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  مشكالت مترو و چرخش دوباره هاشمي رفسنجاني
را امنيتـی  –ھمانطور که در خبرھای ھفته پيش دیدیم، سازش ھاشمی رفسنجانی با خامنه ای نتوانست جلـوی جنـاح نظـامی 

این بار به بودجه یِ چند  امنيتی، –حمله مجدد جناح نظامی .  برای حمله ی دیگری به منافع اقتصادی ھاشمی رفسنجانی بگيرد
ین بخش، جناح ھاشمی رفسنجانی در کنار قاليباف و سرمایه داران شورای شھر قرار داشت و در ا.  ميليارد د>ری مترو تھران بود

.  و شورای شھر را به مناقشات سياسی باز کـرد) قاليباف(حمله به ھاشمی با منافع این جناح نيز گره خورد و پای شھردار تھران 
سياسی ھاشمی به حمایت شدیداً نياز در مقابل فشارھای مردمی، ھمچنين، توسل ھاشمی رفسنجانی به شورای نگھبان که 

 "مـال خـود"تعرض احمدی نژاد بـرای سخنگوی شورای نگھبان برای ایجاد مانع در مقابل .  دارد، پای این نھاد را نيز به ميان کشيد
را امنيتـی  –نـاح نظـامی ، اعOم نمود که چنين اقدامی بدون تصویب مجلس غيرقانونی است و با این اعOم، جکردن متروی تھران

  .وادار ساخت تا مجبور به معامله با جناح ھای حاضر در درون مجلس شود
پسر ھاشمی رفسنجانی می باشد، به برای کنترل متروی تھران که در حال حاضر زیر مدیریت امنيتی  –صرف اقدام جناح نظامی 

بنابراین، .  ھاشمی و خامنه ای لزوماً به پایان جنگ قدرت و ثروت این دو جناح نخواھد انجاميدشرایط سازش ایشان نشان داد که 
عصر روز گذشته در دیـدار بـا در آقای ھاشمی رفسنجانی دوباره خود را نيازمند حمایت ھای مردمی در مقابل جناح مھاجم دیده و 

دینـی، «به مردم در جمھوری اسـOمی، اصـلی » اتکا«علوم پزشکی گفت که  جمعی از اعضای انجمن اسOمی دانشگاه تھران و
ھای مـردم حرکـت کـرده،  نظام اسـOمی تـا جـائی کـه بـر شـانه«او در این سخنرانی متذکر گشت که   .است» قرآنی اسOمی و

او ھمچنين بـرای جلـب » .. .اگر مردم را از نظام اسOمی بگيریم، به آن خدشه وارد خواھد شد ...ھمواره موفق و پيروز بوده است
بـودن » انقـOب مخملـی«عامـل ی تبليغاتی اصOح طلبان و نفوذ نسبی ایشان در اذھان عمومی بـه ادعاھـای حمایت دستگاه ھا

مقام ھای انتقاد کرده و گفت  حکومتامنيتی  –از سوی دستگاه ھای نظامی اصOح طلبان و وابستگی ایشان به نيروھای خارجی 
  ».نقدھای منصفانه توجه کنند ھا ھموار و به ھا و نارسائی صدر بيشتر، عرصه را برای بيان ضعف سعهبا «جمھوری اسOمی باید 

آیـا در .  یِ ھاشمی رفسـنجانی را خواھنـد خـورد» دمکراسی خواھانه«دیگر گول این ژست ھای سوأل اینجاست که آیا مردم بار 
مراسم شانزده آذر، بازھم شعارھای حمایت از ھاشـمی سـر داده خواھـد شـد؟  مسـلماً، اگـر ایـن رویکـرد منفعـت طلبانـه آقـای 

چـرا کـه، در .  تی از او و خواسته ھایش نيستھاشمی رفسنجانی با توفيق روبرو نگردد، علتش عدم حمایت اصOح طلبان حکوم
انتقاد کرده و بخصوص اقـدام امنيتی  –ھفته ی گذشته بسياری از سایت ھای طرفدار اصOح طلبان به انحصار طلبی جناح نظامی 

ز مبـارزات پس، عدم توفيـق ھاشـمی رفسـنجانی از سـوء اسـتفاده دوبـاره ا.  متروی تھران محکوم کرده اند "بلعيدن"ایشان را در 
  .دماننتيجه باید منتظر !  مردمی بستگی تام به آگاھی و ذھنّيت عناصر مردمی دارد و >غير

  تهديد حكومتي و اختالف نظر در اصالح طلبان
آذر امسال مورد پرسش روزنامه نگاران قرار گرفته و طبق معمول  16آقای احمدی مقدم اولين فرد نظامی ای است که در مورد 

ن، ضمن او در پاسخ به سوال خبرنگارا.  شرکت کنندگان را به برخورد و درگيری خشونت آميز نيروھای سرکوبگر تھدید می کند
آذر خبري است؟  16 مگر روز«: آذر تصميمی گرفته نشده است، اظھار می دارد که 16اینکه گفته است که ھنوز در مورد مراسم 

ھنوز برنامه خاصی كه قرار باشد اتفاق بيفتد اطOعی نداریم اما ھر .. .روز دانشجو است و طبق معمول ھرسال روز آرامي است
بدین ترتيب مشخص  ».كند برخورد قاطع می باید به صورت فراخوان و قانونی اتفاق افتد اگر غيرقانونی باشد پليس با آن تجمعی

به محاصره دانشگاه ھا اقدام خواھد نمود تا از خروج دانشجویان جلوگيری کندو بدین ترتيب از امنيتی  –است که جناح نظامی 
در چنين حالتی، مسلماً نيروھای لباس .  ادرھای رسمی نيروھای مسلح و امنيتی احتراز بنمایدبرخورد مستقيم دانشجویان با ک

برخورد «را به نام معترض به محوطه یِ دانشگاه ھا فرستاده و سرکوب دانشجویان » بسيج دانشجویی«شخصی خود را زیر لوای 
  .به پيش می برد» موافقين و مخالفين دانشجویی

در بيانيه یِ .  ا، تنھا نيروی ھای نظامی و سرکوبگر حکومتی نيستند که چنين نقشه ای را برای دانشجویان طراحی کرده اندام
آذر امسال را، مانند ھر  16بينيم که جناحی از اصOح طلبان ھم مایل که آذر منتشر شده است می  16نھضت آزادی که در مورد 

ایشان در بيانيه خود از دانشجویان .  جویان معرفی کرده و از حضور مردم در خيابان ھا جلوگيری کندساله، امری مربوط به دانش
  .خواسته اند که اعتراضات خود را محدود به صحن دانشگاه ھا نموده و تOشی از خروج و به خيابان کشاندن اعتراضات نکنند

و حمایت مردمی  راھیبا چاپ پوسترھا و بيانيه ھایی خواھان ھماین در حالی است که بسياری از جناح ھای اصOح طلب دیگر 
در مقابل درب اصلی دانشگاه تھران، ھمراه با دانشجویان اقدام حضور  باآنان در پوستر ھای خود خواسته اند تا مردم .  گشته اند

  .به اعتراض کنند
ین آکسيون حضور پيدا کرده و در تداوم مبارزات خود آنچه که مسلم است، با شرایطی که بر جامعه غالب است، مردم در ا

ھای  سرکوببرخوردھا و نتيجتاً باید .  شعارھای خود را فریاد زده و نخواھند گذاشت که چنين مناسبتی بدون حضور ایشان بگذرد
  .قرار دھند تأملان مورد نيروھای حکومتی را ھم پيش بينی کرده و راھکارھای خود را در برخورد با ایشخشونت آميز 

  نزديكي آكسيون شانزده آذر و تالش دوباره اصالح طلبان در به سازش كشاندن مبارزات
ردھـای قاطعانـه ی آبان و تاکيد دوباره مردم بر عبور از نظام دیکتاتوری جمھـوری اسـOمی و برخو 13پس از مراسم در روزھای اول 

، اصOح طلبان آغاز به مداحی مردم کرده و با سر و صدای مردم در حفاظت و حراست از صف ھای تظاھراتی و یاران خيابانی شان
 . حکومتيان و عکس العمل طبيعی مـردم نسـبت دادنـد آن روز را به برخورد خشونت آميز زیاد تمامی خشونت ھای اتفاق افتاده در

این موضع صحيح ایشان، در ذھن بسياری از مبارزان، این تـوھم را بوجـود آورد کـه ظرفيّـت سياسـی اصـOح طلبـان ھنـوز بـه آخـر 
ما در ھمان زمان نيز طی بيانيه و تحليل از .  نرسيده و ایشان توان ھمراھی با مردم را در این مبارزات عليه حکومت دیکتاتوری دارند

ح دادیم که برخی از اصOح طلبان، برای حفظ اعتبار خود در ميان مردم قدمی بسوی خواسته ھای مردمی بر خواھنـد خبرھا توضي
برای ھمراھی با خواسته ھای مردمی برداشت شود، بلکه، این مواضـع، ظرفّيت ایشان  یِاما این اقدام آنان نباید بمثابه .  داشت

 ،تا اینکه در مقاطع >زمشان را در ميان مردم حفظ کنند » مردمی بودن«و » آزادیخواھی« توھم صرفاً به آن علت اتخاذ می شود تا
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اینـک مـی بينـيم کـه ھنـوز چنـد روز از  .بتوانند این جنبش را به سمت سازش و دادن امتياز بـه حکومتيـان دعـوت نماینـد ،در آینده
روی سـخن شـان دوبـاره بـه آذر،  16بـا نزدیـک شـدن روز اعتراضـی گذشته، سخنرانی ھا و مصاحبه ھای عوامفریبانه یِ ایشان ن

چرا؟  چون، در مقابل مھاجمان به جـان و نـاموس خودشـان و .  سمت مردم بازگشته و ایشان را متھم به حکومتی بودن می کنند
ھمراھان معترض شان ایستادگی کرده و نمی خواھند که اعضاء خانواده و دوست و یـاران خيابـانی شـان بـه چنـگ ایـن قـاتOن و 

  .بيافتند متجاوزین
مت زده و ھبه تمامی کسانيکه در مقابل خشونت حکومتی از خود و یارانشان دفاع می کنند ت ای نھضت آزادی ایران با انتشار بيانيه

قصد دارند فضایی به » مردمی ھای معترضان و تحریک احساسات و شبه نظامی، با نفوذ در صف حاکمان نظامی« : می گویند
شدن جنبش سبز، » رادیکاليزه«در صورت .. .نظر مردم، عقOنی و درست جلوه کند از» آميز اقدام متقابل خشونت«وجود بياورند که 

  :بنا بر این ادعا  ».شود ر آن را سلب میمردم د» ميليونی«از فراگيری این جنبش کاسته شده و امکان حضور 
به صفوف تظاھرات و بازداشت کردن خود و یا اعضای خانواده و دوست و نيروھای سرکوبگر تھاجم  ھنگامھر کس که  .1

.  خوانده می شود» نفوذی حاکمان نظامی و شبه نظامی«رده و از خود و دیگران حفاظت کند، ه کمقابلیاران خيابانی اش 
ند، چرا که ھر بار نيروھای پس باید گفت که تمامی محافظان شخصی آقایان موسوی، کروبی و خاتمی از جمله نفوذیان ا

.  شده اند درگير مھاجمينبسيار خشونت آميز با صورت سرکوبگر برای تعرض به ایشان نزدیک شده اند، این محافظان ب
ل است که این آقایان حق دارند برای حفاظت از خود وارد درگيری شوند، اما ھمين حق را برای مردم قائ گونهپس چ

 نيستند؟
چرا که اینگونه جلوه داده می شود که نيروھای .  این سخنان تطھير خشونت ھای وارده از طرف نيروھای سرکوبگر است .2

آنھا .  سرکوبگر تا شاھد اعمال خشونت از طرف مردم نبوده اند، به خشونت روی نياورده و مردم را به قصد کشت نزده اند
ھا مورد تجاوز قرار نداده اند و عابران بيگناه و از ھمه جا بيخبر را با تيرھای تک تيراندازان را بازداشت نکرده و در بازداشتگاه 

ونت تنھا زمانی به خشونت روی آورده اند که اول نفوذی ھایشان در مردم اقدام به عمـل خشـخود به قتل نرسانده اند و 
 .کذب بودن این ادعا کامOً واضح استکه . ده بودندوآميز نم

نھضت آزادی در بيانيه خود ھمچنين در و اما مھمتر از ھمه، که ما ھم در پيام سيزدھم خود آن را پيش بينی نموده بودیم،  .3
آرام، تنھـا در  آميز و ای مسـالمت در قالـب برنامـه«دانشجویان توصيه کرده کـه در ایـن روز  آذر به ١۶آستانه فرارسيدن روز 

و  ».ھا داده نشـود برای تحميل خشونت در داخـل دانشـگاه انای به دست بدخواھ ھا تجمع کنند تا بھانه محوطه دانشگاه
ھمراھی و ھمگامی و ھمبستگی . کرده استدانشجویان و دیگر توده ھای مردمی تفرقه بين بدینوسيله سعی در ایجاد 

 "رجـOن سياسـی"ایـن ھشـدار بينيم که  پس می.  ایکه از دستاوردھای بسيار مھم مبارزات انقOبی مردمی بوده است
مردم در مبارزات، چيزی جز عوامفریبی نيست و ایشـان نيـز ھمچـون دیگـر جنـاح ھـای » حضور ميليونی«ت به عدم نسب

  . از ایجاد پيوند مبارزاتی بين مردم و جنبش ھای اجتماعی در ھراس اند حکومت جمھوری اسOمی
دوباره در  .شود اقدامات و اظھارات اصOح طلبان و دعوت ایشان از مردم به سازش با حکومت جمھوری اسOمی به اینجا ختم نمی

منتشر می شود که بـا اسـتفاده از دروغ و » فمنيست«و » سبز« فاصله ی چند روزه مقا>ت و متونی در سایت ھای اصOح طلبان
خـانم سـھيO ،مـثOً در مطلبی.  مـی کننـددعـوت عی شـان مغلطه و سفسطه، مردم را به عدم طرح شعارھای خواسته ھای واق

ارش گـزبـا اتکـاء بـه ) مدرسـه فمينيسـتی(در سایت اصOح طلبـان فمينيسـت  ،» زنان، و آنچه اتفاق نيافتاد « وحدتی با عنوان
خبررسانی و تحليل ھای ھيجانی فراوانی در داخل و خارج کشور «: گفته می شوددروغی از مراسم چھلم جان باختگان راه آزادی 

اندکی از نـاظران سياسـی بـر ایـن مـی  ند و گمان عده ی نه چندانبسياری منتظر ادامه ی برخوردھای خيابانی بود .انجام گرفت
 امـا دیـدیم کـه آن چرخـه ی تظـاھرات و. شاھد تظاھرات و درگيریھای دیگری باشيم رفت که در مراسم چھلم و عزاداری شھيدان

یا برادری برنخاست، و  خواھری کسی شمشيرھا را برھنه نکرد، کسی به خونخواھی... کشتار خيابانی و عزاداری ھا آغاز نگشت
ھمه ی ادیان فرمان ایست داد که به نام مقدس ھيچ آئين و مذھبی شمشير  شاید این عزاداری مادران بود که اینبار به فرشتگان

یگر ھنگامی که مبارزه برای بھبود شرایط زندگی است د.چرا که زندگی مقدس تر از ھر آئينی است. نياک برنکشند و خون نریزند از
چـرا کـه اتفاقـاً در .  او کامOً در فضای انتزاعی ساخته خـود سـير مـی کنـد» .فدا کردن زندگی و خونخواھی معنا و مفھومی ندارد

استقOل، «برای اولين بار شعار خشونت نيروھای سرکوبگر مضاعف گشت و مراسم چھلم ندا و دیگر جانباختگان راه آزادی بود که 
در .  مطرح گشت شت از طرف مردم محتوای سرنگونی حکومت دیکتاتوری جمھوری اسOمی داکه کامOً » آزادی، جمھوری ایرانی

و اسـتفاده از تاکتيـک ھـای  بـودشـعار مرکـزی مـردم » خواھرم کشت/ميکشم، ميکشم، آنکه برادر«ھمان تظاھرات بود که شعار 
  .اداتفاق افت يدن خودروھای حکومتی در ھمان روزتقابل خيابانی و به آتش کش

مطلبی از آقای مرتضی سمياری منتشر گشته که بـا سفسـطه ھـای فيلسـوفانه و » موج سبز آزادی«و یا در سایت اصOح طلب 
با قـرار دادن خواسـته ھـای دمکراتيـک » مطالبات مدنی. 3مطالبات انتزاعی و . 2مطالبات آرمانی . 1«تقسيم شعارھای کنونی به 

و قابـل دسـتيابی معرفـی مـی  »مدنی«دستيابی خواندن آنھا، صرفاً خواسته ھایی را بعنوان مردم در ردیف اول و دوم و غير قابل 
 »...بر گرفته از فصل سوم قانون اساسی ميباشد به طور کلی در حال حاضرموارد زیـر در مطالبـات مـدنی مطـرح اسـت «: کند که

جنبش سبز «برگزاری کنفرانس ده ھا مقاله و و این نمونه ھا )»ھا در کجاست؟ ظرفيت مطالبات و ارزش«: رادیکاليسم یا انشعاب(
سته ھای انقOبی خـود منصـرف سـازند و ایجـاد و اسـتقرار جامعـه و نظـام برای این منظور است که مردم را از خوا ...و » و جامعه

دست نيافتنی بنمایاننـد تـا مـردم بـه ھمـبن حکومـت دیکتـاتور و>یـت فقيھـی و قـانون  یِسياسی و حقوقی دمکراتيک را یک رویا
اصـOح طلبـان بـرای بـه بيراھـه  اما، تا به حال مردم انقOبی ما نشان داده انـد کـه تـOش. اساسی توجيه کننده اش راضی نمایند

امری که اگر با موجودیت یک مرکز رھبری کننده ی انقOبی توأم بود، می شد به قطعيت .  استکشاندن مبارزات شان بی نتيجه 
  .آوردآن ایمان 

   !مرگ بر این دولت سرمایه دار
   !شوراییجمھوری  –نان،مسکن، آزادی 
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