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  امنيتي نمي تواند از حمله به هاشمي رفسنجاني دست بكشد؟ –چرا جناح نظامي 
به رغم بده بستان ھا و ضمانت ھایی که به علی اکبر ھاشمی رفسنجانی داده شد تا دست از رقابت علنی با خامنه ای و دولـت 

علـی اکبـر ھاشـمی .  ت نمـی پـذیردکودتا بکشد، اما در زمينه ھای اصلی رقابـت جنـاح ھـای حکـومتی، ایـن کـار بسـادگی صـور
امنيتـی، تقریبـاً تمـامی  –رفسنجانی در طول سالھای جنگ و پس از آن، تا روی کار آمـدن جنـاح تـازه بـه دوران رسـيده یِ نظـامی 

ی و از وزارت نفـت گرفتـه تـا متـرو و قرادادھـای عمرانـ.  امتيازھای اقتصادی حکومتی را به خود و جناح ھای نزدیک به خود داده بـود
امنيتی، بسياری  –البته شاھد بودیم که در سالھای آخر ریاست جمھوری اش و برای نزدیک ساختن جناح نظامی ... سد سازی و 

شمال و سد سـازی  –از جمله این پروژه ھا، آزاد راه تھران .  از پروژه ھای عمرانی را به شرکت ھای وابسته به سپاه پاسداران داد
امنيتـی در حراسـت  –امـا، بـا روی آوری خامنـه ای بـه جنـاح نظـامی .  توسعه ی عمرانـی و غيـره بـودھا و مناطق ساخت و ساز 

خاتمی، و آگاھی به موقعّيت و وزن خود در فضای سياسی ھيئت حاکمـه،دیگر راضـی بـه  -موقعيت اش در مقابل ائتQف ھاشمی 
با در نظر گرفتن چنين .  صاری در قدرت و ثروت مملکت شدخوردن پس مانده ھای سفره نبود و خواھان به دست آوردن موقعيّت انح

چرا کـه، بـه ھـر جـا کـه دسـت .  ھدفی، مسلم بود که رقيب اصلی اش را انحصارات وابسته به ھاشمی رفسنجانی تشکيل دھد
  .می گذاشتند، حضور ھاشمی را احساس می کردند

امنيتی، رقابت با جناح  –قدرت سرمایه داری توسط جناح نظامی  با روی کار آمدن احمدی نژاد و قبضه یِ مقام ھای مرکزی در ھرم
در اولين اقدامات به منافع نفتی جناح مقابل تعرض شد و رفته رفتـه آن را .  ھاشمی و انحصارات وابسته به او شدت بيشتری یافت

ـرو  از دست ایشان بيرون کشيدند و سپس در رشته ھای دیگر تا به امروز که در اخبار می خوانيم دولت احمدی نژاد خيال دارد تا مت
  .را نيز از سفره ھاشمی برداشته و از آن خود سازد

نژاد، چھارشنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت که تصميم دارد مدیریت متـرو را محمود احمدی« : در این خبرھا آمده است که
کاری دولت در تخصيص بودجه به متروی شھر تھران ایـراد شـده ا به کمھنژاد در پاسخ به اعتراضاظھارات احمدی. به دولت بازگرداند

ھای اخير با تاخير فـراوان و کمتـر از مصـوبه مجلـس، بودجـه اند که دولت در سالمدیران شھرداری و متروی تھران اعQم کرده. است
سـنجانی مـدیریت متـروی تھـران را بـر در حال حاضر محسن ھاشمی، فرزند ارشـد اکبـر ھاشـمی رف... در اختيار آنھا گذارده است

  »  .عھده دارد
امنيتی است که ھاشمی رفسنجانی ھنوز ھم از حضور در نماز جمعه و حمایت صـریح  –شاید در پاسخ به این اقدام دولت نظامی 

را از اعـQم حمایـت از خامنه ای و دولت کودتا سر باز می زند و با این اقدام خود فشار را بر روی جناح ھـایی کـه بيشـترین منفعـت 
مـثQً شـورای نگھبـان از آندسـته از .  سياسی او می برند بيشتر می سازد تا در رقابت بر سر چنين امتيـازاتی بـه او یـاری رسـانند

نھادھایی است که زیر شدیدترین حمQت مردمی و اصQح طلبان بوده و بـا اعـQم حمایـت سياسـی ھاشـمی از ذینفعـان بـزرگ آن 
« : ھمين علت ھم می بينـيم کـه در مـورد واگـذاری متـرو بـه دولـت کودتـا وارد ميـدان گشـته و اعـQم مـی دارد کـه به.  خواھد بود

  » .واگذاری مدیریت شھری به خصوص مدیریت مترو به دولت، تنھا با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسQمی ممکن است
انند قاليباف و دیگران نيز در اسـتفاده از بودجـه ھـای ميليـارد دmری متـرو جناحی م.  البته این دو جناح تنھا ذینفع این قضایا نيستند

می بينيم که نمایندگان این جناح ھا نيز در مجلس اعQم وجود کرده و خودی نشان می دھند تا سرشان در معاملـه ھـا . سھيم اند
نيـا عضـو کميسـيون امنيـت ملـی، سـبحانیحسـن « : در خبرھـا آمـده اسـت کـه.  و مذاکرات بر سر این لقمه چرب بی کQه نماند

نژاد عضو کميسـيون صـنایع و محمـد حسـن مقيمـی دو عضـو اصغر یوسفعلیالرضا ثروتی عضو کميسيون برنامه و بودجه، موسی
  » .اندنژاد مخالفت کردهکميسيون عمران مجلس، از جمله نمایندگانی ھستند که با این تصميم احمدی

بسيار .  بی در رسانه ھای اصQح طلب از آغاز مداخله ی قاليباف در مناقشات حکومتی آمده استھمچنين، خبرھای بسيار جال
پيچيده » قانون اساسی«و » حقوق شھروندی«و » انساندوستانه«مفيد است که تا زمانيکه این حضور در انواع بسته بندی ھای 

طرفه كردن خيابان  رانی، یك اخQل در فعاليت تاكسی س از سناریوسازی برای تونل توحيد،« : نشده است، به آن دقت کنيم
ای و محافل دولتی قرار گرفت و پس از آن  ھای زنجيره ، در دستور كار رسانهBRT و سپس ایجاد بحران در سامانه) عج(عصر ولی

و  13ستاد تبصره رئيس  نژاد،  متروی تھران ھدف بعدی این سناریوسازی قرار گرفت و دولت با تمام توان شامل دكتر احمدی
نژاد در شبكه  ھای وابسته وارد موضوع شدند كه اوج آن سخنان دكتر احمدی فراكسيون حاميان دولت در مجلس و تمام رسانه

 .پنجم سيما بود
ھای سياسی از پاسخگویی صریح و  با این حال، دكتر قاليباف كه در چند ماه گذشته به دليل تمایل به پرھيز از مناقشات و جنجال

ھایی به دفتر رھبر انقQب، حضور در شورای عالی امنيت ملی و  علنی به جریان دولت خودداری كرده بود و تنھا با ارسال گزارش
سازی محافل دولت  كه پروژه بحران مجلس شورای اسQمی اطQعات صحيح را در اختيار مسئولين نظام قرار داده بود، پس از آن

م و تشویش روانی مردم منجر شده است، تصميم گرفته تا با حضور در صداوسيما به صورت ساخته به تخریب دستاوردھای نظا
ھا در  ھا و بحران سازی ای پاسخ داده و بخشی از كارشكنی ھای زنجيره صریح به اتھامات و ادعاھای مقامات دولتی و رسانه

 .مدیریت شھری تھران را افشا كند
برای جلوگيری از حضور وی در   ھای گسترده دولتی از این قصد دكتر قاليباف، تQششود پس از اطQع برخی مقامات  گفته می

  )1388آبان  23آینده ( ».صداوسيما آغاز شده است
جناح اصQح طلب، شادان از قوی تر شدن اردوگاه فعال مخالفان دولت کودتا به استقبال آقای قاليباف می دود و نمایندگان خود در 

موضع این جناح را در این حوزه از رقابت ) ره(قدرت هللا عليخانی از فراکسيون خط امام.  مجلس را به نفع او وارد کارزار ميکند
هللا عليخانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسيون خط  قدرت «: می دارد جناحين این چنين بيان

نژاد مبنی بر گرفتن مدیریت مترو از شھرداری و اضافه کردن این  ، در خصوص اظھارات محمود احمدی»نيوز پارلمان«مجلس)ره(امام
بخش تقسيم کرد که بخشی در اختيار شھرداری شود مدیریت شھری را به دو مگر می«:بخش به زیر مجموعه دولت، اظھار داشت

 »در اختيار دولت باشد؟  و بخشی
داد اکنون  متاسفانه دولت تاکنون بودجه شھرداری، بخصوص بودجه مربوط به مترو را تخصيص نمی« :نماینده مردم قزوین تصریح کرد

و به شھرداری اختصاص دھد و دولت متوجه شده که مجلس با تصویب دوفوریت طرحی تشخيص داده باید یک ميليارد دmر برای متر
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 ».خواھد امورات مترو را در اختيار بگيرد تواند صاحب پول شود می ھای او دیگر فایده ندارد و با این مصوبه مجلس می کارشکنی
ر کار دیگران دولت باید متوجه شود که ھر کاری باید از مسير طبيعی انجام شود و د«:ادامه داد) ره(عضو فراکسيون خط امام

  ».داری مانند مترو را نيز به مجموعه اضافه کنند خواھند بخش بزرگ و مشکل دخالت نکند، مگر دولت کم مشکل دارد که می
به ھر حال نتيجه ی این رقابت ھر چه که باشد، در نھایت سر ملت ایران است که بی ک�ه مانده و ناچار است ھزینه ھای چنين 

  .  را از جان و مال خود بدھد سفره ِی پر چرب و نرمی

 خوش خدمتي اصالح طلبان آبان يا 13گزارش كروبي از 

کروبی بودند شاھدند که مدتھا قبل از ابان در ميدان ھفت تير حضور داشتند و در نزدیکی ھای آقای  13تمام کسانيکه در روز 
تيان آنچنان عرصه را بر مردم تنگ کرده بود که شليک نارنجک گاز به سر محافظ خصوصی ایشان، برخوردھای خشونت آميز حکوم

به ھمين علت ھم دیدیم که محافظان شخصی .  ایشان برای حفاظت جان و سQمت خود چاره ای جز خشونت متقابل نداشتند
که گزارش آقای اما ھنگامي.  آقای کروبی نيز در این زد و خورد ھا فعاmنه شرکت کرده و باندازه ی دیگران رفتار خشونت آميز داشتند

ھا  کنم که این من گاھی شک می" «: ھنگام نشستی با موسوی می خوانيم، می بينيم می گوید که ،کروبی در این مورد را
آميز  فرستند تا از این احساس ھيجان سو استفاده کنند و مردم را تحریک به رفتارھای خشونت خودشان افرادی را بين جمعيت می

    ".آميز بپرھيزند مردم باید از رفتارھای خشونت. حمله به مردم پيدا کنند ای برای بکنند تا بھانه
کور بود و نمی دید که مـزدوران سـرکوبگر بـدون آیا آقای کروبی .  دست می زنداین نھایت بی شرافتی است که آقای کروبی به آن 

ـز خشـونت متقابـل نداشـتند؟  آیـا ایشـان ھيچ بھانه ای وحشيانه به مردم حمله کردند و ایشان برای حفاظـت از خـود چـاره  ای ج
فراموش کرده اند که گاردھای محافظ ایشان نيز برای حفاظت از وجود کثيف او مجبور به درگيری خشونت آميز با نيروھای حکـومتی 

کنيـد تـا  و آغـازگر خشـونت ھـا مـتھم مـی» نفوذی بودن حکومتی«شدند؟ بی شرافتی تا چه اندازه می تواند باشد که مردم را به 
  دستگاه حاکمه و ولی فقيه تان را از خود راضی کنيد؟ 

آنـان تنھـا .  مردم باید چشم خود را باز کرده و در ميان سخنان این دmmن انحصارات سـرمایه داری، منـافع پسـت ایشـان را در یابنـد
واھـان جمـع شـدن بسـاط ایـن حکومـت امنيتی درگيرند و اm ھرگـز خ –برای سھم بيشتری از دزدی ھای حکومتی با جناح نظامی 

کروبـی در .  چرا که خودشان ھم می خواھند بر سر سفره ای بنشينند که تنھا با سرکوب مردم رنگين می شود.  دیکتاتور را ندارند
ولـی ھرجـا ھـم مصـاحبه کـردم، . آیم آبان می١٣من اعQم کردم که روز « :ھمين نشست بر روی این موضوع تأکيد کرده و می گوید

جا آمد و گفـت از شـعارھایی کـه  یکی از استادان روز بعد این... گفتم که مواظب باشيد که طوری رفتار کنيد که به کل نظام برنخورد
اند که مـردم را تحریـک  زنند، کار را به کجا رسانده ببينيد این کسانی که مردم را کتک می. اختيار اشکم درآمد دادند من بی مردم می

خـب اگـر ایـن . کننـد ھا دارند به رھبـری می دانم که این چه خدمتی است که این من ھم واقعا نمی. کنند طی میبه شعارھای افرا
گفتنـد مـرگ بـر آمریکـا، عـده دیگـری ھـم بودنـد کـه فریـاد هللا اکبـر  آمدنـد و می ای می شـد، عـده آميز برگزار می تظاھرات مسالمت

فرسـتند تـا از ایـن  ھا خودشان افـرادی را بـين جمعيـت می کنم که این شک میمن گاھی .. .شد چيز ھم تمام می دادند و ھمه می
مردم . ای برای حمله به مردم پيدا کنند آميز بکنند تا بھانه احساس ھيجان سو استفاده کنند و مردم را تحریک به رفتارھای خشونت

  ».آميز بپرھيزند باید از رفتارھای خشونت
هللا «اینکه مردم به خيابان بيایند و شعارھای بيھوده و خنثایی چون .  ست که اصQح طلبان به دنبال آن ھستنداین سخنان دقيقاً آن چيزی ا! آری
لسات سر دھند و بدون آنکه تغييری در نظام دیکتاتوری بوجود آورند، به خانه ھایشان برگردند و این دmmن را در موقعيتی قرار دھند تا در ج» اکبر

  .ھمانطور که ھاشمی رفسنجانی عمل کرد. امنيتی و خامنه ای را وادار به دادن سھم بيشتری به خود کنند –نظامی پست پرده شان جناح 

  مردم و حكومت سرمايه داري ، نشاندهندة آشتي ناپذيرياعدام مبارزان
  !از ھراسش ربود...   

تا فتاحيان را کشتند و احسان قتل دیگری را مرتکب شدند قاتلين انسانيّت، ایه، دیکتاتوری اسQمی و آبان، جمھوری سرم 20بامدادچھارشنبه در 
ھيچ .  در نھایت، این سرزمين یا جای ما است و یا جای آنھابار دیگر به ناباوران ثابت کنند که ميان ما و آنھا چيزی جز دریایی از خون قرار ندارد و 

   !انسانيّت و یا بربریتیا ! کار، یاسرمایهیا .  جود نداردو یسازشو  ميانجيگریگونه 
دست به اعتصاب غذا زدند تا توجه جملگی . ھا بود که رفقا و دوستانش ھشدار می دادند که اگر نجنبيم، دیگر احسانی نخواھيم داشتمدت 

مردم آنھا را به خشم .  در شھر پيچيدالتھاب . مردم به حرکت افتادند. تھدید به خودسوزی نموداش خانواده . جھانيان را به این فاجعه باز کنند
  .  ھا و تھدید ھا از سراسر جھان سرازیر شدنامه . مقابل زندان رساند

را به فردا ری تا شبی در ھراس از عدم، چاره خود را خون می دید و کالبد دیگ قدرت شنه یِ تدیو سياھی و جھل، ارباب آدمخوار و مست، اما 
  ...باmی سر قھرمان در بند آمد و  بر سر گذرگاه ھا گمارد و شبانه ھا و چشمان خود ببست، داروغگان را گوش   .برساند
سبزی زندگی پوشاند؟  چگونه می توان با مرگ بود و به زندگی  را بامرگ می توان چنين دید و چنان گفت؟  چگونه می توان سياھی چگونه 

  لبخند زد؟ چگونه می توان دیو را سيراب کرد و خون ریخته را ندید؟
کار در بند است، روزگار  بتکانش به آزادی در رفت و آمدند، تا زمانيکهتا زمانيکه دیو سرمایه زنده است، تا زمانيکه داروغه و لع ،باید بدانيم ارین ا

 .ما در جنگ رقم زده می شودسرنوشت ! آگاه به روشنایی مردمی، یا نا آگاه و فرو رفته در سياھییا ! با نور، یا با تاریکییا . ھمين است و بس
   !، پس از نبردجایگاه کفتاران آدمخوار استميانه ! این ھنگامه، ميانه ای نيستدر !  شناسرا بجایگاھت 

 
خداَ خون در جام شفق ریخت     

سرخی خون شفق سينه ی ھر انسان 
 است

 چون سر دار
 سر احسان است

می اید   ازل  ز   قاصدی کو   
 و سحر غلغله ھا در راه است

 برسر دار کشيدن سر من اسان است
  

 
 کوچه ھا غرق بخون و سرخند

 وسيه پوش عزا
 …و خدا زین ھمه خون حيران است

 شب پر از چينه ی دیوار بلند دار است
ز ازل ھشيار استولی احسان   

 اسمان گرید از این بی باکی
 و خدا گریان است

 اشک خالق ھمچون
  

 
 شبنمی بر رخ گل

 ميچکد در دریا
 وک�می سرسبز

 از درون فردا
 تا ابد پابرجا

 شبنمی بی پروا
 تا زمانی که زمين ظلمت ظالم دارد
  گر ادداز شعر 

  


