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روزشمار مبارزات و اعتراضات کارگران معادن ایران 
 2016از آغاز ژانویه 

 

خارج کشور"، با آغاز  –با جنبش کارگری در ایران نهادهای همبستگی 

زندانی، زندانیان سیاسی و خواست لغو  کارزاری برای آزادی کارگران

، در آغاز این کارزار، روزشماری از مطالبات، اعتراضات احکام صادرشده

از اول ماه ژانویه تهیه کرده و با درود به  معدن و مبارزات کارگران

و خانواده های زحمتکش آنان، این روز شمار را  دالوری کارگران معدن

که تصویر گویایی از مبارزات آنهاست، به آنان و طبقۀ کارگر ایران، تقدیم 

                                                                                                       می کنیم.

 

 کارگران معادن ایران درود بر دالوری و حقانیت مبارزات
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 .فریادهای کارگران معادن ایران رساتر و همسوتر می شود
ماه اخیر در مناطق مختلف  معادن  دوچندین اعتصاب و اعتراض همزمان و پیاپی به اشکال مختلف در 

 ایران، نه تنها نشان از دردهای مشترکی است که منجر به چنین فریادهای رسایی شده، بلکه همزمانی و

سراسری بودن این اعتراضات، نشان از پدیدۀ نوین و مرحلۀ تازه ای از سلسله اعتراضات کارگری است 

که زمینۀ مساعدی برای متشکل شدن و ایجاد تشکالت مستقل کارگری است. فهرست وار نگاهی به آنها 

 می اندازیم:

 

ارگر به دلیل پرداخت نشدن ک 7000 کامیون داران صنعت ذغال سنگ استان کرمان با داشتن -ژانویه 1

 اند. مطالباتشان و نداشتن هزینه سوخت اعتصاب کرده و بارگیری انجام نداده

برای اولین بار در تاریخ "کوهبنان" کارگران چند معدن شهرستان "کوهبنان" در اعتراض به عدم  -ژانویه 3

دن اصلی "چشمه پودنه"، کارگر معا 2000بیش از  .پرداخت به موقع حقوق خود دست به اعتصاب زدند

"پابدانای جنوبی" و .. به نشانه اعتراض از رفتن به داخل تونل های حفر زغال خودداری کردند و خواهان 

 .پرداخت معوقات دو ماهه خود شدند

کارگران معدن "هشونی" هم اعالم کردند اگر تا ظهر روز جاری حقوق ها پرداخت نشود به جمع اعتصاب 

 . وستکنندگان خواهیم پی

جمعی از کارگران معدن ذغالسنگ شمال شرق "شاهرود"، "ملچ آرام" و "قشالق" دراعتراض  -ژانویه 3

 ماه حقوق دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان زدند.11نسبت به عدم پرداخت

 یکی از کارگران معترض: قصد تحصن سه روزه را داریم و اگر به اعتراضات ما پاسخگو نباشند به همراه

 .خانواده هایمان تحصن را ادامه می دهیم

کارگران معدن "همکار" شهرستان "راور" هم به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات و عدم پرداخت  -ژانویه 4

درصد حقوق ماه گذشته دست به اعتصاب زدند و تمام کارگران این معدن به نشانه اعتراض از رفتن به  ۵۰

 .کردند و خواهان پرداخت حقوق خود شدند داخل تونل های حفر ذغال خودداری

جدا شده و به ” شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران“از ” سنگ کرمان شرکت معادن ذغال“یک سالی است 

واگذار شده است؛ ارگانی که خود ورشکسته هست و مشکل مالی دارد ” صندوق بازنشستگان صنعت فوالد“

 رمان را حمایت کند؟چگونه می تواند شرکت معادن زغال سنگ ک

کارگر معدن ذغال سنگ "البرز شرقی" )واقع در منطقه "طزره" استان "سمنان"(  ۵۰۰حدود  -ژانویه  4

برای دومین روز در اعتراض به عدم پرداخت دوماه ونیم حقوقشان مقابل ساختمان ستاد مرکزی این معدن و 

 .همزمان فرمانداری "دامغان" تجمع کردند
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ان معدن "هشونی" با دو روز تاخیر به صف کارگران اعتصابی معادن زغال سنگ کارگر -ژانویه 5

 ."کوهبنان" پیوستند

کارگران معدن اصلی ، "پابدانای جنوبی" و "چشمه پودنه" که در ابتدای هفته اعتصاب کرده بودند با قرار 

 . درصد از حقوق ماه اخیر خود بعد از ساعت ها اعتصاب به کار برگشتند ۵۰پرداخت 

 

به دنبال اعتصاب روزهای شنبه و یکشنبه کارگران معدن ذغال سنگ "ملچ آرام"، روز گذشته  -ژانویه  5

در حال حاضر پیمانکار  .الحساب پرداخت شد بخش ناچیزی از معوقات مزدی این کارگران بصورت علی

رده است و قرار است یورو! از معوقات مزدی هر کارگر را پرداخت ک 135معدن در مقام کارفرما معادل 

در حالیکه کارگران  .با پرداخت مبالغی دیگر تا آخر هفته بابت یک ماه مزد معوقه با آنها تسویه حساب کند

 ماه را طلبکارند! 10دستمزد

کارگران معدن زغال سنگ "البرز شرقی" که به دلیل پرداخت نشدن دو و نیم ماه مزد معوقه  -ژانویه  6
امروز نیز تعدادی از اتوبوسهای کارگران  .صبح روز گذشته به کار خود بازگشتند خود اعتصاب کرده بودند

دقیقه به نشانه اعتراض متوقف شدند و بعد به محل  15معدن در جاده اصلی منتهی به معدن، به مدت 
ی اعتصاب دو روزه کارگران این واحد معدنی پس از آن خاتمه یافت که برخی مسئوالن استان کارشان رفتند.

 .ژانویه تأمین خواهد شد 17های آنها تا  به آنها وعده دادند که خواسته

       اند. ماه حقوق معوقه دریک قدمی بیکاری5کارگر معدن "چشمه پودنه"  "کوهبنان" با  257 –ژانویه  6
ی هر زمانی که معدن با مشکل مواجه شود احتمال اخراج کارگران وجود دارد وبه نوعی میزان امنیت شغل

هر زمانی که اسمی از حقوق و مزایا به میان آمد کار  .کارگران در بخش خصوصی معادن زیر صفر است
معدن تعلیق شد و چند روزی معدن به حالت تعطیلی درآمد و هر زمانی که کارگران درخواست حق خود را 

یل قلمداد می شود این معدن از نظر مدیر عامل آن تعط .کردند حدود هفت هشت روز کار معدن تعطیل شد
ولی کارگران دوست ندارند به این راحتی کار خود را از دست بدهند.  در ادامه روند مشکالت این معدن 

روز است که ماشین انتقال کارگران به معدن، کار انتقال را انجام نداده است اما با این وجود  ۱۵قریب به 
شخصی و حتی با موتور سیکلت در این سرما خود معدن کاران به هر صورت که شده حتی با وسیله نقلیه 
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می خواهند بگویند که کارگران تعطیلی معدن را نمی خواهند و می رسانند و با این اقدام   را به محل معدن
 .خواهان ادامه کار در معدن هستند

 

 .ده استطومار طویلی از درخواست های معدنکاران کوهبنان که جامع عمل به خود نپوشی -ژانویه   11 

، بدی آب و هوا و بیمه تکمیلی کارگران معادن و  مندی ، تغذیه، عائله برقراری و اصالح حّق تونل، مسکن
های همجوار معادن از دیگر پیشنهادها و  ایمنی معادن در شهرک سکونت رؤسای معادن و مسئوالن 

 .کاران است درخواست معدن

درگرو حل اختالف مالی کارفرمایان معادن "طبس" با  معیشت صدها کارگر وخانواده شان -ژانویه   13

 آهن "اصفهان" شرکت ذوب

صدها کارگر معادن "طبس" طی دو ماه اخیر اخراج شدند؛ برخی معادن "طبس" هم تعطیل شده و روند 
اخراج کارگران همچنان ادامه دارد؛ تعداد زیادی از کارگران اخراج شده از کارفرمایان خود شکایت 

 .ماه معوق است 3پرداخت حقوق بسیاری از کارگران شاغل هم تا  اند؛ کرده

شرکت معدنی اخراج شدند؛ این  2کارگر معادن "طبس" متعلق به  200از ابتدای آذر امسال تاکنون حداقل 

 .نفر کارگر دارد 600در حالی است که برخی آمار حکایت از اخراج بالغ بر 

"پابدانا" و خانواده هایشان مقابل فرمانداری "راور" دراعتراض  تجمع کارگران "راور"ی معدن -ژانویه  14

 .به جابجایی

، تعدادی از کارگران معدن "پابدانا"  "زرند" که از اهالی روستاهای توابع شهرستان دی 24صبح امروز

 ."راور بودند" با حضور در مقابل فرمانداری "راور" تجمع کردند

ن نیز حضور داشتند، کارگران نسبت به جابجاییشان از معدن "پابدانا"  در این تجمع که خانواده های کارگرا

 ."زرند" به معدن "همکار" اعتراض داشتند و خواهان لغو این تصمیم مسئوالن شدند
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 .رمعترض معدن سنگ آهن "بافق" برگزارشدکارگ 9 اولین جلسه دادگاه -ژانویه  16

 .نفر از کارگران معترض بافق بر گزار شد ۹لسه دادگاه ژانویه "ایلنا"، روز گذشته اولین ج 17به گزارش

 .این در حالی است که مسئوالن پیش از این وعده لغو پیگیری قضایی این کارگران را داده بودند

ها اتهاماتی از قبیل اخالل در نظم و  اند و به آن از قرار معلوم در این جلسه کارگران تفهیم اتهام شده

 .ولید معدن وارد شده استجلوگیری از فعالیت و ت

 .به گفته کارگران، جلسه بعدی دادگاه به حدود بیست روز دیگر موکول شده است

 

 

 .ماه حقوق معوقه3کارگر معدن زغال سنگ معدن جو طبس با 200  اخراج –ژانویه  17

ستند اما از کارگر مشغول به کار ه۱۰۰گویند در این واحد تولیدی حدود هزارو  منابع کارگری در "طبس" می

عنوان شده است، تعداد « کمبود منابع مالی»ابتدای دی ماه سال جاری به دلیل آنچه از سوی کارفرما 

 .اند سال پس از خاتمه قرارداد موقت کارشان اخراج شده ۱۰کارگر این کارخانه با میانگین سوابق کار ۲۰۰

بیمه بیکاری و بازگشت به کار خبر  این منابع کارگری از تالش کارگران اخراجی برای دریافت مقرری

 .ها تالش در این معدن فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد گویند؛ بعد از سال اند. آنان می داده

کارگران شرکت "ارفع سازان"  "کرمان" وتجمع خانواده گیشان مقابل دفتر شرکت  اعتصاب - ژانویه 18

 ."مس سرچشمه" دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت

ازصبح روز گذشته کارگران شرکت "ارفع سازان" "کرمان" دست از کار کشیده و با خانواده های خود 
مقابل دفتر روابط عمومی شرکت "مس سرچشمه" "کرمان" تجمع کرده اند. این اجتماع  که تا به 

 امروزکماکان ادامه دارد به دنبال تغییر وضعیت جذب برای کارگران صورت گرفته است.

روز است که با خانواده  ۲ژانویه "آرمان کرمان"، بنقل از یکی از این کارگران، نزدیک به  18 شبه گزار

های خود در مقابل دفتر روابط عمومی شرکت "مس سرچشمه" اجتماع کردیم اما دریغ از یک منشی که به 

 . حرف های ما گوش دهد و یا بگوید به چه علت اینجا جمع شده اید
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روزه خانوادگی کارگران شرکت "ارفع سازان" در "مس سرچشمه" 2اعتصاب وتجمع پایان  -ژانویه  19

 .بدنبال وعده رسیدگی به خواستشان

کارگران شرکت "ارفع سازان" پس از دو روزاعتصاب و تجمع خانوادگی مقابل دفتر نظارت "مجمتع مس 

 .بازگشتندسرچشمه" با وعده رسیدگی به مشکالت استخدامی شان صبح امروز به کار خود 

 

 

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی "معدن سرب و روی بهادران"  "مهریز" مقابل استانداری  -ژانویه  20

 "یزد"

ر از کارگران "معدن سرب و روی بهادران" "مهریز" که بعنوان بزرگترین نف 100 به گزارش تابناک،

 .می شود اخراج شدندمعدن سرب و روی خاورمیانه شناخته 

هنوز دلیل اخراج این تعداد کارگر از این معدن مشخص نیست، تعدادی از این کارگران امروز در مقابل 

 .استانداری "یزد" تجمع کردند

 کارگران معدن امنیت شغلی وجانی ندارند -ژانویه  20

اض ویا موارد دیگر عدم تبدیل وضعیت پس از سال ها کار واخراج درصورت اعتر قراردادهای موقت،
ساعت،عدم 6ساعت کاربجای 9تا  8،سطح پایین حقوق وعدم پرداخت به موقع ،پرداخت نامنظم حق بیمه،

احتساب ضریب سختی کار، عدم پرداخت حق مسکن، عائله مندي و بیماري زایي،عدم توزیع چکمه ، لباس 
ر استان "کرمان" خصوصا کار،شیر و..... ازجمله مشکالتی است که کارگران معادن زغال سنگ د

زغال سنگ "زرند" با بیان اینکه مسوولین تاکنون کاري   کارگر معدن شهرستان "زرند" مواجه هستند.
براي کارگران معادن انجام نداده اند گفت: بارها مسوولین از شرایط سخت کاري ما بازدید داشته اند و 

 فانه هیچ کاري انجام نداده اند.اعتراضات کارگران را در این خصوص شنیده اند اما متاس
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 احضار مجدد کارگران معترض معدن سنگ آهن "بافق" -ژانویه  23

نفر از کارگران "بافق" برگزار خواهد شد. این در حالی است  ۹بیست و هفتم ماه جاری دومین جلسه دادگاه 

 .که مسئوالن پیش از این وعده لغو پیگیری قضایی این کارگران را داده بودند

ژانویه برگزار شد و در طی آن کارگران احضار شده به ارتکاب  1۶ولین جلسه دادگاه این کارگران ا

عناوینی چون اخالل در نظم و جلوگیری از فعالیت و تولید معدن در زمان اعتراضات سال گذشته متهم 

 .اند شده

 باد گرامی یاد بخون خفتگان شهربابک –ژانویه  24

 

 

 

)دولت اصالحات( بر  نظامی دولت هشتم -نیروهای امنیتی ،2004ژانویه  24روز 
روی تجمع اعتراضی کارگران اخراجی مس خاتون آباد وخانواده هایشان آتش 

 گشودند وجمعی ازمعترضین بخون 

یک دانش  مومنی ومهدوی( و ریاحی، ر )جاویدی،کارگ 4 و درغلطیدند
 جان باختند. آموز)پورامینی(

 .باختن این کارگران، خاطره شان را گرامی می داریم در دوازدهمین سالروز جان

 

 .اتهامات وارده به کارگران معترض معدن سنگ آهن "بافق" غیر قانونی است -ژانویه  26 

گوید: به استناد مندرجات پرونده، اتهامات وارده به  نفر از کارگران معدن سنگ آهن "بافق" می ۷وکیل 

 .کارگران غیر قانونی است

ید: با توجه به اعالم رضایت شرکت سنگ آهن و مطالعه پرونده، نظر من این است که اتهامات وی می گو

وی ابراز امیدواری کرد که در جلسات  .وارده به کارگران هیچ کدام بر مبنای قانونی صورت نگرفته است

 آتی حکم تبرئه کارگران صادر شود.
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نطقه "طزره" "دامغان"( وتجمعاتشان در اعتراض اعتصاب کارگران معادن "البرز شرقی" )م -ژانویه  26

 ها عدم پرداخت حقوق وحق بیمه به ماه

 

سنگ منطقه "طزره" "دامغان" متعلق به شرکت  نفر از کارگران شاغل در معادن ذغال 600بیش از 

ژانویه ، بار دیگر دست از کار کشیدند و با تجمع اعتراض  26سنگ "البرز شرقی" از صبح امروز ذغال

میز در محل مجموعه اداری این شرکت در شهرستان "شاهرود" خواهان رسیدگی مسئوالن به مشکالت آ

 .های گذشته شدند های ماه رغم وعده ویژه عدم پرداخت چندین ماه حقوق معوق کارگران علی آنان به

ن تجمع کردیم کارگران معادن ذغال سنگ "البرز شرقی" گفتند:امروز ابتدا در محوطه مستقر در کارگاه معد
کیلومتری تجمع خود ۷۰اما در نهایت چون به خواسته ما از سوی کارفرما توجهی نشد با طی یک مسافت 

 .را به مقابل دفتر اداری معدن در شهر "شاهرود" انتقال دادیم

 رکارگ 20 بازداشت و" آباد خاتون" ذوب کارخانه بیکارشده کارگران تجمع به ویژه یگان یورش -ژانویه 26

 ادامه وگسترش تجمع اعتراضی با پیوستن خانواده های کارگران معترض بازداشت شده!

کارگرمعترض 20روزگذشته یگان ویژه بدستور مسئولین "شهربابک" به تجمع این کارگران یورش آورده و
 را بازداشت کردند.

 گسترش پیدا کرد.تجمع کارگران با پیوستن خانواده های کارگران بازداشت شده ادامه و - ژانویه 27

 کارگرمعترض دستگیرشده توسط یگان ویژه کماکان دربازداشت هستند.20

ادامه اعتصاب وتجمع کارگران معادن "البرز شرقی" )منطقه "طزره" "دامغان"( برای دومین  -ژانویه  27

 روز متوالی

دامغان"( در ر معادن "البرز شرقی" )منطقه "طزره" "کارگ 1000بهمن ماه،اعتصاب بیش از 7امروز

ها عدم پرداخت حقوق وحق بیمه ادامه داشت. کارگران امروز دست به تجمع در "سه راه  اعتراض به ماه
 زدند. مهماندوست" )جاده اصلی منتهی به معدن(

های  به گفته کارگران معترض، کارفرما با حضور در جمع معترضان به آنان وعده داده است که تا روز

 .های معدن مطالبات حقوقی آنان پرداخت شود فت بخشی ازبدهیآینده، مشروط به دریا

های جدید  ، به وعده اند اما به دلیل محقق نشدن هایی دریافت کرده گویند در گذشته نیز چنین وعده کارگران می

 .نیز امیدوار نیستند
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 احداث زمان در که دیقراردا کارگران اینکه بر ،مبنی(ژانویه 27) گذشته روز رسیده خبر به بنا - ژانویه 28
" آباد خاتون" مس مجتمع ورودی درب مقابل در شنبه سه روز داشتند فعالیت مجموعه دراین پاالیشگاه
 . اند بسته مجموعه این وپرسنل کارگران بر را راه و اند کرده اعتصاب

بازداشت نموده  این کارگران معترض شب را نیز در محل خوابیده بودند که نیروهای تامین شهرستان آنها را
اند لذا روزچهارشنبه خانواده های آنان در مقابل درب ورودی مجتمع مس تحصن کرده وعمال کوره ذوب را 

 تعطیل کرده اند.

 کارگر کارخانه مس "خاتون آباد" 20گزارشی دیگر از بازداشت بیش از  -ژانویه  29

آباد " خبر  که مدیریت مجتمع مس "خاتون به گزارش "ایلنا"، تجمعات اعتراضاتی مذکور پس از آن برپا شد
نفر از  60اخراج کارگرانی که در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی امسال موفق نشده بودند را اعالم کرد. 

این کارگران در هفته های گذشته از طریق برپایی اجتماعات اعتراضی و دیدار با مسئوالن "شهر بابک" که 
 کنند. های خود را مطرح می آن واقع شده است خواسته مجتمع مس خاتون آباد در محدوده

تعدادی از خانواده های  کارگران بازداشتی از ادامه مراجعات مکرر خود به فرمانداری و مسئوالن پاالیشگاه 
 دهند. مس "خاتون آباد" و بی نتیجه ماندن این مراجعات خبر می

 ." نفرند 28 دکارگران بازداشتی کارخانه مس "خاتون آبا -ژانویه  30

وکیل کارگران مجتمع مس "خاتون آباد" گفت: اگر مصوبات شورای تامین "شهر بابک" در چند ماه گذشته 

 .اجرایی می شد، هیچ اعتراضی صورت نمی گرفت و بازداشتی نیز اتفاق نمی افتاد

عتراض کردند که متاسفانه با اجرایی نشدن این تصمیم، کارگران درهفته گذشته دوباره شروع به تحصن و ا

 .کارگر شد 28ادامه این اعتراضات در روز سه شنبه منجر به بازداشت 

 

آغازدوردیگری از اعتصاب کارگران معدن "طزره" دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق  -ژانویه  30

 وحق بیمه

ات مزدی و حدود دو ژانویه "ایلنا"، این کارگران افزودند: نزدیک به سه و نیم ماه مطالب 30صبح امروزح

ماه حق بیمه پرداخت نشده طلبکاریم  و تا این لحظه با وجود برپایی چند نوبت اجتماع اعتراضی و اطالع 

 .های ما صورت نگرفته است مسئوالن مربوطه از این وضعیت هیچ اقدامی در خصوص رسیدگی به خواسته

دگی وکار کارگران این واحد تصمیماتی طبق اظهارات کارگران ،مسئوالن بدون در نظر گرفتن شرایط زن
ای جز برپایی اجتماعات  کنند که کامال به زیان کارگران است . با این حال کارگران وسیله را اتخاذ می

 های خود ندارند. اعتراضی برای پیگیری خواسته
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مقابل  کارگران معدن "زمستان یورت" درچهارمین روز اعتصابشان دست به تجمع خانوادگی -ژانویه  30

 .فرمانداری "آزاد شهر" زدند

ماه حقوقشان از روز چهارشنبه  تا امروز 11کارگران معدن"زمستان یورت" دراعتراض به عدم پرداخت

 ژانویه( دراعتصاب هستند. 30تا  27)

صبح امروزکارگران معدن ذغال سنگ "زمستان یورت" )"قشالق"(به همراه خانواده هایشان مقابل ساختمان 

 .ی "آزاد شهر" در استان "گلستان" تجمع کردندفرماندار

نفر از اعضای خانواده هایشان آنان را در برپایی اجتماع اعتراضی که مقابل ساختمان  100و بیش از  

 .فرمانداری "آزادشهر" برپا شده است همراهی کردند

 .شدندکارگران معدن زغال سنگ "طزره" درششمین روز اعتصاب راهی "شاهرود"  -ژانویه  31

در ادامه اجتماع اعتراضی کارگران معدن زغال سنگ "طزره" برای ششمین روز متوالی، گروهی از این 

 .کارگران صبح امروز مقابل ساختمان اداری "معدن البرز شرقی" در "شاهرود" تجمع کردند

پایی تجمع به گزارش امروز "ایلنا" ،یکی ازکارگران  معدن "طزره" گفت: از همان آغاز هدف ما از بر
هایمان بود اما چون تاکنون هیچ مقام مسئولی به موضوع رسیدگی نکرده است در  اعتراضی پیگیری خواسته

 .نتیجه تصمیم گرفتیم تا محل تجمع خود را تغییر بدهیم

این کارگر یاد آور شد ،در ادامه تجمع روز گذشته نیزکارگران بعد از تجمع در محوطه معدن  و جاده  
اه "مهماندوست"( در نهایت در ساعات پایانی  وقت اداری اجتماع خودرا به مقابل ساختمان اصلی )سه ر

اداره تامین اجتماعی "دامغان" منتقل کردن تا اعتراض خود را به تمدید نشدن دفترچه های درمانی  خود 

 .اعالم کنند

اه خانواده مقابل پنجمین روزاعتصاب کارگران معدن "زمستان یورت" وتجمعشان همر -ژانویه  31

 .فرمانداری "آزاد شهر"

صبح امروز کارگران معدن زغال سنگ "زمستان یورت" در ادامه اعتراضات خود برای پنجمین روز در  

 .ماه جاری هماره خانواده های خود در مقابل ساختمان فرمانداری" آزاد شهر" تجمع کردند

ذشته  وقتی خانواده هایمان با بد عهدی کارفرمای به گفته معترضین  در اجتماع امروز نیز همانند روزگ

 .معدن در پرداخت مطالبات کارگران روبرو شدند ما را دوباره همراهی کردند
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 .کارگران معترض مس "خاتون آباد" باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند -فوریه  1

در بازداشت به سر می برند.  ۲۰۱۶ژانویه  ۲۶کارگر معترض مس "خاتون آباد" از روز سه شنبه  ۲۸
طبق گزارشات موجود و اظهارات وکیل برخی از کارگران بازداشتی، تا کنون در مورد سرنوشت این 
کارگران تصمیمی از جانب مقامات حکومتی گرفته نشده است و خانواده های آنان کماکان پیگیر وضعیت 

 .آنان هستند

مین روز اعتصاب نمایندگانشان رابه "شاهرود" اعزام کارگران معدن "زمستان یورت" در شش -فوریه  1

 .کردند

در ششمین روز از اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ "زمستان یورت"، تعداد یازده نفر از این کارگران 

 .به نمایندگی از سوی همکاران خود برای پیگیری مطالباتشان به شهرستان "شاهرود" رفتند

کارگر هستیم  200ارگران این واحد معدنی با اعالم این خبر گفت: حدود بهمن ایلنا،یکی از ک12به گزارش

 .ماه معوقات مزدی از کارفرما طلبکاریم 11که بابت نزدیک به 

 .ادامه اعتصاب کارگران معدن "طزره" برای هفتمین روز -فوریه  1

رود" با وعده تجمع دیروز کارگران معدن "طزره" در ششمین روز اعتصابشان مقابل فرمانداری "شاه
گیری مطالباتشان خاتمه یافت.اما این کارگران امروز نیز به اعتصابشان ادامه داده واز  مسئوالن برای پی

 رفتن برسرکار خود خود داری کردند.

ای که روز گذشته در جریان  این کارگران خواهان وصول مطالبات معوقه خود هستند و از قرار وعده
به آنها داده شده است،  مسئوالن اداری شهرستان "شاهرود" به اتفاق  برپایی آخرین تجمع اعتراضی

 .های آینده در مورد رسیدگی به مطالبات کارگران تشکیل جلسه خواهند داد کارفرمای معدن "طزره" در روز
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 .کارمعترض کارخانه مس "خاتون آباد" گذشت 28 یک هفته از بازداشت -فوریه  2

کارگر مس "خاتون آباد"، وضعیت این کارگران همچنان نامشخص  28شت با گذشت یک هفته از بازدا

 .است

کارگر به زندان "شهربابک" در همان اولین شب بازداشت  28منابع خبری در "شهر بابک" از انتقال این 

 .خبر میدهند

قضایی این به گفته این منابع، تا کنون هیچ پاسخ مشخصی در رابطه با نوع اتهامات وارده و روند پرونده 

 .کارگران  به خانواده های آنها داده نشده است

در همین رابطه، جمعی از خانواده های کارگران بازداشتی ضمن ابراز نگرانی از ادامه بازداشت این 
کارگران گفتند: بر اساس وعده های داده شده ،  امروز، سه شنبه  قرار است مسئوالن  قضایی شهر بابک با 

 دیدار داشته باشند. کارگران بازداشتی

 

 "تجمع کارگران معدن شمال شرق "ملچ آرام"  "رامیان" مقابل فرمانداری شهرستان "رامیان -فوریه  3

ماه  10صبح روز یکشنبه اول فوریه، کارگران معدن شمال شرق "ملچ آرام"  "رامیان"، در اعتراض به 

 تان "رامیان" زدند.حقوق پرداخت نشده خود، دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرس

  .این کارگران معدن از ماه مارس سال گذشته تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده اند

صبح امروز نیز جمعی از کارگران این معدن در ادامه نارضایتی از عدم پرداخت حقوق، با جمع شدن در 

 .مقابل فرمانداری شهرستان "رامیان" خواستار حل مشکلشان بودند

گزارش، باالخره اعتراضات کارگران معدن "ملچ آرام"  "رامیان" تاثیر نصفه نیمه ای بر بر اساس این 

 .ماه حقوق معوقه آنان پرداخت شد 10معوقات آنها گذاشت و امروزیک ماه و نیم از 

ماه حقوق 11ماه از1روزه کارگران معدن "زمستان یورت" بدنبال پرداخت 7پایان اعتصاب  -فوریه  3

 .معوقه شان

ماه از مطالبات مزدی معوقه کارگران معدن "زمستان یورت" پرداخت  ۱۱زگذشته یک ماه از مجموع  رو
شد.همچنین کارفرمای "زمستان یورت" وعده داده است که باقیمانده معوقات مزدی آنها را تا پنجم مارس 

 .اند بازگشتهروزاعتصاب به کار خود 7پرداخت خواهد کرد. در نتیجه از امروز این کارگران پس از 

 ."سرخس"  "دربند آق" معدن کارگران ومطالبات بیمه حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم -فوریه  3

به گزارش امروز "ایلنا" ، جمعی از کارگران معدن زغالسنگ "آق دربند"  "سرخس" از ده ماه معوقات 

 .مزدی خود خبر دادند

ماه دستمزد  ۱۰کک و با شرایط سخت کار، تن  ۹۰۰الی  ۸۰۰کارگر این معدن با تولید ماهانه  ۱۷۰

بسیاری از کارگران بومی شاغل در این  .ها نیز پرداخت نشده است اند و حق بیمه تابستان آن دریافت نکرده

 اند به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند. معدن برای امرار معاش مجبور شده
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ه کارگران معدن زغال سنگ "طزره" پس ماه و نیم حقوق عقب افتاد   پرداخت یک ماه از سه و -فوریه   3

 .روز اعتصاب 7از

ماه و نیم حقوق عقب افتاده کارگران معدن    روز اعتصاب، یک ماه از سه و 7ز بهمن ماه پس ا 14صبح 

 .زغال سنگ "طزره"، پرداخت شد

رداخت ماه سهم بیمه پ ۱۶در حال حاضر این کارگران به غیر از دو ماه و نیم مزد پرداخت نشده، بابت 

 .نشده کارفرما نیز طلبکارند

 سیرجان فرمانداری مقابل گهر گل آهن سنگ معدن استخدامی آزمون در کنندگان شرکت تجمع - فوریه 4
 .شغلی بالتکلیفی ماه 8و  بیکارشدن به دراعتراض

 امیاستخد آزمون در پیش ماه هشت که است داوطلبانی روز و  حال این« پیش راه نه و دارند پس راه نه»
 و گذرد می ماه ۸ اما شود، مشخص نتایج تا ماندند منتظر مصاحبه از پس و یافتند حضور گهر گل شرکت

 .هستند بالتکلیف

 از یکی. کردند تجمع فرمانداری مقابل بودند کرده شرکت گهر گل آزمون در که افرادی از ای عده صبح شنبه
 از کنیم؛ می حل را تان مشکل که دادند وعده ما به ها خیلی: گفت بود کرده شرکت آزمون این در که افرادی
 . نشد عملی ای وعده هیچ اما شهر،  شورای تا گرفته نماینده

 

 .کارگر مس خاتون آباد می گذرد 28بیش از ده روز از بازداشت  -فوریه  5

 .این کارگران در اولین روز بازداشت به زندان شهر بابک منتقل شده اند

 300با برگزاری یک آزمون استخدامی، از بین حدود  اکتبر گذشتهاتون آباد در مدیریت مجتمع مس خ
پس  .کارگر را به استخدام در می آورد و باقی کارگران بیکار می شوند 150کارگر این مجتمع فقط 

از برگزاری آزمون و تعدیل های انجام شده، تجمعات این کارگران در ماهها و هفته های گذشته منجر 
 بازداشت گسترده می شود.به این 
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تجمع کارگران اخراجی کارخانه استحصال معدن طالی ساریگونی همزمان با حضور  -فوریه  5
 .ماه حقوق 6 برای بازگشت بکار واعتراض به عدم پرداخت وزیر صنعت معدن و تجارت،

خراج شده افتتاح می شود که کارگران ا دوباره ساریگونی تعطیل شده ی امروز در حالی معدن طالی
وزیر صنعت معدن و تجارت امروز  .و حقوق نگرفته کارخانه در مقابل درب ورودی آن تجمع کردند

حضور یافت تا کارخانه را افتتاح کند در حالی که صدای  )کردستان ایران( در شهرستان قروه
 .کارگران اخراج شده که حقوق خود را نیز دریافت نکرده اند را نشنید

کارگران معدن طزره مقابل ساختمان اداری معدن دراعتراض به عمل نکردن  تجمع -فوریه  7 
 .کارفرما به تعهداتش

کارگر بازنشسته و شاغل معدن زغال سنگ البرز شرقی واقع در طزره  100صبح امروز بیش از 
 .شود تجمع کردند ای کارفرما خوانده می توجه در واکنش به آنچه بی

اند تابه امروز حق سنوات پایان کارشان  بازنشسته شده 92سال  نفر کارگرکه از نیمه دوم 183
کارگردیگرکه بدلیل سخت و زیان آورآوربودن کارشان مشمول بازنشستگی 120 .پرداخت نشده است

پیش از موعد هستنداما چون هنوز کارفرما حق بیمه اضافی مربوط به سخت و زیان آور بودن شغل 
 است. جتماعی پرداخت نکرده است حکم بازنشستگی آنها صادر نشدهآنها را به حساب سازمان تامین ا

 .کارگرمعترض بازداشتی کارخانه مس خاتون آباد 28آخرین اخبار از -فوریه  7

 صادرشده است. میلیون تومانی 50برای آزادی کارگران بازداشتی کارخانه مس خاتون آباد قراروثیقه
ه اشتباه کرده اند ودیگر دست به اغتشاش واخالل نمی زنند همچنین کارگران زندانی باید تعهد بدهند ک

 ومطالباتشان را پیگیری نکنند.

 .میلیون تومانی 50 وثیقه کارگربازداشتی کارخانه مس خاتون آباد با قید 5 آزادی –فوریه  8

زاد میلیونی آ 50کارگر دستگیر شده خاتون آباد پنج نفر با قید وثیقه  28از فوریه  8 امروزدوشنبه-
از   آزاد نخواهند کرد.  مقامات قضایی اعالم کرده اند که هشت نفر از دستگیر شدگان را شدند.

این کارگران در این مدت در  کارگرمعترض بازداشتی دیگرهم اطالعی در دست نیست.15سرنوشت 
 .ندا شدند و در این مدت با دادستان و مقامات قضایی دیدار داشته زندان شهر بابک نگهداری می
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نفر با قرار وثیقه آزاد  ۲۳کارگر بازداشتی مس خاتون آباد، در روزهای گذشته  ۲۸از  -فوریه  13
   .اند شده

کارگر  ۲۳بهمن ایلنا،سمیه محمودی وکیل کارگران مجتمع مس خاتون آباد از آزادی 24به گزارش 
 .بازداشتی در روزهای گذشته با قرار وثیقه خبر داد

میلیون تومانی از زندان  ۵۰دام از این کارگران در روزهای گذشته با قرار وثیقه از قرار معلوم هرک
 .اند شهر بابک آزاد شده

 .آزادی این کارگران در گروههای مختلف و در روزهای متوالی هفته گذشته انجام شده است

 کارگر باقیمانده نیز قرار است به زودی با قرار وثیقه آزاد شوند ۵از قرار معلوم 

 

تجمع بازنشستگان زغال سنگ البرز شرقی دراعتراض به عدم پرداخت سنوات  -فوریه  13
 .بازنشستگی مقابل دفتر ذوب آهن اصفهان درتهران

 

جمعی از کارگران بازنشسته معدن زغال سنگ طزره )البرز شرقی( در اعتراض به پرداخت نشدن 
به تهران مقابل شرکت ذوب آهن  بهمن( با سفر ۲۴سنوات بازنشستگی خود، صبح امروز )شنبه 

 .اصفهان تجمع کردند

بهمن ایلنا،یکی از کارگران در تشریح علت اعتراض امروز کارگران بازنشسته گفت: 24به گزارش
توجهی مسئوالن  نفر از کارگران معدن البرز شرقی صبح امروز در واکنش به بی ۳۰نزدیک به 

 .دنداستانی برای پیگیری مطالبات خود به تهران آم

تاکنون بازنشسته  ۹۲نفر هستیم که از نیمه دوم سال  ۱۸۳وی در توضیح ماجرا گفت: در کل حدود 
 .اند اما کارفرما به بهانه نداشتن منابع مالی سنوات پایان کارمان را پرداخت نکرده است شده

 .آباد همچنان در بازداشت هستند  پنج کارگر بیکار شده مس خاتون -فوریه  14

آباد، واقع در غرب استان  نفر از کارگران بازداشت شده مجتمع مس خاتون ۲۳آزادی  با وجود
 .برند کرمان، پنج نفر از کارگران همچنان در زندان به سر می

ای خواستار رسیدگی به وضعیت  با انتشار نامه (Industri ALL) پیشتر اتحادیه جهانی صنایع
 .کار شده بودها به  آباد و بازگشت آن کارگران مس خاتون

های  های کارگری فرانسه نیز با ارسال نامه همچنین چندین تشکل کارگری دیگر ازجمله اتحادیه
 .آباد شدند جداگانه خطاب به مقامات ایران، خواستار آزادی کارگران مس خاتون

شان ماه، به اتهام شرکت در تجمعات صنفی و اعتراض به تعدیل و بیکار شدن این کارگران اوایل بهمن
 .بازداشت شدند
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ماه  3اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ همکار راور در اعتراض به عدم پرداخت  -فویه  15
 .حقوق

نفر از کارگران معدن ذغال سنگ همکار راور در اعتراض به عدم  200 بهمن(25) روز گذشته
 اری کردند.پرداخت حقوق سه ماهه شان لباس کار نپوشیدند و از رفتن به درون معدن خود د

کارگران کرمان یکی از مسئولین شرکت ذغال سنگ در این خصوص گفت :  بهمن 26 به گزارش
شرکت ذغال سنگ کرمان چندین ماه است که دچار بحران نقدینگی است که هنوز این نقدینگی تامین 

ما پول نشده نشده و بارها جلسات مختلفی با مسئولین امر برگزار کرده ایم اما این جلسلت هنوز برای 
 ۸میلیارد تومان از ذوب آهن اصفهان و نزدیک به  ۱۴شرکت ذغال سنگ کرمان نزدیک به . است

پول طلب دارد که اگر پرداخت می کردند اکنون ما شرمنده کارگران  ،میلیارد تومان از تهیه و تولید
 . خود نبودیم

 .آهن بافق برگزارمی شود بهمن جلسه دوم دادگاه کارگران معترض معدن سنگ 27  -فوریه  15

 27 نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق، ۷بنابه گزارش منتشره بنقل از جداری فروغی وکیل 
 بهمن جلسه دوم دادگاه کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق برگزارمی شود.

 .زادشدندمیلیون تومانی آ 50 کارگرزندانی کارخانه مس خاتون آباد هم با قید وثیقه 5  -فوریه  15

کارگر بازداشتی این مجتمع  ۵مند وکیل کارگران مجتمع مس خاتون آباد از آزادی  سمیه محمودی می
میلیون تومانی از زندان  ۵۰بهمن ایلنا،این کارگران روز گذشته با قرار وثیقه 26 به گزارش .خبر داد

 .شهر بابک آزاد شدند

مع مس خاتون آباد با قرار وثیقه آزاد شده کارگربازداشتی مجت ۲۸نفر از  ۲۳در روزهای گذشته 
 .یابد های خاتون آباد خاتمه می کارگر باقیمانده، بازداشت ۵بودند که در روز گذشته با آزادی 

محمودی در ادامه در رابطه با مطالبات این کارگران گفت: پیگیر مساله بازگشت به کار و حل مساله 
 استخدامی این کارگران هستم.

 

 .کار حادثه در تکاب دره آق طالی معدن کارگر یک شدن کشته - فوریه 15

دقیقه بعد از ظهرروز گذشته در واحد دپو  ۳۰بهمن ایلنا، این حادثه حدود ساعت شش و 26به گزارش
معدن طالی آق دره دراستان آذربایجان غربی برای یکی از کارگران راننده بولدوزر به نام اسد 

 .رنجبر اتفاق افتاده است
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قرار معلوم در هنگام حادثه آقای رنجبر بصورت پیاده در مسیر تردد یک دستگاه لودر قرار  از
 .شود بشدت مصدوم می  های عقب این وسیله نقلیه در حال حرکت گیرد و براثر برخورد با چرخ می

بر پایه این اطالعات این کارگر حادثه دیده از سوی عوامل بهداشت مرکزی معدن طالی آق دره به 
شود اما عالرغم تالش دو ساعت پزشکان برای نجات وی، این  بیمارستان شهدای تکاب انتقال داده می

 .دهد کارگر جان خود را از دست می

سال سابقه کار درواحد معدنی  ۱۸سال سن وبیش از  ۶۰به نقل از همکاران آقای رنجبر، او دارای 
 طالی آق دره را به صورت قرار دادی دارد.

 .دومین جلسه دادگاه کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق برگزارشد -فوریه  16

در شعبه  ( شنبه بیست و هفتم بهمن جلسه دوم رسیدگی به پرونده کارگران سنگ آهن بافق امروز )سه
یزد برگزار شد و قرار شد با توجه به دفاعیات وکیل کارگران جلسه بعدی  ۲دادگاه کیفری  ۱۰۵

 .گزار شودماه دیگر بر ۱دادگاه 

محمد علی جداری فروغی وکیل کارگران با اعالم این خبر گفت: دادگاه  ،"ایلنا"بهمن  27 به گزارش
  دو کارگر متهم  برگزار شد که در دادگاه اول نسبت به شکایت پرونده 2پیرامون امروز در دو نوبت 

 .کارگر متهم دیگر رسیدگی شد ۷و در دادگاه دوم نسبت به شکایت 

دادگاه کیفری در  ۱۰۵رگران سنگ آهن بافق با مثبت خواندن شیوه رسیدگی که ریاست شعبه وکیل کا
اتخاذ کرده است، گفت: امیدواریم که با استمرار این   پرونده مربوط کارگران معدن سنگ آهن بافق

ز شود شاهد تبرئه کارگران ا رویه در جلسه بعدی دادگاه که احتماال حدود یک ماه دیگر برگزار می
 تمامی اتهامات وارد شده باشیم.

 .شد  کارگر سنگرود بدنبال اعتراضات گسترده برطرف ۴۰مشکل بازنشستگی  -فوریه  16

، به موجب تصویب نامه هیات وزیران که به استناد اصل یکصد و و سی "ایلنا " بهمن 27به گزارش

کارگران شاغل معدن زغال  نفر از۱۲۸نفر از مجموع  ۴۰هشتم قانون اساسی تنظیم شده است، حدود 

هستند، باید   سنگ سنگرود که بعد از تعطیلی این معدن هم اکنون مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری

در ازای محاسبه و پرداخت بخش باقیمانده مربوط حق بیمه دوران دریافت مقرری بیمه بیکاری 

 .بازنشسته شوند
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 دولت انفعال به دراعتراض جمهوری ریاست نهاد مقابل شرقی البرز معادن کارگران تجمع - فوریه 16

 .وکارگرانش معادن سرنوشت به نسبت

نفر از کارکنان و کارگران معادن شرکت  50، ظهر امروز تعداد حدود "فارس"بهمن 27به گزارش  

پرداخت مطالبات دولت به البرز شرقی شهرستان شاهرود در مقابل نهاد ریاست جمهوری به دلیل عدم 

 .این شرکت تجمع کردند

ایم تا یک  معاون مالی اداری معدن البرز شرقی گفت: ما امروز مقابل درب ریاست جمهوری جمع شده

 .نفر به داد ما برسد، اما تاکنون هیچکس توجهی به درخواست های ما نداشته است

اند  ایم، فقط به ما اعالم کرده ریافت نکردهوی گفت: تاکنون هیچ پاسخی از سوی نهاد ریاست جمهوری د
نگاری کار معدن البرز شرقی حل  که یک گزارش به آنها ارائه کنیم، اما باید بگوییم با گزارش و نامه

 .نخواهد شد

 .پیگیری کارگران البرز شرقی برای دستیابی به مطالباتشان ادامه دارد -فوریه  17

گرانی که روز گذشته به تهران آمده بود دلیل اعتراض خود و یکی از کار ،"ایلنا"بهمن 28به گزارش
همکارانش را پرداخت نشدن حدود سه ماه معوقات مزدی و حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اعالم 
  کرد و افزود: مشکالت واحد البرز شرقی از زمان واگذاری مالکیت آن به بخش خصوصی بیشتر شده

که روز گذشته به تهران آمدند و شب گذشته را در نماز خانه وی افزود: بیشتر کارگرانی  .است
های مسئوالن سازمان  اند صبح امروز با وعده پیگیری سازمان خصوصی سازی سپری کرده

 .اند خصوصی تهران را ترک کرده و تنها چند نفر از آنها برای پیگری در تهران باقیمانده

ه مسئوالن سازمان خصوصی سازی برای پیگیری به هایی ک این کارگر معدن طزره با اشاره به وعده
مدت شش روز )از ششم تا فر روز گذشته خود به تهران برای اند؛ گفت: همه ما پیش از س آنها داده

یازدهم بهمن( با تجمع در مقابل ساختمان اداری معدن که در شهر شاهرود قرار دارد تجمع کردیم اما 
 های ما توجهی نکردند. خواستهنه کارفرما و نه مسئوالن در عمل به 

 



 بولتن اخبار کارگری

1394اسفند      متشکل شویم، سازماندهی کنیم!      ویژه مبارزات کارگران معدن!    به کارزار آزا دی  کارگران زندانی!      56شماره   

20 

 ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران معدن طزره برای دومین روز متوالی -فوریه  21

 .شاهرود را بستند -امروز هم کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی، جاده دامغان

ز در جمعی از کارگران معدن زغال سنگ طزره برای پیگیری مطالبات مزدی خود امروز نی
 مسیرهای منتهی به این واحد معدنی تجمع کردند.

به گزارش "ایلنا"،یکی از کارگران معدن طزره در تشریح جزئیات تجمع امروز خود و همکارانش 
ماه حق  ۱۶ونیم ماه پرداخت مزد معوق به همراه پرداخت نشدن  ۳گفت: بالتکلیفی وضعیت معدن،

 .ر تجمع اعتراضی کارگران معدن البرز شرقی استکارگر دلیل استمرا ۲۰۰بیمه بیش از هزارو 

 .کارگردر پی تعطیلی معدن چشمه پودنه کوهبنان 300بیکاری بیش از  -فوریه  21

چند روزی است که معدن زغال سنگ چشمه پودنه شهرستان کوهبنان به علت مشکالت ایمنی و 
ین معدن بعد از حادثه دلخراش به گزارش "عارف"، او در آستانه سال جدید تعطیل شده است .   مالی
معدنکار شد به دلیل رعایت نشدن نکات ایمنی به حالت نیمه  ۳که منجر به کشته شدن  2014سال 

 . تعطیل درآمد و فقط بخش هایی از آن همچنان در چرخه اقتصادی ماند

اج شدند و اعتصاب کارگران این معدن چند تن از کارگران اخر  بعد از این حادثه و در پی اعتراض
حقوق معوقه این   و این روند به بهانه های مختلف از سوی مسئولین معدن ادامه پیدا کرد تا زمانی که

ماه رسید و مسئولین معدن علناً اعالم کردند که امکان پرداخت حقوق  ۶زحمتکشان به بیش از 
 .مدیریت کنند  کارگران را ندارند و نمی توانند با این وضعیت این معدن را

 .سوء استفاده برخی کاندیدا ها از اوضاع نابه سامان معادن زغال سنگ استان کرمان -فوریه  21

اوضاع بحرانی و نا به سامان معدن زغال سنگ شمال این روز ها دست مایه تبلیغات انتخاباتی برخی 
ان به گزارش "عارف"، مشکالت حقوقی کارگران معادن شهرستان کوهبن .کاندیدهای مجلس شده است

 . در هفته گذشته باعث اعتراض و اعتصاب اکثر معادن این شهرستان شد

طبق خبر های رسیده در شهرستان های همجوار راور و زرند نیز که کارگران و معدنکاران زیادی 
با این مشکالت روبرو بودند با تجمع در مقابل فرمانداری های این دو شهرستان خواستار رسیدگی به 

نها بودند . در این میان عده ای از کاندیداهای مجلس از این فرصت سوء استفاده موقع به وضعیت آ
کردند و با حضور در معادن و رساندن خود در بین کارگران به صورت کاماًل صوری و فقط برای 

 برداشتن عکس های تبلیغاتی باعث اعتراض کارگران شدند
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 .کرمان سنگ زغال معدنی شرکت ارگرک 3800 ومطالبات حقوق ماه 2 ختپردا عدم -فوریه  22

 هفته ابتدای در که ای روزه سه اعتراض از بعد: گفت کرمان سنگ زغال معدنی شرکت کارگر یک
 پرداخت هنوز آنها مزدی معوقات مابقی و اند شده آذرماه  مزد دریافت به موفق تنها افتاد اتفاق گذشته
 .تاس باقیمانده نشده

 ،«پابدانا» ،«هشتونی» ،«همکار» مجموعه زیر واحد ۵ از کرمان سنگ زغال معدنی شرکت
 بابت گذشته هفته تا واحدها این در شاغل کارگران و است شده تشکیل« آبنیل» و« نیزو باب هجدک»

 .بودند طلبکار امسال بهمن و دی آذر، های ماه مزایای
 

 .شدندکارگر معدن طزره بازداشت  4 –فوریه  23

« عباس آبادی مقدم»و « بهروز افروز»اسفندایلنا، به گفته کارگران معدن طزره آقایان 4به گزارش
از واحد خدمات فنی تونل « علی اصغر کشاورزیان»و « محمد رضا مخبریان»از واحد ترانسفور و 

 .دهند کارگران بازداشت شده را تشکیل می

ضعیت همکاران بازداشت شده خود هستند، کارگران معدن طزره که در حال حاضر پیگیر و
های مثبتی که به نقل از  گویند: صرف نظر از دریافت بخشی از طلب مزدی خود و نیز وعده می

مسئوالن مربوطه در مورد برآورده شدن باقیمانده مطالبات خود شنیده، برای ابراز حسن نیت خود از 
وارند که با مساعدت مسئوالن محلی همکاران امروز به اجتماعات اعتراضی خود پایان داده و امید

 تر آزاد شوند. بازداشت شده هرچه زود

 .تجمعات اعتراضی کارگران معدن ذغالسنگ تخت دراعتراض به حقوق معوقه -فوریه  23

تجمع کارگران معدن ذغالسنگ تخت امروز هم به مانند روز گذشته در مقابل دفتر نمایندگی این 
 .شرکت برگزار شد

ارگران سپس در مقابل فرمانداری شهرستان مینودشت حضور پیدا کردند تا اعتراض خود را از این ک
 .این طریق به گوش مسئوالن ذی ربط برسانند

امروز حقوق یک ماه این کارگران پرداخت شد و به گفته رئیس معدن قرار است باقی مانده مطالبات 
 .این کارگران نیز تا ماه دیگر واریز شود
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کارگر  2500شی درباره وضعیت گزار
 معادن البرز شرقی پس از واگذاری

 به بخش خصوصی
کارگر در معادن واگذارشده به بخش خصوصی ۵۰۰یک هزار کارگر در بخش دولتی و یک هزار و 

رسد و با  سال می۶۰کنند شرکتی که قدمتش به بیش از  در مجموعه البرز شرقی شاهرود کار می
های دور شرق کشور و استان  سنگ در سال، یکی از افتخارات سال زغال هزار تن۲۵۰ظرفیت تولید 

سنگ شمال شرق کشور، جز کالف سردرگم  شد اما امروز از این غول تولید زغال سمنان محسوب می
 .کنند، نمانده است های اشتباه، حل نشدنی می مشکالت که مسئوالن مدام آن را با وارسی

سنگ  کننده بخش عظیمی از زغال عنوان تأمین لبرز شرقی بهاین روزها از عمق معادن شرکت ا
 .رسد و مشکالت معدنچیان به روی زمین آمده است کشور، صدای خوشی به گوش نمی

سنگ  های تولید زغال ترین مجموعه حال بزرگ ترین و درعین البرز شرقی را شاید بتوان یکی از کهن
هاست  ای که تولیداتش سال د کشور دانست مجموعهآهن و یا فوال و سوخت موردنیاز برای صنایع ذوب

آهن را مالیم کنند و از آن چرخ صنعت بسازند اما این روزها   آید تا تن سخت ها می به کمک اصفهانی
شده است تا جایی که امروز  هاست از کوک خارج چرخی که در البرز شرقی باید بچرخد، مدت

 .ن هستندهای محلی استان سمنا کارگرانش تیتر رسانه

اند و تا به امروز کمترین توجهات  ترین مشاغل را پیشه کرده کارگران این مجموعه اما یکی از سخت
اند تا جایی که دیگر دست از کار کشیدنشان در یک سال از تعداد  را از سوی مسئوالن شاهد بوده

ه اعم از دریافت انگشتان دودست هم بیشتر شد اما برای پرداختن به مشکالت کارگران این مجموع
 .نکردن حقوق و معوقات تا بیمه ، ابتدا باید به معرفی این مجموعه بپردازیم

 !معرفی مجموعه معدنی البرز شرقی

نام  ۴۸البرز شرقی تحت عنوان سازمان معدنی منطقه شاهرود، دامغان برای نخستین بار در سال 
های جنوب شرقی  ر اکتشاف در کوهها انداخت . زمانی که برای نخستین با خود را بر سر زبان

های فراوان  شاهرود و شمال غربی دامغان توجه مسئوالن را به خود جلب کرد و پس از بررسی
 .ای شاهرود، دامغان، سر برآورد از دل همان سازمان منطقه ۵۶درنهایت البرز شرقی در سال

ترین نقطه  طزره در جنوبی های اخیر معادن منطقه شرکتی که امروز و تا پیش از بحران مالی سال
کیلومتر، ۳۰۰مرز با شهرستان دامغان را به رامیان در استان گلستان به طول بیش از  شاهرود و هم

های دامنه جنوبی البرز بیرون  سنگ موردنیاز صنایع ذوب کشور را از دل کوه کرد و زغال متصل می
 .کشید می

که « تخت»ای زغال خیز به نام  ده است، منطقهدا را در دل خود جای  البرز شرقی چهار بخش عمده
کیلومتر فاصله دارد و در دل جنگل اولنگ، شاهرود را به ۱۷۰از ستاد این مجموعه واقع در شاهرود 
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کارگر، سرکارگر، ۲۶۰بر  سازد و از این منطقه معدنی بالغ رامیان در استان گلستان متصل می
کیلومتری ستاد  ۹۵دومین منطقه، رضی در فاصله  کنند همچنین مهندس، مدیر و مسئول ارتزاق می

کیلومتری شهرستان رامیان از توابع استان گلستان نام دارد که جزو محدوده  ۳۰مرکزی شرکت و 
 ۶۸مراحل شناسایی و اکتشاف آن آغاز و در سال ۶۰زغال خیز اولنگ محسوب شده و از سال

 .سنگ آن آغازشده است عملیات استخراج زغال

ها است که تونل مادر آن  ترین آن دامغان سومین منطقه از این مجموعه و شاید معروف معدن طزره
سنگ را دارد، و درنهایت کارخانه زغال  هزار تن زغال۳۵حفر و توان تولید ساالنه  ۵۲در سال 

در زمینی به مساحت حدود یک هزار مترمربع احداث و  ۵۲شویی البرز شرقی است که از سال 
سنگ در ساعت، تنها واحد تولید  تن کنسانتره زغال ۱۰۰آغاز کرده و با توان تولید  فعالیت خود را

 .سنگ کنسانتره در منطقه است زغال

 !مشکالت البرز شرقی از کجا آغاز شد

برای رسیدن به پاسخ این سؤال که مشکالت البرز شرقی از کجا آغازشده است با محمدعلی قرایی 
ئل البرز شرقی به گفتگو نشستیم؛ وی ریشه بسیاری از مشکالت این کارشناس اقتصاد و مطلع در مسا

گوید: باوجود شرایط  داند و می آهن اصفهان می ها و کاهش تولید کارخانه ذوب شرکت را تحریم
های تولیدی  آهن اصفهان نیز مانند برخی دیگر از کارخانه ، ذوب۸۶اقتصادی پدید آمده از اوایل سال

روی کاهش خرید مواد اولیه را در دستور کار قرار  لید روبرو شد و ازاینکشور با مشکل کاهش تو
 .داد تا تولیدات البرز شرقی با بحران بازار روبرو شود

دهد: از زمانی که طرف اصفهانی ماجرا به البرز شرقی اعالم داشت  این کارشناس اقتصادی ادامه می
سنگ تولیدی را  د انبارشده است و دیگر زغالآهن این شهر دچار مازا که مواد اولیه موردنیاز ذوب

ای روبرو شد که امروز و پس از گذشت هشت سال عواقب  خواهد، این مجموعه با مشکالت عدیده نمی
 . آن مشهود و مشکل ساز است

قرایی در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت دیگری در کشور خریدار محصوالت تولیدی البرز شرقی 
شود و زمانی که طرف  درصد تولیدات البرز شرقی به اصفهان صادر می۹۵نبود، ادامه داد: 

اصفهانی دپوی مواد اولیه را در انبارهایش مشاهده کرد، دیگر تولیدات البرز شرقی را نخرید و این 
 .وغریب البرز شرقی آغازی شد بر ماجرای عجیب

 ماجرای واگذاری البرز شرقی چه بود؟

آهن اصفهان و  های مالی ازجمله کاهش خرید شرکت ذوب ت و بحرانزمانی که البرز شرقی با مشکال
راه پیش روی  عدم توانایی در پرداخت حقوق کارکنان روبرو شد مسئوالن استانی و شهرستانی، سه

خود دیدند؛ نخست افزایش سرمایه این شرکت و خروج از بحران مقطعی، دوم انحالل این شرکت و 
ذاری البرز شرقی به بخش خصوصی که درنهایت راه سوم انتخاب شد چیز و راه سوم واگ اتمام همه

 .اما مشکل کار اینجا بود که این واگذاری درنهایت معکوس جواب داد و خود، مزید مشکالت شد

، گفت: زمانی که مسئوالن ۹۴ماه زمان با یازدهم بهمن مدیرعامل البرز شرقی درباره این واگذاری هم
بودند، زیان انباشته البرز شرقی از سرمایه آورده آن بیشتر بود که  به فکر واگذاری این شرکت

داد که متأسفانه  شد و یا افزایش سرمایه می قانون، شرکت یا منحل می۱۴۱بایست طبق اصل می
 .مسئوالن در عین ناباوری راه سوم، تحت عنوان واگذاری را در پیش گرفتند
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و همراه با  ۴۹کوه البرز را مربوط به سال  ق رشتهسنگ در شر حسین ربیع نژاد آغاز فعالیت زغال
نشان  آغازشده است، خاطر ۸۲ها از سال  که نخستین واگذاری های اکتشافی برشمرد و بابیان این فعالیت

 ۴۰، نیمی از فعالیت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت، ۸۹کرد: با ادامه این روند تا سال 
دادند  مانده را نیز نیروهای شرکت انجام می درصد باقی ۱۰و های پیمانکار وابسته  درصد را شرکت

مبنی بر لغو قرارداد  ۸۹جمهور وقت در سال  العمل معاون اول رئیس همچنین با ابالغ دستور
 .صورت نیروهای قراردادی به بدنه شرکت اضافه شدند نفر به ۱۰۰پیمانکاران، هزار و 

 !بودواگذاری البرز شرقی به شهرداری آخرین گام 

 ۹۵آخر  مدیرعامل البرز شرقی به آخرین مرحله واگذاری این شرکت نیز اشاره کرد و گفت: دست
مانده نیز  آهن اصفهان واگذار و پنج درصد باقی به ذوب ۹۳درصد از سهام معادن این شرکت در سال 

گرفت، صورت سهام ترجیحی به کارگران و کارکنان شرکت تعلق  طبق قانون، بجای سهام عدالت به
همچنین در مرحله بعد این واگذاری نیز زمین شرکت هم به مزایده گذاشته و درنهایت شهرداری 

 .شاهرود برنده آن شد

 ایراد واگذاری البرز شرقی کجا بود؟

طور که مدیرعامل البرز شرقی مطرح کرد، این مجموعه طی چند مرحله واگذار شد اما سؤال  همان
راد کار واگذاری کجا بود که مشکالت پیاپی بر سر این واحد تولیدی اساسی این است که درنهایت ای

 .فروریختند

ای با حضور طرفین مقرر شد  در ابتدا باید گفت پیش از واگذاری البرز شرقی به شهرداری طی جلسه
تا فهرستی از اموال غیرمنقول مجموعه البرز شرقی برای ارائه به شهرداری تنظیم شود اما لیست 

ای اموال البرز شرقی، چیزی نبود که بتوان آن را ظرف مدت یک هفته تنظیم و آماده  صفحه ۵۰۰
کرد لذا کارشناسان این مجموعه در همین مدت کم ایرادهای بسیاری بر قیمت پیشنهادی ابتدایی 

سازی، وارد دانسته و به قول ربیع نژاد مدیرعامل این مجموعه، به قیمت پیشنهادی  سازمان خصوصی
 .کردند اعتراض

سازی کشور پس از بررسی شکایت البرز شرقی در روز چهارم  درنهایت سازمان خصوصی
میلیارد و ۵۱، قیمت موردنظر را اصالح و آگهی مزایده البرز شرقی را با بهای ۹۳خردادماه

 .سازد میلیون تومان منتشر می۵۰۲

 !واگذاری یعنی حرکت به ورطه نابودی

ماه کارکنان  قدر تکرار شده که تجمع دهم بهمن رز شرقی این روزها آندست از کار کشیدن کارکنان الب
واقع مشخص نیست چندمین گردهمایی اعتراضی کارکنان این مجموعه است اما نکته  این مجموعه به
بین، حرف واحد همه کارکنان درباره تضییع حقوق، دریافت نکردن معوقات، پنج  مشخص دراین

مالی است هرچند بسیاری از این کارکنان واگذاری به بخش  درصد سهام عدالت و اوضاع بد
 .دانند خصوصی را نیز غیرقانونی و مزید مشکالت می
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 !مشکالت دریافت حقوق کمرشکن است

شنیدن روایت کارگران و کارکنان معادن البرز شرقی درباره مشکالتشان خالی از لطف نیست، حسین 
کند و درباره  آزادشهر است که در معدن طزره کار می بای یکی از کارکنان البرز شرقی و زاده

گیریم و  گوید: بسیاری از ما، سه ماه به سه ماه حقوق نمی مشکالت معیشتی خود و همکارانش می
 .رسند بین مسئوالن به دادمان نمی نشده داریم و دراین همچنان از تابستان مطالبات پرداخت

کنند و در ماه بعد یک ماه از معوقات ما  اه پرداخت نمیدهد: حقوق ما را برای سه م وی ادامه می
ماه پیش برای  ۱۴ای است که از  شود و درنهایت سه ماه دیگر باید منتظر بمانیم این رویه واریز می

من و همکارانم آغازشده و تاکنون ادامه دارد البته برخی دیگر از کارگران باسابقه در این معدن 
رسد و شاید در طول این مدت تنها  وق و مطالباتشان به بیست ماه نیز میهستند که دریافت نکردن حق

 .اند چهار ماه را دریافت کرده

کند و  علیرضا، دیگر کارگر معدن طزره به جو نامناسبت کاری در مجموعه معادن اشاره می
های  ر تفاوتگوید: دودسته کارگر در اینجا وجود دارد پیمانی و قراردادی که بین این دودسته کارگ می

اند و حتی باوجود نیمی از کار سایرین،  ها با سفارش قراردادی شده گذارند برخی از آن بسیاری می
هزار تومان ۹۰۰کنند و من امروز با چهار سال سابقه کار، تمامی حقوقم به  حقوق بیشتری دریافت می

 وئید؟توانید بگ هایتان چه می رسد حال خود شما باشید جلوی همسر و بچه نمی

 !سهام عدالت بی عدالتی آورد

سال سابقه کار دارد درباره مشکالت البرز شرقی گفت: این ۱۸گوید  دیگر کارگر معدن طزره که می
مجموعه مشکل مدیریتی دارد و از سوی دیگر هرکس در شهرستان آمد، از البرز شرقی برای خود 

متری از سطح زمین باید گرد ۹۰ آخر من هنوز در انتهای تونل مادر در عمق پلی ساخت و دست
زغال در ریه میهمان سازم و هر چهل روز به پزشک مراجعه کنم تا درنهایت روزی ریه خود را از 

 .دست بدهم

از سوی دیگر اعتراضات کارگران البرز شرقی در سه شهرستان مینودشت، دامغان و شاهرود 
مونه پیش از ظهر یکشنبه، دهم همواره با پادرمیانی مسئوالن ختم شده است و در آخرین ن

، ناصر مجد فرماندار دامغان در سالن تأمین اجتماعی این شهرستان به میان کارگران رفت ۹۴ماه بهمن
 .ها خواست تا با صبر و حوصله بیشتر به انتظار رفع مشکالت باشند و از آن

گرفته است. خباز در استاندار سمنان اما در واکنش به ماجرای البرز شرقی تا کنون موضع خاصی ن
پاسخی کوتاه گفت: مسئوالن برای رفع مشکل البرز شرقی در حال تالش هستند و امیدواریم این 

 .موضوع به زودی مرتفع شود

محمدرضاخباز درباره این موضوع که کارگران البرز شرقی تا چه زمان می بایست منتظر رفع 
 .این ماجرا حل شودمشکالت باشند، ابراز داشت: امیدواریم هرچه زودتر 

کارگر در معادن واگذارشده به بخش خصوصی ۵۰۰یک هزار کارگر در بخش دولتی و یک هزار و 
رسد و با  سال می۶۰کنند شرکتی که قدمتش به بیش از  در مجموعه البرز شرقی شاهرود کار می

ر و استان های دور شرق کشو سنگ در سال، یکی از افتخارات سال هزار تن زغال۲۵۰ظرفیت تولید 
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سنگ شمال شرق کشور، جز کالف سردرگم  شد اما امروز از این غول تولید زغال سمنان محسوب می
 .کنند، نمانده است های اشتباه، حل نشدنی می مشکالت که مسئوالن مدام آن را با وارسی

 بهمن 25 بخشی ازیک گزارش مهر بتاریخ

 !کارگران معدن امنیت شغلی وجانی ندارند

ی موقت،عدم تبدیل وضعیت پس از سال ها کار واخراج درصورت اعتراض ویا موارد دیگر قراردادها
ساعت،عدم 6ساعت کاربجای 9تا  8،سطح پایین حقوق وعدم پرداخت به موقع ،پرداخت نامنظم حق بیمه،

احتساب ضریب سختی کار، عدم پرداخت حق مسکن، عائله مندي و بیماري زایي،عدم توزیع چکمه ، لباس 
،شیر و..... ازجمله مشکالتی است که کارگران معادن زغال سنگ در استان کرمان خصوصا شهرستان کار

 زرند مواجه هستند.

زغال سنگ زرند با بیان اینکه مسوولین تاکنون کاري براي کارگران معادن انجام نداده اند   کارگر معدن
و اعتراضات کارگران را در این خصوص گفت: بارها مسوولین از شرایط سخت کاري ما بازدید داشته اند 

 شنیده اند اما متاسفانه هیچ کاري انجام نداده اند.

دی آینده ما،کار در معادن زغال سنگ و در اعماق زمین یکي از سختترین مشاغل دنیا 30 به گزارش
محسوب میشود. کارگراني که براي کسب لقمه اي نان حالل و به حرکت درآوردن چرخ صنعت و تولید 
کشور، خطرهاي بیشماري را به جان میخرند و براي استخراج زغال از دل سیاه زمین تا اعماق هزار 
متري پیش میروند. هر چند معادن زغال سنگ در استان کرمان خصوصا شهرستان زرند، به نوعي محور 

ا با اصلي زندگي مردم محسوب میشوند اما مسایل متعدد این معادن همواره کارگران زحمتکش آن ر
مشکالت گوناگون مواجه کرده است. نبود امنیت شغلي و جاني، عدم پرداخت به موقع حقوق و رعایت نشدن 

 .عدالت کارگري از مواردي است که کارگران این حوزه خواستار رسیدگي به آن میباشند

 !کارگران معادن یعدم احتساب ضریب برا

نیت شغلي کارگران معادن زغال سنگ، گفت: با اشاره به عدم ام  زغال سنگ  حسیني کارگر معدن
سال در معدن و در شرایط سخت کار کرده است هیچ امنیت شغلي ندارد و با  15تا  10کارگري که حدود 

کوچکترین موردي اخراج میشود. وي تصریح کرد: کارگران استخدام نیستند و هر سال یک قرارداد با آنها 
سال قرارداد ساالنه آنها تبدیل به پیماني بشود اما این اتفاق  5عد از منعقد میشود و در حالي که قرار بود ب

  .نیفتاده است

حسیني افزود: یکي دیگر از مشکالت کارگران معدن عدم احتساب ضریب است. کارگري که در شرایط 
سال در  20سال بازنشسته شود اما در حال حاضر هستند کارگراني که  10سخت کار میکند باید بعد از 

معدن کار میکنند و هنوز بازنشسته نشده اند. وي ادامه داد: قبال این ضریب براي کارگران ذوب آهن 
سال کار میتوانستند بازنشسته شوند اما در حال حاضر و در شرایطي  10تا  8محسوب میشد و آنها پس از 

ت کاري و با دریافت میکند، کارگران معدن در شرایط سخ 5/1که یک کارگر ساده شهرداري ضریب 
سابقه کار طوالني مشغول به کار میباشند. نماینده سابق کارگران معدن اصلي خاطرنشان ساخت: کارگران 

سال را ندارند اما مجبورند براي گذران زندگي  10معدن قلب و ریه سالمي ندارند و عمال توان کار بیش از 
 .شرایط سخت را تحمل کنند و به کارشان ادامه بدهند
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 !عتراضي هم داشته باشیم کسي صدایمان را نمیشنوداگر ا

وي با بیان اینکه مسوولین تاکنون کاري براي کارگران معادن انجام نداده اند گفت: بارها مسوولین از شرایط 
سخت کاري ما بازدید داشته اند و اعتراضات کارگران را در این خصوص شنیده اند اما متاسفانه هیچ کاري 

 .انجام نداده اند

ساعت کار میکنند و هیچ اضافه کاري  9تا  8ساعت کار کنند اما بین  6حسیني افزود: کارگران معادن باید 
  .هم دریافت نمیکنند، آنها مجبورند این شرایط را تحمل کنند زیرا در غیر این صورت اخراج میشوند

متي آنها عنوان کرد و وي یکي دیگر از مشکالت کارگران معادن را عدم توزیع شیر براي تامین سال
از وضعیت کارگران معادن و سختي کار آنها و نیز عدم توزیع  20:30اظهارداشت: بعد از آن که گزارش 

شیر از تلویزیون پخش شد، یکي دو هفته اي، توزیع شیر در دستور کار مسوولین معدن قرار گرفت اما بعد 
  .از آن دوباره سهمیه شیر قطع شد

ت: کارگري که در عمق زمین کار کرده و ریه هایش از زغال پر شده باید بعد از حسیني خاطرنشان ساخ
خروج از معدن شیر بنوشد اما این کار انجام نمیشود و حق اعتراض هم نداریم هر چند اگر اعتراضي هم 

  .داشته باشیم کسي صدایمان را نمیشنود

ي زایي است هیچ یک از کارگران وي تصریح کرد: یکي دیگر از مشکالت ما عدم پرداخت حق بیمار
استخراج سالم نیستند. آنها نه قلب و ریه سالمي دارند و نه دست و پاي سالمي. اما متاسفانه حق بیماري زایي 

ادامه داد: بیمه کارگران نیز مرتب پرداخت نشده و ناقص   به ما تعلق نمیگیرد. نماینده سابق کارگران معدن
 .بازنشستگي براي آنها مشکل ایجاد میکند است که این مورد نیز در زمان

 !عدالت کارگري در معدن رعایت نمیشود

وي افزود: از سوي دیگر کارگراني که بعد از سالها از قسمت استخراج خارج میشوند و به سایر قسمتها 
ا ندارد، منتقل میگردند کلیه مزایاي آنها قطع میشود و در حالي که این کارگر دیگر توان انجام هیچ کاري ر

  .سختي کار و حق استخراج از حقوق وي کسر میشود

حسیني در ادامه با اشاره به حوادث معدن، گفت: وقتي کارگري در معدن دچار حادثه میشود و صدمه میبیند 
کسي مسوولیت آن را قبول نمیکند و میگویند باید احتیاط میکرد و اگر توان انجام کار را نداشته باشد به 

  .ج میشودراحتي اخرا

وي افزود: از سوي دیگر عدالت کارگري نیز در معدن رعایت نمیشود و جایگاه کارگران بر اساس میزان 
 .سواد و یا سابقه کاري آنها تعیین نمیگردد

ماه حقوق معوقه داریم و تازه  4حسیني به تعویق در پرداخت حقوق کارگران نیز اشاره کرد و اظهارداشت: 
حسابمان واریز کرده اند که در شرایط کنوني این مساله وضعیت دشواري را براي  حقوق آبان ماه را به

 .خانواده کارگران ایجاد کرده است
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 !کارگران معدن هیچ امنیت شغلي ندارند

نیز با اشاره به شرایط سخت کاري در معادن زغال سنگ، گفت:   رحماني نماینده فعلي کارگران معدن
غلي ندارند و در حالي که باید براي آنها ضریب کاري حساب شود تا پس از کارگران معدن هیچ امنیت ش

سال  20تا  17سال بتوانند بازنشسته شوند متاسفانه این ضریب حساب نمیشود و کارگران با سابقه کار  10
 مشغول کار در شرایط سخت معدن میباشند.

هم میگویند ذوب آهن ورشکست شده و  وي ادامه داد: نه تنها خبري از بازنشستگي نیست بلکه هر روز 
 شاید کارگران فقط تا عید مشغول به کار باشند.

رحماني با اشاره به شرایط اقتصادي و اخذ وام توسط بسیاري از کارگران، افزود: تعداد زیادي از کارگران  
تا  40هر ماه باید  از بانکها وام و تسهیالت دریافت کرده اند اما به دلیل تاخیر در حقوق و عدم پرداخت آن

 هزار تومان دیرکرد بپردازیم. 50

ماه حقوق طلبکار هستیم و در شرایط این چنیني حقوق آبان ماه را نصفه پرداخت کرده  4وي تصریح کرد:  
 ا ند و نیمي از حقوقمان را چند روز گذشته واریز نمودند.

و مخارج زندگي را نمیدهد و این اوخاطرنشان ساخت: حقوقي که کارگران دریافت میکنند کفاف خرج  
  .حقوق فقط چند روز دوام دارد و تا پایان ماه را باید با قرض گرفتن از دوست و آشنا بگذرانیم

 میگویند اگر نمیتوانید کار کنید، بروید

وي تصریح کرد: کارگران معدن زماني که براي این کار اقدام نمودند سالم بودند اما بعد از چند سال نه ریه 
و قلب سالمي دارند و نه دست و پاي سالمي. اما هیچ کس پاسخگو نیست و میگویند اگر نمیتوانید کار کنید، 

 بروید.

رحماني با بیان اینکه شرایط سخت کار در معدن را فقط کارگران معدن، درک میکنند، گفت: تا زماني که  
شرایط سختي و با این وضعیت پرداخت  فرد وارد کار معدن نشود شرایط این کار را درک نمیکند در چنین

حقوق، کارگران باید لوازمي مانند چکمه و لباسکار را از پول خودشان تهیه کنند و حتي این وسایل را نیز 
 از کارگران دریغ میکنند.

وي افزود: کارگران معدن هیچ حق مسکن، عائله مندي و بیماري زایي دریافت نمیکنند. آنها در بدترین  
ر میکنند تا چرخ صنعت کشور را بچرخانند اما مسوولین حاضر نیستند به وضعیت آنها رسیدگي شرایط کا

 کنند.
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 !شرقی پس از خصوصی سازی  قِصه پر ُغصه کارگران معادن البرز

سنگ شرکت البرز شرقی در منطقه طزره دامغان سه ماه است که حقوق دریافت  کارگران معادن ذغال
 اند. امکانات و مزایای دیگر محروم شدهاند و از بسیاری  نکرده

میلیون  45معادن ذغال سنگ شرکت البرز شرقی واقع در منطقه طزره شهرستان دامغان با ذخیره بیش از 

شود و  سنگ در خود، جزء بهترین معادن کشور از نظر میزان ذخیره ذغال سنگ محسوب می تن زغال

کشی که در  کار هستند، کارگران زحمت کت مشغول بهکارگر در معادن این شر 300هزار و  قریب به یک

های چندین ماهه در پرداخت  های اخیر، بیش از کار کردن در شرایط بسیار سخت اعماق زمین، تأخیر سال
های نامطمئن و نبود امنیت شغلی آنان را  هایشان، مشکالت بیمه، قرارداد حقوق و شرمندگی نزد خانواده

 .آزرده کرده است

کامال روشن نشده بود، همان اتوبوس رنگ و رو رفته همیشگی با شمایل و صدایی آشنا برای  هنوز هوا
ها" معروف بود، تعداد زیادی از جوانها و مردهای  آهنی آمد، به سرویس "ذوب ها می شصتی همه ما دهه 

آنها نقش کرده هایی که گرد ذغال، یادگار ارزشمند تالش برای نان حالل را روی  زحمتکش شهر ما با چهره
های شهری و روستایی  ای برای مردان و خانواده کننده شدند و این داستان همیشگی و دلگرم بود، سوار می

 !! ... زایش چندان متعدد نبود و امروز هم  ها مراکز صنعتی قابل اتکا و اشتغال دیار ما بود که آن وقت

رغم خطرات و سختی کار  البرز شرقی، علی اشتغال در معادن طزره دامغان و مجموعه شرکت ذغال سنگ
شان در حوادث معدنی و  آور خانه باختن نان های منطقه به دلیل جان بسیار و حتی داغدار شدن برخی خانواده

ای این مسیر، به دلیل امنیت شغلی و نظم در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در گذشته  سوانح جاده
های دامغان و شاهرود  مثالی از یک شغل مطمئن در بین مردم شهرستانچندان دور، همواره به عنوان  نه

های اخیر داستان عدم پرداخت حقوق و مزایا و امنیت شغلی کارگران  پذیرفته شده بود، اما متأسفانه در سال

 .معادن البرز شرقی نیز به "مثنوی هفتاد من" مشکالتی از این دست در کشور اضافه شده است

ای کارگران معادن طزره شهرستان دامغان وقتی  ها و مشکالت ریشه جرأت گفت که کاستی شاید بتوان به

درصد از سهام  95سازی،  قانون اساسی و سیاست خصوصی 44آشکار شد که در راستای اجرای اصل 

به ذوب آهن اصفهان واگذار و پنج درصد باقی مانده نیز طبق قانون، بجای  93معادن این شرکت در سال 

م عدالت بصورت سهام ترجیحی به کارگران و کارکنان شرکت تعلق گرفت و در مرحله بعد این سها
واگذاری، زمین شرکت نیز به مزایده گذاشته شد که در نهایت شهرداری شاهرود برنده آن شد؛ که البته این 

 .همراه داشت ارائه سهام و مزایده نیز در نوع خود اعتراضات متعددی را به

های غنی استان سمنان  ذکر دیگر این است که شهرستان دامغان از نظر تعداد معادن از شهرستاننکته قابل 

معدن نیز  65سنگ و  معدن زغال 37معدن را در خود جای داده است که از این تعداد  102و کشور بوده و 

های انجام  پویایی و تالشاند، اما به رغم این تعدد، تنوع و  های معدنی را در خود جای داده ذخیره دیگر کانی

 .گذاری و تولید اشتغال و ثروت در این بخش تا شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد شده میزان سرمایه

شرقی وقتی دوباره برای ما تازه  اما نوستالژی پررنج کارگران سفید سیرت معادن زغالسنگ شرکت البرز
دولتی از فرمانداری دامغان و شاهرود تا دفتر  شد، که داستان تجمع و حضور اعتراض آمیز آنها در مراکز

نمایندگان مجلس و دیدار با مسئوالن شهرستانی و استانی و حتی برگزاری جلسات نمایندگان این کارگران با 

نفر از آنان در جلو درب  300استاندار و وزیر صنعت و معدن برای رفع مشکالتشان با تجمع بیش از 

سپس برگزاری جلسه با فرماندار، معاونان و مسئوالن ادارات ذیربط این  فرمانداری شهرستان دامغان و
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شهرستان بار دیگر تکرار شد تا شاید نماینده عالی دولت در دامغان بتواند برای مصائب و مشکالت آنان 

 .حلی بیاندیشد ویژه حقوق آنان که سه ماه است پرداخت نشده است راه  به

البرز شرقی در این جلسه،واگذاری این شرکت به ذوب آهن اصفهان را  سنگ نماینده کارگران شرکت ذغال

سازی تأکید دارد، قانون  قانون بر سیاست خصوصی 44گونه که اصل  غیر منطقی دانست و گفت: همان

دهی رسانده و  ده هستند، دولت باید نخست آنها را به سود های دولتی که زیان کند، کارگاه اساسی نیز تأکید می
ه بخش خصوصی واگذار کند؛ حال پیگیری کنید که آیا شرکت ذغال سنگ البرز شرقی سود ده بوه سپس ب

 .که واگذار شده است

عامل و مدیر مالی  ای با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت با شرکت مدیر وی با اشاره به برگزاری جلسه

آذرماه و  18قی در تاریخ سنگ البرز شر شرکت ذوب آهن اصفهان و نمایندگان کارگران شرکت ذغال

های داده شده در خصوص حل مشکالت پرداخت حقوق، سرویس حمل و نقل، سوخت، غذا و بیمه  وعده
های این جلسه نیز در حد حرف باقی مانده و اکنون کارگران معادن ذغال سنگ البرز  کارگران، افزود: وعده

 .اند قوق دریافت کردهشرقی نه غذا دارند، نه سوخت، نه سرویس حمل و نقل و نه ح

هزار تومان از حقوق خود را دریافت  700ماه اخیر تنها  وی با اشاره به اینکه کارگران این معادن در سه

کار خود ادامه دهند اما  اند، تصریح کرد: پس از جلسه مذکور همکاران خود را توجیه کردیم که به کرده

 .به تأمین مایحتاج ضروری زندگی خود نیز نیستند مسئوالن بدعهدی کردند و امروز کارگران حتی قادر

عامل و مسئوالن ذوب آهن اصفهان  سنگ البرز شرقی خواستار حضور مدیر نماینده کارگران شرکت ذغال
نشان کرد: سوال این است که چرا  برای بررسی و حل و فصل مشکالت کارگران این شرکت شد و خاطر

میلیارد تومان خریداری  61ی در طزره دامغان را به قیمت شرکت ذوب آهن اصفهان معادن البرز شرق

 .کند کرده ولی اکنون به تعهدات خود عمل نمی

های  سنگ البرز شرقی به بند وی اظهار داشت: هنگامی که شرکت ذوب آهن اصفهان و به تبع آن ذغال

شه در معرض خطر گانه تعهدات خود و حتی مواردی چون پرداخت حقوق و بیمه تکمیلی کارگران همی 11

کنند، ما مجبور هستیم به فرماندار، استاندار و دیگر مسئوالن برای نظارت و احقاق حقوق  معادن عمل نمی

 .خود مراجعه کنیم

دادهای ما تک برگی باشد،  سازی این بوده که قرار و خصوصی 44وی اظهار داشت: آیا مفهوم اجرای اصل 

ها  رداخت بدهی و امور نامعلوم شود و حقوق کارگران ماههای واریزی و درآمدهای شرکت صرف پ پول

 .پرداخت نشود و یا کارگران ما امروز حتی مواد الزم برای ادامه استخراج را در اختیار نداشته باشند

جاری نیز معاون وزیر صنعت معدن و تجارت  نیز وعده تزریق  وی با اشاره به اینکه در خردادماه سال

گاه محقق نشد، اضافه کرد: تونل یک این معادن  منابع مالی به این شرکت را داد که هیچمیلیارد تومانی  100

ای که تأمین  کارگر بسته شده و حتی آشپزخانه 200ارزشمند تعطیل شده، معدن موسوم به معدن برناکی با 

ه این روند، کارگر تعطیل شده است و با ادام 30سنگ طزره بود نیز با  کننده غذای کارگران معادن ذغال

 .معادن دیگر نیز به چنین وضعیتی دچار خواهند شد

سنگ  درصد از سهام معادن ذغال 95گونه که در بخش ابتدایی گزارش آورده شد، پس از واگذاری  همان

مانده نیز مطابق قانون بجای سهام  به ذوب آهن اصفهان مقرر شد پنج درصد باقی 93البرز شرقی در سال 

کش این شرکت داده شود، حال آنکه در این  م ترجیحی به کارکنان و کارگران زحمتعدالت به شکل سها
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دهد که حقوق  های سایت شرکت با ارزش افزوده باال نیز شواهد نشان می بخش و مسئله مزایده زمین

    .کارگران تضییع شده است

مطبوعاتی مدیر عامل  مدیر امور اکتشافات و راهبردی شرکت البرز شرقی نیز پیش از این در مصاحبه
شرکت ذغالسنگ البرز شرقی با خبرنگاران گفته بود: باید پنج درصد از معادن سودده نیز به کارکنان ما 

های در حال واگذاری، سهام عدالت  تعلق می گرفت، طبق گفته سازمان خصوصی سازی به کارکنان شرکت
ها،  ان سهام ترجیحی می گیرند، مانند بانکتعلق نگرفته و به جای آن پنج درصد از سهم شرکت را به عنو

مخابرات و پتروشیمی که این پنج درصد سهم کارگران نیز از محل معادن زیانده قرار داده شده و کارگران 
ما از سهم زمین بی نصیب ماندند، با این کار ظلم بزرگی به کارگران ما شد چون سهام قسمت زیانده شرکت 

گیرد در حالی که سهام  الوه بر این سهام عدالت به تمام اعضای خانواده تعلق میرا به آنها واگذار کردند، ع

    .دهند ترجیحی را فقط به سرپرست خانوار می

گفتنی است، دولت قبل در قبال سهام عدالتی که به همه مردم داده، مصوب نموده بود تا پنج درصد سهام 
ها واگذار کنند، اما  ان و کارگران آن شرکتهای دولتی را در قالب سهام ترجیحی به کارکن شرکت
سازی با استفاده از ضعف قانون، پنج درصد سهم کارگران و کارکنان این  سازان سازمان خصوصی تصمیم

کش را از بخش دوم  شرکت را از محل معادنی که همواره زیانده هستند، تامین نموده و این قشر زحمت

 .فزوده باال است، محروم ساختندواگذاری که زمین سایت شرکت با ارزش ا

سنگ  با توجه به روند فرسایشی و تکرار مشکل معوق شدن پرداخت حقوق کارگران معادن شرکت ذغال
البرز شرقی و مسائلی از قبیل عدم پرداخت کامل حق بیمه کارگران پیمانی این معادن در هرماه به تآمین 

عدیده خواهد کرد و وضع نابسامان بازنشستگان این ای آنان را دچار مشکالت  اجتماعی که سوابق بیمه

 .حق این کارگران مستلزم عزم جدی مسئوالن استانی و کشوری است های به شرکت، تحقق خواسته

وقتی  93ماه سال  کارگران زحمت کش معادن ذغال سنگ البرز شرقی واقع در طزره دامغان شاید اسفند

عوت نماینده مجلس و مسئوالن شهرستان دامغان به محل کار علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی به د
ماهه در پرداخت حقوق و مزایا، پاداش بازنشستگی، بیمه و  آنان آمد، به سخنان نماینده آنان درباره تأخیر چند

ای با  کار گوش داد، لباس معدن کاران را بر تن نمود به داخل معدن رفت و پس از بازدیدی چند دقیقه سختی
های وی درباب حل  کاران به جمع آنان باز گشت امیدوار شدند که وعده ی سیاه شده همچون معدنصورت

های جدید  در معادن این منطقه با هدف مدرن سازی و تولید  گذاری ماه و سرمایه مشکالتشان ظرف چند
اری ادامه داشته پولی، شرمندگی و بیک هزار شغل جدید محقق شود اما تا به امروز تنها قصه دردناک بی یک

 است.

 دی 18 بخشی ازیک گزارش تسنیم بتاریخ
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 اخراج و زندان احکام صدور قویا همبستگی های نهاد
 !كنند می محكوم را کارگران

  
  ماه هاي اخیر ده ها كارگر معترض در معادن و كارخانه جات مختلف ، به دلیل مبارزه براي كسب  طي

از جملهاند؛   مطالبات خود، دستگیرشده    كارگر  ۱۰كارگر سیمان درود،  ۱۲كارگر معدن طزره،  ٤
كارگر مجتمع مس خاتون آباد. عده اي از این كارگران بعد از اذیت و   ۲۸عسلویه،   منطقه ي صنعتي
با تهدید و پرداخت وثیقه هاي سنگین موقتا آزاد تهدید ازاسارت رها شدند و شماري نیز   آزار و شدند.   

كارگر معدن بافق نیز به جرم سازماندهي مبارزه  ۹ین دستگیري ها، عالوه بر ا كارگران این معدن و   
ابراهیم مددی نائب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد 

هستند اخالل در نظم و آرامش عمومی در انتظار محاكمه . 
تن ازكارگران  ۳۰معترض اخراج مي شوند؛ اخراج   نبه موازات این سركوب گري ها، كارگرا

عسلویه به دلیل ۲۱و  ۲۰فازهاي  شركت آنها در اجتماعات اعتراضي جهت دریافت دستمزدهاي   
پرداخت نشده شان و نیز اخراج كارگران در کارخانه ذوب آهن اردبیل، تنها دو نمونه از اخراج 

  .كارگران معترض است
دور احكام زندان براي داود رضوي و عثمان اسماعیلي، احكامبعد از ص  از سوي دیگر دیگري ازجمله   

سال زندان براي اسماعیل عبدي دبیر كانون صنفي معلمان و حكم ٦حكم  یك سال زندان دیگر براي   
  .حومه صادر شده است  رضا شهابي عضو هئیت مدیره سندیكاي كارگران شركت واحد و

   فقط کار جناح اصول گرا و باند   ببندها، صدور احكام حبس و زنداني کردن هااین بازداشت ها، بگیر و
سال است كه همه ي جناح هاي  ۳٧نیست، کار همه جناح های حکومت است. اكنون  خامنه اي 

 .جمهوري اسالمي در سلب حقوق كارگران و سركوب مطالبات آن ها متحد و یك پارچه عمل كرده اند
   لجام گسیخته و احكام حبس براي مبارزین متعهد،  این سركوبگري هاي ما ضمن محكوم كردن

همبستگی خود را  با كارگران معترض اعالم مي كنیم و به شجاعت و پایداري آنان  در دفاع از حقوق   

 . حقه خویش درود مي فرستیم
   در پیكار   قه كارگرمبارزه كارگران پر شور و خروش و جسورانه، اما پراكنده و ضربه پذیر است، طب

تشكالتي  خود نیاز اساسي دارد؛  سیاسی و طبقاتی  -براي بهبود زندگي اش به تشكالت مستقل صنفی 
كه در مبارزه با   كارگراِن همبسته آنان را ایجاد كرده اند تا از منافع طبقاتي شان دفاع كنند. تشكالتي  كه

در خدمت آنان و پاسخ گوسرمایه داران به آنها اعتماد به نفس مي دهند و  بدانها هستند. هر بهبوديِ قابل   
و دوام و موثري، چه درمیزان دستمزدها، شرایط  قراردادهاي كار، چه در مورد حقوق كارگر در   

بیكاري، به قدرت این تشكالت بستگي دارد و توسط آنان تضمین   محیط كار، و چه در عرصه ي كاهش
بر شركت هاي پیماني و سیاست هاي خصوصي سازي و نیز در مقابل موثر در برا  مي شود. ایستادگي
سازمانهاي مبارزاتي امكان   تعرضات گوناگون رژیم جمهوري اسالمي و سرمایه داران با داشتن چنین

 . پذیر است
  پیروز باد همبستگي طبقاتي كارگران 
  برقرارباد تشكالت مستقل و سراسري كارگري 

 خارج كشور -بش كارگري ایراننهادهاي همبستگي با جن
nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

 
 ۲۰۱۶مارس  ۰۲ برابر با ۱۳۹۴ اسفند ۱۲چهارشنبه 
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 دستگیری به اعتراض در

 آباد خاتون مس کارگران

 بر  آنها از حمایت به

 خیزیم!
 دهخانوا و آباد خاتون کارگران مقاومت و مبارزه بر درود با

 هایشان!

 و. برند می سر به بازداشت در ۲۰۱۶ ژانویه ۲۶ شنبه سه روز از آباد خاتون مس معترض کارگر ۲۸
 همچنان آنها های خانواده و است نگرفته انجام مسئول مقامات طرف از آنها آزادی با رابطه در هنوز اقدامی

 .هستند آنها وضعیت پیگیر 
 

پاالیشگاه دراین مجموعه فعالیت داشتند روز سه شنبه در مقابل درب کارگران قراردادی که در زمان احداث 
 . ورودی مجتمع مس خاتون آباد اعتصاب کرده اند و راه را بر کارگران و پرسنل این مجموعه بسته اند

 
خانواده های آنان در  نیروهای تامین شهرستان با یورش شبانه به کارگران معترض آنها را بازداشت نمودند. 

روزچهارشنبه در مقابل درب ورودی مجتمع مس تحصن کرده وعمال  راض به این حرکت ضد کارگری اعت
 . کوره ذوب را تعطیل کردند

 
در واقع تعرض به کارگران از اینجا شروع میشود که پیمانکارانی تعدادی از کارگران را با قید قرار دادها و 

میگمارند با خاتمه این پروژه ها، قرار داد کاری هم  زمان های معین ومشخص برای انجام پروژه هایی بکار
 .با کارگران نیز به اتمام میرسد و اقدام به بیکارنمودن آنها می نمایند

 
در ادامه این حرکت، مسئول روابط عمومی مس اذعان کرد: این اجتماعات در پی برگزاری آزمون 

االیشگاه با پیمانکاران وقت همکاری داشته اند، استخدامی از بین کارگرانی است که در زمان احداث پروژه پ
لذا افرادی که دراین آزمون نمرات قبولی را کسب نکرده اند متحصن شده اند. تجمعات و اعتراضات از سوی 
کارگرانی که در آزمون حد نصاب نمرات را کسب نکرده اند همراه با خانواده هایشان بمدت سه هفته است که 

 .ادامه دارد
 

این معادن همراه پیمانکاران برای اینکه حکم اخراج این کارگران را قانونی تلقی نمایند. آزموني صاحبان 
 .نفر ر مجددا استخدام كرده و بقیه را اخراج مي نمایند ۱۵۰و از کل شرکت کنند گان  برپا نموده 
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بودند  رگری دست زده کارگران بیکار شده کارخانه ذوب خاتون آباد علیه این حرکت تفرق افکنانه و ضد کا

  .كارگر معترض دستگیر شدند ۲۸ که با حمله و یورش یگان ویژه سرکوبگر روبرو شدند و در این 
یورش به كارگران خاتون آباد و دستگیر نمودن آنها که به دفاع از منافع طبقاتي خود بپا خاسته اند، یكبار 

خواسته ها را با زندان و بیکار ساختن مي دهد.  دیگر نشان از این دارد كه این رژیم پاسخ ابتدایی ترین
را با  رژیم سرمایه جمهوری اسالمی اعتراض کارگران خاتون آباد شهر بابک  ۱۳۸۲همانطور که در سال 

گلوله پاسخ دا د و به از دست دادن جان چند کارگر و زخمی شدن تعداد دیگری ختم شد. این عمل جنایتكارانه 
عف رژیمی است كه در بحران عمیق و همه جانبه ای بسر میبرد و چاره ای جز نشانه اوج درماندگی و ض

 .انجام اینگونه اعمال ضد کارگری ندارد
 

در چند سال اخیر در پرتو سیاستهای جدید جهانی سرمایه، در ایران نیز استثمار و بی حقوقی مطلق کارگران 
بیکارسازی و قراردادهای سفید، کاهش  شدت بی سابقه ای بخود گرفته است. خصوصی سازیها، اخراج و

دستمزد و باال کشیدن حقوق معوقه، لغو ابتدایی ترین بیمه های اجتماعی کارگری، تحمیل قوانین ضد کارگری 
در باز گذاشتن دست کارفرماها، بیش از پیش زندگی کارگران را به ورطه نابودی کشانده است در چنین 

 .یران ابعاد وسیعی به خود گرفته استشرایطی دامنه اعتراضات کارگری در ا
 

برای مقابله با اعتراضات، برای جلوگیری از گسترش و ارتقاء و سراسری شدن مبارزات، رژیم اسالمی 
سرمایه یک راه بیشتر نمی شناسد و آن سرکوب علنی تجمع کارگران با استفاده از اوباشان چماقدار و 

کارگران مس خاتون آباد دقیقا هم در این راستا معنی می  مزدوران نظامی اش است که سرکوب و یورش به
 .یابد
 

کارگران مس خاتون آباد در طی تمامی این سالها به مبارزه به شرایط سخت کاری خود، حداقل دستمزد 
چندین برابر زیرخط فقر، نداشتن امنیت شغلی و اخراج و بازداشت و شرایط سخت و آلودگی محیط کار ادامه 

 .داده اند
 

روند بیكارسازی و عدم پرداخت دستمزدها نه تنها رو به بهبود نیست بلكه با بحرانی كه رژیم را در بر گرفته 
به حیطه سیاست بر نمیگردد، بلكه بحرانی همه جانبه و  هر روز شدیدتر میشود. بحران این رژیم فقط 

ز نیروی كار در آستانه اخراج هر روزه جمعیت قابل توجه اي ا .همزمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است
 .قرار دارد و مشكل اشتغال به معضل بزرگ رژیم و توده های کارگر و زحمتکش تبدیل شده است

 
اما کارگران مس خاتون آباد برای رسیدن به مطالبات خود، با مبارزات جدا از هم طبقه ایهای دیگر خود، 

اکنون کارگران معدن کار طزره و زمستان یورت در  نمی توانند سرمایه را به عقب نشینی جدی وادارند. هم
حال اعتصاب و تجمع هستند. این بخش از جنبش کارگری نیز ماهها و بلکه سالهاست که برای مطالباتی چون 

مبارزه می کنند. گرچه مبارزات کارگری سالهای اخیر نشان داده است که نه تنها … دستمزدهای معوقه و 
ری در جهت رسیدن به کسب مطالباتش در گرو ایجاد تشکلهای طبقاتی خویش هر گام پیشروی جنبش کارگ

است بلکه جلوگیری از زندانی نمودن آنها نیز به آن گره خورده است به عبارت دیگر میتوان با اطمینان گفت 
 .با ایجاد تشکل می توان به این نابرابریها خاتمه داد

 
ان ایران و اعتراض و همصدایی برای آزادی کلیه کارگران افشای سرکوبگریها و جنایات رژیم علیه کارگر

دفاع و پشتیبانی از اعتصاب و اعتراضات کارگران  ،زندانی از جمله کارگران بازداشت شده مس خاتون آباد
تالش برای تقویت اتحاد و همبستگی میان نیشکرهفت تپه و دیگر اعتصابات و اعتراضات کارگری و نیز 

مال ضد کارگری رژیم جمهوری اسالمی در سطح بین المللی باید هر چه بیشتر کارگران و انعکاس اع
 .گسترش یابد

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 
 ۲۰۱۶ فوریه ۲

nhkommittehamahangi@gmail.com 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
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یاد کارگران  به

آبادجانباخته خاتون   
خاتون آبادگزارشی در مورد معادن   

 مس چون معادنی وجود که طوری به دنیاست معدنی کشورهای ترین غنی از یکی معدنی قطعی ذخایر تن میلیارد 37 بودن دارا با ایران

 .کند ثبت خود نام به را دنیا معادن فردترین به منحصر و عیارترینپر از معدن دو ایران تا شده سبب چادرملو آهن  سنگ و سرچشمه

 و یورو میلیارد 2.2  گذاری سرمایه با شد مقرر و انتخاب کشور سطح در ای توسعه پروژه 18 تعداد مس ملی شرکت طبق گفته مدیرعامل

 کرمان، در مس های گذاری  سرمایه درصد 70 همچنین و. رسید خواهد تن هزار 400 به مس تولید 97 سال پایان تا تومان میلیارد 4200

 .رساند خواهند برابر 2 به را تولید ظرفیت ها پروژه اجرای با که شود  می انجام نقاط سایر در درصد 11 و آذربایجان در درصد 19

میلیارد تومان  2300 در استان کرمان دو معدن خارج از محدوده از کارخانجات در قالب مزایده بخش خصوصی واگذار شد؛ به طوریکه

  .ذاری خواهد شدروی کارخانجات سرمایه گ

 روش با مس کاتد تولید ها پروژه این از یکی است، شده انجام خصوصی بخش توسط ایرانیان مس بابک شرکت در پروژه دو حاضر حال در

 .است شده کنترل کامل طور به و است یستز محیط آلودگی فاقد و نداشته ذوب و کوره به احتیاج که است جدید

 ریان حیاتی صنایع مس ایران کارخانه ذوب خاتون آباد: ش 

عهده دار کلیه فعالیتهای معادن مس کشور می باشد در راستای استفاده بهینه از منابع و معاادن  1355شرکت ملی صنایع مس ایران که از سال 

ه اسات. کارخاناه ذوب ماس مس کشور و تبدیل ذخایر موجود به تولیدات اقتصادی، اقدام به احداث خط تولید مس آندی در منطقه خاتون آباد کارد

کیلاومتری از  30کیلاومتری از شاهر کرماان و  180متار مرباع در غارب اساتان کرماان و باه فاصاله  60000خاتوان آباد با زیربنایی بایش از 

و  بابااک واقاع شااده اسات. مکااان انتخااب شااده باا در نظاار گارفتن امکانااات دسترسای بااه مناابع مااواد اولیاه، بااازار مصارف داخلاای شهرساتان شاهر

 خارجی، راههای ارتباطی، پروژه های راه آهن و دسترسی به منابع انرژی مکان مناسبی است. 

هزار تان ماس آنادی برناماه ریازی شاده اسات. هزیناه هاای صارف  80طرح ذوب مس خاتون آباد به منظور ذوب کنستانتره مس و تولید ساالنه 

هازار تان ماس آنادی در  240دالر می باشد. " در آینده این طرح قابال توساعه تاا  میلیون 110میلیارد لاير و 1300شده در این طرح به میزان 

از کشور چین عهده دار طراحی و تامین کننده تجهیزات طرح ذوب مس خاتون آباد بر اسااس یاک طارح اجارا شاده  NFCشرکت   سال است."

 در کشور چین بوده است. 

میلیاون دالر برساد. و  350هازار تان در ساال باا سارمایه  200هزار تن باه  80از مرز  بادآدر آینده ای نزدیک قرار است توسعه ذوب خاتون 

   میلیون دالر راه اندازی شود. 100همچنین احداث کارخانه اسید سولفوریک خاتون آباد با سرمایه 

و مجتمع مس میدوک شاغل هستند. در حال حاضر تعداد نسبتاً قابل توجهی از اهالی شهر در کارخانه ی مس سرچشمه، ذوب مس خاتون آباد 

به تازگی معدن دیگری در شمال غربی شهربابک کشف شده است که مراحل اکتشاف را طی می کند و پژوهش ها خبر از وجود ذخایر 

 فراوان مس در این محدوده می دهند.

 فیروزه شهربابک :  

می ترین سنگهای معدنی می باشد. معدن سنگ فیروزه تنها منحصر فیروزه جواهر سبزآبی است که در سالهای دور شناخته شده و یکی از قدی

ترین آن در ایران قرار دارد. سنگ فیروزه بهترین و منحصربه فردترین سنگ قیمتی است که  به چند کشور می باشد که بزرگترین و مرغوب

 از نظر اقتصادی از ارزش باالیی برخوردار است.

 

 ربابک است: سیلیس یکی دیگر از گنجهای پنهان شه 
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درصد پوسته  90اکسید سیلیسیم یا سیلیس ترکیبی شیمیایی است که بصورت خالص و یا به صورت ترکیب در کانیهای سیلیکاته در مجموع 

 تجامد زمین را تشکیل می دهد. سیلیس شهربابک از نوع بهترین در ایران بوده و قابلیت رقابت با نوع خارجی آن را دارد. این معدن با ظرفی

 زیاد آماده سرمایه گذاری می باشد. 

از آنجا که استان کرمان دومین ذخایر مس جهان را به خود اختصاص داده، شرکت ملی صنایع مس نیز با راه اندازی کارخانه های تولید و 

حامل سود آوری باالیی  فراوری این فلز سرخ رنگ در مناطقی چون سرچشمه و خاتون آباد، اقدام به توسعه کرده است که از نظر اقتصادی

 است.

 

 شرایط وضعیت محیطی و زیستی خاتون آباد:

هزار هکتار  22هزار نفر جمعیت، پنج هزار هکتار زمین زراعی و  100کیلومتر مربع و بیش از  750هزار و  13شهرستان شهربابک با 

 زمین باغی دارد.

را به یکی از ییالقهای زیبای کرمان تبدیل کرده بود امروز اما این دشت حضور عشایر منطقه و دهها روستا در دشت خاتون آباد این منطقه 

سال دیگر هیچ گیاهی قادر به سبز شدن در  ۱۰االن دیگر بر آلودگیهای آن افزوده نشود تا  آنچنان آلوده شده است که گفته میشود اگر از همین

 خاتون آباد نیست.

ای تحت عنوان ذوب مس خاتون آباد  زمان بود که در کنار معادن مس شهر بابک کارخانهآغاز شد در این  ۷۴داستان خاتون آباد از سال 

ساخته شد اما فنّاوری ساخت این کارخانه چینی و فاقد استانداردهای محیط زیست برای جلوگیری از آلودگی در این کارخانه شد و درنهایت 

از دودکشهای کارخانه که شامل فلزهای سنگین می شود و همچنین پسآب، مواد آلوده ای که از کارخانه خارج میشود در دو قسمت خروج 

وارد طبیعت شده و درنهایت آبهای زیرزمینی دشت به شدت آلوده می شود و از سوی دیگر ذرات ریز ناشی از فلزات سنگین نیز در دشت 

 رشد ندارد. پراکنده شده و هم اکنون شدت آلودگی به حدی است که هیچ گیاهی در این منطقه توان

برابر استاندارد جهانی می دانند و  28با استناد به آزمایشاتی که تا کنون در مورد اهالی خاتون آباد انجام داده اند میزان آلودگی این منطقه را 

 .برابر حد استاندارد اعالم می کنند 30مقدار ذّرات خروجی را نیز 

وز اختالالت ژنتیکی در نوزادان تازه متولد شده از جمله مشکالت ناشی از این آلودگی شیوع بیماری های تنفسی بین جمعیت این منطقه و بر

است. با توجه به فراورده های دامی این منطقه که قبل از صنعتی شدن این منطقه اقتصاد شهرستان شهربابک بر پایه آن می چرخید امروز به 

تحقیقات بعمل آمده  محصوالت دامی منطقه خاتون آباد مانند شیر، گوشت و سایر دلیل وجود ذرات مس قابل استفاده و مصرف نمی باشد. طبق 

 .فراورده ها، آلوده ا ند

ر تحقیقات به عمل آمده در منطقه خاتون آباد بر روی نوزادانی که نقض عضو دارند نشان از این دارد که، نوزادان متولد شده در سالهای اخی

 .درصد از مردم منطقه و کارگران مشکالت ریوی دارند 60د و همچنین حدود فاقد چشم، دست و یا عضوی دیگر هستن

طبق  .نماینده دامداران منطقه خاتون آباد گفت: اگر با همین روند پیش برود تا دو سال آینده، کسی نمی تواند در منطقه خاتون آباد زندگی کند

ون آباد در معرض نابودی است و برداشت بی رویه شرکت مس از ذخایر اعالم کارشناسان، پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه خات

 رشته قنات این منطقه شده است 30آبهای زیر زمینی منطقه خاتون آباد، موجب کم آب یا خشک شدن 

 30این شهر و کیلومتری از 180 هزار متر مربع در غرب استان کرمان و در فاصله  60کارخانه ذوب مس خاتون آباد با زیربنایی بیش از 

 .کیلومتری از شهرستان شهربابک واقع شده است

شرکت ملی صنایع مس ایران تنها شرکتی است که از معادن بزرگ مس بهره برداری می کند، معادن مس سرچشمه، میدوک و خاتون آباد 

داری از این سه معدن و برخورداری شرکت ملی مس با بهره بر  کرمان و سونگون در آذربایجان شرقی همگی در اختیار این شرکت هستند

از سه مجتمع تغلیظ مس، دو واحد ذوب مس خاتون آباد و سرچشمه و یک پاالیشگاه در سرچشمه به عنوان یک شرکت بزرگ در سطح بین 

  .المللی مطرح است

 شرایط کاری کارگران معدن خاتون آباد و سایر معادن زغال سنگ

امرار معاش خود ناچاراند به این کار  یکه برا یسختترین مشاغل دنیا محسوب میشود. کارگرانکار در معادن در اعماق زمین یکي از 

پیش میروند. هر چند معادن  یاستخراج زغال از دل سیاه زمین تا اعماق هزار متر یرا به جان میخرند و برا یبیشمار یبپردازند، خطرها

مردم محسوب میشوند اما مسایل متعدد این معادن  یزندگ یمحور اصل یرمان خصوصا شهرستان زرند، به نوعزغال سنگ در استان ک

، عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا، قراردادهای یو جان یهمواره کارگران را با مشکالت گوناگون مواجه کرده است. نبود امنیت شغل

 است که کارگران دائما با آن مواجه هستند.  یموقت و استثمار شدید از موارد

 گران معدن امنیت شغلی وجانی ندارند!کار
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قراردادهای موقت،عدم تغییر وضعیت معیشتی پس از سال ها کار و اخراج درصورت اعتراض و یا موارد دیگر، سطح پایین حقوق وعدم 

حق  ساعت کاری،عدم احتساب ضریب سختی کار، عدم پرداخت 6ی ساعت کاربجا 9تا  8پرداخت به موقع، پرداخت نامنظم حق بیمه،

شیر و..... ازجمله مشکالتی است که کارگران معادن زغال سنگ در استان  ،عدم توزیع چکمه ، لباس کار،یزای یو بیمار یمسکن، عائله مند

 کرمان خصوصا شهرستان زرند با آن مواجه هستند.

 کارگران معادن یعدم احتساب ضریب برا

اخراج میشود.  یندارد و با کوچکترین مورد یکار کرده است هیچ امنیت شغل سال در معدن و در شرایط سخت 15تا  10که حدود  یکارگر

 یسال قرارداد ساالنه آنها تبدیل به پیمان 5کارگران استخدام نیستند و هر سال یک قرارداد با آنها منعقد میشود و در حالي که قرار بود بعد از 

  .بشود اما این اتفاق نیفتاده است

ال بازنشسته شود س 10که در شرایط سخت کار میکند باید بعد از  یرگران معدن عدم احتساب ضریب است. کارگردیگر از مشکالت کا ییک

و با  یسال در معدن کار میکنند و هنوز بازنشسته نشده اند. کارگران معدن در شرایط سخت کار 20که  یهستند کارگراناما در حال حاضر

سال را ندارند اما  10کارگران معدن به علت ناراحتیهای قلب و ریوی عمال توان کار بیش از  مشغول به کار میباشند. یسابقه کار طوالن

 .شرایط سخت را تحمل کنند و به کارشان ادامه بدهند یامرار معاش زندگ یمجبورند برا

نمیکنند، آنها مجبورند این شرایط را هم دریافت ی ساعت کار میکنند و هیچ اضافه کار 9تا  8ساعت کار کنند اما بین  6کارگران معادن باید 

  .تحمل کنند زیرا در غیر این صورت اخراج میشوند

 از مشکالتی که کارگران معدن با آن روبرو هستند عبارتند از: زمانیکه بیمار میشوند به آنها دستمزد پرداخت نمیشود. البته در حال عادی

و ریوی، قلبی و درد در ناحیه دست و پا رنج میبرند. بیمه کارگران نیز بطور مرتب کارگران هیچکدام سالم نیستند و از بیماریهای تنفسی 

که بعد از سالها از  یکارگران .آنها میشود یپرداخت نمیشود که این وقفه در پرداخت بیمه کارگران سبب مشکل در زمان بازنشستگي برا

آنها قطع میشود و مانند کارگر تازه استخدامی به آنها حقوق و  یه مزایاقسمت استخراج خارج میشوند و به سایر قسمتها منتقل میگردند کلی

ار در معدن دچ یکارگر یآنها میباشد. وقت یتامین سالمت یدیگر از معضالت کارگران معادن عدم توزیع شیر برای مزایا تعلق می گیرد. یک

 یباید احتیاط میکرد و اگر توان انجام کار را نداشته باشد به راحتمسئولیت آن را قبول نمیکند و میگویند  یحادثه میشود و صدمه میبیند کس

روبرو شدن کارگران با حقوق معوقه یکی از مشکالت اساسی است که کارگران دائما با  آن مواجه هستند. در ضمن کارگران  اخراج میشود.

حساب شود تا پس  یکه باید براي آنها ضریب کار یدر حال ندارند و یمعدن از امنیت شغلي برخوردار نیستند. کارگران معدن هیچ امنیت شغل

سال مشغول کار در شرایط سخت  20تا  17سال بتوانند بازنشسته شوند متاسفانه این ضریب حساب نمیشود و کارگران با سابقه کار  10از 

هن ورشکست شده و شاید کارگران فقط تا عید نیست بلکه هر روز هم میگویند ذوب آ یاز بازنشستگ یمعدن میباشند. تا جائیکه نه تنها خبر

و اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از  یاز دیگر معضالتی که کارگران با آن روردروند به علت شرایط بد اقتصاد مشغول به کار باشند.

هزار تومان تحت عنوان دیرکرد  50تا  40بانکها وام و تسهیالت دریافت کرده اند اما به دلیل تاخیر در حقوق و عدم پرداخت آن هر ماه باید 

چند روزه کارگران را فقط میدهد. و تا پایان ماه را باید با قرض  یکه کارگران دریافت میکنند کفاف خرج و مخارج زندگ یبپردازند. حقوق

  .بسر کنندگرفتن از دوست و آشنا 

ند سال به علت فشار و شرایط سخت کاری ریه ها و قلب و دست و که شروع بکار می نمایند سالم هستند اما بعد از چ یکارگران معدن زمان

 پای آنها آسیب می بینند. زمانیکه به شرایط دشوار کاری خود اعتراض می نمایند میگویند اگر نمیتوانید کار کنید، بروید.

له: تهیه چکمه و لباسکار را از جیب خودشان با تمام این دشواریهای کاری که کارگران معدن باید متحمل شوند، برخی از نیازهایشان را از جم

را پرداخت  یزای یو بیماری این وسایل را نیز از کارگران دریغ میکنند. همچنین به کارگران معدن حق مسکن، عائله مند یباید بپردازند و حت

 نمی کنند.

 کارگران معدن امنیت شغلی وجانی ندارند!

پایین حقوق وعدم پرداخت به  سطح ،یا موارد دیگر بدیل وضعیت پس از سال ها کار واخراج درصورت اعتراض وقراردادهای موقت،عدم ت

و  یحق مسکن، عائله مند پرداخت عدم احتساب ضریب سختی کار، عدم ساعت، 6ی ساعت کاربجا 9تا  8، پرداخت نامنظم حق بیمه ،موقع

.... ازجمله مشکالتی است که کارگران معادن زغال سنگ در استان کرمان خصوصا شیر و. ، لباس کار،،عدم توزیع چکمهیزای یبیمار

 شهرستان زرند مواجه هستند.

کارگران معادن انجام نداده اند گفت: بارها مسوولین از شرایط سخت  یبرا یکنون کار زغال سنگ با بیان اینکه مسوولین تا  کارگر معدن

 انجام نداده اند. یکارگران را در این خصوص شنیده اند اما متاسفانه هیچ کارما بازدید داشته اند و اعتراضات  یکار

 کارگرمعترض! 28گزارشی درباره تجمعات دامنه دار، خانوادگی و شبانه روزی اعتراضی کارگران بیکارشده مس خاتون آباد ودستگیری 
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ه در زمان احداث پاالیشگاه دراین مجموعه فعالیت داشتند روز سه )بهمن(، مبنی بر اینکه کارگران قراردادی ک 7بنا بخبر رسیده روز گذشته 

 . پرسنل این مجموعه بسته اند شنبه در مقابل درب ورودی مجتمع مس خاتون آباد اعتصاب کرده اند و راه را بر کارگران و

ا بازداشت نموده اند لذا روزچهارشنبه خانواده این کارگران معترض شب را نیز در نماز خانه خوابیده بودند که نیروهای تامین شهرستان آنها ر

 . های آنان در مقابل درب ورودی مجتمع مس تحصن کرده وعمال کوره ذوب را تعطیل کرده اند

بهمن کارگران کرمان، مسئول روابط عمومی مس اذعان کرد: این اجتماعات در پی برگزاری آزمون استخدامی از بین  8 به گزارش

زمان احداث پروژه پاالیشگاه با پیمانکاران وقت همکاری داشته اند بوده است لذا افرادی که دراین آزمون نمرات قبولی  کارگرانی است که در

 .را کسب نکرده اند متحصن شده اند اما از جزئیات بیشتری اطالع ندارم

اهد تجمعات و اعتراضات از سوی افرادی که پاالیشگاه مس خاتون آباد نیز در این خصوص گفت: سه هفته است که ما ش شاهی معاون ذوب و

در آزمون حد نصاب نمرات را کسب نکرده اند هستیم که خانواده های این افراد نیز آنان را همراهی می کنند وعمال اجازه فعالیت را از 

  کارگران و پرسنل گرفته اند و ما را در شرایط سخت کاری قرار داده اند

افزود: پروژه احداث پاالیشگاه با پیمانکاری که در مجموعه مس وجود داشت  این اعتصابات اشاره کرد و وی در ادامه به سبب شکل گیری

معین ومشخص دعوت به آغاز شد، در حین کار پیمانکاران به واسطه پیش برد کارهای خود، کارگرانی را با قرار دادها و زمان های 

 . ها در حال اتمام بودند، قرار داد همکاری هم با کارگران نیز به اتمام رسید، در خاتمه با توجه به اینکه پروژه همکاری کردند

نفر بر اساس نمره آزمون دعوت به همکاری شدند که مراحل اداری آنها  ۱۵۰وی اظهار کرد: آزمون برگزار شد و از کل شرکت کنند گان 

 نیز انجام شده ومشغول به کار هستند.

زاری آزمون مجموعه مس و شورای تامین شهرستان برای افرادی که در آزمون نمرات قبولی دریافت نکردند شاهی با بیان اینکه بعد از برگ

تصمیماتی گرفتند، گفت: افرادی که در امتحان شرکت نموده اما نمرات قبولی را کسب نکردند بر اساس نمرات شان در آزمون اولویت بندی 

گیرد و این افراد با معرفی اداره کار در طرح های توسعه ی مس که در منطقه شهر بابک مورد  شوند واین لیست در اختیار اداره تعاون قرار

 .با مرور زمان به کار گیری شوند نیاز است ، به پیمانکاران معرفی وآنها به تدریج و

 رگر!کا 28یورش یگان ویژه به تجمع کارگران بیکارشده کارخانه ذوب خاتون آباد و بازداشت درهمین رابطه: 

 ادامه و گسترش تجمع اعتراضی با پیوستن خانواده های کارگران معترض بازداشت شده!

مقابل کارخانه تجمع می  طی چند روز گذشته کارگران بیکارشده کارخانه ذوب خاتون آباد برای بازگشت بکار اخبار وگزارشات کارگری:

 کنند.

 کارگر معترض را بازداشت کردند. 28ابک به تجمع این کارگران یورش آورده وب بهمن ماه یگان ویژه بدستور مسئولین شهر 6روزگذشته 

 بهمن، تجمع کارگران با پیوستن خانواده های کارگران بازداشت شده ادامه و گسترش پیدا کرد. 7گزارش دریافتی: امروز

 کارگر معترض دستگیرشده توسط یگان ویژه کماکان دربازداشت هستند. 28

لت و سازمان کار و امور اجتماعی از نزدیک از وضعیت بد کاری کارگران با خبر شده و کارگران به اعتراض و شکایت بارها مسئولین دو

دست زده اند. اما هر بار مسئولین با عوام فریبی وعده های دروغین داده اند و هیچ وقت به آن عمل ننموده اند. هر روز شرایط زیستی و 

و کارگران چاره ایی ندارند جز اینکه به نیروی خود با دست زدن به اعتصاب و اعتراض برای تغییر دادن  کاری کارگران بدتر و بدتر شده

شرایطشان تکیه نمایند. همانطور که شاهد هستیم موج اعتصابات و اعتراضات کارگری دریکی دو سال اخیر بی سابقه بوده اما از آنجائیکه 

تصابات بهم متصل نیستند تا کنون نتوانسته اند حتی حداقلی از مطالبات وخواسته هایشان را به دولت کارگران متشکل نیستند و این سلسله از اع

 تحمیل نمایند. 
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 سنگین یها و صدور محكومیت ها یتشدید سركوب گر
 یفعالین كارگر یبرا

ماهه اخیربرخوردهاي سركوب گرانه علیه اعتراضات كارگري گسترده تر شده است و به  ٦طي 
ات آن تعقیب، زنداني كردن و صدورمحكومیت هاي سنگین براي كارگران پیشرو و فعالین مواز

داود رضوي از اعضاي  سیاسي به نحوه بي سابقه اي تشدید شده است. جدیدترین آنها محكومیت 
فوریه  ۱۷) ۱۳۹٤بهمن ماه  ۲۸هیئت مدیره سندیكاي كارگران شركت واحد تهران و حومه در تاریخ 

 ۱۳۹٤اسفند  ۳سال حبس است. همزمان با محكوم نمودن رضوي، قرار است در روز  ٥( به ۲۰۱٦
در  ( فعال سرشناس و كارگر مبارز ابراهیم مددي دادگاهي شود. چند روز قبل نیز ۲۰۱٦فوریه  ۲۲)

( عثمان اسماعیلي فعال كارگري به یك سال حبس محكوم شد. ۲۰۱٦فوریه  ٦) ۱۳۹٤بهمن ماه  ۱۷
سال  ۲۱( نیز امیر امیر قلي فعال چپ و دانشجوي اخراجي به ۲۰۱٦فوریه  ۱٦) ۱۳۹٤بهمن  ۲۷در 

كارگر زنداني مجتمع مس خاتون آباد كه به دلیل دفاع از حق  ۲۸حبس محكوم شد. از سوي دیگر 
اشتغال و امنیت شغلي زندان شده بودند، اگر چه به دلیل اعتراضات به تدریج آزاد شدند، ولي با وثیقه 

میلیوني كه براي آنها تعیین كرده اند، آزادي آنها به صورت موقت و مشروط باید  ٥۰ین هاي سنگ
نمودن چهره هاي  و كاندید  سركوب ها در جنجال و هیاهوي انتصابات رسوا اخیر  تلقي گردد. و این

  د.جنایت كاري مانند محجوب به عنوان نماینده كارگران صورت مي گیر
سال  ٦فر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد كارگران ایران به ماهه جع ٦در طي همین مدت 

حبس محكوم شده و هم اكنون در زندان در اسارت به سر مي برد. محمود صالحي فعال سرشناس 
سال حبس محكوم شده است، محمد جراحي در زندان مركزي تبریز توسط زندانبانان  ۹ كارگري به 

گرفته است. فرزاد مرادي كارگر زنداني بعد از عمل جراحي و  مورد ضرب و شتم و تعرض قرار
در شرایط نامساعد جسمي بار دیگر به سلول زندان بازگردانده شده است. دستگیري معلمان مبارز در 

زنداني براي آنها صادر شده است. هم  جریان داشته است و احكام طویل المدت  شهرهاي مختلف 
مبارز رسول بداقي افزوده شده است و فشارها به اسماعیل عبدي  چنین به مدت زمان اسارت معلم

  ت.دبیر كل كانون صنفي معلمان ایران در زندان افزایش یافته اس
سركوب گر جمهوري اسالمي درصدد است با بگیر وببندها، كارگران و مردم تحت ستم ایران  رژیم 

ه سیه روزي كارگران و زحمتكشان هر روز را از بیان مطالبات بر حق خود باز دارد، اما تا زماني ك
تشکل مستقل، حق برپایی اجتماعات و اعصابات محرومند ، و  افزایش مي یابد، کارگران از داشتن 

سردمداران حكومت، مامورین عالي رتبه دولتي، نیروهاي امنیتي و سایر سرمایه داران خصوصي و 
زادي هاي فردي و اجتماعي آنها هستند ، هاي مردم و سركوب آ دولتي، در پي خالي كردن سفره 

  ت.مبارزات كارگران و اقشار تحت ستم براي احقاق حقوق خود استمرار خواهد یاف
ضمن محكوم نمودن شدید دستگیري ها و اجحافات، براي آزادي بي قید و شرط  نهادهاي همبستگي 

  ت.براي آنها از پا نخواهد نشس فعالین كارگري و زندانیان سیاسي و نیز لغو احكام جبارانه قضایي 
 

 همه فعالین كارگري و زندانیان سیاسي بي قید و شرط آزاد باید گردند
 پرونده قضایی کارگران مجمع مس خاتون آباد مختومه باید گردد

 سرنگون باد رژیم سرمایه داري جمهوري اسالمي
 زنده باد تشكالت مستقل كارگري

 خارج كشور -ایراندر یبا جنبش كارگر یهمبستگ ینهادها
 ۲۰۱٦فوریه  ۱۸

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
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 سازی باخصوصی رودررویی در ایران معادن

از جمله :ذوب مس خاتون آباد از شهرستان بابک )استان  با یاد قربانیان معادن سراسرکشور
معادن زغال سنگ  -معدن طرزه دامغان  –معدن زغال سنگ ماهان )استانمازنداران(  -کرمان( 

معدن زغال هجدک از توابع  -معدن زغال سنگ سنگرود گیالن–معدن مس میناکان  -البرزشرقی 
وسایرمعادن  –نیزواز توابع زرند کرمان   عدن بابم -معدنقلعه زری بیرجند -شهرستان راور کرمان

حین کار، برپایه وِاعمال کاری دولت ها وچپاول بخش  که تا به امروزبدلیل نداشتن شرایط ایمنی الزم
 اند. ُگرده کارگران، قربانیان پرشماری را ازخود به جا گذاشته خصوصی دربهره کشی از

  : انواع معادن در دست استخراج درایران

رمرکز آمارایران درهر دوره انتشارآمارمستخرجه، نفت و گاز را بدلیل اهمیت بهروری نیروی د
کارانسانی و بازدهی ارزش افزوده آن در کل اقتصاد کشور نسبت به دیگرمعادن، درتفکیک آماری 

جدا می سازند. یعنی تمامی بده و بستان های مربوط به این دو صنعت استخراجی و تمامی فرآورده 
روغن های موتور  -نفت کوره -نفت گاز -ای نفتی پاالیشگاههای ایران از انواع : نفت سفیده

بنزین  -بنزین موتور -حالل های نفتی -حالل های بنزینی -روغن خام -گازمایع -صنعتی و قیر
و ... و همچنین حمل و نقل  -مقدار واردات بنزین  –تولید گاز سبک  –هواپیما و تولید گاز غنی 

وسایل حمل آبی را  –وسایل حمل جاده ای  -راه آهن  -وردهای نفتی از : خطوط انواع لوله ها فرآ
بشکل جدا گانه شمارش و فهرست بندی می نمایند. درنتیجه انواع معادن موجود ودردست استخراج 

ل برحسب ارزش ریالی آنها بشک -جدا ازنفت وگا زومتفرعات آنها –به ترتیب اهمیت و میزان معادن 
 زیر آماربرداری می گردد :

 –کبالت  -بوکسیت -منگنز –کرومیت  -سنگ مس -سنگطال -سرب وروی -سنگ آهن –زغال سنگ 
 -سولفات سدیم -خاک نسوز -سنگ گچ -سنگ آهک -سنگالشه –سنگ های تزیینی  -شن و ماسه

استخراج  –استخراج زاج  -استخراج زرنیخ -سالفات استونسیم-استخراج فلورین -خاک سرخ و زرد
استخراج  -استخراج پنبه نسوز -استخراج پوکه معدنی -استخراج سلیسی –معدننمک   -فسفات

سایر سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، در اشل  -استخراج عقیق -استخراج فیروزه-صدف دریایی
که بلحاظ نیروی  –متفاوت درسطح سی استان کشور استخراج می گردد. چنانچه کوره پزخانه ها 

و معموال درکنارمعادن خاک سرخ یا انتقال این خاک به کوره پزخانه ازسطح  -سانی کار پرشمارندان
معادن جدا سازیم، همین اقالم فهرست شده تنوع معادن را دربین توده کارگران ایران بنمایش می 

 گذارد.

 :بخش خدمات و معادن در ایران گستردگی خصوصی سازی ها درسطح صنایع،

یا   وز ازآن به عنوان خصوصی سازی یا بهتر است بگوییم، اختصاصی سازیآن چه که امر
همه نابودی بخشی ازانسان  خودمانی سازی شرکت ها وکارخانه و معادن مطرح می شود. بیش از

ها و خارج شدن آنان از روند زندگی بهتر برای بخش دیگری از انسان ها است. در این میان اقلیتی 
ی یابند. یعنی آنان که ابزار تولید و سرمایه را دراختیار دارند ، می توانند جا و مکان و موقعیت م

اکثریت جامعه را از زندگی محروم سازند. بخشی از نیروی کار باید له شود، مچاله گردد و در کنار 
، نبود خدمات و فقرارتون خواب ها از فرط گرسنگی و خیابان ها و حاشیه شهرها و درمسیر ک

تن مسکن وتامین اجتماعی الزم جان بسپارند تا عده ای بهتر و فزون طلب تر زندگی درمان، نداش
کنند و هرروز برسود و ثروت خود بیافزایند. روند خصوصی سازی ها در ایران طی سه دهه اخیر 
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ابعاد گسترده ای یافته و ثروت های کالن و بی حسابی در اینمدت دست به دست گشته و چوب حراج 
 موال عمومی کشور وارد آمده است.بسیاری به ا

بخش خصوصی  اولین بخش ازصنعت بود که ورشکسته و منهدم شد. درایران صنایع نساجی،
درهمین بخش و برسرخانه نشین ساختن کارگرانش، چهارمیلیارد دالر از صندوق ذخیره ارزی برای 

بیکارمی کند. تنها  بهبود و اصالح ساختاری صنعت نساجی می گیرد و صد هزار کارگر نساجی را
هیچکس  گرفته قانون کار را مچاله کند و اثری هم از این پول ها پیدا نیست. صنعتی است که اجازه

میلیونی مصرف آن سال ها، درحالیکه درصنعت  ۷۰ تا  ۶۰این سئوال پاسخ نداد که چرا درایران به
نیروی کارارزان بهره  زادرصد کل کارکنان بخش صنعت را درخود جای داده و  ۳۰ الی ۲۵ نساجی

این مربوط به دوره سازندگی  این صنعت در ایران ورشکسته ونابود شود؟ و مند بود بازهم باید
زمینه های  تولید لوازم خانگی و دیگر است. بالطبع دردوره بعدی، پس ازنساجی، به سراغ صنایع

مات، خصوصی سازی به گذرکردند. دربخش خد گوناگون صنایع رفتند وازجمله به بخش خدمات هم
  را نشان داد. شرکت واحد راه یافت وتخریب همه جانبه ترخود

 در سطح معادن:  واگذاریهای

بود که مجلس  ۱۳۹۱اوایل سال  از خصوصی سازی معادن، وحشت مرگ در اعماق یاد کرده اند. از
ظف نمود معادن مو کل کشور، وزارت اقتصاد را به جزئیات الیحه بودجه آن سال در جریان رسیدگی

به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله رابه حساب  متعلق به دولت و شرکتهای دولتی را
 .درآمدعمومی مشخص شده در خزانه واریز کند

استان کشور ارسال  ۳۱ به تازگی ابالغیه را به از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز
لتی به بخش خصوصی واگذار شود که از جمله این گریهای دو نمود که براساس آن باید تصدی

 .گریها مدیریت معادن دولتی است تصدی

معدن فعال در کشور وجود دارد  ۴۹۵۳ اکنون طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت هم
درصد نیز دولتی می باشند.  ۲٫۶ در صد تعاونی و حدود ۱۰ درصد آنها خصوصی، بیش از ۸۷ که

معدن دولتی در کشوروجود دارد که باید تا پایان سال واگذار ۱۳۰ حدود اکنون با این حساب هم
دولت باید :» اشتشوند. فریدون احمدی مدیر عامل سازمان توسعه صنایع ایران"ایمیدرو" اعالم د

باشد و شرایط را برای حضور بخش حصوصی فراهم  دربخش صنعت و معدن نقش نظارتی داشته
درصد معادن در نزد ۸۷( بعبارتی وجود۱۳۹۱مهر۷ایسنا،-ران )خبرگزاری دانشجویان ای« کند.

این بخش ثروتمند صنعت ایران توسط اداره کننده گان آن  بخش خصوصی بیانگر ویرانی و چپاول
همین سیاست ، به گزارش خبرگزاری فارس از رشت ، آمده است :  همچنین در تعقیب است.
و توسعه صنعتی سازمان صنعت، معدن و تجارت ریزی  سروش ، رئیس اداره برنامه افشین  ازقول
،ازواگذاری امور اجرایی صنعت و معدن گیالن به بخش خصوصی خبر داد و از قول وی  گیالن

 افزایی بیشتر، های حوزه صنعت، معدن و تجارت با هدف ایجاد هم ساماندهی تشکل :»نوشت 
گیری  تصمیم ها در فرآیندهای تشکلها و  شناسایی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری از طریق انجمن

» از اینرو وی « .های سازمان صنعت، معدن و تجارت در گیالناست سازی از جمله برنامه و تصمیم
از واگذاری بخشی از اموراجرایی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن با رعایت موازین قانونی به 

شدن مشکالت صنعتگران و فعاالن  بخش خصوصی خبرداد و یادآور شد: راهکارهای عملی برطرف
 «.شود حوزه صنعت ومعدن با همکاری بخش خصوصی انجام می
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  خصوصی بخش به شده واگذار معادن ازتنوع گوناگونی های نمونه

 زغال سنگ کرمان  معدن*

 زغال سنگ البرز معدن * 
 
 کرمان -معدن زغال سنگ شهرستان کوهبنان*
 
  خراسان - معدن سنگ آهن سنگان*

 عدن سنگ آهن چادرملوم*

 معدن پوالدمیانه*

 سیرجان -معدن سنگ آهن گل گهر*

 زنجان -معدن سربانگوران* 

 کردستان  -معدن پوالد رزین قراکند بیجار  *

 کرمان  –معدن زغال سنگ زرند *

 کرمان  -باب نیزو  زغال سنگ معدن*  

 استان آذربایجان غربی –معدن طالی پویازرکان *
 
  مرکزی بافق معدن سنگ آهن *
 
 معادن زغالسنگ البرز غربی و البرز شرقی  *

 طبس – معدن زغالسنگ پروده*

 ، تاملی در موقعیت معدن بافق  

 

 کارگران معدن و ضعف های آن  حرکت طوالنی اعتصاب 

هزار تن از کارگران سنگ آهن معدن ۵۰۰۰اعتصاب و پایداری ، ایستادگی و مقاومت بیش از 
برای جلوگیری از خصوصی سازی معدن وطرح بخشی از خواسته های   اهبافق، دربیش ازیکم

دولت حسن روحانی یعنی " اسحاق  بدینجا انجامید که نامه ای با دو امضاء از کارگزاران خود،
و "علی طیب نیا"، وزیرامور اقتصادی و دارایی توسط  جهانگیری " معاون اول رئیس جمهور،

یک چیز روشن است  سرکارخود بازگردند. اما این همه ماجرا نیست.وبر استاندار بافق دریافت دارند
،مبارزه کارگران بافق نشان داد، آنجا که مبارزه به تحرک فرا کارخانه ای بدل گردد وبتواند نیروی 
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وسیع تری را با خود به همراه سازد، انگیزه مبارزاتی از حالت درونی به نمای عمومی تری راه می 
سو نگاه  به این ۹۰اهیم به ریشه های تاریخی این حرکت برگردیم باید به سالهاییابد. چنانچه بخو

از زبان کارگرمتحصنی که  کنیم . خبرگزاری دولتی ایلنا طی هیمن روزهای دوره دوم اعتصاب
های تاریخی اعتراض صنفی کارگران این معدن گزارش نخواست نامش فاش شود، ریشه

اواخر سال  ، مدیرعامل پیشین معدن سنگ آهن بافق«یل احمدیهاسراف»کارگر متحصن گفت:  نمود:
سرپرستی  -فعلی  مدیر عامل -« محمد جواد عسگری»ماه بعد،  ۳یا  ۲بازنشسته شد و تا  ۸۹

گفت آقای عسگریبه ای آمد که می، نامه۹۰اردیبهشت  ۳او افزود: شنبه  معدن را بر عهده داشت.
او شده  یک روز بعد اعالم شد مدیری غیر بومی جایگزینمدیرعاملی معدن منصوب شده است اما 

های بافق پر (، تمام خیابان۹۰اردیبهشت  ۴فردای آن روز )یکشنبه » وی ادامه داد:«است. 
کارگران دست از کار کشیدند و بسیاری از  هایی در حمایت از آقای عسگری شد.ازپارچه نوشته

فرمانداری تجمع کردند اما تجمع آنان با برخورد غیر  لجایی مقابمردم شهر در اعتراض به این جابه
با گسترش اعتراضات، شماری » گفته این کارگر، آمده است :  به« منتظره یگان ویژه روبرو شد.

( این ۹۰اردیبهشت ۵عبدهللا تحصن کردند. درنهایت، دوشنبه شب ) ازمردم بافق در امامزاده
د و در آن برهه، اتهامات سیاسی به مردم بافق نسبت ویژه پلیس مواجه ش تجمعات با دخالت یگان

را به عنوان « علیرضا یاراحمدی»نهایت،استانداری یزد در » او درادامه بیان کرد: «داده شد.
مدیرعامل معرفی کرد که مدیری بسیارمتعهد بود، اما او به دلیل فشارهای دولت وقت و هیات مدیره 

مان سال استعفاء داد و جالب اینکه پس از او، آقای عسگری ه پایان برای خصوصی سازی معدن
 « مدیرعاملی معدن منصوب شد مجددا به سمت

شرکت سنگ آهن مرکزی بافق  پیرامون این اعتصاب اینگونه می توان دریافت ؛ با توجه به موقعیت
عتصاب در اقتصاد منطقه، و بافت زندگی کارگران معدن در شهر وپیرامون آن ، طوالنی بودن ا

کارگران معادن، توانست همه زندگی اجتماعی منطقه بافق را تحت تاثیر خود قراردهد. دو وجه 
به هم گره خوردند.   کارگران معدن ومردم شهربافق یعنی انطباق طبیعی محیط کار و محیط زیست

ر این بود که ب اگراصرار»...فرماندار بافق مهدی طالیی مقدم در گفتگویی با ایلنا برزبان می راند : 
قانون پرداخت شود، چرا که حیات  واگذاری انجام شود حق و حقوق شهرستان بافق باید بر اساس

( با  ۹۳خرداد ۲۷ایلنا،  –کارایران  ،) ازخبرگزاری دولتی«این معدن است  این شهرستان درگرو
تهی گردید که این همه تالش این کارگران ، طوالنی ترین اعتصاب معدن در دراز مدت به انجا من

 سازمان دهندگان آن به دادگاه فراخوانده شوند و محاکمه گردند. 

 اعتصاب معدن نگاهی به

مبارزات کارگران معدن بپردازیم. باید بگوئیم  به ضعف ها ومشکالت این مرحله از چنانچه بخواهیم 
ترض سیاست دولت کارگران با دیگر کارگران اعم از کارخانجات و معادن که مع : عدم ارتباط این 

مثال کارخانجات ذوب آهن ، مس سرچشمه ، معادن البرز شرقی و غربی  سازی اند. برسر خصوصی
 .مشابه همین کارگران معدن بافق را با خود دارند کم نیستند کارگران معادنی که وضعیت  و غیره...،

دم همراهی با دیگر دارند ازسویی و ع عدم تماس و هماهنگی بین کارگران معادن که دردی مشترک
مستقل خیزبرنداشتن، ازضعف ها و آسیب های  تحرکات مطالباتی از سوی دیگر، برای ایجاد تشکل
برای برپائی ارتباط با دیگراجتماعات مشابه برای  بجا مانده ازحرکت اولیه اعتصاب است. عدم تالش

ی یکدیگرو حرکت در برحق خود، و عدم حمایت و پشتیبانی ازحرکات اعتراض گیری خواستهایپی
ترکردن آنها خاصه درسطح واحدهای بزرگ وپیشروی درمسیر پیوند مجموعه  جهت سراسری

 تشکل سراسری کارگری ممکن می باشد. موجود کارگری با یکدیگر و ایجاد اعتراضات و اجتماعات

ه بجایی تحوالت اجتماعی نشود، را که اگر طبقه کارگر بصورت یک طبقه وارد این حرکت نشان داد،
دو ماه در  درفاصله کمتر از نمی برد و حاکمان بزودی بر سرش می ریزند. امری که بشکل مشهود
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باید مستقل عمل کند و  کارگر طبقه معدن سنگ آهن بافق طی روزهای اخیر شاهدش هستیم.
یعنی یک شکل ، یک خانواده و  درتشکل های مستقل و آزاد خودش بصورت ارتباطات سراسری،

ارتباطات ارگانیک بین فعاالن عملی این اعتصاب  عمل کند. اشکال پایه ای این حرکت نداشتنیک تن 
مشابه ای را دارا هستند، نیزبود که خود را عمال نشان داد.  با دیگر کارگران معادن که وضعیت

بشود گفت ؛ قدرت سرکوب فزاینده رژیم موجب چنین عملی شده و زمینه   طبیعی بنظرمی رسید که
 رابطه را ناممکن ساخته است. تردگیگس

سطح از دستآوردهای خود، یک ضعف  بعبارتی باید گفت ؛ حرکت اعتصابی معدن بافق علیرغم این
مستقل خود و ایجاد کمیته ی ها یا شبکه  اساسی را هم با خود داشت. آن عدم پیگیری ایجاد تشکل

و حفظ و تعمیق بخشیدن به نتایج همین ارتباطات  های مستقل در بین خود و مردم برای تحکیم
 بدست آمده می باشد.

دل همین مبارزات، بدون سفارش  کارگری از این مبارزه طوالنی مدت نشان داد که کادرهای برجسته
بلکه ازدل مبارزات جاری پرورانده می شوند و  ای، و جانبداری این و آن جریان انحصارطلب وفرقه

 بیرون می آیند.

کارگران معادن ایران را رقم زده است  فصل تازه ای درمبارزات نگ آهن بافق،مبارزات کارگران س
و نمونه ای است درخشان ازپیوند مبارزات کارگری درمحیط کار)کارخانه( ،با محیط زیست)شهر 

درون معدن فراترببرند وبه درون خانواده های  بافق(، که توانستند بخوبی اعتراضات را از
درایران  جهت نمونه برجسته اعتصابات سال های اخیر سط دهند وازاینمعدنچیان و مردم شهر ب

    بوده است .

به هرروی اعتصاب کارگران معدن بافق، دردومرحله اول و دوم، علیرغم همه قوت ودرس هایی 
آموزنده ای که برای استمرارمبارزات کارگران دیگرمعادن با خود داشته، درزمینه عدم پایبندی به 

خود، دقیق عمل نکرد.می توان گفت: خود سازماندهی تشکل مستقل کارگران نیزتحت  تشکل مستقل
اساسی ترین صعف  واین خود به استمرارمبارزه آنان آسیب زده است. شعاع این نتایج قرارگرفت

پیگیری برای ایجاد تشکل مستقل بود وازاینرو این حرکت وادامه کاری آن ،  عدم این مبارزه،
. بدون هیچ تردیدی، پیروزی مبارزات کارگران معدن بافق،درگروسازماندهی استنامعلوم  همچنان

 :وایجاد تشکل مستقل طبقاتی آنان معنی می یابد.چرا که گفته اند
 ! چیز هیچ متفرق،  کارگر و چیز همه متشکل، کارگر

 

 

 بولتن انگلیسی نهادهای همبستگی را 

 وسیعا توزیع کنید!
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معادن انكارگر شمار روز مورد در 
 

محیط در كارگري مستقل نهاد هر ایجاد از شده حساب و سیستماتیك جلوگیري پلیسي، سركوب و كنترل 
 كارگران مرگ به تهدید و دستگیری كار، محیط در دولتي ساخته دست هاي سازمان ایجاد  ، كار هاي

 که کوچکی روزنه هر نبست و ایران در قبرستانی  سکوت ایجاد براي کارگری مستقل فعالین و پیشرو
 ، شغلي تضمین و ایمنی  نداشتن شود؛ پویا و بالنده و بگیرد شكل آن در بتواند کارگری جنبش یک

 یکی ایران  که کار محیط بهداشت و ایمني نداشتن شغل، كردن پیدا براي حاد رقابت و میلیوني بیكاري
 و مستقل تشكالت از را ایران کارگر ی طبقه ها واقعیت این دارد؛ را شغلی حوادث آمار باالترین از

 ناپذیر، جبران كمبودهاي  و مشكالت این وجود با اما است، كرده محروم خود مبارزاتی های سازمان
 جانبه همه تعرضات برابر در مقاومت تب و تاب در و است نشده گیر زمین هم هنوز كارگري جنبش
یي از تحرك جنبش كارگري براي كسب حقوق همین روزشمار نمونه ها . است داران سرمایه و دولت

  .حداقل خویش را نشان مي دهد

  

كه از روز اول ژانویه تا  از طرف نهادها  در مورد مبارزات کارگران معادن منتشر شده  روز شماري
را در بر مي گیرد و ویژه مبارزات كارگري و مسائل مربوط به معادن است. روز  ۲۰۱٦فوریه  آخر

گزارش(، حركات اعتراضي  ۳۳گزارش است كه در بخش عمده این گزارشات ) ٥۳شمار شامل 
گزارش(، به اخبار مربوط به معادن، حادثه در  ۲۰در سایر گزارشات) ذكر شده و  كارگران معادن 

كارگر دستگیر شده در مجتمع  ۲۸محیط معدن، دادگاهي كردن كارگران معدن بافق، پروسه آزاد شدن 
  .معادن و كارگران شاغل در معادن اشاراتي شده است سائل مربوط به خاتون آباد و دیگر م

 

گزارشي كه مربوط به حركات كارگري است، دالیل عمده  ۳۳دالیل اعتراضات کارگران: در 
دستمزدهاي پرداخت نشده ي ماههاي گذشته  :خالصه کرد اعتراضات کارگری را می توان این گونه 

رسد، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، عدم پرداخت حق بیمه توسط ماه هم مي  ۱۱كه در مواردي به 
كارفرمایان، عدم روشن بودن وضعیت استخدامي، انتقال كارگران از یك معدن به معدن دیگر، اخراج 

  .به بهانه اتمام قرارداد، تعطیلی واحدها و بیکارسازی ها و سرانجام عدم امنیت شغلی

 

این روز شمار، اعتصاب، تجمع در مقابل ادارات دولتي و یا اداره  اشكال عمده اعتراضات كارگري در
مركزي شركت، تحصن، همراهي اعضاي خانواده كارگران با آنها در برخي تحصن ها و تجمع ها، 
تاخیر در آغاز كار و نیز طومار نویسي است. گفتنی است که طی این روز شمار شاهد اعتصاب های 

اعتصاب كارگران معدن زغال  :جمله میتوان به موارد زیر اشاره کردطوالنی مدت نیز بودیم که از 
روز استمرار داشت و اعتراضات  ٧سنگ البرز شرقي واقع در منطقه ي طزره استان سمنان كه 

این دو حركت نشان مي دهد كه  روز ادامه داشت.  ٧كارگران معدن زمستان یورت كه به مدت ایضا 
سته جمعي مبارزه كاري خود را پیش مي برد، عزم راسخ خود را كارگران اعتراضي كه به گونه د
با اعتراضات مکرر به نمایش گذاشتند. پیگیري كارگران باعث شد تا  برای دست یابی به مطالبات شان 

با پرداخت بخش كوچكي از مطالبات معوقه  كارفرمایان )هر چند قدم هاي كوچكي( به عقب بردارند و 
 .ین ترتیب اعتصاب كارگران به اتمام رسیدآنها موافقت كنند، بد

همان گونه كه ذكر شد، یكي از اشكال مبارزاتي كارگران معدن دراین روز شمار نیز تجمع در مقابل  
مراكز مسئولین بود. کارگران برای انعکاس صدای اعتراض شان در جامعه در مواردی در پیاده 

 .روهاي مقابل این مراكز به بست نشستند

 

بخش را همواره تهدید مي كند، ناایمنی  این  کارگران  ز مشكالت اساسي و مرگباري كه به ویژه ا یکی 
کارگران بیشتری را در این بخش به مرگ  حوادث کاربه طور مرتب  محیط کار و حوداث کار است؛ 

بر می کشد. آمار رسمی و منتشر شده درسال جاری نشان می دهد که حوادث کار در ایران، چهار برا
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در این روزشمار نیز نمونه اي از گزارشي كه به مرگ یك كارگر  .کشورهای توسعه یافته بوده است
  .منجر شده است آمده است

 

 :واكنش رژیم به اعتراضات معدن چیان در این روزشمار

در میان گزارشاتي كه در این روز شمار گردآوري شده، در یك مورد رژیم با بسیج یگان هاي ویژه 
تن از كارگران  ۲۸ه سركوب كارگران مي پردازد و در جریان اعتراضات مجتمع خاتون آباد خود ب

جلسه امروز تالش مي كنیم ابعاد مختلف این حركت را مورد  معترض را دستگیر و زنداني مي كند. در
كارگر معترض معدن سنگ آهن  ۹گزارش خبر از دادگاهي نمودن  ۳بررسي قرار دهیم. هم چنین در 

ق و احضار مجدد آنها به اتهام اخالل در نظم و جلوگیري از فعالیت هاي تولیدي در معدن داده شده باف
است. مورد اول دخالت نیروهاي انتظامي در سركوب و كنترل مبارزات كارگري و مورد دوم دخالت 

 د.ب اعتراضات كارگري را نشان مي دهقوه قضائیه در سركو

 

رگران معدن با آن رو به رویند و بعضا در این روزشمار نیز به آنها به گونه فشرده مشكالتي كه كا 
اشاره شده است: قراردادهاي موقت،سطح پائین دستمزد، عدم پرداخت به موقع دستمزد، اضافه كاري 
اجباري بدون پرداخت دستمزد، عدم احتساب ضریب سختي كار در دستمزد، تلنبار شدن دستمزدهاي 

، پرداخت نامنظم حق بیمه، عدم تندیل وضعیت استخدامي، تعطیلي معادن و پرداخت نشده چندین ماهه
بیكارسازي هاي دسته جمعي كارگران، عدم پرداخت سختي كار، پرداخت مبلغ ناچیزي به عنوان حق 
مسكن و یا اساسا عدم پرداخت آن، عدم پرداخت حق عائله مندي، امتناع كارفرما از توزیع لباس كار، 

  .دي و جمعي،چكمه و شیر، اخراج كارگران در صورت اعتراض استوسایل ایمني فر

 

 انردر ایاطالعات مختصر آماري در رابطه با معادن 
 

 :به ترتیب زیر بوده است ۱۳۹۲طبق آمار معادن در حال بهره برداري ایران در سال 

 

  ٥٤٤٥تعداد معادن: 

 ٥۲٧٥بخش خصوصي: 

 ۱٧۰بخش دولتي 

 

 ۹٤٦٤۰تعداد شاغلین در معادن: 

 ٧۲۸٧٤بخش خصوصي: 

 ۲۱۸٥٦بخش دولتي: 

 

 :بیشتر معادن ایران به ترتیب در استانهاي زیر هستند

 اصفهان، استان مركزي و خراسان رضوي آذربایجان شرقي، كرمان، یزد،

 

معادن استان كرمان از جمله مس سرچشمه، مس میدوك، سنگ آهن گل گهر، سنگ آهن جالل آباد و 
 معدن زغال سنگ خشك ۱٥

و در استان یزد  ۱۹٤٥۰معدن بوده كه تعداد شاغالن آن  ٤۸٧جمعا  ۱۳۹۲در استان كرمان در سال 
  .شاغل بوده است ۱۱۹۲۲معدن با  ۲۱٦
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 برای آزادی فوری، بدون قید و شرط

  کارگران زندانی
!بکوشیمبه هر شکل که میتوانیم،  دیگر زندانیان سیاسیو  

  ترین شکلی رژیم ضد کارگر در ایران به وحشیانه

 با زندانیان سیاسی رفتار می کند.

 رژیم سرمایه داری

 شکنجه های جسمی و روحی قرون وسطائی، 

 علیه زندانیان سیاسی اعمال میکند.

 رژیم ضد کارگر در ایران احکام سنگین و

سالها بازداشت برای کارگران زندانی و    

 شروط و وثیقه های سنگینی 

صویب می کند.برای آزادی موقتی کارگران ت  

رژیم حامی سرمایه برای خالی تر کردن سفره کارگران، جریمه های نقدی سنگینی را بر 

 کارگران برای آزادی از زندان تحمیل می کند.

 رژیم انسان کش، زندانی می کند، شکنجه میکند، اعدام می کند.

 تا طبقه کارگر و جامعه را به سکوت وا دار  نماید.

ضعیت برخاست. باید و می توان رژیم را بعقب نشینی وا داشت. باید  بر علیه این و  

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

همه کارگران و فعالین کارگری، سازمانها، تشکلها ، گروهها و ... را فرامیخواند که به 

 هرشکل و با هر توانی که دارند 

زندانی و تمامی زندانیان سیاسی سازماندهی کمپینهای سراسری برای آزادی کارگران 

،شرکت نمایند نموده و  

 تا شرایط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان

 سیاسی هرچه بیشتر، فراهم گردد. 
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 کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید! به کمپینهای آزادی

زادی کارگران کمپین آزادی کارگران زندانی را تقویت کنید و خواست آ

 را هر چه بیشتر به گوش جهانیان برسانیم!
  مرزی ندارد! نهمبستگی جهانی کارگرا

 همبستگی و پشتیبانی کارگران، 

 سندیکا ها، اتحادیه های کارگری، 

 و ... نهادهای مترقی و سوسیالیستی

برای آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران زندانی 

 ضروری است!
ران نیز طبقه کارگر متشکل در تشکل های طبقاتی باور داریم که در ای

و توده ای اش، پایان دهنده زندان، شکنجه،  اعدام و کلن نظم موجود 

اجتماعی است. برای کمک و یاری رساندن به این مبارزه، در جهت 

 در خارج و داخل ایران آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم

جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی بکوشیم. این یک گام واقعی در 

 سرمایه داری است.

  آزادی کارگران زندانی

 و تمامی زندانیان سیاسی

 درگرو 

 گسترش مبارزه متحدانه ماست!
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 که ... و استثمار ستم، شکنجه، زندان، اعدام، به انقالب، شکست با اسالمی جمهوری داری سرمایه رژیم

و  حمله رسیدنش، قدرت به بدو از رژیم این .داد ادامه بود، یجنیزرا پهلوی سلطنت و شاه زمان در

 اکنون و است داشته دستور در را مترقی اجتماعی دیگرنیروهای و کارگری تشکلهای و سرکوب کارگران

 بیکاری، با را بحران بار خود نجات برای اما است، رفته فرو عمیقی اقتصادی و بحران سیاسی در

هیچ جناح و دسته و گروه و  .است گذاشته جامعه اکثریت بردوش خانمانی یب و فقر، گرسنگی گرانی،

 جمعی از این رژیم دوست کارگران و زحمتکشان نیست. کلیت این نظام باید برچیده شود. 

 

 .است سیاسی زندانیان و زندانی کارگران از مملو رژیم زندانهای

 
 نهادها، کارگری، فعالین و کارگران ر،کشو خارج – ایران در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای

 در که فرامیخواند را کارگری جنبش هواداران و دوستداران تمامی و مترقی احزاب تشکلها، سازمانها،

 در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای با همراهی در هستند، که کشوری و شهر منطقه، محل کار، هر

 سازماندهی را ... و اعتراضی تجمعات و تظاهرات ی،اعتراض پیکتهای آکسیونها، خارج کشور،–ایران

 .شویم سیاسی زندانیان تمامی و زندانی کارگران شده، دستگیر کارگران آزادی وخواهان کرده

 

 زندانیان سایر دستگیرشده، کارگران تمامی آزادی تا

 .دارد ادامه بیوقفه مبارزه سیاسی،
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ر ایران به برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری د

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 بپیوندید!

کمپینها و کارزارهای دفاع از آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و تمام 

!زندانیان سیاسی، تا آزادی همگی این عزیزان، بیوقفه ادامه دارد  

، هوادارن و نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران و دیگر فعالین

دوستداران جنبش کارگری تا کنون کمپینها و کارزارهایی بیشماری را با 

خواست آزادی بی قید وشرط کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی 

برگزارکرده و نیز در جریان است، سازمانها و نهادهای بین الملی بیشماری به 

رگر در ایران اعتراض کرده پیوسته و علیه رژیم ضد کا و کارزارها این کمپینها

و میکنند. این کمپنها و کارزارها تا آزادی تمامی کارگران زندانی و تمامی 

داشت. نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در  زندانیان سیاسی ادامه خواهد

ایران همگان را فرا میخواند که به هرشکل که میتوانند، در هر کجا که هستند، 

ه ایجاد نهادهای همبستگی با جنبش کارگری پرداخته و با هر توانی که دارند ب

به هرشکل که میتوانند به ادامه کمپینها و کارزارهای همبستگی با جنبش 

.کارگری در خارج کشور یاری رسانند  

برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی بیوقفه به هر شکل و  

. نامی که میتوانیم، بکوشیم  

آکسیونهای اعتراضی و مبارزاتی، برای همبستگی  ارزارها،ک به کمپینها،

هرچه بیشتربا جنبش کارگری در ایران و نیز آزادی کارگران زندانی و تمامی 

زندانیان سیاسی بپیوندید و به هرشکل که می توانید صدای خواسته ها و 

  اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانید.

 اتحاد مبارزاتی ما، رمز پیروزی ماست!

 


