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  ی محمود صالحتي وضعني آخرۀ درباریميبا محسن حک گفتگو
ماه هشتاد و شش اسفند م هد                                                           ی فرهامکيس

  
 

  :وضعيت محمود صالحب، فعال کارگری خرينآه ی محسن حکيمی دربار با گو و گفت

  دادگاه برای يک پروندهدو
 ماه نيفرورد کارگر، ازیجهان روز،ی مراسم اول ماه می برگزاری تالش برایپ دری فعال کارگر،ی صالحمحمود

  گفتیه کارگرشدريفعاالن دستگگريد وتي وضعني درباره آخریميبا محسن حک. برد یمزندان سنندج به سرامسال در

  . ام و گو کرده  

 از ی از من دعوت شده بود از طرف تعدادبهشت،ي ارد١٢ که مصادف بود با ٢٠٠۴ ی، اول ماه م٨٣ سال در

متاسفانه قبل از .  کنمی که قرار بود خودشان برگزار کنند، در آنجا سخنرانیکارگران شهرستان سقز که در مراسم

  حدودورشيهمان در و  ميگرفت قراریتيامن و  ی انتظامیروهاي نورشيا مورد شود م انجام یسخنران  وی مراسمنکهيا

. آزاد شدندهي نفر، بق٧ یهمان شب اول منهاشدند که درريدستگ تا چهل نفریس    

 ی روز در سلولها٩-٨ و بعد ما را به زندان سنندج منتقل کردند و آنجا حدود مي شب را در زندان سقز بودکي ما

 مکرر، ما را دوباره به سقز یها يی بعد از بازجوم،يشد ی ميی و مدام صبح زود بازجومي سنندج بود زندانیانفراد

من هر کدام  وی صالحی آقایبرا (ني سنگیها قهي با قرار وثمي بودیزندان عمومدو روز که ما در کردند و بعد ازمنتقل

  اتهام کي با م،يمحاکمه شد سه سال ما دو دورنيادر وديکش سه سال طول قًايدادگاه ما دق. ميآزاد شد)  تومانونيليم٢٠٠

. کشورتي امنهي اقدام علی برایواحد؛ تجمع و تبان  

سه سال  سال زندان و۵ به مدت ی صالحی آقایجمله برا ازني سنگیها تياول با وجود اعالم محکومحال دور هربه

دور اعالم کرد و همه را تبرئه کرد درمردود  نظردي را تجدی رانيسال؛ ادوکدام سه سال و هرگرانيدقروه و درديتبع

 یديجدرا محکوم کنند، دور نفر٧ نيا ازیشده تعدادطور بود که هرونده پرني پشت ایا  که ارادهيیآنجا ازیمنته. اول

سال زندان ۴ به ی صالحیاجمله آقازمحکوم شدندنفر۴دوم باالخره  دورنيا ما شروع کردند که دریمحاکمه را برااز  

دو سال حبس  کدام بهبنده، هرووارگريبرهان د  ویني جالل حسانيآقا  بود ویقيسال آن تعل٣  ویري سال آن تعزکيکه 

.مي محکوم شدیقيتعل  

 
  بوده است؟ی در زندان به چه صورتشاني اتي شروع شد و وضعی از چه زمانی صالحی آقاتيمحکوم

 بهانه که ني برده شد، با ااتي اجرائرهي باشد از محل کارش ربوده شد و به دا٨۶ال که سال  امسني فرورد٢٠ شانيا

 را ی صالحی در همان جا آقاکهيدر حال.  مذاکره کنندی در مورد مراسم اول ماه مشاني با اخواهند ی مني مسوولايگو

  وهينظر کل هم از، ی جسمانمي وختياالن با وضع تا خيآن تاراز وندزندان سنندج آمده بود، منتقل کرد که ازیميتوسط ت
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  .   قلب و گردن و پروستات، در زندان استیهم از نظر قلب و رگها

 جز موارد ی و معالجه شود، ولدياي بروني بدهند که بی مرخصشاني که شده تابه ايی مدت با وجود تمام تالشهاني ادر

 اورندي سنندج بدي توحمارستانيشده و مجبور شدند او را به ب یدي شدی دچار ضعف جسمانشاني آمده و اشي که پیحاد

 شاني در مورد ای اقدام موثرچي دوباره برگردانند؛ تا االن هو کنند و فشار او باال ببرند ی درمان موقتکيو آنجا 

 شاني ای جسمانتي است که وضعني اکردند ی ماني بشاني الي وکف،ي شری که به هر حال آقایتي وضعنينکردند و آخر

 ديي تادي توحمارستاني نفر از پزشکان متخصص ب٣ نکهي هستند و به رقم ادي است و دچار ضعف شدميالعاده وخ فوق

 کار مخالفت کرده و گفته که ما ني استان کردستان با ای قانونی را ندارد، پزشکدني زندان کشيی تواناشانيکردند که ا

شاني اعمال شده، اشانيمورد ا که دریحال با وجود تمام فشار به هریول.  زندان را تحمل کندشاني اميده ی مصيتشخ  

. شوداد نوروز امسال قاعدتًا آزالتي در تعطديبا    

 
  کارگران حق ندارند در روز مربوط به خودشان، مراسم برگزار کنند؟اي آست؟ي برخورد چني اعلت

 مراسم روز خودش را که در کل جهان ی برگزاری ه به کارگر اجازی که حتکند ی مجابي انجاي اهي سرمایکتاتوريد

 و شود ی با شدت عمل برخورد منجايا.  ندهندشود، ی حق کارگر محسوب منيتر يی شده است و ابتدارفتهي روز پذکي

  قبل از ی سلطنت  به شکل چهنجا،ي ایاسي سیبنا رو حال  به هر  است کهراني ایدار هي خاص سرماتيوضع  لي بدلنيا

  . شناسد ی را نمیگري االن، جز سرکوب کارگران راه دی به شکل مذهبانقالب و چه  

 کننديم  احساسنهاياکنند،ي مراسم هم امتناع می برگزاری برايی ابتدایدادن آزاد ازیکه حت صورت استني به انجايادر

 نهايا یممکن است برا که ی به طورشود،يم  بشناسند، فضا بازتيبه رسم کارگری نوع حق و حقوق را برانيکه اگرا

من  به نظرشوديم مواجه  شدت سرکوبنيا با يیابتدامراسم نطوريا نکهيا ی اصلليدل کي. داشته باشد یناگوارعواقب 

. استنيا  

 
ست؟ي کارگران ما چیازهاي مطالبات و نني که مهمتردي داردهي شما عقی فعال کارگرکي عنوان به   

 یحالت فنرو مدام سرکوب شده برآورده نشده ونهايا ازچکداميکه ه دارندیا هفته و نقيعماريمطالبات بس ماکارگران

  کهیبه اوضاعمنجردست بجهد وريزکه از ستي ندي بعچيمن هبه نظر فنرنياآوردند وآن فشار واقع به  کرده که دردايپ

  .   بشودد،ينبا

کار   کارگر،یعني (.شودي مدهيد ماه حقوق معوقه هم  ١٨  تای که حتدينيب  ی مدي رجوع کنی کارگریاالن به خبرها اگر

 ١٨ که یکارگر  ديشما فکر کن.  که هستی وحشتناکی تورم و گرانطي شرانيآن هم در ا) ماه حقوق نگرفته١٨ و کرده

ینيادي مطالبات گسترده و بنران،ي ای طبقه کارگر  مطالباتحال به هر.  کندی زندگخواهد یمماه حقوق نگرفته چگونه   

. آنها هم ناتوان استنيتر يی ابتدایعهده برآوردن حت نظام ازني که اکنم یماست که من فکر  

 
 هم یريدستگ  نيبه ا .ديشد ريدستگ تگريچ پارک  گذشته در ماه   دری کارگرنيفعال از چند تنشما هم به همراه خود

.ديشا بهداشت یا اشاره  
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  ی جمعه میها روزی گاهی کارگرنيفعال کارگران وتگر،يپارک چ در. بودبيعجاريهم بس خود مای برایري دستگنيا

کجا شروع شد از  مساله ازمي بداننکهيما بدون ا. نديآيشان م همراه با خانواده وکنند یم مورد مطالباتشان دريیبحثهاونديآ

 شرکت واحد یکاي سندیعضاا را که ازی گوهرمي ابراهی آقای انتظامیروينمامور  آمد وی کسی انتظامیرويطرف ن

 کارريگيپ حال به هر  کارنيبه ااعتراض  به عنوان  ما .با خود برد  کردند ونيماشبا خودش سوار هستند، صدا کرد و

 که به هر حال از یسان خود ما هم به عنوان کی منتهمي مراجعه کردتگري و به آن پاسگاه مستقر در پارک چمي شدشانيا

ا به خاطر آن در  است که مانيجر در یرگي پرونده دکي و االن مي بازداشت شدم،ي اقدام کردیل متي امنهينظر آنها عل

 پرونده ني که در مورد اميني ببميهست و االن منتظرمي آزاد شدقهيوث و با قرارمي بازداشت بودنيزندان اوواقع دو هفته در

. گرفتند خواهیميچه تصم  

 
 

  راديو زمانه -ی فرهامکيس

١٣٨۶ د اسفن١٠  


