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ــران مــعــدن   رویــاروئــی کــارگ
سنگ آھن بافق با ارگـان ھـای  
ـلـف حـکـومـت ادامـه دارد  . مخـت

کارگران امـروز وارد پـانـزدھـمـیـن  
ــواده   روز اعـتـصـاب شـدنـد و خـان
ـیـز بـه   ھای کارگران بازداشتـی ن

امـا  .  تحصن خود ادامه مـیـدھـنـد 
بدنبال مذاکرات و با تصمـیـمـاتـی  
که روز گذشته از طـرف مـحـمـد  
ـبـی مـعـاون سـیـاسـی   عـلـی طـال
امنتیتی استاندار یـزد اعـالم شـد  
این رویاروئـی وارد فـاز تـازه ای  
میشود و کارگـران بـایـد خـود را  
برای مواجھه با شرایط تازه آمـاده  

 . کنند 
معاون سیاسی، امنیتی اسـتـانـدار  

  ١٠ یزد، محمدعلی طالبـی، روز  
 : شھریور به ایلنا گفته است 

ــا  "  ـم امـروز در نشـسـتـی ب تصـمـی
ــتــی وزیــر   ــی حضــور مــعــاون امــن
ـم   کشور، معاون فرمانده ناجا، قـائ
مقام وزیر تعاون و مسئول صنـدوق  
بازنشستـگـی فـوالد اتـخـاذ شـده  

ــن مــوضــوع ایــن  .  اســت  ــری مــھــمــت
ـفـی شـدن واگـذاری    ـت نشست مـن

 درصد از سھام سنگ آھـن  ٢٨/٥ 
ـرر شـد در  .  در فـرابـورس بـود  مـق

صورت آمادگی مردم، نـھـادھـا و  

شرکت ھـای خصـوصـی بـومـی  
ـم  ٢٨ شھـرسـتـان تـا سـقـف   ـی  و ن

درصد در چارچوب برنـامـه ھـای  
خصوصی سازی به آنـھـا واگـذار  

 ". شود 
 

معنی این تصمیم 
 چیست؟ 

 و نیـم درصـد  ٢٨ بجای واگذاری  
سھام معدن از طریق فرابورس قرار  

ـم درصـد بـه  ٢٨ است ایـن   ـی  و ن
، نھـادھـا و شـرکـت ھـای  " مردم " 

خصوصی بومی و نھادھا یـعـنـی  

ــه مــبــارزات کــارگــران   ــق ســاب
معدن بافق یزد بـه داسـتـان شـروع  
خصوصی سازی در این مـعـدن و  

ـر مـیـگـردد  در  .  فروش سھام آن ب
ھمین رابـطـه مـا شـاھـد دور اول  

  ٢٨ مــبــارزات ایــن کــارگــران از  
ـرمـاه امسـال   ٤ اردیبھشـت تـا   ـی  ت

  ٥٠٠٠ به این معنی کـه  .  بودیم  
کارگر این معدن د تقابـل بـا ایـن  

 روز در اعـتـصـاب و  ٣٩ سیاست   
ــن   ــه ای ــد  و  دامــن ــودن ــارزه ب مــب

ـرده بـود   اعتراضات آنـچـنـان گسـت
ـیـمـش را روی   ـق که تاثیرات مست

فشـار  .  فضای این شھر گـذاشـت 
این اعتراضات بر گـرده صـاحـبـان  
این شرکت آنچنـان سـنـگـیـن بـود  

آھـن    که مدیرعامل سابـق سـنـگ 
مرکزی ایران از این سخـن گـفـت  
که ھر روز اعتصـاب در شـرکـت  

  ٥/٢ آھن خسارتی مـعـادل    سنگ 
ـیـارد تـومـان در پـی داشـتـه   ـل مـی

 ! کارگران بافق کوتاه نیامدند
 اطالعیه ھای حزب کمونیست کارگری ایران در باره اعتصاب کارگران معدن بافق 

 ١١  صفحه  

 !مبارزه کارگران بافق وارد فار تازه ای میشود
 اصغر کریمی 

سرانجام داستان خصوصی 
 سازی ھا در معدن بافق یزد

 شھال دانشفر 

   اخبار اعتصاب کارگران معدن بافق
 

 نمایش قدرت جنبش کارگری در بافق
          یاشار سھندی

 
 چگونه آزاد می شویم؟

      سخنی با فعالین و رھبران کارگری   
        ناصر اصغری
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 2  ١٣٩٣ شھریور ١١ کارگر کمونيست

مشکلی که من برای فـھـم ایـن  
مبحث قراردادھای دسته جـمـعـی  
دارم اینست که قانون کاری کـه  
تشکل کارگری را بـه رسـمـیـت  
نشناخته این مبحث را چـرا وارد  

مـعـنـی  .  کرده و چطور وارد کرده 
ـنـسـت کـه   عملــی ایـن فصـل ای
شوراھای اسالمی بروند از طـرف  
کارگران قراردادھایی ببندند و در  
ــکــســال   ــجــه بــرای مــدت ی ــی ــت ن
کارگران نتوانند چیزی بـخـواھـنـد  

ایـن مـعـنـی  .  و اعتصابی بکننـد 
سـواالت  .  عملــی ایـن مـاده اسـت 

ــری   ــر ســواالت تــجــریــدی ت ــگ دی
ــرض یــک جــامــعــه  .  اســت  بــا ف

متعارف، با فرض وجـود جـامـعـه  
ــای   ــھ ـــ ـــ ای کــه در آن تشــکــل
کارگری وجـود دارنـد، بـا فـرض  
ـیـه   جامعه ای که در آن قوه قضائ
اش از مجریه اش مستقل است و  
غیره خیلــی حـرفـھـا مـیـشـود در  
. مورد پیمانھای دسته جمـعـی زد 

ولی در جامعه ایران بـطـور اخـص  
من میگویم بدون آزادی اعتصـاب  
ــحــث   ــدون آزادی تشــکــل مــب و ب
ــه جـمــعــی در واقــع   ـرارداد دسـت ق
پاداش و جایزه شوراھای اسالمـی  

در مورد نقـش  . در این الیحه است 
ـفـاقـا   ـم ات دولــت من فکـر مـیـکـن
ـت کـنـد  . دوـلت الزم اسـت دخـاـل

چرا که تا آنجا کـه بـه گـرفـتـن  
ـیـش   ـر از حـد پ خواستھایی بـاالت
بینی قانـون کـار در ھـر مـقـطـع  
ـت در خـود آن   مربوط میشود دوـل
. روند دخالــت خودش را مـیـکـنـد 

ـفـع کـارفـرمـا   ھر قدر بخواھد به ن
مقاومت کـنـد در خـود آن رونـد  

موارد کمی خـواھـد بـود  .  میکند 
ـر   ـبات زیـادت که کارفرما به مطاـل
ـیـایـد   ـــت ب راضی شده باشد و دوـل
. بگویـد داریـد زیـادی مـیـدھـیـد 

ـران اگـر   چون در کشوری مثل ای
دوـلت معتقد بـاشـد کـارفـرمـایـی  
ــدھــد در ھــمــان   ــی دارد زیــادی م
ــصــاب و مــذاکــرات   ــت ــریــان اع ج
کارگـران بـا کـارفـرمـا،بـا فشـار  
آوردن به نمایندگان کارگران کـار  

مـیـمـانـد آن  .  خودش را مـیـکـنـد 

ـتی که کارفـرمـا کـارگـر را   حاـل
تنھا و ضعیف گیر آورده و مـثـال  
ــعــت زیــر فشــار   در یــک صــن
ـنـدد و   ـب ـرارداد مـی بیکاری دارد ق
یک اجحاف حتی فراتر از قـانـون  
ـــکـت دارد   کار مصوب ھمان ممل
ـنـظـر مـن   به کارگران میکند، و ب
اینـجـا بـایـد مـرجـع و حسـاب و  
ـتـوانـد   کتابی باشد که کـارگـر ب
ـرارداد دسـتـه   برود و بگوید ایـن ق
جمـعـی دارد چـیـزھـایـی را کـه  
حتی با قوانین جاری ممـلکت در  
ــل   ــحــمــی ــه مــا ت ــاقــض اســت ب ـن ت

ــد  ــکــن ــن مــرجــع  .  مــی ــھــی ای ــت مــن
ـتی کدامست  بستگی به این  .  دوـل

ـــت   دارد که منـظـور از خـود دوـل
اگر آن تعبیری که مـردم  .  چیست 

ـران از   ـنـد ای در کشـورھـایـی مـان
ـیـه   دولــت دارند، یعنی مجموع کلــ
ــنـه و اجـرایـی و   ـن نـھـادھـای مـق
قضایی و غیره،مـورد نـظـر بـاشـد  
این یک حاـلت پیـدا مـیـکـنـد و  
اگر منظور از دوـلت قوه مجریه و  
در این مورد مشخص وزارت کـار  
ـت دیـگـری اسـت  . باشد، این حاـل

بنظر من وزارت کار را بـایـد دور  
ـیـه  . زد و رفـت سـراغ قـوه قضـائ

ـران   ـیـه در ای میدانم که قوه قضـائ
ـتی ھـاسـت   برای مثال دست رساـل
ـنـھـا   و ھیچکس دعوایش را نزد ای

ــرد  ــب ــی ــم ــت  .  ن امــا در یــک حــاـل
فرضی و بـا فـرض وجـود یـک  
ــی   ــوق ــظــر حــق دادگســتــری از ن
مستقل، یـعـنـی بـا فـرض یـک  
جامعه سرمایه داری کـالـسـیـک  
ـر سـر   تر و متعارف تر، اخـتـالف ب
ـر   ـفـسـی قرارداد دستـه جـمـعـی و ت
اینکه این قرارداد با قوانین جـاری  
ـر بـا   مملــکت منطبق است یا خـی

ـفـاوت  .  قوه قضائیه است  بـا ایـن ت
که میشود پیش بینـی کـرد کـه  
دادگاھھای ویژه حل اخـتـالف در  
مورد قراردادھای دسـتـه جـمـعـی  
باید ترکیب ھیات منصفه ھـایـش  

ولــی بھـرحـال بـه  .  کارگری باشد 
دولــت به معنای قوه مجریه نبایـد  

باید به یـک مـرجـع  . رجوع بشود 
قضایی رجوع کرد و ھمانطور کـه  

ــت ســوال ایــن   ــد گــف ــاصــر جــاوی ن
میشود که کـارگـران چـطـور در  
ـــه   امر قضاوت در مورد این مساـل

مسائل دیـگـری  .  شرکت میکنند 
بسـتـه بـه  .  ھم اینجا مطـرح اسـت 

اینکه تشکل کـارگـری تـا چـه  
حد سراسری باشد و تـا چـه حـد  
حمایت کارگران را داشته باشـد و  
بتواند از جـانـب کـارگـران حـرف  
ـتـوانـد   بزند قرارداد دسته جمعی می

ــع تــر بـاشــد  مــمــکـن اســت  .  وسـی
تشکل کـارگـری بـا خـود دولـت  
قرارداد ببندد، ھم بعنوان کارفـرمـا  
و ھـم بـعـنـوان بـخـشـی از یـک  
ــی در   ـــ ــوـل ـــــی و پ ــاســت مــاـل ســی

ــش  .  کشــور  ــب ــن ــد ج ــی فــرض کــن
کارگـری و اتـحـادیـه کـارگـری  
میایند قرارداد میبندنـد کـه اگـر  
قیمتھا درایـن سـطـح نـگـھـداشـتـه  
بشود ما بـه ایـن مـقـدار اضـافـه  
ــمــزد در ایــن ســال رضــایــت   دســت

ـرارداد  .  میدھیم  ـرایـن بـحـث ق ـنـاب ب
دسته جمـعـی بـه کـارفـرمـاھـا و  
صنایـع و کـارگـاھـھـای مـعـیـن  

ایـن بـحـث بـه  .  محدود نـمـیـشـود 
وضع تشکلــھای کـارگـری گـره  

تمام تناقض و سـوراخـی  .  میخورد 
ـنـسـت   که در این الیحه ھسـت ای
که تشکل کارگـری را مـمـنـوع  
کرده است و دارد از قرارداد دستـه  

ـــک ایـن  .  جمعی حرف میزند  کل
قضیه و نتیجه عملــی اش اینست  
که آنـکـسـی کـه دارد بـخـودش  
ـیـایـد   میگوید نماینده کـارگـران ب

و دقت کنید که اینھا  .  حرف بزند 
یعـنـی حضـرات  .  سراسری ھستند 

شورای اسـالمـی یـک کـنـگـره  
ـرود و   میگـذارنـد و بـعـد ھـم مـی
ـرای   یک قرارداد چکـی مـثـال ب
ـنـدنـد   ـب حداقل دستمزد امسـال مـی

موضوعی که میتواند در یـک  ( 
) قرارداد دسته جمعی مطرح باشـد 

ــوانــد   ــت ــمــی ــچــکــس ن ــگــر ھــی و دی
کاریش بکند چـون از نـظـر ایـن  
ــونــی ای   ــانــون کــار اقــدام قــان ق
صورت گرفته و کـارگـر مـبـارز  

 .دیگر دست و باـلش بسته است 

 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
mor.fateh@gmail.com 

 نسان نودینیان
nandiniannasroola@yahoo.de 

 دفتر  
 مرکزی 

 حزب 

Tel: 0046 739 318 404 
Fax: 0046 864 897 16 
markazi.wpi@gmail.com 

 .  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

 !پيمانھا و قراردادھاى دسته جمعى
 منصور حکمت  
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به بورژوازی محل واگذار شـود و  
ـریـن خـواسـت   از این طریق مـھـمـت
شورای اسالمی و امام جـمـعـه و  
کسانی مثل صباغیان کـه خـود  
ـنـده کـارگـران مـیـخـوانـد   را نـمـای

ـفـت  .  تامین میشود  یـعـنـی مـخـال
خوانی ھای سرمایه داری بومـی  
ــشـود و   بـافـق بـا دولـت حـل مـی
ـر   بدینطریق امکان تشدید فشـار ب
ــود  ــش ــی مــی ــمــل ــارگــران ع . ک

اختالفات با مقامات و نھـادھـای  
محلی توان دولت را در مقابله بـا  

امیدوارند  .  کارگران کاھش میداد 
با این تصمیمات خود را در مقابل  
ـنـد  . کارگران معدن یکپارچه کـن

علیرغم این، واگـذاری سـھـام بـه  
در حال حاضر مسـالـه  "  بافقی ھا " 

تعدیل نیرو و اخـراج کـارگـران را  
ــکـنـد و ایـن یــک   ــی مـی ـف ـت مـن
ـرای کـارگـران   موفقیت نسـبـی ب

 . محسوب میشود 
 

ـتـه اسـت  از  : " طالبی ھمچنین گف
ــمــات ایـن نشــســت   ـی دیـگــر تصــم

ـقـاتـی  ١٦ اجرایی شدن   ـنـد تـواف  ب
بود که با وزیر تعاون سه ماه قبـل  

ـریـن ایـن  .  انجام شـده بـود  مـھـمـت
توافقات تـکـمـیـل صـنـایـع جـوار  
ـرداخـت عـوارض   معدنی و تداوم پ
شھرستان و سایر کـمـک ھـا در  
ایجاد زیر ساخت ھای رفـاھـی و  
ــان   ــت ــرس ورزشــی و درمــانــی شــھ

 .است 
متعاقب آن، نشـسـت دیـگـری در  
بافق با حضور مسـئـوالن مـحـلـی  
ــع در   ــل و بــرای تســری تشــکــی
توافقات انجام شده و بـازگشـایـی  
ـــافـــق   ـــگ آھـــن ب ـن مـــعـــدن ســ

ـیـن  .  تصمیماتی گرفته شد  ھمچـن
در این جلسه مقرر شد با شروع بـه  
کار معدن اقدام الزم در خصـوص  
ــازداشــت و آزادی   ــل قــرار ب ــدی ـب ت
افراد بـازداشـت شـده اقـدام ھـای  

 ".الزم انجام شود 
 

ھیچ رسانه محـلـی یـا سـراسـری  
ــران از کــارگــران و   مــجــاز در ای
ـرسـیـده   ـپ نمایندگان واقعـی شـان ن

 ساعتـه دو  ٨ است که در نشست  
شب قبل با مقامات ریـز ودرشـت  
حـــکـــومـــت چـــه گـــذشـــت و  

ــود و   ــشــنــھــادات شــمــا چــه ب پــی
درمقابل تصـمـیـمـاتـی کـه دولـت  
اتخاذ کرده اسـت کـارگـران چـه  

امـا از صـحـبـت ایـن  .  میگوینـد 

ــایــد کــه اوال   ــی ــرم ــم ب مــقــام رژی
ــارگــران   ــد بــرای ک ــواھــن ــخ مــی
ـنـد و   بازداشتی پرونده سـازی کـن
ـیـن   ـرای آزادی شـان تـعـی وثیقه ب
کنند تا بعدا آنـھـا را بـه دادگـاه  
ــد و ثــانــیــا بــا حضــور   ــن ــکــشــان ب
ـرای تسـریـع در   مقامات محلی ب

توافقات انجام شده و بـازگشـایـی  
ـــافـــق   ـــگ آھـــن ب ـن مـــعـــدن ســ
. تصمیماتـی گـرفـتـه شـده اسـت 

بعبارتی قرار است در جلساتی بـا  

ــامــات مــحــل بــرای   ــق حضــور م
. شکست اعتصاب تصمیم بگیرنـد 

ـرسـد فـعـال ایـن   ـنـظـر مـی بعـیـد ب
ــه بـاشــنـد کــه   تـوانـائـی را داشـت
ـیـزیـکـی   ـرخـورد ف بخـواھـنـد بـا ب
ـنـد   کارگران را به سر کار برگـردان
ـنـه را ھـیـچـگـاه   ھرچند این گـزی

مـعـنـی  .  نباید از نظر دور داشـت 
این حرف این میتوانـد بـاشـد کـه  
االن که توافق مقامات محلی را  
کسب کرده اند، آنھا را به عـامـل  
ـرای   مستقیم فشار به کـارگـران ب
ـنـد  ـبـدیـل کـن . پایان اعـتـصـاب ت

مساله اما این است که کارگـران  
در جلسه ھشت سـاعـتـه دو شـب  
قبل با تعدادی از مقامات دولتـی  
قاطعانه اعالم کرده بودند کـه تـا  
ھمکارانمان بدون قید و شرط آزاد  
ـم   نشوند به اعتصاب پایان نخـواھـی
ــارگــران   ــای ک ــواده ھ ــان داد، خ
بازداشتی نیز در جـلـسـه ای کـه  
شب قبل در فرمانداری با حضـور  
ـتـی اسـتـان،   ـی معاون سیاسی امـن
امام جمـعـه بـافـق، صـبـاغـیـان و  
شورای اسالمی شھر برگـزار شـد  
قاطعانه اعالم کـردنـد کـه ھـیـچ  
ـرفـت و   وثیقه ای را نخواھند پـذی
معاون سیاسی امنیتـی اسـتـانـدار  
فارس را مجددا راھی یزد کردنـد  
ــرنــد و   ــی ــا مــجــددا جــلــســه بــگ ت

 . تصمیمی بگیرند 
 

مساله کارگران زندانی اکنون بـه  
ـرای   یکی از گرھگاه ھای مھم ب
ـرای دولـت   کارگران و ھمینطور ب

ـبـل  .  تبدیل شـده اسـت  دو شـب ق
ــد کــه   ــودن ــه ب ــت ــامــات گــف مــق

ـیـدا  "  دامنه ملـی "اعتصاب بافق   پ
ــه ای   ــه مســال ــی ب ــعــن کــرده ی
ـبـدیـل شـده و   سیاسی در کشور ت
ـرای دولـت گـران   ـنـی ب عقب نشی

ـنـکـه در  .  تمـام مـیـشـود  ـفـس ای ن
مذاکره بـا کـارگـران اعـتـصـابـی  
ـتـی و   ـی اینھمه مقام نظامی و امن
ـر شـرکـت دارنـد و اژه   معاون وزی
ــاه نــیـامــدن   ای ھـم بـدنــبـال کـوت
کارگران در جلسه دو شب قبل بـا  
زبان تھدید علیه آنھا حرف میزنـد،  

اعتصاب را بخـوبـی  "  دامنه ملی " 
تسلیم شدن دولت به  .  نشان میدھد 

ـقـه بـی   ـی آزادی کارگران بـدون وث
تردید بر مبارزات آتـی کـارگـران  
نه تنھا در بـافـق کـه در سـراسـر  
ـیـمـی بـاقـی   ـق ـر مسـت ـی کشور تاث
خواھد گذاشت و این برای دولتی  
که جز سرکوب راھی برای عقب  
راندن کارگران و مردم ندارد یـک  
ــت  ــک اس ــژی ــرات ــه اســت ــال . مس

ــت کــارگــران و خــانــواده   ــی مــوفــق
ھایشان در بـافـق در امـر آزادی  
بی قید و شرط کارگران زندانـی،  
نه تنھا یک قدرتنمایی از جـانـب  
کارگران و مردم بافق خواھـد بـود  
بلکه ھمچنین خـواسـت کـارگـران  
ـرای آزادی   ـنـده ب اعتصابی در آی
بی قید و شرط کـارگـرانـی کـه  
در جریان اعـتـصـابـات در سـراسـر  
ـر مـیـشـونـد را بـه   کشور دستگـی
ـرای   سرعت تقویت میکند و این ب

ــن  .  دولـت گـران تـمـام مـیـشـود  ای
ــه کــارگــران   ــم درســی بــرای ھ
ـرای آزادی   میشود که میتوانند ب
ـر بـه مـیـدان   ـرانشـان قـاطـع ت رھب
بیایند و وثیقه و پرونـده سـازی را  

ـیـسـت کـه ایـن  .  نپذیرند  بیجھت ن
ـیـن   مساله بـه مـوضـوعـی ایـچـن

 . گرھی تبدیل شده است 
 

در مطلب قبل تاکـیـد کـردم کـه  
ــه   ــن اســت ک ــھــم ای ــه م مســال
کارگران از شکاف ھایی کـه بـه  
یمن مبارزه آنھا در صفوف مقـابـل  
ـفـاده   خود ایجاد کرده اند باید اسـت
کنند اما نباید بـه آنـھـا اعـتـمـاد  

اکـنـون شـورای اسـالمـی  .  کنند 
شھر و امام جـمـعـه و شـرکـا، بـا  

  ١  از صفحه   !مبارزه کارگران بافق وارد فار تازه ای میشود

اختالفات با مقامات و نھادھای محلی توان  
. دولت را در مقابلھ با کارگران کاھش میداد 

امیدوارند با این تصمیمات خود را در مقابل  
علیرغم این،  .  کارگران معدن یکپارچھ کنند 

در حال حاضر  "  بافقی ھا "واگذاری سھام بھ  
مسالھ تعدیل نیرو و اخراج کارگران را  
منتفی میکند و این یک موفقیت نسبی برای  

 . کارگران محسوب میشود 

مسالھ کارگران زندانی اکنون بھ یکی از  
گرھگاه ھای مھم برای کارگران و ھمینطور  

دو شب قبل  .  برای دولت تبدیل شده است 
دامنھ  "مقامات گفتھ بودند کھ اعتصاب بافق  

پیدا کرده یعنی بھ مسالھ ای سیاسی در  "  ملی 
کشور تبدیل شده و عقب نشینی برای دولت  

 . گران تمام میشود 
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 و نیم درصـد سـھـام  ٢٨ واگذاری  
بـه خـواسـت خـود  "  بافقی ھـا "به  

رسیده اند و ھمراھی موقـت خـود  
. با کارگـران را پـایـان مـیـدھـنـد 

ــد   ــای ــل ب ــاب ــز در مــق کـارگــران نــی
صفوف خود را در کارخـانـه و در  

ـنـد  ـم کـن ـیـن  .  شھر تحکـی در چـن
شرایطی برگزاری مجمع عمومی  
ـنـدگــان واقـعــی   ـتـخــاب نـمــای و ان
کارگران آنھم به تـعـداد چـنـد ده  
ـراتـژیـک و   نفر یک مساله اسـت
حیاتی برای کـارگـران بـافـق ھـم  
ـم در   در روزھـــای آتـــی و ھــ

ـنـده اسـت  ـر  .  مبـارزات آی عـالوه ب
مساله کارگران زنـدانـی، مسـالـه  

  ١٦ این است که خـواسـت ھـای  
. گانه چگـونـه اجـرائـی مـیـشـود 

ـنـد   ـنـد ب قطعا کشمکش درمورد ب
. این مطالبات ادامه خواھد یـافـت 

صاحبان معدن نـه حـاضـرنـد پـول  
زیادی برای ایمنی معـادن صـرف  
ـیـت شـغـلـی   کنند نه مایلنـد امـن
کارگران را حفظ کنند، نه ارتقـاء  

 کـارگـر و  ٥٠٠٠ موقعیت شغلی  
افزایش دستمزدشان را بـه راحـتـی  

ــد کـرد  امــا در  .  اجـرائــی خــواھــن
ـنـدگـان   صورتی که کارگران نمـای
ـر   خود را انتخاب کنند میتوانند ب
اجرای ایـن خـواسـت ھـا نـظـارت  
کنند و کارگران را در مـبـارزه و  
ـنـد، ھـر   ـنـدگـی کـن مذاکره نـمـای
ھفته به کارگران گزارش بـدھـنـد  
و نظر توده کارگـر را بشـنـونـد و  

ـنـھـا  .  مطابق آن عمل کننـد  ایـن ت
ـران و   ـــحـــاد کـــارگــ ضـــامـــن ات
ـرای   پافشاری تا بـه آخـر آنـھـا ب
ــیــل تــک تــک خــواســت   تــحــم

ـنـھـا ضـامـن  .  ھایشان است  ایـن ت
ــری از   ــی ــرای جــلــوگ ــران ب کــارگ

ایـن  .  دستگیری ھای آتـی اسـت 
کارگران را در موقعیت آماده ای  
ـــه   ــدد ب ــج ــت زدن م بــرای دس
ــر زمــان کــه الزم   اعــتــصــاب، ھ
ـفـس ایـن   باشد، قرار مـیـدھـد و ن
آمادگی فکر تعرض به کارگـران  
و سر دواندن آنھا از طـرف جـبـھـه  

 . مقابل را دشوارتر میکند 
 

اما با فروش سـھـام بـه سـرمـایـه  
داران و نھادھای محلی در بـافـق  

حـتـی اگـر چـنـدرغـازی از ایـن  
کارگران ھـم بشـود،     ! سھام نصیب 

کارگران را با مساله تازه دیگری  
نیز در آینده مواجه میـکـنـد و آن  
اینکه افراد محـلـی کـه بـخـاطـر  
منافع خود به نوعی کارگـران را  
ھمراھی میکردند فردا در مـقـابـل  
ھر اعتصاب و خـواسـت افـزایـش  
دستـمـزدی در مـقـابـل کـارگـران  
خواھند ایسـتـاد و تـحـت عـنـوان  
اینکه اعتصاب و خواست شما بـه  

بافق زیان میـرسـانـد،  !  منافع مردم 
ـنـد بـخـش کـارگـران   تالش میکن
متوھـم و نـاآگـاه را ھـمـراه خـود  

کنند و در میان کارگران شکـاف  
بـویـژه کـه یـک پـای  .  بیندازنـد 

دائم تبلیغات رسانه ھای مـحـلـی  
بافق از جمله درمورد مدیر عامـل  
سنگ معدن این بـوده اسـت کـه  
ایشـان بـافـقـی اسـت و بـایـد در  
ـبـه ھـا از او حـمـایـت   مقابل غری

عدم خودآگاھی تـوده ھـای  .  کرد 
ــاتــی   ــق ــب ــیــت ط ــر از مــاھ کــارگ
ھمراھان موقت خود، به این تلقـی  

ـنـھـا بـه   منجر میشود که گویا ای
کـرده و پشـت  !  کارگران خـیـانـت 

ــرده انــد،   ــران را خــالــی ک کــارگ
ــه   ــی ــی ای بــر روح ــق ــل ــیــن ت ــن چ
مبارزاتی این بخـش از کـارگـران  
. تاثیرات منفی خـواھـد گـذاشـت 

ـر دوش کـارگـران   این مسئولیت ب
رادیکال و آگاه در بافق است کـه  
ـنـد و   ـثـی کـن این تاثیرات را خـن
آگاھی طبقاتی کارگـران را بـاال  

 . ببرند 
 

اینھا ھمه فاکتورھائی است کـه  
کارگران را در موقعیـت تـازه ای  

قرار میدھد و بر ادامـه مـبـارزات  
آنھا صرفنظر از اینکه اعـتـصـاب  
جاری این روزھا به پایان برسد یـا  
ــد   ــواھ ــادی خ ــاثــیــرات زی ــه، ت ن
گذاشـت و ضـرورت آمـادگـی و  
ھوشیاری کارگـران را دوچـنـدان  

برگزاری مجمع عمومـی  . میکند 
ـنـدگــان واقـعــی   ـتـخــاب نـمــای و ان
کارگران و گـزارشـدھـی آنـان بـه  
ــعــمــیــق و   ــران، ت جــلــســات کــارگ

ــان و   ــا جــوان ــطــه ب ــتــرش راب گس
بازنشستگان و مردم آزادیـخـواه در  
ـرای اتـحـاد   بافق و بویژه تـالش ب
مستـحـکـم مـبـارزاتـی بـویـژه بـا  
ـیـه کـارگـران از   خانواده ھای کـل
ـیـش   ـریـن اقـدامـات پ جمله مھـمـت

کارگران تـا  .  روی کارگران است 
اینجا گوشه ای از قـدرت اتـحـاد  
خود و اھمیت حضور خانواده ھا و  
مـردم شـھـر را بـطـور مـلـمـوســی  

امـا ایـن بـایـد بـه  .  تجربه کردنـد 
ــشــتــر کــارگــران،   خــودآگــاھــی بــی
ـبـه شـگـردھـا و   شناخت ھمه جـان
نقشه ھای دشمنان طبقاتی خـود،  
و بویژه به سازماندھی خود منجـر  

ــادگــی کــارگــران و  .  شــود  ــت ایس
پیشروی ھای بعدی کارگران بـاز  
ھـم در صـفـوف مـقـابـل شـکـاف  
ـیـشــروی   خـواھـد انـداخـت و راه پ
بیشتر را ھموارتر خـواھـد سـاخـت  
اما ھمه اینھا مشروط به تحـرک  
ــب کــارگــران   ــتــری از جــان ــش ــی ب
رادیکال و آگاه در بـافـق خـواھـد  

ھر دستاوردی که اعـتـصـاب  . بود 
ـرای کـارگـران داشـتـه   کنـونـی ب
ــدون ایــن آمــادگــی ھــا   بــاشــد ب
شکننده خواھد بود و بتدریج ھـمـه  

و ھـر  .  آنھا زیر سوال خواھد رفـت 
ــن دور از   درجــه کــارگــران در ای
ــحـدتــر و   ــارزه مــوفــق تــر، مــت مـب
ـنـد در   ـیـای ـرون ب ـی ـر ب مـتـشـکـل ت
مبارزات بعدی قدرت بیشتری در  
ــد   ــل دشــمــنـان خــود خــواھــن ــاب مـق

 . داشت 
 

اکنون شورای اسالمی شھر و امام جمعھ و  
 و نیم درصد سھام بھ  ٢٨ شرکا، با واگذاری  

بھ خواست خود رسیده اند و  "  بافقی ھا "
ھمراھی موقت خود با کارگران را پایان  

کارگران نیز در مقابل باید صفوف  .  میدھند 
 . خود را در کارخانھ و در شھر تحکیم کنند 

کارگران تا اینجا گوشھ ای از قدرت اتحاد  
خود و اھمیت حضور خانواده ھا و مردم  

اما این  .  شھر را بطور ملموسی تجربھ کردند 
باید بھ خودآگاھی بیشتر کارگران، شناخت  
ھمھ جانبھ شگردھا و نقشھ ھای دشمنان  
طبقاتی خود، و بویژه بھ سازماندھی خود  

 منجر شود 
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ــه  .  اسـت  جـدا از ضـربـه مــالـی ب
سودجویی سرمـایـه داران حـاکـم،  
تجمعات ھر روزه کـارگـران بـافـق  
یزد و ابعاد اجتمـاعـی آن در ایـن  
شھر آنچنان بعد سیـاسـی ای بـه  
این اعتراضات داد کـه اخـبـار آن  
ـبـدیـل شـد و   به سطر اول خبرھا ت
مقامـات حـکـومـتـی در سـطـوح  
. مختلف وارد ایـن مـاجـرا شـدنـد 

ـیـب   ـرت  روز اعـتـصـاب  ٣٩ بدین ت
کارگران بافق یزد نشـان داد کـه  
ـتـوان بـا اعـتـصـابـات   چگونه مـی
کارگری، کمر اقتصادی سرمایـه  

ــر  .  داری حــاکــم را شــکــســت  زی
چنین فشاری بود که  کـارگـران  
توانستند مقامات دست اندر کـار  
ـنـی وادارنـد و در   را به عقب نشی
آن ھنگام موقتا ادامه کار فروش  

 . سھام معدن به تعویق افتاد 
 

یک نتیجه مھـم ایـن مـبـارزات،  
ـردن   اتحاد بیشتر کارگران و پـی ب
آنان به نیروی قدرتمند اعـتـصـاب  

اما این عقب نشینی از  .  خود بود 
سوی مـقـامـات مـعـدن و دسـت  

خیلی  .  اندرکاران دولت موقت بود 
ھا شکمشان را صابون زده بـودنـد  
ـبـی   که از این خـوان یـغـمـا نصـی

ولی در برابر سـد  .   عایدشان شود 
اعتراضات کارگران آنـچـه رشـتـه  
بودند داشت بر باد میرفت و بـایـد  

بعالوه این عقـب  .  کاری میکردند 
نشینی در برابر کارگران شکـسـت  
بزرگی برای آنھا بود و بـایـد بـه  
نوعی از کارگران بازپس گـرفـتـه  

 مـرداد  ٢٨ از ھمین رو در  .  میشد 
ـران و   ـــه کـــارگــ ـــورش ب بـــا ی
ـقـام   دستگیری ھا تالش کردند انت
ـراض   خود را بگیرند  کـه بـا اعـت
. متحدانه کارگران پاسـخ گـرفـت 

ـیـب دور دوم اعـتـصـاب   ـرت بدین ت
ـراض بـه   کارگـران بـافـق در اعـت
دستگیری کـارگـران اعـتـصـابـی  

اعـتـصـابـی کـه  .  شـکـل گـرفـت 
ــراف   ــت ــرده آن بــه اع ــت ــعــاد گس اب
خودشان  بعد از دھه شـصـت بـی  

ـیـن  .  نظیر است  ـرای اول بطوریکه ب

 ھزار کـارگـر بـا  ٥ بار مرکزی با  
دست کشیدن از کار و بـا قـدرت  
اعتصابش برای آزادی کـارگـران  
زندانی به میدان می آید و با ایـن  
کار خود بطور واقعی در مـقـابـل  
کل جنـبـش کـارگـری راه نشـان  

اتفاقی که یک شھر را  .  میدھند 
به جنب و جوش در آورد و نشـان  
ــه اعــتــراضــات   داد کــه چــگــون
ـتـوانـد کـانـون ھـای   کارگری می
فعالی برای بـه حـرکـت درآوردن  
فضــای ســیــاســی کــل جــامــعــه  

 . باشد 
 

ــن حــرکــت   ــن خــبــر از ای آخــری

اعتـراضـی گـزارش از نشـسـتـی  
است که روز دوشنبه ده شـھـریـور  
ـر   ـتـی وزی ـی با حضور  معـاون امـن
ـم   کشور، معاون فرمانده ناجا، قـائ
مقام وزیر تعاون و مسوول صنـدوق  
بازنشستگی فـوالد  تشـکـیـل و  

 . تصمیمات در آن اتخاذ شد 
 

ـیـن سـطـحـی از   نفس برپایی چـن
نشست آنھم بدنبال ده جلسه بـحـران  
که به گفته خود در ھمین مـدت  
بر سر این موضوع برپا کـرده انـد،  
نشانگر ابعاد سیاسی اعـتـصـابـات  

بـه  .  کارگران معدن بافق یزد است 
گفته محمد علی طالبی مـعـاون  
ـتـی و اجـتـمـاعـی   ـی سیاسی، امـن
استاندار یزد مھمترین موضوع ایـن  
ـفـی شـدن واگـذاری    ـت نشست مـن

 درصد از سھام سنگ آھـن  ٢٨/٥ 
او در گـزارش  .  در فرابـورس بـود 

خود از این نشست در گفتگـو بـا  
ایلنا صحبت از این مـیـکـنـد کـه  

در این جلسه مقرر شده اسـت کـه  
در صورت آمادگی مردم، نھـادھـا  
و شرکت ھای خصوصی بـومـی  

ـیـسـت     (  ٥ ٢٨ شھرستان تا سقف   ب
ــد   ــت  و نــیــم درص در  ) وھش

چارچوب برنامه ھای خصـوصـی  
 .سازی به آنھا واگذار شود 

 
ــگــر   ــی از دی ــه طــالــب ــت ــه گــف ب
تصمیمـات ایـن نشـسـت اجـرایـی  

 بند توافقاتی اسـت کـه  ١٦ شدن  
ـبـل انـجـام   با وزیر تعاون سه ماه ق

ـریـن  .  شده بود  به گفتـه او مـھـمـت
این توافقات تکمیل صنایـع جـوار  
ـرداخـت عـوارض   معدنی و تداوم پ

شھرستان و سایر کـمـک ھـا در  
ایجاد زیر ساخت ھای رفـاھـی و  
ــان   ــت ــرس ورزشــی و درمــانــی شــھ

ـرگـزارش  . است  ـیـن از ب او ھمـچـن
ــا   ــی دیـگــری در بـافــق ب نشـســت
ــی بــرای   حضـور مســئـوالن مـحـل
تسریع در توافقـات انـجـام شـده و  
بازگشایی معدن بافق یـزد سـخـن  

ــد  ــد  .  مـیـگـوی ـی ـیـز او ق در آخـر ن
میکند که با شروع به کار معـدن  
در خصوص تبدیل قرار بازداشت و  
آزادی افراد بـازداشـت شـده اقـدام  

 . ھای الزم انجام خواھد شد 
 

ـر ســر   ــخـاذ شـده ب تصـمــیـمــات ات
خواستھای کارگران بافق یـزد در  
سطح عالی ترین مقامات دولتـی،  
حـفـظ صـف مــتـحـد خـود بــرای  
ــات   ــھـا و مــطــالــب ــق خــواســت تـحــق

ــه  .  اســاســی خــود اســت  ــل از جــم
واگذاری بخشی از سـھـام مـعـدن  
به کارگران میتواند نقطه سازشـی  

ــھــای   ــب رانـدن خــواسـت ـرای عـق ب
. اساسی کارگران این معدن باشـد 

ـیـز   چرا که در ھـمـیـن گـزارش ن
ــحــصــر کــردن   ــام تــالش مــن ــم ت
خواستھای کـارگـران بـه مسـالـه  

و واگذاری  "  خصوصی سازی ھا " 
ـیـمـانـده ایـن مـعـدن بـه   سھام بـاق

در  .   کارگران و مردم بافـق اسـت 
این گزارش حتـی مسـالـه آزادی  
کارگران زندانی نیز کـه خـواسـت  
اصلی این کـارگـران در دور دوم  
ـرده ابـھـام   مبارزاتشـان بـوده، در پ

امـا کـارگـران بـافـق  .  مانده است 
یزد خواھان آزادی فـوری و بـی  

 . ھستند کارگران زندانی  قید و شرط  

با نگاھی به داسـتـان خصـوصـی  
کردن در این معدن، این مـوضـوع  

امـا  .  را بیشتر توضیح خـواھـم داد 
ــی شــدن واگــذاری   ــف ــت ــس مــن نــف

 درصد سھام این مـعـدن در  ٢٨.٥ 
  ١٦ فرابورس، نفس اجرایـی شـدن  

بند از خـواسـتـھـای کـارگـران و  
ـر تـکـمـیـل   ـنـی ب وعده ھایی مـب
ـره و   صنایع جوار مـعـدنـی و غـی
غیره از عقب نشینی و ضـعـف و  
. استیصال حکومت حکـایـت دارد 

با منتفی شدن این مسله، حـداقـل  
ـیـکـار سـازیـھـا در   موقتا جلوی ب
ــعــدن و کــاھــش ســطــح   ــن م ای
دستمـزدھـا و تـھـاجـمـی کـه بـه  
ــران   ــشــت کــارگ ــدگــی و مــعــی زن
ــه   ــد، گــرفــت ــودن ــده ب تــدارک دی

به این معنی نتیجـه ایـن  .  میشود 
مبارزات تا ھمین جـا  شـکـسـت  
سیاسی دیگری برای حکومت و  
موقعیت قدرتمندتر برای کارگران  

ـیـت  .  بافـق یـزد اسـت  ـق ایـن مـوف

ـری   کارگران را در موقعـیـت بـھـت
برای تحقق خـواسـتـھـای اسـاسـی  

 . خود قرار میدھد 
 

ــران   ــن کــارگ خــواســت واقــعــی ای
آزادی فوری و بدون قید و شـرط  

خـواسـت  .  کارگران زنـدانـی اسـت 
این کارگـران ایـمـنـی شـغـلـی و  
تبدیل قرار دادھای موقت آنان بـه  

خـواسـت  .  قراردادھای ثابـت اسـت 
ــش ســطــح   ــن کــارگــران افــزای ای
دستمزدھایشان و امکانان رفـاھـی  

خـواسـت ایـن  .  در این شھـر اسـت 
کارگران  ایمنی محیط کـار در  
ـنـھـا جـان   این معدن است که نه ت
آنان  بلکه جان مردم این شـھـر را  
در خطر بیـمـاریـھـای خـطـرنـاکـی  
ـرار داده   ـیـت ق چون سرطان و ھپات

قدم بعدی در مـقـابـل ایـن  .  است 
ـر   ـراب کارگران، متحد مـانـدن در ب
این خواستـھـای روشـن و شـفـاف  

 .است 
 

 داستان خصوصی سازی 
 ھا در معدن بافق یزد

ماجرای فروش سھام معدن بـافـق  
ـر درازی دارد  ـــزد ســ ـر  .  ی ــ ـی ــ م

محمدی استاندار یزد در پاسخ بـه  
ــطــه در   ــن راب ــمــی ــی در ھ ســوال

“ : اردیبھشت ماه امسال میـگـویـد 
مجلس شورای اسالمـی در سـال  

ــون اجـرای اصــل  ١٣٨٦    ٤٤  قـان
قانون اساسی را بر اساس سیاسـت  
ـری   ھای ابالغی مقام معظم رھـب
ـیـد شـورای   تصویب کرد و به تـای
ـرای   محترم نگھبان نیز رسیـد و ب

ــالغ شــد  ــت اب ــه دول در  .  اجــرا ب
 و در اجـرای ایـن  ٩١ شھریور سال  

قـانـون، دولـت تصـویـب نـمـود تـا  
ــی کــه   ــکــســری از واحــدھــای ی
مشمول ایـن قـانـون بـودنـد را در  
ــش   ــخ ــه ب ــذاری ب ــســت واگ لــی
ـر ھـمـیـن   خصوصی قرار دھد و ب
ــه ســازمــان خصــوصــی   اســاس ب
سازی ابـالغ نـمـود تـا در جـھـت  
ــت اقــدام   ــا رد دیـون دول فـروش ی

خواست واقعی این کارگران آزادی فوری و بدون قید و شرط  
خواست این کارگران ایمنی شغلی و تبدیل  .  کارگران زندانی است 

خواست این  .  قرار دادھای موقت آنان بھ قراردادھای ثابت است 
کارگران افزایش سطح دستمزدھایشان و امکانان رفاھی در این شھر  

خواست این کارگران  ایمنی محیط کار در این معدن است کھ  .  است 
نھ تنھا جان آنان  بلکھ جان مردم این شھر را در خطر بیماریھای  

قدم بعدی در مقابل  . خطرناکی چون سرطان و ھپاتیت قرار داده است 
این کارگران، متحد ماندن در برابر این خواستھای روشن و شفاف  

 .است 

 سرانجام داستان خصوصی سازی ھا در معدن بافق یزد

 ١  از صفحه  
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سازمان خصـوصـی سـازی  .  کند 
ـر ھـمـیـن اسـاس نسـبـت بـه   نیز ب
ـرار   شرکت ھایی که در لیـسـت ق

ــنــگ آھــن    -داشــت  ــه س ــل از جــم
." برای فـروش اقـدام نـمـود   -بافق 

ــرمــحــمــدی بــه ھــمــان   اشــاره مــی
ـیـجـه آن   ـت طرحی اسـت کـه در ن
ـرای تـحـمـیـل   دست کارفرمایان ب
شرایط برده وار کار بـه کـارگـران  
ـر   بازتر میشود و خود مقدمه ای ب
بیکارسازی ھای گسترده است و  
ـــن   ـــاری از ای ـی ـــت بســ ـب ــ عـــاق
کارخانجات نیز ورشکـسـتـگـی و  
به تعطیلی کشـیـده شـدن آنـان و  
باالکشیدن دستمزدھای کـارگـران  
ــان بــیـن مــراجــع   ــاســکــاری آن و پ

 .مختلف دولتی بوده است 
 

 بر اساس ھمین طـرح اسـت کـه   
 درصـد  ٥ ٧١ در سال گذشته دولت  

از شرکت ھای معدن بافق یزد را  
به صندوق بـازنشـسـتـگـی فـوالد  

سپس  در اردیبھشت  .  واگذار کرد 
ماه امسـال در کـوران مـبـارزات  
کارگران بافق یزد  مـحـمـدصـالـح  
جوکار نماینده مـجـلـس اسـالمـی  
ــن داد کــه    ــزد خــبــر از ای در ی

ـرنـده   / ٥ شرکت فوالد خوزستـان ب
ـیـمـانـده ایـن  ٢٨   درصد سـھـام بـاق

معدن شـده اسـت کـه ھـنـوز بـه  
 . مرحله قرارداد نرسیده است 

 
جالب  اینجاست که در آن ھنگـام  
یک دلخوری محمدی اسـتـانـدار  
این شـھـر ایـن بـود کـه در درون  
دعواھایشان بحث مـزایـده فـروش  
ـلـو بـورس   معدن و برنده آن در  تـاب
اعالم شـده و آنـچـه در خـفـا در  
ـرمـال گـردیـده و در   جریان بـوده ب
نتیجه کنترل اوضـاع از دسـتـشـان  

او طی سخنانـی  .  خارج شده است 
ضـمـن اشـاره بـه ایـن مسـالـه از  

ـر سـر     ١٧ برگزاری جلـسـه ای ب
خواست کارگران  خبر داد که در  
آن  به جز یک مورد که مـربـوط  

 درصـد سـھـام  ١٥ واگـذاری  " بـه  
معدن به شھرداری ایـن شـھـر بـه  

اسـت، بـا بـاقـی  "  صورت رایگـان 
آنھا به امضای تفـاھـم نـامـه ای  

ــد  ــده ان ــان از  .  رسـی ــن ســخــن در ای
یکسو اوج نزاع و کشـاکـش دارو  
دسته ھای حکومتی بر سر سھـام  
ایــن مــعــدن و از ســوی دیــگــر  

شکسـت ھـمـگـی آنـان و عـقـب  
ـری   نشینی شان در مقابل اوج گـی
مبارزات کـارگـران بـافـق یـزد را  

به این معنی کـه بـا  .  میتوان دید 
لغو موقت واگذاری باقـی سـھـام  
این معدن به بخش خصـوصـی در  

 تیر ماه این کارگران موقتـا بـه  ٤ 
 . سر کارشان بازگشتند 

 
ـری  در   بعد از آن  نیـز طـی خـب

  ٢٨ ھشتم تیرماه  اعالم شد که   
آھـن    و نیم درصد از سھـام سـنـگ 

ـــش در   ـــدی پــی مــرکـــزی چــن
ـران عـرضـه و فـوالد   فرابـورس ای
خوزستان ایـن سـھـم را خـریـداری  
ـراسـاس   ـیـز ب کرده است و قبال  ن

ـم  ٧١ مصوبه ھـیـات دولـت   ـی  و ن
ــگ  ــام ســن ــھ ــن    درصــد از س آھ

مرکزی به صندوق بازنشـسـتـگـان  
.  صنعت فوالد واگذار شـده اسـت 

بدنبال این توضیحات نیز در ھمین  

ـیـل   خبر اشـاره شـده بـود کـه بـدل
متحقق نشدن وعده ھای سھامدار  
جدید سـنـگ آھـن مـرکـزی در  
زمینه راه انـدازی واحـدھـای فـر  

ــگ  ــاون اول    آوری ســن ــع ــن م آھ
ــــه  ــــام ــــی ن ــــی ط ــــان ای    روح

  ٢٨ گیری درباره واگذاری    تصمیم 
ـم درصـد از ســھـام شـرکــت   ـی و ن

ــگ  ـــه    ســن ــزی را ب ـرک ــن مــ آھ
استانداری یزد واگذار کرده اسـت  
ـفـی شـدن   ـت و این به مـعـنـی مـن
واگذاری سھام این شرکـت بـطـور  

ـیـجـه جـنـاب  .  موقت اسـت  ـت در ن
استاندار  به عـنـوان یـک طـرف  
این مـاجـرا وارد کـار شـده و از  
واگذاری این سھام به مردم بـافـق  

 . دم زد 
 

در مرداد ماه نیز طی جـلـسـه ای  

مجمع ھـم انـدیشـی  " تحت عنوان  
ــافــق  مــرکــب از امــام  "  تـوســعــه ب

جمعه و جمعی از دست اندرکـاران  
ـــاســـی   ـب ـــافـــق عــ ـــی در ب دولــت
سخنگوی شورای اسالمی شـھـر  

 درصـد سـھـام  ١٥ بافق مـدعـی  
: " سنگ آھن شـده و مـیـگـویـد 

 درصد سھام سنگ آھن بافـق  ١٥ 
باید به شھرداری اختصاص یابد و  
ــر   ــه دســت ب ــت مــا از ایــن خــواس

ـیـن تـاکـیـد  ."  داریم   نمی  او ھـمـچـن
  ١٥ واگـذاری  : " کرده و میگـویـد 

درصد سھام شرکت سنـگ آھـن،  
 ". خط قرمز ماست 

 
در این جلسه عباسـی از  تـالش  
اعضای شـورای اسـالمـی شـھـر  

ــاره   ــق درب ــاف ــتــرل اوضــاع  " ب کــن
ـراض کـارگــران  ــد "   اعـت : مـیـگـوی

 و  ٧١  درصـد از  ١٥ اختصـاص  " 
نیم درصد سھام شـرکـت سـنـگ  

آھن مرکزی به شھر و شـھـرداری  
ــن   ــن و آخــری ــزو اولــی ــق ج ــاف ب

ھای ماست که خط قرمز    خواسته 
آخـریـن  .  شـود   ما نیز محسوب می 
ـری  ـیـگـی ھـای جـدی    حرفش نیز پ

شورای اسالمـی شـھـر بـافـق در  
ـر مـرزھــای   ـی ـی ـلـه تـغ مـورد مسـئ
جغرافیایی که حق مردم این شھـر  

ـم  .  است بود  ـی ـن ـی بدین ترتیب می ب
ــر پــولــی کــه پشــت   ــر س کــه ب
واگذاری سھام مـعـدن بـافـق یـزد  

 . است به جان ھم افتاده اند 
 

اعتراضات کارگران مـعـدن بـافـق  
یزد در اردیبھشت ماه در برابر ایـن  
ـرار   به حراج گذاشتن مـعـدن  و ق
گرفتن خطر بیکار شـدن از کـار  

ـنـد کـرد  ـلـش  .  است که سر بل ـی دل
نیز اینست که با فروش سـھـام و  

شقه شـقـه کـردن مـحـیـط کـار،  
ـر بـه   امنیت شغلی کارگران بیشـت
خطـر افـتـاده و دسـت کـارفـرمـا  
برای بیکار کردن آنان و کـاھـش  
ــازتــر   ــایشــان ب ــمــزدھ ســطــح دســت

این اتفاقی است کـه در  .  میشود 
ـیـــط ھـــای   ـــاری از مـــحــ ـی بســ

با ایـن  .  کارگری شاھدش ھستیم 
ــد کــه   ــن ــکــن ــاســت تــالش مـی سـی
ــه   ــار را ب ــط بــرده وار ک شــرای
ــیــل کــرده و بــا   ــران تــحــم کــارگ
کشیدن کار بیشتر از آنان، نیـروی  
ــد و   ـرســانــن ــه حــداقــل ب کـار را ب

ـم کـه  .   بیکارسازی کنند  بگـذری
خیلی اوقات ھدف از خرید سـھـام  
ـقـالت   ـقـاده از زمـیـن و مسـت است
کارخانجات است و بـا اجـرای آن  
بالفاصله کارخانه تعطیـل و کـل  
. کارگران از کار بیکار میـشـونـد 

ـفـاقـی کـه بـه طـور مـثـال در   ات
صنایع فوالد اھـواز  روی داد و  

بعد از فروش سھام، کل کارخـانـه  
خوابید و یک شاھی ھم دستمـزد  

بـعـد از  .  به کارگران پرداخت نشد 
ـیـز کـارگـران ایـن کـارخـانـه   آن ن
ــا   ــه انــد ت ــت ــا تــجــمــع داش ــب ــرت م
دستمزدھای معوقـه خـود را کـه  

ـنـد ٤٠ به   ـقـد کـن ـرسـد ن .  ماه مـی
کـارگـران بـافـق یـزد  و اسـاســا  
کارگران در ایران اینھا را با چشم  

 . خود دیده اند و به آن معترضند 
به عبارت روشنتر سرمایه دار چـه  
ــی ھــر دو   ــت خصــوصــی چــه دول
خریدار نیروی کار کارگرند و در  
تالشند که به ارزانترین قیمت ایـن  

ـرنـد  امـا  .  نیرو را بـه خـدمـت گـی
ـرده    اینجا بحث بر سر تعرض گسـت
ــوان   ــحــت عــن ای اســت کــه ت
ـر زنـدگـی و   خصوصی سـازی ب
ــشــود و    ــشــت آنــان وارد مــی مــعــی

ـیـز   قوانیـن جـمـھـوری اسـالمـی ن
تماما در خدمت کـارفـرمـایـان و  
حاکم کردن یک سـرمـایـه داری  
افسارگسیخته وحشی بر مـحـیـط  

با این سـیـاسـت،  .  ھای کار است 
ساختار نفت و صنـایـع بـزرگ را  
ـر سـر   عوض کردند و بالیـی را ب
ـروز   ــه امــ ـــد ک ـران آوردن ــارگــ ک

ـفـاوت  .  شاھدش ھستیـم  ـتـھـا ت مـن
قضیه اینجاست که امروز در اوج  
ورشکستی اقتـصـادی حـکـومـت  
اسالمی و بچاپ بچاپ ھایشان  
ـرد  . این تعرض دارد صورت میـگـی

ــا بــر خــبــری از   ــال بــن ــطــور مــث ب
ـیـل ورشـکـسـتـگـی   خوزستان بـدل
بانکی، سھام شرکت ھا را دارنـد  
ـر پـولـی   میفروشند تا در این مسی

نتیجه بالفصل آن  .  به جریان بیفتد 
. نیز بیکارسازی کـارگـران اسـت 

از جمله در ھـمـیـن مـدت زمـیـن  
ملکی شرکت خـوزسـتـان تـوسـط  
ـرادران الریـجــانــی کــه از ســران   ب
حکومتند، خریداری شده اسـت و  
جنگلھـای کـرخـه را خـود سـپـاه  

ایـن  .  قدس خریـداری کـرده اسـت 
بیکارسازیھا و ایـن دزدی ھـا و  
بــچــاپ بــچــاپ ھــا امــروز از  
مــحــورھــای مــھــم اعــتــراضــات  

جـنـگ  .  کارگری در ایران اسـت 
کارگران در بافق یزد در واکـنـش  
ـیـز در   به فروش سھام این معدن ن

 . ھمین راستا قرار دارد 
ـنـسـت کـه   بنابراین صحبت من ای
واگذاری سـھـام بـه کـارگـران و  
ــاســخ   ــا پ ــھ ــه تــن ــق ن ــاف مــردم ب
خواستـھـای واقـعـی کـارگـران و  
ـلـکـه ایـن   خواستھایشان نیـسـت، ب
ـــت کــــه   ـــادی اس ـــاله گش ک
میخواھند بر سر کارگر بـگـذارنـد  
ــه ســمــت و   ــارزه اش را ب ــا مــب ت
سویی که مـیـخـواھـنـد مـنـحـرف  

ھمانطور کـه اشـاره کـردم  . کنند 
اتفاقا مـنـحـصـر کـردن مـبـارزات  
کارگران به این موضوع آن  حلقـه  
ضعیفی اسـت کـه تـوھـم بـه آن  
میتواند به نقطه سازشی در مـیـان  
بخشی از کارگران تبدیل شـود و  

 کـارگـر  ٥٠٠٠ در صف مـبـارزه  
ـتـی  .  تفرقه ایجاد کند  از جمله وق

به مبارزات کارگران معدن بـافـق  
ـم کـه    ـی ـن یزد نگاه میکنیم می بی
ــامــات   ــن مــق ــمــی ــخــشــی از ھ ب
حکومتی از جمله محـمـد صـالـح  

روشن است کھ باز این صاحبان سھام کالن ھستند کھ سیاست 
ار  ون ک ان د و ق رن ھای حاکم بر کار در معدن را بھ پیش میب
م  م را ھ رژیم اسالمی و کل قوانین سیستم سرمایھ داری حاک

ال .  در خدمت دارند ب بھ این معنی کھ این قطب بندی طبقاتی ق
م  وھ ت خوش کردن و م ن وسط دل صورت گرفتھ است و ای
دی جز دور  نگاھداشتن کارگران بھ مالکیت سھام خرد، عای
ھ در  رق ف جاد ت ای اساسی شان و ای ھ کردن آنھا از خواست

  صفوف مبارزه برای آنان نخواھد داشت
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جوکار نماینده مجلس اسالمـی و   
ـنـده   صباغیان تـحـت عـنـوان نـمـای
کارگران و شورای اسالمی شـھـر  
و غیره مبلغ چنین سـیـاسـتـی در  
. میان کارگران و مـردم بـوده انـد 

یک تالش اینھا ھمواره این بـوده  
است که تحت عنوان فروش سھام  
معدن بـافـق بـه مـردم  و تـحـت  
ــر   ــی ــومــی و غ ــروی ب عــنــوان نــی
ــن   بــومــی، نــیــروی اعــتــراض ای
کارگران و مردم این شـھـر را بـه  
لشـگـر خـود در جـنــگ بــر ســر  

ـنـد  در  .  غنایم این معدن تبدیل کن
این تبلیغـات حـتـی بـحـث را بـه  
خواست تغییر جغرافیای بافق یـزد  

از جمله محمد صالـح  . کشانده اند 
ــول   ــی ح ــحــبــت ــار در ص ــوک ج
اعتراضات کارگران این معدن در  
ـرکـی   دور اول مـبـارزاتشـان بـا زی

کارگران مـعـدن  :  خاصی میگوید 
سنگ آھن بافق از احتمال تعدیـل  
نیروی کار و کاھش دسـتـمـزد و  
مزایا در پـی خصـوصـی سـازی  

خـواھـنـد    اند و می   این معدن نگران 
باقیمانده سھام این شرکت معدنـی  

او ادامـه  ".  به آنان فـروخـتـه شـود 
ــد  ــوی ــگ ــارگــران  : " داده و مــی ک

ـر   معترض با توجه به اتـمـام ذخـائ
ـنـده،   معدن سنگ آھن بافق در آی
خواستار فروش سھام این معدن به  

 ." خود ھستند 
ــوشــتــه   امــا ھــمــانــطــور کــه در ن
دیگری نیز در ایـن مـورد اشـاره  
ــوھــم   ــه  ت کــردم، دامــن زدن ب
مالـک شـدن کـارگـر از طـریـق  
ــوچــک، در   ــام ک ــھ ــد س خــری
ــانــه   ــی چــھــارچــوب قــوانــیــن وحش
ســرمــایــه داری، کــاله گشــادی  
ــارگــران   ــه ســر ک ــه ب ــت ک اس
میگـذارنـد و قـدمـتـی تـاریـخـی  

با این سیـاسـت و بـا تـوھـم  .  دارد 
مالک شدن کارگر، میـکـوشـنـد  
او را از خواستھـای اسـاسـی اش  
چون دستمزد مـکـفـی و شـرایـط  

در مـعـدن  .  کار بھتر دور سـازنـد 
بافق یزد نیز مـوضـوع از ھـمـیـن  

بـه ایـن مـعـنـی کـه  .  قرار اسـت 
دامن زدن به این بحث کـه گـویـا  

 و نیم درصد  سـھـام  ٢٨ با تقسیم  
 ھزار کـارگـر و  ٥ این شرکت بین  

ــخــش   ـر ب ــافــق در بــراب یـا مــردم ب
اصلی سھامی که دست صاحبـان  
اصلی سرمایه است، سودی عایـد  

ـیـش   کارگران میشود، تـوھـمـی ب
  ٥ با اجرای این سیاسـت   .  نیست 

بـعـالوه مـردم  “ بافقی “ھزار کارگر 
این شھر، آنـھـم بـا جـیـب خـالـی  
کارگران،  واقعا چه تعـداد سـھـم  
ـنـد   ـتـوان نصیبشـان مـیـشـود کـه ب
شرایط کار و سطح معیشت خـود  
را رقم زنند؟ سھام خرد آنان چقـدر  
ـیـن   قدرت و امکان دخالت در تعـی
ھیات مدیره شرکت و سیاستھـای  
کالن را میتواند پیدا کنـد؟ آنـھـم  
ـیـن اسـالمـی   در چھارچـوب قـوان
کار و محرومیت کارگران از پایه  
ــوقشــان چــون حــق   ــن حــق ای تــری
تشکل و حـق اعـتـصـاب، روشـن  
است که چنین تـوھـمـی سـرابـی  

 . بیش نیست 
روشن است که باز ایـن صـاحـبـان  
سھام کالن ھستند کـه سـیـاسـت  
ھای حاکم بر کـار در مـعـدن را  
ـم   به پیش میبرند و قانون کار رژی
ـم   ـیـن سـیـسـت اسالمی و کل قـوان
سرمایـه داری حـاکـم را ھـم در  

به این مـعـنـی کـه  .  خدمت دارند 
ـبـال   ـقـاتـی ق ـنـدی طـب این قطب ب
صورت گرفته است و ایـن وسـط  
ـم   ـــوھــ ـت ـردن و مــ دلـــخـــوش کــ
نگاھداشتن کارگران به مالـکـیـت  
سھام خرد، عایدی جز دور کـردن  
آنھا از خواستھای اساسی شـان و  
ـرقـه در صـفـوف مـبـارزه   ایجاد تف

ــت  ــد داش ــواھ ــخ ــان ن ".  بــرای آن
بنابراین می بینید کـه یـکـسـوی  
این کشاکش ھـا شـورای شـھـر،  
امام جمعه و دارو دسـتـه ھـایشـان  
است و سوی دیگر آن استـانـدار و  
ــامـات  دســت   فـرمــانـدار  و مـق

ـیـب   .  اندرکار در تـھـران  ـرت بـدیـن ت
مشتی سـرمـایـه دار مـحـلـی بـا  
دستمایه کردن مبارزات کـارگـران  
و دامن زدن به جـنـگ بـومـی و  
غیر بومی و بافقی و غیر بافقـی  
تالش دارند میـدانـدار ایـن مـاجـرا  

 . شوند 
ھمانطور که اشاره کـردم در ایـن  
ــد   ـن ــکـن کشـاکـش ھـا تــالش مـی

ـم درصـد سـھـام  ٢٨ فروش   ـی  و ن
معدن به کارگران و یـا بـه مـردم  
ــھــای   ــت ــســت خــواس ــی بــافــق در ل
ـر   ـف کارگران گنجانده شود و یـکـن
مثل محمد رضا صباغیان بافقـی  
یکی از مقامات حکومـتـی کـه  
تا کنـون در سـمـت ھـای عضـو  

شورای اسالمی شـھـر، شـھـردار،  
ـر   مدیر کـل فـرمـانـداری و مـدی
ـر عـامـل اسـتـان   کلی پدافند غـی
یزد کار کرده است، با استفـاده از  

بـودن مـیـدانـدار  "  بـافـقـی " امتیـاز  
از جـمـلـه مـی  .  قضیه شده اسـت 

ـرکـی   بینیم که او چگـونـه بـا زی
تمام با با پیش کشـیـدن نـگـرانـی  
ــه   ھــای واقــعــی کــارگــران ھــم
ـراضـات   تالشش این بوده کـه اعـت
کارگران را در ھمین چـھـارچـوب  
تعریف کند و  بـا دامـن زدن بـه  
این توھم که گویا با فروش سھام  
این معدن بـه بـافـقـی ھـا دیـگـر  
ــدن آن و   ــل ش ــطــی ــع ــوی ت جــل
بیکارسازیھا گرفته گرفته خواھد  
ــخــشــی از   شــد، رگ خــواب ب
کارگـران و مـردمـی را کـه بـه  
دنــبــال راه نــجــاتــی از ایــن بــی  
آینـدگـی و خـطـر از دسـت دادن  
کارشان ھستند بدست آورد و ایـن  

 . ھشدار دھنده است 
بنابراین روشن است که چـرا ایـن  
مساله میتواند  بعنوان یک نقطـه  

و بـا مـحـور  .  سازش عمل کـنـد 
ـــه   ـی ــ ـل ـراض عــ ــ ـت ـــن اعــ ـت گـــذاشــ

" و خــواســت "  خصــوصــی ســازی " 
فروش سھام باقیمانده به کارگـران  

خواستـھـای اصـلـی  "  و مردم بافق 
این کارگران به حاشیه برود و ایـن  
وسط مبارزات کارگـران بـه وجـه  
المصالحه ای برای به نـان و نـوا  
رسیدن این دسته و یا آن دسـتـه از  
ـبـدیـل   دست اندرکاران حکومتی ت

ـبـه  .  شود  از ھـمـیـن رو یـک جـن
مھم در مبارزات کارگران مـعـدن  
ـنـدی ھـا   بافق یزد ھمیـن صـف ب

ــت  ـــد گـــذاشـــت کـــه  .  اس ـــای ـب ــ ن
خواستھای کارگران و خواستھای  
مردم وجه المصالحه این دسـتـه و  

نباید گذاشـت کـه  .  آن دسته شود 
ـرل اوضـاع   ـت به قول خـودشـان کـن
دست این الشخورھا و سـودجـویـی  

بـه نـظـر مـن ایـن  .  ھایشان باشـد 
یک وجه مھم مبـارزه در مـعـدن  

 .بافق یزد است 
 

ــه رونــد   ــی ب ــکــه وقــت ضــمــن ایــن
مبارزات کارگران بافق یزد نـگـاه  
ـرغـم   ـی میکنیم، می بینیم که عـل
ـرقـه   ـف ھمه اینھا که نطفه ھـای ت
ــان کـارگــران   افـکـنـی را در مـی
شکل مـیـدھـد، کـارگـران در دو  

دور مبارزاتشان متحد ایستاده انـد  
و این اتحـادشـان ھـمـه مـقـامـات  
ــی را آچــمــز کــرده اســت  ــت . دول

ــوان از   ــت ــکــه امــروز مــی ــطــوری ب
مبارزات کارگـران بـافـق یـزد بـه  
عنوان یک پیشروی مھم جنـبـش  

ـراض  .  کارگری سخن گـفـت  اعـت
کارگران بافق یزد بطور واقعی بـه  
ــازل دســتـمــزدھـا،  خــطــر   سـطــح ن
ـر   ـیـشـت بیکارسازی ھا و کاھش ب
ــمــزدھــایشــان اســت  .  ســطــح دســت

ـــه   ـران ب ـــن کـــارگــ ـراض ای ــ اعــت
قراردادھای موقت و عدم ایـمـنـی  

اعتراض آنان بـه  .  شغلی شان است 
. عدم ایمنی محیط کارشان اسـت 

بطوریکه نه تنھا آنھا بلکه حـتـی  
مردم این شھر در نتیجه آلـودگـی  
ــر   ــن مــعــدن در  خــط ــط ای مــحــی
بیماریھایی چون سرطان و ھپاتیت  

به نظر من ھمیـن  .  قرار گرفته اند 
معضالت واقعـی اسـت کـه ایـن  
ـیـن   کارگران را در مبارزاتشان چن

رمـز  .  متحـد نـگـاھـداشـتـه اسـت 
ـیـز   موفقیت کارگران بافـق یـزد ن

 . در حفظ ھمین اتحاد نھفته است 
ــوانــم   ـت ــن روســت کــه مــی از ھــمـی
بگویم مبارزات کـارگـران مـعـدن  
بافق یزد، یک پیشروی مـھـم در  
جنبش کارگری و به یک معـنـا  
ــش   ـب ـقـطــه عـطـف در جـن یـک ن
کارگری و در اوضـاع سـیـاسـی  

ــت  ــه  .  امــروز ایــران اس ــمــل از ج
ــن کــارگــران بــرای   ــارزات ای ــب م

آزادی کارگران زندانی، ایسـتـادن  
در مقابل وثیقه و خـواسـت آزادی  
بدون قید و شرط سیـاسـی، دسـت  
بردن کارگران به ابـزار اعـتـصـاب  
ـفـاق   برای ایـن خـواسـت یـک ات

خصوصـا ایـن  .  سیاسی مھم است 
ــطــی روی   ــارزات  در شــرای مــب
میدھد که ما شاھـد جـلـو آمـدن  
جنبش ھای اجتماعی در عـرصـه  
ـلـف مـبـارزه از جـمـلـه   ھای مخت
علیه اعدام، علیه بیحقوقی زنـان،  
علیه آلودگـی مـحـیـط زیسـت و  

ـم  ـی مـا شـاھـد  .  غیره و غیره ھسـت
اتفاقاتی نظیر آنچه در شـھـرھـای  
مختلف کردستان علیه فـاشـیـشـم  
اسالمی داعش و کمک رسانـی  

ـم  ـی ایـن ھـا  .  به مردم عـراق ھسـت
ھـمـه جـنــبـش ھـایــی اســت کــه  
ـم اسـالمـی و کـل   مستقیمـا رژی
ارتجاعی اسالمی را بـه چـالـش  

ـبـش  .  می کشند  این ھا ھمـه جـن
ـــا   ـــخـــواھـــانـــه  ب ـــی آزادی ھـــای
ـنـد کـه   خواستھایی انسانی ھسـت
بطور واقعی بـه آنـھـا بـه عـنـوان  
ـرای مـردم   نقطه امیدی نه تنھـا ب
ایران بلکه برای تحوالت سیـاسـی  

در  .  کل منطقه میتوان نگاه کـرد 
چنین شرایطی مبارزات کارگـران  
بافق یزد در مقابل کل جامعه راه  
میگذارد و در چنین بعـدی بـایـد  

 . به آن نگاه کرد 
 
 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب کمونيست 

 کارگری
 را 

 بخوانيد
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اعتصاب کارگران معدن آھـن  
بافق تا لحظه تایپ این یادداشـت  
چھاردھمین روزخود را پشـت سـر  

ــه  ــا بـه آخـریـن خـبــر،  .  گـذاشـت ـن ب
آزادی کارگران بازداشتی مـنـوط  
ــصــاب از ســوی   ــت ــایــان اع بــه پ

بـه گـزارش  .  کارگران شـده اسـت 
شـورای تـامـیـن بـافـق از  : " ایلنـا 

ـبـه (  دیشب ٨ ساعت   تـا  )  -یکـشـن
بـا  )  دوشنبه (  صبح امروز ٤ ساعت  

ـتـی   –حضور معاون سیاسی   امنی
ـیــروی   ــده ن ــدار یـزد، فـرمـان اسـتـان
ـیـپ   انتظامی استـان، فـرمـانـده ت
ــان، اعضــای   ــت ــاه اس ــپ ــر س الــغــدی
شورای اسالمی شھرستان بافق و  
نمایندگان کارگران تشکیل جلسه  
ـیـجـه   ـت داد اما این جلـسـه بـدون ن

جـمـھـوری  ."  خاصی پایان یـافـت 
اسالمی که ھمیشه سـعـی کـرده  
خـود را قـدر قـدرت نشـان دھـد،  
ــن   ــزل و ھــراســش را در ای ــزل ت
اعتصاب به خوبی عیـان سـاخـتـه  

ـتـوان در  . است  ایـن ھـراس را مـی
نحوه انعکاس خبر ایـن اعـتـصـاب  

 . مشاھده کرد 
به جز خبرگزاری ایلنا که وابستـه  
ــه کــارگــر اســت، ھــیــچ   ــه خــان ب
خبرگزاری و روزنـامـه رسـمـی و  
سایتھای خبـری حـکـومـت، ایـن  

ـنـا بـا  .  را پوشش نـدادنـد "  خبر "  ـل ای
توجه به وظیفه اصلی اش که در  
ـرای سـرکـوب   خدمت به دولـت ب
کارگران خالصه میـشـود، سـعـی  
دارند با انعکاس اخـبـار مـبـارزات  
ـنـد   ـتـوان اعتراضی کارگران اگـر ب
مبارزه کارگران بـافـق را بـه بـن  

با این وجود شاھد  .  بست بکشانند 
ـم رسـانـه ھـای حـکـومــت   ـی ھسـت
سخنان اژه ای معاون اول دستگـاه  
خونریز قضائیه حکومت در مـورد  
اعتصاب کارگـران بـافـق را  بـا  
وجود اینکه  کارگران را تـھـدیـد  
ـنـد   به سرکوب کرده، تا میتـوانسـت
کمتر انـعـکـاس دادنـد چـرا کـه  
مجبور میـشـونـد بـه  اعـتـصـاب  
ــد  ــن ــز اشــاره کــن . کــارگــران نــی

سایتھای حکومتی که اصال ایـن  
بخش از مصاحبـه مـعـاون اول را  
ـرخـی از   سانسور کامل کردند و ب
خبرگزاریھای حکومتی  ھـم در  

در شـھـر  " لفافه اشاره کردند کـه  
داران اعتراضی نسـبـت    بافق معدن 

ـنـد   به این موضوع اعتـراض داشـت

که تعدادی از مـعـادن بـه بـخـش  
ــه  "   خصـوصـی واگـذار شــد  رسـان

ــھــای   ـت ھـایــی کــه از سـوی دول
ـتـشـر   دیگر به زبان فارسی نیز مـن
ـتــر از رسـانـه ھــای   مـیـشـود، بـھ
رسمی حکومت به این اعـتـصـاب  

ـنـد بـی  . نپرداختند   رسانه ای مـان
بــی ســی  روز ســوم و چــھــارم  
اعتصاب یک اشاره بسیار کوتـاه  
. به موضوع کرد و از آن گـذشـت 

بی شک این اقـدام در راسـتـای  
ــخـش فــارســی   ــس ب ـی ــان رئ سـخــن

ــا (  ــب اســت چــرا کــه  )  صــادق ص
ایشان تاکـیـد کـرده ایـن شـبـکـه  

ـیـسـت و   خبری ایدئـولـوژی زده ن
ــمــی   اگـر داعــش را تــروریســت ن
خواند برای این است که مـمـکـن  
است فـردا بشـود یـک دولـت و  
ـیـک شـود   ـلـمـات ـپ دارای روابط دی

ـنـامـنـد  امـا  !  آنموقع آنھا را چـه ب
کارگر ھر چقدر ھـم مـبـارزه اش  

ــاشــد امــا در نــھــایــت  "  مــدنــی "  ب
کارگر اسـت، جـالد سـر ب ر کـه  

تـازه  .  نیست تا از آنـھـا یـاد شـود 
ـتـوانـد دولـت   کی دیده کـارگـر ب

 !تشکیل دھد 
اما با وجود سانسور شدیـد اخـبـار  
اعتراضات و مـبـارزات کـارگـران  
ـبـی   در ایران، ما شاھد پدیـده جـال

ـراض  .  ھستیم  در اعتصـاب و اعـت
کارگران بافق میتـوان بـه وضـوح  
ــات   ــرد کــه تــجــربــی مشــاھــده ک
ـقـاط دیـگـر ایــران  کـارگـران در ن

ـر (   ) بخصوص مبارزات دھـه اخـی
ـر بـوده و   برای این کارگـران مـوث
سعی کردند به بھترین نحو از ایـن  

اعتـصـاب  .  تجربیات استفاده کنند 
دسته جمعی و یکپارچه، کشاندن  
اعتصاب به شھر، حضور خـانـواده  
کــارگــران در اعــتــراضــات، عــدم  
ــه بــرای آزادی   ــق ــن وثــی ــت پــذیــرف
ـری   ـف کارگران، حضور چند ھزار ن
شبانه مقابـل فـرمـانـداری شـھـر،  
ــواده   ــان ــه روزی خ ــان حضــور شــب
کارگران در مقـابـل فـرمـانـداری،  
ــم   ــرار دادن مــراس ــحــت تــاثــیــر ق ت
حکومتی نـمـاز جـمـعـه شـھـر تـا  

ـیـف   جای که امام جمعه شھر تکل
ـنـھـا   خود را نـمـی دانـد، ھـمـه ای
منجر بـه ایـن شـده کـه عـوامـل  
ـرونـد   سرکوب اول از معدن بیرون ب
ـری   و بعد در شـھـر حضـور کـمـت
داشته باشند و حتی شاھد ھستیم   
ــرس   ــی از ت مــعــاون اول الریــجــان
ـرداخـتـه   اینکه بیشتر به موضوع پ
شود خود را به بی خبری مـیـزنـد  

ـر  ٨ و مدعی میشود نمیـدانـد   ـف  ن
دستگیر شده اند و در عـیـن حـال  

را حق قانونـی مـیـدانـد  "  اعتراض " 
در عین اینکه تھدید کـرده اسـت  

با کسانی که خیابان را مسـدود  " 
ــشــود، چــون   ــی ــد بــرخــورد م ــن کــن
ــمــار در   مــمــکــن اســت یــک بــی
آمبوالنس در ترافیک گیر کـرده  

ھمه اینھا نشان از قـدرت  !!"  باشد 
اعتصاب متحدانه کارگران معـدن  

آھن بافق دارد قدرتی که پشتوانه  
مبارزات قبلی کارگران را دارد و  
ـلـی کـارگـران بـه   ـب از تجربیات ق
ـفـاده کـرده و ایـن   بھترین نحو است
تاکیدی است که  اگر کـارگـران  
بتوانند مبارزاتی کـه در سـراسـر  
ـنـد،   کشور وجود دارد یـکـی کـن
ــوان   ــش کــارگــری چــه ت جــنــب
عظـیـمـی دارد کـه بـانـی یـک  

 . جنبش وسیع توده ای شود 
ـتـی از   ـم وق ـری وما، باید یاد بـگـی
جنبش کارگری صحبت به مـیـان  
ـیـایـد کـه   می آید فورا یـادمـان ن
این جنبش ضعیف است، آگـاھـی  

ندارد، تجربه بخشـھـای دیـگـر را  
ـنـدد، بـایـد آمـوزش   بکار نـمـی ب

ـنـد ووو  ـی ـب ؛ بـا اتـکـا بـه ایـن  .. ب
اعترضات میتوان و بـایـد قـدرت  
جنبش کـارگـری را بـه جـامـعـه  

این اعتـراض مشـخـص  .  نشان داد 
باید زمینه ای شود که ھـمـه آرا  
و نظرات که جنبش کـارگـری و  
کارگر را ضعیف و مسـتـضـعـف  
. میخواھـد بـه عـقـب رانـده شـود 

کارگران دارند قدرت خـود را بـه  
باید این قـدرت  .  نمایش میگذارند 

عظمیم اجتماعـی را جـلـو چشـم  
ــا قــدرت   کـل جــامـعــه گـرفــت ت
. جنبش کارگری را درک کننـد 

ـتـه گـوشـه کـوچـکـی از   این الب
یک قدرت عظیم است و ایـن را  
ـر از ھـر کسـی حـکـومـت   بیشـت
اسالمی سرمایـه حـس مـیـکـنـد،  
ـروھـای ویـژه   ـی که ھر ازگـاھـی ن
ـروھـایـش را بـه   ـی والیت و دیگر ن
نمایش میگذارد که مردم مـاسـت  

ــنــد  ــن اعــتــصــاب  .  ھــا کــیــســه ک
کارگران معدن بافـق امـا کـاری  

بـه طـور  " کرده که این حکومـت  
دچار مخمصه شـده اسـت  "  واقعی 

ونمیداند چگونه از آن به سـالمـت  
 .عبور کند 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

 نمایش قدرت جنبش کارگری در بافق
 یاشار سھندی 

در اعتصاب و اعتراض کارگران بافق میتوان بھ وضوح مشاھده کرد 
ھ (  کھ تجربیات کارگران در نقاط دیگر ایران ارزات دھ ب بخصوص م

حو از )  اخیر ن ن برای این کارگران موثر بوده و سعی کردند بھ بھتری
دن . این تجربیات استفاده کنند ارچھ، کشان اعتصاب دستھ جمعی و یکپ

راضات، عدم  ارگران در اعت واده ک اعتصاب بھ شھر، حضور خان
ھ  ان ب ری ش ف پذیرفتن وثیقھ برای آزادی کارگران، حضور چند ھزار ن
ارگران در  واده ک ھ روزی خان ان ب مقابل فرمانداری شھر، حضور ش
ھ  ع از جم م ی ن مقابل فرمانداری، تحت تاثیر قرار دادن مراسم حکومت
ا  ھ ن ھ ای م د، ھ شھر تا جای کھ امام جمعھ شھر تکلیف خود را نمی دان
د  ع منجر بھ این شده کھ عوامل سرکوب اول از معدن بیرون بروند و ب

 در شھر حضور کمتری داشتھ باشند 
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ـران حـدود    دھـه  ٤ جـامـعـه ای
پیش بـه امـیـد آزادی دسـت بـه  
. یک انقالب وسیـع تـوده ای زد 

ضدانقالب بـا تـوسـل بـه ھـزار و  
ـقـالب را بـا   یک ترفـنـد، ایـن ان
خشن ترین شیوه ممکن سـرکـوب  
کرد؛ چنان وحشیانـه کـه بـخـش  
ـنـدگـان آن   وسیعی از انقـالب کـن
روز را بخاطر شرایطی که به ایـن  
جامعه تحمیل شد و بـالئـی کـه  
ــد، امــروز   ــالب آوردن ســر آن انــق

ایـن جـامـعـه  .  افسرده کرده اسـت 
ـرای یـک دم   تشنه آزادی امـا ب
ـر نـداشـتـه   ھم از اعتراض دسـت ب

ــن  .  اســت  ــه ای و آزادی شــایســت
ــن   ــی ــن چــن جـامــعــه اســت کــه ای

 .مصمم برایش گام بر می دارد 
ـروی کـار کـافـی و   ـی با وجـود ن
ـنـی و   ـرزمـی منـابـع  سـر شـار زی
ـران در یـک   طبیعی ، جامعـه ای

بر طـبـق  .  فقر کامل بسر می برد 
ــی و   ــی دولــت ــم ــای رس ــارھ آم
ـیـش از   ـم، ب اظھارات مقامات رژی

ـیـدی     درصد کارگاه ٥٠  ھـای تـول
تورم بیـش  .  در ایران تعطیل ھستند 

ـیـکـاری در  ٣٠ از    درصد بوده و ب
  ٣٠ ھا بـه بـاالی    بسیاری از شھر 

ــت  ــده اس ـی ــد رســ ـــس  .  درص رئــی
مـجـلـس  "  فراکسـیـون کـارگـری " 

ھـم اکـنـون  :  اسالمی می گـویـد 
ــشــت   ــی  درصــد جــامــعــه  ٩٠ مــع

ـر بـوده   کارگری کشور زیرخط فق
 درصد باقیمانده نیز بـا خـط  ١٠ و  

ــد  ــدانـی نـدارن ـر فـاصــلـه چـن ـق . ف
ـیـان، کـه عضـو   ـقـائ محمدرضـا ب
شورای عـالـی کـار اسـت، مـی  

ــد  ــش از  : " گــوی  درصــد  ٩٠ بــی
ـرارداد مـوقـت      کارگران ایران بـا ق

ـنـد   کار می  او دربـاره طـرح  ."  کـن
ــاده   ــذف م ــار  ٢٧ ح ــون ک ــان  ق

با تغییر ایـن  : " اسالمی می گوید 
ـیـت مـوقـت   ماده قانونی حتا امـن
شغلی کارگران در محدوده زمـان  

رود و اخـراج    قرارداد ھم از بین می 
ـقـه   ـی کارگر صرفا با اتکا بـه سـل

." کارفرما انجـام خـواھـد گـرفـت 
ـلـمـان  "رئیس   انجمن اسـالمـی مـع
ـیـش از سـه  " ایران  ھم می گوید ب

چھارم معلمان کشـور بـا داشـتـن  
ـر خـط   دو و گاھا سه شغل ھم زی

در کـنـار  . فقر زندگی می کنند 
ـم   این وضعیت شاھـد خـیـل عـظـی
کارگرانی ھستیم که فرزنـدانشـان  

ـنـد   از رفتن به مدرسه محروم ھست
  ١٧ و در حالی که نـزدیـک بـه  

ــن   ــی ــون کــودک در ســن ــی ــل مــی
تحصیل ھستند، آمارھا حاکی از  

ـیـون  ١٤ آن است که کمتر از   ـل  می
رونـد و    کودک بـه مـدرسـه مـی 

علت عمده آن نیـز عـدم تـوانـایـی  
ھای فقیر و زحمتـکـش در    خانواده 

ــنــه  ــیــن ھــزی ــیــل    تــام ھــای تــحــص
 . کودکانشان عنوان شده است 

عالوه بر اینھا، جـامـعـه سـرکـوب  
ــود آزادی  ــب ــران از ن ھــای    شــده ای

ابتدائی و پیش پاافتـاده سـیـاسـی  

ـرای  .  رنج می برد  ھرگونه تالش ب
ـرو   متشکل شدن بـا سـرکـوب روب

ــرور کــرور  .  مــی شــود  اعــدام ک
انسان بخاطر گاھا پیش پـاافـتـاده  
ترین بزه کاریھا که مـنـشـا آنـھـا  
ــیــکــاری اســت، یــک   ــر و ب ــق ف
. واقعیت تلخ این جامعه شده اسـت 

ــه مــواد   ــاه آوردن ب ــاد و پــن ــی اعـت
ـرده   مخدر در سطحی بسیار گسـت
ــرکــوب و   ــردنــی، و س و بــاورنــک
ـری مـطـلـق از شـادی و   جلـوگـی
خنده و عشق ورزیدن از دیگر داده  
. ھای تلخ امروز این جامعه اسـت 

ـقـان و   ـر ایـن مـوارد، خـف عـالوه ب
سرکوبھای شدید و بـی حـقـوقـی  

چـه  " زنان و جوانان و غیره، بـحـث  
را بـحـث ھـر خـانـه و  "  باید کرد؟ 

 .جمع و محفلی کرده است 
چه باید کرد؟ از اینجا باید شروع  
ـتـی کـه بـاال بـه   کرد که وضعـی
اختصار توصیفش رفت لزومی بـه  

دیـگـر ھـیـچ فـعـال  .  افشا نـدارد 

ــاسـی و مــخـالــف جــمـھــوری   سـی
ـلـف   ـتـش را صـرف ت اسالمـی وق
ـم   کردن افشاء سیاستھای این رژی

ھیـچ کسـی در ایـن  .  نمی کند 
مملکت دیـگـر تـوھـمـی بـه ایـن  
ــت و بــی   ـم و حـرفـھــای مـف رژی

حـتـی خـود  .  ارزش سرانش نـدارد 
ـم ھـم دیـگـر   سران باال بـاالی رژی

ھمه چیز اوکـی  " تظاھر به اینکه  
می داننـد کـه  .  نمی کنند " است 

ـم  ـر و وخـی ـت ـر از آنـی    وضع خـراب ت
ـریـن مـتـوھـم   است که عقبمانده ت
مذھبی ھم باوری به گفته ھـای  

در نتیجه مسئله  .  آنھا داشته باشد 
 اما چگونه؟ . عاجل تغییر است 

 
انقالب برای آزادی 

 چگونه نتیجه می دھد؟
ـیـن   این یادداشت خطـاب بـه فـعـال

ـری  ای اســـت کـــه در    کـــارگــ
کارگـاه، کـارخـانـه، پـاالیشـگـاه،  
ـره   اداره، مدرسه، بیمارستـان و غـی
مشغول سازماندھی ھمکاران خود  

ـرای  .  ھستند  مشغول ھمـفـکـری ب
ـرای خـالـصـی   پیدا کردن راھی ب

ـتـی  .  از این وضعیت ھستند  وضعی
ـرای   که توصیف آن باالتر رفت، ب
مــا آزادی و خــالــصــی از ایــن  
وضعیت را به امری عاجل تبدیـل  

ــرده اســت  ــن  .  ک ــی مشــغــلــه فــعــال
کارگری بایـد یـافـتـن راه حـلـی  
برای این وضعیت باشد و این امـر  
ـرای   جز از طریق تالش مسـتـمـر ب

 .سازماندھی میسر نیست 
متحد و متشکل نبودن از عوامـل  

ـر و فـالکـت و   اصلـی تـداوم فـق
ــعــه ای   ســرکــوب در ھــر جــام

ـراض  .  ھستند  منظورم متـحـد اعـت
ــھــادھــا و   نــکــردن اســت و در ن

ھای محیط کار متـشـکـل    تشکل 
ــران مــاالمــال  .  نــبــودن  جــامــعــه ای

ـرضـیـن   اعتراض اسـت، امـا مـعـت
ـــذا    ـــد و ل ـردن ــ ـف ــ ـن ـــا مــ عـــمـــدت
ــجــایــی   ــا ب اعـتــراضــاتشــان عــمـدت

ـتـا  .  نمیرسد  حتی اعتراضـات نسـب
متشکل ھم، چنان سازمان یافـتـه  
ــل جــوانــب   ــب ــنــد کــه از ق ــت ــس نــی
مختلف آن ارزیابی شده بـاشـنـد و  

یا در پایان اعتراض مورد ارزیابی  
ـراضـات  .  قرار بگیرند  ـر اعـت ـیـشـت ب

ـنـد کـه بـعـد از   خودجوشی ھسـت
ـرده   پایان اعتراض به فراموشی سـپ

ـیـجـه دو شـرط  .  می شوند  ـت در ن
ـرداشـتـن بـه سـوی   اصلی  گام ب
آزادی، متحد و مـتـشـکـل شـدن  

ـرای آزادی و  .  است  مھمتر امـا ب
ـیـه   ـر عـل رھائی از وضعیتی که ب
آن اعتراض می شـود، مـتـحـد و  
متشکل شـدن الزم، امـا کـافـی  

 . نیستند 
ــالب ایــران در ســال   ،  ١٣٥٧ انــق

انقالب مصـر و تـونـس و دیـگـر  
ــطــقـه ای   ــھــار  " اعـتــراضـات مـن ب

ــی  ـر،  "  عــرب ــ ــھـــای اخــی ــال در س
ــان و   ــون ــد ی اعــتــراضــات قــدرتــمــن
ـره   اسپانیا و اوکرائین و ایران و غـی
و غیره در چند سال گـذشـتـه ھـم  

ھایـی    حتی اگر به سرنگونی رژیم 
ـراض و   ـم اعـت ـی ـق که ھـدف مسـت
انقالب بـودنـد، مـنـجـر شـد، امـا  

بــرای  .  مـنـجــر بـه آزادی نشــدنـد 
اینکه سرنوشت سیاست در دنیـای  
ـراض و   امروز صرفـا تـوسـط اعـت
انقالبات بدون رھبر، بدون احزاب و  
ـرنـامـه و اھـداف سـیـاسـی   بدون ب

تـحـزب  .  مشخص رقم نمی خـورد 
در این بـحـث جـایـگـاه مـحـوری  

حــزب  .  حــزب بــرنــامــه دارد .  دارد 
ـقـالبـات و تـوده   اھداف سیاسی ان
ھای انقالب کـرده را فـرمـولـه و  
ـری   مبارزات و اعتراضات را رھـب

 . و کانالیزه می کند 
 

 برای فعالین کارگری
ـم کـه ایـن یـادداشـت   ـت باالتر گـف
ـیـن   خطاب بـه آن دسـت از فـعـال
ــول   کــارگــری اســت کــه مشــغ

ـریـن  .  سازماندھی ھستند  ـت مـطـلـوب
شکل برای متـحـزب شـدن، روی  

ھـای کـارگـر و    آوری وسیع تـوده 
مردم آزادیـخـواه بـه عضـویـت در  

امـا در  .  حزب طبقه کارگر اسـت 
جائی کـه احـزاب حـق آزادی و  
فعالیت ندارند و احزاب اپوزیسیـون  
ــه در دســتــرس   ــا آزادان ــھ ــه تــن ن
نیستند، بلکه حتی شـک رابـطـه  
با آنھا فرد را دچـار دردسـر مـی  
ـر   ـپـذی کند، چنین چـیـزی امـکـان

ـران و  .  نیست  ـفـه رھـب این اما وظی
فعالین کارگری است که در ھـر  
شرایطی به احـزاب بـه ھـر شـیـوه  
ـیـونـدنـد  ـپ . ای که مناسب ببینند ب

به اھداف، برنامه و اعمـال احـزاب  
موجود بنگرند و اگـر بـا اھـداف  
خود منطبق دیـدنـد بـه یـکـی از  
ـیـن   آنھا بپیـونـدنـد و یـا اگـر چـن
ـیـن و   چیزی را ندیدنـد، بـا فـعـال

ــبــش  ــن ــران ج ــب ھــای آزادیــخــواه    رھ
اجتماعی دیگر حـزب مـنـاسـبـی  

ــد  ــن ــجــاد کــن ــجــا  .  ای ــن ــه ای ــل مســئ
پیوستن به فرھنگ متحزب شـدن  
و شکست فرھنگ حزب گریزی  

ایــن دروغ را کــه گــویــا  .  اســت 
مستقل عمل کردن گلـی بـه سـر  
کسی خواھـد زد، بـایـد افشـا و  

 .کنار گذاشته شود 

 چگونه آزاد می شویم؟
 سخنی با فعالین و رھبران کارگری 

 ناصر اصغری 

 

ای کھ ھنوز بھ فکر متحزب شدن نیست، باید تجارب و    فعال کارگری 
سرنوشت اعتراضات کارگری در مصر و تونس، و در انقالب  
ایران را بیاد بیاورد کھ چگونھ رھبرانی کھ بیشترین سھم را در  
سرنگونی دیکتاتورھا داشتند، کنار زده شدند و زحماتشان بھ جیب  

و در ایران آینده ھم  .  بخش دیگری از طبقھ حاکمھ استثمارگر رفت 
 .اگر فعال کارگری نجنبد، از زحماتش چیزی بھ کارگران نمی ماسد 
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کسی چطور رھبر کارگری مـی   
شود؟ جنگ برای زندگی کـردن  
ــمــی   ــی و دائ ــخــش اصــل یــک ب
مقابله با تعرض سرمایه بر جـان و  
ــشــان اســت  ــدگــی ــشــت و زن . مـعــی

کارگران ناچارا بـا اعـتـصـاب، و  
اعتراض برای بھبـود زنـدگـیـشـان  
ـبـال   مبارزه بی وقفه خودشان را دن

نمی توان و نبایـد ھـم  .  می کنند 
. منتظر آینده ای نـامـعـلـوم مـانـد 

ــن امــروز   ــمــی ــد ھ ــواھــن مــی خ
ـنـد  . تشکلھای خود را ایجـاد کـن

ــاســی،   ــی ــروز آزادی س ــیــن ام ھــم
ــان   ـی ــصـاب و آزادی ب آزادی اعـت

ــاورنـد  ـی ــل  .  بـدسـت ب ـرای تـحــمـی ب
دستمـزدی مـکـفـی بـه سـرمـایـه  
ــارزه مــی   ــب ــشــان م ــت داران و دول

می خواھند دستـمـزدھـا و  .  کنند 
حقوق معوقه اشان ھمین امـروز و  
. بدون قید و شرط پرداخـت شـونـد 

قراردادھای موقت و سفیـد امضـا  
نمی خواھند و برای برچیده شـدن  
. پیمانکاری ھا مبارزه می کننـد 

می خواھند بدون اتالف وقـت در  
از اخراج  .  شرایطی امن کار کنند 

ـرنـد و مـی   ـف ـن و بیکار سازی مت
ـیـت شـغـلـی داشـتـه   خواھنـد امـن

کسی کـه در ھـمـه ایـن  . باشند 
ـراض   سنگرھا در صف مـقـدم اعـت
و مـبـارزه بـاشـد، در چشـم تـوده  
ـر کـارگـری اسـت  . کارگران رھـب

ـیـن را کـه در   کارگران این فعـال
شرایط سـخـت و سـرنـوشـت سـاز  
پشت پناھشـان بـوده انـد را مـی  

 .شناسند 
ـران کـارگـری   اگر فعالین و رھـب
ای کــه در اعـتــراضـات روزمــره  
کارگران پشت و پناه و راه نشـان  
دھنده کـارگـران بـاشـنـد، در روز  
خودش، توده وسـیـع کـارگـران را  
ـرای سـازمـانـدھـی   نیز به احزاب ب

حرف  .  انقالب متصل خواھند کرد 
ـیـن کـارگـری   این رھبران و فـعـال
برای توده کـارگـران حـجـت مـی  

اگـر ھــمــان کســانــی کــه  .  شـود 
ـردن   ــــد کـــ ـق ـــ ـرای ن ـــ ـروز ب امـــ
ـرداخـت نشـده و یـا   دستمزدھای پ
ـر بـه   برای افزایش دو تومان بیشـت
دستمـزد کـارگـران جـلـوی صـف  
ـنـد، فـردا اگـر بـه   اعتراض ھسـت
کارگران فراخوان نزدیک شدن به  
حزبـی را بـدھـنـد، کـل جـامـعـه  

ــرای آزادی    گــام  ــنــدی ب ــل ھــای ب

 . واقعی برداشته است 
ای کـه ھـنـوز بـه    فعال کارگری 

ـیـسـت، بـایـد   فکر متحزب شدن ن
ـراضـات   تجارب و سـرنـوشـت اعـت
کارگری در مصر و تونس، و در  

ـیـاورد  ـیـاد ب کـه  .  انقالب ایران را ب
ـریـن   ـیـشـت ـرانـی کـه ب چگونه رھب
سھم را در سرنگونی دیکتـاتـورھـا  
ــد و   ــار زده شــدن ــد، کــن ــن داشــت

زحماتشان به جیب بخش دیـگـری  
. از طبقه حاکمه استثمارگر رفـت 

ـنـده ھـم اگـر فـعـال   ـران آی و در ای
ـبـد، از زحـمـاتـش   کارگری نـجـن

 .چیزی به کارگران نمی ماسد 
دنیا ھیچ زمانی به انـدازه امـروز  
شـاھـد اعـتــراضـات کـارگـری و  

ـتـی تـوده  ـقـالبـات و نـارضـای ای    ان
ــوده اســت  ـب ــه اعــتــراف  .  ن ایــران، ب

اپوزیسیون و پوزیسیون جـمـھـوری  
. اسالمی، آبستـن تـحـوالت اسـت 

ھای رژیم را پـایـانـی    جنگ جناح 
جامعه ایران آماده تغییـر و  .  نیست 

ــگــون کــردن رژیــم اســالمــی   ســرن
ـران   ـیـن و رھـب است؛ منتھـا فـعـال

ـبـش  ـران جـن ھـای    کارگری و رھـب
ـراضـی دیـگـر   آزادیخواھانه و اعـت
باید متحزب شوند و نگذارنـد بـار  
دیگر حاصل زحـمـات تـوده ھـای  

راه  .  انقالب کننـده مـالخـور شـود 
 .میانبری وجود ندارد 

 
 آفت جان اعتراضات

ـیـد   اگر حزب و متحزب شـدن کـل
ـران اسـت،   معضل امروز جامعه ای
ـیـسـم، کـه   حزب گریزی پسامـدرن
ــکــران چــپ و   ــف ــان روشــن در مــی
ـیـدمـی   سوسیالیسـت بـه یـک اپ
ــدیــل شــده اســت، آفــت جــان   ــب ت

ـرای آزادی   اعتراضات و تـالش ب
بخصوص در ایران ایـن  .  شده است 

ـــت  "  آفـــت "  ـر یـــک حـــال دیـــگــ
. مضحکی به خود گرفـتـه اسـت 

بعضی از ایـن حـزب گـریـزان بـه  
اصطالح چپ در این جـامـعـه در  
چند سال گـذشـتـه شـایـد حـتـی  
بیش از تعدادی انگشت دو دسـت  

ـتـشـر  "  تحلیل " مطلب و   سیاسی من

اند که به جـرأت مـی تـوان    نکرده 
ـیـل " درصد ھمان  ٩٠ گفت   ھـا  " تحل

ـروھـای   را ھم به تخریب افراد و نی
چپ مـتـشـکـل اخـتـصـاص داده  

ــد  ــده خــود مــی تــوانــد  .  ان ــن خــوان
تحقیق کند تا ببیند کـه بـعـضـی  
از اینھا در مقابل بیست مطلـب و  

ای که درباره فالن فـعـال    اطالعیه 
سیاسی  نوشتـه انـد، دو مـطـلـب  
درباره شوراھای اسالمـی کـار و  

ــه انـد  ــوشـت ـن در  .  خـانـه کـارگــر ن
مقابل بیست مطلبی کـه دربـاره،  
عمدتا خراب کردن، ایـن حـزب و  
ـتـشـر   آن حزب نوشته و ویـدیـو مـن
ــاره   ــب درب ــد، دو مــطــل کــرده ان
چگونه متشکل شدن ارائـه نـداده  

ــل  .  انــد  ــث ــم ــاد آن ضــرب ال آدم ی
روسی می افتد که طـرف تـمـام  
ـر   دار و ندارش یک گاو بـود و ب
حسب بخت بدش ھمان گاوش نیز  

پریشان و شـوریـده بـه  .  می میرد 
ــر   مــاھــی گــیــری مــی رود و ب
حسب اتفاق یک ماھی طـالئـی  

مــاھــی  .  بــه تــورش مــی خــورد 
مـاھـی  " طالئی می گـویـد کـه  

ـتـوانـی یـک  "  طالئی  ھستم و می
ـبـه   خواسته، ھر خـواسـتـه و مـطـال
ای که باشد، از من بخواھی که  

طرف اولیـن چـیـزی  .  به آن برسی 

که به ذھنش می رسد و بر زبـان  
می خواھـم کـه گـاو  : " می آورد 
این حکـایـت بـه  !"  ام بمیرد   ھمسایه 

اصطالح چپ حاشـیـه ای اسـت  
که کارش را نمی تـوان چـیـزی  

گـذاشـتـن  "  چوب الی چـرخ " جز  
 .نامید 

واضح است که کسی نمی گوید  
ــکــنــیـد  ــد ن ـق ــھــا راه  .  ن ــا تــن اتــفـاق

پیشروی، نقد صمیمانه اسـت کـه  
راه را برای پیشروی چپ ھـمـوار  

ـتـی کـه طـرف  .  می کند  اما وق
فـقـط  "  طرفـیـن " و ای کاش این  ( 

ـر بـودنـد  ـف دسـت در  )  یـکـی دو ن
ـقـدش   انبان کیھان شریعتـمـداری ن

گـرفـتـن پـول و  " به کمونیسـتـھـا  
ـــل و   ـی ــ ـرائ ــ ـــات از اس ـــکـــان ام

ـقـدی مـد  " اجنبی  ھاست، دیـگـر ن
نظر نیست؛ بلکه ھدف خلع سـالح  

 . تالش برای آزادی است 
بعضی ھا ھم در حـرف تشـکـیـل  
حزب طبقه کارگر و آمـاده کـردن  
ـیـن کـارگــری   کـارگـران و فـعــال
ـیـوسـتـن بـه ایـن حـزب را   برای پ
ظاھرا وظیفه خـود تـعـریـف کـرده  
اند؛ امـا ھـیـچـوقـت یـک گـام  
ـرنـمـی دارنـد  . عملی در این راه ب

بعضی ھا دھـھـا سـال اسـت کـه  
تکرار می کنند در حال تـدارک  
ـنـد  . برای ایجاد چنین حزبی ھسـت

ســالــھــاســت ھــمــچــنــان در حــال  
ـنـد "  تدارک و آماده کـردن "  . ھسـت

اینھا اما جز حرف مـفـت و ارزان  
ـقـه کـارگـر و   ـرای طـب چـیـزی ب
ــعــی   گــامــی در راه آزادی واق
برنمی دارند و دیـگـران را ھـم از  
ـر بـازمـی   ث برداشتن یک گام مـ

فعالین کـارگـری بـایـد از  .  دارند 
ـنـگـونـه افــراد   ایـن مـحـافـل و ای

ـرژی خـود  .  بپرھیزند  امکانات و ان
ـر   ث ـتـھـای مـ ـی را باید صرف فعـال

 .کرد 
وظیفه فعالین و رھبران کـارگـری  
کنار زدن ایـن فضـا و مـتـحـزب  
ــردن بســاط   ــرای جــمــع ک شــدن ب
ـم اسـالمـی   توحشی است که رژی
ـبـاھـی   بپا کرده و جامعه را بـه ت

 . مطق کشانده است 
 ٢٠١٤  اوت  ٣٠ 

ران  ھ ای ع اگر حزب و متحزب شدن کلید معضل امروز جام
کران  ف ان روشن ی است، حزب گریزی پسامدرنیسم، کھ در م
چپ و سوسیالیست بھ یک اپیدمی تبدیل شده است، آفت جان 

بخصوص در .  اعتراضات و تالش برای آزادی شده است
ھ " آفت"ایران این  ت رف ھ خود گ دیگر یک حالت مضحکی ب

ن .  است بعضی از این حزب گریزان بھ اصطالح چپ در ای
جامعھ در چند سال گذشتھ شاید حتی بیش از تعدادی انگشت 

کرده"  تحلیل" دو دست مطلب و  شر ن ت ن ھ  سیاسی م ھ ب د ک ان
ل"  درصد ھمان ٩٠جرأت می توان گفت  ھ " تحلی م ب ا را ھ ھ

  تخریب افراد و نیروھای چپ متشکل اختصاص داده اند

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 

دوستان و آشنايانتان 
 !برسانيد
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طبق گزارشی کھ از جلسھ دیشب مقامات مختلف  
حکومت با کارگران معدن سنگ آھن بافق منتشر  
شده، کارگران بر خواست آزادی فوری و بی قید  
و شرط ھمکاران زندانی خود تاکید کردند و این  
خواست را بعنوان یکی از شروط پایان اعتصاب  

در جلسھ دیشب کھ بھ مدت ھشت  .  اعالم کردند 
 صبح ادامھ یافت،  ٤  شب تا  ٨ ساعت یعنی از  

مقامات حکومت از کارگران خواستند اعتصاب را  
کارگران  .  پایان دھند تا کارگران زندانی آزاد شوند 

زیر بار این خواست نرفتند و مذاکرات کھ با  
حضور تعدادی از کارگران و از طرف دولت  
عسگری مدیر عامل شرکت، رئیس ھیئت مدیره  
صندوق بازنشستگی فوالد، فرماندار و امام جمعھ  
بافق، اعضای شورای اسالمی شھرستان بافق و  
ھ معاون سیاسی   ھیئت امنیتی استان یزد از جمل
ده نیروی انتظامی   دار یزد، فرمان امنیتی استان
استان، فرمانده تیپ الغدیر سپاه استان برگزار شد  

و بدین ترتیب اعتصاب  . بدون نتیجھ پایان یافت 
 کارگر معدن و تحصن خانواده ھا در مقابل  ٥٠٠٠ 

 . فرمانداری ادامھ خواھد یافت 
 نفر از  ٣٠٠٠ طبق گزارشات شب گذشتھ حدود  

دانی و تعداد   کارگران، خانواده ھای کارگران زن
ل   اب ق ر در م ھ ردم ش ان و م وان ادی از ج زی
فرمانداری تجمع کرده و منتظر گزارش مذاکرات  
یھ مدیر عامل   ھ عل بودند و شعارھائی از جمل

 . شرکت سنگ معدن سر میدادند 
جلسھ دیشب بھ دنبال جلسات متعددی بود کھ در  
دو روز گذشتھ با حضور مقاماتی از تھران در  

درمورد اینکھ ھیئت دولت  .  یزد برگزار شده بود 
در مذاکرات دیشب تا چھ حد در مقابل سایر  
خواست ھای کارگران حاضر بھ عقب نشینی شده  

اما نفس  .  است ھنوز گزارشی منتشر نشده است 
 کارگر زندانی را  ٨ اینکھ مقامات حکومت، آزادی  

د اعتراف   ھ پایان اعتصاب کرده ان مشروط ب
آشکاری بر این است کھ حکومت این ھشت  
ھ   کارگر را بھ عنوان گروگان در زندان نگھداشت

مقامات امنیتی حکومت در جریان مذاکره  .  است 
دارد یعنی  "  دامنھ ملی " گفتھ اند کھ  این اعتصاب  

در سطح کشور انعکاس داشتھ و کوتاه آمدن دولت  
و آزادی کارگران زندانی قبل از پایان اعتصاب  

مام میشود  کارگران و  .  برای حکومت گران ت
خانواده ھایشان اما جواب قاطعی بھ ھمھ استدالل  
د   ھا و فشارھای ھیئت دولت دادند و حاضر نشدن

یایند  گزارشاتی  .  ذره ای از خواست خود کوتاه ب
حاکی از این است کھ ھیئت دولت پذیرفتھ است کھ  

ھرگونھ شائبھ سیاسی را از پرونده کارگران حذف  
کند یعنی بشرطی کھ کارگران معدن قبل از آزادی  
د، پاپوش سیاسی   ھمکارانشان بھ سر کار برون

  !برای کارگران زندانی نخواھند دوخت 
ب   ل داوم اعتصاب، ج ران راھی جز ت ارگ ک
یھ   د بر کل ھمبستگی ھرچھ بیشتر مردم و تاکی
خواست ھای خود از جملھ خواست آزادی فوری  
دارند  . و بدون قید و شرط ھمکاران زندانی خود ن

این اعتصاب و ھمراھی مردم شھر این ظرفیت را  
حزب  .  دارد کھ حکومت را تسلیم خواست خود کند 

کمونیست کارگری از مردم معترض و شریف  
بافق و کلیھ کارگران و مردم آزاده در سراسر  
کشور میخواھد کھ قاطعانھ از کارگران و خواست  

این اعتصاب بھ ھمھ  .  ھای بحق شان حمایت کنند 
کارگران و مردم ایران مربوط است و باید پیروز  

 . شود 
 

زنده باد اتحاد و عزم راسخ کارگران سنگ معدن  
 بافق  

 زنده باد ھمبستگی با کارگران اعتصابی در بافق 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٤  سپتامبر  ١ ،  ١٣٩٣  شھریور  ١٠ 
 
 

 ٦اعتصاب کارگران معدن بافق 
سخنی خطاب به 

 کارگران و مردم بافق 
 

مبارزه قاطع شما برای تحقق مطالبات برحقتان،  
ارگان ھای مختلف حکومت را بھ مخمصھ انداختھ  

صاب  .  است  صاب  ٣٩ اعت ی و اعت ل ب  روزه ق
 مرداد شروع کرده اید چنان با  ٢٨ قدرتمندی کھ از  

ای   واده ھ ان ق و خ رض باف ت مردم معت حمای
کارگران ھمراه شده کھ قدرت تعرض حکومت بھ  

سرکوب شما را از  .  شما را محدود کرده است 
دار و دستھ ھای مختلف  .  حکومت گرفتھ است 

حکومت در بافق تحت فشار اعتراض شما بھ جان  
یھ ھم  .  ھم افتاده اند  مجیز شما را میگویند و عل

کار بھ جایی رسیده کھ حتی امام  . افشاگری میکنند 
جمعھ مرتجع بافق ھم نماز جمعھ اش را با تاخیر  

میکند و خواھان آزادی  ! میخواند و اعالم اعتصاب 
اما برای پیروزی کامل  .  کارگران زندانی میشود 

این مبارزه الزم است چند نکتھ را مد نظر قرار  
 : دھید 

 
از اختالفات جبھھ مقابل خود استفاده کنید اما بھ    -١ 

ھیچکدامشان اعتماد نکنید و مبارزه خودتان را  
خانواده ھای ھمھ کارگران و جوانان  .  تقویت کنید 

و مردم آزادیخواه شھر را بھ حمایت از خواست  
ھای خود و حمایت از اعتصاب و تحصن خانواده  
ھا تشویق کنید و جبھھ خود را قوی تر و محکم تر  

 . کنید 
 
د    -٢  مقامات و سرمایھ داران محلی میخواھن

 گانھ شما را بھ یک خواست و  ١٦ خواست ھای  
محدود  !   درصد معدن بھ بافقی ھا ١٥ آنھم انتقال  

ھ این خواست خود برسند اعالم   کنند و اگر ب
د  دازن ین خواست  .  پیروزی کنند و بین شما تفرقھ ب

 و نیم درصد سھام را  ٢٨ حتی اگر  . شما این نیست 
ھم بین کارگران تقسیم کنند تنھا نتیجھ اش نھ بھبود  
وضع کارگران بلکھ کار بیشتر و استثمار شدیدتر  
شما و تشویق بھ فداکاری بیشتر برای سرمایھ  

خواست شما لغو خصوصی سازی،  . داران است 
تضمین کامل امنیت شغلی، ارتقای موقعیت شغلی  
و افزایش دستمزد، تبدیل قراردادھای سفید امضا بھ  
ار، حق   ی محل ک ن م راردادھای رسمی، ای ق
اعتصاب و تشکل، مقابلھ با آلودگی ھوا در بافق و  
خواست ھای حق طلبانھ دیگر شما برای کارگران  

روی این خواست ھا  .  و کل مردم بافق است 
ھا سایھ   پافشاری کنید و اجازه ندھید روی این

 . خواست ھایتان را ھمھ جا اعالم کنید . بیندازند 
 
حکومت تالش کرد با دستگیری ھمکارانتان    -٢ 

ھ اعالم  .  شما را مرعوب کند  خانواده ھا بالفاصل
تحصن کردند و با حمایت مردم شھر، حکومت  

خواستند عزیزانتان را با  . سرش بھ سنگ خورد 
ھا ایستادید  . وثیقھ آزاد کنند محکم در مقابل آن

د با کم کردن   فرماندار و مقامات دیگری خواستن
د،   وثیقھ شما را بھ تسلیم بکشانند زیر بارشان نرفتی
مقامات دیگری گفتند وکالت میدھند کھ دو نفر از  
کارگران آزاد شوند، باز ھم با ھوشیاری شما و  
تاکیدتان بر آزادی فوری و بی قید و شرط ھمھ  

ورد  گ خ ھ سن ان ب رش ی ان ت دگ یرش گ ھ  .  دست ب
جوسازی علیھ شما روی آوردند تا تحت عنوان  
مقابلھ با اپوزیسیون و رسانھ ھائی کھ صدای شما  
را منعکس میکنند روز جمعھ تظاھرات راه  

نماز جمعھ و  .  بیندازند اما این کارشان ھم نگرفت 

 ٧اعتصاب کارگران معدن بافق 

 ! کارگران بافق کوتاه نیامدند
 ! کارگران زندانی گروگان حکومت ھستند
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ای    ھ ھ اش و دار و دست ھ اوب ان را ب دش مساج
یھ   حکومتی بسپارید و یکصدا اعالم کنید کھ کل
کارگران زندانی باید فورا بدون وثیقھ و وکالت و  

بر در و دیوار  . بدون ھیچ قید و شرطی آزاد شوند 
د   دانی آزاد بای شھر و ھمھ جا بنویسید کارگر زن

 . گردد 
 
تالش دیگرشان این است کھ تحت عنوان     -٣ 

اینکھ عسگری مدیر عامل معدن بومی است،  
مسالھ بومی یا غیر بومی بودن را برجستھ کنند و  
بخشی از کارگران را بھ حمایت از مدیر عامل  

ھ شما  .  بکشانند  اما بومی و غیر بومی مطلقا مسال
فریبشان  . ھمھ شان سر و تھ یک کرباسند . نیست 

سرمایھ داران و مقامات چھ محلی چھ  .  را نخورید 

غیر محلی مشغول استثمار شما و سرکوب شما و  
در مقابل ھمھ  . تحمیل فقر و بیحقوقی بھ شما ھستند 

اینھا بر خواست ھای مستقل خود و اتحاد ھمھ  
کارگران مستقل از بومی و غیر بومی پافشاری  
کنید و کلیھ مردم محروم و معترض شھر را بھ  
واده   پیوستن قاطعانھ بھ مبارزه شما و تحصن خان

 . ھا تشویق کنید 
مجمع عمومی تان را در معدن برپا کنید و    -٤ 

نمایندگان واقعی و دلسوز و مطمئن خود را انتخاب  
دھھا نماینده انتخاب کنید و بخواھید در جمع  .  کنید 

کارگران گزارش بدھند، نظر توده کارگر را  
بشنوند و مطابق تصمیم شما عمل کنند و شما نیز  

این  .  با تمام قوا از نمایندگان دلسوزتان حمایت کنید 
یکی از مھمترین اقداماتی است کھ برای متحد  
یھ   ماندن شما و مقابلھ با توطئھ ھای مختلفی کھ عل

نفذ  .  شما میشود حیاتی است  تعدادی از مقامات مت
شھر بعنوان نماینده شما سخنرانی میکنند و طرف  

این فشار مبارزه شما است  .  حساب مذاکره شده اند 
ھ   ھ ب کھ این افراد و حتی شورای اسالمی وابست
حکومت و امام جمعھ و برخی دیگر از مقامات را  

. ھم بھ حمایت کجدار و مریز از شما کشانده است 
د   این نقطھ قوت مبارزه شما است اما اجازه ندھی

آنھا ھمین کھ  .  کنترل مبارزه شما بدست آنھا بیفتد 
منافعشان تامین شود، در نقطھ ای سازش میکنند و  

د  با  .  مبارزه شما را بھ انحراف و شکست میکشانن
تشکیل ھرروزه مجمع عمومی پافشاری روی کلیھ  
خواست ھایتان، اتحاد خودتان را حفظ کنید و  
سرنوشت مبارزه تان را تماما در دست خودتان  

 . نگھدارید 
تبلیغات کثیف و  .  ھرچھ بیشتر خبررسانی کنید  -٥ 

حکومتی کھ علیھ رسانھ ھای غیر حکومتی راه  
. انداختھ اند برای جلوگیری از پیشروی شما است 

وانید خواست ھایتان را و   بھ ھر شکل کھ میت
ھ   خبرھای مبارزه تان را ھر روزه بھ گوش رسان

ھای مختلفی کھ صدای شما را منعکس میکنند  
تلویزیون کانال جدید مھمان خانھ ھای شما  . برسانید 

با پوشش داده و   است و اعتراض شما را مرت
درمورد جوانب اعتصاب و مبارزه شما صحبت  

رابطھ تان را با این کانال و حزب  .  کرده است 
بحث ھای این  .  کمونیست کارگری محکم تر کنید 

د  .  کانال را بدقت دنبال کنید  کانال جدید تالش میکن
ان و   دگ ن ن ارک م ث ت ای اس گردھ ا و ش ھ ھ ئ وط ت
ر   سرکوبگران شما را افشا کند، تجربھ سای
مبارزات را بھ شما منتقل کند و ھمبستگی مردم را  

 . با شما تقویت کند 
موفقیت شما تاکنون بھ دلیل اعتصاب متحدانھ شما،  
رابطھ تنگاتنگ مردم شھر و کارگران معدن و بھ  

این بھ شما  . میدان آمدن خانواده ھای شما بوده است 
در برابر حکومتیان قدرت میدھد و اجازه نمیدھد  
مام شد   کھ در فرصتھای بعدی کھ اعتصاب ت
کارفرما و مقامات حکومت روی رھبران شما  

ھا  .  فشار بگذارند  پیروزی شما در این مبارزه نھ تن
واده ھای شما   بھ نفع شما کارگران معدن و خان
است بلکھ یک پیروزی برای ھمھ کارگران و  

مردم زحکمتش در سراسر کشور و برای ھمھ  
مردمی است کھ میخواھند از شر فقر و محرومیت  
و بیحقوقی و از شھر حکومت کثیف سرمایھ  

ھمھ کارگران و  .  داران و مفتخوران رھا شوند 
مردم آزادیخواه در بافق و یزد و سراسر کشور را  
ھ از مبارزه کارگران بافق   بھ حمایت ھمھ جانب

 . فرامیخوانیم 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٤  اوت  ٣٠ ،  ١٣٩٣  شھریور  ٨ 
 

 ٥اعتصاب کارگران معدن بافق 
جوسازی علیه کارگران 

 بافق شروع شد 
 

تقالھای ارگان ھای مختلف حکومت و امام جمعھ  
و مقامات مختلف بافق و یزد برای بھ زانو  
ست   ک ھ ش ق ب اف ردم ب ران و م ارگ درآوردن ک

ھ  .  انجامیده است  نھ گارد ویژه کمکشان کرد ن
ھر اقدامی آتش مبارزه  .  دستگیری کارگران 

رد  ر ک دت ن ایشان را ت واده ھ ارگران و خان . ک
جوسازی آخرین حربھ کثیف باندھای مختلف  
حکومت است کھ از امروز در سایتھای محلی  

 . وابستھ بھ دولت شروع شده است 
ارزه   روز و بافق فردا مب سایت ھای بافق ام
دانی را بھ   کارگران و خانواده ھای کارگران زن

منتسب کرده اند و در  "  گروه ھای تروریستی " 
حالی کھ بھ ھم ھشدار میدھند و علیھ ھم افشاگری  

یکی از این اوباش  !  میکنند از وحدت دم میزنند 
فردا بعد از نماز جمعھ با  " فراخوان داده است کھ  

ضمن محکوم کردن حمایت  !  حرکتی خودجوش 
معاندین نظام از اعتصابات صنفی و نھ سیاسی  
کارگران معدن بافق سرباز والیت بودن خود را  
در پاسداری از نظام و حلقھ بھ گوشی ولی امر  
مسلمین جھان حضرت آیت هللا خامنھ ای و اعتماد  
و دلبستگی کامل خود بھ مدیران و مسئوالن دولت  
ً رسانھ   تدبیر و امید را بھ رخ جھانیان خصوصا
ھای معاند و گروھک ضد اسالمی منافقین  

باشد تا از سیلی وحدت مردم گوش  .  برسانند 
 ". مخالفان سرخ شود 

میخواھند با این جوسازی ھا کارگران را مرعوب  
کنند و زمینھ را برای تعرض بھ کارگران و  

ھ  .  خانواده ھای کارگران زندانی آماده کنند  راه مقابل
با این توطئھ ھا این است کھ کارگران و مردم  
د، امام   معترض بافق اینھا را بھ حال خود بگذارن

ھ  "  حلقھ بگوشان "جمعھ و نماز جمعھ را بھ   خامن
ای بسپارند و صفوف خود را در کنار کارگران  
دانی فشرده تر   معدن و خانواده ھای کارگران زن

جوانان و مردم آزادیخواه بافق باید با قاطعیت  .  کنند 
یھ   یھ کل بیشتر بھ میدان بیایند و اتحاد خود را عل
باندھای حکومت مستحکم کنند و از خواست  
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یھ کارگران   آزادی فوری و بی قید و شرط کل
 گانھ کارگران  ١٦ زندانی و سایر خواست ھای  

 . معدن حمایت کنند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٤  اوت  ٢٨ ،  ١٣٩٣  شھریور  ٦ 
 

 ٤اعتصاب کارگران معدن بافق 
خانواده كارگران 

بازداشتی بافق زیر بار 
 وثیقه نرفتند

 
دانی معدن   جمھوری اسالمی برای کارگران زن

عیین کرده  ٤١٠ بافق مبلغ    میلیون تومان وثیقھ ت

خانواده ھای کارگران زیر بار آن نرفتند و  .  است 
خواھان آزادی فوری عزیزان خود بدون ھر نوع  

برای یکی از کارگران  .  قید و شرط و وثیقھ شدند 
  ٥٠  میلیون و برای بقیھ ھر نفر  ٦٠ بازداشتی  

یکی از  .  میلیون تومان وثیقھ تعیین شده است 
ولین  " بستگان کارگران زندانی گفتھ است کھ   مسئ

از ھمان اول حاضر بودند کارگران بازداشتی را با  
وثیقھ آزاد کنند اما کارگران جرمی مرتکب نشده  

زنده باد خانواده ھای  ".  اند کھ بخواھیم وثیقھ بدھیم 
کارگران زندانی معدن بافق کھ تودھنی دیگری بھ  

 . مقامات قضائی و غیر قضائی زدند 
دار بافق و   طبق گزارشات منتشر شده فرمان
یقھ   استاندار یزد تالش میکنند کارگران را بھ وث

ھا را  .  کمتری قانع کنند  باید این شگرد کثیف آن
دار و امام جمعھ و  .  خنثی کرد  فرماندار و استان

یکی دستور  .  مقامات قضائی ھمھ از یک قماشند 
دستگیری میدھد، یکی میگیرد و ھمان کھ دستور  
دستگیری میدھد میانجی گری میکند کھ کارگران  

کارگران ھمانطور کھ تا  .  را بھ تسلیم بکشاند 
امروز با قدرت عمل کرده اند باید در مقابل ھمھ  
این اوباش بایستند و بر خواست آزادی فوری و بی  
قید و شرط کلیھ دستگیر شدگان و لغو ھر نوع  

د  نن افشاری ک ارگران پ یھ ک ده ای عل در  .  پرون
اطالعیھ روز یک شھریور تاکید کردیم کھ  
د   کارگران و مردم شھر باید حکومت را وادار کنن
کھ اوال بدون ھر نوع وثیقھ ای کارگران زندانی را  
آزاد کنند، بلکھ بھ مردم تضمین بدھند کھ بھ ھر  
نوع پاپوش دوزی علیھ کارگران اعتصابی پایان  
میدھند و از ھر نوع پرونده سازی خودداری  

ند  ردم  .  میکن ان و م واده ھایش ران و خان کارگ
معترض شھر اکنون این توان را دارند کھ خواست  

خود را بھ کرسی بنشانند و مقامات ریز و درشت  
گفتھ  . حکومت را در توطئھ جدیدشان ناکام بگذارند 

ھ   ناه دادن ب میشود یک انسان شریفی کھ بھ دلیل پ
  ٢٥ تعدادی از کارگران بازداشت شده بود، با وثیقھ  

د  .  میلیون تومانی آزاد شده است  مردم باید بخواھن
 . کھ وثیقھ و ھر نوع پرونده علیھ او نیز لغو شود 

باید رفت  یقھ ن اوال  .  زیر بار حتی یک تومان وث
ھ   بان کارگران مجرم نیستند خواست ھای حق طل

دار و  .  شان را میخواھند  دار و فرمان این استان
مقامات قضائی و فرماندھان گارد سرکوب و سایر  
مقاماتند کھ مجرمند و کارگران و اکثریت مردم  
ھ   بافق را در بیحقوقی و فقر و محرومیت نگھداشت

یقھ ای زمینھ را برای  .  اند  ثانیا ھر میزان وث
حکومت فراھم میکند کھ آب ھا کھ از آسیاب افتاد  
و اعتصاب کھ بھ پایان رسید کارگران را یکی  

کارگران و  .  یکی شکار کنند و بھ دادگاه بکشانند 
خانواده ھای آنھا و مردم شھر باید فشار بیاورند کھ  
کارگران فورا آزاد شوند و مقامات حکومت کتبا و  
یھ   ده ای عل از رسانھ ھا اعالم کنند کھ ھیچ پرون
کارگران درست نمیکنند و علیھ آنھا پاپوش دوزی  

 . نمیکنند 
حزب کمونیست کارگری ھمبستگی و عزم راسخ   
کارگران معدن و کارگران زندانی و خانواده ھای  
آنان و مردم شھر را عمیقا پاس مینھد و از ھمھ  
خانواده ھای کارگران و ھمھ مردم معترض شھر  
میخواھد در تحصن و تجمعات کارگران شرکت  

حزب از مردم یزد و سایر شھرھا میخواھد  .  کنند 
با اعزام ھیئت ھائی بھ شھر بافق ھمبستگی شان  
دانی و کارگران   را با خانواده ھای کارگران زن

 . معدن اعالم کنند 
کارگران و دانشجویان، مردم آزاده در سراسر  

 کشور  
د  ن این  .  کارگران بافق شایستھ حمایت شما ھست

مبارزه بھ ھمھ کارگران و ھر کس کھ خواھان  
خالصی از فقر و بیحقوقی و از شر حکومت  

د آنرا  .  مفتخوران اسالمی است مربوط است  بای
کارگران معدن و مردم بافق عمال  .  تقویت کرد 

فضا و فرصتی ایجاد کرده اند کھ مردم معترض  
وانند یک جنبش وسیع   در سراسر کشور میت

پیام ھمبستگی بدھید و  .  ھمبستگی با آنھا ایجاد کنند 
د تا   ی نمایندگانی از ھمھ جا بطرف بافق روانھ کن

 . حامل پیام ھمبستگی شما باشند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٤  اوت  ٢٧ ،  ١٣٩٣  شھریور  ٥ 
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 پانزدھمین روز از اعتصاب معدنچیان بافق؛
معاون استاندار با لیست مطالبات کارگران 

 متحصن معدن بافق راھی یزد شد
واده  شده    ھای کارگران بازداشت   شب گذشتھ خان

معدن بافق در حضور نماینده کارگران، امام جمعھ  
و اعضای شورای شھر با معاون سیاسی و امنیتی  

تھ  واس ره و خ ذاک دار یزد م ان ود را    است ای خ ھ
 .بصورت مکتوب اعالم کردند 

 ھزار  ٥ در پانزدھمین روز متوالی اعتصاب حدود  
نا   ل کارگر معدن سنگ آھن بافق، منابع کارگری ای

ھ    گزارش داده  ھ دنبال مذاکرات شب گذست اند ب
، معاون سیاسی و امنیتی  «محمدعلی طالبی »

شدگان، وی با    ھای بازداشت   استاندار یزد با خانواده 
لیستی از مطالبات کارگران متحصن راھی مرکز  

 .شود   استان می 
بھ گزارش خبرنگار ایلنا بھ گفتھ این منایع خبری،  

ھ  )   شھریور ١٠ دوشنبھ  (آقای طالبی شب گذشتھ   ب
واده  ھای کارگران    فرمانداری بافق رفتھ و خان

بازداشتی را جداگانھ بھ داخل فرمانداری دعوت  
ھا دعوت او را نپذیرفتھ و    کرده است، اما خانواده 

ھا با حضور حجت االسالم    گفتھ  د تن جواد  »ان
امام جمعھ بافق، اعضای شورای اسالمی   «سلیمانی 

ده  «محمدرضا صباغیان »شھرستان و   ماین ، ن
 .کارگران وارد فرمانداری خواھند شد 

بر اساس این گزارش، آقای طالبی در نھایت پیش  
ھ    شرط خانواده  ھای کارگران بازداشتی را پذیرفت

ھا بھ ھمراه امام جمعھ بافق،    است و این خانواده 
ده   ماین اعضای شورای اسالمی شھرستان و ن

 .اند   کارگران وارد فرمانداری شده 
د    منابع کارگری ایلنا در عین حال گزارش داده  ان

  ٨  ساعتھ، بر آزادی  ٤ آقای طالبی در این جلسھ  
یقھ و بعد از پایان   کارگر بازداشتی با قید وث

ھای کارگران    اعتصاب تاکید کرده است اما خانواده 
 .اند   ھا نرفتھ   بازداشتی زیر بار این پیش شرط 

نھایت با مکتوب کردن لیستی از      این جلسھ در  
بات کارگران معدن سنگ آھن بافق و   مطال

 نیمھ  ١٢ ھای کارگران بازداشتی ساعت    خانواده 
آزادی کارگران بازداشتی  .  شب پایان یافتھ است 

غو   بدون قید و شرط، استعفای مدیرعامل معدن، ل
 درصد از سھام معدن بھ شرکت  ٢٨/٥ واگذاری  

 درصد از سھام  ١٥ فوالد خوزستان و واگذاری  
معدن بھ شھرستان بافق محورھای اصلی مطالبات  

 .طرح شده در این جلسھ بوده است 
واده ٢  ھای کارگران     ساعت بعد از خروج خان

بازداشتی از فرمانداری، امام جمعھ بافق بھ ھمراه  
ده   ماین اعضای شورای اسالمی شھرستان و ن

اند و در    کارگران نیز از فرمانداری خارج شده 
د     نفره متحصن مقابل فرمانداری گفتھ ٥٠٠ جمع   ان

آقای طالبی با لیست مطالبات طرح شده راھی  

 )ایلنا (مرکز استان خواھد  
 

کارگران بازداشتی معدن بافق آزاد 
 شوند می

 کارگر  ٩ آزادی    گوید بر سر    نماینده مردم بافق می 
 شھریور توافق  ١١ بازداشتی معدن بافق در عصر  

شده و شھر نیز با وجود ادامھ تحصن در آرامش  
معاون امنیتی استاندار یزد شامگاه  .  برد   بھ سر می 

 .دوشنبھ با خانواده کارگران مالقات کرده بود 
واده  ھای کارگران    خبرگزاری ایلنا از دیدار خان

بازداشت شده معدن بافق، امام جمعھ و اعضای  
شورای شھر با محمدعلی طالبی، معاون سیاسی و  

دار یزد در شامگاه دوشنبھ     ١٠ امنیتی استان
نویسد کھ    این خبرگزاری می .  شھریور خبر داد 

     ساعتھ ٤ مطالبات کارگران اعتصابی در جلسھ  
ھای کارگران و معاون امنیتی استاندار یزد    خانواده 

 .مکتوب شده است 
  ٥ این مالقات در پانزدھمین روز اعتصاب حدود  

ھزار کارگر معدن سنگ آھن بافق صورت گرفتھ  
 نفر در برابر  ٥٠٠ زمان با این مالقات،    ھم .  است 

اعتصاب این  . فرمانداری بافق تحصن کرده بودند 
ھ بخش   دن ب ع ذاری م ل واگ ی ھ دل ارگران ب ک

 و نیم درصد از سھام  ٧١ .  خصوصی آغاز شد 
 بھ  ٩١ شرکت سنگ آھن مرکزی بافق در سال  

 .صندوق بازنشستگی فوالد خوزستان واگذار شده است 
ھ    می  «ایلنا » نویسد، معاون امنیتی استاندار یزد ابتدا ب

واده  ھای کارگران    فرمانداری بافق رفتھ و خان
بازداشتی را جداگانھ بھ فرمانداری دعوت کرده،  

ھا پذیرش این دعوت را منوط بھ حضور    اما آن 
امام جمعھ بافق، اعضای شورای شھر و ھمراھی  

 .اند   ، نماینده کارگران کرده «محمدرضا صباغیان »
، طالبی پس از قبول این خواستھ،  «ایلنا »گزارش    بھ 

سھ  ارگران  ٤ ای    در جل ول آزادی ک ھ ق  ساعت
بازداشت شده را بھ قید وثیقھ و بھ شرط پایان دادن  

واده  ھا این شرط را رد    بھ اعتصاب داده، اما خان
این جلسھ در نھایت با مکتوب کردن  . اند   کرده 

لیستی از مطالبات کارگران معدن سنگ آھن بافق  
 . نیمھ شب پایان گرفت ١٢ ھا در ساعت    ھای آن   و خانواده 

در گزارش ایلنا آمده کھ آزادی بدون قید و شرط  
کارگران بازداشتی، استعفای مدیرعامل معدن، لغو  

 درصد از سھام معدن بھ شرکت  ٢٨  /  ٥ واگذاری  
 درصد از سھام  ١٥ فوالد خوزستان و واگذاری  

معدن بھ شھرستان بافق، محورھای اصلی  
 .اند   مطالبات طرح شده در آن جلسھ بوده 

امام جمعھ بافق و اعضای شورای  »:  نویسد   ایلنا می 
س از خروج از   ارگران پ ده ک ن ای م ھر و ن ش
فرمانداری گفتھ اند کھ معاون استاندار یزد با لیست  

 «.شود   مطالبات راھی مرکز استان می 

 «دولت مھلت خواستھ است »
در ھمین زمینھ، نماینده مردم بافق در مجلس،  

ھ    صبح سھ    ٩  شھریور اعالم کرد کھ  ١١ شنب
آھن تا عصر این    کارگر بازداشتی معدن سنگ 

 .روز آزاد خواھند شد 
زارع زاده مھریزی اعالم کرده کھ دولت در    دخیل  

 درصد از سھام معدن بھ بافق  ١٥ مورد واگذاری  
 ماه  ٤ ھای این شھرستان،    برای توسعھ زیرساخت 

تجمع در  »او تاکید کرده کھ  .  مھلت خواستھ است 
برابر فرمانداری یزد ھنوز ادامھ دارد اما شھر در  

 «.آرامش است 
زاده مھریزی این را نیز گفتھ کھ بخشی از      زارع 

مطالبات کارگران شامل تامین خوراک، تکمیل  
زنجیره کامل فوالد بافق، تامین امنیت شغلی و عدم  

ھا در منطقھ شامل جاده و    اخراج، تامین زیرساخت 
ھ    گاز و بھره  برداری از معدن برمبنای پروان

 .تعریف شده، محقق شده است 
ن و در   ش از ای ی ق پ اف دن ب ع ران م ارگ   ٢٧ ک

.  نیز دست بھ تحصن زده بودند ١٣٩٣ اردیبھشت  
ن در   ص ح ن ت ت        ای وق و م غ ا ل ت ب ای ھ ن

 دولت مبنی بر    سازی معدن و وعده   خصوصی 
 تیر پایان  ٤ تحقق مطالبات کارگران در تاریخ  

ھمان روز دو ماه بھ دولت      کارگران در .  گرفت 
مھلت دادند تا سرنوشت نھایی سھام این معدن را  

 .مشخص کند 
یک ماه بعد از پایان این تحصن و با وجود سفر  
ری از   ق، خب ھ باف ار ب ر ک عی، وزی ی ی رب عل

ربیعی گفتھ بود اگر  . سرنوشت سھام کارخانھ نشد 
 روز ھم  ٣٣٩  روز،  ٣٩ تحصن کارگران بھ جای  

ھا کم    گذاشت مویی از سر آن   کشید نمی   طول می 
شود اما بالفاصلھ پس از رفتن او از بافق، دو  
کارگر بھ خاطر شکایت کارفرما بازداشت شدند و  

 . نفر دیگر ھم صادر شد ١٦ حکم دستگیری  
ھا، کارگران معدن    در اعتراض بھ این بازداشت 

در  .   مرداد دست از کار کشیدند ٢٨ بافق از شامگاه  
 مرداد، کارگران بازداشتی آزاد شدند اما آزادی  ٢٩ 
ھا با استقرار ماموران یگان ویژه در معدن    آن 

 مرداد از معدن  ٣٠ یگان ویژه روز  .  ھمراه بود 
خارج شد و دو کارگر بازداشتی، بار دیگر در  

 !اول شھریور دستگیر شدند 
کارگران معدن سنگ آھن بافق از احتمال تعدیل  
نیروی کار و کاھش دستمزد و مزایا در پی  

د   خصوصی  ن آنان  .  سازی این معدن نگران ھست
ھمچنین خواستار برکناری مدیرعامل شرکت  

 تضمین امنیت شغلی و    سنگ آھن مرکزی ایران، 
 .کارکنان ھستند   ارتقای سطح استخدامی تمامی  

 
 ھزار کارگر ٥در چھاردھمین روز اعتصاب 

معدن سنگ آھن بافق جلسه شورای تامین 
این شھرستان بدون نتیجه خاصی پایان 

 یافته است
 ھزار کارگر  ٣ ھمزمان با جلسھ شورای تامین،  .   

 اخبار اعتصاب کارگران معدن بافق
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واده    ٨ ھای    معدن سنگ آھن بافق بھ ھمراه خان
کارگر بازداشت شده مقابل فرمانداری تجمع کرده  

ھ .  بودند  غو    تکمیل کارخان ھای جوار معدنی، ل
 درصد از سھام معدن سنگ آھن  ٢٨/٥ واگذاری  

ری   گی وزستان و پی والد خ بافق بھ شرکت ف
 درصد از سھام معدن بھ بافق برای  ١٥ واگذاری  

ھای این شھرستان، محورھای    توسعھ زیرساخت 
. اصلی مباحث طرح شده در جلسھ بوده است 

 دیشب تا  ٨ جلسھ شورای تامین بافق از ساعت  
امنیتی    – صبح با حضور معاون سیاسی  ٤ ساعت  

ده نیروی انتظامی استان،   استاندار یزد، فرمان
فرمانده تیپ الغدیر سپاه استان، اعضای شورای  
مایندگان کارگران   اسالمی شھرستان بافق و ن
تشکیل جلسھ داد اما این جلسھ بدون نتیجھ خاصی  

 .پایان یافت 
 
 

 به گزارش بافق فردا
 

دار یزد   معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان
ت  ف ا حضور مسووالن وزارت کشور و  :  گ ب

ش   انتظامی واگذاری سنگ آھن بافق بھ بخ
 .خصوصی منتفی شد 

روز دوشنبھ در گفت وگوی  ˈ  محمد علی طالبی ̍ 
م  :  اختصاصی با خبرنگار ایرنا، افزود  این تصمی

امروز در نشستی با حضور معاون امنیتی وزیر  
کشور، معاون فرمانده ناجا، قائم مقام وزیر تعاون  

 .و مسوول صندوق بازنشستگی فوالد اتخاذ شد 
مھمترین موضوع این نشست منتفی  :  وی ادامھ داد 

 درصد از سھام سنگ آھن  ٢٨/٥ شدن واگذاری   
 .در فرابورس بود 

رد  وول خاطرنشان ک ن مس رر شد در  :  ای ق م
ھادھا و شرکت ھای   صورت آمادگی مردم، ن

ف   ا سق تان ت رس ی شھ  ٢٨٫٥ خصوصی بوم
در چارچوب  ) بیست   وھشت  و نیم درصد  (  

 .برنامھ ھای خصوصی سازی بھ آنھا واگذار شود 
بھ گفتھ طالبی از دیگر تصمیمات این نشست  

وافقاتی بود کھ با وزیر  ١٦ اجرایی شدن   د ت  بن
 .تعاون سھ ماه قبل انجام شده بود 

ع   بھ گفتھ وی مھمترین این توافقات تکمیل صنای
جوار معدنی و تداوم پرداخت عوارض شھرستان  
و سایر کمک ھا در ایجاد زیر ساخت ھای رفاھی  

 .و ورزشی و درمانی شھرستان است 
دار یزد   معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان

متعاقب آن، نشست دیگری در  :  خاطرنشان کرد 
بافق با حضور مسووالن محلی تشکیل و برای  
تسریع در توافقات انجام شده و بازگشایی معدن  

 .سنگ آھن بافق تصمیماتی گرفتھ شد 
طالبی با بیان اینکھ بازگشت روال عادی فعالیت  
در معدن سنگ آھن در روزھای آتی مھمترین  

ھمچنین در این  : تصمیم این نشست بود، اعالم کرد 
جلسھ مقرر شد با شروع بھ کار معدن اقدام الزم  

در خصوص تبدیل قرار بازداشت و آزادی افراد  
 .بازداشت شده اقدام ھای الزم انجام شود 

 اردیبھشت امسال نیز کارگران بھ خصوصی  ٢٧ 
ھ   سازی شرکت سنگ آھن و واگذاری سھام آن ب
صندوق بازنشستگان فوالد کشور و شرکت فوالد  
خوزستان اعتراض کردند و با حفظ آرامش دست  

 .از کار کشیدند 
 روزه با سخنرانی میر محمدی  ٣٩ این اعتصاب  

استاندار یزد و ارائھ نامھ معاون اول رئیس جمھور  
 درصد سھام  ٢٨٫٥ مبنی بر لغو موقت واگذاری  

شرکت سنگ آھن بھ فوالد خوزستان ، شکستھ  
 .شد 

بیش از چھار ھزار نفر افراد بومی و غیر بومی  
در این شرکت اشتغال دارند و ساالنھ حدود سھ  
میلیون تن سنگ آھن در این شھرستان تولید و بھ  
کارخانھ ھای فوالد سازی اصفھان و خوزستان  

 .صادر می شود 
ن، در   گ آھ ت سن ار گران شرک مردم و ک
اعتراض بھ محقق نشدن خواستھ ھایشان مبنی بر  

 درصد از سھام این شرکت بھ  ١٥ اختصاص  
 .عمران و آبادانی شھرستان بافق تجمع کرده اند 

 درصدی کھ مردم و کارگران مطالبھ می کنند  ١٥ 
 بھ  ٩١  درصدی است کھ سال  ٧١٫٥ از محل  

صندوق بازنشستگان فوالد کشور واگذار شده  
 .است 

بیش از یک سوم ذخیره سنگ آھن کشور در بافق  
  کیلومتری یزد واقع شده است ١١٠ است کھ در  

 
 

خط و نشان محسنی اژه ای برای 
 اعتراضات کارگری

ھ    غالمحسین محسنی اژه  ای سخنگو قوه قضائی
ایران در پاسخ بھ سوال خبرنگاری مبنی بر  
آخرین وضعیت ھشت کارگر بازداشت شده معدن  

قاد و یک  :  بافق گفت  ت ما یک بحث اعتراض، ان
اقدامات خالف قانون داریم کھ این موارد را باید از  

اگر کسی اعتراضی دارد  .  یکدیگر تفکیک کنیم 
باید آن را بھ طور قانونی مطرح کند و آنچھ را کھ  
ھ   مدعی است حق است بھ اثبات برساند و آن مسال

 .را از طریق مراجع صحیح پیگیری کند 
ھیچ  ]  اعتراض : [ سخنگوی قوه قضائیھ ادامھ داد 

اشکالی ندارد اما ممکن است فردی بھ زعم خود  
ای را درست و بھ حق بداند اما دست بھ اقدام    مسالھ 

در  .  غیرقانونی بزند کھ باید جلوی آن را گرفت 
صورتی کھ امری حتم اما از مسیر غیرقانونی  
ھ لوث و   پیگیری شده باشد ممکن است مسال

 .دار شود   خدشھ 
اگر کسی کھ اعتراض دارد  : ای افزود   محسنی اژه 

د   بھ خیابان آمده و عبور و مررو را مختل کن
موجب ایجاد ترافیک و مسائل و مشکالت دیگری  

توان قابل قبول دانست کھ    از این رو نمی . شود   می 
بندد  این  .  ھر کسی کھ اعتراض دارد خیابان را ب

ما با آن برخورد   مسالھ خالف قانون بوده و حت
 .شود   می 

ھ   سخنگوی قوه قضائیھ با بیان اینکھ از اصل مسال
ھ داد  ت ادام اه اس ق آگ اف ران ب ارگ ورد  :  ک در م

ھای و اینکھ چھ تعداد در بازداشت ھستند    بازداشتی 
 .اطالعی ندارم 

شاین ذکر است کھ سخنگو دستگاه قضا در حالی  
د بھ برخورد ھای   اعتراضات کارگری را تھدی
امنیتی می نماید کھ در آخرین مورد با ھمدستی  
د   کارفرما، قوه ضائیھ ایران دستور بازداشت چن
کارگر اعتصاب کننده معدن سنگ آھن بافق را  
صادر کرده است و با این حال سخنگو این دستگاه  
از وضعیت بازداشت شدگان اظھار بی اطالعی  

 .می کند 
 
 

آزادی کارگران بافق به اتمام اعتصاب 
نتیجه جلسه شورای  اتمام بی/ منوط شد

 تأمین
حضور مدیرعامل و رئیس ھیات مدیره صندوق  »

  ٨ آزادی  /  بازنشستگی فوالد در جلسھ دیشب 
ھ پایان   کارگر بازداشتی معدن سنگ آھن بافق ب

 «.اعتصاب کارگران این معدن منوط شده است 
 ھزار کارگر  ٥ در حالی کھ اعتراض صنفی حدود  
ھ  ( معدن سنگ آھن بافق صبح امروز     ١٠ دوشنب

والی وارد شده  ) شھریور  بھ چھاردھمین روز مت
اند جلسھ    است، منابع ایلنا از بافق گزارش داده 

دیشب شورای تامین این شھرستان بدون نتیجھ  
 .خاصی پایان یافتھ است 

بھ گزارش خبرنگار ایلنا، ھمزمان با جلسھ دیشب،  
 ھزار کارگر معدن سنگ آھن بافق بھ  ٣ حدود  

 کارگر بازداشت شده مقابل  ٨ ھای    ھمراه خانواده 
 .فرمانداری تجمع کرده بودند 

در ھمین رابطھ، یکی از اعضای شورای اسالمی  
شھرستان بافق کھ خواست نامش فاش نشود، بھ  

 دیشب تا  ٨ شورای تامین بافق از ساعت  : ایلنا گفت 
 – صبح امروز با حضور معاون سیاسی  ٤ ساعت  

ده نیروی انتظامی   دار یزد، فرمان امنیتی استان
استان، فرمانده تیپ الغدیر سپاه استان، اعضای  
مایندگان   شورای اسالمی شھرستان بافق و ن
کارگران تشکیل جلسھ داد اما این جلسھ بدون نتیجھ  

 .خاصی پایان یافت 
او با اشاره بھ حضور مدیرعامل و رئیس ھیات  
مدیره صندوق بازنشستگی فوالد در جلسھ دیشب  
تاکید کرد بستھ ارائھ شده بھ نمایندگان کارگران در  

 . ھمان پیشنھادھای پیشین بود     این جلسھ، 
بھ گفتھ این عضو شورای اسالمی شھرستان بافق،  

ھای جوار معدنی، لغو واگذاری    تکمیل کارخانھ 
 درصد از سھام معدن سنگ آھن بافق بھ  ٢٨/٥ 

  ١٥ شرکت فوالد خوزستان و پیگیری واگذاری  
ھ   ھ بافق برای توسع درصد از سھام معدن ب

ھای این شھرستان، محورھای اصلی    زیرساخت 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 .مباحث طرح شده در جلسھ دیشب بوده است 
ھای رسیده از جلسھ شب گذشتھ،    بر اساس گزارش 

 کارگر بازداشتی معدن سنگ آھن بافق بھ  ٨ آزادی  
 پایان اعتصاب کارگران این معدن منوط شده 

 
 

 کارگر ٩خلف وعده استاندار در آزادی 
 بازداشتی معدن بافق

 
نماینده کارگران معدن سنگ آھن بافق گفت قرار  
بوده خبر آزادی کارگران بازداشت شده این معدن  
دیشب اعالم شود، اما از عصر دیروز ھر چھ با  
استاندار و معاون سیاسی او تماس گرفتھ، جوابی  

 .نگرفتھ است 
نماینده کارگران معدن سنگ آھن بافق گفت قرار  
بوده خبر آزادی کارگران بازداشت شده این معدن  
دیشب اعالم شود، اما از عصر دیروز ھر چھ با  
استاندار و معاون سیاسی او تماس گرفتھ، جوابی  

 .نگرفتھ است 
ھ نقل از یک پایگاه   بھ گزارش خبرنگار ایلنا ب

 «محمد رضا صباغیان »خبری محلی استان یزد،  
در  )  شامگاه روز سشنبھ، چھارم شھریور ( دیشب  

جمع چندین ھزار نفری مردم بافق کھ روبروی  
در  :  معدن سنگ آھن بافق گرد ھم آمده بودند، گفت 
  ١٠٠ دو ماه گذشتھ برای احقاق حقوق بافق باالی  

جلسھ ریز و درشت با مسؤلین شھر و استان  
ایم و این تاریخ را برای ارائھ گزارش اعالم    داشتھ 

ھا    کردیم تا مسؤلین فراموش نکنند کھ مردم از آن 
 .و از روند امور سؤال خواھند کرد 

د  :  او ادامھ داد  اگر چھ تا کنون بھ نتیجھ باید و شای
ده  رسی ھ   ن ب ا حضور و مطال م ام ا    ای گری شم
 .ترین دستاورد است   بزرگ 

جامعھ ما تاکنون خواب بوده  »وی با اعالم اینکھ  
اما االن بیدار شده و این موضوع برای برخی از  
مسؤلین تعجب آور است چون قبال کسی پیگیر  

این دستاورد بزرگی  : ، افزود «ھا نبوده است   قول 
ھایمان یکی باشد و بتوانیم آن را    است کھ خواستھ 

ما حقمان را بصورت منطقی از  . مطرح کنیم 
ھا موظف بھ پی گیری    خواھیم و آن   مسؤلین می 

 .ھستند 
  ٩١ برخی معتقدند معدن در سال  :  صباغیان گفت 

واگذار شده و االن پس گرفتن آن یکی از مشکالت  
ھا آن زمان    اگر یک ھزارم این پی گیری .  است 

معموال چون ما  . رسیدیم   تر بھ نتیجھ می   بود زود 
داریم و مسؤلین مان    کسی را در وزارتخانھ  ھا ن

ھا    دچار روزمرگی ھستند وقتی متوجھ خسارت 
د    می  ن شویم کھ دیگر کار از کار گذشتھ است، مان

 . دی از بافق ١٩ جدا کردن معادن چادرملو و  
سرمایھ شھر ھمین شما مردم  :  صباغیان ادامھ داد 

ھستید کھ باید در صحنھ حضور داشتھ باشید و از  
 .مسولین بخواھید 

او گفت شما جوانان باید ھر از گاھی دور ھم جمع  
اند و چھ    شوید و از مسؤلین سوال کنید کھ چھ کرده 

 کنند؟   می 
صباغیان در تشریح مصوبات جلسات کارگروه  

قرار شد برای  : رسیدگی بھ مطالبات کارگران گفت 
د اما حکمی   ن اعضای کارگروه حکم صادر کن

ھمچنین قرار بود توقف واگذاری  . صادر نشد 
 درصد از سھام معدن در سایت خصوصی  ٢٨/٥ 

 .سازی اعالم شود کھ اعالم نشد 
زود  ھ :  او اف ام ھ    ن م ک ی ت وش ن ن گ آھ ھ سن ای ب

د    شان برای احداث کارخانھ   برنامھ  ن ھا را اعالم کن
ھمچنین قرار بود امنیت  .  کھ این ھم انجام نشد 

شغلی و ارتقای شغلی کارگران در نظر گرفتھ  
شود کھ این ھم نشد و برخی جابجا و حتی  

 درصد از سھام  ١٥ قرار بود  .  بازداشت شدند 
شرکت سنگ آھن بھ شھربافق تعلق گیرد اما وزیر  

 .کار زیر بار این خواستھ نرفت 
بافق با توجھ بھ اتمام معدن در  :  صباغیان ادامھ داد 

. سالھای نھ چندان دور آینده خوبی نخواھد داشت 
شما در ماھھای گذشتھ دیدید کھ نبود سنگ آھن بر  

پس نتیجھ  . بازار و کل بافق چھ اثر منفی گذاشت 
ھای ما غیر منطقی نیست و تا    گیریم کھ خواستھ   می 

 .رسیدن بھ ھدف پی گیر خواھیم بود 
صباغیان در پاسخ بھ سخن برخی از مسؤلین کھ  

گویند بعد از آمدن وزیر ما دیگر فرصت    می 
 روز  ١٥ ھا    ما بھ آن :   نکردیم پی گیر باشیم، گفت 

ھ   دیگرفرصت می  ھا    دھیم تا نسبت بھ تحقق خواست
 .تالش کنند 

آقای فرماندار محترم  :  او خطاب بھ فرماندار گفت 
ھا را پی گیری و    اگر توانستید در این مدت خواستھ 

بوسیم،    ای برسانید کھ دست شما را می   بھ نتیجھ 
بومی و غیر بومی نداریم و اگر پی گیری کردید و  
یایید و   د ب ھ نتیجھ برسی بھ ھر دلیل نتوانستید ب

د    گزارش بدھید کھ بھ این دالئل نمی  ی توانیم یا بگوی
 .ھا حق شما نیست   رسیدن بھ این خواستھ 

او ادامھ داد آقای فرماندار شما باید حرکت کرده و  
برای احقاق حق بافق پی گیری کنید و اگر بخواھید  

گذارند بر این شھر    بنشینید باید بدانید مردم بافق نمی 
 .و مردم حکومت کنید 

ھای کارگران بازداشت    صباغیان خطاب بھ خانواده 
شما باید بھ این موضوع افتخار کنید کھ  :  شده گفت 

اند و از    فرزندانتان برای احقاق حق تالش کرده 
وع   ابل این موض ت در مق دیگر مردم خواس

ھ    تفاوت نبوده و با این خانواده   بی  د، ب ھا ھمراه باشن
د بھ   شایعات گوش نکنند و از مسؤلین بخواھن

 .سرعت بازداشت شدگان را آزاد کنند 
ھمین امروز بھ درخواست ما  :  صباغیان گفت 

ای با استاندار تشکیل شد ما در این جلسھ    جلسھ 
شود    متوجھ شدیم اطالعاتی کھ بھ استاندار داده می 

ان پس از    اند کارگر   مثال بھ استاندار گفتھ . غلط است 
نوعی کامیون برای  ( خسارت بھ چند دامپتراک  

بازداشت  )  حمل و نقل و جابجایی شن و ماسھ 
اند اما در واقع این خسارت زمانی ایجاد شد کھ    شده 

چند نفر از کارگران دستگیر شده بودند و برای  
 .دستگیری تعدادی دیگر یگان ویژه وارد معدن شد 

دار گفتم کارگرھای  :  او ادامھ داد  ھ استان ده ب بن
الش   ق ت بازداشت شده برای دفاع از حق باف

ای ھست    اند و تجمع و اعتصاب حق قانونی   کرده 
ناه    آن . کھ شما باید آنرا اجرا کنید  ھا بھ امید و در پ

 .تو باید اعتراض کنند 
استاندار در این جلسھ متقاعد شد کھ  :  او ادامھ داد 

ان    در جلسھ شورای تامین موضوع آزادی کارگر 
 .ھا آزاد شوند   را مطرح و ھمین امروز آن 

ان و    قرار بر این شد آزادی کارگر :  صباغیان گفت 
ھا امشب انجام و فرصت یک    اعالم دستاورد 

ھا پی گیری شود و    ای داده شود تا خواستھ   ماھھ 
مقرر شد این قول را فرماندار شھر بیاید و بھ مردم  

دار پذیرفت  اما از  .  بدھد و این موضوع را استان
دار و   ساعت چھار عصر ھرچھ با آقای استان

 .معاون سیاسی امنیتی تماس گرفتیم پاسخ ندادند 
ھا حاضر    بیایید بھ شما بگویم چرا آن :  او ادامھ داد 

ھا فکر    نشدند این کار را انجام دھند چون آن 
کنند اگر بھ خواستھ کارگران لباس عمل    می 

بپوشانند این موضوع نوعی برنده شدن برای  
ھ آن  ھا را    کارگران استت و اگر یک بار خواست

کنند و    ھا دوباره اعتراض می   براورده ساختیم آن 
 .گویم دست از این توھمات بردارید   ھا می   من بھ ان 

ھ   وی از سفر شبانھ وزیر رفاه بھ بافق نیز سخن ب
میان آورد و بھ خاطر این نکتھ کھ محرومیتھای  
بافق بھ وزیر نمایانده نشده از برنامھ ریزان سفر  

 .گالیھ کرد 
تر را    صباغیان نگفتن مسائل بافق بھ مسؤلین باال 

ھ  :  یکی از مشکالت دانست و ادامھ داد  متاسفان
مطالب بھ صورتی غیر واقعی بھ تھران گزارش  

گویند چون رئیس شورای شھر    شود مثال می   می 
ھ    خواستھ مدیر عامل شود یا نماینده کارگر   می  ھا ب

ذا مردم را تحریک   دنبال نامزدی مجلس است ل
خواھید چھ    خوب در این شرایط می .  کنند   می 

 تصمیمی برای ما گرفتھ شود؟ 
آقای استاندار بیا  : صباغیان خطاب بھ استاندار گفت 

ھا اکتفا نکن، شخصا در    در جمع مردم، بھ گزارش 
 .ھا را بشنوید   جمع مردم تشریف بیاورید و خواستھ 

ده برای  ١٥ صباغیان از مردم خواست    روز آین
ھای انجام شده توسط فرماندار در    شنیدن پی گیری 

 .ھمین مکان تجمع کنند 
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تالش امام جمعه بافق برای آزادی 
بازداشت شدگان در دھمین روز متوالی 

 تحصن کارگران معدن بافق
در حالی کھ اعتراض صنفی کارگران معدن  
والی وارد شده   سنگ آھن بافق بھ دھمین روز مت
است، منابع کارگری ایلنا از تالش حجت االسالم  

  ٩ ، امام جمعھ بافق برای آزادی  «جواد سلیمانی »
 .دھند   کارگر بازداشتی این معدن خبر می 

در حالی کھ اعتراض صنفی کارگران معدن  
والی وارد شده   سنگ آھن بافق بھ دھمین روز مت
است، منابع خبری ایلنا از رایزنی حجت االسالم  

  ٩ ، امام جمعھ بافق برای آزادی  «جواد سلیمانی »
ھمزمان  .  دھند   کارگر بازداشتی این معدن خبر می 

ھای کارگران بازداشتی برای ششمین روز    خانواده 
 .اند   متوالی مقابل فرمانداری تجع کرده 

ھ    ھای بازداشت   اعضای یکی از خانواده  شدگان ب
نا گفت  ل امام جمعھ بافق دیروز  :  خبرنگار ای

ھای    در جلسھ امام جمعھ )  شھریور ٥ چھارشنبھ  ( 
 کارگر  ٩ استان یزد با طرح موضوع بازداشت  

محمدرضا  »معدن سنگ آھن بافق، آیت هللا  
، امام جمعھ یزد را در جریان وقایع و  «ناصری 

ھ  ھای    مطالبات کارگران متحصن معدن و خواست
 .اھالی شھر بافق قرار داده است 

ھای امام جمعھ    بر اساس این گزارش، با پیگیری 
یزد از طریق استاداری و فرمانداری، شورای  

 کارگر  ٩ تامین استان بھ منظور بررسی آزادی  
بازداشتی معدن دیشب تشکیل جلسھ داده اما این  

 .جلسھ بھ نتیجھ خاصی منجر نشده است 
شود قرار است شورای تامین    آنطور کھ گفتھ می 

 .استان یزد امروز نیز تشکیل جلسھ دھد 
 
 

اعالم آمادگی مسئوالن بافق برای صدور 
قرار کفالت برای دو نفر از کارگران 

 بازداشت شده
پیشنھاد اخیر مدیریت معدن و مسئوالن بافق نتیجھ  

ھای امام جمعھ بافق برای آزادی کارگران    پیگیری 
 .شده بوده است   بازداشت 
ھای کارگران بازداشت شده معدن بافق از    خانواده 

اعالم آمادگی کارفرما و مسئوالن بافق برای  
صدور قرار کفالت برای دو نفر از کارگران  

 .دھند   بازداشت شده خبر می 
بافق با    شده معدن   یکی از اقوام کارگران بازداشت 

تا این لحظھ واکنش  :  اعالم این خبر بھ ایلنا گفت 
ھاد، آزادی    ھای بازداشت   خانواده  شده بھ این پیشن

 .شده بوده است   تمامی ھشت کارگر بازداشت 
ھاد اخیر    وی بابیان اینکھ بھ نظر می  رسد کھ پیشن

ھای    مدیریت معدن و مسئوالن بافق نتیجھ پیگیری 
شده    امام جمعھ بافق برای آزادی کارگران بازداشت 

پیش از این نیز برای آزادی  : بوده است، یادآور شد 
ھشت کارگر باقیمانده پیشنھاد تامین قرار وثیقھ داده  

شدگان    ھای بازداشت   شده بود اما از آنجا کھ خانواده 

د، با این   دارن مقصر بودن بستگان خود را باور ن
 .پیشنھاد مخالفت کردند 

زود  واده :  وی اف ان اور خ ھ ب ران    ب ارگ ای ک ھ
شده و سایر کارگران بافق، میان کارگران    بازداشت 

بازداشت شده با سایر کارگران معترض معدن  
بافق تفاوتی نیست و حتی قبول ھرگونھ تمایز میان  

شدگان بھ معنی مقصر دانستن برخی از    بازداشت 
 .کارگران است 

د   این عضو خانواده کارگران بازداشت شده، تاکی
ھم اکنون تمام توجھ افکار عمومی شھر بافق  :  کرد 

متوجھ نماز جمعھ امروز بافق است، چرا کھ از  
واده  شدگان و کارگران    ھای بازداشت   یکسو خان

معدن خواھان آزادی ھشت کارگر بازداشتی ھستند  
و از سوی دیگر مدیریت معدن و عواملش در  

واده  ھای    صدد ھستند تا بلکھ با جلب رضایت خان
 .شده بھ اعتصاب یازده روزه پایان دھند   بازداشت 

 
 

جزئیات دوزادھمین روز اعتراض کارگران 
 معدن بافق

 
روابط عمومی معدن سنگ آھن بافق اعالم کرده  »

است چای، قند و آب یخ کارگران متحصن در  
 «.شود   معدن را از امروز قطع می 

در دوازدھمین روز متوالی از دور دوم اعتراض  
 کارگر این  ٢٠٠ کارگران معدن بافق، بیش از  

واده  ھای کارگران بازداشتی    معدن بھ ھمراه خان
 .مقابل فرمانداری تجمع کردند 

نا گزارش داده  ل د بعدازظھر    منابع کارگری ای ان
امروز درب ورودی فرمانداری بھ دالیل نامعلومی  

کنندگان بھ محوطھ    برای لحظاتی باز شده و تحصن 
د اما کارگران برای    این نھاد دولتی وارد شده  ان

ان   م اخت ھ س ش، از ورود ب ن ری از ت ی وگ جل
 .اند   فرمانداری خودداری کرده 

کنندگان با سر دادن شعارھایی در حمایت    تحصن 
و   غ ار ل ت واس ده خ ت ش ازداش ران ب ارگ از ک

سازی معدن و آزادی ھمھ کارگران    خصوصی 
 .ھستند 

بر اساس این گزارش، روابط عمومی معدن سنگ  
آھن بافق اعالم کرده است چای، قند و آب یخ  
کارگران متحصن در معدن را از امروز قطع  

 .شود   می 
ھا نیز حکایت از این دارد کھ تا    برخی گزارش 
شورای  )   شھریور ٨ عصر شنبھ  ( ساعاتی دیگر  

د مقام دولتی و   تامین استان یزد با حضور چن
امنیتی از تھران بھ قصد بررسی اعتراضات  

 دھد   صنفی کارگران معدن بافق تشکیل جلسھ می 
 

   گزارش بافق امروز
    بھ گزارش بافق امروز، سخنگوی کمیسیون  
شوراھا و امور داخلی کشور از ادامھ اعتصابات  
و تحصن کارگران معدن سنگ آھن بافق خبر داد  

خواستار پاسخگویی وزارت کار در مورد  : و گفت 
ران   ارگ رای آزادی ک ی ب ای ھ ھ ن ام رن اجرای ب

 .ایم   بازداشت شده 
در حالی کھ یازده روز از اعتصاب کارگران  

ق می  اف ن ب دن سنگ آھ ع ھ    م ت ف ھ گ ذرد، ب گ
باس زارع   االسالم دخیل   حجت  زی    ع زاده مھری

فضای عمومی شھر بسیار آرام است ولی این  
ھا تا محقق شدن خواستھ کارگران ادامھ    تحصن 

 .دارد 
نماینده مردم بافق و مھریز در مجلس شورای  
ران   ارگ ت ک عی ن وض ی در مورد آخری اسالم

ھای روزھای اخیر     بازداشت شده بافقی در تحصن 
کارگران دستگیر شده از سوی یگان ویژه  :  گفت 

برند و مسئوالن    ھمچنان در بازداشت بھ سر می 
دانی   برای آزادی ھرچھ سریعتر این کارگران زن

 .در تالش ھستند 
کنیم فضای عمومی و    سعی می :  وی ادامھ داد 

کاری در این معدن را برای کارگران بھ حالت  
آرام روزھای گذشتھ بازگردانیم و ھمچنین از  
سوی دیگر خواستار دیده شدن و پاسخگویی  

ھا و مطالبات این    مسئوالن کشور نسبت بھ خواستھ 
 .کارگران ھستیم 

مسئوالن باید ھرچھ  :  زارع زاده تصریح کرد 
سریعتر بھ صورت واضح و شفاف توضیح دھند  

د      کھ قصد اجرای چھ برنامھ  ای برای این افراد دارن
البتھ اگر در گذشتھ این پاسخ از سوی مسئوالن  
وزارت کار ارائھ شده بود این مشکالت و مسائل  

 .بوجود نمی آمد 
 
 

 تداوم تحصن کارگران معدن بافق
 
شورای تامین استان و ھیات : شھریور٩

امنیتی اعزام شده از تھران برای  -سیاسی 
پایان دادن به اعتصاب کارگران به شھر 

 . بافق آمده اند
 ھزار کارگر معدن سنگ آھن بافق  ٥ :   شھریور ٨ 
والی  )   شھریور ٨ شنبھ  (  بھ دوازدھمین روز مت

ھای کارگران بازداشتی    ھمزمان خانواده . وارد شد 
د   مقابل فرمانداری تجمع کرده  روابط عمومی  .  ان

معدن سنگ آھن بافق اعالم کرده است چای، قند و  
آب یخ کارگران متحصن در معدن از امروز قطع  

کنندگان با سر دادن شعارھایی در    تحصن .  شود   می 
غو   حمایت از کارگران بازداشت شده خواستار ل

سازی معدن و آزادی ھمھ کارگران    خصوصی 
 .ھستند 

اعتصاب کارگران معدن سنگ آھن  :  شھریور ٧ 
واده !  یازدھمین روزراپشت سرگذاشت  ھای    خان

شده و سایر کارگران بافق، میان    کارگران بازداشت 
کارگران بازداشت شده با سایر کارگران معترض  

واده  ھای کارگران    معدن بافق تفاوتی نیست خان
بازداشت شده معدن بافق از اعالم آمادگی کارفرما  
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رای   ق ب اف والن ب ئ و مس
صدور قرار کفالت برای دو  
نفر از کارگران بازداشت  

د   شده خبر می  پیش از  .  دھن
این نیز برای آزادی ھشت  
کارگر باقیمانده پیشنھاد تامین  
قرار وثیقھ داده شده بود اما  

واده  ان ھ خ ا ک ج ای    از آن ھ
شدگان مقصر بودن    بازداشت 

بستگان خود را باور ندارند،  
.  با این پیشنھاد مخالفت کردند 

ھزار نفر از کارگران این  
ھ    ع م از ج م دن  در ن ع م
شرکت کردند و در حمایت  

شان    از ھمکاران بازداشتی 
 . شعار سر دادند 

نھمین روز  :    شھریور ٥ 
ھمزمان      . متوالی اعتصاب 

واده  ان ران و خ ارگ ای    ک ھ
کارگران بازداشتی مقابل  

د   فرمانداری تجمع کرده  . ان
 شھریور  مقابل  ٥ تجمع  

ھ   ت ب ب داری نس ان رم ف
روزھای گذشتھ بیشتر شده  

در این تجمع کارگران  . است 
ھ   الت ب ک ل مش رای ح ب

ا   ی ت ت والن دول ئ   ١٩ مس
دھند اما تا    شھریور مھلت می 

ید را   ول آن زمان ھمچنان ت
 .متوقف نگھ خواھند داشت 

 
ور ٤  ری ھ د رضا  »:  ش م ح م

در تجمع مردم   «صباغیان 
دن   ع روی م ھ روب ق ک اف ب
سنگ آھن بافق گرد ھم آمده  

قرار بوده خبر  : بودند گفت 
ت   ازداش ارگران ب آزادی ک
ب  دن دیش ع ن م ده ای (ش

اعالم شود، اما  )  شھریور ٣ 
از عصر دیروز ھر چھ با  
استاندار و معاون سیاسی او  
ھ   تماس گرفتھ، جوابی نگرفت

در دو ماه گذشتھ برای  . است 
االی   ق ب اف وق ب ق اق ح ق اح

 جلسھ ریز و درشت با  ١٠٠ 
ان   ت ر و اس ھ ن ش ی ؤل مس

ھ  ت خ را    داش اری ن ت م و ای ای
الم   زارش اع ھ گ برای ارائ
کردیم تا مسؤلین فراموش  

ھا و از    نکنند کھ مردم از آن 
 روند امور سؤال خواھند کرد 

 *** 
 

رفقا و حمایت کنندگان عزیز  
ــدوارم کــه  .  از سـراســر جـھــان  امـی

 . خوب و سرحال باشید 
ــر   ــان از ســراس ــاری از دوســت بســی
جھان، بـخـصـوص دوسـتـان چـپ  
می پرسند که نقش کارگـران در  
این روزھای سیاه در تاریـخ عـراق  
چیست؟ در کشوری که بیش از  

ــون کــارگــر دارد و در  ٥  ــی ــل  مــی
حالیکه صدھـا مـوش شـھـرھـای  
زیادی را اشـغـال کـرده انـد، حـق  
ـرار   دارند بپرسند اوضـاع از چـه ق

 . است 
ـروھـای   ـی ـیـزه ن رفقای ما زیر سـرن
ــرھــای ســامــرا و   ــح در شــھ مســل
بیجی که اولین نمونه در عـراق و  
شاید حتی در خاورمـیـانـه بـاشـد،  
ابتکار بسیار جسورانه ای بـخـرج  
ـــھـــا و   ـت ـرکــ داده انـــد کـــه شــ
کارخـانـجـات را آنـجـا بـه دسـت  
گرفته و بکار انـداخـتـه انـد کـه  
ـریـت   توسـط خـود کـارگـران مـدی
میشود و گروھھای مسـلـحـی را  
از کارگران سازمان داده اند تـا از  
ـر دزدی و   ـراب این شـرکـتـھـا در ب
خرابکاری گانگسترھا محافـظـت  

نیروھای مسـلـح داعـش و  .  کنند 
نقشبندی الدوری معاون صـدام و  

ــگــر گــروه  ھــا رســمــا از حــمــل    دی
اسلحه توسط رفقای ما ممانـعـت  
کرده انـد و فـقـط اجـازه داشـتـن  
چوب و چاقو برای محافظـت از  
یک شرکت بسیار بزرگ وسـط  
. بیابان بین سامرا و الدور را دادنـد 

ــدگـی   ـن ــون  " ھـیـأت نـمــای فــدراسـی
شوراھا و اتحادیه ھای کـارگـری  

ـراق  ــ ـــه   (FWCUI)"  در ع ک
ھمگی از ایـن اسـتـانـھـا بـودنـد،  
ـر افـتـادن در   ـراز از گـی برای احت
ـتـی   درگیریھای بین نیروھـای دول
ـنـج   و شبه نظـامـیـان و بـعـد از پ
ساعت راننـدگـی در جـاده ھـای  
ــه شــرکــت   ــد ب ــن ــوانسـت خـاکــی، ت

ــی   ــن " دولــت ــدی . بــرســنــد "  صــالح ال
ــه   ــزارش داد ک ــأت گ در  " ھــی

پستھـای بـازرسـی داعـش، زنـان  
باید خودشان را از سر تا نوک پا  

می پـوشـانـدنـد، و در پسـتـھـای  
ھا و دیگر گـروه    بازرسی نقشبندی 

ھای اسالمی حجاب کفایت می  
داد، امـا در پســتـھـای بـازرســی  
بعثی ھا و ارتشـی ھـای سـابـق،  
زنان بدون حجاب از پستھـا عـبـور  

 ." می کردند 
بعد از جلساتی که رفقای ما بـا  
ـقـاعـد   کارگران داشتند، آنـھـا مـت
شدند که شرکت را راه بیانـدازنـد،  
گروھی از آنھا مشـغـول کـار در  
ــاشـنـد، گــروھـی از آن   شـرکـت ب
ــروھــی   ــنــد و گ ــن مــحــافــظــت ک
ـیـد   مسئول فروش محصـوالت تـول

اولین واکنـشـی کـه  .  شده، باشند 
با تالش برای راه اندازی شـرکـت  
ــش   مــا را شــوکــه کــرد، واکــن
مقامات دولت عراق بود نـه شـبـه  
نظامیان داعش؛ چـرا کـه دولـت  
ــه را   رسـمــا اعــالم کـرد کــارخــان
ـروریسـتـی   بعنوان یک حـرکـت ت
ــه اش خـواھــد   ــوپـخـان ـر آتــش ت زی

بازمانده ھای استـانـداری  .  گرفت 
ـــه در    صـــالح  ـــن ک ـــدی   ١٨٠ ال

کیلومتری بغداد است، مـوافـقـت  
کرده که دستمزد کارگرانـی کـه  
ـردازد،   ـپ در کارخانه کار کنند را ب
اما دولت مرکزی خودداری مـی  

بسیاری از کارگران جسـور  .  کند 
ــان   ــه ش ــان ــان از کــارخ ــچــن ــم ھ
ـتـظـر   ـنـد و مـن محافظت می کن
ــاره پــرداخــت   ــت درب ــم دول تصــمــی
ـنـد کـه از   دستمزدھای خود ھست
ــه داعــش تــا بــحــال   ــل زمــان حــم

ــد  ــده ان ــت نش ــارگــران  .  پــرداخ ک
ــرکــت کــودســازی  " کــارخــانــه   ش

ــومـتــری  ٢٣٠ در  "  شـمـالــی  ـل  کــی
شمال غـربـی بـغـداد، کـه تـحـت  
عنوان سرمایه گذاری، خصوصی  
ســازی شــد، چــھــار مــاه اســت  
دستمزدھایشان را دریـافـت نـکـرده  
. اند؛ یعنی قبل از حـمـلـه داعـش 

رھبران کارگـری آنـجـا در یـک  
،  FWCUIتوافقـی و بـا طـرح  

تصمیم گرفته اند که کارخانه را  
  ١٣٠٠ خودشان مدیریت کنند که  

 کــارگــر  ٣٥٠ کــارگــر دائــم و  

قراردادی در آن مشـغـول بـه کـار  
 . ھستند 

ـبـا و   با اشغال و ویرانگری شھر زی
ام مـوصـل، کـه در دھـه    تاریخی 

 قرن گذشته آنجا به دانشـگـاه  ٨٠ 
موصل رفتم و محـافـل سـیـاسـی  
ـقـا   ـی ـم، مـن عـم آنجا تشکیل دادی

ـم  ـرار گـرفـت ـر ق ـی ـرای  .  تحت تـأث ب
ـیـد کـه   یک لـحـظـه تصـور کـن
شھری را که دوران جوانی ات را  
ــرات   ــجــا گــذرانــده ای و خــاط آن
ـقـایـت آنـجـا   شیرین زیـادی از رف
ــاســی   ــتـھــای سـی داری و فــعـالــی
زیادی آنجا داشـتـه ای را شـایـد  

ھمچنانکه در  ! دیگر ھرگز نبینی 
مطلبی که به زبان عـربـی چـنـد  
ـم،   ـت ـتـشـر شـد گـف ھفته پیش مـن
ـبـود؛   موصل فقـط یـک شـھـر ن
ـــک   ـــزرگ، ی ـــک مـــوزه ب ی
کنسرسیوم از مردمان و اقـوامـی  

رغـم زبـان،    باستانی بود، که علـی 
ــشــا تــاریــخــی   ــن ــرم مــذھــب و س
متفاوتی و غیره، بـا ھـم زنـدگـی  

ـلـکـه  .  میکردند  نه تنـھـا عـراق، ب
دنیا و خاورمـیـانـه مـوصـل را از  

می توانیم برای روزھـا  .  دست داد 
در این باره حرف بزنیم، امـا اجـازه  

ـم  ـر نـگـوی ـیـشـت مـن  .  بدھیم فعال ب
ـتـھـای   ـی بعـدا گـزارشـی از فـعـال
رفقایمان از آنجا را تـھـیـه خـواھـم  

 .کرد 
 با احترامھای فراوان 

 فالح الوان 
 ناصر اصغری : ترجمه 
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ـیـس   گزارش کوتاه فالح الوان، رئ
ــریـن نـھــادھــای   ـت یـکــی از مـھــم
ـــه نـــام   ـراق را ب ـری عــ کـــارگــ

فدراسیون شوراھا و اتحادیه ھای  " 
ـر، کـه  "  کارگری عراق  اکـرم نـدی

ـیـن کـارگـری در   یکی از فـعـال

ـیـن   کردستان عراق و سخنگـوی ب
ـلـی فـدراسـیـون مـزبـور اسـت   المل

ـر  .  برای ما فرستاده است  اکرم ندی
ـیـن   ـرانـس ب یکی از سخنرانان کنف

ـقـالب در  " المللـی   کـارگـران و ان
  ٦ است که برای روز   "  خاورمیانه 

ـر   ـتـامـب ـم  ٢٠١٤ سپ  در اسـتـکـھـل
 . سازمان داده شده است 

تصویر ملموسی کـه فـالح الـوان  
ـر سـایـه   از زندگی کارگران در زی
سیاه اسالمیون در عـراق، در ھـر  
دو کمپ دولت شیعه مالـکـی و  
ــانــش از یــک طــرف و   ھــمــدســت
داعش و بـازمـانـدگـان بـعـثـی از  
طـرف دیـگــر بـدسـت مـی دھــد،  

به ندرت اخـبـار  .  تکان دھنده است 
و گـزارشـی را در رسـانـه ھــای   
رسمی درباره اعتراض و مقـاومـت  
کــارگــران در ایــران و عــراق و  
. سوریه مـی تـوان سـراغ گـرفـت 

انگار ھمه چیز روحانی و ظـریـف  
و داعـش و مـالـکـی و مسـعـود  

اگـر  !  بارزانی و بشـار اسـد اسـت 
کسی اتفاقات را ورای بـی بـی  
سی و سی ان ان و اسوشیتـدپـرس  
دنبال نـکـنـد، از چـیـزی بـه نـام  
ــش کــارگــری   کــارگــر و جــنــب

ـیـد  ایـن نـه بـی بـی  .  نخواھد شـن
ـنـد کـه   سی و سـی ان ان ھسـت
ــرل کــارگــری زیــر   ــت ــار کــن ــب اخ
موشک پرانی داعش و مالکـی،  
که یکی از جـمـھـوری اسـالمـی  
تغذیه مـی کـنـد و دیـگـری از  
ـتـشـر   عربستان و قطر و ترکیه، مـن
می کنند، بلکه اخبار را بایـد از  
فالح الوان و شوراھای کـارگـری  

ــت کــرد  ـــاف ـــار  .  عــراق دری اخــب
مبارزات کارگران بافق در دل بنـد  
و بست بین روحانی و جـان کـری  
را نه بی بی سی و سـی ان ان،  
که فعالین کارگری و مردم شھـر  

 . بافق منتشر می کنند 
. داعش یک پدیده گذرائی اسـت 

ــران   ــب ــتــی رھ ــاریــخ امــا ھــمــدس ت
دولتھای منطقه را بـا ایـن پـدیـده  
ـتـکـار از   گذرای آدمکش و جنـای

داعـش یــک  .  یـاد نـخــواھـد بــرد 
پدیده دسـت سـاز دیـگـری مـثـل  
. جمھوری اسـالمـی و گـذراسـت 

ـــافـــق و   ـران مـــعـــادن ب کـــارگــ
" صـالح الـدیـن " شرکـتـھـای نـوع  

 . سازان واقعی اند   تاریخ 
 ٢٠١٤  سپتامبر  ١ 

گزارشی از فالح الوان، رئیس فدراسیون 
 شوراھا و اتحادیه ھای کارگری در عراق

 ناصر اصغری : ترجمه 
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ھ   ای ی سرم ت اسالم   دول
دست روی دست نگذاشتھ تا  
آخر سال برسد و در مورد  
تعیین دستمزد تصمیم بگیرد  

ھ   ک ل ھ  " ب ت ذش اه گ دم ن از چ
ر   ور وزی ھ دست ون ب ن اک ت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
روه تخصصی   یک کارگ
درباره مزد و بھره وری در  

این خبر  ". کشور تشکیل شده 
را خبرگزاری مھر منتشر  
ت   رار اس کرده است و ق
تحقیقات این کار گروه بھ  

راھکارھای برای افزایش  " 
دستمزد کارگران از محل  

. منجر شود "  ھای جدیدی  
د   ن این محل ھای جدید عبارت

صرفھ جویی بنگاه ھا،  " از  
کاھش ھزینھ ھای سربار  
د، افزایش بھره وری   ی تول

بنا بھ این خبر  ".  نیروی کار 
یابی این  "  در صورت دست

کارگروه بھ مدل جدیدی در  
والن   زد مشم ن دستم عیی ت
قانون کار، می توان انتظار  
داشت روش سنتی چانھ زنی  
اه بحث و   دم و طرح چن
ان   دگ ن ای م ن ن ی ش ب ک م کش
کارگران و کارفرمایان و در  
نھایت نیز نارضایتی ھر دو  
ھ   ان ی زایش سال روه از اف گ
ھ پایان   دستمزد کارگران ب
برسد و روش نوینی برای  
ھ   تعیین دستمزد کارگران ب

ود  ھ ش ت رف ار گ ن  ."  ک ای
زارش   ن گ ی روه اول ارگ ک
وده در   رار ب ی اش ق م رس
ھ بھ وزیر کار   ھفتھ گذشت
یعنی ربیعی شکنجھ گر  

د  ن ھ ک زارش  .  ارائ ھ گ ب
رئیس  " خبرگزاری مذکور  

کارگروه تخصصی مزد و        
ت  ار داش ره وری اظھ : بھ

روه وارد   ارگ زودی ک ب
ام   اری و ارق ث آم اح ب م
خواھد شد کھ در گزارش  
دوم بھ وزارت تعاون، کار  
و رفاه اجتماعی ارائھ می  

ود  ن  ."  ش زارش اول ای گ
کارگروه تخصصی بطور  
ھ خبرگزاری   کامل بوسیل
مھر منتشر شده است کھ در  

آن از وزیر خواستھ شده کھ  
ان   ای رم ارف از وزرا و ک
بخواھد کھ با آنھا ھمکاری  
کنند چون بھ نفع شان است  

با  " چرا کھ کارگروه فوق  
ی   م ل رم ع ت ان مح ندگ ای م ن
ای   ت ان در راس ای رم ارف ک
بررسی علمی اطالعات و  

ا  د  "  داده ھ ن واھ ھ خ س ل ج

گذاشت تا در یک ھمکاری  
" سازمان ملی بھره وری "با  

برگزار  )  سمیناری ( ھمایشی 
قاء  " گردد تا چگونگی   ارت

سطح فرھنگ بھره وری  
 .بررسی شود " در کارگاھھا 

ھمانگونھ کھ مالحظھ میکنید  
دولت اسالمی سرمایھ بیکار  
ننشستھ است و میخواھد ھر  
وس   اب ن ک ھ ای ده ب جور ش

ی "  ت ن وه س ی ش  "  ش زای اف
ھ   د و ب ان دھ ای مزد پ ت دس
آرزوی دیرینھ سرمایھ در  

ی   ن ع ران ی اد  " ای م ج ان
ا  زدھ م ت ل  " دس م ھ ع ام ج

چندر غازی کھ در  . بپوشاند 
پایان ھر سال بھ عنوان پایھ  
ظر   ارگران در ن وق ک ق ح
گرفتھ میشود و رسما ابالغ  
ت   ر دول ان ب ن شود، چ ی م
سرمایھ گران آمده کھ ھر  
جور شده میخواھد خود را  

این  .  از شر این کار رھا کند 
ھ داری   ای ت سرم ھ دول ک
وری   ھ م د ج ن ان وحشی م

اسالمی ھمچین نیتی دارد و  
در راستای تحقق آن تالش  
چ جای   ی د، اصال ھ ن ک ی م
تعحب نیست، بلکھ این نشان  
د   میدھد کھ ما کارگران بای
ھ   م م و ھ ی اش ار ب ی وش ھ
ھا را زیر نظر   حرکات آن
داشتھ باشیم و ما نیز اقدامات  
خود را در راستای مبارزه  

برای بھبود معیشت طبقھ  
. خودمان را سازمان دھیم 

ا،  "  صرفھ جویی بنگاه ھ
کاھش ھزینھ ھای سربار  
د، افزایش بھره وری   ی تول

ار  روی ک ی ن  "  ن ھ ای م ھ
عبارات اسم رمز استثمار  
ت  ران اس ارگ ر ک ت ش ی . ب

واگذار کردن  "  روش نوین " 
عیین میزان دستمزد بھ   ت
ک   ان ی ای رم ارف ار ک ی اخت
ھ   ی تبھکاری علنی بر عل
کارگران، و در ادامھ جنایت  
ن حکومت   ی ای ل ب ای ق ھ

 .است 
ن   ری ت ھ ان در ب ای رم ارف  ک
زمانی کھ سود ھای سرشار  
ھ دارند کھ   د نیز گل میبرن

زیاد  "  ھزینھ ھای سربار " 
آنھا  . کم " بھره وری "است و  

دازند و   وقتی چرتکھ می ان
حساب سود و زیان خود را  
میکنند بدون ھیچ تعارفی  
ھزینھ ای کھ برای کارگران  
میشود را زیاد میدانند و بھ  

د   وان مدعی ش جرات میت
د  ن دان ی وده م ھ ی ی ب ت ! ح

آرزویشان این است کھ سر  
د   برج برسد و کارگران نیاین
. و درخواست دستمزد نکنند 

ھ ایشان   یعنی اگر کارگر ب
یادآور نشود کھ موعد عمل  
ھ تعھد اش است، ایشان   ب
اصال بھ روی مبارک خود  

نمی آورند کھ باید حقوق  
کارگر را بپردازند و عمال  
شاھد ھستیم تا آنجا کھ تیغ  
شان میبرد از حقوق کارگر  
کسر میکنند و ھر چقدر  
ت   رداخ د پ رس ان ب زورش
دستمزد را بھ تعویق می  

حاال ھمین را دولت  .  اندازند 
اسالمی سرمایھ میخواھد  

یایی  .  رسمیت ببخشد  در دن
کھ خودشان برایش غش و  
ب   د و مرت نن یک ضعف م
یادآور میشوند، قیمت یک  
کاال را فروشنده تعیین میکند  
واند بخرد یا   و خریدار میت

یاد  " نخرد و این را   اقتصاد بن
د "  بازار  ن ھ  .  میخوان نوبت ب

کاالیی مانند نیروی کار کھ  
ده آن   میرسد برای فروشن
د   ھیچ حقی قائل نمی شون
دار است کھ   بلکھ این خری
ھ   د با توجھ ب باید تعیین کن

" ھزینھ سربار و بھروری " 
چقدر پرداخت خواھدکرد و  
البتھ ھر وقت میلش کشید  

د   بای بپردازد و کارگر ھم ن
د  ی ای ی دایش در ب چون  .  ص

پشت این قضیھ کلی کار  
کارشناسی شده و بسیاری از  
تصاد   ھ درس اق د ک ی اسات
خوانده اند در کار گروھھای  
ا   تخصصی پس از ماھھ
بررسی و ھمایش عملی با  
ج   ای ت ن ن ھ ای ایان ب رم کارف
رسیدند کھ این بھ گفتھ ایشان  
.  عین صالح مملکت است 

امسال نشد چند سال دیگر  
انشاالھ آرزویی کھ از زمان  
عباس میرزای قاجار شکل  
گرفتھ، محقق خواھد شد و  
ای   ورھ ز کش ران ج ای

خواھد  "  نوظھور اقتصادی " 
حاال ژاپن اسالمی ھیچ،  .  شد 

اما اگر ھند و چین نشد،  
برزیل یا ترکیھ کھ خواھد  

د  ھ  !  ش ی ک ای ده ھ وع
بورژوازی ایران بھ خودش  
ھ این   میدھد و راه رسیدن ب
وعده ھا ھم لھ شدن چند نسل  

 .از کارگران میباشد 
اما در مورد تعیین دستمزدھا  
برای ما کارگران خط رفاه  

مسئلھ برای  .  باید مالک باشد 
. ما منفعت طبقھ ما است 

ھ   ھمانطور کھ برای سرمای
ان   داران و دولت متبوعش
منفعت طبقھ شان اولویت  
ت  ان اس ر ش . اول و آخ

ی   ارگروھ ھ ھر ک ای سرم
د   خواھ ی ھ م تخصصی ک
تشکیل بدھد و چھ اقتصاد  

شده باشد، چھ  "  سکوالریزه " 
دین مدار باشد، خواستھ ما  
ت؛   ن اس ران روش ارگ ک
برخورداری از یک زندگی  
امروزی با ھمھ امکاناتش  
کھ بھ طور خالصھ میتوان  

این  .  در خط رفاه بیانش کرد 
عیین دستمزد   باید مالک ت
ھ   و را ب باشد و باید این تابل
طور مداوم جلو چشم ایشان  
گرفت و بھ آنھا نشان داد کھ  
نمی توانند ما را دور بزنند و  
رزای   ی اس م ب آرزوی ع
قاجار را بھ قیمت زندگی ما  

 .محقق کنند 
 
 

 کارگروه تخصصی آنھا و خواسته ما
 یاشار سھندی 

د ھر  خواھ ی ھ است و م دولت اسالمی سرمایھ بیکار ننشست
ان " شیوه سنتی"جور شده بھ این کابوس  ای زد پ م افزایش دست

ی  ن ع ران ی ھ در ای ای ھ سرم اد " دھد و بھ آرزوی دیرین جم ان
ان ھر .  جامھ عمل بپوشاند" دستمزدھا ای چندر غازی کھ در پ

شود و  ی ھ م ت سال بھ عنوان پایھ حقوق کارگران در نظر گرف
ھ ھر  رسما ابالغ میشود، چنان بر دولت سرمایھ گران آمده ک

  جور شده میخواھد خود را از شر این کار رھا کند
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جنایت طالبان و 
نیروھای مسلح جمھوری 

اسالمی علیه کارگران 
مرزی و کولبر در ایران 

 و افغانستان
 

تروریستھای اسالمی  طالبـان در  
ـران و   ـری مـرز ای ـلـومـت بیست کی

 کـارگـر افـغـان را  ١٧ افغانستان  
تیرباران کردند که بر اثر آن یـازده  

ھـا    کارگر کشته و شش نفر از آن 
این افراد کـارگـران  .  زخمی شدند 

یکی از روسـتـاھـای شـھـرسـتـان  
پشتکـوه اسـتـان فـراه بـودنـد کـه  
ـرای کـار بـه مـرز   قصد داشتند ب

ـرونـد )  مرز ایران و افـغـانسـتـان (  . ب
ـیـسـت   طالبـان ایـن افـراد را در ب
کیلومتری مرز ایران و افغانسـتـان  

ــد  ــربـاران کـردن ـی ــن کــارگــران  .  ت ای
ـرای جـابـجـایـی امـوال و    کول  بر ب

وسایل تجاری در منـطـقـه مـرزی  
ــی  ــت کــار م ــن والی ــد  ای .   کــردن

ـیـسـت اعـمـال   نشریه کارگر کمون
ــربــاران   ــه تــرور و تــی ــکــاران ــایــت جــن
ـرزی تــــوســــط   ـران مـــ کــــارگـــ
ـبـان را   تروریستھای اسالمـی طـال

بـه خـانـواده  .  قویا محکوم میکند 
ـبـاخـتـه صـمـیـمـانـه   کارگـران جـان

 ! تسلیت میگوییم 
ــر در   ھــر روز  کــارگــران کــولــب
ـران و   مرزھای ایران و عـراق و ای
افغانستان مورد حـمـلـه وحشـیـانـه  

ـبـاخـتـه انـد  در  .  قرار گرفته و جان
ایران تحت حـاکـمـیـت جـمـھـوری  
ـیـکـاری وسـیـع مـردم   اسالمی، ب
ـری   ـیـشـت مناطق مرزی و تعـداد ب
ـیـکـار از   از کارگران و جـوانـان ب
ـلـف را نـاچـار بـه   شھرھای مخـت

 . کار در مرزھا کرده است 
ـران در مـرزھـای    سالھاست کولب
ـر اصـابـت گـلـولـه   ـر اث کردستان ب
ـــه   ـت ــامـــی کشــ ـــظ ـروھـــای ن ــ نــی

ـری یـکـی از  .   شـونـد   می  ـب کـول
مشاغل خـطـرنـاک در مـنـاطـق  

ـران،  .  مرزی در ایران  اسـت  ـب کـول
شھروندانی از اقشـار زخـمـتـکـش  
جامعه، در فقدان مشـاغـل ثـابـت   
با دستمزدھای ناچیز با بستن بـار  

ھا، اجـنـاسـی    بر پشت خود در مرز 
صدھا تـن  .  کنند   را جا به جا می 

ـر  درسـالـھـای   ـب از کارگران کوال
گذشته به ضرب مستقیم گـلـولـه  

 نیروھای نظامی و انتظامی  و  

ـبـان در   تروریستھای اسالمی طـال
. انـد   ایران و افغانستان کشتـه شـده 
ـر، ده  ـب ھـا    عالوه بر کـارگـران کـول

راس از انواع حیوانات باربر نیز در  
 .اند   این تیراندازی ھا کشته شده 

 
 دولت و کارگران)) ٢
 

ھای آجر  رکود کارخانه
 ھزار فرصت ٦ماشینی 

 شغلی را نابود کرد

ـنـده  ٦٠ از مجموع    واحد تولید کـن
آجر ماشینی در منطقه پاکدشـت،  

 واحـد بـا حـداقـل  ٣٠ امروز فقط  
ـروی کـار بـه   ـی ظرفیت تولید و ن

دھـنـد و بـاقـی    فعالیت ادامه می 
ـیـمـت    واحد  ھا به دلیل افزایـش  ق

ـنـج   ـرژی از حـدود پ حاملھـای ان
.  انـد   سال پیش به مرور تعطیل شـده 

پیش از اجرای قانون ھـدفـمـنـدی  
ـیـش    یارانه  ھا در منطقه پاکدشت ب
 واحـد  ٦٠  ھزار کـارگـر در  ٧ از  

تولید کننده آجر ماشینی به کـار  
مشغول بـودنـد امـا امـروز تـعـداد  

 واحــد  ٣٠ کــارگــران شــاغــل در  
باقیمانده به کمتر از ھزار کـارگـر  

 . رسد   می 

  ھزار کارگر ١٠
ساختمانی پاکدشت بیمه 

 ندارند
ـــش از   ـر  ١٠ بــی  ھـــزار کـــارگــ

ساختمانی در نیشابور که کـارت  
ای    مھارت از سازمان فنی حـرفـه 

اند تـمـامـی مـراحـل    دریافت کرده 
ـیـمـه   اداری استفاده از سـھـمـیـه ب
ــمــانــی را طــی   کــارگــران ســاخــت

ـنـد   کرده  ـیـمـه ھسـت از  .   اند فاقد ب
ـیـمـه کـارگـران بـه  ٨٨ سال    که ب

ــه    صـورت سـھــمـیـه  ای در مـنـطـق
 ھـزار  ٦ پاکدشت اجرا شده حـدود  

انـد از    کارگر ساختمانی تـوانسـتـه 
ای تامین اجتمـاعـی    خدمات بیمه 
این در حالی اسـت  .  استفاده کنند 

ــد ســال   ــن چــن کــه در طــول ای
 ھـزار  ٢٠ ای    سازمان فنی و حرفه 

کارگر کارت مھارت صادر کرده  
 . است 
 

اعتراض کارگران سیمان 
خاش به تبعیض و کمبود 

 امکانات ایمنی
لباس کار ما برای کار مداوم بـا  

ھـا در    اسید مناسب نیست و لباس 
./ شـونـد   تماس با اسید پـودر مـی 

ــار   ــب ــک ــی ســالــی ی ــن کــفــش ایــم
ـم و    می  دھنـد و دسـتـکـش نـداری

ـر مـواد   ـراب برای مـحـافـظـت در ب
شیمیایی خودمان حواسمان ھسـت  

ـم  سـاالنـه  .  که دچار حادثـه نشـوی
ــحــت   صـدھــا کــارگــر در ایــران ت
حـاکـمـیـت نـظـام سـرمـایـه داری  
جمھوری اسالمی بر اثر نا امـنـی  
محیط کار چان خود را از دسـت  

صدھا کارگر مـعـلـول و  .  میدھند 
دچار آسیب ھای سخت در اثر نـا  

 .  امنی محیط کار میشوند 
 

 درصد از کارگران ٩٣
  ایران با قرارداد موقت

 کنند کار می

ــوســط   ــق آمــار ارائــه شــده ت  طــب
ــھــا    درصــد از  ٧ وزارت کــار تــن

ــه  ــارگــران ب قــرارداد  »صــورت    ک
  ٩٣ اند و    مشغول فعالیت  «رسمی 

درصد باقیمانـده در قـالـب دیـگـر  
ــول    قــرارداد  ــغ ــت مش ــوق ــای م ھ

 .کارند   به 
 

! سونامی بیکاری
 کنند درصد کار نمی٥٢

ـررسـی  ھـای مـرکـز    طبق آخـریـن ب
ـیـون  ٤٠ آمار ایران، بیش از   ـل  مـی

ـنـکـه در سـن کــار   ـرانـی بـا ای ای
ــد امــا بــه  ــن ــت ــکــه    ھس ــل ایــن دلــی

مشارکت اقتصادی نـدارنـد جـزء  

ـران   ـتـصـاد ای ـرفـعـال اق جمعیت غی
ـیـوز  .  شوند   محسوب می  ـتـصـادن اق
نـویسـد؛ ایـن تـعـداد    در ادامه می 

 درصد از کل جـمـعـیـت  ٥٢ حدود  
ـنـد ٧٧  ـران ھسـت .  میلیون نفـری ای

 سال سـن  ٦٥  تا  ١٠ این افراد بین  
 . دارند 

 
دولت از سال قبل تا به حال ھـمـه  
ـرق، گـاز   خدمات خود مثل آب، ب

  ٢٠ را حـداقـل  ...  و حمل و نقل و 
درصد گرانتر از آنچـه بـوده کـرده  

  ٢٠ است یعنی ھمه چیز حـداقـل  
اگـر در  “ .  ”درصد گران شده است 

ـتـصـادی، یـک   ـرنـامـه اق یک ب
مقام مسئول مدام به مردم بگـویـد  
که ھمه چیز ارزان است، تـورم از  

 درصـد رسـیـده،  ١٥ درصد بـه  ٤٥ 
مشکالت اقتصادی و معـیـشـتـی  
کاھش یافته، برای اشتـغـال گـام  
ھای مھمی برداشته شده، و ھـمـه  

ــل اســت و  ــب ــز گــل و بــل ... چــی
مخاطب شک می کند که آیـا  

؟ و  ! رسانه با او شوخی می کنـد 
آیا کسی که این سـخـنـان را بـه  
زبان می آورد، در جامعه زندگـی  
نمی کند و خبر ندارد کـه دولـت  
ــا بـه حــال ھــمــه   ــل ت از ســال قــب
ـرق، گـاز   خدمات خود مثل آب، ب

  ٢٠ را حـداقـل  ...  و حمل و نقل و 
درصد گرانتر از آنچـه بـوده کـرده  

  ٢٠ است یعنی ھمه چیز حـداقـل  
کـیـھـان  . ( ”درصد گران شده است 

 )شھریور ٣ 
 

کارگر 
 کمونیست

  را
  بخوانید

 در حاشیه اخبار کارگری 
 نسان نودینیان

ھر روز  کارگران کولبر در مرزھای ایران و عراق و ایران و  
در ایران  .  افغانستان مورد حملھ وحشیانھ قرار گرفتھ و جانباختھ اند 

تحت حاکمیت جمھوری اسالمی، بیکاری وسیع مردم مناطق مرزی  
و تعداد بیشتری از کارگران و جوانان بیکار از شھرھای مختلف را  

 . ناچار بھ کار در مرزھا کرده است 
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 اعتراضات 
 
 

 رشت تجمع کارگران ایران
 مـاه  ٦ کارگران ایران برک در اعتراض بـه عـدم دریـافـت  

حقوق از ده روز پیش دست از کار کشیده بودند، ھمزمان بـا  
ورود وزیر صنعت، معدن و تجارت به شھر صنعتی رشت بـا  
ـراضـشـان   تجمع در مقابل درب ورودی کارخانه صدای اعـت

معوقات حقوق کارگران مربـوط   .    را به گوش وزیر رسانند 
 مـاه حـقـوق  ٤  به ھمراه  ٩٢ به دو ماه حقوق مھر و آبان سال  

 .  است ٩٣ سال  
 

 اعتصاب کارگران سد گلورد 
 نفر از کارگران سد گلورد نـکـا در  ٢٧٠ بیش از  :  شھریور ٥ 

. اعتراض به عدم حقوق دریافتی دست بـه اعـتـصـاب زدنـد 
اعتصاب به دلیل فشار مالی و مـعـیـشـتـی کـارگـران ایـن  

و کارگران بـه  .  پروژه در طی چند ماه اخیر انجام شده است 
ماه از حقوقھایشان دست بـه اعـتـصـاب  ٤ دلیل عدم پرداخت  

 . زده اند 
 

کارگران پروفیل ساوه با موفقیت به اعتصاب 
 خود پایان دادند

بدنبال عدم تـحـقـق وعـده ھـای  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
  ٥ کارفرمای پروفیل ساوه مبنی بر پرداخت یـک مـاه از  

 مرداد و اعـتـصـاب ایـن  ٣١ ماه دستمزد معوقه کارگران در  
ـروز   کارگران در اعتراض به این خلف وعده، بعد از ظـھـر دی
رئیس امور اداری کارخانه بـا حضـور در مـیـان کـارگـران  
ـرداخـت   اعالم کرد روز پنج شنبه ھفته جاری این دستـمـزد پ
ـنـده   خواھد شد و برای جبران این عـقـب مـانـدگـی، مـاه آی
ـلـی   ـب بخش دیگری از دستمزد معوقه آنان که طبق توافق ق
قرار است پرداخت شود زودتر از موعد مقرر پرداخت خـواھـد  
شد اما کارگران اعتصابی زیر بار این وعده نرفتند و اعـالم  
کردند ما تا زمان پرداخت دستمزدمان بـه اعـتـصـاب ادامـه  

ـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .  خواھیم داد  بنا ب
ـبـال ایـن مـقـاومـت از سـوی کـارگـران   کارگران ایران بـدن
اعتصابی پروفیل ساوه، صبح امروز رئیس امـور اداری ایـن  
کارخانه اعالم کرد امروز و فردا کارخانه تعطـیـل اسـت تـا  
بدینوسیله کارگران را وادار به شکستن اعتصاب خود کـنـد   
ـلـی در   اما کارگران اعتصابی اعالم کردند این تعطیلی خـل
اعتصاب ما وارد نخواھد کرد و ما از روز شنبه ھـمـچـنـان  

ــصـاب خــود ادامــه خــواھــیــم داد  ــن  .  بـه اعــت ــا بــر آخــری بــن
ـبـال ایـن   گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدن
وضعیت و روحیه باالی کارگران برای ادامـه اعـتـصـاب از  
روز شنبه، کارفرمای پروفیل ساوه ناچار  شد بعد از ظـھـر  

امروز یک ماه از دسـتـمـزد مـعـوقـه ایـن کـارگـران را بـه  
حساب شان واریز کند و بدین ترتیب کارگران پروفیـل سـاوه  

الزم بـه  .  با تحقق خواست شان به اعتصاب خود پایان دادنـد 
ـرر   یادآوری در اعتصاب خرداد ماه کارگران پروفیل ساوه مـق

ـلـی  ٣١ شده بود   ـب  مرداد ماه یک ماه از دستمزد مـعـوقـه ق
کارگران به حساب شان واریز شـود امـا کـارفـرمـا بـا فـرا  
رسیدن این روز به وعده خود عمل نکرد و ھمین امر بـاعـث  
شد کارگران پروفیل ساوه از صبح دیروز دست به اعـتـصـاب  

ـران  .  بزنند  ـنـجـم شـھـریـور مـاه    –اتحادیه آزاد کارگران ای پ
 ١٣٩٣ 

 
 گزارش

 
تاثیر بحران در صنایع غذایی و نساجی 

  ھزار کارگر١٠خراسان رضوی بر زندگی 
ھای  استان خراسان رضوی  را صـنـایـع     درصد کارخانه ١٥ 

ـتـه  ( دھـنـد کـه    نساجی و مواد غذایی تشکیل می  بـه گـف
ھا بـه حـدود    ظرفیت تولید آن ) مدیران این واحدھای صنعتی 

تـعـداد کـارگـران شـاغـل در ایـن  .   درصد رسیـده اسـت ٣٠ 
ـنـد ١٠ ھا    واحد  ـیـجـه ایـن رکـود نسـبـی  .   ھزار نفـر ھسـت ـت ن

ـبـات    تاخیرھای چند ماھه  ـرداخـت مـطـال ای است کـه در پ
ای کارگران شاغل در این صـنـایـع بـه وجـود    مزدی و بیمه 

 .آمده است 
 

ھای  افزایش فشار بر نگھبانان پایانه
 شھرداری برای امضای قرارداد آزمایشی

 نـگـھـبـان ایـن واحـد  ١٥٠ ھا تمامی    مدیریت سازمان پایانه 
ـر کـار خـود احضـار و    خدماتی را به  طور انفرادی بـه دفـت

ـیـن  ھـای عـکـاسـی و    تالش کرده است تـا در حضـور دورب
/ ھا را به انعقاد قرارداد آزمایشی کـار وادارد   فیلمبرداری آن 

ـرارداد خـودداری کـرده  انـد از    کارگرانی که از امضا این ق
اجـبـار کـارگـران بـخـش  .  انـد   حضور در محل کار منع شـده 

ـرارداد سـه مـاه    ھا و پارک   نگھبانی پایانه   سوار به امضا ق
 مرداد مـاه  ٢٢ تر در تاریخ    آزمایشی در حالی است که پیش 

جمعی از این کارگران در اعتراض به این مسئله در مقـابـل  
ـرپـا کـرده   ـراضـی ب ساختمان شورای شھر تھران تـجـمـع اعـت

 . بودند 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
  

 ماه حقوق ٩صدرا در ارومیه  کارگران ایران
 اند طلبکار

ـروژه  :  شھریور ٦   «پـل مـیـان گـذر »کارگران بیکار شـده پ
ـران  »دریاچه ارومیه که زیر نظر شرکت   صنـایـع دریـایـی ای

ـرداخـت نشـدن   «صدرا  فعالیت دارند، با امضا، طوماری به پ
این نـامـه  . .   ماه حقوق معوقه خود اعتراض کردند ٩ حدود  

ـروژه پـل مـی ٣٠ که به امضای   انـگـذر دریـاچـه     کارگر پ
ــوق    ــه رعـایــت نشــدن حــداقـل حـق ــده اســت، ب ارومـیـه رسـی
ـیـمـانـکـاری صـنـایـع دریـایـی   کارگران از سوی شـرکـت پ

از آبـان مـاه سـال  :  اشاره شده و در آن آمـده اسـت  «صدرا »
گذشته که شرکت صدرا فعالیت خود در دریـاچـه ارومـیـه  
ـروژه ھـنـوز   محدود کرد مـا  کـارگـران شـاغـل در ایـن پ

ـیـمـانـکـار شـرکـت    نتوانسته  ایم مطالبات معوقه خـودرا از پ
ـم  ـی  کـه  ٨٢ از سـال  .   صنایع دریایی ایران صدرا وصول کن

ـروژه   شرکت صنایع دریایی ایران صدرا فعالیت خود را در پ
 کـارگـر مشـغـول بـه  ٤٠٠ گذر ارومیه آغاز کرد،    پل میان 

ـروژه   کار شدند اما تا امروز تعداد کارگران شاغل در ایـن پ
  نفر کاھش یافته است ٣٠ به  
  

 ماه ٣ «گسترش مانا ساز» کارگر ١١٠
 اند حقوق نگرفته

ـیـد   کارخانه گسترش مانا ساز که یکی از شرکتھا در تـول
ـیـل   کـمـبـود  " قطعات سنگین بتنی و فلزی در اسـت بـه دل

ـر  "!! نقدینگی  ، توان پرداخت به موقع حقوق کارگـران و سـای
معـوقـات حـقـوقـی کـارگـران  .  ھای کارخانه را ندارد   ھزینه 

ایـن  .  مربوط به خرداد، تیـر و مـردادمـاه سـال جـاری اسـت 
 کـارگـر شـاغـل دارد کـه کـارفـرمـا فـقـط   ١٣٠ کارخانه  

 ھزار تـومـان  ٩٠٠  کارگری که کمتر از  ٢٠ توانسته حقوق  
از مـجـمـوع کـارگـران ایـن  .  دریافتی دارند را پرداخت کند 

ـقـی بـا  ١٦ کارخانه فقط   ـنـد و مـاب  نفر کارگر دائمی ھست
شان ھر سـه    کنند که قرار داد کاری   قرارداد موقت کار می 
 .شود   ماه یکبار تمدید می 

 
 ٢کارگران قند کامیاب؛  پرداخت نشدن 

 ماه مطالبات معوقه
ھـای دی و    بابت ماه «قند کامیاب » کارگر کارخانه  ١٥٠ 

بھمن سال گذشته، نیمی از حقوق مـرداد مـاه سـال جـاری  
ـنـد ٩٢ ودو ماه بیمه سال   ـبـکـار ھسـت گـران   .  ، مطالباتی طـل

در شھرستان خمینی شھر اصفـھـان   «قند کامیاب »کارخانه  
ـلـی ١٥٠ بیش از   ھـای مـکـرر     نفر ھستند که به دلیل تعـطـی

 .بینند   کارخانه امنیت شغلیشان را در مخاطره می 
 

دو ھزار کارگر شھرداری بروجرد دو ماه 
 اند حقوق نگرفته

ـر   ـف از مجموع دو ھزار کارگر شھرداری بروجرد حدود ھـزار ن
با نظارت شھرداری تحت مسئولیت شرکتھای پیمـانـکـاری  

ــر  .  مشــغــول بــکــارنــد  ــی کــاھــش درآمــد  " در ســالــھــای اخ
؟؟ باعث شده است این نھاد نتوانـد بـه مـوقـع  "  ھا   شھرداری 

ھای مالی پیمانکاران را پرداخت کند و بـه    صورت وضعیت 
ـفـاق   ھمین دلیل تاخیر در پرداخت حقوق کـارگـران بـارھـا ات

دو ھزار کـارگـر خـدمـاتـی و فضـای سـبـز  .   افتاده است 
ــافــت   شـھــرداری بــروجـرد دو مـاه اسـت کـه حــقـوقــی دری

 .اند   نکرده 
 

 ناامنی محیط کار 
 

مصدومیت شدید پنج کارگر زن بر اثر 
 سقوط از آسانسور

ـیـد لـوازم آرایشـی   سقوط آسانسور از طبقه دوم کارخانه تـول
 کارگر زن شـد  ٥ باعث مصدومیت   «گل ماروم »بھداشتی  

 .که خوشبختانه از این حادثه جان سالم بدر بردند 
 

 مرگ یک کارگر ساختمانی 
ساله حین انجـام کـار  ٥٥ یک کارگر ساختمانی  :  شھریور ٨ 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـقـه در حـال سـاخـت در  ٥ در طبقه سوم یک ساختمان    طـب
 .تھران سقوط کرد و جان باخت 

 
یک کارگر مخابرات بر اثر برق گرفتگی 

  باخت جان
ـیـمـانـکـاری اداره  :   مرداد ٣  یکـی از کـارگـران شـرکـت پ

مخابرات زرند که قصد اصالح سیم تلفن روستای ارجمندیـه  
ـرق  ـر حـادثـه ب گـرفـتـگـی جـان    شھرستان زرند را داشت بر اث

 . باخت 
 

 متری ١٨ حبس کارگر چاه کن در عمق 
 چاه آب

ـر چـاه در   «ه –محمد  »کارگری چاه کن بنام   درحـیـن حـف
ـقـه در خـیـابـان تـھـران   حیاط یک واحد مسکونی سه طـب
پارس، چھار راه تیر انداز، خیابان کیخـسـرو بـه عـلـت گـاز  

بر اساس ایـن گـزارش،  . گرفتگی در عمق چاه محبوس شد 
با حضور گروھای امداد و نجات این کارگر افغـان را کـه  

ـری چـاه  ١٨ ھوش در ته چاه حبس شده بود از عمق    بی   مـت
سازمان آتش نشانی تھران عـلـت گـاز  .  به بیرون انتقال دادند 

ـفـس ھـوای آلـوده و کـمـبـود   ـن گرفتگی این کـارگـر را ت
 .اکسیژن گزارش کرده است 

 
 مرگ کارگر معدن کرومیت منوجان 

کارگر معدن کرومـیـت   «شیکوه  ابراھیم جعفری »:  شھریور ٣ 
عـلـت  ».  منوجان و از اھالی دھستان نودژ جان باختـه اسـت 

 .«ریزیش سقف تونل 
 

کن بر اثر ریزش   کارگرچاه٢کشته شدن 
 چاه

 کارگر تبعه افغـانسـتـان ھـنـگـام کـنـدن چـاه  ٣ :  شھریور ٤ 
ـر ایـن حـادثـه  .  فاضالب زیر آوار مـانـدنـد  ـر اث ـر از  ٢ ب ـف  ن

کارگران به علت خفگی و شدت جراحات جـان خـود را از  
ـروھـای  .  دست دانـد  ـی یـکـی دیـگـر از کـارگـران تـوسـط ن

 .امدادی نجات پیدا کرد 
 

 مرگ دومین پاکبان در قم ھنگام انجام کار 
ای است کـه     ساله ٧٠ پاکبان   «مطلب الله قلی »: شھریور ٢ 

 و در حـیـن انـجـام کـار در  ٩٣ روز گذشته اول شھریورماه  
ـر   بستر رودخانه قم که از سوی شھرداری قم به نام بلـوار زائ
نامگذاری شده، بر اثر برخورد یک دستگاه سـمـنـد کشـتـه  

 .شد 
 

جان باختن نگھبان کاشمری بر اثر سقوط 
 به حوضچه فاضالب کارخانه لبنیات

 ساله کـارخـانـه بـه حـوضـچـه  ٥٣ سقوط نگھبان :  شھریور ٧ 
ـیـه . سیستم تصفیه فاضالب  خـانـه فـاضـالب    حوضچـه تصـف

 .فاقد حصارکشی و روشنایی کافی بوده است 
 

 کارگران
 

کارگران پروفیل ساوه از  چھارم شھریور 
 دست به اعتصاب زده اند

کارگران پروفیل ساوه از صـبـح  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـرای   امروز چھارم شھریور ماه بدلیل خلف وعده کـارفـرمـا ب
پرداخت دستمزدھای معوقه شان دست از کار کشیـده و در  

این کارگران در حـال  .  محل کارخانه دست به تجمع زده اند 
بنا بر گزارشھای رسیـده  .   ماه دستمزد معوقه دارند ٥ حاضر  

ـران، طـبـق تـوافـقـی کـه مـیـان   به اتحادیه آزاد کارگران ای
کارگران پروفیل ساوه و کارفرما در اعـتـصـاب خـرداد مـاه  

 مرداد، حـقـوق  ٣١ این کارگران صورت گرفته بود، قرار بود  
ـرداخـت بشـود امـا بـا  )  ١٣٩٣ (فروردین ماه   این کارگران پ

گذشت چھار روز، ھنوز خبری از عمل به این توافـق نشـده  
است و به ھمین دلیل کارگران پروفیل ساوه از صـبـح امـروز  

این اعتصاب در حالی آغاز شـده  .  دست به اعتصاب زده اند 
است که طی روزھای گذشته تولید در ایـن کـارخـانـه بـه  
حداقل خود رسیده است و با تعطیلی بخشھایی از کارخانـه،  

ـنـا  .  بسیاری از کارگران در محل کار خود حضور نـدارنـد  ب
بر این گزارش کارخانه نورد لوله صفا نیز کـه مـتـعـلـق بـه  
کارفرمای کارخانه پروفیل ساوه است عمال تـعـطـیـل مـی  

 مـاه دسـتـمـزد مـعـوقـه  ٣ باشد و کارگران این کارخانه نیز  
بنا بر اظھـار کـارگـران نـورد لـولـه صـفـا کـارخـانـه  .  دارند 

ـرا   مشکل سفارش جنس ندارد و علیرغم اینکه کارفرما اخـی
ـراه انـدازی   اقدام به خرید کارخانه دیگری کـرده اسـت از ب

ـیـسـت  ـری ن ـر  .  تولید و پرداخت دستمزد کارگـران خـب ـنـا ب ب
ـران،   آخرین گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
اعتصاب کارگران پروفیل ساوه ھمچنان ادامه دارد و اقـدام  
ـیـز   کارگران برای تماس با فرمانداری سـاوه و اداره کـار ن
نتیجه ای نداشته است و مسئولیـن ایـن نـھـادھـا از پـاسـخ  

ـرونـد  ـره مـی اتـحـادیـه آزاد  .  گویی به کارگران اعتصابی طف
 ١٣٩٣  شھریور ماه  ٤  –کارگران ایران  

 
 جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد

وضعیت حـاضـر کـارگـران  
ـنـد   فوالد زاگرس حاصـل ب
و بست آشـکـار و بـغـایـت  
ضد کارگری وزارت کـار  

 با کارفرماست 
 کـارگـر  ٢٣٠ : سایت اتحاد 

فوالد زاگرس تیر ماه سـال  
گذشته از کار خود اخـراج  

ـبـال ایـن اخـراج  .  شدنـد  بـدن
ـرده، کـارگـران   سازی گست

فوالد زاگرس به موازات اعتراضاتی که از طـریـق تـجـمـع  
براه انداختند، شکایتی را نیز تسلیم ھـیـات تشـخـیـص اداره  
کار قروه کـردنـد و ایـن ھـیـات رای بـه بـازگشـت بـکـار  

اما کارفرما به ھیات حل اختـالف ایـن اداره  .  کارگران داد 
شکایت برد و در ادامه، این ھیات شکایت کارفرما را وارد  
ندانست و رای ھیات تشخیص را مبنی بر بـازگشـت بـکـار  

ـنـحـال کـارفـرمـا تـالش  .  کارگران مورد تایید قرار داد  با ای
مستمری را کرد تا از طریق عدم پرداخت دستمزدھا و عـدم  
ـرای دسـت   بکارگیری عملی کارگران، آنان را در مبـارزه ب
ـر بـازگشـت بـکـار دچـار   ـنـی ب یابی به خواسـت شـان مـب
خستگی و استیصال بنمایـد امـا کـارگـران فـوالد زاگـرس  
تسلیم این شرایط سخت از سوی کارفرمـا نشـدنـد و اواخـر  
اسفند ماه گذشته با تجمع در مقابل وزارت کـار در تـھـران  

ـبـال ایـن  .  خواھان پرداخت دستمزدھای معوقه خود شدند  بـدن

وضعیت کارفرما اقدام به انحـالل شـرکـت نـمـود و ھـیـات  
ھای تشخیص و حل اختالف اداره کار قروه با تمـسـک بـه  
انحالل شرکت رای بـه قـطـع رابـطـه کـاری کـارگـران بـا  

ـم اسـت، ایـن  .  کارفرما دادند  چیزی که در این میان مسـل
ـر مـاه سـال   ـی است که کارفرمای فوالد زاگرس از ھمـان ت
گذشته اخراج کارگران را در دسـتـور گـذاشـتـه بـود و تـا  
بدینجا علیرغم اینکه کارگران فوالد زاگـرس بـا مـقـاومـت  

 ماه دیگر بر سرکارھایشـان بـاقـی  ٩ خود موفق شدند حدود  
بمانند اما نھایتا و در مرحله فعلی کـارفـرمـا مـوفـق شـد  
حکم اخراج این کارگران را از ھیاتـھـای تشـخـیـص و حـل  
اختالف قروه بگیرد و با تحمیـل یـک شـرایـط فـرسـایشـی  
ـریـت آنـان را وادار بـه   سخت بر کارگران فوالد زاگرس اکث

جعفر عظیم زاده عضو ھـیـات  .  وصل به بیمه بیکاری بکند 
ـران کـه در طـول یـکـسـال   مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ای
گذشته در مراجع قانونی در کنار این کارگـران بـوده اسـت  

واقـعـیـت ایـن  :  در این زمینه به سایت اتحاد اظـھـار داشـت 
ـنـد و بسـت   ـربـانـی ب است که کـارگـران فـوالد زاگـرس ق
ـنـد و   ـربـانـی ب کارفرما با اداره کار شھرستان قروه و بویژه ق
ـیـعـی بـه   بست کارفرما با وزارت کار و شـخـص آقـای رب

ـیـد کـارگـران  .  عنوان وزیر کار شدند  ـت ھمانطور که شما گف
فوالد زاگرس پس از صدور حـکـم بـازگشـت بـکـارشـان از  
سوی ھیاتھای تشخیص و حل اختالف اداره کار شھـرسـتـان  
ــت   ــدم پــرداخ ــق ع ــا از طــری ــارفــرم ــوی ک قــروه، از س
دستمزدھایشان بشدت تحت فشار قرار گرفتند و بـه ھـمـیـن  
دلیل اواخر اسفند ماه سال گذشته دست به تجمع در مـقـابـل  

بدنبال این تجمع جلسه ای در وزارت کـار  . وزارت کار زدند 
ـنـده ھـای   با حضور مدیر عامل کارخانه، سھامداران و نمـای
ـرای   کارگران برگزار شد در این جلسه کارفرما شرط خود ب
پرداخت دستمزد کارگران را تسویه حساب آنان قرار داد امـا  

در ادامه این جلسه از آنجـا کـه  .  کارگران زیر بار آن نرفتند 
ـرداخـت   کارفرما حاضر به پرداخت دستمزد کارگران نبود و پ
ـم   ـی آنرا موکول به تسویه حساب میکرد و کارگران نیـز تسـل
ـیـن و کـارشـنـاسـان   این خواست کارفرما نمیشدند، مسـئـول
وزارت کار در حضور نماینده ھای کارگران پیشنھاد انحالل  
شرکت را به کارفرما دادند و با این استدالل خـیـال وی را  
مبنی بر پرداخت چـنـد مـاه از دسـتـمـزد کـارگـران راحـت  
کردند و در ادامه برای راضی کردن کارفـرمـا جـلـسـه ای  
خصوصی را کارشناسان وزارت کـار بـا حضـور ھـفـده تـن  

و مدیر عامل و سھامداران شـرکـت تشـکـیـل  ) معاون وزیر ( 
ـردن  ...  دادند و دکتر  یکی از کارشناسان وزارت کـار بـا ب

یک کتاب حقوقی قـطـور بـه جـلـسـه خصـوصـی، خـیـال  
کارفرما را از بابت انحالل کارخانه و پیشبرد فـوری آن از  

ـفـوذ؟  .  طریق اعمال نفوذ راحت کرد  چرا میگوئیـد اعـمـال ن
ـم کـه در روز   ببینید ما ھمین االن صورتجلسه ای را  داری

ـنـده ھـای  ٢٥   اسفند ماه در محل وزارت کار به امضا نمـای
ـیـن وزارت کـار   کارگران و مدیر عامل کارخانه و مسـئـول
مبنی بر پرداخت سه ماه از دستمزد معوقه کارگران رسـیـده  

به عبارتی در ھمین جلسه سھامداران و مدیر عـامـل  .  است 
کارخانه حضور داشتند اما بحـثـی از انـحـالل کـارخـانـه و  
ـبـود و فـقـط   تصمیم ھیات مدیره مبنی بر انحالل کارخانه ن
بحث مدیر عامل کارخانه و سھامداران این بود که دستمـزد  
کارگران را به شرط پذیرش قطـع رابـطـه کـاری و تسـویـه  
حساب پرداخت خواھند کرد اما از آنجا کـه ایـن بـحـث از  
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سوی کارگران مورد قبول نبود یکی از کارشناسـان وزارت  
کار که در جلسه حاضر بـود بـحـث انـحـالل را بـه عـنـوان  

به پیش کشید و پـس از  )  در فحوا (راھکار اخراج کارگران 
ـرار دادم   جلسه خصوصی که در پرسش قبلی مورد اشـاره ق
. کارفرما موضوع انحالل شـرکـت را در دسـتـور گـذاشـت 

توجه کنید طبق صورتجلسه ای که برای پرداخت سـه مـاه  
ـر   از دستمزد کارگران تنظیم شده بود و کارفرما در ادامه زی

 اسفند ماه بـود در حـالـی کـه  ٢٥ بار آن نرفت این روز روز  
ـم   صورتجلسه ای که کارفرما به اداره کار مبنی بر تصـمـی

  ٢٤ مجمع عمومی در مورد انحالل شرکت داده است تاریخ  
ھمه اینھا را ھم، اداره کار شھرسـتـان  .  اسفند را بر خود دارد 

شما اسم اینرا و مسائلی را کـه تـوضـیـح دادم  .  قروه میداند 
ـروه و وزارت کـار بـا کـارفـرمـا   بند و بسـت اداره کـار ق
ـرخـی از   نمیگذارید، پس اسمش چیست؟ ھمچنین ھمانجا ب
ـنـد کـه چـون در   ـت مسئولین وزارت کار بـه کـارگـران گـف
ـر بـا انـحـالل شـرکـت   مقابل وزارت کار تجمع کرده اید وزی

جدای از بند و بسـتـی  .  توسط کارفرما موافقت کرده است 
که برای انحالل شرکت صورت گرفته است شـمـا چـرا آرا  
ـر قـانـونـی   ھیات تشخیص و ھـیـات حـل اخـتـالف را غـی

ـلـکـه تـاکـیـد  :   میدانید  نه تنھا این آرا غیر قانونی اسـت ب
بینید طـبـق  . بسیار ویژه بر بند و بست در صدور این آرا دارم 

ـبـت   قانون، صرف انحالل یک شرکت و ثبـت آن در اداره ث
شرکتھا، نمیتواند بخودی خود منجر به اخراج کارگـر شـود  
وگرنه اگر چنین بود که خیلـی از شـرکـتـھـا و کـارخـانـه  
ـنـکـار   ھایی که مشکل اخراج کارگر را دارند دسـت بـه ای

انحالل یک شرکت موضوع قـانـون تـجـارت اسـت  . میزدند 
لـذا ھـیـچ  .  اما اخراج کارگـر مـوضـوع قـانـون کـار اسـت 

ـنـای قـانـون   ـر مـب کارگری را به صرف انـحـالل شـرکـت ب
ـلـه بـدیـھـی را ھـم   .  تجارت نمیتوان اخـراج کـرد  ایـن مسـئ

ـیـن وزارت   مسئولین اداره کار شھرستان قروه و ھـم مسـئـول
اما علیرغم این، ھر دو ھیات تشخیص و حـل  .  کار میدانند 

اختالف اداره کار فقط با استناد به انـحـالل شـرکـت، قـطـع  
در  .  رابطه کاری کارگران با کارفرما را اعـالم کـرده انـد 

این زمینه، درجه ی  بند و بست وزارت کار بـا کـارفـرمـا  
به حدی است که ما پس از صدور رای ھـیـات تشـخـیـص  

آیـا  " مبنی بر اخراج کارگران، استعالمی را مبنی بر اینکه  
صرف انحالل یک شرکت به معنی قطع رابطه کارگران بـا  

به وزارت کار دادیم اما دو مـاه اسـت وزارت  "  کارفرماست 
ـرا مسـکـوت گـذاشـتـه   کار به این استعالم پاسخ نداده و آن

البته ما میدانیم که کارشناس مربـوطـه وزارت کـار  .  است 
پاسخ خود را مبنی بر عدم قطع رابطه کاری کـارگـران بـا  
ـم کـرده اسـت امـا   ـنـظـی کارفرما به صرف انحالل شرکت ت

جـواب  . ( آقای ظریفی آزاد از امضای آن خودداری میکنـد 
ـتـه داده   اینگونه استعالمھا در وزارت کار معموال تا دو ھـف

این یک مسئله، که نشان از بند و بست آشـکـار  )   میشود 
ـبـع آن اداره کـار   و بغایت ضد کارگری وزارت کار و به ت

ـلـه مـھـم دیـگـر ایـن  . شھرستان قروه  با کارفرما دارد  مسـئ
است که کارفرما تیر مـاه سـال گـذشـتـه اقـدام بـه اخـراج  
کارگران کرد و در ادامه با شکـایـت کـارگـران بـه ھـیـات  
تشخیص، این ھیات رای به بازگشت بـکـار کـارگـران داد  
اما از آنجا که کارفرما کمر به اخراج کارگران بسـتـه بـود  
به این رای تمکین نکرد و به ھیات حل اخـتـالف شـکـایـت  
برد که این ھیات نیز شکایت کارفرما را وارد نـدانسـت و  

در ادامه کـارفـرمـا از  .  رای به بازگشت بکار کارگران داد 
آنجا که کمر به اخراج کارگران بسـتـه بـود عـمـال آنـان را  
بکار نگرفت و با عدم پرداخت دستمزدھـایشـان تـالش کـرد  
کارگران را وادار به دست کشیدن از شغل خـود کـنـد امـا  
باز ھم موفق نشد و به فاصله نزدیک بـه شـش مـاه و بـا  
ـر حـفـظ کـارشـان و بـا   ـنـی ب مشاھده عـزم کـارگـران مـب
راھنمایی مسئولین وزارت کار به حربه انحالل شرکت روی  

به عبارتی در این معـادلـه کـامـال روشـن اسـت کـه  .  آورد 
ـلـی از ایـن   انحالل شرکت نه بدلیل ورشکستـگـی و مسـائ
ـرای اخـراج   دست، بلـکـه بـا ھـدف دور زدن آرا قـانـونـی ب

ـم را  .  کـارگـران صـورت گـرفـتـه اسـت  ـلـه مسـل ایـن مسـئ
مسئولین ھیات تشخیص و حل اختالف اداره کار شھرسـتـان  
قروه بیش از ھر کس دیگری میدانند چرا کـه خـود، رای  
ـلـه ای را   به بازگشت بکار کارگران داده بودند و کل مسئ
که توضیح دادم در مقابل چشـمـان آنـھـا صـورت گـرفـتـه  

حال اسم این رای و اخراج و خانه خرابی نـزدیـک بـه  .  است 
بـه  .  سیصد کارگر فوالد زاگرس را چه مـیـشـود گـذاشـت 

ـر   نظر من  این رای و کل پروسه ای که طی شـده اسـت ب
ـنـد و بسـت آشـکـار وزارت کـار،   ھیچ چیز دیگری اال ب
ـروه بـا   شخص وزیر کار و مسئولین اداره کـار شـھـرسـتـان ق

ـیـن رویـکـردی  . کارفرما ندارد  شما فکر میکنید وجود چـن
ـیـجـه ای   در وزارت کار و بند و بست با کارفرمایان چه نت

ببنید در مملکتی که یک مسـئـول  :  را در بر خواھد داشت 
امنیتی و نه یک اقتصاد دان و یا کارشناس باالی روابـط  
کار را در راس وزارتخانه مھمی مانند وزارت کـار و رفـاه  
قرار بدھند کامال روشن است کـه ایـن وزارتـخـانـه بـا دیـد  
. امنیتی رو به کارگران و کارفرمایـان اقـدام خـواھـد کـرد 

ـفـی   ـراض صـن اینرا از آذر ماه سـال گـذشـتـه کـه ھـر اعـت
ـتـوان مشـاھـده   کارگری مورد تعرض قرار گرفته اسـت مـی
ـبـودنـد کـه   کرد اما کارگران فوالد زاگـرس کـارگـرانـی ن
ـتـی وزارت کـار بشـونـد لـذا ایـن   مرعوب سیاستھای امنی
ـنـد و   وزارتخانه در مقابله با کارگـران فـوالد زاگـرس بـه ب
بست بسیار آشکار با کارفرما روی آورد و دسـت بـه خـانـه  
خرابی نزدیک به سیصـد خـانـوار کـارگـری در یـکـی از  

ـم  .  زد )  قروه ( محروم ترین شھرھا  به این معنا میخواھم بـگـوی
ـیـش از ھـر دولـت   که دولـت روحـانـی و وزارت کـارش ب
دیگری کمر به نابودی زندگی و معیشت کـارگـران بسـتـه  
ـر   است تا قادر شود اقتصاد در ھم پیـچـیـده کشـور را نـه ب
بستر واقعیات جـھـان امـروز و حـل مـعـضـالتـی کـه خـود  
ـر خـانـه   ـر بسـت مسئولین مملکتی مسبب آن بوده اند بلکه ب
خرابی و شخم زدن زندگی میلیونھا خانـواده کـارگـری سـر  

ـقـا جـواب  .  پا نگاه دارد  به نظر من چنیـن رویـکـردی مـطـل
  کارگـر مـعـدن بـافـق  ٥٠٠٠ نخواھد گرفت، مبارزه جانانه  

خود موید این نقطه و نوک کوه یخی از اعتراضات بسیـار  
بزرگتر کارگری است که با تـداوم سـیـاسـتـھـای کـنـونـی  

 . دولت روحانی و وزارت کارش شاھد آن خواھیم بود 
 

خواسته ھای کارگران : حسن محمدی
معدن بافق،   خواسته ھای ما کارگران ھم 

 ھست
دردھای مشـتـرک و دوسـتـان و  .  کارگران ھم سرنوشتند  
استثمارمی شـونـد سـرکـوب مـی  .دشمنان مشترک دارند  

ـر   ـراب شوند و به فکر رھائی از استثمار و ایجاد جامعه ای ب

ـنـد از مـبـارزات ھـمـدیـگـر   ـتـوان ـی و خوشبخت ھستند  و نـم
باید دوش بـه دوش ھـمـدیـگـر دھـنـد و در  . حمایت نکنند  

مقابل این مفتخوران وسرمایه داران که زندگی اشـان را بـه  
ـیـون ھـا  .  تباھی می کشند بایستند    ـل مـا کـارگـرن مـی
ـقـطـه قـوتـی اسـت  .  انسانیم در برابر اقلیتی نا چیز   این ان ن

این ان سالحی اسـت کـه ھـیـچ  . که باید بران اتکاء کنیم  
ـیـسـت   ـروی  .  قدرتی را یارای مقا ومت در برابران ن ـی ایـن ن

ـلـی   عظیمی است که اگر به حرکت در ایـد ھـمـچـون سـی
بنیان کن قادر است کل معادالت به ظاھر مستحکم جـھـان  
.  امروز را بر ھم بریزد و جھانی شایسته شأ ن انسان بسـازد  

ـرای   ھمبستگی و تشکل یـکـی از ابـزارھـای کـارگـران ب
مقابله با سرمایه داران و تحقق خواسته ھایشـان مـی بـاشـد  

کـارگـران در  . قدرت کارگران در اتحاد و تشکل انان است  
طی این سالھا جسارتھا و قھرمـانـی ھـائـی از خـود نشـان  
ـراض و   دادند در تمام شھر ھا و کارخانه ھـا دسـت بـه اعـت

ـراضـات  .  اعتصابات بـا شـکـوھـی زدنـد   نـمـونـه ایـن اعـت
انـان نشـان  .  واعتصابات را کارگران معدن بافق نشان دادند  

دادند که می توان بطور ھمبسته و متـشـکـل بـه خـواسـتـه  
 کارگران معدن بافق بـا مـقـاومـت  ٥٠٠٠ . ھای خود برسند  

جانانه اشان نشان دادند که پیامد خصوصی سـازی مـعـدن  
ـروی کـار   ـی کـاھـش دسـتـمـزد  . بافق که ھـمـانـا تـعـدیـل ن

ــکـار سـازی کــارگـران تـعــرض بـه مـعــیـشــت  . ومـزایـا   ـی ب
دست ا ندازی مدیریت جدید به زندگی کـارگـران  . کارگران  

و کاھش ھزینه ھا از سبد معیشتی کارگران می بـاشـد و  
 روزه خود نشان دادند کـه تـا بـدسـت اوردن  ٣٩ با اعتصاب  

حـرکـت  . خواسته شان دست از اعتصاب بر نخواھند داشـت  
کارگران معدن بافق نشان دھنده یک مـوقـعـیـت تـاریـخـی  
ـرده کـارگـران درمـقـابـل پـدیـده   ـر از مـقـاومـت گسـت بینظی

در  ... خصوصی سازی و نتایج زیان بار تا کـنـونـی انسـت  
اغاز دور جدید اعتصاب کارگران معدن بافق در رابـطـه بـا  

ـر حسـیـن  < بـه نـام ھـای . دستگیری کارگـران مـعـدن   امـی
ـری  .کارگران   عـلـی  . مـحـمـدحسـیـن تشـکـری  . علی صـب

رضـا  . رضـا دھسـتـانـی  . کاظم کارگـران  . محمد تشکری  
کـه بـا شـکـایـت  >  و جلیل کـمـالـی  . ایرانی  . خواجه زاده  

کارگـران و خـانـواده ھـایشـان  . کارفرما دستگیر شده بودند  
ما کارگـران از خـواسـتـه  .دست به اعتصاب و تحصن زدند  

ھای بر حقشان دفاع کرده و حمایـت خـود را از کـارگـران  
ــی اعــالم مــی   ــدان مــعــدن بــافــق و ازادی کــارگــران زن

کارگران ھیچ جرمی بجز دفاع از حـق و حـقـوقشـان  .کنیم  
ـریـن و  .. نداشته اند   ـیـشـت کارگران معـدن بـافـق شـایسـتـه ب

کارگران زنـدانـی ازاد  ..   گسترده ترین حمایت ھا میباشند  
 ١٣٩٣  شھریور ماه  ٥  –حسن محمدی  .. باید گردند  

 
سانسور کارگر سندیکایی :  داوود رضوی

 !در صدا و سیمای حاج آقا ضرغامی
 آقای یعقوب سلیمی از دستگیر شدگان سنـدیـکـایـی کـه  

در جریان اعتراضات زمستـان سـال  
 کارگران و راننـدگـان شـرکـت  ٨٤ 

واحد منزلـش بـه دسـتـور قـاضـی  
ـیـس   ـل مرتضوی توسط مـامـوران پ
ــحــت فــرمــان ســردار مــرتضــی   ت
ـران   طالیی در محله کارگری شمی
ـرار   نـو مـورد یـورش مـغـول وار ق
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گرفت و ھمسر فرزندانش ھمراه دیگر خانواده ھای اعضـای  
ـر  .  سندیکا دستگیر و چند روزی زنـدانـی شـده بـودنـد  ـنـاب ب

دعوت عمومی شبکه سه تلوزیون داوطب حضور در برنـامـه  
در حالیکه نـام  .  با موضوعات کارگری میشود  «با اجازه »

ایشان در سایت برنامه ثبت گردیده و ھمه ھماھنگـی ھـای  
ـرد   الزم جھت شرکت ایشان در برنامه گفته شده انجام میگـی
ـنـه در سـاعـت   و نامبرده با گرفتن مرخصی و پرداخت ھـزی

بـه نـاگـھـان  .  مقرر در محل شبکه سه سیما حاضر میشـود 
در آخرین لحظه به دستور مقامات غیبی، آنـچـنـان کـه در  
گزارش خبرگزاری ایلنا آمده از حضور در برنامه تلـوزیـونـی  

و  !  البته برادران با خوشـرویـی .  مذکور کنار گذاشته میشود 
آنچنان که افتـد و دانـی فـورا شـرایـط  !  با مھربانی کامل 

ـنـد  ایـن داسـتـان خـنـده آور  !  بازگشت ایشان را فراھم میکـن
ـرد کــه  ¬سـانســور کــارگـری در حــالـی صـورت مـی  گــی

ـر  !  بخشھای مختلف اخبار صدا و سـیـمـای گـرامـی  تصـاوی
ـم را بـه   گسترده اعتراضات کارگری از شرق و غـرب عـال

قربـون  »: تفصیل به نمایش میگذارد که یاد آور ضرب المثل 
 میباشد  «برم خدا رو یک بوم و دو ھوا رو 

 
محمد جراحی كارگر زندانی نیاز مبرم به 

  اعزام به بیمارستان
ـریـز بـه   ـب محمد جراحی كارگر زندانی  كه اكنون در زنـدان ت

از درد  مشـكـوك  دسـتـھـا  .   سر میبرد، چند ماه است كه 
ــرد  ــب ــی ــج م ــیــن زنــدان   .  زن مســول

كمترین تـوجـھـی بـه درخـواسـت  
. اعزام به بیمارستان او را نـدارد 
.  زندانی دارای حـقـوقـی اسـت  

مسولین زنـدان بـایـد بـه حـقـوق   
ـنـد    ـب زندانیان احترام و بـه ان پـای
بـاشــنـد پـس مسـول  ســالمــت  
. زندانیان   قوه ئقضاییه است   

ما كارگران  خواھان رسیدگی  به مطالبات كارگر زنـدانـی   
این زندانی بدون قیدو شـرط   بـایـد  .  محمد جراحی ھستیم 

كارگـر زنـدانـی   .                 به بیمارستان اعزام گكردد 
كمیته پیگیری ایجاد تشـكـل  . زندانی سیاسی ازاد باید گردد 

 ھای كارگری ایران 
 

تھدید بھنام ابراھیم زاده از سوی مسئوالن 
 زندان برای پایان دادن به اعتصاب غذا

ھـای شـریـف و    ھای کـارگـری ، انسـان   کارگران ، تشکل 
ھمانگونـه کـه مـطـلـع  !   آزاده  

ـم زاده از   ـراھـی ھستید بـھـنـام اب
تاریـخ ھـفـدھـم مـرداد مـاه در  
ـرد و   ـب اعتصاب غذا به سر مـی
به زندان رجایی شھر کـرج ھـم  
تبعید شده است ، شب گذشتـه  
سه شنبه چھارم شـھـریـور مـاه  
    به خاطر وخامت حـال جسـمـی 

بھنام به بھداری زندان رجایی شھر منتقل شد و ادر آنجـا از  
سوی مسئوالن زندان تھدید شد که اگر به اعتصاب غـذای  

 .خود پایان ندھد او را به سلول انفرادی منتقل میکنند 
ھا اطالع داده که اگـر تـا تـاریـخ    بھنام با توجه به این فشار 

دھم شھریور ماه به خواست و مطالبـاتـش رسـیـدگـی نشـود  

ـتـه دفـاع از  .  وارد اعتصاب غذای خشک خواھد شد  کمـی
بھنام ابراھیم زاده ضـمـن مـحـکـومـیـت ایـن ھـمـه فشـار و  

ـم زاده خـواسـتـار    برخورد  ـراھـی ھای ضد  کارگری با بھنـام اب
ـم زاده و تـمـامـی  ـراھـی  کـارگـران زنـدانـی ،    آزادی بھنام اب

ـنـجـم  !  فعالین  کارگری زندانی و زندانیان سیاسی اسـت   پ
 ١٣٩٣ شھریور ماه  

 
در حمایت از اعتصاب کارگران معدن سنگ 

 آھن بافق
در ھشتمین روز از دور تازه اعتصاب کارگران معدن بـافـق،  

ـرنـد، و  ٩   نفر از کارگران ھمچنان در باز داشت بسـر مـی ب
این در حالی است که تجمع خانواده ھای بازداشت شـدگـان  
ــر   ــراب ــردم بــافــق در ب ــران و م ــادی از کــارگ و تــعــداد زی
ـرای   فرمانداری  با خواست آزادی کارگران دستگیر شده، ب

دور تـازه  .  چھارمـیـن روز مـتـوالـی ھـمـچـنـان ادامـه دارد 
ـبـال دور نـخـسـت   اعتصاب کـارگـران مـعـدن بـافـق بـه دن

 ھـزار  ٥٠٠٠ اعتصاب صورت می گیرد که طی آن حدود  
نفر از کارگران در اعتراض بـه خصـوصـی سـازی شـرکـت  
سنگ آھـن مـرکـزی بـافـق، بـطـور یـکـپـارچـه دسـت بـه  

 درصـد از  ٥/٢٨ اعتصاب زدند و خواستار لغو طرح  فروش  
آن اعـتـصـاب  .   سھام این شرکت به بخش خصوصی  شدند 

ـر  ٤  روز تـا  ٣٩  اردیبھشت آغاز شد به مدت  ٢٧ که از   ـی  ت
ـریـن   ـریـن و طـوالنـی ت ماه ادامه یافت و به عـنـوان بـزرگـت
ـبـش   ـم جـن ـقـوی ـقـالب، در ت اعتصاب کارگری در بعد از ان

ـبـت شـد  ـم اسـالمـی سـرمـایـه در جـریـان  .  کارگری ث رژی
نخستین اعتصاب و مبارزه کارگران معدن بافق آنـگـاه کـه  
ـرای شـکـسـت کـارگـران   ھمه ترفند ھا و دسسیسه ھایش ب
اعتصابی در برابر عزم و اراده کارگـران بـه سـنـگ خـورد،  
ـنـی   سرانجام مجبور شد دربرابر خواست کارگران عـقـب نشـی

کارگـران  .  کند و به لغو موقت فروش سھام شرکت تن دھد 
معدن بافق در چھارم تیر ماه به اعتصاب خود پـایـان و بـه  
ـم نـھـایـی در مـورد   رژیم دو مـاه وقـت دادنـد کـه تصـمـی

اما  رویدادھـای  .  سرنوشت سھام شرکت را رسما اعالم کند 
ـیـز جـمـھـوری   ـم کـارگـر سـت بعدی نشان می دھد که رژی
ـرای تـدارک حـمـلـه جـدیـد بـه   اسالمی از ایـن فـرصـت ب
کارگران و شکست مبارزه و اعتصاب احتـمـالـی و مـجـدد  

مدتی پیش از پایان مھلت دوماھـه،  :. آنان استفاده کرده است 
 نفر از کـارگـران اعـالم شـکـایـت   ١٨ مدیرعامل شرکت از  

ـرای  .  کرد  ھمزمان ماموران یگان ویژه نیروھای انتظـامـی ب
ـیـب کـارگـران   ـق دستگیری کارگران وارد شھر شدند و به تع

ـر  .  پرداختند  ماموران در ابتدا دو نفر از کارگران را دسـتـگـی
 کارگر دیگر کـه اسـامـی شـان در  ١٦ کردند و به تعقیب  

کارگـران مـعـدن  .  شکایت مدیر عامل آمده بود ادامه دادند 
ـری ھـا در     ٢٨ بافق در اعتراض به این  تھاجم و دسـتـگـی

مرداد دست از کار کشیدند و خواھان  آزادی ھمـکـارانشـان  
ـراضـی   .  شدند  ـبـال تـجـمـع اعـت با تـداوم اعـتـصـاب وبـه دن

کارگران و مردم در مقابل دفتر مدیرعامل، او محـبـور شـد  
ـرد ١٨ که رسما شکایت خود از   امـا  .   کارگر را پـس بـگـی

اکنون اعالم شده است که آزادی کارگران بـاز داشـت شـده  
ھـمـه  .  منوط به توافق شورای تامین شھرستان بـافـق اسـت 

ـیـه   ـم عـل اینھا اما بخشی از ترفنـد ھـا و مـانـورھـای رژی
نه مدیر عامل خود فروخته شرکت سـنـگ  . کارگران است؛ 

آھن بدون دستور از باال از کارگران شکایت کرده است و نـه  

ماموران یگان ویژه نیروھای انتظامی خود سـرانـه بـه شـھـر  
ـم اسـالمـی  . بافق ھجوم آورده اند  واقعیت این است کـه رژی

قصد دارد که با دستگیری تعدادی از کارگران و زنـدانـی  
کردن آنھا و ایجاد فضای ترس و وحشت در میان کارگـران  
ـیـه خصـوصـی   و مردم بافق،  مبارزه کـارگـران مـعـدن عـل

تجربه نشان می دھد که ھـر  .  سازی را به شکست بکشاند 
ـرقـه   ـف جا که رژیم اسالمی نتواند از طریق دسیسه و ایجاد ت
و با توسـل بـه تشـکـالت کـارگـری حـکـومـتـی، مـبـارزه  
کارگران راشکست دھد، به سالح ھمیشـگـی خـود یـعـنـی  
سرکوب، بگیر و ببند، زندان و یا ھمـچـون مـورد کـارگـران  
معدن مس سرچمشه در کرمان، به کشتار  مـتـوسـل مـی  

دور  نخست اعتصاب و مـبـارزه طـوالنـی کـارگـران  .  شود 
ـرای رسـیـدن بـه   معدن بافق نشان می دھد که کـارگـران ب
خواست محوری خود یعنی لـغـو طـرح خصـوصـی سـازی  

تـجـربـه خصـوصـی سـازی واحـد ھـای  .  معدن مصمم انـد 
تولیدی و ازجمله  معادن نشان مـی دھـد کـه خصـوصـی  
سازی ھا، معادل است با تعدیل نیروی انسانی یعنی اخـراج  
کارگران، کاھش دستمزدھا، بدتر شدن شرایط کار، تشـدیـد  

کارگران معدن بافـق  .  استثمار و نا امنی بیشتر محیط کار 
ـبـانـی   ـی به خوبی از این امرآگاه اند و در مـبـارزه خـود پشـت

شـھـرسـتـان بـافـق بـا  .   اکثریت مردم بافق را با خـود دارنـد 
از  )  ٩١ طبق سرشمـاری سـال  (   ھزار نفر ٤١ جمعیت حدود   

بسـیـاری از  .  مناطق بسیار محروم ایران به شمـار مـی رود 
ـنـد و بـه ھـمـیـن   کارگران معدن، ساکن این شھرستان ھسـت
گونه  حدود سه ھزار کـارگـر بـازنشـسـتـه در ایـن  شـھـر  

ـرایـن بـا در نـظـر گـرفـتـن خـانـواده  .  زندگی می کنند  بناب
کارگران، آشکار است که بافت جـمـعـیـت ایـن شـھـرسـتـان  
اساسا کارگری است و وضعیت و شرایط کـار در مـعـدن،  
زندگی اکثریت بزرگی از مردم شھرستان را تـحـت الشـعـاع  

ـرای آزادی  .  خود قرار می دھـد  در حـال حـاضـر مـبـارزه ب
ـیـد و شـرط  کـارگـران بـاز داشـتـی بـه   فوری و بـدون ق

ـنـی کـارگـران     -درستی  ـی ـیـز ب که نشان از ھشـیـاری و ت
در راس خواست کـارگـران اعـتـصـابـی و     -اعتصابی است 

سرنوشـت  دیـگـر خـواسـت  .  اکثریت مردم قرار گرفته است 
ھای به حق کارگران از جمله لغو خصوصی سازی مـعـدن،  
اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و اخراج مدیر عـامـل  
ـر   شرکت، اکنون بیش از ھرچیز به آزادی کارگران دسـتـگـی
ـروھـای   ـی شده و خروج نیروھای سرکـوب گـر یـگـان ویـژه ن

اتحاد بین المللی در حـمـایـت از  . انتظامی، گره خورده است 
کارگران در ایران، خود را در کـنـار کـارگـران اعـتـصـابـی  
ـروھـای   ـی معدن بافق می داند و ھجوم ماموران یگان ویژه ن
انتظامی به شھر بافق و دستگیری کـارگـران را بـه شـدت  

ـقـل  .  محکوم می کـنـد  مـا از ھـمـه تشـکـل ھـای مسـت
ـم کـه   کارگری ایران و دیگر کشورھای جھان می خـواھـی
ـری کـارگـران مـعـدن   ضمن اعتراض به سرکوب و دسـتـگـی
بافق و در خواست آزادی فوری و بدون قید شرط کـارگـران  
دستگیر شده، از اعتصاب کارگـران مـعـدن بـافـق حـمـایـت  

  ٢٦ اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران  .  کنند 
  ٢٠١٤ اگوست  

 
طبقه کارگر ھیچ وقت شکست نخواھد 

 علی نجاتی -!خورد 
ـرار   کارگران در ایران  ھمچنان زیر ھجوم مدافعان سرمایـه ق
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ـران مـا در  .  دارند  ھم زنـچـی
ایران ، ھـر روز در دفـاع از  
ـیـه   ـبـات  اول خواست و مطـال
ـراض مـی   خود دست به اعـت

ـراضـات بـه  .  زننـد   ایـن اعـت
ـــاد و   ـــح ـــدم ات ـــل ع ـی ــ دل
ــاد   ــع ــگــی در اب ــســت ــمــب ھ
ـیـجـه دلـخـواه   ـت سراسری ،به ن

ما کارگرا ن  در ایران به دلیل شرایط و فشـار  .  نمی رسد  
ـنـده و   ـر فـزای ـق ـیـت شـعـلـی ،  ف ھای پلیسی ، عدم امـن
ـم بـه تشـکـل یـابـی خـود   ـتـوانسـتـه ای بیکاری میلیونی  ن

ـبـه  (  امروز   .  برسیم   کـارگـران  )  شـھـریـور مـاه  ٥ چھارشن
معدن  سنگ آھن بافق، نھمـیـن روز اعـتـصـاب  خـود را  
پشت سر گذاشتند واین در حـالـی اسـت کـه تـعـدادی از  
کارگران و نماینـدگـان کـارگـری ھـمـچـنـان در بـازداشـت  

ـر ھـای رسـیـده خـانـواده ھـای  .  ھستند   طـبـق آخـریـن خـب
کارگران بازداشتی سنگ معدن بافق  امـروز  مـجـددا در  

حـمـایـت از  .  مقابل فرمانداری  دسـت بـه تـجـمـع زده انـد 
خواست و مطالبه کارگران وظیفه ھر کـارگـر و سـتـمـدیـده  

حمایـت از  .  ای است که به این دنیای وارونه معترض است 
تمامی کارگران زندانی و تالش برای آزادی این عزیـزان از  

ما بارھا تجربـه کـرده  .   وظائف طبقاتی ما کارگران است  
ایم که بدون سـازمـانـدھـی ، بـدون داشـتـن تشـکـل ھـای  
مستقل و طبقاتی ،مبارزه جسورانه ما ره به جایی نـخـواھـد  

برای رسیدن به خواست و مطالبات  به حق خود، بـایـد  .  برد  
ایـجـاد تشـکـل در  .  حول مبرمترین خواست ھا متشکل شد 

ـبـه  .  محیط کار و زندگی   ایجاد ارتباط منظم  و ھمه جـان
ـفـه مـا کـارگـران اسـت   . بعنوان  یک جسـم واحـد، وظـی

خانواده میلیونی ما کارگران تنھا در شرایطی می تواند بـه  
خواست و مطالبه خود دست یابد  که در کنار ھم و بـا ھـم  
متحد و متشکل  یک صف واحد را داشته باشیم ، وگرنـه  
تالش ھای جسورانه  و فـردی مـا کـارگـران  بـا یـورش  

ـرو خـواھـد شـد  ھـر چـنـد کـه مـا  .  محافظان سرمایـه روب
ـم کـه سـرکـوب   ـم  امـا ثـابـت کـرده ای سرکوب می شـوی
ـر ایـن   نمیتواند برای ھمیشه ما را مرعوب کند و باور من ب
ـم  ،چـرا کـه   است  که ھیچ وقت ما شکست نـخـورده ای

ـروز خـواھـنـد شـد   ـی ـرای ایـن  .  کارگران یک بار پ بـایـد ب
من ، علی نجاتی بعنوان یک کـارگـر  .  پیروزی متحد شد 

ـپـه   و عضو ھیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر ھفـت ت
و یک عضو از خانواده بیشمار  کارگران  جھان ، حـمـایـت  
خود را از خواست کارگران سنگ معدن بافق اعالم داشـتـه   
و یورش به صف اعتصاب کارگران سنک مـعـدن بـافـق و  
ـم  و   ـرض را مـحـکـوم مـی کـن بازداشت کـارگـران مـعـت
ـنـد   خواستار آزادی فوری این عزیزان و دیگر کـارگـران درب

ـقـاتـی کـارگـران . " ھستم   " زنده باد اتحاد و ھمبستگـی طـب
ـره   ـئـت مـدی علی نجاتـی کـارگـر اخـراجـی  و عضـو ھـی

ـپـه  ـبـه  .   سندیکای کارگری نیشـکـر ھـفـت ت   ٥ چـھـارشـن
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از اعتصا ب شکوھمند کارگران معدن »

 «سنگ آھن مرکزی بافق حمایت کنیم
 

کارگران معدن سنگ آھن باقق واقع در استان یزددر ادامـه  

اعتراض به خصوصی سازی این معدن، بار دیگر و این بـار  
به خاطر اعتراض به دستگیری دو تن از ھمکـاران خـود بـه  

ـری   »و «امیر حسین کـارگـران   »نام ھای    «عـلـی صـب
. دست به اعتصاب و تحصن زده و تولید را متوقف کـردنـد  

 کارگری بودند که با شـکـایـت  ١٨ این دو نفر در واقع جزء  
ھیئت مدیره و کارفرمای شرکت تحت تعقیب قرار گـرفـتـه  

.  مرداد بازداشت شده بـودنـد ٢٨ و در شامگاه روز سه شنبه  
کارگران این شرکت در گذشته نیز به دفعات در مقابلـه بـا  
شرایط بسیار سخت، غیر بھداشتی و طـاقـت فـرسـای کـار  
در این معدن و پیامدھای بسیار ناگوار آن که حاصلی جـز  
ـیـمـاری ھـای   آلودگی ھای زیست محیطی و به تبـع آن ب
قلبی و ریوی، انواع سرطان ھا و معلولیت ھای جسـمـی و  
ـیـت خـویـش مـردم   ذھنی کارگران و فرزندان آنان و در کـل
منطقه نداشته است دست به اعتراض زده و خـواسـت ھـا و  
.  مطالبات عدیده ای را در این رابـطـه مـطـرح کـرده بـودنـد 

مدیران شـرکـت  .  اما این بار مسئله از اساس فرق می کرد 
ـیـسـتـی   ـرال ـب ـی ـئـول به تبعیت از برنامه ھا و سـیـاسـت ھـای ن
سرمایه جھانـی و ارگـان ھـا و نـھـادھـای وابسـتـه بـه آن  

" و  "  بانک جھانـی  "  ،  " صندوق بین المللی پول  " ھمچون  
و صدالبته تبعیت   سرمایه داران و  "  سازمان تجارت جھانی  

ـرنـامـه ھـا،   حامیان وطنی و محلی از آن سـیـاسـت ھـا و ب
ھمچون بسیاری از کارخـانـه ھـا و شـرکـت ھـا در صـدد  

ـرآمـده و  " شرکت " فروش   و اخراج و بیکار سازی کـارگـران ب
 درصـد مـعـدن بـه  ٥/٢٨ در اولین اقدام تصمیم بـه فـروش  
نـمـودنـد  "  فوالد خوزستان " بخش خصوصی و واگذاری آن به  

ـراض کـارگـران مـواجـه   که از ھمان آغاز با مخالفت و اعـت
 کارگر معدن و بخش ھایی از مـردم مـنـطـقـه  ٥٠٠٠ شده و  

ـتـه ی یـکـی  .  را رو در روی خود دیدند  چرا که بنا به گف
جـدا از تـجـارب  :  از کارگران معـدن سـنـگ آھـن بـافـق  

کارگران و مردم شھر بافق نیز از جـمـلـه  " مناطق دیگر ایران، 
ـرا خصـوصـی  .  خاطرات تلخی از خصوصی سازی دارنـد  زی

سازی ھمواره با تعدیل نیرو و کاھش دستمزدھا ھـمـراه بـوده  
آنان از تعدیل نیرو و کـاھـش دسـتـمـزد در پـی  " . . .  است 

چـرا کـه کـارفـرمـای  .  انـد   خصوصی سازی معـدن نـگـران 
ـر، بـه   بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با ھزینه کـمـت

وی ھمچنین اضـافـه  ". منظور دستیابی به سود بیشتر است 
 ھـزار  ٥ اگر معدن خصوصی شود، سرنوشـت  : "  می کند  

شود؟ وقتـی کـارفـرمـای فـوالد    کارگر این معدن چه می 
مـن اول خـوراک خـودم را تـامـیـن  : " گوید    خوزستان می 

ـم   کنم، بعد به معدن بافق کـمـک مـی   می  ، شـمـا تـا  " کـن
آری سال ھاست که خصـوصـی سـازی  ".  آخرش را بخوانید 

ـیـکـار   در قاموس کارگران معنایی جـز تشـدیـد اخـراج و ب
سازی کارگران و تحمیل انواع و اقسام فشارھا و تضییقـات  

کـارگـران الاقـل در ھـمـیـن شـھـر بـافـق بـا  .  نداشته اسـت 
 نفر، دو تجربه شکسـت خـورده ی  ٥٠٠٠٠ جمعیتی بیش از  

خصوصی سازی در صنایع فوالد بافق و کـاشـی زمـرد را  
ـر  . از نزدیک تجربه کرده و آن را به چشم دیده اند  مضاف ب

این که تجربه تلخ و ناگوار واگذاری کارخانه ھا و مـراکـز  
ـران   تولید به اشخاص مورد نظر و آقازاذه ھـا در سـرتـاسـر ای

صـورت مـی  "  خصـوصـی سـازی " که تماما  تحت عـنـوان  
ـراض   گرفت به حق و در ھمه جا موجبـات نـگـرانـی و اعـت

ـم از ایـن  .  آنان را نسبت به این قضیه برمی انگیخت  بگـذری
 قانون اساسـی مـعـدن سـنـگ آھـن  ٤٤ که به موجب ماده  

ـره آھـن، در ردیـف  ٢٤٠ بافق با بیش از   ـیـون تـن ذخـی ـل  مـی
معادن بزرگ و مالکیت ھای عمومی و دولتی محـسـوب  
شده و به موجب قانون اساسا  نمی تواند به بخش خصوصـی  

ـلـه بـود کـه  .  منتقل شود    ٥٠٠٠ لذا با اطالع از ایـن مسـئ
کارگر از ھمان ابتدا دست از کار کشیده و عـلـی رغـم بـه  

در ایران، دست به اعـتـصـابـی  "  حرام بودن اعتصاب "اصطالح  
ـــ الاقـل   یکپارچه و متحد زدند که تا ھمین جای کار نیز ـ
از زاویه ھمدلی و ھمراھی کارگران بـا یـکـدیـگـر و دفـاع  
متحدانه از ھمکاران بازداشت شده ی خود ــ می توان آن را  
ھمچون اعتصاب با شکوه کـارگـران مـعـدن سـنـگ آھـن  
چادرملو، به عنوان برگ زرینی در تاریخ جنبش کـارگـری  
ایران به حساب آورد و تجاربی از آن برگرفت کـه یـکـی از  
ـر روی اطـالع و آگـاھـی   نمودھا و نشانه ھای آن، تأکید ب
ـقـل و   یابی کارگران از تمامی تغییر و تحوالت و احـیـانـا  ن
ــقـاالتــی اسـت کـه از ھـمــان آغـاز تـوســط مـدیــران و   ـت ان
. کارفرمایان شرکت در این معدن صورت می گرفته اسـت 

کـم و   )  ٧٩ سال  (  کارگران آگاه این معدن، از ھمان آغاز  
بیش در جریان خواب ھایی که از جانب مدیران و مـقـامـات  
ـرار   دولتی برای این معدن و کارگـران آن دیـده مـی شـد ق
ـنـد کـه در ایـن خصـوص بـا   داشتند و حق خود می دانست
ـرنـد کـه در مـواقـع   یکدیگر تبادل نظر کنند و تصمیم بگـی
. لزوم چه عکس العملی نشان دھند و چه تصمیمی بگیرنـد 

چرا که ھر گونه تصمیم در خصوص تغییـر و تـحـوالت در  
ـیـمـا  بـا زنـدگـی و   ـق این قبیل مراکز و کارخانـه ھـا مسـت
سرنوشت کارگران در ارتباط قرار داشته و بـه آنـان مـربـوط  

یکـی از کـارگـران مـعـدن   «مھدی فتوحی   ». می شود 
ـرگـزاری   سنگ آھن مرکزی بافق در ھمین رابـطـه بـه خـب

 تصویب کرد که دولـت  ٧٩ مجلس در سال  :  ایلنا می گوید 
ـرداخـت کـنـد    بدھی  اش به صندوق بازنشستگی فـوالد را پ

ـرداخـت حـقـوق بـازنشـسـتـگـان بـه   ـرای پ زیرا این صندوق ب
 ھمان زمان به صـورت شـفـاھـی        دولت .  مشکل برخورده بود 

اعالم کرد که حقوق بازنشستگان صنایع فـوالد را از سـود  
معلـوم  !!! )  ؟؟ ". ( کند   معدن سنگ آھن بافق پرداخت می 

نیست که پرداخت حقوق بازنشستگان صنایع فـوالد، آن ھـم  
ـیـده   در کشوری که بر روی دریایی از ثروت و م کنت خـواب
است، چرا باید از واگذاری و فروش بخش ھایی از مـعـدن  
سنگ آھن بافق و بیکار کردن تعداد زیـادی از کـارگـران  
تأمین شود؟ واضح است که این ھـا تـمـامـا  بـھـانـه ھـا و  
ترفندھایی بیش نیستند که صاحبان سرمایه وعوامل ریز و  
ـنـد تـا بـه   درشت آن یکی بعد از دیگـری ردیـف مـی کـن
موجب تعھدی که به سرمایه جھانی و نھادھای وابسته بـه  
آن داده اند شرایط انباشـت نـجـومـی سـرمـایـه و سـودھـای  
افسانه ای آن را تسھیل نموده و خود از قبـل ایـن تـعـھـد و  

ـم  . ھمسویی به نان و نوایی برسند  ـی ھمین جـا یـادآوری کـن
که اعتـراض کـارگـران سـنـگ آھـن مـرکـزی بـافـق بـه  
خصوصی سازی این شرکت، تنـھـا مـربـوط بـه ایـن واحـد  
ـراض   ـر اعـت ـتـه ھـای اخـی تولیدی نبوده و طی ماه ھا و ھف
ـرخـی شـرکـت ھـا،   ھای مـتـعـددی از سـوی کـارگـران ب
کارخانه ھا و معادن، از جمـلـه شـرکـت فـوالد آذربـایـجـان،  
ـرورده طـبـس،      شرکت نیشکر ھفت تپه، معدن ذغال سنگ پ
ـرز شـرقـی در اسـتـان مـازنـدران و   ـب معدن ذغال سـنـگ ال
تعدادی دیگر از شرکت ھا، علیه خصوصی سازی صـورت  
گرفته است که اگر کارگـران ایـن شـرکـت ھـا و مـعـادن  
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بتوانند اعتراضات خود را علیه این قبیل خصوصـی سـازی  
ھا ــ که به ویژه در دوره اخیر با برنـامـه ریـزی و سـیـاسـت  
ـر صـنـعـت، مـعـدن و   گذاری محمد رضا نـعـمـت زاده وزی
تجارت تشدید شده است ــ ھماھنگ نمایند، به سـھـم خـود  
ـیـل سـیـاسـت   ـب گام مھمی در راستای به عقب راندن ایـن ق
ھای ضدکارگری و تحقق خواست ھای کـارگـران در ایـن  

به ھرحال، کارگـران مـعـدن  .  خصوص خود بر خواھند داشت 
ـرای بـه اصـطـالح   بالفاصله بعد از اطالع از اقدام شرکـت ب

 درصد از سـھـام ایـن  ٥/٢٨ حضور در فرابورس جھت عرضه  
ـبـھـشـت  ـم اردی ـیـسـت ،  ٩٣ معدن، از ھمان روزھای نوزدھم و ب

ـیـد را در دسـتـور کـار   زمزمه ی اعتصـاب و تـوقـف تـول
 اردیبھـشـت بـه شـکـل  ٢٧ گذاشتند و سرانجام از روز شنبه  

یکپارچه و متحدی دست از کار کشیده و وارد اعتـصـابـی  
ـتـی  ٤ شکوھمند شدند که تا روز   ـنـی مـوق  تیر و عقب نشی

 درصد از معدن، ادامه پیدا کـرد و  ٥/٢٨ دولت برای فروش  
الزم به یادآوری است که کارگـران  .   روز به درازا کشید ٣٩ 

لـغـو قـطـعـی  " این معدن به غیر از این خواسته که بر روی  
تأکید دارد، خـواسـت  "   درصد از سھام معدن ٥/٢٨ واگذاری  

ھا و مطالبات دیگری را نیز مد نظر دارند که از جملـه ی  
 درصـد از سـھـام مـعـدن  ١٥ واگـذاری  " آن ھا می توان به  

ـیـت شـغـلـی  " ،  " سنگ آھن مرکزی بافق به کـارگـران  امـن
ایمنی و بھـداشـت مـحـل  " ،  "افزایش دستمزد کارگران "،  " آنان 
ـیـب  "  کار  ـق و به ویژه آزادی کارگران دستگیر شده و منع تع

ـر   ـی ـی و پیگرد کارگران، ارتقاء سطح استخـدام کشـوری، تـغ
مدیر عامل شرکت و عضویت الاقل دو تن از افـراد بـومـی  

کـارگـران  .  اشـاره کـرد . . .  در ھیئت مدیره این شرکت و  
ھمچنین مھلتی دوماھه را برای تـحـقـق ایـن خـواسـت ھـا  
ـران   برای دولت، مقامات استان، مسئولین شھر بافـق و مـدی
. شرکت در نظر گرفتند که ھم اکنون به پایان رسیـده اسـت 

طی این دو ماه ظاھرا  تبادل نظرھا و مذاکـرات عـدیـده ای  
ـتـه نشـانـه   ـب در سطح کشور و استان برگزار شده است که ال
ھای مثبتی از جـانـب سـرمـایـه و ایـادی آن وجـود نـدارد  
وشواھد امر نشان از پیگیری وپافشـاری عـوامـل سـرمـایـه  

 درصـد از  ٥/٢٨ برای اجرای تعھدات خود جھت واگذاری  
ـر  .  سھام معدن به بخش خصوصـی دارد  ـیـعـی وزی عـلـی رب

ـر خـود بـه   ـر اخـی تعاون، کارو رفاه اجـتـمـاعـی ھـم در سـف
ـر از   شھربافق و دیدار با کارگران این مـعـدن، چـیـزی فـرات
ـبـکـارانـه ی خـویـش   وعده و وعیدھای ھمیـشـگـی و فـری
تحویل کارگران نداده و آشکارا تحقق ھـمـه ی خـواسـت و  
مطالبات کارگران و رفـع مشـکـالت آنـان را مـوکـول بـه  

 درصـد سـھـام  ٥/٢٨ تمکین کارگران به واگـذاری ھـمـان  
عوامل سرمـایـه بـا  .  شرکت، به بخش خصوصی نموده است 

نزدیک شدن پایان مھلت در نـظـر گـرفـتـه شـده از جـانـب  
کارگران برای دولت، یگان ویژه ی را ظاھرا  برای جنگیـدن  
با کارگران و خانواده ھای آنـان وارد شـھـر بـافـق نـمـوده و  

ـبـت     ١٨ نیروی انتظامی نیز در ھمین روز ھاتعقیب و مـراق
نفر از کارگران حق طلب و شریـف ایـن شـرکـت را کـه از  
جانب مدیران و کارفرمای شرکت علیه آنان شـکـایـت شـده  

 نفر از آن ھا را نیز در محـل ھـای  ٩ بود را شدت بخشید و  
مختلف، از جمله خانه ھای آن ھا بـازداشـت کـرد و مـورد  

بقیه آنان ھم صرفا  با حـمـایـت  .  بازپرسی و بازجویی قرار داد 
ـر نشـده   خود کارگران و خانواده ھای آنان تا کنون دسـتـگـی

عوامل سرمایه ھمچنین به دستور شورای به اصـطـالح  .  اند 

ـری   تأمین استان و البته شکایت کارفرما حتی از دسـتـگـی
کـه   «حسین تشکری   »یکی از کارگران این معدن با نام  

ـیـز مـی بـاشـد ابـا   در عین حال رئیس شورای شھر بافـق ن
ـیـل  .  نکرده اند  آنان این نماینده شـورای شـھـر را بـه ایـن دل

مـعـدن سـنـگ آھـن  : "  بازداشت کرده اند که گفته است  
ھا به قصـد    مرکزی بافق صددرصد دولتی است و این حرف 

ـرای واگـذاری کـامـل مـعـدن بـه بـخـش   زمینـه سـازی ب
ـتـی  ".  شوند   خصوصی بیان می  آری مدیران و مـقـامـات دول

و امـا در آن طـرف ایـن  .  ظاھرا  شمشیر را از رو بسته انـد 
ـر   ـیـز غـوغـایـی ب کارزار و در میان کارگران و مردم شھر ن

ـر از کـارگـران ایـن مـعـدن،  ٩ پس از دستگیری  .  پاست  ـف  ن
خانوادھای کارگران در اعتراض به بازداشت آنان در مـقـابـل  

ایـن خـانـواده ھـا در بـعـداز  . دفتر مدیر عامل تجمع نمودند 
 «مـحـمـد جـواد عسـکـری   »ظھر روز شنبه، زمانی که  

ھا وعده داد کـه    مدیرعامل شرکت با حضور در جمع خانواده 
ـیـب،  ١٨ با اعالم رضایت از   ـق  کارگر بازداشتی و تـحـت تـع

زمینه منع تعقیب و آزادی کارگران بازداشت شده را فـراھـم  
کند، به ھمراه مدیرعامل بـه طـرف فـرمـانـداری بـافـق    می 

بـا طـوالنـی  .  حرکت کردند و در مقابل آن تحصـن نـمـودنـد 
 کارگر و در ھشتمیـن روز از دور دوم  ٩ شدن بازداشت این  

ھای کارگران در اقـدامـی دالورانـه و    این اعتصاب خانواده 
قابل تقدیر ھمچنان به تجمع خـود در مـقـابـل فـرمـانـداری  

ـیـز در ھـمـان جـا بـه صـبـح مـی    ادامه داده و شب  ھا را ن
ـیـز در حـمـایـت از آنـان    گروه .  رسانند  ھای مختلف مـردم ن

 و بـه    ھایی را به دیوار فرمانداری نصب کـرده   پارچه نوشته 
ھا حاضر می شـونـد، تـا آنـان را    تناوب در جمع این خانواده 

کارگران و مـردم شـھـر بـافـق بـا اتـحـاد و  .  ھمراھی کنند 
ھمبستگی خود در این شھر صحـنـه ھـای بـاشـکـوھـی از  
اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگـران را بـه نـمـایـش مـی  

ـیـز نشـان  .  گذارند  این اعتصاب حتی تا ھمین جای کـار ن
ـقـه، اگـر یـک دل و   داد که کارگران به مثابه یـک طـب
ـروی   ـی ـقـاتـی و ن یک زبان باشند و به دانش، آگـاھـی طـب
ـقـه ای   عظیم و متحد خویش اتکا نمایند؛ اگر بـا ھـم طـب
ھای خود در دیگر مراکز کار و تولید ارتباط داشـتـه و از  
آنان و مردم تحت ستم و اسثمار یاری بخواھند و نظر آنان را  
به حقانیت و سالمت راه خویش جلب کنند قادر خواھند بـود  
ـر بسـیـاری از   ـقـاتـی ب در سایه این اتحاد و ھمبستگی طـب
مشکالت و موانعی که سرمـایـه و ایـادی آن در مـقـابـل  
ـنـد و عـوامـل   کارگران ایجاد کرده و مـی کـنـد فـائـق آی
سرمایه را حتی با ھمه ی ترکتازی و قدر قدرتـی اش بـه  

ـنـد  ـقـامـت و پـایـداری  .  عقب نشینی وادار کـن   ٥٠٠٠ اسـت
ـر   کارگر معدن سنگ آھن بافق در دفاع ازھمکاران دستگـی
شده و آنان که در معرض اخراج ودستگیری ھستنـد، فصـل  
ـران را رقـم زده اسـت  . تازه ای در مـبـارزات کـارگـری ای

 روزه کارگران معدن سنگ آھـن  ٣٩ اعتصاب شکوھمند و  
ـرای   بافق در دو ماه پیش و ادامه آن در روزھای اخیر کـه ب
ــان و آزادی   ــرحــق آن ــات ب ــق خــواســت ھــا و مــطــالــب ــحــق ت
ھمکارانشان صورت می گیـرد ھـم اکـنـون بـه نـمـادی از  
وحدت و ھمبستگی طبقاتی کارگران و مردم به جـان آمـده  

کارگران این معدن ھم اکـنـون  .  در این شھر تبدیل شده است 
ـقـه ای   در معرض نگاه و قضاوت خیل عظیمی از ھـم طـب
ـرار دارنـد و   ـران ق ھای خود در سرتاسر ایران و خـارج از ای

آنـان  .  بسیاری از کارگران و مردم چشم به آنان دوخـتـه انـد 

در این روز ھا و لحظات حساس می توانند با تقسیم کار و  
فرستادن نمایندگان و حتی نامه ھایی سرگشاده بـه دیـگـر  
مراکز کار و تولید و به ویژه معادن کشور، از جمله مـعـدن  
چادرملو در ھمسایگی خود، از آن کارگران برای ادامه راه  

کـاری کـه  .  و موفقیت در این اعتصاب یـاری بـخـواھـنـد 
کارگران این معدن به ھنگام اعتصاب کارگران چـادرمـلـو،  

ـرای  . در حمایت از آنان انجام داده اند  کمیته ھـمـاھـنـگـی ب
کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری ضـمـن مـحـکـوم  
ـتـی و   ـی کردن تمامی اقدامات سرکوب گرانه مقامات امـن
ـر   ـقـابـال  ارج نـھـادن ب انتظامی استان و شھرستان بافق و مـت
پیگیری کـارگـران ایـن مـعـدن در حـمـایـت از ھـمـکـاران  
ـبـانـی از   ـی دستگیر شده و تحت تعقیب خود و ھمچنین پشـت
تمامی خواست ھا و مطالبات کارگران اعتصابی، ھم صـدا  

 ھزار کارگر این معدن و خـانـواده ھـای آنـان  ٥ و ھمگام با  
ـیـد و شـرط کـارگــران   ــدون ق خـواسـتـار آزادی فـوری و ب
دستگیر شده و منع تعقیب دیگر کارگران این معدن بـوده و  
ـروزی   ـی در حد توان و به ھر شکل ممکن برای موفقیت و پ

کمیته ھماھنگی ھمچنین  .  این کارگران تالش خواھد کرد 
ـیـد ، بـه   به سھم خود از کارگران دیگر مراکز کـار و تـول
ویژه از کارگران مـعـادن و در صـدر آن کـارگـران مـعـدن  
ـقـه   چادرملو می خواھد که در اسرع وقت به یاری ھـم طـب
ـرخـیـزنـد و از   ای ھای خود در معدن سنگ آھـن بـافـق ب
خواست ھا و مطالبات برحق آنان که در واقع خواست ھـا و  
ـیـز   مطالبات بخش ھای وسیـعـی از خـود ایـن کـارگـران ن

حمایت و پشتیبانی شـمـا  .  ھست حمایت و پشتیبانی کنند  
کارگران به طور قطع از تنگناھا و فشارھایی که صاحبـان  
ـرای   سرمایه و گماشتگان آن در معدن سنگ آھـن بـافـق ب
کارگران ایجاد کرده و می کنند خواھد کاست و موفقیـت  
. و پیروزی را به اردوی کارگران این شـرکـت خـواھـد آورد 

ـروز   ـی ـقـاتـی پ سرمایه و حامیان آن اگر در ایـن کـارزار طـب
شوند به طور قطع در نوبت بعدی به سـراغ شـمـا در دیـگـر  

ـیـت و  .  معادن و کارخانه ھا خواھنـد آمـد  ـق بـا امـیـد مـوف
پیروزی برای کارگران معدن سنگ آھن بافق و بـا آرزوی  

زنده بـاد  !  ھمدلی و ھمراھی بیش ترکارگران درسرتاسرجھان  
ـتـه ھـمـاھـنـگـی   اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران کمی

 / ٦  / ٤ برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری  
 ١٣٩٣ 

وبسایت سندیکای کارگران شرکت 
واحداتوبوسرانی تھران وحومه؛  ای کاش 
اقدام علیه امنیت کارگران ھم اقدام علیه 

 ! امنیت نظام محسوب می شد
ـیـسـت تـن از   ـری حـدود ب پس از ضرب و شتـم و دسـتـگـی
ــدگــان زحــمــت کـش شــرکــت واحــد در روز جــھــانــی   ـن ران
ـبـاس   کارگرامسال ،درپایانه و میدان آزادی توسط عوامـل ل
شخصی بی نام و نشان تحت فرمان پلیس امنیت  نـاجـا ،و  
آزادی بی قید و شرط ایـن کـارگـران پـس ازحـدود ھشـت  
ساعت بازداشت، پانزده تن از دستگیر شدگان با راھـنـمـایـی  
کارشناسان دادگستری علیه نقض امنیت وحـقـوق خـویـش،  
ـیـت بـه   ـیـس امـن از عوامل لباس شخصی بی نام و نشان پل

ـردنـد  ـتـه  .  سازمان قضایی نیروھای مسلح شکایت ب ـب کـه ال
این دادخواھی کارگران مظلوم حکایتی دارداز آن حـکـایـت  

ـیـکـه ثـابـت شـده،  !  ھا که می دانید  در مرحله اول در حـال
ـیـت   ـیـس امـن ـل ماموران لباس شخصی ضارب از دستگـاه پ



 27 ٣٢٧شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـرای    بوده و نام و نشان این دستگاه پلیسـی و مـامـورانـش ب
اما پیوسته  .  مقامات قضایی کامال شناخته شده می باشد 

از کارگران شاکی، نام و نشان ماموران لباس شـخـصـی را  
ـرونـده ھـا ھـر کـدام  .  جویا می شدنـد  بـه ھـر روی ،ایـن پ

تاکنون سرنوشتی عجیب ولی باور کـردنـی بـه شـرح آتـی  
تعدادی از این پرونده ھـا سـر از دادسـرای    -١ .  پیدا کردند 

اوین درآورده و تعدادی دیگر از دادسـرای خـیـابـان آزادی و  
ـروھـای   ـی چند تای دیگر ھم در ھـمـان سـازمـان قضـایـی ن
ـرار دارد بـا   ـیـت ق مسلح که تقریبا در ھمسایگی پلیس امن

ــاب  ــدون شــت در دســت بــررســی قضــائــی ،در  !  آرامـش و ب
ـرنـد  ـرونـده آقـای وحـیـد    -٢ .  انتظاررسیدگـی بسـر مـی ب پ

فریدونی از رانندگان سـامـانـه یـک اتـوبـوسـرانـی کـه در  
دادسرای اوین مورد رسیدگی قرار گرفته ، پس از رفـت و  
آمدی چند و بعضی پرسش ھاو رفتارھای دلـھـره آمـیـز بـا  
وی، به بھانه معلوم نبودن اسـم و رسـم و عـدم شـنـاسـایـی  
ـیـت فـعـال سـرنـوشـت   ـیـس امـن ـل مامـوران تـحـت فـرمـان پ

ـنـده    -٣ .  نامشخصی دارد  پرونده آقای علیرضـا تـوسـلـی ران
شاغل در سامانه پنج نیز در دادسرای اوین بـا ھـمـان روش  
قبلی مورد رسیدگی قرار گرفته وباز ھم به بـھـانـه مـعـلـوم  
نبودن اسم و رسم و عدم شناسایی ماموران لباس شـخـصـی،  

بـه  !  آقای علیرضا توسلی را با راھنمـایـی و ارشـاد خـاص 
پس گرفتن شکایت تشویق کرده و این پرونده ھـم ھـمـچـون  

ـیـدا کـرده اسـت   -٤ .  پرونده قبلی سرنوشت نا مشـخـصـی پ
ـبـار، سـیـد   ـنـی ت پرونده ھای رانندگان آقایان محـسـن حسـی
رسول طالب مقدم و عـلـی  پـور کـرمـی از سـامـانـه نـه  
اتوبوسرانی در دادسرای ناحـیـه ده واقـع در خـیـابـان آزادی  
. نزدیک وزارت کار مفتوح و در دسـت رسـیـدگـی اسـت 

خوشبختانه این دادسرا از شرایط ترسناک دادسرای اوین بـه  
دور بوده و دل شوره وکورباش و دور بـاش ھـای آنـچـنـانـی  

ـبـا از  .  ندارد  ـری ـق اما  روندرسیدگی به شکایـت کـارگـران ت
در اینجـا ھـم  .  ھمان الگوی دادسرای اوین پیروی می کند 

مـامـوران  .  بھانه تراشی کرده و به شاکیان گفته  شده اسـت 
ـری افـراد   پلیس امنیت مورد شکایت، دستور کلی دستـگـی
را داشته اند ولیکن چون نام ماموران را درشـکـایـت نـامـه  
معرفی نکرده اید ،آنھا برای ما ناشناس بوده و نام آنـھـا را  

ـریـد  ! نمی دانیم  بنابر این بھتر است شکایت خود را پس بـگـی
و تلویـحـا اشـاره نـمـودنـد  !  و خود تان را دچار دردسر نکنید 

با توجه به رونـد ایـن دادرسـی  ! انگشت در النه زنبور نکنید 
ـنـد ای   قضائی مالل آور ،کارگران شاکی با خود می گوی
ـم   کاش اقدام علیه امنیت کارگران ستم دیده ،ھمچـون جـرائ
ـرق و بـاد شـامـل   ـیـت نـظـام بـه سـرعـت ب اقدام علیه امـن

حـال  .  رسیدگی وصدور حکم محکومیت قرار مـی گـرفـت 
ـم دیـده   با ھمه ی این ناروایی ھای ذکر شده کارگـران سـت
ـبـی چـاره دیـگـری   جز پی گیری و دادخواھی و حـق طـل

 !برای خود نیافته و به این راه ادامه می دھند 
این اولین بار نیست كه پاسخ اعتـراض بـه حـق كـارگـران و  

.  شـود   زحمتكشان با بازداشت و زندانی كـردن آنـان داده مـی 
 نفر از كارگران معتـرض بـا شـكـایـت  ١٨ پس از دستگیری  

كارفرما ، كارگران معدن بـافـق كـه بـه خصـوصـی سـازی  
ـر شـدنـد   معدن اعتراض داشتند در اعتراضات خود مصمـم  . ت

ـراضـات وسـیـع  ــه    اعـت تــر و خـواسـت آزادی كـارگـران ھـم ب
ھـای كـارگـران    خـانـواده .  ھای كارگران اضـافـه شـد   خواسته 

ـتـظـامـی و  .  زندانی نیز به تظاھركنندگان پیوستند  نیـروی ان

ی سركوب برای تھدید كارگران در مـحـل حضـور    گارد ویژه 
اما عزم راسخ كارگران برای آزادی ھمكارانشـان  .  پیدا كردند 

ھایشان به كارفرما  درانتھا منـجـر بـه آن    و قبوالندن خواسته 
شد كه كارفرما اعالم کرد که از شکایت خود صـرف نـظـر  

امـا  .  کرده و رضایت داده تا كارگران بازداشتـی آزاد شـونـد 
ـرنـد  . ھـنـوز تـعـدادی از آنـان در بـازداشـت بـه سـر مـی ب

ـیـان سـال در ایـن مـعـدن كـار كـرده  و   كارگرانی كه سـال
اند، بـا آگـاھـی از    سودھای كالن به كارفرما و دولت رسانده 

ـراض خـود   غارت اموال مردم به نام خصوصی سازی،  اعـت
را به این امر اعالم كرده و حـدود چـنـد مـاه اسـت كـه بـا  

ـنـد  ـر ھسـت ـنـج ھـزار  .  كارفرما و پلیس ضد شـورش درگـی پ
اند كـه    كارگر ھمراه با خانواده ھایشان اكنون به این امر واقف 

سازی این معدن تمام سوابق كاری آنان را از میـان    خصوصی 
ـرای   ـرو سـیـه روزی ب ـیـكـاری و فـق برده و معنـائـی جـز ب

آنان با درك این مساله، در  .  كارگران و خانواده ھایشان ندارد 
ـقـت بـه حـراج گـذاردن   ـی برابر خصـوصـی سـازی و در حـق

بر ھمه كـارگـران  . اند     شان اگاھانه به مقابله برخواسته   زندگی 
و فعاالن كارگری است تا از مبارزات آنان حـمـایـت كـرده و  
ـنـده كـارگـران، دسـت از   دولت را وادار كنند تا با توجه به آی

گیری در باره ایـن مـعـدن    غارت اموال مردم بردارد و تصمیم 
ـنـد بـا اداره   ـتـوان را به نمایندگان كارگران واگذارد  تا آنان ب

ما خـواھـان آزادی  .  صحیح آن، آینده كارگران را تامین كنند 
ـیـان    بی  قید و شرط این کارگـران زنـدانـی و تـمـامـی زنـدان

ـرای تـمـامـی فـعـاالن   كارگری وسیاسی و تامین امنیـت ب
ـم  ـی کـانـون  ..  اجتماعی و رعایت حقـوق انسـانـی آنـان ھسـت
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 اخبار بین المللی
 

 ١٩٠آمار کشته شدگان از مرز  -سوریه 
  گذشت ھزار تن

ـر از  ١٩١ بیش از  .  قتل عام در سوریه ادامه دارد  ـف  ھـزار ن
این ارقـام بـه تـازگـی از  .  آغاز این مناقشه کشته شده اند 

ـیـق شـده   سوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان مـلـل تـدق
با این حال ممکن است قربانیان جدید محسـوب نشـده  . است 
 نفر از کشته شدگان کودک بـوده  ٨٨٠٠ دست کم  .  باشند 

اما نظیر ھمین آمار وحشتنـاک، بـایـد گـفـت کـه بـا  . اند 
گذشت سه سال و نیم از آغاز جنگ، سوریـه بـه کشـوری  

ـم  .  با بیشترین جمعیت آواره تبدیل شده است  ـی بیـش از دو ون
میلیون سوری به عنوان پناھنـده در کشـورھـای ھـمـسـایـه  
ثبت نام و شش و نیم میلیون نفر در داخل کشور جا بـه جـا  

ـلـی را در  .  شده اند  ـیـن الـمـل سازمان ملل متحد جـامـعـه ب
استراتژی خود برای مقابله با این فاجعه انسـانـی نـامـوفـق  

سخنگـوی حـقـوق بشـر سـازمـان مـلـل مـی  .  دانسته است 
قاتالن، خرابکاران و شـکـنـجـه گـران در سـوریـه بـه  :  گوید 

ـر   خاطر فلج شدن جامعه بین المللی قدرتمند تر و گستـاخ ت
دالیل جدی وجود دارد که جرایم جنگی و جنـایـت  .  شده اند 

ـیـت از مـجـازات، بـارھـا بـه وقـوع   علیه بشریت، با مصـون
، زمـانـی کـه سـالح  ٢٠١٣ در تـابسـتـان  .   پیوستـه اسـت 

ـم دمشـق   شیمیائی علیه شھروندان به کار رفت، غـرب، رژی

ـلـی تـھـدیـد کـرد  امـا  .  را به مجازات توسط اقدام بین الـمـل
ـلـی   ھشدارھای شفاھی به عمل در نیامد و فشار بیـن الـمـل
در سپتامبر گذشته به توافقی در جـھـت نـابـودی زرادخـانـه  

ھرچند این روند چند روز قبل تـکـمـیـل  .  شیمیایی انجامید 
شد اما درباره متعھد ماندن بشار اسد به نابودی کامل ایـن  

 .سالح ھا تردید وجود دارد 
 

اعتراض دانشجویان به سیستم  -شیلی 
 آموزشی

ـنـجـشـبـه    ٣٠ (  اوت  ٢١ ھزاران دانشجو و دانش آمـوز روز پ
ـلـی دسـت بـه تـظـاھـرات  ) مرداد  در سانتیاگو، پایتخت شـی
این تظاھرات که در اعتراض به روند اصالحات نـظـام  .  زدند 

ـیـس و   ـل ـیـن پ ـری ب ـرگـزار شـد، بـه درگـی آموزشی دولت ب
ـیـس سـنـگ  .  تظاھرکنندگان انجامید  معترضان به سوی پل

ـیـز بـا گـاز  .  و بطری پرتاب می کردند  ـیـس ن در مقابل، پل
ـراکـنـده مـی   اشک آور و ماشین ھای آب پاش آنـھـا را پ

ـنـدگـان آن،  .  کرد  تظاھرکنندگان که به ادعای برگـزار کـن
ـرشـمـردن   «مـبـھـم » ھزار تن می رسید، با  ٨٠ تعدادشان به   ب

اصالحات آموزشی مورد نظر دولت، خواھان شـفـاف سـازی  
و مشارکت بیشتر خـود در رونـد اصـالحـات و مـذاکـرات  

در ماه مه سال جاری مـیـشـل بـاچـلـه،  .  مربوط به آن شدند 
ـرات در نـظـام   ـی ـی رئیس جمھوری شیلی با ھدف ایـجـاد تـغ
آموزشی بازمانده از دیکتاتوری این کشور الیحه ای را بـه  
ـر شـیـوه   ـی ـی پارلمان فرستاد که در آن مواردی از جـمـلـه تـغ
ھای تامین منابع مالی مـدارس و پـایـان دادن بـه یـارانـه  

مخالفـان اصـالحـات نـظـام  .  ھای دولتی گنجانده شده است 
ـنـد دولـت بـایـد کـمـک ھـای مـالـی   آموزشی می گـوی
ـرسـی بـه   بیشتری به امر تحصیل اخـتـصـاص دھـد و دسـت
ـیـار بـخـش خصـوصـی   مراکز آموزشی را که اغلب در اخت

 .است برای ھم  قشرھای جامعه ممکن سازد 
 

اعتصاب کارگران شرکت خودرو  -کره 
 سازی ھیوندای و کیا

کارگران دو شرکت بزرگ خودروسازی کـره جـنـوبـی روز  
با برپـایـی اعـتـصـاب خـواسـتـار  )   مرداد ٣١ ( اوت  ٢٢ جمعه 

کـارگـران شـرکـت ھـای  .   افزایش دستمزدھای خود شدنـد 
ـراض بـه   خودروسازی ھیوندای موتور و کیا موتورز در اعـت
پایین بودن دستمزدھایشان به مدت چھـار سـاعـت دسـت از  

سـخـنـگـوی اتـحـادیـه کـارگـران شـرکـت  .   کار کشیـدنـد 
ـرای افـزایـش   ھیوندای موتور اعالم کرد ھفده دور گفتگو ب
ـیـجـه   ـت دستمزد کارگران که در دو ماه گذشته برگزار شد ن

وی افـزود  .   ای نداشته و ھیچ توافقی حاصل نشده اسـت 
گفتگوھا درباره اینکه پـاداش ھـای کـارگـران بـه عـنـوان  
بخشی از حقوق آنھا لحاظ شود بـا بـن بسـت مـواجـه شـده  

ـیـن اعـالم  .   است  اتحادیه کارگران شرکت ھیوندای ھمـچـن
ـتـه   کرد کارگران این شرکت از اضافه کـاری در آخـر ھـف

به گزارش خبرگـزاری فـرانسـه از  .   خودداری خواھند کرد 
سئول، این اعتصاب برای شرکت ھیوندای و کـیـا مـوتـورز  

 .   میلیون دالر زیان مالی در بر خواھد داشت ٦٤ حدود  
 

اعتصاب پرقدرت معلمان با خواست  -اردن 
 افزایش دستمزد

ھمزمان با آغاز سـال نـو  )   شھریور ٢ ( اوت  ٢٤     روز یکشنبه 
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ـم وارد  ١٤٠  اعتصاب پر قدرت بیش از    تحصیلی   ھزار مـعـل
ـیـه مـدارس   ھفتمین روز خود شد و باعث تعطیل مانـدن کـل

ـلـمـان مـی . در سراسر کشور شد   مـاه  ٨ گـویـد    اتحادیه مـع
 جـز    مذاکره ھیچ نتیجه ملمـوسـی نـداشـتـه و آنـھـا راھـی 

معلمان خواھان افـزایـش  .   نمانده است   اعتصاب برایشان باقی 
ـنـد    درصد دستمـزد ظـرف سـه ٥٠  ـنـده ھسـت ریـس  .   سـال آی

مـا  :  گـویـد   اتحادیه معلمان خـطـاب بـه دانـش آمـوزان مـی 
میخواستیم روز اول بازگشایـی مـدارس را در کـالـسـھـای  

 رفتار ستیزه جـویـانـه    مدرسه به شما خوش آمد بگوییم، ولی 
ھای مشروح ما مـانـع از    و تھاجمی دولت در مقابل خواسته 

ـم   این شد که ما در کـالس  وی  .  ھـای درس حـاضـر شـوی
برای دفاع از مطالبتمان دست بـه اعـتـصـاب  :  ادامه میدھد 

 .کنید   زده ایم و میدانیم که شما ھم ما را درک می 
 

 خبرھای کوتاه
  ٧ بیش از  )   شھریور ٢ (  اوت  ٢٤ روز چھارشنبه    -ماکائو  

ھای ماکائو در اعتراض به پاییـن بـودن    ھزار کارگر کازینو 
ـنـدان در سـطـح شـھـر    دستمزد  ھا دست به راھپیمایی و راه ب

.  درصد اضافه دستمزد ھستنـد ١٠ آنھا خواھان حداقل  . زدند 
ماکائو بخشی از کشور چین است و بزرگتریـن قـمـارخـانـه  

 .جھان به شمار میرود 
 

ـران روز    - ھزار کارگر کارخانه نساجی مصـر  ٢   -مصر   ای
ـبـه   ـرار بـود  .   اوت دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد ١٩ پنجشن ق

کارگران در ماه ژوئن پاداش و افـزایـش دسـتـمـزد دریـافـت  
ـری     با وجود گذشت چند ماه از پرداختی   بکنند ولی  ھـا خـب
سال در حال اتـمـام  :  گوید    از کارگران می   یکی .  نشده است 

ـرداخـتـه   ـپ است و ما ھنوز شھریه مدرسه کودکان مـان را ن
 .ایم 
 

ـیـل    -اسراییل   ـفـا بـدل ماموران نجات غریق در سـواحـل حـی
 اوت دست به اعتـصـاب  ٢٢ ھا روز جمعه    اختالف در پرداخت 

ــن  .  زدنـد  ـی ـرار اسـت مـذاکـرات ب ـبـال ایـن اعـتـصــاب ق بـدن
ـرگـزار   نمایندگان کارگران و نمایندگان وزارت امور مالـی ب

ـرای شـنـا بـه    دولت اعالم کرده کـه کسـانـی .  شود   کـه ب
ـنـد و دولـت   ساحل میروند خودشان مسول جان خودشان ھست

 . بدلیل اعتصاب ھیچ مسئولیتی را نمیپذیرد 
 

 اوت  ٢٥ کارمندان بانک استاندارد روز دوشنبه     -زیمبابوه  
 درصد افزایش دستمزد دست بـه  ١٠ با خواست  )   شھریور ٣ ( 

ھای دیگر آنھا شامل کمک ھزینـه    خواست .  اعتصاب زدند 
در حـال  .   درمانی بابت فرزندانشان میـشـود    و بیمه   تحصیلی 

 دالر اسـت کـه  ٦٢٦ حاضر دستمزد این کارمندان مـعـادل  
 . دالر در ماه ھستند ٧٠٠ آنھا خواھان افزایش دستمزد تا  

 
ـنـاھـنـدگـان     -ایتالیا   بر اساس آمار کمیسـاریـای عـالـی پ

 ھـزار  ٢ سازمان ملل، طـی سـال جـاری مـیـالدی، حـدود  
ـیـان از  .  پناھجو در دریای مدیترانه غرق شدنـد  ـربـان ـر ق اکـث

ساکنان کشورھای جنگ زده در آفریقا و خاورمیانه بـودنـد  
. وارد اروپـا شـونـد "  غیرقانـونـی  "که سعی داشتند به طور  

ـیـش از یـکـصـد  ٢٠١٤ گارد ساحلی ایتالیا گفته در سال    ب
 .ھزار پناھجو از طریق دریا وارد خاک این کشور شدند 

ھای محلـی جـمـھـوری    رسانه   -جمھوری آفریقای مرکزی  
گزارش کـردنـد  )   مرداد ٣١ ( اوت  ٢٢ آفریقای مرکزی روز  

کـم    بر اثر ریزش یک معدن طال در شمال این کشور، دسـت 
ایـن مـعـدن طـال در  .   نفر جان خـود را از دسـت دادنـد ٢٥ 

 کیلومتری شھر بامباری در شـمـال ایـن کشـور  ٤٠ فاصله  
ـروز ایـن حـادثـه   ـنـه عـلـت ب قرار داشته و تحقیقات در زمـی

 .ھمچنان ادامه دارد 
 

ھا در بندر ھد لند استرالیا کـه     کش   خدمه یدک  -استرالیا  
ترین بندر سنگ آھن جھان است، تھـدیـد کـردنـد در    بزرگ 

صورت افزایش نیافتن دستمزد و بھبود شرایط کار دست بـه  
ـتـون    اچ پی   طبق اعالم بی .  اعتصاب خواھند زد  ـی ـل ـی غـول  ( ب

، مـعـدنـکـاران سـنـگ  ) استرالیایی -معدن کاری بریتانیایی 
آھن استرالیا در صورت وقوع این اعتصاب مجمـوعـا روزانـه  

ایـن  .   میلیون دالر به استرالیا ضرر وارد خـواھـنـد کـرد ١٠٠ 
ـیـا را صـادر مـی  ـرال کـنـد و    بندر نیمی از سنگ آھن اسـت

ـیـارد دالر  ٧٦ رود میزان صادراتش به    انتظار می  ـل  و نیـم مـی
 . برسد ٢٠١٥ در سال منتھی به ژوئن  

 
 

 


