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   خانه منصور اسانلوهمانيم
 

 هفتماه هشتاد ول فروردين او                                                              ی محمدوللياسماع
  
 

  کند اما نگذاشتندی زندگی خواست معمولی بود که می فرد معمولکي اسانلو -گفتگو
 یچند هفته ا.  کردم دعوت کردمی کار مشي که آن زمان برای منصور اسانلو را به دفتر روزنامه ا٨٦ رماهياواسط ت 

 کارگران حمل و نقل به لندن و ی المللني بهي شرکت در اجالس اتحادی که از زندان آزاد شده بود و بعد هم براشديم

 ميکردي گمان ممي بوددهي و تنها اسمش را شنمي شناختی نمکي که او را از نزديیه ما آدم ها کیبروکسل رفت و در حال

 خواستند که ی که به او پاسپورت دادند می ماند، کسانی گذاشته بودند که منياصال بنا را برا. بازگشت" رفت که بماند"

 توانست با ی مود،شده بود و به زندان رفته ب ريبارها دستگ.  بازگشت او وجود نداشتی برایليبه نظرشان دل. بماند

" انسان بدنام کن" هم سروکله اش در رسانه ی داشته باشد و هرازگاهی مرفهی زندگکاي دولت آمرايبودجه پارلمان هلند 

 دست ی خودش عنوانی توانست برایاصال م.  با حفظ فاصله مطمئنه شعار بدهدنيري شود و مثل ساداي پکاي آمریصدا

 ی او را خوب متي قدر موقعني نشسي پار- لندن- واشنگتن- لس آنجلسهياهل بخ. ثال مران،يرهبر کارگران ا: ندو پا ک

 حضور او را در زندان  یاسي سانيکه زندان)  عباس فخرآورريام( و مهوع زي و رقت انگري حقی جوانکیوقت. دانستند

 پرتاب کردند به ني از اوروني او را مثل زباله به بیاسي ساني زندانی دانستند، پس از آنکه به قول بزرگیم" مشکوک"

 االتي جمهور اسي رئیلقب گرفت و با سناتورها و حت" راني اانيرهبر دانشجو "ی رفت و به طرز مضحککايآمر

  مثل اسانلوی گرفت، ابرمردی کالن یداشت بودجه ها) ؟( درمغز  کهی مهمیلي خی کارهایالبته برا کرد وداريمتحده د

!اسانلو نبوداو منصور اگرد، کنيیغرب خدا توانست دریم     

 مارستاني وقت عمل چشمش به بنييتع ويی نهانهي معای براديايروزنامه ب انجام مصاحبه به دفتریآنکه برا ازشي پاسانلو

 صحبت ی کم.ميدي آب خنک نوش،ی چایبه جا بود وسي خرماهيعرق ت ازراهنشي پدي رسیوقت. رفته بود نژادیلباف

 معنا نداشت شياصال برا»  گشتم؟یمبازديچرا نبا«: جواب داد.  نکردمانپنهبازگشت او ام را ازیالبته من شگفت وميکرد

به زندان مجدد را خطری وقتیحت.  ها بودی شوخنيااز تریاسانلو واقع.  قهرمانان را درآوردنیدادن و اداشعارماندن و

 را مصاحبه اوني اانجامبعد ازسه روز».دست دادن ندارم ازی برایزيچ.من کارگرم«: کردم گفتیادآوري او

  !ميگرفت دزد:شد گفتهبودند نظاره گریکنجکاو که بایمردم  بهیريهنگام دستگ.کردندري منزلش دستگی حوالیاتوبوسدر

. زندان استجام داده اما همچنان در انیعمل جراح مدت دو بارنيادر. هشت ماه گذشته است واسانلو درزندان استحاال  

...گري دديپنج ع.  در زندان بمانددي هم باگريطبق حکم دادگاه پنج سال د    

. دمي کارگران شرکت واحد پرسیکاي سندی زندانسيپروانه اسانلو درباره اوضاع و احوال منزل رئآستانه سال نو ازدر

دادن  گفت هدری منيا ازشي هرچه بنمي بیفتگو مقابلم است م گنيحاال که ا» . استیخانه خال درشيجا«: او گفت

 را یمدام ناامنخانواده او. آمد استرفت وزندان در خانه ونيب" اسانلو" به بعد ٨٤ ماه سال یاول داز. کلمات بود

.نديتواند ببيچه م اوی خالیجاازرياسانلو غهمسر.امدهيبه خانه نهشت ماه است که اسانلوحاالکنند ويکنارگوششان حس م  
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 یجوان دار...  جوانندميپسرها«: دي گویم»  گذراند؟ی روزها را منيپروانه اسانلو چطور ا«:  پرسمیحال خودش ماز 

 کار مارستاني در بفتي دو شديبا.  است، پدرشان را الزم دارندني من سنگی جوان برایمراقبت از پسرها. سخت است

 دچار راي کند و اخی می مادرم هم با ما زندگنهاي از اري من متقبل بشوم و غدي باعتايمخارج خانه را که طب. کنم

  از پسرشیبه خاطر دور. ستيراه ن  اسانلو هم رو به یاوضاع مادر آقا.  درمان او هستمريو درگ  لگن شده یشکستگ

».او هم با من است کنم مراقبت ازیم کارمارستانيب کند وچون دریمعده اش درد م شده ویمشکالت عصبدچار    

 شهي همی وضعني در چنعتايطب.  دارندیپسرها نگران«: دي گویم»  ندارند؟هي وضع گالني از اتانيپسرها«:  پرسمیم

اما من .  ها به هر حال هستهي گالني را به عهده گرفته و اکاي سندتي چرا پدر مسئولنکهيا.  هستيیدر خانه بحث ها

 انجام ی کار قانونکي.  خواسته به زندان برودی دلش نمودش که بابا خمي گوی م کنم و مرتبایبه آرامش دعوتشان م

 بودم که ی کسني کند خودم اولی عمل می قانونري که او غدمي دیاگر من م...  نکردهیداده و خارج از قانون هم که کار

 دان کند که مستحق زنیم نی کند و کار خالفی شدم اما اسانلو از حقوق خودش و همکارانش دفاع میمانع کارش م

او هم در .  به همه دادهی هم که به دنبالش است قانون اساسیحق. ستادهي حقش ای پدرتان برامي گویبه آنها م. باشد

ی دلش نم که بابا خودش  مي گویم  دي آی مشيپ  بحث ها  نيخانه ا من هروقت در  کند ویمقانون کار  نيچارچوب هم  

  کندی نگران میلي مسائل بچه ها را خنيا...  داشتکه ی جراحیاما با عمل ها.. ودخواسته که به زندان بر .  

 مردادماه ١٨ تا ٨٤ ماه یبار اول از اول د«: مي کنی پروانه اسانلو دفعات به زندان رفتن منصور اسانلو را مرور مبا

 تا امروز و احتماال تا پنج سال ٨٦ اهرمي ت١٩ و بار آخر هم از ٨٦ تا اواخر آذرماه ٨٦، بار دوم از اول آبان ماه ٨٥

 ی ها هم حدتي فعالني که ادي گفتی به او مچوقتي بوده، هني اویشه حواليمنصور اسانلو هم«: دمياز او پرس» ..گريد

« : دي گویم» .دي حق را دارنيقاعدتا شما ا.  به دوش شما استی در نبود او تمام بار زندگگر؟يکه بس است د... دارد

 توانم نظرم یمن فقط م. خباما .  ی ات را انجام دادفهيوظ...  وی انفرادنهمهي و ای گفتم تو زندان را تحمل کردیمن م

او هم . زدندي آمدند خانه و حرف می چند تا از همکارانش متاي کند و نهای نمی که او هم واقعا  کاردمي دیم... ميرا بگو

 به دنبال حقوقمان مي برودي بامي شدکاري نفر که ب٤٨... قط با همکارانم گفته بودند که فشي ها و صحبت هايیدر بازجو

 گفت تو ی زدم میم" غر" که سرش یاما من گاه... کايدر اداره کار و دنبال حقوق عقب مانده مان و حق داشتن سند

 من هم از کار م؟ي آی نممي اداره کار من بگومي با هم بروندي گوی کنم؟ چند تا همکار که به من می که من چه کار منيبب

 از خودم دفاع نکنم؟ فقط د؟ي کنی چرا اخراجم منپرسم کنم ی سال است که کار م٢٦دنبال حق و حقوقم نروم؟ .. معلقم

 کارگران حمل ی جهانهيبعد از زندان دومش هم  که به دعوت اتحاد. به نظرم حرفش حق بود.  کردی کارها را منيهم

 ی گشت و همانجا می به کفشش بود بر نمیگيواقعا اگر ر. رج از کشور رفت، برگشت به خاکاي سندصيو نقل و تشخ

فکر .  دهدی انجام نمی که خالف قانون کاردمي دیمن هم م.  دهدی معتقد بود که کار خالف قانون انجام نمونماند چ

البته ...  دهدی انجام میعلن بشود و مطمئنم که اسانلو کار شفاف و ري کردم به خاطر جمع شدن با همکارانش دستگینم

 ی می دارد، ولنهي هزاي دنیدر همه جا...  داردیني سنگنهيهز معتقد بود که دفاع از حق شهياو به دنبال حقش بود و هم

  اتي واقعنياما خب با همه ا.  باشمري و از فوالد و آهن هم ساخته نشدم که ضربه ناپذستمي نیگفت من دنبال قهرمان باز

».رانش بودم نگشهيمن هم  

 شما چطور؟ شوهر یبرا.  استی کارگران مرد بزرگیاسانلو برا«: دمي پرسی سئوال شخصکي پروانه اسانلو از
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از ...  وی و روحیاز لحاظ عاطف..  دارمی سختطي خاطر من االن شرانيبه هم.. فوق العاده است«: گفت»  هست؟یخوب

ما چهار .  کردهی و به بچه ها محبت مگذاشته ین احترام م به مشهياو هم. ستيچون همسرم در کنارم ن. همه نظر

 رونيکوه و ب.. ميرفتي آخر هفته مالتي تعطشهيهم. مي کردی می کنار هم زندگی بلحاظ عاطفی خوبطي شراکي با ینفر

نامه و رومي بوده که من مرتب به دادگاه مني اشيبه جا و  ما حذف شده یزندگ  ازنهايهمه اسه سال است که  حاال. شهر  

». خانه و بچه های و کارهامارستاني بیکارها.  کنمی کار مفتي روم و دو شی ملي وکشي و پسمينويم  

 ی زندانکي تي وضعیريگي پايآ «نکهي و ادمي اسانلو پرسی آقاتي رسانه ها از وضعیريگي خانم اسانلو درباره پاز

. مي کنی جا ارتباط برقرار نمچيما خودمان با ه«: فتگ»  را دارد؟یاسي سی زندانکي تي رسانه ها اهمی برایکارگر

 جا ارتباط برقرار چيما با ه... دي شوی اسانلو می آقاوضاع اريگي و پديري گی اشخاص مثل شما که با من تماس میبعض

 یاوگرنه آق.  کند اما نگذاشتندی زندگی خواست معمولی بود که می فرد معمولکياسانلو . مي شناسی چون نممي کنینم

 بعد از یما دو نفر.  از خانواده هایاريمثل بس...  بود که سالها در شرکت واحد کار کردهی کارگر معمولکياسانلو 

»... است آن هم با قسط و قرضی آپارتمان هفتاد مترکيندارمان و دارشاني هم افتيدو ش من وفتيشدو سال کارنيچند   

 پرسد، ی اسانلو می و از آقاردي گی با شما تماس میکه به صورت هفتگ" دسترنج" از رياصوال غ«: دمي پرسهي حاشدر

 في ضععتاي طبی داخلی اسانلو در رسانه هایپوشش اخبار آقا«:  گفت»رد؟ي گی هم با شما تماس میگري دیرسانه داخل

"یاعتماد مل"نامه  هم روزیمدت... را ندارند  اسانلوی آقاو  کاي سند  به موضوع حق پرداختن است چون آنها معموالتر  

».شما نهازري غیرسانه هااز. نه. رندي گی تماس نمگري است که دی بود که حاال چند وقتريگيپ    

 شرکت واحد با هم رفت و آمد دارند و از ی هاستيکالي سندی بودم که خانواده هادهي از منصور اسانلو شنني از اشيپ

: گقت. دمي شرکت واحد پرسی کارگران اخراجري سای خانواده هاتياز پروانه اسانلو درباره وضع. حال هم با خبرند

ی مددیآقاريغدر. مي گوی مديديشما پرستماس گرفت و امروزنچو. تماس گرفتآنها با من  از یکيدختر  امروزنيهم«  

...د باشو جوابگدي  باشانيمسئول است و ا  

 گفت یم.  زدیمپشت تلفن زار. با من تماس گرفتز امرو اسانلو که مدتهاست اخراج شدهی از همکاران آقایکيدختر

 و ما تحت - شده ی است و بستری مادرش دچار مشکل عصب- کرده و مادرم قهر کرده و رفته رونيصاحبخانه ما را ب

خانم " گفت یبه من م. ميکني می زندگني زمري زکي کرده و خانه ما را پلمپ کردند و ما در تيصاحبخانه شکا. ميفشار

 من هم شوهرم در زندان د؟ي آی بر میاز دست من چکار. مي ادهيمن گفتم ما خودمان هم صدمه د" م؟ياسانلو ما چکار کن

 تيضع وني کنم اگر ایمن فکر م. اما واقعا ناراحت شدم... ستي از دستم ساخته نی شود کرد؟ من کاری چه میاست ول

واقعا .  ساله دست به خالف بزند١٧ دختر بچه نينکند ا.  شدمنگران...  دخترني اتي کند ممکن است وضعدايادامه پ

 را اخراج شاني کرده و االن چند ماه است که ای کرده بوده و کار ملي آدم تحصکيچون پدرش هم . نگرانش هستم

تا . یختي با سم،ي کنی میاکثرا مثل هم زندگ.  ندارندیچي هگري عقب افتاده و حاال دشاني خانه هاهي که کرایکردند طور

  اتاق کي را در لشانيشدند وساتاق اجاره کرده بودند االن مجبوردو تا ا اگری خانواده ها حتی دانم بعضی که من ميیجا

».یليخ.  استی سختطي شرایليخ..  دو تا اتاق را بدهندهي توانند کرایجمع کنند چون نم  

.یچي توان گفت؟ هی موخره چه میبرا   


