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  آزاد شدندی آارگر زندان١٢٠بيش از 

   دشتنازداالبرز در بکارگر الستيك ١٠ هنوز 
 م فرورين هشتاد وهفتهفتبيست                                                                                             رزادفآغزال 

 
   

، ی انتظامیرويك البرز از زندان ني نفر از آارگران بازداشت شده آارخانه الست١٢٠ش از ي بیهمزمان با آزاد

 مطالبات ین شرآت و پرداخت مابقيآارگران ا    اسالمشهر از پرداخت دو ماه از حقوق معوقهیمسووالن فرماندار 

  .  دنداد   نده خبريآارگران در چند روز آ 

توانستند  ن، آارگران ي فرورد٢٦ازصبح روز دوشنبه، : ك البرز گفتي از آارگران الستیكيت دسترنج، يبه گزارش سا

  .  دنافت آنيمطالبات خود را در

حل  اداره از سال گذشته در قبال    ني بوده آه ای تعهداتین پرداخت در راستاي اسالمشهر، ایبه گفته مسووالن فرماندار

 .  ن آارخانه ندارديش آارگران اياعتصاب چند روز پ    بایچ ارتباطيهآارخانه متقبل شده است ومشكالت 

  د، ادعا آرد آه در ساليه تولي بر نبود مواد اولیب گفته اعتصاب آنندگان مبنيتكذ    اسالمشهر درین فرمانداريهمچن

 .  البرز فراهم شده است   كي آارخانه الستیه برايول مواد ایزي انجام شده، همواره مقدار ناچیها یريگيگذشته، با پ 

ل يدال     ازیكيند آه ي گوین ادعا ميك البرز با رد ايت دسترنج، آارگران الستيست آه به نوشته سا h  ین در حاليا

   . تسد بوده ايه توليمواد اول   ران آارخانه و مسووالن مربوطه نسبت به اتمامي مدیتوجه ی آنها، بیها اعتصاب 

    ی آارگران بازداشتیجي تدریآزاد  
 ٢٤ آارگر بازداشت شده در روز شنبه، ١٢٠ش از ي بین از آزادي در گفت و گو با روزآنالیاالن آارگر از فعیكي

   . خبر دادی در احمد آباد مستوفی انتظامیروين از پاسگاه نيفرورد 

   .ندردا ار  قری انتظامیرويدر بازداشت نآارگر١٠تاآنون، دوشنبه شب به وقت تهران، هنوز       : افزودین فعال آارگريا

بازداشت  . بازداشت شده بودند ك البرز ي به آارخانه الستی انتظامیرويژه نيگان وي حمله یده ها آارگر روز شنبه در پ

هزار آارگر  ك ي به ی انتظامیرويان مهلت ني نفر برآورد شده است، پس از پا١٤٠ از آارگران آه حدود یاديشمار ز

  .ان انجام گرفت اتمام اعتراض شین آارخانه برايا

به   آن و پرداخت نشدن شش ماه حقوق شان اقدام ی دائمیلي تعطیت آارخانه برايريم مديآارگران دراعتراض به تصم

   .اسالمشهر و مسدود آردن آن آرده بودند - فرسوده در جاده تهران یك هايآتش زدن الست

  ن ارتباط،يآارگران در ا.  بودندیكالت شان ناراض به مشیدگي رسی براین دولتين به وفا نكردن مسئوليآنان همچن

   .نددشان را دروغ خوانده بوي به خواسته هایدگي رسی قول استاندار تهران برایحت 

 آه موفق به فرار از ی ازآارگرانیكيم شب انجام گرفت و به گفته يژه به آارگران در ساعت هفت و نيگان ويحمله 

ز ين ن موضوع يا.  وارد آن شدندیدين واحد تولي ایوار و ساختمان نگهبانيب دي با تخر ماموران محل آارخانه شده بود، 
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   .ستات دسترنج منتشر شده ي سایدر گزارش ها

ماموران  آارگران آه قصد داشتند آن شب را در آارخانه به سر ببرند، به شدت مورد ضرب و شتم : ن آارگر گفتيا

   .ز مدد جستندي نیكي الكتری از باتوم هان راستايقرار گرفتند و ماموران در ا

چ يه  ساعت خانواده ها و همكاران شان ٣٦ش از ي منتقل شدند و تا بیبازداشت شدگان سپس به پاسكاه احمدآباد مستوف

   .ت آنان نداشتندي از وضعیاطالع

آنان  ك آارگر آزاد شده، از ي، به گفته یش از آزاديگرچه پ.  آارگران آغاز شدیكشنبه شب، آزاديج و از ياما به تدر

   . نكنندیگر اقدام به اعتراض صنفي شد آه دیتعهد گرفته م

 از یول    با بازداشت شدگان انجام نگرفت، ی خاصین گفت آه برخالف زمان بازداشت، بدرفتارين آارگر به روزآناليا

   . آنندی روز شنبه را به آنان معرفی خواستند آه رهبران اقدام اعتراضیآارگران م

پاسگاه   بردند، در مقابل ی آه هنوز در بازداشت به سر میخانواده ها و همكاران آسان  از آارگران، ی شماریبا آزاد

   .ا فرزند خود شدنديع همسر، پدر و ي سری تجمع آردند و خواستار آزادی انتظامیروين

دوشنبه  ر آل خانه آارگر، روز ي و دبی اسالمینده تهران در مجلس شوراي نما رضا محجوب،ي بود آه علین در حاليا

ر ي سایآزاد  ی اسالمشهر برای فرمانداری با مقام هایزني در حال راین تشكل آارگري اعالم آرد آه ایدر مصاحبه ا

   .آارگران است

ز با ين اند  ته شدهآننده شناخ كيعنوان عامل تحر     آه بهیي آنهایحت:  اسالمشهر اعالم آردندیهمزمان، مسووالن فرماندار

   . ضمانت و صدور قرار آزاد خواهند شد

    ط آاريشكستن قداست مح  
با  ان اعتصاب روز شنبه خود يك البرز سابق، در جرير،الستيان تايرضا محجوب، هر چند، آارگران آيده عليبه عق

 بر یمبن  ی انتظامیروياقدام ن    رون از محل آار برخالف قانون عمل آردند، امايب  بهی اعتراضیها دامنه حرآت   دنيآش

منزله شكستن  تواند به  ی است آه مید، اقداميآ یحساب م   تصاب بهم اعيورود به درون آارخانه آه از نظر قانون حر

   .  شودیآار تلق   یرويم نيط آار و حريقداست مح

مشكالت    ما از اقدامات خارج از قانون آارگران آه تحت فشار و: ر آل خانه آارگر افزوديت دسترنج، دبيبه نوشته سا

 آه با یانتظام  یروي نیآادر   فه وين با ماموران وظيهمچن. ميآن ی نم ممكن است مرتكب شده باشند، دفاعیاقتصاد

 یا اند، مساله داخل شده آارگران اعتصاب آننده  آردن    آرامیرادستورمقامات مسوول پس از حضور در محل آارخانه ب

   . شكنند ی آار را میروين م يط آار و حري با دستورات خود محین مواقعيدر چن     است کهیمساله ما باآسان. ميندار

، یپورمحمد  ی مصطفیين ارتباط خواستار پاسخگوينده مجلس به مسئوالن وزارت آشور بود آه او در اين نماياشاره ا

   . نژاد در مورد نوع برخورد با آارگران شده استیر آشور دولت محمود احمديوز

. است ران شدت گرفته ي ای در شهرهایو فعاالن آارگر با آارگران یيقضا - یتي امنی برخورد ها  گذشته،یدر سال ها

حقوق و   همانند پرداخت نشدن ی آارگران آه به مشكالت اقتصادیتيش ابراز نارضاين برخوردها با افزايد ايتشد

  سايت روز   .تالت شان معترضند، در ارتباط اس نژاد به مشكی دولت محمود احمدیي اعتنای خود و بیايمزا

  


