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ندانز، تا پايان دولت نهم در یفعاالن کارگر  
 

شش ماه هشتاد و آبانم هن                                                                                                             یمريم کاشان   
 

 
در فاصله . ن بار پسرشي عمل است؛ اپروانه اسانلو، باز پشت اتاق

 ید تا آقاياوري بیش حقوقيف گفته بودند . رفتم دادگاه "یهوشيعمل تا ب

   ."اسانلو آزاد شود

دن ي در اتاق عمل و هم رسی فرزندی دلش نبود؛ هم نگرانیاو دل تو

 یوقت : "شوهرش را بدهد؛ اما   ی آزاد  که قرار بود حکمیبه دادگاه

 هم یش حقوقيف.  اسانلو هم آمده بودندیان آقا از همکاریکيدم ي رس

نه، :  شود؟ گفتندی اسانلو آزاد میدم پس آقاي که تمام شد پرسی اداریکارها. یون تومانيلي م٥٠و کفالت  آورده بودند 

   !"ر بود که االن به خاطرش زندان استيکفالت مربوط به پرونده اخ ن يا

داده اند   که حاال ی سال٥. ش چند تا پرونده درست کرده انديبرا: "دي افزایو مد ي گویم" روز"نها را به يخانم اسانلو ا

ک ي یم برايا ک پرونده، هم سند داده ي یون، برايلي میاالن هم خودم کفالت داده ام با س. گر استيک پرونده ديمال 

   ."د گفتيچه با!  دانم واالینم....ميون هم امروز کفالت داديلي م٥٠گر، يپرونده د

   ."دادند  ید نظر، حکم قطعي حکم داده، خودشان فرستادند تجدیدادگاه بدو. ل بکشدي دلی سال زندان ب٥ "د يحاال او با

 یم معلوم است که اعتراض : "ردي گی نرمش رنگ اعتراض مید؟ صداي کنی پرسم اعتراض میاز خانم اسانلو م

مورد   خود دفاع کرده، زندان برود؟ او یز حقوق صنف که اید آدميچرا با. ميم؛ چرا نداريما اعتراض دار. ميکن

 دارد؛ چرا یا ه ي حاشی هاین روز افتاده، از خانواده اش دور افتاده، گرفتاريضرب و شتم قرار گرفته، چشمش به ا

دانم، آنها حتما   یزها را نمين چيمن که ا.  اعتراض کنندیوانعاليد بروند ديش بايان وکاليم؟ آقاياعتراض نکن

   ..." کنندیتراض ماع

او را بعد از عمل چشم . ارد بعد از عمل دیاج به مراقبت هاي اسانلو احتیاالن آقا: " کهینها در حاليو همه ا

فردا هم  .  برندی آورند و میاز زندان او را م. د تحت مراقبت باشدي هفته تا سه ماه با٦ن ي بیبرگردانده اند زندان؛ ول 

   ."اورندياست او را دوباره بقرار

نها يا  دانم چرا ی نمینقدر نامه نوشتم ولآنقدر رفتم و آمدم، آ. گرفتار، گرفتار: "ه گرفتار استن زن چه اندازيو ا

   " خودش؟ی کرده جز دفاع از حقوق صنفیاو چه گناه.  کنندیتوجه نم

قطع  و تلفن ..."  کنندیه نمنها که توجيخب ا: "دي گوی کار به حکم اعتراض کرده؛ مین الملليون بيم فدراسي گویم

   .  شودیم

اسانلو و  اما اعتراض به حکم منصور .د هم پسرش به هوش آمده بود که سر از پا نشناخته، رفت و تلفن قطع شديشا
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 محکوم شده یريتعز ب به پنج و دو سال حبس ي برندو به ترتی که در حال حاضر در بازداشت به سر میم مدديابراه

ن ينقل با محکوم کردن ا  کارگران حمل و یون جهانيفدراس. گر نقاط جهاني قطع شده و نه در درانياند، نه در ا

   ". خواهد کرد  ینه سازماندهين زمي از اعتراضات تازه را در ایموج"احکام زندان اعالم کرده که 

ت يبر محکوم پس از انتشار خی کارگران حمل و نقل درست ساعاتیون جهانيرکل فدراسيد کاکرافت، دبيويد

قرارگرفته و  دو سال است که منصور اسانلو مورد ارعاب وضرب و شتم : "، گفتیم مدديمنصور اسانلو و ابراه 

است و اکنون مسئوالن  ران ادامه داده يم اي رژیرحمين وجود به مبارزه با بي است، با ایينايچشمانش در معرض ناب

   ." هم شکنند  در یت مليه امنيم مضحک اقدام عل کوشند مقاومت او را به اتهای می اسالمیجمهور

 یخود برا  ی کار به تالش های در جهان اسالم و سازمان جهانی کارگریه هايون همراه اتحادين فدراسيا: "او افزود

 را در ی تازه ایها ون کارگران حمل ونقل اعتراض ي منصور اسانلو و همکارانش ادامه خواهند داد و فدراسیآزاد

   ." خواهد کردینه سازماندهين زميا

منصور  و فردا حکم زندان ي کارگران حمل ونقل هم در گفت و گو با رادیون جهاني فدراسیسام داوسن، سخنگو

 دهد و یادامه م  منصور اسانلو ی آزادی خود براین سازمان به تالش هايا: "اسانلو را محکوم کرد و اظهار داشت

   ."  کندی مینه سازماندهين زمي را در ای تازه ایاعتراض ها

 یگران داشته باشد، باز نامه مي به اعتراضات دیابد و پروانه اسانلو هم بدون آنکه کاري یاعتراضات سامان م

چرخ   و ی کند، هم مادری می فرزندانش هم پدرید؛ براي آی رود و مین محل کارش، خانه و دادگاه ميسد، باز بينو 

  ." راگرفتار، گرفت: "رفتار استاو سخت گ.  چرخاندی را میزندگ
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