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  انتخابات يازدھم - پاسخ به پيشوند

 !حسن روحانی، رئيس جمھور اتاق بازرگانی
  

  به نظر شما پيامدھای انتخاب حسن روحانی چيست؟ .١

ما، در متن سه ارزيابی مبسوط خود از انتخابات يازدھم به تفصيل از ابعاد مختلف اين ماجرا سخن گفتيم و  :پاسخ

به راستی اگر نمايش بود دليلی . يادآور شديم که انتخابات در جمھوری اسالمی به ھيچ وجه نمايش يا مضحکه نيست

 اين ھمه شکاف و تحليل مختلف ٨٨ای مثال بعد از انتخابات نداشت که اين ھمه جر و بحث در مورد آن در بگيرد و بر

تاريخی ما و ۀ حافظ"عالوه بر نکاتی که پيش از اين در مقاالت . و متخالف از سوی جريان ھای چپ بيرون بيايد

کيد أ ت گفتيم مايل ھستيم بر اين نکته"اعتدال به جای عدالت" و "نئوليبراليسم عليه نئوليبراليسم" ، "رفسنجانی آنان

و ما در کتاب ) سلبی مارکسيسمۀ جنب(کنيم که مارکسيسم به يک اعتبار دانش نقد اقتصاد سياسی سرمايه داری است

 به اين بحث مھم در بازتوليد مباحث مربوط به انباشت سرمايه وارد شده ايم که "امکان فروپاشی سرمايه داری"

ض ھرگز قادر به حل بحران ھای سيکليک و ساختاری خود اجتماعی توليد متناقۀ سرمايه داری به عنوان يک شيو

 ءفی المثل در جريان بحران ساختاری اخير ابتدا. ی ديگر منتقل کندانيست و تنھا می تواند اين بحران ھا را به نقطه 

ند و در گرفت و بانک ھا يکی پس از ديگری ورشکست شد)  مالی اشتباه نشودۀبا سرماي( ماليهۀ سرمايۀ بحران در حوز

مک ھای مالی سنگين به ياری بانک ھا شتافتند و تا حدودی دولت ھای متروپول با ک. ر ھوا شدبازار بورس پا د

ين سياست اانجماد دستمزد و اخراج کارگران و حذف خدمات دولتی از. توانستند به صور مختلف صنايع را نجات دھند

سارکوزی رفت و اوالند آمد و  .رمايه داری قرار گرفتدر دستور کار س" رياضت اقتصادی"ھا بود که تحت عنوان 

تا حدودی ھمين اتفاق در ايران . ال و غيره يکی پس از ديگری دراز شدندگدولت ھای يونان  و اسپانيا و ايتاليا و پرت

روند به  است و در ايران اين تجديد آرايش بورژوازیدر واقع انتخابات در دموکراسی پارلمانی نوعی . نيز افتاده است

شکست سياست دست . انتخابات اخير را بايد در ھمين راستا ارزيابی کرد. شکل موسمی و پريوديک انجام می شود

اتمی و غيره ۀ راستی احمدی نژاد در اجرای دستورات صندوق بين المللی پول و بن بست سياست خارجی و برنام

 که با –ر جديد بار ديگر بورژوازی تکنوکرات ايران در اين مسي. الجرم حاکميت ايران را وارد مسيری ديگر کرد

يک جريان به غايت ۀ حسن روحانی نمايند.  عبور کند بر گشته است که از بحران مثالً -رفسنجانی نمايندگی می شود

دست راستی تاچريستی است که با دولت پنجم عروج کرده و مدتی در سپھر سياسی ايران به حاشيه رفته و حاال با 

ی که نئوليبراليسم شيک و پيک پروغربی ايران را ئچھرھاۀ پيدا شدن سر و کل. تور دوم خردادی بازگشته استکاريکا
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به حضور تمام و کمال آقای محمد نھاونديان و محمد باقر نوبخت در . نمايندگی می کنند ، مھم ترين شاھد اين مدعاست

خصوصی سازی اقتصاد حضرت دکتر نھاونديان استاد اين . کنار حسن آقای روحانی توجه کنيد تا به عرضم برسيد

من فکر می کنم که آمدن جناح روحانی . يس پارلمان بخش خصوصی يا ھمان اتاق بازرگانی و صنايع استئ و رايران

کارگر و تحميل يک شکست طبقاتی ۀ عليه معاش طبقيا ھمان جناح کارگزاران رفسنجانی پيام آور يک يورش گسترده 

به نظر من .شدار و فراخوان داد ون يورش به شدت خطرناک است و بايد نسبت به آن از ھمين حاال ھاي.  استديگر

 که ھر دو جناح توافق کرده اند. حاکميت ايران برای سرکوب ھای جديد متحد شده است .سياه تری پيش رو استۀ آيند

می شوند يا نه موضوع ديگری است اما اين که موفق . طوالنی يک سره کنندۀ کار مردم زحمت کش را برای يک دور

اگر کسی کمی اقتصاد خوانده باشد دريافت . دکتر حقوق دان حسن روحانی ھمين است که گفتم" پيروزی"پيام و پيامد 

  .اين پيام از ال به الی درس ھای انتخاباتی ايشان چندان دشوار نيست

 

   در چيست؟٨٨خابات  قبل يعنی انتۀتفاوت ھا و شباھت ھای اين دوره با دور  .٢

جمھوری اسالمی با اين انتخابات نشان داد که ھم رژيمی پيچيده است و ھم از توان و قدرت بسيج توده يی بھره  :پاسخ

قبلی اين است که کارشناسان سياسی امنيتی حاکميت دريافتند که ۀ با دور) يازدھم( مھم ترين تفاوت اين دوره. مند است

اين سياست می توانست به قيمت افول مشارکت وسرد شدن تنور انتخابات تمام .  تعطيل کنندبايد انتخابات دو قطبی را

 به ھمين دقيقاً . ی از سوی جناح ھا به خيابان کشيده نشودأمھم اين بود که مناقشه بر سر صندوق ر. شود اما مھم نبود

ی و رفسنجانی می ئاگر مشا.  رد گرديددو کانديدای اصلی  و طرفين دعوا به نحوی محاسبه شده" صالحيت"دليل نيز 

شورای ۀ رفسنجانی ، وزير اطالعات در جلسۀ به ھمين خاطر است که به گفت.  دور نبود٨٨آمدند احتمال تکرار وقايع 

تفاوت ھای ديگر . شدار می دھد و در واقع گربه دم حجله کشته می شودونگھبان حاضر می شود و نسبت به اين خطر ھ

ين که جناح اصول گرا خالف دور قبل نتوانست با يک کانديدای مشخص وارد ميدان شود و به يک ا. ھم وجود دارد

اين که اصالح طلبان تا ته دره سقوط کردند و تمام پزھای تحريمی شان پوچ .... مفھوم در اين جناح انشقاق به وجود آمد

 نشينی زدند و با اکراه پيروزی جناح رفسنجانی اين که نھادھای امنيتی و نظامی ناگزير دست به عقب....از آب در آمد

اين که .... از صندوق بيرون نيامد) سعيد جليلی و اولويت بعد قالی باف( اين که کانديدای مطلوب آنان....را پذيرفتند

امکان دخالت سپاه در انتخابات به کم ترين حد ممکن رسيد و آن چه تحت عنوان تقلب از آن ياد می شود کم و بيش 

نمی دانم تعبير کودتا تا چه حد درست است اما اگر .  کودتای سپاه بود٨٨اما برخی گفته اند که انتخابات .... الوجه شدب

توجه داشته باشيد که . درست باشد با ھمان اعتبار من می خواھم بگويم که اين انتخابات نيز کودتای اصالح طلبان بود

شصت ھستند  که در دانشگاه با آموزه ھای علوم سياسی و جامعه ۀ دھاصالح طلبان ايران ھمان چھره ھای امنيتی 

مشاور ارشد او علی يونسی . ستاد حسن روحانی با اين تيپ ھای امنيتی ھم تغذيه می شد. شناسی به خوبی آشنا شده اند

امثال  .رده می شودوزير اطالعات خاتمی بود و از ھم اکنون از علی ربيعی به عنوان يکی از عناصر اصلی کابينه نام ب

جنبش سبز را ۀ اين آدم ھا توانستند پتانسيل به محاق رفت. ی پور و فرزندان رفسنجانی در ستاد روحانی فعال بودندئجال

ديديم که بعد از پيروزی روحانی بنفش ھای شاد پرچم سبز به دست . پيروزی روحانی قرار دھندۀ روشن کنند و پشتوان

ی خودشون رو پس گرفتند و خيال ما را ھم راحت أخوش بختانه اين جماعت ر.  بود٨٨پ داشتند و نوع شادی ھمان تي

  . ھم بودارگاسم سياسیکردند؟؟؟ اين ديگه يک 

  

  چرا مردم در اين سطح وسيع شرکت کردند؟ .٣



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 حاکميت به" نه"ی به حسن روحانی را أنظراتی که رۀ کيد شود که خالف طيف گستردأ بايد بر اين نکته تءابتدا :پاسخ

از آقای محمد رضا شالگونی تا آقای اکبر گنجی مدت ھاست در بوق و کرنا . د من بر اين باورم که چنين نيستنمی دان

نه "حتا آقای شالگونی از اين ھم فراتر رفت و از يک . به واليت فقيه بوده است" نه" کرده اند که پيام اين انتخابات 

. ی نيستايلی در جريان عروج خاتمی و دوم خرداد نيز مواجه بوديم و بحث تازه ما با چنين تحل.  سخن گفت"خرد کننده

به ھر حال چنين تحليلی از آن جا که قادر به ارزيابی ...." موسوی بھانه است"در ماجرای جنبش سبز ھم گفتند که 

د را با دل خوشی و طبقاتی از مصاف جناح ھا و طبقات درگير جامعه نيست و از آن جا که می خواھد دوران تبعي

من  .به حاکميت تلقی می کند" نه" حتا کليد حسن آقای روحانی را ، ھر حرکتیهتسالی خاطر به خود شيرين کند در نتيج

 سال زمام دار دولت باشد؟ ٨ی است که به دولت خاتمی مشروعيت می بخشد تا  »نه«ی نوشتم که اين چه گونه ئدر جا

البته ممکن . زار سرکوب طبقاتی ناآشنا باشد که به اين تحليل ھای ساده لوحانه فروبيفتدانسان بايد با دولت به عنوان اب

ی بدھند و أاست خيلی از مردم کالفه و به ستوه آمده از استبداد و فقر و فالکت به ھر دليلی به اين يا آن جناح حاکميت ر

در تاريخ معاصر مردم زيادی چنين .ت و جو کنندبرای مدتی اميد خود را در پالتفرم ليبرال ھا يا کنسرواتيست ھا جس

به اين مفھوم در غياب يک . ی به تاچر و ريگان و برلوسکونی و سارکوزی از ھمين منظر تعريف تواند شدأر. کرده اند

جناح ھای مختلف سرمايه ۀ ی مردم به سادگی در کيسأآلترناتيو انقالبی و سوسياليستی می توان انتظار داشت که ر

ما . در ايران ھيچ آماری شفاف نيست. اما ميزان اين مشارکت در انتخابات ايران به راستی نا دانسته است. واريز شود

از نرخ واقعی بی کاری و تورم و خط فقر و غيره بی اطالعيم و بنا به آمارھای متناقض نھادھای حکومتی و مشاھدات 

از سوی ديگر حتا اگر به آمار ارائه شده برای اين انتخابات ھم . آمارھا اعتمادی نداشته باشيمخود حق داريم که به اين 

 در صدی در ٧٢اين مشارکت . تمکين کنيم بايد يادآور شويم که مشارکت به خودی خود ھيچ فرضی را ثابت نمی کند

مضاف به . صد فزون تر تکرار شده است نيز با چند در ٨٨ و ٧۶انتخابات منحصر به اين دوره نيست و در انتخابات 

در  .بسيار نيرومندی در راستای بسيج توده ھا در جريان ھر انتخاباتی داردۀ اين که بايد اعتراف کرد که حاکميت تجرب

انتخابات اخير حتا تا دو روز پايانی بسياری از مردم تصميم به شرکت در انتخابات نگرفته بودند اما در آخرين روز 

حتا گروه ھای اصالح طلبی مانند مجاھدين انقالب اسالمی تا دو روز بعد از اعالم نتايج ھنوز . امور تغيير کردخيلی از 

جامعه ۀ به ھر ترتيب عالوه بر تجربه و توان بسيج حکومتی و عوامل پيچيد. موضع اثباتی برای مشارکت نداشتند

متالطم کشور ۀ مر خطير سازمان يابی کارگری نشود آيندشناختی اين را ھم بايد افزود که اگر چپ سوسياليست وارد ا

  .را به ليبرال ھا و سوسيال دموکرات ھا خواھد باخت

  

اين بخش از مردم چگونه .  از طرف ديگر، بخش قابل توجھی ھم از مردم در اعتراض به انتخابات شرکت نکردند-۴

  ثير گذار باشند؟أتوانند در تحوالت آتی ت می

اين تحريم در سپھر ۀ سابق.  در صد از مردم در اين انتخابات شرکت نکردند٢٨ن است که نزديک به واقعيت اي  :پاسخ

 در صد مردم ۴۵شد نزديک به " سردار سازندگی"در انتخاباتی که منجر به عروج . سياسی ايران پر پيشينه است

 ٢٢ و ١٣٧۶نتخابات دوم خرداد  است و البته خيلی از ھمان تحريمی ھا در ا١٣۶٨منظور من سال . شرکت نکردند

 در صد تحريمی ھای ۵٠خوب اين يعنی چه؟ يعنی که . ی دادندأ شرکت کردند و به خاتمی و موسوی ر١٣٨٨خرداد 

 سال بار ديگر به جمھوری اسالمی و يکی از جناح ھايش روی خوش نشان دادند؟ به نظر من ٨ پس از گذشت ۶٨سال 

ليل می کنند درک درست جامعه شناختی ندارند و فريب يک سری عدد و رقم واقعی کسانی که انتخابات را اين گونه تح

 و برای ما ھمان تزھای مھمل و نامربوط سعيد حجاريان در آمدهآقا . وپاگاند سياسی را می خورندوغير واقعی و پر

 خيال کرده به کشف  ودبلغور می کن" طبقاتی و سرمايه داریۀ مبارز"ی ئی را تحت عنوان کذائمورد دولت اسثننا
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سعيد حجاريان ضمن سرقت تحليل مارکس در ھجدھم برومر دولت احمدی نژاد .  پی برده»کشک سابی«کشافی در حد 

خوب  . د می بافامن البته ھمان زمان جوابش را دادم حاال يکی پيدا شده ھمان خزعبالت ر.  بناپارتی خوانده بودار

 ويند می دانيد چرا می گی؟ اصالً ھی می دأبه حسن روحانی رو ی و چرا می ر برقرارهء توازن قوا واقعاً راگ! برادر

بابا می ! دی به ليبرال ھا و حسن روحانی را توجيه کننأی است؟ برای اين که رئ و دولتش استثنایاحمدی نژاد بناپارت

 برای اقی است و اين ری به حسن روحانی چون مخالفت با بيت رھبری  و سعيد جليلی است پس دارای برد مترأ رويدگ

 ۵٢ی أ ھم به رای تحريمی ھا رأ درصد ر٢٨  آيد، بعد میاندی داده يک پيروزی می دأخودش که رفته به روحانی ر

  که اوضاع و احوال بر وفق مرادد درصد و به اين جا  می رس٨٠ به رقم د و می رسددرصدی روحانی اضافه می کن

ی به أ رر اگ! بابا جانويدھر کی ھم که می گ. ود که انقالب بش استعنقريب ما را چه به سازماندھی و  و اصالً است

 پس چرا صبح تا شب به است مترقی برخورداری به مخالفت با بيت رھبری است و از ماھيتی مثالً أحسن روحانی ر

 به حساب اری در لندن به حسن روحانی أ که ردی؟ الاقل اين نگھدار اين قدر حسن نيت دارھفرخ نگھدار فحش می د

   تو چی؟دطبقانی نمی نويسۀ مبارز

ھيچ امر مشخص ۀ ی به حسن روحانی نشان دھندأنه تحريمی ھا و نه ر. به نظر من نبايد به اين مھمالت خوش بين بود

يج سپاه و بسۀ  به کل از سوی بدنءاين آرا. ی به سعيد جليلی استأاثباتی آرای انتخاباتی ايران رۀ تنھا مولف. اثباتی نيست

 دی داده باشنأاما ای بسا کسانی از سر تفريح به جناب مھندس غرضی ر. به حساب جليلی ريخته شده و قابل تبيين است

 اين يک درصد آرای آقای دشما با کدام معيار می توني. دی دادن با دوستان شان کلی جوک گفته و خنديده باشنأو بعد از ر

 دی به اتاق بازرگانی اين قدر اھميت دارأ به حسن روحانی و در نتيجه ریأ ررمھندس شيرين سخن را بسنجی؟ بله؟ اگ

  ...... پس وای به حال ما که تا کنون در ھيچ انتخاباتی شرکت نکرده ايمودنده می شاکه مترقی خو

  

  تا چه حد اين واقعی است؟.  کارگر فراھم شده استۀ می گويند فرصتی برای ابراز وجود طبق-۵ 

ی به أ و ر٨٨ی به موسوی أ محيط و دوستانش اين شبھه را تبليغ می کنند که ری که جناب مرتضمدت ھاست  :پاسخ

 به ٨٨من سال . است" طبقاتی ۀ انکشاف مبارز"و البته " سوسياليسم"ی برای ئ فرصتی طال٩٢رفسنجانی و روحانی 

. سلسل از جناب محيط دريافت کردمدليل نقد جنبش سبز و نقد برنامه ھای آقای موسوی يک سلسله فحش ھای آبدار و م

 ديک بار فرمودن. می کرد" محبت"  را زير ضرب می گرفت و تا دلت بخواھد ابراز ايشان در ھر فرصتی مناصوالً 

لمان تبعيد ابه ) محل اقامتم( بار ديگر من را از تھران. بنده ديوانه شده ام که عليه موسوی و جنبش سبز می نويسم

يک بار من را به منصور حکمت پيوند زدند و . روانپزشک حاذق را برايم حواله فرمودندفرمودند و نشانی چند 

ۀ يک بار ديگر افاضه فرمودند که بنده ادعای رھبری طبق. فرمودند که مخلص فقط خودش را و حکمت را قبول دارد

ار سپرده شده که اين بار تحت موريت جناب محيط به افراد ناشناس با اسامی مستعأخالصه که حاال گويا م. کارگر دارم

ی به أی به حسن روحانی رأگناه ما اين است که نوشته ايم ر. ی به حسن روحانی به ما فحش بدھندأعنوان دفاع از ر

يک . ی به اتاق بازرگانی و خصوصی سازی استأی به بورژوازی تاچريستی ايران و رأتجديد آرايش بورژوازی و ر

 که حاال د ھم نيستند اين جوری استدالل می کنن»خانوفپل« اين جماعت که کاريکاتور باری. عده زنجموره گرفته اند

ن و شلوغ می کنيم و ا خيابیند که می ريزيم توا نخوای ما رأ حاکميت رراگ... يمھی بدأ به رفسنجانی يا روحانی ردبياين

 ای مارأ حاکميت ررز اين قبيل و اگسياسی و طبقاتی است و مزخرفاتی اۀ اين به نفع دموکراسی است و ھمان مبارز

. ی داده ايمأاصلی آن يعنی رفسنجانی رۀ ند که بازھم معلوم شده ما در مخالفت با بيت رھبری به روحانی و پشتواناخو

بگذار . زھی خيال باطل! طبقاتی و پيش روی کارگرانۀ  نه؟ و اين يعنی ايجاد فرصت برای انکشاف مبارز استجالب

ی دادن به موسوی و رفسنجانی و أ ما می خواھيم با ررله اين است که اگأسيفيست يا ھر چه اما مسبه ما بگويند پا
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 چه استدالل پوچ و ابلھانه رندن آرای مان اعتراض کنيم چرا سرراست نمی رويم سر اعتراض؟ اين ديگاندن يا نخواخو

سرواتيست ھا به ليبرال ھا پناه ببرد و ی است که کسی می خواھد از ترس مرگ دست به خودکشی بزند و از ترس کنا

طبقاتی؟ واقعيت اين است که در صورت بازشدن شکاف در باال و بازشدن ۀ خجالت می کشد و اسمش را گذاشته مبارز

کارگر در راستای سازمان يابی به وجود آيد اما بايد ۀ فضای سياسی يا کم تر شدن فشار ممکن است فرصتی برای طبق

عکس می شود و گاھی اوقات می رود تو دل تئوری ھای سعيد حجاريان و ه ی اوقات اين معادله بتوجه داشت که گاھ

دل خوش کردن به اختالف در باال و تکيه زدن به آرای حسن روحانی ....ين و چانه زنی از باال و کذا و کذائفشار از پا

ختانه اين تحليل ھا از رمق افتاده  وگرنه به خوش ب. يک بالھت سياسی استۀ اگر عين پاسيفيسم نباشد باری نشان دھند

 سربازانش را به خط مقدم فرا می ءحکم دستورات فرماندھی را پيدا می کرد که در شرايط فقدان توازن قواقول لنين 

کارگر به ۀ بنا به يک حکم کالسيک مارکسيستی طبق. خواند و لنين از اين فرمانده تحت عنوان جنايت کار نام می برد

توان سازمان يابی خود رھا می شود و البته انتخابات و آمد و شد اين يا آن جناح بورژوازی ۀ  طبقاتی و به پشتوانقدرت

حاکم تا حدودی به انسجام بيشتری ۀ مضاف به اين که با انتخابات اخير طبق. کارگر نداردۀ ثير زيادی در آزادی طبقأت

دست کم در کوتاه مدت چنين .  وجه به نفع جنبش کارگری نيستدست يافته و عروج قدرت سياسی اعتداليون به ھيچ

  .نيست

  

 

 


