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  سازي بر سر كارگران معدن آوار خصوصي
  وگو با دكتر احمد رشيدفرخي گفت

  مريم محسني
  

شركت معادن زغال سنگ كرمان، در حادثه نيزو از توابع شهرستان زرند، وابسته به  سنگ باب ، نُه كارگر معدن زغال84در شهريورماه سال 
هـاي   ، چهار حادثـه در معـدن  84ي مرداد تا شهريور  خراشي جان سپردند و اين در حالي بود كه از فاصله ي انفجار اين معدن به طرز دل

ها  اين حادثه، برخي از تشكل به دنبال. ها شماري از كارگران معادن كشورمان جان خود را از دست دادند ي آن ايران اتفاق افتاد كه در همه
ي هاي كارگران كشته شده و برپايي دادگاه  هاي خانواده و فعاالن كارگري، به اين واقعه واكنش نشان داده و خواستار رسيدگي به شكايت

ل شد و دادسراي در پي چنين وضعيتي، دادگاه تشكي. انگيز شدند ي غم ها و مجازات عامالن اين حادثه به منظور رسيدگي به اين شكايت
عمومي و انقالب شهرستان زرند، شركت خصوص دلتاهزار را به دليل نُه مورد علل وقوع حادثه مقصر شناخت و كارفرمايان خاطي را به 

  .سپرده محكوم كرد هاي كارگران جان پرداخت ديه به خانواده

  
عنوان متخصص طب  ــ به 76و  75هاي  سال ــ تا سال 10او در حدود . است 1330دكتر احمد رشيدفرخي متولد 

كار، در مناطق كرمان و زرند به كار اشتغال داشته و بـه مسـايل ايمنـي ـ بهداشـتي و درمـاني كـارگران معـادن         
اش واقع در ساختمان پزشـكان بيمارسـتان آتيـه     با او در ساختمان مطب. است كرده سنگ كرمان رسيدگي مي زغال

تدارك ديده بودم كه با نظم خاصي از ايشـان بپرسـم ولـي فضـاي سـاده و      هايي را از پيش  پرسش. مالقات كردم
اش وقـت   ي خشك و رسمي كه تلفني به منظور انجام وگو را از يك مصاحبه صميمي مطب ايشان، شروع اين گفت

 هرچنـد در . ي چهارنفره با حضور دو نفر از دوستان ايشـان تبـديل كـرد    بودم به يك گپ دوستانه قبلي از او گرفته
هايي مطـرح   صورت پرسش ها صحبت كنند به ي آن كردم الزم است ايشان درباره هايي را كه فكر مي پايان، موضوع

  .است ها پاسخ داده كردم كه دكتر فرخي به آن
   

كننـد؟ و آيـا اصـوال ايـن      وضعيت بهداشتي كارگران معادن كرمان چه گونه است؟ آيا كارگران از وسايل ايمني استفاده مـي 
  شود؟ در اختيارشان قرار داده مي وسايل
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ام كه از يكي از معـادن   در يكي از بازديدهاي . :ف. ر
يي ديدم كه در  سنگ كرمان صورت گرفت، صحنه زغال
چرا اين كارگرها بدون خرد و عقـل  «: ر عجيب بودظاه

بـراي سـالمتي   » .كننـد  هستند و از ماسك استفاده نمـي 
ها  شود ولي آن مي شود، پول ماسك داده كارگر هزينه مي
از . كننـد  دارند و بدون ماسـك كـار مـي    ماسك را برمي

شان از ماسـك را   يكي از كارگرها علت استفاده نكردن
مـن كـه كنجكـاو    » .گيـرد  ام مي نفس«: او گفت. پرسيدم

ختلف بودم ماسك را باز كردم و با كمال تعجب ديدم به جاي فيلتري كه بايد براي جلوگيري از ورود گازهاي م شده
ماسـك  ! بـود  شد، داخل ماسك يه تكه اسفنج بود كه با سيستم خودكفايي ساخته شـده  مي به دستگاه تنفسي قرار داده
هـا و   ولـي برخـي از سرشـيفت   ! بـود » هـاي سـرقيچي   اسفنج«تر شد ــ داخل آن  ام بيش ديگري را باز كردم، تعجب

  .هاي قديمي روسي استفاده مي كردند سركارگرها از ماسك
  

  ها در ارتباط بوديد، كدام است؟ هاي رايج شغلي در ميان كارگران معادني كه شما با آن بيماري ــ
  
يعنـي  . هاي رايج شغلي كارگران معادن كرمان كه من با آ مواجه بودم، سـيليكوزيس اسـت   يكي از بيماري . :ف. ر

ريـه در ايـن وضـعيت ماننـد     . كنيـد  ي جسم ريه و مثل اين است كه شما ريه را پس از مدتي تبديل به گـچ  استحاله
در ايـن حالـت   . كند اش باال است و هم خوب كار نمي هم مصرف سوخت. اش بگيرد شود كه فيلتر هواي ماشيني مي

در چنين وضعيتي كارگر بيمار زندگي اش در سـه چيـز   . بشود يا منتظر مرگ تدريجي باشد» پيوند ريه«بيمار يا بايد 
  .، ماسك، و تختكپسول اكسيژن: خالصه مي شود

شود، يك كپسول اكسيژن و ماسك است و او  تنها امكاناتي كه در چنين شرايطي در اختيار كارگران قرار داده مي
ي زنده ماندن عـوارض   اش بستري بشود تا زماني كه بميرد و بقيه بايد از او مراقبت كنند و اين شيوه بايد روي تخت

اور خانواده بوده، اتوريته داشته، و نقش مهمي در خانـه   انساني كه خود نان. يي دارداجماعي و شخصيتي بسيار منفي
اش نمي تواند تكان بخورد و وابسته به مراقبت و سـرويس ديگـران    ايفا مي كرده به آدمي تبديل مي شود كه از جاي

شود كه هم خودش از  ميرفته تبديل به يك موجود مزاحم  ماند و نه احترامي و رفته مي شود و طبيعتا نه پرستيژي مي
  .شوند شود و هم ديگران از او خسته مي اين وضعيا عاصي مي

  
  داري بشوند؟ مانند و آيا امكان دارد در بيمارستان نگه ــ معموال اين افراد چند سال زنده مي

  
  .حداكثر پنج تا ده سال و در اين وضعيت بيمارستان معني ندارد : .ف .ر
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  گونه است؟ و بهداشتي ـ درماني معادن كرمان چه ــ آقاي دكتر وضعيت پزشكي

  
چه از . يعني به نظر من با فرهنگ و شرايط ما انطباق ندارد. العاده ايراد دارد هاي معدني كرمان فوق شهرك : .ف .ر

نظمي وضعيت تمهيـدات و مـوازين بهداشـتي و     لحاظ موازين ايمني و چه از نظر عوارض درازمدت كه ناشي از بي
قرار : دار تعريف كنم داستاني خنده). هاي من مربوط به ده ـ دوازده سال پيش است   البته صحبت. (جاست نپزشكي آ

در ) نيـزو بـود   گاه مربوط به معدن بـاب  كنم درمان فكر مي(ها  گاه يكي از درمان. گاه بازديد كنم بود من از دو تا درمان
چون هنگام پايين . وآمد مشكل داشت د سالم هم براي رفتيي قرار داشت كه فر كمركش كوه واقع شده بود و در تپه

گاه رسيديم،  وقتي به درمان. آمدن به دليل شيب زياد خطر سقوط وجود داشت چه رسد به حمل مصدوم با برانكارد
ـ . گاه نداشت گاه بسته بود و ظاهر ساختمان هيچ شباهتي به درمان اصطالح درمان در ِ اين به ي پس از در زدن ما پيرزن

او بتادين را هم يك چيز خاصي تلفظ مي كرد و آماده بود تا . مان باز كرد سال در را به روي 60با سني تقريبا بيش از 
وقتـي سـراغ مسـئول    . ايم سرويس پزشـكي بدهـد   گاه به ما كه فكر مي كرد براي درمان آمده به عنوان مسئول درمان

ام  زماني كه متوجه شد من براي بازرسي آمده. رم است و رفته شهرگاه پس گاه را گرفتيم، او گفت مسئول درمان درمان
من . خواهد انجام بدهد كه من نمي توانم گفت او چه كاري مي نگران به خطر افتادن موقعيت پسرش شد و مرتب مي

مديرعامل  در چنين شرايطي وقتي. هاي آنجا بود گاه اين وضعيت يكي از درمان. توانم همان كار را انجام بدهم هم مي
جا، من به ايشان پيشنهاد كـردم لطـف كننـد     وقت يك برنامه خواست براي اصالحات سيستم بهداشتي و درماني آن
جز سـه يـا چهـار پرسـتار كـه       چون به. كنند ابتدا فكري براي اين مجموعه كنند كه به عنوان پرسنل بهداشتي كار مي

اين روابط بود كه اين افـراد را  . صالحيت پزشكي نداشتند ي پرسنل سفارش شده بودند و هيچ تخصص داشتند، بقيه
گاه را داشت، نيز از  يي كه در غايب بودن پسرش مسئوليت درمان ساله 60پسر خانم . به كار گمارده بود و نه ضوابط

ي آموزشي نقش سرپرست كلينيك را داشت و اين موضوع  ماهه ها بود كه با ديدن يك دوره ي سه شده همين سفارش
يي از افراد كـه در   متاسفانه عده. ساماني بهداشتي مختص اين منطقه و صرفا محدود به متخصص نبودن افراد نبود نابه

جا مطرح بود، اختالفاتي بود كه بين دو قـوم   موضوع ديگري كه آن. دانستند راس كار بودند بهداري را تيول خود مي
سـاله را از جيرفـت بـه كرمـان      17ار بود يك دختر جوان براي نمونه يك شب قر. جا وجود داشت صاحب نفوذ آن
اش خـارج   مي شد كه چرك از بدن بايست اين دختر جوان اصطالحا چستيو مي شد، يعني ترتيبي داده اعزام كنيم، مي

ي آمبوالنس از  جا وجود نداشت راننده در چنين وضعيتي كه امكاناتي براي درمان در آن. شود تا از تنگي نفس درآيد
يـي   ها اختالف قـومي و قبيلـه   ي خاصي است كه آن ردن مريض به كرمان سر باز زد و مي گفت اين دختر، از طايفهب

صورت اورژانسي او را بـا ماشـين شخصـي بـه      داشتند و حاضر نبود او را به كرمان انتقال دهد و من مجبور شدم به
  :متان تعريف كن جا يك داستان جالبي براي در اين. كرمان بفرستم

دار مالقات داشتم و هدف از اين مالقات ايـن بـود كـه تـامين اجتمـاعي مسـئوليت درمـاني         يك بار من با استان
كه من اطـالع دارم،   76تا  70هاي  كه در آن زمان يعني از سال براي اين. سنگ را به عهده بگيرد كارگران معدن زغال
هـاي فاميـل    مارستان رازي فيروز در كرمـان كـه از موقوفـه   سنگ براي درمان در بيمارستان به بي شاغالن معادن زغال



  4 / سازي بر سر كارگران معدن آوار خصوصي 

فاصله . ي رفسنجان اداره مي شد، مراجعه مي كردند هنگام زير نظر امام جمعه ابراهيمي است و مصادره شده كه در آن
كيلومتر است و اين سوآل وجود داشت درحالي كه تامين اجتماعي يـك بيمارسـتان بـزرگ در     60ي زرند تا كرمان 

شـان   سنگ اطراف زرند ارتباط درماني گونه است كه بيماران شركت زغال د تاسيس كرده كه مدرن نيز هست، چهزرن
كيلومتر را طي مي كنند و به بيمارسـتان رازي   60را با تامين اجتماعي قطع كرده به جاي مراجعه به بيمارستان زرند، 

. كرد وآمد بود و بيماران اورژانسي را به كرمان منتقل مي فتآمبوالنس دايم در حال ر. كنند فيروز در كرمان مراجعه مي
آمد كه آيا منافعي در كار است كه از بيمارستان تامين اجتماعي در زرند اسـتفاده   جا اين شايبه به وجود مي خوب اين

تاسـيس و  ي  هزينـه (ي چنـد ميليـاردي    گونه است كه يك سرمايه شوند و چه شود و بيماران به كرمان منتقل مي نمي
خوابيده و از آن بيمارستان مدرن اسـتفاده نمـي شـود و كـارگران بـراي      ) نگهداري بيمارستان تامسن اجتماعي زرند

اش بـا   ي خصوصي رازي فيروز فرسـتاده مـي شـوند؟ در آن زمـان آقـاي مرعشـي جـاي        درمان به بيمارستان خيريه
بود و من كارمند تامين اجتماعي بودم و قـرار   دهسنگ كرمان كه آقاي كشاورزيان بود عوض ش مديرعامل وقت زغال

ي كارگران را به تامين اجتماعي برگردانيم كه كارگران بتوانند از امكانـات   گيري كنم تا بتوانيم بيمه بود موضوع را پي
كارگران  ي رازي فيروز در كرمان بود و درماني تامين اجتماعي و بيمارستان آن كه به مراتب بهتر از بيمارستان موقوفه

يـي بـه م    بعد از اين قضيه بود كه در جلسه. كيلومتري براي درمان نبودند، استفاده كنند 60نيز مجبور به طي مسافت 
در همان زمان من تشكر كردم و از . ي درماني و پزشكي كارگران مطرح شده هاي تو در مساله گفتند موضوع دخالت

  .كرمان راهي تهران شدم
  

هاي معدني كرمان ايراد دارد يعني با فرهنگ و شرايط ما انطبـاق   كه شهرك تان اشاره داشتيد به اين هاي ــ شما در صحبت
  گونه است؟ اين انطباق نداشتن چه. ندارد
  
ها را كنار هم چسبانده باشند،  شده كه مانند اين است كه قوطي كبريت هاي معدني ساخته يك سري شهرك : .ف .ر
. شـود  ها حداقل حوايج هـم در نظـر گرفتـه نمـي     در اين شهرك. ي روسي است كه شيوه هاي سازماني عنوان خانه به

جـا   شـنوند ـــ يكـي از مسـايل آن     شب صداي هم را مي. جا اند اين اند و آورده محيط خانوادگي روستايي را برداشته
هـاي   ايي از آن محـيط ه چون خانواده. آورد ها و مشكالت زيادي به وجود مي روابط نامشروع جنسي بود كه درگيري

من پيشـنهاد كـردم بـه عنـوان     . بود كبريتي جا داده شده هاي قوطي جا در اين خانه دار درآورده شده و اين سنتي حايل
پايلوت، كنار معدن همكار يك شهرك نسازيد، وام بدهيد به روستاييان كه از محيط اجتماعي فرهنگي خودشان دور 

منتها اين مسئوليت و درايت اجتماعي . داري كنند و هم در معادن كار كنند گههم مرغ و خروس خودشان را ن. نشوند
براي كسي كه معدن را مـي خـرد فـرق نمـي كنـد      . برداري شود شود كه از آن بهره جا معدن فروخته مي اين. طلبد مي

شـود نـه    ود بـرده جا اين است كه سـ  درك و شعور اين. كنند بشود يا نه جا كار مي رعايت شخصيت افرادي كه در آن
  .كه حقوق افراد رعايت شود اين

  
  ها در شهرك معدني چيست؟ ــ پس به نظر شما دليل اسكان آن
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دو، خسـتگي  . ها به شهرك معدني به اين دليل است كه يك، براي اياب و ذهـاب هزينـه نشـود    آوردن آن : .ف .ر

وآمد صرف نشود و از آن وقت  باشد تا كارگرها بهتر بتوانند كار كنند و ضمنا زماني براي رفت طول راه وجود نداشته
. دهنـد  هاي قوطي كبريتي تن مي ه به همين خانهچيان براي داشتن سرپنا از طرفي معدن. براي كار كردن استفاده بشود

ي  اصـول اوليـه  . هاي اجتماعي نيست، سرويس خدماتي وجود نـدارد  آن وقت ديگر كسي در اين مناطق فكر سازمان
  .بينيد شهرسازي در كار نيست، هيچ چيز استانداردي نمي

  
  ق ديگر كشورمان و يا كشورهاي ديگر داريد؟ها در مناط چي ي خاصي پيرامون وضعيت معدن ــ آيا شما تجربه و مطالعه

  
ام و به  ي طب كار، كار كرده گويم ولي چون من ده سال در زمينه ام را مي هاي شخصي نه من فقط استنباط : .ف .ر

شـود،   هاي مديريتي بهداشتي مربوط مـي  است كه عمدتا به سيستم MPHي تخصصي من يك گرايش  عالوه در رشته
از آن گذشـته روي سيسـتم تـامين    . هاي مشابه كشورهاي ديگر مطالعه دارم هم در مورد سيستم به تبع آن يك مقدار

  .ام اجتماعي هم مقداري كار كرده
  

كننـد   ام سوآل شد كساني كه در معدن كـار نمـي   بودم براي آباد زرند رفته ي گزارش به شهرك اسالم ــ وقتي من براي تهيه
هر خـانواده يـك يـا چنـد     . نها محصولي كه مي شد از آن استفاده كرد درخت انار بودكنند؟ چون ت گونه امرار معاش مي چه

گفتند چند نفر درخت پسته دارند ولي اين ربطي به معيشت  اهالي مي. درخت انار داشت و هيچ نوع كشاورزي وجود نداشت
. شود ر هم چندان چيزي عايدشان نميشد فهميد كه از فروش انار در بازا اكثريت افراد ساكن اين شهرك معدني نداشت و مي

كه آن زمان ــ مهرماه ــ انار در بازار كرمـان كيلـويي    كه يك، محصول انار هر خانواده خيلي محدود بود و دوم آن براي اين
هـا   برخـي از آن . كند كه بتواند بـا آن گـذران كنـد    چنان عايدي نصيب كسي نمي كه فروش انار آن يعني اين. تومان بود 200
  .ترين مراكز و پايگاه براي قاچاق است شما مي دانيد كه آن مناطق يكي از مهم. هاي ديگري براي گذران زندگي دارند اهر

  
نيـك   قـدر گـاز پيـك    بود چرا در اين مناطق ايـن  ام سوآل شده براي. بودم من هم چيزهايي متوجه شده. بله : .ف .ر

نيك به دليل فقر اقتصادي نيست، خيلـي از ايـن    استفاده از گاز پيك وقتي پرسيدم، افراد مطلع گفتند. شود استفاده مي
  .شود نيك دارند كه براي انتقال مواد مخدر از آن استفاده مي ها با وجود داشتن كپسول گاز باز هم گاز پيك خانواده

  
كـه بتوانـد بـه كـارگران      هاي ايمني و درمان وجود داشت؟ يعني مراكـزي  كرديد، ايستگاه ــ آيا در مناطقي كه شما كار مي

  ديده كمك كند؟ حادثه
  
باشد كه بتواند  بايد ايستگاهي وجود داشته. خواهيد، نه درمان هاي ايمني و حادثه مي جا ايستگاه شما در آن : .ف .ر
جـا   ها را به مراكـز درمـاني ديگـر منتقـل كنـد تـا آن       هاي اوليه را براي مصدومان حادثه انجام دهد و سپس آن كمك
كردم، هنوز بقايايي از اين سيسـتم از زمـان    موقعي كه من از آن مراكز بازديد مي. ديده را معالجه كنند ران حادثهكارگ
در همـان  . گو باشد باشد تا جواب شان بايد قاطعيت نظامي داشته ها وجود داشت و نقل مي كردند كه اين رويه روس
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هايي است  ها و غيره دچار ضعف ها و چوب ن از نظر تراورسشا زمان، موقع بازديد كردن به من گفتند ضوابط ايمني
  .بود هايي شده ها دچار يك سري ضعف ي ماسك و مثل همان قضيه

  
كنند و به عبارت  ــ يكي از مسايلي كه در حوادث معدن وجود دارد اين است كه بسياري از كارگران مصدوم نجات پيدا نمي

  علت چيست؟. ميرند معادن ايريان ميديگر بسياري از كارگران حادثه ديده در 
  
كـوپتر باشـد و    يـك هلـي  . گونه عمل كنيـد  تصور كنيد براي نجات كارگران حادثه ديده از همان ابتدا اين : .ف .ر

آيـا  . ديده ي مجروح، نيم ساعت بعد در يك مركز درماني فرانسوي باشند ا بيمارستان زرند يا كرمـان  كارگران حادثه
  مقدار است؟باز هم تلفات همين 

  
ي  اندازيم يكي از اتفاقات دردناك، وضعيت كارگران محبوس شده در يك حادثـه  ــ وقتي نگاهي به حوادث معدني ايران مي

هاي ايمني در معادن وجود دارد كه به كارگان محبوس شـده   در حالي كه در بسياري از كشورهاي دنيا، ايستگاه. معدني است
نيـزو، حادثـه بـراي     ي معدن بـاب  مثال در حادثه. هايي وجود ندارد در ايران چنين كمك. دهدها را نجات  كند تا آن كمك مي

كـه   صبح تازه در جريان قرار گرفته و با توجه به ايـن  7شب اتفاق افتاده در حالي كه كارفرما ساعت  9كارگران معدن ساعت 
ي  ار دارند، و ممكن است بر اثر هـر انفجـار دهانـه   سنگ به علت گازخيز بودن هماره در خطر انفجار و ريزش قر معادن زغال

  شود كرد؟ ديده چه كار مي در اين صورت براي كارگران حادثه. بخشي از معدن مسدود شود و كارگران محبوس شوند
  
در اين صورت بايد ديد حساسيت افكار عمومي به چ ميزان است و نقش افكار عمومي چيست؟ مـثال در   : .ف .ر

ي حادثه و باالخره توانستند تعـدادي از كـارگران را    معدني روسيه، پوتين ناگزير شد برود در منطقهيكي از حوادث 
خواهـد كـه    اما اين كارها تعهد ملي و علمي مي. نجات بدهند، مثال با لوله هوا برسانند و يا اقدامات اورژانسي ديگر

جا اين كارفرما محاسـبه   اين. آيد كند پنج ريال برنمياش را ب كاري كه معدن را خريده تا دو ريال ها از يك كاسب اين
  .ماند اش مي قدر دست آخر براي مي كند قيمت كارگر چند است و چه
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