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 نگهداری منصور اسانلو در بهداری اوين
 
   م آذرماه هشتاد و ششهدياز                                                                                        ح مصباندختيمه

 
         

بازداشت منصور اسانلو رييس هيات مديره سنديکای کارگران واحد   ماه از۵حدود 

 سال حبس تعزيری ۵ به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، به تحمل اين فعال کارگری .گذرد می

   .تقاضای تجديد نظر در اين حکم، اينک در مرحله تعيين شعبه قرار دارد. محکوم شده است

اش نيز به تازگی در زندان عمل  چپ برد و چشم های قلبی و کليوی رنج می اسانلو از بيماری

وله از شرايط کنونی همسرش در زندان اوين  ا دويچهدر مصاحبه بپروانه اسانلو   .است شده

   . گويد می

  شما با همسرتان مالقات داريد؟

  
. آورند، ديگر الزم نيست مالقات برويم توانيم مالقات برويم، ولی چون ايشان را برای درمان به بيمارستان می می! بله

 . بينيم  روز يکبار ايشان را میهمانجا در بيمارستان، هر ده 

   
 چه کسانی اجازه عيادت و مالقات با ايشان را دارند؟

  
  .تنها خانواده درجه يک اجازه دارند

  
 ...های ديگری هم دارند ظاهرا ايشان بجز مشکل چشم، بيماری

  
سنگ کليه و خونريزی آخرين بار که ايشان را برای درمان به بيمارستان آورده بودند، شکايت داشت از وضعيت 

اش گرفتگی دارد و بايد  اش تشخيص داده که دو رگ قلب گفت دکتر معالج. ديسک کمرش عود کرده است. کليه

 .آنژيوگرافی شود

  
  وضعيت ايشان االن چگونه است از نظر پرونده؟ خودشان اميدی دارند؟

  
.  مدارک ايشان را به پزشکی قانونی ارجاع بدهيمقرار شده. ايم به نتايجی رسيده) دهم آذرماه(های امروز  باپيگيری

قرار است با توجه به موارد قانونی و . دادياری زندان هم نامه نوشته و همسرم را به پزشک قانونی معرفی کرده است

اش و دستور پزشک معالج، دستکم از مرخصی  حقوق زندانی، منصور اسانلو بتواند با توجه به مدارک پزشکی

  .ده کند و ادامه معالجات را بيرون زندان در کنار خانواده انجام دهددرمانی استفا

  
  روحيه و حال ايشان چگونه است؟
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حکم هم که به . االن پنج ماه است در زندان است و وضعيت بالتکليف دارد! اما باالخره زندان است ديگر. خوب است

برای چه .  حکم دادگاه بدوی را ايشان اصال نديده استاين. خودش داده نشده و تنها به دست آقايان وکال رسيده است

  .کند اينها او را اذيت می.  سال در زندان، دور از خانواده بماند۵بايد 

  

  ... سال ندارد۵گوييد حکم را نديده ، منظورتان اين نيست که خبر از حکم  اينکه می

   
همسرم، مهم رای دادگاه است که گفت آن را پيگيری کنم برای .  سال محکوميت داريد۵اند که شما  شفاها به ايشان گفته

اين از نظر روحی، . اند نه خودش رؤيت کرده و نه به وکاليش داده. اند اين حکم را هنوز نداده. و ببرم نشانش دهم

  ...داند بخاطر چه کند که چرا در زندان مانده و نمی همسرم را اذيت می

  
  وند، در بند عمومی؟ش آقای اسانلو االن کجا نگهداری می

  
چون همزمان چند . شان گفته که شما بايد در بهداری نگهداری شويد  پزشک معالج چند روزی در بند عمومی بودند اما

برای . تان انجام شده و از نظر بهداشتی بهتر است در بند عمومی که آلودگی دارد، نباشيد عمل سنگين روی چشم

. ج ايشان گفته که طبق قوانين زندان، او را در بهداری نگهدارندپيشگيری از عفونت چشم، دکتر معال

 .  زندان با اين توصيه موافقت کرده و همسرم االن در بهداری اوين است خوشبختانه

  
  امکان اين هست که شما وسايل مورد نياز را تهيه کنيد و به ايشان بدهيد؟

  
حتی خوراکی هم اجازه نيست . گيرند  تنها لباس زير و لباس می.دهند که ما چيزی به ايشان بدهيم قانونا اجازه نمی

خوراکی، روزنامه و کتاب اجازه . کند کنيم و ايشان از آن برداشت می پولی از طريق حساب بانک واريز می. بدهيم

  .تواند بخرد که موجود است با اين پول هم از فروشگاه زندان، چيزهايی را می. نيست به ايشان بدهيم
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