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   يک ھوادار:فرستنده

٠٥/١٠/١٠  

  

  ستاد؟ي نژاد خواھد ای در مقابل احمدی رفسنجانی ھاشمايآ
  

شده  نژاد، پسی  و دولت احمدی مجلس خبرگان رھبرسي رئاني می ھادرگيری  از ماه ھا سکوت و آتش بس اعالم ن

دن،ي طرفانيم رده ان از ک زار.  مجدد سر ب ری نشست دوره اني ھشتمیبرگ ان رھب را،ی مجلس خبرگ  ی ھاشمی ب

ود احمدی حاکم بر کشور و رفتارھای بحرانطي مجلس خبرگان، نسبت به شراسي رئگاهي بود تا از جایفرصت  ی محم

   . کندیري موضع گی به صورت علن،ی جمھور منتصب خامنه اسينژاد رئ

شخسي مجلس خبرگان و رئسي رئ،ی رفسنجانیھاشم ه طصي مجمع ت اه ھای مصلحت نظام، ک  گذشته حضور ی م

م رنگیاسيس سبتا ک ای ن ان ھ ه و درون ارگ درت ھی در جامع نبه تأي ق ه ش ت، روز س ه داش ھر٢٣ حاکم  ور،ي ش

دحاي قانون در کشور، تلوتي بر رعاديکأا ت مجلس خبرگان، بی اجالس دوره اني ھشتمهيدرافتتاح ژاد را ی احم  کي ن

   .دانست“ سم کشور”و “  خودسرانيجر”

تبداد، دیعنيتخلف از قانون ”:  گفتیرفسنجان اتوري اس انون ضعف دارد با. ی و خودسریکت  اصالح شود دياگر ق

رد و مصوبات مجلس شورادياما، تا ھست با شخ نگھبی شورا،ی اسالمی به آن عمل ک  مصلحت صيان و مجمع ت

   ” شودتي رعادينظام با

اني ھمچن،یرفسنجان  ه ھ ه قطعنام ورهي علتي امنی شورامي تحری ضمن اشاره ب راطي شرا،ی اسالمی جمھ  ی را ب

  :والن کشور از جمله دولت، ھشدار دادؤدانست و به مس“ نامناسب”نظام 

   .ديري بگی آن را جدستي نی ھا شوخمي تحر

ا اگر :  اعالم کرد“ی سیان ب ”ونيزي نژاد در مصاحبه با تلوی احمد،ی اعالم موضع رفسنجانني روز پس از ادو حت

امي تحرلي در تحمزي دھد و صد برابر کند و حتا اروپا نشي را افزاراني اهي ھا علمي تحرکايدولت آمر ر ني سنگی ھ  ت

    .مي خود را بر آورده سازاجاتي احتمي توانی که ممي قرار داریتي در موقعراني ما در اوندد،ي بپکايبه آمر

ور دتھن سنجانی م ه ی از اعالم موضع رف سبت ب د“ خودسر” ن دن احم ژاد و یخوان ستن” ن  تيوضع“ نامناسب دان

دای با اعضای رفسنجانی ھاشمداريکشور نگذشته بود که د انواده  تع دانی خ ور “ اصالح طلب ”یاسي ساني از زن تن

   .رد را داغ تر کني طرفاني مدرگيری
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ار،ی رفسنجانی رسمتي به گزارش سابنا نبله[وري شھر٣٠ خي در ت دادی اعضا،]س انواده تع االن سی خ  ،یاسي از فع

ذااني بازداشت شده در جریئروزنامه نگاران و فعاالن دانشجو ات ک ه مدت سه ٨٨ خرداد ٢٢ یئ پس از انتخاب ، ب

   . کردندداري مجلس خبرگان دسي با رئم،يساعت و ن

سنجانیم ھاشداريد ا گروھ،ی رف انواده ھای ب دانی از خ ه اعضاکي حوادث یاسي ساني زن ته، از جمل  ی سال گذش

 یاسي حرکت سنيآشکارتر…   وکي زاد، عبدالرضا تاجی تاجزاده، محمد نوری مصطف،یرداماديخانواده محسن م

   . بوده استیمنه ا در تقابل با مواضع خای اولقي نژاد و به طری احمدهي سال گذشته علکي ی طیرفسنجان

ه دلی اسالمی و سرکوب گر جمھوری نظام ارتجاعی اصلاني از بانیکي که خود یرفسنجان هي الي است و ب  ی طنک

وراستي مجلس، راستي رلي از قبی اسالمی جمھوریدي کلی پست ھاءسه دھه، ابتدا دھ،ی جمھ تاد جنگ ی فرمان  س

رسيئمجمع مصلحت نظام و ر سي رئز،يھشت ساله را به عھده داشته و ھم اکنون ن ان رھب ه ی مجلس خبرگ  است، ن

  نشستن ی کامل دارد، بلکه با دو دوره متوالئی آشنای اسالمی جمھورئی دستگاه قضای سرکوبگریايتنھا با تمام زوا

ی با قدرت بال منازع وزارت اطالعات و خود رأ،ی جمھوراستيبر پست ر اي نئ  شکنجه اني و بازجویتي امنیروھ

  : کننده با خود گفتداري داني زندانی به خانواده ھالذا،.  آشنا استی به خوبز،يگر ن

ئن ن] انيدولت ، وزارت اطالعات و بازجو[خواھم خواست شما را به ماموران اگر ب ” نم، مطم ل ک  جواب ستميمنتق

ستق.  عکس بدھدجهي نتدي و شارميمساعد بگ ا، م ورد درخواست آنھ ه در م ول داد ک امايدر عوض ق ه ا ب  ی خود خامن

   .صحبت خواھد کرد

ه دولت احمدی طوریرفسنجان ار، عملکرد سرکوب گران ه ای صحبت نمود که انگ ژاد خارج از مواضع خامن  ی ن

ه ایدر حال. بوده است ه خامن ده اصل،ی که امروزه بر ھمگان روشن است ک ام وحشی خود دستور دھن  و یگري تم

    . درون جامعه بوده استیکشتارھا

ار ھر به دادي خيحال، از آنجا که در ت رای شده، احم ژاد ب ل در نی ن  ورکيوي شرکت در اجالس ساالنه سازمان مل

   . نژاد گذاشته شدی دولت احمداني به عھده حامی رفسنجانیاسي حرکت سني مقابله با افهيحضور داشت، وظ

دانيرا و از حام اصول گندگاني که ھر سه از نمااي و فاطمه آلئی رسادي حم،ی جواد ابطحمحمد ژاد ی شاخص احم  ن

   .به شدت واکنش نشان دادند“ اصالح طلب ”اني خانواده زندانی با اعضای رفسنجانداريھستند، نسبت به د

انون امنکهي رھبر باشد نه ااري ی رفسنجانیمردم توقع دارند که ھاشم:  اعالم کرداي آلفاطمه ددي به ک ران تب ه گ  لي فتن

ام را از ی شده و صحبت ھای گذراند و دچار فراموشی را میري پی روزھا،یاشمھ:  گفتیجواد ابطح. شود  ادي ام

   .برده که حفظ نظام، جزو اوجب واجبات است

ه زي نزکي زندان کھری نژاد که در ماجرای احمدی حامتکاراني از جنایکي ،ئی رساديحم ته، در واکنش ب  دست داش

سنجانیشمھا”:  مجلس خبرگان اعالم کردسي اقدام رئنيا ه جای رف هي ای ب ال آزادنک ه دنب ران باشد، هي بقی ب ه گ  فتن

   ”. دھدئی مقامات قضاليفرزند فتنه گر خود را تحو

 داري دیاسي ستي توان به اھمی وجود دارد، می دولت، نسبت به ھاشمی حامندگاني که در کلمات نمای خشم و نفرتاز

    . بردیپ“ باصالح طل ”اني خانواده  زندانی با اعضایرفسنجان

نبه ی اقدامات احمدهي علی رفسنجانی اظھار نظر ھاشمنيسوم نج ش ه روز پ  نژاد، مربوط به وقف دانشگاه آزاد بود ک

   .صورت گرفت]ميزان[اول مھر ماه 

وا:  دانشگاه آزاد در شمال کشور گفتی از شعبه ھایکي در مراسم افتتاح ی سخنرانکي ی ط،یھاشم ر اساس فت  یب

ده زي آن نغهي صم،ي دانشگاه گرفته اني به وقف امي تصمم،ي مؤسس حضور دارتأيمجتھد که در ھرھبر و چھار   خوان
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   . آن را بر ھم بزندواند بتی کنم کسی انجام شد که فکر نمزيشده است و قبض و انقباض ن

سنجانی و آشکار ھاشمی علنیري است که موضع گني اتيواقع اد از اوضاع  و عل،ی رف دهي در انتق دامات احم  ی اق

سنجانیري و موضع گیاسي سی روز، با مش١٠نژاد، آن ھم سه بار به فاصله کمتر از  ه رف  سازگار ی محافظه کاران

ان ی دولت احمداني و حامی که خامنه ا،درون نظام“ اصالح طلب ”یاسي ساني با خانواده زندانداريد. ستين ژاد، آن  ن

   . نخواھد بودیاسي سی ھانهي از ھزی خالیجان رفسنی نامند، مسلما برایم“ فتنه گر”را 

سنجانتأي در درون ھی چه تحوالتنجاستيال اؤ سحال ه رف ا ی حاکمه در حال شکل گرفتن است ک ر آن داشته ت  را ب

    بگذارد؟شي از خود به نمای فعال تریاسيحضور س

ری نشست دوره اني در ھشتم،ی رفسنجانی ھاشمايآ د ی مجلس خبرگان رھب ه ھمانن ه صورت غ ک  ی علنريگذشته ب

ه تثب سبت ب اهي و جاتي موقعتيبرگزار شد، ن ورگ درت خود در نظام جمھ اد ب،ی اسالمی ق رده داي پیشتري اعتم  ک

   . دھدسخ باال ھر چند به اختصار پای نوشتار تالش دارد تا به پرسش ھانياست؟ ا

 واکنش ،ی اسالمی نظام جمھورئیاه اجرا او در دستگی اصلاني نژاد و حامی احمدري اخۀ دو ماھی ھایري گموضع

   . استختهي نژاد بر انگی احمدیروزي داني را در درون طبقه حاکمه و حتا حامیزي مخالفت انگیھا

دگاني نماني نژاد و فرستادن ای از طرف احمدژهي وندگاني نماانتخاب ه انتخاب شده در عرصه ن اطق شش گان ه من  ب

وان ی اقدام احمدنيا.  دامن زداني نژاد در درون اصولگرایمد احهي از اعتراض را علی موج،یجھان  نژاد، که به عن

ه از ري دولت تعبی خارجاستي در سالتي دو تشکجادي و ای کاریمواز دان دولت ک  شده است، نه تنھا از طرف منتق

ه  دولت که تأي ھی خود برای در سخنرانیخامنه ا.  مورد انتقاد قرار گرفتزي نیطرف خود خامنه ا به مناسبت ھفت

ه د ددارشيجنگ ب د، از احم ه بودن ه جای رفت ژاد خواست ب واز ”ی ن اریم ه وز،“ی ک ه ب ر است ک  خود راني بھت

   .کند“ اعتماد”

ازوی احمدی که حامئی دانشجوجيبس ژاد و ب ه اداري دولت است، در دی نظامري سرکوبگر غی ن ا خامن  عمال ،ی ب

   . اخوت نبسته اندماني او پ کردند که تا ابد بادي دولت را تھدسيرئ

دني کنار ادر ارات رحی اقدام احم ژاد، اظھ شائمي ن ورد جای مشاور اول احمدی م ژاد در م مکتب ” کردن نيگزي ن

هي خارج از کشور در تھران باھزانيراني اجالس سه روزه ای برگزارزي و ن،“یمکتب اسالم ”ی به جا“یرانيا  ٨٠ ن

دري ھوشنگ ام چونی و حضور افرادی تومانارديليم ايمرا طه دالل راب،ی احم ا اک ه ني در اراني ب  یکي اجالس، ب

 مجله جوان، یريموضع گ. دي گردلي اصول گرا تبدی جناح ھاگري نژاد با دی مجادله دولت احمدی از کانون ھاگريد

ورد ئی مشامي رحهيوابسته به سپاه پاسداران عل د،“یرانيمکتب ا” در م  انيت و حام دولهي را علیدي جدی صف بن

   .وجود آورده استه  بزي حاکمه و حتا در درون سپاه پاسداران نتأي درون ھدر نژاد ی احمدیاصل

دبا ه محاصره احم ژاد ازسوی تنگ تر شدن حلق دی ن ه ادي تردی ب،ی وني منتق ری دچار زي نی خامن  یشتري بدرگي

د د ش ه ا. خواھ م رشي پیخامن ات دوره دھ تي از شروع انتخاب وراس ا،ی جمھ رغ ھ م م ام تخ بد ی تم ود را در س  خ

د ژاد ریاحم روز نختي ن ه ام ا ب دزي و ت شت سر احم د پ ام ق ژاد ای تم رده استتي از او حماو ستادهي ن ا در .  ک ام

ه اشي نژاد در پی که دولت احمدی و با توجه به روندی کنونتيوضع ه است، خامن ه می گرفت امال از او ی ن د ک  توان

   .زدي نژاد برخی دولت احمدی ھااستي از سیبه انتقاد جد تواند ی کند و نه متيحما

ردري از گذشته زشتري را بی ھر کدام از دو راه موجود، عمال اعتبار نداشته خامنه اميانتخاب مستق  د ب .  ضرب خواھ

عه  مجموري زگري داي ئی دانشجوجي بسقي از طرمي مستقري نمانده است تا به صورت غی باقی راھی خامنه ایلذا برا

ا ویھ درت خود، جل هي ی حوزه ق ازک ژاد ری احمدی ھای ت ا حدودا ن دی  ت ا.  سد کن وان گفت در وضعديش  تي بت
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ه ای درونیروھايھمه ن.  گشته استلي تبدی خامنه الي نژاد به پاشنه آشی احمد،یکنون د خامن  ھستند، ی نظام که منتق

ه ای احمد شمرده و از کانال برخورد به مواضعمتيھم اکنون فرصت را غن ژاد، خامن رار زي را نی ن ورد ھدف ق  م

    . دھندیم

 مجلس خبرگان بوده است، ی اجالس دوره اني از ھشتمشي نژاد تا پی دولت احمدتي موجود که انعکاس موقعاتفاقات

   . شکننده تر کرده استزي مجلس نني نژاد را در درون ای احمدتي موقععتايطب

ودن نشست ھای سرلي دلبه ر مجلس خی ب ان رھب م و ک،یبرگ ا و مجادالت درونفي از ک  ني ای اعضای بحث ھ

   . درز نکرده استروني به  بی اطالعاتچيمجلس، تا کنون ھ

ام ایناک دی ھ ت احم ای دول ژاد در عرصه ھ ارجی داخلی ن را،ی و خ دم اج وانی ع ع ني ق س و مجم صوب مجل  م

انون”و “ خود سرانه ”ی مصلحت نظام و رفتارھاصيتشخ ه اسيرئ“ خالف ق ون ،ی جمھور منتصب خامن م اکن  ھ

اد ایواکنش انتق دی رقب ر انگی احم ژاد را ب هي ن د.  استخت ه احم سبت ک ان ن ه ھم ژاد یب  درمعرض شي از پشيب ن

   . روبرو خواھد شدیشتري بی ھای با دشوارزي نی شخص خامنه ارد،ي گیانتقادات از درون نظام قرار م

م ی شخصیآنھا ھرگز دعوا.  نژاد باشدی احمدهي تواند  صرفا علیم نعتاي طبی رفسنجانري اخی ھایري گموضع ا ھ  ب

سنجانی ھاشماني را میشتري بی مرحله، تنش ھانيآنچه در ا. ندارند و نخواھند داشت ژاد دامن زده ی و احمدی رف  ن

ه استی موجود و بحران قدرتیاسياست، بحران س را گرفت ه را ف ه حاکم ه طبق سنیراه حل ھاشم.  است ک  ،یجان رف

اي نی وحدت و جذب حداکثرجادي ا،ی برون رفت از بحران کنونیبرا ه یروھ ان” درون نظام، از جمل “ اصالح طلب

ان، ضمن ی نشست دوره اني ھشتمهي در افتتاحء ابتدای رفسنجانی منظر است که ھاشمنياز ھم. است  مجلس خبرگ

ه وجود دارد، حقی خودسرانيجر: ھشدارداد خواھند ی چند نفر ماني که وحدت در کشور را میانتقاد از کسان اي ک  قت

   . کردداري دزين“ اصالح طلب ”اني خانواده زندانیو  پس از آن، با اعضا. سم کشور است

ه راه حل احمدی حالدر ژاد ، حذف کامل نی ک اي ن رایوسلطه انحصار“اصالح طلب ”یروھ .  استشي خوشي گ

ودی کنونطي که در شرایامر د ب ه واقع.  قابل تحقق نخواھ ا توجه ب ذا، ب ه نظر منطوري موجود، ااتيل ه ی ب  رسد ک

اجمی رفسنجانیھاشم ری مجدداً موضع تھ ه احمدی ت سبت ب ژاد و دولت اودی ن ه است و اشي پر ن  یعني ن،ي گرفت

اکم ی ارتجاعی و جناح ھاروھاي ناني ھا مدرگيری از ی دور تازه اجادي حاکمه و اتأيگسترش بحران در درون ھ  ح

  .رانيبر ا


