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  فعال کارگری ايرانی۵المللی کارگری به دستگيری  های بين واکنش اتحاديه
 

ه هشتاد و شش مرداد ما يکمبيست                                                                                 کيواندخت قهاری

  

  با اعالمسازمانهای جهانی حقوق بشرو المللی کارگری های بين اتحاديه ) اوت٩(پنجشنبه روزدر

.بند شدند ردری محمود صالحی، خواهان آزادی اين دو فعال کارگواسانلو همبستگی با منصور  

ای خانواده آق رادبه ديکه  تهراناتوبوسرانی  کارکنان شرکت واحد  تن از۵ان تهردرآن روزدر

کارگران  نمورد زير فشار بودن اينگرانيهايی دراين ميان اظهاردر. رفتند دستگير شدند واسانل

     شکنواو ادستگيريه مهدی کوهستانی نژاد به پرسشهای دويچه وله در باره ای. رسديگوش م به

                             المللی کارگری پاسخ گفت های بين هاتحادي          منصوراسانلو     

  کيواندخت قهاری: گر مصاحبه

المللی کارگری تا چه حد االن موضوع دستگيری و زندانی شدن فعاالن کارگری  های بين نژاد، اتحاديه آقای کوهستانی

  کنند؟ را در روزهای اخير دارند دنبال می

بسيار در . اند مسائل را وضعيت دستگيری و وضعيت خودشان را دنبال کردهمثل سابق، همان طوری که تا االن اين 

کنند تا ببينند در   بلکه بيشتر در اين رابطه دارند فعاليت می اين زمينه نگرانيهای خودشان را نشان دادند و مثل سابق

  .قيد و شرط دستگيرشدگان شود کمک کرد برای آزادی بی چه صورت می

  واقعيت دستگيری فعاالن کارگری؟نگرانيهايی دارند به جز چه. المللی کارگری های بين اديهنی اتحاشاره کرديد به نگرا

. روانی بسيار سختی هستند  اوال فعالين کارگری ما تحت شرايط  های کارگری از اين نوع است که نگرانيهای اتحاديه

اش را ببيند،   وکيلش را ببيند، حق ندارد خانوادهحق ندارد کهشود و زمانی که کارگری دستگير میيعنی شما نگاه کنيد، 

شرايط بسيار سختی در گذشته در گزارشها وجود داشت، آقای اسانلو توضيح داد و درحخق ندارد که پزشک را ببيند، 

ای است برای ايجاد نگرانی، که اين  زمينه گرفته است، خود اينها   بازجويی قرار می و گفت که ساعتهای متوالی تحت

  .ه تنها کم نشده، بلکه در اين شرايط احتمال بيشتر هست که اين نوع فشارهای روانی بيشتر هم شده باشدن

شاهدش های اخير يهای مختلفی که در هفتهگير اعترافاند و  ديديم گفتند که شکنجه شدهبا توجه به نمونه دانشجوهايی که

  مچنين رفتاری بشود؟ايم، آيا اين نگرانی وجود دارد که با کارگرها هم ه بوده

دهد که اين دفعه  اندش، اين نشان می اندش و برده اندش، کشيده کنند، با آن نحوه زده زمانی که کارگر را دستگير می

گيرد و همان طوری هم که دانشجوها اعالم کردند که  تفاوتش با قبل اين است که رژيم خشونت را دوباره به کار می

ا فشارهای جسمی و اينها اعتراف گرفتند، هيچ بعيد نيست که همچنين فشارهايی االن هم در رابطه با کارگران از ما ب

  .دستگيرشده باشد
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 کارکن شرکت واحد غيرقانونی است، ۵اند که بازداشت  وکيل کارگران، آقای خورشيد، به خبرنگاران در ايران گفته

های  اتحاديهنظراالن در. بازديد کنند)  اوت٩(به اسانلو روز پنجشنخانواده آقای منصورزاند ا خواسته چون آنها فقط می

  کند؟ المللی کارگری دولت ايران چه هدفی را با اين دستگيريها دنبال می بين

هدف آن است که به آن حالتی دربياورد که خودش .  سال گذشته بوده است٢٨اين هدف در . اين هدف االن آنها نيست

 مرداد هم ١٨ اوت، يعنی ٩حتی قبل از . کند به اثبات برساند خواهد کارهايی که خودش می رژيم می. دوست دارد

دهند که بروند در خانه آقای  شده بود که نه تنها اجازه می بتدانستند و برايشان امری ثا های کارگری اين را می اتحاديه

و تا بحال سابقه نداشته که حتی برای نشستن در . اسانلو، بلکه فشار را هم در رابطه با فعاالن کارگری بيشتر بکنند

خواهند  شود که آدمهايی که می چطوری می. خانه هم بايد مجوز گرفت و معلوم است که اين چيزی غيرقانونی است

ای که از لحاظ روانی در شرايط بسيار سختی هستند، خانم  ای برای ديدار از يک خانواده، خانواده بروند در خانه

و همه اينها نياز دارند که دوست و آشنا . مادر و خواهران ايشان هم. اسانلو از لحاظ جسمی و روحی داغون است

به آن زندانی که در زندان . شود حتی اين هم از آنها گرفته می. همبروند برای حداقل برای ارتباط گيری انسانی با 

آورند تا آن کس هم که  هايشان هم به نوعی اين فشارها را دارند می حتی به خانواده. شود است که اين چيزها داده نمی

ری آن چيزی را که ما به يا بايد بپذي. گذاريم که بروی در آنجا هست اين را بداند که فکر نکن که ما به اين راحتی می

بينيم و با آن هم بسيار مقابله  اين چيزی است که ما االن داريم می. گوييم يا اين شرايط برای خودت ادامه دارد شما می

     .شود اين وضعيت را تغيير داد کنيم تا ببينيم چطوری می می

برند، از فعاالن کارگری ايران  د يا در بازداشت به سر میبا توجه به اينکه کسانی را که در حال حاضر در زندان دارن

  بينيد؟ اندازی را برای حرکتهای کارگری در ماههای آينده می هستند، شما چه چشم

توانند وادار کنند که دست از اين کارهايشان بردارند؟ که به نظر  يکی اينکه آيا اينها را می: دو عرصه وجود دارد

اش برای بهتر  کند، دست از مبارزه ای که در بدترين شرايط اقتصادی هست و زندگی می آيد که جنبش کارگری ینم

تواند مثل گذشته باشد، خوب، اين  تر می اما آيا چقدر برجسته. اين يک چيز واقعی است. اش بردارد شدن زندگی

هايی  يعنی مثل سابق نيست که حداقل اجازه. دتر شده استبينيم که فشار زيا چون ما داريم می. تواند بشود تر می رنگ کم

توانند برای عقب نشاندن اين مبارزه  خواهند هر چقدر می اند و می فشارهايشان را بيشتر کرده. ابتدايی را بدهند

  .بيشترش هم بکنند

  فتگو بشوند؟المللی کارگری تصميمی دارند که در اين رابطه وارد عمل يا گ های بين اتحاديه

شود، که بايد بيشتر بشود و بيشتر هم خواهد  در رابطه با عمل، بايد روی اين صحبت کرد که عملشان چقدر بيشتر می

)  اوت١٣( اوت شکل گرفت، بايد تا روز دوشنبه ٩ای بشود در رابطه با اعتراضاتی که در  بايد اوال جمعبندی. شد

بعد هم با وضعيت ايران بسنجند و طبق آن کارهای . که چه چيزهايی شده و چگونه بوده استگزارشهای آن بيايد 

  .شود شان را تنظيم کنند، که به نظر من روشن است که اين بيشتر خواهد شد، که کمتر نمی آينده
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