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 تقدیم به کارگران مبارِز معادن ایران

 



 معادن ایران در وضعیت نیروی کارمبارزات کارگران و  بررسی

 

ای شده که  گونه های خصوصی معدنی به شرایط کار در شرکت»
 1«داری در قرون وسطی است. کنندۀ بردهتداعی 

تمام حرف ما با کارفرما این است که چرا وقتی پول حاصل  ا  »
رسللدا اول مللاد مللا را پرداخللت  فللروز  لللال بلله دسللت  می

 2«کند؟ نمی

 

میلیارد تن ذخایر معدنیا در  ملرۀ ییلی ا   40کشور ایران با در اختیار داشتن قریب به 
وروی  ان است. در همین یک دهۀ اخیر بارگتلرین منعلس سلر های معدنی جه ترین خطه لنی

جهان )مهدی آباد یاد( و نیا معادن بسیار بارگی چون سنگ آهن سنگان و طلیی سلاریگونی 
میلیون تن  300وبی  هر ساله  برداری قرار گرفته است. در همین  مانا کم کشف و مورد بهره

صادرات و فروز مادۀ خلام و فلرآوری شلدۀ مادۀ معدنی ا  معادن ایران استخراج شده است. 

                                                           
 60»سنگ کرمانا خطا  به شورای تعیین ماد. بنگرید به:  برگرفته ا  طومار کارگران معادن  لال 1

 .1393اسفند  21ا ایلناا «بریم لاف  نشوید. کارگر معدن در کرمان: ا  رنجی که می
2
 6ا ایلناا «پودنه/ اخراج به دلی  اعتراض ماهه در پرداخت حقوق کارگران معدن چشمه 3تأخیر » 

 .1394اردیعهشت 
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کندا بلیه با تغذیلۀ  داران و مالیان معادن می این بخ  نه تنها سود سرشاری را نصیب سرمایه
مستقیم صنایس سنگینی چون صنایس ذو  آهن و ذو  فلاا صنایس فوالدا سلیمانا نفلت و نیلا 

خصلو  کلافی اسلت  های صنعت است. در این صنایس ساختمانیا محرِک مهم دیگر شاخه
ورق مل  در  ا شلم  روی واشاره کنلیم کله ایلران بارگتلرین تولیدکننلدۀ شلم  آلومینیلوم

 خاورمیانه و همچنین دهمین تولیدکنندۀ فوالد  و پنجمین تولیدکنندۀ سیمان در جهان است. 

هاا همواره بلا اسلتامار  چون دیگر بخ  های این بخ  مهم ا  صنعتا هم گردز چرخ
ترین شرایط ممین مشغول بله کلار بلوده و ا   شود که در سخت کارگرانی ممین مینیروی کار 

ها و اسللتهیک جسلم و جللان  خل  سلینه آفریننلدا چیلای جللا خ  ثلروت عییملی کلله می
شود. چیای قریب به یک درصد ا  نیروی کار ایران در حلو ۀ معلادن اشلتغال  شان نمی نصیب

بلا معوقلات ملادیا علدم  اهای کلاری شلیفت رلم سلاعات طلوالنی دارند. کارگرانی که علی
انلد. مسلهله تنهلا بله  هاا با نشستگی دیرتر ا  موعدا تعدی ا اخراج و لیره مواجه پرداخت بیمه

شود. در این معادن کارگران حتی امنیت جانی ندارند.  وضعیت اقتصادی کارگران خیصه نمی
یدارا معادن گا خیاا مواد منفجره های سنگ و خاک ناپا طورکلی قرارگرفتن در مجاورت توده به

و اباارآالت سنگین ا  جمله عواملی است که همواره به برو  حلواد  جانیلاه بلرای کلارگران 
هلای ملامن ریلوی در  انجامد. حضور مداوم در محیط لعار آلود معدن نیا به برو  بیماری می

رسی ندارند. این امر بلرای انجامد. کارگرانی که به کمترین لوا م محافیتی نیا دست کارگران می
کننلد   ورویا سلیلی  و آ بسلت کلار می سنگا سر  وماسها  لال کارگرانی که در معادن شن

کند. همچنین تملا  کلارگران بخل  فلراوری و استحصلال  وضعیتی به مراتب بدتر ایجاد می
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ان ویژه در فلراوری طلی و مل (ا گلاه بله ملرر کلارگر مادۀ معدنی با گا ها و مواد سلمی )بله
 انجامد. می

کشلِی  ویژه طی دو دهۀ  اخیلرا بلرای مقابلله بلا تعرضلات و بهره کارگران معادن ایرانا به
دارانا در مسلیری پلر فلرا  و نشلیبا دسلت بله اعتلراضا تجملس و بعضلا   شرمانۀ سرمایه بی

اند و اللب شیست خورده و ناگایر بله  های کوچیی کسب کرده اند. گاه پیرو ی اعتصا   ده
هایی کله بلا سلرکو ا با داشلت و بعضلا   اند. شیست های معادن با گشته ها و تون  فرهکنج ح

آبلاد همچنلان  نلده  کشتار کارگران همراه بوده است. یاد و خاطرۀ کارگران معلدن مل  خاتون
دره همچنلان خلونین. ایلن اسلت بهلایی کله  است و رد شیق بر تن کارگران معدن طلیی آق

 ق خود باید بپردا ند.کارگران برای پیگیری حقو

در این گاارزا هرچند ناقص و کوتاها خواهیم کوشید به بررسی معار ات کارگران معادن 
ترین مطالعات معار ات چنلد سلال  بندی مهم های آن پرداخته و به جمس در ایران و فرا  و نشیب

هم کلارگران ا  اخیر برسیم. در خاتمه نیا نگاهی اجمالی به آمار و ارقام مربوط بله تولیلد و سل
 شود. که در معادن تولید میثروتی خواهیم انداخت 



 

 3اعتراضات و اعتصابات کارگری در معادن ایران

و بلا  1320ای طلوالنی دارد. در ابتلدای دهلۀ  معار ات کارگران معادن در ایلرانا سلابقه
ا معلدنچیان «شورای متحدۀ کارگران»اتحادیۀ سراسری کارگران در ایرانا گیری بارگترین  شی 

ا قریلب بله 1324نیا با تشیی  سندییاهای خود به عضویت این اتحادیه درآمدنلد. در سلال 
های  ترین اتحادیه هشت هاار کارگر معدنچیا عضو شورای متحدۀ کارگران بودند. ییی ا  مهم

بود. اتحادیه تلا پلی  « سنگ شمشک ۀ کارگران معدن  لالاتحادی»هاا  معدنچیان در این سال
مردادا نقشی برجسته در پیگیری مطالعات کارگران و نیا فلراهم آوردن شلرایط و  28ا  کودتای 

گاهی کارگران داشت. دو مورد ا  مهم ترین اقدامات این اتحادیه تا پی   امیانات برای ارتقای آ
 1330ارگران برای افلاای  دسلتماد در اردیعهشلت رو ۀ ک 6ا ییی اعتصا  1357ا  انقی  

است.  1339بود. اعتصابی که با پیرو ی کارگران به پایان رسید. مورد دیگر نیا مربوط به سال 

                                                           
3
اخعار اعتراضات و اعتصابات کارگری منتشر شده در خعرگااری ایلنا استفاده  ا در تنییم این گاارز  

های  همچنین دادهشده و هرجا خألیی بوده تیز شده تا به حد امیانا منابس دیگر نیا بررسی شوند. 
نتایج آمارگیری »های مرکا آمار در دو حو ۀ  آماری موجود در بخ  دوم این گاارز ا  دفاتر و سالنامه

استفاده شده  97تا  81های  ا در سال«برداری یری ا  معادن در حال بهرهنتایج آمارگ»و نیا  «وی کارنیر
 است.
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کارگر انجامیلدا اتحادیله در  21های این معدن که به کشته شدن  در پی انفجار در ییی ا  تون 
ن ساماندهی اعتصا ا دسلت بله برگلااری بار کارگران معدنا ضم اعتراض به وضعیت فاجعه

شدگان  د. مراسمی که بلا همراهلی و اعلیم همعسلتگی دیگلر سلندییاها و  مراسم برای کشته
 های کارگری آن  مان همراه شد. اتحادیه

دو دهۀ اخیرا صحنۀ اعتراضات و اعتصابات گستردۀ کلارگران معلادن بلوده اسلت. طلی 
تصاد و واگذاری گستردۀ معادن بله بخل  خصوصلیا ا رکود دامنگیر در اق90و  80های  دهه

تر و کارگران را بله معضلیت بیشلتری ا  پلی   داران را به معیشت کارگران ساده تهاجم سرمایه
و  یلر نیلارت دوللت « شرکت مللی»دچار کرده است. معادنی که تا پی  ا  این تحت عنوان 

اسلتخدام رسلمی و دا،لما های حمایلت دوللت بلوریوایی ا  جمللها  کردنلدا حلداق  کار می
ویژه برای کلارگران  های درمانیا برخورداری ا  مسین سا مانی و لیره راا به با نشستگیا بیمه

های دولتلی بلرای  ا عصر حمایت1380آورد. با این همه در ابتدای دهۀ  معادن بارر فراهم می
پ  ا  دیگریا بله از را ییی  های اقماری همیشه به پایان رسیده بود. دولت بوریواییا شرکت

مللورد و  بی»های  کللردا تللا هاینلله هللای ضللررده بلله بخلل  خصوصللی واگللذار می نللام بنگاه
داران بردارد. به این ترتیلبا  تأمین معیشت کارگران را ا  سر راه سرمایه و سرمایه« ناپذیر توجیه

ر ا  تل های گستردها استخدام کارگران پیمانیا اجحاف در حقلوق کلارگران و مهم دوران تعدی 
هایی آلا  شد که تا پی  ا  این کارگران نیا ا  آن سهمی  آنا چو  حراج  دن به اموال و دارایی

 درپی در معادن انجامیده است.  بردند. امری که به اعتراضات پی می

کارگیری نیلروی  در اینجا شاهدیم که در بسیاری ا  معادن بارر ایران الگویی ثابت در به
هلای بلارر  اقتصلادی نیلا  ی  گرفته است. الگویی که در دیگر بنگاهکار و مدیریت معادن ش
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های تابعله در اختیلار  توان نییر آن را یافت. در این الگو مدیریت کین معادن بارر و بنگاه می
های مختلف معدن را  برداری بخ  یک شرکت هلدینِگ مادر قرار دارد. این هستۀ مرکایا بهره

ها هلم مسل ل  کند. این شلرکت پیمانیاری گوناگون واگذار می های طی قراردادهایی به شرکت
سلو میلان  گیری کارگران هسلتند. بله ایلن ترتیلب ا  یککار لوا م کار و هم استخدام و بهتأمین 

گیرنلد و ا  سلوی دیگلر خیل   های پیمانیاری گوناگون قرار می شرکت مادر و کارگرانا شرکت
تقسیم شده و در چندین شاخه و حو ۀ حقوقی کامی  های کوچیتر  عییم کارگران بنگاه به دسته

شوند. با وجود اینیه چندین هاار کارگر در یلک محلدودۀ  منفک و جدا ا  هم به کار گرفته می
های کوچیترا با پیمانیارهای مجلاا مواجله  اندا ا  آنجا که در دسته تولیدی به فعالیت مشغول

 یه پیمانیاران در اختیار دارند. شوندا امیانات محدودتری برای عم  متحد عل می

طی دو دهۀ اخیرا اللب اعتراضات کارگران معلادن بلا هلدف پیگلری مادهلای معلوقا 
بلر اند. عیوه  اقساط پرداخت نشدۀ بیمۀ کارگران و مقابله با اخراج و تعدی  نیروها شی  گرفته

تلرین  است. ا  مهم چند مسهلۀ مهم برای کارگران همراه  شده اینا اعتراضات اللب با پیگیری
ا  جانلب کارفرملا و « بنلدی مشلال  طلر  طعقه»مسا،  مورد اعتراض کارگرانا عدم اجرای 

بایست ساعات کاری برای مشلال  سلخت در  پیمانیار بوده است. طرحی که بر معنای آن می
ساعت کاه  یافته و  36ساعت در هفته به  48هر شیفتا بدون تغییر در حداق  دستمادا ا  

ران نیا در سنوات کمتر با نشسته شوند. با این همله کارفرمایلان یلا ا  اجلرای ایلن طلر  کارگ
کنند. نتیجه آنیه در بسلیاری   نند و یا آنیه طر  را با اعمال تغییراتی دلخواه اجرا می سربا  می

های طوالنی هستند و یا آنیه در صلورت  ا  معادن ایران کارگران یا ناگایر به حضور در شیفت
هلای  یابد. همچنین مالیلان و پیمانیاری ه  ساعات شیفتا دستماد ایشان نیا کاه  میکا
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سلهم کارفرملا ا  بیملۀ تلأمین اجتملاعی »سو بلا خلودداری ا  پرداخلت  بخ  معدنا ا  یک
اند. ا  سوی دیگرا کارفرمایان با در  ا عمی  در با نشستگی کارگران اخیل ایجاد کرده«کارگران

کارگرانی که موعد با نشستگی ایشان فرارسلیدها ا  علدم اسلتخدام نیلروی  اشتغال نگه داشتن
شلان فلرا   شوند. توضیح آنیه به کلار گلرفتن کلارگرانی کله موعلد با نشستگی جدید منتفس می

کند.  های مربوط به بیمۀ این بخ  ا  نیروی کار معاف می رسیدها کارفرما را ا  پرداخت هاینه
بندی مشال  در معادنا به پلای ثابلت مطالعلات کلارگران در  عقهبه این ترتیبا اجرای طر  ط

 اعتراضات و اعتصابات بدل شده است. 

مورد دیگر تعدی  قراردادهای موقلت و پیملانی بله قلرارداد دا،لم اسلت. توضلیح آنیله  
گام با نوسان در با ار ملواد معلدنیا کله  دهد تا هم داران اجا ه می قراردادهای موقت به سرمایه

را اخراج کنند تلا بعلدا  و در صلورت « اضافی»شودا کارگران  به کاه  فروز منجر می بعضا  
ای دیگر را به کار بگیرند. مایلت دیگلر چنلین قراردادهلاییا فلرار ا  پرداخلت حل   لاوم عده

داران اجلا ه  هاا ح  سنوات و دیگر ماایا است. همچنلین قراردادهلای موقلت بله سلرمایه بیمه
 ترین شی  ممین یعنی عدم تمدید قراردادا اخراج کنند.  را به ساده« ن یالیکارگرا»دهد تا  می

ترین اعتراضللات و اعتصللابات کللارگران  تللرین و برجسللته در اداملله مختصللرا  بلله بررسللی مهم
 پردا یم. می

 آهن چادرملو: . معدن سنگ1
هملراه عنوان ییی ا  بارگترین معادن سنگ آهن ایرانا بله  معدن سنگ آهن چادرملوا به

سا ی اردکان و کارخانۀ فوالد ارفسا مح  اشتغال مسلتقیم  های فراوریا مجتمس گندله کارخانه
خراج و بلارگیری ایلن کارگر در استان یاد است. در بخ  اسلت 48000و لیرمستقیم قریب به 
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هاار کارگر اشتغال دارند. همانگونه که پیشتر ذکر شدا اداره و ملدیریت معلدن و معدن نیا  سه
شود املا عملیلات  عنوان کارفرمای مادر انجام می هاا  یرنیر شرکت چادرملوا به یگر مجتمسد

تلرین ایلن  گیلرد. مهم هلای گونلاگون صلورت می های مختللفا توسلط پیمانیاری در بخ 
بلرداری ا   اند ا : شرکت آسفالت طو  )متلولی اسلتخراج معلدن و بهره ها ععارت پیمانیاری

ا شللرکت پیمانیللاری بهاونللدراد )متللولی اسللتخدام راننللدگان کارخانللۀ فللوالد چللادرملو(
های معلدن(ا شلرکت پیمانیلاری حلاتمیا شلرکت  فلوالد و آهلن ارفلس )متلولی  تراک دامپ

برداری ا  کارخانۀ فوالد چادرملو(. هر شرکت پیمانیارا کارگران و اباارآالت مخلتص بله  بهره
 خود را دارد. 

ندۀ کارگران شرکت آسفالت طو ا که پیگیر افاای  ا با اخراج نمای1392در آذرماه سال 
بندی مشال  در معدن بلودا سلسلله اعتراضلاتی  درصدی ماد کارگران و اجرای طر  طعقه 10
تن ا  کارگران در اعتلراض بله  800منیور جلوگیری ا  اخراج نماینده شی  گرفت. در ابتدا  به

گشت به کار نمایندۀ کارگران ا  جانلب اخراج نمایندۀ خود تجمس کردند. با قول مساعدت و با 
ادارۀ کار استان یادا کارگران به تجمس خود خاتمه دادند. اما با تأیید حیم اخراج ا  جانب ادارۀ 

تلن ا   2000ا تنور معار ات کارگران دوبلاره شلعله کشلید. 1392کار در رو های سرد بهمن 
 27 م به ذکر است که بنا بله ملادۀ های کاری دست ا  کار کشیدند. ال کارگران در تمام شیفت

قانون کارا اخراج کارگران به نیر ماعت نهلاد صلنفی بنگلاه منلوط شلده اسلت. املری کله در 
چادرملو رعایت نشده و ا  این رو اخراج نمایندۀ کارگران عم  لیرقانونی کارفرما نیا محسو  

اجه شدند. جایگاه شلاکی و شد. با این همه کارگران اعتصابی با برخورد نیروهای امنیتی مو می
تن ا  کارگران بلا شلیایت ملدیرعام  چلادرملوا بله دادسلرا احضلار و  28متهم عوض شد و 
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اعتراضلات کلارگری مخل  نیلم »گوی قوۀ قضلاییۀ نیلا ا  برخلورد بلا  با داشت شدند. سخن
علت تلداوم اعتراضلات دیگلر کلارگران در  سخن گفت! اگرچه کارگران با داشلتی بله« عمومی
داران و  آ اد شللدندا امللا تعقیللب و آ ار کللارگران ا  جانللب سللرمایه 1392بهمللن مللاه  همللان
نفلر ا  کلارگران با داشلتیا  25ا ضمن تعر،لۀ 1393های قضایی پایان نیافت. در سال  دستگاه

 صلنفی انجملن تن دیگر حیم  ندان و شیق تعلیقی صلادر شلد. همچنلان کله دبیلر 5برای 
 شلدندا شلناخته مجلرم نفلر 5 ایلن کله دالیللی ا  ییی»کرد: چادرملو عنوان  معدن کارگران

 ابتلدا ا  و اسلت کارفرملا سوی ا  گذشته سال صنفی اعتراض رهعران عنوان به ایشان شناسایی
  .«بود معترض کارگران سایر ساختن مرعو  منیور به ایشان با جدی برخورد خواستار کارفرما

 شلان نماینده ا  خلواهی ح  بله کلارگران کله بلود این در چادرملو کاگران تجمس اهمیت
 منیللور بلله و نشللده فضاسللا ی مرعللو  کللارگرانا  ا  جمعللی با داشللت ا  پلل  و برخاسللته

 اهلداف تملامی بله کلارگران اگرچه. نمودند ایستادگی خود موضس بر اهدافشانا به یابی دست
 با گشتندا کار به مطالعات و ها خواسته پیگیری بر معنی مس الن مساعد وعدۀ با و نرسیده خود

 .داشت کارگران اتحاد روحیۀ ا  نشان تجمس این وجودا این با

معار ات کارگران در چادرملو ا  آن  مان متوقف نشلده اسلت. انجملن صلنفی کلارگران 
چادرملو همواره انتخابات خود را با حضور اکاریت کارگران برگاار کرده و این انجملن هملواره 

سخن بله میلان آورده « یابی کارگران ضرورت تشی »و « پیمانیارانعدم سا ز کارگران با »ا  
های پیمانیلاری حلاتمی و بهاونلدرادا در  است. بر همین اسا  و معنا بوده که کارگران شرکت

انلد. انجملن صلنفی  ا اقدام بله تأسلی  انجملن صلنفی نموده1398ماه  و دی 1396 مستان 
در اعتلراض بله معوقلات ملادی و نیلا علدم  1398و نیا دی ملاه  97حاتمی در تابستان سال 
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تلابی  بلا بلرآورده  پرداخت سنوات کارگرانا دست به تجمس اعتراضی  دند. تجمعاتی کله کم
ساختن بخشی ا  مطالعات کارگران همراه بود. همچنین کارگران شرکت پیمانیلاری بهاونلدراد 

ملن صلنفی باننلدا بلا قطاران خودا دسلت بله نأسلی  انج که درصدد بودند تا به تأسی ا  هم
دار مواجه شدند. کارفرمای شرکت بهاوندرادا به بهانۀ نعود سرمایه و با هلدف  اعتصا  سرمایه

منح  ساختن انجمن صنفیا کار استخراج در ییی ا  بارگترین معادن ایران را تعطی  کلرده و 
کارفرملاا در رانندۀ این شرکت را اخراج کرد. کارگران در اعتراض به ایلن تصلمیم  300تمامی 

تجمعاتی برگاار کردند که در نهایت و بلا ا  سلرگیری کلار شلرکتا تعلدادی ا   1398ماه  دی
کارگران به کار فراخوانده شدند. با این همله کلارگران کله خواسلتار با گشلت بله کلار تملامی 

ی همیاران خود بودندا به تجمعات اعتراضی برای برآورده  ساختن این منیور ادامه دادند. امر
 که به قول مساعد کارفرما برای با گشت به کار تمامیی کارگران منجر شد.

 :بافق آهن سنگ . معدن2
 27 ا  اخیرا های سال در باف  کارگران تجمعات و اعتصابات ا  سلسله نخستین

 28.5 عرضۀ اعتراضاتا سلسله این دلی . کشید طول ماه تیر 4 تا و آلا  93 ماه اردیعهشت
 درصد 15 تو یس وعدۀ با ابتدا در سهام این. بود اجتماعی تأمین سا مان به معدن سهام درصد

 موفقیت با اعتصابات ا  سلسله نخستین. بود شده عرضه باف  شهرستان شهروندان میان در آن
 کارگرانا رو ۀ 39 اعتراض پی در. شد لغو موقت صورت به معدن سهام واگذاری و بود همراه

 29 در که بود نشده خشک واگذاری لغو جوهر هنو . نمود شیایت کارگر 38 ا  کارفرما
 این ا . شد صادر با داشت قرار نیا دیگر تن 16 برای و با داشت کارگران ا  تن دو ماها مرداد

 رو ا 16 مدت به و کارگران ا  تن 5000 شرکت با معدن این اعتراضات ا  سلسله دومین رو
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 و انتیامی نیروی تجمسا شروع با. شد آلا  شدها با داشت کارگران آ ادی پیگیری منیور به
 وارد کارگران ساختن پراکنده منیور به و درآورده محاصره به را معدن شورز ضد نیروهای
 نیروهای سوی ا  محاصره این شیست به کارگران مقاومت حال این با. شدند معدن محوطۀ
 کنندگان  اعتصا  با کارگران های خانواده همراهی اعتصا  این در مهم نیتۀ. انجامید انتیامی

 دیگر برخی و کارگران های خانواده مذکورا نفر 16 ا  نفر 5 با داشت ا  پ  که ای گونه به. بود
 آ ادی خواهان وی خروج ا  ممانعت با و نموده تحصن کارفرما دفتر مقاب  کارگرانا در ا 

 ا  سلسله دومین ترتیب بدین. شد کارگران آ ادی به منجر نهایتا   اعتراضات این. شدند کارگران
 دولتا شیایت با کارگران ا  تن 9 نهایت در اگرچه. بود همراه موفقیت با نیا اعتصا  این

 95 سال در همچنین. شدند مواجه تعلیقی شیق و حع  احیام با العموما مدعی عنوان به
  .شد منتشر اجتماعی تأمین سا مان به معدن این سهام واگذاری بر معنی اخعاری

 به قریب) ترین طوالنی و بارگترین ا  ییی های ا ضعف تمام وجود با اعتراضات این
 اعتصابات ترین موف  جملۀ ا  همچنین و کارگری جنع  اعتراضات( تجمس و اعتصا  دوماه

 حال این با. بوده است دهۀ اخیر یک در ایشان آ ادی تا شدگان با داشت وضعیت پیگیری در
 فاایندها سرکو  بر عیوه درا مدتا در راا اعتراضات این کام  نرسیدن نتیجه به علت

 .دانست معدن این در کارگران صنفی تشیییت وجود عدم توان می

 . معدن مس سرچشمه:3
ا سیصد تن ا  کارگان معدن م  سرچشمه کله تحلت مسل لیت 1393در  مستان سال 

کردندا دست به تجمس  دند. دلی  تجمس کارگران تفلاوت  میسا ان کار  شرکت پیمانیاری ارفس
ها به کارگران این پیمانیاری و کارگران قلرارداد دا،لم شلرکت سرچشلمه  و تععیض در پرداختی
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شدند. ایلن اعتراضلات  بود. مادهای پایینی که به شی  مداوم با تعوی  در پرداخت مواجه می
 بدون نتیجۀ مشخصی پایان یافت.

برداری ا   ا پانصد تن ا  کارگران شرکت آریانارانا که متولی بهره1394ه سال در مردادما 
های تغلیظ م  استا دست ا  کار کشلیدند. عللت اعتلراض کلارگرانا ییلی معوقلات  کوره

ماهۀ مادی و دیگری عدم تعلدی  قراردادهلای موقلت بله دا،لم بلود. درحلالی کله شلرکت  سه
یتو  را حذف و کارگران را با تواف  شفاهی به خدمت ها قع  قراردادهای م پیمانیاری ا  مدت

تعدی  کلرده « کار حجمی»را به قرارداد « کار معین»گرفتا در اقدامی جدیدا قراردادهای  می
شد و مصداق بار  رجعت  بود. امری که به کاه  یک میلیون تومانی در ماد کارگران منجر می

رفلت. ایلن مسلهله بله  شمار می کشی ا  کارگران به داران به اشیال اولیه و وحشیانۀ بهره سرمایه
تفاوت در ماد پرداختی به کارگران این پیمانیاری با کارگران اسلتخدام رسلمی شلرکت منجلر 

تن ا  کلارگرانا ضلمن مراجعله  250شده بود. با امتناع پیمانیار ا  برآورده ساختن مطالعاتا 
ت جمهوری و و ارت صلنعتا معلدن و به تهران دست به تحصنی سه رو ه در برابر نهاد ریاس

تجارت  دند. اگرچه نتیجۀ این اقدام کارگرانا پرداخت معوقات ملادی بلودا بلا ایلن همله در 
وضعیت استخدامی کارگران تغییری حاص  نشد. این مسهله بله رشلته اعتراضلات دیگلری در 

 ر بر نداشت. ای برای کارگران د نیا منجر شد. این اعتراضات نیا نتیجه 97و  96های  سال

ترین مسا،  مشهود در این سلسله اعتراضلاتا نعلود نهلاد مسلتق  کلارگری  ییی ا  مهم
های مختلف اسلت. چنلان  است. مسهلۀ دیگر نیا تفییک و تقسیم کارگران در میان پیمانیاری

بینیم مطالعۀ اصلی کارگراِن هر دو شرکت پیمانیاریا رفس اختیف در ماد پرداختلی بله  که می
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ان ا  طری  تعدی  قراردادها است. با این همه کارگران این دو پیمانیاری ناتوان ا  پیگیری کارگر
 اند. متحدانۀ این مطالعۀ مشترک بوده

 آباد: . معدن مس خاتون4
 200ها علیه اعتراضات کارگری است.  ترین سرکو  آباد یادآور ییی ا  خونین نام خاتون

 ابتدا ایشانا اخراج و نیرو تعدی  به اعتراض در 82 سال در آباد خاتون م  معدن کارگران ا  تن
 همراه بله شلورزا ضلد نیروهلای تهلاجم دنعلال بله و کلرده تجملس معلدن به منتهی جادۀ در

 ادوات ا  اسلتفاده با تجمس این نمودند. تجمس شهربابک فرمانداری در برابر خود های خانواده
 یلک ا جملله و کلارگران ا  تلن 4. شلد کشلیده خلون و خلاک به هلییوپتر ا جمله و نیامی
 مطالعات پیگیر همچنان معدن این کارگران همه این با. رسیدند قت  به کشتار این در آمو  دان 
 ا  اسلتخدامی وضعیت تعدی  آ مون برگااری به اعتراض در کارگران 94 سال در. هستند خود

 کلارگران ا  تن 28. نمودند تجمس شد می منجر ایشان ا  تن 150 اخراج به که پیمانیا کارگران
 .شدند آ اد کارگرانا پایداری و اعتراضات با که شدند با داشت تجمس این در معدن این

 :دره آق طالی . معدن5
 500 کلارا سلابقه سلال هفت تا یک با فصلی کارگران ا  نفر 350 اخراج به اعتراض در

 تا تجمس این. نمودند تجمس معدن ورودی در ا93 ماه دی در دره آق طیی معدن کارگران ا  تن
 بله دسلت کلارگران ا  تلن سله تجملس ایلن گاارز شلده کله در. داشت ادامه  شب 8 ساعت

  دن برهم اتهام به کارگران ا  تن 11 ا  معدن کارفرمای آتی رو های در.  دند ناموف  خودکشی
 دا،ملی کلارگران ا  تن 40 سال همین ماه بهمن در همچنین. آورد عم  به شیایت معدن نیم

 بله کارفرملا نیا  عدم عنوان تحت و تجمس در شرکت علت به کار سابقه سال 12 تا 8 با شرکت
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 دهی سلا مان عللت بله نیلا فصللی کلارگران ا  تلن 26 کام  اخراج حیم و شده اخراج آنان
 کلارگر 550 معدن این است گفتنی. ابیغ شد ایشان به ماه همین در کارفرما جانب ا  تجمسا

 در و نداشلته حضور معدن در بهار تا  مستان هر سال ا  و بوده فصلی آنان ا  تن 350 که دارد
 کلار اداملۀ جهلت تضلمینی گونله هیچ حلال این با. شوند می فراخوانده معدن به سال هر بهار

 محیط در التشاز» اتهام به ا94 خردادماه در کارگران ا  تن 29. ندارد وجود بهار در کارگران
 نهلایی حیلم. شلدند احضلار تیلا   شهرستان دادسرای به ا«نگهعان جر  و ضر » و «کار

 ا  تلن 17 بلرای شلیق و نقلدی جریملۀ پرداخلت تعایریا حع  سال 5 تا 3 بر معنی دادگاه
 پرونلدها خصوصی شاکیان رضایت رلم علی حیما این نقدی جاای و شیق که بوده کارگران

 و شلغ  طللب. درآملد اجلرا بله جرم عمومی جنعۀ عنوان ذی  شرکتا نگهعان و یعنی کارفرما
 بلا ایلرانا طلیی معادن بارگترین ا  ییی درها آق طیی معدن کارگران جانب ا  شغلی امنیت
 .شد داده پاسخ ایشان تن بر سرمایه های شیق

 سنگ البرز شرقی: . معادن زغال6
 95 خصوصلیا بخل  بله العر شلرقی معادن شرکت واگذاری پی در و 93 فروردین در

 بله ملابقی درصلد 5 و درآملد اصفهان آهن ذو  شرکت مالییت به شرکت این سهام ا  درصد
 77 ار ز بله العر شرقی شرکت های  مین ا  هیتار 42 اقداما این درپی. گرفت تعل  کارگران
 نیلا... و رفلاهی ور شیا مجموعۀ کارگرانا سا مانی مسین واحد 200 شام  تومانا میلیارد

 بله و شلده واگلذار شاهرود شهرداری به کام  صورت به آنا در کارگران داشتن سهم رلم علی
 کلوی ا  کلارگر هلای خانواده اخلراج درصلدد نوبلت چنلد در شلاهرود شهرداری ترتیب این

 تخریلب درصلدد سنگین آالت ماشین ا  استفاده با نیا مورد یک در و برآمده شرکت سا مانی
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 و مسلهله ایلن. شلدند املر ایلن ملانس کلارگران های خانواده العته که بود مجتمس این ا  بخشی
 پی  سال 5 ا  که امری) سررسید موعد در بیمۀ کارگران ح  و دستماد پرداخت عدم همچنین

 و( بلود شلده تعلدی  معملول روال بله معلدن ایلن در خصوصلی بخل  به معدن واگذاری ا 
 در کلارگران اعتلراض ملوارد اهلم با نشسلتگانا کلار پایلان و سلنوات پرداخت عدم همچنین

 پرداخلت علدم ملاه 5 بله گاه سال سه این در کارگران معوقات. است بوده 96تا  93های  سال
 در معلادن ایلن کلارگر 1400 رو این ا .  است رسیده بیمه ح  پرداخت عدم ماه 16 و دستماد
 و معوقلات ایلن وصلول پیگیلر 96تلا  93های  سلال در خلود اعتصلابات و تجمعات سلسله

 اعتصلابات و تجمعلات سلسلله به توان می ها اعتراض این ترین مهم جمله ا .اند بوده مطالعات
 ملاه16 ی بیمله حل  و ملاه4 دستماد پرداخت عدم به اعتراض در 94 اسفند  تا آذر ا  کارگران
 ایلن. انجامیلد طلول بله رو  6 ملاه بهمن در اعتصلا  ترین طلوالنی کله کلرد اشلاره کارگران

 3 اعتراضلات این در. شد منجر فروردین و اسفند در مطالعات ا  بخشی وصول به  اعتراضات
 همچنلین. شلدند آ اد رو  4 ا  پل  کارگران سایر پیگیری با که شدند با داشت کارگران ا  تن

 کلار پایلان و با نشسلتگی سلنوات حل  بابلت که معدن این با نشستگان ا  تن 200 به قریب
 در 94 اسلفند تلا 92 خلرداد ا  بودنلد طلعیلار شرکت ا  تومان میلیون 15 تا 9 هرکدام خودا

 تجمس با سرانجام مطالعات این که شدند خود مطالعات پرداخت خواهان مختلفیا اعتراضات
 بله 94 اسلفند در اصلفهانا آهلن ذو  شلرکت مرکلای دفتلر برابر در با نشسته کارگران میرر

 سلا مانی کلوی واگلذاری ی مسلهله وجلود ایلن با. انجامید ایشان مطالعات ا  بخشی وصول
 در هایشلان خانواده و کلارگران گونلاگون تجمعلات رلم عللی شلاهرودا شلهرداری به کارگران

 پرداخت رلم علی همچنین. است نرسیده نتیجه به کنون تا 95 خرداد و 94 آبان و مهر ا93تیر
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 ملورد آخرین. شود می پرداخت تأخیر با همچنان دستمادها کارگرانا مالی مطالعات ا  بخشی
  پرداخلت عدم به اعتراض در کارگران 96دی ماه  تجمس معدنا این کارگران اعتراضی تجمس ا 
 .است  بوده ایشان دستماد ا  ماه 2

 یورت: سنگ زمستان . معدن زغال7
 صلورت سلنگ در اسلتان گرگلان اسلت کله به یورتا ییی ا  معادن بلارر  لال  مستان

درصد ا  سلهام  78شود.  سنگ العر  شرقی استخراج می تعاونی و  تحت نیارت شرکت  لال
درصد مابقی در اختیار  28کارگر با نشستۀ معادن  لال ایران تعل  دارد و  5500این معدن به 

آهن اصفهان و هلدینگ توسعۀ معادن روی ایران است. نام این معدن ا  آن رو آشنا اسلت  ذو 
تن ا  کارگران بدل شد. با انعاشت بی  ا  اندا ۀ گا  در  43گاه  ا به قت 1396هشت که در اردیع

داران تنها با یک تونل ا بلدون تهویله و بلدون نصلب  علت سودجویی سرمایه سینۀ کاری که به
وقوع  گونه تجهیاات هشداری ا  جملله گا سلنجا گشلوده شلده بلودا نلاگایر انفجلار بله هیچ

شان را کوتاه  مانی در صدر اخعار قرار داد. با  این کارگران و معضیتپیوست. فاجعۀ رخ دادها 
ای دردنلاک ا  ایلن نلام در  گذردا تنها یلاد و خلاطره این همه اینک که سه سال ا  آن فاجعه می

داران قرار داشتند.  ها پی  در نعردی مداوم با سرمایه اذهان مانده است. اما این کارگران ا  مدت
ماه نیا رسیده اسلت و ا  جملله کلارگران در سلال  15رگران این معدن گاه تا معوقات مادی کا

داری  ا تنها ماد دو ماه را دریافت کرده بودند. این امر به تجمعات و بعضا  اعتصابات دامنله94
تلن ا   700توان به تجمس و در ادامه اعتصلا   منجر شد. ا  آن جمله می 95تا  93ها  در سال

ا بابت چهلار ملاه معوقلات ملادی و نیلا علدم اجلرای طلر  93در اسفند کارگران این معدن 
نیا ادامه یافلت و کلارگران بله هملراه  94بندی مشال  اشاره کرد. این اعتراضات در سال  طعقه
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شان در برابر فرمانداری شهرستان آ ادشهر تجمس کردند. این سلسله اعتراضلات و  های خانواده
برآورده ساختن مطالعات کارگران منجر شود و تنهلا موفقیلت اعتصابات در نهایت نتوانست به 

شلمار  به 94نفلر ا  کلارگران در اردیعهشلت  80توان جلوگیری ا  تعدی   این اعتراضات را می
ملاه  5بلی  ا   97آورد. معضیت این معدن همچنلان پابرجاسلت و کلارگران تلا خردادملاه 

 اند. معوقات مادی داشته

 کرمان: سنگ . شرکت معادن زغال8
سنگ کرمانا مدیریت استخراج معادن پابلداناا هجلدکا حشلونیا  شرکت معادن  لال

سنگ را  میلیون تن ذخیرۀ  لال 200همیار و آبنی  را در استان کرمان بر عهده داشته و بی  ا  
کللارگر در شللهرهای راونللدا  رنللد و کوهعنللان در اسللتخدام  3800در اختیللار دارد. بللی  ا  

ا بارهلا 95و  94های  وابسته به این شرکت هستند. کارگران این معادن در سلالهای  پیمانیاری
در اعتراض به معوقات مادیا عدم پرداخت سهم کارفرما در بیمۀ کارگرانا با گرداندن کارگران 

بنلدی مشلال ا دسلت بله  تعدی  شده به کارا دا،می ساختن قراردادها و نیا اجرای طر  طعقه
ویژه تجمعات این کارگران برای پیگیری معوقلات  اند. به عا  موفقی  دهتجمعات و اعتصابات لال

مادیا لالعا  به پرداخت معوقات ا  جانب کارفرملا منجلر شلدها اگرچله مسلهلۀ قراردادهلای 
تن ا  کلارگران  2000رو بی  ا   بندی بدون نتیجه باقی مانده است. ا  این موقت و طر  طعقه

ا دست به تجمس  دند که ماحصل  آن قلول مسلاعد کارفرملا 97در دو نوبت در خرداد و آبان 
برای پیگیری مطالعات کارگران بود. کارگران در این  مانا پیگیر تشیی  نهلادی کلارگری بلرای 
پیگیری مشترک مطالعات کارگران بودند که به نتیجه نرسلید. در هملان  ملان کلارگران نگرانلی 

ابلرا  کردنلد. بلا کلیلد خلوردن طلر   سلا ی شلرکت  للال کرملان خود را دربارۀ خصوصی
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ا ایمیلدروا خعلر واگلذاری ایلن «سا مان توسلعه و نوسلا ی معلادن ایلران»سا ی  خصوصی
ا 1399ای شد. امری که ا  اوای  اردیعهشت  نیا رسانه« داالهو»مجموعه به شرکت خصوصِی 

ان و تجملس به اعتراض هماهنگ تمامی کارگران این مجموعه در سه شهر راوندا  رند و کوهعنل
در برابر فرمانداری و دفتر ا،مۀ جمعۀ این شهرها و سپ  اعتصا  چند رو ۀ کارگران و حضور 
نمایندگان کارگران در برابر دفتر این شرکت در شهر کرمان انجامید. کارگران عیوه بر مخالفت 

سا ی شرکتا خواهلان تحقل  دیگلر مطالعلات خلود ا  جملله دا،ملی سلاختن  با خصوصی
 بندی مشال  هستند.  ها و اجرای طر  طعقهقرارداد

*** 

 اللب در اخیر سال 7 در که رسید نتیجه این به توان می فوق موارد گرفتن درنیر با
 همچنین و خود معوق ماایای و دستماد پرداخت عدم به اعتراض در کارگران که مواردی
 مطالعات کسب به موف  اندا نموده تجمس و اعتراض شده با داشت کارگران وضعیت پیگیری

 نیروا تعدی  برابر در ایستادگی دنعال به کارگران که هرکجا وجود این با. اند شده خود
 .است بوده ایشان انتیار در سخت هایی سرکو  اندا بوده...  و سا ی خصوصی

  مان مدت و تر وسیس ابعاد در کارگران تجمعات و اعتراضات اخیر های سال در
 چند بعضا   و  چندماهه های پیگیری و هاارنفری چندین اعتصابات. است شده برگاار تر طوالنی

. است ستودنی اهدافا به یابی دست میاان ا  فارغ ایشانا های خانواده و کارگران سالۀ
توان به دو دوره تقسیم کرد. در دورۀ اول که  ها می اعتراضات کارگران معادن را در این سال

اعتراضات کارگری ا  اوای  دهۀ جاری آلا  شدا کارگران معادن بارگترین گیری  همراه با اوج
اعتراضات کارگری ایران را سامان دادند. با این همها اگر موادری چون چادرملو را درنیر 
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های مستق   گیری تشی  ای برای شی  نگیریما این اعتراضات چندان نتوانست به میانجی
ای در  و سرکو  آنا شاهد وقفه 96ماه  ت سراسری دیکارگری بدل شود. با وقوع اعتراضا

ای  ویژه در چند ماه اخیرا اعتراضات گسترده معار ات کارگری نیا هستیم. پ  ا  این وقفه و به
تر ا  پی  در پی شی  دادن به  تر ا  آن کارگران به شیلی جدی در معادن شی  گرفته و مهم

های  توان به تشیی  انجمن   آن جمله میهای صنفی کارگری هستند. ا ها و انجمن تشی 
گهر سیرجانا برای  آهن گ  های برخی ا  کارگران معدن سنگ صنفی در چادرملو و نیا پیگیری

 اشاره کرد. 1398برگااری انتخابات شورای اسیمی کار در فروردین 

 گرانکار ترین شده سرکو  و فقیرترین ترینا کشیده رنج ا  ها سال این در معادن کارگران
 به چه که کارگرانی. اند بوده کارگران متحدترین و معار ترین پیشروترینا حال عین در و ایران

  ندان و شیق احیام با العموما مدعی شیایت با وی لیا  در چه و کارفرما شیایِت  ی واسطه
 .اند کرده نرم وپنجه دست ضدشورز نیروهای با نیردها افاقه دو این هرجا و اند شده مواجه
 م  معدن کارگران ی یادوخاطره و سرخ همچنان دره آق معدن کارگران خوردن شیق جای

 .است  نده همچنان آباد خاتون



 
 ایران در برداری بهره حال در معادن در کار نیروی وضعیت

 1396معدن در سال  5353ا به 1381معدن در سال  2955تعداد معادن فعال ایران ا  
چیای قریب به یک درصد ا  نیروی  هموارهرسیده است. طی دو دهۀ اخیرا صنایس معدنی 

 1381هاار نفر شال  در سال 127اند. تعداد شاللین ا   کار ایران را در اشتغال خود داشته
 96هاار نفر در سال 190سان و مدیران و کارفرمایان(ا به بی  ا  )مشتم  بر کارگرانا مهند

جا دفاتر اداریا مالی و  های تولیدی )به رسیده است. کارگران ماهر و لیرماهر شال  در بخ 
 دهند. درصد ا  نیروی کار را تشیی  می 50خدماتی(ا قریب به 

این و  بودهخصوصی در اختیار بخ   96درصد ا  معادن ایران در سال  96.3بی  ا  
که نسعت به سال  را در استخدام دارد درصد نیروی کار فعال در معادن 70قریب به بخ  
ا بی  ا  دو برابر افاای  یافته است. ا  آنجا که استخراج معادن بارر در ایران تحت 1385

عدن م 200در کمتر ا  کارکن هاار نفر  50پذیردا بی  ا   های دولتی انجام می نیارت شرکت
 بخ  در کار نیروی نسعت که ساخت خاطرنشان باید بارر مشغول به کار هستند. همچنین

 به کارگر 44 رقم به 84 سال در کارفرما هر ا ای به کارگر 24 ا  کارفرماا تعداد به خصوصی
 .یافته است افاای  96 سال در کارفرما هر ا ای
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 . ارزش کل تولیدات:1
ا به حدود 1381میلیارد ریال در سال  6500ایران ا  ار ز ک  تولیدات معدنی در 

رسیده است. آنچه در این میان حا،ا اهمیت استا  1397هاار میلیارد ریال در سال 390
تولیدی در این بخ  به  عییم مقدار دریافتی ناچیا کارگران است که در مقایسه با ار ز

یلیارد ریال مجموع پرداختی به م 700ا تنها مقدار 1381شود. در سال  کارگران پرداخت می
هاار 30برابر با  1397هاا اجنا  و...( بوده است. این رقم در سال  کارگران )شام  مادا بیمه

هاار 5میلیارد ریال بود. این در حالی است که ار ز افاودۀ تحصی  شده در این مدت ا  
رسیده است. با حسابی  1397هاار میلیارد ریال در سال 300ا به 1381میلیارد ریال در سال 

توان دریافت که نرخ استامار کارگران در بخ  معادنا در این دو دهه افاای   سرانگشتی می
 رسیده است.  1397برابر در سال  10به بی  ا   81برابر در سال  7یافته و ا  

 معادنا بخ  در کارگران به ها پرداخت با آن ی مقایسه و 4کار وری بهره ی سرانه بررسی
ا سرانۀ 1381در حالی که در سال  .است معدن بخ  کارگراِن  ی فااینده استامار ا   تابیبا

میلیون  130میلیون ریال بودها سرانۀ پرداختی به کارگران  920وری کار در معادن معادل  بهره
 1.3وری کار در بخ  خصوصی معادل  اماا سرانۀ بهره 1397ریال بوده است. در سال 

در بخ  عمومیا این میلیون ریال بوده  است.  265میلیارد ریال و سرانۀ پرداختی کارگرانا 
میلیون ریال. پایین بودن نرخ  660میلیارد ریال در برابر  6.1ارقام به ترتیب  یر است: 

                                                           
4
ار ز افاودۀ تولید شده  به ا ای هر یک کارگر که ا  تقسیم ار ز افاودۀ ک  به تعداد کارگران  

کشی ا   استامار و بهره شود. مقایسۀ این  رقم با سرانۀ پرداختی به کارگرانا شمایی ا  نرخ حاص  می
 دهد. کارگران را به دست می
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استامار در معادن خصوصی بی  ا  هرچیا ا  آن رو است که اللب این معادنا در  مرۀ 
و  پردا ند وماسه می معادن کوچک قرار داشته و به تولید محصوالتی ا  جمله سنگ الشه و شن

های فراوری مستقر در معادن بارگتر فروخته و ار ز افاودۀ  یا محصول خام خود را به کارخانه
کنیم سرانۀ پرداختی به کارگران در این  گونه که مشاهده می کنند. وگرنه همان کمتری تولید می

 ار زطورکلی  بخ  کمتر ا  نصف سرانۀ پرداخت شده به کارگران بخ  عمومی است. به
 نسعت این. است بوده کارگران به ها پرداخت ک  برابر 10 تا 5 معادن بخ  در تولیدی افاودۀ

 .است  نموده نوسان با ه این در 97 تا 81 های سال تمامی در

یع2  معدن: مختلف های حوزه در کار نیروی  . توز
نفر نیروی کار اداره  5سوم ا  معادِن ایران با کمتر ا   ا در حدود یک1397در سال 

درصد ا  معادن نیا  4وماسه است. در حدود  الشه و شن شوند که بیشتر شام  معادن سنگ می
نفر نیروی کار در استخدام دارند. این نسعت طی دو دهۀ اخیر در همین حدود  50بی  ا  

 برداری بوده است. نفر نیروی کار نیا در دست بهره 500بوده است. نو ده معدن با بی  ا  

 کار به مشغول خراسان جنوبی و یاد کرمانا های استان در شالین تعداد بیشترین
 جای خود در ا97 سال در را معدن بخ  شاللین درصد 47 به قریب استان سه این. اند بوده
 متصدی مونتایکارا رانندها» ا«ساده کارگر» حو ۀ سه در شاللین بیشترین .اند داده

 سال ا  نیا حو ه سه این تمامی در. اند شده تو یس «متخصص کار نیروی» و «آالت ماشین
 ا97تا  84 های با ۀ سال در ساده کارگران تعداد. ایم بوده شاللین افاای  شاهد 97 تا 84

 یافته دوبرابری افاایشی  مان همین در نیا متخصصین تعداد و داشته درصدی 50افاایشی 
 آهنگی با با ه این در «آالت ماشین متصدیان و مونتایکاران رانندگانا» تعداد مجموع. است
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 خود به حو ه این در را کار نیروِی  ک  ا  درصدی 20 سهمی همواره و یافته افاای  کند
 و خدماتی کارمندان دفتریا کارمندان» جمله ا  ها حو ه سایر در. است داده اختصا 

 کاه  شاهد  97تا  84های  با ۀ سال در معدنا بخ  «گذاراِن  وقانون مدیران» و «فروشنده
 ی حو ه دو در تقریب به معدن بخ  در شال   نان. ایم بوده شاللین درصدِی  20 تا 15

 صورت هر در .اند فعالیت به مشغول «دفتری امور و کارمندان» و «کارمتخصص نیروی»
 معدن بخ  شاللین ک  به شال   نان نسعت. است اندک بسیار معدن بخ  در  نان اشتغال

 .است رسیده 96 سال در درصد 6.6 به نسعت واین بوده درصد6.2 با برابر ا85 سال در

 کار در معادن: نیروی کار . ساعت3
 درصد 51 همچنین و ساعت 40 ا  بی  84 درسال معادنا در فعال کارگران درصد 95

 سال ا . است بوده کار به مشغول هفته در ساعت 50 ا  بی  نیا سال این در کار نیروی ک 
 درصد 85 اند کرده کار هفته در ساعت 40 ا  بی  که  معادن در فعال کارگران 96 سال تا 89

 نیروی درصد 42 اند بوده کار به مشغول هفته در ساعت 50 ا  بی  که کارگرانی و کار نیروی
 .اند داده تشیی  را کار

 معادن: در کارگران موارد منجر به مرگ و . حوادث4
 ایمنیا واحد دارای( درصد 4.8) معدن 215 ا تنها88 سال در ایران معادن مجموع ا 

 نیا نفر 876 و شده ثعت حادثه مورد 851 سال این در. اند بوده  یست محیط و بهداشت
 عضو قطس و معلولیت به مورد 41 و فوت به مورد 49 حواد  ک  مجموع ا . اند دیده حادثه
  است. شده منجر
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 معدن  761 به  یست محیط و بهداشت ایمنیا واحد دارای معادن تعداد 96 سال تا
 افراد و مورد 1876 سال این در شده ثعت حواد  تعداد. است یافته افاای ( درصد 14)

 نقص به مورد 28 فوتا به مورد 78 حواد  مجموع ا . اند بوده نفر 1842 نیا دیده سانحه
 .است شده منجر جایی افتادگی کار ا  به مورد 107 و کلی افتادگی کار ا  به مورد 6 عضوا

 آن ا  پ  و بوده معدنی حو ۀ ترین ناامن ها همواره در تمام این سال سنگ  لال استخراج
و  اشخا  سقوط برخوردا و  تصادف. دارند قرار آهک سنگ و الشه وماسها سنگ شن استخراج

 اند. بوده سوانح ترین انفجار و تخریِب آوار شایس

های مربوط  عدم رعایت مسا،  ایمنی در معادن ایران دلی  مشخصی دارد: کاه  هاینه
که با قرار دادن کارگران در معرض خطرات جانی ممیلن دارانا  برای سرمایهبه استخراج معدن 

گاهانله  با این حال بسیاری ا  معادن در ایران ناایمن هستندشود.  می کارفرمایان و پیمانیاران آ
سا ی معدن و تجهیا کلارگران بله للوا م حفلا تی  و نسعت به ایمن دادهدن را ادامه فعالیت مع

کلارگران بارهلا و نهادهلای  یابنلد! ها افلاای  می چرا؟ چون هاینه .کنند گونه اقدامی نمی هیچ
دهنلدا فاجعله بله وقلوع  ا نسعت به عدم  رعایت موارد ایمنی هشلار میگاه گاهمربوط  با رسِی 

اشلتعاه »شوندا املا دسلت آخلر نهادهلای قضلایی یلا  پیونددا کارگران کشته و مجرو  می می
کنند و یا دست باالا نسلعت بله جریملۀ نقلدی یلا تعطیللی  می اعیمعام  حادثه را « کارگری

امنیلت جلانی کلارگران در برابلر سلود   یمت وبه هلر صلورت سلکنند.  موقت معدن اقدام می
یورت و  پل  ا  انفجلار در معلدن  مسلتان داران کوچیترین اهمیتی ندارد. برای نمونه سرمایه

ت کللارگرا شللرکت معللادن العللر  شللرقی بلله جللای آنیلله نسللعت بلله رعایلل 43 جانیللاه مللرر
دارد کلارگر  اعلیم ملیه اخذ کرده ک ای دا ا  کارگران تعهدنامههای ایمنی اقدام کن دستورالعم 
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کنلد و   یست را گذراندها موارد ایمنی را رعایت می های آمو ز ایمنیا بهداشت و محیط دوره
داران  سرمایه 5.«در صورت وقوع حادثها مس لیت آن به تمامی بر عهدۀ کارگران خواهد بود»و 

ر معیشت و امنیلت شوند و در این مسی برای افاای  سود خود به هر وسیله و ابااری متوس  می
 شود. کارگران پی  ا  همه قربانی می

 

                                                           
5
 .1396مهر  24ایلناا  «سنگ العر  شرقیا تعهدنامۀ ایمنی امضا کردند. ارگران  لالک» 



 




