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يکی از ستونھای نظام ُمرد
مرگ طبيعی و يا "مشکوک" جنايتکارانی ھمچون رفسنجانی  -و بنابه دالئلی چند  ،-مترادف با کدری و کمرنگی بخشی
تاريخ سياسیشان در اذھان عمومیست .رفسنجانی يکی از پايه گذاران نظام جمھوری اسالمی و يکی از منفورترين
از
ِ
و راز دارترين عمال سرمايه ،عليه تودهھای ستمديده بود" .سياستمدار بزرگ"" ،مرد کليدی" و "سردار سازندگی" و
متفاوت نظام ،با خود يدک میکشيد.
غيره از جمله عناوينی بود که اين عنصر ،در دورهھای
ِ
تاريخ سياسی رفسنجانی ،تاريخ نکبت ،و تاريخ تعرض به معيشت پايهئی کارگران ،زحمتکشان ،زنان ،پير و جوان
منکر نقش وی در ھدايت نظام ،در چند دھۀ حاکميت جمھوری اسالمیست .رفسنجانی شالودۀ نظام را
بود .کمتر کسی
ِ
مراه خمينی پای ريخت؛ جنگ امپرياليستی ايران و عراق را به مدت ھشت سال سازماندھی و ھدايت نمود؛
به ھ ِ
ُکردستان را به خاک و خون کشاند؛ انقالب فرھنگی را در درون دانشگاهھا سازمان داد؛ نقش بس مھمی در ُکشتار
زندانيان سياسی دھۀ شصت داشت؛ ترورھای خارج از کشور را سازمان داد ،آمر و سازمانده اصلی فاجعۀ ميکونوس و
کشته شدن صادق شرفکندی  -رھبر حزب دمکرات ُکردستان ايران  -و ديگر ھمراھانش بود.
بی ترديد پروندۀ سياسی رفسنجانی را نمیتوان به چند مورد فوق ،خالصه نمود .صدھا و در حقيقت ھزاران سند
غارتگری و تعرض سياسی ،موجود است و میتوان به اثبات رساند که ھمۀ تالشش در طوالنیتر نمودن عمر نظام از
يک طرف ،و در به تباھی کشاندن زندگی ميليونھا تودۀ ستمديده از طرفديگر ،بوده است .رفسنجانی "به ناگھان"
اما بخش عظيمی از
اسرار سياسی  -اقتصادی نظام ،را با خود ُبرد .يکی از آرزوھای وی در چند سالۀ اخير ،بر
ُمرد؛ ّ
ِ
گشت نظام ،به "دوران طالئی" خمينی و دھۀ شصت بود؛ دورانی که يکی از سياهترين دورۀ سردمداران جمھوری
ِ
اسالمی به حساب میآيد ،دورانی که فضای سياسی جامعه ،بسيار بسته و مخالفان ،تحت شديدترين پيگردھای پوليسی
قرار میگرفتند و دسته دسته از کمونيستھا ،مبارزان و مخالفان ،به پای چوبهھای دار و ميادين تير روانه میشدند.
نگاه و از دو منظر متضاد از
در بستر چنين واقعياتی ،کارنامه و رفتار عاليجناب "سرخپوش" نظام را میتوان ،از دو
ِ
اول،
نگاه وابستگان به نظام ،يعنی "اصالح طلبان"" ،ميانه رو"ھای حکومتی  -دولتی و
ھم ،مورد توجه قرار دادّ .
ِ
گاه خود را  -در
ديگر دار و دستهھای متعفنی ھمچون فرخ نگھدار ،که گوئی ،عنصر "اميد" و "پدر انقالب" و تکيه ِ
دوم ،نگاه بخش صدمه ديدۀ جامعه ،نسبت به ماھيت حقيقی و کارکرد
اواخر سال نود و پنج  -از دست دادهاند ،و ّ
رفسنجانی در دوران زمام داریاش می باشد .در خبرھا آمده استکه ،حاميان پر و پا قرص "سردار سازندگی" به عزا
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نشستهاند و نظارهگر آيندۀ "تيره و تاريک" خويشاند .و در مقابل ھم ،شنيدهايم که بخش ديگر و اعظم جامعه ،يعنی
شوق تلف شدن يکی از مھرهھا و ستونھای نظاماند.
ميليونھا انسان دردمند ،سر مست از مرگ رفسنجانی ،در ذوق و
ِ
به اين دليل که از آغاز و خالف مصلحان و منفعتجويان ،طعم سياستھای غير انسانی و سرکوبگرايانۀ اين عنصر
وفادار به نظام را چشيدهاند .به بيانی روشنتر ،دھهھاست که پائينیھا در انتظار تلف شدن جانيانی ھمچون رفسنجانی و
مھمتر از آن نابودی نظام سراسر جھل و نکبتاند؛ دھهھاست که بر اين باوراند ،قطوری پروندۀ رفسنجانی ،به ميزان و
به قطوری پروندۀ ،يکی از نزديکترين يارانش ،يعنی خمينیست .حضور در ارگانھا و نھادھائی ھمچون شورای
ُ
خبرگان ،تشخيص مصلحت نظام ،معاون فرماندھی کل قواء و غيره،
انقالب ،رياست مجلس و رياست جمھوری ،رئيس
وی را بهيکی از مھرهھای حساس و کليدی و ھمچنين به عنوان عنصر آشتی دھندۀ جناحھای متفاوت رژيم جمھوری
اسالمی تبديل ساخته بود؛ عنصری که ھمواره و ھمواره ،فکر و ذکرش جلوگيری از لطمات وارده به نظام ،از جانب
تمامی سوھای حکومتی و غير حکومتیھا بوده است.
حکومت جمھوری
کارنامۀ رفسنجانی انباشته از جنايات و تعرض به بديھیترين حقوق انسانھا بود .در سالھای آغازين
ِ
اسالمی و بهھمراه خمينی ،سياست جنگی را انتخاب نمود تا بنيانھای نظام جمھوری اسالمی پا بر جا بماند؛ اموال
عمومی را غارت نمود تا زندگی مردم را در تنگنای ھر چه بيشتری قرار دھد؛ دار و شکنجه را در ھر کوی و برزنی
به راه انداخت تا در درون جامعه رعب و وحشت ھر چه بيشتری ايجاد کند ....در حقيقت رفسنجانی نماد جنايت ،نماد
دزدی و نماد پايمال نمودن حقوق پايهئی ميليونھا تودۀ محروم و دربند جامعه بوده است .علیرغم چنين کردهھای غير
انسانيی ،بعضا ً مدافعان غير دولتی و بهاصطالح دوستان مردم ،پس از مرگ وی ،رندانه به ميدان آمدهاند و جنبشھای
حقطلبانه را ،آگاھانه به اين سمت سوق میدھند که تحقق حقوق و آرزوھای انسانیشان ،در گرو ھمراھی با افکار
"سردار سازندگی و "امير کبير" است؛ در حالیکه سياست "اعتدالِ" رفسنجانی و ديگر دار و دستهھا و موافقانش ،و
آنھم در ھيچ دورهای ،مبارزه برای نابودی سيستم ،به زير سؤال بردن قانون اساسی نظام ،و به رسميت شناختن حقوق
پايهئی مردم نبوده است .در حقيقت رفسنجانی يک معمار تمام عيار ،مالهکش سياسی و حافظ بی چون و چرای
سرمايهھای امپرياليستی و به موازات آنھا دشمن طبقاتی کارگران و زحمتکشان بوده است .ھمۀ نگرانی و
دلواپسیاش ،در تقويت بيش از پيش "واليت فقيه" ،در بروز نمودن سياستھای اقتصادی جامعه با سرمايهھای جھانی،
و ھمچنين در نقشآفرينی و در زيادهخواھی سپاه پاسداران  -و آنھم در حوزهھای متفاوت  -بود .بنابه چنين ادله و
حقايقی ،میتوان گفت که اختالفش با جناح رقيب ،نه ،اختالف مردم با حاکمان ،بلکه در سھمخواھی ھر چه بيشتر ،و
در ادارۀ بھتر نظام جمھوری اسالمی بوده است.
خالصه رفسنجانی در اثر مرگ طبيعی  -و يا "مشکوک" ُ -مرد ،در حالیکه بخش بسيار زيادی از تاريخ ناگفته ،و
نانوشتۀ شدۀ سرمايه داران انگلصفت ،مسکوت و در تاريکی باقی مانده است .وی ُمرد ،در حالیکه بخش اعظمی ،از
خدمات عاليجناب "سرخپوش" ،در ابھام باقی مانده است؛ وی ُمرد ،در حالیکه جنبشھای انقالبی نتوانستهاند تا در
نقش ھمه جانبۀ وی ،از روابط و
فردای انقالب و آنھم در دادگاھی منصفانه و عادالنه ،از رازھای در سينه مانده و از
ِ
از نقشهھای شوم امپرياليستی آگاه گردند؛ رفسنجانی ُمرد و زنده نماند ،تا پاسخگوی جنايات و اعمال خويش باشد .اين
روزھا عزاداران وی ،در سوگِ "عاليجناب سرخپوش"شان نشستهاند و ملتمسانه ،نظارهگر آيندۀ "بی افق" ،و ُگر گرفتن
تازهتر کشمکشھای درونی بعد از مرگ ویاند؛ کشمکشھائی که به مانند گذشته ،سود و نفعی برای مردم و جامعه،
نخواھد داشت و به درد خودیھایشان خواھد ُخورد .يگانه ثمره و پايانی اوضاع ناھنجار و دردناک زندگی ميليونھا
انسان رنجديده ،نه در مرگ اين و يا آن مھرۀ نظام ،بلکه در نابودی سيستم و مناسبات حاکم بر جامعۀمان میباشد .تنھا
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با مرگ نظام وابستۀ جمھوری اسالمیست که جامعۀ انسانی ،نفسی تازهتر و آنھم به دور از اسارت و بردگی خواھد
کشيد.
 ١٣جنوری ٢٠١٧
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