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منصور اسانلو، رئیس سابق
سندیکای کارکنان شرکت واحد

تھران و حومه

معھ جا

مرگ مشکوک فعال کارگری افشین اسانلو در زندان رجایی  شھر
مدیرکل زندان ھای تھران می گوید افشین اسانلو، فعال کارگری زندانی بر اثر حمله قلبی در بیمارستان شھید رجایی کرج

درگذشته است. اما خانواده این فعال کارگری تصریح می کنند که وی پیش از انتقال به بیمارستان فوت کرده است.

سھراب سلیمانی، مدیرکل سازمان زندان ھای تھران روز شنبه اول تیر ماه (٢٢ژوئن) در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران -ایسنا-
از مرگ افشین اسانلو، فعال کارگری و زندانی سیاسی بر اثر "سکته قلبی" خبر داد. 

به گفته سلیمانی، این فعال کارگری که در اعتراضات پس از انتخابات ١٣٨٨ بازداشت و از سوی قاضی صلواتی به ۵ سال حبس
محکوم شده بود، اسفند ماه امسال دوران محکومیت اش به پایان می رسید. وی از جمله زندانیانی بود که اخیراً به زندان رجایی شھر

کرج منتقل شده بودند. 

خبرگزاری فارس نیز در خبری با عنوان "فوت یکی از محکومین فتنه ٨٨"، به نقل از سھراب سلیمانی نوشت: «متھم روز ٣٠ خرداد در
زندان رجایی شھر کرج و پس از ابراز درد در ناحیه قفسه سینه به بھداری زندان منتقل می شود. پس از معاینه و گرفتن نوار قلب، متھم

بالفاصله به بیمارستان شھید رجایی کرج منتقل می شود و پس از چند ساعت بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست می دھد.» 

افشین اسانلو برادر منصور اسانلو فعال کارگری و زندانی سیاسی است که به تازگی از ایران خارج
شده است. این دو برادر در سندیکای کارگران اتوبوس رانی تھران و حومه فعالیت داشتند. 

مرگ پیش از انتقال به بیمارستان 

در ھمین حال خواھر آقای اسانلو به وب سایت جرس گفته است که برادرش ھیچ عارضه قلبی
نداشته و مرگ وی بر اثر سکته قلبی را نمی توان باور کرد. 

به گفته خواھر این زندانی سیاسی، افشین اسانلو پیش از انتقال به بیمارستان فوت کرده بود و
تالش برای احیای وی نتیجه ای در پی نداشته است. 

وی اضافه می کند: «ھفته پیش مادرم یک مالقات حضوری با افشین داشت و حالش خوب بود.
حتی امیدوار بود که صحبت کند و بتواند مرخصی بیاید.» 

سایت کلمه مھرماه سال گذشته نامه ی این زندانی سیاسی و عضو ھیات مدیره سندیکای کارکنان

دویچھ ولھ فارسی / ایران
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تاریخ 23.06.2013

MI نویسنده

کلیدواژه ھا منصور اسانلو, افشین اسانلو, زندان رجایی شھر

بیشتر  Google+  Twitter  Facebook ارسال صفحھ  بھ اشتراک بگذارید 

نظرات شما: نظرتان را با ما در میان بگذارید

چاپ مطلب چاپ 

شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه را خطاب به فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و سازمان جھانی کار منتشر کرده بود. 

وی در این نامه با اشاره به شرایط خود در زندان تصریح کرده بود که تنھا گناھش پیگیری خواسته ھای بر حقی است که کارگران
شرکت واحد به آن واقف شده و آن ھا را مطالبه می کنند. 

رجایی شھر؛ زندانی مخوف با قربانیان بسیار 

پیش از این بسیاری از زندانیان سیاسی و فعاالن حقوق بشر نسبت به شرایط نامناسب زندان رجایی شھر کرج ھشدار داده بودند.
خرداد ماه سال گذشته خورشیدی سایت کلمه در گزارشی از آمار باالی مرگ زندانیان در زندان رجایی شھر خبر داده بود. 

این گزارش که چھارم خرداد سال ١٣٩١ منتشر شد از مرگ ٧ زندانی در زندان رجایی شھر کرج در طول یک ھفته خبر می داد که مرگ
سه نفر از آنھا سکته قلبی ذکر شده است. 

به نوشته کلمه، ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندان رجایی شھر امری متداول است و نگھبانان و مسئوالن زندان، زندانیان و به
ویژه زندانیان سیاسی را به ھر بھانه ای مورد آزار و اذیت قرار می دھند. 

حشمت هللا طبرزدی از زندانیان سیاسی که دو سال و نیم از محکومیت اخیر خود را در این زندان سپری کرده و ھم اکنون در مرخصی به
سر می برد در مطلبی درباره مرگ افشین اسانلو و شرایط زندان رجایی شھر می نویسد: «محدودیت ھا و فشارھای گوناگون روحی،

عامل اصلی این نوع مرگ ھا در رجایی شھر است. به ویژه در دوره ی اخیر که تلفن و مالقات حضوری و مرخصی ھا قطع است و سالن
١٢ به یک سالن دربسته تبدیل شده، این فشارھا افزایش می یابد.» 

طبرزدی با اشاره به تجربه ھفت ساله گذراندن محکومیت در زندان ھای مختلف، زندان رجایی شھر را زندانی با شرایط کامال
غیرانسانی تر در مقایسه با دیگر زندان ھا می خواند. وی می افزاید: «این زندان حتا برای قاتلین نیز محل مناسبی نیست چه رسد برای

فعالین سیاسی و کارگری. ھمین شرایط است که زندانی را در مسیر مرگ تدریجی قرار می دھد.»

: ھ ن ی زم ھمین  در 

گفت وگو با منصور اسانلو در مورد جنبش کارگری ایران
منصور اسانلو از چھره ھای مطرح مبارزات کارگری در گفت و گو با دویچه وله حرکت ھای کارگری از سال ١٣٨۴ تا کنون را مورد بررسی قرار می دھد.

او سرکوب حکومتی را ھمچنان اصلی ترین عامل افول موقت این حرکت ھا می داند.  

نگاھی از درون بھ جنبش کارگری ایران
منصور اسانلو از شناخته شده ترین چھره ھای مبارزات کارگری در گفت و گو با دویچه وله به بررسی حرکت ھای کارگری از سال ١٣٨۴ تا کنون

می پردازد. او سرکوب حکومتی را ھمچنان اصلی ترین عامل افول موقت این حرکت ھا می داند. (30.04.2013)  

فشار بر کارگران و سرکوب فعاالن کارگری و سندیکایی
روز جھانی کارگر در حالی فرارسیده که کارگران ایرانی با تورم و افزایش بیکاری، شرایطی بحرانی را سپری می کنند. فعاالن کارگری بسیاری

ھمچنان زندانی ھستند و برخی با شرایط جسمی نامناسب در بالتکلیفی به سر می برند. (01.05.2012)  

رضا شھابی، فعال کارگری، بھ شش سال حبس محکوم شد
رضا شھابی، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تھران، به تحمل شش سال حبس و پنج سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شد.

وضعیت جسمی شھابی وخیم توصیف شده و نزدیکان اش می گویند جان وی در خطر است. (15.04.2012)  

«جان رضا شھابی در خطر است»
رضا شھابی از اعضای ھیات مدیره سندیکای شرکت واحد با وجود بیماری، از ھفت روز پیش در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. ربابه

رضایی ھمسر شھابی در گفت و گو با دویچه وله به نیاز اورژانسی ھمسرش به عمل جراحی خبر می دھد. (28.11.2011)  

عفو بین الملل: ایران باید بھ سرکوب اتحادیھ ھای کارگری مستقل پایان دھد
عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از ایران خواست که فعاالن اتحادیه ھای کارگری را که به خاطر دفاع از حقوق کارگران زندانی شده اند، بدون قید و

شرط آزاد کند. این سازمان درصدد راه اندازی کمپینی در حمایت از فعاالن کارگری است. (10.06.2011)  
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http://p.dw.com/p/18uZD لینک کوتاه شده

دیوان دادگستری اروپا: آزمایش
برای تعیین گرایش جنسی

پناھجویان ممنوع است 25.01.2018
به حکم دیوان دادگستری اروپا
کسی اجازه ندارد برای احراز
گرایش جنسی یک متقاضی

پناھندگی از او آزمایش
روان شناختی به عمل آورد.

مجارستان می خواست با استناد
به نظر یک روان شناس، پناھجویی
نیجریه ای را به کشورش بازگرداند.

فرماندار سرپل ذھاب: معلوم نیست
کمک ھای مردم کجا رفتھ است

24.01.2018

فرماندار سرپل ذھاب گفته است
که معلوم نیست پول ھایی که
سلبریتی ھا برای زلزله زدگان از

مردم جمع کردند کجا ھزینه شده
است. او از افراد مشھور خواسته

تا به کمک ١٢٠ زنی بروند که
نان آورشان را در زلزله از دست

داده اند.

نمایندگان مجلس بھ اوین می روند؛
چھ موضوعاتی بررسی خواھد

شد؟ 22.01.2018
دادستانی تھران با دیدار اعضای
کمیسیون حقوقی و امنیت ملی
مجلس با بازداشت شدگان اخیر
موافقت کرده است. قرار است

موضوع خودکشی حداقل یکی از
زندانیان توسط این ھیأت بررسی

شود.

ھمین ستون ز  ا
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