
از ایستاده گی تا مقاومت: سرگذشت و روز شمار دو 

 3131اعتصاب معدن کاران سنگ آهن بافق در سال 

 

 

 بافق آهن سنگ کارگران اعتصابدو  یریگ شکل یچگونگ از یمختصر

 

اعتصاب پیروزمند کارگران معدن سنگ آهن بافق )اعتصاب اول از اردیبهشت تا تیر 

تاریخ جنبش مهم (، از اعتصاب های 3131و اعتصاب دوم از مرداد تا شهریور  3131

  کارگری ایران در سال های اخیر است.

 3131 سال بهشتیارد ۷۲ خیتار در بار نیاول بافق آهن سنگ معدن کارگر هزار ۵ حدود

 طول روز ۹۳ که - تحصن نیا. کردند تحصن معدن یساز یخصوص به اعتراض در

 .شد انقالب از پس یکارگر اعتراضات نیتر یطوالن از یکی ،ها ینیب شیپ خالف بر - دیکش

 و بودند معترض فرابورس در معدن سهام از درصد ۷۲/۵ عرضه به متحصن کارگران

 به یساز یخصوص بودند معتقد آنان. شود متوقف یساز یخصوص ندیفرآ داشتند اصرار

 دنبال به یخصوص بخش یکارفرما رایز ،شد خواهد منجر ها دستمزد کاهش و روین لیتعد

 .است شتریب سود و کمتر نهیهز با دیتول شیافزا



 است موقت بافق آهن سنگ معدن کارگران کار یقراردادها شتریب» بقول یکی از کارگران:

 .«شود ینم دیتمد قراردادشان بخورند، مشکل به مانکاریپ ای کارفرما با کارگران نیا اگر و

 

 و یانداز راه نیتضم آور، انیز و سخت مشاغل قانون یاجرا معدن، رعاملیمد رییتغ

 فوالد و آهن سنگ یفرآور یها کارخانه رینظ یمعدن جوار یها کارخانه بودجه نیتام

 دو و شهرستان نیا یکش گاز بافق، مردم به معدن سهام از درصد ۵۵ یواگذار ،یساز

 .بود متحصن کارگران مطالبات گرید از زدی - بافق جاده شدن بانده

 تحقق بر یمبن دولت وعده و معدن یساز یخصوص موقت لغو با تینها    در تحصن نیا

 از روز همان    ،«یبافق یعباس محمد. »افتی انیپا 31 ریت ۴ خیتار در کارگران مطالبات

 .داد خبر معدن نیا سهام یینها سرنوشت نییتع یبرا دولت به کارگران ماهه دو مهلت

 

افقات صورت گرفته بین نماینده گان پس از پایان اعتصاب و تودر روزهای بعد و اما 

 کارفرما تیشکا یپ در را بافق آهن سنگ معدن کارگر ۷ سیپل دولت و کارگران،

 .دینرس جهینت به گرید کارگر ۵۱ بازداشت یبرا تالشش اما ،کرد بازداشت

 31 مرداد ۷۲ شب ۵۱ ساعت از ها، بازداشت نیا یپ در بافق آهن سنگ معدن کارگران

 ۵۱. دندیکش کار از دست و کرده متوقف را دیتول همکارانشان بازداشت به اعتراض در

 .آوردند پناه معدن به شان بازداشت حکم صدور از اطالع از پس زین شده ادی کارگر

 اعتراض انیپا کارگران، ندهینما و سیپل انیم( مرداد ۷۳)روز همان    یفردا مذاکرات در

 یانتظام یروین فرمانده نیجانش و شد منوط کارگر ۵۲ هر بازداشت حکم لغو به کارگران

 گانی ماموران شده، داده وعده خالف بر اما ،کرد موافقت کارگران خواسته با حایتلو زدی

 .شدند مستقر معدن در روز همان    عصر ژهیو

 از اطالع از پس که یکارگر ۵۱ بازداشت و کنندگان تحصن کردن متفرق قصد به سیپل

 ژهیو گانی. بود شده مستقر معدن در بودند، آورده پناه معدن به شان بازداشت حکم صدور

 .کرد ترک را بافق معدن مرداد ۹۱ عصر سیپل



 

 را بافق آهن سنگ معدن کارگر ۵( وریشهر ۵)شنبه شب مهین ۷ ساعت یحوال سیپل

 لیدل به که هستند سیپل نفره ۵۲ بازداشت ستیل جزء کارگران نیا. است کرده بازداشت

 را آنان بود نشده موفق تر شیپ ینظام نهاد نیا معترض، کارگران انیم در گرفتن پناه

 .کند بازداشت

 ی به روزشمار دو اعتصاب کارگران سنگ آهن بافق داریم:در ادامه نگاه

 

 3131روز شمار دو اعتصاب کارگران سنگ معدن بافق در سال 

 

 :اعتصاب اول

 

۳۱۳۱/۳۱/۳۳  

 .شد یمتوال روز نیدوازدهم وارد بافق معدن کارگران اعتراض

 هزار ۵ به کینزد: گفت )واقع در استان یزد( بافق آهن سنگ معدن کارگران از یکی

 به اعتراض در( بهشتیارد ۷۲)گذشته هفته کشنبهی از بافق آهن سنگ معدن کارگر

 .اند دهیکش کار از دست معدن نیا یساز یخصوص

 و شده واگذار فوالد یبازنشستگ صندوق به بافق آهن سنگ معدن سهام از درصد ۲۵/۵

 مرحله به هنوز که ماندهیباق سهام درصد ۵/۷۲ شدن برنده با خوزستان فوالد شرکت

 .شد خواهد معدن نیا سهام ماندهیباق صاحب است، دهینرس قرارداد

 شهرستان نیا مردم ارتزاق راه تنها و بوده محروم اریبس یها شهرستان از بافق شهرستان

 کارانیب لیخ با شود، یساز یخصوص معدن نیا اگر نیبنابرا است، معدن استخراج راه از

 .شد دخواه رو روبه



 در ایمزا و دستمزد کاهش و کار یروین لیتعد احتمال از بافق آهن سنگ معدن کارگران

 معدن ذخائر اتمام به توجه با معترض کارگران و اند نگران معدن نیا یساز یخصوص یپ

 .شود فروخته آنان به یمعدن شرکت نیا سهام ماندهیباق خواهند یم نده،یآ در بافق آهن سنگ

 

۳۱۳۱/۳۱/۶۲  

 .شد کماههی بافق آهن سنگ معدن کارگر هزار ۵ اعتراض

 بهشتیارد ۷۲ خیتار از که کار محل در بافق یمرکز آهن سنگ معدن کارگران تحصن

 بافق آهن سنگ معدن کارگران کار یقراردادها شتریب .دارد ادامه همچنان است، شده آغاز

 دیتمد قراردادشان بخورند، مشکل به مانکاریپ ای کارفرما با کارگران نیا اگر و است موقت

 .شود ینم

 

 است آلوده معدن کارگران خون

 سنگ معدن عامل ریمد عملکرد از انتقاد ضمن ،معترض کارگران از «زاده خواجه رضا»

 عامل ریمد رییتغ معترض، کارگران مطالبات نیتر مهم از یکی کرد دیتاک بافق یمرکز آهن

 .است

 از که شهرستان نیا یطیمح ستیز یآلودگ لیدل به بافق مردم خون: کرد انیب ادامه در یو

 انتقال یبرا که یا گونه به است آلوده شود، یم یناش …و مس آهن، سنگ معادن وجود

 .ستین مناسب گرانید به خون

 لیدل به معدن کارگران انیم در …و سرطان ،یویر ،یقلب یها یماریب: کرد حیتصر یو

 مشاغل قانون حال، نیا با. است شده لیتبد جیرا یامر به دیشد یطیمح ستیز یآلودگ

 اشعه حق رینظ ییایمزا از ها آن و نشده اجرا کارگران نیا یبرا هنوز آور انیز و سخت

 .اند مانده محروم



 

 یساز یخصوص یپ در دستمزد کاهش و روین لیتعد از کارگران زاده، خواجه گفته به

 به کمتر نهیهز با دیتول شیافزا دنبال به یخصوص بخش یکارفرما که چرا اند نگران معدن

 .است شتریب سود به یابیدست منظور

 یقراردادها شتریب: کرد حیتصر کارگران، یشغل تیامن نییپا بیضر از انتقاد ضمن یو

 مانکاریپ ای کارفرما با کارگران نیا اگر و است موقت بافق آهن سنگ معدن کارگران کار

 .شود ینم دیتمد قراردادشان بخورند، مشکل به

 قرارداد ها آن از یمین بافق، آهن سنگ معدن کارگر هزار پنج از شیب از است یگفتن

 .کارند به مشغول معدن نیا در یمانیپ صورت به یمابق و هستند میمستق

 

۳۱۳۱/۳۰/۳۱  

 یمتوال روز نیهشتم و یس یبرا بافق آهن سنگ معدن کارگران تحصن

 یواگذار به اعتراض در بافق یمرکز آهن سنگ معدن کارگر هزار ۵ از شیب تحصن

 خود یمتوال روز نیهشتم و یس به یخصوص بخش به معدن نیا سهام از درصد ۷۲/۵

 .شد وارد

 

۳۱۳۱/۳۰/۳۰  

 مطالبه نیتر مهم تحقق با بافق یمرکز آهن سنگ معدن کارگر هزار ۵ از شیب اعتراض

 .افتی انیپا ،روز ۱۳ گذشت از ن پسآنا

 و شد حاضر متحصن کارگران جمع در( ریت ۴ چهارشنبه)امروز صبح زدی استاندار

 یمرکز آهن سنگ معدن سهام از درصد ۷۲/۵ یواگذار لغو بر یمبن دولت اتیه مصوبه

 .داد قرار آنان اریاخت در را یخصوص بخش به بافق



 

 

 دوم اعتصاب

 

۳۱۳۱/۳۵/۶۳ 

 نیرحسیام» بازداشت به اعتراض در بافق آهن سنگ معدن کارگر هزار ۵ حدود»

 متوقف را دیتول و دهیکش کار از دست معدن نیا کارگران از «یصبر یعل» و «کارگران

 .«اند کرده

 ۷ بازداشت به اعتراض در( مرداد ۷۳ شنبه سه)شبید از بافق آهن سنگ معدن کارگران

 .اند دهیکش کار از دست گرید کارگر ۵۱ بازداشت یبرا ناکام تالش و شان همکاران از تن

 

۳۱۳۱/۳۵/۱۳ 

 عصر از سیپل ژهیو گانی ماموران بافق، آهن سنگ معدن کارگران تحصن یپ در

 .اند شده مستقر معدن در( مرداد ۷۳ چهارشنبه)روزید

 

۳۱۳۱/۳۵/۱۳  

 .شد خارج بافق معدن از یانتظام یروین ژهیو گانی

 

۳۱۳۱/۳۲/۳۳ 



 سیپل شده، یمتوال روز نیپنجم وارد بافق آهن سنگ معدن کارگران اعتراض که یحال در

 را بافق آهن سنگ معدن کارگر ۵( وریشهر ۵ شنبه)امروز شب مهین ۷ ساعت یحوال

 .است کرده بازداشت

 

۳۱۳۱/۳۲/۳۳  

 بافق، آهن سنگ معدن کارگران یصنف اعتراضات دور نیدوم از یمتوال روز نیپنجم در

 .کردند حصن کارفرما دفتر مقابل معدن نیا شده بازداشت کارگران یها خانواده

 یم ادامه تحصن نیا به کارگران یآزاد تا اند گفته شده بازداشت کارگران یها خانواده»

 را دفترش از کارفرما خروج اجازه لحظه نیا تا یبازداشت کارگران خانواده. دهند

 .«اند نداده

 

۳۱۳۱/۳۲/۳۶  

 به اعتصاب/  یفرماندار مقابل در بافق معدن یبازداشت کارگران یها خانواده شبانه تجمع

 .دیرس روز نیششم

 یآزاد )نماینده کارگران ( انیصباغ گذشته، شب تجمع در حاضران اظهارات بر بنا»

 است کرده اعالم و دانسته بافق شهرستان نیتام یشورا میتصم گرو در را یزندان کارگران

 خواهد گزارش کارگران به شده انجام یها یریگ یپ درباره ماه وریشهر چهارم روز که

 .«داد

 

۳۱۳۱/۳۲/۳۶  

 پس را تشیشکا بافق آهن سنگ معدن یکارفرما بافق؛ نیتام یشورا به یا نامه ارسال با

 .اند نشده آزاد هنوز کارگران . اماگرفت



 موافقت گرو در بافق معدن کارگران یآزاد تش؛یشکا از کارفرما انصراف رغم یعل

 .است زدی استان نیتام یشورا

 

۳۱۳۱/۳۲/۳۱ 

 کارگران یها خانواده تجمع ادامه :بافق یکارگر اعتصابات دوم دور شروع از روز نیهفتم

 .بافق از ژهیو گانی خروج احتمال/  یفرماندار مقابل در یبازداشت

 

۳۱۳۱/۳۲/۳۰  

 اعتصاب روز نیهشتم افت؛ی انیپا یساز یخصوص لغو یبرا دولت به کارگران مهلت

 یفرماندار مقابل تحصن از شب نیسوم  /  بافق کارگران

 دوم دور از روز نیهشتم در بافق آهن سنگ معدن یبازداشت کارگران یها خانواده»

 .«اند کرده تجمع یفرماندار مقابل همچنان معدن، نیا کارگر هزار ۵ حدود اعتصاب

۳۱۳۱/۳۲/۳۰ 

 کارگر ۳ بازداشت ادامه/  دهد یم گزارش نیمعترض به امشب کارگران ندهینما

 به زدی استان نیتام یشورا و بافق شهرستان نیتام یشورا امروز صبح از که یحال در»

 تا اند، داده جلسه لیتشک بافق آهن سنگ معدن یبازداشت کارگران یآزاد یبررس قصد

 .«ستین دست در یخبر کارگران نیا یآزاد از امروز ۵۲ ساعت

 

۳۱۳۱/۳۲/۳۵ 

 کارگر ۳ یآزاد در استاندار وعده خلف :داد خبر بافق آهن سنگ معدن کارگران ندهینما

 بافق معدن یبازداشت



 شده بازداشت کارگران یآزاد خبر بوده قرار گفت بافق آهن سنگ معدن کارگران ندهینما

 او یاسیس معاون و استاندار با چه هر روزید عصر از اما شود، اعالم شبید معدن نیا

 .است نگرفته یجواب گرفته، تماس

 

۳۱۳۱/۳۲/۳۵ 

 روز نینهم هب( وریشهر ۵ چهارشنبه)امروز صبح بافق سنگ معدن کارگران تحصن

 مقابل یبازداشت کارگران یها خانواده و کارگران از یشمار همزمان. شد وارد اش یمتوال

 .اند کرده تجمع یفرماندار

 

۳۱۳۱/۳۲/۳۵ 

 .رفتندینپذ را قهیوث دیق به یآزاد ،یبازداشت کارگران خانواده

 کارگران یها خانواده جمع به بافق آهن سنگ معدن کارگران از گرید یتعداد ش،یپ یساعات

 از شده بازداشت کارگران یها خانواده .وستندیپ شهرستان نیا یفرماندار مقابل در یبازداشت

 .دهند یم خبر شدگان بازداشت یبرا قهیوث تومان لونیم ۴۵۱ نییتع

۳۱۳۱/۳۲/۳۰ 

 کارگر ۶۳۳ از شیب بافق، معدن کارگران اعتراض دوم دور از یمتوال روز نیدوازدهم در

 .کردند تجمع یفرماندار مقابل یبازداشت کارگران یها خانواده همراه به معدن نیا

 لغو خواستار، شده بازداشت کارگران از تیحما در ییشعارها دادن سر با کنندگان تحصن

 .هستند کارگران همه یآزاد و معدن یساز یخصوص

 کارگران خی آب و قند ،یچا است کرده اعالم بافق آهن سنگ معدن یعموم روابط»

 .«شود یم قطع امروز از را معدن در متحصن

 



۳۱۳۱/۳۲/۳۳ 

 کشنبهی)امروز صبح از بافق آهن سنگ معدن کارگر هزار ۵ حدود اعتراض که یحال در

 به معدن نیا کارگر ۷۱۱ از شیب ،است شده وارد یمتوال روز نیزدهمیس به( وریشهر ۳

 تجمع یفرماندار مقابل یمتوال روز نینهم یبرا یبازداشت کارگران یها خانواده همراه

 .بافق به دولت یتیامن ئتیه اعزام/  .اند کرده

 

۳۱۳۱/۳۲/۳۳ 

 :بافق انیمعدنچ اعتصاب از روز نیچهاردهم

 .نیتأم یشورا جلسه جهینت یب انیپا/  شد منوط اعتصاب اتمام به بافق کارگران یآزاد

 یها خانواده همراه به بافق آهن سنگ معدن کارگر هزار ۹ حدود شب،ید جلسه با همزمان

 .بودند کرده تجمع یفرماندار مقابل شده بازداشت کارگر ۲

 :بافق کارگر ۲ بازداشت به یا اژه پاسخ

 .کند یم برخورد «بندند یم ابانیخ» که یکارگران با هیقضائ قوه

 

۳۱۳۱/۳۲/۳۳ 

 بافق؛ انیمعدنچ اعتصاب از روز نیپانزدهم

 شد زدی یراه بافق معدن متحصن کارگران مطالبات ستیل با استاندار معاون

 امام کارگران، ندهینما حضور در بافق معدن شده بازداشت کارگران یها خانواده گذشته شب

 یها خواسته و مذاکره زدی استاندار یتیامن و یاسیس معاون با شهر یشورا یاعضا و جمعه

 .کردند اعالم مکتوب بصورت را خود

 



۳۱۳۱/۳۲/۳۶ 

 :بافق انیمعدنچ اعتصاب روز نیشانزدهم

 .اعتصاب خاتمه یبرا مذاکره/  شدند آزاد بافق آهن سنگ معدن یبازداشت کارگر دو

 بافق آهن سنگ معدن یبازداشت کارگر دو ،«کارگران نیحس ریام» و «یصبر یعل»

 معدن در زین شدگان بازداشت یها خانواده/  شدند آزاد( وریشهر ۵۵ شنبه سه)روزید

 یبازداشت کارگر ۱ یآزاد از بعد اعتصاب انیپا بر کارگران جمع در و اند شده حاضر

 .اند کرده دیتاک گرید

 

۳۱۳۱/۳۲/۳۶ 

 :یاعتصاب کارگران با امروز مذاکرات جینتا

 یساعات تا کارگران یآزاد احتمال/  شدند روشن روز ۳۲ از پس بافق معدن یها نیماش

 گرید

 حال نیع در اما اند کرده روشن را( dump truck  دامپتراک)معدن یها نیماش کارگران»

 آغاز بافق در یبازداشت کارگر ۱ حضور محض به و ظهر فتیش از را دیتول اند کرده دیتاک

 .«کرد خواهند

 

۳۱۳۱/۳۲/۳۶ 

 و  شده آزاد زدی «نیبر خلد» زندان از شیپ یقیدقا بافق آهن سنگ معدن یبازداشت کارگر ۱

 .اند شده بافق شهرستان یراه

 

************************************* 



 : ضمیمه

 و وضعیت کارگران پس از حادثه نگاهی به انفجار در چند معدن

 

 نفر ۰ ،یشمال الی معدن

 ریز یها تونل از یکی در انفجار وقوع ۳۵ سال ماه آبان ۷۲ شنبه سه روز بامداد ۴ ساعت

 محمد» ،«زاده  یمهد یعل» یها نام به انیمعدنچ از نفر هشت یشمال الی معدن ینیزم

 ابوالفضل» ،«انیمیرح لیاسماع»» ،«یرضوان رمضان» ،«باقرزاده جواد» ،«عابد

 ۷۴ اتفاق به حادثه انیقربان که شد عنوان آنرمان کشت، را «یغالم رسول» و «یخور

 شرکت» بازنشستگان به که «نینو نیآرو» یمانکاریپ شرکت یبرا خود گرید همکار

 .کردند یم کار دارد، تعلق «طبس سنگ ذغال

 در تینها  در و افتی خاتمه روز کی گذشت از پس نجات و امداد اتیعمل حادثه نیا دنبال به

 گاز با آن قیتلف متان، گار انتشار» را حادثه نیا وقوع لیدل یرسم ینهادها ماه ید ۱ خیتار

 شرکت ماندهیباق کارگر ۷۴ تینها   در اما کردند عنوان «دیمونواکس دیتول و دروژنیه

 مهیب صندوق به به یکاریب یمستمر افتیدر یبرا آنکه بدون نینو نیآرو یمانکاریپ

 .شدند کاریب معدن تیفعال توقف لیدل به شوند یمعرف یکاریب

 سال همان   ماه بهشتیارد در حادثه، از شیپ ماه چند که داد رخ یطیشرا در انفجار نیا

 را یمعدن واحد نیا بودن ناامن یطومار ارسال با یشمال الی معدن کارگران از یجمع

 .بودند داده اطالع

 

 نفر ۱ پودنه، چشمه معدن

 پودنه، چشمه سنگ ذغال معدن در انفجار وقوع ۳۷ سال اسفند اول روز صبح ۵۵ ساعت

 را «یاسالم نیحس» و «یمحمد نیحس» ،«یصادق محمدرضا» یها نام به یمعدنچ سه

 زمان که یخبر بنابر شدند، یگرفتگ گاز دچار گرید نفر ۱ و یزخم یمعدنچ چهار کشت،

 چشمه معدن یکار یها فتیش مجموع در شاغل کارگران شمار شد مخابره حادثه وقوع

 معدن یها کارگاه از یکی حادثه روز در آنکه لیدل به اما ،دیرس یم نفر ۹۵۱ تا پودنه

 .داشتند حضور معدن در کارگران از یکم تعداد انفجار زمان در بود شده لیتعط

 چشمه کارگران یصنف ندهینما «یهمت یمهد» که یاطالعات بنابر انفجار نیا از بعد روز دو

 یها دستگاه از چکدامیه یمعدن واحد نیا در که شد مشخص داد قرار لنایا اریاخت در پودنه



 کارگران آن بر عالوه و نبودند یا استفاده قابل تیوضع در ساز ژنیاکس و گاز سنجش

 .دادند یم انجام یدست هیتخل یها دستگاه لهیوس به را معدن یهوا هیتهو اتیعمل یمعدنچ

 یخودرو تنها و ماریب حمل ویلوکوموت یخراب به اشاره با حال نیع در یصنف مقام نیا

 کی انفجار وقوع از بعد نجات امکانات فقدان لیدل به بود گفته معدن در موجود آمبوالنس

 در حادثه انیقربان به کمک یبرا مجاور معادن از یکی از نجات گروه تا دیکش طول ساعت

 .شود حاضر پودنه چشمه معدن

 یبرا تنها معدن یانسان یروین مانکاریپ و کارگاه سییر رعامل،یمد حادثه نیا یپ در هرچند

 شاغل یمعدنچ ۷۳۱ نیا تینها   در اما ،شدند بازداشتگاه یراه یدادستان دستور با روز چند

 را شان شغل نو سال شب آستانه در کار طیشرا بودن امن نا لیدل به که بودند پودنه چشمه در

 ۱۱ مورد در. شدند یمعرف یکاریب مهیب صندوق به یمقرر افتیدر یبرا و دادند دست از

 یمنیا زاتیتجه یبازساز و زیتجه به کارفرما استخدام در شد قرار زین ماندهیباق کارگر

 .شوند مشغول معدن

 یفن شناسان کار یرا مطابق زین بازماندگان یها خانواده و مجروح کارگران مورد در

 بروز در درصد ۷۱ و ۵۱،۹۱ بیترت به کارگاه سیرئ و رعاملیمد مانکار،یپ: یدادگستر

 هید یمتوف هر خانواده به تا شد مقرر و شدند شناخته مقصر ماه اسفند کمی روز انفجار

 .شود پرداخت

 یا هیانیب انتشار با «رانیا معدن خانه» پودنه، چشمه معدن انفجار حادثه گرماگرم در اگرچه

 وقوع از تاثر ابراز ضمن بود دهیرس کشور یخصوص معدن ۷۷ انیکارفرما امضا به که

 اما داد هشدار کشور ذغالسنگ معادن منیا ریغ و خطرناک تیوضع به نسبت حادثه نیا

 لیدل به که بود پودنه چشمه معدن کارگران یصنف ندهینما ،یهمت یمهد نیا تینها   در

 و همسر داشتن وجود با ۳۹ سال خرداد ۵۲ در بود داده قرار لنایا اریاخت در که یاطالعات

 .شد کار ترک و یصنف سمت از استعفا به مجبور فرزند سه

 

 نفر ۵ ،یخرگوش قلعه معدن

 تیگران سنگ معدن در یانفجار وقوع 3131 سال رماهیت ۵۱ دوشنبه روز ظهر یحوال

 به انیمعدنچ از نفر ۵ روز ۵۱ مدت ظرف تا باعثشد اردکان «یخرگوش قلعه» قرمز

 و «ینیحس سجاد دیس» ،«یچمزر یعل» ،«یادگاری باقر» ،«یمحمد محمدرضا» یها نام

 .بدهند دست از را خود جان بودند، زنجان یاهال از یهمگ که «نژاد یمراد نیحس»

 رامونیپ رماهیت ۵۲ روز در زدی یاجتماع رفاه و کار تعاون، ریمد «یاحیر نیحس محمد»

 خارج یبرا دوشنبه روز ظهر کارگران از یشمار: بود گفته لنایا به حادثه نیا وقوع لیدل



 یکی که بودند شده معدن منفجره مواد انبار وارد( باتون)یانفجار یها سهیک انتقال و کردن

 انداخت فسفر یها محموله از یکی یرو را گارشیس ته همکارانش هشدار رغم یعل آنان از

 .است شده انفجار وقوع به منجر تینها   در که

 شدند یمعرف انفجار عامل ینوع به شده کشته کارگران ،یدولت مقام نیا اظهارات با هرچند

 ۹۱ خیتار در اردکان یاتشنشان سازمان مسئول «نیدادآفر نیحس» یوگو برگفت بنا اما

 ییدهایترد اند بوده مقصر حاثه نیا بروز در یقربان کارگران نکهیا در گرفت، انجام رماهیت

 حضور انفجار محل در کارشناس عنوان به انفجار نیا از بعد خود که نیدادآفر. شد جادیا

 حادثه یکارشناس گزارش با متناقض را شهود توسط شده ثبت یرسم اظهارات است داشته

 حادثه وقوع زمان در موجود اطالعات حسب» نکهیا انیباب گو گفت نیا در و داده صیتشخ

 ینگهدار معدن انبار در ازین مورد یانفجار یها سهیک بر مازاد زا اتش مواد لوگرمیک ۲۱

 است، ممنوع معادن باتون انبار دار آتشزا مواد ینگهدار قانون مطابق: بود گفته ،«شدند یم

 و منتقل محل به یانتظام عوامل توسط ازین اندازه به دیبا زین استفاده مورد یانفجار مواد

 .شود امحا یانتظام عوامل توسط همزمان دیبا زین آن مازاد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


