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 !از اصالحات سياسی تا انقالب کلنگی
 و پاسخی ھم به آقای اکبر گنجی

 

اضالع . وران ديگری از سپھر اجتماعی ايران شده استوارد د" تدبير و اميد"جنبش اصالحات سياسی با عروج دولت 

 :اين جريان از چند زاويه قابل بازيافت است

در دستگاه " دموکراسی روال کاری" در سطح بين المللی و به لحاظ سياسی اين جنبش پايه ھای نظری خود را از .اول

رھبران اين جنبش به روال دموکراسی تئوريک ھانتينگتون کسب کرده است به گواھی فاکت ھای بی شمار اقتدای 

من در مجلد اول از سه گانه . دانشگاه ھاروارد امری بی تخفيف است" اولين"ِخواھی فرموله شده در مرکز مطالعات 

ن کرده ييمبانی اين دموکراسی ارتجاعی را تب)  انتشارات نگاهۀسسؤفکر دموکراسی سياسی، م(ھای دموکراسی پژوھی 

 ئیکه حتا انتخابات پارلمانی و رياست جمھوری اين مدل دموکراسی ده ھا بار از دموکراسی بورژواام و نشان داده ام 

دموکراسی اجتماعی است در مقابل جنبش ۀ شناخته شدۀ ی عمومی و برابر يک پايأاگر حق ر! غرب نيز خوارتر است

ۀ  و دوگان١٣٨۴ح در انتخابات رھبران اين جنبش به وضو. گی دفاع کرده استدموکراسی نخباصالحات سياسی از 

ی به کانديدای دانشگاھی ما مساوی ده پونزده  أھر ر" سياه بر سفيد گفتند و نوشتند که "  احمدی نژاد-معين ، رفسنجانی"

ھمواره فضای سياسی و اداری کشور را ميان دويست سيصد نفر " ايران برای ايرانيان"ژی يدر واقع سترات." ی استأر

به ترکيب دولت روحانی . جبھه مشارکت و کارگزاران و خط امام و مجمع روحانيون تقسيم کرده استۀ از اعضای نخب

  ! ن نگاه کنيد تا با يک قياس اجمالی با ترکيب دولت ھای رفسنجانی و خاتمی به عرض من برسيدئياز باال تا پا

 فريدمن اخذ –ظريه پردازی ھای ھايک به لحاظ اقتصادی و در سطح بين المللی اين جنبش تمام اعتبار خود را از ن

ھدف اين جنبش پاسخ کاپيتاليستی به بحران اقتصاد سياسی ايران به شيوه باز انباشت سرمايه در مسير ادغام . کرده است

مبدا تاريخی اين جنبش در جھان معاصر به کودتای شيلی باز می گردد و الگوھای ! مجدد در سرمايه داری غرب است

آن بعد از فروپاشی شوروی و شکست مائوئيسم از يک سو ريشه در تاچريسم ريگانيسم دارد  و از سوی شناخته شده ی 

شکست الگوی سرمايه داری دولتی، پايان . ديگر نيم نگاھی نيز به اصالحات يلتسينی و دنگ شيائوپينگی دوخته است

ه اين اعتبار ريشه ی تاريخی جنبش اصالحات ب!  اقتصادی با تقديس بازار آزادئیدوران دولت دخالت گر و آغاز شکوفا

  ! رديابی کرد) ١٣۶٨( بل که بايد با شروع دولت رفسنجانی ٧۶سياسی را نه در دوم خرداد 

استاد "آن چه که سال ھاست از زبان . از نظر فلسفی و معرفت شناختی اين جنبش حرف زيادی برای گفتن نداشته است

به ۀ بازسازی می کند نسخ" حق"به " تکليف"شود و خود را در قالب گذار از جناب دکتر سروش بازيافت می " محترم
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کوشيده است با چاشنی ھرمنوتيسم " فيلسوف ارجمند"نی است که اين ئيآيت هللا نا" تنزيه المله و تنبيه االمه"روز شده 

  !  گادامر و ناخنک زدن به حامد ابوزيد بازتوليد کند–زيمل 

 راھکار گذار مسالمت آميز و تساھل و تسامح و پرھيز از خشونت در واقع بيش از آن که فرھنگی؛ تکيه بهۀ در عرص

سياسی ۀ يک تفکر روش مند و متکی به چارچوب ھای شناخته شده و ريشه دار باشد به تسويه حساب با يک برھ

 وزارت اطالعات به رھبران اين جنبش که از بنيان گزاران! نوعی توبه نامه نويسی خجوالنه. مشخص باز می گردد

 از کردستان و ترکمن صحرا تا قلع و قمع سازمان ھای –شصت ۀ شمار می روند و در سرکوب ھای خشن و خونين دھ

 دخالت مستقيم داشته اند، بدون نقد آن دوران سياه و تباه، حاال نه فقط منتقد خشونت و طرف دار تساھل و –سياسی 

  !متھم می کنند" انقالب کلنگی"ه خصوص سوسياليست ھا را به خشونت و مدارا شده اند بل که مخالفان خود و ب

لفه ؤھر يک از اين م. جالب اشاره می کنمۀ  برای اين که متن ما از حالت خطی و مستقيم خارج شود به چند پروس.دوم

 و بی ءابتدا .دپيش گفته و به دور از سطحی نگری ژورناليسم رايج ارزيابی کرۀ ھا را می توان در قالب چھار عرص

ر انسان ھا و سازمان ھا رو به جلو و در راستای دفاع از مردم زحمتکش امری ستودنی ييمجامله بگويم که ھر گونه تغ

مارکس چيزی برای اضافه ۀ ساده و فشردۀ ر نظری افراد من عالوه بر اين آموزييدر مورد تغ. و قابل حمايت است

انه شده شبيه متفکری است که از ذات طبيعی خود  بيگانه شده است در نتيجه انسانی که از خويش بيگ"کردن ندارم که 

ر نظری اصالح طلبان از تيپ ھای ييموضوع تغ". او صور ثابتی ھستند که خارج از طبيعت انسان النه کرده اندۀ انديش

  .پادگانی به فعاالن مدنی ضد خشونت را در اين قالب بايد نگريست و توضيح داد

ح طلبان از زدن پونز به پيشانی زنان بی حجاب تا راه اندازی کمپين آزادی ھای يواشکی جلو رفته اين که اصال

 امريکائیپوستين دموکراسی " ِجاسوسی شيطان بزرگۀ الن"اين که با ندامت آشکار در خصوص صعود از ديوار ....اند

داری و فرمانداری ليسی امنيتی و استانوپاين که از بنيان گزاری وزارت اطالعات و روی کردھای .....پوشيده اند

کردھای اين که از روي.... يافته اندءنظامی امنيتی به مقام شاخص استادی دانشگاه و روزنامه نگار و جامعه شناس ارتقا

اين که از .....شصت به فعال مدنی و دموکراسی خواه و مبارز ضد خشونت شيفت کرده اندۀ به غايت خشن و خونين دھ

اين که ريش ھای خود را سه تيغه ....باز پوپر تشريف برده و به خواستگاری ھانا آرنت رفته اندۀ  ھابز به جامعلوياتان

اين که ....سپا سوار مازراتی و المبورگينی می شوند کرده و يک پای ثابت بازارھای بورس شده اند و به جای موتور و

ھا می تواند " اين که"از اين قبيل ....  ھاول و والسا ھستند  و برندگان خوشبخت نوبل صلح و ھريتاژ و کيتو و واسالو

نگفته پيداست که در شرايط حاضر و به خصوص بعد از خيزش جنبش . و بايد در جای خود نقد و ارزيابی شود

نظری و ۀ اين افراد بلکه ورود به مبارزۀ مبرم سوسياليست ھا نه تمرکز بر افشاگری سابقۀ اصالحات سياسی وظيف

  .سازمان يابی طبقاتی عليه ايشان است

مشارکت و امثالھم بايد با تالش برای ۀ سوسياليستی پاسخ گيرد، مبارزه با جبھۀ مدنی و باز پوپری بايد با جامعۀ  جامع

کارگر بايد با سازمان يابی تشکل ھای مستقل کارگری ۀ تحزب کارگران جواب داده شود و توطئه ھای ضد کارگری خان

  .تالفی شود

امنيتی خود ۀ ی اعتماد در مجلس شورای اسالمی به سابقأرۀ  وقتی که آقای دکتر علی ربيعی روز روشن و در جلس

در .  نباشد باری وقت تلف کردن استئیافتخار می کند، نوشتن مقاالت طوالنی در افشای اين سابقه اگر خود نما

شصت بھتر است که ۀ ين بود که به جای ورود به  وقايع دھکيد نگارنده بر اأماجرای کانديداتوری مھندس موسوی تمام ت

به خصوص که ھم موسوی و ھم . و راست وی در برابر نقد برنامه ھای او قرار گيرند" چپ"موسوی و کل کمپين 

ايران "اگر دادگاه ھای صوری و جنجالی مانند . مزبور را تکذيب می کردندۀ ھوادارانش دخالت او در جنايات دھ

عالوه بر اين ھا اتھام جنايت به افراد . ثر واقع شوندؤ برده است اين افشاگری ھا نيز می توانند مئیراه به جا" تريبونال



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 متھم پيش گيری کند که در دادگاه بی طرف ئیثر واقع شود و از مظلوم نماؤحقيقی از سوی اپوزيسيون وقتی می تواند م

 منتخب و مردمی طراحی شود و مھم تر اين که حکم آن ئیمنتخب از سوی نھادھای قضاۀ ت منصفأو متشکل از ھي

ليسی و جنايت عليه ووگرنه در فضای مجازی ھمه روزه و ھمه عليه ھم اتھام رفتار پ.  داشته باشدئیضمانت اجرا

 اخير ئی بند از مظلوم نمااين نکته را گفتم تا ضمن پاسخ به يک. بشريت می پراکنند بی آن که ره به کوره دھی ببرند

  .ديگر را ھم گفته باشمۀ آقای اکبر گنجی چند نکت

 و افول ھژمونی ٢٠٠٧ در منطقه و متعاقب بحران عميق امريکائی ھمه می دانند که بعد از شکست نئوکان ھای .سوم

در ارتباط . ده استر کريي اياالت متحده نيز تغئی و عروج حزب دموکرات سياست ھای منطقه امريکانظامی و سياسی 

روی کرده اند که بارزترين نماد آن را " اصالح رفتارھا" به سياست " ر رژيم ييتغ" ھا از امريکائیبا حاکميت ايران 

 سال ھاست که امريکااز سوی ديگر اپوزيسيون مطلوب .  می توان نشان دادئیھسته ۀ  بر سر پروندمذاکرهدر تعامل و 

ر کرده ييتغ" دموکراسی خواه و ليبرال"و البته " اپوزيسيون اصالح طلب"انداز به از جريان ھای سلطنت طلب و بر

در آمده و با عروج دولت روحانی وارد دوران تازه ه ای ر به خصوص بعد از خيزش سبز به شکل گسترديياين تغ. است

 به اپوزيسيون امريکااروپا و ورود ھزاران خود تبعيدی موسوم به روزنامه نگار و فعال مدنی و غيره به .  شده استیا

فعاالن اين طيف که در . برتر مثل روز روشن استۀ ثير اين امر در رسانأت. خارج از کشور شکل ديگری ھم داده است

اصلی چادر شبانه روزی زده ۀ اتاق ھای رسانۀ داخل ھمه رسانه ھای مکتوب  را قبضه کرده اند در خارج نيز در ھم

در ھر حال افراد و . ن آن باشدييی نيست که انسان، از آن جا بخورد و نيازمند تحليل و تباين امر موضوع عجيب! اند

سازمان ھا و دولت ھا بر اساس منافع طبقاتی و شخصی خود عمل می کنند و اگر کسی اين را نفھميده باشد به قول لنين 

م و نيمه حاکمی وجود دارد که می باالخره اگر در داخل جريان حاک. ھميشه در سياست قربانی سفاھت خويش است

خواھد سرمايه داری ايران را در سرمايه داری غرب ادغام کند چرا غرب نبايد رسانه اش را در خدمت مبلغان آن قرار 

له اين ھم نيست که با وجود آن ژست پر طمطراق دموکراسی خواھی چرا أمس. له اين نيستأدھد؟ بله؟ در نتيجه مس

ای ميل طوالنی و کشاف " غير مترقبه"ش يک ميزگرد بحث و مناظره بالفاصله در يک اقدام برتر متعاقب پخۀ رسان

آقای گنجی را با سوز و گداز می خواند و ضمن طلب مغفرت و آمرزش از اين فعال مدنی و ضد خشونت فلم اصلی 

  .له اما در نکات مطروحه در آن نامه استأمس. مناظره را ھم سانسور می کند

 به دست گرفتند و ناله سر دادند که ئیگداۀ انتخابات دولت يازدھم کاسۀ  ھم نوشته بودم که خيلی ھا در آستانً قبال.چھارم

زالوکزامبورگ واز آن آقايان اقتصاد خوانده و مبلغ ر!" ی بدھيدأبله اگر می خواھيد ايران سوريه نشود به روحانی ر" 

" راديکال"اين که جريان ! محترم نامه به بی بی سی فارسیۀ سندو مروجين مارکوزه و ھورکھايمر گرفته تا طيف نوي

ًمشارکت مثالۀ جنبش اصالحات سياسی از جبھ روحانی " اعتدال و توسعه " سوسيال دموکرات به جريان دست راستی ِ

رای اينان حيات خود را با حاکميت گره زده و تعريف کرده اند و ھر که ب. نوبخت سقوط کرده است چيز عجيبی نيست

له اين است که أمس. له اين ھم نيستأدر نتيجه مس. بگشايد بی درنگ لبيک می گويند" اميد و تدبير" از یاشان روزنه 

 شدن ايران را به گردن اپوزيسيون چپ انقالبی می اندازد و ضمن انتساب خشونت ئیجناب گنجی گناه احتمالی سوريه 

 به ياد داريد ًحتما. درست مانند استادش جناب دکتر احسان نراقی. به چپ به يک معرکه گيری تمام عيار دست می زند

که آقای نراقی نيز ظھور طالبان و جنگ داخلی افغانستان را به کمونيست ھای روسی و کودتای تره کی نسبت داد و از 

ر و در شرايطی ضالبته در حال حا.  و متحدانش در شکل بندی القاعده برخاستامريکانقش مستقيم  بيخ و بن به انکار

ن نياز از دخالت دولت متبوعش در ايجاد داعش و امثال آن طفره نمی رود و ارتش آزاد سوريه به که حتا خانم کلينت

وضوح از سوی سرمايه داری غرب حمايت می شود انتساب وقوع جنگ و خشونت در افغانستان و سوريه و يمن و 

بازان و چشم بندان سياسی ھم نيست تا چه رسيد به آقای نراقی و  و عراق به سوسياليست ھا در توان شعبده اليبي
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اخير در عراق و سوريه غايب ۀ قتل عام حافظ اسد و صدام حسين در پنج دھۀ بدبختانه کمونيست ھا به واسط! شاگردش 

 انقالبيون نيندازيد  را به گردنامريکاجنايات سر راست دوستان و حاميان خود در اتاق فکرھای . ا در ليبيًايضا. بوده اند

  ً!لطفا

مدنی مفتخر به ۀ و طرفدار سينه چاک دموکراسی و مبارز" خشونت"ۀ  آقای اکبر گنجی اين منتقد عنان گسيخت.پنجم

اين ماجرا را بر رسيده ام و فی " سبز نئوکان"ۀ من چند سال پيش در مقال. ری کيتو استالنيم ميليون دۀ کسب جايز

اين خشونت ھا و ۀ ما به منظور استحضار حضار محترم فقط ھمين قدر يادآور می شوم ھما. الجمله از آن می گذرم 

  .کيتو عملياتی شدۀ شوک درمانی استاد و صاحب امتياز جايزۀ جنايات در جھان ما وقتی کليد خورد که نظري

شده ايد، فرض کنيم فرض کنيم شما از مادر گرامی نيز با دعا و ورد خشونت ستيزی متولد ! دوست عزيز آقای گنجی

مدنی و مسالمت آميز بريده اند اما فکر نمی کنيد در روزگاری که مردم بابت ھر نون ۀ که ناف شما را ھم با مبارز

 آن –بربری ھزار تومان پول می دھند و به اين راحتی کاله سرشان نمی رود، نمک گير ميلتون فريدمن جنايتکار شدن 

  ست خشونت ستيزی در تضاد است؟ با ژ- رالھم در حد نيم ميليون د

 افاضات دوست و ھمرزم ۀدر مورد انقالب، آن ھم از نوع کلنگی آن در سلسله مقاالت نقد انقالب بھمن  و البته در حاشي

  .جناب گنجی يعنی عباس عبدی  نکاتی گفته ام و حوصله ورود مجدد به آن را ندارم

***  

ه ردم ايران جنبش اصالحات سياسی برھه به برھه بيش از گذشته ببه موازات راديکاليزه شدن مطالبات اجتماعی م

 تمام قد زير ٨۴تن رفسنجانی کرده بودند در سال " عاليجناب سرخپوش"روز عبای اين جماعت که دي. راست می چرخد

وسوی گرايش مۀ  به زائد٨٨اين جريان که موسوی را محافظه کار و دولت گرا می دانستند در سال . ھمان عبا رفتند

صف بسته بودند ) روحانی(حانيت مبارز و يک عضو مشھور آن اين جنبش که بارھا در برابر مجمع رو. تبديل شدند

شک نکنيد که در انتخابات آتی جنبش اصالحات سياسی را در کنار جريان . حاال ريزه خوار دولت تدبير و اميد شده اند

نه مگر ھر چه باشد راست ميانه از راست افراطی بھتر ! ديد باھنر خواھيد -محافظه کار ميانه و طيف الريجانی

  .....است

  !بعد از تحرير

مشابه ۀ استاد ديگر آقای گنجی يعنی جناب دکتر مھاجرانی که به تئوريسين تسامح و تساھل مشھور ھستند در يک برنام

ست ھا کردند بل که با آن خنده شصت را متوجه کمونيۀ برتر نه فقط گناه اصلی خشونت ھای دھۀ آن ھم در ھمان رسان

بر و انقالب چين ھم شدند و برای کمونيست ھای کشته شده در دوران ستالين  وخود وارد نقد انقالب اکتۀ ھای موزيان

فاتحه خواندند و دوران تباه خمرھا را به رخ کشيدند و اين که کمونيست ھا خودشان پرچمدار کمونيست کشی و دگر 

برتر نمی دانم جنگ ھای اسالمی تاريخ خودمان اعم از ۀ با استدالل اين برادر لميده در رسان. انديش کشی بوده اند

جنگ ھای کنونی فرق اسالمی در منطقه . قرمطی کشی و شيعه کشی و سنی کشی و بابی کشی را چه گونه توجيه کنيم

  !    جای خود-آزاد از بوکو حرام و الشباب و النصره و شاخه ھای مختلف القاعده تا داعشو ارتش –

   خرداد ٣٠. کرج. محمد قراگوزلو

   

  

  

 

 


