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 اعتراض به بی حقوقی و برگزاری مراسم اول ماه مه حق مسلم کارگران است
 )مصاحبه با جوانمير مرادی رئيس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه(

 
ماه هشتاد و پنجاول آذر                                                                                               سايت شورا        
 

  
روز اول ماه جوانمير مردای رئيس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه را به دليل شرکت در راهپيمايی 

به همين دليل و در راستای اعتراض به احضار . مه امسال، جهت محاکمه در روز پنجم دی ماه احضار کرده اند
. جوانمير به سراغ ايشان رفتيم تا جزئيات بيشتری را از بازداشت وی و علل آن در اختيار افکار عمومی قرار بدهيم

 دليل اخراج از کارش در پتروشيمی کرمانشاه، بناچار در جنوب اين مصاحبه را در حالی انجام داديم که وی به
در همين مرخصی بود . مشغول بکار شده و برای چند روزی  جهت ديدار همسر و فرزندانش به مرخصی آمده بود

 . که حکم احضار جوانمير برای محاکمه در روز پنجم دی ماه به وی ابالغ شد
  

و پس از دو روز بازداشت و صدور قرار وثيقه هفت ميليون تومانی آزاد شديد، اخيرا شما را شما حدود دو ماه پيش 
جهت محاکمه احضار کرده اند، قبل از هر چيز خواهشمندم برای آگاهی بيشتر بينندگان سايت شورا از نحوه 

  بازداشت خودتان  و داليل آن برايمان حرف بزنيد؟ 
 صبح خودم را به ٨ لباس شخصی به درب منزل آمدند و از من خواستند روز بعد ساعت حدود دو ماه پيش دو نفر

همسرم و فرزندانم خيلی نگران شدند، آنان مرتبا سوال ميکردند چه اتفاقی افتاده . اداره اماکن کرمانشاه معرفی کنم
خود من هم عليرغم اينکه که . ندکه شما را به اداره اماکن که ظاهرا به امور اخالقی رسيدگی ميکند احضار کرده ا

روز بعد به همراه . از موضوع اطالع نداشتم و نگران بودم با اينحال تالش کردم تا آنان را از نگرانی در بياورم
همسر و فرزندانم به اداره اماکن رفتيم و پس از پرس و جو در آنجا اطاقی را به ما نشان دادند که همان دو نفری که 

وقتی از علت احضار خودم به اداره اماکن سوال کردم گفتند اينجا اماکن . بودند آنجا حضورداشتندمرا احضار کرده 
سپس همسر و فرزندانم را . نيست و اطالعات است و از شما به دليل راهپيمايی روز جهانی کارگر شکايت شده است

بعد هم به شعبه هفت بازپرسی دادگاه . مجبور کردند تا از اطاق بيرون بروند، پس از آن  شروع به بازجويی کردند
انقالب فرستادند و سر انجام به اتهام شرکت در راهپيمايی روز جهانی کارگر و ايجاد اخالل در نظم عمومی با قرار 

  .وثيقه هفت ميليونی آزاد شدم
  

   چگونه بود؟ شما به جرم شرکت در راهپيمايی روز جهانی کارگر بازداشت شده ايد، راهپيمايی در کجا و
راهپيمايی با فراخوان انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در مرکز شهر کرمانشاه، در خيابان مدرس، 

  .به مدت دو ساعت انجام گرفت
  

 و شما گفتيد به جرم شرکت در راهپيمايی روز جهانی کارگر و ايجاد اخالل در نظم عمومی محاکمه شديد، آيا اخالل
  .آشوبی در کار بود



به نظر من اگر حرکت و اقدامی که ما در روز جهانی کارگر کرديم اخالل و آشوبگری نام بگيرد و ما به عنوان 
اخالل گر معرفی شويم بايد همه کارگران، معلمان، پرستاران و همه انسانهايی که از داشتن يک زندگی انسانی 

ما کوچکترين اخاللی بوجود نياورديم، حتی باعث ايجاد . داشت و محاکمه بشوندمحرومند به جرم اخالل گری باز
اندک ترافيکی نيز نشديم، با وجودی که ما به عنوان بخشی از طبقه کارگر جهانی حق داريم مانند هم طبقه ای 

شانيم، در مدت و هايمان در سراسر دنيا، در روز اول مه خيابانها را مال خودمان بکنيم و شهر را به تعطيلی بک
طول راهپيمايی فقط دو پالکارد را با خود حمل کرديم، که روی يکی از آنها، زنده باد يازده ارديبهشت روز 

 هزار تومان در ماه هستيم، نوشته ۵٠٠همبستگی جهانی طبقه کارگر و روی ديگری، ما خواهان حداقل دستمزد 
اتفاقا يکی از مستندات . پايان راهپيمايی از آن فيلمبرداری کردندشده بود که خود نيروهای امنيتی از لحظه شروع تا 

اين عکس توسط . جرم من که ضميمه پرونده ام کرده اند عکسی از من است که در کنار يکی از پالکاردها ايستاده ام
  .دوربين نيروهای امنيتی گرفته شده بود

  
کارگر اخالل و آشوب گری محسوب ميشود بايد همه کارگران و شما گفتيد اگر شرکت در راهپيمايی روز جهانی 

همه انسانهای حقوق بگير که فاقد امکانات الزم برای يک زندگی انسانی هستند دستگير شوند، در اين رابطه کمی 
  بيشتر توضيح دهيد؟  

 بود، ما اعالم کرديم که اين قصد ما از شرکت در راهپيمايی روز جهانی کارگر بيان مشکالت و طرح مطالباتمان
زندگی شايسته ما نيست، از آنجا که تمام امکانات رفاهی و نعمات موجود حاصل کار ماست،  حق داريم که از همه 

رفع بيکاری، گرسنگی و فراهم شدن  : اما در قدم اول طرح مطالبات فوری مانند. آن نعمات نيز برخوردار شويم
 هزار تومان ۵٠٠دگی بخور و نمير که در حال حاضر به نظر من سقف ماهيانه آن حداقلی از امکانات برای يک زن
اين خواست همه مزد بگيران ديگر نيز هست همانطور که ما ضروريات و حرف . است را موضوع قرار داديم

تی که امروزه در دلمان را اعالم کرديم آنها هم، همان را ميخواهند بنابر اين همه آنان نيز مانند ما هستند و با وضعي
  .ايران رايج است  همه آنها نيز بايد زندانی شوند

  
شما معتقديد که حرف شما حرف همه آن انسانهايی است که اشاره کرديد و خواستتان خواست آنهاست، در روز  

  راهپيمايی چند نفر در آن شرکت داشتند؟  
   نفر٣٠

  
  چرا فقط سی نفر

به اين ترتيب، کارگری که از . يد من به جرم شرکت در راهپيمايی روز جهانی کارگر بازداشت و محاکمه شدمببين
قبل ميداند و تجربه دارد که با بيان مطالباتش و شرکت در اعتراضات به خاطر پايمال شدن حقوقش، چه سرنوشتی 

دن وسيع کارگران در راهپيمايی روز مطمئنا شرکت نکر.  در انتظارش است، موضوع کمی بيشتر روشن ميشود
جهانی کارگر به خاطر بی ربط بودن خواست آنها و عدم همدلی شان با ما نبود، بلکه ترس از سرکوب و زندان 

  . اولين دليل و ترس از اخراج از کار، دومين دليل عدم شرکت آنها در چنين مراسم و اعتراضاتی است
رگران ايران بيکارند، آيا اين تعداد آدم به همراه خانواده هايشان که سر به  درصد از کا١٣طبق آمار دولتی بيش از 

ميليونها نفر ميزنند از وضعيتی که دارند، از فقر، سوء تغذيه، بی مسکنی، بی بهداشتی، و غيره که زندگی شان را 
 برايشان تحميل کرده  به جهنمی تبديل کرده است راضی اند؟ يعنی اينها از نظامی که اين درجه از بی حقوقی را

 هزار تومان حقوق ميگيرند و حتی ١۵٠ممنون و سپاسگزارند و خواهان تداوم آن هستند؟ آيا کارگرانی که ماهيانه 
اين مبلغ نا چيز را در مواردی بمدت دو سال دريافت نميکنند، شکر گذار وضعيتشان هستند؟ مطمئنا نه، اينها از 



تون آباد به خاطر اعتراض به اخراج و بيکاری به گلوله بسته شده و جان همان جنس آدمهايی هستند که در خا
باختند، هم دل و هم سرنوشت کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نساجيهای شاهو، کردستان ، پرريس ، 

. آوردندهستند که بخاطر دفاع از حقوقشان از اطالعات و زندان سر در ... کاشان ، البرز و شرکت ايران خودرو و 
 ارديبهشت ماه، از ١١خود من قبل از بازداشت به خاطر شرکت در راهپيمايی روز جهانی کارگر، دو هفته بعد از 

  .کار اخراج شدم
  

معموال در هر راهپيمايی يا مراسم، جمعهايی ميروند از فرمانداريها و ارگانهای مسول ديگر مجوز ميگيرند، آيا شما 
  ؟هم چنين مجوزی داشتيد

شما گفتيد که جمعها برای برگزاری مراسمشان مجوز ميگيرند، اما ما جمعها يا جمعهايی نيستيم، ما يک طبقه بزرگ  
بنابر اين اگر طبق مفهوم ظاهری دموکراسی سرمايه . هستيم که اکثريت انسانها را در سراسر جهان تشکيل ميدهيم

انسانهاست،  از آنجا که طبقه کارگر در جهان بطور کلی و در هر داری، تصميم مطابق با رای و خواست اکثريت 
کشور اکثريت مردم را تشکيل ميدهند نه تنها نيازی به اخذ مجوز از هيچ کسی ندارند، بلکه حق دارند هر گونه که 

م،  برويم و از همه اينها گذشته ما بر چه اساسی بايد برويم و مجوز بگيري. خودشان تشخيص ميدهند ابراز وجود کنند
بخواهيم تا به ما اجازه دهند که بگوئيم حقوقمان را بپردازيد، اجازه بدهند تا بگوئيم اخراجمان نکنيد احذ مجوز يعنی 

  . همين
  

شما گفتيد با وثيقه هفت ميليون تومانی آزاد شديد و خودتان معتقد هستيد که جرمی مرتکب نشده ايد در اين مورد 
  بدهيد؟کمی بيشتر توضيح 

اطالعات و دستگاه قضايی برای ايجاد رعب و وحشت در ميان کارگران و بويژه کارگرانی که به راحتی زير بار 
تضييع حقوقشان نميروند،  آنان را احضار و بازداشت و بازجويی و محاکمه ميکنند تا از بروز اعتراضات کارگری 

از اينرو .  معيار بين المللی و انسانی مرتکب هيچگونه جرمی نشده انددر حاليکه آنان بر اساس هيچ. جلو گيری کنند
دستگاههای قضايی اگر بخواهند آن معيار ها را اساس قضاوت قرار خود قرار بدهند بايد بدون هيچ قيد و شرطی 

ن جبران آنها را آزاد بکنند و حتی بازداشت شدگان حق دارند نسبت به بازداشت و تعقيبشان شاکی شوند و خواها
اما در ايران احضار، بازداشت و محاکمه رهبران و فعالين . خسارت ناشی از آن توسط عوامل بازداشت بشوند

کارگری  به خاطر ارتکاب به جرمی نيست، چون چيزی غير از حقوق طبقاتی خود و همکارانشان را نخواسته اند، 
ان و واکسنی است برای محافظت از سرمايه داری بلکه اين اقدامات شيوه ای است برای منکوب کردن همه کارگر

افراد را ابتدا بازداشت و تحت فشار اعتراضات کارگری مجبور .  در مقابل اعتراضات رو به گسترش کارگری
اما با اينحال نميخواهند ذهن فعالين از کابوس زندان و محاکمه خالص شود و نبض . ميشوند آزادشان کنند

بزند، اگر غير از اين بود و همين رهبران و فعاالن کارگری جرمی مرتکب ميشدند به اعتراضات کارگری براحتی 
من بر اين باورم که  کارگران ايران بايد به اين شيوه سرکوب اعتراض . هيچ عنوان و با قرار وثيقه آزاد نميشدند

يد و شرط بازداشت شدگان کنند و پايان دادن به آنرا در راس مطالبات خود قرار دهند و خواهان آزادی بدون ق
کسی که مرتکب جرمی نشده است و بازداشت ميشود نه تنها نبايد هيچ وثيقه ای در قبال آزاديش از او گرفته . بشوند

  .شود بلکه بايد ارگان و دستگاهی که او را بازداشت کرده، پاسخگو باشد
  

ه احضار کرده اند اگر اعتراضی حول مطالبات کارگری حال که وثيقه گذاشته ايد تا آزاد شويد و شما را برای محاکم
صورت بگيرد چه عکس العملی نشان ميدهيد، آيا منفعل و بی تفاوت خواهيد بود، يا اگر دوباره مراسمی در خيابان 

  برگزار شود در آن شرکت ميکنيد؟



ميدانم نه تنها نسبت به اعتراضات بر اساس همان اعتقادی که اعتراض به بی حقوقی را حق خود و همه کارگران 
برگزاری مراسم روز جهانی کارگر . کارگری بی تفاوت نخواهم بود بلکه با تمام توانم در آنها شرکت خواهم کرد

 .بنا بر اين شرکت خواهم کرد. نمادی جهانی از اعتراض به نظام سرمايه داريست
  

  .به ممنونيمحاز شرکت شما در اين مصا
  .  هم از شما تشکر ميکنممن
  
  

  ٢٩/٨/١٣٨۵سايت شورا

 


