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 !انقالب و انتخابات آزاد -کودتا
  تحوالت مصرۀ به بھان

  ھر سپيده دم

  گل سرخ مرا بيدار می کند

  خويشۀ ويژۀ با سپيد

  اما

  ل سرخ به سراغ من نيامدامروز صبح گ

  چرا که تو او را کشته بودی

  !ژنرال مرگ

  آلن بوسکه         

  گوستين پينوشها:                  خطاب به

  

 )ارتش ملی نوال سعداوی؟(در آمد

تحليل ھای . مباحث سياسی کشيدۀ  کودتا و انتخابات را به عرص-انقالبۀ تحوالت جاری مصر يک بار ديگر سه مقول

مورد نظر پيش آمد و نمونه را خانم نوال سعداوی به آن بخش از تفاسيری که حوادث ۀ انی در اثبات اين يا آن جنبفراو

به . را کودتا می خواند تاختند و از وقوع يک انقالب مردمی در کشور خود دفاع کردند) عزل محمد مرسی(کنونی مصر

انقالبيون به ارتش ملی رو کردند و ارتش "- محبوبيتی دارند که در ميان چپ ايران نيز از قرار –نظر نوال سعداوی 

  ."ليس نيز به جای رژيم به مردم خدمت کردوپ...واکنش نشان داد

 pdf.Mardomy-Inqelaab-Merser-Baiaat-aAawa-T-13/071313-Siasi/com.afgazad.www://http  

ل اوضاع انقالبی مصر سخن نمی گويد و از دخالت مستقيم وی از نقش ارتش در جريان کنتراچنين برداشت وارونه 

نظاميان به سود سرمايه و حفظ ساختارھای نظام سياسی حاکم پرده بر نمی دارد و يک سازمان ضدانقالبی را که عالوه 

البد نوال .  تطھير می کند،يم در سرکوب انقالب ھميشه پاسدار ايمنی روند انباشت سرمايه بوده استبر مشارکت مستق

 درصد اقتصاد اين کشور را در دست خود دارد و از بيخ و بن ۴٠سعداوی نيز مانند ما می داند که ارتش مصر بيش از 

يگری نمی تواند در خدمت آرمان ھای که ھر ارتش حرفه يی د نه ارتش مصر بلاصوالً . ارتشی ضد مردمی است

مضاف . انقالب و زحمت کشان باشد و خواه نا خواه در اختيار دفاع از حاکميتی قرار می گيرد که مزدش را می پردازد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ما،  . سخن گفتن از انتخابات دموکراتيک امری واھی استبه اين که به نظر ما با وجود و حضور ارتش مصر اصوالً 

به اين مھم وارد ) ايران و مصر ولی افتاد مشکل ھا(یاعد از برکناری حسنی مبارک طی مقاله در جريان تحوالت ب

  :شديم و چنين نوشتيم

  :انتخابات آزاد در مصر و ھر جای مشابه ديگری تنھا زمانی می تواند برگزار شود"

اسرائيل . ھيچ نگرانی نيستين بابت جای ادر مورد مصر از. ليسی و امنيتی منحل شوندوکل نيروھای نظامی، پ. لفا

اصوالً . آھنگی با اياالت متحده قلمرو مصر را تھديد نخواھد کرد   بدون فرمان تصميم سازان البی ايپک و بدون ھم

به ھر . فھمند که نبايد به ھيچ انقالبی با نيروی نظامی مستقيم حمله کرد دولت ھای امپرياليستی اين نکته را خوب میۀھم

  .انتخابات آزاد مھمل استۀ ميت شورای نظاميان طرح مقولشکل با وجود حاک

 از – رسانه يی ليس، برگزاری انتخابات آزاد مستلزم اين است که کل امکانات تبليغاتی وو در کنار انحالل ارتش و پ.ب

 واضح است که در شرايط کنونی.  در اختيار نيروھای انقالب قرار گيرد–ويزيون دولتی مصر جمله راديو و تل

توانند حتا بی نياز از رسانه ھای واقعاً موجود دولتی به حاميان فرامرزی خود  - جريانات ليبرال، ملی و بنيادگرا می

  .ثير بگذارندأتکيه بزنند و سوار بر امواج رسانه يی امپرياليستی و دولت ھای منطقه بر افکار عمومی ت

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=35724 

 "٢٠١١ بروری ف١۵ مصادف با ١٣٨٩ ]دلو[ بھمن٢۶سه شنبه 

 که از ساختار به غايت ارتجاعی ارتش مصر دفاع می کنند و ساالنه کلی پول و اسلحه به -دولت ھای امپرياليستی غرب

به ترکيب دولت جديد مصر انتقاد کردند که يک دولت " دموکراتيک" يک پز  در قالب- جيب ژنرال ھا می ريزند

را که در متن انتخابات آزاد به قدرت رسيده است به زير کشيده اند و عملکردشان عين ) اخوان المسلمين(دموکراتيک 

 جريان برکناری حسنی اين دولت ھا البته به ما نگفتند که عمل کرد ارتش به فرماندھی ژنرال طنطاوی در .کودتا است

  مبارک و زمينه سازی عروج اخوان و محمد مرسی چه بوده است؟

تنھا زمانی که گروھی از . حوصله و فرصت ورود به اين بحث پردامنه را نداشتم و اينک نيز وارد آن نشده ام قصد،

. ر آن شدم نکاتی را به ميان نھمو با نگارنده به اشتراک گذاشتند بزير سؤال برده مصر را ألۀ دانشجويان قديمی ام مس

نيز يادآور " گام به گام با خبرھا"ۀ و در جريان گفت و گو با رضا گوھرزاد در تی وی انديشه و برنام( من بر اين گمانم

   :لينک. که تحوالت اخير مصر بر متن يک کودتای کالسيک شکل بسته است) شدم

http://www.youtube.com/watch?v=BFIw3U1WbwY 

ۀ سسؤم"(فکر دموکراسی سياسی"کتاب . ی است از يک کتاب قديمیاباری آن چه در پی می خوانيد بخش فشرده 

کتاب مشتمل بر ۀ طرح اولي.  دانشجويان علوم سياسی طراحی و تدوين شد برایء ابتدا)١٣٨۵:انتشاراتی نگاه،تھران

قرار بود که ھر . کتاب اول دموکراسی سياسی و پارلمانی و کتاب دوم دموکراسی کارگری و سوسياليستی. دو مجلد بود

سی مدون و منتشر لفه از منظری تئوريک و مبتنی بر آخرين يافته ھای مطالعاتی و تحقيقاتی استادان علوم سياؤدو م

در نتيجه نگارنده ضمن مشورت با ھمکاران خود و بھره مندی از نظرات و پژوھش ھای موجود دست نوشته . شود

مجلد اول از ھفت خوان وزارت ارشاد با کلی . ھای مبسوطی را رقم زد که در برآورد اوليه از اقتصاد کالم عبور کرد

ھرگز مجال چاپ و نشر به شکل کتاب ) دموکراسی سوسياليستی( رفت و برگشت گذشت و منتشر شد و مجلد دوم

تحت . بسيار مفصل در فضای مجازی منتشر شدۀ ی از بحث دموکراسی سوسياليستی در چند مقالاخالصه . نيافت

.چاپ شد) ١٠ۀ شمار(مھرگانۀ و اين آخری در مجل". دموکراسی سوسياليستی"و " دموکراسی کارگری"عناوين   

http://mehreganmag.com/contents/mehregan 

ان بھره شک ندارم که از کاستی فراو. آن چه در پی می آيد سه چھار صفحه از بخش پنجم کتاب اول است. کوتاه کنم
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کپی شده اينک ۀ بسياری از مباحث آن کتاب و اين نوشت .برده است ودر بھترين تخمين نيز مبحثی بسيار کلی و ابتر است

مورد قبول من نيست اما در شرايط کنونی که تب انتخابات و کودتا و انقالب جھان ما را انباشته است می تواند يک 

  . بسيار و پرشمار خواھيم نوشت، مورد دموکراسی و ارتباط آن با ناناگر فرصتی پيش آيد در. تلنگر خفيف باشد

 

  پادگفتمان انتخابات و انقالب١كودتا،

 یھا  بحرانۀگسترش دامن. كنند ی را كسب میاسيا با توپ و تانك و تشر قدرت سي دنی در ھمه جایئ كودتایھا دولت

گی جامعه ن تشکل ھای کارگری و تحزب نيافتم و فقدام با تشتت مردأ تویتي نارضاۀندي حجم فزاۀني بر زمیاقتصاد

 یاسيز كسب قدرت سياگر انتخابات شكل مسالمت آم.  بوده استی و شبه نظامی نظامیھمواره بسترساز وقوع كودتاھا

 ین منظر كودتا پادگفتمان انتخابات تلقياز ا .نداستي ھمان فرااز باالیدرمقابل كودتاصورت نظامی و قھر آميز و  است،

 اگر چه بساط ١٢٩٩ سوم اسفند یكودتا. ران معاصر دو كودتا را ثبت كرده استي ای اجتماعیاسيخ سيتار. تواند شد

 و ی به نظام سنتی كار آورد كه متكی شبه مدرن به روید و دولتي را بر چيی  رهي عشیھا ن حكومتيتر ی از ارتجاعیكي

 و به طور - امپرياليستی یھا  كودتا به قدرتیت اصليشخص طرح و برنامه و یگ نبود، اما به سبب وابستیرتيعش

 شدن صنعت یان دولتين روند كه در جريا.  كردی از استعمارزدگیدي كشور را وارد دوران جد- مشخص انگلستان 

 ی شد و سمت و سوءاي تازه احیا  وهي به ش١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨ ی مختل شده بود، با كودتایت ملينفت، و تحقق حاكم

 و یاسي سۀفقدان جامع. كا عوض كرديمرا ۀاالت متحدي ایر انگلستان به سوي كشور را از مسی و استعمار زدگیگستواب

 و یگرا، مل  توسعهۀان جبھي تضاد و تعارض مۀش دامني، افزایاسيدان تحوالت سير در ميمند و فراگ بت احزاب توانيغ

ان حزب توده، ي جاه طلبانه میھا مكش  كشۀجيدر نت ی شدن قدرت ملی و چند قطبی اجتماعیگاصالح طلب، آشفت

 آن فراگرد تحوالت ۀجيد كه در نتيآ ی به حساب میئت كودتايل موفقين داليتر یان از فوري و روحانینھضت آزاد

 .... سال دچار وقفه و ركود شد و به محاق استبداد پھلوی رفت٢۵دموکراتيک كشور به مدت 

در متن ” انينظام“و حضور ” زور“اند، بر عنصر  ه ساخته و پرداختهينظر” كودتا“ ۀ كه درباری كسانۀق ھميبه تحق

گان  گان، انتخاب شوند  انتخابات از سه ركن برگزار كنندیالت انسانيچنان که دانسته است تشك .اند د كردهيكأن فراگرد تيا

ك ركن ي كودتا فقط از یالت انسانيشكك تياس با سازمان انتخابات دموكراتيدر ق. و انتخاب كنندگان نضج گرفته است

دان ي وارد میئان ھستند، به تنھايگان كه در واقع ھمان كودتاچ  ن جا برگزار كننديدر ا.  شكل بسته است برگزار كننده

 یكرد ن عمليچن. كنند یم به خود عمل ميگان به شكل قا گان و انتخاب كنند شوند و ضمن حذف دو ركن انتخاب شوند یم

دھند،  یل مياش را لومپن ھا و اوباش تشك یاتي عملیھا پيسازند و ت یان مي ثابت آن را نظامیك پايلب موارد كه در غا

خت شناخت يمرتبط با رگذشته از مباحث . برد ی سود میك قدرت برتر خارجي ی ئ و رسانهیت ماديھمواره از حما

 یحاتي تسلیباني پشتۀويكا به شيمرا ۀاالت متحديم اي مستقد دخالتيؤ دوم می بعد از جنگ جھانیت اكثر كودتاھايكودتا، ماھ

ق ي به تعلیھا ميجاد ثبات در رژي و ایدار هي سرماشدۀگون   نظِم نظام واژۀ اعادی است كه برایاني از كودتاچیغاتيو تبل

 مباحث ني بدون طرح ایآشور وشيدار. اند داران بزرگ زمام قدرت را به دست گرفته هي وابسته به سرماۀدرآمد

  :ه داده استي شتاب زده و كوتاه از كودتا ارایفي، تعریضرور

ن است كه كودتا يفرق آن با انقالب ا. ی و ارتشی دولت به زور به دست مقامات دولتیر ناگھانييتغ«

ان ي كه انقالب طغی شود، در حالی حاكم انجام مۀا طبقي از دستگاه دولت یاز باال و به دست افراد

و و مراكز مھم ي رادیھا ستگاهيكودتا غالباً با تصرف ا.  ضد دولت استرن بيئپامردم و طبقات 

   ١٣۶۴ ،یوش آشوريدار(» .شود ی آغاز می مھم دولتیو بناھا) ستگاه راه آھن، فرودگاهيا (یارتباط

                                                 
 )١٤٠-١٤١صص،  --  .etat‘coupd: در زبان فرانسه) دولت (etatو ) برافكندن (coup: ی مركب ازا كودتا واژه. ١
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كه تنھا  ناوارداست یاسيسه كودتا و انقالب قيكه مقا نينخست ا. الشمس است  اظھرمنیآشورف ي بودن تعریر علميغ

ز ير قھر آميياگر چه انقالب فقط ھدف تغ. ر دولت استييبه منظور تغ) اسلحه( زور ۀوجه مشترك آن استفاده از حرب

اجتماعی توليد سرمايه داری را به كند و به کل ساختارھای حاکميت سرمايه يورش می برد و نظام  یب نميدولت را تعق

 -  كه از انقالب یريدوم، تصو. سود بستر سازی اقتصاد سوسياليستی از طريق کسب قدرت سياسی واژگون می سازد

که در "بر ضد("” چه؟یعني ضد دولت رن بيئان مردم و طبقات پايطغ“. ز مخدوش استيم شده ني ترس-ف ين تعريدر ا

دا كرده است؟ يھا را از كجا پ  آنیآشور است و یا غهيچه ص” نيئطبقات پا“!) غلط استزبان آشوری زبان شناس آمده 

و قشر ) یبورژواز(دار  هيو سرما) ايپرولتار( كارگر ۀسم به جز دو طبقيالي در عصر امپری طبقاتۀك جامعيمگر در 

 مناسبات یبه قصد نقد و بررس یا سندهي كه نویز وجود دارد؟ وقتي نیگري دۀ؛ طبقیبورژواز  خردهۀ و گستردیانيم

د به يبا ی الزاماً م- است یآشور وشيدارن جا منظور ما ي در ا-برد  ی بھره میل طبقاتي، از تحلی و اجتماعیاسيس

ل يه و تحليل جامعه را تجزيمسا)  طبقاتیاسيس و یديمناسبات تول(ن اساس ي كه بر ایك مكتبيك و كالسيكادمامباحث 

ن است كه ي انقالب، قدر مسلم اۀدي از پدیآشور یستيگذشته از درك غلط و پوپول. د و وفادار باشدبن ی كرده است، پایعلم

دار و  هي سرماۀه طبقي كارگر علۀ طبقیستينتاگوناام يتوان ق یسم ميالي از انقالب در عصر امپریل طبقاتي تحلیبر مبنا

 و ی بورژوازۀد از سلطيل توليت بر وساي آن مالكی كه طینديفرآ.  كردیرا انقالب تلق” هيسرما“دولت حافظ منافع 

ت جامعه يد به استخدام رفاه اكثري از كار و تولی ناشۀشود و ارزش اضاف یھا خارج م تراستھا و   كارتلۀطريس

ن ي است كه چنیھي بد٢.ديآ یدر م) ”!!نيئطبقات پا “یآشور دستان، و به قول یكشان، تھ كارگران، دھقانان، زحمت(

در واقع انقالب خالف . محقق شود) ت مردمياكثر( سازندگان جامعه ید از سويبا ی جامعه میھا ساخت  بن دریتحول

ه يعل) گان ھمان انتخاب كنند(ون يشكند، اما از آن جا كه انقالب توسط انقالب ی انتخابات را در ھم نمیكودتا سه ركن اساس

رنده، كھنه و ي مۀن طبقيگز ی بالنده را جایا رد و طبقهيگ یصورت م) گان، دولت برگزاركنند(ن يشيا پينظم حاكم 

ك منظر ياز . كنند ی مءفايگان را ا  ھمان نقش انتخاب شوندی انقالبۀ طبقیاسيگان س ندين اعتبار نمايكند، بد ی میارتجاع

ن تفاوت كه يبا ا. ك سان استيت مردم، يآورد انقالب، در قالب حاكم ك با دستي انتخابات دموكراتۀجيتوان گفت كه نت یم

را كه فرض بر چ. كرد انتخابات است یروان يتر و سره تر از مشابه آن درجر  منتج از انقالب به مراتب سالمیت مليحاكم

 ی بورژوازۀ از طبقیگان؛ باز ھم عناصر و عوامل كنند  انتخابی و آگاھیئزان از داناي، با ھر مین است در ھر انتخاباتيا

 كه امكان یئماجرا.  را به چنگ آورندیاسي از قدرت سیثرؤ میھا هيتوانند ال یوت خود، مبه اعتبار قدرت و ثر

  . تر از انتخابات است ش در انقالب به مراتب كموقوع

ان يدر جر.  و از بن ساخت با انقالب و انتخابات متفاوت و حتا متخالف استی و اصولیت كودتا به طور اساسياما حكا

 حافظ یاسيكه قدرت س بندد بل ی چرخش قدرت شكل نمۀديد و پديآ یش نمي پیاسيت قدرت سير ماھ دیرييكودتا نه فقط تغ

ر چرخ ي زیت مليشود و تمام اركان حاكم ید مي بازتولی نظام- یسيلوگر و احتماالً پي دی به صورتیدار هينظام سرما

 از یان كودتا گروھير انقالب و ھم در جراگر چه ھم د. شكند یھا در ھم م ھا و مسلسل  توپۀھا و به ضرب گلول تانك

ن جا يدر ا. دھد ین جلوه ميز متبايت و شكل كشتار را نيشوند اما اھداف متفاوت كودتا و انقالب، ماھ یمردم كشته م

  .ستي نیاسيمنظور از ھدف فقط موضوع كسب قدرت س

ك ياستمداران يان و سي از نظامیا دهيز آنان توسط گروه گیت حاكمه و بر كنارأيدن قدرت از ھيھدف از كودتا، ستان

 خدمت به ۀ و آمادیئ  حرفهیھا  و دستگاهی انتظامیرويد با نيك دولت جدي ظھور ی به معنا]ین امريچن[. كشور است

 دارد كه با در یگ بستی سازمان نظامیعنين نھاد، ي به ایادي اول تا حد زۀ در درجین دولتيقدرت چن. د استيم جديرژ

ل وب و در صورت لزوم كنترين اسناد فراوان خود قادر به تعقين پرسنل و افسران كارآزموده و ھمچنار داشتياخت
                                                 

 ۀطبق“، ”ان دھقانۀطبق“، البد يعنی آشوریبه زعم ” ينئطبقات پا“. را در آميخته است...  مفھوم دقيق طبقه و قشر و طيف و آشوریبه طور قطع . ٢
  .  بعيدآشوریو از محققی ھمچون . شگفت انگيز است... و ” پا يان خردهئ روستاۀطبق“، ” كارمندانۀطبق“، ”كارگران
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ن يتر ق كه كميف و دقيار ظري است بسیطرح كودتا به رغم ظاھر آن عمل...  استیاسيھا و فعاالن س ت سازمانيفعال

ق يان وقوع و توفيمھارت طراحان و مجرعالوه بر . دي و شكست كامل آن خواھد انجامءخلل در ھر مرحله، به افشا

شوند به  ی كودتا واقع مۀ كه صحنیئاز جمله كشورھا.  استیا ژهيط ويازمند وجود شراير قدرت ني تسخۀوين شيكودتا، ا

ن ي به دست گرفتن باالترۀ داشته باشند، تا اشغال آن مركز به مثابیاسيك مركز قدرت سيش از يد بيطور معمول نبا

 مراكز ،ی انتظامیھا گاني، ی نظامیھا ھر چند در صورت تكثر قدرت در قالب پادگان. شور باشداركان قدرت ك

ك ستاد مشخص و واحد ين مراكز از ين سبب كه ايباز ھم بد) یون دولتيزيو تلويراد (یا الت رسانهي، تشكیتي امنیسيلوپ

ن گذشته ياز ا. كند یم) یستاد فرماندھ(ر آن مركز يشوند، كودتا توجه خود را معطوف به تسخ ی میت و رھبريھدا

 ھمچون یعوامل. ت كودتا استياز وقوع و موفقيش ني پ،زي نی و روانی، اجتماعی، اقتصادیاسيط مناسب سيوجود شرا

ت، ھرج و مرج و خاصه ي، عدم امنیاسي و سی اجتماعیھا یدست، فقدان آزاد ی بر اقشار تھی اقتصادیفشارھا

 به منظور ی مناسبیھا نهي، زمیزي و مشاركت گریل حاد حكومتي مردم نسبت به مسایاسي سیتفاوت ی و بیگعالق یب

  .آورند ی كودتاگران فراھم میھا ق نقشهيتوف

 استوار ی كلیكه بر اساس اصول بل.  نداردیخصوصه ك  بيدئولوژي، ایاسي سیريچ رنگ و موضع گيكودتا در آغاز ھ

ن ي نخستی اصلیبه طور معمول محتوا... ھا و   تودهۀلت، تبلور اراد میئنجات وطن، رھا:  مانندیئشعارھا. است

ت برتر يد است كه ماھيم جديت قدرت رژيتنھا پس از استقرار و تثب. دھد یل مي پس از وقوع كودتا را تشكیھا هيانيب

  .شود یان آن آشكار مي طراحان و مجریدئولوژيكودتا از نظر فكر و ا

ات يعملات كودتا با ي عملی به طور كلی است، ولی چندیات نظامي مانوورھا و عملی مستلزم اجرایئگرچه ھر كودتا

 از یكيكت و تیكي است كه از نظر تكنیفيار ظري از مانوورھا و حركات بسیا كودتا مجموعه.  داردی تفاوت اساسیجنگ

رد، يپذ یمن صورت م و كشتار دشی نظامۀات گسترديخالف جنگ كه به صورت عمل.  برخوردار استیكرد نظام یرو

 كشتن مخالفان دست و یكودتاگران براست كه ي نی معن ن نكته بداني ایول. زان كشتار كم باشديشود م ی میدر كودتا سع

  .ن مدعاستياند، دال بر ا دهيازي كه مردم به مقاومت دست یئزان تلفات در كودتاھاي میفراوان. شان بلرزد دل

كودتا . یھا رگ و پ ونيلين و مرقوم به مي است خونیا ا واژه جھان معاصر كودتیاسيدر فرھنگ س“

 یھا  تنی مرگ، در خود بویھا  ژنرالیئآورد كفتار خو ن رهي قدرت؛ اۀمانير دژخين حاصل تسخيا

  ”.ھا را داراست شان انساني پری مغزھایده و شومي درھم دریھا سوخته، رنگ قلب

، در متن شعْر بوسكه آلن ـ یئكايمرا ی نظامیك كودتايان يدر جر ـ آلنده سالوادرپس از سقوط دولت دموکراتيک 

  : سروده بودنوشهين پيآگوست ژنرال خطاب به یا نامه شب

  ده دم،يھر سپ.... 

  كند یدار ميگل سرخ مرا ب

  شي خوۀژي وۀديبا سپ

  اما

  امديامروز صبح، گل سرخ به سراغ من ن

  )٧، ص١٣۵٩ادوارد لوتواك، : (     به نقل از.         ، ژنرال مرگیرا كه تو او را كشته بودچ

ا، غنا، ي، گابن، گامبیوپي، مصر، اتی، كامرون، چاد، كنگو، داھومیر، آنگوال، بورونديران مانند مردم الجزايملت ا

ه، رواندا، سنگال، يجريجر، نيك، ني، مراكش، موزامبیتاني، موریا، ماداگاسكار، ماليبريا، لينه، ساحِل عاج، كنيگ

الن، ھندوستان، ي، برمه، كامبوج، سیا، افغانستان، بروني، سودان، توگو، تونس، اوگاندا، زامبی جنوبیقايفراالئون، ريس

ا، ي، كلمبیليچل، ي، برزیوي، بولارجنتاينتنام، يلند، وين، سنگاپور، تايپيلي، نپال، پاكستان، فی، الئوس، مالزیاندونز
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ه، پاناما، پرو، يكاراگويكا، ني، ھندوراس، جامائیتيان، ھائي، گواتماال، گونكن، اكوادور، السالوادريكا، دوميكاستار

خ ي تاریريان شكل گي در جری و اسلواك ه و چكيونان، تركيمن، يه، يال، عراق، اردن، لبنان، سوريه، ونزوياوروگو

  ....  بوده استیام نظامين شورش و قين و چندي خونیمعاصر خود دست كم شاھد دو كودتا

  

   از تحريربعد

ال و گمريکا و انگلستان و يونان و پرتا ھای کم و بيش مانسته در شکلآن چه که در مصر می گذرد، آن چه که در 

 شناخته و نام "رياضت اقتصادی"اسپانيا و ايتاليا و بلغارستان تا ايران و ترکيه و مصر می گذرد و با عالمت مشھور 

پيتاليستی است که راه کار برون رفت از آن کودتا و انتخابات و تغيير گذاری شده، بخشی از يک بحران ساختاری کا

اين پرچم داران خصوصی سازی و . دولت ھا و اعتدال و اميد و اتاق بازرگانی و البرادعی و نھاونديان و مشابه نيست

  .ندخود از عوامل ايجاد بحران ھای اخير ھست.... ی و تعديل ساختاری و بازار آزادی وئمقررات زدا

 زير کمترکسی که دو کالس اقتصاد خوانده باشد می داند که تورم ھفتاد ھشتاد درصدی و دستمزدھای سه چھار برابر

خط فقری و نرخ دو رقمی و البته نا معلوم بی کاری و تشکل ستيزی و غيره با سياست ھای انقباضی تشديد خواھد شد و 

ی نيست که از چشم اقتصاددانان اپيچيده ألۀ بديھی مسۀ  اين نکت.کارگر تنگ تر خواھد کردۀ زندگی را بر طبقۀ عرص

بان کارخانه ھا از اينان چنان که خود نيز بارھا گفته اند برای نجات صاح .ھرگز .نئوليبرال تيم حسن روحانی ناپيدا باشد

ی تی است که منيتاريساعتدال اسم رمز سياستی م. ده اندگی و سودآورسازی سرمايه وارد ميدان شگرداب ورشکست

گی به شيوه ھای مختلف از جمله انجماد دستمزدھا و افزايش بھای حامل ھای انرژی و خواھد از طريق جمع آوری نقدين

اين سياست از پيش محکوم به . ھدايت پول و سرمايه به سمت سودآوری فزون تر ، بحران اقتصادی را کنترل کند

  .شتهدرست مانند سياست ھای ھشت سال گذ .شکست است

کيد می کنيم که اگر چه بحران اقتصادی ايران راه کار اقتصادی ندارد با أما بارھا گفته ايم و در اين جا يک بار ديگر ت

 روحانی حاضريم با آقايان نھاونديان و - خاتمی-اين حال برای ترسيم بن بست  و شکست راه کارھای تيم رفسنجانی

نيتاريستی و ضدکارگری ايشان را به معرض ناظره کنيم و سياست ھای م آزاد منيلی و نوبخت در يک فضای برابر و

تنھا در اين صورت و امکان تبليغ و . قضاوت افکار عمومی بگذاريم و آلترناتيو برون شد از بحران را نشان دھيم

ه آرای آقای  سخن گفت و بآزاد انتخاباتترويج آزاد برای برنامه ھا و سياست ھای سوسياليستی است که می توان از 

  .روحانی محک زد

  

  

  

  

  

 

 

 


