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و از طرف مادر منصور اسانلیانتشار رنجنامه ا  
 

ماه هشتاد و شش بهمن  م  يکبيست                                                                                وانلاسمنصورمادر 
 

 
  !در آرزوی آزادی و سالمتی فرزندم

مروز طبق قرار قبلی بايد به بيمارستان ميرفتم تا پسرم را که برای معاينه بعد از عمل توسط جراحان ويزيت شود ا…

در صورتی که اين معاينه ضروری بود چرا که هفت ساعت . زنگ زندن گفتند او را به بيمارستان نمی آورند. ببينم

طر آب مرواريدی که قبال داشت و هم ترميم پارگی به خا. عمل روی شبکيه چشمش انجام شده بود. زير عمل بود

بيش از اين نميشد عمل را به تعويق . هائی که موقع ربودنش در اثر ضربه هايی که به سر و صورتش وارد شده بود

چون . بعد از هفت ساعت بيهوشی دکترهای معالج بيمارستان قصد داشتند که هفت روز استراخت به او بدهند. انداخت

می گفتند که . رفتيم پيش آقای حداد. از دکتر ها نامه گرفتيم. مل سه روز مداوم روی شکم خوابيده بودبعد از ع

بعد از عمل پزشکان . چهارشنبه ايشان با خانواده های زندانيان جلسه دارند ولی نتوانستيم با ايشان مالقاتی داشته باشيم

درخواست ما اين بود . ايد عمل ديگری روی چشم او انجام شودگفتند که دو ماه بايد کامال تحت مراقبت باشد و بعد ب

 ولی فردی که در دفتر قاضی پرونده بود به ما گفت که روز جمعه پسرم را ،که تا روز يک شنبه توی بيمارستان باشد

ای معده سه ج. خودم به خاطر ناراحتی معده اندوسکوپی کرده بودم. يک باره حالم به هم خورد. به زندان خواهند برد

می دانم که ناراحتيم همه اش به خاطر فکر و خيالی است که برای پسرم . بی اختيار خون باال می آوردم. ام زخم بود

ميخواهد فرزندانشان آينده . برای پسرم که بيگناه است و برای گرفتن حق و حقوق همکارانش فعاليت می کند. ميکنم

آيا دفاع از ديگران جرم است؟ تالش کردن برای ديگران برای . نشوداين قدر هم بهشان ظلم . بهتری داشته باشند

  زندگی بهتر جرم است؟ اگر انسان ها اين کار را هم نکنند چه فرقی با حيوانات دارند؟

فکر نکنيد که من يک زن نازک . وقتی گفتند که روز جمعه او را به زندان باز ميگردانند يک باره زانويم لرزيد

به ماموران گفتم پس چرا به ما دروغ ميگوييد . ولی ديگر تحملم کم شده! نه. الی پر قو بزرگ شده امنارنجی هستم که 

.  يعنی پنجشنبه،ولی به جای جمعه باز يک روز زودتر او را به زندان بردند! و آنها به ما گفتند که مامورند و معذور

او بدهند به او می گفتند فقط چند خط بنويس و راحت پنج شنبه وقتی دادگاه بوديم تا حکم بازگشت به زندان را به 

ولی آخه او فقط يک هفته بود که . و او ننوشت و يک شنبه که او را ديديم گفت پنج سال زندان برايم بريده اند!!! شو

د به حکم باي. ناراخت از اين بود که چرا حکم را به او ابالغ نمی کنند. داخل چشمانش هنوز خونی بود. عمل شده بود

او مدام ميگفت که ميخواهم . زندانی ابالغ شود تا بتواند از حقوق يک زندانی مثل رفتن به مرخصی برخوردار شود

در آنجا بهش گفته بودن . اگر حکمی صادر شده بايد به من ابالغ شود نه به زندان. حداقل طبق قانون با من رفتار شود

 حالی که بدون هيچ جرم مشخصی به تناوب نزديک به يک سال و در. که از امروز پنج سال زندانيش شروع ميشود

  .نيم زندان را تحمل کرده است 
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وقتی در بيمارستان بودم يک بار از زير مالفه ديدم که چطور جای لگد کوب شدن عضالت پاهايش گوشت آورده 

جای دستبندها بر روی  بعضی از جای زخم ها هم گوشت اضافی آورده و ،جای زخم های سرش مويی نروييده. است

 به تدريج زخم هايی که در سر و صورتش ايجاد کرده ،اگر زخم ها همينطور پيش برود. مچ دستانش هنوز باقی است

 حاال ميفهمم که چرا دو ماه و ،بی اختيار سرم را روی زانوانش گذاشتم.  چهره ی ديگری از پسرم ساخته می شود،اند

  !نيم او را به ما نشان ندادند 

 فکر ،فرزندانم نميخواستند موضوع را به من بگويند. ن زمانی خبر ربودن او راشنيدم که يک شب سپری شده بودم

ولی چون تالششان به جايی نرسيد و مسئوالن هم اعالم کردند که . می کردند ظرف چند ساعت او را پيدا می کنند

تمام شب به . ت دستگيری اش صادر نشده استمفقود شدن ايشان هيچ ربطی به آنها ندارند و هيچ حکمی هم باب

. کالنتری ها و بيمارستان ها و هر جايی که فکر می کردند ميشود خبری ازش گرفت رفته و دست خالی برگشته بودند

 در نزديک خانه اش ،بعد ها شنيدم وقتی نزديک غروب با اتوبوس از کار بر ميگشت. ناچار شدند به من هم بگويند

ا چهار سرنشين يک باره جلوی اتوبوس پيچيده و به سرعت برق سه نفر از آنان که بسيار هم درشت يک ماشين پژو ب

هيکل بودند با لباس های شخصی از ماشين پياده شده و به سرعت او را که کنار راننده نشسته بوده و با او حرف 

همان طور که .  را از پشت دستبند زدندبالفاصله دست هايش.  از روی پله های اتوبوس با سر به پايين کشيدند،ميزد

اتوبوس پر از . با مشت و لگد به طرف ماشين هول می دادند راننده ی اتوبوس را با تهديد مجبور به حرکت کردند

ولی عمليات آنها آنچنان به سرعت انجام گرفت که تا مسافران بفهمند چه شده ده ها متر از آنجا دور شده . مسافر بود

ان با فرياد وانمود می کردند که يک دزد و کالهبردار را گرفته اند و پسرم فرياد ميزد که من منصور مامور. بودند

وقتی او را به داخل ماشين . آنها ميخواستند به اين وسيله آبروی او را ببرند ولی آبروی خودشان رفت. اسانلو هستم

بوده می کوفتند و اين ضرب و شتم تا يازده شب ادامه انداختند با پوتين های سنگينشان روی او که کف ماشين افتاده 

وقتی خانم منصور و پسر ديگرم به کالنتری محل رجوع کرده بودند . داشت و بعد از آن او را تحويل زندان اوين داند

کرد البته بعد خانمش راجع به اين موضوع شکايت . آن ها را نيز زدند و برای ساعتی به سلول داخل کالنتری انداختند

که اصال جوابی برای شکايتش داده نشد و در همان حال تا سه روز اعالم می کردند که از او خبری ندارند و اصال 

  .حکمی برای بازداشتش صادر نشده است 

بلکه از او . به هر کجا که ميشناختيم متوسل شديم. در تمام آن چند روز من و عروسم به هرجايی ميتوانستيم سر زديم

نمی دانم ! در اين سال ها ديگر همه جا و همه کس را ميشناختيم و می دانستيم که بايد کجا ها برويم. يمخبری بگير

روز دوم يا سوم ناپديد شدن پسرم بود که شايعه مرگ او به سرعت در همه جا پيچيد ولی چند ساعت بعد خودش برای 

  !نده ام من ز: اولين بار از زندان به خانمش زنگ زد و فقط يک جمله گفت

. بايد مادر باشيد تا بفهميد چگونه يک باره تمام وجودت تهی ميشود. بايد مادر باشيد تا حس کنيد که من چه می گويم

حس می کنی که دنيا غار ترسناکی است که اژدهای هفت سر پسرت را بلعيده . وقتی که ميگويند فرزندت را ربوده اند

چيزی مثل خوره وجودت را ميخورد و آن وقت ديگر تحمل نمی آوری و . دو آن وقت همه جا برايت تيره و تار ميشو

  !با کوچک ترين نا مردمی خون باال مياوری 

 مورد ضرب و شتم و آزارهای جسمی و ،حاال سوال من اين است که فرزند من بايد به چه گناهی در زندان باشد
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  ست بدهد؟ راننده ديگر کارش را از د۵٠-۴٠روحی قراربگيرد و همراه او 

. هيجدهم تيرماه تصميم گرفته شد که برای همبستگی و دلجويی از خانواده های دوستان منصور به ديدارمان بيايند

. آقای مددی زنگ زد و گفتند که ميخواهند به ديدارمان بيايند و من يک وقت ديدم که از در و ديوار مامور باال می آيد

من و دخترم و عروسم . راه می دادند و نه اجازه می دادند که ما خارج شويمنه کسی را داخل خانه . وحشت کرده بودم

خانه ما در يک محله قديمی است با خانه . در واقع از صبح زندانی شده بوديم و نمی دانستيم که بيرون چه خبر است

 که ما کالهبرداريم يا گفته به همسايه ها گفته بودند. بالطبع همسايه ها خبردار شده بودند. های به هم چسبيده و کوچک

کنار خانه . گاهی انسان از طنز روزگار خنده اش ميگيرد. خيلی ناراخت شدم. بودند ما آمديم طلبمان را بگيريم

 آنقدر آب به چمن ها بسته بودند که ،روزی که قرار بود خانواده ها به سراغمان بيايند. منصور پارک کوچکی است

  .رد نميتوانست بلند شوداگر کسی روی چمن ها سر ميخو

آيا ديدار از خانواده يک . آقای مددی چه گناهی کرده است؟ او برای عيادت من و خانواده منصور به ديدن ما آمد

همکار و دلداری به آنها مجازاتش دو سال زندان است؟ خانم او آسم دارد و ريه هايش چرکی و بسيار مريض است و 

آنوقت او را به قزل . خودش هم بيماری پروستات دارد و از ديابت رنج می برد. ددر خانه ی اجاره ای زندگی می کن

  هيچ کس پاسخ نمی دهد که مددی به کدامين جرم به زندان افتاده است؟. حصار می برند

 اين است که کارگر ،پيام من به تمام مادران به عنوانی مادری که پسرش را بدون هيچ گناهی در بند نگه داشته اند

به همين خاطر می بايد از تمامی حقوق . يفترين موجوديست که جز نيروی کارش هيچ جيزی برای فروش نداردشر

از همه مادران دانشجويان در بند نيز ميخواهم که برای رسيد فرزندانشان به آزادی و حق . انسانی برخوردار باشد

  .شهروندی مسلم شان آنها را تنها نگذارند 

  :که برای منصور گفته ام تمام می کنمحرفم را با اين شعر 

  !پرنده

  دلم هوای تو را دارد

  پرستويی در کنج دلم

  غمگنانه از النه اش ميپرد

  و شوقش رسيدن به بهار است

  دل گرمی و عشق در دلش النه کرده

  پر حرارت به دنبال پرستی کهرباييش

 …که پارينه سال به کوچ رفت

 

 آينه روز

  ١٣٨۶ نبهم ٢٠ شنبه

ر روزااخب  


