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 !ی دھيدأر" گیسرما خورد"به 
  !پاسخی کوتاه به کرباسچی و تشکيالتش

 سياست رسمی کشور ۀ عرصۀگذاشته، يکی از باندھای شناخته شد" سازندگیحزب کارگزاران  "جريانی که نام خود را

 .اند پای قدرت دولتی بوده ھمواره يک١٣۶٨اعضای اصلی آن از سال  است که

مشھور شده و نماد تمام "  اقتصادیۀتوسع "نئوليبرالی است که به ھایی از برنامها کليد خوردن مجموعهءاين سال مبدا

شود بسيار معنا کارگزاران ياد می جريان" پدر معنوی "اين نکته که از رفسنجانی به عنوان. رفسنجانی است عيار آن

دادند با ِتلفه وزرای اصلی دو دولت رفسنجانی را شکل میؤم ی کارگزاران که در کنار سرانھاسردسته. دار است

 یئھا بروکرات– تکنوکرات ً افراد عمومااين. کليدی دولت روحانی را نيز به دست گرفتند ھایوزارتخانهوجود کھولت 

ھای ملی به ويژه صنعت نفت به  یئانات و داراشان تاچريسم ناب است و برای واگذاری تمام امک آمالۀھستند که کعب

 اقتصادی و به جيب زدن سودھای کالن تمام -رانتی ھایبه جز فعاليت. بخش خصوصی و بازار آزاد له له می زنند

در واقع کارگزاران سازندگی يک شبه . سنجاق شده است" انتخابات "ۀدور حضور سياسی ايشان به سر و صداھای

تا با انواع و اقسام ترفندھای رايج   افرادش پيدا می شودۀسر و کل" انتخابات "ھایت که در برھهدست راستی اس حزب

ھدف  .شوديی اش منتقل میھای رسانهموريت سياسی اين حزب به طيفأم" انتخابات "بعد از. ی مردم را درو کندأر

 ی چونئنامه ھارنگين  يکی دو دھهبرای! ھای کارگزاران در يک جمله زدن چپ سوسياليست استاصلی رسانه

افراد .  استطرفه بوده يکًھا در جدالی کامالو غيره حمله به کمونيست"  پوياۀانديش"و " مھرنامه"و " شھروند امروز"

ھای شان و نقيب زاده و زيباکالم تا امثال جغله القلمی و سريعئاين جريان از غنی نژاد و طباطبا" تئوريک"به اصطالح 

ھای حی و حاضر و علنی در سپھر سياسی و رو در رو و برابر با کمونيست مثال قوچانی ھرگز وارد يک بحث آزادا

- شان نيز سال ، بزرگان جھانی فريدمن که سھل است–واقعيت اين است که اين خرده ريزھای ھايک . اند ايران نشده

  .اندمارکس بنويسند، اما مانده" ارزش" ۀی بر نظريئور صنار يک غاز می زنند تا رديهھاست که ز
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 ھای يکی از فاميلءابتدا. مجلس شورای اسالمی آفتابی شده اند" انتخابات " فرا رسيدنۀباری باند کارگزاران در آستان

  در]سنبله[ شھريور١۶عصر روز  پيدايش شد تا" سخنگوی کارگزاران "رفسنجانی به نام حسين مرعشی به عنوان

گذاريم و دست مردم آبروی خود را می "ابراز لحيه فرمايد که" ياسی اقتصادی کشور در کرمان تحليل مسايل سلسۀج"

دستبوسی " نيکوی"و " خير"به جز انجام عمل " !مردم برای حضور در انتخابات دعوت می کنيم بوسيم و ازرا می

چون محمدعلی نجفی کدام بخش با وجود سياستمدارانی   جناب مرعشی نفرمودند که،یأمردم برای لفت و ليس کردن ر

   گذارند؟خود را می" آبروی "از

ن نزول آن احکام سنگين پيشتازان کارگری ھفت تپه أ شًظاھرا ی رسيد کها اين دستبوسی نوبت صدور اعالميهپس از

انيه به بي . کل جريان اصالح طلبان وطنی بودۀنامبيانيه مانيفست کارگزاران و به نوعی اساس بود اما در واقع اين

  :برديورش می" کمونيستی ھایگروه "کرد و تمام قد بهدفاع می" خصوصی سازی "صراحت از

و نادرست و ناروا به تضييع حقوق کارگران و توھين به نھادھای  سازی ناکامسفيم که يک خصوصیأما بسيار مت"

. واداشته است س اقتصاد دولتی و حکومتیکمونيستی را به تقديھای کمونيستی و شبهاست و گروه کارآفرين منتھی شده

ما به عنوان يک . به گوش می رسد اين روزھا چه در اردوگاه چپ و چه در اردوگاه راست صدای پای سوسياليسم

و دفاع از حقوق کارگران را به جای شعارھای سياسی و  حزب مدافع کارآفرينان از حقوق کارگران دفاع می کنيم

  ".....حمايت از کار و توليد می دانيم ی درھای مارکسيستفريبیعوام

  } تپه احکام زندان عليه کارگران ھفتۀ حزب کارگزاران سازندگی به بھانۀاز بياني{              

   :در اين بيانيه البته ھيچ خبری از

نيشکر ھفت کارگری از جمله اعضای زندانی سنديکای کارگران   پيشتازانۀدرخواست آزادی بی قيد و شرط ھم. الف

  یبخش تپه و به طور مشخص اسماعيل

  ه گام و اول مۀھای نشرياز جمله بچه آزادی بی قيد و شرط حاميان و مدافعان کارگران. ب

  پرداخت دستمزدھای معوقه. پ

  ) ميليون تومانی٧دستمزد (شرافتمندانه  گیافزايش دستمزد منطبق بر يک زند. ت

  یاستمالت از کارگران بازداشت. ث

" ھای کمونيستیشيوع جريان "کارگران دفاع می کنند اما نسبت به رگزاران نمی گويند چگونه از حقوقکا. نيست....و

- ھشدارھا داده شان پيشتر نيز از اينھایھا و رسانهاين. معنای صريح ھشدار کارگزاران روشن است .دھندھشدار می

  .... چپ در دانشگاه ھا وی بر عروجشان مبنۀروزنام" سردبير "ی به قلمئھشدارھا! اند

گشت و گذار ھمان  " کارگزاران ناشی ازۀتمام دغدغ. ارزيابی است  کارگزاران، صريح و مستغنی از نقد وۀبياني

  .ايران ديده اند است که در ابتدای مانيفست آمده و کارگزاران به وضوح گشت و گذار آن را در آسمان" شبحی

 ۀدر ادام. ھا تمام نمی شودبرای قلع و قمع چپ" مشفقانه "ھایتوصيه اخير کارگزاران اما با اينھای مشغولیداستان دل

 تا معلوم کند که مردم قرار است در شوداز سوی سخنگو، جناب دبير کل وارد می" ِدستبوسی مردم " خطيرۀپروژ

" سرماخوردگی "رمايد به نفع مردم است که بهفغالمحسين کرباسچی می. دھند یأی راآينده به چه پديده" انتخابات"

 ۀکارگزاران سازندگی نشود عين جملحزب " محترم " و تمسخر دبيرکلءکه بحث ما حمل بر استھزابرای اين. ی دھندأر

  :نقل می کنيم ]سنبله[" شھريور١٧ ( اعتماد ۀ با روزنامصاحبهمايشان را در 
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اگر شما قرار باشد بين سرماخوردگی و .  نمی کنيم کمال بی عقلی استانتخاب که کسی بگويد ديگر بين بد و بدتراين"

سرماخوردگی را   بين اين دو بيماری که ھر دو ھم بد ھستند با تکيه به عقل سالمًرا انتخاب کنيد مسلما سرطان يکی

  ".انتخاب می کنيد

 مردم دعوت می کند در انتخابات باشد از" سازنده" قرار است کرباسچی در مقام دبيرکل حزبی که! مالحظه فرموديد

از شرکت در انتخابات  کند که ھدف مردمحکم می" عقل سالم "ًظاھرا. دچار بيماری سرماخوردگی شوند شرکت کنند تا

 ھيچ. گی بھتر باشدتغيير اوضاع به سوی يک زند ی برایئھا انتخاب شيوه-  مستقل از درستی يا نادرستی روش آن–

او  توانشدن در ھيچ انتخاباتی شرکت نمی کند و اگر دبيرکل حزبی چنين فراخوانی دھد می ربرای بيما" عقل سالمی"

هللا مصباح دارند خواھند آيت ۀشان که گويا تحصيالت حوزوی در مدرسالبته حضرت. را برای درمان تحت نظر گرفت

  قديمیۀح اين قياس ناظر به ھمان نکتمنظور جناب کرباسچی از طر. است گمان چنينبی" در مثل مناقشه نيست "فرمود

 –" سرماخوردگی "جا در اين-" بد "طلبان مثل ھميشه در نقشدر اين قياس گويا قرار است اصالح. است" بد و بدتر"

  . را به رقيب اصولگرا واگذارند-  ايدز–" بدتر"ظاھر شوند و نقش 

و بلبل به   در کشور گل-ناميد  می" فکشناليسم "  آن را که ھلد-ھای سياسی  بندی جناح ِواقعيت اين است که مختصات 

 .دی دارنا راستی حکم ويژهب" طلبان اصالح " منحصر به فرد است و در اين ميان جريان موسوم بهانگيزی نحو شگفت

شھری و  ليسی خود را در وزارت اطالعات ریو پ-ھا و مصادر امنيتی   ناگھان پست٧۶ ]جوزا[اينان که در دوم خرداد

ی ئجال: دانشگاهدکتر استاد  "و بايگانی کردند و به مقام شامخ"  ول "ھا موسوی خوئينی" ژيکيسترات "شکيالتسپس ت

و مشابه " تبار علوی: شناس جامعه"، "اکبر گنجی: نگار روزنامه"، " سعيد حجاريان:  مدنیۀمغز متفکر جامع"، "پور

قرار شد حسين بشيريه . فرموله کردند" نائينی× وپر پ+ ھايک "فرمودند، نخستين ھدفگذاری خود را با مسھلعروج 

نصرحامد ابوزيد دو تا حب ھرمنوتيسم باال بيندازد  راه عبور از لوياتان را فرموله کند، جناب سروش ضمن ھماھنگی با

 تعويق به را به فرمان سيدمحمد خاتمی"  اقتصادیۀتوسع " ۀو پرو" اکبر شاه "و ردای فلسفه بپوشند و مراسم تاجگذاری

از ريسمان ساموئل ھانتينگتون آويزان   بازرگان و ليبراليسم کالسيک جان الکۀبيندازند و ضمن عبور از ليبراليسم نپخت

  .دسوران بومی و خودی کنن را طی يک جشن ختنهکار " دموکراتيزاسيون سبک "شوند و روند

کنج عافيت " آبدارچی محترم " ود و ثغور ھمانکه حضرتش اين کاره نيست و ترجيح داده در حد خيلی زود معلوم شد

طلبان  ھای عقد و صيغه اصالح خطبه خلدون و البته گزيند و در دوران با شکوه ممنوع التصويری، مشغول خواندن ابن

 .باشند

مھاجرانی شير  جماعت راه فرنگ در پيش گرفت تا عنان رسانه برتر به کف گيرد و" طلب اصالح "باری محمود که آمد

 پرزيدنت بوش کند تا آن جا ۀ کتابخانۀرا روان سعود بفرستد و سازگارا االمه خوانده را به دستبوسی آل ر خورده و تنزيهخ

 .مشق دموکراسی بنويسند

خواند و مرز  می" کوپونيستی " اقتصادۀطلب جماعت که ميرحسين را کشته مرد ِخنس خورد، اصالح باری محمود که به

تناول " تنازل بی "گرفت و ويار اجرای می شد به مسخره منی بيان میؤکه از دھان راغفر و ماو با بازار آزاد را 

  .دشو" غيرنرمال "تا از آنجا محصور شود و جامعه امنيتی و فرمود، به بازار سياست فرستاد می

شد و  ر میگفت در دوران محمود ارز يک شبه سه براب! روحانی آمد که حصر بشکند، نشکست به اين ترتيب حسن

صادراتش رونق  اين که رقابت را به محمود نبازد و به روشی دنگ شيائوپينگی از ارزش پول ملی بکاھد تا برای

نفت را برد به استانبول و فردوسی و  گيرد، چوب حراج بر لایر و قدرت خريد مردم پاپتی زد و ارز ناشی از فروش

اش کاھش يافت و اراک  نداد و نداد تا به يک چھارم ارزش قبلی نقدرآ مردم بدبخت را ۀپنج و شش برابر آب کرد و وديع
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چرخ  "و اورانيوم غنی شده را مفتول کرد که" میوھای ات سرمايه" را خاموش کرد، تمام را سيمان زد و سانتريفيوژ

ھا را به ھم   کوزهمريکا کاسها مردم ۀساد اما يک انتخاب" داری آمريکا و اروپا بچرخد اقتصاد در پيوند با چرخ سرمايه

 چيزی - بينی پذيری سياسی پيش–الملل سياسی و روابط ديپلوماتيک و بين ترين اصول علومیئفردی را که از ابتدا. زد

" قھرمان ملی "است ردایآموخته " بزرگان پنج قدرت "از روابط سياسی فقط کرنش و خنده و قھقه نزد نمی داند و

خارجی " گذاریسرمايه "ظرف پنج سال ساخته بود و قرار بود از توی آنرا که " برجام "پوشاند و در نھايت جام

 .العينی شکسته يافتبخشد و چه و چه به طرفه" توليد رونق "بياورد و به بيرون

 ذاکرۀمخواند و درس   ھابز و الک میًقبالھا ناکارآمد از آب در آمد، او که "تدبير "ھا نااميد شد و" اميد"تا سرانجام که 

َداد و تکرار تکرار می ھا می تمدن  .ُبرد َو بفرمايد که تيغ تکرار ديگر نمی کرد، بيايد َ

و البته . رسيده بوسم و دوگانه سازی فرا ی میأرا پای صندوق ر" دست شما  "کنم و َتکرار میحاال اما دوباره موسم 

  :ۀموسم خسته کنند

  ١٣٧۶: نوری ؟  خاتمی بھتر از ناطق

 ١٣٨۴: رفسنجانی نيست؟  نژاد بدتر از احمدی

 ١٣٨٨: محمود نيست؟  شر موسوی کمتر از

 ١٣٩٢: ی دھيد؟أسوريه نشود به جای جليلی به روحانی ر خواھيد ايران اگر می

 ١٣٩۶ :ی دھيدأر ده ھزار تومن نشود به جای رئيسی به روحانی رلابه ايران حمله نکند و د مريکااخواھيد  اگر می -

نزول اجالل " گیويروس سرماخورد "به مقام يک"  سياسیۀتوسع "روند معکوس تکاملی خود ازح طلبان اما در اصال

خواھند آب از  کنند، حاال می" نرماليزاسيون"شده را " ليسیو مدنی پۀجامع "خواستند با روحانی آنھا که می. اند فرموده

 . کنندءگی را ايفا ويروس سرماخوردژيک يستراتراه بيندازند و نقش  دماغ مردم سرماخورده

 :اند قرار است به جای بد و بدتر گفته شود کرباسچی مرقوم فرموده ی که جنابئدر سناريو

 ؟بدتر نيست سرطان از سرماخوردگی

. داريد گی، که ويروس ايدز تشريف اما در اين سناريو ، جناب کرباسچی شما نه ويروس سرماخوردالبته که بدتر است 

 ؟ايدز بھتر است يا سرطان: ه نظر شما جناب شھردار سردار سازندگیحاال ب

 .طلبان با ھمين فرمان پيش بروند در انتخابات بعدی تک ياخته خواھند شد اصالح اگر: ١ بعد از تحرير

کا و حتا مريادر  به ويژه. ی رايج استئدتر البته در سياست واقعی پديده انتخاب بد به جای بۀلفؤم :٢ بعد از تحرير

 ھا اين بودويژه در دور دوم شعار دموکرات وقتی که بوش دوم کانديدای رياست جمھوری شد؛ به. یئکشورھای اروپا

نگفته . نژاد در پيش گرفتندطلبان در برخورد با احمدیرا رفسنجانی و اصالح عين اين شعار" .ھر کسی جز بوش"

 انتخاب کربن در ًو يا مثال. است" شر کمتر "گمان انتخابرامپ بیکه انتخاب فردی مانند سندرز در برابر ت پيداست

گر و حامی و سوسيال ميان يک دولت نئوليبرال و يک دولت مداخله بين اين دو تفاوتی است. مقابل جانسون در انگلستان

  ؟ چهاما در ايران. عقل سليمی دولت رفاه را به دولت بازار آزاد ترجيح می دھد البته که ھر. دموکرات

  ١٣٨٩ ]سنبله[شھريور ٢۴شنبه يک

 ٩٨ بيست و يکم شھريور

 
  


