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 نسان نودينيان  
 

ــه ســمــاجــت و رفــتــار              جــواب ب
» مـــالبـــيـــگـــي   « ضـــدکـــارگـــري       

مديرعامل کارخانه فوالد زاگرس بـه    
مقابل وزارت کـار و خـيـابـان آزادي             
کشــيــده شــد. کــارگــران مــعــتــرض             
قاطعانه خـواهـان حضـور مـديـريـت              

 کارخانه در وزارت کار شدند. 
 

تحت فشار اين اعتراضات مديـر  
کارخانه فوالد زاگرس به وزارت کـار      
احضار شد!. در جلسه اي مشـتـرک و       
با شرکت نماينده هاي کارگران برگزار 
شد کارفرما متعهد به اجـراي فـوري       
تعهدات صورتجلسـه اي شـد کـه بـه             
امضاي نماينده هاي کارگران، مـديـر     
عامل شرکت فوالد زاگرس و مـديـر       
کل اداره اشتغـال و بـيـکـاري وزارت           
کار رسيد. عين صورتجلسه تعهـدات  
مدير عامل شرکت فوالد زاگـرس بـه     

در روز دوشـنـبـه        «   .شرح زيـر اسـت      
با حضور نمـايـنـده     ٦/٨/٩٢ مورخ 

گان امضا کننده به ضميمه پـيـوسـت      
مدير عامل کارخـانـه طـي      :مقرر شد

روز جاري نسبت به تحويل يـک فـقـره      

“  کارفرماومديرعامل“رفتار ضدکارگري
  کارخانه فوالد زاگرس درهم شکسته شد!

 ۲ صفحه 

 ۵ صفحه 

در کردستان عراق هزاران کـارگـر     
مـهــاجــر از شــهـرهــاي ايــران، بــکــار            
مشغولنـد. فـعـال شـدن پـروژه هـاي                
ساختماني و نياز نيروي کار هـر روزه    
بر تعداد کارگران مهاجر در شهرهـاي  

کردستان عراق ميافزايد. از چند روز    
آب و         گــذشــتــه کــارفــرمــاي پــروژه       

سازي "پورنامه" از پرداخت حـقـوق      راه
کارگر ايرانـي   ٥٠٠ و مزاياي بيش از 

 ۳ صفحه  

 کميته بين المللي عليه اعدامجنايتکاران اسالمي حبيب گلپري پور را اعدام کردند!/

 تابو/مجموعه مباحثی درباره مسائل و مشکالت زنان در کردستان/بخش چهارم :عشق چيست؟

 ۲ صفحه 

 ۴ صفحه 

 مجموعه خبرهاي مرتبط با سه روز 
  اعتراض کارگران فوالد زاگرس در تهران

 کارگران فوالد زاگرس قروه به تجمعات اعتراضي خود 
 در مقابل مجلس و وزارت کار ادامه ميدهند 

کارگران فوالد زاگرس قـروه بـار     
ديگر براي پيگيري مطالبـات خـود     
به تهران رفتند و از روز پـنـجـم آبـان       
ماه در مقابل وزارت کار و مجـلـس   
شوراي اسـالمـي دسـت بـه تـجـمـع              
اعتراضي زدند. اين تجـمـعـات سـه        
روز است ادامـه دارد. کـارگـران در           
مــقــابــل وعــده هــاي ســر خــرمــن              
محجوب رئـيـس کـمـيـسـيـون ضـد             
کارگري رژيـم و سـايـر مسـئـولـيـن                
ــوراي                 ــس ش ــل ــج ــار و م وزارت ک

اسالمي ايستادند، کوتاه نيامدند و   
اعالم کرده اند تـا تـحـقـق خـواسـت           
هاي خود براي بـازگشـت بـه کـار و           
پرداخت حقوق هاي مـعـوقـه کـوتـاه        
نخواهند آمد. قـبـال نـيـز کـارگـران              
فوالد زاگرس دسـت بـه تـجـمـعـات             
مشابهي زده بودند، مجمع عمومي 
خود را در پارکي در مرکز شهر قروه 
برپا کرده بودند، خانواده هايشان را   
به حمايت از خود فراخوانده و متحد 
و يــکــپــارچــه عــلــيــه کــارفــرمــا و             

ارگانهاي مختلف حکومت دست به 
 مقاومت زده زده بودند. 

ــه آزاد            طــبــق گــزارش اتــحــادي
کارگران ايران سه روز اسـت تـجـمـع         

نگاه هفته مجموعه اي از رويدادهاي هفته در  
 شهرهاي کردستان / نسان نودينيان

 دايکه چوني؟/مينا احدی    

 آرزو ميکنم هيچ پدري اين داغ را نبيند /پيام پدر حبيب گلپري پور ساعاتي بعد از اعدام فرزندش

  جعفر عظيم زاده / به شکنجه و آزار کارگران فوالد زاگرس پايان دهيد

 مصاحبه کيوان جاويد با اقبال مرادي  پدر زانيار مرادي درباره خطر اعدام زانيار و لقمان 

 ۶ صفحه 

 ۶ صفحه 

 ۷ صفحه 
 ۸ صفحه 

کارگران فوالد زاگرس در محاصره 
 نيروهاي انتظامي 

از ساعتي پيش و بـدنـبـال عـدم           
واريز آخرين مبلغ توافقي بـه حسـاب       
کارگران، آنان بار ديگر مـعـتـرضـانـه        
شروع به سر دادن شعـار کـردنـد و از          
آنجا که مسئولين وزارت کار آخـريـن   
تالشهاي خود را بـراي دسـت خـالـي           
فرستادن اين کارگران بـه شـهـرسـتـان          
قـروه بــي نــتـيــجـه ديـدنــد نــيـروهــاي              
انتظامي را به محل فرا خواندند و در 

 ۲ صفحه  

 کمپين نجات زانيار و لقمان مرادي ۲ اطالعيه شماره 
  اوضاع خطرناک است،بايد کاري کرد!

 

زندگي ما در دستهاي شمـا اسـت. تـوقـف          
اعدامها کار شما مردم و معترضين بـه اعـدام       

 است! 
زانـيــار و لـقــمـان مـرادي از ســلـول مــرگ                  
حــکــومــت اســالمــي ، پــيــام داده و خــواهــان               
اقدامات فوري و بين المللي بـراي نـجـات جـان         

 خود شدند! 
زانيار و لقمان مرادي در حاليکه از شنـيـدن   
خبر سفر امـام جـمـعـه بـه تـهـران و زد و بـنـد                        
مقامات رژيم با او بـراي اجـراي حـکـم اعـدام،            

 ۳ صفحه 

 ۱۰ صفحه 
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 ۱ از صفحه  ۱ از صفحه 

مـيـلـيـون تـومـان            ٦٠٠ چک به مبلغ 
صادر و به جناب آقاي ياوري تحويـل  

ـ سازمان تاميـن اجـتـمـاعـي        ٢ نمايد 
طي روز جاري با صـدور دسـتـور بـه           
مسئوالن تامين اجتماعي نسبت بـه    
تاييد ليست و تمديد دفترچه تـامـيـن    
اجتماعي اقدام نمايد. مديـر عـامـل       
متعهد شد ليست بيمه کارگران را بـه  
تامين اجـتـمـاعـي ارسـال نـمـايـد و                 
مطابق آرا مراجع قانوني اقدام نمايـد  

ـ کارفرما مکلف شد آراي مـراجـع       ٣ 
صاده اداره کار استـان را بـه مـرحلـه           

ـ مـقـرر گـرديـد مـابـه           ٤ اجرا در آورد 
التفاوت ميزان راي انشاء شـده اداره      
کار محل(قروه) را حداکـثـر طـي دو         

در  -٥ ماه آينده تعيين تکليف نمايد 
ماه تا تعيين تکليف مـابـه    ٢ فاصله 

ميليـون نسـبـت       ٦٠٠ التفاوت مبلغ 
به راه اندازي کارخـانـه و مـطـالـبـات           

 ». جاري کارگران اقدام نمايد
اين اولين بار نيست که کـارگـران   
سماجت و رفتـارهـاي ضـد کـارگـري          
کارفرما و فرماندار مرتجع قروه را با 
ناکامي به شکست ميکشانـنـد.  از        

توسط کارفرمـاي   ١٣٩٢ تير ماه ١٨ 
نفر از   ٠ ۵ ٢ کارخانه فوالد زاگرس  به 

کارگران اعالم شـد کـه کـارخـانـه را              
بيـش از     .ميفروشد و تعطيل ميکند

چــهــارمــاه اســت کــه اعــتــراضــات            
کارگران فـوالد زاگـرس ادامـه دارد.          

اين کارخـانـه تـعـطـيـل شـده            ان کارگر
بابت حقوق هفت ماه نخستـيـن سـال      

و    ۹۱ ، عيـدي و سـنـوات سـال             ۹۲ 
اضــافــه کــاري و حــق ســخــتــي کــار            
سالهاي قبل از کارفرماي کـنـونـي و      
پــيــمــانــکــار قــبــلــي فــوالد زاگــرس           
طلبکارند. کارگران معـتـرض اعـالم       

ما به نماينـدگـي از هـمـه         « کرده اند؛
کارگران فوالد زاگرس خواهان وصول 
مطالبـات، بـازگشـايـي کـارخـانـه و              

 .» بـــازگشـــت بـــه کـــار هســـتـــيـــم           
موفقيتهاي تاکنوني کارگـران فـوالد     
ــري                 ــيـ ــگـ ــيـ ــه پـ ــرس در ادامـ زاگـ
مطالباتشان است.  قـدرت کـارگـران       
ــا و در                    ــه ــودن آن ــب ــوش ن ــام در خ
تشخيص بـمـوقـع و فـوري آنـهـا در                 
ــدن ســمــاجــت و               بشــکــســت کشــان
رفتارهاي ضد کـارگـري کـارفـرمـاي          

کارخانه است. اين اعتراضات هـنـوز    
 ادامه دارد.  

  
کارگران فوالد زاگرس بـه اتـحـاد      
تاکنون ايجاد شده نياز مبـرم دارنـد.     
حفظ اين اتحاد و ادامه اعـتـراضـات    

اتـکـا   »  تا نتايج نهايي  در گرو يـکـم  
بـه مــجــمــع عــمــومــي روتــيــن و راه             
کارهاي تحقق بندهاي مـورد تـوافـق      

ارتباط روتين نمايندگان » است. دوم
مجمع عمـومـي کـارگـران کـارخـانـه            
ذوب آهــن زاگــروس بــا بــخــشــهــاي           
مختلف مراکز توليدي و کارخانه هـا  
در سطح سراسري و دعـوت از آنـهـا          
بـراي شـرکـت در مـجـمـع عـمـومــي                 

ارتباط با تشکلهـاي  »  کارگران. سوم
موجود اتحاديه آزاد کارگـران ايـران،     
سـنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت واحــد               
اتوبوس راني تهران و حومه، کـمـيـتـه     
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشــکــلــهــاي کــارگــري، ســنــديــکــاي        

 .نيشکر هفت تپه
 
 ١٣٩٢ ابان ماه  ٧ 

 ٢٠١٣ اکتبر  ٢٩ 
 

 رفتار ضدکارگري...
 

بدنبال همدستي وزارت کار با 
مدير عامل کارخانه فوالد زاگرس 
بــراي ســر دوانــدن کــارگــران ايــن            
کارخانه و عدم تحقق تـوافـقـنـامـه      
ديروز، از صبح امروز نـيـز بـارهـا         
توافقات متعددي بـراي پـرداخـت        
مـعـوقـات ايـن کـارگـران صــورت             
گرفته اما هر بار اين تـوافـقـات از      
طرف وزارت کار و مـديـر عـامـل         
کــارخــانــه فــوالد زاگــرس زيــر پــا          
گذاشته شده است. به همين دلـيـل    

روز  ٣ کارگران فوالد زاگرس که از 
پيش در هواي سرد تهـران و بـدون       
امکانات بـه تـنـگ امـده انـد از                
ساعت ده صبح امروز بطور مرتب 
در مقابل وزارت کـار در خـيـابـان         
آزادي در حال شعار دادن هسـتـنـد    
اما هر بار در پس هر تـوافـقـي بـر       
سر ميزان مبلغ پـرداخـتـي تـعـهـد         
شده بـه کـارگـران، ايـن تـوافـق از               
سوي وزارت کار و مـديـر عـامـل           
کارخـانـه نـقـض مـيـشـود و آنـان                 

 بساط ديگري را وسط ميکشند.
بنا بر آخرين گزارشهاي رسيده 

کارگران ايـران، از      به اتحاديه آزاد
ساعتي پيش و بدنبال عـدم واريـز       
آخرين مبلـغ تـوافـقـي بـه حسـاب             
کارگران، آنان بار ديگر معترضانه 
شروع به سر دادن شعار کردند و از 
آنجا کـه مسـئـولـيـن وزارت کـار               
آخرين تالشهاي خود را براي دست 
خالي فرسـتـادن ايـن کـارگـران بـه             
شهرستان قروه بي نـتـيـجـه ديـدنـد         
نيروهاي انتظامي را به محـل فـرا     
خواندند و در حال حاضر کـارگـران   
فوالد زاگـرس در مـحـاصـره ايـن              
 نيروها در حال شعار دادن هستند.

کارگران فوالد زاگـرس شـعـار      
ميدهند: وزير کار استعفا استعفـا   

وزير سرمايـه دار شـرمـت بـاد             –
وزير بي اقتدار نوکـر   –شرمت باد 

 سرمايه دار و....
اتحاديه آزاد کارگران ايران بـا    
هشدار بـه هـرگـونـه تـعـرضـي بـه                 
ــوالد زاگــرس اعــالم             ــران ف کــارگ

مـاه اسـت      ٨ ميدارد: اين کارگران  
حقوقي دريافت نکرده اند، يکي از 
اين کارگران در حـالـيـکـه بـعـلـت              
سختي کـار در فـوالد زاگـرس از            
پارگي فتق خود در عذاب اسـت و    
امسال سه فرزندش را بدليل عـدم    
دريافت دستمزدش نتواسته راهـي    
ــق اش را                  ــد، حـ ــنـ ــه کـ ــدرسـ مـ
ميخـواهـد. کـارگـري کـه در ايـن                
کارخانه بعلت سانحه ناشي از کار 
يک چشمش را تخليه کرده اند حـق  
اش را ميخواهد، پيـرمـردانـي کـه       
نــاي ســر پــا ايســتــادن نــدارنــد و             
هــمــگــي در شــرايــط غــيــر قــابــل          
تصوري از تامين لقمه نانـي بـراي     
زنده ماندن ناتوانـنـد حـق شـان را           

 مي خواهند.
هــمــچــنــيــن مــا مســئــولــيــت       
مستقيـم هـر گـونـه تـعـرضـي بـه                 
کارگران فوالد زاگرس را مـتـوجـه        
وزير کار ميدانـيـم و بـديـنـوسـيلـه            
توجه افکار عمومي را به شـرايـط     
مشقت بار کارگران فوالد زاگـرس    
و ستمي که بـر آنـان روا مـيـشـود            

 جلب ميکنيم.
  

 -اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ١٣٩٢ هفتم آبان 

 کارگران فوالد زاگرس در...   

طبق خبري که بـه کـمـيـتـه بـيـن            
المللي عليه اعدام رسيد،نيـمـه شـب      

اکـتـبـر ، حـبـيـب              ۲۵ گذشته جمعه 
گلپري پور در زنـدان ارومـيـه اعـدام           

 شد. 
حبيب فعال سياسي بود و بارهـا  
رژيــم اســالمــي قصــد اعــدام او را              
داشت که به دليل اعتراضـات مـردم     
جلوي اين اعدام گرفته شد. حکومت  
اسالمي ايـران ايـن بـار بـا رهـبـري                 
روحاني ، حبيب را مخفـيـانـه  و بـا           
ترفند اينکه ، کاري با او دارنـد، بـه         
سلول انـفـرادي کشـانـد و بـراي مـا                 
مخالفيـن اعـدام و نـهـادهـايـي کـه                
مــيــتــوانســتــنــد اعــتــراض ســازمــان      

دهند، وقت زيادي نگذاشت و بيست 
و چهار ساعت نکشيد که  حبيـب را    
در سلول انفرادي نگه داشته و سپـس  
سـبــعــانــه و وحشــيــانـه او را اعــدام             

 کردند. 
بيـش از هـمـه خـود جـانـيـان و                  
خونريزان  وزارت اطالعـات و سـران       
رژيم اسالمي ميدانند که بـا پـخـش        
خبر احتمال اعدام حبيب گلپري پـور    
فعال سياسي موجي از اعتـراض در    
کردستان و هـمـچـنـيـن در خـارج از             
کشور آغاز ميشد و کار اجراي حکـم  
ــا بــا                     ــرد. آنــه ــک ــي را مشــکــل م
دستپاچگي و با عجله حبيب گلپـري  
پور را کشتند حبيب را پرپر کردند و   
همزمان با اعدام حـبـيـب امـروز در           

نفر را به اتهام مخـالـفـت     ۱۶ زاهدان 
 به نظام اعدام کردند. 

 ۱۶ در توجيه قتل دسته جمعـي    
نــفــردر زاهــدان عــوامــل حــکــومــت         
اسالمي ميگويند، به اينهـا هشـدار     
داده بوديم اگر با نظام بـازي کـنـنـد،         
نتيجه آن چنين خواهد بـود. ظـاهـرا         
جنايتکاران اسالمي بـعـد از کشـتـه         

مرزبان در سراوان، از بـيـن      ۱۴ شدن 
نفر را    ۱۶ زندانيان حاضر در زاهدان 

انتخاب کـرده و بـا عـجلـه آنـهـا را                   
اعدام کرد. رسما در رسانه هـايشـان      
اعالم کردند، انتقام ميگـيـريـم. ايـن        
اعدام دسته جمعي کـامـال سـيـاسـي        
بود و براي زهر چشم گرفتن از مـردم    

 انجام شد و اينرا اعالم هم کردند. 
 

حکومت اسالمي ايران از چـنـد       
هفته پـيـش در صـدد اعـدام دسـتـه               

 ۲۶ جمعي در رجـايـي شـهـر عـلـيـه              
ــا                   ــود  کــه ب ــي ب ــيــدت ــي عــق ــدان زن
اعتراضات بين الملـلـي و اعـتـراض         
خانواده هاي آنها مجـبـور بـه عـقـب          
نشـيــنـي شــد. در عـيــن حـال رژيــم                
اسالمي قصد اعدام فعالين سياسـي  
و کساني را دارد که در دوره احـمـدي   
نژاد بر اثر اعتـراضـات نـتـوانسـتـنـد          
آنها را بکشند. اکنون کـلـيـددار ايـن        
حکومت  در حـال بـاز کـردن قـفـل                
اعدامهاي فعالين سـيـاسـي اسـت و         
تحت رياست جمهوري اين فرد دارنـد  
با سبعيت و وحشيگري هـر آن کـس       

را که نتوانسته بودند قبال بکشند، با 
عجله و مخفيانه و با سرعت به قتـل  

 ميرسانند. 
 

کميته بين المللي عليه اعـدام ،      
نـفـر در        ۱۶ قتل عام دسته جـمـعـي      

زاهدان و اعدام حبيب گلپري پـور را      
بشــدت مــحــکــوم کــرده و از هــمــه             
نهادهاي بين الـمـلـلـي  مـيـخـواهـد               
سکوت خود را شـکـسـتـه و بـه ايـن             
جنايات حکـومـت روحـانـي و رژيـم            
جنـايـت پـيـشـه اسـالمـي اعـتـراض                
کننـد. مـا در مـورد اعـدام تـعـداد                  
بيشتري از فعالين سـيـاسـي تـوسـط        

حکومت جـنـايـت پـيـشـه اسـالمـي               
هشدار داده و اعالم ميکنيم که بايـد  
همه باهم دست به دسـت هـم داده و         
دنيا را بر سر رژيم اسالمي اعـدام و      
جنايت، خراب کـنـيـم. اعـتـراضـات            
بايد در همه جا عليه اعدامها شکـل  
بگيرد تا مانع اعدام تعداد بيـشـتـري    
از فعالين سياسي و يا محکومين به 
اعــدام بــاشــيــم. اعــتــراض بــه ايــن              

 جنايات وظيفه همه ما است! 
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ٣ ۲۰۱ اکتبر  ۲۶ 
 
        

جنايتکاران اسالمي حبيب گلپري پور را اعدام کردند! همزمان در  
 نفر به اتهام مخالفت با نظام اعدام شدند. ۱۶ زاهدان 

  نفر توسط حکومت روحاني ۱۷ شنبه خونين در ايران ، اعدام 
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کـنـد.      در شهر سليمانيه امتنـاع مـي    
کارگران اين پروژه از تـرس اخـراج و           

هنوز تصميم به اعتراض بيکارسازي 
جمعـي نـگـرفـتـه انـد. مـا کـارگـران                   
شاغل در اين پروژه را به سازماندهي 

 اعتراض جمعي فرا ميخوانيم. 
آبــان: مــادر مــعــلــم مــبــارز              ٥ 

جانباخته "فرزاد کمانگـر" بـه هـمـراه           
زن ديگر در خـانـه زنـدانـي        ٢٠ حدود 

سياسي جانباخته "حبيب اهللا گلـپـري   
مــادر فــرزاد     پـور" حضــور يــافـتــنـد.         

کمانگر و ديگر زنان در ايـن ديـدار،         
ضمن ابراز همدردي با مادر و خواهر 
حبيب اهللا گلپري پور با کف زدن يـاد  
جانباختگان را گـرامـي داشـتـنـد و              
تاکيد کردند ياد عـزيـزانشـان در دل          
مردم زنده مي باشد و آنچه مي ميرد 
ظلم و جنايت کـهـنـه پـرسـتـان رژيـم              

 اسالمي است.
 

ســازي    آب و راه          کــارفــرمــاي پــروژه   
"پورنامه" از پرداخت حقوق و مزاياي   

کارگر ايراني در شـهـر        ٥٠٠ بيش از 
کـنـد.يـکـي از           سليمانيه امتناع مـي 

کارگـران شـاغـل: "هـر کـارگـري کـه                  
نسبت به ظلم صاحب پروژه اعتـراض  

شود و به همين  کند از کار اخراج مي
دليل تاکنون کارگران نسبـت بـه ايـن        
ــي              ــراضـ ــتـ ــچ اعـ ــيـ ــت هـ ــيـ ــعـ وضـ

انـد".شـرکـت مـزبـور مسـئـول                 نکرده
ــه                 راه ــه مــحل ــي ب ــرســان   ســازي و آب

باشـد   "معلمان" در شهر سليمانيه مي  
هــاي    و دو شــهــرونـد ايــرانــي بـه نــام            

پــور" و "امــيــن" کــافــرمــاي              "مــهــدي 
 شرکت هستند. 

گزارش ايلنا از اعتراضات  
 کارگران زاگرس

تجمع اعتراضي کـارگـران فـوالد      
زاگرس در مقابل ساختمان مـجـلـس      
شوراي اسـالمـي صـبـح امـروز وارد            

» خالد نادري«   .دومين روز خود شد
يــکــي از کــارگــران کــارخــانــه فــوالد          

نـفـر      ١٧٠ زاگرس که همراه با حدود   
از شهرستان قروه بـه   از همکاران خود

اند، در گفتگو با ايلنـا بـه       تهران آمده
تشريح مطالبات صنفي کـارگـران و       
سرنوشت تجمع روز گذشـتـه آنـان در        

روز نخسـت:   .مقابل مجلس پرداخت
هـاي     تجمع مقابل مـجـلـس و وعـده          

تـجــمــع صــبـح امــروز       !  مـديــرعـامــل  
کارگران کارخـانـه فـوالد زاگـرس در           

پـس از آن       مقابل ساختمان مـجـلـس   
صورت گرفت کـه مـديـرعـامـل ايـن           
کارخانه تعطيل شده ديروز با حضـور    

در جمع کارگران معترض وعـده داده    
بود که امروز با صدور يک فقره چـک،  

هـا را       دو ماه از حـقـوق مـعـوقـه آن             
آقاي نـادري در       .پرداخت خواهد کرد

اين باره به ايلنا گفت: بـعـد از ظـهـر            
» مـــالبـــيـــگـــي    « ديـــروز آقـــاي           

مديرعامل کـارخـانـه فـوالد زاگـرس          
بيرون از ساختمان مجلس به تـجـمـع      
کنندگان گفت که احکام بازگشت بـه    

شـوم     کار را قبول دارم و متعهـد مـي    
که از محل فروش ضايعات کارخانه، 
بخشي از مطالبات همه کـارگـران را     

بـه گـفـتـه ايـن کـارگـر               .پرداخت کنـم 
فوالد زاگـرس، از آنـجـا کـه تـجـمـع                

هاي کارفرمـا   کنندگان نسبت به گفته
سـرانـجـام     اعتمادي کردنـد،  اظهار بي

مديرعامل فوالد زاگـرس وعـده داد       
که فردا صبح (دوشـنـبـه) بـا صـدور           

اي مـعـادل دو          يک فقره چک دو هفتـه 
ماه از حـقـوق مـعـوقـه کـارگـران را                  

روز دوم: تجـمـع     .پرداخت خواهد کرد
بــراي دريــافــت چــک و مــذاکــره بــا               

نادري با بيان اينکه پـس از        کارفرما
اين وعده مديـرعـامـل بـراي مـطـلـع            
ساختن نمايندگان مجلس از نتـيـجـه    
مذاکرات بـه درون مـجـلـس رفـت و              
ديگر خـبـري از او نشـد، گـفـت: از                   
صبح امروز کارگران طبق وعده بـراي  
دريافت چک مديرعامـل در مـقـابـل         
ساختمان مجـلـس شـوراي اسـالمـي          

اند اما تا اين لحظه نـه از     حاضر شده
مديرعامل و نمايـنـدگـانـش و نـه از            

اي    چک وعده داده شده خبـر و نشـانـه       
ايـن کـارگـر فـوالد زاگـرس،             .نيسـت 

 ۲۱۰ بابيان اينکه در حال او و ديگر   
کارگر اين کارخانه تعطيل شده بـابـت   

، ۹۲ حقوق هفت ماه نخستيـن سـال       
و اضـافـه        ۹۱ عيدي و سنوات سـال    

کاري و حق سختي کار سالهاي قـبـل   
از کارفرماي کنوني و پيمانکار قبلي 
فوالد زاگرس طلبکارند، افـزود: مـا        
به نمايندگي از همه کـارگـران فـوالد        
زاگرس خواهان وصـول مـطـالـبـات،          
بازگشايي کارخانه و بازگشت به کـار  

نادري افزود: چنانـچـه طـبـق         .هستيم
وعده داده شـده امـروز چـک حـقـوق                
ــا                ــم ب ــگــيــري مــعــوقــه را تــحــويــل ب
مـــديـــرعـــامـــل در مـــورد ســـايـــر            

هاي قانوني خود وارد مذاکره  خواسته
خواهيم شـد امـا اگـر مـديـرعـامـل                
بدقولي کند باز هم در روزهاي آيـنـده   
 .در مقابل مجلس تجمع خواهيم کرد

 تجمع کارگران به وزارت کـار رسـيـد         
ظهر امروز، کارگـران فـوالد زاگـرس        
ــات                ــب ــري مــطــال ــگــي ــي ــراي پ ــه ب ک

مجلس شـوراي   شان در مقابل صنفي

اسالمي تجمع کرده بودند، بـه دلـيـل      
تعطيلي مجلس و محقق نشدن وعده 
ديروز کارفرما، راهي وزارت تـعـاون،   

به گزارش  .کار و رفاه اجتماعي شدند
ايلنا، اين کارگران که صبح ديروز نيز 
در ميدان بـهـارسـتـان مـقـابـل درب              
ورودي ساختمان مجلس تجمع کـرده    
بودند، امـروز نـيـز پـس از چـنـديـن                  
ساعت تجمع در مـقـابـل مـجـلـس و           
محقق نشدن وعده ديروز کارفرما در   
خصوص پرداخت مطالبات کارگران، 
با حضور در مقابل ساختمان وزارت   
تعاون، کار و رفاه اجتماعي پي گـيـر     

نمـايـنـده     .شان شدند مطالبات صنفي
کارگران اخـراجـي فـوالد زاگـرس بـا              

هاي اميدوار کـنـنـده     اشاره به صحبت
روز گذشته نماينـدگـان مـجـلـس، بـه           
ايلنا گـفـت: هـم اکـنـون سـه نـفـر از                    
کــارگــران بــه نــمــايــنــدگــي از ســايــر           
کارگران مـعـتـرض وارد سـاخـتـمـان              

اند تـا بـا مـقـامـات           وزارت خانه شده
اين کـارگـر      .وزارت کار مذاکره کنند

گفت: اکنون کارگـران فـوالد زاگـرس         
در مقابل ساختـمـان وزارت تـعـاون،         

يـک  « کار و رفاه اجتماعي مـنـتـظـر         
 .انـد    تجمع کـرده »   جواب قانع کننده

پيشينه اعتراضات صنفـي کـارگـران      
تــريــن اجــتــمــاع       تــازه  فــوالد زاگــرس  

اعتراضي کارگران فوالد زاگـرس در      
حالي وارد دومين روز خـود شـد کـه          
اين کارگران از اواخر تيـرمـاه امسـال      

با درهـاي بسـتـه کـارخـانـه              تا کنون 
کارخانـه   .فوالد زاگرس روبرو هستند

 ۱۸ فوالد زاگرس از روز سـه شـنـبـه         
تيرماه به دليل آنچه از سوي کارفرما 

ده بــودن      نــاتــوانــي مــالــي و زيــان        « 
شد تعطيل و تمامي  ذکر مي»  توليد
از آن    .کارگر آن اخـراج شـدنـد          ۲۳۵ 

زمان تاکنون اين کارگران اخراجي بـا  
تشــکــيــل اجــتــمــاعــات اعــتــراضــي        
مــخــتــلــف در مــقــابــل اداره کــار و             
استانداري قروه و يـا نـهـاد ريـاسـت              
جمهوري، مجلس شوراي اسالمـي و    
ساير نهادهاي حکومتي و دولتي در   
تهران خواهان بازگشـايـي کـارخـانـه،        
بازشت به کار و وصـول مـطـالـبـات            

 .اند معوقه خود شده
نهايت بـا      هرچند اين کارگران در 

راي هيات تشخيص ادراه تعاون، کار 
و رفاه اجـتـمـاعـي شـهـرسـتـان قـروه                
موفق به دريافت حکـم بـازگشـت بـه         

اند اما بـه دلـيـل تـعـطـيـلـي              کار شده
کارخانـه تـا ايـن لـحـظـه مـوفـق بـه                     

 .اند بازگشت به کار نشده
آبانماه سومـيـن و      ٦ روز دوشنبه 

 نگاه هفته ...                
 

کارگران فوالد زاگرس در مـقـابـل        
وزارت کـار و مـجـلـس اسـالمـي               
ادامه دارد. خواست کـارگـران تـن         
دادن کارفرما به اجراي راي هيئـت  
هاي تشخيص حل اخـتـالف اداره       
کار شهرستان قروه مـبـنـي بـر راه           
ــه،             ــيــد ايــن کــارخــان ــول ــدازي ت ان
پرداخـت حـقـوق هـاي مـعـوقـه و                
بازگشت بـه کـار کـارگـران اسـت.            
نماينده رژيم در قـروه از کـارگـران          
تقاضا کرد خواستهاي خـود را از        
طريـق وزارت صـنـايـع پـيـگـيـري               
کنند. محجوب رئيس کميـسـيـون     
کارگري رژيم با حضـور در مـيـان        
کارگران سعي کرد بـا وعـده هـاي        
سر خرمن کارگران را فريب دهد و   
مســئــولــيــن وزارت کــار نــيــز از            
کارگران خواستند که تجـمـع خـود      
را به مقابل دفـتـر مـرکـزي فـوالد          
زاگرس منتقل کنند. اما کارگـران   
قاطع و اسـتـوار در مـقـابـل ايـن                 
تالشهاي ضد کارگري ايستادند و   
ــه                  ــدن ب ــي ــا رس ــد ت ــردن اعــالم ک
خواستهايشان در تهـران خـواهـنـد       
ماند. روز پنجم آبـان کـارگـران در         
تــهــران و در خــيــابــان دســت بــه              
تشکيل مجمع عـمـومـي زدنـد و           
تصميم گرفتند در مـقـابـل وزارت      
کار در خيابان آزادي به تجمع خود 
ادامــه دهــنــد و بــا ســر دادن                    
شــعــارهــاي: جــواب جــواب وزيــر          
جواب، گرسنه ايـم گـرسـنـه، وزيـر          
کــجــا نشــســتــه و... بــه تــجــمــع                

 اعتراضي خود ادامه دادند. 
 

پافشاري کارگران بـاعـث شـد      
که مسئولين وزارت کـار، مـديـر          
کارخانه فوالد زاگرس را به مـحـل   
اين وزارتخانه احضار کردند و طي 
جلسه اي که بـا شـرکـت نـمـايـنـده            
هاي کـارگـران، پـرويـن مـحـمـدي              
عضو هيئت مديره اتـحـاديـه آزاد        
کــارگــران ايــران و مــديــر عــامــل           
شرکت فوالد زاگرس و مسئـولـيـن    
وزات کار بـرگـزار شـد، کـارفـرمـا           
متعهد به اجراي فـوري تـعـهـدات         
پنج ماده اي صورت جلسه اي شد 
کــه بــه امضــاي نــمــايــنــده هــاي             
کـارگـران، مـديـر عـامـل شـرکــت              
فوالد زاگـرس و مـديـر کـل اداره             
اشـتـغــال و بــيـکـاري وزارت کــار             
رسيده بود. کارگران هـمـچـنـان در        

تهران مانده اند تا اطمينان حاصل 
کنند که اين تعهدات جنبه اجرائي 
بــخــود مــيــگــيــرد. طــبــق آخــريــن         
گزارشات بدنبال توافقات صـورت    
گرفته مابين مدير عـامـل فـوالد        
زاگرس، مسئوليـن وزارت کـار و         
نمايندگان کـارگـران زاگـرس بـراي         

ميليـون تـومـان از         ٦٠٠ پرداخت 
معوقات آنان، چک اين مبلغ صبح 
امــروز هــفـــتـــم آبـــان از ســـوي               
سهامداران شرکت فـوالد زاگـرس       
(وزارت کــار، ســازمــان تــامــيــن          
اجتماعي، شستا) صادر شد امـا     
مدير عامل کارخانه در صـدد بـر       
آمــد تــا بــخــشــي از ايــن پــول را              
برداشت کند و مبـلـغ کـمـتـري بـه           
کارگران بپردازد. در مـقـابـل ايـن          
اقدام، کارگران که از اول صبـح در    
انتظـار دريـافـت پـول در مـقـابـل                
وزارت کار بودند بار ديـگـر دسـت      
به اعتراض زدند و شروع به شـعـار   
دادن کردند: مدير مـا خـونـخـواره          
کي حامي بيکاره، وزير بي اقتـدار  
نوکـر سـرمـايـه دار، گـرسـتـه ايـم                 

 گرسنه و ....  
 

ــزب             ــان ح ــت ــردس ــه ک ــت ــي ــم ک
کمـونـيـسـت کـارگـري از مـبـارزه               
قاطـع کـارگـران فـوالد زاگـرس و              
خواست هاي بحق آنهـا قـاطـعـانـه        
حمايت ميکند. اتحاد و پافشـاري   
کارگران فوالد زاگرس بر خـواسـت     
هاي خود و تشکيل فوري مـجـمـع    
عمومي براي اتخـاذ تصـمـيـمـات        
يکپارچه و اطالع رساني مرتب از   
مبارزات خود، نـمـونـه اي از يـک           
مبارزه قاطع و سـازمـان يـافـتـه و          
هوشيارانه کارگران فـوالد زاگـرس     
است. حزب کمـونـيـسـت کـارگـري         
کارگران مراکز مختـلـف، تشـکـل       
هاي مختلـف کـارگـري، خـانـواده          
هاي کارگران و هـمـچـنـيـن مـردم           
شريف قروه را به حمايت فـعـال از       
کـــــارگـــــران فـــــوالد زاگـــــرس            

 فراميخواند. 
 

کميته کردستان حزب 
 کمونيست کارگري ايران

اکتبر   ٢٩ ، ١٣٩٢ آبان  ٧ 
 ٢٠١٣   
 

 کارگران فوالد زاگرس قروه... 

 ۸ صفحه  
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کارگران فوالد زاگرس دست به  
تجمع در مقابل مجلس شوراي 

 اسالمي زده اند
عليرغم بـارش شـديـد بـاران در             

صـبـح امـروز کـارگـران             ٨ تهـران از      
فوالد زاگـرس دسـت بـه تـجـمـع در                 
مقابل مجلس شـوراي اسـالمـي زده        
اند. اين کارگران پـيـشـاپـيـش اعـالم            
کرده بودند چنانچه کـارفـرمـا تـن بـه          
اجراي آراي هياتهاي تشخيص و حـل  
اختالف اداره کـار شـهـرسـتـان قـروه               
ندهد و توليد در اين کـارخـانـه را راه        
نياندازد اعتراضات خـود را تشـديـد        

 خواهند کرد.
 

بدنبال اخراج کارگران فـوالد زاگـرس       
از تير ماه سالجاري به ايـن سـو ايـن        
کارگران بارهـا دسـت بـه تـجـمـعـات              
اعتراضي در مقابل مجلـس شـوراي     
اسالمي و ديگر نـهـادهـاي مسـئـول          
زده و همزمان با تسليم شکايـتـي بـه      
اداره کار شـهـرسـتـان قـروه خـواهـان              
پرداخـت دسـتـمـزد مـعـوقـه خـود و                 
بازگشت بکار شده اند اما عـلـيـرغـم       
ايـن اعــتــراضــات و راي هــيــاتــهــاي           
تشخيص و حـل اخـتـالف اداره کـار           
شهرسـتـان قـروه، کـارفـرمـاي فـوالد              
زاگرس از پرداخت دستـمـزد مـعـوقـه        
کـارگــران ســربــاز زده و بــا عــدم راه               
انــدازي تــولــيــد آنــان را در حــالــت               

 بالتکليفي نگه داشته است.
بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه          
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران، در پـي          
تجمع صبـح امـروز کـارگـران فـوالد            
زاگرس در مـقـابـل مـجـلـس شـوراي            
اسالمي نماينده شهـرسـتـان قـروه بـا          
حضور در ميان کارگران معتـرض از    
آنان خواست تـا بـه تـجـمـع خـود در               

مقابل مجلس پايان دهند و پـيـگـيـر     
خـواسـتـهـاي خـود از طـريـق وزارت                
صنايع بشوند اما کارگران مـعـتـرض    
فوالد زاگرس با اعالم اينـکـه ريـالـي       
پول براي جابجائي و يا بـازگشـت بـه        
شــهــرســتــان قــروه نــدارنــد خــواهــان           
رســيــدگــي فــوري مــجــلــس شــوراي          
اسالمي به خواستهاي خود شـدنـد و       
اعالم کردند به تجمع شان در مقـابـل   
مجلس ادامه خواهند داد. کـارگـران      

ماه است دستـمـزدي    ٧ فوالد زاگرس 
دريــافــت نــکــرده انــد و در شــرايــط             
معيشتـي بسـيـار سـخـت و طـاقـت                
فرسائي زندگي ميـکـنـنـد. کـارگـران          
فوالد زاگرس در تجـمـع امـروز خـود         
پارچـه نـوشـتـه و پـالکـاردهـايـي بـا                  
مضمون خـواسـتـهـايشـان در دسـت             
دارند. اين کارگران بـر روي پـالکـارد         
بزرگي نوشته اند: "ما کارگران فـوالد    
زاگــرس خــواهــان پــرداخــت حــقــوق           

ماهه و اجـراي مصـوبـات           ٧ معوقه 
کميسيون اصل نود، راي هيـات حـل     
اخـتـالف و راه انـدازي خــط تـولـيــد                
کارخـانـه مـي بـاشـيـم". هـمـچـنـيـن                    
پالکاردهاي ديگري نيز با عنوان "ما  
گرسنه ايـم" در دسـت ايـن کـارگـران               

 است.
بنا بر آخرين خبرهاي رسـيـده بـه      
اتحاديه آزاد کارگران ايـران (سـاعـت       

صبح) رئيس کميـسـيـون کـارگـري         ٩ 
مجلس(محجوب) نيز با حضـور در      
ميان کارگران وعده حـل مشـکـالت        

 آنان را داد.
 

گزارش تکميلي تجمع اعتراضـي  
امروز کارگران فوالد زاگرس متعاقبا 
از سوي اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران        

 منتشر خواهد شد.
 –اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران            

 ١٣٩٢ پنجم آبانماه 
 

.......... 
 

کارگران فوالد زاگرس تجمع 
خود را به مقابل وزارت کار در  

 خيابان آزادي کشاندند
 

با آغاز دومين روز تـجـمـع کـارگـران          
معترض شـرکـت فـوالد زاگـرس در             
مقابل مـجـلـس شـوراي اسـالمـي و             
عليرغـم شـعـارهـاي تـنـدي کـه ايـن                 
کارگران در آنـجـا سـر دادنـد امـا از              
آنجا که مجلس امروز جلسه عـلـنـي      
نداشت و نمايـنـدگـان مـعـددودي در          
صحن مجلس حضور داشتنـد کسـي     
پاسخگوي اعتراض کـارگـران فـوالد        
زاگرس نشد. بـه هـمـيـن دلـيـل ايـن                 
کارگران طـي بـرگـزاري يـک مـجـمـع              
عمومي در محل تجمع خود بـه ايـن     
نتيجه رسيدند که تجمـع خـود را بـه          

 مقابل وزارت کار بکشانند.
 

بــر اســاس گــزارشــهــاي رســيــده بــه             
اتحاديه آزاد کارگران ايران، کـارگـران   
فوالد زاگرس بـدنـبـال ايـن تصـمـيـم              
جمعي عـازم مـحـل وزارت کـار در               
خيابان آزادي شدند و پس از دقايـقـي   
حضور در مقابـل ايـن وزارتـخـانـه و            
عدم پاسخگوئي مسـئـولـيـن وزارت         
کار به خواستهايشان بطور يکـپـارچـه    
اي اقدام به سـر دادن شـعـار کـردنـد.            
کارگران شعار ميدادند جواب جـواب  

گرسـنـه ايـم گـرسـنـه،             –وزير جواب 
 وزير کجا نشسته اي و...

 
بر اساس اين گزارش بدنبال اين اقدام 
اعتراضي از سـوي کـارگـران فـوالد             
زاگرس دقايقي آرامش خيابان آزادي   
در مقابل وزارت کار به هم ريـخـت و     
اين امر باعث شد تا مسئولـيـن ايـن      
وزارتخانه در ميان کـارگـران حـاضـر         
شوند و از آنان بخـواهـنـد تـا تـجـمـع            
خود را به مقابل دفتر مرکزي شرکـت  
فوالد زاگرس بکشانند اما کـارگـران     
معترض اعـالم کـردنـد بـايـد مـديـر              
عامل و مسـئـولـيـن شـرکـت فـوالد              
زاگرس در محل حاضـر شـونـد و بـه           
اقــدامــات اعــتــراضــي خــود ادامــه          
ــن کشــمــکــش                ــد. در تــداوم اي دادن
مسئولين وزارت کـار اعـالم کـردنـد         
ظرف نيم ساعت مدير عامـل فـوالد     

 زاگرس در محل حاضر خواهد شد.
 

بنا بر آخرين گـزارشـهـاي رسـيـده بـه             

اتحاديه آزاد کارگران ايـران، پـس از         
حدود نيم ساعت با ورود مدير عامل 
شرکت فوالد زاگرس به محل وزارت   
کار، جلسه اي بـا شـرکـت دو تـن از             
کــارگــران فــوالد زاگــرس و پــرويــن             
محمدي عضو هيات مديره اتحـاديـه   
آزاد کارگران ايران به عنوان نـمـايـنـده     
هاي کارگران تجمع کننده از يک سـو    
و مدير عامل شرکت فوالد زاگرس و 
مسئولين وزارت کار از سـوي ديـگـر      
تشکيل شد و در حال حاضر(ساعـت   

 ظهر) اين جلسه ادامه دارد. ١٣ 
گزارش تکميلي تجمـع کـارگـران      
شــرکــت فــوالد زاگــرس در مــقــابــل           
وزارت کار متعاقبا از سوي اتحاديـه  
آزاد کارگران ايران مـنـتـشـر خـواهـد           

 شد.
 –اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران            

 ١٣٩٢ ششم آبانماه 
 

کارگران فوالد زاگرس با تعهد  
کارفرما مبني بر پرداخت  
 ٢٤ دستمزدهاي معوقه تا ساعت 

امروز، به تجمع شان در مقابل  
 وزارت کار پايان دادند

 
بدنبال دو روز تجمع مـداوم کـارگـران      
فــوالد زاگــرس در مــقــابــل مــجــس           
شوراي اسالمي، حوالي ظهـر امـروز     
اين کارگران تجمع اعتراضي خـود را    
به مقابل وزارت کار در خيابان آزادي 
کشاندند و قاطعانه خـواهـان حضـور      
مديريت کارخانه در محل وزارت کار 

 شدند.
بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه          
اتحاديه ازاد کارگـران ايـران، در پـي          
ايــن خــواســت مــتــحــدانــه کــارگــران،        
مسئولين وزارت کار مدير کـارخـانـه    
ــن                  ــه مــحــل اي ــوالد زاگــرس را ب ف
وزارتخانه احضار کردند و طي جلسـه  
اي که با شرکت نماينده هاي کارگران 
برگزار شد کارفرما متعهد به اجـراي    
فوري تعهدات صورتجلسه اي شد که 
به امضاي نمـايـنـده هـاي کـارگـران،           
مدير عامل شرکت فـوالد زاگـرس و       
مدير کل اداره اشـتـغـال و بـيـکـاري             
وزارت کار رسيد. عين صورتجـلـسـه     
تعهدات مدير عامل شـرکـت فـوالد        

 زاگرس به شرح زير است.
ــه مــــورخ                ــنــــبــ در روز دوشــ

با حضور نـمـايـنـده گـان           ٦/٨/٩٢ 
امضا کننده به ضميمه پيوست مقرر 

 شد:
 

مدير عامـل کـارخـانـه طـي روز              -١ 
جاري نسبت به تحويل يک فقـره چـک     

ميليون تومان صادر و  ٦٠٠ به مبلغ 

 به جناب آقاي ياوري تحويل نمايد
 

سازمان تامين اجـتـمـاعـي طـي          -٢ 
ــه                 ــا صــدور دســتــور ب روز جــاري ب
مسئوالن تامين اجتماعي نسبت بـه    
تاييد ليست و تمديد دفترچه تـامـيـن    
اجتماعي اقدام نمايد. مديـر عـامـل       
متعهد شد ليست بيمه کارگران را بـه  
تامين اجـتـمـاعـي ارسـال نـمـايـد و                 
 مطابق آرا مراجع قانوني اقدام نمايد

 
کارفرما مکلف شد آراي مراجـع    -٣ 

صاده اداره کار استـان را بـه مـرحلـه           
 اجرا در آورد

 
مقرر گرديد مابه التفاوت ميزان   -٤ 

راي انشاء شده اداره کار محل(قروه)  
را حداکثر طي دو ماه آينـده تـعـيـيـن        

 تکليف نمايد
 

مـاه تـا تـعـيـيـن              ٢ در فـاصـلـه         -٥ 
 ٦٠٠ تکليف مابه الـتـفـاوت مـبـلـغ           

ميليون نسبت به راه اندازي کارخـانـه   
و مطـالـبـات جـاري کـارگـران اقـدام              

 نمايد.
بنا بر آخرين گزارشهاي رسيده به 
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران(سـاعـت        

) بدنبال اين توافق مراحل اجـراي   ١٦ 
آن در حال حاضر در جـريـان اسـت و          
يکي از نماينده هاي کارگران با بـردن  

کارگر براي تطبيق آن بـا   ٢١١ ليست 
ليست وزارت کار جهت واريز پول بـه    
حساب کارگران مـي بـاشـد و يـکـي            
ديگر از نماينده هايشان نيز سـاعـت     

طي جلسه اي در سازمان تاميـن   ١٧ 
اجتماعي مراحل اجرائي شدن تعـهـد   
کارفرما در بند مـربـوط بـه دسـتـور            
العمل سازمان تامين اجتـمـاعـي در      
مورد بيمه هاي کارگران را پيـگـيـري    

 خواهد کرد.
بنا بر آخرين گزارشهاي رسيده به 
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران در حـال          
حــاضــر کــارگــران فــوالد زاگــرس بــه          
تجمع خـود در مـقـابـل وزارت کـار                
پايان داده اند اما همچنان در مـحـل     
حضــور دارنــد تــا کــارهــاي اجــرائــي          
نماينده هايشان به پايان بـرسـد. ايـن         
کارگران اعـالم کـرده انـد تـا لـحـظـه                
واريــز پــول تــوافــق شــده بــه حســاب            
هايشان هـمـچـنـان در تـهـران بـاقـي               

 خواهند ماند.
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ١٣٩٢ ششم آبانماه  

............ 
 
 

 مجموعه خبرهاي مرتبط با سه روز  
  اعتراض کارگران فوالد زاگرس در تهران

 

 

 سوسياليسم جنبش بازگرداندن  
 اختيار به انسان است.
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سـالم و درود      شيما فهيـمـي:   

خــدمــت شــمــا بــا بــخــش چــهــارم            
هاي تابو در خـدمـت      مجموع بحث

شما هسـتـيـم در بـخـش قـاب در                 
ــلــوغ در دخــتــران و               مــورد ســن ب
مسالـه پـريـود در آنـهـا صـحـبـت                 

خواهيم در مـورد     کرديم امروز مي
عشق و رابطه بـيـن دخـتـر و پسـر            
صحبت کنيم و سوال اولم از خـانـم   
فرشته مرادي ايـن اسـت کـه حـس           
دوست داشتن در کـودکـان از چـه            

به وجود ميايد و چه مراحلي   سني
کند تا بـه درجـه عشـق         مي  را طي
 برسد؟
 

سـالم و درود      فرشته مـرادي:  
خدمت شـمـا امـيـدواريـم کـه ايـن              

ها بتواند تاثيري حتا  مجموع بحث
کم بـر جـامـعـه داشـتـه بـاشـد کـه                  
دختران و زنان در يـک فضـاي آزاد       

تـري داشـتـه بـاشـنـد              سـالـم    زندگي
دوست داشتن و عشق مـتـاسـفـانـه      
در جامعه کردستان تـابـو اسـت و          
کمتر در مورد آن صحـبـت شـده و        
ميشود، به خصوص براي دخـتـران   

مـهـم         بخاطر همين مساله خيـلـي  
  است که ما در ايـن مـورد خـيـلـي         

بازتر صحبت کنيم و همه جوانب و 
کـنـيـم مسـالـه              موانع را بـررسـي      

دوست داشتن شايد تعجـب کـنـيـد       
    دوست داشتن در کودکان بين سـن

سالگي به وجود ميايد در    ۶تا  ۴
ايــن ســن اســت کــه کــودک يــواش            
يواش بدن خـود را مـيـشـنـاسـد و             

خواهد فرق بين دختر و پسر را    مي
بفهمد و جالب ايـنـجـاسـت کـه در          

کنـد   اين مورد شروع به تحقيق مي
و اول هم به سراغ پدر و مادر خـود  
ميرود و با سواالتي مانند ايـنـکـه    
مــن چــه جــوري بــه دنــيــا اومــدم              
کـنـجــکـاويــهـاي خـودش را نشــان            
ميدهد اين کنجکاويها هسـت کـه     
آرام آرام به مسائل ديگر نيز فـکـر     

 سـالـگـي       ۶تا  ۴کند پس بين سن
حس دوست داشتن به وجود ميايد 

 ها ديگر  سالگي بچه ۹تا  ۷از سن
پرسند چون قبـل از      کمتر سوال مي

ــرفــتــه        آن اطــالعــاتــي      انــد و       گ
خواهد خودش اين مسـائـل را        مي

ــجــه ســعــي                ــي ــت ــد در ن ــدا کــن ــي   پ
جـواب سـواالتـش را در           کنـد     مي

بازيهايـش پـيـدا کـنـد بـازيـهـايـي                

مانند دکتر بازي و يا اينکه خودرا 
در نقش زن و شهر و پـدر و مـادر         
ميگذارند معموالً دختران در ايـن    
سن خود را مـهـربـان و نـاز نشـان            

هاي شـيـريـن       ميدهند و با صحبت
خود ميتوانند اطرافيـان را جـذب       
کنند اما در پسران ايـن بـرعـکـس       

کند که بايد  است پسر احساس مي
نشان دهد که بزرگ شده و قدرت و 
صالبت دارد و بيشتر دوسـت دارد    
  سمت ورزشهـايـي مـانـنـد کشـتـي           

هـمـزمـان هـم             وفوتبال بـرود ولـي    
دوست دارد که با دختران همبـازي  

کـنـد کـه مـن          باشد و حتا بيان مي
اگر بزرگ شدم دوست دارم با فـالن  
دختر ازدواج کنم و البتـه دخـتـران      
هم به همين صورت اين مسائل را 
بـيــان مــيـکــنـنــد ايــن احســاســات          
کامال عادي هستنـد کـه آرام آرام         

 ۹ها نمايان ميشود در سن  در بچه
سالگي هسـت کـه مسـالـه            ۱۲تا 

تر ميشود بخاطر ايـنـکـه هـم        جدي
دختران هم پسران در ايـن فـاصـلـه         

وارد دوران بلوغ ميـشـونـد و         سني
حساس اسـت کـه       اين  زمان خيلي

در بخش قبل در مورد سـن بـلـوغ        
 صحبت کرديم و گفتيم که اين سن
براي دختران با مساله پريود همراه 
اســـت و هـــمـــزمـــان يـــک ســـري              

  احساسات تازه ظاهر ميشوند
ــطــه جــنــســي            ــه راب   در زمــيــن

ميبينيم که دختران و حتـا پسـران     
يک سري احساسات پيدا ميکنـنـد   
بطور مـثـال دخـتـران اعـتـمـاد بـه               
نفسشان کم ميشود بخاطر جوشي 
که در صورتش يا مـوهـاي زائـدي        

در پسران  که در صورتش در ميايد
ــه ايــن صــورت هســت کــه                 هــم ب

خواهد مثل آدمها بزرگ رفتار  مي
کند يا متلک ميگويد به دخـتـرهـا    
البته نوع رفتار در پسران متفاوت 
است اگر پسر در يک خانواده بزرگ 
شده باشد که احترام به زن و دخـتـر   
در آن بوده باشد و هم با احترام بـا    
دوست دختر خـود و خـواهـر خـود           

کــنــد و اگــر کــه نــه             بــرخــورد مــي  
احترامي با دختران  متاسفانه با بي

شـود     کند الـبـتـه نـمـي          برخورد مي
هـا     مقصر خانواده ٪۱۰۰گفت که 

از مـوارد از            هستـنـد در خـيـلـي         
جامعه هم تأثير ميگـيـرنـد بـطـور        
مثال دوست دخـتـر داشـتـن بـراي            
پسـران نــوعــي بــرتــري و احســاس          

غــرور مــحـــســـوب مـــيــشـــود و             
متاسفانه در دختران نيز بـه دلـيـل      
همان کمبود اعـتـمـاد بـنـفـس کـه              
ــنــکــه                 ــل اي ــي ــدل اشــاره کــردم و ب
نتوانسته خودرا کامل بشنـاسـد و     
مسائل خود را حـل کـنـد بـاعـث              
ميشود که در سنين پايين سـکـس   
داشته باشد و با و برخوردهـاي بـد     

از مـورد مـورد             بشود و در خيلي
  تجاوز قرار بگـيـرد و ايـن خـيـلـي            

مهم است که پدر و مادر در سنين 
پين با تمام وجود مراقب فـرزنـدان     

   و به خصوص دختران باشند
 

شـمـا اگـر       به نظر شيما فهيمي: 
خانواده از رابـطـه فـرزنـد خـود بـا             
جنس مـخـالـف آگـاه شـدنـد بـايـد               
چـگـونــه بـا ايـن مسـالـه بـرخــورد                

 کنند؟
 

خوشبختانه ايـن  فرشته مرادي: 
هـا     دوره طوري شـده کـه فـرهـنـگ           

باز شـده    تغيير کرده و فکرها کمي
و رابطه بين دختر و پسر راحت تـر    
شده و چه ما بخواهيم چه نخواهيم 
اين اتفاق خواهد افتاد و دختـر بـه     
دنبال پسـر و پسـر هـم بـه دنـبـال                 
دختر ميرود و در اين رابطـه اسـت     
که احساسات زيبا و مـانـدگـار بـه       
وجود ميايد و با گذشـت زمـان از       
يک رابطه است که عشق بـه وجـود     
ميايد و دو طرف احساس ميکنند 
  که بدون يکديگر نميتوانند زندگي

کنند و اين وجود دارد حتا اگر پدر 
و مادرها بخواهند آنرا انکار کنند 

وجود دارد اگر پدر و مـادرهـا     ولي
هم به گذشـتـه خـودشـان مـراجـعـه            

بينـنـد کـه خـودشـان هـم              کنند مي
شـايـد         بهمين صورت بـودنـد ولـي     

جرات ابراز کردن اين احساسات را 
نداشته بودند و اگر ما بـه عـنـوان        
پدر و مادر بـراي ايـن احسـاسـات         
احترام قـائـل نشـويـم و گـوش بـه                 
حرف بچه ها ندهيم متاسفانه ايـن  
احســاســات ضــربــه مــيــخــورنــد و         

ها طول مـيـکـشـد کـه         بعدها مدت
شخص خود بتواند اين احساسـات  
را ترميم کند با سرکوب کردن ايـن  
احساسات از طرف پدر و مـادرهـا   

شود همونـطـور    هيچ چيزي حل نمي
که گفتم احساس دوست داشتن از   
  کودکي وجود دارد اما در هر سني

کند  بروز مي  هاي مختلفي با حالت
مـهــم اسـت کــه پــدر و                 و خــيــلـي   

مادرها بجاي سرکـوب کـردن ايـن        
دادن و     احساسات در صدد آگاهي

هرچه بارورتر کردن اين احساسـات  
برآيند چون اگر از خانه و از والدين 
اين اطالعات داده نشود در خـارج  
از خانه و گـاهـا بصـورت بـد ايـن              

ها داده ميـشـونـد     اطالعات به بچه
پس بهتر اين اسـت کـه اطـالعـات         
درست و سالم از طرف والـديـن بـه      

ها انتقال يابد بـايـد يـک بـچـه             بچه
ساله بـرايـش مسـالـه سـکـس              ۱۲

توضيح داده شود اگر والـديـن ايـن      
را به او نـدهـنـد بـه دلـيـل                 آگاهي

کنـجـکـاوي خـود او بـه دنـبـالـش                 
ميرود و بهتر اين است که خود او   
آنرا تجـربـه نـکـنـد و احـيـانـاً يـک                  
تجربه تلخ داشته باشد که تأثيرات 

  بر روحيه او داشته باشد  منفي
 

اگر مـا بـه دوران         شيما فهيمي: 
              کودکي بچـه بـرگـرديـم مـثـال سـن

سالگي بچه ها معموال سواالتي ۳
مانند اينکه من چه جوري به دنيـا  
آمــــدم و مــــن را از کــــجــــا                       

پرسـنـد و والـديـن چـه              مي آورديد 
 بايد بدهند؟  جوابي
 

بلـه درسـتـه      فرشته مـرادي:    
از بچه هـا ايـن سـواالت را              خيلي

پرسند که   مثال سوال مي پرسند  مي
خواهر يا برادر کوچک را از کـجـا         
آورديد و در جواب به آنـهـا گـفـتـه          

شود کـه بـچـه را خـريـديـم در                  مي
صورتيکه بچـه ديـده کـه مـادرش           

ماه شکمش بزرگ شده الزم است ۹
داده     که به بچه ها توضيح درست 

ها کامـال بـه پـدر و           شود چون بچه
  مادرها اعتماد دارند و اگر جوابي

داده نشـود ايـن اعـتـمـاد              منطقي
  ضربه ميخورد

 
برگرديم به سنـيـن   شيما فهيمي: 
سالگـي چـقـدر       ۱۲باالتر و بعد از 

مهم هست که دختر و پسر بـا هـم       
 ارتباط داشته باشند؟

 
رابطه بين دختـر  فرشته مرادي: 

و پسر يک رابطه الزم و ملزوم است 
بايد باشد در دختران به اين دلـيـل     
که همانطور که گفتـم اعـتـمـاد بـه          

نفس دختران پايين ميـايـد و الزم       
است به غير از مادر يا پدر که بـه    
دختر خود توجه ميکنند اين توجه 
ازجنب جنس مخـالـف نـيـز بـه او            
داده شود و اگر هردو به هـمـديـگـر     

بــا       احــتــرام بــگــذارنــد و انســانــي       
يـکـديـگـر بـرخـورد کـنــنـد بـاعــث                
ميشود که رابطه پـايـدار بـاشـد و           
تبديل بـه عشـق مـانـدگـار بشـود               
البته اينجا الزم است اين نکتـه را    
عنوان کنم که مـنـظـورم از رابـطـه          
بين دختر و پسر همراه بـا سـکـس        
نيست در سنين پايين نيست بلکه 
به رسميت شـنـاخـتـن رابـطـه بـيـن             
دخــتــر و پســر اســت و بــه آنــهــا                 

امـا در     هاي الزم را بـدهـنـد    آگاهي
ــطــه  مــرز و حــدود خــود را                    راب

بـنـدو         شناسند و به معناي بي مي
  باري نيست

 
اگر دختـري بـدون     شيما فهيمي: 

اطالع خانواده بـا پسـري ارتـبـاط           
داشته باشد نحوه برخورد خـانـواده   

 به اين مساله بايد چگونه باشد؟
فرشتـه مـرادي:هـمـانـطـور کـه             

مهم است کـه والـديـن          گفتم خيلي
چشم خود را بـر روي ايـن مسـالـه           
نبندند و اين موضوع را بپذيرند به 
نظر من پـدر و مـادري کـه هـيـچ                
وقـــت در حضـــور فـــرزنـــدانشـــان          
همديگر را نبوسيديند يا عاشقانـه  

بـدتـريـن     با هم صحبت نميکـنـنـد      
ــه                     ــد و عشــق را ب ــردن ــار را ک ک
فرزندانشان نياموختند در نتـيـجـه    

هـا را       ها هم مخفيانه اين کـار  بچه
  انجام ميدهند

 
بـحـث بـعـدي کـه          شيما فهيمي: 

کنيم در چـه       درباره آن صحبت مي
 موردي است؟

 
در بخش بـعـدي     فرشته مرادي: 

و       خـواهـيـم در مـورد ازدواج             مي
سکس صحبت کنيـم مـخـصـوصـا        

اسـت کـه           سکس چون مسـالـه اي    
کمتر درباره آن صحبت شده و بايد 

  بيشتر درباره آن بحث کرد
 

 مجموعه مباحثی درباره مسائل و مشکالت  تابو 
 زنان در کردستان بخش چهارم :عشق چيست؟
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در چندين بار تماسي که بـا مـن       
گرفتند هر دو با من اين چنين حـرف    
ميزدند، " دايکه چوني؟" و مـن هـر           
بار بعـد از تـلـفـن بـا ايـن دو جـوان                    
محکوم به اعدام (زانـيـار و لـقـمـان             
مرادي) ، با خودم ميگفتـم، بـا مـن         
چنين نکنيد؟ اين بار بسـيـار گـرانـي       

 است بر دوشم. 
ــم               وقــتــي خــبــر رســيــد کــه رژي
ميخواهد اين بار زانيار و لـقـمـان را        
اعدام کند، از ديروز غم سنگيني بـر    
قلبم نشسته است. صـداي دو جـوان          
رشـيـد و در عـيـن حـال امـيـدوار و                    
مثبت، دو انسان بسيار عـزيـز را در       

گـوشـم دارم کـه مــيـگـويـنــد و مــي                 
خندند، و وقتي از زانيـار مـيـپـرسـم،        
چيه امروز سر حـال هسـتـي، نـکـنـد             
عاشق شده اي و او ميگويد ، زندگـي  
که به من هيچ چيز جز محنت و درد   
تقديم نکرد.... و ما هـر دو سـاکـت              
ميشويم. نميخواهم يادش بيايـد کـه      
ممکنست اعدام شود و امروز حتـمـا   
هر ثانيه يادش مي آيد که ممکنست 

 هر لحظه اعدام شود. 
بارها با خودم فـکـر کـرده ام کـه           
فعاليت و کار من ،فعاليت بر عـلـيـه      
اعدام است و ايـن کـار احسـاسـي و             
دردناک را بايد چنان به پيش ببرم کـه    

بتوانم ادامه دهم. و هر بار که آنها به  
من گفتند،مادر ... من سعـي کـردم        
سريع از اين کلمه بگـذريـم و در ايـن          
مورد چيزي نگويم. بدليل اينکه ايـن   

 بار برايم سنگين بود. 
از بيست و چهار ساعت گذشتـه،  
به مادران زانيار و لقمان فکر ميکنـم  
و اينکه من هرگز نميتوانم عمق درد   
و زخمي که بر قلبشان هست را درک     
کـــنـــم، چـــرا کـــه ســـازمـــان دادن                
خونسردانه قتل عـزيـزتـريـن کـس در          
زندگي شما، سازمان دادن قتل فرزند 
شما  و انجام دادن بيرحمانه اين قتل، 
بزرگترين تراژدي در زندگي مادران و 

 پدران و خانواده ها است.  
چه حرفي و چه احسـاسـي و چـه          
کلمه و چه جمله اي مـيـتـوانـد ايـنـرا           

 بيان کند. 
حال که بر اثـر اظـهـار لـطـف دو            
اعدامي در لحظات نزديـک شـدن بـه        
فاجعه، منهم در مـوقـعـيـت ديـگـري         
قرار گرفته ام، از زبـان مـادر زانـيـار           
ــا                      ــج ــن ــاي او را در اي ــه ــرف ــن ح اي
ميخواهم بازگو کـنـم. مـادر زانـيـار           

 ميگويد:  
آيا مادران و حقوقشان در ايـران      
،متفاوت است؟ از ديروز در سايتـهـا   
مي بينم جلوي چشم  زهـرا رهـنـورد        
همسر موسوي  به دو فرزند دخـتـرش   
تعرض کرده و به گوش آنها سيلي زده 

اند و يا در خواست کـرده انـد لـبـاس         
زيرشان را در آورنـد و داد و فـغـان                  
بسيـاري بـلـنـد شـده و رسـانـه هـاي                   
فارسي زبان اکثرا اينرا پوشش خبـري  
داده انــد، جــلــوي چشــم مــن دارنــد             
طــنــاب دار آمــاده مــيــکــنــنــد کــه             
عزيزترين فرزندم و زيباترين و رشـيـد     
ترين جوان را که با خـون دل بـزرگـش        
کرده ام و از همه دنيـا بـيـشـتـر او را            
دوست دارم، بکشند، آيا ايـن تـکـان        
دهنده تـر و وحشـتـنـاک تـر و قـابـل                  
اعتراض تر نيست؟  من رفتار زشـت  
زنـدانـبـانـان بـا دو دخـتــر بـي گـنــاه                   
رهنورد را محکـوم مـيـکـنـم ، ولـي             
سـوالــم ايــنـســت چــرا راديــو فــردا و             
صداي امريکا و بـي بـي سـي، ايـن               
احساس ترس و وحشت مرا که هـمـه     
اذعان داريد بسيار وحشتـنـاک تـر از        
درد خانم رهنورد اسـت، را  در ايـن           

 سايتها معرفي نمي کنند؟  
بويژه اينکه هم زانيار و هم لقمان 
گفته اند فقط با اعتراضات خارج از   
زندان چه ايران و چه خـارج از کشـور         
زنده اند، پس از همه مـيـخـواهـم هـر        
کس به هر کاري که مـيـتـوانـد دسـت        
بزند تا جان دو انسان را نجات دهيم. 
تا جان دو خانواده را نجات دهـيـم و       
زندگي دهها نفر را افـراد فـامـيـل و           
وابستگان ما را نجات دهـيـم.  مـن         
ميدانم اگر اين فاجعه رخ دهد حداقل 

خانواده من ديگر آن نيست که امروز 
هست. تا همين امروز من يک مـرده     
متحرک هستم. اينـرا در رسـانـه هـا            
فرياد بـزنـيـد تـفـاوت مـن بـا خـانـم                    
رهنورد اينست که ما هميشه به ايـن  
حکومت نه گفتيم، و همان زمان کـه    
موسوي و رهنورد در قـدرت بـودنـد          
ما عليه اين حکـومـت بـوديـم،  آيـا            
ــيــز پــس                 داريــم تــاوان هــمــيــن را ن

 ميدهيم؟  
کميته بين المللي از هـمـه شـمـا         
ميـخـواهـد بـه فـريـاد مـادر زانـيـار                  

 مرادي پاسخ مثبت دهيد 
 

به حکم اعدام زانـيـار و     
لقمان مرادي اعتراض کنيد، بهر 
طريق ممکن، اگر ارتبـاط بـا     
دولتهاي اروپايي و نماينـدگـان   
پارلمان داريد نامه بنـويسـيـد    
تلفن بزنيد و سعي کنيد آنها را   
تشويق به اعتراض کنيد، اگـر    
ميتوانيد ميتينگ سازمان دهيـد،  
اگر ميتوانيد با احمد شهيـد و    
سازمان عفو بين الملل تـمـاس   
بگيريد، بهر طريق ممکن روي   
حکومت روحانـي و رژيـم       
اسالمي اعمال فشار کـنـيـد      
مطمئن باشيد اين اعتـراضـات   

 موثر است.  
 مينا احدي 

   ٣ ۲۰۱ اکتبر  ۲۶  
 

 

 دايکه چوني؟

اين پيـام پـدر دردمـنـد حـبـيـب              
گلپري پور است. اين خبر را به همـراه   
صداي ضجه هاي مادر حبيب که در   
مصاحبه با رسانه ها ، با گريه و رنـج  
و درد، فرزندش را صـدا مـيـزنـد، در         

 همه جا پخش کنيد.

به مردم دنيا بگوييد که در ايـران  
حکومتي هست کـه بـا وحشـيـگـري          
جوانان را اعدام ميکند، حـکـومـتـي       
که همچون نازيها و اس اس هـا بـا             
وقاحت ميگويد براي انتقام گـرفـتـن،    
از بين گروگانهـايـي کـه اسـيـر کـرده             
است، افرادي را انتخـاب کـرده و بـه          

آبـان در       ۴ قتل ميرساند. روز شنبـه     
فعال سياسي و مدنـي را     ۱۶ زاهدان 

تـحـت ريـاســت روحـانـي مـعـتـدل و                 
کليددار اعدامـهـا کشـتـنـد، بـدلـيـل             
اينکه در سراوان تعدادي به پـاسـگـاه      

نفر از مرزبانان رژيم  ۱۷ حمله کرده و 
 را کشته بودند. 

روز شنبه همچنين خبر رسيد که 
ــران رضــا               ــکــومــت اســالمــي اي ح
اسماعيلي را که يک فـعـال سـيـاسـي          
بود در سلماس اعدام کرد. او مـتـهـم     
به همکاري با پژاک بود. خبر ميرسـد   
که در سلماس و روسـتـاهـاي اطـراف       

نوعي حکومت نظامـي اعـالم کـرده        
اند و مانع تجـمـع مـردم مـيـشـونـد.            
اخبار حکايـت از اعـتـراض بـه ايـن               

 جنايت در سلماس دارد. 
آبـان     ۴ در دنيا جـار بـزنـيـد کـه            

نـفـر را        ۱۸ شنبه خـونـيـن در ايـران           
مــخــالــف حــکــومــت      ۱۸ کشــتــنــد.    

 اسالمي را !
از مردم سنندج، مردم کردسـتـان   
و از مــردم زاهــدان و ســيــســتــان و               
بـلــوچســتـان و از هــمــه مــردم ايــران             
دعوت ميکنيم خانواده هـاي اعـدام       
شدگان را تنها نگذارند. اين جـنـايـت     
رژيم اسالمي نبايد بي پاسخ بـمـانـد.    
موجي از اعتراض بـه اعـدامـهـا در           

 ايران و در دنيا بايد راه بيفتد.
رژيـم از وحشــت در ســنــنــدج و            
زاهدان و سلماس و درهر سـه شـهـري      
که جنايت کرده، حـالـت آمـاده بـاش         
دارد. ميترسند مردم اعتراض کنند،  

از تجمع بيش از چند نفر جـلـوگـيـري       
ميکنند، فضـاي نـظـامـي و حـالـت             
حکومت نظامي ايجاد کرده اند چـرا    

 که از شورش مردم ميترسند. 
در سنندج در مقابل کوچه اي که 
منزل خانواده حبيب گلپري پورهست 
، چند ماشيـن مـزدوران حـکـومـتـي           
ايستاده و مانـع حضـور مـردم بـراي           
ابراز هـمـدردي بـا خـانـواده حـبـيـب                 
ــد. مــزدوران وحشــت زده              مــيــشــون
حکـومـت اسـالمـي مسـجـد مـحـل               
يعني مسجد شيخ االسالم را بسـتـه       

 اند و از تجمع مردم ميترسند. 

 اخبار حکايت از اين دارد که  
در زندان اروميه ، هـم بـنـدان و            
دوستان حبيب دست به اعتراض زده   
اند و فضاي داخـل زنـدان مـتـشـنـج             
است. در سنندج براي گرفتـن پـيـکـر        
حبيب ،خانـواده و دوسـتـان حـبـيـب             
تجمع کرده و در زاهدان هـم خـبـر از          
فضاي اعتراضي و احتمـال بـرگـزاري      
تجمع هست. در پاريـس بـه مـحـض          
پخش خبر اعدام حبيب گلپري پور و   

 ۲۶ فعال سياسي امـروز شـنـبـه          ۱۶ 
اکتبر تجمـعـي در مـقـابـل سـفـارت              

جمهوري اسالمي ايران برپا شـد. در       
تــورنــتــو، ســازمــانــهــاي مــتــعــددي         
فراخوان به تظاهرات داده  انـد و در          
کلن آلمان نيز فراخواني براي برگزاري 
اعتراض در شـنـبـه آيـنـده داده شـده             
است. خبر اعدامها در ايران وسـيـعـا     

 در رسانه ها منعکس شده است. 
نــهــاد مــادران عــلــيــه اعــدام و            
مــهــوش عــالــســونــدي مــادر دو                
ــه اعــتــراض              ــراخــوان ب اعــدامــي، ف
گسترده عليه اعدامها در ايـران داده      

 است. 
کميته بين المللي عليه اعـدام از    
هــمــگــان دعــوت مــيــکــنــد بــه ايــن           
جنايات حکومت اسالمي اعـتـراض     
کنند. نـگـذاريـم بـيـش از ايـن خـون                 

 بريزند و جوانان را قرباني کنند. 
نــنــگ و نــفــرت بــر حــکــومــت            

 اسالمي
 

 سرنگون باد حکومت اعدام 
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ٣ ۲۰۱ اکتبر  ۲۶ 
 

 پيام پدر حبيب گلپري پور ساعاتي بعد از اعدام فرزندش:
 آرزو ميکنم هيچ پدري اين  داغ را نبيند که فرزندش را اعدام کنند .

 از همه کساني که انسانيت دارند ميخواهم کمک کنند، 
 پيکر فرزندم را تحويل بگيرم. 
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  جعفر عظيم زاده 
 

 ١٨ کارگر فوالد زاگرس از  ٢١١ 
تير ماه سالجاري از کار خـود اخـراج     
شده اند. اين کارگران بدون هيچ ادـلـه    
قانوني و عرفي نزديک به چـهـار مـاه        
است بيکارند و از اول سال تـا کـنـون      
دستمزدهاي خود را دريـافـت نـکـرده       

سـال     ١٥ اند. آنان همگـي بـيـش از           
سابقه کار در اين کـارخـانـه دارنـد و           
تعداد چشمگيري از آنها هر کـدام از      
ناحيه اي از بدن از چشم گرفته تا کمر 

در نـتـيـجـه نـا           و گوش و دست و پا   
امني و شـرايـط سـخـت کـار دچـار                 
آسيبهاي شديدي شـده انـد و بـعـلـت            
عدم پرداخت دستمزدهايشان امسـال  
فرزندان تعدادي از آنـان از رفـتـن بـه           
مدرسه محروم شده انـد. اخـراج ايـن         
کارگران چنان غير قانوني بوده اسـت    
که هم کميسيون اصل نود مجلـس و    
هم هياتهاي تشخيص و حل اختـالف  
در اداره کار شهرسـتـان قـروه راي بـه           
بازگشت بکار اين کارگران و پرداخت 
ــد.                 ــان داده ان ــات آن ــه مــعــوق ــي ــل ک
کارفرماي اين کارخـانـه عـلـت هـمـه           
ستـم بـر ايـن کـارگـران را بـازسـازي                  
کارخانـه اعـالم کـرده اسـت ايـن در                
حالي است که کارفرما ميتوانست با 
اتکا به ماده قانوني تغيير ساختار و   
بازسازي کارخانه و بـا طـي مـراحـل           
قــانــونــي آن در مــدت کــوتــاهــي بــا            
نظارت وزارت صنايع و تصـويـب آن       
در شورايعالي کار تا زمان بـازسـازي   
کارخانه همه اين کارگران را به بـيـمـه    

امـا مـعـلـوم        بيکاري متصل کـنـد.      
نيست چـه ريـگـي در کـفـش مـديـر                  
عامل اين کارخانه و سـهـامـداران آن      
وجود دارد که نه تنها حاضر نيستنـد  
از ايــن مــاده قــانــونــي بــراي وصــل             
کارگران به بيـمـه بـيـکـاري اسـتـفـاده             
کنند بلکـه بـه غـيـر قـانـونـي تـريـن                  

کارگران اين کارخانه را    ٢٣٠ شکلي 

 آواره خيابانها کرده اند.
 

تعجب آورتر از همه مـوارد فـوق     
اين است که صاحبان عمده سهام اين 
کارخانه نهادهايي هستند که با پـول    
کارگران بنا شـده انـد و مـتـعـلـق بـه                
کارگران ايران مي باشند. اين نهادها  
شامل شستا و وزارت تـعـاون سـابـق       
است به عبارت ديگر در حال حـاضـر   
يکي از عمده ترين سـهـامـداران ايـن       
کارخانه خود وزارت کـار اسـت. بـه             
همين دليل نيز هست که وزارت کـار    
در همدستي با مدير عامل کارخـانـه   

آزار دهنده و شکنجه   به شکل بسيار
گونه اي از سه روز پيـش بـارهـا ايـن         
کارگران را به پـاي هـيـجـان دريـافـت           
حداقلي از مطالبـاتشـان بـرده و بـاز           

بـار اول روز پـنـجـم            گردانده اسـت.       
آبانماه مدير عامل کارخانه با حضور 
در تجمـع ايـن کـارگـران در مـقـابـل                
مجلس وعده يک فقره چک دو هـفـتـه      

و پشـت ورقـه راي          اي را به آنان داد 
ــار                  ــالف اداره ک ــت ــل اخ ــات ح ــي ه
شهرستان قـروه بـا دسـت خـط خـود              
متعهد به اجراي کليه آراي صادره در 
اين راي شد و اين مسئله بارقه اميـد  
لقمه ناني را در چشم کارگـران فـوالد     
زاگرس روشن کرد. اما نه تنها چکـي  
داده نشد بلکه نامبرده بـا هـمـکـاري       
مجلسيان از درب پشـتـي مـجـلـس            
بيـرون رفـت و خـود را از دسـتـرس                  
کــارگــران خــارج کــرد. بــدنــبــال ايــن            
وضعيت کارگران به ستوه آمده فـوالد  
زاگرس تـجـمـع خـود را بـه مـقـابـل                   
وزارت کار در خيابان آزادي کشاندند 
و بعد از ظهر ديروز با حضـور مـديـر      
عــامــل کــارخــانــه و نــمــايــنــده هــاي          
کارگران و مسئولين وزات کار توافق 

ديشـب مـبـلـغ          ٢٤ تـا سـاعـت         شد 
ششصد ميليون تومان از مـعـوقـات      
اين کارگـران بـه حسـاب آنـان واريـز              
شود و فيلم انـجـام چـنـيـن کـاري از               
سوي مسئولين وزارت کار در مقابل 
چشمان کارگران با دادان ناهار ماهي 
در نــاهــار خــوري ســازمــان تــامــيــن          
اجتماعي به آنان چنان ماهرانه بـازي    
شد که کـارگـران از خـوشـحـالـي در               
پوست خود نمي گنجيدند، غوغـائـي   
به پا شده بود. آنان در مـحـيـط گـرم           
ــن                ــي ــام ــان ت ــازم ــوري س ــار خ ــاه ن

اجتماعي و شکمي که پس از دو روز   
حضور در تهران و راستـش بـيـشـتـر،        
ماهها گرسنگي کشيدن، سيـر کـرده     
بودند تلفن پشت تـلـفـن بـه خـانـواده             
ــد کــه پــول              هــايشــان زنــگ مــيــزدن
گرفتيم. اما با گذشت ساعتي به آنان 
اعالم کردند مدير عامل گفتـه اسـت     
حقوق کارگران شاغل در کارخانه نيـز  
مي بايد از مـحـل هـمـيـن شـشـصـد             
مــيــلــيــون تــومــان پــرداخــت شــود.           
کارگران بشدت خشمگين شدنـد امـا     
هيجان گرفتن پـول بـاالخـره آنـان را             
قانع به پذيـرش ايـن مسـئلـه کـرد و              

درصد از کـل پـول بـه             ١٠ مقرر شد 
حساب کارگران شاغل در کـارخـانـه        

 واريز شود.
 

با فرارسيدن ساعات آخر شـب و      
عدم واريز پول به حسابهاي کارگـران،  
آنان مردد و مبهـوت سـر بـر بـالـيـن             

صـبـح امـروز         ٨ گذاشتند و ساعـت    
عازم محل وزارت کـار شـدنـد. بـار              
ديـــگـــر در مـــقـــابـــل وزارت کـــار              
خوشحالي سرا پاي وجود کارگران را   
در بر گرفت، اعالم شد چکهـا صـادر     
شده اسـت و قـراراسـت تـا سـاعـتـي                
ديــگــر پــول بــه حســاب آنــان واريــز             

 ١٠ اما با فرا رسيدن سـاعـت      شود.  
صبح اعالم کردند که مي بايد بخـش  
ديگري از پول نيز به حساب سازمـان  
تامين اجتماعي واريز شود تا بـيـمـه      
هـاي کـارگــران بـرقــرار گـردد. هــمــه              
ــه               کــارگــران يــکــدســت و مــتــحــد ب
اعتراض پرداختند و اعالم کردند اين 
مســئلــه طــبــق تــوافــق مــربــوط بــه            
کارفرماست و مـا اجـازه نـمـيـدهـيـم            
ريالي ديگر از اين پول برداشت شـود    
اما بـار ديـگـر آنـان قـانـع شـدنـد و                     
خوشحال و هيجان زده از ايـنـکـه تـا         
دقايـقـي ديـگـر پـول دسـت شـان را                  
ميگيرد در کـنـار ديـوارهـاي وزارت         
کار نشستند. تا اينجا مبلغ ششصـد   

مـيـلـيـون تـومـان            ٥٠٥ بـه     ميليون 
کاهش پـيـدا کـرده بـود بـا ايـنـحـال                   
کارگران بسيار خوشـحـال و هـيـجـان          
زده بودند. اما باز هم خبر بد ديگـري   
در راه بود. حوالي ظهر اعالم شد پول 
به حساب شرکت واريز شده اما مدير 
عــامــل کــارخــانــه بــخــشــي از آن را            
برداشت کـرده اسـت و فـقـط مـبـلـغ                

بـاقـي مـانـده        ميليون تـومـان      ٤٨٠ 
است. بار ديگر کارگران خشمگينانـه   
به پا خواستند و طنين شعارهايشـان  
در مقابل وزارت کار توجـه مـردم را       
بـه خـود جـلـب کــرد. امـا هـمـچــون                   
دفعات قبل کارگـران مسـئلـه پـيـش          

آمــده را بــه جــان خــريــدنــد و بــراي                
سـاعـت      ٢٤ چندمين بار در کمتر از 

خوشحال و راضي از اينکه که هميـن  
االن پول به حسابشان واريز مـيـشـود      
در گوشه اي مشـغـول خـوش و بـش             

 شدند.
آيا اين پايان راه بود و همـه چـيـز      
تمام شده و کارگران مي توانستند بـا    
حداقلي از پول به آغوش خانواده هاي 
چشم انتطار خود در شهرسـتـان قـروه      
باز گردند؟ نه!! چنيـن نشـد. حـوالـي            

به کارگران اعالم شد پـول   ١٦ ساعت 
به حساب مسدود شده شرکـت واريـز     
گرديده و امکان انتقال آن بـه حسـاب     
کارگران وجود ندارد. در ايـن لـحـظـه        
هر کسـي در مـقـابـل ايـن کـارگـران                
ظاهر ميشد آماده تکه پاره کـردنـش     
بودند. آنان با وجودي مملو از خشـم       

شــعــار "وزيــر ســرمــايــه          و انــزجــار      
شرمت باد شرمت باد" را فـريـاد      دار

کشــيــدنــد و در ادامــه شــعــار هــاي            
ديگري از قبـيـل وزيـر سـرمـايـه دار             

وزيـر بـي اقـتـدار،            -استعفا استعفـا 
نوکر سرمايه دار را سـر دادنـد و در           
فاصله کوتاهي در محاصره نيروهاي 
انتظامي قرار گـرفـتـنـد، امـا کـوتـاه            
نيامدند و در دل ايـن مـحـاصـره بـا              

قدرت بيشتري به شـعـار دادن ادامـه        
دادند. اين محاصره براي کوتاه آمدن  
ــد و                 ــع نشـ ــر واقـ ــوثـ ــران مـ کـــارگـ

اين نيروها از دور و بر آنان به  بتدريج 
داخل وزارت کار رفتند و بي تفـاوتـي   
بــه اعــتــراضــات کــارگــران از ســوي           
مســئــولــيــن وزارت کــار بــر فضــاي           
اعتراضي در مقابل وزارت کار حاکم 
شد. اما آنان دست بردار نبودند و در  

) که در حال پايان  ٢٥/١٨ ساعتي( 
اين چـنـد خـط نـوشـتـه هسـتـم آنـان                  
هــمــچــنــان در مــقــابــل وزارت کــار            
هستند و به نمـايـنـده هـاي کـارگـران           
اعالم شده اسـت تـا دقـايـقـي ديـگـر              
مبلغ سه ماه از حقوق معوقه بـعـالوه   

ــدود     ــان         ٢٥٠ ح ــوم ــزارت ــي   ه ــل ع
الحساب به کارگران پرداخت خـواهـد   

 شد.
آيا چنين اتفاقي خواهد افـتـاد و     
شکنجه و آزار کارگران فوالد زاگـرس  
از سوي مسئولين وزارت کار و مدير 
ــان خــواهــد              ــاي ــه پ عــامــل کــارخــان

 گرفت؟؟!!
جعفر عظيم زاده عضو هيات 

 –مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ١٣٩٢ هفتم آبانماه 

 

  به شکنجه و آزار کارگران فوالد زاگرس پايان دهيد
 مختصري از تاريخ ...

 

 و مادر.
ديـمـاه سـال         ۲۸ بدينترتيب  

براي مردم سنندج روز بسيـار   ۶۵ 
تلخي بود. آن روز را مـي شـد بـا         

، ۵۸ نوروز خونين سنندج در سال 
ــدج در           ۲۴ جــنــگ      ــن روزه ســن

و ديگر تهاجمات  ۵۹ ارديبهشت 
هوايي رژيم اسالمي به کردسـتـان   
مقايسه کرد. حمله به کـردسـتـان       
تـوســط حـکــومــت تـازه بــقــدرت          
رسيده اسالمي و جـنـگ ايـران و        
عراق از ابتدا تا نوشيدن جام زهـر  
توسـط خـمـيـنـي، بـرکـتـي بـراي                
جنايتکاران اسالمي بـود کـه بـر          
بستر آن در تالش بـراي تـثـبـيـت          
پايه هاي ضد انـقـالب اسـالمـي         
بــودنــد. حــمــالت هــواپــيــمــاهــاي       

نقطه شهر سنـنـدج    ۱۳ عراقي در 
از جـملـه ايـن          صورت گرفته بود.
هاي مسـکـونـي     مناطق  آپارتمان

مــيــدان شــهــرداري، خــيــابـــان             
فلسطين، چهارباغ، پـيـرمـحـمـد،        
خيابان انقالب، اکباتان و مـيـدان   

بنا به آمـارهـايـي کـه       لشکر بود.  

نـفـر از        ۲۲۰ بعدا منـتـشـر شـد         
مردم شهر سنندج در جريـان ايـن     
حمله هوايي جان خود را از دسـت  
دادند. همين آمار تعداد زخميهـا   

نـفـر اعـالم کـرده            ۲۰۰ را حدود   
بود. عالوه بر اين خسارات زيادي 
به خـانـه و کـاشـانـه مـردم شـهـر                 
سنندج وارد شده بود. يادم هست  
وقتيکه شب هنـگـام هـمـه افـراد          
واحد شهر به منزلـي در حـاشـيـه         
شهر براي ديدار و تسـلـيـت رفـتـه        
بوديم، زن خانواده که بـرادرش را      
در جريان اين بـمـبـاران از دسـت           
ــا شــيــون و زاري و                  ــود ب داده ب
صورت چـنـگ زده و خـون آلـود             
بطرف ما آمـد و مـا هـم دور او              
حلقه زده او را در آغوش گرفتيم و 
لحظاتي گريستيم و او را دلـداري    
داديم. بعد از ايـنـکـه کـمـي آرام             
گرفت صورت همه ما را بوسيد و 
گفت ديگر آرام شدم با آمدنتان به 
اينجا اصال احسـاس نـمـي کـنـم            

 برادرم کشته شده است. 
 ادامه دارد
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 ۳ از صفحه 

سـالم و درود       اقبال مـرادي:    
خدمت شما من اقـبـال مـرادي پـدر           
زنداني سياسـي مـحـکـوم بـه اعـدام             

  زانيار مرادي هستم
 

 : بلـه صـداي گـرم         کيوان جاويد
خـوشـحـال          شما را شنـاخـتـم خـيـلـي        

هستم که توانستيد تماس بگيـريـد و     
به شما درود ميفرستم براي اين هـمـه   

شـمـا    قدرت و استقامـت و تـحـمـل           
تحملي که همسر شما و خانواده شمـا  

شـنـويـد       دارند براي اينکه هر روز مي
خـواهـد عـزيـزان        که اين حکومت مي

شما را اعدام کنند واقعاً دست شـمـا     
ميفشارم اما دوست دارم   را به گرمي

خودتان صحبت کنـيـد هـر طـور کـه            
دوست داريد پيام بدهيد تقاضا کنيد 

از مـردم    و بخواهيد از جامعه جهاني
در ايران و کردسـتـان ايـن تـريـبـون و             
تــلــويــزيــون در خــدمــت شــمــا اســت          

 بفرماييد
 

بله من قبل از هـر    اقبال مرادي: 
چيز سالم و درود دارم خـدمـت تـمـام       
انسانهاي آزاد انديش و آزاديخـواهـان   

که   و ملت شريف ايران و تمام کساني
در رابــطــه بــا آزادي مــردم خــود بــه             
مبارزه برخاستند آخرين وزيت زانيـار  
اين است که متاسفانـه بـا تـوجـه بـه            

  هـا و يـا بـعـضـي            وضعيتي که رسانه
فکر مـيـکـردنـد بـا            جريانات خاصي

آمدن حسن روحاني و مسـالـه آزادي       

چند نـفـر اصـالحـاتـي در کشـور بـه                
مـتـاسـفـانـه ديـديـم و             آيد     وجود مي

گزارشات آنها هم هر روز به دستـمـان   
ها بيشتر شده  رسد که شمار اعدام مي

است و اين جاي تأسـف دارد آخـريـن        
وضـعـيـت زانـيـار و لـقـمـان بـه ايــن                    

روز است  ۱۲ صورت است که حدوداً 
که از طرف اداره اطـالعـات اسـتـان           

کـه امـام           کردستان و خانواده شاکـي 
جمعه وقت مـريـوان اسـت در صـدد             
جابجايي و تـدارک اعـدام زانـيـار و                
لقمان هستند در اين رابطه امروز هـم  
که خبر ناگوارتري شنيـديـم و آن هـم          

اهللا گلپري پور به سـلـول      انتقال حبيب
انفرادي يا سلول مرگ اسـت کـه اون         
هم از سرنـوشـتـش خـبـري در دسـت             
نيست ما هم در رابـطـه بـا زانـيـار و            
  لقمان بسيار نگـرانـيـم و از تـمـامـي            

هـاي     نهـاد   المللي تمامي مجامع بين
هـاي     ها و نـهـاد     حقوق بشري سازمان

مدني خواستـاريـم کـه در رابـطـه بـا               
وضعيت زانيار و لقمان و حبيـب اهللا    

تـفـاوت      گلپري پور و بقيه زندانيان بي
تفـاوتـي در      نباشند چونکه هرگونه بي

رابطه با وضيعت اين زندانـيـان مـهـر       
تائيد است بر جنايت بيشتر جمهوري 
اسالمي در رابطه با اين عزيزاني کـه    

 در بند هستند
 

شما چطور مـطـلـع    کيوان جاويد:
شديد که قرار است زانيار و لقمان بـه    

 سلول انفرادي منتقل شوند؟

 
 

من از طـريـق يـک        اقبال مرادي: 
منبع موثقي که در داخل ايران به ما 
خبرهايي در رابطه با وضعيت زانيـار  
و لقمان ميدهد آگاه شديم و بـيـشـتـر       
خبرهايي که به ما داده شـده مـوثـق          
بوده و اين بار هم متاسفانه اين خـبـر   
را به ما دادند و به مـا گـفـت کـه در           
رابطه با وضـعـيـت زانـيـار و لـقـمـان               

تفاوت نباشيد و به ايـن زودي در         بي
 تدارک اعدام آنها هستند

 
  : بلـه شـمـا پـس          کيوان جاويـد

خودتان در تماس با زانيار و لـقـمـان        
همسر شـمـا يـا مـادر             نيستيد يعني

 لقمان در تماس نيستند با آنها
 
 

نه متاسفانه بـيـش   اقبال مرادي: 
سال است که زانيار و لـقـمـان در      ۵ از 

زندان هستند من کـه در کـردسـتـان           
کنم متـاسـفـانـه مـا         مي  عراق زندگي

نتوانستيم با زانيار و لقمان مالقاتـي  
داشته باشيم و خانواده لقمان هم فکر 

بار مالقاتهايي کوتاه بـا او    ۲ کنم  مي
داشتند که يک بـار هـم مـالقـات بـه            

با بيحرمتـي و      زانيار داده بودند ولي
پرخاشگري بـا مـالقـات کـنـنـدگـان               

    برخورد کرده بودند
 
 

در کردستان فضـا    کيوان جاويد: 
بينيد اين خبر امروز در    را چطور مي

دنيا پخش شده و ما هم آن را پـخـش     
کرديم کميته بين المللي عليـه اعـدام     
پخش کرد مينا احـدي بـر روي ايـن            

کند شما انتظـارتـان    موضوع کار مي
به خصوص از مـردم کـردسـتـان کـه              

کـردنـد و           زانيار و لقمان آنجا زندگي
 بزرگ شدند شما انتظارتان چيست؟

 
 

من نه فـقـط بـراي        اقبال مرادي: 
  زانيار و لقمان بـلـکـه بـراي تـمـامـي             
زندانيان و يا براي فشاري که از طرف 

مـردم وارد          رژيم بر جوانان و تمامـي 
ميشود نگران هستم فقط درخواستـم  
از مردم اين است که با تـجـمـعـات و       

ــراض  ــن               اعــت ــه اي ــي ــود عــل هــاي خ
سياستهاي غلط رژيم اقدام کـنـنـد و        

هـاي     حمايت از زندانـيـان و خـانـواده        
امـيـد    زندانيان برخيزند چونکه چشم 

ــن                  ــه مــردم اســت و اي ــان ب ــي ــدان زن
مهمترين انتظاري است که زنداني از 
مردم دارد چون من خودم سـالـهـا در      
زنــدان بــودم و مســالــه ومــوقــعــيــت          

  کنم زندانيان را درک مي

 
کـنـيـد       جا شما فکر مـي    تا همين

هـا انـتـظـار             مردم ايران و غير ايراني
شما را به عنوان يک خانواده زنـدانـي     

تفـاوت   سياسي برآورده کرده اند يا بي
ــا از                      ــد آي ــودن ــال ب ــع ــد يــا ف ــودن ب

هسـتـيـد          عکسالعمل مـردم راضـي      
 نسبت به اين مساله؟

هـاي     من از هـمـه مـردم و نـهـاد           
حقوق بشـري سـازمـانـهـايـي کـه در                
رابطه با وضعيت زندانـيـان سـيـاسـي        

کـنـم و        زحمت کشيدنـد تشـکـر مـي        
آخرين پيام زانيار هـم فـکـر کـنـم در            

ها منتشر شده بوده ايـن اسـت        رسانه
گـويـد مـن جـان خـود را و                   کـه مـي    

ماندنم را مديون مـردمـم مـيـدانـم و          
ــن               ــراضـــات ايـ ــتـ ــن اعـ ــا ايـ ــعـ واقـ

هـا کـارسـاز بـوده و فـکـر                نارضايتي
کنم که با اعتراضاتي که صـورت   مي

نشيني مـوقـتـي       گرفته رژيم يک عقب
در رابطه با وضـعـيـت      کرده است ولي

که براي زانيار و لقمـان پـيـش        کنوني
آماده وضعيت يک مقدار خطرنـاکـتـر    

از       اسـت بـخـاطـر ايـنــکـه در يـکـي                
رژيم به مساله اعدام   سايتهاي رسمي

کردن مزدور محلي خودشـان بـه نـام        
نفر از جـوانـان      ۳۰۰ هيوا که بيش از 

کردستان را کشته بود اعتراف کردند 
اين زنجيـره تـرورهـا        که عامل اصلي

که در کردستان صورت گـرفـتـه خـود       
هيوا و باندش بوده اند که او را اعدام 

کردم کـه بـا        کردند من ابتدا فکر مي
اين وضعيت زانيار و لقمان آزاد و يـا    

تجديد نظـري در حـکـم اعـدام آنـهـا               
گيـرد بـا ايـن وجـود کـه               صورت مي

مسـئـول وزارت اطـالعـات بـه جــرم              
هيـوا اعـتـراف کـردنـد و هـمـه ايـن                   

از عـمـلـکـرد         زنجيره ترورها را ناشي
هيوا دانستـنـد کـه الـبـتـه هـيـوا بـه                  

يي نميتوانست اين اقـدامـات را      تنها
  انجام بدهد

در پشـت    کنم که کساني فکر مي
پرده بودند و حاال هم به خاطر مساله 
گريز از اين موقعيتي که درگير شـده    
اند در رابطه بـا پـرونـده هـيـوا فـکـر                

کنم که زانيار و لقمان در معـرض   مي
مردم شجاع   خطر هستند و از تمامي

خـواهـم کـه در رابـطـه بـا                  و آگاه مي
تـفـاوت      وضعيت زانيار و لـقـمـان بـي      

 نباشند
 

مـمـنـون          خـيـلـي   کيوان جاويد: 
واقعا زحمت کشيديد بازهم ميگويـم  
شما در رابطه با فرزند خود صـحـبـت    

کنيد و من به ايـن اسـتـقـامـت و           مي
کـنـم واقـعـا          پايداري شما افتخار مي

 است  کار مشکلي  خيلي
 
 

مـن هـم از هـمـه            اقبال مرادي: 
دوسـتـانـتـان تشـکـر               شما و تمـامـي  

کنم که اين فرصت را در اخـتـيـار       مي
من گذاشتيد که بتوانم در رابـطـه بـا        
زانيار و لقمان و حبـيـب اهللا گـلـپـري          

 .  پور اطالع رساني کنم

*** 

 مصاحبه کيوان جاويد با  
 اقبال مرادي  پدر زانيار مرادي درباره  

 خطر اعدام زانيار و لقمان مرادي  

 

 

آخرين جلسه محاکمه "مسـعـود و      
خسرو کردپور" در مهاباد برگزار و  
قاضي دادگاه پايان رسـيـدگـي بـه         

در اين جلسـه    پرونده را اعالم کرد. 
قاضي دادگاه رژيـم اتـهـام خسـرو           
کردپور را "مـحـاربـه و اجـمـاع و               
تباني از طريق ارتـبـاط مـؤثـر بـا            
عناصر مخالف نـظـام و انـتـشـار            
اخبار مناطق کردنشين و مديريت 
آژانس خـبـري مـوکـريـان" عـنـوان             
کرد. همچنين مسعود کردپور نيز  
به "اجتماع و تباني عليه نـظـام از        
طريق مصاحبه و ارتباط با رسانـه  

 هاي بيگانه" متهم شده است.
 

به گزارش آژانس خـبـررسـانـي       
مـاه   کُردپا، روز گذشته، چهارم آبان

يک متـهـم خـريـد و فـروش مـواد               

زاده"    مخدر به نام "جـازي درويـش     
ايـن زن از       .در اروميه اعـدام شـد      

کـانـي" از         اهالـي روسـتـاي "کـالن         
يـک   .توابـع تـرگـور ارومـيـه اسـت            

منبع مطلع از داخل زندان مرکزي 
اروميه ضمن تأييـد ايـن خـبـر بـه            
آژانس کُردپا گفت: سال گذشته دو  
تن از فـرزنـدان جـازي دسـتـگـيـر                
شدند که پسـرش در زنـدان اعـدام          
گرديد که اين امـر مـوجـب فشـار         
روحي و رواني بر دخـتـرش شـد و          

قـلـبـي          وي نيز بعدها بر اثر سکته
 ٣ پيشتر نيـز      .در زندان درگذشت

زن در اروميه و يک تـن ديـگـر در          
با اسـتـنـاد     .کرمانشاه اعدام شدند

به مرکز آمـار کُـردپـا، از ابـتـداي            
زن در ايران  ٩ پاييز امسال تاکنون 

 .اند اعدام شده

 نگاه هفته ...
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بمباران شهر سنندج از سوي 
 هواپيماهاي عراقي

بـود. در        ۶۵ اواخر ديـمـاه سـال        
اطراف گريـزه، خـانـه هـايـي در يـک               
مجموعه و بـطـور پـراکـنـده تـوسـط                
صاحبان آن احـداث شـده بـود. ايـن                
منازل نه شکل روستا را داشت و نـه      
تک خانه باغ بود. بعضا از سه تـا ده       
منزل و يا بيشتر را شامل ميشد کـه    
بعضا پراکنده و دور از هم بـودنـد. از      
آنجا که در اطراف گريزه مجتمع ها و 
شرکتهاي خصوصي و يا دولتي قـرار  
داشت، کارگراني که در اين شرکـتـهـا    
کار مي کردنـد در هـمـان اطـراف و             
براي نزديکي بـا مـحـل کـار، خـانـه               
هايشان را بنا کرده بودند و در آنـجـا     
زندگي مي کردند. شب قبل به يـکـي    
از اين مـنـازل آمـده بـوديـم و قصـد               
داشتيم بعد از تـاريـک شـدن هـوا بـه            

 ۴ روستاي قار برويم. ساعت حـوالـي     
عصر بود ضمن استراحت، رفـقـا هـر      
کــدام مشــغــول جــمــع و جــور کــردن            
وسايل بودند و من با صـاحـب خـانـه       
که کارگر يکي از مـجـتـمـع هـا بـود             
سرگرم گفتگو بودم. نـاگـهـان صـداي        
مهيبي مـنـطـقـه را بشـدت لـرزانـد.              
صدا بحدي قدرتمند بود که احسـاس    
کردم محل اختفاي ما را پـيـدا کـرده      
اند و دارنـد اطـراف آنـرا بـا تـوپ و                
خمپاره مي کوبند. براي يـک لـحـظـه          
احســاس کــردم در مــحــاصــره قــرار           
گرفته ايم و خـارج شـدن از آن وضـع            
بسيار سخت خـواهـد بـود. بـه رفـقـا              
گفتـم سـريـع آمـاده شـونـد بـايـد در                   
نهايت هـوشـيـاري از ايـنـجـا خـارج                
شويم. سريع خودمان را آماده کرديم.  
هنوز براي خـروج از مـنـزل تصـمـيـم             
نگرفته بودم که همچنان ايـن صـداي     
مهيب بتناوب ادامه داشت. لـحـظـه       
اي از پنـجـره اتـاق  بـيـرون را نـگـاه                  
کرديم امـا آثـاري از حضـور نـيـروي              
نظامي رژيم يا توپ و تـانـگ در آن         
اطراف مشاهده نمي شد. تنها چيزي  
که به ذهنم رسيد اين بود که احتـمـال   
شايد در اطراف مـحـل اخـتـفـاي مـا           
برنامه مانور نظامي نيـروهـاي رژيـم      
باشد. اهالي منزل متحير و وحشـت     

زده در قسمتي از منزل جـاي گـرفـتـه       
بودند. لحظات پر اصظرابي بود. بعد   
از چند لحظه و تکرار همان صـداهـا،   
متوجه حضورچند هواپيما بر آسـمـان   
شهر سنندج شـديـم کـه بسـرعـت از              
باالي محل استقـرار مـا گـذشـتـنـد.           
اينها هواپيماهاي عراقي بودند که به 
شهر سنندج حمله کرده و نـقـاطـي از        

 شهر را بمباران کرده بودند. 
 

حـملــه هــواپـيــمــاهــا ضــربــتــي و         
کوبنده بود. بـمـبـاران هـا شـايـد در                
فاصله زماني ده الي پـانـزده دقـيـقـه          
اتفاق افتاد. صاحب خانه و خـانـواده      
اش که بسيار ترسيده بودند بـتـدريـج      
آرام شدند. بعد از آرام شـدن اوضـاع          
سريعا با رفقا جلسه اي گـرفـتـم و در        
مورد ادامه فعاليتهايمان و همچنين 
اوضاع و شرايط پـيـش آمـده جـديـد            
صحبت کردم. به رفقا گفـتـم مـوقـتـا         
ادامه فعاليتها و طـرحـهـايـي را کـه            
مي بايست رويـش کـار مـي کـرديـم            
بايد مـعـلـق بـمـانـد و در وضـعـيـت                  
کنوني بايد تا آنجا که برايمان ممکن 
و مقدور است و بـا در نـظـر گـرفـتـن             
حفاظت از امنيت خودمان به کـمـک     
مردم صدمه ديده بـرويـم و اخـبـار و           
رويدادها را سريـعـا از طـريـق راديـو            
کومه له به اطـالع مـردم بـرسـانـيـم.             
مشکل ما اين بود که نمي شد خـود    
را به خطر انداخت و در يـک پـوشـش        
عادي همگي افـراد واحـد بـه مـيـان            
مردم برويـم و از نـزديـک اوضـاع را               
جويا شويم. به رفقا گفتـم تـا دو سـه           
روزي به قه ره يان برويد و سعي کنيـد  
توسط کسانيکه در منزلشان خواهي 
بود کسب خبر کـنـيـد و مـن هـم بـه               
تنهايي بـه داخـل شـهـر مـي روم و                   
اخبار و گزارشات اين واقعه را لحظـه  
به لحظه برايتان مـي فـرسـتـم کـه از            
طريق بي سيم براي راديـو کـومـه لـه           

 بفرستيد. 
 

طبق معمول تنها کلت کـمـري و     
دو خشاب را بـرداشـتـم و بـا کـمـک                 
صاحب خانه به داخل شهر رفتم. رفقا 
نيز بعد از رفتن من به سوي قه ره يان 
حرکت کـردنـد. تـعـدادي از افـراد و                 
خانواده هايي که از نزديکان کومه له 
بودند و همکاري هايشان با واحد در   
سطح برجسته اي بود، کـلـيـد مـنـزل          
خودشان را از قبـل در اخـتـيـار مـن            
گذاشته بـودنـد کـه اگـر مـامـوريـت                
داخل شهر داشتم با موشکل مـواجـه   

نشوم. اين طرح را از قـبـل سـازمـان          
داده بودم.  تقريبا يکدسته کـلـيـد بـه        

منزل در اخـتـيـارم     ۱۵ تعداد بيش از 
داشتم. با وارد شدن به شهر به يـکـي      
از اين منازل رفـتـم. بـعـد از مسـقـر              
شدن کارهايي را که مي بـايسـت در       
رابطه با قضيه بمباران در داخل شهـر  
انجام مي دادم بـراي صـاحـب خـانـه            
توضيح دادم. از طريق تماس تلـفـنـي     
با افراد معيني در داخل شهر تـمـاس   
برقرار کـردم کـه از تـعـداد کشـتـه و                 
زخمـيـهـا و مـنـاطـق بـمـبـاران شـده                   
اطالعات دقيق کسب کنند و تا قبل 
از اينکه رژيم بـه دادن اطـالعـات و            
گزارشات در دستگاه دروغ پـراکـنـي        
اش بر بستر بـرکـات جـنـگ ايـران و            
عراق بپردازد، تالش اين بود اخبار و 
گزارشات واقعي و درست را سـريـعـا      
از طريق راديو کومه لـه در اخـتـيـار           
افــکــار عــمــومــي و مــردم شــهــر و              

 روستاهاي کردستان قرار دهيم.
 

فرداي روز بمباران اولـيـن کـاري        
که کردم اين بود که يکي از فـعـالـيـن     
با تجربه را به نزد خودم فرا خـوانـدم.     
اين شخص موتورسکلـيـت داشـت و        
ازش خواستم مرا بر ترک موتور سوار 
کرده و به تمام نقاطي که بمباران شده 
بود ببرد. حوالي تاريک شدن هـوا بـه      
کـــمـــک آن فـــرد و اســـتـــفـــاده از                   
موتورسيکليت او اکثر نقاطي که در   
سطح شهر بـمـبـاران شـده بـود را از                
نزديک ديـدم. بـعـد از مـراجـعـت بـه                 
منزلي که در آنجا مسـتـقـر بـودم از           
طريق افراد ديگري که بهشـان راحـت     
دسترسي داشتم درخواسـت کـردم بـه        
تمام  نقاط بمباران شده رفته و آمـار      
تــعــداد کشــتــه و زخــمــي هــا را تــا               
جاييکه ممکن است گردآوري کرده و 

 به دست من برسانند. 
سـاعـت و        ۲۴ در مدت کمتر از 

بــا کــمــک و هــمــکــاري فــعــالــيــن و              
کسانيکه شخصا آنها را مي شناختم 
و حاضر به انجام هر نـوع هـمـکـاري         
بودند، گزارش دقيقي گردآوري کـردم    
ــان                       ــراي رفــقــا در قــه ره ي ــرا ب و آن
فرستادم که براي راديو مخابره کنند. 
در حاليکه بـعـد از چـنـد روز هـنـوز               
نهـادهـاي حـکـومـت قـادر بـه دادن                
گزارشي از چند و چون اين فـاجـعـه و      
قرار دادن اخبار آن در اخـتـيـار مـردم       
نشده بودند، انعکاس اين گـزارش از      
راديو کومه له براي حتي خـود مـردم     
تعجب برانگيز بود که چگـونـه راديـو      

کومه له اين خبر و گزارشات دقيق را 
با اين سرعت کسب و منعکس کـرده  
است. تکميل گـزارشـات و مـخـابـره           
کردن آن براي راديو کومه له تقريبا به 
امري هر روزه تبديل شده بود. بمـدت   
بيش از يـک هـفـتـه کـامـال بـر روي                  
مســئلــه بــمــبــاران شــهــر ســنــنــدج و          
مسايل مربوط بـه آن تـمـرکـز کـرده              
بوديم. واحد شهر با تمام توان بر روي  
اين  فاجعـه انسـانـي فـوکـوس کـرده             
بود. ارسـال گـزارش هـر روزه، آمـار              
کشته و زخميها، تخمين زدن مـيـزان     
خسارات وارده و اقدامات ديگري از   
ايـن دسـت بـدون هـمـکـاري شـبـکــه                 
وسيعي از افراد و جمعها غير ممکن 

 بود. 
 

شرايط در داخل شهر بـگـونـه اي      
بود که مي شد به بعضي از خـانـواده     
هايي که عزيـزانـي را از دسـت داده            
بودند سر زد و بـا آنـان ديـدار کـرد.               
ماندن در داخل شهر را تمديد کردم و 
تصميم گـرفـتـم شـخـصـا بـراي ابـراز               
همدردي به نزد خانواده هايي که مـي  
شناختم و مشکلي از نظـر امـنـيـتـي        
براي من ويا آنـان ايـجـاد نـمـي کـرد             
بروم. کساني که عزيزانشان را در اين  
بمـبـاران از دسـت داده بـودنـد و از                  
طرفي قبـال از حضـور مـن و واحـد               
شهر اطالع داشتند برايم پيـغـام مـي      
فرستادند که به ديدارشان بروم. رفتـن   
من براي ديدار بـا بـازمـانـدگـان ايـن           
فاجعه چه بـه مـثـابـه شـخـص و چـه                
بـعــنــوان نــمـايــنــده کــومـه لــه در آن               
لحظات دردناک، مرهـمـي بـر غـم و           
اندوه آنان بـود. از زبـان تـعـدادي از                
بازماندگان و خانواده ها شنـيـدم کـه      
مي گفتند: "با ديدن تو و ايـنـکـه بـه           
ما سر زدي درد ناشـي از درگـذشـت        
عزيانمان کمتر شده است". اين گفـتـه     
ها حقيقتي غيـر قـابـل انـکـار درش            
نهفته بود. علت آن هـم ايـن بـود کـه            
کومه له و افراد آن در آن ايام  در دل       
مــردم مــتــنــفــر و مــنــزجــر از رژيــم             

 اسالمي عميقا جا داشتند.
 

هر بار بعد از تاريک شدن هوا بـه    
نــزد خــانــواده هــايــي کــه مــرا مــي              
شناختند مي رفـتـم و لـحـظـاتـي در             
کنارشان مي ماندم. در حين رفـت و     
برگشت نيز تعدادي از جوانان مـحـل     
که از افراد قابل اتکا بوده و در دوران 
فعاليت واحد با مـا هـمـکـاري مـي            
کردند بـدون ايـنـکـه کسـي مـتـوجـه               
حضور آنان شود، بعنوان نـگـهـبـان و       
محافظ در بيرون از مـنـزل و داخـل            

کوچه مـي ايسـتـادنـد کـه اگـر چـيـز                 
مشکوکي مشاهـده کـردنـد سـريـعـا           
دست بکار شده و من را مطلع کنند. 
در مواردي افـراد غـريـبـه هـم بـراي               
تسليت گفتن به آن منازلي که من در 
آنــجــا بــودم مــراجــعــه مــي کــردنــد.           
معموال از لباس روستايـي اسـتـفـاده       
ميکردم و همان دستمال دور سـر کـه     
به آن "رشتي" مي گويند بـه دور سـر         
مي بستم و حـواشـي آنـرا کـه بـهـش             
"گلنگ" مي گوينـد عـمـدا بصـورت           
ناشيانه اي بر روي بخشي از صـورتـم   
قرار ميدادم و بـراي مـهـمـانـان تـازه             
وارد شناخته شده نبودم. بـه مـحـض         
اينکه شخص غريبه از مـنـزل خـارج        
ميشد موقتا دستمال سر را بـر مـي       
داشـتـم و فـقـط کـاله گـردي کـه بــه                    
آن"تقيله" مي گفتند بر سـر داشـتـم .         
خالصه به ايـن شـکـل تـا آنـجـا کـه                  
ممکن بود به ديدار خانواده هايي که 
عزيزانشان را از دست داده بودند سـر  
مي زدم. در جريان همين بمـبـاران از      
افراد و يا نـزديـکـان و دوسـتـداران و            
فعالين کومه له نيز کساني جان خود 
را از دست دادنـد. بـطـور مشـخـص             
يکي از فعاليـن بـاسـابـقـه و پـرشـور              
کومه له که يکي از جسورتريـن زنـان     
بود و فعاليتها و تالشهاي بسيـار بـا     
ارزشي در رابطه با کـومـه لـه انـجـام          
داده بود در جريان اين بـمـبـاران جـان       
خود را از دست داد. عـالوه بـر ايـن،         
چند خانواده ديگر از نزديکان کـومـه     
لـه عـزيــزانشـان را از دسـت دادنــد.               
همسر، فرزند، خواهر، برادر و يا پـدر  
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 ۱ از صفحه
بسيار مضطرب و نگران هستند، در   
يک پيام کوتاه از رجايي شهر خواهان 
اقدامات گسـتـرده عـلـيـه اعـدامـهـا             

 شدند. 
حکومت اسالمي ايـران در روز        

فعال سيـاسـي را در        ۱۸ اکتبر ،  ۲۶ 
يک روز اعدام کرد، نـگـرانـي ايـن دو         
جوان از اجـراي فـوري حـکـم اعـدام                
خودشـان صـد چـنـدان  شـده اسـت.                 
زانيار با صدايي گرفته و مضـطـرب       
پيام داد و گـفـت: بـايـد فـورا کـاري                
کرد،هر کس در هـر جـاي جـهـان کـه            
ميتواند اعتراض کند، نـگـذاريـد بـا         
آرزوهايمان به زير خاک برويم. فوريت  
موضوع بايد بـاعـث شـود کـه هـمـه             
نهادها و کسانيکه تـا کـنـون مـا را             
زنده نگه داشـتـه انـد، کـمـک کـنـنـد                 
حکومت از اعدام زندانيان سياسي و   
همه مـحـکـومـيـن بـه اعـدام دسـت                 
بردارد. توقـف اعـدامـهـا کـار شـمـا               

 مردم و معترضين به اعدام است! 
خبر سفر امام جمعه مـريـوان بـه        
تهران و درخواست اجراي حکم اعـدام  
زانيار و لقمان مرادي، در سلول هـاي  
رجايي شهر با سرعت منتشر شـده و    
اين دو جوان را در چند قدمي اجـراي    
حکم اعدام قرار گرفـتـه انـد. آخـريـن           
خبر از مريوان اينست که امام جمعـه  
به تهران رفتـه و سـپـس بـه مـريـوان               
بازگشته است. پدر لقـمـان مـرادي و         
چند نفر از مردم مريوان بـه ديـدن او         
رفته و خواهان گرفتن خبر شـده انـد،       
طبق خبري که به کميته بين الـمـلـلـي     
عليه اعدام رسيده است، رفتـار امـام     
جمعه با اين هيئت و بـا پـدر لـقـمـان          
نامحترمانه بوده و امام جمعه به آنها 
گفته است که به تهران نرفته و فـقـط       
در سنندج در مورد مـوضـوع اعـدام        
زانيار و لقمان با مقامات حـکـومـت    

 اسالمي مذاکره است. 
پخش خبر احتمـال اعـدام فـوري        
زانيار ولقمان در دنيـا بـا مـوجـي از           
اعتراض روبرو شده اسـت. سـازمـان         
عفو بين الملل با صدور بيانيه اي در 
روز  دوشنبه خواهان توقف اين حکـم  

 شد. 
حسيبه حـاج صـحـراوي مـعـاون          
مديـر بـخـش خـاورمـيـانـه و شـمـال                  
افريقاي سازمان عفو بين الـمـلـل در        

 ۲۸ بيانيه اي رسمي در روز دوشنبـه    
اکتبر هشدار داد که زانيار و لـقـمـان        

مرادي در خطر اجـراي فـوري حـکـم         
اعــدام هســتــنــد، ايــن ســازمــان از           
جمهوري اسالمي ا يران خواسـت کـه     
حکم اعدام زانيار و لقمان مـرادي را      

 فورا متوقف کند. . 
 

اعتراضات به حکم اعدام زانيار و 
 لقمان مرادي  

با پخش خبر احتمال اجراي حکم 
زانيـار و لـقـمـان مـرادي مـوجـي از                  
ــتــراضــات در خــارج کشــور و                 اع
همچنين کردستان عراق شـروع شـده       
است. پدر زانيار در مصـاحـبـه هـاي        
مــتــعــددي بــا رســانــه هــا از مــردم              
درخواست ميکند کـه کـمـک کـنـنـد             
فرزند دلبندشان و هـم پـرونـده اي او            

 لقمان مرادي اعدام نشوند. 
طبق اخباري که به کمـيـتـه بـيـن        
الملي عليه اعـدام رسـيـده اسـت در             
حلبچه و پنجوين در روز سـه شـنـبـه         
ميتينگ هاي اعتراضي عليه حـکـم     
اعدام زانيار و لقمان برپا شـده اسـت.     

 ۰ ٣ در سليمانيه امروز چهار شـنـبـه        
قـرار اسـت در مـيـدان            ٣ ۲۰۱ اکتبر 

رزگاري يک ميتينگ اعـتـراضـي بـه       
دعوت تشکلهايـي از  جـوانـان ايـن             
شهر برگزار شود. همچنـيـن خـبـر از          
برگزاري مـيـتـيـنـگ اعـتـراضـي در               
اربيـل بـه دسـت مـا رسـيـده اسـت.                   
مـيـتــيـنــگـهــاي اعــتـراضــي نــيـز در             
شهرهاي کردستـان تـرکـيـه فـراخـوان           

 داده شده است. 
ــادهــا و                 در خــارج کشــور نــه
سازمانـهـاي مـتـعـدد عـلـيـه اعـدام                
فــراخــوان بــه بــرگــزاري مــيــتــيــنــگ          
ــيــه مــوج گســتــرده            اعــتــراضــي عــل
اعــدامــهــا  داده انــد. در کــانــادا و               
فرانسه و اسکـانـديـنـاوي و آلـمـان و             
دانمارک فراخـوانـهـايـي بـه بـرگـزاري            
اعتراضات عـلـيـه اعـدام داده شـده               

 است. 
مريوان بـايـد بـه احـکـام اعـدام                
 زانيار و لقمان مرادي اعتراض کند! 

زانيار و لـقـمـان مـرادي هـر دو                
خواهان اعـتـراض يـکـپـارچـه مـردم              
مريوان و بويژه جوانان ايـن شـهـر بـه           
اين حکـم ظـالـمـانـه هسـتـنـد. آنـهـا                  
ميگويند هر حـرکـت اعـتـراضـي در          
مريوان ميتواند تـاثـيـر بسـزايـي در            

 نجات جان ما داشته باشد. 
خبر از مريوان ميرسد کـه مـردم     
در صدد  تجمع کردن در مقابل خانـه  
امام جمعه هستند و بـررسـي هـايـي         
براي اعتراضي هـمـگـانـي و بسـتـن             

مغازه ها و اعتصاب در اعتراض بـه    
زمينه سازي رژيم براي اجـراي حـکـم      
اعدام زانيار و لقمان مـرادي در ايـن         

 شهر در جريان است . 
کميته بين المللي عليه اعـدام از    
همگان دعوت مـيـکـنـد کـه فـورا و             
متحدانه به احـکـام اعـدام زانـيـار و            
لقمان اعـتـراض کـنـنـد. مـا نـبـايـد                   
بگذاريم حکومت جنايتکار اسالمـي  
اين دو جوان و جـوانـان بـيـشـتـري را           
قرباني کند.  ما خواهان آزادي فوري  

 زانيار ولقمان مرادي هستيم. 
کميته بين المللي عليه اعـدام از    
همگان دعوت ميـکـنـد بـهـر طـريـق            
ممکن به کـمـپـيـن نـجـات زانـيـار و               
لقمان مرادي کمک کنـنـد. نـگـذاريـد         

اين دو جوان با آرزوهـايشـان بـه زيـر           
خاک بروند. اين وظيفـه تـک تـک مـا            
است که به احـکـام ظـالـمـانـه اعـدام              

 اعتراض کنيم!  
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ٣ ۲۰۱ اکتبر  ۰ ٣ 
 

 

ــراض                ــت ــه روز اع ــال س ــب ــدن ب
متحدانه کارگران فـوالد زاگـرس در       

شب گذشـتـه    ١٠ تهران، آنان ساعت 
موفق شدند با ايستادگي قـاطـعـانـه     
در مقابل تمامي سـنـاريـوهـاي آزار       
دهنده و با به زانـو در آوردن مـديـر          
عامل کارخانه و مسئولـيـن وزارت     
کــار، بــا دريــافــت بـــخــشــي از                   

عازم شـهـرسـتـان قـروه         معوقاتشان 
 شوند.

بنـا بـر گـزارشـهـاي رسـيـده بـه                 
اتحاديه آزاد کارگران ايـران بـدنـبـال         
ــاي             ــنـــاريـــوهـ ــه روز سـ اجـــراي سـ

و موثر واقع نشدن استفاده  مختلف 
از نيـروهـاي انـتـظـامـي بـه عـنـوان                
آخرين حربه بر عليه کـارگـران فـوالد      
زاگرس، مسئـولـيـن وزارت کـار از           

روز گـذشـتــه يــک بــي            ١٧ سـاعـت     
تفاوتي محضي را نسبت به حضـور    
اعتراضي اين کـارگـران در مـقـابـل          
وزارت کار در پيـش گـرفـتـنـد و در            
حالي کـه ايـن وزارتـخـانـه در حـال                 

بـود و        خـالـي شـدن از کـارمـنـدان            
مامورين انتظامي آن مي خواستند 
دربها را قفل کنند کارگران به داخـل  
محوطه وزارت کار هجوم آوردنـد و      
اعالم کردند مطلقا از اينجـا تـکـان      

 نخواهيم خورد.
بنا بر اين گـزارش بـدنـبـال ايـن            
وضعيت يکي از مسئـولـيـن وزارت      
کار با حضور در جمع کارگران اعالم 
کرد تا يک ربع ديگر کـارتـان انـجـام       
ميشود و اين مسئله نزديک بـه سـه       

به درازا کشيد اما کـارگـران    ساعت 

عليرغم سرماي شديد در حالـي کـه     
خواست شان نـيـز بـراي حضـور در             
مسجد وزارت کـار بـر آورده نشـد،            

در مـحـوطـه      همچنان به ايستادگي
ــد و                ــه ادامــه دادن ــخــان ــن وزارت اي
قاطعانه اعالم کردند محـل را تـرک       
نخواهند. در پي اين ايسـتـادگـي از       
ــوالد            ســوي کــارگــران مــعــتــرض ف

شب به آنان اعالم  ٨ زاگرس، ساعت 
ــه                      ــز بـ ــال واريـ ــول در حـ ــد پـ شـ
حسـابــهـايشــان اســت و آنــان را بــه             

 مسجد وزارت کار هدايت کردند.
مدير عـامـل فـوالد زاگـرس و             
مسئولين وزارت کار پس از سه روز 
فريب و آزار کارگران فـوالد زاگـرس       
در برابر عزم و اراده اين کارگـران بـه     
زانو در آمـده بـودنـد و سـه مـاه از                

هـزار     ٢٥٠ حقوق مـعـوقـه بـعـالوه            
تومان علي الحساب را بـه حسـاب       
کارگران واريز کرده بودنـد. مـنـيـري        
مشاور و مدير حـوزه وزارتـي وزيـر          
کار با حضور در مـيـان کـارگـران و           

 ١٠     اعالم اين خبر تا حدود ساعت
شب براي کارگران صـحـبـت کـرد و           
کارگران نيز حرفهـايشـان را بسـيـار         
قاطعانه زدند. يکي از نماينده هـاي   
کارگران در ميان صحبتهاي منيري 
که تالش ميکرد چهره اي بـخـشـنـده     
بر خود بگيرد خطاب بـه وي اعـالم         
کرد: جناب منيري رسم بر اين است  
که وقتي ما کـارگـران بـه حـق مـان            
دست پيدا ميکنيم و چنيـن جـلـسـه       
اي تشکيل ميـشـود از مسـئـولـيـن           
تشکر و قدرداني ميکنيم امـا مـن       

ميگويم شما ما را سه روز شکنـجـه   
و آزار داديد شما همه تان از باال تـا    
پايـيـن درغـگـو هسـتـيـد و...، در                   
ادامه ايـن جـلـسـه يـکـي ديـگـر از                 
کارگـران نـيـز ضـمـن پـرداخـتـن بـه                  
وضعيت شان مسئله افزايـش فـوري     
حداقل مزد را بـه مـيـان کشـيـد و                
اعالم کرد ما کارگران فوالد زاگرس 
خواهان افزايش حداقل مزد هستـيـم   
و خواهان انعکاس آن در وزارت کـار  
شد. بنا بـر گـزارشـهـاي رسـيـده بـه                 
اتحاديه آزاد کارگران ايـران در ايـن         
جلسه ساير کارگران نيز قاطـعـانـه و      
بدون ذره اي تخفيف حرفهـايشـان را     
زدنــد و حــوالــي ســاعــت ده شــب               

 پيروزمندانه عازم شهر قروه شدند.
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـا         
ابراز مسرت از مـوفـقـيـت کـارگـران         
فـــوالد زاگـــرس در ســـه روز رو                  

آنان با دسيسـه هـاي مـديـر           درويي
عامل و وزرات کـار و بـا درود بـر              
عــزم و اراده آنـــان و مـــحـــکـــوم                 

آزار اين کارگران، به آنـدسـتـه        کردن
از نيروهاي شريف انتظامـي کـه در       
مقـابـل مـجـلـس و وزارت کـار بـا                  
ــدردي و                 ــمـ ــالم هـ ــران اعـ ــارگـ کـ
همبستگي ميکردند صميمانه درود 

و خواهان تحـقـق فـوري       مي فرستد 
تمامي آرا صادره از مراجع قـانـونـي    
در خصوص خـواسـتـهـاي کـارگـران           

 فوالد زاگرس مي باشد.
 

 –اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ١٣٩٢ هشتم آبانماه 
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