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 کارنامۀ رفسنجانی در گورستان تاريخ
ا تأسفی که در بارۀ تنھ.  سالگی به گورستان تاريخ پيوست٨٢، در ]جدی[ دی١٩اکبر ھاشمی رفسنجانی روز يکشنبه 

ُمرگ طبيعی يا به قتل رسيدن او می توان داشت اين است که او مرد بدون آنکه پاسخگوی اعمال و جناياتش در پيشگاه 
تاريخ، ورای روايات رسمی و اظھار نظرھای فرصت طلبان خودی و غير خودی، سوداگری را به ياد . مردم ايران باشد

 اش در زمان شاه، از طريق داللی ماشين و باغداری و فروش پسته به مال و منالی ھای جوانی خواھد داشت که در سال

او در کسوت يک آخوند، سخت به پان اسالميسم، سودای مقام و منزلت سياسی و ثروت و قدرت شخصی چسبيده . رسيد

 تشکيل سازمان مجاھدين  و١٣۴٢ ]جوزا[ خرداد١۵او که از شاگردان و طرفداران قديمی خمينی بود، پس از واقعۀ . بود

خلق به آن سازمان گرايش ھائی نشان می داد و کمک ھائی به آنھا کرد و در نامه ای از خمينی خواست که آنھا را 

اما بعدھا به حلقۀ مخالفان آنھا نزديک شد و جانب مرتجع ترين آخوند ھائی را گرفت که در زندان شاه به . حمايت کند

او در راه ايجاد و تحکيم واليت فقيه از ھيچ عملی فروگذار . ھا پرداخته بودند» نجس«بير آنھا تحريم کمونيست ھا يا به تع

خامنه ای نقش عمده ای بازی کرد و تا آخر عمرش در کنار يار غارش خامنه ای، » رھبر شدن«نکرده بود در 

ماران ساختمان جمھوری او در مقام يکی از مع. خدمتگزار، طراح و مجری پروژۀ حکومت والئی خمينی گرديد

 .اسالمی، با بنا نھادن خشتی کج در به وجود آوردن اين بنای ويرانگر نقش مھمی بازی کرد

 روحانيت شيعه و سوداگران بازار به ۵٧- ١٣۵۶با باال گرفتن جنبش مردمی عليه شاه و رژيم نامردمی اش در سالھای 

ويش در ميان بخش ھائی از خرده بورژوازی شھر و روستا و شبکۀ تدريج و با تأخير به آن پيوستند و با تکيه بر نفوذ خ

گستردۀ مذھبی، از جمله تحصيلکرده ھای مذھبی غير روحانی و گروه ھائی از اوباش و قلچماق ھای مناطق شھری که 

ھبری اين و  برخی از تجار بازار پيوند داشتند، توانستند ر) به ويژه روحانيت طرفدار خمينی(از ديرباز با روحانيت 

با پيوستن بخش عمدۀ ملی گرايان و نمايندگان بورژوازی ليبرال به خمينی و به ويژه عدم . مبارزات را به دست بگيرند

در . وجود آوردن آلترناتيوی قابل قبول برای رھبری مبارزات مردم، رھبری خمينی تثبيت گرديده توانائی چپ در ب

ستور خمينی شورای انقالب برای تدارک گذار و به دست گرفتن قدرت تشکيل آستانۀ از ھم پاشيده شدن رژيم شاه، به د

بالفاصله بعد از کسب قدرت، رفسنجانی، بھشتی،  باھنر، خامنه ای، موسوی . شد و رفسنجانی به حکم او به آن پيوست

 غيره حزب اردبيلی، آيت، بادامچيان، عسکر اوالدی، مھدی عراقی، محمود کاشانی، کروبی، ميرحسين موسوی و

خمينی و تصاحب تمامی قدرت تا تثبيت واليت » انقالب اسالمی«جمھوری اسالمی را برای پيشبرد اھداف ارتجاعی 
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ً و بعد از آن، رفسنجانی مستقيما در سرکوب و اعدام ھا و ترور مخالفان در ۶٠در سال ھای . مطلقۀ فقيه، بنياد نھادند

اير زمامداران جمھوری اسالمی مانند علی فالحيان وزير قاتل اطالعات در نام او در کنار س. داخل و خارج دست داشت

 به عنوان يکی – صادق شرفکندی و فتاح عبدلی - ل رسيدگی به کشتار رھبران کرد وکنار متھمان دادگاه ميکونوس، مسؤ

.  ذکر شده استارجنتاينِاز آمران ردۀ اول اين ترور و ھمچنين در ميان مظنونان دست داشتن در انفجار مرکز يھوديان 

. »ما نون اضافی نداريم که به آنھا بدھيم«: ھم او بود که در مقام امام  نماز جمعه، در مورد کشتار زندانيان سياسی گفت

جواب او ھتک .  مذھبی  نامه ای به او نوشتند و از وضع موجود انتقاد کردند- نود فعال ملی١٣۶٩ ]ثور[در ارديبھشت

که چرا اين کار را  در جواب اين. او حتی به يار قديمش عزت هللا سحابی رحم نکرد. و زندان بودحرمت و ضرب و شتم 

 بود ١٣٧۵در زمان رياست جمھوری او در تابستان سال . »رويش را زياد کرده بود، دادم رويش را کم کنند«: کرده گفت

وزارت اطالعات رژيم به دست . قوع پيوست نفر از اعضای کانون نويسندگان ايران به و٢١که توطئۀ قتل نافرجام 

مصطفی کاظمی نامی در صدد برآمد که ھنگام مسافرت نويسندگان به ارمنستان، با ايجاد تصادفی مصنوعی اتوبوس آنھا 

  . شياری تنی چند از آنھا عقيم ماندورا به دره پرتاب کند که با ھ

 و عزل بنی صدر که در آن دست ١٣۶٠ سال ]جوزا[رفسنجانی بالفاصله پس از پايان جنگ قدرت خونين در خرداد

. هللا خمينی در شورای عالی دفاع منصوب شد به نمايندگی از طرف آيت سال ھمان ]ميزان[مھرماه ٢١ تاريخ از و داشت

 سياسی در جنگ شد و از اواسط جنگ نيز فرماندھی آن را برعھده ۀرترين چھرثيرگذاأاو پس از آن و به آرامی، ت

ژی تھاجمی ايران، تحت لوای شعار جنگ جنگ تا يبعد از فتح خرمشھر و شروع عقب نشينی عراق، سترات. گرفت

ۀ جمھوری  با احمد خمينی منتشر شده در روزناممصاحبه ای .پيروزی و فتح کربال و قدس، توسط او به پيش برده شد

. حکايت از آن دارد که حتی خمينی با ادامۀ جنگ پس از فتح خرمشھر موافق نبود) ١٣٧۴ ]حمل[ فروردين۴(اسالمی 

 ۀ با ھفته ناممصاحبه ای در ١٣۶٠رفسنجانی در اواخر سال. اين رفسنجانی بود که او را به ادامۀ جنگ متقاعد ساخت

و اين سری نيست ... ه رژيم فعلی عراق، به ھيچ توافقی با بغداد برسيم خواھيم در ساي ما نمی«: موقف عربی اعالم کرد

ھا موافقت کرد طبق مواد و شرايط قرارداد الجزاير و بدون قيد و شرط،  که آن را فاش کنم که صدام حسين توسط ميانجی

: رفسنجانی اضافه کرد» .دولی ما اين پيشنھاد را رد کرديم و با ھرگونه توافقی مخالفت خواھيم کر... نشينی کند عقب

ما حاضر نيستيم دست از حمايت سازمان ھای مخالف .  گرددءاين توافق بايد با ملت عراق و پس از پيروزی امضا«

در ھمين زمينه او به توجيه تلفات سنگين جنگ ) ١٣۶٠ اسفند ٢٧ - روزنامه جمھوری اسالمی(» .رژيم عراق برداريم

  :پرداخته است

ايم اما اگر بخواھيم تلفات ھشت سال جنگ تحميلی را با تلفاتی که در ھمين ھشت سال  تلفات دادهاگر چه در جنگ ما «

 ھزار کشته ٣٠شويم که تعدادش بسيار کم است چرا که ساالنه  ی مقايسه کنيم متوجه میئ گذشته بر اثر تصادفات جاده

اند اما يک ارتش عظيم  ھا بوده ايم و بھترين انسان ادهدانيم که در جنگ تلفات د بنابراين ما می. ی و خيابانی داريمئ جاده

، ءشھدا. تبليغاتی برای کشورمان به راه انداختيم که پس از اين در ھر جا که نياز باشد حضورشان کم نخواھد شد

  )١٣٩٣ ]ميزان[ مھر۶ - ايسنا(» . بخش ھستند جانبازان و رزمندگان ھمواره برای کشور الھام

ماجرای رابرت مک فارلين، .  بازی ھای سياسی پشت پردۀ جمھوری اسالمی به چشم می خورد جای پای او در تمام

مشاور امنيت ملی ريگان، که از طرف او به ھمراه اوليور نورث، تحليل گر سازمان سيا، برای مذاکره و تحويل سالح و 

رفسنجانی کارگردان . از آن جمله است) ١٣۶۵ آبان ١٢( ئی در لبنان به ايران آمده بود امريکاآزاد کردن گروگان ھای 

خود . فاش گرديد) الشراع(اصلی اين ماجرا بود که توسط مھدی ھاشمی برادر داماد منتظری در يک روزنامۀ لبنانی 

نتايج افشاگری ھا برای ايران و . اوھم خبر را از اميد نجف آبادی کسب کرده بود و بيت منتظری ھم از آن اطالع داشتند
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، توسط ئیبرای جمھوری اسالمی، به اين علت که معلوم شد تسليحات امريکا: ه داليل مشخصی سنگين بود، بامريکا

 ۀ کنگرۀ اسلحه، خالف مصوبۀاسرائيل به ايران فرستاده شده است و برای امريکا، از آن جھت که پول حاصل از معامل

مھدی ھاشمی و  .ھا شده بود ، صرف کمک به ھمان) کنترا-ايران(امريکا در ممنوعيت کمک به ضدانقالبيون نيکاراگوئه 

ژی جنگ طلبانۀ رژيم که با قربانی شدن يشکست سترات. ھايشان را با اعدامشان دادند» فضولی«اميد نجف آبادی، ھزينۀ 

صدھا ھزار شھروند ايرانی و عراقی ھمراه بود، او و اربابش خمينی را واداشت که جام زھر قبول آتش بس را سر 

 اين افسانه که رفسنجانی در پايان دادن به جنگ نقش اصلی را بازی کرد و از اين بابت طرفدارانش می خواھند .بکشند

از او چھره ای صلح دوست بسازند، با مراجعه به گفته ھای خود او و محسن رضائی نفش بر آب می شود، چرا که در 

کمبود بودجه و شکست ھای پی درپی و حتی . ه بود، وضعيت سپاه و ارتش در جنگ به طرز اسفباری خراب شد۶٧سال 

  . رھا کردن ميدان ھای جنگ، ادامۀ آن را غير ممکن ساخته بود

رو بود، بازسازی ساختارھا و اقتصاد درھم شکسته و جلوگيری از ه سال ھای بعد از جنگ، رژيم با دو مسأله روب

سرکوب و کشتار مخالفان و ايجاد . د آورده بودوجوه ھرگونه حرکت اعتراضی که پايان جنگ، مفر حضور آن را ب

 در زندانھای جمھوری اسالمی، ١٣۶٧در کشتارھای سال . رعب و ھراس در ميان مردم، اولين گام در اين مسير بود

 در ردۀ اول قدرت اجرائی نبود اما ًظاھرانزديک به پنج ھزار زندانی سياسی اعدام شدند، گرچه رفسنجانی در آن زمان 

عکس چند ماه پيش که نوارھای صوتی منتظری در رابطه با مجريان ه ب. ه ندای مخالفتی با اين کشتارھا سر ندادگا ھيچ

  .دانست» توطئه ای برای لطمه زدن به شخصيت امام امت«و آن را . اين کشتارھا پخش شد، به دفاع از آن پرداخت

سی نشاندن رھبری خامنه ای که از ھيچ لحاظ واجد رھای او در مجلس خبرگان بعد از مرگ خمينی، برای به کرومانو

بالفاصله بعد از اين . معيارھای رھبری در تعاريف فقھای جمھوری اسالمی و قانون اساسی نبود، برھمگان روشن است

. عمل، مانوور ديگری برای تغيير قانون اساسی انجام شد که بتواند قبای دوخته شده برای خامنه ای را اندازۀ تنش کند

حذف پست نخست وزيری و تحکيم موقعيت رياست . با حذف نھادھای شورائی، مطلقيت واليت فقيه تثبيت گرديد

 به اين مقام دست يافت، فرصتی بود که او بتواند يک قدرت دو پايه را با ولی ١٣۶٨جمھوری برای رفسنجانی که در 

تی او را فراموش نخواھد کرد و او را در اين ديرينش خوش خدم» ھم رزم«رفسنجانی اميد داشت که . فقيه شکل دھد

  .اما اين بازی در نمايش جمھوری اسالمی به طريق ديگری رقم خورد. بازی قدرت شريک خواھد ساخت

و يا ھر نام ديگر که بر آن نھند، دومين گام برای تثبيت » دوران سازندگی« سالۀ رياست جمھوری رفسنجانی، ٨دوران 

 بازسازی اين افتصاد درھم شکسته در. صادی اش در اثر جنگ فرسايشی ازھم پاشيده شده بودنظام بود که شيرازۀ اقت

توسعۀ اقتصادی برپايۀ الگوی نئوليبرالی که  قرار نبود با توسعۀ سياسی يعنی آزاديھای . اولويت برنامه ھای رژيم بود

 با تحسين، سياستھای اقتصادی چين را تأئيد او که. سياسی و مدنی و نه حتی با مدرنيسم اجتماعی و فرھنگی ھمراه شود

 در اظھار نظری پيرامون آيندۀ .می کرد، با بدبينی زيادی سياستھای درھای باز و توسعۀ اجتماعی آن را نقد می نمود

چين گفت که دولت آن کشور از نظر اقتصادی درست عمل کرده اما از نظر فرھنگی و سياسی، مسيری اشتباه در پيش 

  .اشارۀ او به آزادی نسبی اجتماعی و وعده حرکت چين به سوی دموکراسی در آن زمان بود. گرفته است

حاصل برنامه ھای اقتصادی اين دوران، پروژه ھای عمرانی مثل راه سازی، سد سازی، ساخت نيروگاه، توسعۀ 

ای آزاد که ايده اش در توسعۀ دانشگاه ھ. بود... فرودگاه ھا و برخی صنايع بزرگ در بخش معدن و مواد غذائی و 

اما او با تکيه بر توسعۀ بازار آزاد و . زمان شاه شکل گرفته بود، جمعيت دانشجوئی را به طور وسيعی افزايش داد

ی را دنبال می کرد که حاصلش تورمی ديريتی بوروکراتيک، رشد اقتصاديخصوصی سازی بوروکراتيک ھمراه با م

صادی، حاکميت دزد ساالری و صد البته تشديد اختالفات طبقاتی با فقيرتر رکوردی، ھمگانی شدن فساد اداری و اقت
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او با کنار گذاشتن قانون کاری که خود در مجمع تشخيص مصلحت نظام به . شدن کارگران و تشديد بی ثباتی آنھا بود

ری، ميدان را تصويب رسانده بود و با ممنوع کردن اعتراضات کارگری و مخالفت با ايجاد تشکل ھای مستقل کارگ

. برای شوراھای اسالمی و تشکل خانۀ کارگر وابسته به حزب جمھوری اسالمی در راستای سياست تعديل باز گذاشت

 در صدی در ۴٩.۴ که  در سالھای بعد ادامه نيافت، تورم -١٣۶٩- در صدی در دورۀ اول ١۴در کنار رشد بی ثبات 

ر در مقابل لایر و افزايش النی با باال بردن مصنوعی نرخ برابری ددولت رقسنجا.  در تاريخ ايران سابقه نداشت١٣٧۴

ھزينه ھای دولتی، پول بدون پشتوانه ای را روانۀ بازار کرد که نه تنھا کسری بودجه را کم نکرد بلکه تورمی صعودی 

حيای بازار داستان خصوصی سازی ھای او و ا. وجود آورد که قربانی درجه اول آن مزد و حقوق بگيران بودنده ب

ھای دولتی به دار و دسته ھای وابسته به حکومت به بھای ارزان، نتوانست  انتقال شرکت. سھام ھم از اين بھتر نبود

بسياری از اين واحدھا در دست بورس بازان و دالالن . اھداف اعالم شده را در مورد بھبود شرايط توليدی فراھم آورد

 و ارز به قيمت ارزان و عرضۀ آن به قيمت گرانتر در بازار آزاد و فروش و به وسيله ای برای کسب وام ھای دولتی

نتيجۀ اين وضعيت، گسترش و عمومی . اختصاص زمين ھای واحدھای تعطيل شده در بازار بساز و بفروشی تبديل شد

  .بالئی که تا به امروز گريبان جمھوری اسالمی را رھا نکرده است.  بودءشدن فساد و ارتشا

 شد، به افزايش رانت خواری و ثروت ء موسوم به تعديل اقتصادی، آنچنان که در اين دوران تعريف و اجرا سياست

 سال ٨. اندوزی ھمياران حکومتی منجر شد و به ويژه توسط خود رفسنجانی پای سپاه پاسداران به اقتصاد ايران باز شد

د که به خاطر قدرت نظامی اش خواھان سھم بيشتری جنگ، سپاه را به نيروی مھمی در شطرنج سياسی ايران تبديل کر

به بھانۀ سازندگی و استفاده از ظرفيت ھای سپاه، اين فرصت را به آن داد » دوران سازندگی«. در ھمۀ عرصه ھا شد

ندگی بود زقرارمان با سپاه سا«: ًبعدا وقتی اوضاع به ضرر رفسنجانی برگشت، گفت. که سھم شير را نصيب خود کند

 خصوصی -می گفتند، به رشد نھادھای موازی دولتی» خصولتی«بنگاه ھای جديد سرمايه داری که به آن . »کيتنه مال

تغييری که بدين ترتيب در صورت بندی . منجر شد که با تصدی روحانيان و سرداران پاسدار و تکنوکراتھا ھمراه بود

ن را رقم زده است که طی مقاالت متعدد به آن پرداخته اقشار مختلف سرمايه داری ايران پيش آمد، تا به امروز سيمای آ

رفسنجانی نمی خواست و نمی توانست از چھارچوب مصالح و منافع نظام و منافع طبقات و اقشاری که . شده است

بدين ترتيب دستاوردھائی که به دولت رفسنجانی در زمينۀ اقتصادی و مدرن سازی نسبت . حاميان آن ھستند، فراتر رود

ھند، با سياست ھای بسته و سرکوب سياسی و تشديد تضاد با خارج و تشديد اختالف طبقاتی، ھمراه با عمومی شدن می د

حتی ايجاد مناطق آزاد تجاری که با ھدف جلب سرمايه گذاری ھای خارجی صورت . فساد و دزدی دولتی به گل نشست

  . بود، شکست خورد سياسی و فرھنگی آن فراھم ن-گرفت، از آنجا که مبناھای حقوقی

ی تعديل و بی عملی اصالح طلبان ن آن را واکنشی به شکست سياست ھابا روی کار آمدن احمدی نژاد که می توا

طرفدار خاتمی دانست، تغييری در صف بندی ھای درونی حکومت جمھوری اسالمی روی داد و آن نزديکی جناح 

ت که برای رفسنجانی پايگاھی اجتماعی، وسيع تر از نخبه اس» اصالح«و » تعديل«خاتمی به رفسنجانی يعنی اتحاد 

زبان نيمه الکن او به طور کم رنگی به اعتراض به بن بست سياسی بازگشت و خواھان . گرايان فن ساالر ايجاد کرد

  توسط شورای نگھبان، روحانی نقش او را١٣٩٢با کنار گذاشتن او در بازی انتخابات . اصالحاتی در درون سيستم شد

آخرين ناکامی اش در انتخابات رئيس . ولی او ھمچنان به ايفای نقش محلل و بازيگر پشت پرده ادامه داد. به عھده گرفت

  .ً در برابر يزدی و بعدا جنتی ناکام ماندءمجلس خبرگان بود که ابتدا

ندانی سياسی آزاد بايد ز«ع جنازۀ او، با جمع کردن ھمۀ جناحھای حکومتی و مردم متوھمی که در کنار شعار يدر تشي

دادند، نه تنھا خصلت نمای  سر می» يا حسين مير حسين«و يا » وصيت ھاشمی حمايت از خاتمی«شعارھای » گردد
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رغم نفرتشان از اين رژيم جنايتکار ھنوز  چھرۀ سياسی او بود بلکه نمايانگر روحيۀ ميليون ھا مردمی است که علی

رفسنجانی مرکز ثقل حکومتی بود که در آن اصول گرائی و اصالح طلبی . دھندقادر نيستند سره را از ناسره تشخيص 

برای حفظ و مصلحت نظام به تعادل و توازن می رسيد و او به واسطۀ اين موضعش تا به آخر در اين کشتی شکسته 

 را ترسيم شخطوط» سردار سازندگی«ی دارد که جمھوری اسالمی بدون ھاشمی، در ھمان مسيری گام برم. باقی ماند

کرده بود، يعنی تلفيق استبداد سياسی و حکومت مذھبی با آزادی چپاول دسترنج کارگران و زحمتکشان، مقررات زدائی 

و بی محتوا کردن بازھم بيشتر ھمين قانون کار ارتجاعی و باز گذاشتن دست سرمايه داران، رانت خواری و انباشت 

د استثمار و فقر و بی ثباتی در نزد اکثريت جامعه؛ آينده ای که می توان به ثروت در دستان اقليتی از زمامداران و تشدي

  . اين روباه سياست ايران نام بردمرده ريگيقين از آن به عنوان 

رفسنجانی، » اصالحات«جز با ترسيم خطوط اصلی و مھم ؤمن در سطور باال، سعی کردم تا حد ممکن و به طور م

ه در جھت تحکيم نظام فقاھتی سرمايه داری و باز تقسيم سرمايه و ثروت ملی بين ماھيت به غايت ارتجاعی آن را ک

داده اند و يا » سردار سازندگی«کسانی که به او لقب . اقشار نوکيسه برآمده از انقالب اسالمی و جنگ است، نشان دھم

بردن ظرفيت نظام با نيازھای در جھت باال «اين دوران خوانده و بدتر از آن، اصالحات او را » امير کبير«او را 

دانسته اند، امر مھمی )  سايت زيتون- به نقل از فرخ نگھدار(» زندگی امروزين و ھم زيست کردن آن با جھان مدرن

را نفھميده اند و يا منافع طبقاتی و نزديکی افق ديد سياسی شان با رفسنجانی مانع از ديدن واقعيات و بيان حقيقت می 

 ساله بين دوران امير کبير و رفسنجانی، بين جامعه ای عشيرتی و خان خانی گرفتار در ١۵٠ی نديدن فاصله ا. شود

 سال از تسلط کامل سرمايه داری می گذرد، با ديناميسم چند ۵٠استبدادی سياه و بسته با جامعه ای که در آن حداقل 

گاه  ران، زنان و جوانانی است که ھيچی در بطن خود و لشکر عظيمی از کارگران، روشنفکئانقالب دموکراتيک توده 

 سال حکومت آخوندھائی چون رفسنجانی، برای خواست ھائی چون آزادی و دموکراسی وعدالت اجتماعی و ٣٨در 

  . برابری حقوق، از پای ننشسته اند

ی، فرودگاه و اگر مدرنيته و جامعۀ مدرن که به قول آنھا رفسنجانی منادی اش بود، فقط به جاده و ساختمان و برج ساز

ن دستی و کارت بانکی و اينترنت و به يک کالم تحوالت تکنولوژيک محدود شود، برای بيشتر مدرن ولفياتوبان و ت

شدن بايد به اميرنشين ھائی چون دبی و قطر، و شيخ نشين ھا و سلطان نشين ھائی روکنند که تعداد و ارتفاع برج 

کوردلی از اين بيشتر نمی شود که جنبش .  از ايران بيشتر و بلند تر استنی و اينترنتی شانولفيھايشان و برد خطوط ت

کارگران، زنان، جوانان و روشنفکران را که حاوی مدرن ترين مناسبات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی است 

  .رھا می کنند و به عبای کھنه و پوسيدۀ رفسنجانی و امثال او چنگ می زنند
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