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 روحانی بر صراط راسِت احمدی نژاد
ر مسلم اين که دولت  قد-انباشت سرمايهۀ سلب مالکيت و شيوۀ  ماننِد نحو-صرِف نظر از برخی اختالفات درون طبقاتی

مبسوط ۀ پيش از اين ما، در مقال.  اصلِی اقتصادی و سياسی به ھم مانسته اندۀھای جمھوری اسالمی در دو عرص

ھمچنين در مقاالت ديگر نشان . نسبت مندی ھای دولت دوران جنگ با بازار را بررسيديم" اقتصاد بازاری موسوی"

به ترتيب قد " عدالت پرور"و " دموکراتيزاسيوِن روال کار ھانتينگتونی"؛ "سازندگی"داديم که دولت ھای موسوم به 

 با توجه به برخی توھم اينک مايليم. نئوليبرالِی تعديل ساختاری اشتراک نظر و عمل دارندۀ گونه در محوِر برنامچ

يست و تفاوت، تنھا در ی که از تفاوت دولت روحانی و احمدی نژاد سخن می گويند، نشان دھيم که اختالفی نئپراکنی ھا

 .خصوص سبک و سياق انباشت و نوِع زدن تو سِر مردم است

 اگر دريابيم که چند ماه پيش از انتخابات يازدھم کشتی بان را الجرم سياستی دگر آمده است و اگر ؛سياست خارجی. يکم

انتخابات يازدھم دقيق شويم و به در متن مناظرات ) مشاور ارشد بين المللی رھبر(اندکی در مواضِع علی اکبر واليتی 

 رفسنجانی سر –واليتی ۀ  جليلی توجه کنيم و از مناسبات حسن–انتقادات ِ ايشان نسبت به سياست ھای احمدی نژاد 

روحانی به راه افتاده ۀ می و سياست خارجی تسليم طلبانوھای ات" پيروزی"دربياوريم آن گاه تمام پروپاگاندی که برای 

الدين ءگيری عال از اين موضعمن فعالً . رنگ خواھد باخت" دکتر ظريف قھرمان" شد و پرچم است مھمل خواھد

) ١٣٩٣ ]ثور[بھشت اردي١٧ ی م٧ۀ رخؤ مۀس کميسيون خارجی مجلس شورای اسالمی  پس از جلسئير(بروجردی 

ديگر خم می ۀ ند نکتو به چ" د مطلق رھبر انجام می شودئيأمی دولت روحانی با توسياست ھای ات"می گذرم که گفت 

بودن تحريم ھا که بگذريم و اين نکته را ھم لحاظ " کاغذ پاره"از ارجوزه ھای توخالی احمدی نژاد در خصوص . شوم

ھا به ثروت ھای " دور زدن تحريم " چرب و شيرين ۀ کنيم که بسياری از افراد و گروه ھای حکومتی از کنار سفر

سياستی شکست خورده .  ممکن نبودچنان سياستی برای حاکميت عمالً ۀ ت که ادامميلياردی دست يافتند، واقعيت اين اس

در جريان انتخابات يازدھم اقبال نسبی .  پايداری دنبال شودۀر ريل آن نمی توانست از سوی نمايندگان سپاه و جبھييکه تغ

 اقبالی که در غياب يک آلترناتيو - نیمردم به ستوه آمده از فقر و استبداد به جرياِن رفسنجانی، خاتمی، روحاۀ و شکنند

 از سوی حاکميت نيز به رسميت شناخته شد تا برای مدتی بن بست - دست می يازدیاچپ و مترقی به ھر طناب پوسيده 

بديھی نيز می گذرم که سياست خارجی جمھوری اسالمی ۀ از اين مقول. پيوند بخورد" اميد و اعتدال"حاکم به کورسوی 

 برای اين که اصالً "! نظام"  می گويند  دولت ندارد و توسط مرجعی اتخاذ می شود که به آن اصطالحاً ارتباط زيادی با

ی اعتماد أبه عرضم برسيد و دست از مصدق سازی ظريف برداريد يک توک پا به نطق ايشان در جرياِن اخِذ ر

  .بگذاريد
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از سوی ديگر .  نداردئیھسته ۀ که نقشی در پروندمضاف به اين که ھمه می دانند و احمدی نژاد نيز بارھا گفته بود 

تحريم ھا در يکی دو سال آخر صدای احمدی نژاد را ھم در آورده بود و زمانی که او تمام کاسه کوزه ۀ فشار داغون کنند

از . متھم می کردند"  مديريتءسو"ھا را سر تحريم می شکست ھمين اصالح طلبان و منتقدان اصول گرا او را به 

.  امير احمدی عبور می کنم- ئیای و تحکيم پايه ھای البِی موسوم به نياک از طريق مشا. اس. احمدی نژاد به يوعشق 

به ھر حال و بدون اين که بخواھم نقش دولت را در ساز و کارھای اقتصادی سياسی حاکم به ھيچ تقليل دھم بايد به اين 

ندازين و يدولت کنونی تمام مشکالت مردم را به گردن قبلی بۀ برای تبرئ: مقوله اشاره کنم که اين يک ترفند است

  !ھم دِم دست است" جھان خوار"ی امريکا.  فرار کنيدئیخودتون از پاسخ گو

تصميم گرفتند که روند معکوس سازی آب و برق و " ھمه با ھم"ايران ۀ ت حاکمأ از زمانی که ھي؛تعديل ساختاری. دوم

را با شتاب و تحت امِر برتون وودز به سوی يک بازار آزاد " رايگان" انرژِی نان و آموزش و بھداشت و درمان و

 فريدمنی به فرجام برسانند و با دستان نامرئی بازار آزاد عزيز و مقدس اين دنيا و آن دنيای مردم را آباد -شيک ھايکی

ھيچ يک از اين .  بوده استحاکمۀ مجريه  و ابزار سرکوب و مجری سياست ھای طبقۀ س قوأشش دولت در ر.... کنند

! شيب محترم. بحث ھا حول و حوش شيب است. ترين اختالفی نداشته اندايران کمدولت ھا در نئوليبراليزاسيون اقتصاد 

احمدی نژاد برای فرستادن مردم زحمت کش به بھشت چپاول سرمايه عجله داشت و ھول ھولکی عمل می کرد اما 

نظريه سازان اتاق ارجمند بازرگانی با تدبير رفتار می کند و ۀ  به توصي-گان  گويا از وحشت شورش گرسن–وحانی ر

کند و زنگ زده سر می بريد ۀ معنای سرراست اين دو تفاوت را می توان چنين فھميد که اولی با دشن! کمی معتدل است

 اگر ھست که البته ھست فقط ئیتفاوت ھا. ھمه اما در خدمت صادقانه به سرمايه و سود و بازار! و دومی با پنبه و خنده

يکی با شعار انکاِر ھولوکاست سرمايه را به اعتصاب و فرار می کشد و دومی با سياست تعامل و ادعای . مديريتی است

ھر دو ۀ ما به ازا و نتيج. بھبود فضای کسب و کار به کنسرن ھا و کارتل ھا و تراست ھا پيشنھاد سکسی ارائه می کند

  ! و فالکت توده ھا نبوده است و نخواھد بود نيزسياست چيزی جز فقر

فالن فعال عزيز کارگری که از فرار سرمايه نگران است و دلش برای تزريق سرمايه به مراکز توليدی غش می رود و 

نقدی مردم و اختصاص آن به کارخانه رونقی در زندگی و معاش او ايجاد خواھد کرد ۀ بر اين توھم است که  حذف ياران

روحانی و وزير کار امنيتی اش به چاه می رود، از تيره روزی ھای کارگران سرمايه ۀ ه بر اين که با طناب پوسيدعالو

  ! و ويتنامی بی خبر استئیشی و فيليپينی و اندونزيايده بنگلۀ زد

د حق دارد که از تدبير و اميۀ البته آقای دکتر ابراھيم يزدی در ايفای رسالت خطير خود داير بر خدمت به دولِت سرماي

  ! خود مردم فرودست را به انصراف از گرفتن چندر غاز يارانه فرا بخواندۀجای گرم ويالی زعفراني

اساسی از سياست و اقتصاد واقعيت اين است که در ساير زمينه ھا نيز روحانی بر ھمان ۀ باری به جز اين دو عرص

  . به چند مورد اشاره خواھم کرداين يادداشتۀ در ادام. صراط راست احمدی نژاد می کوبد

در ) دولت ھای سوسيال دموکراِت موسوم به رفاه(بورژوازی " چپ"  شکی نيست که جناح ؛خصوصی سازی. سوم

متن رقابت با دست آوردھاِی اقتصادِی سوسياليسِم اردوگاھی و زير فشار جنبش کارگری امتيازات مفيدی به مردم تھی 

از اين وضع که بگذريم می توان . ر چند سال اخير يکی پس از ديگری پس گرفته می شودامتيازاتی که د. دست داده اند

گفت در کشورھای فرعی سرمايه داری به يک مفھوم وقتی دولت ، دولت بورژوازی است ديگر فرق چندانی نمی کند 

است که دولت تفاوت زمانی برای مردم زحمت کش معتبر  .که خدمات اجتماعی وعمومی دولتی باشد يا خصوصی

در . به ھمين سادگی. به خدمات اجتماعی اختصاص دھد) سوبسيد( بخشی از ارزش اضافه را به شکل يارانه ۀسرماي

 درصد از سھام ۵١مشھور فقط ۀ در يک نمون.  محشر بوده استايران اما خصوصی سازی و حذف يارانه ھا نيز واقعاً 

آقايان سال ھاست که به ! به مبلغ شش ميليارد ناقابل.  واگذار شده است)وابسته به سپاه(مخابرات به شرکت تعاونی مبين 
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 خصوصی »خسه به ثمن ب« جناب غنی نژاد و اصرار مھندس عباس عبدی صف بسته اند تا صنعت نفت را نيز ۀتوصي

ی  خودی سازی است به مراتب از خصوصی سازی ھای نئوليبرالیااين نوع خصوصی سازی که به واقع گونه ! کنند

اصالح طلب و اصول (از اين ھا گذشته واقعيت اين است که سران دو جناح .  مخرب تر بوده است-  در اروپا مثالً –

کافی است که به خانه ھای محقر چند ميلياردی . ی بی بديل گنج قارون انباشته اندسازی ھااز کنار اين خصوصی ) گرا

درمتن خصوصی سازی ھای وطنی . بنگريد" رم و مشروعمحت"و اتوموبيل ھای پورشه و مازراتی اين بورژوازی 

به اين ! چون خالف منطق سرمايه رقابتی در کار نيست طرف اموال دولتی را مانند حراج شب عيد زمين می زند

" عدالت محور"از خصوصی سازی در دولت ) وزير دائمی نفت(مھندس بيژن نامدار زنگنه ۀ جنتلمن مآبان" انتقاد"

  :ه کنيداحمدی نژاد توج

.... در بخش خصوصی نه آزاد سازی اتفاق افتاد که بگوئيم بخش خصوصی با آزاد سازی اقتصادی شروع می کند" 

 دنبال شنيدم سپاه اخيراً . سپاه می رود و شرکت ھا را می خرد. خصوصی سازی تبديل به يک دولتی سازی جديد شده

 )۵:؛ ص١٣٨٨ ]جوزا[ خرداد۵يه، سه شنبه سرماۀ روزنام(." اين است که يک مشاور بخش خصوصی بخرد

آن يکی می . گی حراج اموال عمومی استبر سر چگوندر واقع و چنان که از فرمايشات جناب زنگنه پيداست دعوا 

مولتی خواست به سود سپاه و نھادھای امنيتی از اموال مردم سلب مالکيت کند و اين يکی می خواھد بريزد تو حساب 

کما اين که ديديم . البته در سرمايه گذاری ھای کالن اين دعوا چندان ملموس نيست. ميلياردرھای فکلی اتاق بازرگانی

روحانی در ھمان نخستين روزھای رياست جمھوری خود و زمانی که به خدمت فرماندھان ارشد سپاه رسيد به وضوح 

از اين تحليل ھا که بگذريم آمار رسمی نشان . ياری دولت بشتابنداز ايشان خواست که در طرح ھای بزرگ اقتصادی به 

 تريليون لایر ١٠٠٠ ارزش اسمی ثروت انتقال يافته به بخش خصوصی نزديک به ١٣٩٠ تا ١٣٧٠می دھد که از سال 

به بخش  شرکت عظيم دولتی ١۴فقط در يک قلم ) ١٣٩٣(مصوب دولت روحانی و مجلس ۀ در بودج. بوده است

 ھزار ميليارد لایر از اموال عمومی توسط ١۵٠ترين مفھوم اين قانون يعنی سرقت کم. گذار شده استخصوصی وا

  !سرمايه داران عزيز

 ظرف چند سال گذشته و به اعتبار رشد و آگاھی افکار عمومی از يک سو و حاد شدن رقابت ھای ؛فساد مالی. چھارم

دسِت کم . ھا رفته است" درون پرده چه فتنه "ديدند که "  خويشتنخود به چشم" جناحی پرده ھای بسياری افتاد و مردم 

گری ھای احمدی نژاد ھمه ازعمق فسادی کم مانند مطلع شده اند که ءاز مناظرات انتخاباتی به اين سو و متعاقب افشا

 نژاد محدود ساده لوحی است اگر کسی اين فسادھا را به دولت احمدی. بوده اند" برادر"يک پای آن دوستان خود آن 

نام آقايان فاضل خداد و رفيق دوست . ر نمی کندييله البته ساختاری است و با آمدن و رفتن اين و آن دولت تغأمس. کند

نام شھرام جزايری . آن دو در دولت سردار دست به جيب مردم بردند. تاريخی مردم ايران بيگانه نيستۀ برای حافظ

بذل و بخشش اين آقا به نمايندگان اصالح .  ديده می شود،زی فروشان می دھند که مردم به سبئیھنوز در روزنانه ھا

 نمادھای فساد مالی در دوران  - اسامی آقايان بابک زنجانی و امير منصور آريا. طلب مجلس ششم اظھر من الشمس است

 يک برھه از قدرت ھر يک از اين افراد نماد . يک سور روی دست آلکاپون زده است-احمدی نژاد" پاک دست"دولت 

چندان که آدمی از جنس من که .  کم و بيش چھارده پانزده صفر داردءهللاحيف و ميل ھا ھم ھمه ماشا. دولتی بوده اند

  .ھمواره در شمردن ارقام درشت اسکناس سياه بخت بوده است حتا قادر به خواندن اين ارقام نيست

 ميدان آمد و در عمل نشان داد  که دستش در جيب ھمان مفسدان احمدی نژاد با شعار افشای اين مفسدان اقتصادی به

ه سخن گفت و حاال ئيقضاۀ  بود که وی از ارسال اسامی اين رانت خواران و بدھکاران به قو٩١اواخر سال . بوده است

يليون در شرايطی که يک فرد معمولی برای گرفتن وام دو سه م. معاون اول روحانی ھمان حرف ھا را تکرار می کند

کل تسھيالت جاری ) ١٣٩٢دی ج ٣٠(تومانی بايد از ھفت خوان رستم بگذرد، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی 
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 نفر اختصاص ٣٠ درصد از معوقات بانکی فقط به ٨٠از اين مبلغ .  ھزار ميليارد لایر بوده است۵٢٣٣و غيرجاری

اين پول ھای " ارجمند" اين سرمايه داران. د لایر بوده است ميليار١٠٠٠ نفر بيش از ۶١يافته است واز اين ميان بدھی 

به اما ناگھان و ) ارگری عزيزقابل توجه آن فعال ک(ناقابل را قرض گرفته اند تا در کارخانه و توليد ايجاد اشتغال کنند 

اگر اين افراد ! آورده اند از دوبی و الرناکا و ونکوور و تورنتو و ميالن و ويال و زمين و بازار سياه  ارز سر در اشتباه

 آن گاه ھر آدم بھره مند از دو دانگ ھوش متوسط حق دارد که - گربه استءهللا که انشا–خود از صاحبان قدرت نباشند 

  پول و اموال مردم با  کدام دشواری مواجه است؟ۀ  زدن تو سر اين افراد و اعاد،بپرسد برای نظامی با اين اقتدار

 ھمين جا بگويم که من اعتقاد زيادی به اصل قرار دادِن توھم و ناآگاھی توده ھای کار و زحمت ؛دستمزد کارگران. پنجم

ی مردم زحمت کش به روحانی را ناشی از ناآگاھی آنان بدانم  أطبقاتی ندارم و بيش از آن که رۀ در ارزيابی از مبارز

ه سبب غيردموکراتيک بودن انتخابات از سوی گمان می زنم که به دليل فقدان آلترناتيو چپ و مترقی از يک سو و ب

باالخره . ديگر ھميشه امثال احمدی نژاد و روحانی می توانند در ھمين حد آرای مردم را به خود اختصاص بدھند

نه را در تھران نمی دھد نيازی ندارد از طريق فالن روزنامه نگار بشنود ا خۀکارگری که دستمزدش کفاف يک ماه اجار

روحانی به ۀ به ھمين شيوه می خواھم استدالل کنم که سه وعد."  سه تا چھار برابر زير خط فقر استدستمزدت"که 

کارگران دامن نزده است که حاال بخواھيم با نامه " توھم " کارگران مبنی بر افزايش دستمزد بر اساس نرخ تورم به 

رفتار دماگوژيک روحانی و وعده ھای کلنگی در . نگاری به وزير و وکيل وعده ھای انتخاباتی آنان را ياد آوری کنيم

فقط می خواھم اضافه کنم که روحانی در تبعيت کامل از منافع بورژوازی ايران در مورد . انتخابات ايران پرسابقه است

ام با اين تفاوت که اولی آمار را مغلوب می کرد و با قلب ارق. دستمزد کارگران ھمان مسير احمدی نژاد را پيموده است

ده بيست در صد زير "دستمزد را منجمد می ساخت اما اين يکی راست راست تو چشم کارگران زل می زند و می گويد 

اين جا ديگر مصاف دو اردوی کار و سرمايه است و گره کور !" ھمينه که ھست زورت می رسه برو بگير. نرخ تورم

  !با نامه نويسی باز نمی شود

ما کم و بيش در متن تعرضات دوستان جنبش سبز به دولت احمدی نژاد اين ۀ  ھم؛الاز سيب زمينی تا سبد کا. ششم

آنان ھمراه با نظريه پردازان نئوليبرال !" يمھنمی خوا! يمھدولت سيب زمينی نمی خوا: " شعار را به ياد می آوريم 

ی مردم فرو أرقيب سياسی راصطالح معتبر پوپوليسم را به حساب دماگوژيسم احمدی نژاد می ريختند و برای تحقير 

به اين . آنان دولت را به صدقه دادن متھم می کردند." ھر چی جواد مواده با احمدی نژاده: "دست را به سخره می گرفتند

اين ھا بخشی از .  ھزار تومانی پخش می کند۵٠که مردم زحمت کش را دنبال ماشين خود می کشد و تراول ھای 

رفاه و کار و . حاال اما ھمان سياست ھا به شکلی ديگر جلوه کرده است. دی نژاد بودانتقادات اصالح طلبان به احم

و جالب ! آن ھم در شنيع ترين شکِل ممکن توزيع. مسکن و بھداشت و درمان و تغذيه جای خود را به سبد کاال داده است

. ه عملکرد سياه دولت ھستند سھل است با انواع شگردھا در صدد توجي،روز در نمی آيداين که صدای معترضان دي

. کش ھميشه ابزاری برای رقابت ھای جناحی و سياسی بوده است معاش مردم زحمتاساساً : له به سادگی اين استأمس

اصالح طلبان دولت رفسنجانی را به بی توجھی نسبت به معاش مردم متھم می کردند و چون خود به قدرت رسيدند 

احمدی نژاد با شعار عدالت اقتصادی آمد و بيش از چھل .  زحمتکشان را در آوردندسراغ پوپر و فوکوياما رفتند و دخل

جماعت اعتدال و تدبير با نقد ھمين فقر و فالکت تشريف فرما شدند و حاال . ميليون مردم کارگر را به زير خط فقر کشيد

.  درصد باال می برند٢۵ا شصت ھفتاد در صد می گذارند رو بھای انرژی و دست مزد ر. بر ھمان سياق می روند

  !درواقع نان و آزادی مردم شده ابزاری برای گرو کشی ھای جناحی

 ترين موازين حقوق شھروندی در ئیمن البته در مورد بس آمد تعرض به آزادی ھای فردی و اجتماعی، نقض ابتدا

وسيقی و کذا، سانسور مطبوعات کوچه و خيابان، فشار روز افزون بر جوانان به بھانه ھای مختلف از جمله پوشش و م
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افزايش بس آمد اين ھا سکوت می کنم و قضاوت را به ..... و کتاب، تھديد فعاالن کارگری، يورش به زندانيان، اعدام و

دست به " دست آوردھا"مردمی وا می نھم که به صورت کنکرت گرفتار استبداد و فقر ھستند و ھمه روزه با اين 

  .گريبانند

 از جمله اصالح طلبان و ملی مذھبی ھا و طيف ھای مختلف شبه -برخی. لبته يک نکته بسيار جالب استدر اين ميان ا

تعرض ھا و تطاول ھای دولت تدبير و اميد به يک کشف جديد نائل ۀ  برای ماست مالی کردن ھم-اپوزيسيون و غيره

دولت روحانی از ۀ مفری است برای تبرئ" راست افراطی"در واقع اسم رمز !" کار، کاِر راست افراطی است."آمده اند

زمان حاکميت اصالح طلبان بر دولت . ما با اين ادبيات فرافکنانه آشنائيم. فجايعی که بر مردم زحمت کش می رودۀ ھم

 نويسنده و شاعر را دستگير می کردند و دو سه روز بعد جسد درھم ،و مجلس و شورای شھر تھران روز روشن

باالخره ما نفھميديم که ". عناصر خود سر"ان ھای ورامين پرتاب می انداختند آن گاه می گفتند شکسته اش را به بياب

 خوب خوب در خصوص مجريه حرف ھای نسبتاً ۀ گونه می شود که رئيس قوين ماجراھا ايستاده است و چدولت کجای ا

! را به خاطر چھار تا تار مو می درندآزادی ھای فردی می زند اما فی المثل در نمايشگاه کتاب گريبان دختر بچه ھا 

ول ؤدولت را غير مس" راست افراطی"نبايد اجازه داد با تحليل ھای سطحی و گرفتن تمام انگشت ھای اتھام به سوی 

  . در مقابل اين ترفند بايد ايستاد. جلوه دھند و از اقدامات ضددموکراتيک تبرئه کنند

 !بعد از تحرير

  !ر داريد حاال می توانيم دست در دست ھم چپقی چاق کنيم و از چه بايد کرد حرف بزنيماگر در اين موارد اتفاق نظ
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