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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ می ٠١

 ! تجمع کارگری٣٠٠٠ساالنه حدود 
  )٢٠١۵ یبه مناسبت اول ماه م(

   
 مقدمه

ن دستمزدھا و گرانی و ئين مطلب ضمن اشاره به سطح پارو، ھدف اي از اين.  را در پيش رو داريم ٢٠١۵ یاول ماه م

پرداخته؛ يعنی نگاھی به اعتصاب طوالنی   ١٣٩٣تورم کمرشکن، به بررسی سه حرکت بزرگ کارگری در سال 

، اعتصاب و اعتراض معلمان و »اعتصاب کارگران معادن چادرملو اردکان«، »آھن بافق کارگران معدن سنگ«

  .ھاست جارب آنبندی دستاوردھا و ت جمع

داری اسالمی ايران و سانسور شديد آن، مانع دسترسی به اطالعات دقيق از  ھای حکومت سرمايه اھداف و سياست

رو، ھيچ آمار دقيقی از تعداد واقعی  ھای اعتراضی مردمی و اعتصاب ھای کارگری است از اين جمله درباره حرکت

گوی وزارت  سخن» حسينعلی اميری«سابقه  ا در يک اعتراف کمام. ھا در دست نيست ھای اعتراضی و اعتصاب حرکت

 تجمع ٣٠٠٠تجمعات برای مطالبه حقوق و مزايا اگر بگويم ساالنه حدود «: کشور حکومت اسالمی، گفته است

ام اما اين اجتماعات نبايد به امنيت کشور خدشه  شود، اغراق نکرده کارگری از اين قبيل در سطح کشور برگزار می

روزنامه حکومتی ( ».ما ھم نبايد راضی شويم که در پوشش اين اجتماعات امنيت کشور مخدوش شود. کندوارد 

  ).١٣٩٣ ]عقرب[ آبان٢۶مردمساالری، 

در فاصله اول ماه مه گذشته تاکنون، بسياری از کارگران در اعتراض به تعويق پرداخت حقوق خود بارھا دست به 

کارگران فرش باستان يزد، کارگران فوالد و چدن دورود، کارگران پااليشگاه ن به توا ھا می تجمع زدند که از جمله آن

، اعتصاب )آبفا( »اداره آب و فاضالب اھواز«آبادان، تجمع کارگران واگن پارس اراک، تجمع کارگران پيمانکاری 

 صورت ٩٣ که در سال  استئیھا ھای اعتراضی کارگران معادن تنھا چند نمونه از اعتراض کارگران گيالنا و تجمع

  .گرفته است

 اجتماعی و بيمه سالمت مقابل مجلس از ديگر تأمينتجمع بازنشستگان، در اعتراض به ادغام منابع مالی سازمان 

  . بود٩٣ھا در سال  ھای اعتراضی آن اقدام

ختلف کشور؛ تجمع معلمان در شھرھای مبرای نمونه . ، اعتصاب کارگران فزونی داشت٩٣ ماه سال ]حوت[در اسفند

شان دست از کار  ھای در ساوه، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد» نورد لوله صفا« نفر از کارگران کارخانه ٨٠٠

 اعتصاب -؛ کارگران پيمانی آبفای اھواز  تجمع اعتراضی-  تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آبگينه قزوين؛ - کشيدند؛ 

 اعتصاب وتجمع دوباره کارگران - ؛ ضی کارگران کارخانه قند کامياب تجمع اعترا-؛ کارگران شرکت زاگرس جنوبی

 تجمع کارکنان شرکت -؛  کارگران کارخانه فوالد البرز دست به اعتصاب زدند-  ؛پيمانی منطقه عملياتی پارسيان
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؛ ف مرند اعتراضات مداوم صدھا کارگر کارخانه تبريز ک- ؛  تجمع کارگران کارخانه کاغذسازی کارون- ؛ مخابرات آمل

تجمع کارگران  - عسلويه؛ ١۶ و ١۵ دور جديد اعتراض کارگران فازھای -؛  تجمع کارگران شرکت واحد تھران-

 تجمع کارگران - اعتصاب مداوم کارگران معادن زمستان يورت؛ -؛ معدن سنگرود در برابر ساختمان وزارت کار

 تجمع -  تجمع کارگران شرکت عرف ايران؛ - تجمع کارگران کارخانه ساريت؛ -؛ زغال سنگ البرز شرقی معدن

 تجمع اعتراضی - ؛ سازی صدرا در مازندران  اعتصاب کارگران کارخانه کشتی-؛ کارکنان بازنشسته پتروشيمی آبادان

اعتراض ؛ ھای کنتورسازی ايران ھای کارگران در اعتراض واعتصاب کارخانه  حضور خانواده-نان برق؛ کارک

حضورگسترده فرھنگيان در ديوان   -تجمع بازنشستگان فوالد کشور مقابل مجلس؛   -؛ کارگران پايانه مخازن بوشھر

تجمع  -اب کارگران معدن کوشک بافق؛ اعتص -العاده شغل؛  عدالت برای اعتراض به عدم اجرای صحيح امتياز فوق

 -کارکنان شرکت پااليش و پخش خون مقابل مجلس دراعتراض به بالتکيفی پس از واگذاری به بخش خصوصی؛ 

  ...تجمع بازنشستگان فوالد کشور مقابل مجلس و

اين تجمعات در ھا،  در مراکز استان.  اسفند ھزاران معلم در سراسر کشور دست به تجمع اعتراضی زدند٢۴در روز 

  .ھا نبوده است اما اين کنش اعتراضی تنھا محدود به مراکز استان. مقابل استانداری ھا انجام شده است

رو نشد و حتی معوقات معلمان پرداخت  پس از آن که تجمع دھم اسفند معلمان با پاسخ مناسب مجلس و دولت روبه

 برای .ای در سراسر کشور شکل گرفت  تجمعات گستردهنگرديد، در روزھای بيست و سوم و بيست و چھارم اسفند

 .ھای شيراز، کرمانشاه، چھارمحال و بختياری، لرستان و يزد اشاره کرد توان به استان نمونه می

خواستار افزايش بودجه آموزشی جھت افزايش حقوق پايه معلمان و کاھش تبعيض  کنندگان در وھله نخست، تجمع

 .باقی کارمندان دولت ھستندميان دريافتی فرھنگيان با 

 اجتماعی و ديگر تأمينکارگران عالوه بر تجمع در مقابل مجلس ارتجاعی و ضدکارگری، وزارت کار، سازمان 

ھا يا چند  ھا برگزار کردند و حتی برای ساعت ھا و کارگاه ھای زيادی ھم در کارخانه نھادھای دولتی در اين سال، تجمع

 .تاران و معلمان دست به اعتصاب و اعتراض زدند پرس.روز دست از کار کشيدند

 تن نيز ١٢ تن، مرد و ۴٩۴ ماھه امسال، يک ھزار و ٩ فوتی بر اثر حوداث ناشی از کار طی ۵٠۶از يک ھزار و 

 تن از جان باختگان ناشی از حوادث کاری، ۵٣٩اين در حالی است که در مدت مشابه سال قبل يک ھزار و . زن بودند

 .نيز زن بودند تن ٢٠مرد و 

 فوتی بيشترين و ١١٢ و اصفھان با ١٢٠، خراسان رضوی با ٣۶۴ھای تھران با   ماه، استان٩، طی ٩٣سال 

ترين   فوتی کم٩ھای کھکيلويه و بويراحمد با پنج، خراسان شمالی با ھشت و ايالم و خراسان جنوبی ھر کدام با  استان

  .اند آمار تلفات حوادث کار را داشته

 ماھه امسال، سقوط از بلندی با ٩زارش پزشکی قانونی کشور، مطابق آمارھای موجود در حوادث کار براساس گ

 ٢٢/١ترين علت مرگ در حوادث کار را به خود اختصاص داد که پس از آن اصابت جسم سخت با   درصد بيش۵/۴۵

  .ترين داليل مرگ در حوادث کار را در برمی گيرد  درصد بيش١/١۵و برق گرفتگی با 

 ٢٢٨ تن بر اثر برخورد جسم سخت، ٣٣٣ تن به دليل سقوط از بلندی، ۶٨۵ ماھه امسال ٩از کل تلفات حوادث کار 

 تن به دليل ساير موارد جان ١٣٠ تن بر اثر سوختگی و ۵٨ تن به دليل کمبود اکسيژن، ٧٢تن به دليل برق گرفتگی، 

  .اند خود را از دست داده

ھای گذشته با روند رو به رشد مواجه بوده و در فاصله  ه تلفات ناشی از کار در سالگويد ک چنين می اين گزارش، ھم

  .اند  کارگر، جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست داده۴٣٧ ھزار و ١٢، ١٣٩٢ تا ١٣٨٣سال ھای 
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ترين عوامل  عمدهاند و سقوط از بلندی يکی از  ای از قربانيان حوادث کار در صنعت ساختمان شاغل بوده بخش عمده

 .رود مرگ کارگران به شمار می

ھای رسمی اغلب مربوط به کارگرانی است که از بيمه برخوردارند و اين در حالی است که  آمار ارائه شده در گزارش

 شده در حوادث کاری   درصد از کارگران کشته١٠تنھا «به گفته احمد ميدری، از معاونان وزارت کار و رفاه اجتماعی 

 ».اند  بيمه بوده٩٢سال 

اعتراض » عدم رعايت مالحظات ايمنی و تصويب و اجرای قوانين حمايتی«ھای کارگری مستقل، بارھا نسبت به  تشکل

ميرند در رده دوم  اند که پس از آمار تلفات ناشی از تصادف، تعداد کسانی که به خاطر حوادث کار می اند و گفته کرده

شود که ھنگام انجام وظيفه و يا به سبب  نون، حوادث ناشی از کار به اتفاقاتی گفته می بنا بر تعريف قا.گيرد قرار می

  .انجام آن رخ دھد

تر به سمت  تر از گذشته سير نزولی پيدا کرده و ھر چه بيش اقتصاد توليدی و صنعتی ايران ھر روز بيشدر واقع 

داران است و معيشت  حفظ به منافع بازار و سرمايهاش  اقتصاد داللی و مالی در حرکت است، اقتصادی که تنھا دغدغه

اين سير رو به افزايش ھر روزه منجر به تعطيلی . مردم و آينده اقتصاد کشور در آن از ھيچ جايگاھی برخوردار نيست

  .شود ھای اجتماعی در جامعه می ھا و بيکاری روزافزون کارگران و آسيب کارخانه

 و ٩٣ و سه اعتصاب بزرگ کارگری در سال ١٣٩۴دستمزد کارگران برای سای مان درباره  با اين مقدمه، به بحث

  دھيم ھا ادامه می بندی آن جمع

 

   کارگران٩۴دستمزد سال 

ھا اعتصاب کارگری در ايران   حداقل دستمزد کارگران و دهتعيين، با بحث و جدل درباره ١٣٩٣آخرين روزھای سال 

  . و بيکاری، سايه سنگينی بر زيست و زندگی کارگران انداخته استبه پايان رسيد، در حالی که گرانی و تورم

ھا مذاکره ميان نمايندگان دولت، به اصطالح کارگران و کارفرمايان در ايران، ميزان افزايش در  در نھايت پس از ھفته

 ٧١٢ه  ب٩۴ شد تا حداقل دستمزد کارگران در سال تعيين درصد ١٧ خورشيدی، ١٣٩۴حداقل دستمزد برای سال 

 . تومان برسد۴٢۵ھزار و 

ھزينه ماھيانه دھد  ھای ميدانی و مطالعات کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران نشان می نتايج جديدترين بررسی

چنين در  ھم.  تومان افزايش يافته است١٩۴ ھزار و ۶٠٩ ميليون و ٣ نفره کارگری در کشور به ۴يک خانوار 

 ميليون و ٣را به صورت قيمت ھای دولتی کاالھا و اجناس حساب کنيم، ھزينه ھا از صورتی که بخواھيم ھزينه ھا 

در جدول ارائه شده از سوی نمايندگان کارگران، ھزينه مربوط به . تر نخواھد شد  تومان در ماه کم۴٠٨ ھزار و ١٨٣

 نفره در آذرماه ۴نوار طبق محاسبات انجام شده ھزينه خوراکی يک خا. ھا و مسکن باالترين ميزان است خوراکی

 ٢٠١ تومان و ھزينه مربوط به مسکن نيز يک ميليون و ۵٩٧ ھزار و ٢٣امسال به نرخ ھای آزاد يک ميليون و 

 . تومان اعالم شده است۵١٣ھزار و 

 بخش از خوراکی ھا، دخانيات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثيه، بھداشت و ١٢ کلی محاسبات صورت گرفته در  به طور

 حمل و نقل، ارتباطات، امور فرھنگی و تفريحی، تحصيل، رستوران و ھتل و کاالھا و خدمات متفرقه انجام شده درمان،

 درصد، ٨٢/٣٢ درصد، سھم مسکن ٣٨/٢٧سھم خوراکی ھا در سبد ھزينه ھای خانوار کارگری کشور دارای . است

 درصد و کفش و پوشاک نيز ١٣/۵منزل  درصد، خريد اثاثيه ٨٧/٩ درصد، حمل و نقل ٩٨/۶سھم بھداشت و درمان 

آخرين محاسبات صورت گرفته از سوی . تر از ارقام ذکر شده است سھم مابقی اقالم به مراتب کم.  درصد است٩۴/۴

 ٨۶٨ ميليون و ٢کارگران مربوط به وضعيت ھزينه ھای زندگی کارگران در آبان ماه امسال بوده که به نرخ دولتی 
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ھزينه مربوط به خوراک .  تومان اعالم شده بود۶٨٨ ھزار و ٢٩٨ ميليون و ٣نرخ آزاد نيز  تومان و به ۴٢۴ھزار و 

 ۴۴ ھزارتومان و ھزينه مسکن نيز از يک ميليون و ٢٣ ھزارتومان در ماه يک ميليون و ٩٠٣ نفره از ۴يک خانوار 

و تحليل کارگران را طرفدارانه حال اگر اين آمار .  ھزارتومان افزايش يافته است٢٠١ھزارتومان به يک ميليون و 

 مايحتاج اوليه زندگی خود دچار تأمينبدانيم و برپايه خط فقر تحليل کنيم مشاھده ميکنيم بسياری از کارگران برای 

  .ھا ضرورت دارد ھای حمايتی برای آن مشکل ھستند و بسته

دھند قدرت   اقشار جامعه را تشکيل میاز)  ميليون کارگر١١حدود ( ميليون نفر۴٠اگر خانوارھای کارگری که بيش از 

 تأمينبا توجه به آن که . کند تر می رسد و اقتصاد را بحرانی تر به مصرف می خريد نداشته باشند، توليدات داخلی نيز کم

نيروی کار و باال بردن قدرت خريد کارگران به کاھش نرخ بيکاری، رونق توليد، افزايش کيفيت زندگی و رفاه عمومی 

به . کند ھای اجتماعی، حوادث ناشی از کار و اشتغال فضای کار جلوگيری می چنين از افزايش آسيب شود ھم یمنجر م

کنند اين قرارداد شامل  ھای زير ده نفر کارگر و يا فصلی و موقتی کار می ھا کارگر که در کارگاه عالوه اين که ميليون

  .تر از دستمزد رسمی است به اين بخش از کارگران، بسيار پاينبه عبارت ديگر، دستمزد پرداختی . شود ھا نمی حال آن

ھا از نوع قرارداد موقت است آن وقت سخن گفتن از امنيت شغلی آن ھم   درصد قرارداد٩٠شود بيش از  وقتی گفته می

ردادھای سفيد  پديده قرا.رسد در شرايط نابرابری که بين کارگر و کارفرما در بازار کار حاکم است کمی بعيد به نظر می

اند، بيش از پيش شرايط را  امضا نيز که چند سالی است در کشور باب شده و برخی از آن با عنوان سونامی ياد کرده

کارگران از آينده شغلی خود اطالعی ندارند به اين ترتيب کارفرما . برای کاھش امنيت شغلی کارگران فراھم کرده است

اين در حالی ست که در بسياری از مواردی . کند حتی کارگر را از کار برکنار میتواند به را ھر موقع تمايل داشت می

  . که ماھيت کار و يا شغل مورد نظر مستمر و دائم است ھم ما با ازدياد قراردادھای موقت روبرو ھستيم

بحران و مشکالت ھا را دچار  گذارد و خانواده ن بودن حقوق و دستمزد کرامت انسانی را زيرپا میئيبدين ترتيب، پا

شھرھا از داشتن مسکن   درصد کارگران کشور به ويژه ساکنان حاشيه کالن۵٠ھم اکنون بيش از . کند ای می عديده

 .پردازند ھای سنگين مسکن می محرومند و بخش اعظمی از دريافتی خود را بابت اجاره

  

  آھن بافق اعتصاب کارگران معدن سنگ

سازی و  ساله ايران و عراق، مخصوصا پس از فروپاشی شوروی موج خصوصی پس از پايان جنگ خانمانسوز ھشت 

پيش از اين دوره، اقتصاد ايران به طور کلی دولتی بود، اما دھه ھفتاد شمسی و . تقديس بازار آزاد به ايران ھم رسيد

نژاد با  احمدیاين روند در دوره محمود . ھا به بخش خصوصی شروع شد گيری اکبر ھاشمی روند واگذاری با قدرت

و نيز با از لغو )  داشتتأکيدکه بر گسترش مالکيت خصوصی (  قانون اساسی۴۴ای مبنی بر اجرای اصل  فرمان خامنه

  . تشديد شد)  به نام ھدفمندی آن( ای نظام يارانه

 ۵/٧١ که اواخر ارديبھشت بود. تر ادامه داده است را در ابعادی وسيع سازی  دولت روحانی به قدرت رسيد، خصوصی

 درصد ديگر نيز به مزايده گذاشته ۵/٢٨درصد از سھام شرکت معدن بافق به صندوق بازنشستگی فوالد واگذار شد و 

  .سازی شود آھن بافق به طور کامل خصوصی و در فرابورس واگذار شد تا بدين ترتيب معدن سنگ

ترين  ھا سال مھم آھن بافق ده  معدن سنگ. ھزار نفر است۵٠بافق شھرستان کوچکی در استان يزد با جمعيتی حدود 

برای .  ھزار کارگر در آن مشغول به کارند۵کننده مواد اوليه صنعت فوالد و آھن ايران بوده است و حدود  تأمين

 .ترين ثروت زندگی و معاش آنان است اين معدن، مھم) و تقريبا برای ھمه مردم شھر( کارگران معدن سنگ آھن بافق

دو ماه بعد در مرداد و شھريور . ھای خرداد و تير  نيز دست به اعتصاب زدند آھن بافق در ماه نگکارگران معدن س

سازی و نيز دستگيری  ھای اصلی کارگران مبنی بر لغو خصوصی اعتصاب ديگری به دليل عدم توجه به خواسته ،٩٣



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

اما .  دفعه قبل سازماندھی و رھبری نکننداکثر رھبران کارگری را دستگير کردند تا مثل. رھبران کارگری به راه افتاد

 لغو شد  سازی شان عقب نشستند، خصوصی داران و دولت کارگران تسليم نشدند و در اعتصابی طوالنی، نھايتا سرمايه

  . چيان بافق رقم خورد دومين اعتصاب پيروز معدن. و رھبران کارگری آزاد شدند

. ھای اخير است ھای مھم تاريخ کارگری ايران در سال از اعتصابآھن بافق  اعتصاب پيروزمند کارگران معدن سنگ

اين اعتصاب بر .  است١٣۵٧ھای پس از انقالب  ترين اعتصاب اعتصاب چھل روزه کارگران معدن بافق از طوالنی

متمرکز بودند، اعتصابی » اخراج کارگران«يا » دستمزدھای معوقه«ھای اخير که عمدتا روی  ھای سال خالف اعتصاب

  . بود» سازی خصوصی«عليه 

  . شھرك و ناحيه صنعتی استان يزد به بخش خصوصی مطرح شد٨، واگذاری اداره امور ١٣٩٣ ]ثور[ ارديبھشت١٧

 شھرک و ناحيه ٨ھای صنعتی استان يزد اعالم کرد که اداره امور  سيد مسعود عظيمی مديرعامل شركت شھرك

ھای صنعتی يزد،  شھرك«: ھا از اين قرار ھستند امی شرکتاس. صنعتی استان به بخش خصوصی واگذار شده است

 » .جھان آباد ميبد، اردكان، تفت و مھريز و نواحی صنعتی ابركوه، مباركه بافق و ھرات

»  قانون اساسی در سطح شھرك ھای صنعتی۴۴اجرای مناسب اصل «ھا به بخش خصوصی را  او واگذاری اين شرکت

فرصتی مناسب برای «: را در جھت كاھش تصدی گری دولت عنوان كرد و گفتعظيمی، اجرای اين قانون . ناميد

رسانی در  ھا در جھت ارتقاء مديريت و خدمات ھا و برنامه حضور بخش غيردولتی در سطح مديريت و اجرای طرح

  ».آورد شھرك ھا و نواحی صنعتی، فراھم می

) سازی از نظر خصوصی( استان در سطح كشور٣١در بين با اين اقدام، استان يزد در جايگاه اول «: او اضافه کرد که

 ».قرار گرفته است

   ٢٧آھن بافق در روز   ھزار کارگر معدن سنگ۵. کارگران در مقابل واگذاری معدن به بخش خصوصی آرام ننشستند

کار مانده از سھام اين شرکت در فرابورس دست از   درصد باقی۵/٢٨ و در اعتراض به واگذاری ١٣٩٣ارديبھشت 

پس از گذشت يک ھفته، ربيعی وزير کار دولت روحانی، به کارگران وعده داد که اگر چه . کشيدند و اعتصاب کردند

توجه به وعده وزير کار به  اما کارگران بی. شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است اما کارگری اخراج نخواھد شد

ھای پوچ کارفرما و نمايندگان دولت گوش  دند و نه به وعدهآنان نه مرعوب تھديدھای پليسی ش. اعتصاب ادامه دادند

  .دادند

 فرماندار بافق از برگزاری جلسه ای برای بررسی نحوه واگذاری معدن بافق با ئیسيد مھدی طال، ]ثور[ارديبھشت ٣١

ل اطالعات حضور استاندار يزد، اعضای شورای شھر بافق، معاون سياسی، مديرکل حوزه استاندار و نماينده اداره ک

 .خبر داد

در اين جلسه مقرر شد تا شورای شھر بافق پيشنھادات خود را درباره متمم قرارداد واگذاری به فرماندار «: او افزود

 ». بررسی، مصوب و به تھران انعکاس داده شودمسألهاعالم و با حضور مشاورين حقوقی استاندار يزد 

 .قرارداد واگذاری به صندوق بازنشستگی فوالد شده استکرد که استانداری خواستار ارائه  او اعالم 

 نظرات شھرستان و تأمينس جمھور مبنی بر توقف واگذاری برای ئي بر دستور معاون اول رتأکيدفرماندار بافق با 

با توجه به انفال بودن معدن، اين که آيا معدن قابليت واگذاری دارد يا خير نيز ھمزمان در دست «: گويد استان می

 ».پيگيری است

ای با   رفاه اجتماعی دولت شيخ حسن روحانی، در جلسه و وزير تعاون، کار » علی ربيعی« ،١٣٩٣ ]جوزا[سوم خرداد

آھن مرکزی ايران و مديرعامل صندوق  حضور استاندار يزد، اعضای شورای شھر بافق، مديرعامل شرکت سنگ

آھن مرکزی به صندوق حمايت از کارکنان   سھام شرکت سنگ بر اين که واگذاریتأکيدحمايت از کارکنان فوالد با 
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 بيش از ئیزا پنج طرح توسعه با ظرفيت اشتغال«: کند، اعالم کرد وجه امنيت شغلی کارگران را تھديد نمی فوالد به ھيچ

  ».دو ھزار نفر در اين شرکت اجرا خواھد شد

ھای اصلی اين وزارت خانه  آھن را از برنامه ت سنگ امنيت شغلی کارگران به ويژه کارگران شرکتأميناو رياکارانه 

 .اعالم کرد

 ۵ نماينده يزد در مجلس شورای اسالمی، ضمن اعالم اعتصاب حدود ھشتم خرداد، در چھاردھمين روز اعتصاب،

 درصد از سھام معدن ۵/٧١«: سازی معدن گفت در تشريح روند خصوصی آھن بافق ھزار کارگر معترض معدن سنگ

 درصد سھام ۵/٢٨افق به صندوق بازنشستگی فوالد واگذار شده و شرکت فوالد خوزستان با برنده شدن آھن ب سنگ

 ».مانده سھام اين معدن خواھد شد مانده که ھنوز به مرحله قرارداد نرسيده است، صاحب باقی باقی

ھای بسيار محروم بوده و تنھا  انشھرستان بافق از شھرست«: او با اشاره به احتمال اخراج کارگران اين معدن اضافه کرد

سازی شود، با خيل  راه ارتزاق مردم اين شھرستان از راه استخراج معدن است، بنابراين اگر اين معدن خصوصی

 ».رو خواھيم شد بيکاران روبه

 دنبال جلسه نشده و با سفر وی به استان مسائل که ھنوز صورت«ن استان مسؤوالنماينده يزد از مکاتبات وزير کار با 

 .، خبر داد»خواھد شد

گوی شورای اسالمی شھرستان بافق، درباره  سخن» محمد عباسی بافقی«، چھاردھم، در نوزدھمين روز اعتصاب

آھن مرکزی شھرستان بافق در فرابورس به   درصد از سھام شرکت سنگ۵/٢٨اخيرا «: اعتصاب چنين توضيح داد

 ». اين مزايده پيروز شده استمزايده گذاشته شده و شرکت فوالد خوزستان در

س شورای اسالمی شھر بافق وعده حمايت ئي، ر»محمدحسن تشکری «ھفدھم خرداد، در بيست و دومين روز اعتصاب

دھم تا زوايای مخفی  س شورای شھر به مردم قول میئي عنوان ر به«: داد و اعالم کرد از اعتصاب کارگران را 

 ».ی بر نداردگير سازی روشن نشود دست از پی خصوصی

 ئیطال«.  مطالبه صنفی معترضان توسط وزير کار خبر داد١۶سی و يکمين روز اعتصاب، فرماندار بافق از پذيرش 

 مطالبه صنفی معترضان ١۶«ای با حضور وزير کار داشته که   ھفته جلسه٢فرماندار بافق، اعالم کرد که حدود » مقدم

ھا به دنبال  خواھند به سر کار بازگردند اما تعدادی از آن  کارگران میبخشی از«: او ادامه داد» .پذيرفته شده است

 ».ھستند» چيزھای ديگری«

: آھن مرکزی بافق گفت  مديرعامل شرکت سنگتغييرھای کارگران مبنی بر  اطالعی از خواسته فرماندار با اعالم بی

ده ديگری که به دنبال مدير عاملی معدن و  مديرعامل معدن تا به امروز از سوی کارگران طرح نشده است و عتغيير«

 ».زنند  دامن میئیھا نمايندگی مجلس ھستند به چنين حرف

از سفر خارج » جھانگيری«س جمھورئيگيری درباره معدن بافق را منوط به بازگشت معاون اول ر فرماندار تصميم

ھرستان بافق بايد بر اساس قانون حق و حقوق ش«، »اصرار بر واگذاری«کشور دانست و اعالم کرد حتی در صورت 

 ».پرداخت شود، چرا که حيات اين شھرستان در گرو اين معدن است

آھن به   سختی شغل کارگران معدن سنگتأئيدمحيطی شھرستان بافق نيز اشاراتی کرد و ضمن  او به آلودگی زيست

ز ساير نقاط کشور دارد که به دليل وجود تری ا بافق به نسبت جمعيتش، معلوالن بيش«ھا   داد که بر اساس آنئیآمارھا

 ».معادن در اين شھرستان است

آلودگی زيست محيطی معدن در حال مستند سازی است تا مطالبه کارگران مبنی بر «: فرماندار بافق در ادامه گفت

 ».اجرای قانون مشاغل سخت و زيان آور محقق شود
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جلسه دو ھفته پيش، وزير کار و ھيات مديره «ران معدن بر اساس بودن امنيت شغلی کارگ نئي پاتأئيد مقدم، با ئیطال

نه تنھا ھيچ کارگری اخراج نشود بلکه نيروھای «وعده داد که » )خريداران بخش خصوصی( صندوق بازنشستگی فوالد

 ».جديدی نيز استخدام شوند

مه اعتصاب در اعتراض به در مصاحبه با ايلنا، بر ادا» زاده رضا خواجه«يکی از کارگران اعتصابی به نام 

 درصد از سھام معدن به صندوق بازنشستگی ۵/٧١گويند  می«:  وی در ادامه تصريح کرد. کردتأکيدسازی  خصوصی

گونه مدرکی دال بر اين واگذاری تاکنون به کارگران و نمايندگان آنان ارائه  فوالد واگذار شده در حالی که اساسا ھيچ

  ».نشده است

ھای جوار معدنی از جمله   بودجه کارخانهتأميناندازی و  ما برای راه«: ھای کارگران گفت خواستهوی با بيان بقيه 

 ».خواھيم ھا آماده شده است، تضمين می ھای آن آھن و فوالد سازی که زيرساخت ھای فرآوری سنگ کارخانه

 گازکشی در شھرستان بافق اعالم اندازی واحدھای توليدی جديد را فقدان زاده، يکی از مشکالت پيش روی راه خواجه

کارگران معتقدند «: افزود سازی و داليل مخالف کارگران با اين سياست  کند و در باره آثار خصوصی می

آھن و فوالدسازی در بافق است چرا که  اندازی چرخه فرآوری سنگ سازی معدن به معنای پايان راه خصوصی

ھای  ھای جوار معدنی، سنگ اندازی کارخانه  ھستند و به جای راهکارفرمايان بخش خصوصی به دنبال حداکثر سود

 ».دھد ھا انتقال می ھای فوالدسازی ساير استان کند يا به کارخانه آھن استخراجی را صادر می

در حال حاضر، مواد خام استخراج شده از معدن به ذوب آھن اصفھان يا کشورھای خارجی از جمله چين «: وی افزود

 ». و رونق شھرستان خواھد شدئیزا ھای جوار معدنی، موجب اشتغال اندازی کارخانه  در حالی که راهشود صادر می

بار  ترين مطالبات کارگران اعتصابی قلمداد کرده و در توضيح سخت و زيان  مدير عامل را از مھمتغييرزاده،  خواجه

… آھن، مس و رستان که از وجود معادن سنگمحيطی اين شھ خون مردم بافق به دليل آلودگی زيست«: بودن کار گفت

 ».ای که برای انتقال خون به ديگران مناسب نيست شود، آلوده است به گونه ناشی می

در ميان کارگران معدن به دليل آلودگی … ھای قلبی، ريوی، سرطان و بيماری«وی تصريح کرد که با وجود رواج 

 .محروم ھستند» حق اشعه« و » مشاغل سخت و زيان آور«، کارگران ھنوز از مزايای قانونی »زيست محيطی

اين جاده بدليل رفت «: ماندن نيمی از آن اشاره کرده و گفت بانده باقی و تک» يزد-جاده بافق«چنين به خطرناکی  وی، ھم

 ».برند، بسيار خطرناک است ھای آھن استخراج شده از معدن را به يزد می  که سنگئیھا و آمد باالی تريلی

اند چرا که کارفرمای  سازی معدن نگران زاده، کارگران از تعديل نيرو و کاھش دستمزد در پی خصوصی  گفته خواجهبه

 .تر است يابی به سود بيش بخش خصوصی به دنبال افزايش توليد با ھزينه کمتر به منظور دست

آھن بافق موقت است و  عدن سنگتر قراردادھای کار کارگران م بيش«: وی درباره وضعيت قرادادھای کارگران گفت

 ».شود کار به مشکل بخورند، قراردادشان تمديد نمی اگر اين کارگران با کارفرما يا پيمان

با اشاره به بررسی » محمد عباسی بافقی«گوی شورای اسالمی شھرستان بافق   سخن،نھمين روز اعتصاب و سی

ی اسالمی و نمايندگان شھرستان بافق در کميسيون جمعه، اعضای شورا مطالبات کارگران متحصن با حضور امام

وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه از «: ، گفت) خرداد٢٧به تاريخ ( صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی

 ٢۵ جمھور و مصوبه ھيات دولت در تاريخ  سئيلغو واگذاری سھام معدن به بخش خصوصی با دستور شخصی ر

  ».خبر داد) شتهشنبه ھفته گذ يک( خرداد

جمھور خبری  س ئيھنوز از مصوبه ھيات دولت يا دستور مکتوب ر«به گفته عباسی بافقی، با وجود گذشت يک ھفته، 

 ».نشده است
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او در ادامه به لغو مجدد سفر وزير کار به شھرستان بافق که قرار بوده روز سوم تير در جمع کارگران اعتصابی 

 خرداد برای حضور در جمع ١٢ ذکر است که سفر قبلی وزير کار ربيعی در تاريخ الزم به. کرد حاضر شود، اشاره 

 .کارگران اعتصابی نيز لغو شده بود

گوی شورای اسالمی شھرستان بافق، از تعلل دولت در ابالغ مصوبه لغو واگذاری سھام معدن به بخش خصوصی  سخن

شان کوتاه نيامده و سر   آن که کارگران از پيگيری مطالباتشود دولت به دليل از تھران مخابره می«: انتقاد کرد و گفت

 ».اند، حاضر نيست در مقابل آنان کوتاه بيايد کار خود حاضر نشده

 منظور بررسی لغو واگذاری  جمھور به کشور به س ئيای که قرار بوده پس از بازگشت معاون اول ر او با اشاره به جلسه

جمھور به دليل عدم برگزاری جلسه انتقاد  س ئي، از جھانگيری معاون اول رسھام معدن به بخش خصوصی برگزار شود

 .کرد 

شود،  گوی شورای اسالمی شھرستان بافق اعالم کرد که در حالی که اعتصاب به چھلمين روز آن نزديک می سخن

ھر روز بلندتر اعتمادی ميان کارگران متحصن و دولت  ن دولتی باعث شده است ديوار بیمسؤوالاظھارات متناقض «

 ».از قبل شود

  

 ھزار ۵سازی معدن و پيروزی کارگران، اعتصاب بيش از  با لغو مصوبه خصوصی، ١٣٩٣ ]سرطان[تير چھارم 

 . پذيرفت آھن مرکزی بافق پس از چھل روز پايان  کارگر معدن سنگ

گران متحصن حاضر شد و مصوبه استاندار يزد صبح امروز در جمع کار«: يکی از کارگران در اين باره به ايلنا، گفت

 درصد از سھام معدن سنگ آھن مرکزی بافق به بخش خصوصی را در اختيار ۵/٢٨ھيات دولت مبنی بر لغو واگذاری 

  ».آنان قرار داد

 . روز اعتصاب به اعتراض خود پايان دادند۴٠ترين مطالبه خود بعد از  به گفته وی، کارگران با تحقق مھم

علی «س جمھور و ئي، معاون اول ر»اسحاق جھانگيری«ھای نامه  ور که از محتوای نامهط  آن،١٣٩٣تير  ھفتم

گيری  تصميم«آيد، واگذاری سھام معدن به بخش خصوصی به منظور   بر میئی، وزير امور اقتصادی و دارا»نيا طيب

  .ھای داده شده به پايان اعتصاب کارگران منوط شده است متوقف و تحقق وعده» بھينه

به منظور «ای به استاندار يزد گفته است   تير طی نامه٢، وزير کار در تاريخ »علی ربيعی«ساس اين گزارش، بر ا

 ».گيری بھينه، فعال واگذاری معادن بافق متوقف شده است تصميم

، وزير اقتصاد با لغو موقت واگذاری معدن درباره ادامه »علی طيب نيا«او در اين نامه ضمن اشاره به موافقت 

ھای تعھد شده   شرايط فعلی، فعاليتتغييرکس نخواھد بود و با عدم  ادامه اين شرايط به نفع ھيچ«: اعتصاب چنين نوشت

 ».از سوی اينجانب عملی نخواھد بود

شدند و تالش برای بازداشت  آھن بافق بازداشت   دو تن از رھبران کارگران معدن سنگ،]اسد[اما بيست و ھشتم مرداد

 تن ٢ ھمان شب، اعتصاب کارگران در اعتراض به بازداشت ١٠ساعت . ا مقاومت کارگران ناکام ماند تن ديگر ب١۶

  .شدد شان آغاز  از رفقای

 ھزار کارگر معدن ۵حدود «: يکی از کارگران که در مصاحبه ای با خبرگزاری ايلنا اعالم کردروز دوم اعتصاب، 

از کارگران اين معدن دست از کار » علی صبری«و » ارگراناميرحسين ک«آھن بافق در اعتراض به بازداشت  سنگ

 ».اند کشيده و توليد را متوقف کرده
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س شورای شھر ئي، ر»حسن تشکری«چنين   کارگر ديگر و ھم١۶وی در ادامه به تالش ناکام پليس برای بازداشت 

 کارگر مورد نظر در حال حاضر بين ١۶که کرد   تأکيدوی . کرد اطالعی  داد اما از عنوان اتھام آنان ابراز بی بافق خبر 

 .ھمکارانشان در معدن حضور دارند

» شکايت کارفرما از آنان«علت اقدام پليس برای بازداشت کارگران معدن را » ايلنا«نماينده کارگران در مصاحبه با 

 نفر ١٨  ن معدن بافق از کارگرا٩٣ تير-ايلنا خبر می دھد که کارفرما در پی اعتصاب چھل روزه خرداد. اعالم می کند

س شورای شھر بافق، خود يکی از کارگران شرکت ئير» حسين تشکری«. از کارگران به دادگاه شکايت کرده است

 .آھن بافق است معدن سنگ

آھن و نيز  آھن بافق با حسين تشکری کارگر معدن سنگ جانشين فرمانده نيروی انتظامی يزد با حضور در معدن سنگ

 کارگر شود ١٨ در نتيجه مذاکره پايان اعتصاب مشروط به لغو حکم بازداشت ھر . بافق مذاکره کردس شورای شھرئير

  .و جانشين فرمانده نيروی انتظامی يزد تلويحا با اين خواسته موافقت کرد

 بافق آھن ، با اشاره به سفر ھفته پيش وزير کار ربيعی و بازديدش از معدن سنگ»ايلنا«يکی از کارگر در مصاحبه با 

ای حاصل نشده و سرنوشت مطالبه کارگران مبنی بر توقف خصوصی  از حضور آقای ربيعی در معدن نتيجه » :گفت که

 ».چنان در ابھام قرار دارد سازی معدن ھم

اما موفق به .  تن از کارگران را بازداشت کردند٢عصر ھمين روز، ماموران يگان ويژه پليس در معدن مستقر شدند و 

 . بقيه کارگران نشدندبازداشت 

ای بين  ھمان شب جلسه.شدند عصر يگان ويژه نيروی انتظامی از معدن بافق خارج ام مرداد، روز سوم اعتصاب،  سی

  .ھای کارگران برگزار شدد شورای شھر و فرمانداری بافق در مورد اعتصاب و خواست

ما اميدوار «: ر تشريح مذاکرات به ايلنا گفتای د گوی شورای شھرستان بافق طی مصاحبه سخن» محمد عباسی بافقی«

آميز نيروھای ضد شورش  شان رسيدگی شود، اما در اقدامی تحريک بوديم صدای اعتراض کارگران شنيده و به مطالبات

 ».اند در معدن مستقر شده

 اين است خواسته مردم و شورای شھرستان بافق«: گوی شورای شھرستان بافق، در تشريح اھدف کارگران گفت سخن

افتادگی و محروميت منطقه، به شھرستان   درصد سھام واگذار شده معدن به صندوق بازنشستگی به جبران عقب١۵که 

 » .بافق اختصاص داده شود

ھا صدور قرار منع تعقيب و بازداشت برای ھمه کارگرانی است که با شکايت  يکی از اين خواسته« :افزود چنين  او ھم

  ».اند پيش تحت پيگرد قرار گرفتهکارفرما از دو روز 

ھر چند در حال حاضر نيروھای انتظامی حضور مشھودی در «: عباسی بافقی، در تشريح فضای شھر به ايلنا گفت

 که از چند روز پيش ايجاد شده است اھالی شھر انتظار دارند ئیداخل معدن و شھر بافق ندارند اما به سبب فضا

ھيچ برخوردی پيش نيامده » ھوشياری مردم و ماموران«او اضافه کرد که به دليل » .وضعيت به حالت عادی بازگردد

 .است

زاده نماينده مھريز و موافقت او با  چنين از برگزاری نشست جداگانه شورای شھر بافق با عباس زارع ، ھم»بافقی«

 .ھای کارگران خبر داد خواسته

: درباره اقدامات کارفرما در تقابل با اعتصاب چنين گفت» يلناا«، يکی از کارگران در مصاحبه با روز چھارم اعتصاب

ھای حضور  شنبه به دستور کارفرما کارت از قرار معلوم به منظور شکستن اين حرکت اعتراضی از حوالی ظھر پنج«

يت خود به صورت مکتوب مسؤولھای تحت  آوری شد و سرپرستان موظف شدند تا در قسمت و غياب کارگران جمع

 ».و غياب کارگران را ثبت کنندحضور 
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، با اشاره به بازديد »ايلنا« با ئینماينده بافق در مجلس شورای اسالمی، طی گفتگو» زاده عباس زارع دخيل«چنين  ھم

سازی اين معدن را داشتند و  سازی درباره خصوصی ف مردم اين خطه توقع شفا«وزير کار از معدن اظھار کرد که 

 » . يک بيمارستان دردی از مردم اين منطقه را دوا نخواھد کردزدن و افتتاح صرف کلنگ

داد؛ وقتی  الزم بود که وزير در بازگشت به تھران تشکيل جلسه داده و پاسخی شفاف به کارگران ارائه می«: او افزود

وند که از آب ش دغدغه مردم در نظر گرفته نشود و مردم پاسخ شفافی دريافت نکنند، در اين ميان بازيگرانی پيدا می

  ».آلود ماھی بگيرند گل

در دور اول اعتراضات که «: ، با انتقاد از حضور نيروی انتظامی در معدن و دستگيری کارگران گفت»زاده زارع«

شان  داری و آرامش مطالبات صنفی  روز طول کشيد، ھيچ اتفاق امنيتی رخ نداد و کارگران و مردم در کمال خويشتن٣٩

 » .در حال حاضر بازداشت تعدادی از کارگران باعث تحريک مردم شده استرا طرح کردند اما 

 درصد از ارزش ١۵ درصد از مردم بافق به نقاط ديگر و ضرورت اختصاص ۵٠وی در ادامه با اشاره با مھاجرت 

شھر و سه نماينده استان در مجلس، امام جمعه، اعضای شورای «کند که   می افزوده معدن برای توسعه بافق اعالم

  ».کاران اين شھر ھستند گير مطالبات مردم بافق و معدن ن کارگری پیمسؤوال

گوی شورای   سخن.آھن بافق را بازداشت کرد  کارگر معدن سنگ۵پليس  ، روز پنجم اعتصاب،]سنبله[يکم شھريور

 کارگر معدن ۵ نيمه شب، ٢کند که پليس حوالی ساعت  ، اعالم می»محمد عباسی بافقی«اسالمی شھرستان بافق 

س شورای اسالمی شھر ئي، ر»محمد حسن تشکری«ای شخصی بازداشت کرده است و  آھن بافق را در خانه سنگ

 .بافق که از کارگران اين معدن است نيز در ميان کارگران بازداشتی بوده است

يل پناه گرفتن در ميان  نفره پليس ھستند که به دل١٨افزايد که اين کارگران جزء ليست بازداشت  گوی شورا می سخن

 ».تر موفق نشده بود آنان را بازداشت کند کارگران معترض، اين نھاد نظامی پيش

 . کرد که اگر چه يگان ويژه پليس از معدن خارج شدند اما ھنوز در شھر حضور دارندتأکيدعباسی بافقی، در پايان 

ی کارگران بازداشتی مقابل دفتر کارفرما تحصن ھا  کارگر ديگر و در پنجمين روز اعتصاب، خانواده۵با بازداشت 

اند تا آزادی کارگران به  ھای کارگران بازداشت شده گفته خانواده «: يکی از کارگران در اين مورد به ايلنا گفت. کردند 

  ».دھند اين تحصن ادامه می

مديرعامل با حضور در » یعسگر«ھای کارگران بازداشتی؛ بعد از ظھر ھمان روز  در پی تجمع کارگران و خانواده

. جمع آنان وعده داد که با اعالم رضايت امکان منع تعقيب و آزادی ھمه کارگران بازداشتی و تحت پيگرد فراھم شود

 . مديرعامل پس از اين سخنان ھمراه با ماموران نيروی انتظامی محل کار خود را به مقصد فرمانداری بافق ترک کرد

تر با  اظھارات امروز مديرعامل از آن جھت قابل تأمل است که وی پيش«: رد به ايلنا گفتيکی از کارگران در ھمين مو

 نفره؛ گفته بود که کارگران مورد بحث با شکايت اعضای ھيات مديره تحت ١٨انکار نقش خود در تھيه اين فھرست 

  ».اند تعقيب نيروی انتظامی قرار گرفته

  .شب را در مقابل فرمانداری به صبح رساندند  مردم بافق ھای کارگران بازداشتی و جمعی از خانواده

محمدرضا صباغيان که در دور اول اعتراضات به نمايندگی از کارگران در کارگروه ويژه دولت انتخاب شده بود آزادی 

ه کرد که روز چھارم شھريور ما  شھرستان بافق دانسته و اعالم تأمينکارگران زندانی را در گرو تصميم شورای 

  .ھای انجام شده به کارگران گزارش خواھد داد گيری درباره پی

کارفرمای معدن  .ھای کارگران بازداشتی معدن بافق در مقابل فرمانداری ادامه يافت تجمع خانواده، روز ششم اعتصاب

 .نشدند گفت اما کارگران آزاد  آھن بافق شکايتش را پس  سنگ
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مدير حقوقی و نماينده ھيات مديره » عزيزهللا عباسيان بافقی«ھن بافق و آ مديرعامل معدن سنگ» محمدجواد عسگری«

 .داند  بافق از شکايت خود انصراف تأمينای به شورای  معدن با ارسال نامه

 ٩داد،   بافق نشان تأمين نفر اعالم کرده، نامه کارفرما به شورای ٧در حالی که ايلنا شمار کارگران بازداشت شده را 

امير حسين  « :بر اساس اين نامه، اسامی کارگران بازداشتی چنين است. اند ران معدن بافق بازداشت شدهنفر از کارگ

، »رضا دھستانی«، »کاظم کارگران«، »محمد تشکری علی«، »محمدحسن تشکری«، »علی صبری«، »کارگران

اش، کسی آزاد  س گرفتن شکايتبا وجود نامه کارفرما مبنی بر پ. » کمالی جليل«و » ايرانی«، »زاده رضا خواجه«

 .شود نمی

دليل «: امنيتی استانداری يزد، عصر ھمين روز در نشست خبری خود گفت - معاون سياسی» محمد علی طالبی«

اما آماری که در . شدگان ندارم آمار دقيقی از دستگير«: کرد چنين اعالم  او ھم» .دستگيری کارگران اعتصاب نبوده است

 ».تر از چيزی است که قرار بود صورت بگيرد  به مراتب کمھا منتشر شده رسانه

شدگان و جمعی از اھالی شھر، پنج عضو شورای اسالمی  ھای بازداشت  در جريان تجمع خانوادهروز ھفتم اعتصاب،

 .شدند شھر بافق نيز در جمع معترضان حاضر 

شدگان ھيچ  ی استاندار يزد که گفته بود بازداشتامنيت - يکی از کارگران معدن بافق، با اشاره به اظھارات معاون سياسی

اين حرف درست نيست زيرا اگر ميان کارگران بازداشت شده و «: ربطی به اعتصاب کارگران ندارند به ايلنا گفت

اعتراضات کارگری ارتباطی وجود نداشت دليلی برای ھمراھی مردم بافق با بازداشت شدگان نبود و اھالی شھر در 

 ».کردند تفاوتی اتخاذ می برند موضع بی راد مانند ساير اشخاصی که به عناوين مختلف در زندان به سر میمقابل اين اف

 تصويب کرد ٧٩مجلس سال «: سازی به ايلنا گفت ات خصوصیئيچی درباره جز از کارگران معدن» مھدی فتوحی«

 برای پرداخت حقوق بازنشستگان به اش به صندوق بازنشستگی فوالد را پرداخت کند زيرا اين صندوق دولت بدھی

زمان به صورت شفاھی اعالم کرد حقوق بازنشستگان صنايع فوالد را از سود معدن   ھمان   دولت. مشکل برخورده بود

  ».کند آھن بافق پرداخت می سنگ

 درصد ۵/٧١ واگذاری« کرد که تأکيدآھن بافق در دو سال گذشته توسط دولت   بودجه معدن سنگتأمينوی با اشاره به 

 ».از سھام معدن به صندوق بازنشستگی فوالد صحت ندارد

 به -  درصد۵/٧١ - مانده سھام   باقی    درصد از سھام معدن در فرابورس به قصد واگذاری۵/٢٨عرضه «: فتوحی افزود

کردند و  ی درصد از سھام معدن را در فرابورس عرضه م۵صندوق بازنشستگی فوالد طرح شده است، زيرا بايد حداقل 

 ». درصد را به صندوق بازنشستگی فوالد واگذار کنند۵/٧١آوردند تا بتوانند  قيمت پايه را بدست می

، درباره آثار آن بر زندگی مردم بافق چنين »آورد ن میئيسازی امنيت شغلی را پا خصوصی«فتوحی با بيان اين که 

. يچ کارخانه جوار معدنی در بافق شروع به کار نکرده استکند و ھ  سال ديگر عمر می١٠نھايت    اين معدن در «: گفت

شوند و اقتصاد بافق که به کارکرد اين معدن   ھزار کارگر بيکار می۵آھن مرکزی، حدود  با اتمام ذخاير معدن سنگ

سازی  سازی خاطرات تلخی دارند زيرا خصوصی مردم شھر معدنی بافق از خصوصی… شود وابسته است، مختل می

 ».با تعديل نيرو و کاھش دستمزد ھمراه بوده استھمواره 

برکناری مديرعامل معدن و جايگرينی او با مديری بومی، «: او درباره مطالبات اصلی کارگران به ايلنا چنين گفت

 ھزار کارگر ۵ مطالبه اصلی حدود ٣ کارگر بازداشت شده، ٩سازی و آزادی  متعھد و متخصص، لغو کامل خصوصی

 » .اين معدن است

سازی فوالد بافق و کاشی زمرد به ايلنا  کارگری بدون اعالم اسم خود، با اشاره به دو تجربه شکست خورده خصوصی

  ».سازی در بافق جواب نداده است و مردم شھر دل خوشی از خصوصی سازی ندارند خصوصی«: گفت
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آھن بافق بيش از   ذخيره معدن سنگ.مانند گويد معادن بزرگ دولتی باقی می  قانون اساسی می۴۴اصل «: وی افزود

 ميليون تن باشد، اموال دولت محسوب شده و مشمول ١۵٠ ميليون تن است و معادنی که ذخاير آن باالی ٢۴٠

 ».شوند سازی نمی خصوصی

 درصد از ۵/٧١گويند صندوق بازنشستگی فوالد  می«: سازی، ادامه داد خصوصی  حرف فتوحی درباره تأئيدوی با 

که  -آقای تشکری، رئيس شورای شھر . بافق را خريده است اما ھيچ وقت سندی به کارگران نشان ندادندسھام معدن 

سازی برای واگذاری کامل معدن  ھا به قصد زمينه گويد معدن صددرصد دولتی است و اين حرف  می-  بازداشت شده است

 ».شود به بخش خصوصی بيان می

شود؟ وقتی فوالد   ھزار کارگر معدن چه می۵عدن خصوصی شود، سرنوشت اگر م«:  کردتأکيداين کارگر در پايان 

 ».کنم، شما تا آخرش را بخوانيد کنم، بعد به معدن بافق کمک می  میتأمينگويد من اول خوراک خودم را  خوزستان می

ھای  وادهخان. سازی پايان يافت مھلت کارگران به دولت برای لغو خصوصی ، روز ھشتم اعتصاب،٩٣چھارم شھريور

 .چنان مقابل فرمانداری تجمع کردند آھن بافق در ھشتمين روز از اعتصاب ھم کارگران بازداشتی معدن سنگ

ھای  عالوه بر خانواده«: درباره تحصن روبروی فرمانداری به ايلنا گفت) بدون اعالم نام خود(يکی از کارگران

شوند و  ھا حاضر می ردم شھر به تناوب در جمع اين خانوادهاند، م کارگران بازداشتی که مقابل فرمانداری تجمع کرده

 تن از کارگران بازداشتی جز ٨ديشب در شھر شايعه شده بود، حکم آزادی «: افزود وی » .کنند آنان را ھمراھی می

ايد با اند ھمه ما را ب اند و گفته س شورای شھر بافق صادر شده است، اما آنان زير بار نرفتهئي، ر»محمدحسن تشکری«

 ».ھم آزاد کنيد

يکی از نمايندگان کارگران به احتمال قوی برای ارائه گزارش » محمد رضا صباغيان«به گفته اين کارگر معدن بافق، 

 .آيد سازی به معدن می  کارگر بازداشتی و لغو کامل خصوصی٩به کارگران درباره آزادی 

محمد رضا «. دھد  کارگر بازداشتی خبر می٩ار در آزادی ، نماينده کارگران از خالف وعده استاندروز نھم اعتصاب

کند كه قرار بوده خبر آزادی کارگران ديشب اعالم شود، اما  آھن بافق اعالم می ، نماينده کارگران معدن سنگ»صباغيان

 .از عصر ديروز ھر چه با استاندار و معاون سياسی او تماس گرفته، جوابی نگرفته است

ايم و   جلسه ريز و درشت با مسؤلين شھر و استان داشته١٠٠گذشته برای احقاق حقوق بافق باالی در دو ماه «: وی گفت

ھا و از روند امور سؤال خواھند  اين تاريخ را برای ارائه گزارش اعالم کرديم تا مسؤلين فراموش نکنند که مردم از آن

 ».کرد

آور   بيدار شده و اين موضوع برای برخی از مسؤلين تعجبجامعه ما تاکنون خواب بوده اما االن«وی با اعالم اين که 

ھايمان را بتوانيم مطرح  اين دستاورد بزرگی است که خواسته«: افزود ، »ھا نبوده است است چون قبال کسی پيگير قول

 ».ھا موظف به پيگيری ھستند خواھيم و آن مان را به صورت منطقی از مسؤلين می ما حق. کنيم

ن، دليل حضور يگان ويژه در بافق جھت برخورد با حرکت صنفی کارگران را ارائه گزارشات غلط نماينده کارگرا

در جھت سياسی جلوه دادن اين حرکت دانست و ضمن تقبيح اين رفتار از مسؤلين استان  توسط برخی از مسؤلين 

گونه رسيدگی  ت، آيا بازھم اينگرف اگر اين اعتراض و تجمع آرام در شھری مانند اردکان و ميبد انجام می«: پرسيد

 »آورديد؟ ھا يگان ويژه می کرديد، يا برای کارگر شد؟ با قول و وعده ماجرا را تمام می می

.  واگذار شده و االن پس گرفتن آن يکی از مشکالت است٩١برخی معتقدند معدن در سال «: صباغيان، در ادامه گفت

ھا نداريم  معموال چون ما کسی را در وزارتخانه. رسيديم تر به نتيجه می دھا آن زمان بود زو گيری اگر يک ھزارم اين پی

شويم که ديگر کار از کار گذشته است، مانند جدا  ھا می مان دچار روزمرگی ھستند وقتی متوجه خسارت ينمسؤولو 

 ». دی از بافق١٩کردن معادن چادرملو و 
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قرار شد برای اعضای «:  مطالبات کارگران گفتدر تشريح مصوبات جلسات کارگروه رسيدگی به» صباغيان«

 درصد از سھام معدن در سايت ۵/٢٨چنين قرار بود توقف واگذاری  ھم. کارگروه حکم صادر کنند اما حکمی صادر نشد

 ».سازی اعالم شود که اعالم نشد خصوصی

چنين  ھم. اعالم کنند که اين ھم انجام نشدھا را  شان برای احداث کارخانه آھن نوشتيم که برنامه ای به سنگ نامه«:افزود او 

. قرار بود امنيت شغلی و ارتقای شغلی کارگران در نظر گرفته شود که اين ھم نشد و برخی جابجا و حتی بازداشت شدند

 ».آھن به شھربافق تعلق گيرد اما وزير کار زير بار اين خواسته نرفت  درصد از سھام شرکت سنگ١۵قرار بود 

ھای  شما در ماه. ھای نه چندان دور آينده خوبی نخواھد داشت بافق با توجه به اتمام معدن در سال«: داد ه صباغيان ادام

ھای ما غير  گيريم که خواسته پس نتيجه می. آھن بر بازار و کل بافق چه اثر منفی گذاشت گذشته ديديد که نبود سنگ

 ».گير خواھيم بود منطقی نيست و تا رسيدن به ھدف پی

ما : بعد از آمدن وزير ما ديگر فرصت نکرديم پيگير باشيم، گفت«: غيان، در پاسخ به سخن برخی از مسؤلين گفتصبا

 ».ھا تالش کنند دھيم تا نسبت به تحقق خواسته  روز ديگرفرصت می١۵ھا  به آن

 بايد برای رفع آن گوی تمام مسايل و مشکالت و س جمھور است و پاسخئيفرماندار به مثابه ر«:کرد  تأکيدصباغيان 

آقای فرماندار شما بايد «: داد وی ادامه » .ما بايد از فرماندار بپرسيم چرا در جمع اين مردم نيامده است. گير باشد پی

 ».حرکت کرده و برای احقاق حق بافق پيگيری کنيد

ينی که از يگان ويژه مسؤولای به دست کسی ندھند و به  کننده خواست که ھيچ بھانه صباغيان از کارگران اعتصاب

 .اند با رعايت نظم و آرامش بفھمانند که ما خودمان در اين ماجرا پليس خودمان ھستيم دعوت کرده

ای با استاندار تشکيل شد ما در اين جلسه متوجه شديم اطالعاتی که  ھمين امروز به درخواست ما جلسه«: صباغيان گفت

نوعی کاميون ( ان پس از خسارت به چند دامپتراک اند کارگر استاندار گفتهمثال به . شود غلط است به استاندار داده می

اند اما در واقع اين خسارت زمانی ايجاد شد که چند نفر از  بازداشت شده)  شن و ماسهئیجا برای حمل و نقل و جابه

 ».کارگران دستگير و برای دستگيری تعدادی ديگر يگان ويژه وارد معدن شد

ھا به اميد و در پناه تو بايد  آن. ای ھست که شما بايد آن را اجرا کنيد بنده به استاندار گفتم تجمع حق قانونی«: داد او ادامه 

 ».اعتراض کنند

ان را   موضوع آزادی کارگرتأميناستاندار در اين جلسه متقاعد شد که در جلسه شورای «: داد ، ادامه می»صباغيان«

 ».ھا آزاد شوند مطرح و ھمين امروز آن

ای داده شود تا  ھا امشب انجام و فرصت يک ماھه ان و اعالم دستاورد قرار بر اين شد آزادی کارگر«: وی گفت

. ھا پيگيری شود و مقرر شد اين قول را فرماندار شھر بيايد و به مردم بدھد و اين موضوع را استاندار پذيرفت خواسته

 ».عاون سياسی امنيتی تماس گرفتيم پاسخ ندادنداما از ساعت چھار عصر ھرچه با آقای استاندار و م

ھای بافق به وزير  آورد و به خاطر اين نکته که محروميت وی از سفر شبانه وزير رفاه به بافق نيز سخن به ميان 

 .ريزان سفر انتقاد کرد نمايانده نشده از برنامه

انه مطالب به متأسف«: داد دانسته و ادامه  تر را يکی از مشکالت  نگفتن مسائل بافق به مسؤلين باال» صباغيان«

خواسته مدير عامل شود يا  س شورای شھر میئيگويند چون ر شود مثال می صورتی غيرواقعی به تھران گزارش می

خواھيد چه تصميمی  خوب در اين شرايط می. کنند ھا به دنبال نامزدی مجلس است لذا مردم را تحريک می نماينده کارگر

 » شود؟برای ما گرفته

ھا اکتفا نکن، شخصا در جمع مردم تشريف  آقای استاندار بيا در جمع مردم، به گزارش«: او خطاب به استاندار گفت

 ».ھا را بشنويد بياوريد و خواسته
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ھای کارگران بازداشتی در  آھن بافق به جمع خانواده عصر روز نھم اعتصاب تعدادی ديگر از کارگران معدن سنگ

 .پيوستند  اين شھرستان مقابل فرمانداری

شان را از  شدند و حمايت برگشت معدن در تجمع مقابل قرمانداری حاضر  و ھای رفت با استفاده از سرويس معدنچيان 

 .کردند ھمکاران بازداشتی خود اعالم 

وثيقه موافق ن با آزادی کارگران به قيد مسؤوالاز ھمان روز اول «: يکی از بستگان کارگران بازداشتی به ايلنا گفت

 ».رفتند شدگان زير بار نمی ھای بازدشت بودند اما خانواده

 ميليون تومان و برای ۶٠س شورای اسالمی شھر بافق، مبلغ ئيکارگر معدن و ر» تشکری«وی با بيان اين که برای 

مروز، فرماندار و تا ظھر ا«:  شده گفتتعيين ميليون تومان وثيقه ۵٠شده مبلغ  ھر يک از ھفت کارگر بازداشتی ديگر 

ن بياورد اما گويا دستگاه قضا با اين خواسته موافقت نکرده ئيھا را پا ه مبلغ وثيقهئي کردند تا قوه قضا استاندار رايزنی

 ميليون ٢۵وی اظھار نمود که برای فردی که به دليل پناه دادن به تعدادی از کارگران بازداشت شده بود، مبلغ » .است

 . وثيقه آزاد شده استتأمينکه در نھايت وی با  شده  عيينتتومان قرار وثيقه 

شدگان جرمی مرتکب  بازداشت«:  قرار وثيقه گفتتعيينشدگان با  ھای بازداشت وی ضمن اعالم مخالف خانواده

 ». می شودتعييناند که برای آزادی آنھا قرار وثيقه  نشده

ه منظور جلوگيری از عملی شدن تصميمات نادرست و قانون اساسی و قانون کار ب«: شد وی در عين حال يادآور 

 ».ای کارفرما حق آزادی اعتراضات صنفی کارگران را به رسميت شناخته است سليقه

ن شھر بافق مسؤوالھای کارگران بازداشتی بافق از اعالم آمادگی کارفرمای معدن و  ، خانوادهروز يازدھم اعتصاب

 .داند کارگران بازداشت شده خبر برای صدور قرار کفالت برای دو نفر از 

شده به اين پيشنھاد، آزادی  ھای بازداشت تا اين لحظه واکنش خانواده«: يکی از اقوام کارگران بازداشتی به ايلنا گفت

 قرار تأمينمانده پيشنھاد  پيش از اين نيز برای آزادی ھشت کارگر باقی… شده بوده است تمامی ھشت کارگر بازداشت

شدگان مقصر بودن بستگان خود را باور ندارند، با اين پيشنھاد  ھای بازداشت جا که خانواده ده بود اما از آنوثيقه داده ش

 ».مخالفت کردند

شده و ساير کارگران بافق، ميان کارگران  ھای کارگران بازداشت به باور خانواده«: وی در مصاحبه با ايلنا افزود

شدگان به  دن بافق تفاوتی نيست و حتی قبول ھرگونه تمايز ميان بازداشتبازداشت شده با ساير کارگران معترض مع

شدگان و کارگران معدن خواھان  ھای بازداشت سو خانواده چرا که از يک... معنی مقصر دانستن برخی از کارگران است

ه با جلب رضايت آزادی ھشت کارگر بازداشتی ھستند و از سوی ديگر، مديريت معدن و عواملش در صدد ھستند تا بلک

 ».شده به اعتصاب يازده روزه پايان دھند ھای بازداشت خانواده

ھای کارگران   کارگر اين معدن به ھمراه خانواده٢٠٠چنين بيش از  ھم.  اعتصاب ادامه دارد،٩٣ھشتم شھريور 

 .اند بازداشتی مقابل فرمانداری تجمع کرده

کنندگان به محوطه اين نھاد دولتی  شد و تحصن ی برای لحظاتی باز بعدازظھر درب ورودی فرمانداری به داليل نامعلوم

 .وارد شدند اما کارگران برای جلوگيری از تنش، از ورود به ساختمان فرمانداری خودداری کردند

سازی معدن و آزادی ھمه  دادند و خواستار لغو خصوصی  در حمايت از کارگران بازداشتی ئیکنندگان شعارھا تحصن

 .شدندکارگران 

کرد که چای، قند و آب يخ کارگران متحصن در معدن را از امروز قطع  آھن بافق اعالم  روابط عمومی معدن سنگ

 .شود می
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به ھمراه مقامات امنيتی تھران قرار است تا   استان يزد تأمين، خبر رسيد که اعضای شورای روز سيزدھم اعتصاب

 .امروز به بافق بيايند

 استان يزد، معاون سياسی وزير کشور نيز حاضر بوده تأميندادند که در جلسه ديروز شورای ھای محلی خبر  وبسايت

 .شود رسانی می است و درباره نتيجه اين جلسه و تصميمات امروز اطالع

ھا، اعضای شورای شھر بافق ديروز به يزد رفتند اما نتوانستند با معاون سياسی وزير کشور  بر اساس اين گزارش

 .دديدار کنن

امنيتی   -   استان و ھيات سياسیتأمينشورای «: در گفتگو با ايلنا، گفت» طالبی«معاون سياسی و امنيتی استانداری يزد 

 ٩شنبه  يک( عصر امروز… اند اعزام شده از تھران برای پايان دادن به اعتصاب کارگران تصميمات خوبی گرفته

برگزار خواھيم کرد و اميدواريم شرايط اين شھرستان در چند روز آينده به حالت ن بافق مسؤوالای با  جلسه) شھريور

 ».عادی بازگردد

يگان ويژه پليس برای مسائل «:  اعتصاب گفتئیاو با اشاره به حضور ماموران يگان ويژه پليس در روزھای ابتدا

ای   کرديم با مردم مواجھهتأکيدھا  و به آننظمی به معدن وارد شد اما ھنگام اعزام اين نير احتياطی و جلوگيری از بی

 ».ای ميان آنان و کارگران اتفاق نيفتاد  ھمان طور که ديديد مواجھه  نداشته باشند و

ای ضرورت  حضور ماموران يگان ويژه پليس در بافق در دوره«:  کرده و گفتتأکيداو بر ضرورت حضور پليس 

 ». مرکز استان بازگشتندھا به داشت و ھنگامی که آن ضرورت رفع شد آن

تمام مراحل بازداشت کارگران زير نظر «: اطالعی از دليل بازداشت کارگران معدن بافق گفت طالبی ضمن ابراز بی

ھا را انجام داده  ن انتظامی و امنيتی بافق بازداشتمسؤوال در ھماھنگی با ئیمرجع قضا…  بوده استئیدستگاه قضا

 در حال حل شدن است و پرداختن به آن مسألهھرستان اتخاذ شده است، اگر چه است و اين تصميمی بوده که در ش

 ».ضرورتی ندارد

: گيری کرد و گفت ه در نشست خبری خود درباره اعتصاب کارگران معدن بافق، موضعئيگوی قوه قضا ای، سخن اژه

 ».بايد بحث اعتراض و انتقاد را از اقدامات خالف قانون تفکيک کرد«

ما يک بحث اعتراض، انتقاد و «: ی، درباره آخرين وضعيت ھشت کارگر بازداشت شده معدن بافق گفتا محسنی اژه

اگر کسی اعتراضی دارد بايد آن را به . يک اقدامات خالف قانون داريم که اين موارد را بايد از يکديگر تفکيک کنيم

 را از طريق مراجع صحيح مسألهد و آن طور قانونی مطرح کند و آنچه را که مدعی است حق است به اثبات برسان

 ».گيری کند پی

ای را درست و به حق بداند  مسألهاعتراض ھيچ اشکالی ندارد اما ممکن است فردی به زعم خود «: او در ادامه گفت

در صورتی که امری حتم اما از مسير غيرقانونی . اما دست به اقدام غيرقانونی بزند که بايد جلوی آن را گرفت

 ».دار شود  لوث و خدشهمسألهری شده باشد ممکن است گي پی

اگر کسی که اعتراض دارد به خيابان آمده و عبور و مررو را مختل کند موجب ايجاد ترافيک «: افزود ای  محسنی اژه

توان قابل قبول دانست که ھر کسی که اعتراض دارد خيابان را  از اين رو نمی. شود و مسائل و مشکالت ديگری می

 ».شود  خالف قانون بوده و حتما با آن برخورد میمسألهاين . ددببن

ھای و اينکه  در مورد بازداشتی«:  کارگران بافق آگاه است، گفتمسألهگوی قوه قضائيه، با بيان اين که از اصل  سخن

 ».چه تعداد در بازداشت ھستند اطالعی ندارم

ھای  استاندار يزد به فرمانداری بافق رفت و خانواده، معاون سياسی و امنيتی »محمدعلی طالبی«شب ھمين روز 

گويند تنھا با  پذيرند و می ھا دعوت او را نمی کرد که خانواده کارگران بازداشتی را جداگانه به داخل فرمانداری دعوت 
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وارد نماينده کارگران » محمدرضا صباغيان«امام جمعه بافق، اعضای شورای اسالمی بافق و » جواد سليمانی«حضور 

 .شوند فرمانداری می

ھا توسط معاون استاندار، آنان به ھمراه امام جمعه، اعضای شورای اسالمی   پذيرش شرط خانواده در نھايت با

 .شوند شھرستان و نماينده کارگران وارد فرمانداری می

کند، اما   میتأکيدتصاب  کارگر بازداشتی با قيد وثيقه و بعد از پايان اع٨ ساعته، بر آزادی ۴طالبی در اين جلسه 

 .روند ھا نمی ھای کارگران بازداشتی زير بار اين پيش شرط خانواده

ھای کارگران بازداشتی  آھن بافق و خانواده نھايتا با مکتوب کردن ليستی از مطالبات کارگران معدن سنگ  اين جلسه 

رط، استعفای مديرعامل معدن، لغو واگذاری آزادی کارگران بازداشتی بدون قيد و ش. ابدئي نيمه شب پايان م١٢ساعت 

 درصد از سھام معدن به شھرستان بافق ١۵ درصد از سھام معدن به شرکت فوالد خوزستان و واگذاری ٢٨/۵

 .باشد محورھای اصلی مطالبات طرح شده در اين جلسه می

ق به ھمراه اعضای شورای ھای کارگران بازداشتی از فرمانداری، امام جمعه باف ساعت بعد از خروج خانواده ٢

 نفره متحصن مقابل فرمانداری ۵٠٠شوند و در جمع  اسالمی شھرستان و نماينده کارگران نيز از فرمانداری خارج می

 .گفتند که طالبی با ليست مطالبات طرح شده راھی مرکز استان خواھد شد

تاندار به ھمراه ليست مطالبات کارگران به منيتی اس -  طالبی معاون سياسی، روز پانزدھم اعتصاب،٩٣يازدھم شھريور 

 .يزد رفت

آھن بافق آزاد  ، دو کارگر بازداشتی معدن سنگ»امير حسين کارگران«و » علی صبری «روز شانزدھم اعتصاب،

 .شدند 

يزد آزاد » خلد برين«حوالی نيمه شب ديروز از زندان » کارگران«  عصر و ۴ساعت » صبری«بنا بر گزارش ايلنا، 

 .گشتند  و به بافق برشدند 

، نماينده کارگران و اعضای »محمدرضا صباغيان«فرمانده نيروی انتظامی، مديرکل دفتر سياسی استاندار به ھمراه 

 . را آغاز کردند شورای اسالمی وارد معدن شدند و مذاکره با کارگران اعتصابی

 ۶پايان اعتصاب پس از آزادی «کارگران بر ھای بازداشت شدگان نيز در معدن حاضر شدند و در جمع  سپس خانواده

 . ورزيدندتأکيد» کارگر بازداشتی ديگر

محمدحسن «شود که ھمه کارگران بازداشتی آزاد شوند و  اعتصاب زمانی تمام می « :يکی از کارگران به ايلنا گفت

بيايد و بگويد سر کار  زندان خلد برين يزد بازداشت است، به معدن ٧س شورای شھر که اينک در بند ئي، ر»تشکری

 ».بازگرديد

. يزد آزاد شوند» خلد برين« کارگر بازداشتی ديگر از زندان ۶در پی مذاکرات قرار شد که اعتصاب پايان پذيرد و 

 نمودند که توليد را از شيفت ظھر و به تأکيدکردند اما در عين حال  ھای معدن را روشن  کارگران اعتصابی ماشين

  .ازداشتی در بافق آغاز خواھند کرد کارگر ب۶محض حضور 

سازی معدن لغو شده است و   خصوصی بنا بر گزارش ايلنا، مقامات دولتی و امنيتی در مذاکرات صبح اعالم کردند که

 نماينده کارگران تأئيد که با ئیھا شود، وعده  ماه آينده به شھرستان بافق واگذار می۴ درصد از سھام اين معدن نيز تا ١۵

 .وده استھمراه ب

در جمع خبرنگاران در خصوص تمھيدات دولت برای حل مشکل مربوط به اعتصاب » رحمانی فضلی«وزير كشور 

گويا در اين خصوص اختالفی ميان نيروھای محلی و مردمی و کارگران معدن به وجود «: کارگری معدن بافق گفت
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 کرد و اختيار رسيدگی به آن را به وزارت تعاون،  را به شکل مفصل بررسیمسألهآمده بود که دولت در جلسه خود اين 

  ».کار و رفاه اجتماعی داد تا با حضور در محل تصميمات الزم را اتخاذ کند

 ايجاد امنيت در کشور است معاون مسؤولدر ھمين راستا، وزارت کشور نيز به دليل اين که «: کرد وزير كشور اضافه 

ھا با حضور نماينده قشرھای مختلف  کار به اين منطقه فرستاد كه آنن وزارت مسؤوالامنيتی خود را به ھمراه 

ھای قانونی و با دادن حق به  تصميمات خوبی اتخاذ شده و توافقاتی صورت گرفته تا موضوع با رعايت ھمه جنبه

طی شدن  ھمچنان در حال مسألهافرادی که در اين موضوع دارای حق ھستند، اين قائله خاتمه پيدا کند و مسير اين 

 ».است

 ايلنا .شدند  و راھی شھرستان بافق  يزد آزاد شده» خلد برين«آھن بافق از زندان  کارگر بازداشتی معدن سنگ ۶

رضا «، »رضا دھستانی«، »کاظم کارگران«، »محمد تشکری علی«، »محمدحسن تشکری«داد که  گزارش 

 .اند فق آزاد شدهآھن با  کارگر بازداشتی معدن سنگ۶، »ايرانی«و » زاده خواجه

س شورای شھر بافق با ئيبر خالف قرار قبلی، محمدحسن تشکری، ر«شدگان به ايلنا گفت که  ھمسر يکی از بازداشت

 ».اند  ميليون تومانی آزاد شده۵٠ ميليون تومانی و ساير کارگران با قرار کفالت ٧٠قرار کفالت 

واگذاری سھام «: امنيتی استان يزد گفت-ون سياسیمعا، ، يک روز پس از پايان اعتصاب١٣٩٣شھريور  سيزدھم

 . درصدی معدن بافق لغو شده است٢٨/۵

 

  بندی جمع

آھن مرکزی بافق در اقتصاد منطقه، اعتصاب کارگران معادن، ھمه زندگی  با توجه به نقش محوری شرکت سنگ

 ھزار نفری، از مناطق بسيار ۵٠ شھرستان بافق با جمعيت حدود.  خود قرار دادتأثيراجتماعی منطقه بافق را تحت 

بيش از ھزار نفر از مردم اين شھرستان در شرکت سنگ اھن بافق، به کار مشغولند و حدود سه . محروم ايران است

بنابراين با در نظر گرفتن خانواده کارگران، روشن است که بافت . کنند ھزار کارگر بازنشسته در شھر زندگی می

ارگری است و وضعيت و شرايط کار در معادن، زندگی اکثريت بزرگی از مردم جمعيت اين شھرستان، اساسا ک

رويه از  وری بی محيطی ناشی از بھره عالوه بر اين، عوارض زيست. دھد الشعاع خود قرار می شھرستان را تحت

عدم . م منطقه داردھا، بلکه بر زندگی ھمه مرد معادن، اثرات بسيار زيان بار نه تنھا بر زندگی کارگران و خانواده آن

آھن، موجب آلودگی ھوا و آب در منطقه  برداری از معادن سنگ رعايت استانداردھا برای حفظ محيط زيست در بھره

محيطی ناشی  به گفته يکی از کارگران اعتصابی، آلودگی زيست. قرار داده است  شده و سالمت مردم را در خطر جدی

ر سالمت مردم به حدی است که بعضی از پزشکان، دادن خون از سوی مردم  آن بتأثيربرداری از معادن و  از بھره

  .کنند منطقه بافق به ديگران را تجويز نمی

اقتصادی و اجتماعی منطقه و به خصوص   آھن در زندگی برداری از معادن سنگ از سوی ديگر، نقش محوری بھره

ن سطح باالی مسؤوالطور  ه شھرستان و ھمينن باال رتبمسؤوالسودھای سرشار ناشی از آن باعث شده است که 

 .گيری کنند داری خود، موضع استان يزد نسبت به اعتصاب کارگران واکنش نشان دھند و در راستای منافع سرمايه

شان  ترديد اعتصاب گذاشتند بی ھا و تھديدھا و وعده گردن می در چنين شرايطی، اگر خواست اعتصاب کارگران به طرح

ھای تعاونی مردم که عمال وجود خارجی ندارند و   چرا که طرح فروش سھام معادن به شرکت.خورد شکست می

در اين حالت با فروش و دست به . سازی با نام ديگر است فروش اين سھام به مردم منطقه به معنای خصوصی  يا

خصوصی   ھای شرکت  دار متمرکز خواھد شد و يا در تصاحب شدن، سرانجام در دست چند نفر سرمايه دست

 .داران، امر کارگران نيست گذاری توسط دولت و سرمايه ھای سرمايه در واقع طرح. گذاری قرار خواھد گرفت سرمايه
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بندی  ترين مطالبات کارگران معدن بافق اجرای طرح طبقه ھا، عمده ھای و خبرگزاری دھندگان اعتصاب به گفته سازمان

کات ايمنی و بھداشتی در محل معدن، پرداخت حق سختی کار و حق پله و مشاغل، توجه به مسائل رفاھی و رعايت ن

، برخورداری از امنيت شغلی و افزايش مدت قراردادھای منعقده، عدم ئیھای غذا تونل، حق جذب سرب و ھزينه

ب بودن ھای برق و آب و تھويه و نامناس سازی سيستم چنين استاندارد ھای فرسوده در معدن و ھم استفاده از دستگاه

به عالوه کارگران . امکانات خانه بھداشت، پرداخت اضافه کاری طبق قانون و مواردی از اين دست عنوان شده بود

خواھان رسيدگی کارفرما به وضعيت پرداخت ديه دو کارگر اين معدن که سال گذشته در حين کار در اين معدن کشته 

  .شده بودند، ھستند

  

  اعتصاب معادن چادرملو اردکان

 نيز سه اعتصاب ١٣٩٢کارگران معدن در سال .  آغاز شده بود٩٢اعتصاب کارگران معادن چادرملو اردکان، از سال 

در اردکان، از » چادرملو« نفر از کارگران معدن ٨٠٠حدود اعتصاب اول . دھی و برگزار کرده بودند مھم را سازمان

س نھاد کارگری ئيچنين اخراج ر ی ناعادالنه و ھم آذر ھمان سال، در اعتراض به دستمزدھا١۴ تا ١٣٩٢ مھر ٢٢

  .اين معدن بيش از يک ساعت دست از کار کشيده و اعتصاب کرده بودند

س انجمن صنفی ئير.  آغاز شده بودشان   حکم اخراج نمايندهتغيير آذر ماه، به دليل عدم ١۵ھا، از  اعتصاب دوم آن

 ھزار کارگر معدن ٢از اعتصاب بيش از » حسين جناحی«) ومستقر در معدن چادرمل( کارگران شرکت آسفالت طوس

 .کاری خبر داد دبير تشکل کارگری اين شرکت پيمان» نژاد بھرام حسنی«چادرملو در واکنش به اخراج 

 صبح روز گذشته کارگران معدن چادرملو که عمدتا در ٧از ساعت «: باره به ايلنا گفته بود ، در اين»حسين جناحی«

 قانون کار که حق کاھش عمدی توليد را برای ١۴٢گيری از ماده  و بارگيری مشغول به کارند با بھرهبخش استخراج 

 ».اند ھا دست از کار کشيده کارگران به رسميت شناخته است، در تمام شيفت

اين اقدام صنفی در اعتراض به اخراج غير قانونی دبير انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت «: وی تصريح کرد

 ».نژاد است س صورت گرفته و خواسته کارگران، صدور حکم بازگشت به کار آقای حسنیطو

از ادامه ) پيمانکار نيروی انسانی معدن چادرملو(عضو انجمن صنفی کارگران پيمانی آسفالت طوس » زاده مسلم غنی«

 .اعتصاب کارگران معدن چادرملو خبر می دھد

ران مبنی بر کسر شدن حق بيمه از پاداش توليد، قرار است موضوع در مورد درخواست کارگ«: وی به ايلنا گفت

اند که ظرف مھلتی سه   داده  اجتماعی وعدهتأمينن مسؤوال“: و افزود”  اجتماعی بررسی بشودتأمينتوسط اداره 

ی از ھای شرکت آسفالت طوس امکان برآورده شدن مطالبه افزايش حق بيمه برای برخوردار ماھه با بازخوانی پرونده

 ».تر در ھنگام بازنشستگی را ارزيابی کنند مستمری بيش

ده بود که چنانچه پرداخت   اجتماعی در پاسخ به استعالم کارگران اعالم کرتأمينتر اداره  پيش«: زاده يادآور شد غنی

 ».وری کارگران جنبه مستمر داشته باشد بايد در محاسبه حق بيمه لحاظ شود ھرگونه پاداش بھره

ای به نماينده اردکان در مجلس، اعتراض صنفی  ز فعاالن کارگری معادن شھرستان بافق، در نامهجمعی ا

 کارگران به  شان در معدن چادرملو را ناشی از تحقير و توھينی دانستند که کارفرما با اخراج نماينده صنفی ھمکاران

 .آنان روا داشته است

کارگران معدن چادرملو برای ) ١٣٩٢ آذر ١٨( امروز«: لنا گفتچراغی، عضو انجمن صنفی کارگران به اي علی ھمت

اثبات حسن نيت خود به طور موقت دور دوم اعتراضات صنفی خود را خاتمه دادند و به کار بازگشتند و امروز در 
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ھای صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس  ای برای رسيدگی به ھمه مشکالت و خواسته اداره کل کار يزد جلسه ويژه

 ».شود گزار میبر

» حسين جنائی«.  آغاز شد٩٢ ]دلو[ بھمن٨اعتصاب سوم کارگران معدن چادرملو در اعتراض به اخراج حسنی نژاد، 

از کارگران در واکنش به حکم اخراج نماينده »  ھزار نفر٢بيش از «س انجمن صنفی کارگران از اعتصاب ئير

 قانون کار، اعتراض کارگران را که به توقف توليد ١۴٢به ماده خبر داد و و با اشاره » بھرام حسنی نژاد«شان  صنفی

  ».منجر شده است، قانونی خواند

نژاد را به دليل تحريک کارگران به اعتصاب و  ھيات تشخيص اداره کار اردکان آقای بھرام حسنی«: وی ادامه داد

آھن چادرملو و شرکت آسفالت   سنگشرکت( کار نظمی اخراج کرده است، در حالی که تصميمات کارفرما و پيمان بی

 ».عامل اصلی خشم کارگران بوده است) طوس

رسد بازرسان اداره کار در تحقيقات شان از مجتمع سنگ آھن چادرملو ، تنھا به حرف ھای  به نظر می«: وی افزود

 ». نبوده استترين اھميتی برای شان برخوردار کارفرما و پيمانکار استناد کرده اند و نظرات کارگران از کم

 احمد کمالی فرماندار اردکان، اعالم کرد که .ھا و تھديدھا ادامه يافت ، اعتصاب با وجود وعده١٣٩٢ ]دلو[نھم بھمن

او با انتقاد از اعتصاب .  کارگر معدن چادرملو با شکايت کارفرما صورت گرفته است٢٠احضار و بازداشت بيش از 

ه عليه تعدادی از ئيديرعامل مجتمع سنگ آھن چادرملو از طريق قوه قضام: کارگران معدن چادرملو به ايلنا گفت

  . بھمن ماه توسط پليس امنيت احضار و سپس بازداشت شدند٩کارگران شکايت کرده که اين کارگران چھارشنبه 

ات دانم چه سودی از اقدام گيرد که نمی تحريک کارگران به اعتصاب توسط عده محدودی صورت می«: او ادامه داد

تا . ن دولتی بيشتر استمسؤوالاين در حالی است که حقوق کارگران معدن چادرملو از حقوق بسياری از . برند خود می

زمانی که مراجع قانونی برای رسيدگی به اعتراضات کارگران وجود دارند، تحريک کارگران به اعتصاب شيوه 

 ».درستی برای بيان اعتراض نيست

دبير انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت » نژاد بھرام حسنی« حکم اخراج أئيدتاين مقام دولتی در خصوص 

نژاد در اعتراض به حکم  آقای حسنی«: توسط ھيات تشخيص اداره کار اردکان، گفت) کار معدن چادرملو پيمان( طوس

تواند  وی می.  کرده استتأئيداخراجش توسط کارفرما به اداره کار اردکان شکايت کرده که اين نھاد دولتی اخراج او را 

 ھزار ٣چون اداره کار استان يزد يا وزارت کار اقدام کند اما توقف توليد در يک مجموعه  از نھادھای باالدستی ھم

 ».نفری به دليل اخراج وی قابل قبول نيست

 به نفع آنان نيست کنند اما ھر جا ھر جا قانون به سود کارگران است بر اجرای آن اصرار می«: او در ادامه بيان کرد

 ».کنند ھای غيرقانونی دنبال می شان را از راه اعتراض

 کارگر معدن چادرملو صبح روز ٢٠در ھمين رابطه يکی از نمايندگان کارگران در مصاحبه با ايلنا، اعالم کرد که 

 . بھمن ماه پس از مراجعه به پليس امنيت شھرستان مبارکه بازداشت شدند٩چھارشنبه 

کار نيروی  پيمان( ھارات وی تعدادی از نمايندگان کارگری در انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوسبنا بر اظ

، »زاده مسلم غنی«، »ناصر شيخی«، »مھدی مظفری«، »علی ھمت چراغی«از جمله آقايان ) انسانی معدن چادرملو

ھای   چھار نفر ديگر از کارگران با نام.ھا قرار دارند در ميان بازداشتی» پور جنائی احمد«و » نژاد بھرام حسنی«

نيز امروز در محل کارخانه و در جمع » احمد نصيرپور«و » محمود دھقان«، »پور بھزاد طالب»، «رامين حيدر جان«

 .اند کارگران متحصن بازداشت شده

رگر ديگر طی سه  کا٨زمان با بازداشت   ھم. نفر رسيد٢٨ھا به   بھمن، ششمين روز اعتصاب، تعداد بازداشتی١٣در 

نماينده يزد در » محمد صالح جوکار« نفر، ٢٨روز گذشته و رسيدن شمار کارگران بازداشتی معدن چادرملو به 
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برخورد با بحران کارگری معدن چادرملو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غيرقابل «: مجلس به ايلنا گفت

 ».قبول است

ھايشان پاسخ داده شود يا بايد   رض بايد بررسی شود و پس از آن، يا بايد به خواستهمطالبات کارگران معت«: او ادامه داد

ھا برای  رضايت کارگران از شرايط کار و انگيزه آن: وی تصريح کرد.ھا را اقناع کرد؛ راه ديگری وجود ندارد آن

ن ئيه کاری کارگران به تناسب پاادامه توليد مھم است و اگر مديران واحد توليدی به زور و اجبار متوسل شوند، بازد

 ».آيد می

شوند،  کار در معادن سخت و طاقت فرساست و کارگران معادن فشار زيادی متحمل می«: اين نماينده مجلس، گفت

 ».ھا رسيدگی کرد ھای صنفی آن بنابراين بايد به خواسته

ضات کارگری مخل نظم عمومی برخورد چھاردھم بھمن، ھفتمين روز اعتصاب و تھديد کارگران؛ قوه قضائيه با اعترا

ه اعالم کرد که اين دستگاه با افرادی که به اسم اعتراضات ئيسخنگوی قوه قضا» ای غالمحسين محسنی اژه «.کند می

 ».کند صنفی اقدامی برخالف نظم عمومی و امنيت ملی انجام بدھند برخورد می

 ٣ کارگر معدن چادرملو و ٢٨نفی کارگران و بازداشت ه در مواجھه با اعتراضات صئيقضا او درباره رويکرد قوه 

ای نسبت به اعتراضات صنفی کارگران صورت   رويهتغييرھيچ «: اکريل طی دو ھفته گذشته گفت کارگر کارخانه پلی

ھا  نگرفته است اما اگر افرادی به اسم اعتراضات صنفی اقدامی برخالف نظم عمومی و امنيت ملی انجام بدھند با آن

 ».شود رد میبرخو

گويا بازداشت کارگران در واکنش به اعتراضات صنفی کارگران صورت « که سؤالدادستان کل کشور، در برابر اين 

ای  مسألهاگر فردی نسبت به . د تعبير شماستئيگو اين چيزی که شما می«: ، خطاب به خبرنگار ايلنا گفت»گرفته است

اما اگر بروند جلوی کسی را بگيرند و در نظم عمومی . شکالی ندارداعتراض داشته باشد و به خاطر آن تحصن کند ا

 ».کنيم اخالل ايجاد کنند اين يک اقدام غيرقانونی است و ما با وی برخورد می

نژاد که   نفر از کارگران بازداشتی آزاد شدند اما دبير انجمن صنفی کارگران بھرام حسنی٢٧ بھمن، ١۴عصر روز 

  .برد چنان در بازداشت به سر می خراج او دست از کار کشيده بودند، ھمکارگران در اعتراض به ا

کاری برای بازگشت به کار موکلش خبر  ، از توافق شفاھی با اين شرکت پيمان»نژاد بھرام حسنی«پانزدھم بھمن، وکيل 

 .داد

ف اداره کار يزد برای جلسه ھيات حل اختال«: نژاد، به ايلنا گفت محمد علی جداری فروغی، در تشريح پرونده حسنی

 اسفند ماه برگزار شد و ١٣نژاد، نماينده اخراجی کارگران معدن چادرملو در تاريخ  بررسی حکم اخراج بھرام حسنی

 ».دفاعيات ارائه شده جو مساعدی را در ميان اعضای ھيات اختالف ايجاد کرد

نژاد، وکيل شرکت آسفالت طوس با  شکايت آقای حسنیبا پيشنھاد بنده مبنی بر تعويق رسيدگی به پرونده «: وی ادامه داد

 ».نژاد فراھم شود نھايت با انجام مذاکرات حقوقی، زمينه بازگشت به کار آقای حسنی   اين پيشنھاد موافقت کرد تا در 

 کم دست گذشته سال طوالنی و گسترده اعتصابات که چادرملو کارگران صنفی انجمن اخراجی دبير نژاد حسنی بھرام

 شده برگزار ،١٣٩٣ اسفند بيستم که دادگاھی نتيجه جزئيات درباره بود، او اخراج به اعتراض در پيمانی کارگر زارھ

  .است نقدی جريمه و تعليقی حبس سال ۵ به تبديل قابل  حکم اين :گفت ايلنا به بود

 آسايش و نظم در اخالل جرم به و عمومی جنبه از نفر پنج اين برای شرايطی در دادگاه اوليه :کارگر افزود اين

 بود گرفته صورت کارگاه محل در تحصن صورت به گذشته سال اعتراضات که کرده صادر را سنگين حکم اين عمومی

 .بگيرد خود به عمومی جنبه تواند نمی اساسا و
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 از يکی :کرد اضافه است، اعتراض قابل صادره حکم که اين بيان ضمن چادرملو، معدن کارگران صنفی انجمن دبير

 سال صنفی اعتراض رھبران عنوان به را کارگران اين کارفرما که است اين اند شده شناخته مجرم نفر پنج اين که داليلی

 .بود معترض کارگران ساير گرفتن درس برای کارگران اين با جدی برخورد خواستار ھم ابتدا از و کرده معرفی گذشته

 ھای خواسته بودند کرده شرکت گذشته سال صنفی اعتراض در که کارگرانی ھمه که ست حالی در اين :کرد اضافه وی

 تبرئه حق به و شدند محاکمه کارفرما شکايت با که معترض کارگران بقيه که طور ھمان و دارند و داشته صنفی مشترک

 .است نداشته رستید مبنای ھا آن عليه جرم طرح اساسا زيرا شوند تبرئه اتھامات تمام از بايد ھم نفر ۵ اين شدند،

 از جلوگيری ی وسيله به حق احقاق از ممانعت و عمومی آسايش و نظم در اخالل کارگران اين اتھام ايلنا، گزارش به

 اما اند شده تبرئه وارده اتھام ۶ از دادگاه پيشين جلسات در کارگران اين تمام اگرچه .است شده عنوان کارگران کار

 .شد برگزار مانده باقی اتھام اين به رسيدگی برای دادگاھی پيش چندی

 کرد ادعا دادگاه در کارفرما که است شده مطرح دليل اين به »حق احقاق از جلوگيری« اتھام نژاد، حسنی ٔگفته به

 .شوند حاضر کار سر کارگران ساير که اند شده اين از مانع معترض کارگران

 برای شده صادر حکم جزئيات خصوص در بود شده برئهت اتھامات تمام از قبل چندی خود که نژاد حسنی بھرام

 تبرئه بودند شده متھم کارفرما شکايت با که کارگرانی از نفر ٢۵ خوشبختانه :گفت چادرملو معترض کارگران

 که  اين اينکه به توجه با البته که اند شده محکوم شالق و تعزيری حبس سال يک به کارگران از نفر ۵ اما شدند

 سه پرداخت به شالق حکم شان، بودن کارگر و سال و سن به توجه با و بودند کيفری محکوميت ی سابقه دفاق کارگران

 .است کرده پيدا تغيير تعليقی حبس سال ۵ به تعزيری حبس سال يک حکم و  شالق از بدل نقدی جزای لایر ميليون

 .کنند می اعتراض ادرهص حکم به نسبت کارگران و نيست قبول قابل نژاد حسنی گفته به که حکمی

 که صورتی در است بديھی« است آمده گرفته قرار ايلنا اختيار در آن اتئيجز که شده صادر حکم در است گفتنی

 در و شود می اثر بی تعليقی محکوميت نشوند عمدی جرائم مرتکب تعليق مدت پايان تا قرار صدور تاريخ از مشاراليھم

 ».شد خواھد اجرا ھا آن مورد در ھم معلق مجازات اخير، جرم مجازات بر عالوه صورت اين غير

 متعاقبا و گذشته سال گسترده اعتراضات پی در که چادرملو معدنی شرکت کارگران از نفر ٢٨ است، يادآوری به الزم

 صبح بودند، شده احضار اردکان دادگستری ١٠١ شعبه از باقيمانده اتھام يک به رسيدگی برای کارفرما شکايت

 مطرح اتھام به و حاضر اردکان دادگاه در مانده باقی اتھام يک به رسيدگی برای ،٩٣ سال ماه اسفند ٢٠ شنبهچھار

 طرف دو ھر وکالی و شده احضار کارگران از نفر ١٠ حضور با که بدوی دادگاه در .دادند پاسخ خود عليه شده

 دادگاه به که لوايحی قالب در چه و ضوریح صورت به چه شده احضار کارگران شد، برگزار ئیکارفرما و کارگری

 کردند عنوان و پرداختند خود صنفی مطالبات از دفاع به کارفرما، سوی از شده وارد اتھام رد ضمن بودند داده ارائه

 کارفرمای که رويکردی برخالف و گرفته صورت شان صنفی ھای خواسته به يابی دست برای صرفا شان اعتراضات که

 امنيت و نظم زدن برھم اعتراضات اين قصد وجه ھيچ به داشته کارگران اين صنفی اعتراضات به سبتن چادرملو معدن

 .يافت خاتمه حکم صدور بدون نھايت در دادگاه .است نبوده کارگاه

 بھرام اخراج پی در گذشته سال که چادرملو معدن معترض کارگر ٣٠ اتھامات به رسيدگی خصوص در ئینھا حکم اما

 .شد ابالغ کارگران به سرانجام بودند زده صنفی اعتراض و اعتصاب به دست معدن اين صنفی انجمن دبير نژاد حسنی

 کوه، خط شکن، سنگ صنعتی، سايت ھای بخش در که دارد کارگر ٢١٧٠ از بيش چادرملو معدن  است گفتنی

 .کارند به مشغول کند می ليتفعا طوس آسفالت کاری پيمان شرکت نظر تحت که …و کارگاھی و آزمايشگاھی ھای بخش

 لغو و ھا کارانه افزايش مشاغل، بندی طبقه طرح اجرای اخير، ساله دو در چادرملو معدن کارگران مشکالت ترين عمده

 .است بوده چادرملو کارگران صنفی انجمن اخراجی دبير اخراج حکم
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برداری از معادن  اف و استخراج و بھره شده است و اکتشتأسيس ١٣٧١شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد ماه 

گذاری  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در شروع با سرمايه. دھد سنگ آھن چادرملو در نزديکی اردکان را انجام می

شرکت مديريت : داران شرکت عبارتند از در حال حاضر نيز سھام.  شدتأسيسبانک سپه و شرکت ملی فوالد ايران 

گذاری توسعه معادن و  زمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران، شرکت سرمايهگذاری اميد، سا سرمايه

  .داران بخش حقيقی و حقوقی فلزات و ساير سھام

، پس از انجام اقدامات الزم در جھت پذيرش سھام شرکت در بورس اوراق بھادار تھران، نھايتا در تاريخ ١٣٨٢درسال 

با » ھای فلزی استخراج کانه«اه و ششمين شرکت پذيرفته شده در بورس در گروه ، به عنوان سيصد و پنج١٣٨٢-٧-١٢

ھـای سازمـان بورس درج گـرديد و مشخصـات آن بـر روی سايـت  در فھـرست نرخ) کچاد( و با نماد) ٠١- ١٠- ١٣( کد 

 .قرار گرفت www.irbourse.com اينتـرنتـی

 

  جمع بندی

ھا و تجارب مھمی برای طبقه کارگر  يتا با پيروزی کارگران پايان رسيدند درسھا، اکه نھا بدين ترتيب، اين اعتصاب

  . ايران دارند

گيری حقوق کارگران و  دبير انجمن صنفی کارگران چادرملو به دليل پی» نژاد بھرام حسنی«طبق گفته کارگران، 

نژاد، بخشی از   بازگشت به کار حسنیدر ھر سه اعتصاب چادرملو.  کامل با قوانين کار از معدن اخراج شده بودئیآشنا

ده خود را تنھا نگذاشتند و در ھر سه اعتصاب قاطعانه از وی  کارگران ھرگز رھبر و سازمان. مطالبات کارگری بود

 .نژاد شدند ھای قانونی موفق به لغو حکم اخراج حسنی حمايت کردند و سرانجام پس از اعتصاب سوم و با پيگيری

 تن از رھبران کارگری ھمراه شد و دولت عمال سياست تھديد و زور را در ٢٨دستگيری وقتی اعتصاب سوم با 

ھا  دستور کار قرار داد، ايستادگی کارگران اعتصابی به مدت ھفت روز و مرعوب نشدن از شرايط پليسی دستگيری

 .کمر سرکوب را شکست و آزادی رھبران کارگری را به قدرت خود کارگران ممکن ساخت

افت، قطعا تمام دستاوردھای ئيھای کارفرما يا پليس اعتصاب خاتمه م  از آزادی کارگران و بر اساس وعدهاگر قبل

شد و حتی بايد منتظر  شان مورد تھديد جدی قرار می گرفت، شکستی جدی بر کارگران تحميل می کارگران و رھبران

 .بودند احکام اخراج و زندان رھبران کارگری نيز می

 

  ناعتراض معلما

ھا، بھبود وضع معيشتی و رفع تبعيض حقوقی بين خود و ساير  معلمان سراسر ايران، خواستار افزايش دستمزد

  . که تاکنون سرانجامی به خود نديده و اعتراضات معلمان نيز ادامه داردئیھا کارمندان دولت ھستند، خواسته

ھا و مجلس تجمع  آموزش و پرورش، استانداریھای اخير مقابل ادارات  معلمان برای چندمين بار است که در ماه

ھای اعتراضی، معلمان در شھرھای تھران، کرج، اراک، ساوه، خمين،  در ادامه اين تجمع. اند اعتراضی برگزار کرده

دھدشت، شھرکرد، سنندج، قروه، مريوان، خرم آباد، بروجرد، اليگودرز، نورآباد، دلفان، کرمانشاه، يزد، بجنورد، 

جرم، زنجان، ابھر، قزوين، مشھد، بندرعباس، بندر امام، بوشھر، قزوين، ھمدان، شاھرود، ايالم، رشت، سبزوار، جا

شان  ھای صنفی گرد ھم آمدند تا بار ديگر صدای اعتراض و خواسته… دشت، داراب، ايوان و شھرضا، زاھدان، زرين

 . برسانند  نمسؤوالرا به گوش 
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 نفره از معلمان ٣٠٠ر نفری معلمان مقابل اداره آموزش و پرورش، گروھی ھزا در تھران عالوه بر تجمع بيش از 

زمان مقابل  پرورش، ھم و  ھا، عالوه بر ادارات آموزش  معلمان در تعدادی از استان. مقابل مجلس تجمع کردند

 . ھای فرمانداری و استانداری ھم تجمع کردند ساختمان

 فرھنگيان در شھرھای بزرگ، برخوردار ئی کم توجھی به بيمه طالکنندگان، عالوه بر مشکالت معيشتی، از تجمع

تراز نبودن حقوق فرھنگيان دارای تحصيالت تکميلی با  بندی معلمان و ھم نبودن از خدمات سفر، ناکارآمدی طرح رتبه

  .دانشگاھيان اعتراض داشتند

ھيات . ض معلمان را در پی داشته استبندی معلمان يکی از مواردی است که از زمان مطرح شدن، اعترا اليحه رتبه

بندی  براساس اين مصوبه، مشموالن طرح طبقه. بندی معلمان موافقت کرد ، با رتبه٩٣سال   اسفندماه ٢٧دولت در 

معلمان شامل آموزگاران، دبيران، ھنرآموزان، مربيان امور تربيتی، مشاوران، مراقبان سالمت، مديران و معاونان 

ای  بندی حرفه رسد، رتبه آموزشی و تربيتی براساس ضوابطی که به تصويب ھيأت وزيران میھای  مدارس و مجتمع

تر شدن  بندی که وزارت آموزش و پرورش قصد اجرای آن را دارد به عميق  گويند طرح رتبه اما معلمان می. شوند می

 .ھای موجود منجر خواھد شد تبعيض

ھا افزايش حقوق صورت  ای که در ساير دستگاه ، به ھمان اندازه  ندمعلمانی که تجمع اعتراضی برگزار کردند معتقد

بندی مشکلی را حل  گيرد، در مورد معلمان ھم اين افزايش تعلق گيرد و در نھايت بر اين باور ھستند که نظام رتبه می

لمان، وزير آموزش و ھا گرفته شده و با وجود مخالفت جدی مع ھا با اين طرح در حالی است که تصميم مخالفت. کند نمی

 ۶٠٠ تا ١۶٠بندی، حقوق دريافتی معلمان از  براساس احکام جديد مطابق رتبه«پرورش ھفته گذشته اعالم کرد که 

ھای  شاخص. شود  نيز به آن اضافه می٩۴سال   درصد افزايش حقوق کارکنان در ١۴ھزار تومان افزايش خواھد يافت و  

 عملياتی ٩۴سال  شود و به تصويب دولت خواھد رسيد و در مھرماه  ص میبندی معلمان تا شھريورماه مشخ رتبه

 ».شود می

ھا، موضوعی بود که تجمعی ديگر را رقم زد و ھزاران معلم را در  تر شدن تبعيض ھا از عميق رسد، نگرانی به نظر می

 . ھا کشاند سراسر کشور، به ادارات آموزش و پرورش استان

ترين  که فرھنگيان سراسر کشور، گسترده ، با اشاره به اين»شھروند«گو با  و آموزگار در گفتباره، مھدی بھلولی  در اين

ھای  گستردگی اين اعتراض«: ، انجام دادند، گفت٩۴ فروردين ٢٧شنبه  ھای اعتراضی و آرام خود را در پنج ئیگردھما

ھای اعتراضی  عا کرد از آغاز حرکتتوان اد ای بود که می خاموش که بدون سر دادن شعار صورت گرفت به اندازه

  ». نداشته استئیھای پيش از انقالب تاکنون، نمونه و ھمتا معلمان از سال

 سال  ماه از روزھای پايانی دی«: که اين نخستين اعتراض تازه فرھنگيان نيست، توضيح داد بھلولی با اشاره به اين

ھا، گرد کردن  اعتراض. اند ھای گوناگونی زده تجمعگذشته تاکنون، آموزگاران سراسر کشور، دست به برگزاری 

ھای آشکار و زياد ميان دريافتی فرھنگيان با بسياری از ديگر کارکنان  ن، وجود فرق و تبعيضئيدستمزد و حقوق پا

دولتی، وضعيت بيمه تکميلی نامناسب و گران، پرداخت نشدن به ھنگام برخی ديگر از دستمزدھا ھمانند حق 

 ».چرخد بندی معلمان می ھای آموزشی مانند طرح رتبه ھای و برنامه و برخی از سياستھا،  التدريس

:  ھزار امضاء پای آن خورده بود نوشتند۶س مجلس که ئيای به علی الريجانی ر پيش از اين نيز معلمان در نامه

شان  برند، به منزلت قر به سر میاند، زير خط ف  خود درمانده  نيازھای اوليه زندگیتأمينتر معلمان در ايران در  بيش«

بينند و به  معلمان آينده روشنی در پيش روی خود نمی. اند ھای شغلی خود را از دست داده آسيب رسيده است و انگيزه

چنين از نمايندگان مجلس و دولت  ھزار معلم ھم  ۶اين . ھمين دليل خواستار عمل از سوی مجلس و دولت ھستند
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گوی نيازھای يک زندگی  رگونه شعار سياسی، حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخبه دور از ھ«: خواستند

 ».شرافتمندانه باشد

ھای دولتی، روز  ھا با ساير دستگاه ھای پيگير فرھنگيان با وضع معيشت و نابرابری حقوقی آن در پی اعتراض

سيون آموزش و تحقيقات مجلس در س کميئي فروردين، پيش از برگزاری تجمع سراسری معلمان، ر٢۶چھارشنبه 

 تأکيدمردگی در ميان اين قشر دانست و با  ھای معلمان را عامل سرخوردگی و دل جمھوری، نگرانی س ئيای به ر نامه

اجرای :  شود، گفتتعييندرصد   ٢٠ بايد ٩۴سال  که حداقل افزايش حقوق فرھنگيان شاغل و بازنشسته در  بر اين

 .رای رفع تبعيض و اجرای عدالت و ايجاد انگيزه در فرھنگيان ضروری استبندی معلمان ب نظام رتبه

ھای مختلف جايگاه  ھا با گرايش با وجود روی کارآمدن دولت«: به گزارش ايسنا، در نامه محمدمھدی زاھدی آمده است

ين در حالی است که ا.  فاصله گرفتهئیھای اجرا رفته از حقوق دستگاه ھا رفته معلمان و ميانگين حقوق دريافتی آن

ريزی   از سازمان مديريت و برنامهئیھا ھای مختلف و درون سازمانی و يا اخذ موافقت  به روشئیھای اجرا دستگاه

با وجود . کنند مبادرت به افزايش حقوق يا مزايای کارکنان خود بيش از مصوبات اعالم شده از سوی دولت می

چنان  ھا ھم و شکاف در دريافتی معلمان آموزش و پرورش با ساير دستگاهھا ايجاد فاصله  ھای مقطعی برخی دولت کمک

مردگی در ميان اين  پيامد اين وضعيت، تبعيض و کاھش قدرت خريد، نوعی سرخوردگی و دل. در حال افزايش است

ربيت کش بوده که عدم توجه فوری بدان و اصالح وضع حاکم، ضمن رساندن آسيب جدی به نظام تعليم و ت قشر زحمت

ھای اجتماعی و امنيتی را در پی خواھد داشت که  ھاست، آسيب ترين عنصر سازنده در پرورش و سعادت انسان که مھم

 ».شود  دراين زمينه شنيده میئیھا زمزمه

ھای معيشتی، تنھا بخشی از اعتراضات معلمان را به خود اختصاص داده اما نگرانی جدی است که معلمان  نگرانی

باره،  در اين.  را کاھش داده استئیوری، ذوق و کارآ ن آورده و بھرهئيھا پا گويند، انگيزه را در آن درباره آن می

معلمان خواھان دستمزد و مزايا «: گفت» شھروند«شنبه برگزار شد به  ابراھيمی يکی از معلمانی که در تجمع روز پنج

 ». شدن نظام ھماھنگ پرداخت ھستيمئیما خواھان اجرا. ھا ھستند راستا با ساير دستگاه سو و ھم ھم

ن ئيدر کنار اين مشکل، معلمان نسبت به ايمن نبودن مدارس، غيراستاندارد بودن فضاھای آموزشی، پا«: داد وی ادامه 

 ».سازی و فروش مدارس معترض ھستند بودن کيفيت آموزش، خصوصی

  

  بندی جمع

ادی در يات بنتغييرت معلمان خواستار يشتی، اکثري معتيھای رفاھی و بھبود وضع در حالی که عالوه بر خواسته

ستم ي مذھبی از س- کيدئولوژيسی و ايدن فضای پليمحتوای آموزشی، اخراج حراست از آموزش و پرورش، برچ

عی يھای وس ھا و بخش ھای آن آموزان و خانواده ز بودند که خواست دانشيان ني آزادی اعتصاب، تشکل و ب آموزشی و

ن دوره يھای اعتراضات ا ن جنبهيتر ھا مھم نيا. کردند ندگی میي نما ھا را عمال ن خواستيز بود و معلمان اي ن از جامعه

کند، بلکه تعداد زيادی از معلمان به  ز میي متما ھای قبلی خود معلمان معلمان است که نه تنھا آن را از اعتراضات دوره

  .اند اين مبارزات جذب شده

ترديد تجارب مھم آن در  آورد ملموسی برای معلمان به بار نياورده، اما بی ره ھنوز دستھرچند اعتراضات اين دو

  . قرار خواھد گرفت کالينده مورد استفاده معلمان رادياعتراضات آ

ھا داشته   سياست کانونتعييند دخالت فعالی در رھبری و يکال و سوسياليست، بايشرو و راديروشن است که معلمان پ

جاد يا. ل شونديسياسی راديکال و پيگير معلمان تبد - ای صنفی ک تشکل اداری به يک تشکل تودهيد از ين باکانو. باشند

تواند،  ر سازد، از طرفی میيپذ ھا را امکان ھای کانون ریيگ ميع معلمان در تصمي وس  که دخالتئیھا سميفضا و مکان
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ھا کم  د و از طرفی فشار سرکوب را بر رھبری کانون شو برخالف دوره قبل، مانع نفوذ و کارشکنی عناصر حکومتی

  .کند

ت يھا فرموله شده است خواست اکثر اعتراض پايانی آن) در زير ضميمه است( ھای معلمان که در قطعنامه خواسته

جاد و گسترش يا. تبار اعتراض دارند حقوقی و زندگی مشق مردمی است که به اشکال مختلف به گرانی، فقر، بی

، بدون شک عامل ئیھای کارگری، زنان و دانشجو ھای بخش ھای معلمان و تشکل ان کانوني ارتباطاتی مھای شبکه

   .ھا خواھد بود روزی آنيتر کردن اعتراضات معلمان و پ مھمی در جھت ھرچه قوی

 

  سخن پايانی

ن، آذربايجان غربی و ھای اردبيل، اصفھان، ايالم، تھران، ھمدان، خراسا طی چند دھه گذشته صدھا معدن در استان

 و تحوالت در ساختار تغييرآغاز فعاليت گسترده فوق فرايند . اند فعاليت خود را آغاز کرده... شرقی و بوشھر و يزد و

خانه صنايع و معادن به وجود آمد و  ، وزارت١٣٧٩وزارت صنايع و معادن را بوجود آورد تا حدی که بعد از سال 

رگانی ھمراه با رشد و توسعه معادن در اقصی نقاط ايران در نھايت بستری را فراھم سپس با ادغام آن با وزارت باز

آن که نه دولت و نه بخش خصوصی  بی. ھای کسب درآمد ارز خارجی دست بيابد کرد تا حکومت اسالمی به يکی از راه

ا در عرصه شناسائی و ھ گذاری به مطالبات عاجل و واقعی نيروی کار در اين بخش وقعی نھند، بلکه ھمه سرمايه

گيری شد تا جائی که چند سال بعد از بوجود آمدن  ھا سازمان دولتی و خصوصی پی کشف معادن در ايران توسط ده

امری . سازی معادن در کشور را آغاز کرد ، سياست خصوصی١٣٨٣خانه صنايع و معادن دولت ايران در سال  وزارت

  .خواران حکومتی در بخش معدن شد  باعث تسلط غيرقابل انکار سپاه و رانت که

ھای  در اين ميان، بخش قابل توجھی از درآمد بودجه دولت از طريق صادرات منابع زير زمينی از جمله نفت، فرآروده

آھن که ايران رتبه  در اصل صادرات سنگ. شود  میتأمين... ھای تزئينی و آھن، زغال سنگ و سنگ پتروشيمی، سنگ

  .آيد دارد تنھا يکی از مجراھای درآمد کالن دولت از فعاليت معادن ايران به شمار مینخست را در خاورميانه 

ترديد منابع طبيعی و زيرزمينی ايران وسيع و گسترده است از منابع زيرزمينی غنی و حياتی اما با اين وصف  بی

  .برند به شدت رنج می... و فقر و ن ئيھزاران ھزاری که در اين معادن به کار و فعاليت مشغولند از دستمزد نازل و پا

 ميليون در نظر بگيريم بيش ٢تعطيلی ھر روزه کارخانه و سفره خالی مردم که طبق ادعای دولت اگر خط فقر را حتی 

ھا را به سوی  شان آن ھای اوليه  به نيازمندیئیگو  درصد مردم ايران فقير ھستند و ناتوانی مردم در جواب٥٠از 

ھای متعدد عرفانی سوق داده  پرستی و فرقه و خرافه... ی از فقر مانند فحشا، اعتياد، افسردگی وھای ھولناک ناش دره

  .است

 مورد گزارش شده که از ٨٧٩ھا  به گزارش خبرنگار ايلنا، بر اساس اين گزارش، تنھا در آذر ماه تعداد اخراجی

 کارگر قند قھستان در پی تعطيلی ٢٨٠ کارگر راک سراميک و بيکاری ٣٠٠توان به اخراج  ھا می ترين آن مھم

  .ترين کارخانه قند خراسان جنوبی اشاره کرد بزرگ

 مورد خبر اخراج که ٩از .  مورد رسيده است۶۴۶ھا به  چنين روند اخراج کارگران در دی ماه ادامه داشته و اخراج ھم

 گرفته و در سه مورد ديگر تعديل  مورد اخراج کارگران به دليل اعتراض صنفی صورت۶توسط ايلنا منتشر شده، در 

 .نيرو، تعطيلی کارخانه و اتمام قرارداد کارگران فصلی از داليل بيکاری کارگران بوده است

 مورد اخراجی ھشت روز اول بھمن ماه را به نفرات اخراجی قبلی اضافه کنيم، رقمی معادل ۶۶۶در مجموع اگر آمار 

 ٧٣/٩٠دھد  ھا نشان می آمار. ھای ديگر سال رقم قابل توجھی است ه  ماآيد که در مقايسه با  نفر به دست می٢٠١٩١

 درصد از اين کارگران به صورت دائم و رسمی ٢۶/٩درصد موارد اخراج شامل کارگران قراردادی شده و تنھا 
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 به کارند ٔاين آمار کفه ترازوی اخراج را به سمت کارگرانی که با قراردادھای موقت مشغول. اند مشغول به کار بوده

 .تر کرده است سنگين

بندی   امنيت جانی و شغلی است، بلکه شامل طبقهتأميندر چنين شرايطی، مطالبات نيروی کار در اين بخش، نه تنھا 

  .ھای درمانی، حق تشکيل تشکالت مستقل و قرارداد دائم کار است سازی، بيمه مشاغل، مخالفت با خصوصی

اين که کارگران به مبارزات اطراف خود و ديگر مراکز . ز معادن چادرملو ندارندمعادن شھرستان بافق فاصله زيادی ا

چه در  آن.  داردئی به سزاتأثيرتوليد حساس باشند و اعالم ھمبستگی کنند، در ارتقای روحيه اعتصاب کنندگان 

تواند نويد  عدن در آينده میمسلما ھمبستگی کارگران م. تواند در معادن ديگر کشور نيز رخ دھد چادرملو اتفاق افتاد می

  .چيان شود بخش ايجاد تشکل سراسری معدن

بندی مشاغل، توجه به مسائل  تشکيل انجمن صنفی، اجرای طرح طبقه: عمده مطالبات کارگران بافق عبارت بودند از

ھای  زينهرفاھی و رعايت نکات ايمنی و بھداشتی در محل معدن، پرداخت حق سختی کار، پله و تونل، جذب سرب و ھ

ھای فرسوده در معدن،  ھا، عدم استفاده از دستگاه ، برخورداری از امنيت شغلی، افزايش مدت قراردادئیغذا

 .کاری ھای برق و آب و تھويه، بھتر شدن امکانات خانه بھداشت و پرداخت اضافه سازی سيستم استاندارد

ی درباره اھداف اعتصاب به کارگران برای رسيدن به ھا، مصاحبه و خبررسان استفاده مداوم رھبران کارگری از رسانه

ھا مصاحبه کردند و  چنين افراد مختلفی به عنوان اعضای انجمن صنفی با رسانه ھم. شان ياری رساند اھداف

اين ھم سياستی آگاھانه بود که از جانب رھبران کارگری اتخاذه شد . گوی مشخص و يک نفره نداشت ھا سخن اعتصاب

  .گو زير ضرب پليس نرود  به عنوان سخنتا فرد مشخصی

ِبار ديگر در ھمين اعتصاب به تجربه مشخص شد که دولت نھاد بی طرف مدافع حقوق مردم نيست و به طور مشخص 

  . داران ايستاده است در کنار کارفرمايان و سرمايه

 برای سرکوب حرکت کارگران  در کنار کارفرمائی و قضائیدر اين اعتصاب ھمکاری و اتحاد نھادھای امنيتی، اجرا

 بھمن ١۴گوی قوه قضائيه در تاريخ  ، سخن»ای غالمحسين محسنی اژه«برای نمونه . توان به عيان مشاھده کرد را می

ای نسبت به   رويهتغييرھيچ «: اکريل، گفت  کارگر کارخانه پلی٣ کارگر معدن چادرملو و ٢٨ درباره بازداشت ١٣٩٢

ت نگرفته است اما اگر افرادی به اسم اعتراضات صنفی اقدامی برخالف نظم عمومی اعتراضات صنفی کارگران صور

  ...  يا تھديدھای فرماندار و حضور پليس ضدشورش و» .شود ھا برخورد می و امنيت ملی انجام بدھند با آن

ه ئيپليس، قوه قضا.  استداران بنابراين، دولت نماينده ھمه شھروندان نيست، بلکه نماينده و حامی کارفرمايان و سرمايه

  .داران ھستند و ھمه نھادھای ديگر نيز ابزارھای تضمين امنيت سرمايه و منافع و سود سرمايه

تر با ھمديگر متحد شدند و به قدرت متحدانه خود پی  ھای طوالنی، ھر چه بيش ترديد، کارگران در اين اعتصاب بی

نشينی وارد  ه مبارزه جمعی خود قادرند که دولت و کارفرما را به عقبھا بيش از پيش در يافتد که با اتکا ب آن  .بردند

ھا، جلسات و  نشست  اکنون در فضای بعد از اعتصاب، کارگران بيش از گذشته، امکان و فرصت دارند که. نمايند

در .  کننديينتعتری  ھای خود را بر گزار کنند و با فکر و اراده جمعی، مسير حرکت آينده خود را به طور شفاف تجمع

لغو دائم و قطعی طرح فروش سھام شرکت به ھر شکل آن، چه از طريق بورس و چه از طريق فروش آن   اين رابطه،

در کنار و . توسط کارگران مطرح و بر آن پافشاری شود  چنان به عنوان خواست محوری به ساکنين محلی، بايد ھم

به   طرح گرديد بايد  ھای مختلف از سوی کارگران  اعتصاب به شکلخواست، ديگر مطالباتی که در زمان  ھمراه با اين

زير عنوان مشاغل سخت و   آھن شدن کار در شرکت سنگ بندی چون طبقه مطالباتی ھم. تر فرموله گردند طور مشخص

 سوی  امنيت شغلی، لغو قراردادھای موقت و رعايت استانداردھای الزم ازتأمينسازی محيط کار،  ايمن  آور، زيان
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، از جمله مطالباتی ھستند که کارگران ...سازی محيط زيست، افزايش دسمزدھا و  کارفرما به منظور جلوگيری از آلوده

  .ھا مبارزه کنند بايد به طور پيگير و متحد، برای تحقق آن

دام از ک گذرد اما نه تنھا به ھيچ اکنون حدود دو سال از عمر دولت يازدھم، به رياست شيخ حسن روحانی می

ھايش در رابطه با کارگران و مزدبگيران عملی نشده، بلکه ھر روز شاھد بيکاری، قراردادھای ضدکارگری،  وعده

 مدت کارگران، اعتصاب، اخراج، دستگيری و زندانی کردن نمايندگان و  ھای معوقه طوالنی ھا، حقوق تعطيلی کارخانه

 .فعالين کارگری ھستيم

کند که کارگران اين بخش،  در پی کارگران معادن ايران طی چند سال گذشته آشکار میسابقه اعتراضات پی  رشد بی

بايد مطالبات حداقلی و  اکنون پيشروترين کارگران ايران ھستند و برای پی بردن به نبض جنبش کارگری ايران می ھم

  .حداکثری اين بخش از نيروی کار را به خوبی مورد بررسی قرار داد

ھا،  ھا، اعالم خواسته ھا، نحوه رھبری آن دھی اعتصاب توان در شيوه سازمان  می  در اين بخش راآگاھی نيروی کار

زنی با صاحبان معادن يا وزارت  ھای پوچ، چانه ھا و وعده شان، تالش برای خنثی کردن توطئه ای کردن مطالبات رسانه

  .، به روشنی مشاھده کرد...شان و عتصابتعاون و کار و امور اجتماعی، ھمراه کردن خانواده ھا و مردم با ا

زيرا توانمندی اين بخش . کارگران معادن ايران و معلمان، نقش پيشرو را در جنبش کارگری ايران دارندبه اين ترتيب، 

ست  چون با اتحاد و تشکل و مبارزه متحدانه و اعتصاب کارگری. نظير است  اعتصاب بیئیاز کارگران ايران در برپا

ن کارفرمای کوچک که ھمان بخش خصوصی يا کارفرمای بزرگ در ايران که حکومت است را تسليم کرد و توا که می

جنبش کارگری را به سطح يک طبقه با اھداف و استراتژی اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی ارتقا داد تا با جديت 

  .بقاتی خود را در مقابل جامعه قرار دھدساز تاريخی شود و بديل ط طبقاتی و سرنوشت -  ھای جدی سياسی وارد جدل

  ٢٠١۵ اپريل بيست و ھفتم -  ١٣٩۴ ]ثور[شنبه ھفتم ارديبھشت سه

  

  بار آموزش و پرورش قطعنامه پايانی تجمع معلمان تھران در اعتراض به وضعيت اسف: ضميمه

سايل حادی که آموزش و پرورش ترين ھشدارھا را پيرامون م ايم تا قوی ما معلمان امروز در مقابل خانه ملت گرد آمده

باشد تا آن گروه از نمايندگان مجلس . مئيھای آن را به شماره انداخته است، اعالم نما گير نموده و نفس کشور را زمين

جويند، سخن ما را بشنوند و پيش از آن که  ھای سياسی، اعتالی جوانان اين آب و خاک را می بندی که فارغ از جناح

سازی اوضاع کشور نسبت به دولت قبل در پيش گرفته،  ود؛ راھی را که دولت يازدھم در جھت بهبيش از اين دير ش

  .حمايت کنند و ھمراه و حتی پيشاپيش آن مانع ادامه روند نادرست کنونی در آموزش و پرورش گردند

  باشيم؛ لذا قاطعانه خواھان انجام اقدامات زير در يک بازه زمانی معقول می

 شديد حاکم بر آموزش و پرورش، محوريت بخشيدن به بخش آموزش و دخالت دادن ئیمحو تمرکزگراما خواھان . ١

  .ھا ھستيم ريزی ھا و برنامه گيری ی آموزشی کشور به ويژه معلمان در تصميم ی بدنه يافته موثر و سازمان

ھای بودجه، با حذف يا  ديف در برخی رئیما معتقديم به رغم شرايط دشوار اقتصادی کنونی در کشور، با جابجا. ٢

يت مسؤولشود که   میئیھا ھا، نھادھا و ارگان ًای که ظاھرا صرف امور فرھنگی در سازمان ھای بودجه کاھش رديف

مستقيم در امور آموزش و فرھنگی ندارند؛ و افزودن آن به بودجه آموزش و پرورش، می توان بودجه آموزش و 

 افزايش صد در صدی داد و بسياری از مشکالت و کمبودھای آن از جمله پرورش را در يک بازه ی زمانی دوساله

  .کسری بودجه مزمن را از بين برد

ترين حقوق شھروندی است؛ خواھان  ئی بر اين باور قانونی که بھداشت و آموزش با کيفيت جزو ابتداتأکيدبا . ٣

تا ھمانند بخش سالمت و . ان مجلس ھستيمرويکردی متفاوت با گذشته نسبت به رديف ھای بودجه از جانب نمايندگ
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ات اساسی تغيير درصدی داشته است، بودجه آموزش نيز ٧٠بھداشت که برای سال آينده بودجه آن به درستی افزايش 

 حتی کسری بودجه پنج ھزار ميلياردی ٩۴ درصدی بودجه آموزش و پرورش در اليحه بودجه سال ٢٢افزايش . نمايد

در صورت تصويب اين ميزان افزايش، سال آينده اوضاع مالی اين . کند نه را برطرف نمیسال جاری اين وزارت خا

ن تر از خط فقر باز ھم برای حق التدريس اندک خود ئيوزارتخانه بدتر از سال جاری خواھد بود و معلمان با حقوق پا

مطابق سليقه وزارتخانه و ادارات بايد ماه ھا منتظر بمانند تا اين دستمزد ناچيز را به صورت قطره چکانی آن ھم 

  .آموزش و پرورش دريافت نمايند

باشيم تا   سال آينده می۴العاده شغل معلمان برای ھرسال طی   درصدی حقوق و فوق٣٠کم  ما خواھان افزايش دست. ۴

اليت آموزشی در حالی که بار اصلی فع. ھا باساير کارکنان دولت وجود دارد برطرف گردد بخشی از تبعيضی که ميان آن

 ٨٠٠العاده شغل يک معلم با مدرک کارشناسی ارشد  بر دوش معلمان و ساير کارکنان مدارس است، امتياز فوق

 و با مدرک کارشناسی ارشد ١۵٠٠باشد در حالی که ھمين امتياز برای کارمندان دولت با مدرک کارشناسی  می

 رفع سريع آن به نفع معلمان يعنی گردانندگان اصلی ما اين تبعيض آشکار را محکوم نموده و خواھان.  است٢٠٠٠

  .آموزش و پرورش ھستيم

 مانند حق اياب و ذھاب، حق مسکن، ھزينه يا فيش غذا ئیھا در حالی که در احکام ساير کارکنان دولت وجود رديف. ۵

ميت شناخته شده ھاست امری بديھی و به رس که خود داستانی جداگانه دارد، سال» ساير«و وجود رديفی به نام 

تر به تمسخر و تحقير  چنان مفقودند و يا چنان ناچيز که بيش ھا در فيش حقوق معلمان ھم شود؛ اين رديف محسوب می

ھای حقوقی معلمان امری  در حکم…  مانند حق مسکن، اياب و ذھاب و ئیھا اضافه شدن رديف. آنان شبيه است

م ناکارآمدی شديد ئيبر اين موارد بيفزا. بينانه به آنان پرداخت شود قعضروری و حقی طبيعی است و بايد با رقم ھای وا

انواع بيمه معلمان به ويژه بيمه تکميلی را که جز در سال اول ھرگز رضايت خاطر و آرامش آنان را فراھم ننموده 

  .است

 نفر در ھر ٢۵کثر حدا( ھای درس حداقل از نظر تعداد دانش آموزان ھستيم ما خواھان استانداردسازی کالس. ۶

ھای آماری نادرست از وجود  ن وزارت آموزش و پرورش با اعالم ميانگينمسؤوالدر حالی که برخی ). کالس

 ۴٠ نفر به باال تا بيش از ٣٠ھای  کم در تھران و در تمامی مقاطع شاھد کالس گويند، دست نيروھای مازاد سخن می

ھای فراوانی ميان  ، شاھد تنشئیھا د کيفيت آموزش در چنين کالسدر چنين شرايطی گذشته از کاھش شدي. نفر ھستيم

.  بارتر آن را در صفحه حوادث روزنامه ھا شاھد بوده ايمتأسفھای حادتر و  باشيم که جلوه آموزان می معلمان و دانش

  .ًوجود نگاھی صرفا ھزينه ای به آموزش و پرورش چنين فجايعی را به دنبال داشته است

. برد  سال است که بدون حتی يک روز مرخصی در زندان به سر می۵ی ھمکار زندانی ما بيش از رسول بداق. ٧

ھای  قيد وشرط اين عزيزان و لغو کليه احکام صادره توسط ھيات ما خواھان آزادی بی. طور سيدمحمود باقری ھمين

طور بازگشت  ھمين. دريافت نموده اندتخلفات اداری در ارتباط با ھمکارانی ھستيم که به دليل فعاليت صنفی حکمی را 

  .اند به کار کليه ھمکارانی که حکم محکوميت خود را گذرانده

نمايند سازمان بازنشستگی   سال خدمت خود حکم عالی را دريافت می٣٠در حالی که بسياری از معلمان در پايان . ٨

اھش حقوق گاه تا بيش از دويست ھزار تومان در ھا را و با ک اين رتبه را از معلمان نپذيرفته و با کسر دو رتبه، آن

ای به معلمان در آغاز دوران بازنشستگی ستمی  تحميل چنين شرايط ناعادالنه. نمايد ھنگام بازنشستگی مواجه می

 اعتبار کافی برای رفع اين شرايط ناعادالنه و تأمينما خواھان .  تاکنون ادامه دارد٨٨است مضاعف که از سال 

  . تاکنون ھستيم٨٨حق از سال  جا به معلمان ذی التفاوت آن به صورت يک پرداخت مابه

 ١٣٩٣-١٢-١٠ -)تھران(کانون صنفی معلمان ايران 


