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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

   
  موسوی

  ٢٠١٧ می ٣٠
  

  ...و " روحانی"ابقای 
  

ً بازتاب مبارزه در جامعهبا حرکت از اين حقيقت، مادامی که در   طبقات و مبارزۀ طبقاتی وجود داشته باشد الزاما

 انقالبی را نيز به برداشت ھا متفاوت و حتا مغاير ھم از وقايع  عرصۀ ايدئولوژيک آحاد جامعه من جمله نيروھای

واحدی می رساند، انتخابات اخير ايران که جای دارد آن را انتصابات و يا ھم خيمه شب بازی از نوع آخندی نام 

  .گذاشت، نيز آراء و عقايد پراکندۀ را در تحليل از آن به نمايش گذاشت

نه جمھوريتی وجود دارد و نه ھم انتخاباتی، " رژيم واليت فقيه"ز اين منظر که در در اين اشارۀ کوتاه با حرکت ا

را به " روحانی"مصروف بسازم، ابقای " انتصابات"بود و يا " انتخابات"بناًء بدون آن که خود را به بحث اين که 

  .د، آينده آن را نشان خواھد داداين که تحليلم تا چه اندازه حقيقت را بيان می دار. مقامش مورد بررسی قرار می دھم

 با ھزار باشند به نظر من بيان اين که چون انتخاباتی وجود ندارد و طبقۀ حاکم در ايران ھر کسی را خواسته -١

حيله و نيرنگ از زير عمامۀ جادوئی آخندی به مثابۀ رئيس جمھور بيرون می نمايند، به ھيچ صورت نبايد بدان معنا 

 طبقۀ حاکم وجود نداشته و بازتاب آن تضاد، در انتصاب اين و يا آن فرد نبيتضاد درونی در تعبير گردد که گويا 

چنين طرز ديدی يعنی نفی تضاد ھای درونی طبقۀ حاکم، گذشته از اين که در اساس ضد ديالکتيک . مؤثر نيست

در ستراتيژی و تاکتيک ماترياليستی است، يک دست نشان دادن طبقۀ حاکم در امر مبارزه نيز باعث بروز خطا 

  .خواھد شد

خامنه . "بود" خامنه ای"جديد، کاله بازی قبل از رأی گيری شخص " انتخابات" نخستين مسأله در به اصطالح-٢

 و اين را ھم می دانست که آردکه خود خوبتر از ھمه کسی می دانست چه کسی را از زير عمامه اش بيرون " ای

 به اصطالح مانده به واليت فقيه به چه اندازه عميق است، آگاھانه از مدتی يمرژو وی  از ميزان نفرت مردم ايران

. حواله نمود" روحانی"چندی را به استقامت حکومت " آبکی" و به گفتۀ ايرانی ھا سست، انتقادات "انتخابات"

تش مشروعيت زيرا در غير آن حاکمي" ولی فقيه"که خودش نيزدر جريان قرار داشت، البته به اجازۀ " روحانی"

اين . و ديدگاھايش قرار دھد" ولی فقيه"نخواھد داشت، شروع کرد به اين که گويا می خواھد خود را در تقابل با 

جنگ به اصطالح زرگری، آنعده از مردم ايران را که يا آرزوی تغيير دارند و به ھمان اساس به ھر خس و 

" سرباز"ھر دو " خامنه ای"و " روحانی" نمی دانند که خاشاکی چنگ می اندازند و يا ھم در اساس متوھم اند و
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شان شديد و عميق ديگر   يکبوده و ھستند و تضاد ھای درونی آنھا به ھر ميزان که عليه" خمينی"جالد جماران 

باشد، در تقابل با خلق ايران متحدانه عمل می کنند، بارديگر به دنبال نخودسياه انتخابات کشانيده، در نتيجه انتصاب 

  . شدندهقبوالآنھا بر خود شان " انتخاب"به عنوان " منه ایخا"

" رئيسی"چانس ديگری داد و از جانشين مورد نظرش يعنی " روحانی"، به "خامنه ای" و اما اين که چرا -٣

  : متأثر از داليل آتی نباشدصرف نظر نمود نمی تواند

 واليت فقيه و شخص ولی امظنری در خدمت که در تمام اين سالھا از موضع ديگ" رفسنجانی" با حذف فزيکی -*

را به " رفسنجانی"با زيرکی متوجه می شود که نبايد دسترسی  وتصرف ميراث " خامنه ای"فقيه قرار داشته است، 

محدود نمايد، بلکه می بايد بکوشد تا جايگاھی راکه نامبرده در بين اليۀ عظيم و ضخيمی از " دانشگاه آزاد"

يز تحت تصرف خود در آورده، از يک سو آنھا را که ديگر يتيم مانده اند به دور خود جمع متوھمان جامعه داشت ن

 وی به وجود آورد و از طرف ديگر هيعلديگری چنان کاری را انجام داده، ھستۀ رقابتی " رند"نموده نگذارد کدام 

 که ظاھراً سنگ خودش را به با داشتن آنھا، خود را از زير فشار زياده خواھی ھای جناح مصباح و مدرسۀ حقانی

  .سينه می زنند، نجات دھد

در ايران که کانديد ھا تا حد زيادی متناسب با روان انتخابات واشنگتن، " انتخاباتی" خالف تمام دوره ھای -* 

چون  ی جنگ طلبآدمو به موازات " سيد خندان"انتصاب می گرديد، يعنی مقابل رئيس جمھور نچندان سختگير، 

که در سجود مخفيانه و عربده کشی ظاھری، دست شيطان را از پشت بسته را " احمدی نژاد"فردی مانند " بوش"

" روحانی"را نيز نماش داد، مگر " قاليباف"و " رئيسی"ھرچند " ترمپ" منتصب می نمود، اينبار در مقابله با بود،

را جدی گرفته " ترمپ"يا حاکميت " اليت فقيهو"را مجدداً به قدرت گماشت؛ تمام اين روند بيانگر آن است که نظام 

و خط حرکی وی در حدی نبوده که " ترمپ"شود و يا اين که شناخت آنھا از شخص " سرشاخ"و نمی خواھد با وی 

  .را قبول نمايد" رئيسی"ريسک انتصاب فردی چون 

ه چند ماه قبل از تمام اين بازی ھای  دوستانی که با نوشته ھای اين قلم آشنائی دارند، شايد به خاطر داشته باشند ک-۴

مشغول " رئيسی"انتخاباتی يعنی آن گاھی که حتا تحليل گران ايرانی نمی خواستند خود را با اسم فردی به نام 

" خامنه ای"، من از سه نفر به مثابۀ جانشينان بالقوۀ "خامنه ای"بسازند، به ارتباط اوضاع ايران در آينده و بعد از 

اين را ھم نوشته بودم که ھريک از طرفين با حوالۀ ".  رئيسی- صادق الريجانی- روحانی: " برده بودمدر آينده نام

با دستان پر " خامنه ای"اتھامات به استقامت يک ديگر جنگ را از ھمان زمان آغاز نموده و می خواھند حين مرگ 

  .برخورد نمايند" خامنه ای"به مسألۀ جانشينی 

 ساله که مرض سرطانش نيز وخامت يافته و احتمال اين که تا دور ٧٨" خامنه ای "وقتی به مسألۀ جانشينی

در صورت " انتخاب رھبر"انتصابات بعدی زنده بماند زياد نيست، با در نظرداشت قانون اساسی ايران در باب 

يده ، می بينيم که انتصاب جديد، بسيار فرا تر از آن است که بتوان نادنظر انداخته شودبه قانون ھرگاه  ،مرگ رھبر

  .از کنارش گذشت

در قانون اساسی ايران به ارتباط مرگ رھبر و انتخاب رھبر جديد، آمده است که ھرگاه رھبر وفات نمايد، تا قبل از 

فرد ديگری را انتخاب نمايد، حاکميت را رئيس جمھور، رئيس قوۀ قضائيه و يک تن از مجمع " خبرگان"آن که 

 نگھبان را نيز داشته باشد، وظايف رھبر را الی انتخاب رھبر جديد  شورایتموافقتشخيص مصلحت نظام که گويا 

  . عھده می گيرندبه

وقتی بخواھيم اين اصل قانون اساسی را با افراد مشخص نمائيم ديده می شود، که از فردی که قبالً تذکر داده بودم 
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ت نظام گمارده نشود، مجمع تشخيص مصلح"به رياست و حتا عضويت " خامنه ای"از جانب " رئيسی"ھرگاه 

" روحانی"نامبرده در رابطه با کرسی رھبری يک مھرۀ سوخته به شمار می رود، در حالی که دو فرد ديگر يعنی 

  .ھر دو بالقوه برای مدتی می توانند خود را در ردای جانشين رھبر مشاھده نمايند" صادق الريجانی"و 

مجمع "است، در مقام رئيس " خامنه ای"ه از صالحيت ھای حذف شده، ک" رفسنجانی"انتصاب فرد ديگری به جای 

به شمار برود، بلکه در حد زيادی ھويت " خامنه ای"نه تنھا می تواند بيانگر سمت حرکت " تشخيص مصلحت نظام

  .رھبر آيندۀ جمھوری اسالمی را نيز آشکار می سازد

درست باشد، گفته " مجمع"در مقام رئيس " ناطق نوری"به صورت مثال ھرگاه شايعات در مورد انتصاب آيت هللا 

را به مقام " روحانی"برگشته، در عمل زمينۀ انتخاب " رفسنجانی"در آخر عمر، به راه " خامنه ای"می توانيم که 

  .رھبری مساعد می سازد

باشد، در آن صورت " صادق الريجانی"نصب گردد، که مواضع وی نزديک به " مجمع"ھرگاه فردی به رياست 

، ايران را به "روحانی"، تقابل آنھا با "صادق الريجانی" گفت که گذشته از کشمکش احتمالی ميان آن فرد و بايد

  .طرفی خواھد کشانيد که حد اقل نتيجۀ آن از بين رفتن نظام واليت فقيه خواھد بود

ھد گذاشت، بايد گفت چه تأثيری برسياست خارجی ايران من جمله افغانستان خوا" روحانی" و اما اين که ابقای -۵

 ھدايت می کند "ھرمانانهق رمشن"ايران را با پراگمتيزم زنده است و سکان سياست خارجی " خامنه ای"مادامی که 

 تغيير زيادی به خود نخواھد ديد مگر اين که تضاد ھای منطقه ئی و جھانی رژيم واليت فقيه چنان خود را عاضاو

در آن صورت است که چگونگی روابط ايران با ادارۀ . ی کشانيده شودحاد بسازد که منطقه به طرف جنگ جديد

  .مستعمراتی کابل و نيروھای ذخيرۀ ايران و روس در افغانستان، وارد مناسبات جديدی با ھم خواھند شد

 اين رشته سردراز دارد


