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  سازي معادن خصوصي :گزارش ويژه
  وحشت مرگ در اعماق

  مريم محسني
  

 هـا  ي آن اتفـاق افتـاد، كـه در همـه    ايـران  چهار حادثه در معادن  ]1384[ ي مرداد تا شهريورماه سال جاري در فاصله
  .شماري از كارگران معادن كشورمان جان خود را از دست دادند

بسته به شركت زغال سنگ البرز شرقي شاهرود و وا طرزه دامغانچهار، پنج كارگر معدن ودوم مردادماه هشتاددر 
سـوزي و   از توابع شهرستان راور كرمان بـه علـت آتـش    هجدكچهار كارگر معدن زغال سنگ در چهارم همان ماه 

در روز بيست و دوم شهريور نُه كارگر معدن زغال سـنگ    خفگي ناشي از گاز گرفتگي جان خود را از دست دادند،
سوزي ناشي از انفجار در اعمـاق معـدن سـوختند، در حـالي كـه در مـاه        از توابع شهرستان زرند، در آتش وباب نيز

مدتي است سير حوادث حـين كـار رونـدي    . اي اتفاق افتاده بود گذشته نيز در معدن زغال سنگ كرمان چنين حادثه
كشـورمان در حـوادث معـدن جـان      چيانندعودي گرفته و به خصوص از سال گذشته تاكنون تعداد زيادي از معـ ص

در اين رابطه در . نگ كرمان تهيه كنيمسبر آن شديم تا در پي علت حادثه گزارشي از وضعيت معادن زغال . اند باخته
گـزاري كـنم    دانم از آقاي حميد باالجاده سپاس الزم مي. راهي كرمان شدم] 84[تاريخ چهارشنبه سيزدهم مهر امسال 

  .شد ي اين گزارش ممكن نمي ارم گذاشت و بدون همراهي او در اين سفر تهيهبدون امكاناتي كه در اختيكه 
  

□ □ □  
  

درصـد كـل    70به طـوري كـه حـدود     آيد، دست مي بيشترين زغال سنگ توليدي در كشور از معادن استان كرمان به
  .شود سنگ كشور از معادن اين استان استخراج مي زغال
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شمار زيادي از كارشناسان و مسئوالن . ار تا يك ميليون تن زغال استهز 800كرمان ساالنه بين  سنگ توليد زغال
اما در  .هاي خارجي ندارد سنگ  كرمان هيچ تفاوتي با زغال سنگ معادن كرمان معتقدند كيفيت زغال سنگ معادن زغال

تـن و   دالر بـراي هـر   140سنگ خـارجي حـدود     سال گذشته قيمت زغال. قيمت اين دو بسيار متفاوت است ،بازار
  !بود) دالر 100حدود (هزار تومان  80هر تُن حدود براي سنگ كرمان  قيمت زغال

شود، بـه   شويي به خاكستر كنسانتره تبديل مي ي زغال شود در كارخانه سنگي كه از اعماق زمين استخراج مي زغال
ذوب آهن اصفهان منتقـل   ياه هدرصد خاكستر به كارخان 90ي آن با  ي آن جدا و باقي مانده عبارت ديگر مواد باطله

  .خرد سنگ كرمان را مي ست كه محصوالت معادن زغال اي ي ذوب آهن اصفهان تنها كارخانه كارخانه. شود مي
ي تعـديل   با شـروع دوره  .رسيد هزار نفر مي 15سنگ كرمان به  تعداد كارگران معادن زغال 1357پيش از انقالب 

هـايي از   بخـش و د رسـي هزار نفـر   7 آن به شمار كاركنان 1370از سال ها  سازي اقتصادي و در پي اجراي خصوصي
 3ن معادن بـه  در حال حاضر تعداد كارگران اي .سنگ كرمان نيز به تدريج به بخش خصوصي سپرده شد معادن زغال

يعنـي بخشـي كـه بـه      ،طور مستقيم در بخش اسـتخراج و توليـد   ها به درصد آن 90كه بيش از  هزار نفر رسيده است
سنگ كرمان كه زماني سودآور بوده اكنـون بـه    معادن زغال. كنند كار مي ،ي بخش خصوصي گذاشته شده است عهده

سـنگ   كارگران شركت معادن زغـال . نيروي كار شاغل خود زده است ي گستردهده دست به تعديل    عنوان بخش زيان
اند و به جز آن بارها حقوق آنـان بـراي    هبودو ر روبهدرصد تعديل نيرو  25بيش از  با كرمان در طول دو سال گذشته

  !از شمار پيمانكاران كاسته نشده استجالب است بدانيم كه ماه به تعويق افتاده است، اما  ينچند
كيلومتري كرمان  50كيلومتري شهرستان زرند و  25كه در  باب نيزوخوانده بودم معدن  كاروكارگري  در روزنامه

بـرداري   در حال بهرهاين معدن  كهبا اطالعاتي كه در كرمان به دست آوردم، متوجه شدم يل شده اما طتع ،واقع است
نااميـد از گـرفتن    من و حميد اما هنگامي كه. شروع به اقدام كرديمورود به معدن بنابراين براي گرفتن مجوز . است

بـه محـل زنـدگي كـارگران      نتدر راه راجع به چگونگي رفـ و گشتيم  سنگ كرمان برمي مجوز از شركت معادن زغال
در پـي   ،هـاي مـا بـوده    ي حـرف  گفت شـنونده  ابعدكه  هجدككرديم، يكي از كارگران شاغل در معدن  صحبت مي

 .آمـد  نما باالخره به كمك ماتعقيب  وعالقمند شدن به بحث و تصميم ما بعد از دوبار سوار و پياده شدن از ماشين، 
داد  ساله نشـان مـي   50 احدود. بود هاي زمخت و دست   ريش تهروك و رچچرده با صورت پ ريزنقش و سيه مردي او

و  دكن زرند نو زندگي مي درشان  اند، يكي زرندي ها هشد تا از كشته 5« :گفت مي. است كمترمعلوم شد سنش  االبته بعد
زدگـان   دش هم از زلزلـه خو» .كنند چادر زندگي ميدر   زلزله خاطر بهو  هستند آباد تاي بقيه ساكن اسالم 4ي   خانواده

بخش استخراج، پس از بيماري كار در ها  شاغل بوده و بعد از سال باب نيزوگفت چند سال در معدن  زرند بود و مي
اش بـراي مـا نگـران كننـده و      خـس سـينه   كرد و خس مرتب سرفه مي. به تعميركار بيرون از معدن تبديل شده است

آباد برود ولي وقتي ما از او  شناخت و گفت قصد دارد به اسالم از نزديك مي پور را ي گريكي خانواده. آزاردهنده بود
شويم تا او كارش را انجام دهد و با هم به  ما منتظر مي يمبه او گفت. خواستيم همراه ما بيايد گفت در كرمان كار دارد

چه كرد و  اط ميتيحاو ا. ويمان بركشد بهتر است ما خودم اما او بهانه آورد كه چون كارش طول مي. آباد برويم اسالم
آن شب پس از تماس با وكيلي كه اظهار تمايل به همكاري با ما نموده بود تا وكالت  .نگران بودبسا از امنيت شغلش 



  3 / وحشت مرگ در اعماق: سازي معادن خصوصي 

  .آباد اختصاص دهم تصميم گرفتم فردا را براي رفتن به شهرك معدني اسالم ،هاي معدنچيان را بپذيرد خانواده
آبـاد   به طرف زرند راه افتادم و راهي شهرك اسالم) ايستگاه زرند(مهر از ناصريه  17ه شنب صبح يك 30/7ساعت 

ي فرعي بين مسير كرمان ـ   كه در يك جاده است آباد اسم جديدش اسالم آباد بوده و اين شهرك ريگنام قبلي . شدم
  .شود خوانده ميآباد  شهر و ريگ آباد، ريحان اما اكنون به هر سه نام اسالم زرند واقع شده است

ي  گـويم بـراي تهيـه    وقتي مي .گيرم پور را مي ي ماشاءاهللا گريكي سراغ خانه. رسم آباد مي ساعت بعد به اسالم 5/1
ي معـدن بـوده اسـت     ساله كه گويا كامل در جريان حادثه 18ـ17ام، يك جوان  ي معدن آمده گزارش در مورد حادثه

بعد از مدتي سربااليي رفتن، از دور شـاهد  . هايش برايم بسيار مفيد بود مكك. كند با من همكاري كند ابراز تمايل مي
چنـدتا خانـه بـه     هـا  ههر كدام از اين صفح ي بينم كه داخل حفره مي. شوم دار مي بزرگ سوراخ هاي هرديفي از صفح

 .هاست هاي خانه رهها هم پنج اند و آن سوراخ صورت بسيار ناهنجاري در امتداد يك خط مستقيم كنار هم قرار گرفته
كه االن نـه  . پنجره است ااز سطح زمين يك رديف سوراخ قرار دارد كه ظاهر سوم ارتفاع ديواردو  اي تقريب به فاصله

  .چارچوب دارد و نه شيشه و بعد از زلزله فقط به صورت سوراخ باقي مانده است
هـاي عميـق و    زند بـا تـرك   به سياهي ميكه  اي است شود ديوارهاي سيماني تيره آن چه در داخل كوچه ديده مي

هاي خـراب،   جز اين ساختمان بناييو يا هيچ سر راه هيچ مغازه . وتوك درخت هاي عمودي سرتاسري و تك  شكاف
هـيچ   اصـال . مرزي بين كوچه و خيابان و خرابه و سـاختمان مسـكوني وجـود نـدارد    . انگيز است غم. شود ديده نمي
قبل از هر چيـز آدم بـه ايـن    . گير است العاده دل فضاي كوچه فوق. چيز قناس است همه. شود بندي ديده نمي  جدول
 19هـاي معـدني قـرن     توان زندگي كرد؟ ياد شهرك گير مي ي دل طور در اين فضاي پريشان كننده افتد كه چه فكر مي

  .قرن گذشته است دو... اآلن... ام ولي هاي خارجي خوانده افتم كه در رمان مي
 19پور  حسن گريكي .اند كشته شده باب نيزوي  عضو اين خانواده در حادثهدو . رسيم پور مي  ي گريكي به در خانه

هم تسليت  دلتا هزارشركت معدني . اند در پارچه سياه كوبيده دو طرف. خانوادهي  ساله 24ساله و مهدي دهش داماد 
جلـوي در بـا او شـروع بـه      .گريكي خانه اسـت گيرم فقط خواهر بزرگ حسن  سراغ مادر خانواده را مي. گفته است
  .يك سال و نيمه هم در بغل دارد اي تقريب يك بچه .ساله است 25 احدود. كنم صحبت مي

بردند ولي سرويس  خانه مياز  راغذا . كردند و روز بعد استراحت ساعت كار مي 16برادرم و دامادمان يك روز «
  ».هزار تومان 120ماهي « :گويد مي .پرسم يممزدشان  دستاز  ».داشتند

وقتـي بـرادرم جـان    . فردا صبح اومد معدن. اند شب به كارفرما اطالع داده 9. بعدازظهر اين اتفاق افتاد 7ساعت «
آمـوزش هـم   «: و بدون اين كه من سوالي بپرسـم گفـت   ».كارشان خيلي سخت بود. بودرفته بندرانزلي به  داده او مي

گذاشت برادرم  نمي. مادرم مخالف بود. ماه بود رفته بود معدن 3برادرم فقط . كند ي ميتاب مادرم خيلي بي. نديده بودند
 ».رفت، باالخره مادرم رضـايت داد  سال بود معدن مي چون شوهرخواهرم هم يك. برادرم خيلي اصرار كرد. بره معدن

در شـركت را داشـت،    سـابقه كـار  سال  25سنگ كرمان كه بيش از  شركت معادن زغال مسووالنياد حرف يكي از 
شـما تـوي   . كنيـد  نويسيد همه را نگران مي و اخبار را مي ها شوقتي شما اين گزار«: گفته بودما افتادم كه روز قبل به 

كـي  كننـد تـا ببيننـد     چيان مرتب به ساعت نگاه مي هاي معدن خانواده. ايد آورده ها اضطراب به وجود تك خانواده تك
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ي معـدن در   افتادم كه نوشته بود سال گذشته پـس از دو حادثـه   ايران ي خبر روزنامه ياد يك» .شود معدن تعطيل مي
: پرسـم   وجـود دارد و مـي   اپس اضطراب واقع. چيان به وجود آمده بود مازندران، موجي از ترس و نگراني بين معدن

از كار افتاده شده بود، چند  .پدرم كارگر همين معدن بود بيماري ريه داشت. كس هيچ«ـ آور خانواده كيست؟   االن نان
  ».سال 50نزديك «چند ساله بود؟ » .سال پيش فوت كرد

» .خـوابيم  بعد از زلزله توي چادر مـي «. اند توي حياط خانه چادر زده. شوم ي عكس گرفتن وارد خانه مي به بهانه
هاي عميق  مانده هم ترك قيهايي از سقف و ديوارها ريخته و ديوارهاي با ساختمان خانه فرو نريخته است اما قسمت

كه  قناسيك شير و يك حوضچه . ي يك درخت، يك موتور پارك شده است كنار چادر زير سايه. و سرتاسري دارد
كه  كنم نگاه ميي ديوار به ديوار،  به خانه. خورد كنند نيز پشت درخت به چشم مي وشو از آن استفاده مي براي شست

همان كه » .اين خانه زندگي كنندو شوهرش بعد از عروسي در رم خواهقرار بود «: كند اشاره مي است ديوارش ريخته
 هـزار تومـان روز   300«قدر خسارت داده اسـت؟    پرسم كارفرما تا حاال چه مي» بله«شوهرش توي معدن كشته شد؟ 

اش بخـواني  هتـواني از تـوي چهـر    بينـي را مـي   خـوش » ميليون تومان 25«قدر قرار است ديه بدهد؟  چه ».داد 1رسپ .
پرسـم   ــ مـي  » .ولي قول داده پول را بـده . نه«: گويد دهد؟ مي پرسم آيا مدرك كتبي داريد كه او پول را به شما مي مي
آيا ممكن است اين خانواده حاضر باشند شكايت كنند و بـه   ،كنم به اين فكر مي» .بله«طوري قول داده؟ شفاهي؟  چه

  .كنم و خداحافظي مي اما و اگرهايش
شدگان معـدن   ها دو نفر ديگر از كشته منيوي م قرار است مرا به خانه. وان راهنما، هنوز بيرون خانه منتظر استج
هاي سازماني است كه شركت معادن  ها خانه اين«: گويد اند؟ مي جوري ساخته شده ها اين پرسم چرا اين خانه مي. ببرد
هـاي   بعد از زلزله مردم توي حياط» گيره ن ازشان اجاره مياال واگذار كرده كهسنگ كرمان ساخته و به كارگران  زغال
هاي سـوت و كـوري    خانه. فرماست  توي كوچه سكوت بدي حكم. كنند شان چادر زده و در چادرها زندگي مي خانه

هـاي   بـه فيلمـي صـامت از خرا  . اند هايشان را رها كرده و رفته انگار مردم بعد از زلزله خانه. آيد كه به نظر متروكه مي
 .كنـد  است كه مرا رهـا نمـي   يعدالت بيگيري و اين  در واقع اين دل. كنم گير بودن محله فكر مي باز هم به دل. متروك

جـا   اين«: گويد جا كشاورزي دارند؟ مي پرسم آيا مردم اين گذرد؟ مي دار چه مي هاي سوراخ راستي در درون اين خرابه
  » .ا هم درخت پسته دارند ولي پسته كم استه هاي انار دارند و بعضي مردم فقط درخت

جا  پرسم اين مي. بهمن قرار دارد 22راهنمايي  ي تر هم مدرسه طرف آن .شويم نصير رد مي دبستان خواجهاز جلوي 
ـ       چندتا مدرسه دارد؟ مي و يـك   هگويد دو تا راهنمايي دخترانه و دو تـا راهنمـايي پسـرانه، دو تـا دبيرسـتان دختران

روزي است كـه از اطـراف    هاي دختران شبانه آخر يكي از دبيرستان«: گويد مي. يابد تعجبم را در مي .رانهدبيرستانه پس
  ».آيند مي

اطـراف مدرسـه   . ولي خيلي امكاناتش كـم اسـت  . گاه دارد ورزش گويد يك مي گاه دارد؟ جا ورزش اين: پرسم مي
توي مدرسه  دارند پابه دمپايي  شانها ساله كه بعضي 12-10چندتا پسر . كنم پيدا نمي. گردم فوتبال مي ي هوازدنبال در

. درآورده است كهاي كوچ زلزله تلي از خاك را به صورت تپه. البد زنگ تفريح است. دوند زير آفتاب دنبال هم مي
يك متر و بعضي جاها تـا   مقوسط حياط يك گودي بزرگ به ع. شود هيچ جاي حياط مدرسه زمين صافي پيدا نمي
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كنم مردم اين شهرك  فكر مي. كند جوري خودنمايي ميبده شدكج كه ي بسكتبال  يك حلقه. شود آزار مي چشممتر  دو
 ،آپارتمـان  ،تئـاتر  ،تـاالر  ،شان چيسـت؟ چـه تصـوري از اتوبـان     خوشي چه تصوري از زيبايي دارند؟ سرگرمي و دل

ها را از اين مردم دريغ كـرده   ييواهب و زيباطبيعت هم اندك م حتانيزار و گلخانه دارند؟  ،چمن ،تپه حتاچهارراه و 
  .وجود ندارد ديدني اهيچ چيز زيبا يا حت... سبزه و چمن و گل ،جويبار. است

حدس . كند كنم اشتباه مي دهد نزديك هزارتا ولي فكر مي كنند؟ جواب مي جا زندگي مي پرسم چند خانوار اين مي
چيـاني ببـرد كـه وقـت      خواهم مرا پيش يكي از معـدن  او مي از. ستا از اين كمترمن اين است كه جمعيت شهرك 
ترسند كارشون را از دسـت   مي«پرسم چرا؟  مي ».ترسند مصاحبه كنند مي«گويد  مي. استراحتش است و در خانه است

شـاغل باشـد و يـا نباشـد يـا بازنشسـته باشـد فقـط مـن           اكند كه كارگر حتم گويم برايم فرقي نمي به او مي» .بدهند
طوالني، در حـالي   اروي نسبت بعد از يك پياده. اهم با يك كسي كه با كار معدن آشنايي داشته باشد حرف بزنمخو مي

 سـاله  25بـا جـواني    ايم ها بوده، نشسته كه روي چندتا آجر كه معلوم است قبل از زلزله متعلق به يكي از همين خانه
اسـمش  . سه سال در معدن هجدك كار كـرده . ان نيستكرم ي اش شبيه اهالي منطقه لهجه. كنيم صحبت را شروع مي

  پرسم كي آمدي بيرون؟ مي او از. رضاست غالم
معدن خيلي سخته به خصوص بخش كار . گرفتم  هزار تومان مي 130. پارسال اومدم بيرون. كردم سه سال كار مي«

شركت پيمانكاري پـدر در  «. پرسم يعلت بيرون آمدنش را م» .افتاد چندماه چندماه حقوقا عقب مي. استخراج و توليد
. رن كننـد بعـد از يكـي دو سـال مـي      كاري كار مـي  پيمانهاي  ي كارگرايي كه با شركت همه .شه كار كرد نمي. آره مي

كـار   پيمـان  .هزار تومـان  130وقت  كني اون متري كار مي 400تو عمق  .ين مثل زندانهيمونند اون پا هاي نمي قراردادي
هـا كـه امـاني هسـتند بـاز       آن«. پرسـم  مزدها مـي  از دست» .ياد زنه ولي چيزي گير كارگر نمي ميپول زيادي به جيب 

اگـر  «ـ مـاني يعنـي چـه؟     اــ  » .ثابت اسـت  شان كساني كه اماني هستند، حقوق. شان بد نيست ولي بقيه هيچي وضع
بسـتگي بـه سـاعتي كـه كـار      كارگري در استخدام دولت باشه يعني اماني ولي كساني كه قراردادي هستند، مزدشان 

ار تومان داشته باشه ولي يك هز 200 حتاكار از يك واگن ممكنه  يك پيمان. ده كار خيلي كم مي كنند داره و پيمان مي
يعنـي ايـن كـه تـا     «ـ يعني چه؟   13فصل ـ » .هاست اي13بدتر از اون وضع فصل . ده اون رو هم به كارگر نميدهم 

هـا را   كار آن هاي كارشان تا زماني كه شركت پيمان مانند و سال كنه، در معدن مي ار ميكار در معدن ك زماني كه پيمان
سـنگ   كار ديگه با شركت زغال اما اگر پيمان. اند، به عنوان سابقه كار به حساب مياد اخراج نكرده و يا خودشان نرفته

ـ » .يارند ي همين زياد نمي مونند و دوام نميشه برا شان در نظر گرفته نمي ها هم ديگه سابقه كاري براي كار نكنه، آن
  » ساله يك معموال«ـ كاران چند ساله است؟  قرارداد پيمان ـ» .بله«ـ يعني سه جور استخدام وجود دارد؟ 

ام اعتمـاد   توانسته اظاهر. كم به طرف ميدان اصلي شهرك بروم من قصد دارم كم. كنيم خداحافظي ميرضا  با غالم
بـاز  . ببرد باب نيزوچيان شيفت بعدازظهر  ي يكي از معدن كند مرا به خانه خودش پيشنهاد مي. كنمجلب  را راهنمايم
سـاكنان ايـن   . كنيم ام، طي مي هاي اين شهرك را كه حاال كمي با آن انس گرفته هاي ناهموار و پستي و بلندي هم راه
اند كه يـك المـپ از آن آويـزان     تمان كشيدهاند و يك سيم برق از توي ساخ شان چادر زده منزلهم توي حياط  خانه
امـا بـاز   . پيدا است ،هايي از آن در اثر زلزله ريخته از پشت ديوارهايي كه قسمت درخت روياز دور انارهاي  .است
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هاي  گيرتر از درون خانه دل حتاها  فضاي بيرون از خانه اظاهر. گير است ي بيرون خانه دل هم فضاي كوچه و محوطه
شما تا االن سركار ـ . كنيم سر صحبت را باز مي. آيد استقبال خوبي از طرف خانواده از ما به عمل مي. تسازماني اس

هايي كـه   آن. ساعته هستم 8«ـ كنيد؟   در روز چند ساعت كار ميـ » .رم ظهر سر كار مي از من شيفت بعد»ـ ايد؟   نرفته
چون كار استخراج خيلـي  . ساعته هستند 8گران استخراج كار. كنند ساعت كار مي 16كنند،  در واگن برگردان كار مي

پرسـم   مـي » .ماننـد  سـاعت مـي   24كـارگران خـدماتي هـم داريـم كـه      . شه كار كـرد  از اين نمي بيشترسخت است، 
آن  اتازه حتمـ . تومان 4100روزي . گيريم هزار تومان مي 120ي روزها برويم  اگر همه«ـ قدر است؟   مزدتان چه دست

طـور   وضعيت كار در معـدن چـه  ـ » .شود مان كم مي اند بايد انجام بدهيم وگرنه از حقوق كه معين كرده مقدار كار را
 متر زيرزمين كار كـردن شـوخي نيسـت    200. ريم بعضي وقتا تا زانو توي آب مي. كار در معدن خيلي سخته«است؟ 

 ؛گيـره  مـان را آب مـي   ونـل تـا زيـر زانـوي    بعضي وقتا توي ت. زنه مان را مي م نور چشمييآ بيرون كه مي .توي تاريكي
  ».هزار تومان 120وقت ماهي  اون

  از حادثه خبر داريد؟ كجا اتفاق افتاد؟ـ 
ديدنـد همـه    ابعـد . راننده لوكوموتيو را پيـدا كردنـد   ي اول جنازه. گفتند بهش چاه مي .باب نيزوافق دوم معدن «
فكـر  ــ   ».از يـك سـال پـيش   « :گويـد  پرسم معدن از كي خصوصي شد؟ مي مي» .اند  اند خيلي بدجوري سوخته مرده
مقررات ايمني را . كسي فكر جون كارگر نيست. گاز جمع شده بود و بعد هم انفجار«ـ كنيد علت حادثه چه بود؟   مي

ـ كنـد؟    ن معدن كار مياالـ » دونه جا قانون نمي كس اين هيچ»ـ  قدر اطالع داريد؟ از قانون كار چهـ » .كنند  رعايت نمي
چي بيرون  ي اين معدن كنيم و از خانه خداحافظي مي» .هنوز نه ولي قراره راه بيافته«ـ طور؟  همان افق دوم چهـ » .بله«

رغم اصرار فراوان من كه ديگـر   هي گزارش خيلي به من كمك كرده، ب جا براي تهيه جوان راهنمايي كه تا اين. يميآ مي
ماشين قرار است . كنم بعد از تشكر از او خداحافظي مي .كند نه برگردد، مرا تا ميدان همراهي ميبراي استراحت به خا

  .نزديك ظهر است. حركت كند يكساعت 
دار  يك زن جوان كـه چـادر گـل   . كند اي توجهم را جلب مي ديدن صحنه. اند جلوي در مغازه چند نفر جمع شده

ين كـه مثـل   يارد، بعد از خريد كردن از مغازه سوار يـك پيكـان مـدل پـا    ي روستايي د ارزان قيمتي سر كرده و قيافه
منتظـر شـوهرش    اخواهد ماشين را جلو و عقب كند و احيان كنم فقط مي فكر مي. شود هاي تهران است مي مسافركش

ي يـك  صبح هم رانندگ. رود به طرف جاده آورد و مي بينم با مهارت ماشين را از پارك در مي است ولي با تعجب مي
  .ين را توي شهرك ديده بودميزن با وانت مدل خيلي پا

همـه   اتقريبـ . بـروم  باب نيـزو معدن به توانم  طور مي پرسم چه اند مي از چند نفري كه جلوي در مغازه جمع شده
 45از سـال  «: گويـد  مـي . كنـد  شروع به صحبت ميجلوي مغازه ايستاده با من كه پيرمردي . گويند امكانش نيست مي

هزار تا كـارگر   5، 60موقع سال  اون. ام كار كرده باب نيزوها در معدن  سال. تومن 3كردم با روزي  معدن كار ميتوي 
كرمان سه تا شعبه تامين اجتمـاعي داره  . گيرم هزار تومان مي 180سال سابقه كار،  35با . االن بازنشسته هستم. داشت

داروها فرانشيزش قطع شده و ما مجبوريم  بيشترريه دارند ولي  ها بيماري چي معدن بيشتر. ولي وضع دارو خيلي بده
يـك موقـع دو   «: گويد مي .قدر جمعيت دارد جا چه پرسم اين مي ».هگذر سال سابقه كار اموراتم نمي 35با . آزاد بخريم
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اومد به ما فقـط   اسفند كه زلزله 5از بعد از . وضع خيلي بهتر بود قبال. كردند جا زندگي مي چي اين سه هزار تا معدن
هـاي   يـاد يكـي از گـزارش   . كننـد  يد مييحرفش را تا. كنم كساني كه دوروبرش هستند نگاه ميبه ؛ »اند يك چادر داده

در ذهن . در همين منطقه زلزله آمده است 56سال  ».گسل كرمان هنوز فعال است«. افتم كارشناسي در مورد زلزله مي
يكـي از  . كننـد  شود؟ دو سه تا زن هم دارند جلوي مغازه صحبت مي چه مي كنم اگر يك زلزله ديگر بيايد مجسم مي

روز كه معدن منفجـر شـد،    اون«: گويد كنم جلو آمده مي ها كه متوجه شده بود من در مورد معدن گزارش تهيه مي آن
كـه  حال است يلي خوشخ ».روز شيفت كارش بود اون... ام حالش بد بود و شوهرم معدن نرفته بود وگرنه او هم بچه

  ».اي بد نيست«ـ  طور است؟ پرسم رفتار شوهرت با تو چه  مي .است شوهرش سالم مانده
 .ي دو سـاله دارم  يك بچه« :گويد مي .دار است خانه. هاي شديد ناشي از آفتاب سوختگي دارد اي تيره با لك چهره

مـن  « :گويـد  كنيد؟ مـي  ي استفاده ميپرسم مگر آب معدن مي. استآب معدني خريده  .»ام سه سال است عروسي كرده
ها آب معدني  جوشانند يا بعضي دم ولي بقيه براي خوردن يا آب را مي ام مريض است آب معدني بهش مي چون بچه

ــ  » .بلـه «ـ هاي بچـه را زده اسـت؟     پرسم واكسن مي. دهد از يك تازه عروس نشان مي بيشترسنش خيلي  ».خرند مي
  ».زرند«ـ كجا؟ 

هـا وقـت    يكـي ايـن كـه ايـن    . ا موضوع توي اين شهرك ذهنم را به خودش مشـغول كـرده اسـت   از صبح دو ت
 اندازه چهبه قدر است و  شان چه گذرانند و ديگر اين كه ميزان آگاهي طور مي گير چه شان را در اين شهرك دل بيكاري
كدام با قانون كار آشـنايي ندارنـد و    يچام ه ام متوجه شده چيان كرده  با سواالتي كه از معدن .شان آشنا هستند با حقوق
ها تـوي ايـن     ام كه آن اما هنوز نفهميده. شناسند جا عرف حاكم است و حق و حقوق قانوني خودشان را نمي فقط اين

  .گذرانند فراغت خود را چگونه مي گير اوقات شهرك دل
 :گوينـد  كننـد؟ مـي   كـار مـي   چـه  بيشترها  زن جا  پرسم اين باز مي ».بله« :گويند هاي زنانه داريد؟ مي پرسم روضه مي

االن مـاه رمضـان اسـت حسـينيه كـه      ـ » ها بعضي وقت«: گويند شويد؟ مي پرسم آيا دور هم جمع مي مي ».يدار خانه«
تـوي كرمـان بعضـي    ـ  »سه روزِ قتل«ـ دهند؟   اري هم ميپرسم افط مي» .شوند نزديك افطار جمع مي«ـ خبري نبود؟  

و يـك   دو مسـجد  شـهرك » .بلـه «ـ رونـد؟    ها هم توي حسينيه مي زن» .نه«ـ طور؟   جا چه هند ايند جاها، افطاري مي
  .دارد حسينيه

رنـگ  چيـز   همه ،سياه ،خاكستري. جا به رنگ تلخ است چيز در اين همه .كنم باز هم به فضاي اين شهرك فكر مي
اش با  كنم ولي معدن كه فاصله خودم فكر ميبا . است جا خودش را تسري داده انگار سياهي معدن به همه .دود است

دنبـال رنـگ شـاد    ... اي، قرمـز، آبـي، زرد و    بيند صـورتي، نقـره   شاد نمي هاي جا رنگ  چرا آدم اين. جا زياد است اين
ي صـورتي زده   ي زيباي دختر دانشجويي كه آرايش ماليمي داشـت و سـايه    ناخودآگاه توجهم به چهرهكه گشتم  مي

جـا   پـس ايـن  . دانشـجوي دانشـگاه آزاد زرنـد بـود    . صحبت شدن با او استقبال كـردم  من هم از هم. بود، جلب شد
وم كـه  نشـ  كنيد چند نفر؟ مـي  فكر مي» .نه خيلي كم«ـ جا خيلي دانشجو دارد؟   پرسيدم اين! دانشجوي دختر هم دارد

  .نيستند بيشترچند نفر 
سنگ كك بگيرنـد و ديگـر    جا از زغال يعني همين. ودسيس شاي قطران ت قرار است تا يك سال ديگر كارخانه«ـ 
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هـاي   شـاخك . او تنها كسي بودكه از صبح تا حاال به اين موضوع اشـاره كـرده بـود    ».ي اصفهان نفرستند به كارخانه
طور است؟ تبسم ماليمي كـرد و   روابط دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه چه: از او پرسيدم .ام تيز شده بود زنانگي
  ».سواد هستند دار و كم خانه«ـ اند؟  چه كاره بيشترجا  هاي اين زن پرسيدم. همين انتظار را هم داشتم. نداد جواب

 .كردم ياد زني افتـادم كـه تـوي قطـار ديـده بـودم       توي ذهنم داشتم وضعيت زنان اين منطقه را با هم مقايسه مي
و . سر صحبت باز شد من از لياقت دختران بم گفتم ساله بود وقتي 33. ليسانس الكترونيك از دانشگاه كرمان داشت

گفتم اكثر دختران بمي كه سال گذشته ديدم درس خوانده بودند يا ديپلم گرفته بودند يا در دبيرستان مشغول تحصيل 
گـاه كـامپيوتر    و آمـوزش . گـاه بودنـد   تا زن هم پيدا كرديم كه مدير آموزش 3بودند و تعدادي هم دانشجو داشتند و 

خودشان هم كارمنـد بودنـد و   » .طور هستند زنان كرمان هم همين« :بودند گفتنددو زن كرماني كه توي قطار . ندداشت
جا رسيد كه  وقتي حرف به اين. هل بودند و يك بچه داشتنداهر دو مت .شب قبل براي كار اداري به تهران رفته بودند

 :ش چشمكي زد و با خنده اشاره به دوستش كرد و گفـت قدر زنان با حقوق خود آشنايي دارند، همكار در كرمان چه
 90فهميـدم در كرمـان مـديريت     ابعـد  ».دانگ خانه را به اسـم خـودش كـرده    3ايشان كه خيلي آشنايي داره چون «

  .گاه با زنان است آموزش
 ،هـا  با زيبـايي كنم كرمان  فكر مي. شود شهر مثل زگيل كرمان در نظرم مجسم مي اسالم. شويم آباد دور مي از اسالم

پـس   ،ي شهر زده است هاي زيبا و دراز و سه دانشگاه بزرگ كه مهرش را بر چهره درختان زبان گنجشك در خيابان
هـاي كرمـان    با خيابـان  آباد هاي اسالم تنها شباهتي كه بين كوچه .كند  زشتي و فالكت را تحمل مي طور اين زگيلِ چه

  .زده بود كه نشاني از كرمان داشت غم كديدم، چندتا درخت زبان گنجشك اين شهر
آباد  آباد چشمم به گورستان اسالم ي اسالم بعد از رد شدن از جلوي مقر امام جمعه .كنم از پنجره بيرون را نگاه مي

هـا    چـي  البد معدن. گير و متروكه است دل جا يناهاي  بيشترِ خانهو مثل . آباد زياد نيست اش از اسالم افتد كه فاصله مي
. بـارد  جا مـي  وكوري و غم از آن سوت. است شان هم مثل خودشان غريب و گمنام محل دفن .اند جا دفن كرده اين را

زياد  ها تعداد معلم. كند چند تا مدرسه را سوار مي هاي دارد و معلم هنوز با زرند زياد فاصله داريم كه اتوبوس نگه مي
واقـع  در . شـود، چيسـت   آباد به كرمان ماشين پيـدا مـي   اسالماز  30/1فهمم علت اين كه فقط ساعت  حاال مي. است

 ي حـال تهيـه   فهمنـد در  ها وقتي مي معلم. پردازند ها كرايه مي گرچه آن ،اتوبوس به نوعي سرويس معلمان هم هست
آمـوزان   بگو شرايط دانش«: گويد يكي مي. خوانند ها هنوز توي كانكس درس مي  گويند بنويسيد بچه م ميستگزارش ه

طور است؟ آيا امكـان قبـولي در    ها چه كنم وضع درسي بچه سوال مي ».دبيرستان رضوي توي كانكس خيلي بد است
تلفـات  . كننـد  و همه توي چادر زندگي مـي . اند زده شنوم نه چون همه زلزله شان وجود دارد؟ جواب مي دانشگاه براي

گويند  نفر و بعد هم مي 50آباد  و اسالمنفر  200داهو  ،رنف 300حتكن حدود  :دهند گونه آمار مي زلزله روستاها را اين
افتم كه در زلزله زرنـد   ياد بم يا ياري سازمان غيردولتي مي. اند هاي اين سه منطقه كمك كرده زده ها به زلزله فقط بمي

ازظهر به كرمان بعد 5/2ساعت . ها ا جوانان داوطلب و ياري بميبه اين شهر ارسال كرد همراه ب اامكانات خود را فور
  .رسيدم

ي كار كرمان  به اداره باب نيزوي گزارش از معدن  نامه جهت تهيه براي گرفتن معرفي دوبارهمهر  18روز دوشنبه 
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من از . ن فرستادالويس اداره مرا پيش يكي از مسويتاق فرستادن، باالخره منشي رابعد از چندبار اين اتاق و آن . رفتم
از حـرفش   »جا چه فايده دارد؟ حاال كه اين اتفاق افتاده رفتن شما به آن« :و به من جواب دادا .نامه خواستم او معرفي

مور اوقتـي مـ  . محرز شده كه كارفرما مقصر بوده اسـت . بايد جلوي اين حوادث گرفته شود«: اما گفتم ،تعجب كردم
 ي برابـر ميـزان اسـتاندارد، نماينـده     5دهد يعني  درصد نشان مي 5ي گاز متان را  درجه ،دهد گازسنج ايمني اطالع مي

ولـي هنـوز كارفرمـا تحـت پيگـرد قـرار       . گويد كارگران را بفرستيد كار كنند فوقش كمي مسمويت است كارفرما مي
دو هفتـه  . ايـم  دانيد ما از او تعهد گرفته شما نمي. گويد تحت پيگرد قرار نگرفته چه كسي مي«: گويد ايشان مي» .ندارد

از . ايـم  با همه صـحبت كـرده  . دهيم ها آموزش مي ما به آن. كاران معدن تا از پيمان 50نس داشتيم با جا كنفرا پيش اين
نفر  9«: گويم مي» .كنيم زد مي ش ما مرتب رعايت موارد ايمني را گو. گيريم موارد ايمني را رعايت كنند ها تعهد مي آن

ــ  . قانون كار بايد دادگاه تشـكيل بشـود   171ي  طبق ماده! ماي يد تعهد گرفتهيگو شما مي. اند شان را از دست داده جان
شما اطـالع نداريـد كارفرمـا    . تواند شكايت كند نه من و شما العموم مي ي مدعي اگر دادگاه هم تشكيل شود نماينده«

تل غيرعمـد  اين ق كه گيريم بعد هم آيا شما قبول داريد ما همه را تا آخرش مي .نفر را بپردازد 9ي هر  تعهد كرده ديه
  ».زنند براي قتل غيرعمد كه كسي را دار نمي !؟است

دار زده شـود  .... مديرعامل.... اگر آقاي «: ن به من گفتالوسنگ كرمان هم يكي از مسو توي شركت معادن زغال
ت، وق كجا و امروز و هيچ جا و هيچ خواهيم اين نه ما نمي :جا هم من همين جواب را دادم آن» .شويد شما راحت مي

شـان   اگر كارفرماياني كه به خاطر قصور در مسوليت. كس اعدام شود، ولي او بايد مجازات شود طبق قانون هيچ
در جـواب   بـاب نيـزو  شدند، االن كارفرماي  دهند، مجازات مي را از دست مي خود  شان در حادثه جان كارگران

پـروا   قـدر بـي   ي كارگران اتفاق نيفتـد، ايـن  اين سوال كه چه تضميني وجود دارد تا در آينده چنين حوادثي برا
هـا   جـور حـرف   اين كارفرما بايد خيالش خيلي راحت باشـد كـه ايـن    ».هيچ تضميني وجود ندارد«: داد جواب نمي

  ».كارفرما نيستيم... هاي حرف ...ببخشيد ...ولوما مس«ـ . زند مي
 :گوينـد  هاي كشته شـدگان مـي   خانواده. تاداف طوري بود اين حوادث اتفاق نمي اگر اين. راستش من مطمئن نيستم

گويم بازرسي مداوم هم وجـود نداشـته اسـت؟     مي .»دار هستند ها داغ آن«ـ طور نيست   اين ».اند ها آموزش نداشته آن«
نه شـما از  «ـ شده است؟   پس خوب بازرسي نمي» .ايم جا داشته م آنيما دو تا بازرس دا. طور نيست نه اين«: گويد مي

آيـا فقـط ايـن    ــ  » .گازخيز هسـتند  سنگ معادن زغال. شود كرد كاري نمي معادن گازخيز را هيچ. ع نداريدمعدن اطال
قـدر حادثـه    شما ببينيد ساالنه چـه . افتد  خيز مي ي دنيا اين اتفاقات براي معادن گاز توي همه .نه«ـ معادن گازخيزند؟  
كنيـد؟ تـوي شـركت     مقايسه مـي  بخواهدان تدلكه جا هر با ما را از نظر حادثه شما چرا ـ » افتد؟ توي چين اتفاق مي

چين از  اثاني. حوادث معدن دنيا داردرا در ي اول  چين رتبه اوال. سنگ كرمان هم همين مقايسه را كردند زغالمعادن 
ا چـين  جا را ب شما چرا اين. سنگ را در دنيا دارد معادن زغال بيشترينسنگ اولين كشور دنياست و  لحاظ توليد زغال

. نه«ـ اند؟   آيا تازه گازخيز شده» .معادن كرمان گازخيزند. ي معدن قابل كنترل نيست حادثه«: گويد كنيد؟ مي مقايسه مي
دانم  من درصدي از حوادث را طبيعي ميـ » .شود كرد شما از معدن اطالعي نداريد؟ معادن گازخيز را هيچ كاري نمي

يد يشما بگو. افتد ولي اين حدي دارد ي رعايت شود باز هم گاه حادثه اتفاق ميقدر موارد ايمن  و قبول دارم كه هر چه
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گاهي يك تختـه  . بيني نيست سنگ قابل پيش معدن به خصوص زغال ي حادثه«ـ چرا تعداد حوادث زياد شده است؟  
گـاز  سنگ بزرگ سر راه قرار دارد كه پشتش گاز جمع شده و كسي خبر ندارد و به محـض برداشـتن تختـه سـنگ     

سنگ كرمان هم به من گفتند گـاز متـان چالـه     ها را قبول دارم توي شركت معادن زغال بله من اينـ » .شود منفجر مي
شـود و بـه مـن     شود و كافي است يك آچار از دست كارگر بيافتد معدن منفجر مي گاز پشت زغال جمع مي. زند مي

دارم ولي سوالم اين اسـت چـرا آمـار حـوادث بـاال رفتـه       بله من نظر كارشناسي ن. گفتند شما نظر كارشناسي نداريد
ولي . هزار كارگر 7اند با  سنگ كرمان كشته شده نفر در حوادث معادن زغال 120، 1380تا سال  1358است؟ از سال 
ي  ايم كه هر دفعه هم معدن منفجر شده و در همـه  ي معادن داشته تا حادثه 4ي مرداد تا شهريور ماه  امسال در فاصله

  2.هزار كارگر شاغل 3دو حادثه در كرمان بوده با . اند انفجارها كارگران كشته شده

سال گذشته فقـط   بيستمشابه به وجود آمده در حالي كه در عرض  ي در طول يك ماه دو حادثه زرنددر همين 
 ،به بـه وجـود نيايـد   دهد حادثه مشـا  وجود آمده و تازه كارفرما تضميني نمي به اي ي مشابه سال پيش حادثه هدحدود 

سازي  چون خصوصي«: گويد وال من اين است علت اين كه آمار حوادث معدن باال رفته چيست؟ باالخره ايشان ميس
  .كران تا كي ادامه خواهد يافت هاي بي ت مرگ در اعماق تاريك ثروتوحشراستي كابوس و  »شده است

  
  3:كنم رور ميترين اخبار معادن ايران از سال گذشته تاكنون را م مهم

  هر ماه يك كشته، هر روز يك مجروح: معادن كرمان :23/3/83
  .ي كافي در داخل تونل خفه شدند ، كارگران به خاطر نبود تهويهماهاناي در معدن  به دنبال حادثه :22/5/83
  .در حوالي شهرستان نور كشته شدندچي به علت انفجار ناشي از تراكم گاز  معدن پنج :25/8/83
ي ريزش معدن در دو ماه اخير در استان مازندران، نگراني شـماري   چي در دو حادثه معدن سيزدهمرگ  :26/8/83

  .كاران را موجب شده است از معدن
  .كارگر اين معدن دست از كار كشيدند 600، سنگ البرز زغالسازي معدن  به دنبال خصوصي :8/11/83

  .اند ماه است حقوق نگرفته 13 يناكانمكارگر شاغل در معدن مس  پنجاه و دو :28/11/83
سـنگ   بالتكليفـي و تعطيلـي معـدن زغـال    «: ي مردم رودبار در مجلس شوراي اسالمي گفـت  نماينده :10/12/83

  .بل انفجار و آب ممكن است به نابودي كامل معدن منجر شودا، به دليل انباشت گازهاي قسنگرود
صورت نگرفته، اما كارگران با انجام كارهايي كـه   سنگرود روز است استخراجي از معدن چهل و دو :15/12/83

  .اند داري معدن است، مانع نابودي اين معدن شده روال عادي نگه
  .، خواستار بازگشت به كار كارگران اخراجي شدندزري قلعه«ي كارگران  نماينده :22/1/84
  .جاده را بستند البرز مركزيسنگ  كارگران زغال :7/3/84
هزار تومان خودسوزي كـرد و   50ماه حقوق نگرفته بود، به خاطر  17بيرجند كه  زري قلعهگر معدن كار :8/5/84

  .جان باخت
  .كارگر ديگر بود 14، اخراج زري قلعهي خودسوزي كارگر معدن  ثمره :22/5/84
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صنايع و در مقابل دفتر رياست جمهوري و وزارت  سنگرودآميز كارگران معدن  رغم عمليات اعتراض به :5/8/84
  .معادن، هنوز حقوق معوقه اين كارگران پرداخت نشده است

  .در كمين است باب نيزوي  رسيدگي نشود، حادثه معدن البرزاگر به : كارگران البرز مركزي
  »!!فت؟كابوس مرگ در معادن ايران تا كي ادامه خواهد يا«

شده، دادسراي عمومي و انقالب شهرسـتان   كارگر كشته نُهاي با حضور جمعي از اولياء دم  طي جلسه: 8/84//30
چنـين بـازپرس    هـم . اسـت مورد علل وقـوع حادثـه مقصـر شـناخته      نُهرا به دليل  دلتاهزارزرند، شركت خصوصي 

ي خصوصي جـرم در صـورت اثبـات تقصـير      در جهت جنبه«: دكردادسراي عمومي و انقالب شهرستان زرند اعالم 
ي عمومي  ميليون تومان ديه در حق اولياء دم مقتوالن و از جنبه 225زرند به متهمان از سوي محاكم جزايي شهرستان 

  ».گردند محكوم مي 619ي  حسب ماده  تا سه سال حبس،
  
  
  نوشت پي
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