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اعمال فشار مالی بر آنانبازداشت فعاالن سنديکايی و  

 
 ششماه هشتاد و مهر دوم                                                                           حمهيندخت مصبا: گر مصاحبه

 
  

مديره  ياتنايب رئيس هو مددی،رئيسابراهيم و اسانلومنصور

 عضو يک .برندميبازداشت به سرواحد همچنان درسنديکای 

 بازداشت اخبا ازدويچه وله، مصاحبه بادرهيات مديره سنديکا

 منصور .گويدمي شده  مشکالت اقتصادی کارگران بيکار ها و

 سنديکای مديرههيات  نايب رئيسرئيس ابراهيم مددی،واسانلو

 ايرس. برندميبه سر بازداشتدر اوين  زندان در واحد همچنان

، ٨۴عتراضی سال ا پی اعتصابدرنيز فعاالن سنديکای واحد

                                    .دان پياپی مواجه احضارهایبا مشکل بيکاری و

                 )يوشآرعکس از(های صنفی   پيگيری خواستهکارگری برای تظاهرات             رضوی عضو هيات مديره سنديکای کارکنان سيد داوود

و مشکالت اقتصادی  ها  ويچه وله، از اخبار بازداشت با د و مسئول مالی اين تشکل، در مصاحبه واحد اتوبوسرانی

  . گويد کارگران بيکار شده می
   

  ای از همکاران سنديکايی و دستگيرشده خود داريد؟ آقای رضوی خبر تازه: وله دويچه
   

ايشان در رابطه با پرونده جديدی دستگير شد که خود من . خبری که داريم از آقای مددی است: سيد داوود رضوی

بايد تا روز  اند،  متاسفانه آقای مددی اينطور که گفته.  ميليون تومانی آزاد شدم۵٠م طی آن بازداشت و با وثيقه ه

زمان دادگاه . اند  ارجاع داده٢٨اند و به شعبه  امروز گويا کيفرخواست ايشان را نوشته. دادگاه در بازداشت بماند

  . اند منيت ملی و تجمع مقابل منزل آقای اسانلو عنوان کردهاقدام عليه ا معلوم نيست و اتهام ايشان را هم 
   

  غيراز آقايان اسانلو و مددی، فعاالن سنديکايی ديگری در اوين نيستند؟
   
 بودند که گويا االن به عمومی منتقل شده اند و حق مالقات کابينی ٢۴٠اقای مددی قبال در بند . ديگر کسی نيست! نه

   .اند  است و به ايشان هم جديدا يک مالقات کابينی با خانواده داده٢٠٩آقای اسانلو در . هم دارد

اند که نشان دهد چشم اندازی وجود دارد و  های خود چيزی نگفته آقايان اسانلو و مددی احيانا در مالقات با خانواده

  هايشان از اين حالت بالتکليفی بيرون بيايد؟ ممکن است پرونده
   
  . توجهی که خوشحال کننده و اميدوارکننده باشد، درکار نيستمتاسفانه خبر قابل! نه
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  اند با موکلين خود مالقات کنند؟ آيا وکالی اقای مددی يا اسانلو موفق شده
   

  .با آقای مددی هنوز نه. اند خورشيد يکبار با آقای اسانلو مالقات کرده  آقای مواليی وآقای 
   

  گويند؟ وکال از اين مالقات چه می
   

  .  آقای اسانلو خوب بوده است اند روحيه و وضع سالمتی گفته
   

  به چه دليل آقای سعيد ترابيان ديگر همکار سنديکايی شما به دادگاه احضار شده بود؟ 
   

 در ١۴فعاالنی که در دادگاه انقالب شعبه بايد توضيح بدهم که در يکی دو ماه گذشته، تمام اعضای هيات مديره و 

من خودم به اتفاق آقای .  پرونده داشتند، همگی به دادگاه احضار شدند٨۴های صنفی سال  رابطه با اعتصاب

که تاريخ دادگاه ما روز ديگری بود، همانجا دادگاه  با اين.  اوين بوديم٢۴٠ روز پيش در انفرادی ٢٠حدود  مددی 

آقايان وکال هم آمدند و .  اين برای آقای سليمی هم در طول بازداشت اخيرش برگزار شد  .کردند را برگزار ٨۴سال 

امروز هم گويا آقای افشين بهرامی دادگاه داشت که اين . دفاع کردند و حتی اليحه دفاعی مرا نوشتند و ارائه دادند

دادگاه آقای عباس . هری نوروزی دادگاه داشتآقای ابراهيم گو. دادگاه به دليل نبودن نماينده دادستان برگزار نشد

در مورد آقای .  است٨۴های صنفی سال  ها همه در رابطه با اعتراض شود و اين نژند کودکی همين هفته برگزار می

   . ترابيان هم همينطوربود

  کنند؟ های کارگری جهانی چه می های شما اکنون در چه مسيری است؟ اتحاديه تالش
   

االن نزديک دو سال . کنند تا بلکه اين فشار که روی ماست، برداشته شود اتباتی با مسئوالن دولتی میها مک اتحاديه

 سال سابقه کاری ٢٠اند، در حاليکه هريک از ما بيش از  است که ما بيکاريم و هيچگونه حقوقی برای ما قايل نشده

دهند تا شايد  هايی انجام می اف هستيم، دارند اقدامها چون ما زيرمجموعه آی سی  اتحاديه. ايم داريم و بيمه پرداخته

   .گشايشی در کار ما ايجاد شود

  تان را به ايشان منتقل کرديد؟ آيا شما وقتی خانم لوييز آربور کميسير حقوق بشر سازمان ملل در ايران بود، مسائل
   

ها  د همان اطالعاتی که روی سايتشاي.  اوين در بازداشت بوديم٢۴٠ خود من و ساير دوستان در زندان  آن زمان

  . هست، به آنها نيز منتقل شده باشد
   

  کنيد؟ با اين وضع چگونه گذران زندگی می. تان بيکاريد اشاره کرديد که شما و دوستان
  

همه ما زن و فرزند . فشار زندگی به روی ما که دستکم سی و پنج شش نفر هستيم خيلی زياد است! بسيار سخت

ايم تا کسانی که داوطلب  ما يک حساب باز کرده. اند   وجه به رسيدن ماه مدرسه، فشارها زيادتر شدهداريم و با ت

فشارهای روحی و روانی که قابل جبران نيستند، حداقل با اين شماره حساب . هستند، از اين طريق به ما کمک کنند

  .اميدواريم فشارهای اقتصادی کمتر شوند
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اند، احيانا موجب نشده تا همکاران ديگرتان که هنوز شاغلند،  برای شما ايجاد کردهها و شرايطی که  بازداشت

  مقداری احتياط کنند، از شما دوری کنند يا فعاليتی نداشته باشند؟

شود و آنها هم مثل ما همگی مشکل  شويم، وحشتی حاکم می هر بار که ما بازداشت می! طور است صد در صد همين 

خود شورای اسالمی کار اگر . شود ها وارد می فشارهايی از حراست به اين. ه ادامه کار نيازمندنداقتصادی دارند و ب

. ها نيز هست های ما، فشار به اين دستگيری. شود کند و برايشان ايجاد مزاحمت می فعاليتی از اينها ببيند، گزارش می

کمک های . توانند علنا برای ما کاری بکنند ت نمیمن مطمئنم که اينها قلبا با ما هستند اما بخاطر اين رعب و وحش

  . خود ين برای ما خيلی ارزشمند است. های هيات مديره سنديکاست آنها در حد کمک مالی يا پخش اطالعيه

  

  دويچه وله

  حصباممهيندخت : گر مصاحبه
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