
 
 سايت کارگری افق روشن

                                                            www.ofros.com 
 

 خچه مبارزات کارگران خباز سقز،يتار
  ی با محمود صالحیيا در مصاحبه

  
 ماه هشتاد و پنجآذرچهارم                         قسمت اول ودوم                                            یليق اسماعيصد

  
  
 در یبش کارگر از رهبران جنیکي، ی محمود صالحی  که من با آقایتلفن  است از مصاحبهیيا ن نوشته برگرفتهيا

 ی تداوم سنتهای، تالش برا" کارگران خباز سقزیکايسند"ن اثر سازمان دادن دوباره يدر ا. ام ران، به عمل آوردهيا

. شودي می حاصله بررسیز درسهاي اول ماه مه  و نی، بزرگداشت مراسمها" کاگران سقزیانجمن صنف"آن در قالب 

ور شروع کردم؛نطين پرسشم را اين اهداف اوليبا توجه به ا  

 
ل شد؟   ي تشکی کارگران خباز شهرستان سقز در چه سالیکايــ  سند  

ن ي از موسسیکي. س  شدي تاس١٣٤٨ل سال ي و اوا١٣٤٧اواخر سال  بود، که دری محصول دوران ستمشاهکاي سند-

ق ساواک ي، از طریرارگن کي فعالیري دستگ  بعد، با موجیچند. ام بودي ابوبکر خوشپیکا در آنزمان آقاي سندیاصل

 ی و چگونگکاي نحوه عملکرد سند در رابطه با  ی و مکتوب یخي سند تار چيه نکه يبا توجه به ا. ن رفتيبکا از ي سند

 یمورد با آقان يکنم درايم ـشنـهـاديپـوردار بودم،  برخـینييست و من هــم در آنــزمان از سن پايدست نل آن دريتشک

.ديام  صحبت کنيابوبکر خوشپ  

 
  صورت گرفت؟یخيکا در چه تاري دوباره  سندی سازمانده-
همزمان . افتاد  دست مردم  بهز  سقـــــ ی شهربان  کهی شب همان قأ ي دقیعني، ١٣٥٧ بهمن سال ٢٤ غروب روز -

 یهمچون آقا یکارگرن يچند تن از فعال. د، به ساواک حمله کردنديرسيکارگران خباز که تعدادشان به شصت نفر م

) رحمان آخکند  (ی و رحمان محــمد )شاطر حامد  (یمي، حامد کر)محمود آخکند (یام، محمود محمديابوبکر خوشپ

 ین کامل حکومت پهلوده شديبرچـــــکا تالش کردند و سرانجام آنرا درهمان روزي سندیايجهت احــــــــاالنه درفعـــ

ز  خباز سقــــــکــــارگران یکاي سندی و مرکـــز اصل گاهينزمان پامرکز ســــــاواک سقـــــز در آ. انداختنـــدبه کار 

 شهر ی انقالب اسالمی دادسرایاسيان سي بند زندان  و بعدأ درآمد  تصرف سپاه پاســــــــــداران به ما شد که  بعد  از

 بود و آن هــم سالن  ک سالني  قبال ن بندهايکه چهار بند دارد، ا)  بودمی آنجا زندانی مدتیمن خودم برا( سقـــز شد 

. خبازان شهرستان سقز بودیکايسـنـد  

 
  درست شد و عملکرد آن چه بود؟ یکا به چه منظوريسند -



 ی خود را برایرو و انرژي طبقه کارگر است که تمام نیکيم دو طبقه وجود دارد يري را در نظر بگیيا  هر جامعه-

 یجوامع مختلف نسبت و تناسب خاصن دو طبقه درياختالف ا. دار است هي طبقه سرمایگريفروشد و ديزنده ماندن م

کارگران . شونديستثمار ما کوچک، بدون استثنا کارگران اي، چه بزرگ باشد یبه عنوان مثال در هر محل کار. دارد

ساعات دستمزد،توانستند به کمبود يجه نمچويکا به هي سندیاياحآنها قبل از. ستندي نی مستثنین امرکليخباز سقزهم ازا

ان ي بالفاصله کارفرما چرا؟ چون. و خواهان بهبود آنها گردند ط کارشان اعتراض کنندي کار و مشکالت محیطوالن

رگران ن راستا و دردفاع ازحقوق کيدراکا يسند.  نداشتندیتيحماچگونه چتريکأل کارگران ه. کردنديآنها را اخراج م

.درست شد  

  
  بود؟یتيکا در چه موقعي کردستان، سندیحمله اول دولت به شهرها ازــ بعد ازانقالب ومخصوصأ قبل

  خود را  که شامل دوبرابر شدن دستمزد و کاهش ساعات یها ما خواسته. ميک مبارزه موفق داشتي ٥٧ــ ما در اسفند 

ر يرگيا خمير وابر ک کارگي که در آنزمان دستمزد اد دارميقا به يم، دقيابالغ کرد ها نانواخانه کار بود، به صاحبان

م در دفتر ي نفر بود٣٦ما کارگران خباز که حدودا .  تومان بود٦٠ک شاطر يو دستمزد   تومان بود٣٠نانواخانه 

م يان ابالغ کردين  به کارفرمايم وهمچنيم و اعتصاب کرديخود، که آالن سپاه پاسداران در آن مستقر است، جمع شد

گر به ي دیيا ها و عده  از صاحب نانواخانهیيا در آنزمان عده. دمان دوبرابر نشودم تا دستمزييآ یکه ما فردا سر کار نم

بألخره آنها به پادگان رفتند و از ما . ميج گرفتيشان را به هيدهايدمان کردند، ما تهديان تهدي از کارفرمایندگينما

ان به آنها گفته بودند که آنها در  نبود، در پادگی دولتیروهايچون در آنزمان شهر هنوز در کنترل ن. ت کردنديشکا

کا يرا به سند  رفتند و اویش دکتر شاکريان به ناچار پيشوند، کارفرمايکنند و وارد شهر نميکا دخالت نميکار سند

 یما هم کامأل رو. ا شدي به دفتر ما آمد و ماجرا را جوی نصف شب بودکه دکتر شاکر٢قا ساعت يآوردند، دق

مه کنند و دستمزدمان را دوبرابر کنند و يد ما را بيم که بايح دادي توضی دکتر شاکریو برام يستادي خودایها خواسته

 ما، گفت که او یها دن خواستهي پس از شنیدکتر شاکر.  ما بودندی اصلیها نها خواستهيا. ساعت کار را کاهش دهند 

. استی ما کامأل برحق و اصولیها کند و استدالل کرد که خواستهيهم از ما دفاع م  

 
ان آمده بود؟ينده کارفرماي به عنوان نمای دکتر شاکر-  
. نده آنها نبودينده کارفرماها، نماي با نفوذ شهر آمده بود، نه به عنوان نمایتهاي از شخصیکيشان به عنوان ير اي نخ-

 یانيد به نفع آنها پادرميا رفته  تا شیش دکتر شاکريبه ناچار پ را نداشتند که ساپورتشان کند، ینکه کسيل اينها به دليا

 به ما حق داد ی دکتر شاکریوقت. مانندي نان میو فردا مردم ب  گفته بودند که کارگران اعتصاب کردهیکند، آنها به و

، یم با شاديدان بوديروز ميرفتند و ما که پي ما را پذیها م نصف شب خواستهيو ن ان به ناچار در ساعت سهيکارفرما

کا در شهر ي بود که سندین گامين اوليا. ميگر به سر کارمان برگشتيک به همدي و گفتن تبرینيري، پخش شیکوبيپا

مه کنند، دستمـــــــــزدها را يان را موظف کردکه کارگران خباز را بيصف متشکل ما، کارفــرما. سقز برداشت

.ن ساعات کار راکاهش دهنديدوبرابر کنند و هم چن  

 
کا داشت؟ي بر سندیري کردستان و مخصوصا سقز، چه تا ثیــ حمله اول دولت به شهرها  



کا شدت گرفت، اگر چه اعتصاب ما در اسفند ماه سال پنجاه و هفت، يان با سندين مدت مخالفت کارفرمايــ در ا

رفتند ک گين را به فـال نيان اي افتاد، کارفــــــــــرمای دولتیروهـاينکه شهر به دست نيز بود اما بعد از ايت آميموفق

.ش دستمزد سر باز زدنديــــــــمه کردن کارگــــــــــــــــران و افزاي از آنها ازبیو بعض  

 
کردستان صورت گرفت؟ ازی دولتیروهايون رفتن دوباره نريب بعد ازیعني دوم دردوریيتهايــ چه فعال  

سازمان زپارک کودک سق را دریراتن بارتظاهي اولیا براکيسند، ١٣٥٨بهشت سال يارد١١اول ماه مه برابر با ــ در

 ی برگزاری که ما پارک کودک را برا١٣٨٣در سال ( شرکت کنندگان در سطح شهر همراه شد یيمايداد که با راهپ

 مراسم اول ماه مه، ما ی، همزمان با برگزار)ن تظاهرات بودياد و خاطره هميقأ به يم، دقيمراسم اول مه انتخاب کرد

ش دستمزد بود قبأل به يافزاگران خباز، کاهش ساعات کارومه کردن همه کاريامل بخود را که ش یها خواسته

بهرحال . ن تظاهرات شرکت کردندي در ایادين اقدام ما استقبال کردند و تعداد زيمردم از ا. ميان ابالغ کرديکارفرما

 ین کارگري فعالیان رفتند و براه ما را شروع کنند، آنها به پادگي علینيان توطئه چين حرکت باعث شد تا کارفرمايا

.ست هستنديکا کمونين سنديآنها گزارش کرده بودند که فعال. پرونده درست کردند  

، حمله به ی دولتیروهاين حمله نياول.  افتادی دولتیروهاينکه شهر به دست نيافت تا اين ما و آنها ادامه يکشمکش ب

م و در آنجا مشغول يده بود به شهر مهاباد مهاجرت کردي نفر رسما که تعدادمان به حدود چهل.  بودیيکارگران نانوا

.کا عمأل لغو شديب سندين ترتيرد و به ايدست بگکا را به دست ي سندی نبود که رهبریگر کسيم، ديبه کار شد  

 

ن انجمن را درست کردند و چگونه درست شد؟ي ایکرد چه کسان کارگران خباز شروع به کارین صنفــ بعدها انجم  

ن بود که ي در شهر مهاباد تمام تالش ما ایحت.  بودندیاسيت آن زمان، کارگران خباز اکثرا سيـ با توجه به وضعـ

م حزب ي به نفع کارگران بزنیم دست به اقداميخواستينکه ميدر آنجا به محض ا. ميتشکل خودمان را درست کن

اند که آشوب به پا  نها از سقز آمدهيگفت که اي مکرد وي می بافیه ما منفيشد و عليران مانع ميدمکرات کردستان ا

ک يم که يک روز مشغول صرف صبحانه بودي نمونه ما یبرا. بهرحال حزب دمکرات مانع کار ما شد. کنند

 مشغول به یچشم هر وقت: "ميشمرگ حزب دمکرات آمد و خواستار ده عدد نان شد، ما کارگران هم در جواب گفتيپ

چون تنور خاموش بود " ديه کني من نان تهین حاال برايد هميبا: " او گفت" . ميکنيماده مم، نان شما را آيکار شد

گر از همکارانش آمدند و ما کارگران ي همراه با ده نفر دیاو به مقر خود برگشت بعد از مدت. خواست او برآورد نشد

گر ي دیهايي که کارگران نانواید، وقتيچين خبر بالفاصله در شهر پيشمرگ بازداشت کردند، اين به پيرا به جرم توه

در مقر حزب به ما . ان در جلو درب مقر حزب دمکرات دست به تحصن زدنديدند همراه با کارفرماين خبر را شنيا

 حزب دمکرات یوقت. ميک به شش ساعت بازداشت بودين شد، ما را به داخل بازداشتگاه فرستادند و نزدي توهیليخ

، که مرکز "رامسر"ک قهوه خانه داشت به اسم يمهاباد . کرد، ناچارا ما را آزاد کردندتجمع کارگران را مشاهده 

د حزب يم، هر بار مورد تهديکردي غروب آنجا تجمع میهايکيما کارگران که اغلب نزد. تجمع کارگران خباز بود

....  کردند ویدن وصله مست بوي که از سقز به آنجا رفته بودند، مارک کمونیيم و به آنهاي گرفتیدمکرات قرار م

 ی به هر شکلیبورژواز. ستيست چيدانستند که کمونيست بودن جرم بود و مردم چون هنوز نميدر آن زمان کمون

ش آمده و يدر سقز با توجه به مشکالت پو اما .  کردی سرکوب ما استفاده میکه خود دوست داشت از آن کلمه برا



آباد سقز  مي درست کنند، در محله کریگريا تشکل ديا انجمن يکا يد که سندکا، کارگران مرتب در تالش بودنيلغو سند

و سه نفره با هم بحث و   دو نفرهیشدند و در جمعهايکه کارگران در آنجا جمع م" ژار هه" بود به اسم یيا خانه قهوه

د ينها را تهديانه اافت اما متاسفين بحثها گسترش يا. ل دهندي تشکیا انجمنيکا يکردند که چگونه سنديگفتگو م

ن بودند يما در صدد اي دایعوامل. ان بوديوه برخوردها در جرين شيدادند و ايکردند، اجازه نميکردند، سرکوب ميم

.١٣٧٣ شد تا سال یوه سپرين شيبه ا به کارگران بچسبانند، بهرحال زمان یکه مارک و آرم  

ات ي فعاالنه تالش کردند و هیيا ن سال عدهي بودم، در اشد که به سقز برگشتهيا سه سال مي من حدودا دو ٧٣در سال 

که آالن  (یميپور، عطا سل ی پور، محمد عبدیل وليخل. ل دادنديتشک کارگران خباز سقز را ی انجمن صنفسسۆم

طبق قانون هم  . اداره کار هم موافقت کرد. ل دادنديسس را تشکۆات مي بودند که  هینها کسانيا)   شهر استیشورا

من هم به . ل شديتشک" مسجد حضرت عمر"ن جلسه در يدا کنند، اوليتوانستند که خود را کانديسس مۆات ميء هاعضا

 از یکياش من  ی کرد، بعد از سخنرانیس اداره کار سخنرانيرئ. ن جلسه حضور داشتميعنوان شرکت کننده در ا

 ی همخوانید با منافع جنبش کارگريگوي م که اویيزهاين چي بودم که به سخنان او اعتراض کردم و گفتم، ایکسان

" اهيرهن سيپ" ین آقاي ایما حرفها: "نکه سخنان من تمام شد کارگران گفتنديبعد از ا. ان کردميل خود را بيندارد و بد

 از ی بود به شهر برگشته بودم عده معدودیا سه سالياز آنجا که من تازه دو ". (ميکنيدا ميم و او را کانديرا قبول دار

 به ین اعتراضات کسانيدر ح)  دا کردن من شدندين حال خواستار کانديشناختند و با اين در جلسه من را ميحاضر

 را به یتواند کسيجه او اظهار داشت که نميدر نت.  بوده استیاسي سی زندانیس اداره کار گفته بودند که فالنيرئ

 را قبول ندارند که از یز کسيراض کنان گفتند که آنها نکارگران اعت.  داردیاسيرد که سابقه سيدا بپذيعنوان کاند

ا چهل نفر از ي ی کرد، حدودا سی حرف خودش پافشاریس رويچون رئ.  نباشدیاسي خبر باشد و سیمسائل ب

دا يمن هم خودم را کاند. س اداره کار به ناچار قبول کرديرئ. کارگران به عنوان اعتراض سالن جلسه را ترک کردند

 که در آن مجمع انتخاب یدر ضمن اشخاص. ن راستا شروع کردميت خودم را در اين فعالي آوردم و اولیکردم و رأ

 پور و یره، محمد عبديئت مدي بعنوان هیني، جالل حسیمي زاده، عطا سلی محمد طال فتالر است يشدند به شرح ز

 ی علیعنوان اعضاان به ي حورید و های ، انور مکاریل شامحمديان اسماعي بعنوان بازرس و آقایمحمود صالح

.البدل انتخاب شدند  

   
د؟ياء کرديکا را احيا سندي بود ید در واقع انجمن صنفيــ آنچه که شما درست کرد  

م ي درست کنیم تا تشکلي استفاده کردین امکان قانوني آزاد است، ما هم از همیــ طبق قانون کار، زدن انجمن صنف

. مياء کرديکا را احين اعتبار و از نظر خود، سنديبه ا. مي باشد که داشتیکائيان سند همی سنتها و رزمندگیکه دارا

 ، ٨٠اد دارم که در مراسم اول ماه مه سال  يبه . خواننديکا ميمردم هم تشکلمان را به همان صورت گذشته سند

ود، باعث شد که اداره ن سري ایاجرا.  بودند به صحنه آمدند و سرود خواندند که بدون حجابی از دخترانیجمع

اداره کار به آنها گفته بود که ما . کا مراجعه کردندي شود و به اداره کار جهت پلمپ سندیکا شاکياطالعات از سند

م، اگر هم يا  ندادهی مجوز قانونیيکايچ سنديو ما به ه ميم تا آن را برابر قانون پلمپ کنيکا ندارياصأل در سقز سند

 در واقع انجمن را بنام یعنياند،   مرتکب نشدهیچ جرمين اشخاص به نام انجمن هيست ا ایمنظور شما انجمن صنف

.مي بردیکا را به کار مين کلمه سندي شناختـنــــــد و خود ما هــــم درمکالمات روز مره همیکا ميسنـد  



 
د؟ي را به عمل آوردی سخنگو شد و چه اقداماتین تشکل چه کسيــ بعد از زدن ا  

کا شد و من هم بازرس ير سندي دبینيم، اما جالل حسي نداشتی اصلیم سخنگوي تازه شروع به کار کرده بودــ چون ما

ن بود که نود و هشت درصد يم اي که انجام دادین کار مهمياول.  ميت خودمان را شروع کرديب فعالين ترتيشدم، به ا

شان يدهايگر شروع شد، تهدي دیرفرماها و جاها کایبعد از آن فشارها از سو. ميمه کرديکارگران خباز سقز را ب

ن فشارها يجه ايدر نت.  هم اضافه شدیتيد مقامات امني را اخراج کردند، تهدیيا ان عدهيکارفرما. مستمرا ادامه داشت

 یري دستگیدانم چرا و به چه علتي رعب و وحشت، نمین فضاي کردند، جالل هم در ای زندان١٣٧٤من را در سال 

در جلسه بر سر . ميک جلسه برگزار کردي که من از زندان آزاد شدم با کارگران یارگران نگفته بود، وقتمن را به ک

ان کردم و گفتم که جرم من ي کارگران بی خود را برایري شد، من هم علت دستگیکا پافشاريحق تشکل و حفظ سند

کا با شور و ي داشت و سندیر مثبتي تاثه کارگرانين جلسه در روحيا.  استیجاد تشکل کارگريدفاع از کارگر و ا

 ناچار شد شب از یني به ما فشار آوردند که جالل حسیچند روز بعد، به حد.  به کار خود ادامه دادیشتريشوق ب

من در . ميمان را ادامه داديتهاياب جالل فعاليرانه در غيگيگر همه کارها به عهده ما افتاد، ما هم پيشهر کوچ کند، د

 یوقت. ميش بردي جالل برگشت و با هم کارها را پ١٣٧٧سال . کا شدمير سندي که برگزار شد، دبیباتن انتخايدوم

ما با دادن سند آزاد . رمان کردنديکا دستگيت در سندي ندارد، به اتهام فعالیيشان کارايدهايدند که تهدي دیتيمقامات امن

 یيا  مستمـــــر عــدهیجه فشارهايدر نت. ــدان ماندم در زنــ٨٠ دوباره من را گرفتند و تا سال ٧٩در سال . ميشد

. بودیمي از آنها عطا سلیکي شدند که ینگراندچار   

 
...ا ي کارگر نانواخانه بود یميــ عطا سل  
 محافظه کار شد، او را یل فشارها کمياما به دل.  بودی صادق و خوبیليآدم خ.  کارگر نانواخانه بودیميــ عطا سل

" ا به قول مردم يو " انجمن"لين جهت پس از تشکي بود و به همیام که عطا انسان خوب شه گفتهيهممن . ترساندند

 هم یلي خوب انجام داد و خیليش را هم خيانصافا کارها. ميانتخاب کرد" کايسند"س ياو را به عنوان رئ" کايسند

 با رفتن به خانه ی احترام بود، ولی ما جایبرانده خانه کارگر شد ي بود و تا رفت و نمایدر آنزمان آدم مثبت. فعال بود

ستاد و با ما وارد ي ایکال جنبش کارگريف رادينده خانه کارگر، عمأل در برابر طي نقش به عنوان نمایفايکارگر و ا

 یليک مجمع که از طرف انجمن برگزار شد آنقدر به او فشار آمد که خي در یحت. ک مبارزه بدون هدف شدي

ن ي گذاشته بود، به مردم نشان داد و گفت ایک گونيات احزاب مخالف دولت را  که در ي از نشریک سريعجوالنه 

 یران هر برگ آن برايات در اين نشرينکه ايخبر از اي باشد، بی و دوستان او میات مربوط به محمود صالحينشر

.ند که اشتباه کرده استکي، آالن خودش اعتراف م... است تا سالها در زندان بماند و یک نفـــــر کافي  

...ادامه دارد  

یليق اسماعيصد  

Sediq_e@yahoo.co.uk 
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