تجارت آزاد با صندوق انتخابات
هژیر پلچسچی
ینژاد باشد ،نام چیزی است در آینده ،چیزی مربببوط
نهکه نام رییس دفتر پر حاشینهی محمود احمد ن
ممشایی ،پیش از آ ن
اسفندیار رحی ن
ضنمبایی
یوتواند حاهکمیت را از بحران و اختل ل آینده گذر دهد و هم به شبکل متناق ن
به »هزارنهی سوم« هکه هم وتنها نیرویی است هکه م ن
یوتوانببد ببباقی
نیرویی است هکه برای حکمرانی باید از روی حاهکمیت موجود گذر هکند ،آنچه هکه از نظام در پی حکمرانی این جریببان م ن
یای است هکه جمهوری اسلمی نیست ،پوستی میان وتهی با محتوایی سرا پا متفاوت .ایببن امببا ربطبی ببه ارادنهی
بماند ،جمهوری اسلم ن
ممشایی و اطرافیان آنها ندارد هکببه بببا غرولنببدها و مببداخلنههای حکومببتی متوقببف شببود ،انکشبباف
ینژاد ،اسفندیار رحی ن
محمود احمد ن
سرماینهداری در ایران به مرحلنهیی رسیده است هکه از درون آن چنین نیرویی زاییده خواهد شد .آنها رسولن آیندنهاند.
نهای متفاوت و گاه متضبباد سیاسببی و طبقبباوتی هکببه وتببا
ینژادی ،جمهوری اسلمی مجموعنهیی بود از جریا ن
پیش از ظهور جریان احمد ن
نشببان ،حببو ل ریببش
حال خمینی بود ،حو ل هکاریزمای او گرد آمده بودند و پس از مرگ او به رغببم حببادوتر شببدن وتضببادهای مابی ن
رو ن
نالمللی پو ل،
تهای اقتصادی صندوق بی ن
یهای بزرگان و سهانمداران نظام حکومتی .با این وجود اجرای سیاس ن
تسنج ن
یها و مصلح ن
سفید ن
یاهکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شببد و در وتمببام دوران ریاسببت
بانک جهانی و سازمان وتجارت جهانی هکه از دوران ریاست جمهوری عل ن
تهای نولیبرالی حاهکم فرودسببتان
جمهوری سید محمد خاوتمی نیز ادامه داشت ،وتضادهای طبقاوتی موجود در جامعه را دامن زد .سیاس ن
شهایی مانند شورش در مشهد ،قزوین،
یهکرد .سر باز هکردن گاه و بی گاه این وتضادها در غالب شور ن
یوتر م ن
را فقیروتر و فرادستان را غن ن
بهای هکارگری و حتببا ظهببور اشببکالی از وتصببرف
نهای زنجان و اسلمشهر در دوران هاشمی رفسنجانی و گسترش اعتصا ن
حاشینهنشی ن
نآباد و سرهکوب خونین اعتصاب آنها از سببوی نیروهببای
هکارخاننهها و رانهبندان و نیز حوادثی مانند اعتصاب هکارگران معدن مس خاوتو ن
یهکببرد .نیرویببی
یداد هکه دیگر حکمرانی به شیونهی گذشته را ناممکن م ن
یگان ویژنهی ضد شورش ،همه و همه از رشد وتضادهایی خبر م ن
یگرفت.
تهایی متفاوت باید زمام امور را در دست م ن
جدید با خصل ن
نوتر از آن بودنبد هکبه
ینژاد از د ل نسل دوم حاهکمان جمهوری اسلمی ،از میان آنانی هکه جبوا ن
در چنین وضعیتی بود هکه محمود احمد ن
ریش سفید باشند و پیروتر از آن هکه هیچ نقشی در سرهکوب انقلب  ۵۷نداشته باشند ،سر بر آورد .او و وتیم همراهش بر خلف دیگبر
تهای فرهنگببی و سیاسببی
نهکه نگران از دست رفتن »اسلمیت« نظببام باشببند و بببه سیاسبب ن
محافظنههکاران درون حکومت ،بیشتر از آ ن
حطلبان هیببچ سببنگری بببرای
رواداراننهی دولت خاوتمی حمله هکنند ،نوک وتیز پیکان حملوتشان را به سمت جایی نشانه رفتند هکه اصل ن
یشبد و رشبد آمباری بیکباری و
نوتر م ن
دفاع نداشتند .آنها با وتبلیغات پر دامنه در مورد فقری هکه در مقابل چشمان همه هر روز افزو ن
حوتبر آن را
یای را مورد حمله قرار دادند هکه چندی بعد خودشان بسیار شدیدوتر ،وحشبیاننهوتر و وقی ن
تهای اقتصاد ن
فلهکت ،همان سیاس ن
ینژاد هکببه
تهای اقتصببادی دولببت احمببد ن
یدانستند .سیاس ن
یبردند و این را پیش از آغاز وتبلیغات انتخاباوتی هم به خوبی م ن
باید پیش م ن
تداری نداشت آنها از اساس همببان نیرویببی
تهای پیش از او بود ،ربطی به الزامات حکمرانی و دول ن
تهای اقتصادی دول ن
وتداوم سیاس ن
یهکردند .نیرویی هکه در ساینهی وتبلیغات پوپولیسببتی و هیبباهوی بسببیار بببا سیاسببت
تها باید ظهور م ن
بودند هکه برای اجرای این سیاس ن
صدقنهدهی نظیر سهمینههای نقدی ماهانه و سهام عدالت ،از یک سو فرودستان و فقرا را موقتن سبباهکت و وابسببته هکردنببد و از سببوی
شهای اجتماعی فراگیر ،نظیر آنچه هکه در سا ل  ۱۳۸۶بعد از اعلم سهمینهبندی بنزین آزموده بودند ،و بیم وتکرار آن در
دیگر از شور ن
تهای اقتصببادی نولیبببرالی
یرفت ،جلو گرفتند .شکلی از اجرای سیاسبب ن
یسازی درندنهوار هر چیز موجود م ن
پی حذف یاراننهها و خصوص ن
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ینژاد
نالمللی پو ل را هم برانگیخت (۱).آنها بسیار بهتر از راسببتگرایان ایرانببی مخببالف دولببت احمببد ن
هکه ستایش بازرسان صندوق بی ن
شهایی هکبه
شهای اجتماعی بزرگ شده است ،شبور ن
تهای آنها در بسیاری از هکشورهای جنوب موجب شور ن
یدانستند اجرای سیاس ن
م ن
تها را متوقف هکرده است.
در برخی موارد مانند بولیوی و الجزایر اجرای این سیاس ن
یاش به جمهوری اسلمی نیازی ندارد اما به نیرویببی نیبباز دارد هکببه بتوانببد
چنین است هکه سرماینهداری در ایران برای وتداوم حکمران ن
»اقتصاد ملی« را بر اساس نیازهای او برنامنهریزی و اجرا هکند .این نیرو یببا بایببد فرودسببتان را و نیببز طبقنهی متوسببط فقیببر شببده را
یوتواند بحران را ایجاد اما
سرهکوب هکند و یا آنها را حو ل چیزی غیر از وتضاد طبقاوتی منجسم هکند .یک پوپولیسم راست وتمام عیار هکه م ن
شهای نافرمببان آنهببا سببازماندهی
شهای وسیعی از فرودستان را برای سرهکوب بخ ن
یوتواند در صورت لزوم بخ ن
آن را مدیریت هکند ،م ن
یوتواند در روز روشن با شعار افشای دزدی ،دزدی را اشاعه هکند ،با شعار عدالت هکمر در حاشیه ماندنهگان را خرد هکنببد و بببا
هکند و م ن
یوترین انحصارات اقتصادی را قانونی هکند.
شعار مقابله با باندبازی وحش ن
یشوند .آنان رقیبی در اپوزیسیون دارند هکه
ی آینده آماده م ن
ممشایی نیستند هکه چنین برای حکمران ِ
ینژاد _ رحی ن
این اما وتنها وتیم احمد ن
یوتببوان
یهکنند .اگر چه م ن
یشوند و رشد م ن
نالمللی برای ایفای نقش سیاسی مورد اشاره آماده م ن
از همین امروز وتحت نظارت نهادهای بی ن
تهای سرماینهداری آیندنهی ایران
از رقبای دیگری نیز نام برد به ویژه از سازمان سابقن مسلحی هکه به راحتی مینوتواند نقش فالنژیس ن
ممشببایی »سببازمان دانشببجویان و
ینژاد _ رحی ن
شهببای سیاسببی بببا جریببان احمببد ن
را بر عهده بگیرد اما مشابنهوترین نیرو به لحاظ رو ن
ینژاد
تهای اقتصادی احمد ن
شآموختگان لیبرا ل دانشگانههای ایران« است .بی دلیل نیست هکه آنها گاهی به گوشه و هکنایه از سیاس ن
دان ن
یستایند ،هرچند شناخته شدنهوترهای آنها درسببت بببه دلیببل همببان
یهکنند و آن را به عنوان یک »سیاست معقو ل لیبرالی« م ن
وتمجید م ن
یهکننببد هکببه دولببت
یای دفبباع و آن را بببرای آینببدنهی ایببران وتجببویز م ن
رقابت موجود چنین نکنند اما آنها از همان سیاست اقتصبباد ن
ینژاد در هشت سا ل اخیر اجرا هکرده است (۲).در این یادداشت اما حوزنههای دیگری از این وتشابه بررسی خواهد شد.
احمد ن
ملت ایران و کوروش کبیر
ینژاد اولین دولت جمهوری اسلمی است هکه به سمت پایان دادن وتضاد میان دولت امت اسلمی و دولببت ملببت
دولت محمود احمد ن
ایران حرهکت هکرده است .وتبلیغات وتیم او در مورد فرهنگ ایرانی ،ساختن وترهکیب اسلم ایرانی ،به نمایش گذاشتن استواننهی هکببوروش
هخامنشی ،وتقابل با هکشورهای عربی حاشینهی خلیج بر سر جزایر سه گانه با هیاهو بر محور »ایرانی« بودن این جزایر ،برگزاری جشببن
نوروز در نقاط مختلف ایران از جمله در مقبرنهی هکوروش در پاسببارگاد همببه و همببه وتلشببی اسببت بببرای سببازمان دادن مببردم در
یوتواند در چهارچوب جمهوری اسلمی ظهور هکند .اگر پیش از این رهبران
چهارچوب »ملت ایران«؛ شکل ویژنهیی از ناسیونالیسم هکه م ن
یهکردنببد و وتلش داشببتند اعیبباد مببذهب
نهای باستانی را از نشاننهگان بر جا مانده از دوران »طاغوت« قلمداد م ن
»امت اسلمی« جش ن
نها را با بودجنههببای
ینژاد با شناسایی خصلت سازمانگراننهی »ملت« ،این جش ن
وتشیع را جایگزین آنها هکنند ،هکار به دستان دولت احمد ن
فهای محافظنههکار حکومت را به سختی برانگیخته اسببت.
یهکنند ،امری هکه واهکنش مراجع سنتی و طی ن
دولتی و وتبلیغات بسیار برگزار م ن
یهای مقیم ایران ،به ویژه پر وتعدادوترین آنها یعنی مهاجران افغانستانی نیز در خدمت ساختن
در هکنار این البته سیاست ستیز با خارج ن
یها ،ساختن اردوگانههای نگهداری مهبباجران
لهکنندنهی بیرونی است .شکار خیابانی و اخراج افغانستان ن
یک »ملت« در برابر سوژنهی مخت ن
نها و ممنببوعیت ورود
غیر قانونی ،ممنوعیت وتحصیل برای هکودهکان افغانستانی ،ممنوعیت اسکان مهاجران افغانستانی در برخببی اسببتا ن
یسبتیزاننهی
تهای خارج ن
آنها به برخی اماهکن عمومی و حتا اخراج زنان ایرانی هکه با مردان افغانستانی ازدواج هکردنهاند ،بخشی از سیاس ن
ینژاد است .آنها به مثابه صدایی از آینده در قامت نمایندنهگان دولت ملت ایران در برابر دولببت امببت اسببلمی عببروج
دولت احمد ن
یهکنند.
م ن
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شآموختگان لیبرا ل
ینژاد نیست .دانشجویان و دان ن
ندهندنهگی برساخته شدن »ملت ایران« اما وتنها از آن دولت احمد ن
استفاده از سازما ن
یهکنند با استفاده از شعارهای ناسیونالیستی و ملی بر موج احساسات ناسیونا ل _ شووینیستی
 لهاست وتلش م ن
دانشگانههای ایران نیز سا ن
یهکنند» :ما در جایی هکه پببای منببافع ملببی
 لهاست هکه وتاهکید م ن
هر دم فزاینده در ایران ،گوی سبقت را از رقبای دیگر بربایند .آنها سا ن
ایران در میان باشد ،هیچ خط قرمزی نداریم و دست دوستی خود را به سوی هر شخص یا گروهی جببدا از دیببدگاه سیاسببیناش دراز
شآموختگان لیبرا ل دانشگانههای ایببران بببا
میهکنیم) «.از مصاحبنهی امیرحسین اعتمادی ،مسئو ل روابط عمومی وقت دانشجویان و دان ن
ینژاد دبیرهکل فعلی این سازمان در اسببفند  ۱۳۸۹در گفببت و گببویی بببا رضببا پهلببوی،
دانشجو نیوز در فروردین  (۱۳۹۱سعید قاسم ن
یگویببد» :در
یهکنببد .او م ن
بازماندنهی آخرین خاندان سلطنتی سرنگون شده در ایران به روشنی هکارهکرد سیاسی این رویکرد را آشکار م ن
طی این  ۳۰سا ل به گمان من نگاه جامعنهی ایران به حکومت پهلوی وتغییر هکرده ،یعنی یک نگاه مثبتی است .به هر حا ل دستاوردهای
حکومت پهلوی در یک سری عرصنههایی ،در عرصنهی اقتصادی ،در عرصنهی یک سری حقوق اجتماعی مثل حقوق زنان ،در عرصنهی
نالمللی دستاوردهای درخشانی بوده .به این معنا نگاه جامعنهی ایران و نگاه جامعنهی جوان ایران به این مثبت است اما این
سیاست بی ن
به گمانم هم یک پتانسیلی برای آقای پهلوی هستش به این معنا هکه نگاه جامعه به میراث ایشون مثبت هست ،یک امکببان داره هکببه
آقای پهلوی رو هم به اشتباه بندازه .ببینید نگاه جامعنهی جوان ایران اگر مثبت است به پادشاهی نیست ،به اون میراثی است هکه مببن
یگذارم ناسیونالیسم وتوسعنهگرا .یعنی وتوسعنهی ایران بر مبنای ناسیونالیسم ایرانی .این به گمانم میببراث مثبببت حکببومت
اسمش رو م ن
پهلوی هستش؛ وتاهکید بر مشروطه ،یعنی وتاهکید بر نهاد پادشاهی به گمان من موجب شده هکه آقای پهلوی اون پتانسیلی هکببه دارنببد رو
نتونن بالفعل بکنند ،یعنی پتانسیل یک رهبر .این پتانسیل یک رهبر گرد آمدن حو ل میراث مثبت پهلبوی اسبت ،یعنبی ناسیونالیسببم
وتوسعنهگرا ( ۳)«.هرچند رضا پهلوی گویا نصایح سعید جوان را جدی نگرفت ،از دیداری در پاریس هکه در همببان برنببامه وعببدنهاش را
یهکنم برای ایران مناسب است یک نببوع
ینژاد هکه گفته بود» :مدلی هکه من فکر م ن
داد نیز به نتیجنهیی نرسید و از پیشنهاد سعید قاسم ن
رهبری شورایی است ،حال مثل هکنگرنهی ملی در آفریقای جنوبی یا در هند یا مدلی هکه شورایی باشه و با وتببوجه بببه خصببایص هکشببور
خود ما طراحی بشه اما بر شورایی بودنش وتاهکید دارم« وتنها نام شورا را به یاد سپرد وتا با وتشببکیل »شببورای ملببی ایرانیببان« وتمببام آن
تهای دانشبجویان و
»پتانسیل رهبری« را ببر بباد دهبد ،امبا وتبلیغبات ببر مبنبای ناسیونالیسبم وتوسبعنهگرا بخبش مهمبی از سیاسب ن
یوتوان به طور موقت از آن چشم
شآموختگان لیبرا ل دانشگانههای ایران است ،وتبلیغاوتی هکه البته به فراخور اقتضائات سیاست روز م ن
دان ن
یخواند و آرزوی احیای امپراوتوری ایبران را دارد وقبتی
یطلب« م ن
پوشید .پس نه عجیب است هکه مهدی الیاسی ،هکه خود را »امپراوتور ن
یخواهد برای روزنامنهی شرق یک مصاحبنهی اقتصادی انجام دهد سراغ رضا انصاری ،پژوهشگر موسسنهی میلتون فریببدمن ،همببان
م ن
مشاور اقتصادی ژنرا ل پینوشه ،از حامیان مبالی سبایت چبراغ آزادی هکبه ببه نبوعی ارگبان و محبل درآمبد اعضبای دانشبجویان و
ینژاد و همراهببانش در ایببن سببازمان در
یرود) (۴و نببه دور از ذهببن هکببه سببعید قاسببم ن
یشببود ،م ن
شآموختگان لیبرا ل محسوب م ن
دان ن
تهای آلترناوتیوسازی در هکلن ،استکهلم ،بروهکسل و پراگ و نیز در نشست مرهکز مطالعات ایران و عببرب در لنببدن) (۵در هکنببار
نشس ن
نهای فاشیستی ایشان را »وتجزینهطلب« و »ضدایرانی« بدانند .هکارهکرد »ملت ایران« یا
هکسانی بنشینند هکه متحدان دیروز آنها در جریا ن
شآموختگبان لیببرا ل همبان اسبت هکبه ببرای دولبت محمبود
ینژاد »ناسیونالیسم وتوسبعنهگرا« ببرای دانشبجویان و دان ن
به بیان قاسم ن
یشوند.
ینژاد :هر دوی آنها برای حضور در هکابیننهی دولت ملت ایران آماده م ن
احمد ن
چسکولریسم آنها /چسکولریسم اینها
ینژاد وتببا
هر چند نوشتن این جمله فریاد مدافعان سینه چاک سکولریسم را در خواهد آورد اما حقیقت این است هکببه دولببت احمببد ن
یشود ،سکولروترین دولت جمهوری اسلمی اسببت .سببکولر بببه
یوتواند و وتا آنجایی هکه در چهارچوب جمهوری اسلمی م ن
آنجایی هکه م ن
ینژاد اولین دولت جمهوری اسلمی است هکه نقش و جایگاه مراجع سنتی شیعه و قدرت به دستان حوزنههای
این معنا هکه دولت احمد ن
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علمیه و ساختار حکومتی دین را نه وتنها نادیده گرفت ،بلکه با آن ستیز هکرد .این همه البته هکه با وتبلیغات پر هیاهو در مورد اروتباط ببا
امام زمان ،صندلی خالی برای امام زمان در جلسات هیات دولت ،منصوب هکردن معلم اخلق دینی برای اعضای هیات دولت از میان
فوترین شکل خرافات در قامت جادوگری و رمل و اسطرلب و فببالگیری
شاگردان مصباح یزدی ،ماجرای هالنهی نور و باز وتولید سخی ن
یهکشید .مرجعیت مذهبی در ایران پس از به دسببت آوردن
بود اما همین خرافنهپراهکنی خود جایگاه سنتی مراجع وتشیع را به چالش م ن
یگرفت .دستگاه مرجعیت
یای نبود هکه برای حل مشکلت روزمره مورد مراجعنهی مردمی قرار م ن
ی اجتماع ن
حکومت دیگر آن نهاد دین ِ
دینی در دوران حاهکمیت جمهوری اسلمی هرچه بیشتر شبیه دستگاه حکمرانی مسیحیت در دوران قرون وسطا شده است یا لاقل به
یهای ظهببور
یهکند با ویژگ ن
یهکند .یک نهاد مذهبی _ سیاسی قدروتمند هکه در هر زمیننهیی مداخله و برنامنهریزی م ن
آن سمت حرهکت م ن
ینژاد در خببدمت درهببم شکسببتن ایببن
چنین دستگاهی در نیمنهی دوم قرن بیستم .به همین دلیل از قضا خرافنهپراهکنی دولت احمببد ن
قدرت مسلط است .بیرون آوردن زمام زندگی روزمرنهی مردم از دست طلب علوم دینی و آخونببدهای مسبباجد محلببی و سرشببکن
ینژاد با هوشمندی خلئی را نشببانه رفببت هکببه سببمپتونمهای آن در
نها .دولت احمد ن
سها و آییننهبی ن
هکردن آن میان فالگیرها و دعانوی ن
یگری ،همنهگیر شدن اشکالی از بودیسم و عرفان
دهنهی اخیر به شکل وتغییر مذهب به مسیحیت ،گسترش فرقنههای اهل وتصوف ،بهای ن
شرقی اشو یا سرخپوستی هکارلوس هکاستاندا و نظایر آن بروز و ظهور داشته است.
یوترین هببواداران
نهکببه یکببی از جببد ن
یهای شاخصنهمندی اسببت .از ای ن
ینژاد به مسئلنهی زنان نیز دارای خودویژگ ن
رویکرد دولت احمد ن
ینژاد اولین رییس
یشود ،هکه بگذریم؛ احمد ن
ینژاد فاطمه رجبی بود ،و این در میان محافظنههکاران به راستی یک اوتفاق محسوب م ن
احمد ن
جمهوری اسلمی است هکه به رغم مخالفت شدید مراجع سنتی شیعه ،از زنان در وترهکیب هکابیننهاش استفاده هکرد .اظهارات جنجببالی او
یاش شد و نیز در مورد پوشش زنان هکه بببه
سگیر ن
در مورد امکان حضور زنان در استادیوم فووتبا ل هکه با خشم مراجع مجبور به بازپ ن
تهای ارشاد در وتضاد بببود ،همببه و همببه وتمببام آن چیببزی
تهای محدود هکنندنهی حاهکمیت در زمیننهی گسترش گش ن
روشنی با سیاس ن
است هکه خاوتمی با وجود حمایت گستردنهی سکولرها از دولتش حتا جرات به زبان آوردنشان را هببم نداشببت .در هکنببار ایببن برخببی
ممشایی به ویژه پر سر و صداوترین آنها هکه حضور زنانی در همایش میراث فرهنگی بود هکه قرآنببی را بببا نببواختن
اعما ل اسفندیار رحی ن
یهکردند وتا به قاری برسد و پس از قرائت قرآن با نوای دف مراسم را وتببرک هکردنببد (۶)،نشببان از رویکببرد متفبباوت
دف مشایعت م ن
ینژاد به استفاده از زنان در ساحت نمادین دارد.
دولت احمد ن
تمحور و پوپولیستی به مسبئلنهی زنبان را ببه عنبوان
شآموختگان لیبرا ل دانشگانههای ایران نیز همین رویکرد وتبلیغا ن
دانشجویان و دان ن
یآید مانند »هکمپین نه به
نهایی هکه صرفن به هکار وتبلیغات م ن
یشان برگزیدنهاند .رانهاندازی هکمپی ن
تورزی لیبرال ن
یکی از شاخصنههای سیاس ن
حجاب اجباری« و در هکنار آن انتشار اخبار زرد با محوریت بدن »سکسی« زنان هکه البته بسیاری از مووتورهای جستجوگر را به سمت
شآموختگبان لیببرا ل چیبزی بیشبتر از
یهکند ،نشاننهی آن است هکه زنان در برنامنههای بلندمدت دانشجویان و دان ن
سایت آنها روانه م ن
یوترین مطالبببات آنهببا
ینژاد نیستند :ابزاری برای جذب حداهکثری مخاطبان طبقنهی متوسببط و مرفببه هکببه اصببل ن
زنان در دولت احمد ن
شآموختگان لیبرا ل ایببران بینببدازیم وتببا
یهای اجتماعی است .نگاهی به وتیتر برخی از اخبار مهم ارگان دانشجویان و دان ن
گسترش آزاد ن
یوترین وتبلیغات به انتخاب
یهکند و چه مروج چه نگاه هنجارین و مرداننهیی است» :سکس ن
ببینیم اقتصاد بازار چگونه به بدن زنان نگاه م ن
یوترین زن قرن بیستم«» ،همنهی وتتوهای آنجلینا
نهای عضلنی داشتند«» ،مریلین مونرو ،سکس ن
یها بد ن
ینیوز«» ،اگر سلبریت ن
کدیل ن
نیویور ن
یهکند :ستارنههای خارج از فرم«» ،وقتی ارمیا بغل
جولی«» ،ستارنههایی هکه لباس زیرشان را در خانه جا گذاشتنهاند«» ،ساحل دریا افشا م ن
یهایی هکبه متناسبب ببا
 لها :علیرضا هکیبانی(» ،سبلبریت ن
امیربهمن را پس زد« )وتهیه شده وتوسط ستارنهی درخشان دار و دستنهی نولیبرا ن
بوتر است؟« و البته در هکنار همنهی اینهببا لینببک ورود بببه
یپوشند«» ،هکدام ستارنهی سینما و وتلویزیون در ساحل جذا ن
سنشان لباس نم ن
هکمپین نه به حجاب اجباری.
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 لهبای
یک خبر اما در میان این اخبار بسیار مهم است» :بمب سکسی _ سوسیالیستی :وزیر ورزش برهننهی ونبزوئل« ) (۷اگبر نولیبرا ن
یهکنند مدافع یقنهپارنههکن آزادی پوشش باشند چرا باید از برهنگی وزیر ورزش ونزوئل
جوان ایرانی آنگونه هکه در انظار عمومی اعلم م ن
وتعجب هکنند و آن را با وتیتر هکناینهآمیزی بازوتاب دهند هکه انگار برهنگی وزیر ورزش ونزوئل ،افشا هکرده است هکه سوسیالیسببم مببروج
" بی بند و باری" و " فساد" است؟ این مدافعان گندنهگوی سرماینهداری متبباخر مگببر بببا برهنگببی مشببکلی دارنببد یببا برهنگببی یببک
یهای جمهوری اسلمی به مسئلنهی زنببان
یهای جنسی آنها را وتحریک هکرده است؟ آیا این همان رویکرد خبرگزار ن
سوسیالیست فانتز ن
 لهای وطنی است هکه برای بنای استثماری وحشیاننهوتر از
نیست؟ زنان و دفاع از پوشش آزاد آنها وتنها بخشی از سیاست هکلن نولیبرا ن
 لهای وطنی وتنهبا ابببزاری اسببت در خبدمت سبازماندهی
یشوند .سکولریسم نولیبرا ن
آن چیزی هکه وتاهکنون موجود بوده است ،آماده م ن
عوترین وتودنهها زیر بیرق یک سیاست پوپولیستی .آن سکولرهای ایرانی هکه بر محور مشترک بلهببت و سکولریسببم بببا
اجتماعی وسی ن
یهکننببد وتببا در
ینشینند و آنقدر سرخوشند هکه امین ریاحی ،یکی از اعضببای ایببن سببازمان را دعببوت م ن
 لهای جوان به مغازله م ن
نولیبرا ن
سهای زینتی و نمایشی حمید اشرف و بیببژن جزنببی لبببد بببا ایببن
هکنگرنهی سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران _ اهکثریت و زیر عک ن
یهکننبد هکبه پیببش از ایببن در قبامت
سازمان بر محور سکولریسم و مدرنیسم پیوند بخورند ،جاده را برای ظهور پوپولیسمی صباف م ن
ینژادی استخوان فرودستان را خرد هکرده است .به همین دلیل است هکه آنها خود شریک جنایت آیندنهاند،
هشت سا ل حکمرانی احمد ن
و البته این اخبار وتازنهیی نیست.
چسرزمین موعود درندگهیگی
شآموختگبان لیببرا ل
ممشبایی و سبازمان دانشببجویان و دان ن
ینژاد _ رحی ن
تانگیز باشد یک شباهت دیگبر دولبت احمبد ن
حتا اگر شگف ن
تهای هببار
دانشگانههای ایران رویکرد مشابه آنها نسبت به اسراییل است .هر نیروی راستگرایی هکه بخواهد در خدمت پیشبرد سیاس ن
اقتصاد سرماینهداری نولیبرالی در منطقنهی خاورمیانه قرار بگیرد و به این وتروتیب آیندنهی سیاسی خود را در پروتو حمایت نظبم مسبلط
یوترین متحببد اسببتراوتژیک او در
یداند جببدینوترین و اصببل ن
جهانی وتضمین هکند ،حتا اگر از بهرنهی هوشی متوسطی هم برخوردار باشد م ن
یوتواند باشد غیر از دولت اسراییل ،یعنی همان جزیرنهی امن و ثبات جهان غرب در خاور نزدیک .هر دوی ایببن
منطقه هیچ نیرویی نم ن
یبندند.
تهای ملزوم بازی در چنین زمین پر خطری را درک هکردنهاند و به هکار م ن
نیروها هم از قضا ظراف ن
یاش ضببدیت بببا اسببراییل و
نهای هویببت ن
ینژاد در چهارچوب حکومتی زمام امور را به دست گرفته است هکه یکی از بنیا ن
دولت احمد ن
صهیونیسم است .گفتار ضدصهیونیستی در دوران ظهور ضدانقلب خمینیستی آنچنان قدروتمند بود هکه ضدانقلب ناچار بود این گفتار
را هم مصادره هکند .فراموش نکنیم هکه ضدانقلب خمینیستی برای سرهکوب انقلب  ۵۷از منطق موجود در انقلب و مصادرنهی گفتببار
لآلود هکببردن
ینژاد و دولتش هیچ چارنهیی نداشتند هکه در همین چهارچوب بازی هکنند ،پس وتلش هکردند با گ ن
آن استفاده هکرد .احمد ن
نالمللی از آن جمله در سببازمان ملببل از لببزوم
یوترین مجامع ممکن بی ن
ینژاد در رسم ن
آب رد اصلی حوادث را گم هکنند .محمود احمد ن
نهبا ببرای اثببات دروغیبن
محو اسراییل سخن گفت و در وتهران هکنگرنهیی جهانی با حضور اعضای شبکنههای نئونازی و هکبوهکلس هکل ن
لآلود شد ،رییس سازمان میراث فرهنگی وقت هکه از قضا بسببیار بببه
بودن »افساننهی هولوهکاست« برگزار هکردند .آب هکه اما خوب گ ن
ممشایی نزدیک است ،در نمایشگاه گردشگری اسپانیا با وزیببر گردشببگری اسببراییل دیببدار هکببرد) (۸و خببود اسببفندیار
اسفندیار رحی ن
ممشایی گفت» :ایران امروز با مردم آمریکا و اسراییل دوست است .هیچ ملتی در دنیا دشمن ما نیسبت؛ ایبن افتخبار اسبت .مبا
رحی ن
مردم آمریکا را از بروترین ملتهای دنیا میدانیم«؛) (۹اظهاراوتی هکه مورد استقبا ل رساننههای اسراییل قرار گرفبت (۱۰).ایبن همبه در
حطلب به نام »وتوس« وتنها به دلیل استفاده از هکلمنهی »اسراییل« بببه جببای
هکشوری هکه وتنها چند سا ل پیش از آن یک روزنامنهی اصل ن
یشببوند
ینژاد و جریان پوپولیستی همراه او وتنها نیرویی محسوب م ن
هکلمنهی متداو ل »رژیم اشغالگر قدس« به محاق وتوقیف افتاد .احمد ن

صفحه  5از 8

یوتوانند در چهارچوب جمهوری اسلمی متحد بلفصل دولت اسراییل در منطقه باشند ،هرچند وتاهکنون مجبور بودنهاند برای همان
هکه م ن
یهای اندهکشان بهای گزافی پرداخت هکنند.
تشکن ن
سن ن
شآموختگان لیبرا ل دانشگانههای ایران نیز در ابتدا نشان دادند هکه به اندازنهی امیرعباس فخرآور و نیروهببای مشببابه
دانشجویان و دان ن
تهای برجسببتنهیی چببون »هکاسببپین
یهکشید و برای سفر شخصی ن
او سفیه نیستند .اگر فخرآور با افتخار لباس اروتش اسراییل را به وتن م ن
 لهای جوان وطنی با الهام از رونبد وتببدیل فخبرآور ببه
یهکرد ،نولیبرا ن
ماهکان« ،نامزد سابق ندا آقاسلطان به اسراییل آشکارا پااندازی م ن
هکسی هکه لاقل غرب او را جدی گرفته بود به دلقکی وتمام عیار ،وتلش هکردند آشکارا از اسراییل دفاع نکنند .آنهببا هرچنببد نبضشببان
یخواستند به دولت اسراییل ثابت هکنند آنها نه مانند بقینهی مسلمانان
یوتپید و م ن
عوترین یا حتا وتنها دموهکراسی خاورمیانه« م ن
برای »وسی ن
یهکردند و بر روی مغازلنهی عاشقاننهی خودشببان
یخواهند به بمب اوتمی دست پیدا هکنند ،اما ظواهر امر را رعایت م ن
وتروریستند و نه م ن
یپاشیدند ،اگرچه از لبنهلی همان هکمپین »از ایران برای صلح و دموهکراسی« و اظهارات مدافعان
حخواهی م ن
با دولت اسراییل رنگ صل ن
نولیبرا ل هکمپین نیز به اندازنهی هکافی معلوم بود مخاطب واقعی آن هکمپین هکیست و در هکجا نشسته است (۱۱).با این همه اهکنون و بعد
یهای مشمئزهکننده در فضببای عمببومی ،رد واقعببی سیاسببت نولیبببرالی دوسببتان »مببردم
از گذشت وتنها چند ماه از آن اظهار بی طرف ن
یوتوان گاه و بی گاه در سایت بامدادخبر ،ارگان این سازمان مشاهده هکرد .از آن جمله در چنین گزارشی» :سببربازان زن
اسراییل« را م ن
یناپذیر از فجایع جاری در سوریه هستند« و »آمادنهببباش
بال بخش جدای ن
در اروتش اسراییل« یا چنین اخباری» :نتانیاهو :ایران و حز ن
بال«) (۱۲و البته اینها از جانب سببازمانی هکببه پیببش از ایببن در
هکامل اسراییل برای جلوگیری از انتقا ل سلح شیمیایی سوریه به حز ن
بیانینهیی خواستار »مداخلنهی فوری جامعنهی جهانی برای پایان دادن به قتل عام مردم بی دفاع سوریه« شده بودند.
شآموختگان لیبرا ل دانشگانههای ایران
 لهای وطنی متشکل در سازمان دانشجویان و دان ن
ممشایی و نولیبرا ن
ینژاد _ رحی ن
وتیم دولتی احمد ن
یدانند حکمرانی آنها در آینده وتنها با وتکیه به متحدی نظیر اسراییل در منطقه ممکن خواهد شد ،هرچند برای جلب
هر دو به خوبی م ن
نظر وتودنهها از وتبلیغات ضداسراییلی هم باهکی نداشته باشند.
پردگه ی آخر
ببندی هکرده اسببت .ایببن
یشود هکه حو ل خود سر وتا پای جامعه را قط ن
وتضادهای طبقاوتی در وضعیت امروز ایران به نقطنهیی نزدیک م ن
روند ادامه خواهد داشت و وتشدید هم خواهد شد .نیروهای میانه دیگر وتوان و ظرفیت هکنتر ل وضعیت را نخواهند داشت .میاننهبازها یا
تگیری الگووار طبقاوتی با سرهکوب نارضایتی فرودستان همراه خواهند شد .نموننههای بببروز و ظهببور
هکناره خواهند گرفت یا با یک سم ن
یاند هکه وتا دیروز برای هکسب سرماینهی نمادین از هنر و ادبیات و فلسفنهی چببپ
یها طیفی از روشنفکران طبقنهی متوسط ن
ببند ن
این قط ن
یهکردنببد و اهکنببون دریببدنهوترین
و معترض ،البته وتنها وتا آنجایی هکه وتعهد و مسئولیتی برای خودشان در بببر نداشببته باشببد ،اسببتفاده م ن
ینویسند .جببامعنهی ایببران از خشببم
تهای هپرووتی« م ن
تها را در مورد »جنبش فرومایگان« و »مفتخورهای بیکاره« و »هکمونیس ن
یادداش ن
یشود و وتنها در غیبت جنبش هکمونیستی است هکه پوپولیسم راست این خشببم را بببرای سببرهکوب سیاسببت راسببتین
طبقاوتی سرشار م ن
تها روی صحننهاند و این نمایش جایی برای خنده ندارد.
مردمی سازماندهی خواهد هکرد .پوپولیس ن
اردیبهشت ۱۳۹۲
تها:
پانوش گ
ینژاد این را ببینید:
تهای اقتصادی دولت احمد ن
نالمللی پو ل از سیاس ن
 _ ۱برای دیدن متن وتمجید صندوق بی ن
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http://www.sarafiarman.com/newsdetail-۶-fa.html
 لها گفتگوی یوسف اباذری با مهرنامه را به نقببل از سببایت صبببح
ینژاد با نظریات نولیبرا ن
تهای اقتصادی دولت احمد ن
 _ ۲در مورد وتشابه سیاس ن

امروز بخوانید:

http://www.sobh-emrooz.com/archives/۳۰۲۲
و
http://www.sobhe-emrooz.com/archives/۳۱۳۰
ینژاد و رضا پهلوی در برنامنهی افق در اسفند ۱۳۸۹
 _ ۳مناظرنهی سعید قاسم ن
http://www.youtube.com/watch?v=۵BfysuF۴odo
و
http://www.youtube.com/watch?v=eHmEJc-qT۰۰
 _ ۴مصاحبنهی مهدی الیاسی با رضا انصاری:
http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=۸۶&pageno=۵
نگرایبباننهی دانشببجویان و
یهکردنببد گرایببش ایرا ن
تهای افراطی را هکه گمان م ن
نایرانیس ن
ینژاد در این نشست واهکنش وتند پا ن
 _ ۵حضور سعید قاسم ن
شآموختگان لیبرا ل چیزی بیشتر از یک وتبلیغات سیاسی است ،به همراه داشته است .از آن جمله یکی از فعالن این جریببان بببه نببام وتیببرداد
دان ن

ینویسد» :نخستین نشستی هکه ما از حضور اعضای گروه در آن مطلع شدیم ،نشستی بببود هکببه در
سبوک م ن
یاش در فی ن
بنکدار در صفحنهی شخص ن
یزاده و با هدایت رژیم سعودی برگزار شد و در آن ،عناصر وتجزینهطلب از خوزستان و دیگر نقبباط موسببوم بببه اوتنیکببی
لندن ،وتوسط علیرضا نور ن

ینژاد شخصبب ًا شببرهکت هکببرد،
یهکردند .در این نشست ،سعید قاسم ن
هکشور ،حضور چشمگیری داشته و اهداف واگرایاننهی خود را به صراحت ابراز م ن

تهای دورنهای بعدی ،دیگر اعضای
سها به سرعت پی ببرد ،در نشس ن
ولی از آنجایی هکه آنقدر زیرک بود هکه به وتبعات منفی حضور در این هکنفران ن

نهکه برخی »رفقا«ی چپ بدون وتوجه به خواستگاه نویسنده و ادبیات اروتجاعی و فاشیستی او این نوشببته را
یهکردند« .عجیب ای ن
محفل وی شرهکت م ن
با شوق و ذوق به اشتراک گذاشتند.
یادداشت وتیرداد بنکدار را در این آدرس بخوانید:
http://goo.gl/Q۷aic
 _ ۶فیلم این مراسم را در اینجا ببینید:
http://www.aparat.com/v/rUzcy
 _ ۷این لینک را ببینید:
/http://bamdadkhabar.com/۲۰۱۳/۰۴/۲۶۶۴۹
 _ ۸برای دیدن اخبار مربوط به این دیدار اینها را ببینید:
http://www.alarabiya.net/articles/۲۰۱۰/۰۱/۲۱/۹۷۹۷۳.html
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و
http://khabarnegarvatan.blogfa.com/post-۱۰۳.aspx
:ممشایی در مورد اسراییل
 _ برای خواندن اظهارات رحی ن۹
http://www.tabnak.ir/pages/?cid=۱۴۰۲۴
:ممشایی
 _ واهکنش رساننههای اسراییل به اظهارات رحی ن۱۰
http://siyasatmadar.persianblog.ir/post/۹۰
: _ نگاه هکنید به۱۱
http://goo.gl/hWU۴H
و
http://www.sobhe-emrooz.com/archives/۳۰۷۹
:کها را ببینید
 _ این لین ن۱۲
/http://bamdadkhabar.com/۲۰۱۳/۰۴/۲۵۷۲۲
/http://bamdadkhabar.com/۲۰۱۲/۰۵/۴۹۱۷
/http://bamdadkhabar.com/۲۰۱۲/۰۷/۹۷۳۵
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