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ولناميدواری به آزادی هر چه زودتر اسا/ ابراهيم مددى   
 

 ماه هشتاد و پنجاول آذر                                                                                             مهيندخت مصباح 
 

 اسانلو احضار شد، نيامد،  راد، سخنگوى قوه قضاييه ديروز در نشست خبرى هفتگى خود گفت منصوریجمال آريم

نديكاى آارگران شرآت واحد ابراهيم مددى سخنگوى س. وى افزود آه چه بسا اسانلو به زودى آزاد شود! شددستگير

.آيد از اوين بيرون مى همكارش به زودىگويد از قرار گو با دويچه وله میگفتنيز در  

    

مهيندخت مصباح: مصاحبه    

آند؟ آقاى مددى وضعيت آقاى اسانلو را خبر داريد چگونه است؟ چه آسى موضوع ايشان را پيگيرى مى  

شده و برابر توافقى آه آقای حداد از مقامات دادستانى با خانم اسانلو روز گذشته داشتند امروز اين مالقات انجام 

شود و تلويحا از نوعى اشتباه آارى در جريان دستگيری آقای منصور اسانلو  اند به زودى آقاى اسانلو آزاد مى گفته

قاى اسانلو در داخل زندان اوين با آارشناسان وزارت اطالعات مشغول گفتگو هستند اند آه آ فرموده. اند صحبت آرده

هايى هم آه آقای آريمی  صحبت. ها پايان خواهد گرفت  رايزنیو موضوع بازداشت ايشان هرچه زودتر بر اساس

ايشان به زودى آزاد  راد راجع به منصور اسانلو آرده هم برداشت دوستان و خانواده و وآالى آقاى اسانلو اينست آه

.شوند می  

 
ايشان گرفته شده و هايى آه هنگام آزادى با شما داشت، اشاره نكرده بود آه تعهد از  آقای اسانلو خودش در صحبت

شود؟ اين شامل چه مواردى مى   

 
ديروز آقاى آريمی راد در صحبت هايشان اشاره آردند آه آقاى اسانلو نسبت به بعضى آارها تعهد داده اما به لحاظ 

ندان اوين بودند حقوقى و قانونى اين ادعاها ميتوانند مورد چالش قرار گيرند چون آقاى اسانلو نزديك هشت ماه در ز

آه فشارهای زيادى بر  بر اين بوده  تصورشان . اند  االختيار بوده آامال مصلوب، آردند  شرايطى آه تعريف می و با

اند و خالصه شرايط  ايشان در زندان با گروههايى از جمله اعضاى القاعده زندانى بوده. خانواده شان وارد شده است

وال بايد بررسى شود آه شخص آنجا تعهد داده باشد و اصوده آه بگوييم ايشان دراوين طبيعى و آزاد نبشان در عمومى

دهد، آيا قانونی است يا غير قانونى بازداشت شده درشرايط ناچارى مى  

 

ايد؟ خودتان اعتراضى به اين رفتار نكرده. روزى آه آقاى اسانلو دستگير شد، شما هم مورد ضرب و شتم واقع شديد   

 



آقای اسانلو هم مورد ضرب و شتم . اينجانب مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و هنوز آثارش روى بدن من هست! بله

روال قانونى خارج است و من نسبت به تعرضى آه به آقاى همه اينها از. اش تيراندازى شد واقع شد و موقع بازداشت

رسيدگی قرار مورد   واضح را  اين تخلفموران مسئول اميدوارم ما  اعتراض دارم و  به خودم  و نسبت اسانلو شده

.دهند    

 
اين اسم . اسم آقاى اسانلو از روزى آه گرفتار شدند، هميشه باعث اختالف بوده! سوالى خارج از موضوع مصاحبه

باالخره آدام درست است؟. نامند مى“ اسالو”نويسند و تازگى ديديم آه ايشان را  مى“ س”، يا با “ص”را با  

 
ايل اسانلو از ابالت معروف ايران است اما به دليل اشتباهات اداره ثبت احوال بسياری ايرانيان هنگام ثبت رسمى و 

ها تا امروز آنار  شان اشتباه نوشته شده و با اين اشتباه هم خيلى صدور شناسنامه در دوره حكومت پهلوی اول اسامی

است اما چون ايل اسانلو معروف است و   “اسالو” در شناسنامه ثبت شده است،   آه اصلى آقاى اسانلو اسم . اند آمده

شود وگرنه در شناسنامه همان است آه گفتم شناسند، ايشان در گفتار به همين اسانلو مورد خطاب واقع می مردم مى .  

 
؟“س”نويسند يا با  اسم شان را می“ ص”خودشان با   

 
.زنند ولى همه ايشان را اسانلو صدا مى. اش عين شناسنامه. “اسالو”: نويسند  مىخودشان  

 
 حاال شما اميدوار هستيد ايشان با اين تفاصيل آه گفتيد، آزاد شوند؟

 
ما هر آن به اميد تغيير شرايط زندگى و . گذاشتيم ما اگر اميد نداشتيم آه پاى در راه نمی. آدم بايد اميدوار باشد! بله

در باره آقای اسانلو هم اميدواريم هر چه زودتر ايشان آزاد .گذرانيم و اميد واريم آه آارها بهتر شود ها را مى تىسخ

ی در ايران به روال جارى در آشورهای ديگر، نه فقط در آشورهای صنعتی و پيشرفته، شود و سنديكاهاى آارگر

ارد جامه عمل بپوشد و آارگران ايرانی هم بتوانند از بلكه همانطور آه در هند و ترآيه و آشورهاى ديگر وجود د

  .تشكل مستقل و مقتدر خود بهره مند باشند
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