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 کارگر معدن بافق یـزد  ٥٠٠٠ 
ــور در اعــتــراض و  ٢٩ از    شـھــری

کارگران میگویند  .  مبارزه ھستند 
ـیـد بـه   تا ھمکاران ما را آزاد نکـن
ـم داد  . اعتراض خود ادامه خـواھـی
  ١٨ در این معدن حکـم بـازداشـت  

کارگر داده شده است و ھم اکنون  
ـر و زنـدانـی  ٧   نفر از آنان دستـگـی

دو نفر از ایـن کـارگـران  .  شده اند 
به اسامی امیر حسین کارگران و  

ــی صــبــری در    مــرداد  ٢٨ عــل
 نفر دیـگـرشـان  ٥ دستگیر شدند و  
  ١  نیمه شـب  ٢ در حوالی ساعت  

  ١٣ .   شھریور بـازداشـت شـده انـد 
نفر دیگر از کـارگـران کـه حـکـم  

ــاه   ــد در پــن ــازداشــت دارن   ٥٠٠٠ ب
کارگر در معدن در تـحـصـن بسـر  

 .میبرند 
ـنـجـمـیـن روز  ١  روز    شھریور در پ

تحصن اعتراضی ایـن کـارگـران،  
ھــای    در اقـدامـی جـالـب خـانـواده 

کارگران بازداشت شده این مـعـدن  

ـنـد و   به اعتراض کارگران پیـوسـت
در مقابل دفتر کارفرمـا تـحـصـن  
کرده و  اجازه خروج کـارفـرمـا از  

ـــدادنـــد  ـی ـــمــ ـرش را ن ـتــ ایـــن  .  دفــ
اعتراضـات درحـالـی اسـت  کـه  
ـیـز در مـحـل   ـتـظـامـی ن نیروی ان

 .مستقر است 
زیر فشار این تجمع، مدیر عـامـل  
این معدن ناگزیر در جمع خـانـواده  
و کارگران معترض حاضر شـده و  
اعالم داشت که شکایت خـود را  
ـیـب   ـق پس گرفته و امکان منع تع
و آزادی کـارگـران بـازداشـتـی را  

او بـعـداظـھـر  .  کـرد .  فراھم خواھد 
ـروی   ـی این روز ھمراه با مامـوران ن

انتظامی محـل کـار خـود را بـه  
مقصد فـرمـانـداری بـافـق تـرک  

ــواده ھـا و جـمــعـی از  .  کـرد  خـان
ـــــه   ـرای ادام ــــ ـران ب کـــــارگــــ
اعتراضاتشان به مقابل فرمانداری  

 . رفته و آنجا به تحصن نشستند 
موضوع در تمـام شـھـر انـعـکـاس  

بعد از ظھـر ایـن روز  .  یافته است 
عسـکــری مــدیــر عــامــل مــعــدن  
ناگزیر به حضور در جـمـع تـجـمـع  
کنندگان معترض شده و قـول داد  
ــارگــران   ــکــان آزادی ک کــه ام

امـا  .  بازداشت شده را فراھم کـنـد 
ـر   کارگران و خانواده ھای دستـگـی

ـم   در ھفته گذشته شاھـد بـودی
که مـجـددا اعـتـصـاب کـارگـران  
ــه   ــافــق در اعــتــراض ب مــعــدن ب
دستگیـری ھـمـکـارانشـان شـکـل  
ــواده   ـبـار خـان ـن گـرفـتـه اسـت و ای
ــق   ــاف کــارگــران و کــل شــھــر ب
یکپارچه در این اعتـراض دخـالـت  
دارند و در عـیـن حـال از سـوی  
ـرھـای دیـگـر از فسـاد   دیگر خـب

 .عمیق حکومت منتشر شده است 
ـری مـعـاون اول   اسحاق جـھـانـگـی

درباره اقدام یـک مـقـام  " روحانی،  
دولتی در ثبـت یـکـی از مـعـادن  
آھن کشور به نام ھمسر خـود، بـه  
ستاد ھماھنگی مبارزه با مـفـاسـد  
اقتصادی دسـتـور داد کـه دربـاره  
ـیـق   این موضوع بـه سـرعـت تـحـق

این شخص کـه یـکـی از  ."   کند 
ـیـددار " مدیران   اسـت، نـه  "  شیخ کـل

نامش معلوم است نه معدنـی کـه  
ــده شــده،   ــاال کشــی ــن وســط ب ای

این آخرین شاھکار  .  مشخص است 
ـیـسـت،   از غارتگـری حـکـومـت ن
ـتـه   جناب مـعـاون اول روز اول ھـف
ـقـش   وعده داده بـود کـه بـزودی ن
ــان   ــری دولــت احــمــدی نــژاد در ج
سقوط ارزش ریال در مـقـابـل دالر  
که در واقع سقـوط زنـدگـی تـوده  
رحـمـتـکـش مـردم  را بـه ھـمــراه  
داشته، روشن میسـازد و اسـامـی  
کسانی که از ایـن طـریـق یـک  
ـتـی بـه جـیـب   شبه ثروتی ھـنـگـف

ــد کــرد  ــد افشــا خــواھــن در  .  زدن

  کارگر بافق یزد ٥٠٠٠تحصن 
 یک اتفاق سیاسی مھم 

 شھال دانشفر 

اقتصاد سکوالریزه یا اقتصاد 
 غارتگری و اعتصاب کارگری

 یاشار سھندی 

 کارگرشاغل زیر خط فقرتا میلیون ٨از
 !بدون شناسنامه کارگر میلیون٥

      محمد شکوھی 
 نکات مھم اعتصاب کارگران معدن بافق

        نسان نودینیان 

 گزارش، عکس و اطالعیه
 در باره اعتصاب 

 کارگران معدن بافق
 ٨            صفحه  

 یادداشتھای کوتاه
 مردم حق دارند نگران باشند 

 ٦     صفحه           محمدرضا پویا 

 اخبار کارگری
 ١٢          صفحه  

 ٥            صفحه  

 ٣            صفحه  

 ١١   صفحه  

 ٧    صفحه  
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری
 محمدرضا پويا: سردبير

mohammadreza.pooya@gmail.com 
 ھيئت  تحريريه

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 داوود رفاھی
dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوھی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 مرتضی فاتح
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 نسان نودینیان
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 مرکزی 
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 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد
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شدگان گوششان به قـول و وعـده  
بدھکار نیست و خـواسـتـار آزادی  

ـیـب  .  فوری آنان ھستند  ـرت بـدیـن ت
خانواده ھا و جمعـی از کـارگـران  
مـعـدن بـافـق و مـردم ایـن شـھــر  
ــل فــرمــانــداری   ــاب ــه در مــق ــان شــب
متحصن شده و در آنجا شب را به  

 . صبح رساندند 
ـراض   ـتــ ـــن اعــ ـی ــ ـن ـر چــ ـرابــ ــ در ب
قدرتمندی ھمه مقامـات شـھـر و  
معدن بافق یزد در تـالـشـنـد کـه  

ــنــد  ــر ایــن  .  فضــا را آرام کــن ــب خ
ـتـی   اعتراض در صـدر اخـبـار دول

ھمزمان با تجمـع  . قرار گرفته است 
در مـقـابـل فـرمـانـداری، شـورای  
تامین شھرستان بـافـق بـا حضـور  
محمد رضا صباغیان تحت عنوان  
نماینده کارگران جلسه ای برگـزار  

و صباغیان  بعد از جلسـه  .  کردند 
ـرض   به جمع تجمع کنندگان مـعـت
رفته و اعالم کرده بود که آزادی  
ـم   کارگران زندانی در گـرو تصـمـی
شورای تامین شھرستان باق اسـت  

ـیـجـه آن بـه  ٤ و روز   ـت  شـھـریـور ن
امـا  .  کارگـران گـزارش مـیـشـود 

ــــــواده   ـران و خــــــان کــــــارگـــــ
دستگیرشدگان اعالم کـردنـد کـه  
تا  آزادی دستگیر شدگان و لـغـو  
احکام صادر شده بازداشت ھا، بـه  
اعتراضشان ادامه میدھـنـد و روز  

 شھریور نیز اعتـراض کـارگـران  ٢ 
ـر   بافق یزد و خانواده ھای دستـگـی

 . شدگان ادامه یافت 
بدین ترتیب ھمه مقامات شھر در  
حال تشکیل جلسه و تالشنـد کـه  

ـنـد  کـارفـرمـا و  .  فضا را آرام کـن
ــا در   ــاس ــی اس ــات دولــت ــام مــق

 روزه  ٣٩ انتقامگیری از اعتصاب  
ـبـھـشـت   کارگران بافق یزد در اردی
ماه که بطور واقـعـی شـکـسـتـی  
ــه ایــن   ــھــا بــود، دســت ب بــرای آن

امـا در مـقـابـل  .  تعرضات زده اند 
ـــاده انـــد  ـت ـران ایســ . آن، کـــارگــ

 کـارگـر  ٥٠٠٠ مبارزات قدرتمـنـد 
بافق یـزد و خـانـواده ھـایشـان در  
مقابل آنھا  شھـر را بـه جـنـب و  

ــارازت  .  جــوش درآورده اســت  مــب
کارگران بافق یزد دیـگـر مـبـارزه  

ای محدود به خود ایـن مـعـدن و  
ــســت  ــه  .  ایــن شــھــر نــی ــکــه ب ــل ب

قدرتنمـایـی کـارگـری در سـطـح  
جامعه  تبدیل شده کـه راه نشـان  

ـبـار مـبـارزات  .  میدھد  به این اعـت
امروز، کـارفـرمـایـان و مـقـامـات  
دولتی را در مقابل قبول شکـسـت  

 .بزرگتری قرار داده است 
 

دور دوم اعتراضات 
کارگران بافق یزد 

 چگونه آغاز شد
ــران   ــراضــات کــارگ  دور دوم اعــت
بافق یـزد در عـکـس الـعـمـل بـه  
بازداشت دو نفر از ھمکارانشان در  

 مرداد ماه و حـکـم بـازداشـت  ٢٨ 
 نفر از کـارگـران ایـن مـعـدن  ١٨ 

علت ایـن بـازداشـتـھـا،   .  شروع شد 

ــد  ٣٩  ــمــن ــدرت  روز اعــتــراض ق
ــزد در   ــافــق ی کــارگــران مــعــدن ب

  ٢٧ اردیبھشت ماه است  کـه از  
 تیر ادامـه  ٤ اردیبھشت شروع و تا  

ـراضـی کـه از آن بـه  .  یافت  اعـت
ــکــی از طــوالنــی  ــوان ی تــریــن    عــن

اعتراضات کارگری در دو دھـه  
ـراض  .  اخیر یاد میشود  شـروع اعـت

ــزد در   ــافــق ی کــارگــران مــعــدن ب
  ٢٨/٥ اردیبھشت ماه به فـروش   

درصد از سھام معدن در فـرابـورس  
ـرای   ـرا مـقـدمـه ای ب بود کـه آن
بیکارسازی ھا و کـاھـش سـطـح  
ـنـد  . دستمزدھای خودشان میدانست

خصوصا اینکه بیشتر قراردادھـای  
کارگران این معدن موقت است و  

ــه   ــدن ب ــع ــام م ــھ ــردن س ــا ســپ ب
ـیـت شـغـلـی   پیمانکاران، ھیچ امن
. ای برای آنھا باقی نـمـی مـانـد 

اتفاقی که سی و چند سال اسـت  
ـم اسـالمـی   در طول حاکمیت رژی
ـیـدی روی   در مراکز مختلف تـول
ــم   ــیــجــه آن تــھــاج ــت داده  و در ن
وسیعی به زندگی  و مـعـیـشـت  

 . کارگران شده است 
ـــارزه  ٣٩  ـراض و مــب ــ  روز اعــت

قدرتمند اردیبھشت مـاه کـارگـران  
بافق یزد با اعـالم  لـغـو مـوقـت  
خصوصی سازی مـعـدن و وعـده  
ـبـات   دولت مبنی بر تحـقـق مـطـال

 تیر ماه پایان  ٤ کارگران در تاریخ  
یافت و کارگران با اولتیماتـوم دو  
ـرای اجـرای   ماھه ای به دولـت ب
تعھدات خود، به اعـتـصـاب خـود  

خاتمه دادند و سر کارشان حـاضـر  
ـیـت کـارگـران،   .  شدند  ـق ایـن مـوف

ــاسـی بــرای   یـک شـکــســت ســی
اکنون که  .  حکومت اسالمی بود 

آب ھا از آسـیـاب افـتـاده اسـت،  
کارفرمایان و مقامـات دولـت در  
ھمدستی باھم تالش کـردنـد کـه  
با یورشی دوباره به این کـارگـران  
به خیال خود، آنھـا را سـرجـایشـان  

بویژه اینکه پشت داستان  .  بنشانند 
فروش سـھـام ایـن مـعـدن پـولـھـا  
خوابیده است کـه گـذشـتـن از آن  
برای مقامات درگیر ساده نیـسـت  
ـراضـات   و این چنین بود کـه اعـت

 .  از سرگرفته شد 
 

ـر کـار دولـت   «علی ربیعـی » وزی
 مـرداد بـه  ٢٣ روحانی در تـاریـخ  

شھرستان بافق رفت و با مقامـات  
ــت و   ــف کــارخــانــه و دول ــل مــخــت
ـنـدگـان شـوراھـای اسـالمـی   نمای

او در حالی کـه در  .  گفتگو کرد 
  ٥ مورد اعتراضات اردیھبشت ماه  

ھزار کـارگـر ایـن مـعـدن از ایـن  
ــن   ــت کــرد کــه اگــر ای صــحــب

 روز ھـم ادامـه  ٣٣٩ اعتراضـات  
پیدا میکرد، اجازه نمیدادم مـویـی  

امـا در   !!!  از سر کارگر کم شود، 
ـرار   ــ ـــا ق ـف ـــســـاتشـــان در خــ ـل جــ

در  .  مدارھایشان را گذاشته بودنـد 
نتیجه یک ھفته بعد از بازگشـت  
او، دستگیری کارگران شروع شـد  

امـا  .  و دو کارگر بازداشت شـدنـد 
کارگران با عکس العملی سـریـع،  
ـر   کارفرمایان و دولت را غافـلـگـی

در پی این دستگیریھا، از  .  کردند 
ــت   ــب  ١٠ ســاع  مــرداد  ٢٨  ش

کارگران بافق یزد در اعتراض بـه  
ـیـد را   بازداشت ھـمـکـارانشـان تـول
مـتـوقـف کـرده و دسـت از کــار  

ـیـز  ١٦ . کشیدند   کارگـر دیـگـر ن
ـرار   که در لیست بـازداشـت ھـا ق
داشتند  پس از اطـالع از صـدور  

 . حکم خود به معدن پناه آوردند 
تالش برای درھم شکسـتـن صـف  

در  .  متحـد کـارگـران شـروع شـد 
 مـرداد مـیـان  ٢٩ مذاکـرات روز  

پلیس و نماینـده کـارگـران، پـایـان  
اعتراض کارگران بـه لـغـو حـکـم  

 کـارگـر مـنـوط  ١٨ بازداشت ھر  
ـروی   ـی شد و جـانشـیـن فـرمـانـده ن
انتظامی یزد تلویحـا بـا خـواسـتـه  

اما ھمـه  .  کارگران موافقت کرد  
ـبـود  ـیـش ن فـردای  .  اینھا فریبی ب

آنروز ماموران یگان ویژه در معدن  
کـارگـران مـعـدن  .  مستقـر شـدنـد 

بافق یزد نیز با ھوشیاری تمام بـه  
تحصن خود ادامه دادند و تـوطـئـه  
ای که با شرکت علی ربیعـی و  
نیروی انتظامی و مقامـات شـھـر  
ـر   و کارفرما چیده شده بود نقش ب

ــردنــد  ــروی  ٣٠ .  آب ک ــی  مــرداد ن
انتظامی ناگزیر به تـرک مـعـدن  

اکـنـون مـبـارزات  .  بافق یـزد شـد 
ــافــق یــزد و   ــران مــعــدن ب کــارگ
خانواده ھای دستگیرشـدگـان ایـن  

 .معدن ادامه دارد 
 

خواستھای کارگران 
معدن بافق یزد، خواست 
ھای کل مردم این شھر 

 است
مبارزات کارگران بافق یزد دامنـه  
اش به شرکت خـانـواده ھـا و بـه  
ــشــود  ــده مــی ــی ــج مــردم کش ــدری . ت

عالوه بر خواست آزادی کـارگـران  
دستگیر شده، کارگران این مـعـدن  
ـبـات   ھمچنین پیگیر دیگـر مـطـال

ــد  ــن ــن  .  خــود ھســت ــه ای ــمــل از ج
کارگـران خـواسـتـار لـغـو کـامـل  
خصوصی سازیھا و ایمنی شغلـی  

ـر  .  خود ھستند  خواستار تغییر مـدی
عامل معدن و پایـان یـافـتـن ایـن  
دسیسته ھا و تضمین راه انـدازی  

ھای جـوار    و تامین بودجه کارخانه 
ــر کــارخــانــه  ــی ھــای    مــعــدنــی نــظ

ــنــگ آھــن و فــوالد   فــرآوری س
ــد  ــن ــت در عــیــن حــال  .  ســازی ھس

کارگران خواسـتـار  گـاز کشـی  
این شھرستان و دو بانده شدن جـاده  

 .یزد ھستند  -بافق  
بدین ترتیب کارگران معـدن دارنـد  
با خواستھای کـل ایـن شـھـر بـه  

ـنـکـه  .  جلو می آینـد  خصـوصـا ای
  ٥٠ شھرستان بافق یزد با بیش از  
ھـای    ھزار جمعـیـت از شـھـرسـتـان 

ـنـھـا راه   بسیار مـحـروم اسـت و ت
ارتــزاق و امــرار مــعــاش بــخــش  
عظیمی از مردم این شـھـر از راه  

خصـوصـی  .  استخراج معدن اسـت 
سـازیـھـا و مـتـعـاقـب آن تـعـدیـل  
نیروی انسانـی در مـعـدن بـافـق،  
ـیـکـاران   مردم این شھر را با خیل ب

ــســازد  ــی ــر  .  روبــرو م مســالــه دیــگ
ــن   ــی ای صـدمــات مــحــیـط زیســت

در شـھـر بـافـق نـه  .   معدن است 
تنھا کارگرانی که در معدن کار  
میکنند،  بلکـه مـردم ایـن شـھـر  
ــن   ـری ـیـه ت بـخـاطـر عـدم وجــود اول
استانداردھای بھداشتی در مـعـدن  
در خطر بیـمـاریـھـای خـطـرنـاکـی  
ـره   چون ھپاتیـت و سـرطـان و غـی

  کارگر بافق یزد یک اتفاق سیاسی مھم ٥٠٠٠تحصن 
 ١  از صفحه  

 

مبارزات کارگران بافق یزد دامنھ اش بھ شرکت  
عالوه  .  خانواده ھا و بھ تدریج مردم کشیده میشود 

بر خواست آزادی کارگران دستگیر شده، کارگران  
. این معدن ھمچنین پیگیر دیگر مطالبات خود ھستند 

از جملھ این کارگران خواستار لغو کامل  
. خصوصی سازیھا و ایمنی شغلی خود ھستند 

خواستار تغییر مدیر عامل معدن و پایان یافتن این  
و تضمین راه اندازی و تامین بودجھ  دسیستھ ھا  

ھای    ھای جوار معدنی نظیر کارخانھ   کارخانھ 
در عین  .  فرآوری سنگ آھن و فوالد سازی ھستند 

حال کارگران خواستار  گاز کشی این شھرستان و  
 .یزد ھستند  -دو بانده شدن جاده بافق  
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ــد  ــرار دارن ــرو بــرقــراری  .  ق ــن از ای
ـبـول ایـمـنـی   استانداردھای قابل ق
محیط کار در معدن و در محیط  
زیسـت مـردم، مســالـه ای مــھــم  
برای کارگران مـعـدن بـافـق یـزد  

 .ومردم این شھر است 
از اینرو  خـواسـتـھـای کـارگـران  
معـدن بـافـق یـزد و بـویـژه طـرح  
خواستھایی چون کشیدن گاز بـه  
این شھرستان و دو بانده شدن جـاده  

ـره خـواسـتـھـای    -بافق   یزد و غـی
طـرح  .  ھمه مردم ایـن شـھـر اسـت 

این خواستھا از سـوی کـارگـران  
در عمل  مـبـارزه کـارگـران ایـن  
معدن را  به مردم ایـن شـھـر دارد  
وصل میکند و این اتفاق سیاسـی  
ـر کـل   ـراب مھمی است کـه  در ب

 .جنبش کارگری راه نشان میدھد 
ــارزه   ــب ــروز م ــار ام ــب ــت ــه ایــن اع ب
کارگران بافق یـزد از سـطـح ایـن  

ـر اسـت  دامـنـه  .  معدن بسیار فـرات
ـرد و   اش دارد کل شھر را مـیـگـی
بــطــور واقــعــی ایــن خــود یــک  
ــش   ــھــم بــرای جــنــب ــاورد م دســت

 . کارگری است 
 

 کارگران معدن بافق 
 یزد کجا ایستاده اند

 اعتراض قدرتمند کارگران بـافـق  
یزد و اقدام شجاعانه خانواده ھای  
ـر   ـراب کارگران بازداشـت شـده در ب
ھمه کارگران و کـل جـامـعـه راه  

کارگر بـافـق  ٥٠٠٠ . نشان میدھد 
یزد، در کنار خـانـواده ھـایشـان و  
ـنـد،   در کنار مردم این شھر میتـوان
تشکیل دھـنـدگـان یـک جـبـھـه  
ـرای آزادی ھـمـه   بزرگ مبارزه ب
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن

ـرویـی،  .  سیاسی باشد  ـی با چنین ن
ـنـد   ـتـوان ـنـھـا مـی این کارگران نه ت
خواستار آزادی ھمکاران بازداشـت  
ـنـد   ـتـوان شده خود شوند،  بلکه مـی
فریاد رسای کارگر زنـدانـی آزاد  
باید گردد، زندانـی سـیـاسـی آزاد  
باید گردد را سر دھند و به یـک  
ـرای آزادی ھـمـه   سنـگـر مـھـم ب

 . کارگران زندانی تبدیل شوند 
از سوی دیـگـر کـارگـران مـعـدن  
بافق یزد خواستھای مھم دیگـری  
ـرای   دارند که بھترین مـوقـعـیـت ب
ــب   ــدن مــھــر خــود و طــل کــوبــی

امـروز کـارگـران مـعـدن  .  آنھاست 
بافق یزد نه تنھا میتوانند جـلـوی  

خصــــوصــــی ســــازی ھــــا و  
ـلـکـه   ـرنـد ب بیکارسازی ھا را بگی
میتوانند خواھان رسمی شدن تمـام  

میتوانند بـه  .  قرار دادھایشان شوند 
ــراض بــرای خــواســت   صــف اعــت
ـیـونـدنـد و   ـپ افزایش دسـتـمـزدھـا ب
ـم افـزایـش فـوری   خواست مستقی
ــد  ــن ــزدھــا را اعــالم کــن ــم . دســت

ـرار فـوری   ـرق میتوانند خواسـتـار ب
ـبـول ایـمـنـی   استانداردھای قابل ق

 . محیط کار شوند  
ـرداشـتـن   یک شـرط مـھـم گـام ب
کارگران معدن بافق یزد به جلو و  
طرح خواسـتـھـای فـوری ھـمـیـن  
ــحــد   ــظ صــف مــت امـروزشــان، حـف

الزمه آن نیـز  .  مبارزاتی شان است 
متکی بودن به مجمـع عـمـومـی  
کارگری یعنی ظرفی کـه ھـمـه  

ــن   ــم  ٥٠٠٠ ای  کــارگــر را دور ھ
ـنـد   ـتـوان ـنـطـریـق ب نگاھدارد و از ای
ـنـد و   ـری جـمـع کـن ـم گـی تصمـی

به ایـن لـحـاظ  . قدرتمند جلو روند 
تجربه کارگران پروفیل ساوه درس  
آموزنده برای کارگران بافق یزد و  

ــران  .  ھــمــه کــارگــران دارد  کــارگ
پروفیل ساوه در کـوران مـبـارزات  
اخیری که داشتند اعـالم کـردنـد  

ـقـه  ٤٥ که ھر ماه به مـدت   ـی  دق
مجمع عمومی خود را تشـکـیـل  

ـنـکـه مسـالـه  .  خواھند داد  بدون ای
خاصی پیـش آمـده بـاشـد و ایـن  
کار را میکننـد تـا از آن طـریـق  
صف خود را متحد نگـاھـدارنـد و   
ـبـاتشـان   پیگیر خواستـھـا و مـطـال

ـم مـھـمـی اسـت  .  باشد  این تصمـی
که در برابر کارگران معدن بـافـق  
ـیـز   یزد نیز قرار دارد و انـجـام آن ن

این گامی  .  ممکن و عملی است 
ــرای مــتــشــکــل شــدن   واقــعــی ب

باید ایـن  .  کارگران در محل است 
ـرای کـارگـران   گام را برداشت و ب
ـم   معدن بافق یزد اتخاذ این تصـمـی

 . حیاتی است 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

  ۵٠٠٠ اعتصاب و تحصن  
کارگر معدن بافق بھ ھشتمین  
ت  ده اس ی ود رس . روز خ

ران   ارگ ای ک واده ھ ان خ
دستگیر شده سومین روز  
ر   ت س ن را پش ص ح ت
میگذارند و اعالم کرده اند تا  
ھ   ران ب ارگ ھ ک ی ل آزادی ک

م  طیف  .  تحصن ادامھ میدھی
ردم   رده ای از م ت گس
زحکمتکش بافق با شرکت  
ا   واده ھ ان ن خ ص ح در ت
ا   ان را ب ی ش گ ت س ب م ھ
ی و   اب ص ت ران اع ارگ ک

خانواده ھای کارگران اعالم  
کارگران زندانی نیز  .  میکنند 

متحدانھ مقامات را تحت  
در مقابل  .  فشار قرار داده اند 
ھ آزادی   ع ای ر  ٨ ش ارگ  ک

 نفر کارگر  ٩ زندانی، ھر  
زندانی اعالم کردند کھ زیر  
م نمیرویم و   بار این تصمی

 . ھمھ را باید آزاد کنید 
اعتصاب کارگران، تحصن  
خانواده ھا و ھمبستگی مردم  
اد   ع ان اب ا چن ھ ا آن ر ب ھ ش
گسترده و قدرتمندی یافتھ  
ای   مام تالش ھ است کھ ت
ای   ان ھ ت و ارگ وم ک ح
مختلف آن را ناکام گذاشتھ  

ھ  . است  گارد ویژه شان را ب
ا   ا ب د ام ادن ت رس دن ف ع م
گسترش اعتراض کارگران  
واند   و مردم و بدون اینکھ بت
ھ   ی دامی عل رین اق کت کوچ

کارگران بکند با سرافکندگی  
آنرا از معدن و بعد از شھر  

د  کارگران را  .  خارج کردن
ان   ایش ھ ھ ان ھ در خ ان ب ش
دستگیر کردند اما خانواده ھا  

از  .  بھ تحصن دست زدند 
استانداری و فرمانداری تا  
امام جمعھ و مقامات دیگری  
مشغول تالش برای عقب  
د اما   ن راندن کارگران ھست
حتی جرات تھدید کارگران  

مجیز کارگران  . را ھم ندارند 
نھ  . را میگویند تا وقت بخرند 

جرات اجرای طرح ھای  

خود را دارند و نھ جرات  
میدانند کھ عقب  . عقب نشینی 

ک   ھا، ی نی صریح آن نشی
رای   زرگ ب روزی ب ی پ
کارگران و مردم و تودھنی  
ای   ھ ان رای ارگ ی ب زرگ ب
مختلف حکومت خواھد بود  
و خون تازه ای در جنبش  
کارگری در سراسر کشور  

 . جاری خواھد کرد 
 

حزب کمونیست کارگری بھ  
کارگران و خانواده ھایشان و  
ش و   ت م ک ردم زح ھ م ب
معترض شھر بافق درود  
میفرستد و بار دیگر تاکید  
میکند کھ قدرت شما توان  
عقب راندن کامل حکومت  
از طرح خصوصی سازی  
و بیکارسازی کارگران را  

قدرت متحد شما این  .  دارد 

امکان را دارد کھ عزیزان  
ھ   بازداشتی را بدون ھر گون
و   وثیقھ ای آزاد کند و جل
ھا را   ھ آن ی پرونده سازی عل

رد  ی گ وان را  .  ب ن ت ا ای شم
ره   دی ت م ئ ی ھ ھ د ک داری
مفتخور و حکومتشان را  
وادار کنید کھ اقدامات الزم  
برای ایمنی معدن را انجام  

ھمبستگی پرشوری کھ  . دھند 
در سطح شھر شکل گرفتھ  
ھ   وان را ب ن ت ت ای اس
کارگران و مردم بافق میدھد  
کھ خواست ھای کارگران از  
افزایش دستمزد تا امنیت  
ھ و   م ی ل ب ی و مسائ ل غ ش
بازنشستگی و خواست ھای  
ھ   ر را ب ھ ردم ش اھی م رف

 . کرسی بنشانند 
 

حزب شما را فرامیخواند کھ  
مجمع عمومی تان را مرتب  
یھ خواست   تشکیل دھید، کل
د و   ی ن الم ک ان را اع ت ای ھ
یکپارچھ با مردم شھر برای  
ھا بھ مبارزه خود   تحقق آن

واده  .  ادامھ بدھید  یھ خان کل
ھای کارگران و مردم شھر  
را بھ پیوستن بھ این مبارزه  

ھ  .  تشویق کنید  د ب شما قادری
ھمھ خواست ھای فوری تان  
برسید، رفقای زندانی تان را  
ھ   آزاد کنید و حلقھ ھای گل ب
دازید و جشن   گردن آنھا بین
ان را   روزی ت ی زرگ پ ب
ان   زاران انس ا ھ راه ب م ھ
شریف در خیابانھای شھر  

 . بافق برپا کنید 
 

حزب کمونیست کارگری  
 ایران 

ور  ۴  ری ھ   ٢۶ ،  ١٣٩٣  ش
 ٢٠١۴ اوت  

 کارگران و مردم بافق ارگان ھای حکومت 
 ! را به مخمصه انداخته اند

تحصن خانواده ھا و ھمبستگی مردم صحنه 
 ! ھای باشکوھی از این مبارزه است

اعتصاب کارگران، تحصن خانواده ھا و 
ھمبستگی مردم شھر با آنھا چنان ابعاد 

گسترده و قدرتمندی یافته است که تمام 
تالش ھای حکومت و ارگان ھای مختلف 

 . آن را ناکام گذاشته است
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ــھــای   ــرگــزاری ــب ــر، خ ــگ خــبــری دی
سـیـد  " حکومت از شخصی به نام  
ـیـدی  نـام  "  حمید پورمحمد گل سف

ـرونـده   میبرند که نقش مھمی در پ
اختالس سه ھزار میلیارد تومانـی  
معروف داشته که تا حاال مـنـجـر  

ـر شـده؛  )  اعدام ( به قتل   ـف یـک ن
ـفـوذ   ـران بـا ن ایشان یکی از مـدی
ـیـز مـی   دولت حسن کلید سـاز ن

سایتھـای حـکـومـت او را  .  باشد 
میخوانند که ھـم  "  مرد پشت پرده " 

در دولت خاتمی و ھـم در دولـت  
ـریـن فــرد  " احـمـدی نـژاد   ـفـوذت ـرن پ

ـم بـانـکـی کشـور  بـوده و  "  سیسـت
... اکنون ھم ھمین نقش را دارد  

و بسیاری تبھـکـاریـھـای دیـگـر،  
کــه شــالــوده اســاســی اقــتــصــاد  
جــمــھــوری اســالمــی را شــکــل  

در یکی دو سال گذشـتـه  .  میدھد 
ــاردی   ـی ــل بـارھــا پــرونـده ھـای مـی
تومانی رو شده که اخـتـالس سـه  
ھزار میلیاردی، نمونـه کـوچـک  

ھمـه کـاربـدسـتـان  .   آن می باشد 
ــردن   ــرای ســاکــت ک حــکــومــت ب
ــه رو کــردن   ــد ب ــھــدی دیــگــری ت
ماجرایی میکنند که از دیـگـری  

ـیـسـت  .  میداننـد  اصـال ھـم الزم ن
تحصیالت عالیه داشته باشیـد تـا  
بتوان فھمید تنھا نتیجـه ای کـه  
ـتـوان   از اقتصاد این حکـومـت مـی
ـتـصـاد   گرفت این است که این اق

تـکـانـه  " غارتگـری اسـت و ایـن  
ـرای  )"  شوک (   عافیت بخشی ب

ــت   ـی ـل ـرای اق ـیـسـت امـا ب مـردم ن
حــاکــم، مــال انــدوزی بــی حــد  

 . وحصری را رقم زده است 
در این میان اما استاد اقتصاد در  
پاریس یعنی جناب فریدون خـاونـد  
مدعی شده که  تفکر اقتـصـادی  
حکومت اسالمی کـه بـه روایـت  

ـره نـــظـــام " ایشـــان   ھـــای    در زمــ
ـــن  ـرد   ســـاالر جـــای مـــی   دی ــ ـی "   گــ

: ایشان مـیـگـویـد !  سکوالریزه شده 
ھـای    در سـال ...  پایه گذاران نظام " 

شـان، تـالش    نخستیـن زمـامـداری 
و یا آنـچـه  ( کردند اقتصاد کشور  

) فھمیـدنـد   می  «اقتصاد »از کلمه  
ـردازان    گیری از نـظـریـه   را با الھام  پ

از محمـد  ( گرای غیر ایرانی    اسالم 
باقر صدر عراقی گرفته تـا سـیـد  

ــطــب مصــری  ــی  )  ق ــا ایــران و ی

سـازمـان  ...)  بھشتی، مـطـھـری ( 
استاد اصال اشاره نـکـرد  ..."  دھند 

که پایه گذار اصـلـی حـکـومـت  
ـر   ـتـصـاد را زی ـنـی، اق یعنی خمـی
ـنـای االغ مـعـرفـی کـرده بـود،   ب
ــط خــدا   ــق حــاال چــرا، ایــن را ف

بھر حال ایشـان در ادامـه  !  میداند 
در حـال حـاضـر  : " تاکید میکـنـد 

گفتمان ناظر بر تفکر و سـیـاسـت  
اقتصادی در تـھـران بـا آنـچـه در  
محافل کارشناسی و دانشگاھـی  
ـرو و آنـکـارا   ـی دھلی نو، ریـودوژان
. رایج است، تفاوت ماھـوی نـدارد 

این دسـتـاورد بـزرگ امـکـانـات  
بالقوه مھمی را برای پیشروی در  
ــه،   ــت ــی ــم مــدرن ــیــچ و خ ــر پ راه پ

ھای آینده و ھـمـراه    گشودن دروازه 
ـیـشـرو جـامـعــه   شـدن بـا بـخـش پ
ـرار   ـیـان ق ـران انسانی، در اختیـار ای

ایشان بـه زعـم خـودش  ."  دھد   می 
را مطرح میکـنـد  "  پرسش بزرگی " 
ـقـوه بـه  "  که چرا این امکانات بـال

 "شوند؟   واقعیت بدل نشده و نمی 
ــه   مــوانـع غــیــر  "  آقـای خــاونـد ب

اشاره میکند که مثـال  "  اقتصادی 
سیاست درسـت  " نتوانست بدرستی  

را اجرا کند و نیز  "  حذف یارانه ھا 
آوری    الزم بـه یـاد : " تاکید میکند 

ـیـمـه  ١٣٧٠ است که در دھه    و ن
ــه   ــدی،  ١٣٨٠ اول دھ ــورشــی  خ

گذاری اقتصادی ایران بـا    سیاست 
ـتـصـاددانـان و   تالش شماری از اق

ھای برجسته کشور بـه    تکنوکرات 
مـنـظـور ایشـان  (  راه درست افـتـاد 

بیکار سازی وسیعی که در ایـن  
ـیـز رواج   سالھا شکل گـرفـت و ن
ـرای   پدیده شرکتھای پیمانکاری ب
تامین نیروی انسانـی اسـت و در  
ـراردادھـای مـوقـت،   ـنـھـا ق پی ای

ـــد امضـــا و  ـی ــ ـف ) اســـت  ...  ســ
 .... «تعدیل اقتصادی »استراتژی  

ساله به ویـژه    ھای پنج   و نیز برنامه 
برنامه سـوم، مـحـورھـای اصـلـی  
برای بازسازی اقتصاد ایران را بـه  

ناکـام  (!) درستی شناسایی کردند 
ھــا از ھــمــان    مــانــدن ایــن تــالش 

ـتـصـادی » ـر اق مـنـشـا   «موانع غی
ــه آنــھــا اشــاره    مــی  ــرد کــه ب ــی گ

ــه از  ."   کــردیــم  ــان در ادام ایش
ـتـصـادی دولـت   ـم اق ـی تالشھای ت
روحانی تجلیل میکند و به موانـع  
ــی   ـتـصـادی دولـت روحـان ـر اق غـی
ـر   اشاره میکند و رفـع مـوانـع غـی

مدت، حل    در کوتاه " اقتصادی را   
ای و دستیابـی    نھایی پرونده ھسته 

ـر سـر آن،   به یک توافق نھایی ب
ــجــی   ــدری کــه راه را بــر رفــع ت

تـوانـد بـه    ھا باز کـنـد، مـی   تحریم 

بـخـشـی    عـافـیـت )  شوک ( تکانه  
 ."برای اقتصاد ایران بدل شود 

حقیقت این است که مانع  اصلی  
ـرای رواج   ـران  و ب اقتصـاد در ای

ـتـصـادی کـه  "  تفکر و سیاسـت اق
ــی و   ــاس ــارشــن ــل ک ــاف ــح در م
ـرو   ـی دانشگاھی دھلی نو، ریودوژان

که البته در تـھـران ھـم  "  و آنکارا 
مطرح و اجرا میشود مانند تعدیـل  
اقتصادی و حذف یارانه ھا، خـود  

سـرمـایـه  .  حکومت اسالمی است 
بـا وجـود ایـن حـکـومـت تـکـانـه  
عافیت بخشی را تجربه نـخـواھـد  

ــن  .  کــرد  ــی ای ــاھ ــاد و تــب فس
ـقـشـی   حکومت تماما ناشـی از ن

" ضمیر نـاخـود آگـاه " است که در  
. این حکومت شکل گرفته اسـت 

ـتـی   چون میداند قرار بود مـامـوری
ـرود   را به سرانجام برساند و کنار ب
ـرآیـد  ـتـوانسـتـه ب . اما از پس آنھم ن

ـران خـامـوش   قرار بود کارگران ای
شوند و ایران دوباره بھشت سرمایـه  
شود اما در این کار ھم بـا وجـود  

ـرده،   ھمه قساوتھایی که به کار ب
 .موفق نبوده است 

ــتــصــاب    روزه کــارگــران  ٣٩  اع
معدن بافق و تحـصـن ھـفـت روزه  
کارگران و خانواده ھایشان و کـل  
ــل   ــاب ــافــق در مــق مــردم شــھــر ب

تـا لـحـظـه  (  فرمانداری این شھر  
ــادداشـت  ــن ی ــن ای ــن  ) نـوشـت ، آخـری

نمونه از مقـاومـت و ایسـتـادگـی  
کارگران است کـه مـتـحـدانـه تـا  

اینجا توانسته اند امر خـود را بـه  
ـنـکـه ایـن  .  پیش ببرند  بر فرض ای

ـرد   اعتصاب ھم در ادامه آرام گـی
و رھبران آن بـازداشـت و زنـدانـی  
شوند، یک چیز مسلم ایـن اسـت  
که حکومت نمی تواند جلو مـوج  
ـرد   اعتصابات کـارگـری را بـگـی
که ھر چند وقت یکبار به شکـل  
. توده ای خـود را مـی نـمـایـانـد 

 روزه کـارگـران مـعـدن  ٣٩ تحصن  
ــرگــزاری   ــب ــراف خ ــافــق بــه اعــت ب
ـریـن   ـنـا، طـوالتـی ت ـل حکومتی ای
ــمــر   ــارگــری در ع ــصــن ک ــح ت

 .جمھوری اسالمی بوده است 
در تفکر اقتصادی اساتید پاریسـی  
و لندنی و واشنگتنی و تـھـرانـی،  
ــدام   ــصـاب کــارگـران یـک اق اعـت
ـتـصـادی   مضر برای فعالیتھای اق
ـزرگـتـریـن مـانـع غـیـر   و ایـن را ب

چنانکه خـاونـد  .  اقتصادی میدانند 
 «منطق اقتصادی »: اشاره میکند 

ـاسـی بـه   ـتـصـاد سـی بر تعـریـف اق
 «علم اداره منابع کمیـاب »عنوان  

مثال زیر به روشـن  . ...  تکیه دارد 
. ... کـنـد   شدن مطلب کمک می 

ـنـده    ظاھرا قانـع  «راه حل »یک   کـن
باال بردن دستمزدھـا  )  بر ... ( تکیه  
ــت  ــن  .  اس ــویــا بــا ای داروی  »گ

ــا   مــعــجــزه  ــد مــردم   «آس قــدرت خــری
ـان  ...  یابد،    افزایش می  در این مـی

شود که اگر    این پرسش مطرح می 
راه حل این قـدر سـاده اسـت، چـرا  
ھمه کشورھا این ماده را در قانـون  

بـه  »گنجانند که    اساسی خود نمی 
ـتـصـادی و   منظور حـفـظ رونـق اق
ـایـد   ارتقای رفاه ملت، دستمزدھـا ب

ـنـد  ـاب ـا   .«ماه به ماه افزایـش ی و ی
چرا در ھر شھر یک چاپخانه بـه  

ــه  ــان ــاس    صــورت شــب ــن روزی اســک
رندی آخـونـدی  ( کند؟    چاپ نمی 

ـاریـس   استاد دانشگاه رنه دکـارت پ
تیم اقتصادی  !)  متوجه ھستید که 

ـــه دام ایـــن   ـانـــی ب دولـــت روحــ
ـاسـت  ... فریبی نیفتاده و    عوام  ، سـی

ـازگشـت  » تحریک تقاضا بـرای ب
اسـت،    را صریحا  رد کـرده  «به رونق 

ــکـه ســرچشـمــه افــزایــش   مـگــر آن
تقاضا ماھیت تورمی نداشته باشـد  

 )"مثال صادرات غیر نفتی ( 
 اعتصاب کارگران معدن بافق بـه  
ـاشـد،   ـانـه ای شـروع شـده ب ھر بـھ
ـیـشـت و   ـلـه مـع اساسش بـه مسـئ
منزلت کارگران بر مـیـگـردد کـه  
این برای اساتید اقتصـادی مـوانـع  
غیر اقتصادی قلمداد میشـود کـه  

ـا   ــع کــمــیــاب " ب ــاب ــم اداره مــن " عــل
مـگـر پـول عـلـف  . "  تناقض دارد 

خرس است که بریزند تـو دسـت و  
بال مردم، چرا که این خود موجب  
افزایش نقدینگی و در نتیجه تـورم  

افزایش اضـافـه دسـتـمـزد  .  میشود 
!! ھم که اساسـا مـاھـیـت تـورمـی 

یـک  .  دارد، مردم باید صبر کننـد 
ـیـس   ـل کسانی با پشتوانه قانون و پ

ـیـد   ـثـمـار ( باید بتوانند تـول را  )  اسـت
ـا صـادرات غـیـر   سازمان بدھنـد ت

ـازار آن  .  نفتی حاصل شـود  بـعـد ب
پیدا بشود و بعد دالر وارد سیـسـتـم  

زیـر  " شود و تازه این پول باید خـرج  
منظور حساب سـرمـایـه  " (  ساختھا 
ـنـکـه رفـاه مـردم  )  داران  شود نه ای

شاید آنموقع یـک  .... باال برود و  
ـازه   تکانه اقتصادی داشته باشیم، ت
باز نباید پول را خرج کرد چرا کـه  
ـتـصـاد رایـج   بیماری ھلندی در اق

این داستان سر دراز  ....  میشود و  
 ."دارد 

 بنابه تفکر رایج در سراسـر زمـیـن  
که تحت سلـطـه سـرمـایـه درآمـده  

 اقتصاد سکوالریزه یا اقتصاد غارتگری
  و اعتصاب کارگری

 ١  از صفحه  

 فساد و تباھی این حکومت تماما ناشی از نقشی  
این حکومت شکل  " ضمیر ناخود آگاه "است کھ در  
ھ  .  گرفتھ است  چون میداند قرار بود ماموریتی را ب

م   س آنھ ا از پ رود ام ار ب اند و کن رانجام برس س
قرار بود کارگران ایران خاموش  .  نتوانستھ برآید 

شوند و ایران دوباره بھشت سرمایھ شود اما در این  
ھ کار برده،   کار ھم با وجود ھمھ قساوتھایی کھ ب

 .موفق نبوده است 
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ـاشـد کـه   است، کارگر باید آزاد ب
ـا او   کارفرما ھـر جـور خـواسـت ب
رفتار کند و دست کارگر ھـم بـه  

ـفـکـر و  " در  .  ھیچ جا بند نباشـد  ت
سیاست اقتصادی که در مـحـافـل  
کارشناسی و دانشـگـاھـی دھـلـی  
ــج   ــکــارا رای ــرو و آن ــی ــودوژان ــو، ری ن
ـنـد کـارگـران   است، اعتصابی مـان
ــر   ــع غــی ــن مــان ــری بــافــق بــزرگــت

ـا  .  اقتصادی است  البته ایشان الم ت
کام درباره آن چیزی نـمـی گـویـد  

چـرا  !  چرا که انشااله گـربـه اسـت 
ـتـری   بگویند؟ آنقدر کارھای مـھـم
دارند که وقت ندارند بـه ایـن جـور  
مسایلـی کـه جـز ضـرر ھـیـچـی  

ـتـریـن حـالـت  !  ندارد بـرسـنـد  در بـھ
ــوارد اشـــک   ـــن م ایشــان در ای
ـزنـد و در ھـمـان   تمساحی می ری
ـایـد   ـب حال یادآور میـشـونـد دولـت ن
کوتاه بیایید و گر نه سنگ روی  

 .سنگ بند نخواھد شد 
ـافـق   اعتصـاب کـارگـران مـعـدن ب
یکبار دیگـر ایـن نـکـتـه مـھـم را  
ـابـع را   ـن یادآور میشود کـه اداره م
نباید به دست کسانـی سـپـرد کـه  
. ھیچ نقشی در تولید ثروت ندارنـد 

ـاریـس   و باید به استاد اقتصاد در پ
ـاظـر بـر   گوشزد کرد که گفتمان ن
ـاسـت سـرکـوب تـوده   تفکـر و سـی
ـا   ھای مردم گرسنـه در تـھـران، ب
آنچه در دولتھا حـاکـم در دھـلـی  
ــج   ــکــارا رای ــرو و آن ــی ــودوژان ــو، ری ن

ایـن  .  است، تفاوت مـاھـوی نـدارد 
ـقـوه   ـال ـات ب دستاورد بزرگ، امکـان
ــرای سـازمــان دھــی   مـھـمــی را ب
ـتـی و   ـی ـن مخوف ترین نیروھای ام

در ایـن  .  پلیسی فراھم آورده اسـت 
ـاوتـھـای ایـدئـولـوژیـکـی   مواقع تف
ـات   ـی پشیزی ارزش ندارد بلکه تجرب
ھر دولت در سرکوب، پشتوانه ای  
ـاشـد   برای دولتھای دیـگـر مـی ب

 درصـد مـردم را  ٩٩ که چگونـه  
. میتوان در گرسنگی نگـه داشـت 

تفکر اقتصادی چه سکوالر، چـه  
دیـن سـاالر، ھـدفـش حـفـظ سـود  

و نـظـامـھـای دیـن  .  سرمایه اسـت 
ساالر اتفاقا بیش از ھر چیـزی بـه  
ـفـکـر سـرکـوب   وسایـل مـدرن و ت
سکوالریزه شده سـرمـایـه مـتـکـی  

ـزه  .  ھستند  و سـرکـوب سـوکـوالری
ــل شــده   ــی شــده بــا تــفــکــرات فس
اسـالمـی کـه تـرکـیـب مـیـشـود،  
ـبـھـکـاری و   معجون عجیبی از ت
ـامـش   جنایت شکل میگیرد کـه ن

 .  جمھوری اسالمی است 
***              

 

از یک ھفته پیـش تـاکـنـون،  
مورموری از توابع شھر آیدانان در  

.  بار لرزیـده اسـت ٥٥٠ استان ایالم  
ـنـده   اعالم شده کـه تـا دو مـاه آی
زلزله در این استان ادامـه خـواھـد  

جمع وسیعـی از مـردم در  .  داشت 
این استان از بیم زمین لرزه، شبـھـا  
.  را در پارک به صبح رسانده انـد 

وقوع چند زلزله در اطـراف تـھـران  
ــان ایــالم،   ــت ــون در اس ــن ــم اک و ھ
شـایـعــه یـک زلـزلـه بـزرگ در  
تھران را یکبار دیگر بر سر زبانـھـا  

ـرپـور،  .  انداخته است  ـب مـرتضـی اك
ــه   ــابــل ـری و مــق ــشــگــی مـعــاون پــی
: سازمان مدیریت بحران مـیـگـویـد 

ـیـعـی اسـت و  "  زلزله یك پدیده طب
دھد كه زمین زنده اسـت    نشان می 

و ما نباید از وجود زلزلـه تـعـجـب  
كنیم بلكه باید شرایط خـود را بـا  

با نگاه كـوتـاھـی  .  آن تطبیق دھیم 
ھـای    لرزه   به كشورھایی كه با زمین 

مـكـرر بـه زنـدگـی عـادی خـود  
دھند باید بیاموزیم تا با    ادامه می 

ھای الزم در    پیشگیری و آموزش 

ــیــعــی در   ــب ــده ط ــن پــدی ــر ای ــراب ب
ـم  ـری ـب . " آمادگی كامل بـه سـر ب

اصل قضیه ھم ھـمـیـن اسـت کـه  
مردم به دالیـل بسـیـاری بـه حـق  

ـنـد  "  کنار " نمی توانند با زلزله   بیای
خـود ادامـه  "  عادی " و به زندگی  

گفته میشود که از زمـان  .  دھند 
سلسله قاجار روشن شده که تھـران  

  ١٢٥ روی خط زلزله است و ھـر  
سال یکـبـار امـکـان وقـوع یـک  
زلزلـه بـزرگ، تـھـران را تـھـدیـد  

از زمان آقا مـحـمـد خـان  . میکند 
ــه ای،   ــامــن ــی خ ــد عــل ــا ســی ت
معماری و شکل  ساختمانـھـا در  

ـر چـھـره   ـی شھر تھران دھھا بار تغـی
داده است، اما کمـاکـان مشـکـل  
کیفیت پایین ساخت و ساز خـانـه  

یقه آقا محمد خـان  .  ھا پابرجاست 
ـم، امـا   ـری را دیگر نمی تواینم بگی
گریبان جمھوری اسالمی را بـایـد  

اگر در ھـمـیـن سـه دھـه  .  بگیریم 
ـروانـه   ـر تـالش مـیـشـد تـا  پ اخی
ساخت ساختمانھای جدید تنھا بـا  

صـادر   "  ساخت ضد زلـزلـه " شرط   
می گردید، امـروز قـطـعـا بـخـش  
وسیعی از مردم در ساختـمـانـھـای  
ضد زلزله زندگی میکردنـد و بـه  

ــادی "  ــدگــی ع ــه  "  زن ــود ادام خ

اما نکردند بـدیـن عـلـت  .  میدادند 
ـنـه   ساده که ساخت ضد زلزله ھـزی

ـیـسـت "  صـرفـه " بردار است و به   . ن
نکردند چون بخش وسیعی از ایـن  
ساخت و سازھا توسط شرکتھـای  
تابعه سپاه پاسداران و اعوان انصـار  
دولتی انجام گرفته است  کـه بـا  
پــرداخــت رشــوه ھــای کــالن بــه  
ــتــی اشــان   بــرادران دزد بــغــل دس
بجای ساختمانـھـای ضـد زلـزلـه،  
ـنـد و   خانه ھای بی کیفیت ساخت

ــردم دادنــد  نــمــونــه اش  .  دســت م
اسـت کـه بـخـش  "  مسکن مـھـر " 

وسعی از ساختمانھایش در ھمـیـن  
ـران شـده   زلزله اخیر در آبـدانـان وی

انچه برای دزدان اسـالمـی  .  است 
. مھم نیست، جـان آدمـیـزاد اسـت 

 . مردم حق دارند نگران باشند 

 یادداشتھای کوتاه
 محمدرضا پویا 

 مردم حق دارند
  نگران باشند

 

پنج ھزار کارگر معدن  
سنگ آھن بافق در اعتراض  
بھ دستگیری دو تن از  
ھمکارانشان و اقدام ناکام  
پلیس برای دستگیری  
شانزده تن دیگر از کارگران  
این معدن دست از کار  

 .کشیدند 
کارگران معدن بافق ماه  
گذشتھ در اعتراض بھ  

 روز  ٩ ٣ خصوصی سازی  
 .دست بھ اعتصاب زدند 

اعتصاب ھمگانی کارگران  
وزیر کار جمھوری اسالمی  
را مجبور ساخت تا بھ  
کارگران قول دھد کھ  
خصوصی سازی در باره  

 .این معدن اجرا نخواھد شد 
پس از پایان اعتصاب  
کارفرما و نیروھای امنیتی  
دو نفر از کارگران  
اعتصابی را دستگیر و حکم  
بازداشت شانزده نفر دیگر  
از کارگران را صادر  

 .کردند 
رژیم اسالمی بویژه در یک  
دھھ اخیر تعداد وسیعی از  
رھبران و فعالین کارگری  

بارھا  .  را دستگیر کرده است 
شاھد بوده ایم کھ کارگران  
اعتصابی ضمن درخواست  
مطالبات خود، خواھان  
آزادی کارگران ھمکارشان  

ولی این برای اولین  .  شدند 
بار است کھ کارگران  
متحدانھ و بشکل وسیع نھ  
برای گرفتن این و آن  
مطالبھ، بلکھ تنھا صرفا  
برای آزادی کارگران  
دستگیر شده دست از کار  

 .کشیده اند 
این یک پدیده جدید در جنبش  
کارگری است و میتواند  
ابزار دستگیری فعالین  
کارگری را از دست  
جمھوری اسالمی در  

اگر اعتصاب پاسخ  .  بیاورد 
دستگیریھا باشد، آنگاه  
جمھوری اسالمی برای ھر  
دستگیری چندین بار بر  

 .روی آن مکث خواھد کرد 

از جانب دیگر این اعتصاب  
پاسخ جنبش کارگری بھ  
رژیم اسالمی است کھ  
فعالین کارگری در بند مانند  
رضا شھابی، بھنام ابراھیم  
زاده و شاھرخ زمانی را در  
ضد انسانی ترین شرایط در  

اتحاد و  .  زندان نگھ میدارد 
اعتصاب پاسخ کارگری بھ  
سرکوبگری حکومت  

 .*اسالمی است 

 اعتصاب پاسخ کارگران است 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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 اقتصاد آنالین ایران به نقل از  
کارشناسان  بازار کارحـکـومـتـی  

ــه  ــوشــت شــکــاف مــوجــود بــیــن  : " ن
دستـمـزد و مـخـارج خـانـوارھـای  

  ٥٠ کارگری کشور که بیشتر از  
درصــد کــل شــاغــالن کشــور را  
تشکیل می دھند، بـاعـث انـجـام  

ھای اجباری در بازارھـای    فعالیت 
غیررسمی، داللـی، شـب کـاری،  
کار پاره وقت و مـواردی از ایـن  

 . دست برای امرار معاش شده است 
ـره کـانـون   ابوی عضو ھیئت مـدی
ــی   ــف ــن عــالــی انــجــمــن ھــای ص

در حـال  " کارگران ایران میگـویـد  
ـر در کشـور  ٥ حاضر   ـف ـیـون ن  میل

کمتر از حداقل دسـتـمـزد مصـوب  
 ھزارتومانی را دریافت مـی  ٦٠٩ 

ـیـمـه و   کنند و بـدون ھـرگـونـه ب
ــد  ــن ــامــه کــاری ھســت ــاســن . شــن

شاغالن پاره وقت به ویژه زنـان در  
ـنـد   برخـی مشـاغـل شـیـک مـان
ـر وکـال   مـطـب پـزشـکـان و دفـات

ـیـن    حقوق    ٤٠٠  تـا  ٢٠٠ ھـایـی ب
ـر  .  ھزارتومانی می گیرند  عالوه ب

ــشــتــر از دوســوم کــل   ــن  بــی ای
ـیـمـه شـده   مشموالن قانـون کـار ب

ـر  ٨ کشور که بالغ بر   ـف ـیـون ن  میل
ـنـی   ـی ھستند، از دستمزدھـای پـای
برخوردارند و عموما تـوان تـامـیـن  

 ".مایحتاج خود را ندارند 
اینھا بخشی ازسخنان حـکـومـتـی  
ھا در باره وضعیت دسـتـمـزدھـای  
ـر   ناچیز و چندین برابر زیر خط فـق

ـیـون  ٨ . اعالم شده می باشد  ـل  مـی
ـم ادعـا   نفر کارگر شاغل که رژی
می کـنـد تـحـت پـوشـش قـانـون  
ـر   کارش ھستند، دستـمـزدھـای زی

 ھـزار  ٦٠٩ حداقل دستمزد رسمی  
تومان میگرند کـه تـوان تـامـیـن  
اولیه ترین نیاز ھای معیشتی شـا  
ن را نداشته و بـه نـاچـارصـاف و  
. ساده مجبورند چند شغله بشـونـد 

عالوه بر ایـن رقـم شـاغـالن بـدون  
ـر مـی  ٥ شناسنامه   ـف ـیـون ن ـل  مـی

در این میان سھم زنان چنـد  . باشد 

ـریـــن بـــوده و   ــ ـت ـــشــ ـی ــ ـــه ب ـل شـــغــ
  ٤٠٠  تـا  ٢٠٠ دستمزدھایی بیـن  

ـنـد و   ھزار تومان دریافت می کن
 .ازبیمه  و سایر مزایا محروم  می باشند 

با یک حساب سر انـگـشـتـی از  
ـیـجـه   ـت این آمارھای حکـومـتـی ن

ـیـون  ٨ کـه  :  گیری میشـود  ـل  مـی
کارگر شاغل مشمول قانـون کـار  
ـر زنـدگـی   رژیم، رسما زیر خط فق

ــد  ــن ــن،  .  مـی کــن   ٥ عــالوه بــر ای
میلیون نفر زیر دستمزد اعالم شـده  

ــمــزد  ٦٠٩  ــت  ھــزار تــومــانــی، دس
ـنـد  ـیـون  ١٣ جـمـعـا  .  میگـری ـل  مـی

ــون  ١٣ .  کــارگــر شــاغــل  ــی ــل  مــی
شاغلی که توان تـامـیـن حـداقـل  
ھای زندگی و مـعـیـشـتـشـان را  
ـر خـطـر   نداشته و رسما و قانونا زی

 .فقر زندگی می کنند 
ـیـونـی،  ١٣ از این جمعیت   ـل   ٥  مـی

ـیـمـه   میلیون نفر رسما و قانونا از ب
ـــی،   ـــمـــاعـــی،درمـــان ـت ھـــای اجــ
ـر مـزایـا کـنـار   بازنشستگی وسای

ــد  ــده ان ــه ش ــذاشــت ــن  .  گ ــامــی ت
 میلیونـی  ٥ اجتماعی این جمعیت  

را که با خانواده ھـایشـان رقـمـی  
ـر از  ١٥ نزدیک به   ـف ـیـون ن ـل  مـی

جمعیت ایران را تشکیل میدھـنـد،  
ایـن  .  بیمه درمـانـی نـکـرده اسـت 

 میلیونی دسترسی بـه  ١٥ جمعیت  
دوا و درمان و بھداشت و سـالمـت  
ـیـمـار شـود، یـا در   ندارد و اگر ب
حیـن کـار دچـار حـادثـه گـردد،  
ھزینه دوا و درمان راباید خـودشـان  

ـردازنـد  فـرزنـدان ایـن جـمـیـعـت  .  بپ
دسترسی به بیمـه ھـای درمـانـی  
را نیز ندارد، چون خانواده ھـایشـان  

ـنـه  .  بیمه نیستند  ـیـجـه ھـزی ـت در ن
درمان و بـھـداشـت شـان را بـایـد  
ـــدرغـــاز   ـن ـــواده ھـــا از چــ خـــان
ـرخـط   ـراب دستمزدھای زیر چندین ب

 . فقرشان بپردازند 
ــاک اسـت  ــت  .  اسـنــف ایـن وضــعــی

وقتی قابـل لـمـس اسـت کـه بـه  
. آمارھای دولتی مـراجـعـه بشـود 

وزارت بھداشت مدتـھـاسـت اعـالم  

  ٧ کرده که ھر ساله نزدیـک بـه  
درصد جـمـعـیـت کشـوربـه عـلـت  
ھزینـه ھـای بـاالی بـھـداشـت و  
ــه زیــر خــط فــقــر رانــده   درمــان ب

 درصــد، جــزو  ٧ ایــن  .  مــیــشــونــد 
. جمعیت شاغل کشور می باشنـد 

ــتــی   ــی وضــعــی ــن ــی در یــک چــن
بیمه سالمت ھمـه  " روحانی  وعده  

را مـطـرح کـرده و ادعـا  "  ایرانیان 
ـیـمـه   کرده است  که ھمه مـردم ب

ـتـه  بـالفـاصـلـه  .  خواھند شـد  ـب ال
سازمان تامین اجـتـمـاعـی اعـالم  

وعـده روحـانـی خـوب  " کرده کـه  
ــا بـودجـه را ھــم   اسـت ولـی لـطـف

این ھم از وعـده سـرخـرمـن  ". بدھد 

ــت دزدان حــکــومــت   ــس دول رئــی
 .روحانی 

ــح اســت کــه بــه   ــوضــی ــه ت الزم ب
ــاســان   ــن کــارشــن اعــتــراف ھــمــی
حکومتی و مـقـامـات دولـت، از  
ــت   ــدن دول ــار آم زمــان روی ک
روحانی در یـک سـال گـذشـتـه،  

ـیـت شـغـلـی کـارگـران      ٣٦ امـن
درصد سقوط کـرده، اخـراج ھـا و  
ـرار   بیکارسازیھا افزایش یافته،  ق
ـیـد امضـا   دادھای مـوقـت و سـف

 درصدی پیدا کـرده و  ٤٥ افزایش  
ــح   ــرجــی ــت ت ــان و دول کــارفــرمــای
ـراردھـای مـوقـت   میدھنـد کـه ق
توسط وزارت کار قـانـونـی اعـالم  
شود تا به ادعای بی شرمانه ایـن  
ـتـکـاران اسـالمـی سـرمـایـه،   جنای

وزارت  .  میسـرشـود "  ایجاد اشتغال " 
ــانـدھــای   ــان و ب کـار، کــارفـرمـای
ــنــد کــه   ــی در پــی آن ــت حــکــوم

موضوع قراردادھای موقت کار و  
سفید امضا را مصوبه کرده و بـه  
ــه طــرح   ــصــره ای ب ــوان تــب عــن
اشتغالزایی دولت روحانی اضـافـه  

معنای عملـی شـدن ایـن  .  نمایند 
ــه   ــت دادن ب ــمــی ــت، رس ــاس ســی
قراردادھای موقت و سفیـد امضـا  
ـرده   و راندن میلیونھا کـارگـر بـه ب

ـرات  .  داری اسالمی می بـاشـد  اث
ـتـی کـه در بـاال   و تبعات وضعـی
تشریح شده ادامه وضعیتـی اسـت  
که از دولت احـمـدی نـژاد آغـاز  
شده و با روی کارآمـدن روحـانـی  

ــی، در  .  ادامــه دارد  ــارت ــه عــب ب
عرصه سیاستـھـای اشـتـغـالـزایـی  

وکال اقتصاد، دولـت روحـانـی راه  
. احمدی نـژاد را ادامـه مـیـدھـد 

نتیجه این سیاستھا بخشـا ھـمـیـن  
آمار و ارقامی است که اینجا بـه  

دولـت  .   آن اشاره شد، مـی بـاشـد 
روحانی و کال حکومت بـا ھـمـه  
ــرده و   ــت ــرض گس بــانــدھــایــش تــع
سازمانیافته به دستمزدھا، شرایـط  
ـقـه کـارگـر را   کار و زندگی طـب

فـقـط در یـک  .  آغاز کرده است 
ــه   ــاد ب ــن ــه بــا اســت ســال گــذشــت
آمارھایی که خود دولتی ھا داده  
ـر و   اند، شـاخـص ھـای خـط فـق
فالکت کـه در دور چـھـار سـال  

 در صد اعـالم  ٥٠ آخراحمدی نژاد  
شده بود، در دوره یکساله روحانـی  

.  درصد رسیـده اسـت ٥٦ به باالی  
این آمار و ارقام وضعیت جمـعـیـت  
میلیونی اسـت کـه تـازه شـاغـل  
بوده  و در آمار ھای حـکـومـتـی  

ـیـونـھـا  .  آمده است  ـل وضـعـیـت مـی
کارگر شاغل دیگر که کارھـای  
پرمشقت، بدون ھیچ گونه بیمه و  
ـرارداد   تامین اجـتـمـاعـی، بـدون ق
ــا   ــج، ب ــی و رای ــول ــم ــع ــای م ھ
دستمزدھای چندین برابر زیر خـط  
فقر، که جایی در این آمار ھـای  
ــد،   ـن ــمـی کــن حـکـومــتـی پــیـدا ن
ـر   ـنـاک ت چندین برابر بدتر و اسـف

 . می باشد 
دولت روحانی سیاسـت کـار ارزان  
و کـارگـران خـامـوش را پـایـه و  
اساس سیاستھای اقتصادی و از  
ـرارداده   جملـه اشـتـغـالـزایـی اش ق

ترجمه این سیاستھا، تعـرض   .  است 
ـقـه   به سطح دستمزد و معیشت طب
کارگر و بـخـش ضـعـیـف آن، در  
کنار استفاده از حربه سـرکـوب و  

ــدان بــرای   ــن رشــد و  " زن ــامــی ت
ـر شـده  " بارآوری  اقتصاد زمین گـی

و بحران زده اش، سیاسـت اصـلـی  
حکومت اسالمی سـرمـایـه داران  

اینـکـه تـا چـه انـدازه  . می باشد 
" ایران بھشت سرمایه داران "رویای  

ـتـا عـمـلـی خـواھـد   حکومت نھای
ـم   شد، فقط در دست دولـت و رژی

طبقه کـارگـر، مـبـارزه و  .  نیست 
ـرای   دخالتگریش در این اوضـاع ب
عقب رانـدن تـعـرضـات دولـت بـه  
معیشت، کار و زندگی اش را تـا  
ـرگـزار نـکـرده   ھمینجا با سکوت ب
ــم نشــده اســت  ــی ــل ــی تس ــت ــراح . وب

مقاومت و مبارزه کارگران ادامـه  
ـران  . دارد  تنھا راه  طبقه کارگر ای

به عقب راندن سـیـاسـتـھـای ضـد  
کارگری  دولت روحانی، اتـحـاد،  
ــی در تشــکــل ھــای   ــاب سـازمــانــی
ـرده   کارگری و آغاز تعـرض گسـت
خود این طبقه به ارکان سـیـاسـت  
ھای دولت اسالمی سرمایه داران  

ـرش مـبـارزه و  .  می بـاشـد  گسـت
ـر کشـیـدن حـکـومـت   نھایتا به زی
اسالمی سرمایه داران و دزدان و  
قاتالن  تنھا راه مـمـکـن وبـخـشـا  

راه دیـگـری  .  عملـی مـی بـاشـد 
برای رھایی از فقر و فـالکـت و  

 .نکبت اسالمی نیست 
 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

  میلیون کارگرشاغل زیر خط فقر٨از
 !میلیون کارگر بدون شناسنامه٥تا 

ی در  ت روحان دن دول ار آم از زمان روی ک
ارگران    ٣٦یک سال گذشتھ، امنیت شغلی ک

ا  ھ درصد سقوط کرده، اخراج ھا و بیکارسازی
د  ی رار دادھای موقت و سف افزایش یافتھ،  ق

ش  زای ا اف رده و ٤٥امض دا ک ی دی پ  درص
ھ  د ک ن دھ ی ح م ی رج ت ت ان و دول ای رم ارف ک
ی  ون ان ار ق قراردھای موقت توسط وزارت ک
ن  ھ ای ان ی شرم ای ب ھ ادع ا ب ود ت الم ش اع

ال" جنایتکاران اسالمی سرمایھ،  غ " ایجاد اشت
  میسرشود
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اعتصاب و تحصن 
کارگران معدن بافق 

وارد ھفتمین روز خود 
 شد

ھای کـارگـران    کارگران و خانواده 
بازداشتی معدن سنگ آھن بافـق  
در ھفتمین روز از شـروع دور دوم  
اعتصابات کارگری در این معدن  
ھمچنان در مـقـابـل فـرمـانـداری  

 .اند   تجمع کرده 
 

ـنـا در بـافـق   ـل منابع کـارگـری ای
دھـنـد کـه درجـریـان    گزارش مـی 

ھـای    تجمع شب گـذشـتـه خـانـواده 

بازداشت شـدگـان کـه بـا حضـور  
جمعی از اھالی شھر ھـمـراه شـده  
است، پنج عضو شورای اسـالمـی  
ـرضـان   شھر بافق نیز در جمع مـعـت

 .اند   حاضر شده 
 

یکی از کارگران معدن بـافـق بـا  
ـر مـعـاون   اشاره به اظـھـارات اخـی

ـتـی اسـتـانـدار یـزد    -سیاسی  امنی

که گفته بـود بـازداشـت شـدگـان  
ھیچ ربطی به اعتصاب کارگـران  

ایـن حـرف درسـت  :  ندارنـد گـفـت 
نیست زیرا اگـر مـیـان کـارگـران  
ــازداشــت شــده و اعــتــراضــات   ب
کارگری ارتباطی وجـود نـداشـت  
دلیلی برای ھمراھی مـردم بـافـق  
با بازداشت شدگان نبود و اھـالـی  
ـنـد   شھر در مقابل ایـن افـراد مـان
سایر اشخاصی کـه بـه عـنـاویـن  

ـرنـد    مختلف در زندان به سـر مـی  ب
ــی  ــوضـــع ب ـــخـــاذ    م ــی ات ـــاوت ـف ــ ت

 .کردند   می 
 

ـنـا    ھمچنین گزارش  ـل ھایی کـه ای
ـیـدشـان   بطور مستقل قـادر بـه تـای
نیست حاکی از خـروج مـامـوران  
ـتـظـامـی از   ـروی ان ـی یگان ویژه ن

اقـوام کـارگـران  .  شھر بافق اسـت 
ـر داده  ـیـز خـب ــد    بـازداشـت شـده ن ان

درحال حاضر بازجویـی ایـن افـراد  
ـنـد    تمام شـده و ھـمـه آن  ھـا بـه ب
 .اند   عمومی منتقل شده 

 
 گزارش دوم

ھای کارگران بازداشـتـی    خانواده »
معدن بافق با ھمراھی جمـعـی از  

ـبـه و  ( مردم، دو شب گذشتـه   شـن
را مـقـابـل فـرمـانـداری  )  یکشنبه 

ــح   ــه صــب ــق ب ــاف ــان ب ــھــرســت ش
 «.اند   رسانده 

 کارگر بازداشـتـی  ٩ ھای    خانواده  
معدن بافق با ھمراھی جمـعـی از  

ـبـه و  ( مردم، دو شب گذشتـه   شـن
را در مقابل فرمانـداری  )  یکشنبه 

. انـد   شھرستان بافق به صبح رسانده 
این افراد پیش از تجمع در مقـابـل  

ــه   ــداری در اعــتــراض ب ــان فــرم
بازداشت پنج کـارگـر در بـامـداد  
روز شنبه، دو کارگر در روز سـه  

و بـازداشـت دو  )   مرداد ٢٩ (شنبه  
(کارگر دیگر در روز چھارشنبه  

ـبـه صـبـح  ) مرداد ٣٠  اول  ( ، از شـن
ــور  ــھــری ـر  )  ش ــ ــل دفــت ــاب در مــق

مدیرعامل تجمع کرده بودنـد امـا  

ـبـه زمـانـی کـه   بعد از ظـھـر شـن
ـرعـامـل بـا حضـور در جـمـع   مدی

ھا وعده داد کـه بـا اعـالم    خانواده 
 کارگر بـازداشـتـی  ١٨ رضایت از  

و تحت تعقیب، زمینه منع تعقیـب  
و آزادی کارگران بـازداشـت شـده  

ــی  ــع    را فــراھــم م ــم ــج ــد، ت کــن
کنندگان به ھمراه مدیرعـامـل بـه  

ــنــد  ــت ــرمــانــداری بــافــق رف ــا  .  ف ب

 کـارگـر،  ٩ طوالنی شدن بازداشت  
ھـا را در    ھا ھمچنـان شـب   خانواده 

ــداری ســپــری   ــان ــل فــرم ــاب مــق
 .کند   می 
 

شرکت سنگ آھن 
اعتصابات ! مرکزی بافق
 .  ادامه دارد

 
ھای کـارگـران    ادامه تجمع خانواده 

 بازداشتی در مقابل فرمانداری 
ھـای    کارگران و خانواده :  شھریور ٣ 

کارگران بازداشتی معدن سـنـگ  
آھن بافق در ھفتمین روز از شـروع  
دور دوم اعتصابات کـارگـری در  
این معـدن ھـمـچـنـان در مـقـابـل  

تعد اد  .  اند   فرمانداری تجمع کرده 
ــه   زیـادی از مـردم شــھـر بـافـق ب

تجمع کارکران و خـانـوداده ھـای  
 .   کارگران پیوستند 

 
ـنـی کــرد  ــب نشـی ! کـارفـرمـا عـق

شـورای تـامـیـن  ( نھادھـای دولـت 
مانـع از آزادی کـارگـران  ) استان 

ـبـه  .   شده انـد  ـیـس از سـه شـن ـل پ
ـر  »)   مرداد ٢٨ ( ھفته گذشته   امـی

ـران  ــارگــ ــن ک ـــی  »،  «حســی عــل

ـری  ــ ـب ــ ـــن  »،  «ص ـــدحس ـــم ـــح م
ـری  ـــی »،  «تشـــکــ ـل مـــحـــمـــد    عــ
،  «کـاظـم کـارگـران »،  «تشکری 

ـــی » ـــان ـت رضـــا  »،  «رضـــا دھســ
ـیـل  »و   «ایرانی »،  «زاده   خواجه  جـل

را در پــی شــکــایــت   «کــمــالــی 
. کارفرمـا بـازداشـت کـرده اسـت 

ـری » ـــواد عســـگــ  «مـــحـــمـــدج
مدیرعـامـل مـعـدن سـنـگ آھـن  

ــافــق و   ــاســیــان  »ب ــه عــب ــزالــل عــزی

ـنـده   «بافقی  مدیر حقوقی و نـمـای
ـبـه  ( ھیات مدیره این معدن     ١ شـن

ای بـه    بـا ارسـال نـامـه )  شـھـریـور 
شورای تامین بـافـق از شـکـایـت  

انـد    خود انصـراف داده و خـواسـتـه 
. کارگران بازداشت شده آزاد شونـد 

کارفرما در شـرایـطـی شـکـایـت  
خود را از کارگران پـس گـرفـتـه  

ھـای کـارگـران    است که خـانـواده 
ــن   بـازداشــت شــده و کــارگــران ای
معدن دیروز مقابل دفتر او تحصـن  

او در پی این تحصـن  .  کرده بودند 
با حضور در جمع معترضان وعـده  
ـیـه کـارگـران   داد از شکایتش عـل

 .کند   نظر می   صرف 
آزادی کارگران مـعـدن بـافـق در  
ــامــیــن   ــت شــورای ت گــرو مــوافــق

ــت  ــزد اس ــان ی ــه  .  اســت اگــر چ
کــارفــرمــا شــکــایــت خــود را از  
کارگران معترض معدن بافق پـس  
گرفته است اما آزادی کـارگـران  
ـبـت شـورای تـامـیـن   به نـظـر مـث
ــوط شــده اســت  ــان یــزد مــن . اســت

شورای تامین بافق گفته انصـراف  
کارفرما از شکایتش به مـعـنـای  
ـبـه خصـوصـی   گذشـت او از جـن
اتھام کـارگـران اسـت و شـورای  
تامین استان یزد درباره گذشت از  
ـم   جنبه عمومی اتھام آنـان تصـمـی

 .گیری خواھد کرد 
 
شھریور؛ اعتصاب بـه شـشـمـیـن  ٢ 

ـــه   ــان ــع شــب ــجـــم ــد؛ ت روز رســی
ھای کـارگـران بـازداشـتـی    خانواده 

! معدن بافق در مقابل فرمـانـداری 
بـا  "  بـافـق " ھمبستگی مردم شھـر  

خـانـواده ھــای کـارگــری مـعــدن  
 بافق 
 

! حکومت نظامی در شھر
 کارگر٥دستگیری 

در حالی که اعتصـاب کـارگـران  
ــافــق وارد   مـعــدن سـنــگ آھــن ب
ـیـس حـوالـی   ـل پنجمین روز شـده پ

ـیـمـه شـب  ٢ ساعت   ـبـه  (  ن   ١ شـن
 کارگر معدن سـنـگ  ٥ )  شھریور 

. آھن بافق را بازداشت کرده اسـت 
ای     کارگر را در خانه ٥ پلیس این  

ایـن  .  شخصی بازداشت کرده است 
  ١٨ کارگران جزء لیست بازداشت  

ـیـل   ـنـد کـه بـه دل نفره پلیس ھست
پناه گرفـتـن در مـیـان کـارگـران  

ـیـش  ـیـس پ ـل ـر مـوفـق    معترض، پ ت

گزارش، عکس  و اطالعیه در باره  
 اعتصاب  کارگران معدن بافق
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.  نشده بود آنان را بـازداشـت کـنـد 
ـیـس از   ـل اگـر چـه یـگـان ویـژه پ
معدن سنگ آھن بافق خارج شده  
ــان   ــوز در شــھــرســت اســت امــا ھــن

 .حضور دارند 
 

ھای  تجمع خانواده
کارگران بازداشتی 

معدن بافق مقابل دفتر 
 کارفرماوفرمانداری

در پنجمین روز متوالی از دومـیـن  
دور اعتراضـات کـارگـران مـعـدن  

ھـای    سنگ آھـن بـافـق، خـانـواده 
کارگران بازداشت شده این مـعـدن  
ـر کـارفـرمـا تـحـصـن   مقابـل دفـت

ــواده .  کــردنــد  ــران    خــان ھــای کــارگ
ـتـه  انـد تـا آزادی    بازداشت شده گف

کارگران بـه ایـن تـحـصـن ادامـه  
ــنــد  خــانــواده کــارگــران  .  مــی دھ

بازداشـتـی تـا ایـن لـحـظـه اجـازه  
ــرمــا از دفــتــرش را   خــروج کــارف

یکی از کارگران مـعـدن  .  اند   نداده 
ــع   ــم ــق در ج ــاف ــگ آھــن ب ســن
: متحصنین حضـور داشـت گـفـت 

ـبـه  ( پس از اینـکـه صـبـح     ١ شـن
امروز پنج کارگر دیـگـر  )  شھریور 

این واحد معدنی بازداشت شـدنـد،  
ھـای بـازداشـت    کارگران و خانواده 

شدگان در مقابل ساختمان اداری  
ـبـال ایـن   معدن تجمع کردند بـه دن
ــد از ظــھــر امــروز   ــع ــع، ب ــجــم ت

مدیرعامل معـدن بـا   «عسگری »
ـنـدگـان   حضور در جمع تجمـع کـن
قـول داد کـه بـا اعـالم رضـایــت  
امکان آزادی کارگـران بـازداشـت  
شده و سایر کـارگـرانـی کـه ھـم  
اکنون با شکایت کارفرما تـحـت  
ـنـد   پیگیرد نیروی انتظـامـی ھسـت

از روز  .   را فراھم خواھد سـاخـت 
  ١٨ شنبه تا کنون ھفت نفر از    سه 

کارگر معدنچی که با شـکـایـت  
کارفرمای معدن بافـق بـازداشـت  

ـر    شده  ـبـال سـای ـیـس بـه دن ـل اند و پ
ـرضـیـن اسـت  کـارگـران و  .   مـعـت

ــازداشــت شــدگــان    خــانــواده  ھــای ب
ــظــار دارنــد کــه طــبــق وعــده   انــت
مدیرعـامـل مـعـدن سـنـگ آھـن  
ـیـب   بافق، زمینه آزادی و منع تعق
تـمـامـی کـارگـرانـی کـه تـحــت  

 .پیگرد قرار دارند فراھم شوند 
 
 ھزار کارگـر مـعـدن سـنـگ  ٥ ــ  

آھن بافق در اعتراض به بازداشـت  

عـلـی  »و   «امیرحسین کارگران »
از کارگـران ایـن مـعـدن   «صبری 

ـیـد را   دست از کار کشیده و تـول
ـبـه  . (اند   متوقف کرده    ٢٩ سه شـن

 )مرداد 
ــد   ـنـج روز از آغـاز دور جـدی ـــ پ ـ
اعتصاب کارگران معدن سـنـگ  
ـراض بـه صـدور   آھن بافق در اعـت

ــت   ــازداش ــکــم ب  نــفــر از  ١٨ ح
 گذرد   ھمکارنشان می 

ــ کارگران شـرکـت سـنـگ آھـن  
  ٢٧ مـرکـزی بـافـق در فـاصــلـه  

 به  ٩٣  تیرماه سال  ٤ اردیبھشت تا  
ـراضـی  ٣٩ مدت    روز حرکت اعـت

ـــزاض بـــه   ـت مشـــابـــھـــی در اعــ
ـری   خصوصی سـازی و دسـتـگـی

 .کارکران  انجام داده بودند 
ــژه کــه از عصــر   ــگــان وی ــ ی ـــ ـ

بـا ورود  )  مـرداد ٢٩ ( روزچھارشنبه 
به سنگ آھن چغـارت بـافـق بـا  

ــری   ــگــی ــن از  ١٦ ھــدف دســت  ت
ــحــوه   ــه ن کــارگــران مــعــتــرض ب
واگـذاری شــرکـت ســنـگ آھــن  
ـرق نـمـودن   ـف مرکزی اقدام بـه مـت
کارگران متحصن نـمـوده بـود بـه  

 .اھداف خود نرسید 
ـتـظـامـی بـه   ـروی ان ـی ــ با ورود ن
محل اعتصاب کارگـران شـرکـت  
ــافــق مــوجــی از   ســنــگ آھــن ب
نگرانی و اعتـراض در مـردم ایـن  

 .شھر ایجاد گردید 
ــ کارگران اعتصاب کننده نیز در  
ـراک   ـت اقدام دیگری با آوردن دامپ
ھــای شــرکــت در مــحــل درب   
ورودی و پنچر کردن این ماشـیـن  
ھا و انسداد راه ورود به مـعـدن بـا  
پنچر نمودن و تخلیه سـوخـت ایـن  
ماشینھای غول پیکر نسـبـت بـه  
ــژه در مــعــدن   ــگــان وی حضــور ی

 .عکس العمل نشان دادند 
ـرض دربـاره   ــ یـکـی اززنـان مـعـت
علت حضور خود در ایـن تـجـمـع  

به خاطر نادیده گرفتن حـق  :  گفت 
بافق در واگذاری سـھـام سـنـگ  
ـر بـا   ـرخـورد قـھـری اخـی آھن و ب
ـری   کارگران معتـرض و دسـتـگـی
چند تن از آنھا وظیفه خـود مـی  
ـم بـا تـمـام تـوان از حـرکـت   ـی بین

 .شوھرانمان حمایت کنیم 
ــ علیرغم حضـور و اقـدام یـگـان  
ــرکــت   ــیــس، کــار در ش ــل ویــژه پ
سنگ آھن مرکـزی بـافـق آغـاز  

ــد  .  نشــد  ــا وارد شــدن دور جــدی ب

اعتصاب در شرکت سـنـگ آھـن  
ــه روز ســوم و   ــافــق ب مــرکــزی ب
برآورده نشـدن خـواسـتـه کـارگـران  
معترض به رغـم قـول ھـای داده  
ـر تـعـاون   شده و حضور صوری وزی
کار و رفاه اجتماعی، نزدیک بـه  
سه ھزار نفر از کـارگـران و مـردم  
این شـھـرسـتـان بـا خـانـواده خـود  

ـبـه شـب  جـلـو  )  مـرداد ٣٠ ( پنجـشـن

 . درب ورودی معدن تجمع کردند 
 

پایان اعتراض کارگران 
به لغو حکم بازداشت ھر 

  کارگر منوط شده١٨

معادنی که تا کنـون خصـوصـی  
ـفـات نـاشـی از    سازی شده  و  تل
اثرات  خصوصی سازی؛ ــ معـدن  

  ٩١  آبان ماه سـال  ٢٨ یال شمالی  
ھـای    وقوع انفجار در یکی از تونل 

زیر زمینـی مـعـدن یـال شـمـالـی  
ھـای    ھشت نفر از معدنچیان به نام 

ــی مــھـدی » مــحــمــد  »،  «زاده     عـل
ـــد  ـرزاده »،  «عـــاب ــ ـــاق ،  «جـــواد ب

اسماعیـل  »»،  «رمضان رضوانی »
و   «ابوالفضل خـوری »،  «رحیمیان 

ـــ   .  را کشــت  «رســول غــالمــی » ـ
ـفـجـار  ٩٢ اول اسفند سال    وقـوع ان

در معدن ذغـال سـنـگ چشـمـه  

ھـای    پودنه، سه معدنچـی بـه نـام 
حسـیـن  »،  «محمدرضا صادقـی »

را   «حسین اسالمی »و   «محمدی 
کشت، چھار معدنچی زخمـی و  

 نفر دیگر دچار گاز گرفتـگـی  ٦ 
ـرمـاه سـال جـاری  ١٦ ــ  .  شدند  ـی  ت

وقوع انفجاری در مـعـدن سـنـگ  
 «قلعه خرگـوشـی »گرانیت قرمز  

اردکان باعث شد تا ظـرف مـدت  
 نفر از مـعـدنـچـیـان بـه  ٥  روز  ١٠ 
،  «محمدرضا مـحـمـدی »ھای    نام 
ــادگـــاری » ــاقــر ی ـــی  »،  «ب عــل

ـــد ســـجـــاد  »،  «چـــمـــزری  ـی ســ
 «نژاد   حسین مرادی »و   «حسینی 

ــجــان   ــی زن کـه ھــمـگــی از اھــال
ــد، جــان خــود را از دســت   بــودن

 ــ  .  بدھند 
 

 کارگر معدن بافق ٥٠٠٠
به اعتصاب و تحصن 

  ادامه میدھند
 کارگر دیگر در معدن ٥

بافق توسط سرکوبگران 
 حکومت بازداشت شدند
خانواده ھای کارگران 

 نیز دست به تحصن زدند
 

مبارزه قدرتمندی در شـھـر بـافـق  
ــر مــعــدن  ٥٠٠٠ تــوســط    کــارگ

سنگ آھن این شـھـر و خـانـواده  
ـران و   ـــه مـــدیــ ـی ــ ـل ھـــایشـــان عــ
کارفرمایان و علیه سـرکـوبـگـران  

 . حکومت جریان دارد 
 

ــال   ــدنــب ــی ب ــالم ــوری اس ــھ ــم ج
ــد   ــمــن ــصــاب قــدرت ــت  روزه  ٣٩ اع

ـقـشـه ھـای   کارگران و شکست ن
حکومت برای خصـوصـی کـردن  
ـیـکـارسـازی کـارگـران،   معدن و ب
ــن   ــه اسـت کـه ای ـت ـم گـرف تصـمـی
ـران کـنـد، اتـحـاد   شکست را جـب
کارگران را در ھم بشکند و نقشـه  
ــرد  ــش بــب ــی . ھــای خــود را بــه پ

 کارگـر مـعـدن در  ١٨ کارفرما از 
 روزه شـکـایـت  ٣٩ جریان اعتصاب  

کـرده و جــمـھـوری اسـالمـی در  
روزھای اخیر به شکـار کـارگـران  

دو کــارگــر را  .  دســت زده اســت 
ـر کـردنـد و   چند روز قبل دستگـی

ــمــه شــب دیشــب  ٢ ســاعــت   ــی  ن
ـنـج کـارگـر   اوباشـان حـکـومـت پ
ـر   دیگر را در منزل آنـھـا دسـتـگـی

ــال   ــب ــردنــد و بــدن  کــارگــر  ١١ ک
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دیگری ھستند که ھم اکنـون در   
 . تحصن شرکت دارند 

امـا کـارگـران مـعـدن و خـانـواده  
ھایشان و بخـش زیـادی از مـردم  
ــابــل حــکــومــت و   ــر در مــق شــھ
کارفرما و نقشه ھـای شـومشـان  

کـارگـران  .  با قاطعیت ایستاده انـد 
ــاب  ٢٨ از روز   ــص  مــرداد اعــت

متحدانه خود را شـروع کـردنـد و  
در محوطه معدن تحصن کردند و  
اعالم کردند تا آزادی دو ھـمـکـار  
. خود به اعتراض ادامه مـیـدھـنـد 

ـر دیـگـر از   ـف ـنـج ن با دستگیری پ
کارگران خانواده ھـای کـارگـران  
معدن نیز در یک عکس الـعـمـل  
سریع از امـروز تـحـصـن خـود را  

حـکـومـت یـگـان  .  شروع کرده اند 
ویژه را از چند روز قبل در مـعـدن  

ــرد تــا   ــر ک ــق ــت  کــارگــر  ١٦ مس
ـنـد امـا   احضارشده را دستگیر کن
نتوانستند و یگان ویژه مجبـور بـه  
ترک معدن شد اما شھر بافق را  

 کارگـر  ٧ اکنون  .  نیز ترک نکرد 
معدن دستگیر شـده انـد و تـالش  

ـری   ـرای دسـتـگـی   ١١ حکومت ب
 . کارگر دیگر نیز ادامه دارد 

 
 : کارگران و مردم ستمدیده بافق 

ـر از  ٥٠٠٠ اعتصاب قدرتمند   ـف  ن
ـتـان   شما و ھمراھـی خـانـواده ھـای
گوشه ای از قدرت شما را نشـان  

ــزان  .  داد  ــد عــزی ــوانــی ــت شــمــا مــی
دستگیرشده تان را بدون وثیقه آزاد  

ـنـد  .  کنید  االن در اوج مبارزه ھست

ـیـز   و سایر خانواده ھا و مـردم را ن
میتوانید بـه شـرکـت در تـحـصـن  
ـنـھـا خـواھـان   تشویق کنید و نه ت
آزادی فوری کارگران بازداشـتـی  
ـلـکـه حـکـومـت را وادار   شویـد ب
ـقـه   ـی کنید که اوال بدون ھر نوع وث
ـلـکـه بـه   ای آنھا را آزاد کننـد، ب
شما تضمین بدھند که به ھر نـوع  
ــران   ــه کــارگ ــی ــاپــوش دوزی عــل پ
اعتصابی پایان میدھند و از ھـر  
ــودداری   ــازی خ ــده س ــوع پــرون ن

ـروی  .  میکنند  ـی یگان ویژه و ھر ن
ــایــد   ــز ب ســرکــوبــگــر دیــگــری نــی
گورشان را گم کنند و فـورا ایـن  

 . شھر را ترک کنند 
حزب کمونیست کارگری از ھمه  
شما مردم بافق میخواھد کـه بـه  

شھر بـافـق بـایـد  .  تحصن بپیوندید 

ـتـخـوران   علیه سرکـوبـگـران و مـف
ــارچــه شــود  ــپ ــحــد و یــک ــت از  .  م

معلمان و جوانان و ھمه کـارگـران  
ــزد   ــافــق و ی ــکــشــان ب و زحــکــمــت
ـم کـه ایـن مـبـارزه را   مـیـخـواھـی
جدی بگیرند و با پیوستن بـه ایـن  
مبارزه درس بزرگی به مفتـخـوران  

 . و سرکوبگران بدھند 
بـگـذار شـھــر بـافــق و کـارگــران  
ـراول مـبـارزه بـزرگ   ـیـشـق معدن پ
خود برای تـحـقـق ھـمـه خـواسـت  
ھایشان بشوند و الگویی از یـک  
مبارزه موفق را در مـقـابـل دھـھـا  
میلیون کارگر و مردم عـاصـی و  

 . معترض بدست بدھند 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

ــور  ١   اوت  ٢٣ ،  ١٣٩٣  شــھــری
 ٢٠١٤ 

 

 

 ٢٠١اطالعیه شماره 
بھنام و خانواده اش به حمـایـتـی  

 جھانی نیاز دارند 
ـیـن و   ـال ـیـم زاده از فـع بھنام ابـراھ
ـاخـتـه شـده کـارگـری   رھبـران شـن

ــاھــی اســت کــه  .  اســت  ــد م ــن چ
ـان   ـی شکنـجـه و اذیـت و آزار جـان
اسالمی بر روی بھنام تشدید شـده  

علتش نیز اینست که او در  .  است 
ـیـه   ـان زندان نیز ساکت نمانده و با بی
ھای پرشورش در دفاع از انسانیـت  
ــعـیـض و   ـب ــه ھـر گــونـه ت ـی و عـل
نابرابـری صـدای آزادیـخـواھـی را  

ـزنـد  ـا بـر  .  فریاد می ـن ـلـه  ب از جـم
ـام در   ـن ـارزات بـھ خبرھا  بخاطر مب

بـرای او  "  اغتـشـاش "زندان به اتھام  
 .پرونده جدیدی تشکیل داده اند 

ـیـم   ـام ابـراھ در رابطه با وضعیت بھن
ـیـده حـاجـی   زاده، ھمسر او خانم زب

ـیـمـا  ١٥ زاده و فرزند    سـالـه اش ن
ـیـمـاری سـرطـان دسـت و   که با ب
پنجه نرم میکند، نامه ای خـطـاب  
به جھانیان داده اند، تـحـت عـنـوان  

 ". صدای بی صدای ما باشید "
 

ـیـم و   به نامه این خانواده پاسخ دھ
ـام و خـانـواده   ـن صدای اعتراض بـھ

ـاشـیـم  ـامـه  .  اش در سطح جھـان ب ن
ـیـمـا   ـیـده حـاجـی زاده و ن خانم زب

 .ابراھیم زاده ضمیمه است 
  بنا بر آخرین خبری کـه در ایـن  
ـام ھـم   نامه منتشر شده است،  بھن

ـنـد ا سـالـن    زنـدان  ٢ اکنون در ب
ـبـرد و در   ـی رجـایـی شـھـر بســر م
اعتراض بـه ایـن فشـارھـا و بـی  
ـیـت   توجھی مقامات زندان به وضع

ـا  ١٨ جسمانی بد وی از    مـرداد ت
ـبـرد   ـی کنون دراعتصاب غذا بسر م
ـنـده اسـت  . و وضعیت او نگران کـن

خواست فوری بھنام بازگـردانـدنـش  
 زنـدان اویـن و ایـجـاد  ٣٥٠ به بند  

ـان   ـــ ــــرای درم ــــی ب ــــط ــــرای ش
است کـه در زنـدان و    ھایی   بیماری 

ـانـه رژیـم   زیر شکنجه ھای وحشـی
 . اسالمی به آن مبتال شده است 

ـیـم زاده   در کنار خانواده بھنام ابـراھ
باشیم و با حمایـت وسـیـع خـود از  
بھنام و از خواستھایش فشـار را از  
روی وی برداریم و نگذاریم که در  
وضعیت جسمانی بـدی کـه دارد،  
با ادامه اعتصاب غـذا سـالمـتـی  
ـتـد و از او   ـف ـی اش بیشتر به خطر ب
بخواھیم که اعتصـاب غـذایـش را  

 . خاتمه دھد 
ــارگــران   ــرای آزادی ک ــیــن ب ــپ کــم

 زندانی 
 اوت   ٢٢       ١٣٩٣  مـــرداد  ٣١ 

 ٢٠١٤ 
 

 ضمیمه 
ـیـمـا   نام خانم زبیده حاجی زاده و ن

 ابراھیم زاده 
 !صدای بی صدای ما باشید 

ـــه ھــای کــارگـــری،  .   ــحــادی ات
سازمانھای انسادوست، تشـکـھـای  
ـیـن   مدافع حقوق انسـان و عـفـو ب
الملل، سازمانھای مـدافـع حـقـوق  

جـان  !  کودک و مدافع حقوق زنان 
ـیـمـارم   بھنام ابراھیم زاده پدر فرزند ب

 !در خطر است 
این نامه را من و فـرزنـد مـریضـم  
ـتـال بـه سـرطـان خـون   نیما که مب
ــه   ــم ــمــا ھ ــه ش ــطــاب ب اســت خ

 وجدانھای بیدارمینویسیم 
 !دوستان 

ــنـی از   ـف ـل امـروز طــی تـمــاسـی ت
وضعیت خطیر بھنام به ما گـزارش  

در اوج نگرانـی و مـردد از  .  دادند 
 اینکه چه باید بکنیم؟ 

بله امروز از زندان رجائی شـھـر بـه  
ما خبر دادند که بھنام را به زنـدان  

  ٢  سـالـن  ١ رجائی شھر کرج بند  
ـام بـخـاطـر  .  منتقل کـرده انـد  ـن بـھ

وضعیت جسـمـی و بـی تـوجـھـی  
ھای فراوان که در زندان نسبت بـه  

  ١٨ وضعیت وی شده است، از روز  
 در اعـتـصـاب غـذا  ١٣٩٣ مرداد  

 .بسر میبرد 
ــر نــاگــوار   ــه مــا خــب امــروز بــاز ب
دیگری دادند که مـامـوارن زنـدان  
ـان را   ـی به بند ریخته و ھـمـه زنـدان
. مورد ضـرب شـتـم قـرار داده انـد 

ـیـت وخـیـم   ـیـل وضـع بھنام ھم بـدل
جسمی و ھم اعتصاب غذا، حـتـی  

خبرھـای  .  نتوانسته روی پا بایستد 
ناگوار یکی بـعـد از دیـگـری در  
ـافـت   ـام را دری ـن مورد وضعیـت بـھ

بھنام را تنبیه کرده و بـه  .  میکنیم 

ـاده انـد "  تبھکاران " بند   ایـن  .  فـرسـت
بند نه تنھا پر از مواد مخدر اسـت  
بلکه حتی امنیت جـانـی در ایـن  

چـرا کـه تـعـدادی از  .  بند نیست 
زندانیان چاقو و اسلحه سرد در بند  

 .با خود حمل میکنند 
 

این گـزارش ھـایـی اسـت  !  دوستان 
که دریافت میکنیم و قلب ما ھـر  
لحظه از جا کنده میشـود و مـدام  
ـایـد کـرد؟   به خود میگوییم چه ب
چندین سال است که من و فـرزنـد  
بیمارم در وضعیتی سخت و طاقـت  

اگر چه کمکـھـا  .  فرسا بسرمیبریم 
و محبتھای شما برای مـا دلـگـرم  
کننده بوده و تـحـمـل ایـن شـرایـط  
کامال غیر انسـانـی را بـرای مـا  
قابل تحمل كرده است، امـا امـروز  
میبینم نیما، فرزندم جلوی چشـمـم  
ذره ذره آب مـیـشـود و کـاری از  

در ایـن سـالـھـا  .  دست من برنمیاید 
چه شبھایی با فریادھای نیـمـا از  
ــوازشــش داده و   ــدم، ن ــری خــواب پ
آرامش کردم و به او قول دادم ایـن  

ـانـی دارد  ـای امـا  .  روزھای سخت پ
ـاه و سـخـت   انگار این روزھای سی

 .برای ما پایانی ندارد 
 

ـام در آن   ـن ما از وضعیتی کـه بـھ
ـیـم  . بسر میبرد بشدت نگـران ھسـت
ـیـم  . از شما تقاضای کمک میکن

از شما میخواھیم ھر کجا و به ھر  
ـا   ـیـد ت ـن شکلی شده است، تالش ك
ـاسـخـی   شاید اعتراضات جھـانـی پ

باور کنیـد  .  باشد برای آزادی بھنام 
دیگر طاقتمان از این وضعیت بسـر  

 .آمده است 
بھنام نه قاتل است نه دزدی کـرده  
ـاردرھـا پـول   ـی ـل ـی است و نه مثل م
بیت المال را باال کشـیـده و نـه از  

ـام  .  دیوار کسی باال رفته است  ـن بھ
تنھا خواھان حق انسـانـھـای مـثـل  
ـایـمـال   خودش که ھر روزه حقشان پ

ــوده اســت  ــشــود ب ــی ــام از  .  م ــھــن ب
کودکانی دفاع کرده است کـه در  
گوشه خیابانھا شـب را بـه روز و  

ـایـد  .  روز را به شب میرسانند  چرا ب
پاسخ انسانھـایـی کـه نـوعـدوسـت  
ھستند و وجدان بیدار دارند در ایـن  

 مملکت زندان باشد؟ 
ــا بــه   ــان م ــای ــای بــی پ نــامــه ھ
مسئولین دولتی و بی پاسـخـی از  
ـیـرویـی بـرایـمـان   جانب آنھا دیگر ن

مـا از شـمـا  .  باقی نگذاشته اسـت 
زنان و مردان، از شما نوعدوستان و  
ـیـم   از شما وجدانھای بیدار میخـواھ
ــھــا   ــه مــا را تــن ھــمــچــون گــذشــت

ـیـش  . نگذارید  ـیـم ب از شما میخـواھ
ـاشـیـد  از  .  از ھمیشه صـدای مـا ب

ــدامــاتــی   ـا اق ــم ب شـمــا مــیـخــواھــی
سراسری فشار بیشتری بر دستگـاه  
قضای بیاورید تا بھنام، ھمـسـرم و  

ـیـمـارم آزاد شـود  مـا  .  پدر فرزنـد ب
پیشاپیش از ھرگونه اقدام شـمـا در  

 .سراسر دنیا قدردانی میکنیم 
 

ـام   ـن با احترام و به امـیـد آزادی بـھ
 ابراھیم زاده 

ـیـم   ـیـمـا ابـراھ زبیده حاجی زاده و ن
 زاده 
 ١٣٩٣  مرداد  ٢٨ 
 

وضعیت بھنام ابراھیم زاده 
 نگران کننده است
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اعتصاب و مـبـارزات مـداوم؛  
 ھزار کارگر معدن سنگ آھـن  ٥ 

ــخ   ــاری ــار در ت ــن ب ـی   ٢٧ بـافــق اول
ـراض بـه  ٩٣ اردیبھـشـت    در اعـت

خصوصی سازی مـعـدن تـحـصـن  
 روز  ٣٩ که    -این تحصن  .  کردند 

ـــد   ـی ــ ـــکـــی از    -طـــول کش ی
ترین اعتراضات  رادیـکـال     طوالنی 

.  شـد ١٣٥٧ کارگران پس از قیام  
ــات کــارگــران  ــالــب ــیــر  :  مــط ــغــی ت

مدیرعامل معـدن، اجـرای قـانـون  
ــان آور،   ــل ســخــت و زی مشــاغ
تضمین راه اندازی و تامین بودجـه  

ـر    کارخانه  ھای جوار معدنـی نـظـی
ھای فرآوری سنگ آھـن    کارخانه 

  ١٥ و فــوالد ســازی، واگــذاری  
درصد از سـھـام مـعـدن بـه مـردم  
بافق، گاز کشی این شھرستـان و  

یـزد از     -دو بانده شدن جاده بافق  
. مطالبات کارگران متحصـن بـود 

با مـھـلـت دو مـاھـه  ( این تحصن  
به دولت  با لغو موقـت  )  کارگران 

خصوصی سازی مـعـدن و وعـده  
ـبـات   دولت مبنی بر تحـقـق مـطـال

ـر پـایـان  ٤ کارگران در تاریـخ   ـی  ت
مـرداد  ٢٨ اعتصاب دوم از  .  یافت 

ــد را  .  شـروع شــد  ــولــی کــارگــران ت
ــد  ــن ــکــن ــی ــوقــف م ــصــاب   .  مــت اعــت

 . ادامه دارد 
 

ـیـس و نـھــادھـای ســرکـوبـگــر   ـل پ
مسلحانه اعتصاب را در محاصـره  

ـیـس   :  میگیرند  ـل )   مـرداد ٢٨ ( پ
عـلـی  »،  «امیر حسین کارگران »

ـری  ــ ـب ــ ـــن  »،  «ص ـــدحس ـــم ـــح م
ـری  ـــی »،  «تشـــکــ ـل مـــحـــمـــد    عــ
،  «کـاظـم کـارگـران »،  «تشکری 

ـــی » ـــان ـت رضـــا  »،  «رضـــا دھســ
ـیـل  »و   «ایرانی »،  «زاده   خواجه  جـل

را در پــی شــکــایــت   «کــمــالــی 
در  .  کارفرما بـازداشـت مـیـکـنـد 

حالـی کـه اعـتـصـاب کـارگـران  
ــافــق وارد   مـعــدن سـنــگ آھــن ب

  ٢ پلیس ساعـت  .  پنجمین روز شد 
  ٥ )   شـھـریـور ١ شنبـه  (نیمه شب  

کارگر معدن سنگ آھن بافق را  
ــرد  ــیــس ایــن  .  بــازداشــت ک ــل   ٥ پ

ای شـخـصـی    کارگر را در خـانـه 
این کارگران  .  بازداشت کرده است 

ـیـسـت بـازداشـت   ـره  ١٨ جزء ل ـف  ن
ـیـش  ـیـس پ ـل ـر    پلیس ھستند که پ ت

موفق نشده بود آنـان را بـازداشـت  
 .  کند 

 
حکومت نظامی در شھـر؛ یـگـان  

در  .  ویژه از معدن خـارج مـیـشـود 
شھر مستقر میشود و شھر حـالـت  

 .   حکومت نظامی دارد 
 

پیوستن خانواده ھای کارگری بـه  
در حـالـی کـه یـگـان  :  اعتصاب 

ویژه اعـتـصـاب را در مـحـاصـره  
ــت   ــه و شــھــر ھــم در حــال گــرفــت
حکومت نظـامـی اسـت، خـانـواده  

ـر شـده مـقـابـل   کارگران دسـتـگـی
دفتر کارفرما دسـت بـه تـحـصـن  
میزنند و عـمـال کـارفـرمـا را در  

ـنـد  . . محل کارش زندانی میکـن
از خــروجــش از مــحــل کــارش  

کارفرما تـحـت  .  ممانعت میکنند 
حمایت مامورین پلیـس از مـحـل  

 . کارش خارج میشود 
 

شـھـریـور  ٢ :  دولت علیه کـارگـران 
اگر چه کارفرما شکایت خود را  
از کارگران معترض معـدن بـافـق  
ــه اســت امــا آزادی   ــت ــرف پــس گ
ـبـت شـورای   کارگران به نظـر مـث

تامـیـن اسـتـان یـزد مـنـوط شـده  
ــت  ــاد  .  اس ــھ ــی ن ــیــت ــدام امــن اق
ـیـت »دولتی  ـبـار   «شـورای امـن ـن ای

دشمنی دولت را بشکل علنی در  
ــصــاب کــارگــران   ــه اعــت ــابــل مــق
آشکارتر از گـذشـتـه بـه نـمـایـش  

ـبـات  .  گذاشـت  بـخـشـی از مـطـال
ـــواده ھـــای   ـران و خـــان کـــارگــ
اعتصابـی آزادی و لـغـو احـکـام  

ـری   ـر از  ١٨ بازداشت و دستگـی ـف ن
کـارگــران شــرکــت ســنـگ آھــن  

شـورای  »بافق بود، مخالفت نـھـاد 
ـتـی ایـن   «امنیت  ـی شھر سـد امـن

. نھاد دولتی علیه کارگـران اسـت 
ــل رو در ررویــی   ــن دلــی بـه ھــمــی
ـنـده وارد   کارگران اعـتـصـاب کـن

ادامــه  .  دوره جــدیـدی شــده اســت 
اعتصاب تا آزادی و لـغـو احـکـام  
بازداشت کارکران، و بی اعتنایی  
به تھدید و خط و نشـان کشـیـدن  

ـتـی  ـی شـورای  »نھاد دولتی ــ امـن
اعـتـصـاب کـارگـران را   «امنیـت 

 .موفق و به ثمر خواھد رساند 
 

ـر از  ٥٠٠٠ اعـتـصـاب  :  نتیـجـه  ـف ن

کـارگـران  مـعــدن سـنــگ آھــن  
ـراضـات کـارکـری در   بافق، اعـت
سطح سزاسری را وارد دوره جـدیـد  

ـــت  ـرده اس ــ ـــدارد و  .  ک ـــان ـت ــ اس
ـــک   ــق  ی ــای مـــوف ــھ ــاخص ش

ـر داد  ـی ـی خـانـواده  .  اعتصاب را تـغ
ھای گـارگـران را در مـوقـعـیـت  
ـبـانـان   ـی تعـرضـی، مـتـحـد و پشـت
ـرار داد  ــ ـران ق ـــی کـــارگــ ـل . اصــ

ھمبستگی و وارد شـدن خـانـواده  
ھای کارگران به اعـتـصـاب اگـر  
ـــات   ــاب ــص ـــخ اعــت ــاری ــه در ت چ
ــا   ــه ام ــود داشــت ــارگــری وج ک
ـیـسـم حـمـایـت   پیگیری و رادیکـال
ــی از   ــازداشــت ــای ب ــواده ھ ــان خ
کارگران دستگیر شده، مـمـانـعـت  
از خروج کارفرما خود نیز حـامـل  
ـــت   ـن ـــده در ســ ـــی ارزن ــھـــای درس
اعتصاب و اعتراضات کـارگـری  

ــتــصــاب بــه کــارگــران  .  اســت  اع
اعـتـصـابـی درس ھـای مـھـمــی  

ـرشـمـرده شـده،  .  میاموزد  نـکـات ب
ــصــاب   ــده اعــت ــوزن ــای آم درســھ

 . کارگران معدن بافق بود 
 

 کارگران و دولت 
)کارھای دوم و سـوم ( چند شغلی 

؛ شکاف موجود بین دسـتـمـزد و  
مخارج خـانـواده ھـای کـارگـری   

ـر از   ـیـشـت  درصـد کـل  ٥٠ کـه ب
شاغالن را تشکـیـل مـی دھـنـد،   
سبب کارھای دوم وسوم  داللـی،  
ــاره وقــت،   شــب کــاری، کــار پ
رانندگی و  و مـواردی از ایـن  
دسـت بــرای امــرار مـعــاش شــده  

ـیـون  ٥ در حال حاضـر  .  است  ـل  مـی
ـر از حـداقــل دسـتـمــزد   ـر کـمــت ـف ن

 ھــزارتــومــانــی را  ٦٠٩ مصــوب  
ــدون   ــد و ب ــن ــافــت مــی کــن دری
ھرگونه بیمه و شناسنامـه کـاری  

شاغالن پاره وقت به ویـژه  .  ھستند 
ـرخـی مشـاغـل شـیـک   زنان در ب
ـر   مانند مـطـب پـزشـکـان و دفـات

ـیـن    وکال حقـوق   تـا  ٢٠٠ ھـایـی ب
 .  ھزارتومانی می گیرند ٤٠٠ 

 
کارشنـاسـان  !  دستمزد برای ده روز 

ـنـد در حـال   بازار کـار مـی گـوی
ــمـزد حــدود   حـاضــر، حــداقـل دسـت

 ھزارتومانی کـارگـران تـوان  ٦٠٩ 
تامین ھزینه ھای ماھیانه خانـوار  
ــم   کــارگــری را نــدارد و ایــن رق

حداکثر تامین کننده ھزینه ھـای  
 روز اول ماه کارگـران خـواھـد  ١٠ 

ـرای کسـری مـوجـود در   بود و ب
ـنـد   این بخش، افراد مجـبـور ھسـت
مــعــمــوال در مشــاغــل دیــگــری  
ـیـاورنـد  . بکارھا دوم و سوم روی ب

ــا   ــواده کـارگـری ب در تـھـران خـان
چھار نفـر جـمـعـیـت بـا دسـتـمـزد  
ماھانه دو میلیون تومان ھنـوز در  

 . زیر خط فقر قرار خواھد گرفت 
 

ـیـون کـارگـر از  ٥ محرومیت    میل
ـر  .  مزایای بیـمـه  حـقـوق ھـای زی

بـخـش  .   ھـزارتـومـان ٦٠٩ حداقل  
عمده ای از  کارگران زن ھستنـد  
ـنـد مـطـب   که در مـراکـزی مـان
ـر وکـالـت و   ھای پزشکان، دفـات
ـنـد  . اصناف کوچک کار میـکـن

درصد باالیی از زنـان شـاغـل در  
این بخش ھا حقـوق ھـای بسـیـار  

 ھزارتومـان در  ٤٠٠  تا  ٢٠٠ پایین  
 .ماه دریافت می کنند 

ھزینه تحصیل کـودکـان خـانـواده  
ھای کارگری؛ بـه زودی فصـل  
ـروع مـــی شـــود و   مـــدارس شــ
ـبـت نـام   کارگران مجبورند برای ث
ــدان خــود در مــدارس انــواع   فــرزن
ھزینه ھایی که از سوی مـدارس  

ـردازنـد  ـپ مـی  .  اعالم می شود را ب
گویند ثبت نام در مدارس رایگـان  
است، اما در عمل به بھانه ھـای  
مختلف از خانواده ھا پول دریافـت  
ـنـه ھـایـی   می شود و  اینھا ھـزی
است که باعث فشـار بـه خـانـوار  

بـاال بـودن  .  کارگـری مـی شـود 
ــه ھـای خـانـوار کـارگــری   ـن ھـزی
ـیـازھـای   باعث سختی در تامین ن
مربـوط بـه خـوراک، پـوشـاک،  
ـنـه   مسکن، تحصیل فرزندان، ھـزی
ـیـمـاری ھـا و   ھای مربـوط بـه ب

 .درمان و غیره شده است 
 
 
 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

نکات مھم اعتصاب کارگران 
 معدن بافق

 

ران  ٥٠٠٠اعتصاب : نتیجھ نفر از کارگ
ارکری  راضات ک معدن سنگ آھن بافق، اعت
د کرده  در سطح سزاسری را وارد دوره جدی

ق  یک .  است وف ای م دارد و شاخصھ استان
ارگران . اعتصاب را تغییر داد خانواده ھای گ

ان  ان ب ی ت حد و پش ت را در موقعیت تعرضی، م
گی و وارد .  اصلی کارگران قرار داد ھمبست

شدن خانواده ھای کارگران بھ اعتصاب اگر 
ود  ارگری وج ات ک خ اعتصاب اری چھ در ت
ایت  سم حم ی ال ک ری و رادی گی ی ا پ داشتھ ام
ر  گی خانواده ھای بازداشتی از کارگران دست
ز  ی ا خود ن رم ارف شده، ممانعت از خروج ک
ت اعتصاب و  حامل درسھایی ارزنده در سن

 . اعتراضات کارگری است
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 اعتراضات 
 

 تحصن کارگران بازنشسته نساجی قائمشھر
ـابـل  :   شھریور ١  ـق کارگران بازنشسته نساجی قائم شھر  در م

ـار    تجمع .  استانداری مازندران تحصن کردند  کننـدگـان خـواسـت
ـنـد   حقوق و معوقه سال  ـیـن  .  ھای گذشته خود ھست مـتـحـصـن

 میلیون تـومـان از  ٣٠  الی  ٢٠ ای    مدعی شدند ھر بازنشسته 
ــبــکــار اســت، و بــا وجــود   ــاجــی مــازنــدران طــل شــرکــت نس

ھای انجام شده در استان و کشور ھنوز حـقـوق آنـھـا    پیگیری 
 .اعاده نشده است 

 
 اعتراض کارگران نانوایی سنندج

 کارگر نانوا در سنندج با امضـای طـومـاری از  ٨٠ بیش از  
مـعـاون امـور   «برخورد تند، فحاشانه و غیر مسئوالنه »آنچه  

ـنـدگـان   ـای اجتماعی و عمرانی فرمانداری این شھرستان با نـم
ـنـدگـان کـارگـران  .  اند   خوانند، اعتراض کرده   کارگران می  نمای

ـیـگـیـری    خبازی  ـیـش بـرای پ ھای سنندج و حومه چندی پ
ـزایـش   مشکل دستمزد کارگران خباز که چند سـال اسـت اف

در ایـن  .  پیدا نکرده به فرمانداری این شھر مـراجـعـه کـردنـد 
ـتـر مـعـاون امـور   دیدار، نمایندگان کارگران با حضـور در دف

ـزایـش    اجتماعی و عمرانی فرمانداری با نامه  ای مبنی بر اف
ـاز   نسبی دستمزد کارگران که توسط اتحادیه کارفرمایان خـب
پیشنھاد شده بود، مواجه شدند اما با دیدن مبلغ قید شـده در  

ـبـول    نامه گفتند این دستمزد  ھا غیر قانونـی اسـت و آن را ق
نمایندگان کارگران با برخورد تند، فحاشانـه و غـیـر  .  نکردند 

مسئوالنه معاون اجتماعی فرماندار و مسول دفتر او مـواجـه  
ـاظ رکـیـک، تـھـدیـد و ارعـاب بـه   ـف شده و این دو نفر با ال

ـا بـی  احـتـرامـی از    نمایندگان کارگران اھانت کرده و آنان را ب
 دفتر معاونت اجتماعی بیرون کردند 

 
مربیان پیش دبستانی و حق التدریس 

 .جلوی درب مجلس تجمع کردند
دبستانی و حق التدریسی جلوی درب    مربیان پیش :   شھریور ٢ 

ـار اسـتـخـدام خـود شـدنـد  . مجـلـس تـجـمـع کـرده و خـواسـت
ـان   ـی خواستھای تجمع کننـدگـان؛ اسـتـخـدام، حـق ھـمـه مـرب

ـا آمـوزش و    پیش  دبستانی و حق التـدریسـی طـرف قـرارداد ب
 .پرورش است 

 
اعتراض کارگران کارخانه خوراک دام زیر 

 «ھرم طالیی شرق»مجموعه شرکت 
در نامه  ای کارگران واحد خوراک دام ھـرم طـالیـی شـرق  

ـاخـیـر  ٤٠ نیشابور که به امضاء    کارگر رسیده با اشـاره بـه ت
کارفـرمـای  :  سه ماھه در پرداخت حقوق کارگران، آمده است 

ـیـمـه، اضـافـه   این واحد قانون کار را در پـرداخـت حـقـوق، ب
ـانـونـی،   ـای ق کاری، حق اوالد، حق مسـکـن و سـایـر مـزای

حقوق کارگران از فروردین ماه سـال جـاری  .  کند   رعایت نمی 
ـاده اسـت،  ١٣ تا تاریخ   ـت ـاخـیـر اف  مرداد مـاه سـه مـاه بـه ت

.  ھـزار تـومـان اسـت ٤٦٥ دریافتـی کـارگـران در ھـر مـاه  
کارگران ھرم طالیی شرق، کارفرمای این کـارخـانـه حـقـوق  

ھای فروردین و اردیبھشت سـال جـاری بـر    کارگران را در ماه 
ـز   اساس حقوق سال قبل محاسبه و به حسـاب کـارگـران واری
. کرده است و کارگران مابقی حقـوق خـود را طـلـب کـارنـد 

ـامـه   ھمچین کارگران ھرم طالیی شرق در بخش دیگری از ن
خود با اشاره به نوع قرارداد کارگران ایـن کـارخـانـه کـه بـه  

مـا  :  صورت سفید امضاء منعقد شده اسـت، مـدعـی شـدنـد 
ـا تـھـدیـد بـه اخـراج   کارگران کارخانه ھـرم طـالیـی شـرق ب

کنیم و در طـی چـنـدیـن    قراردادھای کار خود را امضاء می 
ـان سـال   ـای ـقـط پ سالی که در این واحد مشغول کار ھستیم ف

 -ھا     عیدی و پاداش کارگران پرداخت شده و مابقی سال ٩١ 
کـه از  ...  پاداش، سنوات و  -چه قبل و چه بعد از آن تاریخ  

 .پایه مزد قانونی نیز کمتر است پرداخت نشده است 
 

 گزارش
 

خانواده علی چراغی اجازه ورود گزارشگران صدا و سیمـا بـه  
ـات    بھتر بود زمانی »شان را ندادند    خانه  ـیـد حـی که بردارم در ق

ـان مـی   بود و آن  ـیـمـارسـت آمـدنـد و    ھا برای تھیه گزارش بـه ب
ـیـل پـوشـش    گزارشی پخش می  شد، نه اکنون که فقط به دل

 ..اند   خبری حضور مقامات شھرداری به اینجا آمده 
 گفتگو با مأموری که علی چراغی را کشت؛ 

: با خبرنگار پایگاه خـبـری تـھـران پـرس  «محمد »گفتگوی  
ـلـمـه  .  ساله ٣٠ چند ساله ھستی؟   تا چندم درس خواندی؟ دیپ

االن ھـم  .  سابقه درگیری و اعتیاد ٢ سابقه داری؟ بله  . ھستم 
ـا یـکـسـال اسـت تـرک کـرده  ـادی؟ نـه آق ـت ام و ورزش    مع

چند مدت اسـت در  . کنم، فکر کنم از ھیکلم پیدا باشد   می 
این شرکت پیمانکاری مشغول به کار ھستی؟ یک سـال و  

ھـزار تـومـان از کـارت  ٤٠٠ گـیـری؟    نیم چقدر حقـوق مـی 
ـایـد   برایمان بگو؟ کارمان خیلی سخت و مشکل است زیـرا ب

ـتـی   در منطقه  ھـایـی کـه مـجـوز    مان گشتزنی کنیم و با وان
ـیـم و   ـنـد بـرخـورد کـن ندارند و به قول معروف دوره گرد ھست

ـزن را داریـم  ـزن ب ایـن درگـیـری مـثـل  .  ھمیشه درگیری و ب
گذشته بود؟ آن روز راننده وانت با ما بد حرف زد و شروع بـه  
ـادی کـه مـربـوط بـه   ـی فحاشی کرد من که به خاطـر اعـت
گذشته بود کمی عصبانی شدم و نتوانستم جـلـوی خـودم را  

ـزدم  ـیـشـتـر بـه وی ن اھـالـی  .  بگیرم و بنابراین چند ضـربـه ب
ـانـه   می  ـنـجـه  .  گویند تو ضربه آخر را زدی؟  بله متاسـف ـا پ ب

بوکس؟ بخدا نه، من فقط یک سیلـی زدم کـه وی روی  
چـه  .  زمین افتاد و کف کرد و ما از ترسـمـان فـرار کـردیـم 

دانسـتـم چـه    زمانی فھمیدی که دست به قتـل زدی؟ نـمـی 
ـا    اتفاقی بدی افتاده است، پیمانکارم می  گفت سرکارنیاییـد ت

اینکه پلیس روز گذشته آمد و مرا دستگیر کـرد و در اداره  
االن بـه چـه  .  آگاھی فھمیدم راننده وانت مرحـوم شـده اسـت 

کنی؟ به بدبختی و زنـدان و اگـر خـانـواده    چیزی فکر می 
 .مرحوم چراغی رضایت ندھند باید پای چوبه قصاص بروم 

 
کارگران و شاغلین عسلویه باید دو ھفته 
 کار کنند و دو ھفته از منطقه خارج شوند

انـد کـه کـارگـران و    شناسان محیط زیستی تاکید کـرده   کار 
ـتـه از   ـف ـنـد و دو ھ شاغلین عسلویه باید دو ھفتـه کـار کـن
ـیـن   منطقه خارج شوند در حالی که اکنون دوره کاری شـاغـل

 روز تعطیلـی اسـت و  ٧  روز کاری و  ٢٢ این منطقه معموال  
 روز به طور مداوم در این منطقـه  ٤٠  یا  ٣٠ در بعضی مواقع  

ـانـدارد کـار    شرکت .  مانند   می  ھای پتروشیمی به شـکـل اسـت
ـاکـنـون در بـرابـر اعـتـراضـات فـعـاالن زیسـت    نمی  کنند و ت

ـز بـی  ـی تـوجـه    محیطی و اداره محیط زیسـت ایـن مـنـطـقـه ن
ـتـروشـیـمـی ایـن    مسئوالن شرکـت .   اند   بوده  ھـای گـازی و پ

ھـا و نـظـرات    ھـا نسـبـت بـه ھشـدار   منطقه در تمام ایـن سـال 
اند و ھـیـچ اقـدامـی    تفاوت بوده   شناسان محیط زیست بی   کار 

ـنـد   برای رفع مشکالت محیط زیست عسلـویـه نـمـی  از  .  کـن
ھای گازی در این منطقه شروع به فعالیت    روزی که شرکت 

ھا و مشکالت بسیاری برای ایـن مـنـطـقـه    اند، آلودگی   کرده 
ـاظـت شـده   «نایبند »منطقه  .  ایجاد شده است  که منطقـه حـف

محیط زیستی بود، اکنون بسیار آسیب دیده به  طـوری کـه  
ـیـن گـونـه   نسل برخی از گونه  ھـای    ھای پرندگان و  ھـمـچـن

در گذشته چشمه آب  .  درختی این منطقه منقرض شده است 
در عسلویه وجود داشت کـه چـنـد   «شیرینو »شیرینی به نام  

ـتـه اسـت  ـز بـه سـوی شـوری رف . سالی است آب شیرینو نی
ـنـد،   آلودگی ھای ایجاد شده در این منطقه سـرطـان زا ھسـت

ھای خلیج فارس نیز در  معرض خطر قرار دارنـد زیـرا    ماھی 
ـزد و    فاضالب پتروشیمی این منطقه به خلیـج فـارس مـی  ری

ھـا    استانداردسازی فعالیت ایـن شـرکـت .  کند   آب را آلوده می 
از جمله مھمترین خواسته  فعاالن زیست محیـطـی اسـت کـه  

 .تاکنون مغفول مانده و کسی به آن توجه نکرده است 
 

 ١٢بیش از ! ھمدان قطب تولید سیلیس
درصد کارگران در معرض بیماری سیلیس 

 قرار دارند
ـیـش از  :  معاون دانشگاه علوم پزشکـی ھـمـدان   درصـد  ١٢ ب

بـه  .   کارگران در معرض پیشرفته بیماری سیلیس قرار دارنـد 
ـانـدارد   کارگران ھشدار داد ضمن رعایت نکات ایمنـی و اسـت

ـنـد  ـاده کـن ـف ـز اسـت ـی ایـن نـوع  .  در حین فعالیت از ماسک ن
سیلیس در فرآیندھای صنعتی از جمله کارخانجات، کـاربـرد  

وی سیلیس را یکی از مواد اولیه و پرکـاربـرد  .  اساسی دارد 
ـیـس در  : در دانست و خاطرنشان کرد  ـل ھمدان قطب تولیـد سـی

این بیماری در مراحل ابتـدایـی فـاقـد عـالمـت  .  کشور است 
بوده است؛ اما در مرحله پیشرفته می توان به کاھش عـمـق  

ھا، خستگی، بـی اشـتـھـایـی، درد در    تنفسی و ظرفیت ریه 
 .ھای قلبی اشاره کرد   ناحیه قفسه سینه و افزایش بیماری 

 
 میلیارد ١/٢گزارش سازمان جھانی کار؛ ــ

نفر ھنوز در فقر شدید در سراسر جھان 
 میلیون ٢٠٠ــ بیش از .  کنند زندگی می

ھا   میلیون نفر از آن٧٥نفر بیکار شده که 
 . جوانان ھستند

ـا سـال  :  سازمان جھانی کار اعالم کرد  ،  ٢٠٠١ در مقایسه ب
ـا  ١/٢٥ تعداد کارگران با درآمـد    بـه  ٢٠١١  دالر در روز ت

ـیـشـرفـت در  ٢٩٤ تعداد    میلیون نفر کاھش یافته کـه ایـن پ
کشورھای شرق و جنوب شرق آسیا و آمریکای التین بیشـتـر  

 میلیارد نفر ھنوز در فقـر شـدیـد در  ١/٢ در عین حال،  . است 
ـتـر از    سراسر جھان زندگی می  کنند و تعداد افرادی که کـم

ـابـرایـن  .   میلیارد نفـر اسـت ٢/٤  دالر در روز درآمد دارند  ٢  ـن ب
حرکت به سوی ریشه کنی فقر، بـه عـنـوان یـک اولـویـت  
ـازمـنـد   ـی برای سازمان ملل باقی مانده که دستیابی بـه آن ن
تالش برای دستیابی به ثبات، رشد اقتصادی فراگیر و رونـق  

ـزرگ پـس از آن  .  در بازار کار است  بحران مالی و رکـود ب
ھا شده که دلیلی بر باقی مـانـدن    باعث اختالل در رشد کشور 

ـفـر از  ٧٥  میلیون نفر بیکار شده که  ٢٠٠ بیش از   ـیـون ن ـل  می
ـیـت در سـن کـار جـھـان،  .   ھا جوانان ھستند   آن  با رشد جـمـع

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـا  ٢٠١٥ ھـای     میلیون شغل جـدیـد در فـاصـلـه سـال ٦٧٠   ت
 . مورد نیاز است ٢٠٣٠ 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده

 
 کارگر کارخانه لبنی پالود چھار ماه ١٦٠

 اند حقوق نگرفته
ـنـده مـحـصـوالت   شرکت صنایع لبنی پالود پارسیان تولید کن
لبنی در شھرک صنعتی خیام نیشابور است که در چـنـدیـن  
سال اخیر کارفرما به بھانه گسترش بحران در صنایع لبنی و  
ـاخـیـر پـرداخـت   ـا ت کمبود نقدینگـی، حـقـوق کـارگـران را ب

 . کند   می 
 

 ماھه در پرداخت حقوق ٤تأخیر یک تا 
 کارگر منطقه صنعتی آبیک٨٠٠
ـا چـھـار مـاه در پـرداخـت حـقـوق  :  مرداد ٣١  تعویق یـک ت

ـتـی   ـیـدی مـنـطـقـه صـنـع کارگران تعدادی از واحدھای تـول
ـیـن  ـیـدی  .   آبیک و شھرک صنعتی کـاسـپ واحـدھـای تـول

ـتـی   ـیـن و مـنـطـقـه صـنـع مستقر در شھرک صنعتی کاسپ
ـا سـه مـاه حـقـوق مـعـوقـه،   «نیک پارس »آبیک ھمانند   ب

ـان  » مـاه،  ٢  «آریـن شـیـر » مـاه،  ٤  «مژده وصل » کـوھسـت
ـبـد »یک ماه،   «پارس گرما »ماه،  ٣  «الموت  ـایـع ت   ٣  «صـن
ـافـت » مـاه، ٤  «پـرھـون »ماه،   تـراش  »یـک مـاه و   «رضـاب
. انـد   دوماه پرداخت حقوق کارگران را به تاخیر انداخـتـه  «پیشرو 

 . کارگر شاغلند ٨٠٠ ھا بیش از    در این واحد 
 

سی کارگرساخت بیمارستان تأمین اجتماعی 
 ماه حقوق نگرفته اند٤بیرجند

 کارگر قرار دادی شرکـت  ٣٠ تعویق بیش از چھار ماه حقوق  
کارگران قراردادی که حقوق چـھـار   .«اوجستان »پیمانکاری  
ـارداری،    شان را دریافت نکرده   ماه گذشته  ـب اند در بخـشـھـای ان

دفتر فنی، اجرا، تاسیسات، نگھبان و سرپرستی کـارگـاه در  
ـانـه پـرداخـت  .  اشتغال ھستند  شرکت اوجستان ھر مـاه بـه بـھ

ھای مالی از پرداخت حقـوق کـارگـران    نشدن صورت وضعیت 
 .در موعد مقرر سرباز میزند 

 
 دامغان، کارخانه آلدا

 ماه حقوق و بیـمـه  ٣  کارگر داردکه  ٥٠ کارخانه آلدا بیش از  
 .طلب دارند 

  
 ناامنی محیط کار 

 
 انفجارآشپزخانه رستوران

انفجار و آتش سوزی آشپزخانـه رسـتـورانـی واقـع  :   مرداد ٢٩  
ـاعـث کشـتـه و زخـمـی   در شھرک مخابرات سعادت آباد، ب

 سـالـه  ٣٤ در این حادثه دلـخـراش جـوان  .  شدن دو نفر گردید 
 .ساله دیگری دچار صدمات شد ١٧ ای جانباخت و جوان  

 
یک کودک کار در سنندج جان خود را از 

 دست دادند
ـنـدج،  :  شھریور ١  حادثه انفجار در یک کارگاه سطح شھر سـن

ـام مـحـمـد صـنـعـان را درپـی  ١٥ مرگ نوجوانی    ساله به ن
 .داشت 

 

یک کارگر در ایالم جان خود را از دست 
 داد

ھای شھرستان چـرداول     ساله در یکی از شرکت ٤٤ کارگری  
در استان ایالم ھنگام کار به دلیل سقوط از ارتفاع جـان خـود  

این کارگر که در یک کارگاه جـوشـکـاری  .  را از دست داد 
ـتـن   مشغول کار بوده پس از سقوط با زمین به علـت فـرو رف

 .میلگرد بر سر و شکمش جان خود را از دست داد 
 

مرگ سه کارگر بر اثر گاز گرفتگی چاه 
 درگنبدکاووس

کارگران در حال الیروبی چـاه کشـاورزی در حـد  : مرداد ٣١ 
فاصل روستای پشمک پناده و حاجی بالخـان بـودنـد دچـار  

ـبـل از  .  گازگرفتگی در چاه شدند  یکی از این کـارگـران ق
ـقـل   ـت ـن ـان م رسیدن ماموران اورژانس توسط اھالی به بیمارسـت
شده بود و دوتن دیگر توسط ماموران اورژانس از چـاه خـارج  
شدند اما متاسفانه ھر سه نفر بر اثر گاز گرفتـگـی چـاه در  

 .محل جان باخته بودند 
 

 کارگری زیرآوار در تربت جام جان باخت
 . ساله جانباخت ٥٧ بر اثر ریزش آوار کارگر  :  شھریور ١ 
 

  اخراج و بیکارسازی 
 

اخراج یکی ازکارگران کارخانه آلدا 
 سال کار٢٥دامغان پس از

اخراج یکی ازکارگران کارخانه آلـدا دامـغـان پـس  :  مرداد ٢٩ 
ـبـه  ( این کارگر  از  .  سال کار ٢٥ از  حـق  )   مـرداد ٢٩ چھارشن

کمیته انظباطی کارخـانـه رای بـه  . ورود به کارخانه را ندارد 
ـاتـی کـارخـانـه از  .  اخراج این کارگر داده است  ـتـه انـظـب کمی

ھـا را مـنـصـوب    اعضایی تشکیل شده است که کارفرمـا آن 
 .کرده است  

 
 کارگران

 
 اعتراض به دستگیری کارگران معدن بافق

 کارگر معدن بافق ششمین روز  ٥٠٠٠ امروز دوم شھریور ماه  
ـفـر از  ٩ اعتصاب و تحصن خود را در اعتراض به بازداشت    ن

ـنـد ایـن در حـالـی اسـت کـه   ھمکارانشان پشت سر گـذاشـت
ـافـق   تحصن خانواده ھای این کارگران در مقابل فرمانداری ب
ـتـرض ایـن مـعـدن مـھـم   ھمچنان ادامه دارد و کارگـران مـع
ـات   ـب ھمچنان مصمم به ادامه اعتراضات خود تا تحقق مـطـال

 نفر از کارگران معدن بافـق و   ٩ بازداشت  . بر حق شان ھستند 
ورود  نیروھای گارد ویژه به این معدن در شـرایـطـی صـورت  

 روز اعـتـراض و اعـتـصـاب  ٣٩ گرفته اسـت کـه در پـی  
کارگران این معدن در مـاھـھـای گـذشـتـه و لـغـو مـوقـت  

ــام ایــن مــعــدن بــه بــخــش  ٥/٢٨ واگــذاری    درصــدی ســھ
خصوصی، مھلت دو ماھه کارگران برای نھایی کردن آن در  
چھارم شھریور ماه رو به پایان بود  اما مسئولین حـکـومـتـی  
به جای تحقق وعده ھای شان، بازداشت کارگران معترض و  
ـا   ـا ب ـنـد ت ورود گارد ویژه به معدن را در دستور خود گـذاشـت
ـان کـارگـران،   ضرب و زور و  ایجاد رعب و وحشـت در مـی
مانع اعتراضات احتمالی آنان نسبت بـه نـھـایـی نشـدن عـدم  

کـارگـران مـعـدن  .  واگذاری معدن به بخش خصوصی شـونـد 
ـلـخ و خـانـمـان بـرانـداز واگـذاری   بافق با توجه بـه تـجـربـه ت
ـازاده ھـا   کارخانه ھا و مراکز تولیدی در سراسر کشور بـه آق

ـنـد کـه دسـت بـه   تحت عنوان خصوصی سازی، حـق داشـت
اعتراض بزنند و با قدرت متحدانه خود مـانـع واگـذاری ایـن  

 .معدن به، به اصطالح بخش خصوصی  شوند 
اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت قاطعانـه از اعـتـراضـات  
ـازداشـت و ھـرگـونـه   کارگران معدن بافق و محکوم کـردن ب
ـان، خـواھـان تـحـقـق فـوری   ـفـی آن تعرض به اعتراضات صـن
ـیـد و شـرط   مطالبات کـارگـران ایـن مـعـدن، آزادی بـی ق
ـافـق   کارگران بازداشتی و خروج نیروھای گارد ویژه از شھر ب
می باشد و از عموم کارگران در سـراسـر کشـور مـیـخـواھـد  
ایستادگی کارگران معدن بافق را در جلوگیری از واگـذاری  
ـاول بـی   معدن به بخش خصوصی که با ھدف غـارت و چـپ
ـقـطـه   حد و حصر دسترنج ما کارگران صورت میـگـیـرد بـه ن
اتکایی در اعتـراض بـه واگـذاری کـارخـانـه ھـا و مـراکـز  
ـنـد و در جـای   تولیدی به مافیای قدرت و ثروت قـرار بـدھ
ـنـگـونـه   ـابـل ای ـق جای کشور با ایستادگـی مـتـحـدانـه در م
ـیـش از   واگذاریھا، سد محکمی در برابر  به ویرانی کشاندن ب
پیش کارخانه ھا و مراکز تولیدی تـحـت عـنـوان خصـوصـی  
سازی که توام با ساقط شدن ما کارگران از کار و زنـدگـی  

دوم شـھـریـور    –اتحادیه آزاد کارگران ایران  .  است ایجاد کنند 
 ماه  
 

حمله به بند یک سالن  -٢٩اطالعیه شماره 
  زندان رجایی شھر کرج٢

! ھای شریـف و آزاده   ھای کارگری ، انسان   کارگران ، تشکل 
 ماموران امنیتی زنـدان  ١٣٩٣  مرداد ماه  ٢٨ امروز سه شنبه  

رجایی شھر کرج صبح زود به بھانه بازدید به بند یک سالـن  
 زندان رجایی شھر حمله کردند و تمام زندانیان را با تـھـدیـد  ٢ 

و فشار به بیرون بند انتقال دادند ، بھنام ابراھیم زاده ھـم کـه  
ـنـکـه از   ـا ای ـبـرد ب ـی در یازدھمین روز اعتصاب غذا به سر م

ـقـل     خوبی   وضعیت جسمی  ـت  برخوردار نبود به زور به بیرون من
 .شد 

ـام بـه   ـن ـیـد بـھ قابل ذکر است که مسئوالن زندان از زمان تبع
ـام   ـن زندان رجایی شھر ھنوز لباس و وسـأیـل زنـدان را بـه بـھ

 از زندانیان با دیدن شرایط بھنام یـک    تحویل نداده اند و یکی 
جفت کفش به بھنام داده بود که امروز مأموران زنـدان بـه آن  

ـام پـس    زندانی تذکر دادند که بایـد کـفـش  ـن ھـایـش را از بـھ
بگیرد که آن زندانی ھم تحت فشار مجبور شد کـفـش خـود  

 .را از بھنام پس بگیرد 
ـا ایـن لـحـظـه  ١١ با گذشت   ـام ت ـن  روز از اعتصاب غذای بھ

ھیچ کدام از مسئوالن زندان و یا قوه قضائیه بـه خـواسـت و  
ـتـه دفـاع از    مطالبات بھنام ھیچ توجھی  ـی  نکرده انـد ، کـم
ـاشـی   بھنام ابراھیم زاده اعالم مـی  ـاگـوار ن  از    دارد عـواقـب ن

ـتـش   ـی اعتصاب غذا که بھنام را تھدید کند تنھا و تنھا مسؤل
به عھده مقامات زندان و قوه قضائیه است و آنھا باید در ایـن  

 !زمینه پاسخگو باشند 
 

 اذیت و آزار بھنام را متوقف کنید
 در اعـتـصـاب غـذا   ١٣٩٣ / ٥/١٨  بھنام ابراھیم زاذه ازمورخ  

وی از زندان اوین به زندان گوھر دشـت  کـرج  .  به سر میبرد 
در زندان گوھردشت در بند یـک سـالـن دو  .  تبعید شده است 

آنچه مسلم است او را پـس از سـرکـوب  . اشرار به سر میبرد 
ـیـه  ٣٥٠ زندانیان بند   ـب ـن  اوین بیش از سه ماه است  تھدید و ت

. می کنند و وی به این دلیل اعتصاب غـذای کـرده اسـت 
ما از تمامی مردم ،کارگران مبارز سازمانھای مدافع حقـوق  
ـیـم کـه بـرای آزادی   بشر،اتحادیه ھای کارگری می خـواھ
ـات وی تـالش   ـب بھنام ابراھیم زاده و برآورده شدن کلیه مـطـال



 14  ١٣٩٣ شھریور ٤ کارگر کمونيست

ـیـه  مسـئـول   . نمایند  ما اعالم می کنیم دولـت وقـوه قضـای
ـیـه کـارگـران زنـدانـی  . سالمتی و جان ایشان است  آزادی کـل

وزندانیان سیاسی  یکی از مھمترین مطالبات،مردم آزادیـخـواه  
ـیـم . است  ـای آزادی زنـدانـی  . باید برای آزادی سیاسی تالش نـم

ـیـگـیـری ایـجـاد  .  سیاسی ،آزادی تمامی انسانھاست  کمیته پ
 ١/٦/١٣٩٣ -تشکلھای کارگری ایران  

 
جان ھمسرم بھنام ابراھیم زاده بیش از 

 ا! پیش در خطر است
ا اتـحـادیـه ھـای کـارگـری،  !  صدای بی صدای ما باشـیـد 

سازمانھای انسان دوست، تشکل ھای مدافع حقوق انسـان و  
عفو بین الملل، سازمان ھای مدافع حقوق کودک و مدافـع  

ـیـمـارم در خـطـر  ! حقوق زنان  جان بھنام ابراھیم زاده پدر فرزند ب
ـتـال بـه  !  است  ا این نامه را من و فرزند مریضم نیما کـه مـب

ـیـدارمـی   سرطان خون است خطاب به شما ھمه وجدان ھـای ب
ـیـت  !  نویسیم  دوستان  ـنـی از وضـع ـف ـل ا امروز طی تماسـی ت

در اوج نگـرانـی و مـردد از  .  خطیر بھنام به ما گزارش دادند 
اینکه چه باید بکنیم؟ بله امروز از زندان رجائی شھر بـه مـا  

 سـالـن  ١ خبر دادند که بھنام را به زندان رجائی شھر کرج بند  
ـیـت جسـمـی و بـی  .   منتقل کرده اند ٢  بھنام بـخـاطـر وضـع

توجھی ھای فراوان که در زندان نسبت به وضعیت وی شـده  
ـبـرد ١٣٩٣  مرداد  ١٨ است، از روز   ـی .  در اعتصاب غذا بسر م

امروز باز به ما خبر ناگوار دیگری دادند که ماموارن زنـدان  
به بند ریخته و ھمه زندانیان را مورد ضـرب شـتـم قـرار داده  

بھنام ھم بدلیل وضعیت وخیم جسـمـی و ھـم اعـتـصـاب  .  اند 
ـاگـوار یـکـی  .  غذا، حتی نتوانسته روی پا بایستد  خبرھای ن

ـیـم  . بعد از دیگری در مورد وضعیت بھنام را دریافت مـیـکـن
ـنـد  . فرستاده انـد "  تبھکاران "بھنام را تنبیه کرده و به بند   ایـن ب

ـیـت جـانـی در   نه تنھا پر از مواد مخدر است بلکه حتی امن
چرا که تعدادی از زندانیان چاقـو و اسـلـحـه  .  این بند نیست 

ـنـد  ـان .  سرد در بند با خود حمل میکـن ایـن گـزارش  !  ا دوسـت
ھایی است که دریافت میکنیم و قلب ما ھر لـحـظـه از جـا  
کنده میشود و مدام به خود میگوییم چه باید کرد؟ چندیـن  
ـتـی سـخـت و   ـی ـیـمـارم در وضـع سال است که من و فرزند ب

ـتـھـای شـمـا  .  طاقت فرسا بسرمیبریم  اگر چه کمکھا و محب
برای ما دلگرم کننده بوده و تحمل این شرایط کـامـال  غـیـر  
ـنـم   ـی ـب انسانی را برای ما قابل تحمل كرده است، اما امروز می
نیما، فرزندم جلوی چشمم ذره ذره آب مـیـشـود و کـاری از  

ـادھـای  . دست من برنمیاید  ـا فـری در این سالھا چه شبھایی ب
نیما از خواب پریدم، نوازشش داده و آرامش کردم و به او قـول  

اما انگار ایـن روزھـای  .  دادم این روزھای سخت پایانی دارد 
ـتـی کـه  .  سیاه و سخت برای ما پایانی ندارد  ـی ا ما از وضـع

از شما تقـاضـای  .  بھنام در آن بسر میبرد بشدت نگران ھستیم 
از شما میخواھیم ھر کجا و به ھر شکـلـی  .  کمک میکنیم 

ـاسـخـی   شده است، تالش كنید تا شاید اعتراضات جـھـانـی پ
ـتـمـان از ایـن  .  باشد برای آزادی بھنام  باور کنید دیـگـر طـاق
بھنام نه قاتل است نـه دزدی کـرده  .  وضعیت بسر آمده است 

است و نه مثل میلیاردرھا پول بیت المال را باال کشیده و نـه  
بھنام تنھا خواھان حـق انسـان  .  از دیوار کسی باال رفته است 

ھایی مثل خودش که ھر روزه حقشان پایـمـال مـیـشـود بـوده  
بھنام از کودکانی دفـاع کـرده اسـت کـه در گـوشـه  .  است 

ـایـد  .  خیابانھا شب را به روز و روز را به شب میرساننـد  چـرا ب
پاسخ انسانھایی که نوعدوست ھستند و وجدان بیدار دارند در  
ـان مـا بـه   ـای ـامـه ھـای بـی پ ـاشـد؟  ن این مملکت زندان ب
ـیـرویـی   مسئولین دولتی و بی پاسخی از جانب آنھـا دیـگـر ن

ما از شما زنان و مردان، از شـمـا  . برایمان باقی نگذاشته است 

ـیـم ھـمـچـون   ـیـدار مـیـخـواھ نوعدوستان و از شما وجدانھای ب
ـیـش از  .  گذشته ما را تنھا نگـذاریـد  ـیـم ب از شـمـا مـیـخـواھ

ـا اقـدامـاتـی  .  ھمیشه صدای ما باشید  ـیـم ب از شما مـیـخـواھ
ـام،   ـن سراسری فشار بیشتری بر دستگاه قضایی بیاورید تا بـھ

ما پیشاپیش از ھرگـونـه  .  ھمسرم و پدر فرزند بیمارم آزاد شود 
ا  با احتـرام و بـه  .  اقدام شما در سراسر دنیا قدردانی میکنیم 

ـیـم   امید آزادی بھنام ابراھیم زادھزبیده حاجی زاده و نیما ابـراھ
 ١٣٩٣  مرداد  ٢٨ زاده  
 

ھر گونه برخورد پلیسی امنیتی با کارگران 
 معدن سنگ آھن بافق را محکوم می کنیم

ـنـد   ـان سند یکای کارگران شرکت واحـد چـون گـذشـتـه ھـم
میلیونھا کارگر ایران ھمبستگی و پشتیبانی کامل خـودر ا  
ـتـکـشـان مـعـادن   از اعتراضات عدالت خواھانه کارگری زحـم
شھر بافق استان کرمان اعالم می نماید،و اعـمـال ھـر گـونـه  
ـازداشـت،زنـدان   ـتـی ،ب ـی ـن ـیـسـی ام ـل حرکات سرکوب گرانه پ
ـتـکـش را بـه شـدت   ،اخراج و انحالل علیه این کارگران زحـم
محکوم می کند و از مسئوالن ،بـه ویـژه وزارت کـار کـه  
موظف به دفاع از حقوق کارگران اسـت مـی خـواھـد فـورا  
شرایط عادی محل کار را برقرار و انجـام  گـفـت و گـوی  
عادالنه و برابر با کارگران ،احیای حقوق پایمال شده و انـجـام  
ـنـد  ـای . در خواست ھای بحق این زحمت کشـان را فـراھـم نـم

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھـران و حـومـه  
 ١٣٩٣ یکم شھریور 

 
 

 اخبار بین المللی
 

 از جنگ بر   ناشی عوارض روانی -فلسطین 
 کودکان

صدھا ھزار تن از کودکان غزه عالوه بر مصدومیـت جسـمـی  
حسـن  .  از صدمات روحی ناشی از جنگ نیز رنج می بـرنـد 
ایـن  ” :  زیاده، روانشناس در بیمارستانـی در غـزه مـی گـویـد 

تنھا خوابیدن بـرای  .  کودکان دچار اختالل در خوابشان ھستند 
. بسیاری از آنھا از کابـوس رنـج مـی بـرنـد . آنھا آسان نیست 

ـا آوردن  “  . آنھا به پدر و ماردھایشان می چسبند  روانشناسان ب
ھدایایی برای این کودکان سعی می کنند کمی از درد و  

  ٤٠٠ بنابر گـزارش سـازمـان مـلـل،  .  رنج روحی آنھا بکاھند 
ھزار کودک در غزه از عوارض روانی سه جنـگ اخـیـر در  
ـزشـکـی دارنـد  . این منطقه رنج می برند و نیاز به مـراقـب پ

من خراب شدن خانه مـان  ” :  یکی از این کودکان می گوید 
. را دیدم برای ھمین وقتی خواب می بینم فریاد مـی کشـم 

مادرم از خواب بلند می شود و می گوید داد نکش، نـگـران  
 تن از حدود دو ھزار فلسطینی کشتـه شـده در  ٤٥٧ “  . نباش 

 .جنگ اخیر غزه کودک بودند 
 

اعتراض به افزایش  -عربستان سعودی 
 ھا در این کشور اعدام

وزارت  .  یک نفر دیگر در عربستان سعـودی گـردن زده شـد 
کشور سعودی اعالم کرد که یک نفر به جرم ارتکاب قتل،  

با شمشیر گـردن زده   «ا بھا   » اوت در شھر  ١٨ روز سه شنبه  
یک روز قبل از آن نیز دو برادر، به جـرم قـاچـاق مـواد  .  شد 

ـلـل  .  مخدر، در عربستان گردن زده شدند  سازمان عفو بین الـم
با ابراز نگرانی از افزایش شمار اعدام ھا در ایـن کشـوراعـالم  

ـان اعـدام  ١٧ کرد که  تنھا در دوھفته گذشته    نفر در عربست

عفو بین الملل از مقامات عربستان سعودی خواسـت  . شده اند 
ـنـد  ـا بـه شـمـارش  .  اجرای مجازات اعدام را مـتـوقـف کـن ـن ب

ـفـر در  ٣٣ خبرگزاری فرانسه، در سـال مـیـالدی جـاری     ن
 .عربستان سعودی گردن زده شده اند 

 
 کارگر معدن در ٢٧گرفتار شدن  -چین 

 اثر انفجار
 اوت  ١٩ به گزارش خبرگزاری شین ھوا در اثر انفجاردر روز  

  ٢٧ در یک معدن ذغال سنگ در شرق چین  )   مرداد ٢٨ ( 
ـزش  .  کارگر در معدن گرفتار شدند  مأمورین نجات بدلیـل ری

ـادی بـرای نـجـات   ـا مشـکـالت زی قسمت زیادی از معدن ب
گفته میشود مسولین معدن، ھشـدار  . کارگران مواجه ھستند 

شھرداری برای بستن معدن بدلیل ریزش شدید باران و جـاری  
 از     تـن ٣ تا کنون جسـد  .   شدن سیالب، را نادیده گرفته اند 

ـیـن   ـتـه مسـول کارگران به خارج از معدن منتقل شده و به گف
ـبـود  .  احتمال زنده ماندن بقیه بسیار اندک اسـت  ـا وجـود بـھ ب

ـارتـریـن     وضعیت معادن در سال   نسبی  ھای اخیر، چین مـرگـب
 .معادن در دنیا را دارد 

 
کارگران در اعتراض به شرایط  -کامبوج 

 کار جاده را مسدود کردند
کارگران یک کارخانـه  )   مرداد ٢٨ (  اوت  ١٩ روز چھارشنبه  

ـزایـش   ـا خـواسـت اف بافندگی در ایالت کمپنگ چـانـگ ب
    ھـای اصـلـی    از جـاده   دستمزد و برای بھبود شرایط کار یکی 

ـا مـداخـلـه  .   شھر را به مدت چھار ساعت مسـدود کـردنـد  ب
    پلیس و درگیری جزئی این اقدام اعتراضی پایان یافت، ولـی 
ـاتشـان تـوجـه   ـب کارگران اعالم کرده اند که چنانچه به مطـال
نشود، اعتراضشان را از سر میگیرند و دوباره جاده را مسـدود  

 . میکنند 
 

ھای  اعتصاب کارکنان بیمارستان -سریالنکا 
 دولتی 

ـا  )   مـرداد ٢٩ ( اوت  ٢٠ ھای دولتی روز    کارکنان بیمارستان  ب
خواست افزایش دستمزد و بھبود شـرایـط کـار دسـت از کـار  

مسول اتحادیه کارگران بـخـش بـھـداشـت و درمـان  .  کشیدند 
 ھزار کارمند این بخش خواست مشابه دارنـد و  ٥٠ گوید    می 

کنـد کـه    وی اضافه می .  باید به مطالباتشان رسیدگی شود 
     نتیجه مانده و راھـی    بی    مذاکرات و اقدامات قانونی   تمامی 

 .بجز اعتصاب برایشان نمانده است 
 
 
 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب کمونيست 

 کارگری
 را بخوانيد


