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 برخورد خشونت آميز در روز جهانی کارگر با کارگران در سنندج
 

ش وشماه هشتادارديبهشت يازدهم                                                                                 کيواندخت قهاری      
 
 

  ٨۵تجمع کارگران در برابر مجلس در سال  
  
  جهانی کارگر،روز ،) يازدهم ارديبهشت (ل ماه مه اوروزدر

 سنندجاداره کار برابر های آنان در خانواده و کارگران تجمع

 در آن ميان. با خشونت ماموران امنيتی و انتظامی مواجه شد

   .چند نفر از فعاالن حقوق کارگری را دستگير کردند

   پرريس ريسندگی شرکت  اخراجی  بهزاد سهرابی، کارگر

 کردستان در تجمع در کارگری حقوق  فعاالن  از و سنندج 

ايی در اين رابطه کارگران حضور داشته و به پرسشهکردستان در تجمع امروزدر فعاالن حقوق کارگریازوسنندج 

  .پاسخ گفته است

های آنها در سنندج تجمعی داشتند و اين تجمع با خشونت  آقای سهرابی، مطلع شديم که امروز کارگران و خانواده

کنندگان چه تعداد بودند و کجا جمع  تجمع. اين تجمع توضيحی بدهيدلطفا برای ما در مورد . ماموران دولت مواجه شد

  شده بودند؟

کميته "و " اتحاديه سراسری کارگران بيکار استان کردستان"بينی شده که از طرف تشکلها به اسم  طبق برنامه پيش

بر اساس روال گذشته و سنتی که و جمعی از فعاالن و کارگران شهر سنندج " هماهنگی جهت ايجاد تشکل کارگری

در ايران هم هست برای برگزاری روز جهانی کارگر، در آخرين جلسه تصميم گرفته شد و محلی را در شهر سنندج 

 که قرار ١٠طبق همان فراخوان ساعت . تعيين کردند به اسم روابط کار که در منطقه چهارراه سفری سنندج است

 که ما در آنجا که تعيين کرده بوديم جمع شديم، ماموران ١٠وند، حدود يک ربع به بود کليه کارگران در آنجا جمع بش

به هر . زيادی از لباس شخصی و پليس و نيروهای امنيتی آنجا آمده بودند، قبل از اينکه کارگران بتوانند جمع شوند

ما پالکاردهايی . کردند کارگر جلوی روابط کار تجمع ۵٠٠ تا ۴٠٠حدود . حال ما توانستيم از آن صف رد شويم

و چند شعار ديگر " قيد و شرط محمود صالحی هستيم ما خواستار آزادی بی"، "کارگران جهان متحد شويد"مبنی بر 

پيش از آن که به ما . پليسها آمدند و پالکاردها را از دست ما درآوردند، اما با مقاومت کارگران مواجه شدند. داشتيم

پس از آن، پليس و نيروهای لباس شخصی آمدند و . که از پيش تنظيم شده بود قرائت کرديمای را  حمله کنند، قطعنامه

  .ای کردند اما کارگران در آنجا دفاع جانانه. خواستند ما را متفرق کنند می

  



 

  اند؟ چه عده را دستگير کرده

 نفر دستگير ١۵ تا ١٠ال گويند که ک ام، منتهی هنوز کامل نيست، می آوری کرده طبق آخرين اطالعاتی که من جمع

ای که به من داده شده، يکی محمد کنانواز، ثالث گويليان که مکانيک است، صديق کريمی از اعضای  اسامی. اند شده

چند نفر دانشجو هم . اتحاديه کارگران اخراجی بيکار است و اقبال لطيفی از کارگران اخراجی نساجی کردستان است

منتهی اين . اند گرفتند، گويا آنها را هم دستگير کرده د به اينجا و عکس و فيلم هم میکه گويا از شهرستان آمده بودن

 درصد، طبق آخرين اخباری که به من رسيده است، در حفاظت ٩٠اينها هم به احتمال . چهار اسم را ما فعال داريم

اند يا  ه که اينها را دستگير کردهشان نرسيد اطالعات نيروی انتظامی هستند و تا بحال هم هيچگونه خبری به خانواده

هايشان   تا راجع به دستگيری بچه  اند جلوی همان مقری که در خيابان شامان سنندج است هايشان رفته خانواده. نه

   . سوال کنند

  اند؟ خواست کارگران چه بوده؟ امروز چه خواستهايی را بيان کرده

دوم اينکه خواست ايجاد . اساس اين بود که امروز که روز جهانی کارگر است، بايد بتوانيم اين روز را برگزار کنيم

قيد و  آزادی بی. تشکلهای کارگری مستقل بوده که چند سالی است در دستور کار فعالين در ايران قرار گرفته است

ای اعتراضی زنان، دانشجويان و معلمان و خواست آزادی شرط محمود صالحی بوده، پشتيبانی کردن از کليه حرکته

در ضمن . اند  کليه فعالين معترض که در چند ماه گذشته در حرکتهای اعتراضی معلمان دستگير شده قيد و شرط بی

اند که يکی از کارگران اخراجی  االن با موبايل من تماس گرفتند و گفتند که آقای ابوبکر فتنی را هم دستگير کرده

ای داريم از کسانی که برگزارکننده مراسم بوده و دستگير  بدين ترتيب ما اسامی. نساجی شينبافت در سنندج است

  .اند شده

  مراسم به چه طريق به پايان رسيد؟

يکی از دوستان را که . کردم تا آنها را از زير حمله درآورم گرفتند، من هم تقال می ها را می در دقايق آخر که بچه

   دقيقه٨ يا ٧دانم که پس از  فقط می. يدم، اسپری کوچکی را که در جيبشان بود روی سر و صورت من پاشيدندکش می

. ای تا به من کمک کنند  مردم مرا کشيده بودند توی خانه ما در محله ديگری آمده بوديم، نزديک همان خيابان سفری،

محمود صالحی آزاد بايد "ری و ميدان آزادی با شعار مسير بين سف. از همان مسير آمده بودند توی خيابان سفری

تا اين لحظه که من با . را آمدند و يگان ويژه آمده و کال همه را متفرق کرد" زندان سياسی آزاد بايد گردد"، "گردد

اند و هر گونه  در نقاط حساس شهر سنندج نيروهای امنيتی ايستاده)  به وقت آلمان١۴ساعت (زنم  شما حرف می

  .کنند ع بشود را متفرق میتجم

   که بخواهيد بگوييد؟ چيز خاص ديگری هست. آقای سهرابی بسيار سپاسگزارم از وقتی که در اختيار ما قرار دايد

در اين روز کارگران راحت به ميادين و شهرها . روز جهانی کارگر در سراسر دنيا تبديل به سنت طبقاتی شده است

کنند و پرچم طبقاتی خود را برای بيان خواستشان بلند  آيند و تظاهرات می آيند، از مراکز کارگری می و خيابانها می

  متاسفانه در ايران بخاطر برگزاری چنين روزی که حتی. کند کنند و پليس از آنها حمايت هم می می



 

من از فعالين و محافل . ر کنيمگذارند ما چنين مراسمی را برگزا اسم تعطيلی آمده، نمی  در خود قانون کار هم به

تواند و اجازه  خواهم که اين را انعکاس خبری بدهند که چرا طبقه کارگر در ايران نمی کارگری خارج از ايران می

. خواهد برگزار کند  روز کار کردن پشت دستگاههای توليدی، اين روز را آن طور که خود می٣۶۵دهند بعد از  نمی

 که به اين مسئله انعکاس خبری بدهند که آيا طبقه کارگر در  نهای حقوق بشر تقاضا دارماز محافل کارگری و سازما

ايران حق ندارد يک روز را در سال داشته باشد و بتواند مطالبات خودش را در حالتی آرام، نه به صورت اغتشاش 

راتی کامال آرام داشتيم و تقاضا هم از ما تظاه. کنند که به اغتشاش کشيده بشود آيند، وادار می اينها که می. بيان کند

اين حق طبيعی هر کارگری است که بتواند روز خودش را به هر طريقی . اما آنها به ما اجازه ندادند. ايشان کرديم

خواهد برگزار کند، ولی متاسفانه اين روز هنوز برای ما قابل اجرا نيست و برگزارکنندگان اين مراسم با  که می

شوند که نمونه بارز آن آقای محمود صالحی است که به ايشان به  و اخراج و اين مسائل روبرو میتهديد و زندان 

  .اند  يک سال حکم داده١٣٨٣خاطر مراسم سال 
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