و اعتراضات کا

دهد که در  هایی می اما انتشار همین چند خبر هم نشان از تشکل

  کرده است. مورد مسایل کارگران معدن اطالع رسانی می

ي معدن گاجره، برادر یکی از کارگران مقتول در پس از حادثه

سالش شده بود.  18برادر من تازه  "سخنانی چنین گفته بود:

گر تونلی نیستم. مرا آنجا نفرستید. اما او را به گفته بود من کار

، به قتل عمدزور فرستادند و کشته شد. خب چه کسی به این 

رسد. فردا ممکن است این بال سر این خون ناحق ریخته شده می

شوند ولی شما در دار میشما هم بیاید. اینها با خون شما سرمایه

سال پیش کشته ها که سه آن ي این وضع هستید به خانواده

شناسید. کارگر شدند چه کسی رسیدگی کرد؟ همه شما مرا می

همین جا بودم، سل گرفتم. دو سال در شاه آباد خوابیدم. دیناري 

به من کمک نکردند. نباید شما با چند ریال پول و اضافه گول 

بخورید. تنها راهی که براي شماست اتحاد و تقویت سندیکاي 

    "خودتان است.

سندیکاي معدن گاجره که عمر آن دو سال بوده است در ظاهرا 

هایی توانسته بود فشارهایی به کارفرما آورده تا مثال زمینه

تري به کارگران منتظر خدمت را سرکار برگردانده یا کار سبک

  کارگران بیمار بدهند: 

ریال  30کند و روزي سال است کار می 4باقر علیمرادي "

ها ماند و کتف ر همین گاجره زیر سنگد 1329گیرد. در سال می

ماه در بیمارستان بانک صنعتی خوابید.  5و پایش شکست، 

پزشکان تایید کردند که او نباید دیگر در تونل کار کند و کار 

در آذر مجدداسبک برایش ضرري ندارد. اما پس از  دوسال کار

ماه سال گذشته رییس معدن تحمیل  کرد که باید باز هم در 

ماه به  4ل کار کند. حتا حاضر شدند او را منتظر خدمت کنند. تون

همین دلیل سرگردان بود و عاقبت با زور کارگران و سندیکاي 

. "کارگري دوباره مجبور شدند به او کار سبک بدهند

هاي در انتهاي گزارش کارگران اعتراضی در معدن گاجره خواسته

  اند: خود را به این ترتیب بیان کرده

نیزه کردن معدن و دادن وسایل فنی کامل، تامین زندگی مکا

اند، رسیدگی بازماندگان کارگرانی که جان خود را از دست داده

کامل به علت این حوادث و مجازت شدید مسببین امر، پذیرش 

ي کار، شناختن سندیکاي کارگران نماینده کارگران از طرف اداره

کنند، بهبود وضع که دو سال است تشکیل شده و فعالیت می

ی براي خانواده گبیمه و تامین بهداشتی فراهم ساختن زند

هاي دولتی اند ، ساخت خانهکارگرانی که چندي قبل فوت کرده

جهت مسکن کارگران ، دادن اضافه دستمزد واقعی که با میزان 

  )2(.کار بستگی داشته باشد

شان در گزارشی که دانشجویان پیشگام کرج از معدن سنگرود لو

 57و مهر  1352تهیه کرده بودند به اعتصاب سال 58در سال 

کارگران این معدن اشاره شده است. دو اعتصابی که اولی با 

شکست و دومی با پیروزي کارگران خاتمه یافته است. اولین 

رخ داد. علت  52اعتصاب کارگران این معدن در اواخر سال 

ز را به این کارگران اعتصاب این بود که حقوق اضافه شده در مرک

مهندسین و مدیرعامل با کارگران  ،پرداختند. روز اول اعتصابنمی

سرباز و دو افسر براي سرکوب  50زد وخورد کردند به دنبال آن 

کارگران به معدن فرستاده شد.  این اعتصاب دو روز به طول 

زندانی  و انجامید و با دستگیري و اخراج شش تن از نمایندگان

نفر از فعالین و قول رسیدگی به خواست هاي اعتصاب کردن دو 

  پایان یافت. 
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بار دیگر این کارگران اعتصاب کردند. کارگران  57در مهر 

هاي نفر از مهندسین و رسیدگی به خواست 8خواستار اخراج 

روز به طول انجامید و سرانجام  21صنفی خود بودند. اعتصاب 

برسند. شرایط و جو حاکم  هاي خودکارگران توانستند به خواسته

در پیروزي این اعتصاب نقش مهمی داشت. در  57در مهر سال 

مورد تشکیل سندیکاي کارگران در این معدن در ادامه گزارش 

  چنین آمده است:

کارگران معدن به دلیل دور افتاده  57در اعتراضات سیاسی سال "

یل بودن محل کارشان، در متن حوادث نبودند... و به این دل

ي هاي سیاسی کارگران باال نبود... پس از انقالب ادارهآگاهی

هاي اول پس از ها افتاد... در هفتهمعدن سنگرود به دست کمیته

انقالب، کارگران به طور پراکنده شوراي کارگري را مطرح کردند. 

ي مناسبی پیدا نکرد و به دنبال آن تشکیل اما ایجاد شورا زمینه

ار قرار گرفت. کمیته براي ایجاد تفرقه میان سندیکا در دستور ک

هاي به کارگران آگاه سعی کرد که عموم کارگران با زدن برچسب

کارگران را از آنها دور نگه دارد. اما کارگران بر خواست خود مبنی 

بر تشکیل سندیکا مصر بودند. به دنبال آن کمیته پیشنهاد کرد 

. ..مشارکت کمیته باشد که انتخابات سندیکا باید  تحت نظر و با

ي اي از وزارت کار گرفته شد که همان اساسنامهاساسنامه

مجمع  58اردیبهشت  14در تاریخ یک شنبه  "رستاخیزي بود...

شود. انتخابات کامال مسجد معدن تشکیل میعمومی کارگران در

قالبی بود به طوري که کارگران به این مساله اعتراض کردند و 

کردن انتخابات شدند. کمیته این درخواست را رد خواستار باطل 

کرد. در پایان اکثر کارگران به عنوان اعتراض محل را ترك کردند. 

به این ترتیب سندیکایی فرمایشی بوجود  آمد که هیچ یک از 

  )3(هاي کارگران را نتوانست به نتیجه برساند. خواست

هاي  کلهمانند سایر کارگران، اعتراضات کارگران معدن به ش

نگاري به ترین شیوه که نامه شود. از ابتدایی مختلف انجام می

شروع می شود تا اعتصاب و تجمع  است، مسووالن و اطالع رسانی 

در محل معدن یا مقابل نهادهاي دولتی مانند فرمانداري و... 

  گرفته تا بستن  جاده و تحصن در خیابان و مقابل مجلس و....

ي کارگران  توان به نامه ري کارگران مینگا هاي نامه از نمونه 

اخراجی معدن طالي آقدره تکاب اشاره کرد. در بخشی از این 

  اند:  رنجنامه کارگران چنین نوشته

دانند زمین چرکین است یعنی چه ؟ تخریب آیا مسئولین می"

رگه هاي معدنی ، نابودي اکوسیستم طبیعت ، برداشت غیر 

  یعنی؟چهیعنیطالمعدنعیارپرنواحی  اصولی و بی رویه از

باکردنخالصهسالهفتدرراسالبیستسودوتولیداینکه

شب فرا می رسد خبري .منطقهارزانکارنیروياستثمارهمان

از شام نیست آیا چون زبان ما کارگران بسته است و فریادمان به 

هاي جایی نمی رسد باید آنها را فراموش کرد یا روي شمش

"ش نوشته رسیدگی به وضعیت ما کارگران ممنوع !طالی

سال تولید8ازاین کارخانه بعد و در ادامه با اشاره یه این که 

عیار و مقادیر24طاليکیلوگرم 40سقف وقفه روزانه تابی

به ارزش فلزات باسایرکیلوگرم و300سقفتوجهی جیوه تاقابل

... و سپس در مورد هکرداخراج پرسنل خود راازنفر200ناگاه 

هاي منطقه داماتالف احشام ووهاي زیست محیطی لودگیآ

بین رفتن کامل آب شرب روستاي ازوآلودگی، تخریب طبیعت

 روستاهاي مجاور نابودي تدریجی باغات سیبمرگ و،شیرمرد

اند:  ي خود را این عبارت به پایان برده اند و نامه اشاره کرده

یک نمونه از نتیجه اتحاد کارگران 
  معدن شمشک

ان معدن رماه بود که به کارگ ۴
شمشک حقوق نمی پرداختند روز 

ای اردیبھشت  کارگران قطعنامه ٢۶
شان را نپردازند صادر کردند تا حقوق

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

معدن تصمیم دارند سندیکای 
  خودشان را تشکیل دھند.

  32خرداد  8نوید آزادي 
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خواهیم ها به اجبارداري بگذرانیم که سالبه بیگی رادزن"

  )4("تخف

هایی است که کارگران به جان از دیگر شیواعتراضی هاي تجمع

هاي کار، کنند. این تجمع ها در محلي معدن استفاده می آمده

مقابل نهادهاي دولتی مسوول ، وزارت کار، مجلس و... برگزار 

ها در  خبرهاي آنشود.  تجمعاتی که در دو سال گذشته می

توان به تجمع کارگران  . از جمله میمنتشر شده استها رسانه

 7:اندمعدن سنگرود اشاره کرد که بارها این اقدام را انجام داده

دومین تجمع خود  سنگ سنگرود در تهران کارگران زغال92مهر 

توقف عالوه برکارگر معترض  280خواست  را برگزارکردند. 

واستار پرداخت منظم دستمزد و حقوق سه ماهه انحالل معدن، خ

این اعتراض در پی بارها  تیر، مرداد و شهریور سال جاري هستند

نتیجه بودن محل کار و نهادهاي دولتی در منطقه و بیاعتراض در

.آن صورت گرفته است

اعتراضات کارگري در معادن دالیل متفاوتی دارد. از جمله 

تعویق دستمزدها: کاهش وکرد:  توان به موارد زیر اشارهمی

اعتراض کارگران زغال سنگ معدنجو در زرند کرمان، کارگران 

  بافق، طالي اقدره و...

سنگ کارگران معادن زغال: کاهش مزایا، خدمات بیمه درمانی

پیش دست به اعتصاب گسترده و اردیبهشت سال 28طبس در 

قابل مجتمع مروزه که درفراگیر زدند . این اعتصاب و تجمع یک

اداري شرکت زغالسنگ پروده طبس در داخل شهر و همچنین 

سایت معدن یک و معدن مرکزي و کارخانه زمان درهم

ن شرکت انجام شد که سرانجام با دخالت مامورین آشویی زغال

مسولین فرمانداري طبس و حراست شرکت نیروي انتظامی و

  .موقتا به پایان رسید

شرکت زغال  : کارگران و اخراج شیوه اجراي تعدیل نیرو

ي اجراي  (زرند کرمان ) به دلیل اعتراض به شیوهسنگ معدن جو 

عدم «این شرکت به دلیل آنچه اند.  تعدیل نیرو اعتراض کرده

از،عنوان شده» هاي معدنی پولی شرکت گردش مالی ناشی از بی

 نفر از کارگران را پس از 30حدودتا آبان ماهجاريسالابتداي

) 5. (خاتمه قرارداد اخراج کرده است

ها در منطقه  تامین امنیت شغلی و عدم اخراج، تامین زیرساخت

مبناي پروانه تعریف برداري از معدن بر شامل جاده و گاز و بهره

) 6(.است معادنمطالبات کارگران  از دیگر شده، 

عدم واگذاري به بخش خصوصی از سازي:خصوصی

هاي اخیر به خواسته هاي کارکران در سالهایی است که خواست

در سنگ البرز  نماینده کارگران معادن زغال".افزوده شده است

کارگران معادن زغال سنگ طرزه در  این موردگفته است که 

سازي این واحد معدنی و شهرستان شاهرود مخالف خصوصی

واگذاري ان به شرکت ذوب آهن اصفهان هستند افزود: از 

سازي این خواهیم مانع خصوصی ري و استانی میمسئوالن کشو

هکتار از امالك آن در مرکز شهر شاهرود به  42معدن و فروش 

  )٧(.شهرداري شوند

ها یکی از سازياعتراض کارگران بافق نیز به خصوصی

. هاي اخیر را به دنبال داشتترین اعتصابات سال طوالنی

ها سازيعلیه خصوصی اعتراضات اخیر کارگران بافق و سایر معادن

به حدي باال رفته طبقاتی کارگران معدن دهد که آگاهی نشان می

اي در هاي صنفیهاي این کارگران از خواستهاست که خواسته

ي آن حد افزایش دستمزد و حقوق معوقه فراتر رفته و نوك حمله

داري است که شاید بتوان آن را نماد سرمایهسازي  خصوصی

و روز به طور انجامید 50عتصابی که بیش از امتاخر دانست. 

و با موفقیت  هایشان درآن شرکت کردند.کارگر و خانواده 5000

  کارگران خاتمه یافت.

  ي برخورد با اعتراضات کارگران معادننحوه

بسیار اتفاق افتاده که نمایندگان کارگران و یا کارگران فعال پس 

توسط و یا و ترك کار شده از اعتراضات اخراج یا مجبور به استعفا 

در این گونه  اند. نیروي انتظامی به دالیل مختلف یا بازداشت شده

ها اولین اقدامی که کارگران معترض و اعتصابی انجام موقعیت

رسانی در مورد وضعیت آنان است. در گام بعدي دهند اطالعمی
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قید و شرط کارگر زندانی و یا بازگشت به کار آزادي بیخواستار 

هاي در صدر خواسته و این خواستهمی شوند کارگران اخراجی

معموال در  این گونه موارد گیرد. کارگران اعتصابی قرار می

کارگران معدن شوند. هاي کارگران نیز در گیر اعتصاب میخانواده

زندانی آزاد کارگر9روزه خود ادامه داده تا  50بافق با اعتصاب 

  شدند. 

درملو که در استخدام شرکت پیمانکاري کارگران معدن چا 800

آسفالت توس هستند از ششم آذرماه سال جاري به نحوه محاسبه 

حق بیمه خود و نیز اخراج پیش از اتمام قرارداد آقاي بهرام 

صورت محدود دست به اقدامات اعتراضی صنفی ه نژاد ب حسنی

الل کارگر این معدن با شکایت کارفرما به اتهام اخ 28بودند. زده

ي اعتراضات و و در پی ادامهدر نظم عمومی بازداشت شدند

پیگیري این  آزاد شده و برايزندانی احتمال گسترش آن کارگران 

)8(.پرونده وکیل حقوقی اختیار کرداند

نماینده کارگران چشمه پودنه از سوي کارفرما تحت فشار قرار 

ترك کار "به حدي که مجبور به ترك کار شده است.گرفته 

اجباري این فعال کارگري پس از آن صورت گرفت که این فعال 

اي که در روز یکم اسفند ماه منجر به  کارگري در رابطه با حادثه

هاي محمدرضا  کشته شدن سه نفر از کارگران این معدن به نام

شد، از به روز نبودن یحسین اسالمصادقی، حسین محمدي و

کارگر  این".استانداردهاي ایمنی در این معدن خبر داده بود

نه با داشتن همسر و سه فرزند، بیکار و فاقد دمعدن چشمه پو

خبري از  )9. (هرگونه منبع درآمد و یا پوشش بیمه اي است

  ها در رسانه ها منتشر نشده است. ي این پیگیرينتیجه

که از اعتراضات کارگري در معدن وجود ي گزارشاتی  در همه

دارد نقش نیروهاي پلیس در سرکوب کارگران برجسته است. حتا 

دهد، کار نیروي انتظامی و پلیس کمک  اي رخ میوقتی حادثه

رسانی نیست، بلکه پیشگیري  و احیانا مقابله با اعتراضاتی است 

اي که کارفرمایان حدس می زنند ممکن است بعد از این رویداده

نمایندگان سندیکاي کارگران  1332دردناك رخ دهد. در سال 

ساعت هنوز هیچ آمبوالنسی 24بعد از  "گاجره چنین می گویند:

نیامده است. تنها یک وانت براي انتقال بیماران آمده است. 

ي سندیکا از اقدامات سندیکا و اعتراضات مکرر کارگران نماینده

عدن گفت و تذکر داد که در مورد  تکمیل وسایل استحفاظی م

اند. کارگران توضیح دادند اولیاي مربوطه هیچ ترتیب اثري نداده

که بعد از حادثه تعدادي ژاندارم آمدند و مانع ورود ما به تونل 

توانستیم گذاشتند شاید تعدادي از کارگران را میشدند اگر می

  ) 10زنده بیرون بیاوریم. (

کارگران اخراجی معدن طالي ،در یکی از آخرین این اعتراضات

در اعتراض به 93فروردین 18زره شوران تکاب روز دوشنبه 

براي اخراج کارگران، راه اصلی این معدن را  کارفرماتصمیم 

کار بودند. مأموران  مسدود کردند. معترضان خواستار بازگشت به

آنها را  حمله کرده ونیروي انتظامی به تحصن کارگران معترض 

اما هنگامی که کارگران به طور   شتم قرار دادند. مورد ضرب و

زنند، حتا از نیروي انتظامی هم دسته جمعی دست به اقدام می

کاري ساخته نخواهد بود و همراهی و همگامی و پیگیري آنان ، 

در کند محل را ترك کنند. نیروهایی انتظامی را محبور می

از کار کشیدن کارگران معدن بافق، و دست  بازداشت بهاعتراض 

مستقر شدند. خروج  معدناین کارگران ماموران یگان ویژه در 

یگان ویژه  هاي کارگران اضافه شد واین ماموران نیز به خواسته

  ... مرداد از معدن خارج شد 30روز 

تمام این موارد نشان می دهد هر جا که کارگران با هم متحد 

اند حتما به بخشی از شان را انتخاب کردهشده و نمایندگان واقعی

هاي خود رسیده اند. زیرا انتخاب نمایندگان واقعی داراي خواسته

ی حاضر به سازش و عدو خاصیت است. یکی آنکه نمایندگان واق

تسلیم به کارفرما نیستند. دوم آنکه کارگران با حمایت از

را بیشتر نشان نمایندگان خودشان، اتحاد و همبستگی خود

ه در اکثر قریب به اتفاق این موارد کارگران به دهند. در نتیجمی

  اند. هاي درخشانی دست یافتهپیروزي
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اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق

معدن سرب یکی از  آخرین اعتراضات کارگران معادن در ایران در 

معدن کوشک بافق یک معدن با  رخ داده است . و روي کوشک

افق (سهامی مالکیت خصوصی است که توسط شرکت معدن ب

 165کارگر در در فاصله  350شود و با بیش از  عام) اداره می

کیلومتري شمال شرق شهرستان بافق  45کیلومتري شرق یزد و 

 کوشک بافقنفر از کارگران معدن  260بیش از .واقع شده است

آذر  15از  عمق زمین و معدن روباز کارگران شامل کارخانه و 

روز است که  90نزدیک به  ن کارگران. ایدست از کار کشیدند93

روز با قول رسیدگی  5این اعتصاب بعد از  حقوق و مزایا طلبکارند.

  به مطالبات کارگران موقتا خاتمه یافت.

دراعتصابشانروزپنجمیندرکارگران معدن کوشک بافق

تعاون،وزیرهمچنینوتجارتومعدنصنعت،وزیربههایی نامه

تشان  لبامطابهسریعرسیدگیخواهانی،اجتماعرفاهوکار

هاي  هایی از این نامه آمده است: کارگران خواسته در بخش.شدند

از کارفرما (شرکت معادن بافق سهامی عام) دارند که زیر را  قانونی

: متاسفانه در طی سالیان مدید مورد توجه قرار نگرفته است

نون نیز به پرداخت به موقع حقوق و مزایاي ماهانه که هم اک

بندي مشاغل، رسیدگی  تعویق افتاده است، اجراي طرح طبقه

هاي پزشکی  کافی به سالمت کارگران و انجام معاینات و آزمایش

الزم، توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در 

ها و انجام امور  هاي غیرنقدي و پاداش محل معدن، پرداخت

پرداخت حق سختی کار و حق پله و هاي معمول،  ورزشی و مراسم

هاي  هاي غذایی، پرداخت هزینه تونل، حق جذب سرب و هزینه

معمول رفت و آمد به معدن، امنیت شغلی و افزایش مدت 

هاي کاري براي  سازي اجراي شیفت قراردادهاي منعقده، مناسب

واحدهاي کوچک و رعایت تعطیالت رسمی و مذهبی، عدم 

فرسوده در معدن و همچنین استاندارد هاي  استفاده از دستگاه

هاي برق و آب و تهویه و نامناسب بودن امکانات  سازي سیستم

  خانه بهداشت، پرداخت اضافه کاري طبق قانون و... 

این کارگران از امنیت شغلی برخوردار نیستند و بیشتر کارگران 

طرح طبقه بندي مشاغل در معدن این معدن قراردادي هستند و 

قراردادي بودن کارگران سبب شده که کارفرما از  ه است.اجرا نشد

اجراي تعهدات و مسوولیت هاي خود در قبال کارگران شانه خالی 

ها از جمله کند. کارگران این معدن در معرض انواع آلودگی

آزمایش تست سرب خون که باید ساالنه آلودگی با سرب هستد و 

. کارگران معدن شود اجرا نمی کهچند سالی است  ،انجام شود

  . اند کوشک بافق که از کیفیت تجهیزات ایمنی معدن ناراضی

در سال گذشته دو کارگر این معدن کشته  الزم به ذکر است که 

این کارگران هنوز به خانواده هایشان پرداخت دیه ه اند و شد

هاي این کارگران نیز یکی نشده است. رسیدگی به وضع خانواده

امضاي این کارگران است. این کارگران با دیگر از خواسته هاي 

، از طریق یک وکیل شانطوماري براي پیگیري مطالبات صنفی

  اند. دادگستري نیز اقدام کرده

در معدن زیراب کارگران چگونه  .ه.ش  1325-24-سال  56، 52، 25هاي   صفا، شماره -1

  31و  30کتاب دوشنبه شماره  -3/    1332روزنامه سرود فردا خرداد  -2/   کنند زندگی می

  1390اردیبهشت  -تکاب افشار ،رنجنامه کارگران اخراجی بزرگترین کارخانه طالي کشور-4

  / ایلنا) 93ششم آبان ماه(-5

6- http://www.dw.de/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-
%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82-
%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/a-
17895209

  - ttp://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=208815  -93مهر 6خبرگزاري ایلنا . - 7

8-:   دبیر انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو آزاد شد ایرنا 1393/06/17

  1332روزنامه سرود فردا خرداد -10   ) ,17-03-1393( ایلنا، ،-9
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  اعتراضات مردمی علیه 

  هاي معدنیفعالیتناشی از نابودي محیط زیست 

سود کالن معادن براي صاحبان آنان تنها به قیمت جان کارگران 

هاي گاهآب خاك و زیستآید. طبیعت،معدن به دست نمی

نیز از صدمات این  مناطق اطراف  طبیعی جانوران و گیاهان

مانند. آلودگی منابع آب و خاك به مواد سودجویی بی نصیب نمی

اي را که در این مناطق زندگی  هاي آیندهسمی سالمت نسل

  اندازد.به خطر می کنند،می

در تاریخکه عدنیهاي مضوابط زیست محیطی فعالیتطبق 

توسط سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت  1384.02.03

هاي  صدور، تجدید و تمدید پروانهه تصویب شد صنایع و معادن

،  هاي ملی و آثارطبیعی ملی پاركاکتشاف از معادن واقع در

دسته از ) و آن1971هاي موضوع کنوانسیون رامسر (فوریه تاالب

مناطق حفاظت شده مذکور در هاي حیات وحش وپناهگاه

مابین وزارت صنایع و معادن و سازمان  فیموافقتنامه " الف"بند

هاي حفاظت  رودخانه) 1354.7.21زیست (مورخ  حفاظت محیط

جنگلی و مراتع هاي ) در محدوه عرصه ، معادن روباز (سطحی شده

.باشد هاي مصوب شهري ممنوع می مشجر و نیز داخل محدوده

برداري از مواد معدنی واقع در  انه اکتشاف و بهرهصدور پرو و 

حفاظت شده جدید (بعد از  وحش و مناطقپناهگاههاي حیات

) موکول به توافق  ضوابط) این2موافقتنامه مورد اشاره در ماده (

حفاظت محیط زیست و وزارت صنایع و معادن و  بین سازمان

ب مصومفاد قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست ـرعایت

ـ انجام ارزیابی زیست محیطی و درچارچوب الگوي ارزیابی  1353

. و صاحبان معادن موظفند باشد می زیست محیطی و این ضوابط

  که در تمام مراحل کار مسایل زیست محیطی را رعایت کنند. 

  اما ببینیم واقعیت چیست؟

جز ه ( ب 90مطابق با آمار منتشره از معادن در حال کار در سال 

معدن  5246از تعداد فت و گاز، رادیو اکتیو، خاك رس)معادن ن

درصد)  26.76معدن ( 1404تعداد تنها برداري،  در حال بهره

درصد 25.43این میزان در سال قبل  حدود  .داراي فاضالب است

معدن  392تعداد  معدن داراي فاضالب، این از بوده است. 

د که از این ان درصد) داراي سیستم تصفیه فاضالب بوده 27.92(

معدن از تصفیه فیزیکی  371معدن از تصفیه شیمیایی،  6تعداد 

هاي شیمیایی و فیزیکی براي تصفیه  معدن نیز از روش 15و 

براساس آمارهاي موجود، محل دفع .اند فاضالب استفاده کرده

معدن در دریاچه  2معدن در رودخانه،  212معدن در چاه ،  280

معدن در  609هاي کشاورزي  ینمعدن در زم 47یا تاالب ، 

در .ها است معدن در سایر محل 259هاي غیر کشاورزي و  زمین

240معادن بدون سیستم تصفیه فاضالب، محل دفع فاضالب 

معدن در رودخانه ، یک معدن در دریاچه و  80معدن در چاه ، 

معدن در  498هاي کشاورزي،  معدن در زمین 36تاالب، 

  .ها است معدن در سایر محل 190و هاي غیر کشاورزي  زمین

سایر محل ها؟! احتماال در فضا !؟

دهد، از  همچنین نتایج روش دفع مواد باطله معدن نشان می

تعداد  1390درصد) در سال  70.3معدن داراي باطله ( 3674

معدن از مخزن دپوي  2708معدن از مخزن سد باطله،  577

دفع مواد باطله معدن ها براي  معدن از سایر روش 389باطله و 

سهم دفع مواد باطله معدن به روش مخزن سد .اند استفاده کرده

درصد  3.67، 89نسبت به دوره قبل در سال  90در سال  باطله

کاهش داشته است که این سهم در دفع به روش مخزن دپوي 

دهد، در  آمارها نشان می.درصد افزایش داشته است 3.24باطله، 

درصد) در بخش محیط زیست 13.29معدن ( 697تعداد  90سال 

اند که نسبت به دوره مشابه سال قبل آن  گذاري داشته سرمایه

)1(.درصد کاهش داشته است 10.11

مدیر عامل شرکت ملی صنایع ي هایی که به  گفتهیکی از شرکت

در دنیا کم نظیر است آن هاي زیست محیطی فعالیت ،مس ایران

بیش از یک چهارم شود ه میگفت.است نومعدن مس سونگ

میلیارد تومانی در معدن مس سونگون، 450سرمایه گذاري 
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هاي زیست محیطی شده و پکیج و پمپاژ سد باطله  صرف فعالیت

حفاظتکلمدیرشده است. اما معدن، احداث شده در این

نبودنتاییداز موردشرقیآذربایجاناستانمحیطزیست

معدن مس سونگون به دهد.میخبرمجتمعاینهايفعالیت

ایجاد  اي دارد.هاي ارسباران موقعیت ویژهدلیل نزدیکی به جنگل

هاي زیست محیطی ممکن صنایع در این مناطق بدون ارزیابی

اي به مراتب عظیم تر از فاجعهاي شود.است منجر به بروز فاجعه

  )2(معدن مس مزرعه.

دن فضاي عملیاتی با استخراج هر چه بیشتر معادن و عمیق ش

هاي معدن کاري به آنها وسعت زمین هایی که تحت تاثیر فعالیت

  یابد. هاي باطله روز به روز افزایش میانباشتگاه  هویژ

درمزرعهمسمعدنمواد باطلهو اما ماجراي معدن مس مزرعه: 

برداري در پشت سد خاکی سال از زمان بهره 15حدودکهاهر

همراهسددر پی فروریختن89اردیبهشت 16انباشته شده بود 

این جریان مواد پس از عبور از چندین یافت. جریانبارانآببا

روستا وارد رودخانه ي کیچیک چاي شده و پس از عبور از شهر 

  )3(وارد رودخانه ي اهرچاي شد. اهر 

هاي پایانی دولت دهم سرعت رویه که در ماههاي بی واگذاري

وند تخریب محیط زیست توسط صاحبان بیشتري یافت به ر

(*) به خصوص که این صاحبان معادن خصوصی معدن دامن زد.

اند که ثروتی از  دانشی در زمینه محیط زیست ندارند و تنها آمده

شیوه واگذاري معادن به بخش خصوصی دل زمین به جیب بزنند. 

و عدم نظارت بر کار آنها سبب شده که بسیاري از صاحبان این 

هاي بیش از ظرفیت در سال، در چند سال ادن با بهره برداريمع

یا سی سال برداشت کرده و بعد معدن و انبوهی از  20ي به اندازه

اند. ها را به دلیل غیر اقتصادي بودن رها کردهپسماندها و فاضالب

تکاب است که کارگران این  درهقآي بارز آن معدن طالي نمونه

  اند.  خود به این مساله اشاره کرده ي معدن در رنج نامه

هاست آلودگی موادسمی چون جیوه و آرسنیک عالوه بر  سال

دره تکاب در استان آذربایجان غربی،  معادن طالي زرشوران و آق

این شهرستان را نیز آلوده کرده است. در منطقه تکاب میزان 

ن سرطان معده و ریه از حد میانگین کشور باالتر است و آمار نشا

این منطقه پرشمارتر از الخلقه دراز آن دارد که تولد نوزادان ناقص

سایر مناطق ایران است. بعضی کارشناسان این مشکالت را 

  دانند.  ارتباط با معادن طالي مجاور این منطقه نمیبی

مانند که حالت زباله و  پس از استحصال طال، موادي باقی می

سمی و براي طبیعت مضر هستند ها بسیار  باطله دارند. این باطله

و باید به روش اصولی آنها را به طبیعت بازگرداند تا آسیبی به 

دلیل  ها در تکاب به زیست وارد نشود. متاسفانه این باطله محیط

کنند. در تکاب  زیست آسیب وارد می بازیافت غیراصولی، به محیط

این  اي کوهستانی است و به دلیل بارش باران و برف، چون منطقه

هاي آب زیرزمینی و  ها با آب باران مخلوط و وارد سفره باطله

شوند که کشاورزان از این آب براي مصارف  ها می رودخانه

ها دو ماده  در این باطله.کنند کشاورزي و دامداري استفاده می

سمی و خطرناك جیوه و آرسنیک وجود دارد که باید از ورود آنها 

ها جلوگیري شود. این  ی و شرب دامبه آب کشاورزي، آب آشامیدن

شود، در ابتدا گیاهان و سپس  آب وقتی وارد چرخه آبی می

.شوند ها آلوده به این مواد خطرناك می حیوانات و انسان

هاي خبري منتشر شد  هایی در سایت عکس و فیلم 1389در سال 

هاي معادن طال در این منطقه،  که بر اثر کنترل نشدن آلودگی

حیوانات و گیاهان نابود شده بودند. پس از انتشار این  بسیاري از

دره سه ماه تعطیل و اقدامات  اخبار معادن زرشوران و آق

به کارخود ادامه  پس از آنپیشگیرانه انجام شد اما متاسفانه 

)4دادند.(

بسیاري از این معادن در مناطق حفاظت شده قرار دارند. 

هاي نادر اپذیري را به گونهنبرداري از آنها صدمات جبرانبهره

توان به مورد زیر جمله میکنند. ازجانوري و گیاهی وارد می

  اشاره کرد: 

بحر «در دولت دهم معدن سنگ آهنی در منطقه حفاظت شده  

، کرمان  به طور ناگهانی به بخش خصوصی، شرکت »آسمان

، با »بحر آسمان«کاو فروخته شد. منطقه حفاظت شده معدن

فراوان، تنها منبع آب کرمان جنوبی است که نابودي  هايچشمه
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آن، این منطقه خشک را با بحران شدید آب مواجه خواهد 

هاي زیرزمینی و ذخیره ساخت. اما با احداث معدن و آلودگی آب

آب سد توسط زهاب اسیدي، وضع آب استان کرمان بحرانی شده 

ین است و خسارت هاي جبران ناپذیر در کمین محیط زیست ا

به دنبال این واگذاري فعاالن محیط زیست و  .منطقه خواهد بود

مردم محلی کرمان اقداماتی براي لغو مجوز معدن کاوي انجام 

  دادند که بی نتیجه ماند. 

قطع درختان ممنوع القطع ارس هم باعث شده که محل سکونت 

این جانوران به شدت تهدید شود. قطع صدها گونه نادر گیاهی و 

صد سال چون ارس که حتی با صرف  400ا عمر بیش از بعضا ب

میلیاردها تومان هم نمی توان تعداد معدودي از این درختان را 

تکثیر و احیا کرد، فرسایش شدید زمین به دلیل شیب تند 

درجه هستند، خطر  50یا  30هاي منطقه که اغلب بین زمین

گونه هاي  بروز سیل به هنگام بارندگی و نیز تخریب زیستگاه هاي

نادر جانوري نیز از دیگر مشکالتی هستند که در پی احداث این 

  )5(.معدن به وجود خواهند آمد

) 6با اکتشاف و استخراج معدن سیلیس در شمال شرق اردکان، (

، "لشگردر"معدن سرب و روي آهنگران در منطقه حفاظت شده 

کیلومتري  18معدن مس سرخه در فاصله ، در استان همدان

ب غربی بخش کشکسراي در حواشی روستاي سرخه واقع جنو

معادن سنگ شهرستان  ،خوي -شده که از طریق جاده مرند

مشکالت زیست و سایر معادن مشابه )7(چگنی لرستان،

محیطی بسیاري بوجود خواهد آمد که خاك و آب و هواي منطقه 

  را آلوده کرده و براي ساکنان آن مناطق خطرناك خواهد بود.

  

ھای شرکت معدن کاو به پاسخ
اعتراضات مردم کرمان و فعاالن 

محیط زیست:

"شما کاسه داغ تر از آش نشوید و 
عداد محدودی درخت و جانور برای ت

"!خودتان را بدنام نکنید

ما برای توسعه «معدن کاوان گفتند: 
ھکتار از ١٠کشور و اشتغالزایی 

منطقه بحر آسمان را برای فعالیت 
معدنی می خواھیم. شما اگر نگران 
جان خرس سیاه در کرمان ھستید، 
لطف کنید خرس ھای خود را یک 

س کم آن طرفتر کیش کنید! ما خر
ھا را از سر راه لودرھا برداشتیم، 
سر از زیر چرخ تریلی درآوردند. باز 
ھم آنھا را کیش کنیم آن طرفتر یا 

دیگر کافی است؟"

خرس سیاه آسیایی، گونه در خطر 
انقراضی است که زیستگاه اصلی 
او غار نیشر است و از جنگل ھای 
بنه منطقه تغذیه می کند. اما راه 

صله کمتر از اندازی دو معدن در فا
پنج کیلومتری غار نیشر این خرس 
ھا را وادار به ترک زیستگاھش کرده 
است. به طوری که امسال شاھد 
چند مورد تصادف خرس سیاه در 

.جاده ھای رودان و اطراف آن بودیم
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هاي مربوطه مانند محیط زیست و سازمان العمل سازمانعکس

صنایع و معادن به این در حد گذاشتن جلسات همکاري و نوشتن 

مواردي که اعتراضات مردمی شود. درنامه ها خالصه می مفاهمه

شود،  اما میشود دستور توقف کارمعدن صادرگسترده می

ا به  خوبی بلدند هاي  گریز از ضوابط قانونی رصاحبان معادن راه

ها نامه از باالتريو از طریق پرداخت رشوه یا گرفتن توصیه

دهند. تنها اقدامات جدي انجام شده هاي خود را ادامه میفعالیت

ها توسط  مردم منطقه و روستاهاي اطراف معادن علیه این غارت

ناپذیر این گیرد. هنگامی که آنان به صدمات جبرانصورت می

جویی اي را علیه این سودبرند، اعتراضات گسترده معادن پی می

کنند. در زیر به صاحبان معادن و براي تعطیلی آنها خود اقدام می

  کنیم.چند مورد از این اعتراضات اشاره می

، ها ترین و مستمرترین اعتراضات علیه معدنکاوي یکی از بزرگ

بود. اعتراضات اهالی روستاي دره زرشک و حسن آباد استان یزد 

نه تنها اهالی روستا که جمعی از کارشناسان مستقل محیط 

زیست و منابع طبیعی و همچنین کارشناسان سازمان حفاظت 

اندازي این معدن مخالف هستندمحیط زیست با راه

تهدید جدي منابع محدود آب دشت یزد و «علت این مخالفت 

 هاي معدن به باغات و کشاورزي منطقه وآسیبو» اردکان

  بوده است.همچنین از دست رفتن آسایش اهالی 

جمعی از اهالی این روستا با مراجعه به دیوان عدالت اداري 

شکایت خود از معدن مس را به این دیوان بردند و دادگاه نیز به 

با این حال مسئوالن معدن . هاي معدن راي دادتوقف فعالیت

بازرسی کل فعالیت خود را متوقف نکردند تا جایی که سازمان 

. هر بار کشور نیز بررسی این معدن را در دستورکار خود قرار داد

به تعطیلی توسط اهالی  شود  میفعالیت این معدن آغاز که 

 پنج91شش ماه اول سال شود. به طوري که در کشیده می

شرکت ملی صنایع ها توسط این اتفاق افتاد. این معدنکاويمرتبه 

 4عدنچیان تصمیم داشتند ساعت انجام می شود. م مس ایران

صبح با همکاري نیروي انتظامی کار را شروع کنند اما حضور 

مردم روستاي ي مردم روستایی مانع از این اقدام شد. گسترده

 زرشک، حسن آباد و روستاهاي اطراف معدن مس پس از  دره

پنجمین بار که فعالیت این شرکت را متوقف کردند، آنکه براي 

ضات آنها به مرکز شهرستان تفت کشیده شد. آنها در صداي اعترا

آمیز خود مقابل اداره اطالعات و دفتر امام جمعه تجمع اعتراض

تفت خواستار توقف کامل و نهایی هر چه زودتر فعالیت این معدن 

اهالی همچنین با تجمع در مقابل آموزش و پرورش این .شدند

کمک اهالی در اي که با  شهرستان نسبت به واگذاري مدرسه

اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته بود به عنوان پایگاه پشتیبانی 

زرشک اعتراض کردند و  هاي شرکت مس در منطقه درهفعالیت

از آموزش و پرورش  مدرسهگیري اي خواستار بازپس طی نامه

  )8(.شدند

در پی 92در شهریور  معدن سنگ آهن کوه شاه کرمان: 

م محلی و جمع کثیري از کوهنوردان و اعتراضات گسترده مرد

طبیعت دوستان ایرانی به دستور استاندار کرمان موقتا تعطیل شد 

هاي گروهی ویژه مسئولیت رسیدگی به آسیبو قرار شد کار

 .وارده به محیط زیست و خسارات بعدي این طرح را بررسی کند

 700نفر از مردم محلی و بیش از  1800همایش بزرگی با حضور 

ر از کوهنوردان از سراسر کشور در روستاي فخرویه بافت کرمان نف

کنندگان در همایش خواستار توقف برگزار شد و شرکت

برداري از این معدن و حفظ محیط زیست پنجمین قله بلند بهره

 .ایران در بافت کرمان شدند
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معاون رییس جمهور و  ،این همایش نماینده مردم بافت به دنبال

ازمان محیط زیست نیز در با ارسال پیامی به طبیعت رییس س

هاي دوستان و کوهنوردان با اشاره به اینکه بسیاري از طرح

اجرایی کشور با مالحضات زیست محیطی در تضاد قرار دارد 

هاي مردمی با سازمان خواستار همکاري متخصصان و تشکل

محیط زیست با سازمان محیط زیست و روشنگري جامعه در 

بردار اصلی معدن بهره ند. صبح روز بعده محیط زیست شدحوز

توجه به کوه شاه، در گفتگو با برنامه رادیویی پیک بامدادي، بی

نماینده مردم بافت و نقطه  اظهارات رییس سازمان محیط زیست، 

شاه را کاوي در کوهنظرات استاندار کرمان، معترضان به معدن

بگیر آن باج. اما به نظر مردم دخواهی کرگیري و سهممتهم به باج

جویی گذرا، به کسی است که خاك سرزمین را براي منفعت

 !دناندیشهاي بعد از خود نمیهیچ به نسل !فروشدها میخارجی

کرده تقاضاي سه ملیارد تومان پول از مردم بافت  ظاهرا این فرد  

  )9تا از استخراج معدن دست بردارد.  (

نفر از اهالی  40حدود ربایجان غربی :معدن گوله گوله ، آذ

متوقف ماندن فعالیت براي در آذرماه امسالروستاي گوله گوله 

معدن سنگ آهن آذر افشار در منطقه حفاظت شده پناهنگاه 

حیات وحش انگوران و بلقیس در استان آذربایجان غربی در 

.مقابل سازمان حفاظت محیط زیست تجمع کردند

ن حفاظت محیط زیست در اعتراض به چند سال گذشته سازما

 و فرد  را صادر کردفعالیت این معدن، مجوز توقف فعالیت آن

  .پرداخت کرداي بابت آن متخلف جریمه

ها و وي گفت: در همان سال صاحبان معدن موظف شدند دستگاه

ماشین آالت خود را در مدت دو تا سه ماه از محل خارج کنند که 

ام ندادند بلکه موفق به دریافت مجوز براي نه تنها این کار را انج

این مجوز را .فعالیت مجدد این معدن در محدوده دو هکتار شدند

.اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی صادر کرده است

صاحب این معدن مجوز فعالیت در نیم هکتار را داشت این در 

.استهکتار از مراتع را تخریب کرده  30حالی است که حدود 

کیلومتري شهرستان تکاب در جنوب  35در  'گوله گوله 'روستاي 

منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات  ، دراستان آذربایجان غربی 

وحش منطقه انگوران زنجان و نیز پوشش گیاهی کوه بلقیس 

تکاب در نزدیکی محوطه باستانی تخت سلیمان در اطراف آن قرار

  )10(.دارد

جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره  بر اساس قانون منظور

درصد کل حقوق دولت در این زمینه  12برداري مواد معدنی باید 

اما  به خزانه واریز می شود صرف اصالح و احیا منابع طبیعی شود.

شود و صاحبان معادن به هر طریق معموال این کار انجام نمی

تخریب خون بهاي طبیعتخواهند از زیر بار پرداخت ممکن می

  ، شانه خالی کنند. شده

برداري از معدن معموال با عنوان دادن مجوز اکتشاف یا بهره

زایی معموال در حد زایی صورت می گیرد. اما این اشتغالاشتغال

مدت مدت. آنچه در درازنفر است آن هم در کوتاه 50الی  20

براي مردم منطقه رخ می دهد نابودي مشاغل سنتی موجود مانند 

  اورزي، دامداري، زنبورداري است.کش

درصد درآمدهاي معادن در  15همچنین مطابق قانون 

هاي آن ها و احیا جنگلها باید براي ایجاد زیرساختشهرستان

  امري که به ندرت اتفاق می افتد. شهرستان اختصاص یابد.
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  زیر نویس و منابع:

نی بر جاي مانده بر اثر طبق تعاریف این تحقیق مواد باطله به موادمعد- 1

عملیات باطله برداري گفته می شود. باطله برداري برداشت مقدار متنابهی از 

مواد  تشکیل دهنده ي پوسته ي زمین براي استخراج و  دست یابی به ماده 

معدنی مورد نظر گفته میشود و پساب یا فاضالب به آب و مایعات حاصل از 

تی و خانگی که به دلیل ورود ناخالصی فعالیت هاي کشاورزي صنعتی و خدما

  ها با تغییرات فیزیکی براي استفاده اولیه نامناسب است. 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139212
14001266#sthash.AARhF6rV.dpuf

com/newstext.php?nn=139212http://www.farsnews.
14001266  

2-10.aspx-http://namaz14.blogfa.com/post  

3-

px?newsnhttp://www1.jamejamonline.ir/papertext.as
um=100874785742  

هاي تولیدي در بخش صنعت و معدن،  به بهانه توسعه و ارتقاي ظرفیت*

تصویب وزیران عضو  به 1391اي در آخرین روز کاري سال  تصویب نامه

نامه در  آور این تصویب کارگروه توسعه بخش معدن رسید و با سرعتی شگفت

ها  اي دولتی متولی در استاندست نهاده به 1392سالکاريروزهاي آغازین

.ها تشکیل شد رسید و ستادهاي اجرایی آن به ریاست استانداران در استان

روزنامه  558نامه شماره  نامه که متن کامل آن نیز در ویژه ماجراي این تصویب

لرزه بر اندام ضعیف  1392سال  رسمی کشور منتشر شده و در روزهاي آغازین

محیط زیست کشور انداخت، این است که در بند  و شکننده مناطق چهارگانه

ها اجازه داده است  آن به ستادهاي اجرایی توسعه بخش معدن استان 2ب ماده 

هاي داراي  تا در راستاي استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، براي محدوده

برداري  پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره

.ندصادر کن

دنیاي / در مصائب همسایگی با یکی از گرانقیمت ترین معادن ایران -4

  1393اردیبهشت  28یکشنبه,  |معدن

به نقل  -/فرارو  1393ام, 14/ مهر !معدنی که بی سر و صدا فروخته شد-5

  از روزنامه اطالعات

6-

http://www.yjc.ir/fa/news/4623087/%D8%B9%D9%8
8%D8%A7%D9%82%D8%A8-

%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-
%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-

%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D
8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D
8%A7%D8%AC-

%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86  

بررسی اثرات زیست محیطی معدن سرب و روي آهنگران بر منطقه  -7

/ بلمکی بهنام,*چراغی مهرداد/استان همدان  "لشگردر"حفاظت شده 

 3شماره, 9دوره,1386پاییز  :ولوژي محیط زیست علوم و تکن:نشریه

  183تا صفحه 175از صفحه  ;) (ویژه نامه)34مسلسل )

aspx.4-http://abedih.blogfa.com/post  

2757/%D9%85%Dhttp://khabarchegenee.ir/fa/news/
8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D8%B3%D
9%86%DA%AF%D8%8C%20%D8%AA%D8%AE%
D8%B1%DB%8C%D8%A8%20%DA%AF%D8%B1
%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D

8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA  
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8-?news=8758http://isdle.ir/news/index.php  

28.aspx-http://mes1391.blogfa.com/post  

= طرفداران محیط زیست و معترض به معدن، باج بگیر هستند-9

http://isdle.ir/news/index.php?news=9173  -  

http://eirib.ir/lastnews/17889-
%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-
%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-
%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-
%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-
%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81--%D8%B1%D8%A7%D9%87-
%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-
%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-
%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-
%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
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    رویدادهایی که نباید هیچ گاه فراموش شوند

سال قبل ، در خاتون آباد شهربابک چه خبر  12

  بود؟

رخ داد در  82اعتراضات کارگران در سال  ترینیکی از دردناك

نفر از کارگران  200آباد شهر بابک. در دي ماه این سالخاتون

باد شهر بابک کرمان آمجتمع ذوب مس نیروك در روستاي خاتون

کارگران  شدند.با پایان گرفتن کار ساختمانی و اجرایی اخراج 

در  انآنزدند. هایشان دست به تحصناخراجی همراه خانواده

نگرفتن در پی نتیجه ،1382بهمن  4نهمین روز تحصن خود در 

بابکشهر–از اعتراض خود، اقدام به بستن جاده خاتون اباد 

اکنده پریشان راهاخانوادهوکارگرانیروي انتظامیننمودند.

. نها در مقابل فرمانداري شهر بابک تجمع کردندآکرد و در نتیجه 

تجمع ي نیروي انتظامی کوپترهاهلیرگران در مقابل این اقدام کا

هاي ریاحی ، نامه ب از کارگراننفر  4به گلوله بسته که را انها 

نام ه آموزي بمراه دانشه مومنی بهجاویدي ، مهدوي و

هایی علیه عامالن رغم این که شکایتند. علیشدکشتهپورامینی

  نجام نشد. این جنایت انجام شد اما هیچ پیگیري در این مورد ا

  آن حادثهي محلی ازهاي یک روزنامهنگاهی به بریده
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