
!ت می کنيمي  از اعتصاب و تحصن واعتراض کارگران بافق حما        
 

 بنا به گزارشات انتشار يافته، شهر بافق، شاهد اعتصاب ، راه پيمايی و تحصن کارگران معادن کوشک 
.و کارکنان شهرداری اين شهر و حمايت مردم از آنست  

 
رئيس مجلس اسالمی ممنوع اعالم شده، در حاليکه هر گونه تجمع و اعتصاب، در آستانه ورود کروبی 

در حاليکه شورای تأمين شهرستان بافق، تجمع کنندگان و اعتراض کنندگان را به زندان و بازداشت 
.تهديد کرده است  

 
کارکنان شهرداری بافق در دومين روز اعتصاب خود، با راه پيمائی به سوی فرمانداری و پيوستن به 

مسدود کردن خيابان اصلی شهر، اعتراضات خود را به خيابان کارگران معترض معدن کوشک و با
مقابل فرمانداری کشيدند و خواهان حل مشكل حقوقی خود و تجديد نظر در طرح تجمع عوارض ، در 

.حضور رئيس مجلس اسالمی  شدند  
 

 تهديد به سرکوب و زندان در حالی عليه کارگران بافقی اعالم می شود که در آستانه سال تحصيلی،
بسياری از خانواده های کارگری، بعلت عدم دريافت حقوق و دستمزدهای خود و يا دستمزدهای بشدت 

پائين و يا بيکاری قادر نبوده اند که فرزندان خود را در مدارس ثبت نام  و يا لوازم ضروری مدرسه را 
دريافت حقوق ودستمزدهای اين موقعيتی است که ميليونها کارگر و مزد بگير ايرانی، بعلت عدم . تهيه کنند

روشن است تنها . خود و یا پائين بودن حقوق و مستمری، در فقر و تنگدستی جان فرسايی زندگی می کنند
-از طريق گسترش مبارزات کارگران و مزد بگيران ايران است که می توان سياست غير انسانی تحميل 

 و هم کارگران و مزدبگيران  را برای فقر وتنگدستی و پائين نگه داشتن دستمزدها را در هم شکست
پرداخت فوری و دستمزدهای عقب افتاده ، افزايش دستمزدها و بيمه بيکاری برای همه کارگران وافراد 

.اين نياز مبرمی است که بيش از بيش احساس می شود. آماده بکار فرا خواند  
 

ن دلير بافقی و خواستهای آنان، مردم  راه کارگر، ضمن حمايت از کارگرا-سازمان کارگران انقالبی ايران  
بافق و همه مردم ايران را فرا می خواند از خواست بر حق کارگران و مزد بگيران کشور برای يک 

.زندگی انسانی و حق تأمين زندگی شرافتمندانه و متمدنانه حمايت کنند  
 
  راه کارگر-نقالبی ا يرانسازمان کارگران ا
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