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مصلحت گرایی فرا جناحی رفسنجانی

علی مطھری

7/24/2009

وا میان سخنان رفسنجانی در نماز جمعھ، پژواک موقعیت نا متعادل جمھوری اسالمی، تالش برای ایجاد توازن ق

جناحھای حکومتی و تشخیص مصلحت امروز نظام سرمایھ داری اسالمی در جنگ راھکارھای متفاوت، جھت بقای 

.  در فاز پایانی مضحکھ انتخابات ریاست جمھوری بودرژیم وایجاد آرامش وساکت کردن مردم

 خود رسید و رژیم جانیان اسالمی بحران حکومتی وشکاف ایجاد شده، توسط حرکت وسیع خیابانی چند ھفتھ قبل بھ اوج

موسوی و ھمپیمانانش آنرا نعمتی . چیزی کھ ھیچ کدام از جناحھا انتظارش را نداشتند. را در ابعاد جھانی زیر سوال برد

موقت واھرم موثر برای تحت فشار قرار دادن جناح مقابل بکار گرفتند و مردم را گوشت دم توپ، جھت دست یافتن بھ 

ھنوز توھم مردم بھ موسوی و پرچمش از بین نرفتھ است و با ھر بادی احتمال راه افتادن . د قرار دادندامیال کثیف خو

سخنرانی . سخنرانی رفسنجانی را در این متن باید قرار داد و ارزیابی نمود. مجدد تند باد و طوفان قبلی وجود دارد

 بر باالی سر حکومت خدا و سرمایھ در  میکند کھرفسنجانی ھر دو جناح درگیر در مناقشات کنونی را متوجھ خطری

 شخصیت معتدل بطور ضمنی ھشدار داد در صورتی کھ او در پوشش فرا جناحی و در قامت یک. پرواز است

او ھدف . جناحھای حکومتی از خود سعھ صدر وبرد باری نشان ندھند، احتمال ازھم پاشیدن شیرازه دولت وجود دارد

رداندن اعتماد از دست رفتھ و جلوگیری از خطری کھ نظام را تھدید میکند معرفی کرد و برای حفظ سخنرانیش را باز گ

ودر اشاره بھ روزگار تلخ امروزشان و ضرری کھ ھر دو جناح . انقالب اسالمی راه مذاکره و مناظره را پیشنھاد نمود

سخنرانی رفسنجانی ھرچند طرفین درگیر . کرده اند، نیاز بیش از ھمیشھ بھ وحدت را، در این دوره ضروری دانست

در جنگ حکومتی مورد خطابش بود، اما اساسا ھدفش جناح موسوی برای متوجھ نمودنشان بھ وخامت اوضاع کنونی و 

رضایت بیشتر گرفتن با وعده ناقابل و درعین حال نامطمئن در خواست آزادی قلم و بیان درچھار چوب قوانین نظام 

 یا حسین و ابوابجمعیش بابت حق السکوت ناچیز از حکومت، سکوت بیش از این را رعایت مکنند اینکھ میرحسین. بود
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ھدف دیگر سخنران .و یا میخواھند برای ماندن در صحنھ دمی بجنبانند، امر خودشان است و ھیچ ربطی بھ مردم ندارد

ده خامنھ ای و دور کردن تدریجی از بر قرار نمودن تعادل بین جناحھا، ایجاد زمینھ، جھت پیشروی کودتای خزن

اما در یک . حکومت از گزند بیشتر وخریدن وقت کافی برای بھ حاشیھ راندن و فاصلھ گرفتن از شرایط موجود بود

واین . نگاه بھ سیر رویدادھای اخیر ھر ناظری متوجھ انزوای بی سابقھ داخلی و بین المللی حکومت اسالمی خواھد شد

اد حکومت اسالمی وادار نموده این بار بعد از چند ھفتھ بیشتر متوجھ وخامت اوضاع شود و خامنھ ای را بعنوان نم

محتاطانھ عمل نماید ودست بھ عصا راه برود و رفسنجانی نیز دو ساعت داستان خر دجال را در مورد اسالم و 

ختھ شان و خود را ناجی این رجوعش بھ مردم و آرای مردم را بھ ھم ببافد تا برسد بھ ضرورت اتحاد صفوف بھ ھم ری

درواقع جناح اصطالحات در چھار چوب رژیم، قبل از سخنرانی رفسنجانی، کم .اتحاد در پوشش فرا جناحی معرفی کند

وبیش عقب نشینی را شروع کرده بود و تنھا کچدار و مریض خود را در صحنھ جدال بر سر قدرت نکاه داشتھ بود وھر 

. بھ خود بھ صحنھ پرتاب میشد و سپس سریع مانند فنری کھ ولش کنی بھ عقب بر می گشتاز گاه با فشار نیروی متوھم 

تنھا با استفاده از . واقعیت دیکر این است کھ اینھا اھل جنگیدن برای تحقق این زره اصالحات مد نظرشان ھم نیستند

ر دارد این را ھم بھ آزادی دفتر توھم مردم دمی جھت راه دادن شان بھ حکومت می جنبانند و بس، کھ رفسنجانی درنظ

 حال جنگ و گریز اینھا نباید بھ مشغلھ مردم و دلبستن بھ ھر.  محدود نمایدودستک و قلم شان ھمراه با مذاکره و مناظره

.بھ آن تبدیل شود

کارگران و مردمی کھ برای بگور سپردن مجدد این مردگان از گور بر خواستھ ورھا نمودن خود از این صفحھ پوسیده 

ا سر و سامان دادن و زنگ زده لحظھ شماری میکنند، باید صف خود را بطور کامل از جناح ھای رژیم جدا نمایند و ب

موسوی ھمپیمانانش فعال شما را بھ .  جھت خالصی از کلیت رژیم انتخاب نمایندبھ صف خود پرچم آزادی وبرابری را

شرکت موسوی و کروبی درنماز جمعھ بھ خطیبی .عنوان برگ برنده در جنگ با خامنھ ای و احمدی نژاد الزم دارند

ن جمھوری اسالمی و متمایل بھ جناح اصالحات، آزمایشی بود برای اطمینان رفسنجانی در ھیئت یکی از چھرھای نمادی

خاطر مجدد از حمل پرچم سبز توسط شما ودر ضمن دعوتی مجدد ازشما مردم مبارز برای حضور بھم رساندن آرام و 

.از این طریق ھشداری بھ حکومت جھت محسوب کردنشان در دولت آتی بود

اینھا دارند با سرنوشت جامعھ جھت دست یافتن بھ امیال کثیف شان بازی . رناگ استموش وگربھ بازی اینھا خط

میکنند تا تناسب الزم جناحی را بر قرار کنند و با رسیدن بھ توافق تالش خواھند کرد کھ عقربھ را بھ ھمان جای اولش، 

 نق زدن در دوایر دولتی بسنده می در صورت موفقیت در این امر صرفا بھ. یعنی قبل از مضحکھ انتخاباتی برگردانند

اگر امروز ھنوز با شما احساس . موسوی وھمراھانش شما را آخرین شانس خود جھت تنازع بقا الزم دارند. نمایند

ھمدردی میکنند نھ بخاطر تعلق خاطر بھ شما انسانھای آزادیخواه بلکھ جھت برگرداندن موقعیت از دست رفتھ خود در 

اینھا فکر نمیکردند مجددا بھ چنین نعمتی از توھم . راندنشان از تمامی دوایر دولتی میباشددوران خاتمی و بیرون 

متاسفانھ در خالء آلترناتیو قوی کمونیستی، تاریخ بارھا شاھد توھم توده ھا بھ .میلیونی مردم نسبت بھ پرچمشان نایل آیند

ان بوده است و اوضاع امروز ایران، تکرار یکی پرچم بورژوازی برای ایجاد گشایش در زندگیشان و تحقق آرزوھایش

.از این مقاطع تاریخی، درشرایط متفاوت است
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کارگران، مردم رنج کشیده و حق طلب 

ھر دو طرف این جنگ درون خانوادگی قاتلین دھا ھزار نفر از کمونیستھا وآزادیخواھان، تصمیم گیرنده گان و اجرا 

لین اصلی بھ اعتیاد کشاندن صدھا ھزار جوان و تحمیل فقر وبی حقوقی و کننده گان صدھا مورد حکم سنگسار، عام

اینھا مجریان زن ستیزترین قوانینی ھستند کھ جھان متمدن . سیاھی وتباھی ھستند کھ جامعھ ایران را در خود بلعیده است

ن و بھ نرم تبدیل کردن فروش اینھا بانیان حکومتی ھستند کھ با استثمار شدید کارگرا. قرنھاست آنرا بھ خاک سپرده است

نیروی کار بھ ارزانترین قیمت و حتی باعدم پرداخت آن ھم در موارد متعدد، طبقھ کارگر را بھ زیر خط فقر کشانده اند 

اینھا صفحھ سیاھی را بر جامعھ گسترانده . و تباھی فکری و جسمی را بھ تولید کننده گان ثروت جامعھ تحمیل نموده اند

اینھا نھ تنھا سیاھی و تباھی را بھ شما، بلکھ . ترسی بھ کوچکترین روشنای باید جنگید و تلفات تحمل کرداند کھ جھت دس

بھ بخش قابل توجھی از مردم فلیسطین، لبنان وعراق نیز تحمیل کرده اند و سایھ کثیف جمھوری اسالمی و بی حقوقی 

اعتراض شما علیھ یکی از کثیف ترین . سترانده اندناشی از آنرا ھمانند ایران بر مردمان شریف این جوامع نیز گ

این رژیم را باید سرنگون کرد و یک زندگی شایستھ بشریت امروز و عاری از ھر . حکومت ھای جھان بر حق است

.نوع ستمی را کھ با بر سر لوحھ آن نوشتھ باشد آزادی ، برابری و انسانیت بجایش بر قرار نمود

حکومت سرمایھ داری اسالمی و کنار زدن سایھ شوم تعفن اسالمی کار شما با صف مستقل و با خاتمھ دادن بھ عمر 

با بھ گور سپردن این رژیم سایھ شوم آن نھ تنھا از سر شما بلکھ از سر . پرچم رھای انسان از ھر نوع ستمی است

.بخشی از مردم کشورھای مذکور نیز دور خواھد شد

کھ ھنوز تجربھ دوران خاتمی کفاف دور ریختن ھر نوع توھمی بھ جناح اصالحات و مشاھدات این دوره نشان داد 

باید شما را بھ این نتیجھ برساند کھ تنھا با جدا " جریانات خارج از حکومت را نکرده است، تجربھ این دوره قاعدتا

ونیستی و کارگری نمودن صف خود از جانیان اسالمی و ھمھ احزاب و دستھ جات بورژوازی و انتخاب پرچم کم

.مارکس و لنین و حکمت قادر بھ برچیدن کلیت نظام جمھوری اسالمی و دسترسی بھ زندگی انسانی خواھید شد


