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« نياو  نوروز با اسانلو اززندانی تلفنی اختصاصیوگو گفت » 
  

 ماه هشتاد و ششفند اسم وس بيست                                                                    نوروز
    

نجات  تنها راه یاران خاتمي  بهیرا: نيزندان اواز  با اسانلوی تلفنی اختصاصیوگو گفت
  .استآشور
 یتماسحومه در تهران ویران اتوبوسیكايس سنديئر ویاسانلو فعال آارگرمنصور: نوروز

  .ست ائتالف اصالح طلبان اعالم آرديلت قاطع خود را ازيحمانوروزنگارخبر با یتلفن

نجانب آامال يا: ن تماس گرفته بود گفتي از زندان اوی آه وی تلفنیگون گفت ويسانلو در اا

 یبررسنه انتخابات مطالعه ويزم دریاسي سی هایفضا سازبه دوربه صورت مستقل و

ران آه همان يم اي انقالب عظیام آه تنها راه حفظ دستاوردها دهيجه رسين نتيام و به ا آرده

  . به دست خواهد آمدیاران خاتمي به یشرفت است در راي و پیاستقالل، آزاد

اند آه از   شان اعالم آردهیبرنامه انتخاباتائتالف اصالح طلبان در:  خود گفتمين تصميل ايخصوص دالاسانلو در

ن يم آه به ان توقع را داريمجلس هشتم اآنند و با انتخاب آنان در یت مي مستقل حمای آارگریكاهايت آزادانه سنديفعال

  .ن وعده جامه عمل پوشاندند عمل آنندي به ایدولت خاتمآخرآارريوزدوزيدوران اصالحات نهمانگونه آه در وعده خود

ر آار دولت يم براساس توافق وزيما در دولت اصالحات توانست:  تهران گفتی آارگران اتوبوس رانیكايس سنديرئ

 یم و حتي آنی راه اندازی به طور آامال قانون١٣٨٤ رانان را در سال  اتوبوسیكاي سندILOندگان ي و نمایخاتم

رند و يگ ی میرقانونيابان به صورت غينجانب را در خيم، اما امروز اير وقت و مسئوالن داشته باشيز با وزي نیدارهايد

  .آند ی نمیدگيم رستي به شكایده است و آسيب ديك چشمم آسيآنند آه آثار آن همچنان موجود است و  یضرب و شتم م

ون اصل نود يسيدر مجلس ششم آم:  گفتیت فعليت در دوران اصالحات و مجلس ششم با وضعيسه وضعياسانلو با مقا

ن لحظه دفاع ي بود و از حقوق آنها تا آخریاسيان سير حقوق زندانيگي شده بود و پی بود آه به آنها ظلمیپناهگاه آسان

  .شود یده مين از مجلس اصولگرا شنينچنيال اتفاقات اآرد اما امروز تنها سكوت در قب یم

ت ي مردم و وضعیها به صورت آزادانه در مورد حقوق اساس ات و روزنامهيدر دوران اصالحات نشر: ادامه داداسانلو

  . را از روزنامه ها گرفته استین مطالبيكدست اجازه انتشار چنيت يآردند اما امروز حاآم ی میان اطالع رسانيزندان

حقوق دفاع ازن مجلس درياب شد وي تصویمجلس ششم قانون حقوق شهرونددر : افزودیران اتوبوسیكايس سنديرئ

زندان هستم  آه درید، بنده به عنوان آسيت دولت جديحاآمبا گذشت سه سال از داشت آه امروزیا ژهيان اهتمام ويزندان

ده يد به فايار مفيزندانها بسن قانون دري است اما ایحال فراموش آم درنكه آمين قانون هستم و با ايهمچنان شاهد برآات ا

  .بود

دولت :  بود و گفتیا رهي زنجیها  آه اسانلو بعنوان آارنامه مثبت اصالح طلبان نام برد، پرونده قتلیگر مسائلياز د

ن در وزارت اطالعات خشك شه آن را در آن دورايستادند و ري این غده سرطاني در مقابل ایاصالحات و شخص خاتم
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 یرقانوني غیابان عموميم آه من را در خيگر ندادند اما امروز شاهد هستيانه را ديآردند و اجازه انجام آن اعمال وحش

  . رفتین خواهير ماشيگر در زيآنند آه بار د ید ميزنند و تهد ی به گردنم میزنند و شك برق یبازداشت آرده و آتك م

 ی مزروعیدر خصوص بودجه در خاطرم هست آه در مجلس ششم عل: لس ششم و هفتم گفتسه مجياسانلو در مقا

آرد و  یگذاشت و رسما اعالم م یار همه مي در اختی بودجه ساالنه آشور را به صورت علنی ارقام و آمارهایتمام

ب ي بسته تصویها  بودجه در پشت دربیيست و گوين اعالم ها ني از ایچ خبريان بودند اما امروز هيمردم در جر

  .شود یم

ت تورم در دوران دولت و مجلس يسه وضعي اشاره آرد و با مقایش به بحث گرانيها  از صحبتیگرياسانلو در بخش د

ده تر يد به فاي آشور موثرتر و مفیت اقتصادي، روش اصالح طلبان را در اداره وضعیت فعلياصالحات و با وضع

  .ر به شدت انتقاد نمودي مردم در سه سال اخیم مهم مصرف مسكن و اقالیت گرانيدانست و از وضع

ن سند محصول يز اشاره آرد آه ايكاها نيت سندي فعالی سند چشم انداز آشور در خصوص آزاد١٠١اسانلو به ماده 

  .ستي آمده در آن قائل نین سند و بندهاي ای برایتين اهميدولت و مجلس اصالحات بود و امروز دولت نهم آمتر

ر شاهد ينكه آارگران در سه سال اخيت آارگران اشاره نمود و گفت با توجه به اياسانلو در ادامه به وضعمنصور 

 هزار تومان را خط فقر ٤٩٠ رسما یده است آه بانك مرآزي رسیاند اما خط فقر به حد ش حقوق بودهين افزايآمتر

  .رنديگ یرار من خط قير ايت آارگران آشور زين اوصاف اآثريداند و با ا یجامعه م

ده ي ایدر دوران خاتم: ز اشاره آرد و گفتي آشور نین الملليت بي شرآت واحد به وضعی اتوبوس رانیكايس سنديرئ

 بر ما نهاده یرانيم آه نام اي آبرو و عزت به ارمغان آورده بود و ما سربلند بودیرانيران و اي ای تمدنها برایگفت و گو

شود و تمام  یران صادر ميه ايم و قطعنامه پشت قطعنامه عليران هستيا با اي دنیشده است، اما امروز شاهد دشمن

  .رود ین قطعنامه ها به چشم ملت مي ایضررها

ط يح دهم چرا راه اصالح طلبان را در شراين نكات را گفتم تا توضيتمام ا:  سخنانش گفتیان با جمع بندياسانلو در پا

 ین راه براي نداشتند اما بهتری مواقع عملكرد مثبتید در برخيه اصالح طلبان شانكيدهم و معتقدم با ا یح مي ترجیآنون

  . استیشه خاتمي و اندیاران خاتميت از ي حما٥٧ انقالب یحفظ آرمانها

ت يشود وضع ین باعث ميآند و همچن ی انحصار طلبان فراهم مینه را تنها برايدن زميم و آنار آشيتحر: اسانلو گفت

 دانم و اصالح طلبان را ی دادن تنها راه نجات آشور می رایط آنونيل در شراين دلين گردد و به هميآشور بدتر از ا

  .راني نجات اینه براين گزيبهتر

 آنان را به هم یم به هر صورت ممكن بازي آنید سعي بایدمحمد خاتميان گفت به نظرم با توجه به گفته سياسانلو در پا

خواهم در انتخابات شرآت  ی اعالم آرده و از مردم میاران خاتميست يطع خود را از لت قايل حماين دليم و به هميبزن

  . دهندی اصالح طلبان رایآرده و به ائتالف حداآثر

 
 


