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یشي درباره نظراسانلو نسبت به انتخابات نماافتهيچند کلمه درباره خبرانتشار  
 

 ماه هشتاد و ششاسفند م چهار بيست                                                                  ه روزبیتق
   

رئيس سنديکای اتوبوس رانی تهران درتماسی نتی جبهه مشارکت،اسانلو ارگان اينتربراساس ادعای روزنامه نوروز

مطابق اين روايت او ازمردم ."ی به ياران خاتمی تنها راه نجات کشوراسترأکه "ه است فنی اززندان اوين اعالم کردتل

   .خواسته است که  درپاسخ به درخواست خاتمی برای بهم زدن بازی به ائتالف حداکثری اصالح طلبان رأی بدهند

 حاکی ازوجود فضای سرد وخالی عدد ازمنابع گوناگون،آنهم درشرايطی که گزارش های مت٩٠قيقه انتشاراين خبردرد

 دفاع از انتخابات رياناتی چون تحکيم وحدت و کميتهودرشرايطی که حتا نيروها وجاست انتخاباتی ازجنبش وجوش 

اتحاد جريان ولرمی چون  وه جرگه تحريم کنندگان پيوستهب ويا سازمانی مانند اکثريت نيز... آزاد وتحکيم وحدت و 

 .ال برانگيزاست ازجهات گوناگون سؤ، بی ترديدی خواهان بدوشقه تقسيم شده و دوموضعگيری اعالم داشته اندهورجم

 که  می کنند و می گويند ماه هاستاران اسانلو درسنديکا نسبت به نظراواظهاربی اطالعی همکبويژه درشرايطی که 

 آنها خوشبختانه بايد اضافه کنيم که البته.خبرند بی -بجزاطالعات اندکی که ازطريق همسرش دارند-ازحال وهوای وی

 ونيزگوشزدکردن نقش ، آن را حداکثرنظرفردی وی دانسته با تأکيد برنظرمتفاوت سنديکا ومسؤالنهدرواکنشی سريع

 بسهم خود مانع ،ضدکارگری وضدسنديکائی خانه کارگروعناصری چون محجوب که درصف اصالح طلبان قراردارند

درهرحال نظراعالم شده ازسوی وی نه قبال باسنديکا هم آهنگ شده و نه با مواضع  .شدند ازآن سوء استفاده رژيم

عی قرارداشته  اگراسانلو درشرايط طبي اين است کهکه دراين ميان سؤال برانگيزمی نمايد، آنچه .سنديکاهم آهنگ است

  با وجودميان نگذاشته باشد؟ وديگرآنکه در قبل ازتماس با نوروز با همکاران خويش را مواضع خويشبايدباشد، چرا

افته است که  اجازه ي ویچگونه بی خبرهستند؛  ازحال واحوال او است که وی، ماه ها به گفته همکاران سنديکائیاينکه

ه آن حساسيت دارد   نسبت ب  ديگر طلبان که جناح حاکم بيش ازسايرجرياناتآنهم با بخش واليه ای از اصالحبا خارج 

که هردوجناح رژيم به يکسان  است وجود پروژه سازمان يافته اینشان دهنده  سؤال پاسخ به اين. رد؟تماس بگي

را دردست " انتخابات" تمامی مراحل  کنترل ريش وقيجی کهجناح حاکمالبته نفع . انددرطراحی ومشارکت درآن سهيم

 اجازه نظارت و وتمايالت وی باشد، و حتیهم که ازصندوق ها بيرون می آيد،نمی تواند خارج ازاراده  وآنچه ،دارد

اومی تواند با يک تيردونشان .  را درپای صندوق ها و شماره آراء نمی دهد، روشن است جناح رقيبتشريفاتیحضور

دله  گسترده را بشکند وهم مطابق معاتحريمبزند،هم باصطالح باکشاندن کارگران به پای صندوق ها يخ 

آرای ريخته شده را بحساب خود  "اصول گرايانبنويس بنام اصالح طلبان،بخوان بنام "آشنادرجمهوری اسالمی مبنی بر

 خوددرانتخابات را به حريفاما درمورد اصالح طلبان،اوال آنها  درعمل دارند پاداش اجازه حضورمحدود . کندواريز

د،بسودباالرفتن وزن آنها درنتايج وثانيا آنها برپايه يک خودفريبی باوردارند که هرچه يخ تحريم شکسته شو.می پردازند

بودن اين جريان اشاره کرد که عليرغم اخم نظام  بايد به آن پيوند عاطفی وپاره تن وثالثا. واهد بودحاصل ازانتخابات خ

  . حفظ نظام برای آنها ازاهم واجبات است،درهرشرايطیوتخم رقيب
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 وسناريوی خشی ازبازی جناح حاکم ب نيزخودخاتمی و اصالح طلبانفتن اينکه هياهوهای بااين توصيفات وبا درنظرگر

 بازی را بهم زد ونه  اين بايد کل"بهم زدن بازی"د،روشن می شود که برای  بشمارمی روتنظيم شده توسط وی

 درهمان بازی حاکميت درحقيقت شرکت درانتخابات شرکت. ازبازی رارکه ازقول اسانلو نقل می شود تنها بخشیآنطو

  .ت که قراراست بهم زده شوداس

مساله باعث آن شده وهمين .  می گذرد،آشناهستيم برسرزندانياندرمورد آنچه که درزندان های جمهوری اسالمیهمه 

با اطالع ازفضای زندان وظرفيت -بعنوان نمونه مهندس سحابی- ازافراد سرشناس وباتجربه برخی درگذشتهاست که

گيری آنها فاقد هرگونه اظهارات پيش ازدستکه سخنانی اعالم بدارند  طی های خود،پيشاپيش و قبل ازدستگيری

 شرايط آزاد ومواضعی است که در وبازجوئی وزنداندستگيریشرايط قبل از ،آنهاواقعی  نظراعتباراست و مالک

 نشان ربه هاهمين تجاما .وان فرمول واحدی برای همه موارد بيرون کشيدالبته ازاين واقعيت ها  نمی ت.اعالم می شود

  . برخوردکرد٩٠ بايد باقيد احتياط به انتشاراين گونه خبرها بويژه دردقيقه  کهدميده

 آن شرايطی که درمتن آن و اصل درست يا نادرست بودن آنمساله مهمبااين همه صرفنظرازصحت وسقم اين خبر،

که بايد فشارهای روانی وفيزيکی است  اززندانيان اسيروتحت انواع  سوء استفاده رژيم اينبلکه.اظهارمی شود نيست

 اين درس مهم گرفتن -بازهم صرفنظرازاينکه تاچه حد اين مورد مشخص درست باشد يا نه -ومهترازآن. خنثی شود

،مگرآنکه به مثابه سخن گو نظرگرفته شود در يک فرد به عنوان نظرنظرهرکساست که درجنبش بايد تالش شود که 

 مطاع هبرانتجاع برای کارگران و جنبش رکه بورژوازی وار نشود و اجازه داده کندويا نماينده نظرجمع را منعکس

برای  . با فشاربه آنها جنبش را خلع سالح کند ها که درسربزنگاهوکاريزماتيک وخزعبالتی مشابه آن بتراشد االمر

جمع و بدنه تصميمات ان گوي خن نقش س"رهبران" اوال  ها جنبش در علی العموم بايدیکاستن ازآسيب های اين چنين

 و ثانيا  بپردازند-بويژه درموارداساسی وپايه ای- واجازه نيابند که بجا و به نيابت ازآن ها به تصميم گيریراداشته باشند

بروزانحراف واشاعه نظرخود  ندوثالثا درصورتتا آنجا که ممکن است درتکثير وتعويض سخن گويان پای بفشار

بايد تالش کرد که با جاری کردن يک دموکراسی فعال و .دنبازخواست قرارگير موردبجای نظربدنه ومجامع عمومی

هم اکنون تجربه مشابهی . مشارکتی مرکزثقل تصميم گيری های اصلی ومهم به مجامع عمومی وبدنه جنبش منتقل شود

کانون صنفی رهبری   نفرازشورای ٩م که اصالح طلبان رهبری را درجنبش معلمان هم شاهديمقوله ازسوء استفاده از

اما . گرچه آنها درمرحله تأييد صالحيت ردشدند. ندمعلمان را برای اسم نويسی درانتخابات به صحنه عمل کشاند

حق داشتن درهرحال . فشاربه معلمان برای شرکت درانتخابات ازسوی آنها و اصالح طلبان هم چنان ادامه دارد

. نادرست و انحرافیری می تواند درست باشد و يا چنين نظ.  استاظهارنظر وحق تغييرنظرازحقوق بديهی هرانسان

 چنان سيستمی است که چنين  وجود چنان مناسبات و وموجب آسيب پذيری می شودآنچه که دراين ميان مهم است

بش  که بهمراه تغييرنظرخود بتوانند يک جمع و يا يک جن، منزلت و جايگاه ويژه ای باشند قدرت و دارای چنانافرادی،

  .را به دنبال خود بکشند و آنرا خلع سالح کنند
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