
 
 مصاحبه در باره 

 جمع آورى کمک مالى براى کارگران سقز
 

 ايرانيان آزاده، سازمان  ها، فعاالن و اتحاديه هاى کارگرى 
 

 نفر از شرکت    ٤٠ بيش از    ٢٠٠٤ برابر با اول ماه مه       ١٣٨٣ ارديبهشت   ١٢همان طور که آگاه هستيد، روز      
گر در شهر سقز برگزار گردد، دستگير          کنندگان در مراسمى که قرار بود به مناسبت روز جهانى کار                

همه به استثناى آقايان محمود صالحى ، برهان ديوارگر، اسماعيل حودکام، هادى تنومند، جالل               . شدند
به دنبال انتشار خبر دستگيرى اين فعاالن          . حسينى، محمد عبدى پور و محسن حکيمى آزاد شدند           

ن انتشار اطالعيه اى دستگيريها را محکوم کرد و           ضم) در تبعيد (کارگرى، کانون زندانيان سياسى ايران     
به دنبال آن نيز به يک رشته اقدامات اعتراضى و فعاليت هاى بين المللى براى               . خواهان آزادى آن ها شد   

به دنبال مجموع فعاليت هائى که در خارج و داخل ايران صورت گرفت،               . آزادى دستگيرشدگان دست زد   
گيرشدگان، حکومت اسالمى ايران ناچار شد فعاالن کارگرى را با                  بويژه بعد از اعتصاب غذاى دست         

 . وثيقه هاى سنگين آزاد کند
بعد از آنکه معلوم شد اين هفت نفر به دادگاه احضار شده اند، هئيتى از کانون که نگارنده اين مطلب هم            

 که اين فعاالن    هدف درابتدا اين بود   . عضو آن است به فعاليت گسترده اى در سطح بين الملى دست زد            
کارگرى محاکمه نشوند، چرا که اساسا آن ها کار غير عرفى انجام نداده و حق مسلم آنها است که                         

زمانى که . مراسم هاى مربوط به خود را خود بدون دخالت  حکومت و عوامل و وايستگان به آن برگزار کنند
اى خود در دفاع از آن ها ادامه داديم و         بر ما مسلم شد امکان توقف دادگاه سقز وجود ندارد، به فعاليت ه            

بعد از تالش هاى مستمر و گسترده بين المللى، موفق شديم سه سازمان جهانى و محلى کارگرى و                    
حقوقى را براى اعزام يک هئيت بين المللى به ايران براى نظارت بر روند کار دادگاه  فعاالن کارگرى در                         

ت ممانعت رژيم از صدور ويزا براى اعضاى آن امکان سفر به              اين هئيت به عل   . سقز کنار هم قرار دهيم     
ايران را نيافت و خوشبختانه همزمان طى مکالمه تلفنى با آقاى محمد شريف وکيل مدافع فعاالن                           

اين فعاليت ها اگرچه در     . کارگرى سقز شنيديم که جلسات دادرسى يک ماه به تعويق افتاده است                 
ز اين فعاالن کارگرى صورت گرفت، اما به اين معنى نبود کسى يا                هماهنگى با وکالى مدافع و برخى ا       

کسانى از جمع اين فعاالن به طور مشخص از ما يا ديگران که کارهائى در سطوح مختلف انجام دادند                        
خواست آن ها براى جلب     . خواسته باشند اقداماتى در دفاع از حقوق پايمال شده آن ها انجام دهيم                 

ن المللى، يک خواست عمومى بوده و ما نيز به سهم خود با توجه به                            حمايت هاى داخلى و بي      
در . ديگران هم در سطوح ديگرى فعاليت کردند        . توانائى هاى که داريم نقشى در آن به عهده گرفتيم           

رابطه با چنين فعاليت هائى، حتى اگر فرد يا افرادى که مورد اتهام هستند رسما هم اعالم نکنند به                         
از دارند، ما که خود را مدافع حقوق مردمى مى دانيم که حکومت اسالمى حقو شان را                کمک و حمايت ني   

نقض کرده  است، بالدرنگ دست به کار مى شويم و به يک رشته فعاليت ها در حمايت و دفاع از آن ها                        
 طبيعى است که اين فعاليت ها حتى اگر به خواست فرد يا افراد درگير به داليل مسائل                . دست مى زنيم 

اما در اين مورد بخصوص همه       . امنيتى صورت نگرفته باشد قطعا با استقبال آن ها مواجه خواهد شد               
کارها در هماهنگى با داخل صورت گرفت و تا آنجا که نگارنده اطالع دارد همه آنها در جريان فعاليت هاى                     

 مطرح است، چگونه آن ها       اين پرسش در اين جا    . ما در ارتباط با اعزام هئيتى به ايران قرار داشته اند              
پيشاپيش قبل از آنکه کانون به طور رسمى اظالعيه منتشر کند، در جريان اعرام هئيت به ايران بودند و                     
از آن در مصاحبه هاى راديوئى صحبت به عمل آوردند، در حالى که هيج کس به استثناى نگارنده و                           

آيا اين بدان معنى نيست که انتقال اين         . دهئيت مسئول تا روزهاى آخر از وجود چنين هئيتى مطلع نبو           
 .  اطالعات به آنها تنها از کانال ما ميسر بوده است

در ادامه فعاليت ها همان  گونه که ديگران نيز در جلسات پالتاک طرح کرده اند و سنت هم اين است که                      
اى که نکارنده با    حمايت هاى همه جانبه مادى و معنوى از انسان هاى درگير صورت گيرد، طى مصاحبه                

راديوى کردى زبان صداى زنان در استکهلم داشتم، در پاسخ به پرسشى که از من شد، خواهان                            
اين درخواست را من نه از جانب فعاالن کارگرى بلکه براى             . حمايت  مالى از فعاالن کارگرى سقز شدم       

ر هيچ جا ما اعالم     د. کمک به آن ها بر اساس سنت متداول و خواست دوستان مشترک انجام دادم                   
ما نمايندگى کسى جز خودمان را      . نکرديم که به نمايندگى از اين فعاالن دست به کارى زده يا مى زنيم             

در اطالعيه اى که به نيابت از فعاالن        . به عهده نمى گيريم و داعيه اين کار را که ديگران دارند ما نداريم               
  انتشار يافت، از آنجا که با هدف تشويش افکار           ٢٠٠٤ت   او ٣١ برابر با    ١٣٨٣ شهريور   ١٠کارگرى در تاريخ    

عمومى نسبت به فعاليت هاى ما در رابطه با دادگاه سقز نوشته شده، به طور عمد محتوى و مضمون                     
صحبت هاى نگارنده را آن طور که خواستند تغيير داده اند، در حالى که هنوز مصاحبه را  که به زبان کردى                    

 با دعوت از     ١٣٨٣ شهريور   ٨راديو صداى زنان روز يکشنبه        . شتى گوش کرد  است مى توان از سايت آ     
به مصاحبه، خواستار تشريح پروسه دادگاه سقز و    ) يکى از فعاالن کارگرى سقز    (نگارند و محمود صالحى   

 . فعاليت هاى بين المللى در رابطه با آن شد
 

 بابک عماد
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