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  رامين رحيمي

  

دليـل آن ھـم سـبقت گـرفتن کروبـی در اذھـان عمـومی و بـا, رفـتن آمـار .  غوغـایی بپاسـت» جنـبش سـبز«این روزھا در اردوگاه 
  .است» جنبش سبز«در فعا,ن سبت به موسوی نطرفدارانش 

ردیــف دوم ميليــون رأی، در  5بــا کمتـر از را ، کروبــی فــاش شـداز درون وزارت کشـور پــس از انتخابــات  کـه انتخابــاتی ایی در آمارھـا
کروبـی و طرفـدارانش سـعی  ،با مطرح شدن خواسـت تجدیـد انتخابـات، از ھمـان روز اول.  داده بودقرار  ،پشت موسویکاندیداھا، 

ميليون رأی را جبران کرده تا در صورت تجدید انتخابات، نام کروبی بعنوان ریيس جمھور آینـده  5قاطع تر جلوه دادن او، این ند تا با کرد
اقداماتی می زد که تھـور و در عمل دست به  ،ھم در سخنرانی ھایش تھور بيشتری از خود نشان می داد و ھم ،او.  ایران در بياید

مقاومـت در برابـر نيروھـای امنيتـی یکـی از ایـن اقـدامات، .  اھر گـرددظـيش از موسـوی بـدر مبارزه عليه دولت کودتا،  اش قاطعيت
يروھای امنيتی تصميم به تھدید ن در مقابلبر خQف موسوی که  او، .مستقر در بھشت زھرا  در مراسم چھلمين روز جانباختگان بود

 حاضـر شـدن اقدام متھورانه یِ بعـدی او.  برای حضّار پرداختسخنرانی به » شجاعانه«و این کار خودداری کرد از ترک محل گرفت، 
در جایيکه مردم در حال جنگ و گریز با نيروھای سـرکوبگر گفته شده است .  دوبدر جمع تظاھر کنندگان در خيابان عباس آباد تھران 

ایـن خبـر باعـث شـد تـا مقامـات دولـت .  او با دو سه نفر از ھمراھانش به ميان مردم آمده و برایشان سخنرانی کرده اسـت بودند،
امـا مھمتـرین اقـدام او کـه باعـث جھشـی بـاور . بدھند» تروریست«و » رھبر اغتشاش گران«لقب او کودتا و برخی از مجلسيان به 

 نکردنی در تعداد طرفدارانش شد، افشا و پيگيری تجاوزات مسئو,ن بازداشتگاه ھـای حکـومتی بـا بازداشـت شـدگان جـوان و قتـل
بـا انتقـادی از ھاشـمی رفسـنجانی چـرا کـه   ،گذاشـت» جنبش سبز«این اقدام بخصوص تأثير زیادی در ناراضی ھای .  ایشان بود
که این اسناد و مـدارک را کروبـی روزھـا پـيش بـرای ھاشـمی رفسـنجانی  شد اعQمشار این حوادث، و انت فشاھنگام ا. ھمراه بود

ایـن  .ه اسـتدشـبخواھد در اینباره اقدامی بکند، کروبی مجبور بـه طـرح مسـتقيم آن  اشمیھفرستاده و حا, که بنظر نمی رسد 
حضـور  ،ایشـانبسيار خـوش آمـد، چـرا کـه » جنبش سبز«ناراضيان به مذاق  ،متھورانه و ھمراھی اش با انتقادی از ھاشمیعمل 

و در نتيجـه آفتی می دانستند که باعث مواضع محافظـه کارانـه ی موسـوی » جنبش سبز«ھاشمی رفسنجانی را در ميان رھبران 
  .  شده استدر مقابل خامنه ای و بيت رھبری » جنبش سبز«

او نھيـب از طرف دیگر، از ھمان ابتدا، طرفداران موسوی از این اقدامات انتخاباتی کروبی دل خوشی نداشتند و گه گاه به طرفـداران 
امـا حتـی   .ھاشـمی بـه کمـپ کودتاچيـان خواھنـد شـدروحـانيون محافظـه کـار و می زدند که با تندروی ھایشان باعث ھل دادن 

کروبـی در دو ھفتـه  راناتـا اینکـه چنـين جھشـی در تعـداد طرفـد.  المقدور سعی داشتند تا این اختQفات علنـی و برجسـته نشـود
بود که صـدای رقابـت ھـای درونـی آنچنـان بلنـد شـد کـه کسـی نتوانسـت از علنـی شـدن  و در این زمان .  گذشته بوقوع پيوست

واقعـی  ،در جلسات خصوصی شان تھمت ھا عليه کروبی آنچنان با, گرفت که طرفداران موسوی.  برجسته شدن آن جلوگيری کند
بـه .  دندمارشـامات رقابتی کروبـی اعـQم مـی بودن فراخوان حزب اللھی ھا را در حمله به دفتر روزنامه اعتماد ملی، بخشی از اقد

در آن شـرکت  او ازطرفـداران عليـرغم حمایـت لفظـی موسـوی، روز دوشـنبه در کریمخـان زنـد،  ھمين علت دیدیم کـه در تظـاھرات
سـطح پـایينی امـا در .  در چنين تجمعی، حتی یک شعار به نفع حسين موسوی داده نشدو برای اولين بار  اکسيون خودداری کرده

در بصورت کتبی مستقيم تر و این درگيری ھای لفظی ن، تریبيون ھایی چون فيس بوک و سایت با,تریدر  ،»جنبش سبز«ھواداران 
ی  ميرحسـين بـرگ برنـده«کـه  ترین ھشـدار مـی دھـددر یکـی از پُسـت ھـای بـا, »ایلی آ«مثQً فردی بنام . مQء عام مطرح گردید

دارنـد کـه چـرا او  بينيم کـه برخـی طرفـداران ميرحسـين، اظھـار می امـروز مـی «:و در متن می نویسد )1( »!ماست؛ او را نسوزانيم
افشاگری وسـيع زده، موضـعی  کند و مثQ چرا در حمایت از کروبی که دست به شدیدی برعليه حاکميت اتخاذ نمی ھای گيری موضع
ھای کروبی بود و حاکميت سـعی  شرایط که جامعه بھت زده از افشاگری کنند که در ھمين گيرد؟ اما این دوستان فراموش می نمی

پيشـتر از سـوی  تشکيQتی که اعQمـش. کند را اعQم می» راه سبز اميد«داشت؛ ميرحسين موسوی تشکيQت  در ,پوشانی آن را
افشـاگری و اعـQم تشـکيQت راه سـبز «برابـر ھـر دو مـورد  نظام نمـی توانسـت در آن واحـد در! يرقانونی اعQم شده بودکيھانيان غ

طرفداران موسـوی ھـواداران کروبـی این رویارویی، ر د .باعث برخورد دو طرف گشت »ایلی آ«این حرف از طرف » .موضع بگيرد» اميد
 -بخـش کامنـت ھـا  (مـی کنـد »تفرقـه نيانـداختن«و  »خفه شـدن«و دیگری را حکم به  را به سمتگيری به کودتاچيان محکوم کرده

 «: دنـمـی گویجنـاح مقابـل بـه کـرده و » ترسيدن«و » جا زدن«مير حسين را متھم به  ،و در طرف مقابل طرفداران کروبی ) ھاليوود
 –بخـش کامنـت ھـا ( »د؟واژگان شما طرفداران موسوی چرا اینقدر زورگویانه ھست؟ این اون دموکراسی بود کـه ازش دم مـی زدیـ

را مـی » فقـط کروبـی«و دیگری در مقـابلش شـعار » موسوی تنھا رھبر جنبش سبز«و در این ميان ھم یکی می گوید  )286اینفدل 
اشيد، حکومت در با,ترین بدنبال جداسـازی ميرحسـين از به ھوش ب « :ھشدار می دھد که» ایران سبز«یا در پُست دیگری .  دھد

چنـد روزی اسـت پسـتھایی در  «: او در متن مطلبش اینگونه توضيح داده است )2(»  تفرقه افکنی آنھا را یاری نکنيم. جنبش است
کـه عـده ای   است. ا.حربه ج شک ندارم که این. ميرحسين نهکه مضمون آن این است که کروبی شجاع است و  با,ترین می بينم

 مھم این است که ميرحسينی وجود دارد و جنـبش بـا نفـس او پاینـده و. کنند از دوستان سبز اندیش نيز ناخواسته دنباله روی می
به صف سـبز اندیشـان و اخيرا عده ای کور دل  حال که. کوبنده است و ھمينطور شيخ مھدی که الحق و وا,نصاف شير مردی است

و ھـر حرکـت  تحت ھر شرایطی اتحاد خود را حفظ و از حرف ھای تفرقـه انگيـز جـدا پرھيـز کنـيم رھبرانشان تاخته اند ,زم است تا
گول این زالو صفتان رو نخوریم و اتحـاد خـود را بـا اميـد بـه  مھم است که. مشکوکی که بوی نفاق می دھد را در نطفه خفه سازیم
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 یکـدیگر  اکـه بسـيار داغتـر و تـوھين آميزتـر بـ کامنت این مطلب نمی شـویم  156اینجا دیگر وارد  » .کشورمان حفظ کنيم آینده سبز
 »اطQعـاتی«در پاسخ به اتھامات  »ایران زمين« .فقط یکی از آنھا را که لب مطلب را طرح می کند می آوریم لی و. برخورد می کنند

که این روزھا به ميرحسـين تاختـه تعداد زیادی از کسانی ، دوست عزیز«: پاسخ می دھد کهی، بودن مخالفان موسو »کودتاچی«و 
درسـت . اند طرفداران سابق ایشون بوده اند که ا,ن توجھشون بـه کروبـی جلـب شـده و درسـت یـا غلـط از موسـوی برگشـته انـد

در ضمن از ھمان روزھای اول کروبی جزو رھبـران جنـبش بـود ، بنـابراین  .نيست آنھا را طرفدار حکومت و کوردل و زالو صفت بناميم
  ».ش به کروبی به منزله تفرقه نيست ، نگران نباشيدگرای

روبرو گشته و بـه محـور درگيـری » حرف راست را باید از زبان بچه شنيد«:اینجا ھم با صدق ضرب المثل معروف که می گوید پس در
سعی در جمع و جـور کـردن و بخصوص موسوی، البته بسياری از کادرھای حزبی دو طرف .  پی می بریم» جنبش سبز«ھای درون 

خره در روز سـه و در ضـمن اختQفـات را بپوشـاند، بـا,» سـيدهنتر«موسوی برای اینکه ثابت کند کـه .  ندکرد» رخت ھای چرکشان«
در .  ی کندمانان حمایت انبقدردانی کرده و از افشای جنایات زند »شجاعتش«به خاطر  وااز  ،مرداد، در نامه ای به کروبی 27شنبه 

» .حضور دارنـد" راه سبز اميد"کروبی و خاتمی و قوچانی نيز در «ه يرضا بھشتی، دستيار موسوی نيز اعQم می کند کھمان روز، عل
 ،مـرداد در حمایـت از اعتمـاد ملـی 26ھـم بـرای ,پوشـانی عـدم شـرکت طرفـداران موسـوی در تجمـع  »موج آزادی«سایت ) ایلنا(

 ،از وبQگ یکی از فعا,ن سـتاد موسـوی کـه در تظـاھرات شـرکت داشـته اسـت ،خودشو تأکيد  به ادعا گزارشی از این تجمع را که
بسياری اقدامات دیگر که حتماً توپ و تشّر زدن به ھوادارانی که باعث علنی شدن این اختQفات شـده انـد، و .  تجدید چاپ می کند

  .جزیی از آن می باشد
،ًQبـه علـت اینکـه کروبـی و   ؟موقتـاً چـرا   .فـروکش کـرده اسـت موقتـاً  »جنـبش سـبز«تب برخوردھـا و درگيـری ھـا در کمـپ  فع

و به طـرح کـردن بيشـتر کروبـی و تبليـغ او در رسـانه ھـای داخلـی و خـارجی  داوم بخشيدهتھوادارانش ھنوز استراتژی موفق خود 
جدید حمایت از کروبی و تعریف از شـجاعت در ت» ادوار«و » تحکيم«از جمله ی این اقدامات انتشار بيانيه مشترک .  ادامه می دھند

و طـرف وزارت کشـور از » توطئـه بـرای بازداشـت کروبـی«از کروبی، و پخش خبـر » مجمع روحانيون مبارز«اعQم حمایت دوباره وی، 
 ...و ... و ... و ) 4(» ماستملی کروبی قھرمان «تداوم تبليغات در وبQگ ھا و وبسایت ھا با عناوینی مانند 

 
بـا جنـگ و » نمایندگان مـردم«البته وجود چنين اختQفاتی در نظام ھای سياسی سرمایه داری که تمامی سياستمداران آن به نام 

ه مطمئنـاً آنچـ .، ناگزیر استجدال و حذف حریف باید سلسله مراتب ھرم قدرت را طی کنند تا به قدرت و ثروت بيشتری دست یابند
ھر چه جنبش مردمی موفقتر شود و حکومت کودتا را وادار به عقب نشـينی .  که تا به حال شاھدش بودیم، پایان این ماجرا نيست

فقـط اميـدواریم تـا جنـاح وافعـاً دمکـرات جامعـه بـا تکيـه بـه .  نيز حادتر خواھد گردیـد» جنبش سبز رھبر«بيشتر کند، رقابت این دو 
وفق به درھم شکستن کامل این نظام سياسی شده و با استقرار جمھـوری شـورایی، قـدرت را بـه فـرد مبارزات طبقاتی کارگران م

  .نوع باقی نماند این ی ازحضراتفرد ملت بازگرداند تا دیگر ھرمی برای با, رفتن 
  

  !سرنگون باد جمھوری اس�می، حکومت سرمایه
  !شوراییجمھوری  –، آزادی مسکن ،نان
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