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 کارگران فوالد زاگرس را تنها نگزاريم 
  موفقيت آنان موفقيتي براي جنبش کارگري است

کارگران فوالد زاگروس به بـهـانـه      
ــنــگــي مــاهــهــا اســت               ــقــدي ــبــود ن ن
دستمزدهايشان پرداخت نشده اسـت،    
کارگران فوالد زاگرس به بهانـه نـبـود      
مواد اوليه از کار اخراج شده اند. ايـن   
تنها سرنوشت و حال و روز کـارگـران       
فوالد زاگرس نيست بلکه سالـهـاسـت    
کــه دهــهــا هــزار کــارگــر در مــراکــز             
مختلف توليـدي بـا چـنـيـن وضـعـي              

 اعتراض کارگران کارخانه ذوب آهن زاگروس 
  ۱۳۹۲ تير ۳۱ تير تا ۱۸ آزمون طبقاتي از شروع 

ــران           ــارگ ــراض ک ــت ــجــارب اع ت
کارخانـه ذوب آهـن فـوالد زاگـرس             
قروه بايد به همه جا منتقل شود. در 

) ٢٧٠ اين شماره(کارگر کمونيست  
ويژه نامه اعـتـراضـات کـارگـران را            

کارگـر از     ۲۳۵ جمع آوري کرده ايم.  
ــا ايــن              ــه فــوالد زاکــرس ب کــارخــان
مطالبات شـروع کـردنـد: ــ احـقـاق              

حقوقهاي معـوقـه شـامـل سـه مـاه             
حقوقهاي پرداخت نشده ـ و اعتراض 

کارگر اين کـارخـانـه.     ۲۳۵ به اخراج 
سـال     ٢٣ تا  ١٠ سوابق کارگران بين 

بـا واگـذاري         ١٣٨٦ است. از سـال       
کارخانه ذوب آهن فوالد زاگـرس بـه     
شــرکــت پــيــمــانــکــاري "خــوان گــل"         

 

 کارگران فوالد زاگرس 
 يک پيروزي مهم به دست آوردند

کـارگـر فـوالد زاگـرس از               ٢٥٠ 
بـه دسـتــور        ۹۲ تـيــر مــاه ســال           ١٨ 

کارفرماي اين کارخانه از کـار اخـراج     
شدند. کارگران اخراجي اين کـارخـانـه     
در اعتراض به اخراج خـود از کـار و           

براي رسيدن به ديگر مطالبـاتشـان از     
همان روز اول با تجمعات متحدانه و   
پيگير خواسته هـاي خـود را دنـبـال             
کردند.  اين کـارگـران بـا تـجـمـعـات               

 ۲ صفحه              

 ۲ صفحه              

اين بار قرعه بـنـام صـنـوبـر زن          
بخت برگشته ديگري افتاد صـنـوبـر      
با وجود اينکه حـاملـه بـود تـوسـط          
همسرش بنام رحـمـان مـرادي  کـه             
اطالعاتي و از توزيع کنندگان مواد 

مخدر در شهر پـيـرانشـهـر اسـت بـا           
بيش از صد ضـربـه چـاقـو بـه قـتـل              
رسيد و خود به کردستان عراق فـرار    
کرد . رحمان مرادي قـاتـل صـنـوبـر         
شخصي منفـور در شـهـر سـازمـان            

 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان

   باز هم قتل ناموسي
 
 
 
 
 
 

 آوات فرخي

  پنج نفر از دستگير شده گان روز جهاني کارگر در سنندج تبرئه شدند 

تـيـر: در پـي اعـتـراضـات               ٣١ 
کارگر اخراجي فـوالد زاگـرس      ٢٥٠ 
تيـر مـاه جـاري تـاکـنـون              ١٨ که از 

ادامه دارد کـمـيـسـيـون اصـل نـود              
مجلس شوراي اسالمي کـارفـرمـاي    
اين کارخانه را متعهد به ابقا بـکـار     
اين کارگران کرد. کارگران اخـراجـي      
فوالد زاگرس در حالي امـروز بـراي       

سومـيـن بـار در مـقـابـل مـجـلـس                  
شوراي اسالمي دست به تجمع زدند 
که در تجمع هفته گـذشـتـه آنـان در           
مـقــابـل مـجــلـس مـقــرر شــده بــود              
کميسيون اصل نود ساعت ده صبح 
امروز براي رسيدگي به خواسـتـهـاي    
اين کارگران تشکيل جلسه دهد. بنا 
بر گزارشهاي رسيده به اتحاديه آزاد   

کــارگــران ايــران بــر ايــن اســاس از             
کـارگـر      ٢٠٠ صبح امروز  ٨ ساعت 

اخــراجــي فــوالد زاگــرس دســت بــه          
تجمع در مـقـابـل مـجـلـس شـوراي            
اسالمـي زدنـد و هـمـزمـان پـرويـن                
ــره             مــحــمــدي عضــو هــيــات مــدي

دو نفر   اتحاديه آزاد کارگران ايران و
از کــارگـــران فـــوالد زاگـــرس بـــه              
نمايندگي از سوي کارگران در جلسه 
کميسيون اصل نود شرکت کـردنـد.     
در اين کميسيون که مـديـر عـامـل         

 زنده باد کارگران فوالد زاگرس قروه
 فرامرز قرباني

به درست طبقه کارگر در هرجـاي  
جهان براي به دسـت آوردن خـواسـتـه           
هايش راه اتحاد را در برگرفته  و بـه        
قول کارل مارکس راه نـجـات طـبـقـه          
کارگر را که  در يگ جـملـه خـالـصـه          

 ۴ صفحه              
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 عبدل گلپريان

 اخبار کارگري
 ۱۳۹۲ تيرماه  ۳۱ الي ۲۳ 

 ويژه اعتراضات کارگران فوالد زاگرس
 گزارش تکميلي از تجمع امروز کارگران فوالد زاگرس در مقابل مجلس  

 ۵ صفحه              

 ۳ صفحه  

 ۱۰ صفحه  
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مشکالت کارگـران افـزايـش يـافـت.           
اين اعتـراضـات از کـارخـانـه فـوالد             
زاگــرس در شــهــر قــروه شــروع شــد.            
سپس در مقابل استانـداري سـتـتـدج       
ــل               ادامــه دادنــد. در تــجــمــع مــقــاب
اســتــانــداري کــردســتــان در ســنــنــدج        
ــد از ســوي                ــردن ــران اعــالم ک ــارگ ک
استانـداري جـواب قـانـع کـنـنـده اي                

تيرماه از سنندج بطرف ٢٤ نگرفتند.  
تهران ميروند. در مقابل دفـتـر بـيـت        

 رهبري  در خيابان 
ــراض             ــه اعــت ــاســتــور دســت ب پ

نفر از   ۵ ميزنند. در نتيجه اين تجمع  
نماينده هاي کارگران به داخـل دفـتـر      
بيت رهـبـري دعـوت مـيـشـونـد. در               

نــمــايــنــده ۵ دفــتــر بــيــت رهــبــري از          
کارگران بجاي گوش دادن و رسيدگي 
به خواسـت هـاي کـارگـران در آنـجـا               
مسئولين اين دفتـر بـا عـكـاسـي از            
چهره هاي اين نـمـايـنـده هـا بـه آنـان              
اعالم كردند بساط تان را از ايـنـجـا           
جمع كنيد! و برويد، ما ايـنـجـا بـراي        
شما كاري نميتوانيم انـجـام بـدهـيـم.        
بـرويـد جـلــو مــجـلــس! نــمـايــنـدگــان              
كارگران به تجمع كـنـنـدگـان گـزارش          
برخورد و عكس العمل عناصر دفتـر  
بيت رهبري را مـيـدهـنـد. كـارگـران              
تهديدات دفتر بيت رهـبـري را جـدي        
نميگيرند، عقب نشيني نميكنند بـر    
رسيدگي به مطالباتشان پـايـفـشـاري     

مسئولين دفتر  بناچار بـا    ميكنند.   
تنظيم نامـه اي خـطـاب بـه جـاللـي               
نــظــري از مســئــولــيــن وزرات کــار            
رسيدگي ويژه و فوري به خـواسـتـهـاي     
کارگران فوالد زاگـرس را بـه وزارت           

بعد از اين گزارش  کار تاکيد نمودند. 
است كه كارگران تصميم مـيـگـيـرنـد        
تجمع شان را به جلو مجلـس انـتـقـال       

تـيـر تـجـمـع        ٢٥ دهنـد. و روز بـعـد             
اعـتـراضــي را در مــقـابــل مــجـلــس             
شوراي اسالمي از سرميگـيـرنـد. در       
تجمع اين روز  نمايـنـدگـان كـارگـران        
وارد مجلس مـيـشـونـد و خـواسـتـار            
پيگيري خواست و مـطـالـبـاتشـان و          
رسـيــدگــي نــامــه بـه جــاللـي نــظــري            

در دومين روز تـجـمـع،       .ميشوند.    
ــل               ــاب ــق ــرس م ــوالد زاگ ــران ف ــارگ ك

مـحـمـد بـيـاتـيـان           ساختمان مجلس،
عضو کميسيون صنايع و مـعـادن و         
حامد قادرمرزي نماينده شـهـرسـتـان       
قروه نيز حضور پيدا كردند و كارگران 
پس از مشورت، دو تن از نمايندگـان  
خــود را بــه هــمــراه آنــان بــه داخــل                

ساخـتـمـان مـجـلـس فـرسـتـادنـد تـا                  
گيـري   تري پي مذاكرات در فضاي آرام

تير بار ديـگـر تـجـمـع در            ٢٦   .شود
مقابل مجلـس شـوراي اسـالمـي را           

كارگران با سـر دادن       .ادامه ميدهند
شــعــار در دفــاع از مــطــالــبــاتشــان             
ــه              خــواهــان مــذاكــره و رســيــدگــي ب

نماينده هـاي    مطالباتشان ميشوند.   
اين کارگران با مسئولين مجلس بـار  
ديگر وارد مذاکره شدند و قرار بر اين 
شد تا مسئله آنان در روز يـکـشـنـبـه        

نـفـر از نـمـايـنـده            ٨ تير با حضور ٣٠ 
هاي کارگران در کميسيون اصل نـود    

توافقـات    .مورد رسيدگي قرار گيرد
نمايندگان كارگاران بـا نـمـايـنـدگـان           
مجلس در تجمع اعتـراضـي گـزارش      
ميشود. كارگران قبل از پايان تجمـع    
بازگشت خود به شـهـرسـتـان قـروه را          
منوط به تنظيم صورتجلسـه کـتـبـي       
اين توافق و اولتيماتومي مـبـنـي بـر       
ادامه تجمعات شان در صورت عـدم    
ــان در                  ــواســت ش ــه خ ــي ب ــدگ ــي رس
کميسيون اصل نـود کـردنـد.  و در               

مطالبـه  ٥ نامه اي خطاب به مجلس  
ـ بازگشت بـه  ١ زير را ارائه ميدهند.   

ــصــورت                     ــن ــر اي ــي ــا در غ ــار و ي ك
ــ ارائـه     ٢ بازنشستگي بيش از موعد 

مطالبات سريع حـقـوق و مـعـوقـات          
ـ اجراي سختي كـار تـايـيـد         ٣ گذشته 

پده قبلي و درج آن در سـوابـق كـاري          
ـ ارائه مابه التفاوت در سـنـوات   ٤ ما 

ــ بـررسـي پـرونـده پـزشـكـي               ٥ گذشته
پرسنل توسط پزشك معتمـد. در راه       
بازگشت به شهر قروه دسته جمعي بـه  
كارخانه فوالد زاگرس  مـيـرونـد. بـا          
مانع عوامل امنيتي روبرو  و مـانـع     
ورود به محـل كـار تـوسـط عـوامـل             
امنيتي ميـشـونـد.  بـا ايـجـاد ايـن                 
ــنــي              ــع كــارگــران عــقــب نشــي مــوان
نميكنند و در پارك شهر تصـمـيـم بـه       
برپايي مجمع عمومي ميگيرند. در    
اين مجمع عمومي كارگران بر ادامـه  
اعتراضات خود پايفشاري ميكننـد.  

تيرماه در تهران و در      ٣١ و از امروز 
مــقــابــل مــجــلــس شــوراي اســالمــي        
تجمـعـات خـود را ادامـه داده انـد.                
نماينده كارگران پـرويـن مـحـمـدي از          
اتحاديه آزاد كـارگـران و دو نـفـر از                 
كارگران كارخانه فوالد بـراي شـركـت      
در جلسه كميسيـون اصـل نـود وارد          

 مجلس شده اند. .    
تجـمـع    ١٣٩٢ تير ماه ٣١ امروز 

کارگران فـوالد زاگـروس در مـقـابـل            

مجلس بـا تـوافـقـات زيـر بـه پـايـان                 
رسيد. جلسه مشترک کميسيون اصل 
نود با شرکت پروين محمدي و دو نفر 
از کارگران به نمايندگي از کـارخـانـه        
فوالد راگرس برگزار شد. از کـارگـران    
فوالد زاگرس به نماينـدگـي از سـوي        
کارگران در جلسه کـمـيـسـيـون اصـل         
نود شرکت کردند. در اين کميـسـيـون     
که مدير عامل کـارخـانـه، نـمـايـنـده            

نمـايـنـده     هاي هر يک از سهامداران، 
شهر قروه و رئيس کميسيون کارگـري  

 ٥ مجلس نيز شرکت داشتند و حدود 

ساعت طول کشيد ايـن کـمـيـسـيـون           
کارفرما را متعهد به توافق زير کـرد:  

کارفرمـا حـق تـعـطـيـلـي فـوالد                -١ 
زاگرس و اخراج کارگـران را نـدارد و         
کارگران شاغل در آن کارخانـه تـحـت      
هر شرايطي کارگر فـوالد زاگـرس بـه        

در صــورت      -٢ حســاب مــيــايــنــد.       
فروش کارخانه اسناد و مدارک فروش 
بايد در اختيار کميسيـون اصـل نـود        
قرار گيرد تـا بـراي ايـن کـمـيـسـيـون               
مــحــرز شــود کــه خــريــدار تــمــامــي           
تعهدات مربوط بـه کـارگـران فـوالد           

زاگرس را پذيرفـتـه اسـت. تـعـهـدات            
خريدار کارخـانـه در صـورتـي مـورد            
قبول واقع خواهد شد که خريدار ادـلـه   
کــافــي بــراي راه انــدازي کــارخــانــه،           
گسترش توليد و حفظ امنيت شغلـي  

 -٣ کارگران را ارائـه نـمـوده بـاشـد.               
کارفرما متعهـد بـه پـرداخـت کـلـيـه              
معوقات کارگران ميشود و مي بايـد  
تمامي تعهدات خود در مورد آنان را 

از آنـجـا کـه در حـال                -٤ اجرا کنـد.  
حاضر هـيـچ تـولـيـدي در کـارخـانـه                 

  کارگران فوالد زاگرس يک پيروزي...
 

متحدانه و پيگير خـود در مـقـابـل           
دفتر کارفرما، فرمانداري، اداره کار 
شهرستان قروه، استانداري کردستان 
در شهر سنندج،دفتر نـمـايـنـده ولـي        
فقيه در شـهـر سـنـنـدج،دفـتـر بـيـت              
رهبري در تهران و مـجـلـس شـوراي       
ــات                ــع ــم ــج ــه ت اســالمــي دســت ب
اعتراضي زدند و خواهان رسـيـدگـي    

 .به خواست هاي خود شده اند
کارگران فوالد زاگرس عالوه بـر    
اخــراج از کــار کــه شــديــدا مــورد               

 ۹۲ اعتراضشان بـود، از اول سـال             
دستمزد هاي خود را دريافت نـکـرده   
اند. بخشي از بن کاال و سنوات آنان 

پــرداخــت نشــده      ٩١ در ســال      نـيــز    
 است.

هــمــچــنــيــن کــارفــرمــاي فــوالد      
زاگرس هزينه بيمه اين کارگران را از 
اول سال جـاري واريـز نـکـرده بـود.              
طــبــق گــزارشــي کــه اتــحــاديــه آزاد          
ــن             ــران از مــبــارزات اي ــاي کــارگــران
کارگران منتشر کرده است قيد شـده    
است که اخيرا شرکت فوالد زاگـرس    
اقدام به واريز کردن بيمه اين ارگـران    

 کرده است.
طــبــق گــزارش مــنــتــشــر شــده          
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران "از             

 ۹۲ تـيـر        ۱ ٣ صـبـح روز        ٨ ساعت 
دويست نفر کـارگـر اخـراجـي فـوالد          
زاگرس دست به تـجـمـع در مـقـابـل           
مجـلـس شـوراي اسـالمـي زدنـد و               
هــمــزمــان پــرويــن مــحــمــدي عضــو        
هيات مديره اتحاديه آزاد کـارگـران       

دو نـفـر از کـارگـران فـوالد                ايران و
زاگــرس بــه نــمــايــنــدگــي از ســوي             
کارگران در جلسه کميـسـيـون اصـل       

 نود شرکت کردند.
در ايـن کـمـيـسـيـون کـه مـديـر                
عامل کارخانه، نماينده هاي هر يک 

نماينده شهر قـروه و     از سهامداران، 
رئيس کميسيون کـارگـري مـجـلـس          

 ٥ نــيــز شــرکــت داشــتــنــد و حــدود            
ساعت طول کشيد اين کـمـيـسـيـون        
کارفرما را متـعـهـد بـه تـوافـق زيـر              

 کرد:
کارفرما حق تعطيلي فـوالد   -١ 

زاگرس و اخراج کارگران را نـدارد و      
کارگران شاغل در آن کارخانه تـحـت   
هر شرايطي کارگر فوالد زاگـرس بـه     

 حساب ميايند.
در صورت فروش کـارخـانـه       -٢ 

اســنــاد و مــدارک فــروش بــايــد در             
اختيار کميـسـيـون اصـل نـود قـرار             
گيرد تا براي اين کميسـيـون مـحـرز       
شود که خريـدار تـمـامـي تـعـهـدات            
مربوط به کارگران فوالد زاگـرس را      
پذيرفـتـه اسـت. تـعـهـدات خـريـدار                 
کارخانه در صورتي مورد قبول واقع 
خواهد شد که خـريـدار ادـلـه کـافـي             
براي راه اندازي کارخـانـه، گسـتـرش       
توليد و حفظ امنيت شغلي کارگران 

 را ارائه نموده باشد.
کارفرما متعهد به پرداخـت   -٣ 

کليه معوقات کـارگـران مـيـشـود و          
مي بايد تمامي تـعـهـدات خـود در         

 مورد آنان را اجرا کند.
از آنجا که در حـال حـاضـر         -٤ 

هيچ توليـدي در کـارخـانـه صـورت            
نميگيرد تا زمان واگذاري کـارخـانـه    
به خريدار احتمالي، کـارفـرمـا مـي         
بايد ادله هاي خـود را بـراي تـوقـف           
توليد به شورايعالي کار ارائـه دهـد       

بـيـمـه     تا ايـن شـورا بـر اسـاس آن                 
مربوط به کارفرمايان را تاييد کـنـد     
تا مبلغ حاصل از دريافت اين بيـمـه   
بــه عــنــوان دســتــمــزد بــه کــارگــران           
پرداخت شود و مابه تفـاوت کسـري     
مزد کارگران راسا از سوي کارفـرمـا   

 پرداخت گردد.
بدنبال اين توافق نمـايـنـده هـاي       
کارگـران در جـمـع هـمـکـاران خـود                
حـاضــر شــدنـد و پــرويـن مـحــمــدي             

گزارش اين توافـق را بـه آنـان ارائـه             
نمود و بـدنـبـال آن کـارگـران فـوالد               
زاگـرس بــا پــايــان دادن بــه تــجــمــع            

با بـدرقـه بـرخـي از کـارگـران                شان 
حامي خود در تهران عازم شهرستان 

 قروه شدند."
کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب        
کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران ايــن           
موفقيت را به کارگران فوالد زاگرس 
تبريک ميگويد. اين يـک مـوفـقـيـت         
مــهــم بــود کــه فــقــط بــا اتــحــاد و               
همبستگي و پيگيري کـارگـران ايـن      
کــارخــانــه و حــمــايــت تشــکــلــهــاي          
کارگري مانند اتحاديه آزاد کارگران 
ايران ممـکـن شـده اسـت. ايـن يـک                
مبارزه پيگيـر و مـتـحـدانـه بـود و               
اتحاد کارگران ضامن ايـن پـيـروزي      

 بود. 
درسها و موفقيت ايـن مـبـارزه        
شوانگيز را بايد بررسي و بـه اطـالع     
همه بخشهاي کارگري ايران رسـانـد.   
ما ضمن تبريک اين پيروزي، به همه 
کارگران مبارز فوالد زاگرس خسـتـه   
نباشيد ميگوييم و از همه فعالين و   
تشکلهاي کارگري اي کـه در کـنـار          
اين کارگران قرار گرفتند و تـجـارب       
خود را به آنها منتقل کردند و يـاري  

 رسان آنها بودند قدرداني ميکنيم. 
اما کارگران فوالد زاگرس فـقـط   
يک پيروزي مشروط به دسـت آورده      
ــه                    ــن اســت ک ــعــدي اي ــدم ب ــد. ق ان
کارفرماي کارخانه فوالد زاگـرس را    

تيـر   ۱ ٣ ناچار کنند که توافقات روز 
مــاه را بــدون فــوت وقــت بــه اجــرا              

 بگذارد. 
کميته کردستان حزب 
 کمونيست کارگري ايران

ژوئيه   ۲۲  -۹۲ ٣ ۱ تير  ۱ ٣ 
 ۲۰۱ ٣ 

 
 

 اعتراض کارگران کارخانه ...           

 ۳ صفحه 

 ۱ از صفحه 
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صورت نميگيرد تا زمـان واگـذاري       
کــارخــانــه بــه خــريــدار احــتــمــالــي،          
کارفرما مي بايد ادله هاي خـود را      
براي توقف توليد به شورايعالي کـار  
ارائه دهد تـا ايـن شـورا بـر اسـاس                

بيمه مربوط به کـارفـرمـايـان را          آن 
تـايـيـد کـنـد تـا مـبـلـغ حـاصـل از                      
دريافت اين بيمه به عنوان دسـتـمـزد    
به کارگران پـرداخـت شـود و مـابـه              
تفاوت کسري مزد کارگران راسـا از    
سوي کارفرما پرداخت گردد بدنـبـال   
اين توافق نماينده هاي کـارگـران در       
جمع همکاران خود حاضر شـدنـد و       
پروين محمدي گزارش اين توافـق را    
بــه آنــان ارائــه نــمــود و بــدنــبــال آن              
کارگران فوالد زاگرس با پايـان دادن    

بـا بـدرقـه بـرخـي از             به تجمع شـان    
کارگران حامي خود در تهـران عـازم     

 شهرستان قروه شدند.
مــــحــــورهــــاي مــــهــــم ايــــن          
اعتراضات: اين اعتراضات بر متـن   
اقدامات راديكال و پيگير يا مـداوم  
پيش ميرود. اين نكـتـه مـهـمـي در           
تداوم اعتراض و تحميل خـواسـت و     

ــران اســت.                ــارگ ــات ك ــب ــال ـ  ١ مــط
اعــتــراض مــداوم و در عــيــن حــال            
بازكردن راه هاي پيشـروي از جـملـه        
مذاكره با نمايندگان مجلس و ارائـه    

گانه، تصميم به برگزاري ٥ مطالبات 
مجمـع عـمـومـي و اتـكـا بـه راي،                  
مشورت و ارداه جمعي در سنت اين 
اعتراضات قابل تـاكـيـد و تـكـثـيـر            
اســت. مــعــمــوال در اعــتــصــاب و             
اعتراضات كارگري تـرس از اخـراج       
مانع اقدامـات نسـبـتـا راديـكـال و             
مداوم است. امـا ايـن اعـتـراضـات           
عليه اخراج و بيـاكـرسـازي بـود. بـه           
اين شكل كارگران چيزي را نداشتنـد  
كه از دست بدهند، به همـيـن دلـيـل       
زنده تداوم و پيگيري مـطـالـبـات بـا        
اقدامات سريع، و بـدور از تـرس و             

ـ ٢ اخــراج ســازمــانــدهــي مــيــشــد.          
سازمان مطالبات و تاكتيك هـا در      

ــود.            ايــن اعــتــراضــات بــرجســتــه ب
ــ احــقــاق              مــطــالــبــات بــر مــحــور ـ
حقوقهاي پرداخت نشده ـ و ـ مسـالـه   
اخراج ـ متمركز شـده بـود. مـجـمـع             
عمومي و راي و مشـورت كـارگـران      
تــاكــنــون عــامــل مــهــم در ايــجــاد           
همبستگي و اتحاد باال در اعتراض 
كارگران فوالد زاگرس است. حمايت  
ــن                ــري در اي ــارگ ــاي ك ــواده ه ــان خ
اعتراضات نيز برجسته است. هزينه  
سفر و سـازمـان اعـتـراض تـمـام از             
سفره ناچيز اين خانواده ها كه بيشتر 
از سه ماه هم است حقوق و مزايايي 
دريافـت نـكـرده انـد، تـامـيـن شـده                 
است. در دور اول ايـن اعـتـراضـات          

هـزار  ١٥٠ كارگران هركدام بيشتر از 
تومان هزينه كرده انـد. تـاكـتـيـك و           
فكر كردن بـه اشـكـال مـخـتـلـف و                
متنوع نيز از جمله فشـار بـه دفـتـر           
بيت رهبري و گرفتن نـامـه از آنـهـا           
خطاب به مجلس، تالش بـراي ورود    
به صحن مجلس، انتخاب نـمـايـنـده     
براي مذاكرات و در يـك كـالم ارائـه        
مطالبـات روشـن نـيـز تـاكـتـيـك و                 
اشكالي از اعتراض كارگران بـود. ـ       
جلب حمايت از اعتراض مهم است. 
مــا هــنــوز در مــراكــز تــولــيــدي و              
كارخانه هـا شـاهـد حـمـايـت هـاي                
وسيع نيستيم. اعـزان هـيـئـت هـاي           
نمايندگي به تعدادي از كارخانه هـا    
از جمله در سنندج و تهـران كـه ايـن        
اعتراضات در جريان است، بخـشـي   
ــه                    ــي اســت ك ــت ــي ــال ــع ــار و ف از ك
ميبايست انجام مـيـشـد. اتـحـاديـه          
آزاد كارگران اعـتـراضـات را تـحـت          
پوشش خبري قرار داده اسـت. امـا          
اين كافي نيست.  اين اعـتـراضـات       
ــال                    ــان در خــارج از كشــور و از ك
مـيــديــاي اجــتــمــاعـي و سـيــع زيــر            

ـ بـرخـي     ٣ پوشش خبري قرار گرفت.  
اقدامات عاجل كماكان در دسـتـور       
كار كارگران معترض فوالد زاگـرس    
ــهــاي              ــجــاد صــنــدوق قــرار دارد. اي

حــمــايــتــي مــالــي از اعــتــراضــات.        
خانواده هاي كارگري ميتـوانـنـد در      
ايجاد اين صندوقها و مـراجـعـه بـه         
بخشهاي مختلف توليدي در قـروه،      
سنندج و تهران همراه نمايندگاني از 
كارگران در ايجاد اين صـنـدوقـهـا و       
جمـع آوري مـبـالـغ قـابـل تـوجـهـي                  

ــ دعـوت و       ٤ فعاالنه تالش كنـنـد.      
تشـويــق مــعـلــمــان، دانشــجـويــان و          
شهـرونـدان شـهـر قـروه بـه مـنـظـور                  
حمايت از اين اعتراضات هم امـري    
مهم و توان و قدرت اعتراض را باال 
خواهد برد. ميـديـاي اجـتـمـاعـي و            
كانلهاي تلويـزيـونـي در راه هـمـورا            
كردن و دعوت و تشويق شـهـرونـدان      
شهر قـروه مـيـتـوانـنـد مـوثـر واقـع                  

بـنـدي جـلـسـه        ٤ ـ توافقـات    ٥ شوند. 
مشتـرک کـمـيـسـيـون اصـل نـود و                 
نمايندگان کارگران پايان اعتراضات 
کارگران فوالد زاگروس قروه نيسـت.  
به بيان و ادبيات کارگران تحقق ايـن  
بندها دوره جديد از اعـتـراضـات را        
در دستور کار کارگران قرار ميدهد. 
پيش شرط و شروع اين مصـاف در      

اتکا به مجمع عـمـومـي      » گرو يکم
روتين و راه کارهاي تحقق بـنـدهـاي      

ارتـبـاط   »  مورد تـوافـق اسـت. دوم        
روتين نمايندگان مـجـمـع عـمـومـي         
کارگران کارخانه ذوب آهن زاگـروس  
با بخشهاي مختلف مراکز تـولـيـدي    
و کارخانه ها در سـطـح سـراسـري و         
دعوت از آنهـا شـرکـت در مـجـمـع             

ارتباط بـا    »  عمومي کارگران. سوم 
تشکلـهـاي مـوجـود اتـحـاديـه آزاد               
کارگران ايران، سنديـکـاي کـارگـران       
شرکت واحد اتوبوس رانـي تـهـران و        
حومه، کميته هماهنگي براي کمـک  
بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي کــارگــري،           

 سنديکاي نيشکر هفت تپه. 
 

 ١٣٩٢ تير ٣١ 
 ٢٠١٣ ژوئيه  ٢٢ 

 

 ۲ از صفحه  اعتراض کارگران کارخانه ذوب آهن ...

داده شــده از طــرف اطــالعــات  بــه             
منظور پخش مواد مـخـدر در بـيـن           
جوانان، زندگي دهها و صدها نفر را   
از بين برده و در نـهـايـت قسـاوت و           
سنگدلي جان صنوبر و جـنـيـنـش را         
هم گرفت . اما فرار چـرا؟ و چـرا بـه           

 کردستان عراق؟
اگـر فـرار نـمــي کــرد جــمـهــوري             
اسالمي براي او چه مجازاتي در نظر 

 مي گرفت؟
همه مي دانيم که هيچ مجازاتي 
در انتظار اين قاتلين را نيسـت چـون     
اين داستان فقط به اين نـمـونـه قـتـل        
منتهي نمي شود. روزي نـيـسـت کـه        
 خبر قتل زني را نشنويم. در مريوان 

چــنــدي پــيــش ســويــبــه بــدســت          
برادارنش سر بـريـده شـد وهـمـه ايـن             
قتلها مورد تاييد حکومتي است کـه  
خود در صدر نشسته و روزانه از هـر      
امکاني براي ترويج و تبليغ زن کشي 
استفاده مي کـنـد .امـا فـرار کـردن               
رحمان مرادي به کردستان عـراق هـم     
حکايت ديگري دارد فرار به جايي که 
دست کمي از قـلـدري و حـاکـمـيـت               
جمهموري اسالمي ندارد و در آنـجـا       
هم زنان کشته مي شـونـد کـردسـتـان        
عراق تحت حاکميت ناسـيـونـالـيـسـم       
کرد قتلگاه ديگر زنان است سنگسار 
دعا در جلوي چشمان پليس و نمـونـه   

هاي فراواني که در اين نوشته کـوتـاه     
مجال پرداختن به صدها مورد انجام 
شده از اين قتلها نيسـت و هـنـوزهـم          
ادامه دارد. زن کشي در اشکال ديگر 
هنوز ادامـه دارد و نـه تـنـهـا بـراي                 
پيشگيري از زن کشـي کـاري نـمـي             
کنند بلکه با اشاعه قوانين مـذهـبـي    
وضد زن روز به روز باعث ترويـج هـر     
چه بيشتر زن کشي و ضديت با زنـان    
مي شوند. فـرار رحـمـان مـرادي بـه               
کردستان عراق مانند فرار آن دسـتـه       
از مــردانــي اســت کــه در هــمــيــن                
کشورهاي اروپايي همسر خود را بـه      
قتل رسانده اند و به ايران فـرار کـرده       
اند . با ايـن تـفـاوت در کشـورهـاي               
اروپايي قاتل مجازات مي شود. در    
واقــع کــردســتــان تــحــت حــاکــمــيــت         
ناسيـونـالـيـسـم کـرد و ايـران تـحـت                  
حاکميت جمهوري اسـالمـي مـأوا و        
پناهگاه امـن قـاتـلـيـن زنـان اسـت.                
حاکمين مرتجع کـردسـتـان عـراق و           
آخوندهاي مرتجع در ايران تـنـهـا بـر         
عليه زنان قانون وضع مي کنند بايـد  
به اين حاکمان مرتحع فشار آورد کـه    
اين قاتلين را زنداني و تحـت درمـان     
قرار دهند بـايـد عـلـيـه زن کشـي و                 
ضديت با زنان و قوانين عقب مـانـده   
و مردساالري بسيج شـد و ايـن کـار          
دولتهاي مرتجع نـيـسـت کـار مـردم          
است . مردم حق دارند در جامعه اي    
آزاد و برابر و امن بـدور از قـاتـلـيـن            
زندگي کنـنـد و ايـن بـايـد خـواسـت                
مردمي باشد که از قتل و کشـتـار و       
ناامني خسته شده اند و نمي خواهند 

 عادي از کنار اين فجايع بگذرند. 

 ۱ از صفحه  ...باز هم قتل ناموسي
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روبــرو هســتــنــد. در حــالــيــکــه ايــن            
کارگران و بخش عـظـيـم مـردم بـراي          
تامين نان شب محتاج هسـتـنـد، در      
حاليـکـه کـارگـران از کـار اخـراج و                 
دستمزدهايشان ماهها پرداخت نمـي  
شود، حاکمان اسالمي و کارفرمايان 
سود و چپاول مي کوشند تـا رکـورد       
بيشتـريـن دزديـهـاي مـيـلـيـاردي را               

 نصيب خود کنند.
تالش بي وقـفـه کـارگـران فـوالد          
زاگرس براي دفاع از حـقـوق پـايـمـال        
شــده شــان و بــراي دفــاع از دســت                
رنجشان که توسط بانـدهـاي سـود و        
غارت بجيب زده شده است، تـالـشـي    
بي نظير و شايان حمايت و پشتيباني 
ــيــن و تشــکــلــهــاي               از ســوي فــعــال
ــان                 ــر انسـ ــردم و هـ ــارگـــري، مـ کـ

 شرافتمندي است.
کارگران فوالد زاگرس بدرست به 
مجمع عمومي خود اتکا کرده اند و   
براي کسب پيروزي بايد همچـنـان بـه      
برگزاري مجمع عمومـي خـود اتـکـا         
کنند. سه روز را در مـقـابـل مـنـزل               
سرکرده باندهـاي فـاسـد اسـالمـي و            
مجلس او دست به تجمع اعـتـراضـي    
زدنــد. قــرار اســت ايــن تــجــمــعــات             
اعتراضي روز دوشنبه از سر گـرفـتـه      
شود. التيماتوم کارگران بـراي دسـت      
زدن به راهپيمايي به همـراه خـانـواده      
هــايشــان در شــهــر ســنــنــدج بــخــش          
ديگـري از تـالش قـاطـع و مصـمـم                 
کارگران فـوالد زاگـرس بـراي دسـت             
يابي به مطالباتشان است. کـارگـران      
مي گويند "ما سالمتي مان را حين  
سالها کار از دست داده ايم و حال که 
کارمان را از دست مـيـدهـيـم مـرگ          

 برايمان مهم نيست". 
فعالين و تشکلهاي کارگـري کـه     
طي هر دوره اي نقش و رسالـت خـود     
را براي تقـويـت جـنـبـش کـارگـري و              
ــود و                    ــوق خ ــق ــه ح ــي ب ــاب دســت ي
هــمــکــارانشــان در اول مــه هــا، در             

هزار امضا براي  ٣٠ امضاي طومار 
افزايش دستمزدها، در دادن بيانيه و   
قطعنامه هـاي مشـتـرک و بـرپـايـي               
تجـمـعـات اعـتـراضـي ديـگـر را در                 

تاريخ مبارزاتي خود بثبت رسـانـيـده    
انــد، بــايــد وســيــعــا در حــمــايــت از            
کـارگــران فــوالد زاگــرس بــه مــيــدان          
بيايند و از حقوق همکاران خـود کـه       
خواست و مـطـالـبـه اي مشـتـرک و                 
ميليوني است دخالت فـعـالـي را از          

 خود نشان دهند.
حمايت وسيع و هـمـه جـانـبـه از          
خواست و مـطـالـبـه کـارگـران فـوالد            
زاگــرس نـــه تـــنــهــا مــي تــوانـــد                  
دستمزدهاي معوقـه و بـازگشـت بـه           
کـار آنــان را مــتـحــقــق کــنــد بــلــکــه              
گامهاي بزرگي جنبش اعـتـراضـي و      
همبستگي کارگران را بجلـو خـواهـد      
برد. کار و زندگي کارگران روز بـروز       
زير منگنه سود و سرمايه مفتخوران 
اسالمي خورد مي شود. هـر تـجـمـع       
ــيــرون کشــيــدن             ــراي ب اعــتــراضــي ب
ابتدايي ترين و ماکسيماليست تريـن  
حقوق خود از حلـقـوم غـيـر مسـئـول           
ترين افراد و عناصر اين رژيم را مـي  
توان و بايد به حرکتها و اعـتـراضـات    
وسيع و قدرتمند کارگري تبديل کرد. 
تجمعات اعتراضي کـارگـران فـوالد        
زاگرس يکي از ايـن فـرصـتـهـا بـراي           
تعرض به چپاولگران دسترنـج و حـق       

 کار و زندگي کارگران است. 
جــنــبــش کــارگــري، فــعــالــيــن و         
تشکلهايش در شهرهاي کردستـان و    
در سطح سراسري اين قابليت و تـوان    
را دارد کـه از حـقـوق پـايـمـال شـده                  
همکاران خود بخوبـي دفـاع کـنـد و           
کاري کند که آنان به خواسـتـهـايشـان     
برسند. موفقيت تجمع اعـتـراضـي و      
مبارزه کارگران فوالد زاگرس، روحيه 
اعتراضي بخشهاي مختلف کارگري 
را براي دست يابي به خواستهـايشـان   
افــزايــش خــواهــد داد. هــمــراهــي و            
همگامي با التيماتوم کارگران فـوالد  
زاگرس چه براي راهپيمايي و تـجـمـع    
در ســنــنــدج و چــه از ســر گــيــري                  
تــجــمــعــات اعــتــراضــي در مــقــابــل        
مجلس ميلياردرها، وظيفه فعـالـيـن    
ــردم                 ــري و م ــارگ ــهــاي ک و تشــکــل
شرافتمند است. با همراهي و حمايت 
گسترده از اعتراض کـارگـران فـوالد        
زاگرس، مفتخوران اسالمي را وادار   
به پاسخگويي به مطالبات کـارگـران   
فوالد زاگرس کنيم. کـارگـران فـوالد         
زاگرس را تنها نگـزاريـم. مـوفـقـيـت          
آنان موفقيتي براي جنبـش کـارگـري      

 است  
 ٢٠١٣ ژوئيه  ٢٠ 

 ۱ از صفحه  کارگران فوالد زاگرس را...

 

 

 

کرده اسـت  و آن ايـنـکـه کـارگـران                 
جهان متحد شويد   رمز مـوفـقـيـت       

 طبقه  
 کارگر است.

طبقه اي که هميشه ب دستانـي  
خالي در مقابل طبقه سرمايه دار به 
مقابله برخواسته، با طبقه اي که بـا    
در دست داشتن تمـامـي ابـزار ضـد         
بشري از پليس و چماق گـرفـتـه  تـا           
زندان، اعـدام ، تـرور، شـکـنـجـه و                 
يورش  و حمله بردن به طبقه کـارگـر     
هيچ وقت کوتاهي نکرده است و در   
هر جايي ابزاراالت  سرکوبـش تـوان     
مقابله با آن اتحاد و همبستـگـي را     
ندارد شروع به تـفـرقـه انـداخـتـن در           
صف طبقه کارگر کـرده اسـت و در           
خيلي از جاها در لباس ميش ظاهر 
شده در واقع به شکلي عمل کرده که  
قسمتي از عوامل سر سپرده اش را      
به ظاهر در حمايت از کـارگـران در         
آورده  که بـتـوانـنـد بـه صـورتـي از                
پيشروي کارگران بکاهد و تـنـفـسـي       
بگيرد و راه حلي  بيابد تا  آن اتحـاد  

 و همبستگي را در هم بشکند.
در طـي چــنـد روز گــذشـتـه يــا                

تـيـر مـاه          ۲۱ .  ۱۹ دقيقتر به تاريخ 
کارگران فوالد زاگرس قروه دست بـه    
اعتصاب زدند وبعد از چـنـديـن بـار       
ــار و                    ــل  ادارک ــاب ــق ــع در م ــجــم ت
فرمانداري  قروه به سنندج ميروند و 
همان جا دوباره تصميم ميگيرند که 
اعتصاب خود را بيـشـتـر گسـتـرش        

تـيـر      ۲۴ دهند و اين بار  در تـاريـخ     
ماه به تهران ميرونـد و ابـتـدا جـلـو            
دفتر خامنه اي  در خيابان پاستور و 
 سپس  جلو مجلس تجمع ميکنند .

ــارگــران فــوالد               ــه درســت ک ب
زاگرس کردستان اعتصـاب خـود را       
گسترش داده تا بتوانند جلب تـوجـه     
بيشتري در رابطه با و ضعيـت شـوم     
خود و طبقه کارگر ايران ارائه دهند. 
ابتدا نيروهاي امنتـيـتـي در تـهـران          
شروع به تهديد ميکنند  تا بلکـه از    
اين طريـق  بـتـوانـنـد اعـتـصـاب و                 
ــم                  ــران را در ه ــن کــارگ ــحــاد اي ات
بشکنند ولي وقتي متوجه ميشونـد  
که به اين را حتي نـمـيـتـوانـنـد ايـن            
اتحاد و حق خواهي را عقب بـرانـنـد    

سراغ همان لباس ميش مـيـرونـد و        
تعدادي از جک و جـانـورانـي کـه در         
مجلس دارند همان قانون کـار ضـد       
کارگري را تصـويـب مـيـکـنـنـد بـه               
"حمايت" از کارگران برميـخـيـزنـد و         
خواستار رسيدگـي بـه خـواسـتـهـاي           
کــارگــران از مــجــلــس جــمــهــوري            
اسالمي ميشوند. بـالخـره بـا دادن           
قول به کارگران که حتما وضعيـت و    
خواستهايتان را  بررسـي مـيـکـنـيـم         
کــارگــران را  بــه شــهــرســتــان قــروه             
برگردانند و کارگران وقتـي بـه قـروه        
برميگردند و صبـح بـه مـحـل کـار            
خود رجوع ميکـنـنـد بـا مـمـانـعـت             
حراست کارخانه روبه رو مـيـشـونـد         
ولي کارگران به درست بهترين عمـل  
را انجام ميدهند . فورا  شـروع  بـه        
برگزاري مجمع عمومي که يک ابزار 
مهم در متحد کردن هر چه بـيـسـتـر       
کارگران چه کارگران فوالد زاگرس و   
چه کارگران ساير جاهاي ديگر اسـت  
مي کنند. در واقع  مجمع عمـومـي    
مکاني است  که گارگران همه در آن 
ابراز نظر ميکنند خواسته هـايشـان     
را يکي ميکنند نمايندهاي خـود را    
مستقيم تعيـن مـيـکـنـنـد و ادامـه              
ــزي               ــامــه ري ــرن ــارزه را ب کــاري مــب

 مکنند .
مجمع عمومي هـمـان سـنـگـر         

محکم و استواري است که سيـسـتـم    
سرمايه داري هميـشـه از آن هـراس          
داشته و در طول  تاريخ  نـتـوانسـتـه        
آن را از بين ببرد و يـا حـتـي لـوس             
کند.  اهميت مـجـمـع عـمـومـي را             
درهــمــيــن حــرکــت کــارگــران فــوالد        
زاگرس ميببينيم که چگونه اتحاد و 
همبستگي شان توانست چـنـد قـدم        
سـيـســتـم ســرمـايــه داري را عـقــب              

 بنشاند. 
ــن حــرکــت مــهــم               ــار اي در کــن
ميبينيم که تشکل مستقل کارگـري  
مثل اتـحـاديـه آزاد کـارکـران ايـران             
چگونـه از کـارگـران فـوالد زاگـرس              
حمايت ميکند و چه تاثـيـر مـهـمـي        
در پيشبرد هرچه قدرتمند شدن ايـن    
اعتصاب  از خود نشان ميدهد ايـن  
در واقع درسـت و بـه جـا اسـتـفـاده               
کردن از ابزارهاي است کـه کـارگـران      

در طول تاريخ تا هروقتي کـه انـجـام      
داده اند جواب گرفته انـد ولـي ايـن          
اعتراض مهم کارگران فوالد زاگرس 
جا داشت که حمايتهاي بـيـشـتـر در       
ايران از آن  صورت گيرد جـا داشـت     
سنديکاي اتـوبـوس رانـي تـهـران و              
حـومـه ، کـانـون مـدافـعــان حـقــوق                
کـارگـر، کـمــيـتـه پـيــگـيـري ايـجــاد                
تشکلهاي آزاد کـارگـري ، کـمـيـتـه               
هماهنگي بـراي کـمـک بـه  ايـجـاد               
ــري،            ــل کــارگ ــق ــهــاي مســت تشــکــل
سـنـديـکـاي فـلـز کـار مـکـانـيـک ،                    
سنـديـکـاي نـي شـکـر هـفـت تـپـه،                   
انجمن صنفي کارگران  بـرق و فـلـز          
کار کرمانشاه و دها تشکل کارگري 
ــت                ــي ــعــال ــران ف ــگــري کــه در اي دي
ميکـردنـد هـمـچـون اتـحـاديـه آزاد               
کارگران ايران از اين کارگران حمايت 
ميکردند چنين حرکتهايي نيازمـنـد    
حمايت سـايـر تشـکـلـهـا و مـراکـز                 
کارگري ديگـر اسـت. بـراي ايـنـکـه              
چنين حـرکـتـهـايـي دسـت آوردشـان            
ببشتر و بيشتر شود مستلزم اتـحـاد   
و همبسگي بيشتر در صـف طـبـقـه       
کارگر است مستلزم حمايتهاي ساير 
هم طـبـقـه اي هـايـش اسـت. ولـي                   
مهمتريـن نـکـتـه کـه خـود هـمـيـن                  
کارگـران فـوالد زاگـرس کـردسـتـان             
ميتوانند انجام دهند  براي اينکه از 
هر گونه شکست احتمالي جلوگيـري  
کنند و هم اينکه در مقابل کارفرمـا  
ساير خواستهاي خود را  بـتـوانـنـد           
محقق کنند  نيـازمـنـد اجـرا کـردن          

 چند نکته مهم است .
برگزار کردن  مـنـظـم  مـجـمـع               
عــمــومـــي ، ابـــراز نــظـــر کـــردن                
نماينـدهـاي مـنـتـخـب در مـجـمـع                 
ــري،                 ــراس ــح س ــط ــي در س ــوم ــم ع
مصـاحـبــه کــردن ايـن کـارگــران  و               
نمايندهاي منتخب آنها بـا مـديـاي      
اجــتــمــاعــي، ارتــبــاط گــرفــتــن بــا           
تشکلهاي مستقل کارگري مـوجـود     
در ايـران و و خـواهـان حـمـايـت از                 
اتحاديه هاي  کارگري در دنيا و دها 
مورد ديگر که ميشود براي پيشبرد 
مبارزه استفاده کرد  يعني در واقـع      
سازمان دادن خود به صورت علـنـي   

 و گسترده .
 زنده باد جنبش مجمع عمومي 

زنده باد کارگران فوالد زاگرس    
 قروه. 

 ۱ از صفحه  زنده باد کارگران...  
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 ۱ از صفحه 

کارخانه، نـمـايـنـده هـاي هـر يـک از                
نمـايـنـده شـهـر قـروه و              سهامداران، 

رئيس کميسيون کارگري مجلس نيـز  
سـاعـت      ٥ شرکت داشتنـد و حـدود         

طول کشيد، اين کميسيون کـارفـرمـا    
 -١ را متعهد بـه تـوافـق زيـر کـرد:                 

کارفرما حق تعطيلي فوالد زاگرس و   
اخراج کارگران را نـدارد و کـارگـران            
شــاغــل در آن کــارخــانــه تــحــت هــر            
شـرايـطـي کـارگـر فـوالد زاگـرس بــه                

در صــورت      -   ٢ حســاب مــيــايــنــد.    
فروش کارخانه اسناد و مدارک فروش 
بايد در اختيار کميسيـون اصـل نـود        
قرار گيرد تـا بـراي ايـن کـمـيـسـيـون               
مــحــرز شــود کــه خــريــدار تــمــامــي           
تعهدات مربوط بـه کـارگـران فـوالد           
زاگرس را پذيرفـتـه اسـت. تـعـهـدات            
خريدار کارخـانـه در صـورتـي مـورد            
قبول واقع خواهد شد که خريدار ادـلـه   
کــافــي بــراي راه انــدازي کــارخــانــه،           
گسترش توليد و حفظ امنيت شغلـي  

 -٣ کارگران را ارائـه نـمـوده بـاشـد.               
کارفرما متعهـد بـه پـرداخـت کـلـيـه              
معوقات کارگران ميشود و مي بايـد  
تمامي تعهدات خود در مورد آنان را 

از آنـجـا کـه در حـال                -٤ اجرا کند.  
حاضر هـيـچ تـولـيـدي در کـارخـانـه                 
صورت نميگيرد تـا زمـان واگـذاري          
کارخانه به خريدار احتمالي، کارفرما 
مي بايد ادله هاي خود را براي توقف 
توليد به شورايعالي کار ارائه دهد تـا  

بيمه مربوط به  اين شورا بر اساس آن 
کارفرمايان را تاييد کـنـد تـا مـبـلـغ             
حاصل از دريافت اين بيمه به عنـوان  
دستمزد به کارگران پرداخـت شـود و       
مابه تـفـاوت کسـري مـزد کـارگـران               
راسا از سوي کارفرما پرداخت گردد. 
بنا بر گزارشهاي رسيده بـه اتـحـاديـه         
آزاد کارگران ايران بدنبال ايـن تـوافـق      
نــمــايــنــده هــاي کــارگــران در جــمــع            
همکاران خود حاضر شدند و پـرويـن       
محمدي گزارش اين توافق را به آنـان    
ارائه نمود و بدنبال آن کارگران فـوالد  

با  زاگرس با پايان دادن به تجمع شان 
بدرقه برخي از کارگران حـامـي خـود      
در تهران عازم شهرستان قروه شـدنـد.   

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
  

تجمع اعتراضي کـارگـران فـوالد      
زاگرس در مـقـابـل مـجـلـس شـوراي            

 اسالمي ادامه دارد
تير: اتـحـاديـه آزاد کـارگـران           ٣١ 

تجمع اعتراضي کارگران فوالد  ايران: 
زاگرس (ذوب آهن کردستان) که بـار    

صـبـح امـروز در           ٨ ديگر از ساعت   
مقابل مجلس شوراي اسالمي آغـاز    
شده است، تا لحظه تنظيم اين خبر (

ظهر) هـمـچـنـان ادامـه دارد و                ١٢ 
نماينده هـاي آنـان پـرويـن مـحـمـدي              
عضو هـيـات مـديـره اتـحـاديـه آزاد              
کارگران ايران و دو نـفـر از کـارگـران             
کـارخـانـه بـراي شـرکـت در نشـســت                
کميسيون اصـل نـود وارد مـجـلـس              
شوراي اسالمي شده اند. قـرار اسـت        
امروز در نشست اين کمـيـسـيـون بـه        
مسئله اخراج کارگران فـوالد زاگـرس     
رسيدگي شود. در اين نشست مـديـر      
عامل کارخانه نـيـز حضـور خـواهـد            
داشـت. در تـجـمــع امـروز کـارگــران               
فـــوالد زاگـــرس دويســـت نـــفـــر از             

اخراجي اين کارخانه شرکت  کارگران 
دارند . گزارش نتايـج ايـن تـجـمـع و             
تصميمات اتخاذ شده در کمـيـسـيـون     
اصل نود متعاقبا از سوي اتـحـاديـه      
آزاد کارگران ايران مـنـتـشـر خـواهـد           

 شد.
 

کارگران فوالد زاگـرس از صـبـح        
امروز بار ديگر تجمع خود در مقابـل  
مجلس شـوراي اسـالمـي را از سـر               

 گرفتند
تير: اتـحـاديـه آزاد کـارگـران           ٣١ 

کارگران اخراجي کارخانه فوالد  ايران:
زاگرس بنا بر تصميم قبلي و از آنـجـا   
که در تجمعات هـفـتـه گـذشـتـه ايـن            
کارگران رسيدگي عملي بـه خـواسـت      

 ٨ هايشان صورت نگرفت از ساعـت    
تير مـاه بـار ديـگـر            ٣١ صبح امروز 

تجمع خـود را در مـقـابـل مـجـلـس                
شــوراي اســالمــي اغــاز کــردنــد. بــر           
اساس وعده اي که در تـجـمـع هـفـتـه         
گذشته به اين کارگران داده شـد قـرار       
اســت ســاعــت ده صــبــح امــروز                  

مجـلـس شـوراي       ٩٠ کميسيون اصل 
اسالمي بـا شـرکـت نـمـايـنـده هـاي                 
کارگران تشکيل جلـسـه دهـد تـا بـه            
خواست هاي آنـان رسـيـدگـي شـود.            

 ١٨ فـوالد زاگـرس از             کارگـر  ٢٥٠ 
تير ماه جاري از کار خود اخراج شـده  
انـد. ايـن کـارگــران از ان تـاريـخ در                   
ــداري و اداره کــار               ــرمــان ــل ف ــاب مــق
شهرستان قروه، اسـتـانـداري و دفـتـر          
نماينده ولي فقيه در شهر سـنـنـدج و        
دفتر بيت رهبري و مـقـابـل مـجـلـس         
شوراي اسالمي دست به تجمع زده و   
خواهان رسيدگـي بـه خـواسـت هـاي            
خود شده اند. کارگران فوالد زاگـرس     
از اول سالجاري تـا کـنـون دسـتـمـزد           
هاي خود را دريـافـت نـکـرده انـد و                
بخشي از بـن کـاال و سـنـوات آنـان                

پرداخت نشده اسـت.   ٩١ در سال  نيز 
همچنين کـارفـرمـاي فـوالد زاگـرس          
هزينه بيمـه ايـن کـارگـران را از اول               
سالجاري واريز نکرده بود کـه اخـيـرا        
اقدام به واريز آن کرده اسـت. گـزارش        
تکميلي تجمع امروز کارگـران فـوالد     
زاگرس متعاقبا از سوي اتحاديه آزاد 

 کارگران ايران منتشر خواهد شد.
 

کارگران فوالد زاگرس از فردا بـه    
تــجــمــع خــود در مــقــابــل اداره کــار            
شهرستان قروه ادامه خـواهـنـد داد و        
صبح روز دوشنبه دست به تجمـع در    
مــقــابــل مــجــلــس شــوراي اســالمــي        

 خواهند زد
اتـحـاديـه آزاد کـارگـران          تير:  ٢٨ 

بــدنــبــال وعــده رســيــدگــي بــه          ايــران: 
خواستهاي کارگران فوالد زاگرس در   
کميسيون اصل نود و بـازگشـت ايـن        
کارگران به شهرستان قروه، آنان صبح 

تير ماه عليرغم خسـتـگـي     ٢٧ ديروز 
راه عازم محل کـارخـانـه شـدنـد امـا           
نــگــهــبــانــي کــارخــانــه از ورود آنــان          
جلوگيري بعمل آورد و بدنبال آن همـه  
کارگران اخراجي فوالد زاگرس دسـت  
به تجمع اعتراضي در مـقـابـل اداره          
کار شهرستان قروه زدنـد و شـکـايـت         
ديگري را پيرو شکايت قبلي خود بـه  
اين اداره تسـلـيـم نـمـودنـد. بـنـا بـر                     
گزارشهاي رسـيـده بـه اتـحـاديـه آزاد             
کارگران ايـران، بـدنـبـال ايـن تـجـمـع               
مامورين انـتـظـامـي بـا حضـور در               
محل تـالش کـردنـد کـارگـران را از                
ادامـــه تـــجـــمـــع بـــاز دارنـــد امـــا              

حاضر به پايان دادن بـه تـجـمـع          آنان 
خود نشـدنـد و از رئـيـس اداره کـار                
خواستند تا فـورا بـه شـکـايـت شـان             
رسيدگي شود اما اداره کار شهرستان 
قروه رسيدگي به شکايت کـارگـران را     
موکول به بعد از رسيدگي به خواست 
اين کارگران در کميسيون اصـل نـود       
ــرد.              ــس شــوراي اســالمــي ک مــجــل
کارگران فوالد زاگرس ديروز سـاعـت     

ظهر به تجمع خود پايان دادند و    ١٣ 
تـيـر مـاه بـا            ٢٨ صبح امروز جمعه   

برگزاري يک مجمع عمومي در پـارک  
بار ديگر بر حضور خود در  شهر قروه 

مقابل مجلس شـوراي اسـالمـي در          
روز دوشنبه آينده تـاکـيـد نـمـودنـد و           
تصميم گرفتند از فردا تا روز دوشنبه 
که به تهران ميايند به تجمع خـود در    
مقابل اداره کار شهرستان قروه ادامه 
دهــنــد. در ايــن مــجــمــع کــارگــران              
استفاده از ديگر شيوه هاي اعتراضي 
از جمله راهپيمايي همراه با خـانـواده     

در     هايشان در سطح شهر سنندج را  
صورت عدم رسـيـدگـي بـه خـواسـت             
هايشان در کميسيون اصل نود مورد 

و تصـمـيـم گـيـري           بحث قرار دادنـد    
نهايي در ايـن مـورد را بـه پـس از                   
روشن شدن تکليف شان در کميسيون 
اصل نود مجـلـس شـوراي اسـالمـي          
مــوکــول نــمــودنــد. در ايــن مــجــمــع            
کارگران اعالم کردند: مـا سـالمـتـي         
مان را حين سالها کار از دسـت داده    
ايم و حـال کـه کـارمـان را از دسـت                
ميدهيم مرگ برايمان مهـم نـيـسـت.       
الزم به يادآوري است عليرغم ايـنـکـه    
کار در کارخانه فوالد زاگرس از جمله 
مشاغل سخت و زيـان آور اسـت بـا            
اين حال قوانين مربوط بـه مشـاغـل        
سخت و زيـان آور در ايـن کـارخـانـه              
هيچگاه اجـرا نشـده اسـت و اغـلـب              
کارگران آن دچار لطمـات شـديـدي از        
ناحيه بينايي، ريه، شنـوايـي و کـمـر         

 شده اند.
*** 

تصــويــر نــامــه کــارگــران فــوالد         
 زاگرس و نماينده هاي مجلس

بعد از ظهر امروز کارگران فوالد 
زاگرس بـه تـجـمـع خـود در مـقـابـل                 
مجلس شوراي اسالمي پايـان دادنـد     

اين کارگران تجمع خود را از هفتـه   –
 آينده بار ديگر از سر خواهند گرفت

تير: اتـحـاديـه آزاد کـارگـران           ٢٦ 
کارگران معترض فوالد زاگرس ايران:

(ذوب آهن کردستان) پس از سه روز   
تجمعـات اعـتـراضـي در تـهـران در               
مقابل دفتر بيت رهـبـري و مـجـلـس          
شوراي اسالمي با وعده رسيدگي بـه    
خواست هايشان در کميسيـون اصـل     
نود مجلس شوراي اسالمي و از آنجا 
که تا صبح روز يـکـشـنـبـه مـجـلـس             
شوراي اسالمي تعطـيـل مـي بـاشـد          

بـعـد از ظـهـر امـروز بـه                ١٦ ساعت 
خود پايـان دادنـد. بـر اسـاس             تجمع 

توافقي که امروز ما بين کـارگـران و       
مسئولين مجلـس شـوراي اسـالمـي         
صورت گرفت ابـتـدا مـقـرر شـد روز            

يکشنبه آينده مسئله آنان بـا حضـور     
نماينده هاي کارگران در کـمـيـسـيـون      
اصل نود مورد رسيدگي قـرار گـيـرد      
اما سپس طي تمـاسـي بـا نـمـايـنـده            
هاي کارگران به آنان اعالم شد صـبـح   
ــت حضــور در                  ــه ــه ج ــب ــن روز دوش
کميسيون اصل نود به تهران بيايـنـد.   
بنا بر گزارشهاي رسيده بـه اتـحـاديـه         

 ٥ آزاد کارگران ايـران بـدنـبـال نـامـه             
بندي کارگران فوالد زاگرس به رئيس 

نـفـر از      ٢٧ مجلس شوراي اسالمي، 
نماينده هاي مجلس نيز طي نامه اي 
به رئيس مـجـلـس شـوراي اسـالمـي           
خواهـان رسـيـدگـي بـه خـواسـتـهـاي                
کارگران فوالد زاگـرس در کـمـتـريـن            
زمان ممکـن و بـا مسـاعـدت ويـژه              
شدند. بنا بـر ايـن گـزارش کـارگـران               
فوالد زاگرس در تجمع امروز خود بـا  
شعار: جواب جواب، مجلس جـواب،   
خواهان رسيدگي به خواستهاي خـود    
شدند و پـس از ايـنـکـه مسـئـولـيـن                 
مجلـس شـرط ورود نـمـايـنـده هـاي                
کارگران به مجلس را پـايـان تـجـمـع            
اعالم کردند آنان در اقدامي متحدانه 
به سمت درب ورودي مجلس هـجـوم     

بدنبال آن و بـدون ايـنـکـه            آوردند که 
کارگران به تجمع خـود پـايـان دهـنـد          
نماينده هايشان بـه مـجـلـس دعـوت          
شدند. همچنين کـارگـران مـعـتـرض           
فــوالد زاگــرس در اقــدام مــتــحــدانــه          
ديگري، ماموري را که قصد دستبند 
زدن به دستان يـکـي از کـارگـران را             
بدلـيـل عـکـاسـي از تـجـمـع داشـت                  
بشـدت مـورد يــورش قـرار دادنـد و               
اجــازه بــازداشــت هــمــکــار خــود را            
ندادند. بـنـا بـر آخـريـن گـزارشـهـاي                  
رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايـران،  
ــال               ــب ــدن ــرس ب ــوالد زاگ ــران ف ــارگ ک
کشمکشي که در ساعات آخر تجـمـع   
امروزشان بر سر تنظيم صورتـجـلـسـه     
توافقات پيش آمد از آنجا که ساعت 
پاياني کـار مـجـلـس بـود و تـا روز                 
يکشنبه نيز مجلس شوراي اسـالمـي   
تعطيل مي بـاشـد در هـمـان مـحـل               
مقابل مـجـلـس بـا بـرپـايـي جـلـسـه                 
مشورتي تصميم به پايان تجمع خـود  
گرفتند و اعـالم کـردنـد صـبـح روز                
دوشنبه هفته آينده به همراه نـمـايـنـده     
هايشان بار ديگر به تـهـران خـواهـنـد        
آمد. اين کارگران بعد از ظهر امـروز     
با بدرقه برخي از کارگران حامي آنهـا  
در تهران و در حالي که تعداي از آنان 
بشدت گرما زده و مريض شده بودنـد  

 عازم شهرستان قروه شدند.
*** 

 ويژه اعتراضات کارگران...

 

 ۶ صفحه 
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 ۵ از صفحه

مطالبه كارگران فوالد زاگـرس    ٥ 
 خطاب به نمايندگان مجلس

ـ بازگشت به كار و يا در غـيـر       ١ 
اينصـورت بـازنشـسـتـگـي بـيـش از               

 موعد
ـ ارائه مطالبات سريع حقـوق و    ٢ 

 معوقات گذشته
ـ اجراي سختي كار تاييـد شـده     ٣ 

 قبلي و درج آن در سوابق كاري ما
ـ ارائه مابه التفاوت در سنوات ٤ 
 گذشته
ـ بررسي پرونده پزشكي پرسنـل  ٥ 

 توسط پزشك معتمد
***  

در دومين روز از تجمع كـارگـران   
 :اخراجي مقابل اين نهاد رخ داد

جلوگـيـري از ورود نـمـايـنـدگـان              
كارگران اخـراجـي فـوالد زاگـرس بـه            

 داخل مجلس
در سومين روز حضـور کـارگـران      
اخـراجــي فــوالد زاگـرس در تــهــران،           

نفر از اين کارگران  ۱۸۰ صبح امروز 
براي پيگيري مطالبات صـنـفـيـشـان        
بار ديگر در مقابل مـجـلـس شـوراي       
اسالمي تجمع کـردنـد و شـعـارهـاي          
اعتراضي سر دادنـد امـا بـر خـالف             
ديروز، از ورود نمايندگان کارگران که 
خواستار مذاکره با وکـالي مـجـلـس         
بودند به داخـل سـاخـتـمـان پـارلـمـان             

کارگران که دوشنبـه و     .جلوگيري شد
تيـر   ۲۵ و  ۲۴ سه شنبه هفته جاري ( 

ماه) به ترتيب در خـيـابـان پـاسـتـور            
تــهــران و مــقــابــل مــجــلــس شــوراي          
اسالمي تجمع کرده بـودنـد پـيـش از         

تيرماه نيـز   ۲۰ و  ۱۹ اين در روزهاي 
در مقابل اداره کار قروه و استانـداري  
کــردســتــان دســت بــه اعــتــراض زده           

نـمـايـنـده کـارگـران اخـراجـي              .بودنـد 
هاي  فوالد زاگرس با اشاره به صحبت

احـمـد   « اميدوار کننده روز گـذشـتـه        
نــمــايــنــده مــردم قــروه       »  قــادرمــرزي

(محل استقرار كارخانه) در مجلـس    
شوراي اسالمي، گـفـت: امـا امـروز            
لحن آقاي سليماني متفاوت بود و از 
کارگران خواست تـا تـجـمـع مـقـابـل              

نـمـايـنـده      .مجلس را خـاتـمـه دهـنـد       
كارگران تاكيد كـرد: كـارگـران قصـد          
تجمع در هيچ مكاني غير از مجلس 

 .را ندارند
*** 

کارگران فوالد زاگرس هـمـچـنـان     
در مقابل مجلـس شـوراي اسـالمـي         

 هستند
تير: اتـحـاديـه آزاد کـارگـران           ٢٦ 

ايران: کارگران فـوالد زاگـرس کـه از           
تير ماه در مقابل دفتر  ٢٤ صبح روز 

بيت رهـبـري و از صـبـح ديـروز در                  
مقابل مجلس شوراي اسالمي دست 
به تجمع اعتراضي زده بودند از صبح 
امروز بار ديگر تجمع خود در مقابـل  
مجلس شـوراي اسـالمـي را از سـر               

بنا بر گزارشهاي رسـيـده بـه         .گرفتند
اتحاديه آزاد کارگران ايـران، بـدنـبـال         
تجمع امروز کارگـران فـوالد زاگـرس        
در مقابل مجلس شوراي اسالمي که 
توام با سر دادن شعارهايـي از سـوي       
آنان بود نماينده هاي اين کارگران بـا    
مسئولين مـجـلـس بـار ديـگـر وارد               
مذاکره شدند و قـرار بـر ايـن شـد تـا              
مسئله آنان در روز يکشنبه آينـده بـا     

نفر از نماينده هاي کارگران  ٨ حضور 
در کــمــيــســيــون اصــل نــود مــورد              

بـنـا بـر ايـن          .رسيـدگـي قـرار گـيـرد         
گزارش بدنبال اين توافق نماينده هاي 
کارگران مسئله را با همـکـاران خـود      
در ميان گذاشتند اما کارگران حاضر 
به پايان دادن به تجمع خود نشدنـد و    
بازگشت خود به شـهـرسـتـان قـروه را          
منوط به تنظيم صورتجلسـه کـتـبـي       
اين توافق و اولتيماتومي مـبـنـي بـر       
ادامه تجمعات شان در صورت عـدم    
ــان در                  ــواســت ش ــه خ ــي ب ــدگ ــي رس

 ٢٥٠ کميسيون اصـل نـود کـردنـد.              
کارگر اخراجي فوالد زاگرس خواهـان  
بازگشت بکار و دريافت مـطـالـبـات       

بـنـا بـر آخـريـن           .معوقه خود هستند
گزارشهاي رسـيـده بـه اتـحـاديـه آزاد             
کارگران ايران تا لحظـه تـنـظـيـم ايـن           

ظهر) تـجـمـع      ٢٠/١٤ خبر (ساعت 
کارگـران فـوالد زاگـرس در مـقـابـل               
مجلس شـوراي اسـالمـي هـمـچـنـان            
ادامه دارد و نمـايـنـده هـاي آنـان در            
تالشند تا توافق امروز و اولتيـمـاتـوم    
کارگران بصورت کتبي صورتجـلـسـه    
شود تا سپس کارگران تجمـع کـنـنـده       
در مورد بازگشت شان به شهـرسـتـان    

   .قروه تصميم گيري کنند
*** 

ــرس              ــوالد زاگ ــران ف ــارگ ــرا ك چ
 شان را به تهران آوردند اعتراض

کـارگـر      ۲۳۵ تير،    ۱۸ سه شنبه 
» ذوب آهن فوالد زاگـرس   « کارخانه 

واقع در استان کردستان به دليل آنچه 
ناتوانـي مـالـي و        « از سوي كارفرما 

عنوان شده بـود     » ده بودن توليد زيان
اخراج شدنـد و پـس از بـرگـزاري دو               
تجمع در استان كردستان سرانجام بـه  

تـوجـهـي مسـئـوالن           بـي « دليل آنچه 
» اسـتـانـي بـه مـطـالـبـات كـارگـران                

بــه  .خـوانـده شـد، بـه تـهـران آمـدنـد                
کــارگــران  گـزارش خـبــرنـگــار ايـلــنـا،         

اخراجـي فـوالد زاگـرس در روزهـاي             
تيرماه در مقابل اداره کـار   ۲۰ و  ۱۹ 

قروه و استانداري کـردسـتـان تـجـمـع           
تـيـرمـاه       ۲۴ کرده بودند و دوشـنـبـه        

راهي تهـران شـدنـد و بـا تـجـمـع در                  
خيابان پاستور کـه مـحـل اسـتـقـرار             
ــي و                ــت ــهــادهــاي دول ــعــدادي از ن ت
حکومتي است، خواستار بازگشـايـي   
کارخانه و پرداخت مطالبات معـوقـه   
خود شـدنـد و روز بـعـد در مـقـابـل                  
مــجــلــس شــوراي اســالمــي تــجــمــع         

كارفرماي اين كـارخـانـه رقـم        .کردند
ميليارد تومان ذكـر     ۹۰  اش را بدهي
كــنــد و ايــن واحــد تــولــيــدي را               مــي

بـه   داند، از هميـن رو       ورشکسته مي
است تا آمدن سـرمـايـه      کارگران گفته

گذار جديد از بخش خصوصي، تحت 
در  .پوشش بيمه بيکاري قرار گيـرنـد  

هــمــيــن رابــطــه، نــمــايــنــده کــارگــران         
 ۳ اخراجي فوالد زاگرس با اشاره بـه      

مــاه حــقــوق مــعــوقــه کــارگــران ايــن           
، مي گويـد: روز     ۹۲ کارخانه در سال 

تيرماه سال جـاري، کـارخـانـه را          ۱۸ 
اش تـا       تعطيل کـردنـد و بـازگشـايـي         

آمدن سرمايه گذارخصوصي امـکـان   
پذير نيست چرا كه اين کارخانه بـراي    
سود دهي بايد خـط تـولـيـدش را از           

اين كـارگـر    .چدن به فوالد تغيير دهد
دهد: بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه                ادامه مي

بسيـاري از کـارگـران ايـن کـارخـانـه                
مشمول بازنشستگي پيش از موعد، 
تحت قانون مشاغل سـخـت و زيـان          
آورند اما کارفـرمـا بـا کـوتـاهـي در             

اش بــه      درصــدي   ۴ پــرداخــت ســهــم      
سازمان تـامـيـن اجـتـمـاعـي، مـانـع              

ايـن   .بازنشستگي کارگران شده است
کارگر اخراجي فوالد زاگرس مـدعـي     
شده است: کارفرما در بيشتر مـواقـع    

کند و    با ما قرار داد کار امضاء نمي
اگر هم قرار دادي بين ما و کـارفـرمـا    
رد و بدل شود، زمـانـش يـک تـا سـه            
ماهه و آنهم بصورت يکطرفـه اسـت،     
به طوريکه بعداز گذشت يـک مـاه از       
موعد قرار داد قبلي از ما خـواسـتـه      

شود قرار داد سه ماهه گذشته را    مي
امضاء کنيم که براي ما هـيـچ ارزش     
حقوقي ندارد و کارفرما هـرگـاه اراده     

او  .تواند عذر ما را بخواهـد  کرد مي
در ادامه با اشاره به اعتراضـاتـي کـه      
کارگران اين کارخانه در روزهاي اخير 

ــهــاد        ــل ن ــتــي و          در مــقــاب هــاي دول
اند تصريـح مـي      حکومتي انجام داده

کند: تعطـيـلـي کـارخـانـه را تـا مـاه                  
رمضان کش دادند بلکه از تحصـن و    

 .اعتراض کارگران جلوگيري کنند
*** 

حقوق مـعـوقـه كـارگـران بـه مـا              
 ندارد ربطي
ــامـــي        » ــحـــمـــد رضـــا امـ » مـ

پـيــمــانــکــار ســابــق کــارخــانــه فــوالد         
بيش از »  خوان گل« زاگرس: شرکت  

سال پـيـمـانـکـار کـارخـانـه فـوالد                 ۶ 
زاگرس بود که در ابتداي سـال جـاري     

مـاه     ۳ به کارش خاتمه داد بنابرايـن    
حقوق معـوقـه سـال جـاري کـارگـران             

به گـفـتـه       .ربطي به پيمانکاري ندارد
وي، کليه حقوق و عيدي پـرسـنـل تـا         

پـرداخـت شـده امـا            ۹۱ پايـان سـال       
شان باقي مانـده   سنوات و بن کارگري

کــارخــانــه فــوالد زاگــرس از          .اســت
بـراي انـجـام         ۹۱ شهريور مـاه سـال         

تعمـيـرات بـه صـورت غـيـر رسـمـي                 
تعطيل است که پولي براي انـجـام آن       
وجود نداشت و چون پرسنل از ابتداي 
سال جاري کامال بيکار بـودنـد و در       
کــارخــانــه صــرفــا حضــور فــيــزيــکــي        
داشتند اعضاي هيات مديره بـه ايـن     

 ۶ نتيجه رسيدند كه پرسنل به مـدت    
مـاه حـقـوقشـان را از بـيـمـه                   ۷ الي   

بيکاري دريافت کنند تا کارخـانـه بـا      
کمک بخـش خصـوصـي مـجـددا راه            

دانم  اندازي شود و تا حدي که من مي
قول داده شده است اولين کسانـي کـه     

بــه کــار بــازگــردنــد کــارگــران ســابــق          
 .کارخانه باشند

*** 
ســو اســتــفــاده مــديــران قــبــلــي          

 کارخانه از معاون اول رئيس دولت
مـديـر   »  ابراهيـم مـال بـيـگـي         « 

عامل شرکت فوالد زاگرس از ضـرر      
ميليارد تـومـانـي     ۱۵ الي  ۵ متوالي 

سال اخـيـر خـبـر          ۱۰ اين کارخانه در 
وي در گفتگو با خـبـرنـگـا      .مي دهد

مـيـلـيـون        ۹۰ ايلنا با اشاره به بدهي 
اش بيـان مـي کـنـد:          توماني کارخانه

مـيـلـيـارد        ۴ سرمايه اوليه کارخـانـه     
تومـان بـوده اسـت. قـانـون تـجـارت                 

درصـد     ۱+۵۰ گويد اگر شرکتي    مي
زيان انباشته داشته باشد ورشکـسـتـه    

 ۶۰ شود. کارخانه فوالد زاگـرس      مي
ميليارد تومان زيان انباشته دارد کـه  

اش    برابر سرمـايـه اولـيـه       ۱۰ بيش از 
ظرفيت توليد ايـن کـارخـانـه           .است
هزار تن چدن در سال است که جز  ۷۰ 
سال اول هـمـيـشـه نصـف ايـن                ۲ در 

مقدار توليد شـده و بـه دلـيـل آنـکـه               
صنايع باال دستي و پـايـيـن دسـتـي            
توليدات ايـن کـارخـانـه در مـنـطـقـه               
ايجاد نشده و تنها به توليـد صـنـايـع       
مياني (چدن) که قيـمـت تـمـام شـده            
مواد اوليه از قيمت فروشش بـيـشـتـر     

 ۱۰ اند کارخانه در طي    است پرداخته
سال گذشته به صورت متوالـي ضـرر     

مالبيگي با اشاره به سـو     .داده است
استفاده مديران قبلي کارخانه فـوالد    
زاگرس از آقاي رحيـمـي مـعـاون اول         
رئيس دولت مي گويد: در طـول ايـن      

ها اين کارخانه با توصيه معـاون   سال
هاي ايشان با  اول دولت و نامه نگاري

وزارت صـنـعـت، مـعـدن و تـجـارت              
اجبارا به فعـالـيـت خـود ادامـه داده            

اين مقام کارفرمايي در پـايـان    .است
تصريح مي کند: تصميم گرقتـه شـده     
است کارخـانـه بـراي نـجـات از ايـن               
شرايط به بـخـش خصـوصـي واگـذار          
شود که ظرف يکي دو هـفـتـه آيـنـده          

شود و يکي دو    قراردادش منعقد مي
هفته بعـد از آن، بـخـش خصـوصـي              
موظف است همه معوقات کـارگـران   

نـهـايـت بـا راه               را پرداخت کند و در 
انـدازي مـجــدد کـارخـانــه، کـارگــران            

 .سابق را به سر کارشان باز گرداند
*** 

دومين تـجـمـع کـارگـران فـوالد              
زاگرس در تـهـران/ امـروز مـقـابـل                

 مجلس
كارگران اخراجي كارخـانـه ذوب      

آهن فوالد زاگرس كه در اعتراض بـه    
تـوجـهـي مسـئـوالن اسـتـانـي بـه                   بي

 ويژه اعتراضات کارگران...
 

 ۷ صفحه
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شـان از ديـروز بـه             مطالبات صنـفـي  
ــهــران آمــده      ــح امــروز             ت ــد، صــب ان

شنـبـه) در مـقـابـل سـاخـتـمـان                  (سه 
مــجــلــس شــوراي اســالمــي تــجــمــع         

به گزارش خبرنگار ايلنا، اين  .كردند
كارگران كـه ديـروز نـيـز در خـيـابـان                
پاستور تهران تجمع كرده بودند پيـش  

تـيـرمـاه       ۲۰ و  ۱۹ در روزهاي  از اين
در مقابل اداره کار قروه و استانـداري  

ايـن   .کردستان تـجـمـع کـرده بـودنـد            
كارگران دليل اعتراض خـود را عـدم       
دريافت سه ماه حقوق و اخـراج ذكـر         

در تـجـمـع امـروز كـارگـران            .اند كرده
فــوالد زاگــرس مــقــابــل ســاخــتــمــان         

مــحــمــد بــيــاتــيــان عضــو       مــجــلــس،
کميسيون صنايع و معادن و حـامـد       
قادرمرزي نماينده شهرستان قروه نيـز  
حضور پيدا كردند و كارگران پـس از      
مشورت، دو تن از نمايندگان خود را 
به همـراه آنـان بـه داخـل سـاخـتـمـان                 
مجلس فرستـادنـد تـا مـذاكـرات در            

در   .گـيـري شـود        تري پـي  فضاي آرام
نفر از کـارگـر    ۲۳۵  تيرماه ١٨ تاريخ 

به دليل  موقت كارخانه فوالد زاگرس
نـاتـوانـي    « آنچه از سـوي کـارفـرمـا           

ذکـر   » ده بـودن تـولـيـد           مالي و زيـان 
 .شد اخراج شدند مي

*** 
کارگران معترض فـوالد زاگـرس     
 ديشب را در بهشت زهرا صبح کردند

يکي از کارگران ذوب آهن فـوالد  
زاگرس حاضر در تجمع امروز مقابل 
مجلس، به ايلنا گفت: شـب گـذشـتـه        
اولين شبي بـود کـه کـارگـران فـوالد            
زاگرس به دور از خـانـوادهـاي خـود             

ــراي پــي     ــه          ب هــاي    گــيــري خــواســت
بودند و از      شان به تهران آمده  صنفي

آنجا كه هيچ نهادي از مـا حـمـايـت           
كنـد، نـاچـار شـديـم بـا هـدايـت                  نمي

مــامــوران بــراي گــذرانــدن شــب بــه            
او افـزود: مـا کـه            .زهرا برويم بهشت

ايـم   طي اين دو روز به سختي توانسته

بدور از هر امکاناتي به تـجـمـع خـود       
هسـتـيـم      ادامه دهيم همچنان مصمم

اي    تا زمان دريافت پاسخ قانع کننـده 
که نشان دهـنـده حـل مشـکـالتـمـان              

ايـن   .باشد در تـهـران حضـور يـابـيـم          
کارگراضافه کرد: با وجود آنـکـه سـه        

ايم  ماه است که حقوقي دريافت نکرده
 ۱۵۰ هر کارگر به سهم خـود حـدود         

هزار تومان براي اين سفر هزينه کرده 
است كه طبيعـتـا كـفـاف اقـامـت را             

او ادامــــه داد:            .دهــــد      نــــمــــي 
هايمان هم به امـيـد شـنـيـدن           خانواده

هــا و      خـبــري خــوش، هــمــه ســخـتــي        
ها را در شهرستان قروه تحـمـل    کمبود

اي نـداريـم جـز           کنند و مـا چـاره         مي
اي    اينكه تا گرفتن پاسخ قانع کـنـنـده   

از مسئوالن بـه تـجـمـع خـود ادامـه               
گفتني است کارگران کارخانـه   .دهيم

ذوب آهـــن فـــوالد زاگـــرس واقـــع              
درشهرستان قروه در استان کردستان، 
عالوه بر درخواست دريافت سـه مـاه       
از معوقات حقوقي خـود، خـواسـتـار       

فـوالد      احياء و بازگشايي کـارخـانـه     
 .زاگرس هستند

*** 
بـنـدي كـارگـران فـوالد             ۸ نامـه    

 زاگرس به رئيس قوه مقننه
نمـايـنـدگـان کـارگـران کـارخـانـه              

بـنـدي بـه       ۸ اي  فوالد زاگرس در نامه
عـلــي الريـجــانــي، رئــيــس مــجــلــس         

هاي صنفـي   شوراي اسالمي، خواسته
در تــجــمــع      .خــود را طــرح کــردنــد       

کارگـران اخـراجـي ذوب آهـن فـوالد              
زاگرس در مقابل ساختمان مجـلـس،   

اي خـطـاب بـه           اين کارگران در نـامـه  
تـوجـهـي       رئيس قـوه مـقـنـنـه از بـي              

مسئوالن اسـتـانـي و سـوءمـديـريـت            
در ايـن نـامـه         .کارخانه انتقاد کردند

نفر از مـجـمـوع         ۱۷۰ که به امضاي 
کارگر اخراجـي رسـيـده اسـت،          ۲۳۵ 

ضمن اشاره به سوءمديريت کارخانه، 
رغم هشدارهايي کـه     آمده است: علي 

کــارگــران طــي چــنــديــن تــجــمــع بــه            
مسئوالن داده بودند، اما مسـئـوالن     
حوزه کار و تامين اجتماعـي در پـي       
گيري مـطـالـبـات صـنـفـي کـارگـران              

انـد و بـه هـمـيـن دلـيـل                   موفق نبوده
 .خواستار رسيـدگـي شـمـا هسـتـيـم           

همچنين کارگران فـوالد زاگـرس در         
نامه خـود بـه عـلـي الريـجـانـي، از                  
عملکرد بـرخـي مسـئـوالن اسـتـانـي            

منـد   درشنيدن مشکالت کارگران گله
انـد: بـرخــي مسـئــوالن            بـوده و آورده     

[...] شهرستان قروه بـه مشـکـالت          
اي    مردم بخـصـوص کـارگـران تـوجـه          

دهـنـد و حـتـي حـوصـلـه                 نشان نـمـي  
شنيدن درد مردم را نـدارنـد و وقـتـي         
کارگران فوالد زاگرس براي پي گيـري  
چرايي تعطيلي کارخـانـه و بـيـکـاري          

تر اين مسئوالن مـراجـعـه     خود به دفا
 .دهـنـد     کنند هيچ اهميتي نـمـي     مي

کـــارگـــران امضـــاء کـــنـــنـــده ايـــن            
، خواستـار بـازگشـت      » نوشته دست« 

و معوقات حـقـوقـي        به کار خود شده
شـان را مـطـالـبـه             سه ماهه گـذشـتـه     

همچنين در بخش انتـهـايـي     .اند کرده
نامه کارگران به رئيس قـوه مـقـنـنـه،        
درج سوابق سـخـتـي کـار در پـرونـده             
بيمه تـامـيـن اجـتـمـاعـي کـارگـران،                

التفـاوت سـخـتـي کـار،           دريافت مابه
بررسي پروندهاي پزشکي کارگران بـا  

اي از    توجه به اينکه تعداد قابل توجه
کارگران به سبب سـخـتـي کـار دچـار          
عوارض نـاشـنـوايـي و ديسـک کـمـر              

نهايت اسـتـمـرار بـيـمـه           اند، و در  شده
درماني آنان که از اول ارديبهشت ماه 
فاقـد اعـتـبـار شـده اسـت از ديـگـر                   

کـارگـران عـنـوان شـده            خواسته هاي
 .است

*** 
تجمع كـارگـران اخـراجـي فـوالد            

 زاگرس مقابل اداره كار قروه
کارگر  ۲۳۵ تير: صبح امروز  ١٩ 

کارخانه ذوب آهن فـوالد زاگـرس در       
اعتراض به اخراجشان در مقابل اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعي شهرستـان  

نمايـنـده کـارگـران        .قروه تجمع کردند
کارخانه فوالد زاگـرس: از مـجـمـوع          

کارگر  ۲۳۵ کارگر اين کارخانه  ۲۸۵ 
به دليل  سال كار ۲۳ تا  ۱۰ با سوابق 

افـزايــش مشــکـالت مــالــي       « آنـچــه    
شـود، اخـراج        عنـوان مـي    »  کارخانه

مسئوالن کارخانه در پـاسـخ    .اند شده
انـد بـا        به اعتراضات کارگران گـفـتـه     

هـاي     توجه به اينکه تعدادي از کـوره     
اين کارخانه نياز به تعميرات اساسـي  
دارد، روند توليد به صرفه نيست و با 
اين وضعيت امكان پرداخـت حـقـوق      

 ۸۰۰ مـبـالـغ        .کارگران وجود ندارد
هزار تومان به عنوان مـانـده تسـويـه         

به همراه سـنـوات آن      ۹۱ حساب سال 
سال نيز بـايـد بـه کـارگـران پـرداخـت              

با توجه به اينکه بسـيـاري از         .شود
ــه مشــمــول             ــن کــارخــان کــارگــران اي
بازنشستگي پيش از مـوعـد، تـحـت       
قانون مشاغل سخـت و زيـان آورنـد          
اما کارفرما با كوتاهي در پـرداخـت       

اش به سازمان تامين  درصدي ۴ سهم 
اجــتــمــاعــي، مــانــع بــازنشــســتــگــي       

 .كارگران شده است
*** 

مديرعامل: کارگران مسـتـمـري       
 بيمه بيکاري بگيرند
ابـراهـيـم مـال       « در اين زمـيـنـه        

مدير عـامـل شـرکـت ذوب           »  بيگي
آهن فوالد زاگرس با تـايـيـد تـعـديـل         

کارگـر ايـن کـارخـانـه، گـفـت:               ۲۳۵ 
ناچار شديم اين تعـداد کـارگـر را بـه           
سبب زيان ده بـودن تـولـيـد تـعـديـل                

او بـا اعــالم ايـن وعــده کــه              .کـنــيــم 
معوقات حقوقي کارگران پـرداخـت   « 

، افــزود: ايــن کــارگــران          » شــود   مــي
اخــراجــي تــا زمــان مشــخــص شــدن          
تکليف نهايي کارخانه بـه اداره کـار         
شهرستان قروه معرفي خـواهـنـد شـد       
واز مستمري بيمه بيکـاري اسـتـفـاده       

اين کارخانه با سرمايـه   .خواهند کرد
 ۸۲ ميليارد تومان در سـال       ۴ اوليه 

براي توسعه اقتصـادي واشـتـغـال در         
مـحـمـدرضـا     « شهرستان قروه توسط 

معاون اول رئيس جـمـهـور      »  رحيمي
که در آن زمان اسـتـانـدار کـردسـتـان           

در طـول ايـن ده           .بود، احداث شـد   
سال، به دلـيـلـي آنـکـه صـنـايـع بـاال                
دستي و پايين دستي تـولـيـدات ايـن       
کارخانه در منطقه ايجاد نشده است، 

تـا     ۵ فوالد زاگرش هر سـالـه حـدود        
ميليارد تومان زيان داده است به  ۱۵ 

حـدود   طوري که تاکنون ايـن شـرکـت     
 ۶۰ زيان داده و      ميليارد تومان  ۹۰ 

ميليارد تـومـان انـبـاشـت سـرمـايـه               
ها اين کارخانه  در طول اين سال .دارد

با توصيه معاون اول دولـت و نـامـه          
هاي ايشان با وزارت صنـعـت،    نگاري

معدن و تجارت اجبارا بـه فـعـالـيـت          
 .خود ادامه داده است

*** 
کارگران فوالد زاگرس در دومين 
روز حضورشان در تـهـران دسـت بـه             
تجمع اعتراضي در مقـابـل مـجـلـس        

 شوراي اسالمي زدند
تير: اتـحـاديـه آزاد کـارگـران           ٢٥ 

بدنبال تجـمـع ديـروز کـارگـران           ايران: 
ذوب آهن کردستـان(فـوالد زاگـرس)       
در مـقـابــل دفـتــر بـيـت رهـبـري در                  

خــيــابــان پــاســتــور و بــي تــوجــهــي             
مسئولين اين دفتـر بـه خـواسـتـهـاي           
کارگران، آنان تا بعد از ظهر ديروز در 
مقابل اين دفتر به تجمع خـود ادامـه     
دادند تـا ايـنـکـه مسـئـولـيـن دفـتـر                   
مذکور بناچار بـا تـنـظـيـم نـامـه اي                
خطاب به جاللي نظري از مسئـولـيـن    
وزرات کار رسيدگي ويژه و فـوري بـه       
خواستهاي کارگران فوالد زاگـرس را      
به وزارت کار تاکيد نمودند. بـنـا بـر         
گزارشهاي رسـيـده بـه اتـحـاديـه آزاد             
کارگران، کـارگـران مـعـتـرض فـوالد           
زاگرس پس از پـايـان تـجـمـع ديـروز             
خود در مقابل دفتر بيـت رهـبـري از        
آنجا که رسيدگي عملي بـه خـواسـت        
هايشان صورت نگرفته بـود شـب را       
در تهران سپري کردند و از سـاعـات         
اوليه صبح امـروز دسـت بـه تـجـمـع             
اعتراضي در مقابل مجلـس شـوراي     
اسالمي زدند. بنا بر اين گـزارش تـا        
لحظـه تـنـظـيـم ايـن خـبـر (سـاعـت                    

ظـــهـــر) ايـــن کـــارگـــران            ٣٠/١٢ 
همچنان در مقابل مـجـلـس شـوراي         
اسالمي حضور دارند و نماينده هـاي  
آنان د ر حال مذاکـره بـا مسـئـولـيـن           
مجلس شوراي اسالمي مي باشـنـد.   
کارگران فـوالد زاگـرس از اول سـال              
تاکنون دستمزدهاي خود را دريـافـت     

تير ماه سالـجـاري    ١٨ نکرده اند و از 
از کــار خــود اخــراج شــده انــد ايــن                
کارگران اعـالم کـرده انـد تـا کسـب                
نتيجه از اعتراض خود همـچـنـان در      
تهران باقي خواهند ماند و چـنـانـچـه       
به خواستهايشان رسيدگي نشـود بـه       
تجمعات خود در مـقـابـل نـهـادهـاي         
مســئــول دولــتــي در تــهــران ادامــه            
خواهند داد. کارگران اخراجي فـوالد     
زاگـرس خـواهـان بـازگشـت بـکـار و                
دريــافــت مــطــالــبــات مــعــوقــه خــود        

 هستند.
*** 

کــارگــران ذوب آهــن کــردســتــان        
تجمعات اعتراضي خود را به مقابـل  

 بيت رهبري کشاندند
تير: اتـحـاديـه آزاد کـارگـران           ٢٤ 
ــران:  ــن             ٢٥٠  ايـ ــر ذوب آهـ ــارگـ کـ

کردستان که از کـارشـان اخـراج شـده         
اند در ادامه تـجـمـعـات اعـتـراضـي            
خود، از ساعات اوليه صبح امروز با 
عزيمت به تهران در مقابل دفتر بيـت  
رهبري در خيابان پاسـتـور دسـت بـه         
تجمـع اعـتـراضـي زدنـد و خـواهـان                
بازگشت بکار و دريافت مـطـالـبـات       
معوقه خود شدند. بنا بر گـزارشـهـاي     
رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايـران،  

 ويژه اعتراضات کارگران... ۶ از صفحه
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 ۷ از صفحه

نفـر از     ٥ بدنبال اين تجمع اعتراضي 
نماينده هاي کارگران به داخل مـحـل   
دفتر بيت رهبري دعوت شدنـد و در      
آنجا مسئولين اين دفتر با عکـاسـي   
از چهرهاي اين نماينـده هـا بـه آنـان           
اعالم کردند بساط تان را از ايـنـجـا        
جمع کنيد و برويد، ما اينـجـا کـاري      
براي شما نميتوانيم انـجـام بـدهـيـم،          
بـــرويـــد جـــلـــو مـــجـــلـــس شـــوراي           
اسالميو...، بدنـبـال ايـن وضـعـيـت              
نماينده هاي کارگران اين مسـئلـه را       
با همکاران خود در ميان گـذاشـتـنـد     
اما تا لحـظـه دريـافـت ايـن خـبـر (               

ظــهــر) کــارگــران تــجــمــع           ٣٠/١٢ 
کننده حاضر به تـرک مـحـل مـقـابـل           

 ٢٥٠ دفتر بيت رهـبـري نشـده انـد.            
 ١٨ کارگر ذوب آهن کردستان که از     

خود اخراج شده   تير ماه جاري از کار
تـيـر مـاه         ٢١ و  ١٩ اند طي روزهاي 

بــتــرتــيــب در مــقــابــل اداره کــار و              
فرمانداري قروه و سپـس در مـقـابـل         
استانداري کردستان و دفتر نـمـايـنـده     
ولي فقيه در شهر سـنـنـدج دسـت بـه          
ــت                 ــاف ــع زده و خــواهــان دري ــجــم ت
مطالبات معوقـه خـود و بـازگشـت           
بکار شده اند اما همه اين نهادها بـه    
کارگران ذوب آهن کـردسـتـان اعـالم         
کرده انـد شـمـا نـمـيـتـوانـيـد بـر سـر                    
کارهايتان برگرديد و بـايـد بـه بـيـمـه           
بــيــکــاري وصــل بشــويــد. کــارگــران          

تا  ١٠ اخراجي ذوب آهن کردستان از 
سال سابقه کار دارند و بـه دلـيـل       ٢٠ 

سخت و زيـان آور کـارشـان              شرايط
اغلب دچار لطمات شديدي از ناحـيـه   
کمر، شنوايي و ريه هايشان شده انـد    

و تالشـهـاي آنـان در طـي سـالـهـاي                
گذشته براي اجراي قـانـون مشـاغـل         
سخت و زيـان آور در ايـن کـارخـانـه              
نــتــيــجــه اي در بــر نــداشــتــه اســت.             
کــارگــران ذوب آهــن کــردســتــان در           

تيـر مـاه از کـار           ١٨ شرايطي از روز 
ــد کــه از اول                   خــود اخــراج شــده ان
سالجاري تاکـنـون هـيـچ دسـتـمـزدي            
دريافت نـکـرده انـد و کـارفـرمـا در                 

 ٣١ ابالغيه خود تاريخ اخراج آنان را 
خرداد قيد کرده است. ايـن درحـالـي         

 ١٨ است که همه اين کارگران تا روز   
تير ماه بر سر کارهايشان بـوده انـد.       
همچنـيـن ايـن کـارگـران سـنـوات و                

خـود     ٩١ بخشي از بن کارگري سال   
را نيز دريـافـت نـکـرده انـد. بـنـا بـر                  
آخرين گزارشهاي رسيده به اتـحـاديـه      
آزاد کارگران ايران، کارگران معترض 

دارنـد در        ذوب آهن کردستان قصـد 
صورتيکه امروز جـواب درسـتـي بـه         
آنان داده نشود هـمـچـنـان در تـهـران           
باقي بمانند و طي روزهاي آيـنـده در     
مقابل مجـلـس شـوراي اسـالمـي و            
ديگر نـهـادهـاي مسـئـول دسـت بـه                
تجمع اعتراضي بزنند. اين کـارگـران      
با توجه به سابقه باالي کـار و نـقـص        
جسماني که در نتيجه کـار در ذوب        
آهن کردستان به آن مبـتـال شـده انـد         
حاضر به وصل شدن به بيمه بيکـاري  
نيستند و مصرانه خواهان بـازگشـت     
بکار و دريافت مـطـالـبـات مـعـوقـه            

 خود ميباشند.
 ٢٤  –اتحاديه آزا کارگران ايران 

 ١٣٩٢ تير ماه 

 ويژه اعتراضات کارگران...
 

 

 

 عبدل  گلپريان
فرمانده سپاه ناحـيـه نـکـا مـي          

"سپاه پاسداران قصد دارد بـا     گويد:  
، » انـس بـا قـرآن       « برگزاري محفل   

زيـــارت  « ،    » دعـــاي تـــوســـل      « 
در سـواحـل     »  نـمـاز  « و   »  عاشـورا 

اين شهر شمالي ايران برنامه "طلسم  
جنگ نرم را در هـم بشـکـنـد".ايـن              
فــرمــانــده اضــافــه مــي کــنــد کــه:            

هاي شادي، مـهـد سـاحـلـي،         "جنگ 
هاي حجاب و عـفـاف، غـرفـه            غرفه

هــاي مــذهــبــي،        کــتــاب، مشــاوره   
فروشگاه صنايع دسـتـي ،جشـنـواره       
بــادبــادک هــا ،جشــنــواره غــذاهــاي        
ســنــتــي، مســابــقــات فــرهــنــگــي و        
ورزشي، برگزاري جلسات گـفـتـمـان       

از …  دانشجويي، راديو ساحـل و      
هايي است که در طرح ساحل  برنامه

 .سالم در حال برگزاري است"
اگر قرار است مردم روزهايي از 
زندگي خود را در اين هـواي گـرم و       
در تعطيالت تابستاني بـه گـزرانـدن      
درسواحل شمال اختصاص دهند بـه  
اين خاطر است که ضمن بهـره بـردن     
از آب دريا و استفاده از هواي صاف 
و لذت بردن از طبيعت، چـنـد روزي     
از ايـن نـوع طــرحـهـاي عـذاب آور                

 جناب فرمانده سپاه دور باشند. 
بيش از سه دهه است که عـالوه  
بر شهرها، تمام سوراخ سومبه هـاي  
هر کوره دهي را با اين خزعبالت و   
اين برنامه ها پر کرده اند. مردم اما 
دست رد بر سينه همه اين نمايشات 
مذهبي زده انـد. فـرمـانـده هـان و                 
مسئولين نهادهاي ضد شادي، ضد 

آسايش و ضد نفس کشـيـدن، بـراي        
ممانعت مردم از لمس بدن خـود در    
اين هواي سوزان و طاقت فـرسـا بـا        
آب دريا، ايـن را دريـافـتـه انـد کـه               
مردم گوششان به اين بـرنـامـه هـاي       
حـکــومــتــي بــدهـکــار نــيــســت. در           
حاليکه اکثريت عظيم مردم در فقـر  
و تنگدستي شب را به صبح و صبح 
را به شب مي رسانند، بودجـه هـاي     
ــراي مــمــانــعــت از                بــاد آورده را ب
استفاده چند روز مردم از يک هـواي    
خنک و آب دريا، صـرف راه انـدازي       
همان بساطي مي کنند که در داخل 
شــهــرهــا، مــدارس، دانشــگــاهــهــا،      
محلهاي کار و ادارات صرف کرده و 
با آن هر روز و هر شب مردم را مـي    

 آزارند. 
مــقــامــات، فــرمــانــدهــان و             
مسئولين حکـومـتـي در سـالـهـاي           
ــوب،               ــرک ــا اخــطــار، س ــه ب ــت ــذش گ
بازداشت و اذيـت و آزار از حضـور           
مردم در سواحل شـمـال جـلـوگـيـري         
مي کردند اما مـي دانـنـد کـه ايـن            
سرکوبها کارايي خـود را از دسـت           
داده است و به طرح جـنـگ شـادي،      
مهد ساحـلـي، جشـنـواره غـذاهـاي           
سنتي، مسابقات فرهنگي و ورزش 
و االخر آنهم با روضه خواني، فضاي 
گريه و عزا و برنامه هـاي راديـويـي      
مملو از فرامين مذهبي در سـاحـل     
دريا رو آورده اند. اما هر بار هـم بـا      
شکست روبرو شده اند. اکـنـون ايـن       
بساط زنگ زده را در مـکـانـي کـه         
مــردم مــي خــواهــنــد  ســاعــات و            
روزهايي را بدور از کنترل و اخـطـار     

همچون انسان سپري کنند برپا کرده 
 اند. 

حضــور گســتــرده مــردم، زن و          
مرد، دختر و پسر، پيـر و جـوان در         
سواحل شمـال يـا سـواحـل جـنـوب             
کشور براي بهره بردن از طـبـيـعـت،         
براي لذت بردن از دريا و بـراي دور        
ماندن چنـد روز از تـمـام دردهـا و               
رنـجــشــهــايشـان کــه در طــول ســال           
گريبان آنان را مي گـيـرد، ابـتـدايـي        
ترين نياز هر انساني در ايـران و يـا       
در هر نقطه اي از ايـن کـره خـاکـي             
است. ادعاي پوچ و مسخره مبـارزه   

"شکستن طلسـم نـرم"، هـمـچـون            با 
ديگر ادعاهاي واهي شان حـتـي در     
ميـان کـودکـان در هـمـان سـواحـل                

 شمال به جوک تبديل شده است. 
حضــور مــردم در هــر جــا و                
مکاني و براي ابراز شادي، نشـاط،    
تفريح و خوش بودن در کنـارهـم، آن     
پاشنه آشيلي است که مقامات ريـز  
و درشــت حــکــومــت را بــوحشــت            
انداخته است و اکنون تحت عـنـوان     
"مبارزه با شکستن طلسـم نـرم" بـه          
مقابله با آسايش مردم به کشـف آن    
دست يافته اند. ايـن ادعـاهـاي نـخ          
نما اکنون ديگرسالهاست که ريش و 
پشــمــش ريــخــتــه شــده اســت. ايــن           
طرحها مبـارزه اي عـلـيـه آسـايـش             
مردم است. واقعيت امر ايـن اسـت        
که حضور گسترده و آزادانه مردم در 
سواحل دريـاي شـمـال يـعـنـي تـرک              
خـوردن و ريـزش پـايـه هـاي نـظــام                 

 اسالمي. 
   ۲۰۱۳ ژوئيه  ۲۱ 

  ساحل درياي شمال و "شکستن طلسم نرم"

 سوسياليسم راه نجات ما است!  
سال است از زندگي ما دزديده اند. اقليتي مفتخور ميلياردر شده اند و اکثريت کارگر و زحمتکش سفره  ۳۴ 

هايشان تماما خالي شده است. سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند ما را به خيابان رها کرده اند. 
 ثروت هاي مملکت را قشر کوچکي باال کشيده اند و ما را از هست و نيست ساقط کرده اند. 

سپاه و بسيج و اطالعات و نيروي انتظامي و مسلح درست کرده اند و هر وقت اعتراض کرده ايم آنها را به جان 
ما انداخته اند. دادگاه و زندان ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و شالق و جريمه هاي سنگين 

 محکوم کرده اند. 
گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به همين زندگي جهنمي رضايت بدهيم. رسانه هايشان 

مدام دروغ ميگويند و وعده هاي توخالي ميدهند. سعي ميکنند مردم را از کمونيسم و کمونيست ها بترسانند تا 
 سرمايه داري را حفظ کنند و ثروت خود را افزايش دهند. 

گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم. تا سرمايه داري و دولت سرمايه داران سر کار است، سهم ما از 
زندگي همين است. راهي جز سوسياليسم براي پايان دادن به سرمايه داري و فقر و نابرابري و بيکاري و زندان و شالق 

 و شکنجه نداريم. يا سرمايه داري و حکومت دزدان اسالمي يا سوسياليسم و رفاه و آزادي. 
 

 سرنگون باد سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران! 
 زنده باد سوسياليسم! 

 زنده باد حزب کمونيست کارگري!
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 درگيري نظامي دسته سازمانده   

 
ــت  ــده        مــامــوري دســتــه ســازمــان
در روســتــاهــاي      ۶۴ زمســتــان ســال     

تحت کنترل رژيم ادامـه داشـت. مـا           
همچنان در عمق مناطقي که همگي 
ــا                  ــم و ب ــيــروهــاي رژي ــتــرل ن در کــن
پايگاههايي که بر بلـنـدي روسـتـاهـا        
ــود قــرار داشــتــيــم.               احــداث شــده ب
خاصيت اين واحد کوچک اين بود کـه  
براحتي مي تـوانسـت در روسـتـا يـا            
خارج از روسـتـا مـخـفـي شـود و از               
وجـود هــر گــونــه درگــيــري نــظــامــي          
اجتناب کند. زمستان و بـارش بـرف      
زياد بنوعي به نفع مـا بـود چـون در          
صورت بروز هر نوع درگيري مـابـيـن    
ما يا گروه ضـربـت و غـيـره، نـيـروي             
کمکي قادر به استفاده و بکار گـيـري   
ماشين آالت نبود. گروههاي ضربـت   
که به اصطـالح از زبـده تـريـن افـراد              
سرکـوبـگـر رژيـم مـحـسـوب شـده و                 

نفر و يا بيشـتـر    ۳۰ تعدادشان در حد 
بود، براي ضـربـه زدن بـه واحـدهـاي              
کوچک ما و يا براي مقابله بـا گـردان     
شوان که در فصل بهار عازم منـطـقـه    
ميشد سـازمـان داده شـده بـود. بـد                 
نيست اشاره کنم که هر گروه ضربتـي  
که رژيم در جنوب کـردسـتـان و طـي         
ساليان متمادي سازمان مـي داد و        
بعضا با نيروهاي کمکي به مـنـطـقـه       
فــعــالــيــت گــردان شــوان در اطــراف           
سنندج روانه ميکرد هر بار با تحمـل  
ضربات سنگـيـنـي پـا بـه فـرار مـي                
گــذاشــتــنــد و از هــم مــي پــاشــيــد.             
گـروهــاي بــنــام ضــربــت عــمــومــا از           
مزدوران محلي تشـکـيـل شـده بـود.          
يکبارمتوجه حضور دسته سازمـانـده   
ما در روستاي برده سـپـي در سـارال        
شدند. دوسه روز قبلتر از آن دو نفر از 
رفقاي جانباخته گردان شوان "فتح اله  
کرمي" و "فرهاد حاجي ميرزايي" کـه   
از يک ماموريت شنـاسـايـي بـازمـي        
گشتـنـد در روسـتـاي ذلـکـه بـه مـا                   
ملحق شدند. چـهـار نـفـر از جـوانـان              
شهر و روسـتـا هـم بـه مـا پـيـوسـتـه                  
بودند. در منظقـه هـمـيـشـه اسـلـحـه              

اضافي مخفي شده داشتيـم و چـهـار        
نفر افراد جديد را تا رسيدن به مـرکـز     
آموزش نظامي، با دادن آمـوزشـهـاي    
اوليه مسلح کرده بوديم. اکنون تعداد  

نـفـر رسـيـده          ۱۲ نفرات ما به تقريبا   
بود. تقريـبـا اواخـر زمسـتـان بـود و                

 هنوز برف همه جا را پوشانده بود.
شــب را در روســتــاي ذلــکــه                 

 ۴ استراحت کرديم. حـوالـي سـاعـت          
بامداد تصمـيـم گـرفـتـيـم از روسـتـا               
خارج شويم. طبق معمول در منازلي  
که اطراق کـرده بـوديـم نـان و مـواد                
خوراکي يک روز را براي ما تهيه و در 
ميان کوالک شديد از روسـتـا خـارج          
شديم. در فاصله تقريبا هزارو پانصـد   
متري از روسـتـا مـحـلـي بـود بـنـام                 
"خامه له ک" که در فصـل تـابسـتـان             
محل بسيار زيـبـايـي بـراي مـخـفـي            
شدن بود. اين محل پوشيده شده بـود   
از تعدادي درخت با يک چشمه آب در 
کنار درختان و جايي شبيـه اتـاق کـه        
تقريـبـا در دل زمـيـن قـرار داشـت.                  
مساحت اين اتاقک چيـزي در حـدود       
دو متر در دو متر بـود و ارتـفـاع آن          
کمي بيشتر از يک متـر بـود. جـالـب          
اين بود که اين اتاقک تنـهـا بـا ديـدن         
سوراخ نيم متر در نيم متر آن کـه از        
چهار طرف قابل ديدن نـبـود مـيـشـد        
پيدا کرد.پشت بـام ايـن اتـاقـک نـيـز              
شبيه زمين معمولي بود. اين مـحـل    

رفــيــق    ۵۹ و      ۵۸ را در ســالــهــاي         
جانباخته شوان ( مـحـمـد مـايـي )             
يکي از فرماندهان نظامي کومـه لـه     
درست کرده بود. بالخره در ميان بـاد   
و کوالک شديد به اين محل رسيديم و 
همگي خودمان را در آن جـاي داديـم     
که تا روشن شدن هوا از گـزنـد بـاد و        
کوالک شديد در امان باشيم. تقـريـبـا     
همگي بطور نشستـه بـهـم چسـبـيـده           
بوديم اکثرا در همان حـالـت تـرجـيـح          
مي دادند کمـبـود خـواب را جـبـران            
کنند و بقيه هم بيدار بوديم. عکسـي   
که در باال مي بـيـنـيـد هـمـان روز و             
همان محل است. و عکس ديگر اگـر   
اشتباه نکنم بعـد از پـايـان درگـيـري            

 است که به آن اشاره ميکنم.
خالصـه طـول روز را بـا بـيـرون                
آمدن از اتاقک و صرف غـذا و غـيـره        

 ۳ بسر برديم تـا ايـنـکـه سـاعـت بـه                
بعداظهر رسيد. مجددا آمـاده رفـتـن       

 ۳ به روستاي ذلکه شديم. از ساعـت     
بعداظهر به بعد کنترل بـه نـوعـي در        
دست ما بود چرا که نيروهاي رژيـم و    
گروه ضربت از ايـن سـاعـت بـه بـعـد             

قادر به درگير شدن با ما نبودند چون 
بعد از تاريک شدن هـوا آنـهـا ضـربـه            
پذير بودند و اين تقريبا به قـاعـده اي     
در رويـاروي مـا بـا نـيـروهـاي رژيـم                
تبديل شده بود. بنوعي از ساعت سه  
بعداظهر تا شش صبح حاکـمـيـت در      
دست ما بود و از شش صبح تـا سـه       
بعد اظهر حاکميت با آنـهـا بـود. در           
طول روز باد و کوالک فـروکـش کـرده        
بــود و عصــر مــجــددا وارد روســتــا            
شديم. در سه منزل تـقـسـيـم شـديـم،            
غذايي خورديم و بـعـد از گـرم کـردن           
خود و استراحتي کـوتـاه نـزديـکـهـاي         
تاريک شدن هـوا بـه طـرف روسـتـاي            

دقـيـقـه اي       ۴۰ "برده سپي" که تقريبا 
 با ذلکه فاصله داشت حرکت کرديم.  

شب را در روسـتـاي بـرده سـپـي           
گــزرانــديــم. دو خــانــواده کــه بــر ســر             
مسايل زمين با هم اختالف داشتنـد  
از من درخواست کردند که در رابـطـه   
با اين اخـتـالف دخـالـت کـنـم. شـب               
جلسه اي با شـرکـت آنـهـا و حضـور              
تعدادي ديگر از اهالي روستا در يـک  
منزل بـرگـزار شـد. بـعـد از شـنـيـدن                  
صحبتهاي دو طرف اختالف، من هم 
در مورد مشکل آنها صحـبـت کـردم      
که دوستانه و با تفاهم کنار بـيـايـنـد.     
دخالت و قضاوتي کـه مـن بـعـنـوان            
نتيجه به آنها اعالم کردم مورد توافق 
طرفين واقع شـد و جـلـسـه بـا ابـراز                 
رضايت طرفيـن و روبـوسـي خـاتـمـه             
يافت. بعد از آن در سه يا چهار منـزل  
براي استراحت تقسيم شديم. نگهبـان   
گذاشته بوديم که ساعت بـه سـاعـت        
تعويض ميشد. آخريـن نـگـهـبـان دم           
صبح ساعت شش رفيق جـانـبـاخـتـه        
فـرهــاد حــاجـي مـيــرزائـي " فــرهــاد              
باوريـز" بـود. فـرهـاد اومـد بـه مـن                    
اطالع داد که دو نفر را بر روي تپه اي 
در پشت روستا ديده است. ايـن تـپـه         
قبال پايگاه بود و مدتها بود تـخـلـيـه     
شده بود. بـالفـاصـلـه تـمـام رفـقـا را                
مطلع کرديم که آماده بـاشـنـد. هـمـه         
رفقا سريعـا آمـاده شـدنـد. مـتـوجـه               
حضور نيروي بيـشـتـري شـديـم. ايـن            
همان گـروه ضـربـت رژيـم بـود و از                   
حضور ما در روستا مطلع نبـودنـد و     
ابتدا دو نفر را بـعـنـوان ضـد کـمـيـن              
بطرف روستا فرستاده بودند. تصميـم   
گرفتيم براي جلوگيـري از وارد شـدن         
صدمات به مردم روسـتـا از درگـيـر           
شدن با آنها بپـرهـيـزيـم و از روسـتـا             
خارج شـويـم امـا بـدون تـيـر انـدازي                
خروج از روستا ممکن نبود. همه جـا   

برف بـود و خـروج مـا از روسـتـا و                  
مستقر شدن آنها بر تـپـه مشـرف بـر         
روستا ما را همچون سيـبـل در تـيـر         

 رس آنها قرار مي داد. 
دو سه نفر از آنها بي خـيـال وارد     
روستا شدند ما هم از مـنـازل بـيـرون       
آمده بوديم و تصـمـيـم بـه خـروج از                
روستا را داشتيم ديـگـر وقـتـي بـراي          
مخفي شدن در روستا بـاقـي نـمـانـده        
بود. بالخره مـتـوجـه جضـور مـا در             
روستا شدند و درگـيـري شـروع شـد.           
خودمان را خيلي زود سازمان داديم. 
به رفقا گفتم آنها را سرگرم کـنـنـد تـا       
نيروهايمان را از روستا خارج کـنـيـم.    
همين کار را هم انجام داديم. رفـقـاي      
ما از داخل روستا بطرف آنها کـه بـر     
باالي تپه سنگر گرفته بودند شروع به 
تير اندازي کردند و چند نفـر از رفـقـا        
نيز با کساني کـه وارد روسـتـا شـده             
بودند کوچه به کوچـه درگـيـر شـدنـد.          
بعد از گذشت نزديک به يـک سـاعـت        
رفقايي که در حـمـايـت آتـش مـا بـه             
ــد،               ــودن ــا رســيــده ب خــارج از روســت
توانستند بر تپه ربروي روستا  کـه از      
تپه پشت روستا بلندتر بـود مسـتـقـر       
شوند. اينبار رفقاي ما که اين تپه را    
در اختيار داشتند به سوي نـيـروهـاي      
گروه ضربت رژيم تيراندازي کـردنـد و     
بقيه ما توانستيم در حمايت از آتـش    
آنها يکي پس از ديگري بسالمـت از    
روستا خـارج شـويـم. اکـنـون مـا در                
موقعيت برتري قرار داشتيم. ساعـت   

ظهر بود موقعيتمـان هـم خـوب         ۱۲ 
بود. بالفاصله جوانان روستاي ذلـکـه    
از آنطرف بـراي مـا مـواد خـوراکـي              
آوردند. محلي که ما بـر آن مسـتـقـر         
بــوديــم کــامــال مشــرف بــر هــر دو              
روستاي ذلکه و برده سـپـي بـود امـا         
متوجه شديم که در ارتفاعات بلندتـر  

از مـحـل مـا نـيـروهـاي کـمـکـي از                  
پايگاههاي اطراف تمام نـقـاط را در       
دست دارند اما ارتفـاعـات روسـتـاي       
ذلکه را هنوز در دست نداشتنـد امـا     
مشغول اعزام نيرو به آنجا بودند. سه  
نفر از رفقا فرهاد حاجـي مـيـرزايـي،       
فواد ماموخ و يکي از رفـقـاي زن را       
عازم اين ارتفاعات کرديم. رسيدن به  

 ۴۰ آنجا با آن همه برف شايد بيش از 
دقيقه زمان نياز داشـت. ايـن نـقـطـه           
استراتزيک مشرف بر روستاي ذلکـه،  
افراسياب، هاله دره و از پشـت نـيـز          
مشرف بر روستـاهـاي بـايـنـچـوب و           
سنگ سفيد بود. تصرف سـريـع ايـن         
نقطه براي ما حـيـاتـي بـود چـرا کـه               
نيروهاي دشمن از افراسياب و هـالـه     
دره با نيـروي بـيـش از صـد نـفـر در                 
تــالش بــراي تصــرف آنــجــا بــودنــد.           

نفره ما به فـرمـانـدهـي        ۳ بالخره تيم 
 فرهاد به محل رسيد.

قسمتي که نيروهاي رژيم از آنجا 
عازم تصرف آن نقطه کـلـيـدي بـودنـد        
بسيار شيب دار و سـنـگـالخـي بـود.        
تيم سه نفره نيز قادر به ديـدن نـيـروي      
دشمن که هر آن داشـت بـه نـوک قلـه           
ميرسيد نـبـود امـا مـا بـا دوربـيـن                  
کامال صـحـنـه را مـي ديـديـم و از                   
طريق بيسيم به آنها اطالع مي داديم 
که بگذارند به ده متـري بـرسـنـد. بـه           
محض اينکه به ده متري رفقـاي مـا     
رســيــدنــد آنــگــاه اطــالع داديــم کــه            
تيراندازي کـنـنـد. بـه مـحـض آتـش                 

نفر بودند، نـيـروهـاي       ۳ رفقاي ما که 
رژيم که در صف طـوالنـي در مـيـان         
برف و سـنـگـالخ دل خـود را خـوش              
کرده بودند که به مقصد رسيـده انـد،     
همگي پا به فرار گذاشتنـد. و در آن         
جبـهـه شـکـسـت سـخـتـي خـوردنـد.                 

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان
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 ۹ از صفحه 

بنا به خبري که امروز سه شـنـبـه       
اول مرداد به کميته کـردسـتـان حـزب       
رسيده است، پنـج نـفـر از دسـتـگـيـر              

در  ۹۲ شدگان روز جهاني کارگر سال 
سنندج تبرئه شدنـد. دادگـاه انـقـالب          

تـيـر    ۱ ٣ اسالمي سنندج روز دوشنبه 
حکـم تـبـرئـه ايـن پـنـج نـفـر بـه                      ۹۲ 

اسامي، نسـتـرن مـحـمـدي، تـيـمـور               
امجـدي، بـخـتـيـار چـتـانـي، فـرديـن                 
قادري و آرام زندي را بـه آنـان ابـالغ            
کــرد. ايــن حــکــم گــويــاي حــقــانــيــت           
دستگير شدگان، حقانيت روز جهانـي  
کارگر و ناحق و ناروا بـودن نـهـادهـا،       
مسئولين و مقامات حکومتي اسـت  
که بدون هيچ دليل و مدرکي فعالـيـن   
ــهــاي                ــان و انســان کــارگــري و جــوان
شرافتمند و معترض را بـازداشـت و         

 تحت تعقيب قرار ميدهند.  

کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري به تبرئه شده گان روز جهانـي  

بي گمان ايـن   کارگر تبريک مي گويد. 
حکم نتيجه عزم راسخ و مصمم مردم 
مبارز شهر سنندج خانواده هـاي ايـن     
کارگران و ديگر فعالين و تشکـلـهـاي    
کارگري است که در مـقـابـل احـکـام            

 صادره دست به اعتراض زدند. 
 

در مقطع بازداشتهاي اول مـه و        
بعد از آن در اعتراض به دستگيري و   
احکام ضد انساني و نارواي مقامات 
و نهادهاي حکومت در حق به شرکت 
ــر                 ــارگ ــي ک ــان ــه ــان روز ج ــدگ ــن ــن ک
اعتراضات متعددي شـکـل گـرفـت.         
عقـب نشـيـنـي وزارت اطـالعـات و               
ارگانهاي سرکوبگر رژيم اسـالمـي از     
جمله داگاه انقالب اسالمي سنـنـدج،   

نتيجه اين اعتراضات بـود. مـنـبـعـد         
هم نبايد به رژيـم اجـازه داد بـخـاطـر            
تجمـع اعـتـراضـي عـلـيـه وضـعـيـت                 
فالکتباري که بر مردم تحمـيـل کـرده      
است کسي تحت تعقيب و بـازداشـت     
قرار گيرد. شرکت در مراسم هاي روز  
جــهــانــي کــارگــر، بــرگــزاري تــجــمــع          
اعتراضي و عضويت در تشـکـلـهـاي       
کارگري مستقل از دولت، حق مسلـم  
و بي چون و چـراي کـارگـران و مـردم           
است و نـبـايـد کسـي بـه ايـن دلـيـل                   

 بازداشت و تحت تعقيب قرار گيرد. 
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري

  ۹۲ مرداد  ۱ 
 ۲۰۱۳ ژوئيه  ۲۳ 

 

 پنج نفر از دستگير شده گان روز جهاني کارگر در سنندج تبرئه شدند

نيروهايي هم که در ارتفاعـات پشـت     
سر ما بودند با ديدن آن صحنه از دور 
در جاي خود ميخکوب شـده بـودنـد.      
در جبهه فرماندهي هم همين صحنـه  
تکرار شد و نيرويي که قصـد تصـرف     
تپه ما را داشت با آتش سالحهاي ما 
همگي پا بفرار گذاشتند. مـوقـعـيـت        
ما خيلي عـالـي بـود. از دو جـبـهـه                  
نيروهاي کمکي رژيـم را فـراري داده           
بوديـم، تـوانسـتـه بـوديـم بـدون دادن                
زخمي از روستا خارج شويم و مهمتـر  

اينکه زمان بنفع ما بود و ساعت بـه    
سه و چهار عصر رسيده بود. سـاعـت    

بعدازظهـر نـيـروهـاي دشـمـن کـل               ۵ 
منطقه را با دادن تلفات ترک کـردنـد.   
واحد سه نفره نيز به ما ملحـق شـد و       
قبل از تـاريـک شـدن هـوا در مـيـان                 
استـقـبـال گـرم مـردم زحـمـتـکـش و                  
صميمي روسـتـاي ذلـکـه وارد آنـجـا             
شديم. بعدها خبر گرفتيم که تـعـدادي   
از نيروهاي دشمن نه بر اثر تير اندازي 
ما بلکه از ترس و وحشت و در حـيـن   

فرار از کوه و سنگالخها افتاده انـد و    
کشته يا زخمي شده انـد. دهـهـا نـفـر           
زخمي هم روي دستشـان مـانـد. ايـن          
نمونه اي از رويارويي دسته سازمانده 
با بيش از سيصـد نـفـر از نـيـروهـاي             
ضربت و نيروهاي کمکي آنها بود کـه  
طرح تهاجم را آنها بـراي مـا ريـخـتـه          
بودند. اما خودشـان در دام گـرفـتـار            
شدند. بعد از استراحتي خوب نـيـمـه       

 هاي شب منطقه را ترک کرديم.
 
 

 ادامه دارد

 مختصري از تاريخ...
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