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شگفتار
پی گ

گهآهن بافق )اعتصیاب اول :از اردیبهشیت تیا تییر  (۱۳۹۳و )اعتصیاب دوم :میرداد و شیهریور
اعتصاب پیروزمند کارگران معدن سن آ
یترین
لروزه کارگران معدن بییافق از طییولین آ
بهای مهم تاریخ کارگری ایران در ساآلهای اخیر است .اعتصاب چه آ
 (۱۳۹۳از اعتصا آ
بهای سیالهای اخیییر کییه بیشییتر روی »دسییتمزدهای معییوقه« یییا »اخییراج
بهای پس از اینقلب  57بییوده و بیر خل ف اعتصییا آ
اعتصا آ
یسازی« است .در متن زیر به سرگذشت این دو اعتصاب بر پایه اخبار خییبرگزاری
کارگران« متمرکز بودیند ،اعتصابی علیه »خصوص آ
ایلنا پرداختآهایم .در فرصتی دیگر باید به تحلیل دقیق اعتصاب پرداخت.
یخییواهیم و بسییار
بها و از قلییم افتییادگی احتمیالی رخییدادهای هآن پییوزش م آ
پیشاپیش بابت هرگوینه کمبود در رواییت ایین اعتصییا آ
سپاسگزار خواهیم بود که ما را از این کمبودها هآگاه ینمایید.
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درباره بنیاد پاک

»بنیاد پژوهشی-هآموزشی کارگران» )یا به اختصار :بنیاد پاک  ،( PAKبنیادی پژوهشی-هآموزشی )غیر حزبی-ایدئولوژیک( است.
فعالیت بنیاد در هآغاز محدود به سایتی اینترینتی بیه منظییور ارتقیای سیطح هآگییاهی طبقیه کیارگر و اینتشیار مطییالب هآموزشیی در همییه
تهای کارگری است .در این راستا ،ضبط و مکتوب سازی خاطرات و تجربیات کارگران و اینتشییار تاریییخ
زمینآههای مربوط به فعالی آ
شکوهمند طبقه کارگر اولویت بالیی در برینامآههای این سایت دارد.
تها ،مطالب تولیدی ،و دیگر مطالب منتشییر شییده – کییارگران فارسییی زبییان
در حال حاضر مخاطب اصلی این بنیاد – در همه فعالی آ
خواهند بود و اولویت کاری خود را بر تولید و گردهآوری مطالب سودمند برای هآینان قرار خواهد داد.
بنیاد – و به پیروی از هآن ،سایت بنیاد – به هیچ وجه وارد مجییادلت حزبیی و ایییدئولوژیک ینخواهیید شیید و تمییام تلش خییود را در
شها و احزاب کارگری به کار خواهد گرفت.
یطرفی ینسبت به تمام گرای آ
حفظ ب آ
در مورد مطالب گردهآوری شده – که از منابع دیگری به جز سایت بنیاد برگرفته شدآهایند – احترام به حقوق ینویسنده و اینتشار دهنده
یباشد .چنین مطالبی همه با ذکر اسم ینویسنده ،سایت اینترینتی یا اینتشارات اصلی درج
تهای سایت م آ
اصلی مطالب از مهمترین اولوی آ
خواهد شد ،و هر جا که این رویه – به هر دلیلی – قابل اجرا ینباشد ،از اینتشار مطلب پرهیز خواهد کرد .به منظور رعایت اصل حفییظ
یطرفی سیاسی و ایدئولوژیک ینسبت به سازماآنها ،احزاب ،و جریاآنهای کارگری ،بنیاد خود را در اینتشار همه یا بخشی از مطییالب
ب آ
اقتباسی ،هآزاد می بیند.
یدهد ،چییرا کییه عضییویت افییراد مسییتلزم
در حال حاضر ،بنیاد – در داخل یا خارج از کشور – ینسبت به عضوگیری اقدامی اینجام ینم آ
تهای بنیاد است که هنوز در دستور کار قرار ینگرفته است.
تدارک رویآههایی برای مشارکت اعضا در فعالی آ
مخاطباینی که علقمند به اینتشار مطالبشان در سایت بنیاد هستند ،می تواینند مطالب و مستندات تولیدی یا گردهآوری شییده خییود را بییا
اسم اصلی یا مستعار – از طریق قسمت »تماس با ما« – ارسال کننید کیه در صیورت سیازگاری بیا زمینآههیای پژوهشیی-هآموزشیی و
سیاست اینتشار مطالب بنیاد ،بر روی پایگاه اینترینتی بنیاد ) ( http://www.b-pak.orgمنتشر خواهد شد.
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بخش یکم

نخستین اعتصاب

 ۱7اردیبهشت  /واگذاری اداره امور  8شهرک و یناحیه صنعتی استان یزد به بخش
خصوصی
یکند که اداره امور  8شهرک و یناحیه صنعتی استان به
کهای صنعتی استان یزد اعلم م آ
سید مسعود عظیمی مدیرعامل شرکت شهر آ
بخش خصوصی واگذار شده است .اسامی شرکت ها از این قرار هستند» :شهرکهای صنعتی یزد ،جهان هآباد میبد ،اردکییان ،تفییت و
مهریز و ینواحی صنعتی ابرکوه ،مبارکه بافق و هرات «.وی واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی را »اجرای مناسییب اصییل 44
یکند.
کهای صنعتی« قلمداد م آ
قاینون اساسی در سطح شهر آ
یگوییید» :فرصییتی مناسییب بییرای حضییور بخییش
یگری دولت عنوان کییرده و م آ
عظیمی ،اجرای این قاینون را در جهت کاهش تصد آ
کها و ینییواحی صیینعتی،
ترساینی در شهر آ
حها و برینامه ها در جهت ارتقاء مدیریت و خدما آ
غیردولتی در سطح مدیریت و اجرای طر آ
یهآورد«.
فراهم م آ
یسازی( قرار گرفتییه
یکند که» :با این اقدام ،استان یزد در جایگاه اول در بین  ۳۱استان در سطح کشور )از ینظر خصوص آ
وی اضافه م آ
است«.

گهآهن بافق
 27اردیبهشت  /شروع اعتصاب کارگران معدن سن آ
یکنند.
یکشند و اعتصاب م آ
یسازی شرکت دست از کار م آ
کارگران در اعتراض به خصوص آ
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یدهد
 ۳0اردیبهشت  /ینماینده یزد در مجلس هشدار م آ
یگوییید » :توسیعه
محمد صالح جوکار ینماینده مردم ییزد در مجلیس شیورای اسیلمی بیا اشیاره بیه گذشیت سیه روز از اعتصیاب م آ
یهای مردم این شهرستان است«.
شهرستان و احقاق حقوق هآینها از ینگراین آ
یکنید» :بحیث امیروز مین
وی در ینشست علنی سه شنبه  ۳0اردیبهشت مجلس در اخطار قاینون اساسی با استناد به اصل  ۱45اضیافه م آ
گهآهن در کشور بوده کییه امییروز خییوراک
گهآهن مرکزی بافق است که جزو اولین شرکت استخراج کننده سن آ
درباره شرکت سن آ
یشود«.
صنایع فولد ما از هآن محل تامین م آ
یگوید» :در سال گذشته  7۱.5درصد از این شرکتها را دولت به صندوق بازینشستگی فولد واگذار کرد و  28.5درصیید از
جوکار م آ
این سهام باقی مایند که این درصد در ابتدای سال جاری به مزایده گذاشته شد و در فرابورس واگذار شد«.
سجمهور دستور توجه به حق و حقوق مردم را داده بود اما این مهم ینادیده گرفته شیید
یرغم اینکه معاون اول رئی آ
یافزاید» :عل آ
وی م آ
و واگذاری صورت گرفت«.
یدهد که »دو معدن بزرگ داریم کییه ذخییایر هآهیین کشییور در اییین معییادن وجییود
ینماینده یزد در توضیح اهمیت اعتصاب توضیح م آ
دارد؛ این دو معدن هم جزو دارایی های شرکت را بردیند و به بخش خصوصی واگذار شدیند که اییین ینیییز مخییالف اصییل  45قیاینون
اساسی است«.
یدهد که »امروز  ۳روز است که در شهرستان بافق اعتصاب شده و کارگران بر سر کییار ینیسییتند زیییرا دغییدغه
وی در پایان هشدار م آ
توسعه شهرستان و احقاق حقوق خود را داریند لذا ضروری است به این امر رسیدگی شود«.

 ۳۱اردیبهشت /استاینداری یزد :وعده واگذاری به کارگران
سید مهدی طلیی فرمایندار بافق از برگزاری جلسه ای برای بررسی ینحیوه واگیذاری معیدن بیافق بیا حضیور اسیتایندار ییزد ،اعضیای
یدهد.
شورای شهر بافق ،معاون سیاسی ،مدیرکل حوزه استایندار و ینماینده اداره کل اطلعات خبر م آ
یافزاید » :در این جلسه مقرر شد تا شورای شهر بافق پیشنهادات خود را درباره متمم قرارداد واگذاری بیه فرماینیدار اعلم و بیا
وی م آ
حضور مشاورین حقوقی استایندار یزد مسئله بررسی ،مصوب و به تهران اینعکاس داده شود«.
یکند که استاینداری خواستار ارائه قرارداد واگذاری به صندوق بازینشستگی فولد شده است.
وی اعلم م آ
یگوید» :بییا
سجمهور مبنی بر توقف واگذاری برای تامین ینظرات شهرستان و استان م آ
فرمایندار بافق با تاکید بر دستور معاون اول رئی آ
توجه به اینفال بودن معدن ،اینکه هآیا معدن قابلیت واگذاری دارد یا خیر ینیز همزمان در دست پیگیری است«.

یکند.
یدهد :خطر بیکاری کارگران را تهدید ینم آ
 ۳خرداد  /وزی آرکار اطمینان م آ
»علی ربیعی« وزیرتعاون ،کاآرآورفاه اجتمییاعی در جلسیآهای باحضییور اسییتاینداریزد ،اعضییای شییورای شییهر بییافق ،مییدیرعامل شییرکت
گهآهن مرکزی
گهآهن مرکزی ایران و مدیرعامل صندوق حمایت از کارکنان فولد باتاکید بر اینکه واگذاری سهام شرکت سن آ
سن آ
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یکنیید» :پنییج طییرح توسییعه
یکنیید ،اعلم م آ
به صندوق حمایت از کارکنان فولد به هیچ وجییه امنیییت شییغلی کییارگران را تهدییید ینم آ
باظرفیت اشتغالزایی بیش از دوهزار ینفردراین شرکت اجراخواهد شد«.
یکند.
گهآهن را از برینامآههای اصلی این وزارت خاینه اعلم م آ
وی تامین امنیت شغلی کارگران به ویژه کارگران شرکت سن آ
یکند مسائل و مشکلت بنگاآههای اقتصادی را با تییدبیر و کییار کاآرشناسییی برطییر ف کنیید و بییا
یافزاید» :دولت تلش م آ
وزیرتعاون م آ
گهآهن مرکزی برای عمران و هآباداینی شهر تاریخی بیافق مییا تمیام تلش خیود را بیرای
توجه به اهمیت فعالیت اقتصادی شرکت سن آ
ارتقای کارهآمدی این بنگاه اقتصادی به کار خواهیم گرفت چرا که درواقع کارگران اییین شیرکت سیهامداران اصیلی هسییتند چییون
لهای هآتی کارگران معدن مسئولیت دارد«.
صندوق حمایت از فولد ینیزدرقبال کارگران وینس آ
حهیای توسیعآهای شیهر بیافق و اجیرای برینامآههییای
ربیعی از برینامه ریزی برای ایجاد یک مرکز درماینی برای کارگران،حمایت از طر آ
یدهد.
گهآهن خبر م آ
درماینی و رفاهی برای کارگران شرکت سن آ
یای کییه توسییط
یگوید» :بر اساس تفاهمی که در این جلسه بییه دسییت هآمیید مقییرر شیید هآن دسییته از سییهام تییرجیح آ
ربیعی در ادامه م آ
یشود دراختیاروزارت تعاون ،کارورفاه اجتمییاعی بییاقی بماینیید تییا از منییافع حاصییل از هآن بییرای امییور رفییاهی
کارگران خریداری ینم آ
کارگران هزینه شود«.
یکنییم و
یدارد که » :درخواست کارگران بییرای اخییذتخفیف درقیمییت سییهام ترجیحییی را ازمراجییع ذیربییط پیگیییری م آ
وی اعلم م آ
امیدوارم بتواینم در این زمینه کمکی کنم«.

 8خرداد  /چهاردهمین روز اعتصاب
یسازی هست.
ینماینده یزد :احتمال بیکاری کارگران در صورت خصوص آ
گهآهن بافقییدر تشییریح روینیید
ینماینده یزد در مجلس شورای اسلمی ضمن اعلم اعتصاب حدود  5هزار کارگر معترض معییدن سیین آ
گهآهن بافق به صییندوق بازینشسییتگی فییولد واگییذار شییده و
یگآوید 7۱/5 » :درصد از سهام معدن سن آ
یسازی معدن چنین م آ
خصوص آ
شرکت فولد خوزستان با برینده شدن  28 /5درصد سهام باقیماینده که هنوز به مرحله قرارداد ینرسیده است ،صیاحب باقیماینیده سیهام
این معدن خواهد شد«.
یکند» :شهرستان بافق از شهرستاآنهای بسیار محروم بوده و تنها راه ارتزاق
وی با اشاره به احتمال اخراج کارگران این معدن اضافه م آ
یسازی شود ،با خیل بیکاران روبآهرو خواهیم شد«.
مردم این شهرستان از راه استخراج معدن است ،بنابراین اگر این معدن خصوص آ
ینماینده یزد از مکاتبات وزیر کار با مسئولن استان »که هنوز صورتجلسه ینشده و با سفر وی به استان مسائل دینبال خواهد شید« ،خیبر
یدهد.
م آ
گهآهن بیافق از احتمیال
یکند» :کیارگران معیدن سین آ
یکی از کارگران در گفتگو با ایلنا خواسته کارگران اعتصابی را چنین اعلم م آ
یخواهنیید باقیماینییده سییهام اییین شییرکت
یسازی این معدن ینگراآناینیید و م آ
تعدیل ینیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا در پی خصوص آ
معدینی به هآینان فروخته شود«.
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 ۱4خرداد  /ینوزدهمین روز اعتصاب
یدهد» :اخیییرا  28/5درصیید از سیهام
»محمد عباسی بافقی« سخنگوی شورای اسلمی شهرستان بافق درباره اعتصاب چنین توضیح م آ
گهآهن مرکزی شهرستان بافق در فرابورس به مزایده گذاشته شده و شرکت فولد خوزستان در این مزایییده پیییروز شییده
شرکت سن آ
است«.
گهآهن مرکییزی شهرسییتان بییافق باییید همچنییان دولییتی
به گفتآه وی »کارگران معترض معتقدیند این  28/5درصد از سهام شرکت سن آ
بمایند و سود هآن به توسعه این شهرستان محروم اختصاص یابد یا هآینکه به شرکت تعاوینی توسعه شهرستان بافق که از حضور حییداقل
یگوییید:
ینیم درصد از جمعیت شهرستان تشکیل شده است ،واگذار شود «.وی در توضیییح سییایر خواسییت هییای کییارگران چنییین م آ
گهآهن مرکزی بافق است«.
»تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی از دیگر مطالبات کارگران معترض شرکت سن آ
وی به استناد اصل  44قاینون اساسی می افزاید» :ینیم درصد از مردم هر منطقه ای می تواینند صندوق تعاوینی توسعه تشکیل دهند و بییا
پرداخت  50هزار تومان عضو شویند و در صورتی که هآن منطقه محروم باشد ،سهام شرکت های دولتی با  50درصد تخفیف به اییین
صندوق های تعاوینی توسعه اختصاص یابد«.
یگوید » :مقامات مسئول
سخنگوی شورای اسلمی شهرستان بافق درباره وعده مقامات دولتی استان یزد برای لغو واگذاری چنین م آ
تاکنون اقدامی برای لغو این واگذاری اینجام ینداده ایند و به ینظر می رسد در حال وقییت کشییی بییه قصیید اینصییرا ف کییارگران از ادامییه
اعتراض صنفی هستند«.

 ۱7خرداد  /بیست و دومین روز اعتصاب
یکنیید» :بآهعنییوان
یدهیید و اعلم م آ
»محمدحسن تشکری« رئیس شورای اسلمی شهر بافق وعده حمیایت از اعتصییاب کیارگران را م آ
یگیری بر یندارد«.
یسازی روشن ینشود دست از پ آ
یدهم تا زوایای مخفی خصوص آ
رئیس شورای شهر به مردم قول م آ
گهآهن مرکییزی هسییتند ،شییورای
یسازی سن آ
یافزاید» :امروز برخی از مخالفان حرکت مردم و کارگران که در صدد خصوص آ
وی م آ
اسلمی شهر را ینشاینه گرفتآهایند و در درصدد تخریب این ینهاد شورایی هستند«.
یگوید» :این حرکت فقط به خاطر این اسییت کییه شییورائیان مایننیید برخییی
تشکری با حمایت از عملکرد شورای اسلمی شهر بافق م آ
یگیری شاینه خالی ینکردآهایند و مجداینه برای رسیدن بییه ینییتیجآهای کییه در
دیرگر از مسؤلن شهرستان و استان از مسؤلیتشان در ادامه پ آ
هآن حق مردم بافق دیده شود به کار را ادامه خواهند داد«.
یخواهید
»محمدحسن تشکری«» ،شایعاتی از قبیل ایین موضیوع کیه رئییس شیورا درصیدد تغییر میدیریت اسیت ییا رئییس شیورا م آ
یداینید و»لغییو
گهآهن را به شرکت دیگری بفروشد« را اقدامی برای تخریب شورای شهر که بیه دینبیال پیگیییری موضییوع اسییت م آ
سن آ
گهآهن مرکزی بافق« را »خواسته به حق« کارگران می ینامد.
واگذاری شرکت سن آ
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هشدار ینماینده یزد درباره هآثار اعتصاب
ماکنون  2۳روز از اعتصاب صیینفی  5هییزار و
یکند» :ه آ
نینامآهای اعلم م آ
»محمد صالح جوکار« ینماینده یزد و صدوق در در تذکر هآیی آ
یگذرد که قطعا این موضوع تأثیر منفییی در اقتصییاد
گهآهن مرکزی در شهرستان بافق م آ
 ۳00ینفر از کارگران و مهندسان شرکت سن آ
کشور دارد«.
گهآهن اسییت کییه اییین شییرکت بییه مییدت  50سییال خییوراک
یافزاید» :شهر محروم بافق دارای این شییرکت بهرآهبییردار از سیین آ
وی م آ
یرسد ،در اییین
گهآهن این دو معدن در سال هآینده به پایان م آ
کارخاینآههای فولد کشور را تامین کرده است ،با این شرایط ذخایر سن آ
تهای لزم و صنایع جوان معدینی و صنایع دیگر و مجاورت با کویر ،اییین منطقییه دچییار شییرایط بیدی
صورت به علت ینبود زیرساخ آ
خواهد شد«.
یکند که علی رغم »طییی صورتجلسییات متعییدد« ،تعهیید ایجییاد صیینایع
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلم م آ
تزدایییی منطقییه
چگیوینه سییهمی بییرای محرومی آ
جوان معدینی و توسعه عمران بافق هنوز بییه صییورت مکتییوب بییاقی ماینییده اسییت و هی آ
اختصاص داده ینشده است.

 26خرداد  /سی و یکمین روز اعتصاب
یگوید.
فرمایندار بافق از پذیرش  ۱6مطالبه صنفی معترضان توسط وزیر کار سخن م آ
فرمایندار بافق :آبرخی کارگران به دینبال »چیزهای دیگری« هستند.
یکند که حدود  2هفته جلسآهای با حضییور وزیییر کیار داشییته کییه » ۱6مطییالبه صیینفی معترضییان
»طلیی مقدم« فرمایندار بافق اعلم م آ
یخواهند به سر کار بازگردیند امیا تعییدادی از هآینهیا بیه دینبیال »چیزهییای
یدهد» :بخشی از کارگران م آ
پذیرفته شده است «.وی ادامه م آ
دیگری« هستند«.
یگوییید» :تغییییر
گهآهن مرکییزی بییافق م آ
فرمایندار با اعلم بی اطلعیی از خواسییته کیارگران مبنیی بییر تغییییر مییدیرعامل شییرکت سین آ
مدیرعامل معدن تا به امروز از سوی کارگران طرح ینشده است و عده دیگری که به دینبال مدیر عییاملی معییدن و ینماینییدگی مجلییس
یزینند«.
 فهایی دامن م آ
هستند به چنین حر آ
قرمایندار تصمیم گیری درباره معدن بافق را منوط به بازگشت معاون اول رییس جمهور»جهاینگیری« از سفر خارج کشور می داینیید و
یکند حتی در صورت»اصرار بر واگذاری«» ،حق و حقوق شهرستان بافق باید بر اساس قاینون پرداخت شود ،چرا که حیییات
اعلم م آ
این شهرستان در گرو این معدن است«.
گهآهن بییه
وی به هآلودگی هآلودگی زیست محیطی شهرستان بافق ینیز اشاراتی دارد و ضمن تایید سختی شییغل کییارگران معییدن سیین آ
یکند که بر اساس هآن ها »که بافق به ینسبت جمعیتش ،معلولن بیشتری از سایر ینقاط کشور دارد که به دلیل وجود
هآمارهایی اشاره م آ
معادن در این شهرستان است«.
یگوید »هآلودگی زیست محیطی معدن در حال مستند سازی است تا مطالبه کارگران مبنی بر اجییرای ق یاینون
فرمایندار بافق در ادامه م آ
مشاغل سخت و زیان هآور محقق شود«.
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طلیی مقدم با تایید پایین بودن امنیت شغلی کارگران معدن بر اسییاس »جلسییه دو هفتییه پیییش ،وزیییر کییار و هیییات مییدیره صییندوق
یدهد که »ینه تنها هیچ کارگری اخییراج ینشیود بلکیه ینیروهیای جدیییدی ینییز
بازینشستگی فولد )خریداران بخش خصوصی(« وعده م آ
استخدام شویند«.
یکنیید .فرماینییدار بییافق
در این بین شایعاتی وجود دارد که وزیر کار »ربیعی« گفته است تنها در صورت پایان اعتصاب به بافق سفر م آ
یکند و از تامین اعتبار  ۱5هزار میلیارد توماینی برای دو باینده کردن  42کیلومییتر دیگییر از جییاده بییافق – یییزد خییبر
این شایعه را رد م آ
یدهد.
م آ
بقیه سخنان وی وعده هایی درباره »گازکشی بافق تا دی ماه سال جاری«»،راه ایندازی کارخاینآههای جوار معدینی« و »بازسازی اعتماد
توسط دولت تدبیر و امید« است.
کارگران :خون کارگران معدن هآلوده است.
یسییازی تاکییید
یکی از کارگران اعتصابی به ینام »رضا خواجه زاده« در مصاحبه بیا ایلنییا بییر ادامییه اعتصییاب در اعییتراض بییه خصوص آ
یکند.
م آ
یگویند  7۱/5درصد از سهام معدن به صندوق بازینشستگی فولد واگذار شیده در حیالی کیه اساسیا
یکند» :م آ
وی در ادامه تصریح م آ
هیچ گوینه مدرکی دال بر این واگذاری تاکنون به کارگران و ینمایندگان هآینان ارائه ینشده است«.
یگوید» :ما برای راه ایندازی و تامین بودجه کارخاینآههای جوار معدینی از جملییه کارخاینآههییای
وی با بیان بقیه خواستآههای کارگران م آ
یخواهیم«.
تهای هآآنها هآماده شده است ،تضمین م آ
گهآهن و فولد سازی که زیرساخ آ
فرهآوری سن آ
یکند و
خواجه زاده ،یکی از مشکلت پیش روی راه ایندازی واحدهای تولیدی جدید را فقدان گازکشی در شهرستان بافق اعلم م آ
یسازی معدن به معنییای
یافزاید» :کارگران معتقدیند خصوص آ
یسازی و دلیل مخالف کارگران با این سیاست م آ
در باره هآثار خصوص آ
گهآهن و فولدسازی در بافق است چرا که کارفرمایان بخش خصوصی به دینبال حییداکثر سییود
پایان راه ایندازی چرخه فرهآوری سن آ
یکند یا بییه کارخاینآههییای فولدسییازی
گهای هآهن استخراجی را صادر م آ
هستند و به جای راه ایندازی کارخاینآههای جوار معدینی ،سن آ
یدهد«.
سایر استاآنها اینتقال م آ
وی می افزاید» :در حال حاضر ،مواد خام استخراج شده از معدن به ذوب هآهن اصفهان یا کشورهای خارجی از جملییه چییین صییادر
یشود در حالی که راه ایندازی کارخاینآههای جوار معدینی ،موجب اشتغالزایی و روینق شهرستان خواهد شد«.
م آ
یکنیید و در توضیییح سییخت و زیاآنبییار بییودن کییار
خواجه زاده تغییر مدیر عامل را از مهمترین مطالبات کارگران اعتصابی قلمداد م آ
یشیود،
گهآهن ،میس و… یناشیی م آ
یگوید» :خون مردم بافق به دلیل هآلودگی زیست محیطی این شهرستان که از وجود معادن سن آ
م آ
هآلوده است به گوینه ای که برای اینتقال خون به دیگران مناسب ینیست«.
یهای قلبی ،ریوی ،سییرطان و… در میییان کییارگران معییدن بییه دلیییل هآلییودگی زیسییت
یکند که علیرغم رواج »بیمار آ
وی تصریح م آ
محیطی« ،کارگران هنوز از مزایای قاینوینی »مشاغل سخت و زیان هآور« و » حق اشعه« محروم هستند.
یگوید» :این جاده بدلیل رفییت و هآمیید
کباینده باقی مایندن ینیمی از هآن اشاره کرده وم آ
وی همچنین به خطریناکی »جاده بافق-یزد« و ت آ
یبریند ،بسیار خطریناک است«.
گهای هآهن استخراج شده از معدن را به یزد م آ
بالی تریلی هایی که سن آ
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یسازی معدن ینگراآناینیید چییرا کییه کارفرمییای بخییش
به گفته خواجه زاده ،کارگران از تعدیل ینیرو و کاهش دستمزد در پی خصوص آ
خصوصی به دینبال افزایش تولید با هزینه کمتر به منظور دستیابی به سود بیشتر است.
گهآهن بافق مییوقت اسیت و اگییر اییین
یگوید» :بیشتر قراردادهای کار کارگران معدن سن آ
وی درباره وضعیت قرادادهای کارگران م آ
یشود«.
کارگران با کارفرما یا پیماینکار به مشکل بخوریند ،قراردادشان تمدید ینم آ
گهآهن بافق ،ینیمی از هآآنها قرارداد مستقیم هستند و
ایلنا در توضیحات پایان خبر هآورده است که »بیش از پنج هزار کارگر معدن سن آ
مابقی به صورت پیماینی در این معدن مشغول به کاریند«.
مگیرینده ینهایی است.
سجمهور تصمی آ
سجمهور :رئی آ
معاون اول رئی آ
مگیری زمان جلسه بعدی!
جلسه برای تصمی آ
بر اساس گفته »محمد رینجبر« رییس شورای اسلمی بافق در جلسه ای با حضور استایندار یزد ،فرمایندار و امام جمعه شهرسییتان بییافق،
گهآهن مرکزی و
ینمایندگان این شهرستان در مجلس شورای اسلمی ،ینماینده شورای اسلمی شهرستان بافق ،مدیرعامل شرکت سن آ
یشییود کییه جلسییه دیگییری بییا حضییور هآقییای جهیاینگیری ،معییاون اول
ینماینییدگان کییارگران در سییاختمان اسییتاینداری یییزد مقییرر م آ
گهآهن مرکزی بافق برگییزار شییود تییا دسییتور تییاخیر در واگییذاری 28/5
یسازی شرکت سن آ
سجمهور پیرامون موضوع خصوص آ
رئی آ
درصد از سهام این شرکت تا پایان سال  ۹5صادر شود و مطالبات معوقه مردم شهرسییتان بییافق و کییارگران در قبییال  7۱/5درصیید از
سهام این شرکت که پیش تر واگذار شده بود ،محقق شود.

ی آوینهمین روز اعتصاب
 ۳تیر  /س آ
سخنگوی شورای اسلمی شهرستان بافق »محمد عباسی بافقی« با اشاره به بررسی مطالبات کارگران متحصن بییا حضییور امییاآمجمعه،
اعضای شورای اسلمی و ینمایندگان شهرستان بافق در کمیسیون صیینایع و معییادن مجلییس شییورای اسییلمی )بییه تییاریخ  27خییرداد(
یگوید» :وزیر صنعت ،معییدن و تجییارت در اییین جلسییه از لغییو واگییذاری سییهام معییدن بییه بخییش خصوصییی بییا دسییتور شخصییی
م آ
سجمهور و مصوبه هیات دولت در تاریخ  25خرداد )یکشنبه هفته گذشته( خبر داد«.
رئی آ
سجمهور خبری ینشده است«.
یرغم گذشت یک هفته» ،هنوز از مصوبه هیات دولت یا دستور مکتوب رئی آ
به گفته عباسی بافقی عل آ
وی در ادامه به لغو مجدد سفر وزیر کار به شهرستان بافق که قرار بوده روز سوم تیر در جمع کارگران اعتصابی حاضر شییود،اشییاره
یکند.لزم به ذکر است که سفر قبلی وزیر کار ربیعی در تاریخ  ۱2خرداد برای حضور در جمع کارگران اعتصیابی ینییز لغیو شیده
م آ
بود.
سخنگوی شورای اسلمی شهرستان بافق از تعلل دولت در ابل غ مصوبه لغو واگذاری سهام معدن به بخش خصوصی اینتقاد کییرده و
یشود دولت به دلیل هآینکه کارگران از پیگیری مطالباتشان کوتاه ینیامده و سر کار خود حاضییر ینشییدآهایند،
یگوید»از تهران مخابره م آ
م آ
حاضر ینیست در مقابل هآینان کوتاه بیاید«.
سجمهور به کشور بآهمنظور بررسی لغو واگذاری سییهام معییدن
وی با اشاره به جلسآهای که قرار بوده پس از بازگشت معاون اول رئی آ
یکند.
سجمهور به دلیل عدم برگزاری جلسه اینتقاد م آ
به بخش خصوصی برگزار شود ،از جهاینگیری معاون اول رئی آ
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یشییود» ،اظهییارات
یکند که در حالی که اعتصییاب بییه چهلمییین روزش ینزدیییک م آ
سخنگوی شورای اسلمی شهرستان بافق اعلم م آ
یاعتمادی میان کارگران متحصن و دولت هر روز بلندتر از قبل شود«.
متناقض مسئولن دولتی باعث شده است دیوار ب آ

 4تیر  /پیروزی کارگران و پایان اعتصاب
گهآهن مرکزی بافق پس از چهل
یسازی معدن و پیروزی کارگران ،اعتصاب بیش از  5هزار کارگر معدن سن آ
با لغو مصوبه خصوص آ
یگوید» :استایندار یزد صبح امروز در جمع کارگران متحصن حاضییر شیید
یپذیرد .یکی از کارگران در این باره به ایلنا م آ
روز پایان م آ
گهآهن مرکزی بییافق بییه بخییش خصوصییی را در اختیییار
و مصوبه هیات دولت مبنی بر لغو واگذاری  28/5درصد از سهام معدن سن آ
هآینان قرار داد«.
مترین مطالبه خود بعد از  40روز اعتصاب به اعتراض صنفی خود پایان دادیند.
به گفته وی ،کارگران با تحقق مه آ
مهلت دو ماهه کارگران به دولت
»محمد عباسی بافقی«،سخنگوی شورای اسلمی شهرستان بافق با اشاره به پایان اعتصاب از مهلت دوماهه کارگران بییه دولییت بییرای
یدهد.
تعیین سرینوشت ینهایی  28/5درصد از سهام این معدن خبر م آ
یگوید» :محمد میرمحمدی« استایندار یزد پیییش از ظهییر امییروز )چهارشیینبه  4تیییر( در جمییع کییارگران متحصیین معییدن
وی به ایلنا م آ
سجمهور و »علی طیییب ینیییا« ،وزیییر امییور اقتصییادی و
گهآهن مرکزی بافق حاضر شد و ینامه »اسحاق جهاینگیری« ،معاون اول رئی آ
سن آ
دارایی مبنی بر لغو واگذاری  28/5درصد از سهام این معدن به بخش خصوصی را در اختیار کارگران قرار داد«.
یکند که جهاینگیری و طیب ینیا در این ینامه ضمن اشاره به مصوبه هیییات دولییت مبنییی بییر »لغییو مییوقت« واگییذاری 28/5
وی اعلم م آ
درصد از سهام معدن ،تعیین سرینوشت ینهایی هآن را بر عهده استایندار یزد قرار دادآهایند و کارگران اعتصابی بعد از سییخنراینی اسییتایندار
یزد و ینمایندگاینشان به سر کار خود بازگشتند.
یگوید» :کارگران اینتظار داریند بعد از احداث کارخاینجات جوار مع یدینی ،سییهام
سخنگوی شورای اسلمی شهرستان بافق در پایان م آ
معدن در قالب شرکت تعاوینی توسعه شهرستان بافق به مردم این شهرستان تعلق بگیرد«.

یشود.
یسازی معلوم م آ
 7تیر  /محتوای ینامه لغو خصوص آ
یهآید ،واگذاری سهام معدن بیه بخییش خصوصیی بیه منظیور »تصییمیم گییری
هآینطور که از محتوای ینامآههای این سه مقام دولتی بر م آ
بهینه« متوقف و تحقق وعدآههای داده شده به پایان اعتصاب کارگران منوط شده است.
بر اساس این گزارش» ،علی ربیعی« ،وزیر کار در تاریخ  2تیر طی ینامه ای به استایندار یزد گفته است »به منظور تصمیم گیری بهینییه،
ل واگذاری معادن بافق متوقف شده است«.
فع و ً
وی در این ینامه ضمن اشاره به موافقت »علی طیب ینیا« ،وزیر اقتصاد با لغو موقت واگذاری معدن دربیاره ادامیه اعتصیاب چنیین میی
تهای تعهیید شییده از سییوی اینجیاینب عملییی
ینویسد» :ادامه این شرایط به ینفع هیچکس ینخواهد بود و با عدم تغییر شرایط فعلی ،فعالی آ
ینخواهد بود«.
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یسازی معدن بافق به شرح زیر است:
متن ینامه ابلغی وزیر در لغو خصوص آ
» جناب هآقای میرمحمدی
استایندار محترم یزد
سلم علیکم
با توجه به پیگیری های بعمل هآمده به منظور تصمیم گیری بهینه فعل واگذاری معادن بافق متوقف شده است بیه پیوسیت ینظییر وزیییر
یشود.
محترم امور اقتضادی و دارایی در هامش یادداشت اینجاینب )در حاشیه کمیسیون اقتصاد( ارسال م آ
لطفا مراتب به اطلع مدیریت معدن رساینده شود ،ضمنا ادامه این شرایط به ینفع هیچکس ینخواهد بود و بیا عیدم تغییییر شییرایط فعلیی
فعالیت های تعهد شده از سوی اینجاینب عملی ینخواهد بود.
علی ربیعی
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی «
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بخش دوم

دومین اعتصاب
گهآهن بییافق ،بییه دلیییل عییدم تییوجه بییه خواسییتآههای اصییلی
با گذشت بیش از یک ماه آو ینیم از ینخستین اعتصاب کارگران معدن سن آ
یسازی و ینیز دستگیری رهبران کارگری ،در میرداد و شیهریور  ۱۳۹۳کیارگران اعتصییاب دیگیری را
کارگران مبنی بر لغو خصوص آ
هآغاز کردیند .بیشتر رهبران کارگری را دستگیر کردیند تا همچون اعتصاب اول ،توان سازمایندهی و رهییبری را از کییارگران بگیرینیید.
تشیان را بیه
اما کارگران تسیلیم ینشیدیند و در اعتصیابی شیاینزده روزه و طیی گرمیترین ماآههیای سیاآل ،سیراینجام سیرمایآهداران و دول آ
یسیازی لغیو شید و رهیبران کیارگری هآزاد شیدیند و بیدین ترتییب دومییین اعتصیاب پیروزمنیداینه
بینشینی وادار کردیند .خصوص آ
عق آ
معدینکاران بافق رقم خورد.

گهآهن
 ۱7مرداد  /هآخرین وضعیت واگذاری سهام معدن سن آ
یسازی معدن ،شورای شهر بافق از احتمال مداخله مقامات عالی کشوری بیرای سیرعت
در پی خلف وعده مسئولین در لغو خصوص آ
یدهد.
بخشیدن به رویند خبر م آ
یکند که قرار است به زودی جلسآهای با حضور رئیس مجلس و وزیر کار و رفاه اجتماعی برای رسیییدگی بییه وضییعیت
وی اعلم م آ
گهآهن بافق تشکیل شود و می افزاید»تاکنون چهار جلسه تشکیل شده است و جهت جلسات به سمتی بییوده کیه
واگذاری معدن سن آ
دستور وزیر مبنی بر لغو واگذاری سهام )از  (٪۱00به قوت خود باقی بمایند و اگر قرار است واگیذاری صیورت بگییرد »حیق شیهر«
لحاظ شود«.
یگوییید» :در هآخرییین جلسییه کییه در
یگیری هآن م آ
وی در مورد جلسه دفتر امام جمعه و حل مشکلت ،گلآه و شکایات کارگران و پ آ
گهآهن ،حضور ینداشت ،ینامآههای کارگران مطرح شد ولی بییا ینظییر فرماینییدار
تاریخ  ۹۳/05/05تشکیل شد و عسگری ،مدیرعامل سن آ
یگیری کند«.
جزو صورت جلسه ینیامد و قرار شد وی خود برای رفع مشکلت پ آ
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 22مرداد  /سفر وزیر کار ،ربیعی ،به یزد
گهآهن بافق سفر خود را بییه اسییتان یییزد
یسازی شرکت سن آ
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی »ربیعی« برای بررسی وضعیت خصوص آ
یکند.
سفر شروع م آ
گهآهن
 2۳مرداد  /دیدار وزیر کار با ینمایندگان کارگران شرکت سن آ
وزیر :واگذاری  ۱5درصد ینیاز به قاینون دارد ،ینمی تواینم در این جلسه دستور دهم!
گهآهن
علی ربیعی در ادامه سفر خود در استان یزد به شهرستان بییافق مییی رود و بییا مسییئولین و ینمایدینییدگان کییارگران شییرکت سیین آ
یکند .وقتی وزیرتعاون ،کار ورفاه اجتماعی از تحت پوشش بیمه تامین اجتمییاعی بییودن  ۹0درصییدمردم شییهر
مرکزی بافق دیدار م آ
یدهد.
خبر م آ
یکنیید و
یهییا اعلم م آ
در حین جلسه دبیر کارگروه اینجمن صنفی کارگران ینارضایتی خود را از عدم پرداخت  ۱5درصد سهام به بافق آ
یگوید» :این بخش ینیییاز بییه
وزیر کار با با یادهآوری اعتصاباتی که در دوران حکومت پهلوی با همراهی کارگران سامایندهی کرده م آ
قاینون دارد که مشخص شود به چه کسی داده شود ومجاری خود را دارد .فعل طبق گفته رییس جمهور به بنده ،ما مسئله را متوقییف
یافزاید:
یشود دراین جلسه دستور ۱5درصد داده شود «.و در ادامه م آ
کردیم تا به یک مسئله بهینه برسیم وهآن ینیاز به قاینون دارد و ینم آ
یشود .مابرای معدن طرح گسترش داریم وبییرای
یشود و تعطیل م آ
»ما برای معدن برینامه داریم ،ته دلتان خالی ینباشد که معدن تمام م آ
یکنیم«.
یکنیم .پول سرمایه گذاری هآن را هم جور م آ
هآن سرمایه گذاری م آ
یکییرد اجییازه
یگوید» :اگر این اعتصاب  ۳۳۹روز هم ادامییه پیییدا م آ
وزیر کار همچنین خطاب به ینماینده کارگران درباره اعتصاب م آ
یدادم مویی از سر کارگآرها کم شود«.
ینم آ
یرود و حین بازدید از بخش کنستاینتره به کییارگران اطمینییان
گهآهن م آ
»ربیعی« وزیر کار در ادامه سفرش به بافق به بازدید معدن سن آ
یسازی فعل متوقف شده است و اجازه تعدیل یک ینیرو را هم ینخواهد داد.
یدهد که خصوص آ
م آ
 28مرداد  /دستگیری دو تن از کارگران و هآغاز اعتصاب
یشویند و تلش برای بازداشت  ۱6تن دیگر با مقاومت کییارگران یناکییام
گهآهن بافق بازداشت م آ
دو تن از رهبران کارگران معدن سن آ
یشود.
یشان هآغاز م آ
یمایند .ساعت  ۱0همان شب اعتصاب کارگران در اعتراض به بازداشت  2تن از رفقا آ
م آ
 2۹مرداد  /روز دوم اعتصاب
گهآهن بییافق در اعییتراض بییه
یکند» :حدود  5هزار کارگر معدن سیین آ
یکی از کارگران که در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا اعلم م آ
بازداشت »امیرحسین کارگران« و »علی صبری« از کارگران این معدن دست از کار کشیده و تولید را متوقف کردآهایند«.
یدهیید
وی در ادامه به تلش یناکام پلیس برای بازداشت  ۱6کارگر دیگر و همچنین »حسن تشکری« ،رئیس شورای شهر بافق خبر م آ
یکند که  ۱6کارگر مورد ینظر در حال حاضر بین همکاراینشان در معدن
یکند .وی تاکید م آ
یاطلعی م آ
اما از عنوان اتهام هآینان ابراز ب آ
حضور داریند.
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یکند .ایلنا
ینماینده کارگران در مصاحبه با ایلنا علت اقدام پلیس برای بازداشت کارگران معدن را »شکایت کارفرما از هآینان« اعلم م آ
یدهد که کارفرما در پی اعتصاب چهل روزه خرداد -تیر  ۹۳کارگران معدن بافق از  ۱8ینفر از کیارگران بیه دادگیاه شیکایت
خبر م آ
گهآهن بافق است.
کرده است» .حسین تشکری« رییس شورای شهر بافق ،خود یکی از کارگران شرکت معدن سن آ
حضور جاینشین فرماینده ینیروی اینتظامی یزد در معدن و مذاکره با کارگران
شرط کارگران برای پایان اعتصاب :لغو حکم بازداشت هر  ۱8کارگر!
گهآهن و ینیییز رئیییس
گهآهن بییافق بییا حسییین تشییکری کییارگر معییدن سیین آ
جاینشین فرماینده ینیروی اینتظامی یزد با حضور در معدن سن آ
یکند.
شورای شهر بافق مذاکره م آ
یشود و جاینشین فرماینده ینیروی اینتظامی یزد تلویحا بییا
در ینتیجه مذاکره پایان اعتصاب مشروط به لغو حکم بازداشت هر  ۱8کارگر م آ
یکند.
این خواسته موافقت م آ
یسازی هنوز مبهم است.
کارگران :بازدید وزیر کار ینتیج آهای ینداشت و توقف خصوص آ
یگویید کیهآ« :از
گهآهن بیافق م آ
یکی از کارگر در مصاحبه با ایلنا با اشاره به سفر هفته پیش وزیر کار ربیعی و بازدیدش از معدن سن آ
یسیازی معیدن همچنیان در
حضور هآقای ربیعی در معدن ینتیجآهای حاصل ینشده و سرینوشت مطالبه کارگران مبنی بر توقیف خصوص آ
ابهام قرار دارد.
عصر همین روز ماموران یگان ویژه پلیس در معدن مستقر شدآهایند و  2تن از کارگران را بازداشت کردیند اما موفق به بازداشت بقیییه
یینویسد که ماموران یگان ویژه پلیس در برخورد با کارگران »خشن« عمل ینکردآهایند.
کارگران ینشدیند .ایلنا به ینقل از »یک کارگر« م آ
 ۳0مرداد  /روز سوم اعتصاب
یشویند.همان شب جلسآهای بییین شییورای شییهر و
اعتصاب کماکان ادامه دارد وعصر یگان ویژه ینیروی اینتظامی از معدن بافق خارج م آ
یشود.
تهای کارگران برگزار م آ
فرماینداری بافق در مورد اعتصاب و خواس آ
یگوییید» :مییا امیییدوار بییودیم
»محمد عباسی بافقی« سخنگوی شورای شهرستان بافق طی مصاحبآهای در تشریح مییذاکرات بییه ایلنییا م آ
صدای اعتراض کارگران شنیده و به مطالباتشان رسیدگی شود ،اما در اقدامی تحریک هآمیز ینیروهای ضد شییورش در معییدن مسییتقر
شدهآایند«.
یگوید» :خواسته مردم و شورای شهرستان بیافق اییین اسییت کیه
سخنگوی شورای شهرستان بافق در تشریح اهد ف کارگران چنین م آ
 ۱5درصد سهام واگذار شده معدن به صندوق بازینشستگی به جبران عقب افتادگی و محرومیت منطقه ،به شهرستان بییافق اختصییاص
یافزاید » :یکی از این خواستآهها صدور قرار منییع تعقیییب و بازداشیت بییرای همیه کیارگراینی اسیت کیه بیا
داده شود«.وی همچنین م آ
شکایت کارفرما از دو روز پیش تحت پیگرد قرار گرفتآهایند«.
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یگوید» :هر چنید در حیال حاضیر ینیروهیای اینتظیامی حضیور
»بافقی« سخنگوی شورای اسلمی بافق در تشریح فضای شهر به ایلنا م آ
مشهودی در داخل معدن و شهر بافق ینداریند اما به سبب فضایی کیه از چنید روز پییش ایجیاد شیده اسیت اهیالی شیهر اینتظیار دارینید
یکند که به دلیل » هوشیاری مردم و ماموران« هیچ برخوردی پیش ینیامده است.
وضعیت به حالت عادی بازگردد «.وی اضافه م آ
»بافقی« همچنین از برگزاری ینشست جداگاینه شورای شهر بافق بییا عبییاس زارآعزاده ینماینییده مهریییز و مییوافقت وی بییا خواسییته هییای
یگوید.
کارگران م آ
 ۳۱مرداد  /روز چهارم اعتصاب
یکی از کارگران در مصاحبه با ایلنا درباره اقدامات کارفرما در تقابل با اعتصاب چنین گفت» :از قرار معلوم به منظور شکسییتن اییین
حرکت اعتراضی از حوالی ظهر پنجشنبه به دستور کارفرما کارتهای حضور و غیاب کارگران جمع هآوری شد و سرپرستان موظییف
شدیند تا در قسمتهای تحت مسئولیت خود به صورت مکتوب حضور و غیاب کارگران را ثبت کنند«.
یکند کییه
لعباس زارآعزاده« ینماینده بافق در مجلس طی گفتگویی با ایلنا با اشاره به بازدید وزیر کار از معدن اظهار م آ
همچنین »دخی آ
گزدن و افتتاح یک بیمارستان دردی از
یسازی این معدن را داشتند و صر ف کلن آ
 فسازی درباره خصوص آ
»مردم این خطه توقع شفآا آ
مردم این منطقه را دوا ینخواهد کرد «.وی می افزاید » :لزم بود که وزیر در بازگشت به تهران تشکیل جلسه داده و پاسخی شفا ف به
یداد؛ وقتی دغدغه مردم در ینظر گرفته ینشود و مییردم پاسییخ شییفافی دریییافت ینکننیید ،در اییین میییان بیازیگراینی پیییدا
کارگران ارائه م آ
لهآلود ماهی بگیریند«.
یشویند که از هآب گ آ
م آ
یگوییید» :در دور اول اعتراضییات کییه  ۳۹روز طییول
»زارآعزاده« با اینتقاد از حضور ینیروی اینتظامی در معدن و دستگیری کییارگران م آ
یشییان را طییرح کردینیید امییا در
نداری و هآرامش مطالبات صنف آ
کشید ،هیچ اتفاق امنیتی رخ ینداد و کارگران و مردم در کمال خویشت آ
حال حاضر بازداشت تعدادی از کارگران باعث تحریک مردم شده است «.وی در ادامه با اشاره با مهاجرت  50درصد از مردم بافق
یکنیید کییه »سییه ینماینییده اسییتان در
به ینقاط دیگر و ضرورت اختصاص  ۱5درصد از ارزش افزوده معدن بییرای توسییعه بییافق اعلآم م آ
یگیر مطالبات مردم بافق و معدآنکاران این شهر هستند«.
مجلس ،امام جمعه ،اعضای شورای شهر و مسئولن کارگری پ آ
 ۱شهریور  /روز پنجم اعتصاب
یکند.
گهآهن بافق را بازداشت م آ
پلیس  5کارگر معدن سن آ
یکند که پلیس حوالی ساعت  2ینیمه شب 5 ،کییارگر معییدن
سخنگوی شورای اسلمی شهرستان بافق »محمد عباسی بافقی« ،اعلم م آ
گهآهن بافق را در خاینآهای شخصی بازداشت کرده است و »محمیید حسیین تشییکری« ،رئیییس شییورای اسییلمی شییهر بییافق کییه از
سن آ
کارگران این معدن است ینیز در میان کارگران بازداشتی بوده است.
یافزاید که این کارگران جزء لیست بازداشت  ۱8ینفره پلیس هستند کییه بییه دلیییل پنییاه گرفتیین در میییان کییارگران
سخنگوی شورا م آ
شتر موفق ینشده بود هآینان را بازداشت کند«.
معترض ،این ینهاد ینظامی پی آ
یکند که اگر چه یگان ویژه پلیس از معدن خارج شدیند اما هنوز در شهر حضور داریند.
»عباسی بافقی« در پایان تاکید م آ
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یکنند.
خاینواد آههای کارگران بازداشتی معدن بافق مقابل دفتر کارفرما تحصن م آ
یکنند.یکییی از
با بازداشت  5کارگر دیگر و در پنجمین روز اعتصاب ،خاینوادآههای کارگران بازداشتی مقابل دفتر کارفرما تحصن م آ
یگوید :آ»خاینوادآههای کارگران بازداشت شده گفتآهایند تا هآزادی کارگران به اییین تحصیین ادامییه مییی
کارگران در این مورد به ایلنا م آ
دهند«.
یده یید  /تجم ییع ک ییارگری ب ییه مقاب ییل فرماین ییداری منتق ییل
مدیرعامل معدن وعده هآزادی همه کارگران را م آ
یشود
م آ
در پی تجمع کارگران و خاینوادآههای کارگران بازداشتی ؛ بعد از ظهر همان روز »عسگری« مدیرعامل با حضور در جمع هآینان وعده
یدهد که با اعلم رضایت امکان منع تعقیب و هآزادی همه کارگران بازداشتی و تحت پیگرد فراهم شییود .مییدیرعامل پییس از اییین
م آ
یکند.
سخنان همراه با ماموران ینیروی اینتظامی محل کار خود را به مقصد فرماینداری بافق ترک م آ
شتیر بیا اینکیار
یگوید» :اظهارات امروز مدیرعامل از هآن جهت قابل تأمل است کیه وی پی آ
یکی از کارگران در همین مورد به ایلنا م آ
ینقش خود در تهیه این فهرست  ۱8ینفره گفته بود که کارگران مورد بحث بیا شیکایت اعضییای هیییات میدیره تحیت تعقیییب ینییروی
اینتظامی قرار گرفتآهایند«.
یرساینند.
خاینوادآههای کارگران بازداشتی و جمعی از مردم بافق آشب را در مقابل فرماینداری به صبح م آ
یشود وعلوه بر اعضای شورای شهر بافق ،محمدرضا
همزمان با تجمع در مقابل فرماینداری ،جلسه شورای تامین شهرستان برگزار م آ
یکند
صباغیان که در دور اول اعتراضات به ینمایندگی از کارگران در کارگروه ویژه دولت اینتخاب شده بود در جلسه شرکت م آ
یکند که روز چهارم شیهریور میاه
صباغیان هآزادی کارگران زینداینی را در گرو تصمیم شورای تامین شهرستان بافق داینسته و اعلم م آ
یهای اینجام شده به کارگران گزارش خواهد داد.
یگیر آ
درباره پ آ
 2شهریور  /روز ششم اعتصاب
ادامه تجمع خاینواد آههای کارگران بازداشتی معدن بافق در مقابل فرماینداری.
یشویند.
یگیرد اما کارگران هآزاد ینم آ
گهآهن بافق شکایتش را پس م آ
کارفرمای معدن سن آ
گهآهن بافق و »عزیزال عباسیان بافقی« مییدیر حقییوقی و ینماینییده هیییات مییدیره معییدن بییا
»محمدجواد عسگری« مدیرعامل معدن سن آ
یدهند.
ارسال ینامآهای به شورای تامین بافق از شکایت خود اینصرا ف م آ
یدهیید ۹ ،ینفییر از
در حالی که ایلنا شمار کارگران بازداشت شده را  7ینفر اعلم کرده ،ینامه کارفرمییا بییه شییورای تییامین بییافق ینشییان م آ
یباشدآ«:امیر حسین کارگران«» ،علی صییبری«،
کارگران معدن بافق بازداشت شدآهایند.بر اساس ینامه اسامی کارگران بازداشتی چنین م آ
یمحمد تشکری«» ،کاظم کارگران«» ،رضا دهسییتاینی«» ،رضییا خییواجآهزاده«» ،ایراینییی« و »جلیییل کمییالی«.
»محمدحسن تشکری«» ،عل آ
یشود.
یرغم ینامه کارفرما مبنی بر پس گرفتن شکایت کسی هآزاد ینم آ
عل آ

گهآهن بافق
 / 21از ایستادگی تا پیروزی :سرگذشت دو اعتصاب معدنکاران سن آ

کارگران معدن بافق اجازه ایجاد ینهاد صنفی ینداریند.
لهای رسمی کارگری در
یگوید» :غیاب تشک آ
»حسین خلیلی« رئیس کاینون شوراهای اسلمی کار استان یزد در مصاحبآهای به ایلنا م آ
ی استاآن را قطع کرده است«.
گهآهن بافق ،ارتباط حدود  5هزار کارگر این معدن با ینمایندگاآن کارگر آ
معدن سن آ
یتییواینیم از
یدهیید » :ینییه م آ
یگوید» :هیچگوینه ینتواینستآه است با کارگران متحصن ارتباط برقرار کنیید «.و ادامییه م آ
وی به خبرینگار ایلنا م آ
یتواینیم مطالباتشان را پیگیری کنیم«.
برینامه کارگران متحصن مطلع شویم ،و ینه م آ
گهآهن بییافق زمیاینی کییه
یگوییید» :مییدیران معییدن سیین آ
خلیلی درباره جلوگیری از ایجاد تشکل های کارگری در معدن بافق چنین م آ
یگویند
یگویند معدن »خصوصی« است اما در واکنش به تشکیل ینهاد کارگری م آ
یخواهند از تسهیلت دولتی برخوردار شویند ،م آ
م آ
معدن »دولتی« است«.
یکند» :کارفرما در سالیان گذشته با استناد بیه تبصیره میاده  ۱5قیاینون
رئیس کاینون شوراهای اسلمی کار استان یزد در پایان اظهار م آ
تشکیل شوراهای اسلمی کار از تشکیل شورای اسلمی کار در معدن مماینعت کرده است«.
یگوید» :زمان تشکیل شورآاها در شرکتهای بزرگ دولییتی از قبیییل شییرکتهای
تبصره ماده  ۱5قاینون تشکیل شوراهای اسلمی کار م آ
تابعه وزارت ینفت ،شرکت ملی فولد ایران ،شرکت ملی صنایع مس ایران و ...بر اساس این قیاینون بییا تشییخیص شییورای عییالی کییار
خواهد بود«.
هآزادی کارگران معدن بافق در گرو موافقت شورای تامین استان یزد است.
یگوید» :اگر چه کارفرما شکایت خود را از کارگران معییترض معییدن
یبافقی« سخنگوی شورای اسلمی بافق به ایلنا م آ
»محمد عباس آ
بافق پس گرفته است اما هآزادی کارگران به ینظر مثبت شورای تامین استان یزد منوط شده اسییت «.وی مییی افزاییید » :شییورای تییامین
بافق گفته اینصرا ف کارفرما از شکایتش به معنای گذشت او از جنبه خصوصییی اتهییام کییارگران اسییت و شییورای تییامین اسییتان یییزد
درباره گذشت از جنبه عمومی اتهام هآینان تصمیم گیری خواهد کرد«.
یگوید» :ماموران یگان ویییژه پلیییس کییه یییک روز
»بافقی« در پایان با اشاره به ادامه تجمع کارگران و خاینواده ها مقابل فرماینداری آم آ
بعد از هآغاز دور جدید تحصن کارگران معدن بافق به این شهرستان هآمدآهایند ،هنوز در بافق حضور دارینیید امییا در شییهر حضییور پیییدا
یکنند«.
ینم آ
معاون سیاسی امنیتی استاینداری یزد :دلیل دستگیری کارگران اعتصاب ینبوده است آ.
یگوییید» :دلییل دسییتگیری
»محمد علی طالبی« معاون سیاسی -امنیتی اسییتاینداری یییزد ،عصییر همییین روز در ینشسیت خییبری خییود م آ
یکند» :هآمار دقیقی از دستگیر شدگان یندارم اما هآماری که در رسیاینه هیا منتشیر
کارگران اعتصاب ینبوده است «.وی همچنین اعلم م آ
شده به مراتب کمتر از چیزی است که قرار بود صورت بگیرد«.
یگوییید »تمییام دسییتگاه هییا و رسیاینه هییای مییؤثر در تحقییق هآرامییش بییافق
این مقام سیاسی امنیتی درباره درخواست مسئولین چنین م آ
همکاری کنند و امیدوریم در کمترین فرصت این اتفاق بیافتد و تنش کارگری در بافق حل شود«.
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یگوید» :بهترین گواه در خصوص ینحوه برخورد دولت و ینیروهییای
طالبی همچنین در مورد ینحوه برخورد دولت با اعتصاب چنین م آ
امنیتی و اینتظامی در بافق مردم بافق هستند که می تواینند شهادت بدهند که با مطالباتی که مطرح شده چه عملکردی دولییت تییدبیر و
امید ینسبت به گذشته داشته است«.
یکندآ»:مشابه این اعتصابات و اعتراضات در گذشته هم رخ داده کییه برخییورد هییایی
وی با اشاره به سابقه اعتصاب کارگری اظهار م آ
هم صورت گرفته است اما در دوره اعتصاب قبلی که  ۳۹روز طول کشید هیچ برخوردی با کارگران صورت ینگرفیت و تعرضیی از
ینیروهای اینتظامی اینجام ینشد و با اینکه اعتصاب طولینی شد مسئولین استان با ینمایندگان کارگران و مسییئولین محلییی پیگیییر مطالبییات
گهآهن بودیند که دستاوردهایی را هم داشت«.
مردم در بافق و کارگران سن آ
ل در هیییچ
یگوید» :اگر اقدامات قضایی هم در بافق صورت گرفته در راستای وظیفه ما بوده است و یگان ویژه اص و ً
طالبی در پایان م آ
کجا در شهرستان بافق دخالت ینکرده و وارد عمل ینشده است«.
 ۳شهریور  /روز هفتم اعتصاب
ادامه تجمع خاینواد آههای کارگران بازداشتی در مقابل فرماینداری
درجریان تجمع شب گذشته خاینوادآههای بازداشت شدگان و جمعی از اهالی شهر ،پنج عضو شورای اسلمی شهر بافق ینیز در جمییع
یشویند.
معترضان حاضر م آ
یکی از کارگران معدن بافق با اشاره به اظهارات معاون سیاسی -امنیتی استایندار یزد که گفته بود بازداشییت شییدگان هیییچ ربطییی بییه
یگوید» :این حر ف درست ینیست زیرا اگر میان کارگران بازداشت شییده و اعتراضییات کییارگری
اعتصاب کارگران ینداریند به ایلنا م آ
ارتباطی وجود ینداشت دلیلی برای همراهی مردم بافق با بازداشت شدگان ینبود و اهالی شهر در مقابل این افراد ماینند سایر اشخاصییی
یکردیند«.
یتفاوتی اتخاذ م آ
یبریند موضع ب آ
که به عناوین مختلف در زیندان به سر م آ
احتمال خروج یگان ویژه از بافق و اینتقال کارگران بازداشتی به بند عمومی
یباشد .خاینواده کارگران بازداشتی ینیز به ایلنا خبر می دهند
شایعاتی مبنی بر خروج ماموران یگان ویژه ینیروی اینتظامی از شهر بافق م آ
درحال حاضر بازجویی این افراد تمام شده و همه هآآنها به بند عمومی منتقل شدآهایند.
واگذاری  7۱/5درصد از سهام معدن به صندوق بازینشستگی فولد صحت یندارد.
یگوییید» :مجلییس سییال  7۹تصییویب کییرد دولییت
یسازی به ایلنییا م آ
»مهدی فتوحی« از کارگران معدآنچی در باره جزییات خصوص آ
یاش به صندوق بازینشستگی فولد را پرداخت کند زیرا این صندوق برای پرداخت حقوق بازینشستگان به مشکل برخورده بییود.
بده آ
یکند«.
گهآهن بافق پرداخت م آ
ت همان زمان به صورت شفاهی اعلم کرد حقوق بازینشستگان صنایع فولد را از سود معدن سن آ
دول آ
یکنیید کییه »واگییذاری  7۱/5درصیید از
گهآهن بافق در دو سال گذشته توسط دولییت تاکییید م آ
وی با اشاره به تامین بودجه معدن سن آ
سهام معدن به صندوق بازینشستگی فولد صحت یندارد«.
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ی باقی ماینده سهام  7۱/5 -درصیید  -بییه صییندوق
فتوحی می افزاید» :عرضه  28/5درصد از سهام معدن در فرابورس به قصد واگذار آ
یکردیند و قیمت پایه را بدسییت
بازینشستگی فولد طرح شده است ،زیرا باید حداقل  5درصد از سهام معدن را در فرابورس عرضه م آ
یهآوردیند تا بتواینند  7۱/5درصد را به صندوق بازینشستگی فولد واگذار کنند«.
م آ
یگویید» :ایین
یهآورد« ،درباره هآثار هآن بیر زینیدگی میردم بیافق چنیین م آ
یسازی امنیت شغلی را پایین م آ
فتوحی با بیان اینکه »خصوص آ
یکند و هیچ کارخاینه جوار معدینی در بافق شروع به کار ینکییرده اسییت .بیا اتمیام ذخیایر معیدن
معدن در آینهایت  ۱0سال دیگر عمر م آ
یشود ...مردم
یشویند و اقتصاد بافق که به کارکرد این معدن وابسته است ،مختل م آ
گهآهن مرکزی ،حدود  5هزار کارگر بیکار م آ
سن آ
یسازی همواره با تعدیل ینیرو و کاهش دستمزد همییراه بییوده
یسازی خاطرات تلخی داریند زیرا خصوص آ
شهر معدینی بافق از خصوص آ
است«.
یگوید» :برکنیاری میدیرعامل معییدن و جیایگرینی او بیا مییدیری بیومی ،متعهید و
او در باره مطالبات اصلی کارگران به ایلنا چنین م آ
یسییازی و هآزادی  ۹کییارگر بازداشییت شییده ۳ ،مطییالبه اصییلی حییدود  5هییزار کییارگر اییین معییدن
متخصییص ،لغییو کامییل خصوص آ
یسازی در بافق جواب ینداده است.
است«.خصوص آ
یسییازی فییولد بییافق و کاشییی زمییرد بییه ایلنییا
کارگری بدون اعلم اسم خود به و بییا اشییاره بییه دو تجربییه شکسییت خییورده خصوص آ
یسازی ینداریند«.
یسازی در بافق جواب ینداده است و مردم شهر دل خوشی از خصوص آ
یگوید»خصوص آ
م آ
گهآهن بییافق بیییش از  240میلیییون
یماینند .ذخیره معدن سن آ
یگوید معادن بزرگ دولتی باقی م آ
یافزاید»اصل  44قاینون اساسی م آ
وی م آ
یشویند«.
یسازی ینم آ
تن است و معادینی که ذخایر هآن بالی  ۱50میلیون تن باشد ،اموال دولت محسوب شده و مشمول خصوص آ
یگویند صندوق بازینشستگی فییولد  7۱/5درصیید از سییهام معییدن
یدهد» :م آ
یسازی ادامه م آ
وی با تایید حر ف فتوحی درباره خصوص آ
بافق را خریده است اما هیچ وقت سندی به کارگران ینشان یندادیند .هآقای تشکری ،رئیس شورای شهر  -کیه بازداشیت شیده اسیت -
 فها به قصد زمینه سازی برای واگییذاری کامییل معییدن بییه بخییش خصوصییی بیییان
یگوید معدن صددرصد دولتی است و این حر آ
م آ
یشود«.
م آ
یشود؟ وقییتی فییولد خوزسییتان
یکند» :اگر معدن خصوصی شود ،سرینوشت  5هزار کارگر معدن چه م آ
این کارگر در پایان اظهار م آ
یکنم ،شما تا هآخرش را بخواینید«.
یکنم ،بعد به معدن بافق کمک م آ
یگوید من اول خوراک خودم را تامین م آ
م آ
 4شهریور /روز هشتم اعتصاب
یسازی پایان یافت؛سومین شب از تحصن مقابل فرماینداری.
مهلت کارگران به دولت برای لغو خصوص آ
گهآهن بافق در هشتمین روز از اعتصاب همچنان مقابل فرماینداری تجمع کردآهایند.
خاینوادآههای کارگران بازداشتی معدن سن آ
یگوییید» :علوه بیر خاینوادآههییای کیارگران
یکی از کارگران)بدون اعلم ینام خیود( دربییاره تحصیین روبییروی فرماینیداری بیه ایلنیا م آ
بازداشتی که مقابل فرماینداری تجمع کردآهایند ،مردم شهر به تنیاوب در جمییع اییین خاینوادآههییا حاضییر مییی شیویند و هآینیان را همراهییی
یافزاید» :دیشب در شهر شایعه شده بود ،حکم هآزادی  8تن از کارگران بازداشتی جز »محمدحسن تشکری« ،رئیس
یکنند «.وی م آ
م آ
شورای شهر بافق صادر شده است ،اما هآینان زیر بار ینرفتآهایند و گفتآهایند همه ما را باید با هم هآزاد کنید«.
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به گفته این کارگر معدن بافق» ،محمد رضا صباغیان« یکی از ینمایندگان کارگران به احتمال قوی برای ارائه گییزارش بییه کییارگران
یهآید.
یسازی به معدن م آ
درباره هآزادی  ۹کارگر بازداشتی و لغو کامل خصوص آ
 5شهریور /روز ینهم اعتصاب
یدهد» .محمد رضا صباغیان« ،ینماینده کارگران معییدن
ینماینده کارگران از خلف وعده استایندار در هآزادی  ۹کارگر بازداشتی خبر م آ
یکند که قرار بوده خبر هآزادی کارگران دیشب اعلم شود ،اما از عصر دیروز هر چییه بییا اسییتایندار و معییاون
گهآهن بافق اعلم م آ
سن آ
سیاسی او تماس گرفته ،جوابی ینگرفته است.
یگوید» :در دو ماه گذشته برای احقاق حقوق بافق بالی  ۱00جلسه ریز و درشت بییا مسییؤلین شییهر و اسییتان داشییتآهایم و اییین
وی م آ
تاریخ را برای ارائه گزارش اعلم کردیم تا مسؤلین فراموش ینکنند که مردم از هآآنها و از رویند امور سؤال خواهند کرد«.
بهآور است چییون قبل
وی با اعلم اینکه »جامعه ما تاکنون خواب بوده اما الن بیدار شده و این موضوع برای برخی از مسؤلین تعج آ
یافزاید» :این دستاورد بزرگی است که خواستآههایمان را بتواینیم مطرح کنیم .ما حقمان را بصورت
کسی پیگیر قوآلها ینبوده است« م آ
یخواهیم و هآآنها موظف به پیگیری هستند«.
منطقی از مسؤلین م آ
ینماینده کارگران دلیل حضور یگان ویژه در بافق جهت برخورد با حرکت صنفی کارگران را ارائه گزارشات غلط توسط برخییی از
یدایند و و ضمن تقبیح این رفتار از مسؤلین استان می پرسد» :اگر این اعییتراض و
مسؤلین در جهت سیاسی جلوه دادن این حرکت م آ
یشید؟ بیا قییول و وعییده مییاجرا را تمییام
یگرفت ،هآییا بیازهم اینگیوینه رسیییدگی م آ
تجمع هآرام در شهری ماینند اردکان و میبد اینجام م آ
یهآوردید؟«
یکردید ،یا برای کارگآرها یگان ویژه م آ
م آ
یگوید» :برخی معتقدیند معدن در سال  ۹۱واگذار شده و الن پییس گرفتیین هآن یکیی از مشیکلت اسییت .اگییر
»صباغیان« در ادامه م آ
نمان
یرسیدیم .معمول چون ما کسی را در وزارتخاینآههییا ینیداریم و مسییؤلی آ
یها هآن زمان بود زوآدتر به ینتیجه م آ
یک هزارم این پی گیر آ
یشویم که دیگر کار از کار گذشته است ،ماینند جدا کردن معییادن چییادرملو و ۱۹
تها م آ
دچار روزمرگی هستند وقتی متوجه خسار آ
دی از بافق«.
یگوید» :قرار شد برای اعضییای کییارگروه حکییم
»صباغیان« در تشریح مصوبات جلسات کارگروه رسیدگی به مطالبات کارگران م آ
یسییازی اعلم
صادر کنند اما حکمی صادر ینشد .همچنین قرار بود توقف واگذاری  28/5درصد از سییهام معییدن در سییایت خصوص آ
شود که اعلم ینشد«.
گهآهن ینوشتیم که برینامآهشان برای احداث کارخاینآهها را اعلم کنند که این هم اینجام ینشد .همچنییین قییرار
یافزاید» :ینامآهای به سن آ
او م آ
بود امنیت شغلی و ارتقای شغلی کارگران در ینظر گرفته شود که این هم ینشد و برخی جابجا و حتی بازداشییت شیدیند .قییرار بییود ۱5
گهآهن به شهربافق تعلق گیرد اما وزیر کار زیر بار این خواسته ینرفت«.
درصد از سهام شرکت سن آ
یدهد» :بافق با توجه به اتمام معدن در سالهای ینه چندان دور هآینده خوبی ینخواهد داشییت .شییما در ماههییای گذشییته
صباغیان ادامه م آ
یگیریم که خواستآههای ما غیر منطقییی ینیسییت و تییا
گهآهن بر بازار و کل بافق چه اثر منفی گذاشت .پس ینتیجه م آ
دیدید که ینبود سن آ
رسیدن به هد ف پیگیر خواهیم بود«.
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یگوید» :بعد از هآمدن وزیر ما دیگر فرصت ینکردیم پیگیر باشیم ،گفییت :مییا بییه هآآنهییا
صباغیان در پاسخ به سخن برخی از مسؤلین م آ
یدهیم تا ینسبت به تحقق خواستآهها تلش کنند«.
 ۱5روز دیگرفرصت م آ
یگوید» :هآقای فرمایندار محترم اگر تواینستید در این مییدت خواسییتآهها را پیگیییری و بییه ینییتیجآهای برسیاینید کییه
او خطاب به فرمایندار م آ
یبوسیم ،بومی و غیر بومی ینداریم و اگر پیگیری کردید و به هر دلیل ینتواینستید به ینتیجه برسید بیایید و گزارش بدهید
دست شما را م آ
یتواینیم یا بگویید رسیدن به این خواستآهها حق شما ینیست«.
که به این دلئل ینم آ
یکند» :فرمایندار به مثابه رییس جمهور است و پاسخگوی تمام مسایل و مشکلت و باید برای رفع هآن پیگیر باشیید.
صباغیان تاکید م آ
یدهیید» :هآقییای فرماینییدار شییما باییید حرکییت کییرده و بییرای
ما باید از فرمایندار بپرسیم چرا در جمع این مردم ینیامده است «.او ادامه م آ
احقاق حق بافق پیگیری کنید«.
یخواهد که هیچ بهاینآهای بییه دسییت کسییی یندهنیید و بییه مسییؤلینی کییه از یگییان ویییژه دعییوت
صباغیان از کارگران اعتصاب کننده م آ
کردآهایند با رعایت ینظم و هآرامش بفهماینند که ما خودمان در این ماجرا پلیس خودمان هستیم.
یگوید» :همین امروز به درخواست ما جلسآهای با استایندار تشکیل شد میا در اییین جلسییه متییوجه شیدیم اطلعییاتی کییه بیه
صباغیان م آ
یشود غلط است .مثل به استایندار گفتآهایند کارگآران پس از خسارت به چند دامپتراک )ینوعی کییامیون بییرای حمییل و
استایندار داده م آ
ینقل و جابجایی شن و ماسه( بازداشت شدآهایند اما در واقع این خسارت زماینی ایجاد شد کییه چنیید ینفییر از کییارگران دسییتگیر و بییرای
دستگیری تعدادی دیگر یگان ویژه وارد معدن شد«.
یای هست که شما بایید هآینیرا اجیرا کنیید .هآآنهییا بیه امیید و در پنیاه تییو بایید
یدهد» :بنده به استایندار گفتم تجمع حق قاینوین آ
او ادامه م آ
اعتراض کنند«.
یدهد» :استایندار در این جلسه متقاعد شد که در جلسه شورای تامین موضوع هآزادی کییارگآران را مطییرح و همییین
»صباغیان« ادامه م آ
امروز هآآنها هآزاد شویند«.
یگوید» :قرار بر این شد هآزادی کارگآران و اعلم دستاورآدها امشب اینجام و فرصت یک ماهآهای داده شود تا خواستآهها پیگیری
او م آ
شود و مقرر شد این قول را فرمایندار شهر بیاید و به مردم بدهد و این موضوع را استایندار پذیرفت .اما از ساعت چهار عصر هرچه بییا
هآقای استایندار و معاون سیاسی امنیتی تماس گرفتیم پاسخ یندادیند«.
یهآورد و به خاطر این ینکته کییه محرومیتهییای بییافق بییه وزیییر ینمایاینییده ینشییده از
وی از سفر شباینه وزیر رفاه به بافق ینیز سخن به میان م آ
یکند.
برینامه ریزان سفر گلیه م آ
یدهد» :متاسفاینه مطالب به صورتی غیر واقعی به
یدایند و ادامه م آ
لتر را یکی از مشکلت م آ
»صباغیان« ینگفتن مسائل بافق به مسؤلین با آ
یخواسته مدیر عامل شییود یییا ینماینییده کارگآرهییا بییه دینبییال ینییامزدی
یگویند چون رئیس شورای شهر م آ
یشود مثل م آ
تهران گزارش م آ
یخواهید چه تصمیمی برای ما گرفته شود؟«
یکنند .خوب در این شرایط م آ
مجلس است لذا مردم را تحریک م آ
شها اکتفا ینکن ،شخصا در جمع مییردم تشییریف بیاورییید و
یگوید» :هآقای استایندار بیا در جمع مردم ،به گزار آ
او خطاب به استایندار م آ
خواستآهها را بشنوید«.
یرسایند که ما پشتیبان مسیؤلین شیهرمان هسیتیم امیا تیا
»صباغیان« ضمن دعوت مردم به وحدت سخناینش را با این جملت به پایان م آ
یبریند.
یینشینند و کاری از پیش ینم آ
یکنند ینه زماینی که م آ
زماینی که برای حل مشکلت شهر تلش م آ
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یگوییید»» :اسییرافیل احمییدیه«،
همین روز یکی از کارگران متحصن ،در گفتگو با خبرینگار ایلنا درباره ریشآههای تاریخی اعتصاب م آ
گهآهن بافق اواخر سال  8۹بازینشسته شد و  2یا  ۳ماه بعد»،محمد جواد عسییگری«  -مییدیر عامییل فعلییی -
مدیرعامل پیشین معدن سن آ
سرپرستی معدن را بر عهده داشت«.
یگفت هآقای عسگری به مدیرعاملی معدن منصوب شده اسییت امییا یییک روز
او می افزاید» :شنبه  ۳اردیبهشت  ،۹0ینامآهای هآمد که م آ
بعد اعلم شد مدیری غیر بومی جایگزین او شده است«.
یدهد» :فردای هآن روز )یکشنبه  4اردیبهشت  ،(۹0تمام خیاباآنهییای بییافق پییر از پییارچه ینوشییتآههایی در حمییایت از هآقییای
وی ادامه م آ
عسگری شد .کارگران دست از کار کشیدیند و بسیاری از مردم شهر در اعتراض به این جابآهجایی مقابل فرماینداری تجمع کردیند اما
تجمع هآینان با برخورد غیر منتظره یگان ویژه روبرو شد«.
یکننیید و سییراینجام دوشیینبه شییب )5
به گفته این کارگر ،با گسترش اعتراضات ،شماری از مردم بافق در امییامزاده عبییدال تحصیین م آ
یکنیدآ« :در آینهیایت ،اسیتاینداری ییزد
یشیود .ایین کیارگر اظهیار م آ
اردیبهشت  (۹0این تجمعات با دخالت یگان ویژه پلیس میواجه م آ
»علیرضا یاراحمدی« را به عنوان مدیرعامل معرفی کرد که مدیری بسیار متعهد بود ،اما او بیه دلییل فشیارهای دولیت وقیت و هییات
یسازی معدن پایاآن همان سال استعفاء داد و جالب اینکه پس از او ،هآقای عسگری مجددا به سمت مییدیرعاملی
مدیره برای خصوص آ
معدن منصوب شد«.
یگوید » :همان زمان عدآهای با مدیرعاملی او مخالف بودیند ،اما گروه دیگری از مردم با این فکر کییه
این کارگر متحصن در پایان م آ
یسوزد ،مابقی را به صبر در برابر ایین اینتصیاب دعیوت کردینید .اینتصیابی کیه در آینهیایت منجیر بیه
او بومی است و دلش برای بافق م آ
ایستادگی او در برابر مردم بافق شده است«.
یپذیریند.
خاینواده کارگران بازداشتی،هآزادی به قید وثیقه را ینم آ
گهآهن بیافق بیه جمیع خاینوادآههیای کیارگران بازداشیتی در مقابیل
عصر روز ینهم اعتصیاب تعیدادی دیگیر از کیارگران معیدن سین آ
یپیویندیند.
فرماینداری این شهرستان م آ
یشیویند و حمایتشییان را از همکییاران
تو برگشت معدن در تجمع مقابل قرماینییداری حاضییر م آ
سهای رف آ
معدینچیان با استفاده از سروی آ
یکنند.
بازداشتی خود اعلم م آ
یگوید» :از همان روز اول مسئولن با هآزادی کارگران بییه قییید وثیقییه موافییق بودینیید امییا
یکی از بستگان کارگران بازداشتی به ایلنا م آ
یرفتند«.
تشدگان زیر بار ینم آ
خاینوادآههای بازدش آ
وی بابیان اینکه برای »تشکری« کارگر معدن و رئیس شورای اسلمی شهر بافق ،مبلیغ  60میلییون تومیان و بیرای هیر ییک از هفیت
ی کردیند تا قوه
یگوید» :تا ظهر امروز ،فرمایندار و استایندار رایزین آ
کارگر بازداشتی دیگر آشده مبلغ  50میلیون تومان وثیقه تعیین شده م آ
یدارد که برای فییردی کییه
قضاییه مبلغ وثیقآهها را پایین بیاورد اما گویا دستگاه قضا با این خواسته موافقت ینکرده است «.وی اظهار م آ
به دلیل پناه دادن به تعدادی از کارگران بازداشت شده بود ،مبلغ  25میلیون تومان قرار وثیقه تعیین شده که در ینهییایت وی بییا تییامین
وثیقه هآزاد شده است.
تشدگان جرمییی مرتکییب ینشییدآهایند کییه
یگوید» :بازداش آ
تشدگان با تعیین قرار وثیقه م آ
وی ضمن اعلم مخالف خاینوادآههای بازداش آ
یشود«.
برای هآزادی هآینها قرار وثیقه تعیین م آ
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یشود» :قاینون اساسی و قاینون کار به منظییور جلییوگیری از عملییی شییدن تصییمیمات ینادرسییت و سییلیقآهای
وی در عین حال یادهآور م آ
کارفرما حق هآزادی اعتراضات صنفی کارگران را به رسمیت شناخته است«.
رایزینی امام جمعه بافق برای هآزادی کارگران
یدهند.
منابع خبری ایلنا از رایزینی »جواد سلیماینی« ،امام جمعه بافق برای هآزادی  ۹کارگر بازداشتی این معدن خبر م آ
گهآهن بییافق،
به گزارش ایلنا امام جمعه بافق در جلسه امام جمعآههای اسییتان یییزد بییا طییرح موضییوع بازداشییت  ۹کییارگر معییدن سین آ
»محمدرضا یناصری« ،امام جمعه یزد را در جریان وقایع و مطالبات کیارگران متحصین معیدن و خواسیتآههای اهیالی شیهر بیافق قیرار
یهای امام جمعه یزد از طریق استاداری و فرماینداری ،شورای تامین استان یزد به منظور بررسییی هآزادی  ۹کییارگر
یدهد و با پیگیر آ
م آ
یشود.
یدهد که این جلسه ینیز به ینتیجه خاصی منجر ینم آ
بازداشتی معدن شب  5شهریور تشکیل جلسه م آ
 6شهریور /روز دهم اعتصاب
یکنند.
اعتصاب ادامه دارد و خاینوادآههای کارگران بازداشتی برای ششمین روز متوالی مقابل فرماینداری تجمع م آ
 7شهریور /روز یازدهم اعتصاب
اعلم هآمادگی مسئولن شهر بافق برای هآزادی دو ینفر از کارگران بازداشتی
خاینوادآههای کارگران بازداشتی بافق از اعلم هآمادگی کارفرمای معدن و مسئولن شهر بافق برای صدور قرار کفالت برای دو ینفر از
یدهند.
کارگران بازداشت شده خبر م آ
تشییده بیه اییین پیشیینهاد ،هآزادی تمیامی
یگوید» :تا این لحظه واکنش خاینوادآههیای بازداش آ
یکی از اقوام کارگران بازداشتی به ایلنا م آ
تشده بوده است ...پیش از این ینیز برای هآزادی هشت کارگر باقیماینده پیشنهاد تامین قرار وثیقه داده شییده بییود
هشت کارگر بازداش آ
تشدگان مقصر بودن بستگان خود را باور ینداریند ،با این پیشنهاد مخالفت کردیند«.
اما از هآینجا که خاینوادآههای بازداش آ
تشده و سایر کارگران بافق ،میان کارگران بازداشت شده با
وی در مصاحبه با ایلنا می افزاید» :به باور خاینوادآههای کارگران بازداش آ
تشدگان به معنییی مقصییر داینسییتن برخییی از
سایر کارگران معترض معدن بافق تفاوتی ینیست و حتی قبول هرگوینه تمایز میان بازداش آ
کارگران است ...هم اکنون تمام توجه افکار عمومی شهر بافق متوجه ینماز جمعه امروز بافق اسییت ،چییرا کییه از یکسییو خاینوادآههییای
تشدگان و کارگران معدن خواهان هآزادی هشت کارگر بازداشتی هستند و از سییوی دیگییر مییدیریت معییدن و عییواملش در
بازداش آ
تشده به اعتصاب یازده روزه پایان دهند«.
صدد هستند تا بلکه با جلب رضایت خاینوادآههای بازداش آ
یها را هآزاد کنید.
دفاع امام جمعه بافق :بازداشت آ
یدهند.
یشان شعار م آ
یکنند و در حمایت از همکاران بازداشت آ
حدود یک هزار کارگر معدن در ینماز جمعه بافق شرکت م آ
به گزارش ایلنا »جواد سلیماینی« امام جمعه بافق در اعتراض به تداوم بازداشت  8کارگر معدن با بیش از  45دقیقه تاخیر ینمییاز جمعییه
یگویند خطبآهها سلیماینی ،کوتاآهترین خطبآههای ینماز جمعه بافق در چند دهه گذشته بوده است.
یکند .رساینآههای محلی م آ
را اقامه م آ
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یگوید» :علی رغم میل باطنی برای برگزاری ینماز جمعیه ،از تهییران بیا او تمییاس گرفتیه شییده و از او
امام جمعه بافق در خطبه دوم م آ
خواسته شده است برای ارائه گزارش به مردم در مسجد جامع حاضر شود«.
یاژآهای« ،معاون اول قوه قضاییه پیگیییری
یدهد که » :قرار است هآزادی کارگران بازداشتی از طریق »غلمحسین محسن آ
وی توضیح م آ
شود«.
سلیماینی همچنین می افزاید» :سه شنبه )  4شهریور( به همراه عدآهای از روحاینیون با رئیس سیاستگذاری ائمه جمعه و هآیت ال یناصری
)امام جمعه یزد( دیداری داشتم و عنوان کردم در صورت حل ینشدن مشکلت ،ینماز جمه این هفته را ینخواهم خوایند«.
یگوید» :چرا باید زن و بچه مردم در این گرما در خیابییان
امام جمعه بافق با اشاره به تحصن خاینوادآههای زینداینیان مقابل فرماینداری م آ
نها را هآزاد کنید و گروهی بیایند و مشکلت ما را بررسی کنند«.
بنشینند؟ ای آ
 8شهریور /روز دوازدهم اعتصاب
یکنند.
اعتصاب ادامه دارد و بیش از  200کارگر این معدن به همراه خاینوادآههای کارگران بازداشتی مقابل فرماینداری تجمع م آ
نکنندگان به محییوطه اییین ینهیاد دولییتی وارد
یشود و تحص آ
بعدازظهر درب ورودی فرماینداری به دلیل ینامعلومی برای لحظاتی باز م آ
یکنند.
یشویند اما کارگران برای جلوگیری از تنش ،از ورود به ساختمان فرماینداری خودداری م آ
م آ
یسازی معدن و هآزادی همه کییارگران
یدهند و خواستار لغو خصوص آ
نکنندگان شعارهایی در حمایت از کارگران بازداشتی م آ
تحص آ
هستند.
یشود.
یکند که چای ،قند و هآب یخ کارگران متحصن در معدن را از امروز قطع م آ
گهآهن بافق اعلم م آ
روابط عمومی معدن سن آ
یدهد.
شورای تامین استان یزد با حضور چند مقام دولتی و امنیتی از تهران تشکیل جلسه م آ
 ۹شهریور /روز سیزدهم اعتصاب
اعتصاب ادامه دارد و بیش از  200کارگر اییین معییدن بیه همییراه خاینوادآههییای کیارگران بازداشییتی بییرای ینهمییین روز متییوالی مقابییل
فرماینداری تجمع کردآهایند .خبر می رسد که اعضای شورای تامین استان یزد به همراه مقامات امنیتی تهران قییرار اسییت تییا امییروز بییه
بافق بیایند.
یدهند که در جلسه دیروز شورای تامین استان یزد ،معاون سیاسی وزیییر کشییور ینیییز حاضییر بییوده اسییت و
تهای محلی خبر م آ
وبسای آ
شها ،اعضای شورای شهر بییافق دیییروز بییه یییزد
یشود .بر اساس این گزار آ
درباره ینتیجه این جلسه و تصمیمات امروز اطلع رساینی م آ
یتواینند با معاون سیاسی وزیر کشور دیدار کنند.
یرویند اما ینم آ
م آ
برای پایان دادن به اعتصاب کارگران تصمیمات خوبی گرفت آهایند.
یگویدآ» :شورای تامین استان و هیات سیاسی  -امنیتی اعزام شده از
معاون سیاسی و امنیتی استاینداری یزد »طالبی« در گفتگو با ایلنا م آ
تهران برای پایان دادن به اعتصاب کارگران تصمیمات خوبی گرفتآهایند ) (...عصر امروز )یکشیینبه  ۹شیهریور( جلسیآهای بیا مسییئولن
بافق برگزار خواهیم کرد و امیدواریم شرایط این شهرستان در چند روز هآینده به حالت عادی بازگردد«.
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یگوید» :یگان ویژه پلیییس بییرای مسییائل احتیییاطی و
وی با اشاره به حضور ماموران یگان ویژه پلیس در روزهای ابتدایی اعتصاب م آ
یینظمی به معدن وارد شد اما هنگام اعزام این ینیرو به هآآنها تاکید کردیم با مردم مواجهآهای ینداشته باشند آو همان طییور
جلوگیری از ب آ
که دیدید مواجهآهای میان هآینان و کارگران اتفاق ینیفتاد«.
یگوید» :حضییور مییاموران یگییان ویییژه پلیییس در بییافق در دورآهای ضییرورت داشییت و
او بر ضرورت حضور پلیس تاکید کرده و م آ
هنگامی که هآن ضرورت رفع شد هآآنها به مرکز استان بازگشتند«.
یگوید» :تمییام مراحییل بازداشییت کییارگران زیییر ینظییر دسییتگاه
یاطلعی از دلیل بازداشت کارگران معدن بافق م آ
طالبی ضمن ابراز ب آ
تها را اینجام داده است و این تصمیمی بوده
قضایی بوده است ...مرجع قضایی در هماهنگی با مسئولن اینتظامی و امنیتی بافق بازداش آ
که در شهرستان اتخاذ شده است ،اگر چه مساله در حال حل شدن است و پرداختن به هآن ضرورتی یندارد«.
 ۱0شهریور /روز چهاردهم اعتصاب
یشود
هآزادی کارگران بافق به اتمام اعتصاب مشروط م آ
یگوییید» :شییورای
یکی از اعضای شورای اسلمی شهرستان بافق درباره جلسه دیشب شورای تامین اییین شهرسییتان بییه ایلنییا چنییین م آ
تامین بافق از ساعت  8دیشب تا ساعت  4صبح امروز با حضور معاون سیاسی – امنیتی استایندار یزد ،فرماینده ینییروی اینتظیامی اسیتان،
فرماینده تیپ الغدیر سپاه استان ،اعضای شورای اسلمی شهرستان بافق و ینمایندگان کارگران تشکیل جلسه داد اما اییین جلسییه بییدون
ینتیجه خاصی پایان یافت«.
یکند که بسته ارائه شده بییه
او با اشاره به حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق بازینشستگی فولد در جلسه دیشب تاکید م آ
ینمایندگان کارگران در این جلسهآ ،همان پیشنهادهای پیشین بود.
به گفته این عضو شورای اسلمی شهرستان بافق ،تکمیل کارخاینآههییای جییوار معیدینی ،لغییو واگییذاری  28/5درصیید از سییهام معییدن
تهای اییین
گهآهن بافق به شرکت فولد خوزستان و پیگیری واگذاری  ۱5درصد از سهام معدن بیه بیافق بییرای توسییعه زیرسییاخ آ
سن آ
یباشد.
شهرستان ،محورهای اصلی مباحث طرح شده در جلسه دیشب م آ
گهآهن بافق به پایان اعتصاب کارگران اییین
شهای رسیده از جلسه شب گذشته ،هآزادی  8کارگر بازداشتی معدن سن آ
بر اساس گزار آ
معدن مشروط شده است.
یکند.
یبندیند« برخورد م آ
آسخنگوی قوه قضائیه :قوه قضائیه با کارگراینی که »خیابان م آ
یگوییید» :باییید بحییث اعییتراض و
»اژه ای« سخنگوی قوه قضائیه در ینشست خبری امروز خود درباره اعتصاب کارگران معدن بافق م آ
اینتقاد را از اقدامات خل ف قاینون تفکیک کرد«.
یگوییید» :مییا ییک بحیث اعییتراض ،اینتقیاد و ییک
محسنی اژآهای درباره هآخرین وضعیت هشت کارگر بازداشت شده معییدن بیافق م آ
اقدامات خل ف قاینون داریم که این موارد را باید از یکدیگر تفکیک کنیم .اگییر کسیی اعتراضییی دارد باییید هآن را بییه طییور قیاینوینی
مطرح کند و هآینچه را که مدعی است حق است به اثبات برسایند و هآن مساله را از طریق مراجع صحیح پیگیری کند«.
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یگوید]» :اعتراض[ هیچ اشکالی یندارد اما ممکن است فردی به زعم خود مسالآهای را درست و به حق بدایند اما دست
وی در ادامه م آ
به اقدام غیرقاینوینی بزیند که باید جلوی هآن را گرفت .در صورتی که امری حتم اما از مسیر غیرقاینوینی پیگیری شده باشد ممکن است
مساله لوث و خدشآهدار شود«.
یافزاید» :اگر کسی که اعتراض دارد به خیابان هآمده و عبور و مررو را مختل کند موجب ایجاد ترافیک و مسییائل و
محسنی اژآهای م آ
یتوان قابل قبول داینست که هر کسی که اعیتراض دارد خیابیان را ببنیدد .ایین مسیاله خل ف
یشود .از این رو ینم آ
مشکلت دیگری م آ
یشود«.
قاینون بوده و حتما با هآن برخورد م آ
یهای و اینکییه چییه تعییداد در
یگوید » :در مورد بازداشت آ
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از اصل مساله کارگران بافق هآگاه است م آ
بازداشت هستند اطلعی یندارم«.
مذاکره معاون استایندار یزد با خاینواد آههای کارگران بازداشتی و ینمایندگان کارگرا آن
یرود و خاینوادآههای کارگران بازداشتی
شب همین روز »محمدعلی طالبی« ،معاون سیاسی و امنیتی استایندار یزد به فرماینداری بافق م آ
یگویند تنهییا بییا حضییور »جییواد سییلیماینی«
یکند که خاینوادآهها دعوت او را ینمی پذیریند و م آ
را جداگاینه به داخل فرماینداری دعوت م آ
یشویند.
امام جمعه بافق ،اعضای شورای اسلمی بافق و »محمدرضا صباغیان« ینماینده کارگران وارد فرماینداری م آ
در ینهایت با پذیرش شرط خاینوادآهها توسط معاون استایندار ،هآینان به همراه امام جمعه  ،اعضای شورای اسییلمی شهرسییتان و ینماینییده
یشویند.
کارگران وارد فرماینداری م آ
یکنیید ،امییا خاینوادآههییای
طالبی در این جلسه  4ساعته ،بر هآزادی  8کارگر بازداشتی با قییید وثیقییه و بعیید از پایییان اعتصییاب تاکییید م آ
یرویند.
طها ینم آ
کارگران بازداشتی زیر بار این پیش شر آ
گهآهن بییافق و خاینوادآههییای کییارگران بازداشییتی سییاعت ۱2
این جلسه آینهایتا با مکتوب کردن لیستی از مطالبات کارگران معدن سن آ
ییابد .هآزادی کارگران بازداشتی بدون قید و شرط ،استعفای مدیرعامل معدن ،لغو واگذاری  28/5درصد از سییهام
ینیمه شب پایان م آ
معدن به شرکت فولد خوزستان و واگذاری  ۱5درصد از سهام معدن به شهرستان بافق محورهای اصلی مطالبات طرح شده در اییین
یباشد.
جلسه م آ
 2ساعت بعد از خروج خاینوادآههای کارگران بازداشتی از فرماینداری ،امام جمعه بافق به همراه اعضای شیورای اسیلمی شهرسیتان و
یگوینیید کییه طییالبی بییا لیسییت
یشویند و در جمع  500ینفره متحصیین مقابییل فرماینییداری م آ
ینماینده کارگران ینیز از فرماینداری خارج م آ
مطالبات طرح شده راهی مرکز استان خواهد شد.
 ۱۱شهریور /روز پاینزدهم اعتصاب
طالبی معاون سیاسی-امنیتی استایندار به همراه لیست مطالبات کارگران به یزد می رود.
اعتصاب کماکان ادامه دارد.
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 ۱2شهریور /روز شاینزدهم اعتصاب
یشویند.
گهآهن بافق هآزاد م آ
مذاکره برای خاتمه اعتصاب  /دو کارگر بازداشتی معدن سن آ
یشویند.
گهآهن بافق هآزاد م آ
»علی صبری« و »امیر حسین کارگران« ،دو کارگر بازداشتی معدن سن آ
یش یویند و بییه بییافق
بنا بر گزارش ایلنا» ،صبری« ساعت  4عصر و »کارگران« حوالی ینیمه شب دیروز از زیندان »خلد برین« یزد هآزاد م آ
یگردیند.
برم آ
فرماینده ینیروی اینتظامی ،مدیرکل دفتر سیاسی استایندار به همراه »محمدرضا صباغیان« ،ینماینده کیارگران و اعضییای شییورای اسییلمی
یکنند.
ی را شروع م آ
وارد معدن می شویند و مذاکره با کارگران اعتصاب آ
سپس خاینوادآههای بازداشت شدگان ینیز در معدن حاضر می شویند و در جمع کارگران بر »پایییان اعتصیاب پیس از هآزادی  6کیارگر
یکنند.
بازداشتی دیگر« تاکید م آ
یشود که همه کارگران بازداشییتی هآزاد شیویند و »محمدحسیین تشییکری«،
یگویدآ» :اعتصاب زماینی تمام م آ
یکی از کارگران به ایلنا م آ
رئیس شورای شهر که اینک در بند  7زیندان خلد برین یزد بازداشت است ،به معدن بیاید و بگوید سر کار بازگردید«.
نهای معدن بافق پس از  ۱6روز روشن می شویند.
ینتیجه مذاکرات :ماشی آ
احتمال هآزادی کارگران تا ساعاتی دیگر می رود.
یشود که اعتصاب پایان پذیرد و  6کارگر بازداشتی دیگر از زیندان »خلد برییین« یییزد هآزاد شیویند .کییارگران
در پی مذاکرات قرار م آ
یکنند که تولید را از شیفت ظهر و به محض حضور  6کییارگر
یکنند اما در عین حال تاکید م آ
نهای معدن را روشن م آ
اعتصابی ماشی آ
بازداشتی در بافق هآغاز خواهند کرد.
یسازی معدن لغو شده اسییت و  ۱5درصیید
یکنند کآه خصوص آ
بنا بر گزارش ایلنا ،مقامات دولتی و امنیتی در مذاکرات صبح اعلم م آ
یشود ،وعدآههایی که با تایید ینماینده کارگران همراه بوده است.
از سهام این معدن ینیز تا  4ماه هآینده به شهرستان بافق واگذار م آ
وزیر کشور :تصمیمات خوبی اتخاذ شده است تا قائله خاتمه پیدا کند.
وزیر کشور »رحماینی فضلی« در جمع خبرینگاران در خصوص تمهیدات دولت برای حل مشکل مربوط به اعتصاب کارگری معییدن
یگوید» :گویا در این خصوص اختلفی میان ینیروهای محلی و مردمی و کارگران معدن بیه وجییود هآمییده بیود کییه دولییت در
بافق م آ
جلسه خود این مسئله را به شکل مفصل بررسی کرد و اختیار رسیدگی به هآن را بییه وزارت تعییاون ،کییار و رفییاه اجتمییاعی داد تییا بییا
حضور در محل تصمیمات لزم را اتخاذ کند«.
یکند» :در همین راستا ،وزارت کشور ینیز به دلیل اینکه مسئول ایجاد امنیت در کشور است معاون امنیییتی خییود
وزیر کشور اضافه م آ
را به همراه مسئولن وزارت کار به این منطقه فرستاد که هآینها با حضور ینماینییده قشییرهای مختلییف تصییمیمات خییوبی اتخییاذ شییده و
توافقاتی صورت گرفته تا موضوع با رعایت همه جنبآههای قاینوینی و با دادن حق به افرادی که در این موضوع دارای حق هستند ،این
قائله خاتمه پیدا کند و مسیر این مسئله همچنان در حال طی شدن است«.
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یشویند.
تمامی کارگران بازداشتی معدن بافق هآزاد م آ
یشویند.
گهآهن بافق از زیندان »خلد برین« یزد هآزاد شدآه و راهی شهرستان بافق م آ
 6کارگر بازداشتی معدن سن آ
یمحمد تشیکری«» ،کیاظم کیارگران«» ،رضیا دهسیتاینی«» ،رضیا خیواجآهزاده« و
یدهد که »محمدحسن تشکری«» ،عل آ
ایلنا گزارش م آ
گهآهن بافق هآزاد شدآهایند.
»ایراینی« 6 ،کارگر بازداشتی معدن سن آ
یگوید که »بر خل ف قرار قبلی ،محمدحسن تشیکری ،رئیییس شییورای شیهر بیافق بییا قییرار
همسر یکی از بازداشت شدگان به ایلنا م آ
کفالت  70میلیون توماینی و سایر کارگران با قرار کفالت  50میلیون توماینی هآزاد شدآهایند«.
 ۱۳شهریور /یک روز پس از پایان اعتصاب
معاون سیاسی-امنیتی استان یزد :واگذاری سهام  28/5درصدی معدن بافق لغو شده است.
یسازی برخورد کند.
دولت با سازمان خصوص آ
یسازی را در راسییتای »بییروز ینارضیایتی میییان کیارگران
معاون سیاسی و امنیتی استایندار یزد اظهار ینظر جدید رئیس سازمان خصوص آ
یکند.
گهآهن بافق ،التهاب هآفرینی و دامن زدن به اعتراضات« توصیف م آ
معدن سن آ
یسازی مبنی بییر واگییذاری »قطعییی«  28/5درصیید از سییهام
»محمدعلی طالبی« در واکنش به اظهارات دیروز رئیس سازمان خصوص آ
تهای
یسازی با سیاس آ
یگوید» :برای ما مبهم و ینامشخص است که چرا سازمان خصوص آ
گهآهن بافق به بخش خصوصی ،م آ
معدن سن آ
یرود«.
کلی دولت یناهماهنگ است ،هآن هم در شرایطی که این سازمان زیر مجموعه دولت و وزارت اقتصاد به شمار م آ
یسییازی گلیییه
یافزاییید» :میا از سییازمان خصوص آ
یخواینیید ،م آ
یاطلعی از هآینچه »اغراض پشت پرده این اظهار ینظییر« م آ
او ضمن ابراز ب آ
یکند«.
تهای کلی دولت عمل ینم آ
شدید داریم که چرا در چارچوب سیاس آ
گهآهن بییافق و فعییالیت اقتصییادی
یکند تا »با این اظهار ینظآرها که بر امنیت رواینی کارگران معدن سیین آ
»طالبی« از دولت درخواست م آ
یگذارد« ،برخورد کند.
این شهرستان تاثیر م آ
گهآهن بییافق را بییه وزارت کییار محییول کییرده
سجمهور تعیین سرینوشت  28/5درصد از سهام معدن سن آ
یافزاید» :رئی آ
وی در پایان م آ
سجمهور و مباحث طرح شده در هیات دولت ،واگییذاری اییین سییهام توسییط فرابییورس را
است و وزارت کار به پشتواینه دستور رئی آ
منتفی اعلم کرده است«.
این مقام دولتی تصریح کرد :در جلسه شورای تامین استان یزد که شنبه ) 8شهریور( با حضور »حسین ذولفقاری« معاون امنیتی وزیر
کشور و »ابوالحسن فیروزهآبادی« قائم مقام وزیر کار برگزار شد ،واگذاری سهام  28/5درصدی به بخش خصوصی منتفی شیید و مییا
ینیز همین را به کارگران اعلم کردیم.
یسییازی خواسییت اظهییارات خییود را اصییلح کننیید و بییا
معاون سیاسی و امنیتی استایندار یزد در پایییان از مسییئولن سییازمان خصوص آ
تهای کلی دولت هماهنگ باشند.
سیاس آ

