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  كاي سندیون حقوقيسيمسئول آم یمي سلی باآقای آوتاهیگفتگو
  

   ششو هشتاد ماه دی م بيست                                                                              ن با آارگرایانجمن همبستگ

   
 بطور یميعقوب سلي ی داشت آقای ماه در مسجداالقصی د١٦س جمهور ي آه رئیم آه در برنامه ايامروز مطلع شد

 آه یيان در مورد مشكالت و فشارهاشي توانسته بودند خود را به داخل مجلس برسانند و موفق به گفتگو با ایاتفاق

 ٢ ی دارا،باشديكا مي سندیون حقوقيسي مسئول آمیمي سلیآقا.  آنان است شدندیكا و خانواده هاي سندی اعضایرو

 آه با ی آوتاهی گفتگویآه  ط.  به مدت دو سال است آه از آار اخراج شده اند،فرزند هستند

ك ي رفتم به اصطالح یشب شانزدهم د :ف آردنديرنطور تعي ما ای ماجرا را برا،م يشان داشتيا

ك جلسه يم يمجلس قد. ميم در مجلس قديجا آم بود رفت. ین بود در مسجد االقصيش مبلغيهما

م يم گوش آردي نژاد بود و ما هم نشستی احمدی آقایسخنران . ٧٫٠٠با ساعت يتقر. برگزار شد

شون ي ایبعداز سخنران.ششونيم پيسه رفتم و آخر جلياز تو آلماتش ما هم چند تا جلمه درآورد

م آه ي خانوار هست٢٦  گفتم آه ما،ديكنين صحبت ها را مي ایشش و گفتم آه جنابعاليمن رفتم پ

 نژاد آه سرشون ی احمدی از مخالفان آقای از مخالفان جنابعالی حتی توسط عده ایرقانونيغ

االن هم .  آارمون را هم گرفتنیم و جلويات اخراج شد وزارت اطالع،م استاني ترمیباق هست و شوراي قالیاهم آق

ك ي.  آنن و برگشت آار ما را انجام بدنیم آه بررسي دادیك نامه اي ما یحت. دهياستاندار تهران آارمون را انجام نم

گفتم من .  نامه تبرئه از دادگاه خودمون را برده بودم اونجایمن حت. عده از همكارانمون هم نامه برگشت به آار دارن

 ،شهيم همكاراش آه معاوناش به و آرد یخالصه ابراز همدرد. دست هام را نشونش دادم.  جانباز جنگمیاز بچه ها

ن ي آه به اصطالح هم، رایيكايون سنديآه آار آقا دستور داد یاست جمهوري ری بازرسی از بچه ها،شهيمشاورانش م

  . ديدتما انجام ب ح،نها زحمت آش هستني ا،باشني شرآت واحد میآارگرا
شتر باهاش صحبت يد بيقه شاي هفت دق، شش،اد بود ي زیليت خياوردم چون اونجا ازدحام جمعيمن دوباره طاقت ن

 من زن و ،اوردميقتش من طاقت ني نژاد حقی احمدیاوردم رفتم جلو گفتم جناب آقايدوباره طاقت ن. آردم اومدم عقب

 خودم ی برایك جواب قانع آننده ايد برگردم خونه من امشب اومدم يبا یيدونم با چه رويبچه هام گرسنه هستن نم

د سر آارتون من يگرديشه شما برميگم آه درست ميشه خودم بهتون ميگفت درست م. رم آه برگردم خونهيبگ

  .دنيون هستن انجام مي آقا، خودت یدستورش را دادم جلو

 بغض گلوم ،تونم برميقتش نمي نژاد من حقی احمدیم گفتم آقااورديدوباره طاقت نن باري سومی دوباره رفتم عقب برا

 یگه آقاي آه د،ونيكنن آقاي میريگيپ. آارد سريگرديدم آه برمي قول بهت م،یرا گرفته بود و گفت برو من به قول گفتن

گه ي دیجاآقا باالخره :  هستم گفتیاست جمهوري ریس بازرسيا رئي ی بازرسیبچه هاگفت آه از اومد ویارياسفند

  ،ینيبيما رو م

گفت آقا . ميم آه باهاتون صحبت آنيدا آنيم شما را پيتونيم دنبال شما نميگرديآخه آقا دو ساله و چند ماهه آه م:  گفتم
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 هم من نوشته بودم یك نامه اي ،شماره تلفن . دم ين هفته حتما جوابش را بهتون مي ما تا آخر ا،ینيبيگه ما رو مي دیجا

 دستورش را بهمون داد و چند تا شماره تلفن ازمون ، زرباف گرفتینامه را آقا. خونميا هم براتون م نامه ر،قبلش

  .یاني آشتی و آقایاري اسفندی آقا،گرفتن

 ی آرد آه آلی خودش را معرفی بازرسی از بچه هایاري اسفندی آقا،نشيمشاورن ويرا داد به معاونن دستوريآخرش ا

 ،دميهم بهتون م زنم بهتون جوابش رايگفت زنگ م. شماره تلفن را گرفتصحبت آرد و باهام یاري اسفندیهم آقا

كنم جوابش را صد درصد ي میريگي من پیدم وليد اونجا من نامه بهتون ميايخوام آه بينكه ازتون ميا ايكنم ي میريگيپ

  .دميتا آخر هفته بهتون م

 بود آه قرار بود یني بودن آه مقلدیونيهمشون روحان صحبت آردم آه چون ی احساسیك آميقتش يمن چون اونجا حق

  .آننمنكر ازیبه معروف و نهرم برن به قول معروف مردم را امرن ماه محيتو ا

 یعني خودم و خانواده ام بود ی بازداشت ها،ی روحیشرآت واحد اخراج شدم و واقعا فشارها ازیرقانوني من آخه غ

   .مي هم نداشتیزي چ،زيهمه چگه ازيد

  .ميشي میمسائل آارگرريگيم فقط پياالن دو سال چند ماه است آه دار

د به يد دادن آه باي دستور اآینجوريا. ميد داديما گفتن آه دستور اآ قول معروف خودشون باعث شدن آه بهبه 

شب هم .  باشند نوشتهيدونم شايحاال نم. خبرنگار هم البته اونجا بود. ی جمع به اون بزرگیتو.  بشهیدگيآارشون رس

  . د انجام بشهيبا. د اونها هم نوشته باشنيشا. خود برنامه را. كرديم پخش ميداشت مستق

 ین آسانيكردن من گفتم آقا اي میهمونجا آه به من معرف. شهي آنم گفتن تا آخر هفته انجام میريگياز شنبه قرار من پ

.  دستم همه اسمهاشون را نوشتمی آاغذ هم نداشتم رو،هي من را انجام بده اسمش چید آه آارهايكني میآه به من معرف

  .كردني میس جمهور معرفي آردن و هم رئینها همه خودشون را معرفيا

ن يا. ديديشما فقط شعار م. ديآارمون را انجام بد. ميگيم تو مجلس بهشون ميريم. ها ازمون گذشتهيزين چيما ترس و ا

  .را حتما بهشون خواهم گفت اگه انجام نشه

  :یمي سلیمتن نامه آقا

  كميسالم و عل
 ی نامه هایط. یكار و معلق از آار شرآت واحد اتوبوس راني به مسائل و مشكالت آارگران بیدگي بر رسی مبنید جنابعالياحتراما با تأآ

خانواده . الزم انجام نشده یدگيا رسين لحظه ي تا ایچگونه اقدامي هی تهران ولین استان و استانداري تامی شورا،جداگانه به وزارت آار

 یت شغلي به امور وضعیدگي رسیخواهشا دستورات الزم را برا. گذارننديو روزگار را سخت م. ن آارگران در تنگنا هستندي نفر از ا٢۶

  .ديي خانواده آارگر را فراهم فرمای عده اید تا خوشحاليآارگران معلق از آار ثابت فرمائ

  یميعقوب سلي - ه تهران و حومیرگران شرآت واحد اتوبوسران آایكاي سندیحقوقامور -با تشكر
جواب داده كا واحد جواب داده شود آه اگري سندیرابطه با موضوع آارگران اخراج دریمي سلید به آقاين هفته بايمعلوم تا آخر اقراراز

ن داستان را يجواب ارم ويشان تماس بگيباره با اشان درخواست آردم آه دويامن هم از.كنديدنبال مشنبه موضوع را ازیمي سلینشود آقا

  .تنس هیا توخالي و یدها واقعين وعده وعيآه اباالخره معلوم بشودازشون بپرسم و

   
  با آارگرانیانجمن همبستگ

١٣٨٦ید ١٩چهارشنبه نسرين رحيمی در  


