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 زندگی دشوار پروانه اسانلو؛ پله های دادگستری، اقتصاد و مديريت خانه

 گفتگو با پروانه اسانلو همسر منصور اسانلو
 

ماه هشتاد و ششمرداد م هفت                                                                                           آمنه شيرافکن    

  

!!!مادر و همسر اسانلو چه می گويند؟: گزارش  
دهد  دگی رخ میامدار عادت در زندگی خانووقتی هراتفاق غيرعادی و خارج از: " آمنه شيرافکن-کانون زنان ايرانی 

."همه تعدد نقش ها که تعريف شده است برای ما زنانبا اين . ، فشار و بار زندگی برای زنان مضاعف می شود   

جمالت  کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی درحالی اين، رييس هيئت مديره سنديکای پروانه اسانلوهمسرمنصوراسانلو

".حبس و هراس از حبس.  وضعيت شوهرش در دو سال گذشته همواره بر هيمن منوال گذشته است: "را می گويد که   

 با شوهرش  "اينکه تاکيد ميکند از مدام .  نگران نيست اين پله به آن پله بپيمايد طبقات دادگستری را ازکه بايداين او از

 تا يک ماه ديگر منصور اسانلو ممنوع از مالقات  اينکهخبرمی دهد از. کنند دلخور استقانون برخورد ميخارج از

  است و حتی نمی شود با او تماس تلفنی داشت

شدنش مشکلی را  سال خانه نشين ٢دستگيری او و  پس از  و اين همه دشوارهای دارم همسرم باور های به فعاليت

.برايم به وجود نياورده است   

  حتی مشکالت اقتصادی؟

شيفت دربيمارستان  من همين حاال دو. بينيد گرانی که میقطعا مشکالت اقتصادی به وجود ميآيد به ويژه با اين تورم و

.بچه ها و هزار خواسته شان. هرصورت زندگی خرج دارد در .کنمکار مي   

از بی خبری خانوده اش درباره وضعيت او گذشت روز۴اسانلو، دبير سنديکای کارگری اخيرا بازداشت شد و منصور

.تا تماس او از زندان نويدبخش زندگی اش بود حتی در بند   

چه وکال و چه پيگری های . و مکاتبه کرده ايم بی پاسخ مانده ايمکجا که تا به امروزنامه نوشته به هر :پروانه می گويد

شرايط روحی اش روی بچه ها هم اثر . بيچاره پير زن مدام گريه می کند . در اين راه پله های طوالنی. من و مادرش

ير کارهای حقوقی اقتصاد و پخت و پز، بماند که بايد پيگ  روحيه،. مديريت خانه اين روزها خيلی سخت است. گذاشته 

.و پرونده او هم باشم   

ول پرونده يا بازپرس همسرتان گفت و گويی داشتيد؟ئبا مس   

حاال ديگر اصال امکان . س وی حداد را مالقات کردرشد گپی زد و قاضی مرتضوی يا بازپمی . قبال خيلی بهتر بود

.با بازپرس وجود نداردديدار   

  وکاليش چه می گويند؟
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.اقدام عليه امنيت ملی. جرم همان جرم سابق است. انع کننده ای به وکال هم نداده اندتا کنون پاسخ ق  

  چيز ديگری هم اضافه شده است به اين اقدام عليه امنيت ملی؟

.تا حاال که نه   

  تجربه کار سنديکايی هم داشته ايد؟

های روزمره فرصتی برای پرداختن به چنين اما با اين فشار کاری و تربيت بچه ها و کار. البته عالقه مند بودم .خير

.کارهايی پيش نيامد  

به رسيدگی عادالنه به اين پرونده اميدواريد؟چقدر   

 و روشن عمل کرده و سال ها زندگی اش را وقف مسايل کارگری در  او شفاف. من به کار همسرم اعتقاد دارم  ببينيد 

 برخورد می شود و اينکه  از اينکه با او خالف قانون. او و کارش به اين کار باور دارد و من هم به. ايران کرده است

اما اين ها . چهار روز بعد خانواده اش را اين چنين در جريان قرار می گذارند دلخورم . شبانه او را دستگير می کنند 

.نمی دهندوالن هم پاسخگوی سواالت ما نيستند و اجازه مالقات ئوقتی حتی مس. را می توان به چه کسی گفت   

 

:شز نگرانی مادر اسانلو از وضعيت پسررااب  
عدمو وضعيت نامعلوم پسرشاز او، مادر ايرانجامعه کارگریفعاالن اسانلو، ازدستگيری منصورپس ازيازده روز  

  سال گذشته پسرم٢در طول : امکان مالقات با او ابراز نگرانی کرد ودر حالی که برای فرزندش می گريست گفت

و من در طول اين   که دستگيرش کنند ايم س بوده باز در بيم و هرا که آزاد شده  م و يا هنگامی ه زندان بودهدر يا  

گوتگف حاضر نشدم با رسانه های خارجی درباره وضعيت پسرمپی هرگز با وجود تماس های پی درسال های سخت  

 ديدار با اورا نداريم بلکه هستيم و نه تنها اجازهفرزندانش از منصور بی خبرو و همسرروزاست که من١١کنم االن

:، همچنين ادامه داداو که به شدت می گريست. به چه جرمی دستگير شده است حتی نمی دانيم که  

منصور نماينده .  ايجاد کرده و آنها را با حقوق صنفی خود آشنا می کردرگرانا برای کصنفی پسرم تنها يک انجمن

ار اين شرکت است اما در حال حاضر کاخراجی و بي کارگر۵٣احد اتوبوسرانی تهران و  کارگر شرکت و هزار١٧

 روز حتی نمی دانستيم که پسرم کجاست و به هر ۴دستگيری تا اين بار پس از. در زندان است و ما از او بی خبريم

.زندان اوين استم روز پنجم با خبر شديم که او دربی نمی گرفتيم تا اينکه سرانجا هيچ جوازديمميارگانی هم که سر  

 

 آمنه شيرافکن

 نشريه کارگری پويا شماره هشتم

١٣٨۶ مرداد مه ۶  

 فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد
 

 


