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 "!عدالت" اعتدال به جای
  انتخابات يازدھم و تجديد آرايش بورژوازی

 

  س جمھور ساز شدندئيرفسنجانی و خاتمی ر. يکم

 که با پيروزی حسن روحانی -به موجب اين برنامه .گان بورژوازی حاکم استی عدالت سياست جديد نخبال به جااعتد

احمدی نژاد جای خود را به پارادايم  "عدالت و مھرورزی"  سياست تھاجمی نئوليبرالی دوران- کليد خورده است

رکيبی از سياست مداران کھنه کار کارگزارانی دولت يازدھم با ت .خواھد داد" تدبير و اميد"نئوليبراليسم عقالنی متکی به

ما ۀ ھم . خواھد شدئیھای دولت رفسنجانی و خاتمی رونماه چھرۀ و مشارکتی شکل خواھد گرفت و بار ديگر سر و کل

 ما ۀ ھم. سرمايه ساالر مواجه خواھيم شدۀ  گان١٨چندان دور با احيای سازمان برنامه و بودجه و نھادھای  نیادر آينده 

 را  زيارت خواھيم کرد که کليددار اصلی و امين و وفادار صندوق بين المللی و بانک جھانی ئی شخصيت ھاداً مجد

جھانی بی ھوده به نئوليبراليسم بی تدبير و ولخرج احمدی ۀ اينان دوباره تشريف می آورند تا ثابت کنند که سرماي. بودند

دبير کل (المی با دکترھا و مھندسانی ھمچون محمد باقر نوبختورژن جديد نئوليبراليسم اس. نژاد اعتماد کرده است

مدير کل اسبق بانک (محمد حسين عادلی) حزب اعتدال و توسعه و معاون اقتصادی مجمع تشخيص مصلحت نظام

غالم رضا )اقتصاد کالن مجمع تشخيصۀ س کميتئيمديرعامل کنونی بانک پاسارگاد و ر(مجيد قاسمی) مرکزی

س اتاق بازرگانی و صنايع استان ئيوزير بازرگانی رفسنجانی و ر( آل اسحاقیيحي)گسترشن س سازمائير(شافعی

محمد رضا ) وزير اسبق دفاع و راه(اکبرترکان)س اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايرانئير(محمد نھاونديان) تھران

 تيپ ھا تداعی گر و نماد و يناھريک از. صورت خواھد بست....نعمت زاده؛ بيژن نامدار زنگنه،عباس آخوندی و

ادغام اقتصاد ۀ سياه اقتصادی رفسنجانی و خاتمی ھستند و در مجموع تيمی را تشکيل می دھند که برنامۀ دو دورۀ نمايند

اين بانکداران باز می گردند تا به تعبير حسن روحانی يارانه ھا . جھانی را نوشتند و پی گرفتندۀ ايران در اقتصاد سرماي

صاحبان سرمايه و ۀ گی را با ترفند از جيب مردم زحمت کش بربايند و به کيسنقدين ی ھدفمند و تقسيم کنند،را به درست

انباشت سرمايه را ۀ توليد را مقرون به صرفه فرمايند و روند مختل شد سرمايه را سودآور سازند، توليد ملی بريزند،

ن دو جريان تکنوکرات و بوروکرات کارگزاران و گاتوافق نخبين منظر دولت يازدھم محصول ااز .سامان بخشند

  .س جمھور ساز بخوانيمئيمشارکت است و بدين سان ما حق داريم که رفسنجانی و خاتمی را ر

  

  نمايش يا تجديد آرايش؟.دوم
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ين ھا  می شود چشم فروبست و با يک فشار دکمه ابرھريک از. يونیزوي ايران نه نمايش است و نه شوی تلانتخابات در 

 و رانت و ء از تقلب و مھندسی آرایابا ھر درجه .  انتخابات در ايران اما چنين نيست .يا پوزخندی از کنارشان گذشت

 به مراتب پيچيده تر از آنی است که اپوزيسيون ساده نگر چپ و راست یارانش و کودتا، انتخابات در ايران پديده 

 ھيچ اپوزيسيونی با ھر ميزان توان اجتماعی برای تحريم والً اص .مضحکه اش می خواند و فرمان به تحريم می راند

راست را به . ويزيونی و اکسيون و فراخوان و مصاحبه توليد نمی کندتلۀ و برنام" مقاله"يک مضحکه اين ھمه بيانيه و 

يا فرمايشی، حال خود رھا کنيم تا جانش در بيايد اما اپوزيسيون چپ به اين دليل انتخابات را تحريم می کند که گو

پنداری آرای مھندسی نشده و غير  .م با تقلب است و حداکثر اين که خود قادر به مشارکت در آن نيستأمھندسی شده و تو

 . فاقد ارزش است٨٨ و ٨۴ۀ  معتبر است و در مقابل، آرای مھندسی شد٩٢ خرداد ٢۴ و ٧۶ ]جوزا[تقلبی دوم خرداد

گيرم که چپ ما برای تسکين و دل گرمی . يبرال چندان محتاج احتجاج نيستشباھت اين مواضع با پالتفرم بورژوازی ل

نه به "به حاکميت است و معلوم نيست که اين " نه"ی به خاتمی و روحانی أ چنين نجوا می کند که رئیبه خود در تنھا

 ء نقش مستقيم ايفا است که می تواند در متن تجديد آرايش بورژوازی ايرانی"نه ""گونهه چ" حاکميت و واليت فقيه

 است که به خاتمی و روحانی اجازه می دھد که پای ميلياردھا دالر قرارداد فروش ی"نه"کند؟؟ اين چه گونه امتناع و 

 می ايستد  ئی کنند؟ با اين چنين مواضعی اپوزيسيون چپ در کنار جناح ھای مختلف اپوزيسيون بورژواءنفت را امضا

را به تحريم می افزايد تا کمی با راست تفاوت داشته باشد، " فعال"می گويد و لفظ و بيش از سه دھه از تحريم سخن 

تحريم کدام بخش از نيروھای اجتماعی را به دنبال خود کشيده است و با سياست ۀ بدون آن که مشخص کند در پروس

است؟ واضح است که اگر خود را به مشارکت در نھادھای قدرت نفرستاده ۀ تحريم کدام يک از نمايندگان شناخته شد

چپ . دھی اجتماعی روشن خواھد شدکند آن گاه ناتوانی اش در سازمانله روشن أچپ  بخواھد تکليفش را با اين مس

 نبرد فراخواندنکارگر از کم ترين اعتبار سياسی در سپھر به ۀ ثر جنبش اجتماعی طبقؤسوسياليست که بدون حضور م

 و ئی دليل دور ماندن از متن طبقه و فرو رفتن در بحران مناسبات قومی و قبيله  بهقدرت سياسی بی بھره است، دقيقاً 

تحليل واقع بينانه از روند انتخابات نيست و چنين می پندارد که گويا ھر اندازه با ۀ غير اجتماعی شدن حتا قادر به ارائ

 خود را به انجام رسانده و وجدانش سياسیۀ صدای بلندتر فرياد تحريم بکشد راديکال تر و انقالبی تر است و وظيف

 ئین مشارکت شصت ھفتاد در صدی مردم در انتخابات، انفعال خود را با اصطالحات کليشه ييچپ برای تب .آسوده است

اين چپ می خواھد از طريق اکتيويست ھای اکسيونيست و  .تسال می دھد" نا آگاھی زحمت کشان"و " توھم توده ھا"

چه . ی کارگر و زحمت کش خود دچار آن شده استتوھمی که بيش از توده ھا.  بشکندوده ھا راروشنفکر و آگاه توھم ت

و روشنگر و انقالبی و " کمونيست"ۀ اين ھمه حزب وسازمان وگروه ومحفل وھست... دراماتيک است اين کشور ايران

که " ناآگاه و بی سواد ومتوھم"رو اين ھمه مردم کارگ...  گریءاين ھمه آگاه گری و روشن گری و افشا.... راديکال

  .....برای پيروزی حسن روحانی جشن می گيرند

 و تمديد آرايش، بازسازی، ء ھميشه فرصتی برای تجديد قوا-  دست کم بعد از جنگ-به نظر نگارنده انتخابات در ايران

 جناح ھای تراتيژيکسگی ھای با وجود مانست. ی حاکم بوده است جديد بورژوازئی ، ترميم و صف آرائیجا به جا

 و اينک روحانی ٨۴ و احمدی نژاد ٧۶ و خاتمی ۶٨حاکم چندان دور نيست اگر گفته شود که رفسنجانی ۀ مختلف طبق

پانسمان شکاف ھای سرمايه داری ايران عروج کرده اند و البته باھوده است که جناب ۀ  در راستای پاسخ به نحو٩٢

موفقيت  "يناحسن روحانی بالفاصله در سيمای بی بی سی ظاھر می شود و ازفرخ نگھدار نيز ذوق زده از پيروزی 

تفسير ديگر تعبير نگھدارعبارت  . ملت ياد می کند-به عنوان حرکتی مھم به منظور ترميم شکاف ميان دولت" بزرگ

نگھدار اين عجيب نيست که . است از بازسازی طبقاتی سرمايه به منظور سازمان دھی يک تعرض ديگر به اردوی کار

  !تحول را می فھمد اما اين ھمه حزب و سازمان و تحليل گر چپ از درک آن عاجزند
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  ! او سرھنگ نيست.سوم

ليس معتدل با وپ. س جمھوری شده استئي امنيتی ايران ر-ليس سياسیو ترين و معتدل ترين پئیحرفه  قديمی ترين،

او . شخيص بر دو ھمکار سابق خود فايق آمده استطوالنی در جنگ و صلح و شورای امنيت ملی و مجمع تۀ سابق

او توانسته يک ھمکار  .تکيه زده بر کرسی شھرداری تھران را شکست دھدۀ ليس کت و شلواری شدوتوانسته يک پ

او ھم از روحانيت سنتی آمده ھم .  اصول گرای تکيه زده بر رياست شورای امنيت ملی را پشت سر بگذارد–مصباحی 

او خالف سعيد جليلی نه فقط پرايد سوار نمی شود بل که از حمايت بنزسواری . م حسن روحانیروحانی است و ھ

او چنان که خود نيز مدعی است نه سرھنگ است نه بسيجی و نه عدالت . ھمچون رفسنجانی بھرمانی بھره مند است

جريش و فرمانيه نيز او مانند سبزھا، بنفش است و از رقص و پايکوبی ونک و شميران و ت! محور و مھرورز

 . و اروپا نيز ھستامريکاجھان غرب نام سرراست امپرياليسم . است" تعامل با جھان غرب" او    ھوادار. برخوردار

؛ دکتر حسن روحانی نه فقط عليه مافيای برادران الريجانی "ساده زيست  و مردمی و خاکی"خالف دکتر احمدی نژاد 

ست که در نخستين مالقات ديپلماتيک به اين درجه عقل و تدبير و اميد برخوردار اگرانه ندارد، بل که ازءفيلم افشا

يست اما می او سرھنگ ن .خدمت علی الريجانی برسد و نماينده اش را به دست بوسی نھاونديان و اتاق بازرگانی بفرستد

قی اسکاتلندی لبخندی بزند و اعتدال و قابليت حقوۀ  بگذرد و به پشتوان]سرطان[ تير٢٣رانی تواند به سرعت از سخن

 ئیدکتر روحانی، سرھنگ نيست اما می تواند با ھوشمندی جک استرا. ن بکشدئيليس سابق تھران را پاوپرچم فرمانده پ

دکتر حسن روحانی، سرھنگ  .به کوی دانشگاه تھران مغلوب کند" گازانبریۀ حمل"سردار قاليباف را به اتھام تدارک 

. تلفه نيز نيستؤخالف دکتر واليتی از جنس بازاريان خيلی سنتی م. د سوار و بسيجی نيز نيستو پراي" انقالبی" .نيست

 است که می تواند ھزاران تی نيجر ئیآن ديپلومات ھاۀ اين ھا ھست و عالوه براين ھا از قبيلۀ اما به شکل مشروط ھم

 دکتر روحانی سرھنگ نيست، .وق آورد را به ش۵+١ی موسوی را پس بگيرد و أرا به جشن و شادی خيابان بکشد، ر

حق بر « با منتسکيو و الک و کانت می تواند مانند عبدالکريم سروش از رجحان ئیحقوق دان است و به اعتبار آشنا

او  . پوپر وام بگيرد و حقوق ده ھا سردار بسيجی را پرداخت کند–نی ئي رساله ھا بنويسد و از حق شھروندی نا»تکليف

  .برای ساليان طوالنی گردان ھا و ھنگ ھا و تيپ ھا و لشکرھا را فرماندھی کرده استسرھنگ نيست اما 

عليه خطر . پيروزی حسن روحانی می تواند يک شکست طبقاتی ديگر را به کارگران و زحمت کشان تحميل کند

يک ائتالف گسترده در نمايندگان پول ساالر اين بورژوازی از متن . بورژوازی بايد فراخوان دادۀ تعرض مجدد اين جبھ

ھمه عليه جريان . آنان توانسته اند رقيب محافظه کار خود را از گود خارج کنند .حال تمديد و ترميم آرايش طبقاتی ھستند

خواه و ليس به دانشجويان آزاديوپۀ حملۀ در آستان. احمدی نژاد صف بستند و او را تحت لوای پوپوليسم ھو کردند

شنيده شده " شھروند امروز" ضد پوپوليستی از زبان باند امنيتیۀ رژن ديگری از اين حملو) داب(برابری طلب تھران

حتا مشاور امنيتی رھبری .  با ھمان رسانه ھا و ھمان ترفندھا بار ديگر به ميدان آمده استئیھمان جريان بورژوا. بود

چکشی واليتی نسبت به ديپلوماسی دور می دانم نقد .  وارد عرصه شده استئینيز در تعرض به سياست ھای ھسته 

گان بورژوازی حاکم نخب بدون توافق مستقيم -  تحتانی سپاه و بسيج را نمايندگی می کندۀ که بدن- گروه جليلیئیھسته 

تلفه نيز ؤبه ويژه آن که واليتی نه فقط آلترناتيو دوم رفسنجانی بوده است بل که اولويت جامعتين و م. شکل بسته باشد

 عليه احمدی نژاد و سياست گزاری ھای ئی که از سوی قاليباف و رضایاھمه جانبه ۀ ز سوی ديگر حملا .بوده است

" عدالت بسيجی وار"در انتخابات يازدھم . حاکم انجام شد به يک مفھوم حاصل توافق بورژوازی پروغرب بوده است

 انقباض اقتصادی ۀ را در قالب برنام بتواند خود»نيتاريستیم«احمدی نژاد کنار زده شد تا استمرار سياست ھای 

  .نيتاريستی استشيک و پيک اين توافق مۀ دکتر حقوق دان حسن روحانی نمايند .بازسازی کند
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  ائتالف بورژوازی کھنه کار

، دستورات ئیس جمھوری در ميدان ھای اصلی سياست خارجی، ھسته ئيھرچند که در چارچوب نظام سياسی حاکم ، ر

 نيست، اما به ھر حال تسخير سنگر دولت و کنترل بخشی از يارانه یادی ھای مدنی و سياسی کاره کالن امنيتی و آزا

ھا و اسکله ھا و بازار تجارت و بازرگانی و رانت ھای متنوع ديگر می تواند برای اصالح طلبان معتدل معادل 

کله "روزی روحانی را پيروزی عليه  خرداد رفسنجانی تعمق کنيد که پي٢۶ۀ در بياني. پيروزی سياسی اقتصادی باشد

اين دعوا ھمان جريانی است که ۀ رمز اين پيام زمانی گشوده می شود که بدانيم برند. دانسته است" شقی و قانون گريزی

در تمام اين ساليان برای رفسنجانی و باند  .سپاه و بسيج شد و شکايت نزد خدا بردۀ  مغلوب تھاجم نمايند٨۴در انتخابات 

او نيز ۀ زی فربه ايران حذف جريان احمدی نژاد يک پيروزی حيثيتی است که حتا به حريم خصوصی خانوادبورژوا

زير  پدر خوانده را ۀويزيونی اعضای خانوادتلۀ پربينندۀ حاال ديگر کسی نمی تواند در يک برنام. سرايت کرده است

ری به کروبی و ستاره دار کردن دانشجويان توسط  فراھانی و رشوه ھای شھرام جزايئی و از فساد مالی صفاببرد سؤال

 ناطق نوری و فرزندانش، سرمايه ھای کالن واعظ طبسی و محمد يزدی و ئی معين و ثروت افسانه یمصطفۀ وزارتخان

سرجای خود نشسته است و تنھا دو روز بعد " کله شق"و " بچه پررو"احمدی نژاد اين  .گری کندءساير روحانيون افشا

را " غيرمتعارف"ايرانی برگشته است تا بورژوازی " متعارف"بورژوازی . ات به دادگاه فراخوانده شده استاز انتخاب

  .جديد انباشت سرمايه پس بزندۀ به سود يک دور

دھی يک کارگر و سازمانۀ ام انتخاباتی پيروزی حسن روحانی شکل بندی يک ائتالف طبقاتی کھنه کار عليه طبقيپ

اين برای اولين بارنيست که مردم نااميد در غياب يک آلترناتيو انقالبی و  .حمت کشان استيورش جديد به معاش ز

  .آخرين بار ھم نخواھد بود. سوسياليست اميد خود را به طناب يک تاچريست پيوند زدند و سقوط را جشن گرفتند

  

 

 


