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ی دفاع از منصور اسانلو تشکيل کميته  
 
   هم مرداد ماه هشتاد و ششدچهار                                                                               مهيندخت مصباح    

 
دسترسی به وکيل يا  منصور اسانلو، رئيس هيأت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، بدون حق  

  . برد مالقات با خانواده، همچنان در زندان اوين به سرمی
منصور اسانلو اعالم    با المللی  بين روز همبستگی مرداد را ١٨جهانی، روز کارگری  دو اتحاديه  

 . حال تشکيل استدرع از منصور اسانلو نيز در ای برای دفا اند و کميته کرده

ها برای تعيين تکليف  وله در مورد آخرين پيگيری پروانه اسانلو، در گفتگو با دويچه 

  . همسرش توضيح داد

اند؟ از چه مجراهايی وضعيت آقای   خانم اسانلو چند وقت است همسر شما را گرفته

    ؟کنيد اسانلو را پيگيری می

های  کليه کانالکه ايشان را گرفتند، ازهمان روزاز. ام است که من همسرم را نديدهروز ٢۴از نوزدهم ماه پيش تا اآلن 

.گيری کرديم اما هنوز هيج خبری از ايشان نداريم توانستند به ما کمک کنند، پی قضايی و جاهايی که می  

.  قاضی پرونده همسرتان به هفته آينده موکول شده استايد، مالقات با قاضی حداد، شما در مصاحبه ای گفته  

حتی اجازه ندادند به   و  ندادند  به ما وقت مالقات ايشان قاضی حداد،  اول که مراجعه کرديم به آقایهمان روزما از

 را قاضی حداد ديدار بعد. اند يکبارايشان را ببينند اند، توانسته ولی وکاليشان که يکی دو مرتبه رفته. دفترشان برويم

. اند اند اما موفق به ديدار نشده اند سرزده های بعد که مرتب وکال رفته موکول کرده به هفته  

...پس خودتان قرار نيست مالقاتی با قاضی حداد داشته باشيد  

. ام قاضی پرونده همسرم را ببينم من هنوز موفق نشده! نه  

چرا امکان تماس، حتی تماس تلفنی با آقای اسانلو نيست و ايشان حتی با گويند  هيچکدام از مسئوالن به شما نمی

تواند مالقات داشته باشد؟ وکاليش نمی  

دهند که تا کی  اند، نه به ما خبر می گويند به چه جرمی او را گرفته  نه خود همسرم تفهيم اتهام شده، نه به ما می !اصًال

.ام رئيس کل دادگستری است را که ديدهمن تنها کسی . اطالعی ادامه دارد اين بی  

گويند؟ ايشان چه می  

. گيری دادند و تا اآلن هم هنوز خبری نيست ای دادم که به من قول پی من به آقای آقايی شکواييه  

ها، يک بار وسايل شخصی ايشان را تحويل  يکی از همکاران سنديکايی آقای اسانلو در مصاحبه با ما گفت زندانبان

بار بود؟بريد يا همان يک ا مرتب وسيله میشم. اند تهگرف  

داروهايشان را که اصًال قبول .  بار وسايل شخصی ايشان را برد دفتر زندان اوين خواهرش يک. نه فقط يک مورد بود

  ! همين. کند، گرفتند دليل ناراحتی پوستی مصرف می تنها لباس زير و شامپوی مخصوصی را که به. نکردند
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ی آقای اسانلو، برای اولين و آخرين بار با خانه تماس تلفنی گرفتند، چه گفتند؟ حالشان چگونه بود؟وقت  

نگران . مدت کوتاهی حرف زد و گفت حالم خوب است. واهللا ايشان پس از چهار روز از دستگيری به من زنگ زد

من آزاد  زودی  گفت نگران نباش به . ام از سلول انفرادی هم به سلول دو نفره آمده. هستم اوين ٢٠٩من در . نباشيد

.اند اينجا گناه آورده دانند من را بی خود آقايان هم می. ام شوم چون جرمی مرتکب نشده می  

اند؟ چه شد که ناگهان شايع شد ايشان کشته شده  

 تير بود ٢٢  ظهرجمعه بعد ا.  وجود آمد از کجا بهدانم اين شايعه  ز نمیکنم، هنو من تا همين االن که با شما صحبت می

 شان پرسيدم چرا امروز اين يکیاز. کنند میوجو زنند و پرس ران به من زنگ میدوستان و خبرنگاکه ديدم مدام همه از

 و به منقلب شدممن خيلی . ايم ه اسانلو شنيد ها خبر ناگواری در مورد آقای شود که گفت ما در سايت قدر به من تلفن می 

به همراه من  اوين،  خوشبختانه خودش از رفتيم کهداشتيم همگی به طرف زندان اوين ميقطع شد،   تلفن  کهمحض اين

پرسيدم خودت هستی؟ خوبی؟ کجايی؟ گفت نگران مدام مي. حال کرد که نهايت ندارداين تلفن ما را خوشآنقدر.  زدزنگ

 نگران نباشيم؟چطور. گرديممي  دنبال تو جا را داريم و همه  نداريم خبر تواز است اصًالروزارگفتم ما چه! نباش

قت با همه اين احوال، ما طا. کجاستشده ودستگيراند که او  به ما خبردادهکردميفکر. خودش تعجب کرد و ناراحت شد

مادرش  اسانلو با که خود آقای  کرديم  میاصرار.  و نيم شب نشستيم  و تا ده زندانرفتيم جلوی در  وهمگی  نياورديم

 مادرش با او حرف بزند  کرديم اجازه بدهندهرچه اصرار. کرد که زنگ زده است نمیصحبت کند، چون مادرش باور

.تا بداند که زنده است، نگذاشتند  

  اسانلو چگونه است؟وضع و حال مادر آقای

اين موضوع . شود بايد صبر کنيم ببينيم چه می. خورد های آرام بخش می قرص. خورد دارو می. مجبور است تحمل کند

. خبری خيلی ناراحت کننده است اين بی. زنند که آرام بگيريم به ما تحميل شده و متأسفانه حرف درستی به ما نمی

.کند ی اذيت میها را خيل ی ما از مادرش، من و بچه اين، همه. اند اند، ممنوع تلفن کرده ممنوع المالقات کرده  

عنوان خانواده درجه يک ايشان  شما به.  مرداد روز بين المللی اقدام برای آزادی آقای اسانلو باشد١٨قرار است روز 

کنيد؟ در اين روز چه می  

منتها از نظر همکاران . روم هر جا الزم باشد می. کنم باشد میمن شخصًا هرکاری برای آزادی شوهرم الزم 

.سنديکايی، در جريان نيستم  

جريان اين چيست؟. ها هست خبر تشکيل کميته دفاع از آقای اسانلو روی سايت  

  .ای تشکيل بدهيم تا وضعيت ايشان را تا آزادی، پيگيری کند اش هست که کميته صحبت

يی؟از طرف همکاران سنديکا  

.اجازه بدهيد بعدًا در اين مورد صحبت کنيم. توانم بگويم االن نمی  

ها در مورد وضعيت شما چگونه است؟ تان يا همسايه برخورد همکاران. شما شاغل هستيد  

اين برخوردها . کنند پرس و جو می. اند خيلی ناراحت هستند و نگران. کنند دردی می خيلی هم. خيلی خوب است

  .ننده هستندوارکاميد

حمهيندخت مصبا: گر مصاحبه  


