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واسال  در رابطه با مصاحبه منسوب به منصوریسواالت مهم  

 
ماه هشتاد و شش اسفند م ششبيست                                                              فرنوش عظيمی

   
شده بودجبهه مشارکت منتشر رسمی  ارگان   "نوروز "سايت  اسالو در منصور  نام  که به مصاحبه ای  انتشار بعد از  

.صحت اين مصاحبه زير سوال رفته است    

، جبهه مشارکت، که گويا طوالنی هم بوده است ارگان رسمیسايت نوروزشده درمتن منتشراحبه که بنا براين مصدر

مبنی بر عدم دخالت در سياست ورزی های جناح های مختلف حکومتی از  خارج از زندان اشاسالو برخالف مواضع 

سنديکای شرکت واحد نيز با يکی از اعضای  رضا شهابی. کرده است  خاتمی حمايت  همان ياران  و يا اصالح طلبان  

. اعتبار خوانده استاشاره به تحت فشار بودن اسالو اين مصاحبه را در شرايط غير عادی و تحت فشار زندان بی    

: مطرحشان کنمزي نگراني گرفتم با دمي من مطرح شد که تصمی مذکور چند سوال برایپس از خواندن مصاحبه  : 

های انتخاباتی جناح های  بازیهيچ گاه در شرايط آزاد بيرون زندانوال اين است که چگونه فردی که در اولين س-١

جناح اصالححرکت های کارگری داشته، اکنون از داشتن  نگاه  مستقل نمی کرده و همواره سعی در حکومتی شرکت   

؟ کندطلبان حکومتی دفاع می    

اقداران خانه به اصطالح چم ی های   چگونه اسالو حاضر شده است که از ليستی حمايت کند که در آن سر دسته-٢

که همين ها بودند که زبان حالی در شرکت دارند حمايت کند؟  علی رضا محجوب حبيب زاده و جمله افشيبن از کارگر  

؟شتنداسرکوب اعضای سنديکا نقش اصلی را د اسالو را بريدند و در    

طرف نهاد های خاتمی دفاع می کنند از سياسی ای که از ليست يارانشرايطی که حتی هنرمندان غير چگونه در-٣

می برد آزادانه می تواند از ليست  سراوين به  زندان ٢٠٩بند  خاص مورد فشار هستند، اما منصور اسالويی که در

در نمی آورند ؟ واقعا جالب است کهفشار وی  اين حمايت به برای اعالم زندان اوين آيا در  کند؟ حمايت  ياران خاتمی   

!!!!تساجامعه اش آزاد ترجمهوری اسالمی، زندان هايش از    

... يکای کارگران ومورد سندخودش در بوط بهمورد مسائل مهم کارگری و مراسالو نمی تواند در چگونه منصور-٤

؟نظر کندتواند اظهارمورد يک بازی انتخاباتی ميزندان می افتد، اما در اقدامی به کند و برای چنين نظر اظهار آزادانه   

درون زندان جهتآيا کسی به او از  انتخاب می کند؟ مصاحبه  مشارکت را برای اين  جبهه   چرا وی ارگان رسمی -۵  

؟ديگری نبودند برای اين کار ه که با اين ارگان مصاحبه کند؟ آيا روزنامه هایداد    

  تماس گرفته و٢٠٩امنيتی  درون بند از چگونه اسالو خودش مستتقيم با ارگان رسمی جبهه مشارکت آن هم چرا و-٦

ها و بازجو آن جاد؟ آيا درتواند با ارگان رسمی مشارکت تماس بگيرچگونه وی آزادانه مي مستقيما مصاحبه کرده است؟  

؟ کندياران خاتمی حمايتدارند که به وی اجازه می دهند ازهمه به خاتمی و ياران او عالقه  مسئوالن زندان اين  

جريان آزاد اطالع ) نوروز(جبهه مشارکت  به قول همين پايگاه رسمیبيرون زندان ها نيززمانی که در چگونه در-٧

مستقل به جريان اطالعات دست يابد و انتخاب کند؟ آيا تواند آزاد ومي٢٠٩ درون بند امنيتیو دررسانی وجود ندارد، اسال  
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؟خودش آزادانه انتخاب کرده است؟ کسی به او چيزی را تحميل نکرده استاسالو واقعا  

. اد نبوده استشرايط آز در مصاحبه مطمئنن  صورت پذيرفته اينچنين مصاحبه ای واقعنپايان بايد گفت که اگردر

آگاهی و نيز انسان نمی تواند با اختيار وها زمانی که در بيرون زندانبرد وميزندان به سراسالو اکنون درچون منصور

به طور قطع حتا و  مراتب بدتر محدودتر است  به ٢٠٩ بند  خود دست به انتخاب بزند، در درون زندان و آنهم  آزادی  

. بوده استبازجو های وزارت اطالعاتشد تحت فشاراين مصاحبه صحت داشته بااگر    

غات دروغين دهنده ی آن است که عليرغم تمام تبلي نشاناين امر! اين مقاله گذاشته اماما مهم ترين نکته را برای آخر

خارج از  شهری و و شوراهای  مجلسی  و  و دولتی  تمامی نهاد های حکومتیاخراج شدن ازاصالح طلبان، مبنا بر

بخش های  تمامی نهاد های دولتی و حکومتی خارج نشده اند، بلکه همچمنان درگويا اين افراد از حکومت بودن آنها،

حبه های طوالنی را ترتيب مصا٢٠٩بند   و اطالعاتی دست دارند و می توانند برای زندانيان نهاد های امنيتیزيادی از  

.با رسانه های خودشان بدهند  
 
 

ش عظيمیفرنو  

١٣٨٦ اسفند ٢٣  
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