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دنني نشیکارگران عقب نم  

  شرکت واحدیکاي سندی در مصاحبه با مسئول روابط عمومیمددبازداشت 

   
١٣٨٧ ی   دوشنبه نهم د                                                                                                 غزال آزادفر  

  
 تهران، ی واحد اتوبوس ران کارگران شرکتیکايره سنديت مديس هييب ري، نایم مدديابراه

   ر بازداشتيان اخين بار در سالي چندمیشنبه در اداره کار شمال تهران، برا بعد از ظهر روز 

کارگران شرکت واحد يکا يره سنديئت مدي و عضو هیعموم ان، مسئول روابط يد ترابيسع    .شد

 بر کارگران یريچ تاثيا هن برخوردهيا: ديگو  یم" روز"با گفت و گو تهران، دریاتوبوس ران

ک قدم هم عقب نخواهند ي دن به حقوق شان ي رسی نداشته است و آنان برایو فعاالن کارگر

ن ي ای تهران از معدود کارگران اخراجی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانیکايره سنديئت مديس هييب رينا  .نشست

    .بود  داده ی کار او را  ، به بازگشت به کشور با نقض حکم اخراجیوان عدالت اداريشرکت بود که د

 گري، دو فعال کارگر دیريژن امي و بیميمحسن حکشنبه وروز دریم مدديلگران، بازداشت ابراهيتحلاز  یبه گفته برخ 

د برخورد با يمنزله آغاز موج جد وزارت اطالعات، به  فعاالن کارگر توسط  از  یتهران، همراه با احضار شماردر

 یشهرها  در ی که با رشد اعتراضات کارگريی است؛ برخوردهايیقضا ویتي امنی دستگاه هایسو ازین کارگرفعاال 

  .دي آی میان در پيمتن مصاحبه با تراب .م قرار دارديران در ارتباط مستقيمختلف ا

ست؟ي چین خبر از وي به چه صورت بوده است و آخریم مدديحوه بازداشت ابراهن       

تحمل دو ماه زندان آزاد بعد ازگران شرکت واحد بازداشت وکار١٣٨٤ سال یاعتراضات صنف که بعد ازیم مدديابراه

 یم زندان برايبعد از دو ماه، حکم سه سال و ن.  دادگاه انقالب تهران محاکمه شد١٤ در شعبه ١٣٨٦در سال  شده بود، 

ن يل داده نشده بود، ولذا او در انتظار اي تحوین حکم به وياز ا یچ نسخه اينکه هيل ايکردند و به دل  صادر ی مددیآقا

 اجرا به ی او دانست و حکم برایحکم از سو  یمنزله قبول  را به یم مددياعتراض ابراه  دادگاه عدم یحکم بود، قاض

وسط ماموران لباس ه، تيدان اقدسيرماداره کار شمل تهران، د دری مددیآقا آن، پس از.  احکام فرستاده شدیاداره اجرا

  . بازداشت شدیشخص

د؟يل بازداشت او اطالع داري و دلی از مکان نگهداری مددیا خانواده آقايا شما و يآ       

را به زندان و پس از آن، اوت به دادسرا منتقل شديس امنيکم پليگاه يپاکشنبه ازي روزی مددیم، آقايدار که خبريیتا جا

  . منتقل کرده اند ن ياو

ز صورت گرفته است؟ي نیگري دیا احضارهاي، بازداشت و یري و امیمي، حکیان مدديبه جز بازداشت آقا      

 احضار شده اند که در پاسخ گفته شده است که تنها با یق تماس تلفني شرکت واحد از طریکايره سنديئت مدي هیاعضا

ده ي نرسی به دست کسیکتب ه يچ احضاريه  به امروزاما تا  خواهند کرد،ی، خود را معرفی کتبیه هاياحضار  افت يدر
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  . است

 یل آن را چه ميشما دل. ران شدت گرفته استي در ای فعاالن کارگری بر رويی و قضایتير، فشار امني اخیهفته هادر  

دارد؟زيران نيا دری کارگری و رشد اعتراض هاید بحران اقتصادي با تشدین ارتباطيا ايد؟ آيدان      

 یداشتن تشکل مستقل کارگرگران به حقوق خود آشنا شده اند و که کاریزماناز. ستينروزيو دامروزها، کارفشارن يا

. ن فشارها شدت گرفته استيحرکت هستند، ان سو دري متحد شدن به ایدانند و براي را حق مسلم خود میواقع نده يو نما

 ید کارگران، گران شدن اجاره بهايخر ن، کم شدن توان يپائ  یمزدهال دستي ها از قبیتينارضا خاطر ن حال، به يعدر

کارگران به   ازیشتريهر چه ب آوردن شماریکشور و رول شاهد اعتراضات فراوان دريدل  ی بیمسکن و و اخراج ها

. رنديمضاعف قرار گ تحت فشاریباعث شده است فعاالن کارگرزين موضوع نيا م که ي هستی مستقل کارگریهاتشکل

دن به حقوق شان ي رسی نداشته است و آنان برایو فعاالن کارگر کارگران   بر یريچ تاثين موارد هيا اما خوشبختانه 

  . ک قدم هم عقب نخواهند نشستي

 در ارتباط ین المللي بی و سازمان های کارگرین المللي بیه هايران از اتحادي در ای کارگریهانتظار فعاالن و تشکلا  

 ی فعاالن کارگریا احضارهاي به بازداشت ها ین المللي بید که اعتراض هاي کنیما فکريست؟ و آي چیضاع جاربا او 

     واقع شود؟ثمر تواند مثمریچه اندازه م ران تا يادر

ژه که يبه و.  استیکارگر ن يفعال  ین خواسته هاي تریاصل ازیکي، يیو قضا  یتيامن  ین برخوردهايا اعتراض به 

  .رفته استي باشد که آنها را پذین المللي بیبند مقاوله نامه هايد پايران باي ایاسالم  یجمهور

ز ي شرافتمندانه، چیک زندگيرند که کارگران به جز ين نکته را در نظر بگيد ايران باي ای اسالمیمسئوالن جمهور

 ین درخواست قانوني ایشود، بلکه جلو ین خواسته ها هم موافقت نمين کمتريخواهند، اما نه تنها با ا  ی نمیگريد

ران را ي تواند کارگران ای مین المللي بیت ها و همبستگين، حمايشيبا توجه به موارد پ به نظر من، و .  شودیگرفته م

   .ندکدن به اهدافشان کمک يدر رس
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