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و اسانلی آقاتيمصاحبه با خانم پروانه اسانلو در ارتباط با وخامت وضع   

 
  ١٣٨٧هم آبان دچهار هشنبسه                                                                                 آژانس ايران خبر      

 
    

  اسانلو یآقا  یحقوق ت يوضع ن يو همچن  یپزشك و  یت جسميخصوص وضع در خانم اسانلو   

  .ديح دهيتوض  

  یبراچ عنوان يهشان را به يا. آرج منتقل آرده اند شهريین به رجايزندان او اسانلو را ازیآقا  

  یامكان پزشك ا  ام،برنديه رنج مير شان در حال حاضر از مشكل يا.  آورندینم ینه پزشكيمعا  

  مستمر خودشانندادند جوابش رایول  گرفتندیآ ام اریوش ازيپسه هفته . شوديشان داده نمي به ا 

  .ستي نيیچ گوش شنوايه  متاسفانهیكنند ولي میريگيدهند و پينامه م  

نكه يرو را دارد با وجود اش حكم دايوه االن براي م،شان را قطع آرده انديوه ايحال حاضر سه هفته است آه مدر 

  .شان سلب آرده اندين امكان را هم از ايوه اما اي مید برايشان پول دارند و گفته اند از پول من برداريا

 . اسانلو در زندان چگونه است؟یت آقايوضع

ن بند رواج يا به شدت دریدمي اپیهايماريب، وحشتناك استگاري دود سیكنند بوي میرا نگهدار اسانلوی آه آقایبنددر

 ،يیغذانظرهم از. خطر استط درين شراين زندان با ايادر اسانلویجان آقاحال حاضردر. شودي نمیدگيرساصالدارد و

  ... ی و پزشكی درمانیهايريگيوه و هم از نظر پيهم از لحاظ نداشتن امكان م

  د؟يبان هستي دست به گریدر حال حاضر با چه مشكالت

ن ين االن ايمارستان منتقل آنند اما تا همي آنترل فشار چشم به بیشان را برايد ايبا ) ٨٧٫٨٫١٢كشنبه ي( برنامه رد

 ی به من بكند سر زدم و نامه نوشتم ولیتواند آمكي آه ميیرون به هر جاين بيمن شخصا از ا.  نشده استیموضوع اآ

 یچ آاريگناه است او هيك فرد بين است آه همسر من ي دولت انيمن حرفم با ا.  وجود ندارديیمتاسفانه گوش شنوا

د يچرا با. ن آشور رفتار آرده استين اينكه طبق قواني ندارد جز ایچ گناهيه. ن احكام باشدينكرده است آه مستوجب ا

م يما بگوم دور از خانواده و فرزندانش باشد؟ من به شيكسال و نيد يشان بايرد؟چرا اي صورت بگین رفتاريبا او چن

گناه ي آه بین مدت را در حالياو ا.  اسانلو در آن زندانیرون و هم آقاين بيم هم ما در اي هستیط سختيواقعا در شرا

 .دن فشارها قرار داريدترياست دور از خانواده و تحت شد

  د؟ي داریگرير از مالقات امكان ارتباط ديا به غيآ

قه امكان تماس ي دق۵قه و شب ي دق۵صبح . ار محدود استيا ما را دارند بس بیشان امكان تماس تلفني آه ایمدت زمان

. ستيش ني براینيگزيشود و جاين زمان تماسش حذف ميم ايا نباشيقه تلفن اشغال باشد ي دق۵ن ي اگر در ا، دارندیتلفن

گناه در يآه با همسرم آه بن اجازه را داشته باشم يد ايمن با. ن تلفن استيشان همي ما با ایچرا؟ تنها آانال ارتباط

قه آه نصفش اشغال است و نصفش هم ي دق۵ن يدر ا! مي و بچه های زندگیرم برايزندان افتاده صالح و مشورت بگ
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  شان هماهنگ بشوم؟يتلفن خراب است چطور من با ا

   شود؟یا مالقاتها به طور مرتب اجرا ميشان چطور است؟ آيت مالقات با ايوضع

 یليزان خين مي شهر ای من تا زندان رجائیر طوالنيبا توجه به مس! قه استي دق٢٠شه ي پشت شیر حضوريمالقات غ

مادر . ن را ندارم آه به مالقاتش برومي راه امكان اید به خاطر دوريباور آن.  مالقات من با همسرم آم استیبرا

 . ما درست آرده اندی است آه برایتين وضعيا. نديتواند برود فرزندش را در زندان ببيضش نميمر

   اسالو چگونه است؟ی خود آقایط زندان برايشرا

 ی ها نگه داشته اند در صورتیشان را در بند عاديا.  مختلف رواج داردیهايماريب. ط زندان به شدت آلوده استيمح

  .  باشندیان عادين زندانيد بيشوند و نباي محسوب میاسي سیك زندانيشان يآه ا

  ست؟يت چين وضعي اسانلو از ای نجات آقایم شده برااقدامات انجا

 ،نوشته اند)یديجمش(هي قوه قضائی سخنگویه برايك دفاعي. شان هستنديداستان اريگيپ اسانلوی آقایوآالحال حاضردر

ند آه مستمرا در تالش هست. توانند بكنندي نمیچ آاري ه١٨ اعمال ماده یست برايدست وآال ن چون حكم صادره دریول

خواهد ي میه هم وقتيقوه قضائ، ديه اقدام آنيق قوه قضائيطرد ازيند بايگوياورند اما به آنها مين حكم را بدست بيبتوانند ا

م دست خودشان  آه حكیحالد حكم و سند آن باشد دريد بايگويل بدهد مين پرونده ها را جمع و جور آند و پرونده تشكيا

 .ل استي نه دست وآ، نه دست من است،است

 يی آوا،رندياو بگازو نامه نوشته اند آه حكم را )يیآوا (یس آل دادگستريوآال رفته اند نزد رئ. ه استيدست قوه قضائ

د هر يگويم یدادگستر. رنديل بگي تحویشوند حكم را از دادگستري وآال موفق نمی ول، گرفت١٤دادگاه شعبه حكم را از

 اعمال ماده ی برخورده اند برایاالن وآال به مشكل جد. ميدهيشان ميم را به اه درخواست آرد ما حكيوقت قوه قضائ

 .ستيچ جا بند نيل پرونده دستشان به هي و تكمی و اعاده دادرس١٨

  ؟دييد بفرماي داریا نكته اي و یاگر صحبتدر آخر

 نه تنها بهتر نشده طشي شران زندان افتاده است ويت اعتراض دارم شوهر من در اين وضعيمن به ا: ميدر آخر بگو

  !! آورندی دآتر و دادگاه میبراريشان را با غل و زنجيا. شوديمم تريبه روز وخاست بلكه روز

 مادرم ،جوان دارم دو پسر،كنميفت آامل آار ميمن دو ش. ميگذراني را می سختیشتيت معي اسانلو وضعیما در نبود آقا

 اسانلو هستم به ی آقای مستمرا دنبال آارهایطرف از،ض استيهم مرالو اسیآقا مادر،ش من استيض است و پيمر

 !رسمبم ي زندگی شخصی مشغله دارم آه فرصت ندارم به آارهایقدر

 
ر خبناريژانس اآ  
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