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» شرکت واحدیکاي فعال سند٩مذاکره با کارفرما؛ اتهام «: ی گو با رضا شهاب  و گفت  

 
   ١٣٨٧مرداد چهارم  ستيبشنبه پنج                                                                                           ه زمانويراد

                                                              
های  اتوبوسرانی تهران را که به جرم فعاليت  تن از فعاالن سنديکای شرکت واحد٩ديوان عدالت اداری در ايران احکام 

  .صادر شده بود، تاييد کرد های انضباطی سنديکايی قبًال توسط کميته

ه و ضمن اعتراض، خواهان تجديد نظر دانست های انضباطی را غيرقانونی ی کميته سنديکای شرکت واحد احکام اوليه

  .ديوان عدالت اداری شده است

اين احکام ابتدا پيشينه و چگونگی صدور. ردمکگو  و اعضای هيات مديره اين سنديکا گفتدر اين زمينه با رضا شهابی، از

  :را از وی جويا شدم

ديوان عدالت اداری . مديره حکم اخراج دادند متاسفانه به تعدادی از فعاالن هيات. ما ديروز از اين موضوع مطلع شديم

  .های دفاعی که ما نوشتيم را رسيدگی نکرد اليحه ها به هيچ وجه متاسفانه در اين پرونده

زمان در شرکت واحد تشکيل شده بودند، غير قانونی   که آن ای های انضباطی جا عنوان شد، کميته با توجه به مسائلی که آن

 جا نشستند و ی کار معرفی نکرد که بگويد اين افرادی که آن اعضای خود را به اداره سالمی کار همحتی شورای ا. اند بوده

  .در آن اليحه هم اشاره کرديم، نبودند  انضباطی برگزار کردند؛ طبق مواد قانونی که ماۀکميتبرای اين افراد حکم بريدند و

که کميته انضباطی حکم اخراج صادر کرده، در  اين  صرفا به خاطر نفر مطرح بوده يا٩آيا در پرونده اتهاماتی عليه اين 

  ؟اين مورد تصميم گرفتند

جا آمده، اخالل در نظم و اخالل در محل  کار که آن ی انضباط رای کميتهفقط در. ونه اتهاماتی وجود نداشتگ پرونده هيچدر

  . ندادندها را کدام از فعاالن سنديکايی اين حکم به هيچ انضباطی زده و  که خود کميته اينها اتهاماتی است. کار آمده است

ها آن. گونه اتهامی مرتکب نشدند هيچاين افراد  .غيرقانونی هم بودحکام را توسط وزارت کار گرفتيم وبه هرحال ما اين ا

  . دادندها داشتند را انجام نيتیکه ما نوشتيم، اشاره و توجه کنند، متاسفانه نفوذهايی که ام ای ی دفاعيه که به اليحه جای اين به

  ؟االن اقدام بعدی سنديکا از لحاظ حقوقی چه خواهد بود

شود،  شود و بر طبق آن احکامی که صادر می طريق ديوان عدالت اداری صادرهستيم که احکام ازما منتظرحال حاضردر

ظر و ديوان عدالت اداری بتوانيم اين پرونده را با تجديد ن. شکايت خواهيم کرد جا در نهايت برای تجديد نظر دوباره به آن

  .دنبال کنيم دوباره

جا هم موفق نشويم، ممکن  غير اين صورت اگر در اين در. دهد بايد ببينيم که ديوان چه رايی را بعد از تجديد نظر به ما می

به  بتوانيم در جهت دفاع از بازگشتمان با هر قانونی که  در راستای دفاع از حقوق. کنيم المللی شکايت است به ديوان بين

  .کنيم مان، به هر مرجعی مراجعه می کار و آزادی همکاران

  ؟گونه حقوقی دريافت کردند هيچ  نفر از سنديکا اخراج شدند و در اين مدت آيا٩چه مدتی است که اين 

گونه  تا امروز و در اين مدت هم هيچبيکار هستند   اتفاق افتاد،٨۴سال  اعتصاب سنديکای شرکت واحد که دراولينها از آن
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با توجه به تورم و گرانی که . کنند ها در وضعيت بد معيشتی زندگی می آن. نکردند حقوقی از طرف شرکت واحد دريافت

  .مشکل کرده است خودمان برای اين همکاران و قعا زندگی راتمام اجناس است، وادرآور صورت سرسام به امسال

جايی را اجاره کنيد،  خواستيد يک تومان می ی تهران، صد تومان، دويست يليون در نهايت در حاشيهاگر پارسال با يک م

 ميليون و ماهی دويست و پنجاه تا سيصد هزار تومان ۵توانيد با  االن ديگر نمی .کرديد  متری را پيدا می۵٠يک آپرتمان 

  .اجاره کنيد خانه

ها  آن. شهر رفتند شدند و مثال به رباط کريم و اسالم ها از تهران خارج آن. يدآ مان برنمی متاسفانه کاری از دست همکاران

 ها را اند، بايد حقوق اين حداقل طبق قانون تا زمانی که احکام صادر نشده. بدی هستند از لحاظ معيشتی و مالی در وضعيت

  .ها کند به اين حرف بدهند، ولی کسی گوش نمی

  ؟ها چگونه است اسانلو و وضعيت آن الن در بازداشت هستند، غير از آقایچه تعداد از فعاالن سنديکايی ا

آقای غالمرضا حسينی، عضو سنديکا که در  دو نفر از سنديکای شرکت واحد که يکی آقای منصور اسانلو است و ديگری

ی مالقات  اسفانه اجازهمراسمی هم در استاديوم آزادی گذاشته بودند؛ مت ماه گذشته در جهت مالقات با شهردار محترم، يک

  . روز است که در زندان است۴٠که هيچ، االن هم نزديک به  به او ندادند

. اش نداشته است تماس و مالقاتی با خانواده  روز هم که آقای غالمرضا غالمحسينی به هيچ عنوان هيچ۴٠در اين مدت 

ی  دان باشد با داشتن سه بچه، مستاجر در حاشيه روز در زن۴٠انسانی که . است واقعا اين خالف قانون و حقوق شهروندی

  ...جا را خالی کنيد  او که اين خانه آمده در خانه  روز بارها صاحب۴٠در اين  تهران که

 مذاکره با  ده؟جرم او چه بو. مرتکب نشدند اعضای سنديکا جرمی. کنيم واقعا محکوم میها رااين نظر هم آنما از

ی بازگشت به کار دارم،  که من اجازه با وجود اين... با کارفرمايش حل کند خواسته ش را میمشکل خودکارفرمايش بوده و

  .شود دهند، اين جرم محسوب می ی کار به من نمی که اجازه اين در حين

  

 
 راديو زمانه

٢٤/ ۵/١٣٨٧  


