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 منصور اسانلو آزاد نشد 

    ىددم با ابراهيم  راديو آلمانگفتگو 

 
 ماه هشتاد و پنجآذرچهاردهم                                                                                                  دويچه وله

  
 

  

  . ميليون تومانى فعال منتفى شد٣٠پرداخت وثيقه جديد  دليل عدم توان خانواده ايشان دراسانلو بهآزادى منصور

 ٢٨رانى تهران و حومه آه با قرار وثيقه از زندان آزاد شده بود  منصور اسانلو رييس سنديكاى شرآت واحد اتوبوس

 وى ابراهيم مددى و نيز  همراه شتم   با ضرب و  اسانلو، همراه بود آقاى مجدد  دستگيرى. شدماه مجددا دستگير آبان

هايى ديده شد آه   نشانه سانلو و بخصوص در روزهاى گذشتهاما پس از دستگيرى آقاى ا. تيراندازى هوايى ماموران

 .حكايت از آزادى ايشان داشت

 و حومه در گفتگويى با ما از منتفى شدن آزادى رانى تهران اتوبوس شرآت واحد  سخنگوى سنديكاى  ابراهيم مددى 

  .گويد آم در آينده نزديك و نيز وضع ديگر فعاالن سنديكايى سخن مى آقاى اسانلو دست

 
 بهنام باوندپور: گر مصاحبه

 
ممكن است . الوقوع آقاى منصور اسانلو وجود داشت آزادى قريب هايى مبنى بر  آقاى مددى، در روزهاى گذشته نشانه

  ها به واقعيت نزديك شده يا نه؟ بفرماييد آه آيا اين نشانه

 
اى منصور اسانلو براى پيگيرى آار حقوقى وى به روز دوشنبه آقايان يوسف مواليى و پرويز خورشيد وآالى آق

در آنجا طى گفتگوهاى مفصلى آه آقاى منصور اسانلو هم . آنند دادسراى انقالب واقع در خيابان معلم مراجعه مى

ى آقاى اسانلو اعالم  آزاد خواهد شد، حتى آقايان وآال به خانواده شود آه آقاى اسانلو بزودى حضور داشته گفته مى

اش را فراهم بكنند تا او امروز  شنبه تشريف بياورند در دادسراى انقالب و مقدمات آزادى  آه براى صبح سهآردند

برادرشان به  ى آقاى منصور اسانلو شامل همسر و مادر و امروز آقايان وآال، خانواده. آزاد بشود و به خانه برود

ظاهرا يك ضمانت جديدى را مطرح . شود نلو آزاد نمىدادگاه انقالب مراجعه آردند، اما متوجه شدند آه آقاى اسا

در نتيجه قولى آه ديروز داده شده بود مبنى بر . توانستند اين ضمانت را قبول بكنند شان نمى آرده بودند آه خانواده

الى آقاى اسانلو گفتگوهاى بعدى را براى پيگيرى آار آقاى اسانلو در وآ. آزادى اسانلو امروز صورت نگرفت 

  .ور آارشان قرار دادنددست

 
  اند؟ ى سنگينى را براى آزادى آقاى اسانلو تعيين آرده يعنى اگر درست فهميده باشم، وثيقه

 



 ميليون تومان سند ملكى آنجا ١۵٠با توجه به اينكه آقاى منصور اسانلو .  صحبت از سى ميليون تومان بوده است بله

ى   ميليون تومان خانواده٣٠بل آه هشت ماه بازداشت بود گذاشته بودند، براى اين مبلغ  براى مرحله ق به عنوان وثيقه

 .نامبرده آمادگى نداشتند

 
از . ى سنديكاى آارگران شرآت واحد دستگير شدند ى گذشته هم دو نفر از اعضاى هيأت مديره گويا روز يكشنبه

 سرنوشت اين دو نفر چه خبرى داريد؟

 
اند در ترمينال اتوبوسرانى   ماه است از آار بيكار شده١٠ن عبدالرضا طرازى و سيد داود رضوى آه مدت آقايا

 بعدازظهر توسط ٢شرآت واحد در خيابان خاوران آه معروف است به ترمينال خاوران در روز يكشنبه ساعت 

اقع در خيابان خاوران نزديك ميدان اه ششم پليس امنيت ومأمورين پليس امنيت نيروى انتظامى بازداشت و به پايگ

ى شب با   و سى دقيقه٩هايى آه شد، نامبردگان در همان روز يكشنبه ساعت  خراسان منتقل شده بودند و با پيگيرى

فردا صبح براى پيگيرى پرونده به همان مكان . شان مراجعه آردند سپردن آارت شناساسى، آزاد شده و به خانه

 . آزاد شدند٩ى نامبردگان موافقت شد و آنها در صبح دوشنبه ساعت عه آردند آه با آزادمراج

 
ممكن است بفرماييد علت دستگيرى اين فعال آارگرى چه . گويا يك نفر ديگر از فعاالن سنديكايى هم دستگير شده

 بوده و چه خبرى از ايشان داريد؟

  
 آقاى غالمرضا غالمحسينى در ترمينال اتوبوسرانى  شب همكار ما و فعال سنديكايى٨در روز يكشنبه ساعت 

صادقيه واقع در غرب تهران توسط مأموران امنيتى پليس نيروى انتظامى بازداشت شدند و به پايگاه دوم پليس 

هايى آه آرديم، هنوز  ى گيشا منتقل شدند و با پيگيرى منطقه ى اتوبان جالل آل احمد و نيروى امنيتى واقع در منطقه

ى ايشان امروز داشتند به آن پاسگاه مورد نظر،  اى آه خانواده بازداشت ايشان بر ما معلوم نشده است و مراجعهدليل 

ى آينده جهت  تهى هف در دادگاه انقالب به همسر آقاى غالمحسينى اعالم شده آه يكشنبه. موفق به مالقات ايشان نشدند

 . مراجعه بكنندپيگيرى بازداشت آقاى غالمحسينى به دادگاه انقالب 

 
اين آارگران االن در چه .  نفر از آارگران اخراج شده بودند۵٠در جريان اعتراضات آارگرى سال گذشته 

 وضعيتى هستند؟

 
آند آه   نفر بيكار هستند و متأسفانه وزارت آار هم برخالف قانون و برخالف ادعايى آه وزير آار مى۵٠هنوز اين 

 نفر فعاالن سنديكايى آه از آار ۵٠حقوق آارگران رسيدگى خواهند آرد، هنوز رسيدگى نشده و اين ها و  به شكايت

برند آه ما  ى تأمين اجتماعى در شرايط بسيار سختى بسر مى بدون داشتن بيمه اند، بدون دريافت دستمزد و اخراج شده

  .زندگى اين آارگران فراهم بشودايط عادى اميدواريم آه هر چه زودتر اين شرايط به پايان برسد و شر
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