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:خورشيد پرويزمصاحبه راديو آلمان  با   

  فعاالن ديگر و اسانلو منصور پرونده وضعيت در مورد

  
 ماه هشتاد و پنجآذرست دوم يب                                                                                               دويچه وله

  
  

 واحد شرآت آارگران سنديكاى مديره  هيات رييس اسانلو،منصور  مدافع وآيالن مواليى، يوسف و  خورشيد پرويز

 را موآلشان تبازداش اى بيانيه در شد، زندان روانه و بازداشت ماه ابان ٢٨ روز در آه حومه، و تهران اتوبوسرانى

 شرآت آارگران سنديكاىديگر عضو چند  با  همراه اسانلو منصور  .آردند اعتراض  آن به  و  خوانده  قانونى غير

  .گردد عنوان آنها بازداشت براى قانونى دليلى اينكه بدون شدند، بازداشت ماه آبان اواخر در تهران یاتوبوسران

  

  قهارى آيواندخت: گر مصاحبه
 

 بود؟ آى آرديد مالقات را اسانلو آقاى موآلتان آه بارى آخرين خورشيد، آقاى
  .ديديم انقالب دادسراى محل در را ايشان آه بود پريروز

 بود؟ چطور حالشان
 مورد را ايشان دستگيرى موقع اينكه از بود شاآىبسيار داشت، گاليه چشم ناراحتى از ولى. بود خوب آه اش روحيه

 مى اظهار ايشان. زدند بود، درمان حالتدر و  بود بخيه زير آه را چشمش ريختند نفر چند .دادندقرار شتم و ربض

 و بردند بهدارى به را او آردند، دستگيرش اينكه محض به. آردند ثبت هم زندان بهدارى در را مسائل اين آه داشت 

  بابت ايناز. شد طى  بازجويى مراحل  بقيه و  آمد ايشان  بعدش .شد ثبت  آنجا شتم و  ضرب اين. شد معاينه آنجا در

 .بود مند  گاليه 

 است؟ صورت چه به االن اسانلو آقاى ى پرونده وضعيت
 سخنگوى آقاى زباناز فقط دانيم، نمى هم را اتهامش ظاهرا. نداريم دسترسى پرونده به ما گرفتند را ايشان آه بار اين

 به اتهام عنوان به را عناوينى شد، درج ها روزنامه در اى مصاحبه يك طى هستند، هم دادگسترىوزير آه قضائيه قوه

 دآتر آقاىو من بودند، آرده قلمداد اتهام آه را مواردى. بود حقوقىغير  بحث  اين آه  بودند داده  نسبت  اسانلو آقاى

 مقامات طرف از. نيست جرم  هيچكدامشان اينها. شد چاپ  ها روزنامه در آه داديم اى بيانيه. داديم را جوابش مواليى

 ، نگرفته قرار ما اختيار در ايشان پرونده آه آنجايى از و نشنيديم را او اتهام  هم آردند بازداشت را ايشان آه قضايى

 دمخو به آه گفت مى بود، متعجب  آرديم مالقاتش پريروز آه هم ايشان خود. دارند اتهامى چه ايشان دانيم نمى ما فعال



 شودينم فعال اتهامى داريم، االن ما آه قوانينى با. هستند گناه بى مطلقا ايشان ظاهرا يعنى .نشده اتهام تفهيمهنوز هم من

 .بگيرد قرار اتهام تحت آه نشده مرتكب هم رفتارى و اعمال چون. آرد ايشان متوجه

  آردند؟ حمطر ايشان دستگيرى دليل عنوان به را چيزى چه قضائيه ى قوه سخنگوى
 نظامهاى تمام در تعهد. نكرده عمل تعهداتش به ايشان آه آردند  اعالم اى مصاحبه  طى قضائيه قوه محترم سخنگوى

 روشن براى. آنند نمى مجازاتش نكند، عمل تعهدش به آه آسى. ندارد آيفرى بار است، حقوقى امر يك جهان حقوقى

 تعهد اين نوع حتى جوابدر ايشان تعهدى؟ نوع چه آه بودند آرده ايشان از مجددى سئوال خبرنگارها موضوع شدن

 رسالت از حقوقى  موضع از ما آه هست موجود پرونده در بودند، گفته. بودند نداده قرار عمومى افكار اختيار در را

 مواردى آه گفتيم  ئيهقضا  ى قوه سخنگوى پاسخ در انسانهاست، حقوق از دفاع ى مسئله آه حرفهايمان ى وظيفه انجام

. نكردند مطرح هنوز ايشان براى اتهام عنوان به را خاصى عنوان اينها از غير. نيست جرم آنند، مى اعالم ايشان آه

 نهادهاى با دارد،  ارتباط آار جهانى سازمان يا ILO  با  اينها  سنديكاى  چون آه بود اين اسانلو  آقاى خود  استنباط

 شايد آه بود اين استنباطش آنند،  مى حمايت آنها از مختلف آشورهاى آارگرى ادهاىنه دارد، ارتباط جهان آارگرى

 جهانى سازمان عضو ايران خود چون. دندار قانونى تعريف هم اين آه آردنددستگير را ايشان مسائل اين با رابطهدر

 موارد از تواندينم كند،يم حمايت سنديكايى يكاز است ملل سازمان به وابسته آهآار جهانى سازمان آه اين. است آار

  .باشد اتهام

 داريد؟ اطالع دستگيرشدگان بقيه وضعيت از آيا. هستيد اسانلو آقاى وآالى مواليى آقاى و شما
 .داريم عهده به ما هم را بقيه وآالت بله،

 ايد؟ نديده هنوز شما هم را بقيه ى پرونده
 تعيين رسيدگى وقت هنوز شده، تشكيل شدند، دستگير پارسال آه مديره هيأت اعضاى بقيه براى پرونده مقدار يك

 بله،. آنند دفاع شان اتهامى موارد از و محكمه در بروند آه بيايد احضاريه متهمين خود و ما براى رسما آه نشده

 .دادند وآالت مسائلشان از دفاع در نفر دو ما به آال سنديكا ى مديره هيأت اعضاى

 دارد، وجود راهى آيا. آنند دفاع آن از توانند مى چطورى نديدند، را موآلشان ى پرونده وآال وقتى

 درآمد؟ بست بن اين از بشود اينكه براى
 اگر. است قضايى مقامات اجازه با وآيل ورود اوليه تحقيقات و بازپرسى ى مرحله در قانون طبق ما حقوقى نظام در

 اگر فقط. باشد داشته خبر پرونده محتويات از تواند نمى وآيل ندهد، اجازه دارد، اختيار در را پرونده آه قضايى اممق

 اظهار تواند مى متهماز دفاع آخرين اخذ در فقط. باشد داشتهحضور بازپرسى حيندر واندتمي بدهد، اجازه قاضى خود

 هيچ شده، تشكيل آقايان اين براى آه هم هايى پرونده داشتند، آقايان اين آه اتهاماتى و مسائلجور ايندر آه آند نظر

 .رفت دادگاه به نهايى رسيدگى براى پرونده و شد اخذ وآيل بدون هم را دفاعشان آخرين. نداشت حضور وآيلى

 دستگير آه سنديكايى فعاالن ديگر و اسانلو آقاى پرونده به  رسيدگىدر اآنون هم را  اندازى  چشم  چه

 ديد؟ شوديم شدند،
 و مستند دقيقا، توانيم نمى نداريم  دسترسى  ها پرونده به  چون است، برداشت  البته - است اين  من شخصى برداشت

 به  متهم آه  آارگران خود و  واحد  شرآت آارگران سنديكاى آه است اين من برداشت -  آنيم نظر اظهار حقوقى



 تمام در چون .گيرندب قرار  اتهام  تحت توانند،  نمى صورت آن به  هستند غيره و  سنديكا  تشكيل يا و  نظم  اخالل

 به اقتصادى مسائل به سنديكا تشكيل با خواهند مى و آشورند  منافع خواهان اند، نظم تابع آه شدند مدعى دفاعياتشان

 آه هايى نابسامانى. دآنن همكارى آارگرى شرايط و اوضاع بهبود  جهتدر و بپردازند  ترافيك و  نقل و  حمل سامان

 قضايى مقامات و آنند دخالت بهبودش جهت در خواهند  مى اينها هست،  مواجه  آن با ايران آارگران وضعيت  االن

 به جامعه امنيت حفظ خاطر به حال هر به ولى. ندارد منفى  ى جنبه حضورشان اينها آه هستند مسئله اين خود متوجه

 و است شفاف و علنى اينها فعاليت اينكه  به توجه با آه ندارد  ضرورتى اين. دشو مى برخورد اينها با خودشان، باور

 هم خودشان. بشوند بازداشتو دستگير دائم و شود برخورد خشن اينها با ندارد ضرورتى است، قانونىامر يك سنديكا

 دفاع خواهند م خودشان ىآارگر وضعيت و صنفى منافع و سنديكا از آه گفتند فقط آنند، مى عمل سياسى آه نپذيرفتند

  .آنند

 بگيريد؟ موآالنتان براى برائت حكم دادگاه در استدالل اين با آه اميدواريد و
 شود، مى اجرا ما قضايى نظامدر االن آه قوانينى با. شد خواهد اينها با عطوفتو مهربانى با توأم برخورد مطمئنا بله،

 وآالى زا يكى آه من نظر از آدامشان  هيچ اينها  چون. بكنند  محكومشان بتوانند هااين  آه ندارد وجود  قضايى برد

 در عملكردشان يعنى. نكردند حرآت مملكت سياسى نظام مخالف عمومى، نظم  مخالف  هستم  شان پرونده

 يرغ خواستهايى و است خيرخواهانه و ايران آارگرى وضعيت بهبود جهت در دارند آه موضعى و هايشانبازجويى

 .ندارند آارگرى و صنفى مسائل از

 .گذاشتيد  ما اختيار در را وقتتان آه سپاسگزارم بسيار خورشيد، پرويز آقاى
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