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   توفان–حزب کارايران 

  ٢٠١٣ جنوری ٢٠
  

  ۀرژيم جمھوری اسالمی در چنبر

  داخلی و فشارھای امپرياليسم  اختالفات
          

 اختالفات و تضادھای ۀ بر ايران از ھمان ابتدای شکلگيری خود در چنبراری جمھوری اسالمی حاکمدرژيم سرمايه

 علی. داخلی خود گرفتار بوده و اين نيزازماھيت طبقاتی طبقات ناھمگون و تناقض جمھوريت با اسالميت ناشی می شود

 حسينعلی ان آيت فرار از کشور نجات يافت، کنار گذاشتۀرغم اعدام صادق قطب زاده، برکناری بنی صدر که در نتيج

منتظری از قائم مقامی واليت فقيه و حبس خانگی وی، تنگ کردن عرصه بر اصالح طلبان و زندانی کردن بسياری از 

داخلی ھاى اخير و در مجموع، به رغم تصفيهھاى ياران ديروزی و يا فرار شماری از آنھا به خارج از کشور در سال

 .دست نمايد  سال ُسلطه بر کشور، موفق نشده است خود را يک٣۴گاھی اوقات خونين، ھنوز ھم بعد از 

 رياست جمھوری و شکست سخت اکبر ھاشمی رفسنجانی، نامزد انتخاباتی اصالح طلبان و ۀپس از انتخابات نھمين دور

 و بسياری از اتفاقات ناگوار در کشور در مقابل محمود احمدی نژاد،  ئیزنجيرهھاى يکی از متھمان اصلی قتل

 پيش و پس از برگزاری انتخابات دھمين ۀ اين اختالفات در دورۀتالفات داخلی رژيم وارد فاز جديدی گرديد و اداماح

 خرداد ٢٢متقابل پس از انتخابات ھاى اتھامزنی.  حادی رسيدۀ رياست جمھوری ايران می توان گفت به مرحلۀدور

 ۀ انتخابات، چھرۀن شرکت کننده در اعتراضات به نتيج گروھی از اصالح طلباۀ ھمراه با زندانی کردن و محاکم١٣٨٨

 رياست جمھوری ايران در قالب ۀاين روند از يک سال مانده به انتخابات يازدھمين دور. ھر چه علنی تر به خود گرفت

د  کشور به رياست محمود احمدی نژاد ابعاۀ مجريۀمخالفت قوای مقننه و قضائيه به رياست برادران الريجانی، با قو

سران سه قوه، الزم است به موضگيری ولی فقيه، ھاى و مخالفتھا قبل از وارد شدن به جزئيات درگيری. وسيعی يافت

که بر باالی قوانين اى  سيد علی خامنها نسبتاً طوالنی واليت فقيھی آيتۀ خمينی و چه در دورا آيتۀچه در دور

 .ھم بشوداى کشور قرار دارد، اشاره

ت حاکمه باال گرفت، ھمانند شمشير أمختلف ھيھاى يه کشور، ھر گاه که اختالفات مقامات منتسب به جناحھر دو ولی فق

اين روش در جريان . خود کرد" تخت "ه ایداموکلس با بھره گيری از قدرت و صالحيت خود، ھر کسی را به انداز

به کار اى  موارد مشابه از سوی خامنهبرکناری دولت ليبرال مھندس بازرگان و خلع بنی صدر از سوی خمينی و در

 رژيم اسالمی و باور و يقين به ۀت حاکمأھيدرون ھاى شايد وقوف و آگاھی به ھمين عدم تجانس جناح بندی. بسته شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

در قانون اساسی کشور بوده ) اصل پنجم(مخالفت و تقابل دائمی آنھا با يکديگر، مھم ترين دليل تثبيت اصل واليت فقيه 

 .باشد

وارد گود شد و اى  علی خامنها، آيت١٣٨٨روع و اوجگيری دور جديد اختالفات درونی رژيم، در خرداد ماه سال با ش

اما با تشديد اين . بدون تزلزل و مشخصاً از احمدی نژاد که مواضع او را به خود نزديک می ديد، به دفاع برخاست

اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئيس جمھور و مدير خصوص پس از دستگيری، علی ه اختالفات از چند ماه پيش، ب

ــ امين مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و سپس ۶٧عامل خبرگزاری ايرنا درست ھمزمان با سخنرانی احمد نژاد در 

 احمدی نژاد به آن، ۀو جواب سرگشادھا  رئيس جمھور برای بازديد زندانۀپاسخ رد رئيس قوه قضائيه به تقاضانام

" خيانت"بدون اين که آن قاطعيت سه سال پيش را از خود نشان دھد، علنی کردن اختالفات را اى علی خامنه اآيت

 .ناميد

به رغم اين اخطار ولی فقيه، اگر چه برادران الريجانی تبعيت خود را از فرمان ولی فقيه اعالم کردند، اما حمالت 

ھم چنان احمدی نژاد را به ھا ھم چنان ادامه يافت و الريجانی ه، مجريۀمتقابل رؤسای قوای مقننه و قضائيه با رئيس قو

 امور اجرائی کشور متھم ساختند و رئيس جمھور، بدون نام بردن از کسی يا سازمانی، با ۀبی کفايتی و ناتوانی در ادار

دولت خدمتگزار  "ايما و اشاره و مبھم گوئی فراوان، ھمواره موانع بی نام و نشانی را مورد حمله قرار می دھد که

منتخب "وی در گام بعدی، پا را فراتر گذاشت و رئيس جمھور مملکت را . را در انجام وظايفش ناکام می گذارند" مردم

 مقننه را ۀو حتی باالتر از ولی فقيه غيرمنتخب و نمايندگان قو" مردم، نماد حاکميت مردم و باالترين تجلی مردم ساالری

بدين ترتيب روشن می شود که اخطار ولی فقيه رژيم بر روی ھيچيک از سران . تعداد معدودی از مردم دانستمنتخب 

 . آنھا ھمچنان ادامه داردۀسه قوه اثرگذار نبود و روند مقابل

اخير، رئيس جمھور احمدی نژاد چند بار باز ھم در قالب اشارات مبھم، اين موضوع را مورد ھاى در روزھا و ھفته

از آنھا ھا و برخی سازمان... نمی دھندسکشور را در اختيار دارند و پھاى  درصد پول۶٠ نفر ٣٠٠"کيد قرار داد که تأ

 ."...حمايت می کنند

، خواستار سؤال از احمدی نژاد شدند، وی باز ھم اىقبل از اين نيز، زمانی که گروھی از نمايندگان مجلس با تنظيم نامه

 دولت، اظھار داشت که وی سخنانی برای گفتن دارد که ۀدر راه انجام وظيف"  قليلیۀعد"ازی  مبھم به سنگ اندۀبا اشار

ش می تواند بگويد و برخی ديگر را  ا رياست جمھوریۀفقط برخی از آنھا را امروز و برخی ديگر را پس از پايان دور

 .وقت نمی تواند بر زبان آورد و بايد با خودش به گور ببرد حتی ھيچ

 ايران در ۀت حاکمأمختلف درون ھيھاى  مقامات و جناحمتقابلھاى  متھم سازیۀدر خور توجه اين است که ھم ألۀمس

 رياست جمھوری ۀ ماه به برگزاری انتخابات يازدھمين دور۵شرايطی روی می دھد که اکنون، از يک سو، کمتر از 

ند تا مشکالت و معضالت اجتماعی ــ اقتصادی، ا آن کرده از طرفين دعوا سعی خود را متوجهايران باقی مانده، ھر يک

بی حقوقی عمومی، بگير و به بندھا و سرکوبی مخالفان را به گردن طرف مقابل انداخته، افکار عمومی را به سود خود 

 امپرياليسم جھانی، ۀمھندسی نمايند و از سوی ديگر، مردم کشور ما زير فشارھای سياسی، روانی و اقتصادی گسترد

 .را تحمل می کنندھا ن آسيببيشتري

والن مملکت به ؤ مقامات و مس رژيم اسالمی بر کشور،ۀ سال ُسلط٣۴آنچه که روشن است اين است که امروزه پس از 

 ۀ، بدون اين که بخواھند کمترين توجھی به مطالبات و حقوق حق"ھر که به فکر خويشه، کوسه به فکر ريشه"مصداق 

، تمام سعی و کوشش خود را برای تأمين منافع جناحی خويش معطوف نموده و قصد آن  ميليون نفر ايرانی بنمايند٧۵

، به تنھائی و ١٣٩٢ خرداد ٢۴ رياست جمھوری در ۀ کامل قدرت سياسی در انتخابات يازدھمين دورۀدارند با قبض

 .ملی ميھن ما را تاراج نمايندھاى بدون مشارکت رقيب، ثروت
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 ۵٠کمرشکن که حتی صادرات نفتی کشور را تا ھاى اخير توأم با اعمال تحريمھاى هامپرياليسم طی ما» ارزی «ۀحمل

والن ؤ بی تدبيری مقامات و مسۀ ضد ايرانی در سازمان ملل متحد، به اضافۀدرصد تقليل داده و تصويب چھار قطعنام

خواربار و ھاى به تزايد قيمت امور کشور، نفس مردم ما را بريده، تشديد فقر و بيکاری، گرانی و افزايش رو ۀدر ادار

و نارضايتی شده است که اگر نيروھای انقالبی ميھن ھا عمومی باعث رشد و گسترش مخالفتھاى ديگر نيازمندی

 .پرست موفق به تأثيرگذاری در روند حوادث نشوند، به زيرُسلطه رفتن امپرياليسم گريزناپذير خواھد بود

ھانی، حزب ما بر اين نظر است که برای دفع خطری که ھم از خارج و ھم در چنين شرايط متالطم و بغرنج داخلی و ج

ھاى  نيروھای انقالبی و مترقی است با ھوشياری تمام و در ھمکاریۀ ھمۀاز داخل، ميھن ما را تھديد می کنند وظيف

ان، اقدامات تحريم اقتصادی و ھر نوع تھديد نظامی به اير و محکوم کردنھا  امپرياليستۀمشترک ضمن افشای توطئ

 رژيم جمھوری اسالمی را محکوم و از حقوق دموکراتيک کارگران و زحمتکشان و عموم مردم تحت ستم ۀسرکوبگران

 . اجانب دريغ نورزند مردم و مبارزه عليهۀايران قاطعانه حمايت نمايند و از ھيچ کوششی برای تحقق حقوق حق

اری جمھوری اسالمی و استقرار د سرنگونی رژيم سرمايهراه رستگاری نھائی کارگران و زحمتکشان ايران، راه

در ھا  مبرم کمونيستۀوظيف . کارگر، حزب مارکسيستی لنينيستی ايران استۀسوسياليسم تحت رھبری حزب واحد طبق

 کارگر و تقويت آن و از اين طريق پايان دادن به پراکندگی و تشدت ۀشرايط کنونی، متحد شدن در حزب واحد طبق

الخ و دشمنانان رنگارنگ پرولتاريا، اما راھی جز اين راه، سنگاين راھيست پراز  .شکيالتی در جامعه استفکری و ت

 .برای پيروزی نھائی متصور نيست

 ٢٠١٣ جنوری ١٣٩١دی ج ٧٨ۀ حزب کارايران شمارالکترونيک نشريه نقل از توفان الکترونيک

gor.toufan.www 

toufan@toufan.org 

 

 

 


