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  "مياه خوی مکايسند" گفت یاگر کس: گفتگو با پروانه اسالو

  ١٣٨٧هم مهر نشنبه سه                                                                                                     یمهسا امرآباد
 

 
 در ی و مدنی اجتماعیها تي فعالاي و دهي که به خاطر ابراز عقی افرادکاني روزها رنجنامه همسران و نزدني اديشا

 . تر استیدني شنی حتاي آنها در دوران حبس دردناک تر و تي و وضعیاسي ساني زندانی از ماجرابرند یمزندان به سر

 اي و ی و اجتماعیاسي سشي خانواده آنان فارغ از هرگونه گرای افراد در زندان حضور دارند اعضاني که ای حالدر

 خانواده تنها به یاعضا.  تالش کنندزانشاني به پرونده عزیدگي رساي و ی آزادی برادي بای اقداماي گناه و چيبدون ه

 و گام به گام شاهد رندي گی پرونده قرار ماني آن فرد، در جری در کنار وکالکي با بستگان نزدیخاطر ارتباط عاطف

 که شوند ی مواجه ميیها ی مشکالت و سختی و حتماتي با نامالري مسني مجازات آنان هستند و در اايروند محکمه و 

 . استگري دی مفصل دارد و خود دفتریشرح

 کارگران یکايسند  شوهرش درتيت فعالطول مد است که دریهمسران از یکي اسانلو منصور همسر  اسانلوپروانه

 دهيدوش کش راه را بریها یسخت صبورو بردبارمشکالت ويینقش بانو شرکت واحد تهران، همواره دریراناتوبوس

  .است 

 ی جسمتي بار به رغم وضعني و ابرد  ی در حبس به سر می ماه متوال٢۵ که در حال حاضر همسرش مدت دي گوی ماو

 ديگو ی می شخصیپروانه از مشکالت زندگ. است  داده نشدهی درمانی مرخصیلو تاکنون به وخطرناک و نامساعد اسان

 کارگران و در چارچوب ري احقاق حقوق خود و سای براا او تنهراي ندارد، زیا هي که از شوهرش گالکند ی مدي تاکیول

 را در صورت ی تا نگرانکند ی میچشمان پروانه سر شار از اضطراب است و اگرچه سع. است  کردهتيقانون فعال

  .لرزد ی مشي صداديگو ی اسانلو سخن میها  چشمهي بخاي و ی قلبی درباره ناراحتیاش پنهان کند، اما وقت خسته

برنگاران  در پاسخ به خراني ای جمهورسي است که رئدهي دونيزيتلودرراي است زمند هي مسئول گالیها  از رفتار مقاماو

 در ی ولشوند ی محاکمه می مدافع و به صورت علنلي با حضور وکاني زندانرانيرد که در ا کدي تاکورکيويدر نحاضر

 .است  نبودهمنصور درابطه با همسرش ی رفتارني مدت شاهد چنني ایط

 ازي و نیماري رغم بی علی ماه و حت٢۵ ني چرا در طول استي است اما معلوم ناني حق زندانی مرخصداند ی مپروانه

 ؟است  تعلق نگرفتهی درمانی روز هم به همسرش مرخصکي ی حت،یات پزشکمبرم به معالج

 ايهنگام درمان و  دردي کند که نبای و صراحتا اظهار مدي گوی سخن ممارستانيانتقال همسرش به ب با بغض ازپروانه

 .کرد ماندگارشک را در چشمان او و مادرمنصوراسانلو است که ای رفتارني به او دست بند بزنند و ای پزشکنهيمعا

 نهي آوردند و پس از معامارستاني اسانلو بر اساس اطالعات در هفته گذشته همسر شما را با دست بند و پا بند به بخانم

 د؟ي دهحي اتفاقات توضني در رابطه با ایلطفا کم. پزشکان بالفاصله به زندان باز گردانده شد

 تيوضع.  نژاد آوردندی لبافمارستاني به بوري شهر٣١ خيا در تار چند ماهه، همسرم رري تاخکيباالخره بعد از! یبل  -

. اند  آوردهنجاي که اسانلو را با دست بند و پابند به امي سابقه بود و در ابتدا من و مادرش مشاهده کردی بار بنيانتقال او ا
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ند او را باز کردند تا بتواند راه  پابمارستاني ورودش به بیالبته در ابتدا.  بودننده ناراحت کیلي ما خی براطي شرانيا

 تا مرز یا  سابقهی کرده بود و فشار خونش به شکل بداي پی چشمش چسبندگیها هي از بخیکي مدت نيدر طول ا. برود

 ساعت تحت معالجه قرار ٢ حدود وا.  کردندزي قلب را تجودي جدی کنترل شد و پزشکان داروهاهي بود که بخدهي رس١٤

 . شهر بازگردانده شديی زندان رجاگرفت و بالفاصله به

  پزشکان معالج چه بود؟نظر

 ی نگهدارمارستاني بیکي او را در نزددي باني به صورت مستمر چکاب شود و بنابر اديبا داشتند که منصورديآنها تاک - 

 و استرس یودگآل به دورازیمکان دردي عارضه باني کنترل ای قلبش مسدود شده است و برایها  دو تا از رگرايز. کرد

 یري جلو گی زندان خواست تا برااستير ازیا  نامهی دست بند طدهاز مشاه  از پزشکان پسیکي یحت.  شودینگهدار

 . شود استفاده نکنندی مماري که باعث استرس به بی ابزارني از چنیعارضه قلباز

 ني شهر منتقل شدند؟ به نظرم ايیجا به زندان ری اسانلو به صورت ناگهانی آقاشي پی است که چرا چندني من اپرسش

 علت چه بود؟.  منتقل شودمارستاني به بی رخ داد که قرار بود وی درست زمانیانتقال

 منتقل شود، بدون مارستاني و چشم به بی قلبنهي معای که قرار بود او برای زمانقاي دقوريبه خاطر دارم روز سوم شهر -

.  کردندري و بعد متوجه شدم که تاخمي بودشانيما بر اساس قرار منتظر ا. د شهر منتقل شيی به زندان رجایاطالع قبل

 ی منصور بتي ما از وضعاني جرنيبعد از ا. است  که اعزام شدهگفتند تماس گرفتم و آنها نيبالفاصله با زندان او

 نکهيوران بدون ا همان شب با منزل تماس گرفت و گفت که صبح امروز مام٨ خودش در ساعت نکهي تا امياطالع بود

 و بود ه هم که خودش اعتراض کردیشهر منتقل کردند و وقت-يی بگذارند، او را به زندان رجاانيخودش را هم در جر

 اي ما تا سه اني جرنيپس از ا. مي کنی و مطابق دستور عمل ممي بود تنها جواب داده بودند که ماموردهيعلت را پرس

 را با شي داروهای و حتري لباس ز،ی و همسرم هم نتوانسته بود که لوازم شخصمي بزنی سری به وميچهار روز نتوانست

 ني کابقي و هر بار هم از طرمي تنها چند بار به مالقات منصور رفتاش ه مدت هم من و خانودني ایدر ط. اورديخود ب

  .ميدي او را دشهي و از پشت شميمالقات کرد

  را چه طور عنوان کردند؟يی انتقال و جابجاني علت ايیقضا یها مسئوالن پرونده و مقام!  اسانلوخانم

 شهر من به همراه مادر و خواهر همسرم يی روز پس از انتقال منصور به زندان رجاکي یعني وريروز چهارم شهر -

 یريگي را پهي قضی ولستي ناني کرد و گفت که در جریاطالع ی اظهار بشانيا. مياش مراجعه کرد  پروندهیبه قاض

 . مي را مالقات کردی قاضیها انتظار آقا  پس از ساعتبار ني و امي آن روز ما دوباره به دادسرا رفتیفردا. اهد کردخو

 هم لياست و تنها دل  گرفته شدهمي تصمنيها ا  استان تهران و سازمان زندانتي امنی گفت که طبق دستور شوراشانيا

 نگه فرد را در زندان کي شما یوقت.  زندی خوب آدم زنده حرف ممن هم گفتم. زند ی اسانلو حرف می بود که آقانيا

 یادآوري و ميما اعتراض کرد.  اعتراض کندی حتاي شود حرف بزند هي تخلنکهي ای است که او برایعي طبد؛ي داریم

 هم در شانيا.  شودنهي نوبت چشم او معاکي ی ادامه درمانش در دسترس باشد و حداقل ماهی برادي که منصور باميکرد

 .ميسي را بنوطي شراني ایا  نامهی داد و از ما خواست تا طمساعدت اسانلو به ما قول ی آقای درمانتي وضعیريگيباره پ

 به او ديبا.  داشته باشدازي نی باشد و به معالجات پزشکماري بی زندانکي ی نامه سازمان زندان ها وقتني توجه به آئبا

 د؟ي ارائه کردی را به قاضی درمانی مرخصیما تقاضا شايآ. ردي تعلق گی استعالجیمرخص
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 ی قانونی قبًال هم پزشکديدان یهمانطور که م. ميا  کردهی استعالجی مرخصیما تا کنون بارها و بارها تقاضا! یبل  -

 یکه تقاضا بارنيآخر. زندان به درمانش ادامه دهد که موافقت نشده بود ازروني بمي ماه و نکي دي کرده بود که او بادييتا

 ميديما پرس.  کردمي مساعدت خواهی از نظر درمانی ولستي وجه ممکن نچي به ما اعالم شد که به همي داشتیمرخص

 صي تشخني و آنها گفتند که بر اساس عرف در داخل زندان مسئولرد؟يگ ی تعلق نمی استعالجیچرا به او مرخص

  !! نروداي برود ی استعالجی به مرخصی که چه کسدهند یم

 ی عالوه بر تحمل مشکالت زندگدي و باديا  اسانلو تنها ماندهی آقای کارهایريگي شما و فرزندانتان در پرسد ی نظر مبه

  کنند؟ی به شما کمک مکاي اسانلو و همفکرانش در سندی وکالايآ. دي مضاعف را هم تحمل کنی از فشارهایبرخ

 است ني اتياما واقع. مي کنی میريگي و پرونده را پمي زنیم سرمن به همراه مادرو خواهرمنصور مرتبا به دفتر وکال -

.  دهندیها وکال را دخالت نم  پروندهني عمال در اگري دیسواز.  هم دارندیگري دیکه آنان به جز پرونده منصور کارها

 کنند که ی تالش م آنان تا حد امکانیول.  شوندی مواجه می تفاوتی و بیسرد کنند با ی به دادسرا مراجعه می وقتیعني

 . ممنون هستمشانياز ا

  و همفکران چه طور؟همکاران

 است که مي سال و نکي شدند اما االن مدت ی ماي زدند و حال منصور را جوی به ما سر مکاي کارگران سندلياوا -

 کايسند یها بچه.  و همکاران همسرم هم گرفتار هستندکايمنصور به صورت مداوم در زندان است و کارگران سند

 تالش شتري کاش بی اما امي از آنان نداریواقعا توقع.  دوندی لقمه نان مکي دارند و به دنبال ی اقتصادیها یگرفتار

 کارگران است و ندهياسانلو نما. دي رسی ميی قضاني به گوش مسئولکاي سندسي ناگوار رئتي تا حداقل وضعکردند یم

 .است  کردهتي فعالی کار جمعکي یبرا

 یها تي و محدودها ی مربوط به همسرتان سختیها ی مشکالت روزمره وگرفتاراي گویولدي هستیرانيشهروند ا کيشما

 د؟يي بگوها ی هم از فشارکار و سختیکم. است  کردهلي را بر شما تحمیاديز

 یها هني هزني تامی خانواده برای سه نفر از اعضااي است که دو ی طورتي که االن وضعدي دانیخودتان بهتر م -

 ی و روحی از نظر عاطفنيهمچن.  را بر دوش بکشمی زندگیها نهي بار هزدي بايی من به تنهایول. کنند یروزانه کار م

 ی فرصتدي کار کنم و عمال بافتي است، مجبورم دو شندان که شوهرم در زمي سال ونکي مدت نيهم تنها هستم و در ا

االن پسر بزرگ من نامزد دارد و .  جبران شودرمي گی میر مرخص پرونده همسرم از محل کایريگي پیرا هم که برا

 و تپسر دوم من هم در دانشگاه قبول شده اس. مي آی کار برنمني از پس ايی اما من به تنهامي اورا سر و سامان بدهديبا

 کي تي موقعني در ای هستند ولی خوباري بسیها البته پسرانم بچه.  او هم اضافه شده استلي تحصنهي هزنيمشکل تام

   انجام دهد؟تواند ی می چه کاریزن تنها بدون داشتن همسر و حضور و

 ني از او به خاطر ااي آد؟يستي مند نهي از همسرتان گالايآ.  پرده سئوال کنمی بی خواهم کمیم!  پروانه اسانلوخانم

  د؟ي نداریتيمشکالت شکا

 تي دفاع از حقوق خود و همکارانش فعالیاست و برا دان نرفته دانم که او به خواست خودش به زنی را منيمن تنها ا -

 کنند که شهروندان ی هم سفارش منياکنون خود مسئول. ستيدفاع از حقوق کارگران زحمت کش جرم ن. است  کردهیم

و همه است   انجام ندادهی ملتي امناي انقالب و اي بر ضد نظام ی کارچيهمسرم ه.  خودشان دفاع کنندیاز حقوق شهروند
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 . کندتي فعالنيچارچوب قوان تا درديکوش ی مگراني از دشياو ب.  استیحرکات او کامال قانون

 و تحت مارستاني در بدي باشاني که ادي داردي و تاکدي شهر معترض هستيی اسانلو به زندان رجای نسبت به انتقال آقاشما

  در آن زندان چگونه است؟شاني اطيمگر شرا. مراقبت باشند

 کي در دي باشانيا. ستي نی عاداني زندانني او در بی جانکهياول ا.  شودی در آنجا نگهداردي وجه نباچيانلو به هاس -

 مي مدت که منصور آنجاست ما دائما نگران هستنيدر تمام ا.  دوران را بگذراندني خودش ایها  هم ردهانيزندان و در م

 تلفن ی در صف طوالندي باردي خواهد با ما تماس بگی او میوقت ثالم.  خارج شده استیعي مان از حالت طبیو زندگ

 ی با او درباره مشکالت زندگی همفکراي تماس منصور با خانه فرصت مشورت و یا قهي و در مدت کوتاه دو دقستديبا

 مسرمبر اساس اظهارات ه.  نامناسب استاري آن زندان بسطي محگرياز طرف د. ديآ یها به دست نم و مسائل بچه

 ی هم برایطي محطيشرا.  دهدی رخ می خطرناکیها  و نزاعکشند ی چاقو مگري همدی در آنجا بروی عادانيزندان

ها   مناسب هم وجود ندارد، بلکه هوا داخل اتاقهي کشند و تهوی مگاريآنجا اغلب افراد س.  همسرم خطرزاستیسالمت

 تواند ی نمی طرف هم کسني بعد از ظهر به ا٢ ساعت ن ازيهمچن. شود یها جا به جا م  سقفري زیها  پنجرهقياز طر

 . و چشم منصور مضر استهي قلب، ری براگاريدود س.  استفاده کندیاز هواخور

 د؟ي کنی شما اعتراض نمچرا

 تيمن به دفتر حما.  مسئول برسانمیها  اعتراضم را به گوش مقامی صدات،ي معاونت امنقيام تا از طر  کردهیمن سع -

 هم نجاي را شرح دادم و در اتي وضعني هم نامه نوشتم و اهيي قوه قضااستي دفتر ری هم رفتم و برایوندازحقوق شهر

 اخبار اني اکنون در جرشاني دانم اینم.  داد خانواده ما برسده کنم که بی تقاضا می شاهرودی هاشمی از آقاگريبارد

.  نکردمافتي دری جوابچي نامه نوشتم اما تا کنون هنشايمن بارها به ا! ر؟ي خاي نگران کننده اسانلو هستند تيوضع

ما هم . نند من توجه کیها  است که به نامهني مملکت اني هموطن در اکي و یراني شهروند اکي من به عنوان یتقاضا

ع  همسر و خانه و کاشانه من مطلتياگر از وضع. ميا امدهي ننجاي به اخي و از کره مرمي داری کشور حق و حقوقنيدر ا

 ني از همگري من باردستندي نانياگر هم در جر!  کنند؟ی نمیريگي را پی قانونري غی کرده و رفتارهایهستند چرا کوتاه

  . طلبمی استمداد مشانيجا از ا

 

  یمهسا امرآباد:  ازگفتگو

  شهرگان


