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زندان درالوط با مصاحبه نوروز با استباابی در اررضا شه  
 

 ماه هشتاد و ششفند اسم وس بيست                                                                   هريمد ئتيعضو ه یرضا شهاب
    

یبسمه تعال  
 

ان شرآت واحد  آارگریكايره سنديئت مديس هيرئ  منصور اسالو ی با آقای تلفن ت نوروز مدعی است که گفتگوئیيسا

کار و کارگر مامی مشکالت و مصائب دامن گيرِ تاما، از) گان(گفتگو کننده .  استحومه انجام داده تهران ویاتوبوسران

بدون کم ترين اعتنإ به حقوق  گذشته  و...وق زندانیِ  سياسی و حقاديه و سنديکا وحقِ  حقهِ  تشکل و اتحو محروميت از

برای اين و تهييج   و الجرم ترغيب  ِ به يغما رفتهِ  شهروند ايرانی، به وظايِف شهروند ايرانی آنهم سر بزنگاه انتخابات

.مشارکت خالصه می شود، می پردازد  

ه ی سنديکای ما را در مورد شرکت در هشتمين دوره ی مجلس می پرسد  آه پرسشگر نظر رئيس در بندِ   هيئت مدير

ن انتخابات شرآت آرده و به ائتالف اصالح طلبان ين و آارگران در ايره و فعاليمد ئت ي هیاعضا:  شان اعالم آردهيا

. باشدین ائتالف مورد قبول بنده مي بدهند چرا آه ایرا  

استوارم آه ن نظريا آارگران شرآت واحد بریكايره سنديئت مدي به عنوان عضو هینجانب رضا شهابيا  

م يستي نیچ حزبي است و دنباله رو هیكا صنفيمسئله سند -١  

حقوق  توانستند ازیالبد آنموقع مدست داشته اند ودوره ئی که قدرت را دردو ائتالف اصالح طلبان درین اعضايم ه-٢

 ی اقدامات خوبی به نفع جامعه آارگریب رساندن مصوباتي با به تصویت آارگريجهت بهبود وضعدرآارگران دفاع و

ن ي ای است آه متعهد به اجرایيآشورها ازیكيران ي آار آه ایازمان جهان س٩٨  و٨٧ یرا انجام داده و مقاوله نامه ها

 بردارند ی گام بزرگیمستقل آارگر یجاد تشكل هايراه ا توانستند دری چنين در آن موقع م باشد و همیمقاوله نامه ها م

. آارگران قائل نشدندی رای برایتيچ اهميوه. اد بردند ي خود را از ی به مجلس تمام گفته هایابيراهاما دردا که بعد از  

ال ي، سهرضا محجوبي علی توان به اسامین مائتالف اصالح طلبان ليستی را ارائه نموده اند آه در آحال حاضر در-٣

 یكايان حمله به سنديبان ازیكيرضا محجوب يآرد آه عل شاره ا  حزب خانه آارگریاعضا  چند ازیو تن زاده  ارجلود

 یموصوف به روشها  یداهايگر آاندي باشد و دیم آاری اسالمی شوراهایبا همراه٩/٢/١٣٨۴خ يتارشرآت واحد در

غارت وده شدن زبان منصوريآه منجر به برورش ين يا بعد ازیحت. ت آردندي حمایانسانرين حرآت غيامعمول از

ست ائتالف ي شود به لیحال پرسيدنی است که چه طور م. خود بروز ندادند ازیه عكس العملچگونيكا شد، هياموال سند

 هراسالو باشد مثل نظرِ   منصور یآقانظر، اگرن نظريا..  دادیآن آمده راكا دري آه نام سرآوبگران سندیباناصالح طل

: آنم کهیكا اعالم ميره سنديئت مدي هی از اعضایكينجانب به عنوان ي ایول . قابل احترام استآسی  

مسائل . م يستي هم نیچ حزبيرد و دنباله رو هي گی دستور نمیچ حزبي دهد و از هی انجام نمیحزبچگونه آاريكا هي سند

افراد در  شرآت  مانع   دهد ویم را ادامه  ت خود يعال فین المللي و ب ین داخليقوان چوب چار است و دریكا صنفيسند
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گران يخود را به دنظرده وي تواند عقیچ آس نميهاست وانتخابات مختار شرآت دریاآس برهر.  شودیانتخابات هم نم

.   ل آنديتحم  

ن مصاحبه ي ایطيشرا چه داند دریچ آس نمي انجام شده و هداخل زنداناز منصور اسالوی است مصاحبه آقاقابل ذآر( 

)انجام شده است  

د به گسترش عدالت در همه جهانيبا ام  
 

یرضا شهاب  

  آارگران شرآت واحدیكايره سنديئت مديعضو ه

٢٢/١٢/١٣٨۶  
 

 لينک مصاحبه
http://norooznews.ir/news/6438.php 

 

 

 

 


