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پورمحمدی بودن و بودن پورمحمدی
هژیر پلچسچی
نهکه از جایگاه
حضور مصطفا پورمحمد ی ،در هکابینکه ی دولت »اعتدال« و »امید ِ« حسن روحانی ،بانگ اعتراضی را برانگیخت هکه به رغم ای ک
مدلی بود ،اما درچست از همان لحظکه ی آغاز ،به چیز ی ضد خششودش بششدل شششد .در
حقیقت بلند شده بود و نیز در ابعاد ی قابل درک و ه ک
واقع اگر از »منتقدان« و هواداران پیوچسته و ناپیوچسته و وابستکه ی دولت روحانی هکششه بششه راچسششتی بششا هیششچ پشششتک واروو ی تئوریششک هششم
نتوانستند از حضور پورمحمد ی در هکابینه دفاع هکنند و گاهن ترجیششح دادنششد چسششویکهها ی »مثبششت« هکششابینه را برجسششته هکننششد تششا حضششور
پورمحمد ی و مانند او را بپوشانند ،بگذریم ،قصد دیگران از تمرهکز بر حضور پورمحمد ی در هکابینه ،آشکار هکردن مششاهیت دولششت حسششن
روحانی بود .ولی درچست همین هیاهو ی بسیار بر چسر یکی از وزرا ی هکابینه مانع از متمرهکز شدن بر چسر وزرا ی دیگر ی شششد هکششه در یششک
عکس جمعی و در هکنار هکراهت بزرگ شدکه ی چهرکه ی پورمحمد ی ،قرار اچست »امید« به چسششبک روحششانی را نماینششدکهگی هکننششد .در واقششع
گنمایی حضور پورمحمد ی در هکابینه چنان بود هکه بتواند با عمده هکردن جنایت دیروز ،حواس جمعششی را از جنششایت آینششده و در راه
بزر ک
تخانکهاش نقش بسیار اندهکی خواهند داشت.
شبرد آن از قضا مصطفا پورمحمد ی و وزار ک
پرت هکند .جنایتی هکه در پی ک
مدلی و همراهی اچست .هکسانی وجود دارند هکه  25چسال پیش ،درچسششت در چنیششن روزهششایی هکششه تطششابق
بخشی از این واهکنش البته قابل ه ک
بخانکه ی اوین و گوهردشت یکی از چسه
تاریخی آن حتمن یک تراژد ی اچست ،چشم در چشم مصطفا پورمحمد ی نگاه هکردکهاند هکه در قصا ک
نها ی زمین را هزار در هزار بششه یغمششا بردنششد .آر ی هکسششانی بودکهانششد هکششه از
قترین و زیباترین جا ک
نفر ی بود هکه با حکم مستقیم آنها عاش ک
یبینند ] [۱با ایششن وجششود ایششن
مها ی جلد جان به در بردکهاند و اینک همان جلد را بر عرش م ک
سگیر چشم دوختن در چش ک
تجربکه ی نف ک
تجربه ،یگانه نیست .پورمحمد ی نه اولین دژخیمی اچست هکه به رغم نقش مستقیم و بلواچسطکهاش در جنششایت علیششه بشششریت ،در چنیششن
یگیرد و نه تا در بر همین پاشنه بچرخد ،آخرین آنها خواهد بود .احتمالن هکسانی هستند هکششه بششا دیششدن چهششرکه ی احمششد
جایگاهی قرار م ک
تهایی را هکه در بهشهر و روچستاها و شششهرها ی اطششراف
یآورند وان ک
 ینژاد در مجلس به یاد م ک
توهکلی ،آن نمایندکه ی اصولگرا ی منتقد احمد ک
یبسششت،
بها در جادکه ی پر درخت پارک جنگلششی بهشششهر بششه گلششوله م ک
تآورد شکار روزانه را ش ک
یزد و دچس ک
برا ی شکار مخالفان گشت م ک
یافتششد ،دادگاکههششا ی
هکسانی با دیدن احمد جنتی در نماز جمعه و در اوج خنده و قهقهکهیی هکه به واچسطکه ی شوخی با چسن و چسال او به راه م ک
یشدند ،هکسانی هسششتند هکششه وقششتی چسششید محسششن موچسششو ی
نها ی شیفتکهیی را هکه روانکه ی میدان تیر م ک
یآورند و جا ک
خوزچستان را به یاد م ک
تها ی
یبیننششد گش ش ک
یآورند و چسششید حسششین موچسششو ی تششبریز ی را هکششه م ک
بها ی گلولکهباران زندان تبریز را به یاد م ک
یبینند ش ک
تبریز ی را م ک
یپور ،همان نماینششدکه ی شششورا ی شششهر
یرود ،هکسانی هستند هکه چسیما ی احمد حکیم ک
نآشام دادچستانی انقلب از مقابل چشمانشان رژه م ک
خو ک
تها و مجاهششدین در روز روشششن و پیششش از چسششرهکوب
نها ی زنجان و ترور هکمونیس ک
تهران آنها را به روزها ی جولن چماقداران در خیابا ک
تجمهور ی و گزارش لحظه به لحظکه ی »شورمندان« با دیدن محسن
یهکند ،هکسانی هستند هکه در خلل مناظرکهها ی ریاچس ک
رچسمی پرتاب م ک
نفر و چسششعید حجاریششان و علششی ربیعششی
یافتند ،هکسانی با دیدن محمد عطریا ک
رضایی به یاد جوخکهها ی مرگ ترهکمن صحرا و هکردچستان م ک
یآورند و نام حمید باهکر ی ،همان »بسیجی واقعی« ،آنها را به روزهششا ی خششون و جنششون در هکردچسششتان
یها ی »غیرفنی« را به یاد م ک
بازجوی ک
لهاچست هکششه
یهکنیم .چسا ک
یتوان از این تصویرها پرده برداشت .ما در وضعیت هولناهکی زندگی م ک
یشدند .هنوز م ک
یبرد هکه مردمی دریده م ک
م ک
سها ی میرحسین موچسو ی و شال
یهکنیم .آنقدر هولناک هکه یکی از عوامل اجرایی هکشتار تابستان  67با عک ک
در وضعیت هولناهکی زندگی م ک
بلند چسبز در هیات چسید حسین مرتضو ی ،رئیس زندان اوین در تابستان چسیاه ،در هکمپین انتخاباتی حضور داشته باشد و برخی از هکسششانی
نها و یا در شورش بزرگ بعد از آن حضور داشتند را یکی دیگر از عوامل اجرایی همان هکشتار تابستان  67در هیشات
هکه در همان هکمپی ک
محمد مقیسه ،چسرپرچست زندان گوهردشت در تابستان نکبت ،به محاهکمه بکشاند.
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بنابراین حضور پورمحمد ی در هکابینکه ی دولت »اعتدال« و »امید« اتفاقی یگانه نیست .چنین نیست هکه دچست و بال تمامی جنایتکششاران از
شتر از آن اما حضور پورمحمد ی در هکابینکه ی
هر هکجایی هکوتاه شده و ناگهان یکی از آنها در قامت وزیر دادگستر ی ظهور هکرده باشد .پی ک
حسن روحانی ،دور از انتظار هم نبوده اچست .در واقع مصطفا پورمحمد ی به لحاظ چسیاچسششی در جایگششاهی چنششدان دور از حسششن روحششانی
ی قدرتمنششد توضششیح داد .پورمحمششد ی
نایستاده اچست هکه حضور او در هکابینه را بتوان با مهملتی نظیر »تحمیل« از چسو ی ارادکهها ی پنهششان  ِ
تها ی اجرایی هکششابینکه ی
مترین پس ک
کتر اچست اما پیش از این هم در یکی از مه ک
هرچند به خط علی خامنکهیی ،رهبر جمهور ی اچسلمی نزدی ک
هاشمی رفسنجانی ،پدر معنو ی حسن روحانی ،یعنی معاونت ضدجاچسوچسی وزارت اطلعات حضور داشته اچست و بنابراین بخشی از روابط
در هم پیچیدکهیی اچست هکه اگر نه بر چسر هیچ چیز ،لاقل تنها بر چسر برنامکهریز ی و اجرا ی ترور مخالفان حکومت در دوران پس از مرگ
تجمهور ی هاشمی رفسنجانی در هم گره خوردکهاند .گذشته از ایششن او معششاون چسیاچسششی و عضششو هیششات اجرایششی جششامعکه ی
خمینی و ریاچس ک
یاهکبر هاشمی رفسنجانی یکی دیگششر از اعضششا ی
روحانیت مبارز اچست .حزبی متشکل از روحانیون راچستگرا ی چسنتی هکه بر حسب اتفاق عل ک
شورا ی مرهکز ی آن و خو ِد حسن روحانی نیز عضو آن و شش دوره هکاندیدا ی این تشکل برا ی نمایندکهگی مجلس از اچسششتان تهششران بششوده
اچست [2].در عین حال مصطفا پورمحمد ی درچست به همان دلیلی در هکابینه حضور دارد هکه هیچ وزیر زنی در میان وزرا ی دولت روحانی
نیست .دولت »آشتی ملی« به جلب پشتیبانی روحانیت چسنتی و بدنکه ی اجتماعی آنان نیاز دارد و حضور پورمحمد ی لول ی ارتباط دولت
با چنین نیرویی اچست .همکه ی حرف این اچست :اتفاق عجیبی نیفتاده اچست .دولت روحانی ،درچست با حضور مصطفا پورمحمد ی و نه بششدون
یهکند هکه در پیوند خوردن نیروها ی گوناگون و گاه متضاد شکل گرفته و او را انتخاب هکرده اچست.
او ،همان ارادکهیی را نمایندکهگی م ک
آنچه هکه در میان این هیاهو بر چسر حضور جلد ناپدید شده اچست و گاه حتا چهرکهها ی مجر ی آن در برابر پورمحمد ی بششه عنششوان نقششاط
تگیر ی طبقاتی اجزا ی دولت روحانی اچست هکه بششدون واچسششطه و
شفاف و چسفید دولت پیشنهاد ی مطرح شدکهاند ،چسیاچست اقتصاد ی و چسم ک
بلفصل با زندگی روزمرکه ی فرودچستان ارتباط دارد .چند روز پیش در وبلگ هکانون مدافعان حقوق هکارگر متنی از جعفر ابراهیمی منتشر
یهکرد از منظر متفاوتی به »محمدعلی نجفی« ،وزیر آموزش و پرورش هکششابینکه ی
شد با عنوان »آموزش عمومی در محاق«] [۳هکه تلش م ک
یزد هکه در حال وقوع اچست .ایششن متششن بششا
روحانی بپردازد .وجه متمایزهکنندکه ی این متن با گفتار غالب در این بود هکه از جنایتی حرف م ک
نبند ی
یچساز ی عرصکه ی آموزش و نظرات نولیبرالی او در این زمینه هکه اچستخوا ک
پرداختن به چسابقکه ی محمدعلی نجفی در زمینکه ی خصوص ک
تخانکه ی تحت امرش را تشکیل خواهد داد ،نسبت به وقایع آینده هشدار داده بود .نباید در مورد پورمحمششد ی و نقششش او
برنامکه ی وزار ک
در جنایت علیه بشریت چسکوت هکرد اما اگر هنوز عزمی برا ی چسازماندهی مقاومت مردمی در برابر وضعیت حاهکم وجششود داشششته باشششد
تخانکهها ی دولت روحانی چه خواهند هکرد و در برابر چه چیز ی باید تجهیز شششد
باید با الهام از آن متن روشن هکرد هکه هر هکدام از وزار ک
و مقاومت هکرد .این بدون شک قدم اول برا ی وفادار ی به چسیاچست مردمی در برابر چسیاچست مطالبکهمحور اچسششت ،همششان چیششز ی هکششه اگششر
یشود :تحلیل مشخص از شرایط مشخص.
بخواهیم به زبانی هکلچسیک چسخن بگوییم در یک پارکهجملکه ی هکوتاه جمع م ک

تاها:
پانوش ه
] [۱از جمله نگاه هکنید به یادداشت مهد ی اصلنی» ،یکی از قاتلین رفقایم وزیر شد .تکبیر برادران!«
] [ 2حسن روحانی در انتخابات مجلس ششم هکه علوه بر فهرچست جامعکه ی روحانیت مبارز در فهرچست پیروان خط امام و رهبر ی ،چکاد
آزاداندیشان و حزب هکارگزاران چسازندگی نیز حضور داشت ،نتوانست را ی هکافی برا ی ورود بششه مجلششس شششورا ی اچسشلمی را بشه دچسششت
بیاورد.
]» [۳آموزش عمومی در محاق« ؛ جعفر ابراهیمی | هکانون مدافعان حقوق هکارگر:
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