
 
  جمعی از کارگران خباز در شهر سقز را الگو قرار دهيمعتراضا

 
 

 علی خدری
 

اند که امروز شهر سقز طی يک اطالعيه خبر دادهارگران شجاع و شرافتمند خبازی در از کبخشی   آوريل١٦دوشنبه  

 آرام يک تجمع محمود صالحی  اعتراض به دستگيری در " ت تعاونی خبازان شهرستان سقزشرک "مقابل  در٢٠٠٧

اند که صفاتی  ياد کرده" وزفداکار و دلس"سرشناس کارگری به عنوان رهبر آنها ازمحمود، اين رهبر. اند کردهبرگزار

 به اطالعيه آمده است نيروهای انتظامی و لباس شخصيها اين تجمع آرام را در کهطبق آنچه. بجا و سنجيده استبسيار

 زيادی از تعدادی "سرکوبگرانه  اين اقدام  نتيجه  اطالعيه در  مفادبنا به. ميدهند قرار هجوم  موردوحشيانه  طرزی 

 انبوهی در گردهمائی  که جمعيت  ميدهند  اين جمله نشان. ميگردند دستگير" دهها نفر "زخمی ميشوند و  "کارگران

حمالت مقابل  درگذارند و  را بی جواب نمی بگران حمالت سرکو رسيده کارگران  طبق اطالعات . اند شرکت داشته

. فعاالنه از خود دفاع ميکنندنيروهای انتظامی و لباس شخصی  

 تصميم  علنیيک نشستکارگران در١٣٨٦ فروردين ٢٦ آوريل برابربا ١٥روزطبق اطالعاتی که به من رسيده در

.  کنندبه اين شکل به دستگيری وی اعتراضود يک تجمع اعتراضی ترتيب دهند ومحممقابل محل کار که درميگيرند

فعالين ميکنند، اما خود برگزاری گردهمائی يروهای اطالعاتی به محض اطالع ازماجرا شروع به تهديد کارگران ون

.اعتراضی نشان ميدهد که آن تهديدها بدون اثر بوده است  

، زندگی مسايل سراسری مربوط به شرايط کارشجاعانه دربا دخالت روشنگرانه ووا. سراسری استک رهبريمحمود

 و  خانه کارگرضد کارگری خائنانه وافشای چهرهدرنه الاو فعا. به اين موقعيت دست يافته استو سياسی طبقه کارگر

از  دست زد و "شورای عالی کار "نه ادار  سرمايه نقش   به افشای فاکت  و  ارائه جدول باکوشيد؛ شوراهای اسالمی

 امنيتی ايجاد شده   دفاع کرد؛ او با شجاعت بسيار از سدان ايرانکارگر  برای کل  دستمزد عادالنه  يک حداقل تعيين

 بی حقوقی سياسی، ناامنی شغلی، بيکاریگذشت واز" های آزاد کارگری اتحاديهفدراسيون بين المللی "پيرامون هيئت

 برای عليه اين بی حقوقيهامبارزات موجوداز ايران و نيزعليه کارگران ميليونی، دستمزدهای ناچيز ومصائب بيشمار

مراسمهای اول ماه مه شرکت رگزاری شوراهای ب ها و کميته سازمان دادن   چندين سال در برای ا سخن گفت؛ اوآنه

، اين در شهر سقز و حوادث متعاقب آن)  شمسی١٣٨٣ (٢٠٠٤ اول ماه  مستقلبا هدايت تالش برای برگزاریکرد و

ی ايجاد کميته هماهنگی برا" و سالنها به قلب شهرها کشاند؛ او با شرکت فعال در سازمان دادن کوههامراسمها را از

که سر  عت بخشيد؛ اينها کارگری سر الش برای ايجاد تشکلهای موقعيت سخنگوی آن به تو تداوم فعاليت در" تشکل

که مردم چنان و مورد اطمينان ساخته رهبری امينمحمود است از او" نه و فداکارانهدلسوزا"فعاليتهای  بخشی ازخط

.ها حتی برای حل مشکالت روزانه خود به او مراجعه ميکردند و خانواده  

محل کارش دستگير کنند و مورد د که نميتوانند چنين رهبری را درسقز ميدانستناربدستان اطالعاتی و انتظامی شهرک

  شجاعانه و اعتراضی تجـمع.ريب او را بازداشت کردندتوسل به فهمين جهت با به . اعتراض و يورش قرار نگيرند

کارگران و فعاالن کارگری در شهر سقز نشان داد که ترس کاربدستان مرتجع اطالعاتی و امنيتی واقعی بوده امروز 



 و ميزان محبوبيت محمود، اين مظهر برگزاری مراسم اول ماه مه در دل شهرها و سخنگوی  اما آنها از عمق. است

 تعاونی خبازان   امروز کارگران در مقابل شرکت تجـمع اعتراضی.  بی خبرند،"ه هماهنگی برای ايجاد تشکلکميت"

دستگير کليه که محمود را آزاد کند وسازدچار نا رايک سلسله اعتراضات سراسری گردد تا رژيمسقزميتواند آغازگر

 و ١٣٨٣گران، نهادها و تشکلهای کارگری در سال  مبارزات کار.را تبرئه نمايد) ٢٠٠٤ (١٣٨٣شدگان اول ماه مه 

بايد طعم . را به رژيم تحميل کرد فضاحت باری  مه شکست  سالهای متعاقب آن در دفاع از دستگير شدگان اول ماه 

. تلخ يک شکست ديگر را به کاربدستان اين حکومت جهل و سرکوبگری چشاند  

 

 علی خدری
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