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 پرچم سرکوب معترضان در دست اصالح طلبان
را عباس عبدی که تا کنون پشت نقاب اصالح طلبی نيات شوم خود  

 توجيه و تئوريزه کردن کشتار مردم بی دفاع و ۀ وظيف،کرد پنھان می

ا روزنامه ی بئگيرد و در گفتگو عھده میه عاصی در خيابان ھا را ب

گر ناميدن معترضان خواستار باز توليد ھای حکومتی ضمن اغتشاش

ی ئشود ھمان جناياتی که نھادھا  می١٣۶٠جنايات رژيم ھمانند سال 

 انجمن ھای اسالمی ادارات و کارخانه ھا ، سازمان مجاھدين انقالب اسالمی، با نام دانشجويان اسالمیاز جنس حکومتی

 ضد انسانی ئیی و کارکرد قضائ بازداشت و شکنجه و در مقياسی باال بازجو،وظيفه لو دادن...و نھادھای آموزشی و 

  عھده داشتنده رژيم را ب

*****  

.  اصالح طلب عريانتر می گرددۀ حقيقی رھبران شناخته شدۀشود چھر ترده تر می اعتراضات خيابانی گسۀھر چه دامن

.  داغتر از آش شده اندۀکاس....  پور و ئی حميدرضا جال، صادق زيباکالم، محمد خاتمی،اين افراد نظير عباس عبدی

اديکاليسم نھفته در آنھا خط باطلی بر ر.شوند آنھا ھر روزه بيشتر به آغوش ھمزاد واليت فقيھی خود نزديک می

اغتشاش ( از حاکميت سرکوب و نيروھای مسلح آن انتقاد می کنند که چرا یبخشبه اعتراضات خيابانی می کشند و 

ھر چند تا امروز معترضان در صحن خيابان به خاک و خون کشيده شده اند و . را به خاک و خون نمی کشند) گران

 اعمال خشونت رژيم و نيروھای تا بندان مسلح آن بوده ۀزداشتی نتيجدھھا کشته و صدھا مجروح و بيش از ھزار با

ال که معترضان ؤاين طيف و تحليل گرانش در برابر اين س. است اما رھبران اصالح طلبان خواستار تشديد آن ھستند

  !. دھند که نمی دانيم آنھا که ھستند گويند و کيستند؟ پاسخ می در خيابان ھا چه می

 ،گرھستند و در ادامه آنھا را اغتشاش!  عوامل بيگانه، مشکوک ھستند،نيستند) اصالح طلبان(ز ما بدين معنی که ا

که چندی قبل حضور بخشی از آنھا را در صفوف انتخابات رياست جمھوری که به  نامند حال آن  برانداز می،خرابکار

چنانچه اين جنبش را جنبش گرسنگان و . دانستند موفقيت حسن روحانی انجاميد ناشی از محبوبيت ومشروعيت خود می

ی دھندگان به حسن روحانی بودند که عملکرد أتحريمی ھای انتخابات رژيم بناميم اما بخشی از ھمين معترضان از ر
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 آب پاکی روی دست آنھا ريخت و خشم آنان را ،ويژه علنی شدن بودجه و تقسيماتشه پسا انتخاباتی دولت او و ب

  .ی خود نيست بلکه راندن کل حاکميت استأدنبال پس گرفتن ره  بينيم که اين طيف ببرانگيخت و امروز می

اين نکته برای آنھا که به آزادی و برابری و دمکراسی باور داشته اند روشن بود که اين طيف به اصل نظام معتقد است 

کشورمان شود در دفاع از نظام و جمھوری اسالمی از روحانيت حاکم گوی سبقت و اگر ساختار شکنی ورد زبان مردم 

 شکنجه ،ئی بازجو، بازداشت، شصت نسلی را به خاک و خون کشيدند و در کشتارۀرا خواھد ربود ھمانطور که در دھ

رده ھا دريده و شمشير اما امروز و با باال گرفتن اعتراضات خيابانی راديکال پ. و سرکوب آن نسل دست باال را داشتند

نھا با نوارھای سبز شان امروزه بسته آدکان عوامفريبی اصالح طلبان و دنباله ھای خارج کشوری . را از رو می بندند

 ۀ تاريخی از عصيان و خروش مردم سراسر کشورمان آب پاکی بر ھمۀاين تجرب. مورچه ھاستۀشده است و آب در الن

 جمھوری اسالمی موجود ۀاصطالح دوگانه کردند تفاوتی جناحی در حاکميت ب میمتوھمان ريخت که ھنوز نيز تصور 

  .است

 توجيه و تئوريزه کردن کشتار ۀ وظيف،کرد عباس عبدی که تا کنون پشت نقاب اصالح طلبی نيات شوم خود را پنھان می

گر ی ضمن اغتشاشی حکومت با روزنامه ھائیگيرد و در گفتگو عھده میه مردم بی دفاع و عاصی در خيابان ھا را ب

 از جنس ئیشود ھمان جناياتی که نھادھا  می١٣۶٠ناميدن معترضان خواستار باز توليد جنايات رژيم ھمانند سال 

 انجمن ھای اسالمی ادارات و کارخانه ھا و ، سازمان مجاھدين انقالب اسالمی،حکومتی با نام دانشجويان اسالمی

 ضد انسانی ئی و کارکرد قضائی بازداشت و شکنجه و در مقياسی باال بازجو، لو دادنۀوظيف...نھادھای آموزشی و 

  . عھده داشتنده رژيم را ب

به حکومت و دستگاه . کند  جوانان آزاديخواه ھمانند سال شصت را طلب میۀعباس عبدی کشتار خيابانی و خانه به خان

که سرکوب و کشتار  حال آن! سرکوب را آغاز کنيدبشتابيد و چرا ساکت نشسته ايد؟ : دھد که سرکوب مسلح آن گرا می

 شروع شده و طبق آمار رسمی نظام نزديک به سی شھيد و بيش از ھزار نفر بازداشت شده ًپابرھنگان در خيابانھا قبال

برای .  چشمبند پارچه ای به توليدکنندگانش در کارگاه اوين داده شده است١٢٠٠بر طبق گزارشی نيز سفارش . اند

  .ان سياسی سابق و خانواده ھايشان مورد مصرف اين چشمبند ھا روشن و واضح استزنداني

اصالح طلبانی ھمانند خاتمی که امروزه عکسشان با رغبت در روزنامه ھای حکومتی چاپ . اما يک چيز مسلم است

ت نھفته قريب  بغضی اس،شورش و قيامی که در جريان است  آخرين مھره ھای نظام برای حفظ خود ھستند و،شود می

آنچه امروز اين جنبش نيازمند . آتشی زير خاکستر بود که اکنون زبانه کشيده است. چھل سال که اکنون ترکيده است

المللی و   جلب توجه بين، حق تجمع و تظاھرات علنیه تداوم اعتراضات خيابانی و پافشاری ب،ھمبستگی عمومی. آنست

تدارک اعتصابات سراسری . فلج کردن مکانيسم ھا و کارکرد حکومتی استپای گذاشتن در فازی نوين است که ھمانا 

 عميق بر ئی تاريخی سياه که زخمھاۀتواند اين آغاز را پايانی موفقيت آميز دھد و سرانجامی باشد برای يک دور که می

  .جای گذاشته استه پيکر مردم کشورمان ب

  بھروز سورن
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