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  عضو اتحاديۀ کارگری در زندان
ِسياستمدار چپ محلی به خاطراعتراض : سپانيهھ   .  بيکاری گسترده به سه ونيم سال زندان محکوم شدهعليِ

  

ِاندرس بودالو:"با ستارۀ سرخ روی کاله َAndrés Bódalo   " ِروز سه شنبه گذشته مقابل تعمير اتحاديۀ کارگران

 Javier Lobato:   عکس از-.Jaénدر شھر خائن

 

روز سه شنبه در شھر خائن . بس مجازات شود با چند سال حدتوان  می، بيکاری گستردههسپانيه، اعتراض عليھدر 

ِاندرس بودالو" َمربوط به ايالت اندالوزيا، يکی از اعضای اتحاديۀ کارگری به نام در ھمين . در محکمه حاضر شد" َ

  .روز او محکوم به سه و نيم سال حبس گرديد

ِاندرس بودالو" ًسپانيۀ عمدتا زراعتی ستھِب يکی از معروف ترين شخصيت ھای جنبش ضد سرمايه داری، در جنو" َ ُ.  

ِ سالگی بايد مکتب را رھا می کرد، تا توسط سقاوی چند پول به دست آرد، از ده ھا ٩که  در سن   ساله،۴١اين مرد 

در تابستان .   فعال بوده است Landarbeitergewerkschaft SATسال به اين طرف در اتحاديۀ کارگران روستائی
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او در .   در شورای شھری انتخاب شد Linksbündnis Jaénبه نام " اتحاد چپ"انديد به حيث ک"  بودالو"گذشته 

  . در شھر خائن کانديد کرد) Linkspartei Podemosِپودموس(برای حزب چپئی به نام را َدسمبر سال گذشته خودش 

ِاندرس بودالو" ". ند بيکار اھات، نصف آنيع ھزار جم١٢ با در منطقه ای : " گفت) ِيونگِ ولت(در مصاحبه ای  با " َ

بعد از سه ھفته به اشغال اين مرکز .  مرکز فرھنگی محلی را اشغال کرد٢٠١٢اتحاديۀ او به عنوان اعتراض در سال 

ھنگامی که . به تعقيب آن اعتراض کنندگان مقابل ساختمان شورای شھری مستقر شدند. خاتمه داده شد] توسط پوليس[

ِ، يک سياستمدار حزب سوسيال ديموکرات  راه خود را جھت " Juan Ibarraوان ايبارا خ" معاون رئيس شورا به نام  ِ

ُند مشت و سيلی دخول به شورا با خشونت باز کرد، اين عمل او به درگيری انجاميد، و از جانب اعتراض کنندگان چ

تمدار بعد از آن بدون ھيچ مشکلی ئی بود، که اين ساسز که در اين درگيری عايد حال او شد، آنقدر جآسيبی. دريافت کرد

ِاندرس بودالو[ی که در محل حاضر بودند، به نفع من ئپوليس ھا. "در جلسۀ  شورا مشارکت توانست شھادت دادند، که ] َ

ی را به حيث سند نشان داد، که به وضوح ديده می شد، که ئحتی پوليس نظامی ويديو ھا. باالی ھيچ کس حمله نکرده ام

.  يورو جريمۀ نقدی محکوم کرد١٨٠٠ ماه حبس و ٣٠با وجود آن، قاضی او را به ". من باالی ھيچ کس حمله نکرده ام

 ِاو خودش را به عنوان يک محکوم سياسی می پندارد، تا بتوانند به اين ترتيب صدای اعتراض يک جنبش را که برای

  . نيستء اين يک استثنا–شان ناراحت کننده ست، به خاموشی محکوم کنند 

ِاندرس بودالو"  هعلي. اتحاديۀ ما از چھار دھه به اين  طرف از لحاظ سياسی تحت تعقيب قرار دارد: " توضيح می دھد"َ

ل حبس درخواست  سا٣٠٠ عضو ما محاکمه صورت گرفته، که در آن باالتر از يک ميليون جريمۀ نقدی و جمله ۶٠٠

  .شده است

يونِگ (مقابل روزنامۀ " بودالو"اين اعتقاد راسخ خود را ". د کردناگر مرا قضات محکوم کنند، مردم مرا تبرئه خواھ" 

زمانی که روز سه شنبه مقابل ساختمان اتحاديۀ کارگری خود را به پوليس تسليم کرد، عالوه بر . اظھار کرد) ولت

َجنرال سکرتر حزب پودموس ايالت اندلوزيا، و توسط  "  Teresa Rodríguezِيزا رودريگزِخانم تر"ديگران، توسط   َ ِ ِ ِ ِ

ِشاروال شھر مارينالدا ھمراھی شد" Juan Manuel Sánchez Gordilloِمانوئل سنچز گورديلو"  ھمچنان رئيس . ِ

ِحزب پودموس  البرتو گارزون" سپانيه ھلمان ِ، سخنگوی اتحاد چپ ھا  در پار" Pablo Iglesiasِپابلو ايگلزياس" ِ

Alberto Garzón "  َخانم ادا کولو "ِو ھمين طور شاروال شھر بارسلوناAda Colau " خواستار عفو اين عضو

ً  فعال در حال برنامه ريزی يک اعتراض نامحدود در شھر خائن است، SATاتحاديۀ کارگری . اتحاديۀ کارگری شدند

اوسکار راينا "  ملی اين اتحاديه به نامۀھماھنگ کنند. دوباره آزاد شود" بودالو"که که زمانی به پايان خواھد رسيد، 

ً به تاريخ اول ماه می مجددا امالک نظانی آنھابه روز سه شنبه اعالم کرد، که سازمان " Óscar Reina Gómezِگومز  َ

 اشغال و تحت مديريت زارعين قرار داده اين اتحاديه در گذشته بارھا اين نوع امالک را. سپانيه را اشغال خواھد کردھ

 به اين طرف توسط  زارعين مديريت می شود، بيرون از مرز ھای ٢٠١٢، که از سال "امالک سومونتو" اشغال. است

  .ايالت اندالوزيا شھرت پيدا کرد
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