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 تاريخی ما و رفسنجانی آنانۀ حافظ
 درآمد

برادران ۀ  جرگئیشباھت به لواز يک سو بی .  در ايران رسم غريبی است- از اين به بعد ھمه جا در گيومه–" انتخابات"

. ، پارلمانتاريستی نيز مانسته نيستئیو خواھران افغانی نيست و از سوی ديگر به منطق حاکم بر دموکراسی ھای بورژوا

برگزار " مردم ساالری دينیۀ دموکراسی به شيو"صنعتی و مدرن نيز می توانۀ چندان که می توان گفت در يک جامع

   : از ھمين قلم و تحت ھمين عنوان در اين لينکیايد به مقاله در اين زمينه بنگر. کرد
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 توحيدی حذف می ۀ سود اقتصاددان بی طبقجالل الدين فارسی او را به" فارسیِ "در چنين انتخاباتی است که ھويت غير 

فقط در چنين انتخاباتی است که رفسنجانی مدعی می شود به نوه اش گفته از نردبان باال نرو و از بچه شنيده که می  .کند

بعد از انتخابات ششم رياست ۀ رانی ھاشمی در اولين نماز جمعاشاره به سخن( .ی می دھدأرود به عبدهللا جاسبی ر

فقط در چنين انتخاباتی است که وزيراسبق علوم پس از !)  و کنايه به عبدهللا جاسبیءو توجيه کاھش شديد آراجمھوری 

گيرپاژ در فيلترينگ شورای نگھبان و دوپينگ از پله کان حکم حکومتی و کسب يکی ، دو سه ميليون از آرای 

ی دکتر أھر ر" ين اظھار فضل وا می دارد که پروفسورھا و آکادميسين ھا ؛ عباس عبدِی خصوصی ساِز فاضل را به ا

البته ھمان " بی سوادان"منظور حضرت مھندس از " .ِی بی سوادان می ارزيدأگی به ده ھا ردليل خاستگاه نخبمعين به 

خاباتی است که يکی از فقط در چنين انت. ی شان نيز مانند نيروی کارشان مفت استأکارگران و زحمتکشان است که ر

و رئيس اولين و .... شده است" يک چرت خواب بامدادی  "می تواند مدعی شود که مغلوب) کروبیمھدی  (شيوخ قوم

نظر ۀ فقط در چنين انتخاباتی است که خالف ھم! دومين مجلس قانون گذاری اسالمی شکايت شکستن قانون نزد خدا برد

ترين شانس انتخاب شدن که کم) ١٣٨٨/ ١٣٨۴ -احمدی نژاد (سنجی ھای مراکز رسمی؛ فردی پيروز ميدان می شود

لفه ربطی ؤاين م. پيش بينی ناپذير بودن آن است) بعد از دولت ششم رفسنجانی(گِی ديگر انتخابات ايران ويژ. داشته است

ما مورد ۀ ندارد و بيش از ھمه بايد در متن تضادھای طبقاتی و سياسِی جاری در ذيل جامع"  دموکراتيک"به خصلت ھای 

محمد خاتمی از يک سو به مفھوم پاسخ تلويحی ۀ  که گزينش گزين٧۶چنان که فی المثل در دوم خرداد .  قرار گيردارزيابی

بود و از سوی ديگرانباشت و تراکم مطالبات اجتماعی ) ناطق نوری(منفی اکثريت توده ھا به نامزد مورد نظر نظام حاکم 
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 سرمايه و تشتت طبقه را نمايندگی می کرد به – ميان اردوی کار ءوامردم در غياب آلترناتيو ھای مترقی؛ فقدان توازن ق

دموکراتيزاسيونِ  روال کاِر ھانتينگتونی به ۀ  و بن بست پروژ١٣٨۴عروج جنبش اجتماعی دوم خرداد انجاميد و در سال 

. ی به سپاھيان مشارکت–از بوروکرات ھا و تکنوکرات ھای کارگزارانی . دئير شيفت دربورژوازی حاکم گرايييک تغ

 با وجود مقاومت و اعتراض خيابانِی مردم و عدم استقبال از کانديداِی نزديک به نظام به ٨٨ھمين روند در انتخابات 

در ھر صورت انتخابات در ايران با آن چه که در کشورھای اصلی سرمايه داری جريان . ريزشی جديد در حاکميت رسيد

مشھور شده و به وضوح از " مھندسی" چه که در ترمينولوژِی انتخاباتی ايران به آن .دارد تا حدود زيادی متفاوت است

 ارزيابی انتخابات ايران است که بايد از ئینوعی رانش در نتايج صندوق ھا حکايت می کند يکی از بستر ھای حاشيه 

 ھم برای ٨٨انتخابات ۀ  به نتيجئیتوده ۀ بودن اعتراضات گسترد" غير منتظره. "جھات مختلف تجزيه و تحليل شود

حاکميت و جناح ھای مختلف آن و ھم برای طيف ھای چپ و راست اپوزيسيون و برخورد انفعالی به آن حوادث از نکات 

گِی دخالت گری  ابعاد گوناگون برخورد و چگون و]دلو[ تا بھمن ماه٨٨چيستِی ماھيت حوادث خرداد . مل استأقابل ت

در شرايط کنونی . نوز در ميان نيروھای چپ موضوع يک جدل تمام عيار استسياليست ھا به آن اعتراضات ھسو

که به شکاف –تعميق بحران اقتصادی  . ايستاده اند٨٨ايران از ھر لحاظ در وضعی متفاوت با خرداد ۀ حاکميت و جامع

 فقر و فالکت روز  بحران مشروعيت؛ گسترش نارضايتی ھا در کنار– ھا دامن زده است ئیبيشتر در سياست گزاری باال

ضعف جنبش . ه ھای مختلف در سپھِر اجتماعی ايران را متصور کرده استامکان بروز صف بندی ھا و جلوافزون 

 که با وجود اتحاد ھای موسمی و انشعاب ھای فصلی از –چپ " متشکل "کارگری؛ وخامت روزگاِر نيروھای سياسی 

 با پيروزِی ئیچنين سناريو.  ناريوی سياه ديگر را ممکن کرده است تا حدود زيادی تحقق  يک س-ھميشه بد حال تر است

نامحتمل دولت ۀ ھر يک از جنا ح ھا اعم از اصالح طلبان به رھبری رفسنجانی، نظاميان در قالب قاليباف يا جليلی و ادام

موضع بی اعتبار  که خود را در متن –پاسيفيسم اپوزيسيون .  شدن کشور در نوسان خواھد بود»سوری«کنونی وحتا 

  . اين نوسان را نامفھوم تر کرده است-تحريم نشان می دھد

  . باری در اين بخش از مقاله با فرض اين که پيروز انتخابات آينده رفسنجانی خواھد بود به چند نکته اشاره خواھيم کرد

  

  دولت عقل و تدبير

رات و اريستوکرات تاريخ منقضی ايران برای يک بورژوازی چاق و چله ؛ بوروکرات؛ تکنوکۀ رفسنجانی درمقام نمايند

رفسنجانی که شرط نامزدی اش را موافقت رھبری اعالم کرده بود به  .ديگر وارد ميدان شده است" عبور از بحران"

رراست پيش شرط معنای س. مشاورانش به طور قطع روی پيروزی قاطع خود حساب کرده استۀ ھمراه تيم گسترد

گی تمام  سال٨٠آيت هللا در . تفاوت اوستپذيرش و تمکين نظام به راه کارھای م) افقت رھبریمو(مشارکت رفسنجانی 

می را به  گان مجلس اسال تا تھديدات نظاميان و نمايند–) کيھان(رسمی حاکميت ۀ  ازتعرض چکشِی روزنام–مالمت ھا 

. حاکميت و دولت کنونی شرط بسته استگی خود را روی نارضايتِی شديد مردم از ر قيمتی خريده است و تمام نقدينھ

سالح اصلی او با گلنگدِن عقالنيت ماکس وبری تئوريسين ھای جريان اصالح طلبی حکومتی و سکوالر مدرن روغن 

گان و بوروکرات ھای تحريمی؛ باند کنسرواتيست ھای احمدی نژاد را قلع و تدبير نخبۀ پوسيدۀ خورده و قرار است با ماش

مجال بالندگی دھد و مسير حضور نمايندگان منشويکی و جمھوری خواھی رنگين کمانی را "  راسیدموک" قمع کند به

چنين  .به اميد گذار مسالمت آميز از دولت اقتدار گرا به دولت کرنسکی و سرمايه داری تعديل شده و شاد... فراھم سازد

است، فيصله دھد و روزنه ھای در حال گشاد  شروع شده ٨۴دولتی قرار است به زد و خوردھای جديدی که از سوم تير 
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سيبل ۀ در اين ميدان تير برنوی عقل و تدبير رفسنجانی روی سه نقط. شدن و غرق کردن کشتی نظام را ترميم کند

  :مشخص تنظيم شده است

  .موقعيت باند احمدی نژاد در متن نظام حاکمۀ تضعيف کم سابق: الف

  می و استفاده از وضعيت ممتاز و پروغربی جريان خودحاکميت در بحران اتۀ بن بست دو سوي: ب

  :جديد برنامه ريخته استۀ رفسنجانی البد برای باالنس کردن دو خاکريز و ايجاد جبھ: پ

 . و به ھنگام تحويل دولت به محمد خاتمی ثبت شده است٧۶ با يک فلش نشسته که در مرداد  ئیدر خاکريز اول تابلو*

  ».برای من ھيچ کس ھاشمی نمی شود«.ارف و تعريف کم و بيش شبيه تعیاجمله 

 تھران بيرون آمده ٨٨ۀ  خرداد نماز جمع٢٩رانی ھده می شود که از سخندر خاکريز دوم تابلوی مشھور ديگری مشا*

  ».نظر من به نظر آقای رئيس جمھور نزديک تر است«.است

  .عبور کرده است)  احمدی نژاد-رفسنجانی(آن ھا اکنون اما مدت ھاست که ھر دو تابلو به زمين افتاده و حاکميت از 

  

  "فتنه "رفسنجانی و برآيند

  داغ بعد از خرداد]اسد[مردادۀ با وجود غلظت مواضع کنسرواتيستی و پراگماتيستِی رفسنجانی؛ خطبه ھای نماز جمع

 يارانش که در انتخابات رفسنجانی و. ديگری کرده استۀ  ؛ حيات سياسی او را وارد خان٨٨ سبز و زرد و خونين ]جوزا[

 يا حسين ايستاده بودند، به تدريج قافيه را به -به تمامی پشت ميرحسين" ھر کسی جز احمدی نژاد" با شعار ٨٨خرداد 

  :مھم شکست خوردندۀ اينان در چند جبھ .نظام حاکم ، دولت و سپاھيان باختند

  .تھرانۀ حذف از امامت موقت نماز جمع* 

  .  ر مايهالر دانشگاه آزاد اسالمی و سوختن پنجاه شصت ميليارد دبر باد رفتن سيطره ب*

  .سقوط از کرسی رياست مجلس خبرگان*

به اعضای " ارزشی" در کنار تعرض نيروھای-  که نمی توانسته بدون رضايت نظام صورت بندد–اين سه شکست بزرگ 

  .ھاشمی، در مجموع موقعيت او و باندش را بيش از ھميشه متزلزل ساخته استۀ خانواد

 –هللا نوری، حصر موسوی ه نشينی امثال عبدو خان...) از عطا مھاجرانی  تا (خود تبعيدی ياران نزديک او به غرب 

که کشتی گرايش  حاال . تمام عيار ساخته است" اپوزيسيون"خاتمی، از ھاشمی يک ۀ کروبی و خاموشی فرصت طلبان

) مشھور به رھبریۀ نام(  سال پيش خود۴احمدی نژاد به گل نشسته است، ھاشمی از يک سو شاد و شنگول از پيش بينی 

ھاشمی آمده که از بحران عبور کند اما حتا . نظام آستين ھا را باال زده استۀ و از سوی ديگر نگران از وضع آيند

م که ابزار حداقلی چنين ئي آخرين نماز جمعه اش بدانيم باز ھم الجرم بايد بگواگرشرط ھای او را ھمان مطالبات سطحی

  . عبوری در اختيار او نيست 

  

  تاريخیۀ حافظ

احمدی "  تدبيرءسو" که - خود را به داو گذاشته اندئی و روی چنين باوری تمام دارا-نداھاشمی و جريانش بر اين باور

اما ماھيت اريستوکراتيک گرايش ھاشمی نمی تواند از آرای مردم کارگر و . ه استنژاديان ، مردم را به سوی ايشان کشيد

ۀ منافع کم رنگ شدۀ و اعاد) ن برای چانه زنی از باالئيفشار از پا(زحمتکش ابزاری بيش از کسب قدرت دولت

  : درصدی ما می دانيم۴٢عالوه بر تورم  .بورژوازی شکم گنده بسازد
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صندوق بين المللی پول در زمان دولت سردار سازندگی ۀ ساختاری و اجرای دستورات حکيماننئوليبرالی تعديل ۀ برنام_

آزاد سازی قيمت ھا و حذف يارانه ھا با گروه ۀ  کروبی در مورد برنام-ھاشمی، خاتمی و موسوی. طراحی شده است

. گاِن بورژوازی حاکم بوده استنخبتوافق ۀ در واقع طرح اقتصادی تعديل ساختاری نتيج. احمدی نژاد ھمسو بوده و ھستند

به عبارت ديگر . اجرای اين سياست ضد کارگری بوده استۀ شيب، سرعت و نحوۀ تنھا اختالف اين دو طيف در زمين

اسالمی برخاسته است و البته که برای اجرای ۀ حاکم سرمايۀ ناگون طبق نئوليبرالی از اجماع طيف ھای گوسياست اقتصاد

  . بھترين گزينه است) مانند پينوشه(ه جا ، احمدی نژاد ران و ھمتمام عيار آن در اي

سياسی در دوران  از قتل ھای یاما به ياد داريم که بخش عمده ۀ ھم. رفسنجانی مردود استۀ از لحاظ سياسی نيز کارنام_

.  استحيان در وزارت اطالعات رقم خوردهو صدارت علی فال) ١٣٧۶_١٣۶٨(اشمی سياه رياست جمھوری ھ سال ٨

ما نطِق کوتاه و مشھور ھاشمی در جريان معرفی فالحيان به مجلس شورای اسالمی و زھرچشم گرفتن از ۀ ھم

واقعيت اين است که رفسنجانی ھيچ گاه در مورد عملکرد وحشتناک وزارت اطالعات خود به  .را به ياد داريم" گاننمايند"

اتفاق کانديدای رياست جمھوری اسالمی شده اند، بد نيست اين نکته به " برادر"حاال که اين دو . مردم توضيح نداده است

  :را ھم مطرح کنيم که 

؛ اگر ھاشمی از جريان آن قتل ھا آگاه بوده است؛ پس به عنوان رئيس دولت ھای پنجم و ششم بايد پاسخ گوی فجايع 

  . دوران خود باشد

 می توان گفت که در بھترين شرايط اقتدار خود صالحيت ؛ اگر ھاشمی از آن تبھکاری ھا بی خبر بوده است؛ به سادگی

  . ترين حقوق شھروندان نداشته استئیکشور و صيانت از ابتداۀ ادار

 فراتر از دولت است؛ نمی تواند ئیاين گزينه ھم که وزير اطالعات و سياست گذاری ھای آن وزارت خانه منتج از جا ؛

  . باشد–ته مجلس و ديگران  و الب–شانه باال انداختن ھاشمی  توجيه گر

 ھمچون مير سليم و علی ئیبه لحاظ فرھنگی نيز در زمان دولت رفسنجانی وزرای به شدت محافظه کار و راست گرا ؛

  .....الريجانی سکان سياست گذاری ھای فرھنگی کشور را به عھده داشتند

  

  تدارکات چی 

. مافوق قدرت رئيس جمھوری اسالمی صورت می بنددۀ عرصواقعيت اين است که گزينش مھم ترين مقام ھای کابينه در 

.  پست کليدی کابينه ھستند که رئيس دولت در چيدمان آنان چندان مختار نيست۴وزرای اطالعات، دفاع، کشور و خارجه 

 ر قانون اساسی و حذف نخست وزيرييتغۀ ھاشمی که با سودای تکيه زدن مادام العمر بر صندلی رياست جمھوری، برنام

تالش امثال .  که خاتمی آن را تدارکات چی خوانده بود؛ نيافتیاتوفيق چندانی در عبور از عرصه  را طراحی کرده بود؛

برای تداوم رياست جمھوری راه به ) بھمن از جمله مسعود بھنودۀ و ژورناليست ھای مستخدم اودر ھفته نام( مھاجرانی

  . ی می گذارند، دانسته نيامدأکجای دنيا مقام تدارکات چی را به رال اساسی نيز که در ؤو پاسخ اين س.  نبردئیجا

  

  نھادھای اصلی قدرت

. شده بودآيت هللا تمام ۀ س دولت قرار گرفت که جنگ ايران و عراق با ابتکار خود او و اتوريتأھاشمی زمانی در ر

در نتيجه می توان گفت که . گزيده می شدند بود وبه تبع آن فرماندھان نظامی با نظر او ء کل قواھاشمی جانشين فرمانده 

ھاشمی در زمان رياست جمھوری ھشت ساله اش با يک بلوک قدرت برتر نظامی، اقتصادی و سياسی به نام سپاه 

خود ھاشمی نيز قبل از اعالم کانديداتوری اش به نقش بی . ديگری استۀ اينک اما اوضاع به گون. پاسداران درگير نبود
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 و حتا غالب -در حال حاضر نبض اقتصاد کشور.  در جھت گيری ھای اقتصادی اشاره کرده استچون و چرای سپاه

 در مشتان سپاه می زند و روابط فرماندھان اين قدرت برتر با -سای دانشگاه ھاؤپست ھای حساس از استانداران تا ر

 و در ھمان گام نخست با قرارگاه در نتيجه ھاشمی به فرض پيروزی در انتخابات. ھاشمی به شدت تيره وخصمانه است

 در کنار دخالت مستقيم سپاه قدس در سياست - مواجه خواھد شد که کليد صنعت نفت را در جيب خود گذاشته ئیخاتم االنبيا

مين اجتماعی و غيره نيز به أساير مراکز اقتصادی از جمله مخابرات و ت.  و به راحتی تحويل حريف نخواھد داد-خارجی

  . م طيف ھاشمی نخواھند شدسادگی تسلي

  

  ی اعتمادأمجلس شورا و ر

گان دانسته آمد که ات از دستور کار مجلس ششم بر ھمدست کم از زمان صدور حکم حکومتی و حذف قانون مطبوع

آن که مجلس ششم بود و در اوج بره کشان اصالح .  چندان مستقل نيستند،نمايندگان مجلس در متن تصويب قوانين مھم

استعفای مضحک اصالح طلبان در اواخر کار . سته بود به چنان وضع منفعلی گرفتار آمد که ھمه می دانيمطلبان نش

ھمه می دانند که اکثريت نمايندگان کنونی . تاريخ اجتماعی معاصر استۀ مجلس ششم از آن دسته شيرين کاری ھای بی مز

علنی از سوی صد و چند نفر از ايشان خطاب ۀ يک اطالعيمجلس دھم از افراد سپاه يا نزديک به اين نھاد ھستند و صدور 

احتمالی ۀ ھاشمی و کابين.  داردیابه شورای نگھبان و درخواست رد صالحيت ھاشمی؛ پی آمدھا ؛ پيام ھا و معانی ويژه 

  . اش به سادگی در کمند نمايندگان مجلس و مراکز اصلی اعمال قدرت و نظارت گرفتار خواھند شد

  

  ژی ھابن بست سترات

ما پيش از .ھاشمی برای حل بحران اقتصادی از طريق ادغام در اقتصاد جھانی پيشاپيش محکوم به شکست است ۀ برنام

اقتصاد سياسی سرمايه داری در تمام سطوح . اين نيز گفته و نوشته ايم که بحران اقتصادی ايران راه کار اقتصادی ندارد

پيچيده و ۀ کليد حل برنام.  ادغام را پس خواھد زد و بی نتيجه خواھد کرددولت ھای اصلی چنان بحران زده است که اين

کليد . س جمھور دور استئيمريکا فرسنگ ھا از دسترس رااتمی و مسائل مھمی ھمچون مذاکره با ۀ به بن بست رسيد

تحقق . مند استموفقيت ھاشمی نيز در صورت پيروزی در انتخابات به ھمين مسافت از دستان او و کابينه اش فاصله 

  . سياست ھای مورد نظر ھاشمی فقط زمانی ممکن خواھد شد که خط سيا سی نظام حاکم به سود او کنار رود

  

  بعد از تحرير

غليظی از پراگماتيسم سياسی در تصميم سازی ھای نظام و باز ھم به فرض نزديکی ۀ حتا به فرض دخالت درج:الف

بحران . ار ديگر دوران رفت و برگشت ھای احمدی نژادی آغاز خواھد شدنظرات نظام به ھاشمی در بھترين شرايط ب

شکاف در حاکميت و افول مشروعيت نظام با احيای سازمان ھا و نھادھای ھيجده گانه  اقتصادی سياسی حاکم بر کشور؛

ين نھادھا و قوی تر از ا.  از قبيل برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار و حاکميت عقالنيت و درايت حل نخواھد شدیا

اروپا ۀ مريکا و اتحاديۀ ااز اين نھادھا و از اين عقالنيت ھا و درايت ھا و فربه تر از آن ھا در سرمايه داری بحران زد

مگر اين که فرض کنيم رفسنجانی برای حل بحران اقتصادی ايران به رمز و رازی دست يافته است که . فراوان است

  .و سايرين ھمه به دنبال کشف آن ھستنداوباما و کامرون و اوالند 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 . آقای علی فالحيان در چند مصاحبه فرموده اند که برای حل بحران جھانی ھزاران صفحه طرح و برنامه نوشته اند.ب

شايد ھاشمی بخواھد اين بار از حجت االاسالم فالحيان به جای وزارت اطالعات در مصدر وزارت اقتصاد  .نمی دانم 

  ..............................................  هللا و اعلم. استفاده کند

    

  

 

  


