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 جنگ قدرت و انتخابات
  

را از  خود ئیھم، کارآ" رھبر"نصايح و پند و اندرز . پايانی در اختالفات فيمابين سران نظام جمھوری اسالمی نيست

پيرامون » ای خامنه«زدھای  رغم نصايح و گوش علی. باشد ولين نظام میؤاعتبار در ميان مسدست داده است و فاقد 

ھا برای کسب  کشی کاری اختالفات درونی در انظار عمومی، باز ھم تنش در درون نظام باال گرفت و گردن پنھان

  .ای شد تازهۀ ھای دولتی وارد مرحل اھرم

 به ميدان ءھا با تمام قوا ھمين دليل ھر يک از جناح  ماھی به انتخابات رياست جمھوری باقی مانده است و بهحدوداً چھار

در . تری بخرند ھای خود، وقِت بيش کنند تا برای دار و دسته ھای مخالف را رو می ھای جناح باال کشيدنۀ اند و پروند آمده

گری ءگان به نظام، به افشااز وابستو در صحن علنی مجلس، جناحی چنين چھارچوبه و سياستی بود که در ماه گذشته 

خود باعث گرديده است، تا ۀ نوبه  که بئیھا ھا و افشاگری يان پرداخته است؛ رو کردن  جناح ديگری از حکومت عليه

  !!دلسوزان نظام را به واکنش واداردۀ ھم

گيرند و مردم ھم از دست سران حکومت  ديگر را می يکۀ ھا بيش از اندازه خراب است و پاچ حقيقتاً که اوضاع باالئی

ھا  يابی فقر ميليون کنترلی بر شدت. شان تبديل گشته است یئ اساسی و پايهألۀ نان و آب به مسۀ تھي. اند بيش از اندازه کالفه

ھای بروز  نهھا، زمي  در ميان باالئیئیدانند که بروز ھر اختالف و دعوا انسان ندار نيست و سران نظام ھم می

کاری  اصرارشان بر پنھانۀ بر ھمين اساس، ھم.  علنی را فراھم خواھد نمود-نارضايتی مردم و اعتراضات خيابانی 

، به -ھا   باالئی–" خانوادگی"شان بر آن است تا مبادا بيش از اين، سر و صدا، و دعواھای  ھاست و تالش جنگ باالئی

عميقاً بر اين باوراند که آشکار نمودن اختالفات درونی در ميان مردم و جامعه، .  برسد-ھا   و پائينی-" نامحرمان"گوش 

والن نگران کننده است؛ ؤاختالفات مسگويند که علنی شدن  علناً می. جدی خواھد انداختۀ کيان نظام را به مخاطر

ديگری و " نرم"گويند که جنگ  ھا و ميادين و تجمعات کشيده شود؛ می مداران به خيابان گويند که مبادا جنگ قدرت می

اند در دوران انتخابات رياست  کردهکه فراموش نيان در راه است؛ چرا  يعنی دولت" منحرف"بار به رھبری باندھای  اين

شان چندين برابر شده است و  ھای شدارھا و ھوشياریوبر ھمين اساس ھ. جمھوری گذشته، چه بر سرشان آمده است

 در ٨٨تر از  تر و خطرناک موجی سھمگين: " بر آن است که- ش ھاي  الريجانی و دار و دسته–يت کيد جناحی از حاکمأت

  ". خواھيم داشت و ياران رھبر و انقالب آمادگی کامل داشته باشند٩٢

چون بعد از اعالن انتخابات رياست جمھوری  ھا و اعتراضاتی ھم البته نظام پيشاپيش، تدارک قلع و قمع نمودن مخالفت

منظور تطھير ماھيت کثيف خود ، علل جنگ و دعواھای  ھا و به پيشاپيش و ھر يک از جناح. ديده است را ٨٨

شان انحراف افکار عمومی و تأمين  گويند و ھدف دروغ می!! دھند  مردمی توضيح می را در دفاع از منافع شان درونی
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رسميت شناختن حقوق ه ، بر سر ب-ختالفات صوری رغم ا  و علی- شان  ست و اصالً و ابداً جنگ  اھای خودی  جناح منافع

ھای رقيب از دم و  شان بر سر کنار زدن جناح ھا انسان ندار نيست؛ بحث گانی ميليون انسانی و تأمين زندۀ پايمال شد

جواز ۀ مثاب چنين سرکوب اعتراضات مردمی، به در حقيقت باال کشيدن اموال عمومی و ھم. ست  اھای دولتی دستگاه

" رشد و ترقی"کردی، قادر به ھای کليدی نظام تلقی گشته و بدون حمل چنين نگاه و عمل ھر يک از آنان به ارکانورود 

گيرند،   مردمی را می با اين اوصاف بی جھت پُز دفاع از منافع. داری وابسته نبوده و نيستند در مناسبات و روابط سرمايه

 دولتی را در صف خود قلمداد ننموده و –ھای حکومتی  صر و جناحيک از عنا ھای محروم، ھيچ که توده و مسلم است

خود گويای ۀ نوبه ھای سران حکومت ب ھا و خطابه خطاب. آورند ھا به حساب آورده و می باالئیۀ را، حامی طبق آنانۀ ھم

ھای  م ظاھرسازیرغ ھا علی اند که باالئی عينه لمس نموده اين مدعاست و مردم ھم، عمالً و در اين چندين دھه و به

کش از زمين  ھا کارگر و زحمت  ميليون  آنان با منافع اند که تفاوِت منافع فريبانه، طرف آنان نيستند؛ به تجربه دريافته عوام

ھا، چيزی  اند و وجود و حاکميت باالئی  کامالً مجزا از ھمۀاند که دو طبق تا آسمان است؛ به اين درجه از ادراک رسيده

کند و  شان نمی ھا کمکی به اوضاع بد معيشتی اند که جنگ باالئی ھا نيست؛ ديده  پائينی عه و نفی منافعجز، تخريب جام

  .ست  ا دولتی- خواھی اين جناح، نسبت به جناح ديگر حکومتی علل، در زياده

ه، در ابعادی ک ميان مبرھن است، اّول اين  به ھر حال و فارغ از ماھيت جنگ قدرت در درون نظام، دو موضوع در اين

تر از گذشته، بر تنفر، انزجار و نارضايتی مردم نسبت به نظام جمھوری اسالمی افزوده گرديده  تر و گسترده وسيع

" رھبر"منتحب » نژاد احمدی«که  تر شده است تا جائی اختالفات درون حاکميت، تنگ و تنگۀ که، دامن است، و دّوم اين

، "جريان انحرافی"، نام وی را در ليست "رھبر"داران  وسته است و طرفپي" واليت فقيه"ن اھم به صفوف مخالف

ی که از فرامين و دستورات روشن و "الحال  معلوم"را به عناصر  ياندولتاند و  ھا گنجانده "مخ شعبان بی"و " سياه"

  !!کنند نمايند، به جامعه معرفی می سر پيچی می» ای خامنه«صريح 

زمان و با پخش  برد و مسلماً علنی شدن اختالفات جديد در درون نظام، نه ھم سر میه ائی بھا در چنين فض باالئیۀ جامع

وزير » حيدر مصلحی«در صحن علنی مجلس، بلکه به بر کناری » سعيد مرتضوی«و » فاضل الريجانی«نوار مابين 

ۀ مقننه با قوۀ ت طول و دراز قوچنين به اختالفا ، و ھم»ای خامنه«و ابقای آن توسط » نژاد احمدی«اطالعات از جانب 

 ئیجا چنين انتخاب و جابه يان و ھم اجرای فرامين مجلس از جانب دولتکه نافرمانی و عدم مضافاً اين. گردد مجريه بر می

، بارھا و بارھا مورد »نژاد احمدی«ھای دولت باعث گرديده است تا  گان با سياست داران دولت و مخالفت نمايند طرف

ھای رقيب قرار گيرد و در اين رابطه، يکی ديگری را، به تخطی از قانون اساسی و  جناحۀ مواخذبازخواست و 

  !!متھم نمايد" ولی فقيه"سوءمديريت و نافرمانی از فرامين 

ۀ ويژه از جانب قوای سه گانه ھای اخير و ب ست که در ھفته ا چنين موضوعاتی ھا، ظواھر امر و ھم در حقيقت و اين

 آن، به  داری و به تبع اّما، علت اصلی چنين وضعيتی، به اوضاع بحرانی جھان سرمايه. رديده استنظام مطرح گ

چنين به وضعيت بد  جمھوری اسالمی و ھمۀ گرايانه و اشتھای بی در و پيکر حاميان نظام وابست ھای چپاول سياست

منظور  اند تا به ھا در تالش ر يک از جناحعلت حقيقی در آن است که ھ. گردد ھا انسان محروم بر می اقتصادی ميليون

. تر نمايند تر محکم ھای نظام، ھر چه بيش ھای خودی، جای پای خود را در ارکان گری به نفع جناح تداوم غارت و چپاول

ھای مجلس و  تر کرسی اند و در صدد تصاحب ھر چه بيش ميدان آمده به ءست که با تمام قوا  ادر بستر چنين واقعياتی

تر در  شان، چيزی جز نقش داشتن ھر چه بيش به بيانی ديگر دعوای. باشند آتی میۀ چنين رياست جمھوری در درو ھم

 مبارزه سران نظام نه بر سرۀ دغدغ. ھای مملکتی به جيب باندھای خودی نيست سو دادن سرمايه و قدرت دولتی و سمت

چنين نافرمانی از نصايح و پند و  ھا در ميان مردم، و ھم و يا مخالفت با غارت اموال عمومی بلکه در علنی نمودن آن

، دو »ای خامنه«دار  ھای طرف ھا و سايت بيھوده نبوده و نيست که روزنامه. ست  اجمھوری اسالمی" رھبر"اندرزھای 
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» علی الريجانی«چنين در سايت خبر آنالين وابسته به  اند و ھم فی نمودهکاران نظام معر طرف درگير را، به خيانت

ترين ُدور از تاريخ نظام، برگ ديگری از خباثت  ترين و مھمترين و حساس جريان انحرافی در پاک: "خوانيم که می

با ۀ نين در حملچ ھمو در ادامه و " سناريوی براندازی عليه نظام با ھدف ضربه زدن به واليت و رھبری را انجام داد

اينان بدون پشتوانه و چراغ سبز طراحان و "آيد که  در قم می» الريجانی«به » نژاد احمدی«ُمھر و نعلين ھواداران 

گونه که در اخبار آمده است مستنداتی از اين اقدام زشت  اند و آن عامالن اصلی آن در دولت کاری خود سر انجام نداده

  ".طراحی شده بود

گيرد، زمينه برای ابراز  ھا شدت می که ھر زمان جنگ مابين باالئی توان اعالم نمود مبنی بر اين  را میموضوع يک

ھای درست و سالم، به نفع اعتراضات مردمی  سياستۀ گردد و بالبطع و در صورت سيطر نارضايتی مردمی فراھم می

ۀ  مردمی، جامع مندی منافع ، و غير ھدفمندی گی راه و روش ھدفدر ھر صورت و خارج از چگون. شدتمام خواھد 

ھاست؛  ھا با باالئی ھا، و ھم مابين پائينی ھا با باالئی تر و حادتر از گذشته، ھم مابين باالئی ايران در انتظار تنش وسيع

ھای رقيب  ، حجتی برای جناح"رھبر " کيد نمود که اگر روز و روزگاری گفته و نصايحأتوان ت يک موضوع را می

ز آن آيد؛ سخن ا ميان می ولين دولتی و حکومتی بهؤسخن از بی اعتباری آن در ميان مسی بود، اين روزھا حکومت

 خود را از ئیاند و رئيس مجلس ھم گوش شنوا به صف شده" رھبری"يان در مقابل که بخشی از دولت و دولت است

، از دست داده است؛ سخن از آن -ن مردم ولين نظام در مياؤنکردن اختالفات مس پيرامون علنی - " رھبری"فرامين 

کند؛  ت میرا مديري اند و جريان حاکم بر دولت آن ، بازی خطرناکی را آغاز نموده- يان   يعنی دول–" منحرفان"که  است

ميان  اند؛ سخن از آن به آتیۀ يان در فکر سازماندھی و تصاحب جايگاه رياست جمھوری در دروکه دولت سخن از آن است

قلدر ۀ کس اجاز آيد که به ھيچ ميان می چنين سخن از آن به ھای قم، مصداق صريح خيانت است و ھم  که بداخالقیآيد می

ھا گذشته است و ھمه  مخ که دوران شعبان بی بر آن است" رھبر"ھای رنگارنگ  کيد دار و دستهأشود و ت بازی داده نمی

  !!دان"ولی فقيه"چون و چرا از  موظف و ملزم به اطاعت بی

چنين  خود گرفته است و ھر روزه تنش تازه، و ھم روزھا چنين شکل و شمايلی را به ھا، اين در حقيقت دنيای باالئی

بندھای مدافعين نظام ھم از ھا و بگير و ب استيضاح. کنيم میولين نظام مشاھده ؤرا از سوی مستری  ھای بيش"بداخالقی"

فساد . ست ا  جناح ديگری ھای خودی عليه ھای جناح  پی اعمال سياستجانب باندھای رقيب کارساز نيست و ھر يک در

اند و در فکر انباشتن  ھم به وسعت ايران، سرمايه اندوخته ھا و آن سراپای جامعه را در بر گرفته است و ھر يک از جناح

شان ناچيز است و  ھای حقوق. ست  اترين امکانات کاری و معيشتی کارگر، فاقد پائينۀ در عوص تود. اند  اينزبيش ا

مردم ۀ نه تنھا نفت را بر سر سفر. را خم نموده است ھا، گرانی کمرشان موازات آن ھم به موقع نيست و به پرداخت آن

 اطمينان ئیھا توان به مدافعين چنين نظام با اين تفاصيل چگونه می. اند  تھی آنان گرفتهۀنبُردند بلکه نان را ھم، از سفر

عنوان  را به توان اختالفات درونی آنان  مردمی توضيح داد؟ چگونه می منافعۀ را در چھارچوب ناننمود و تضادھای آ

  را الپوشانی نمود؟  شان شی از تضاد خود با حاکمان سرمايه تلقی و ماھيت واقعی جنگ و دعواھایخب

خابات است و انتخابات آنان شان برای انت جنگ. که جنگ مابين حاکمان، جنگ مردم نيست به تجربه دريافته شده است

ايران ۀ داری وابست سرمايهۀ گان به طبقمعنای انتصاب وابست  بهئیھا انتخابات در چنين نظام. ھم، انتخابات مردم نيست

، ھيچ نقشی به غير از گرم نگه داشتن تنور انتصابات رژيم جمھوری ئیھا بازی است و مردم در چنين دوران و شعبده

. خواھد آمد و در آينده ھم به حساب ننيامدهشان به حساب  تاکنون رأی. خواھند داشت ن –و نداشته  –اسالمی، بر عھده 

. خواھند بودمردم نبوده و ن  گو و مدافع يک از آنان، سخن نظام است و ھيچۀشان ھم، کانديداھای از فيلتر رد شد کانديداھای

گذارد، بلکه  نمايش نمی نھا خالف چنين حکم و استداللی را بهکانديداھای رژيم جمھوری اسالمی نه تۀ گواه تاريخ و ثمر

داران و طبقات حاکم به صف  صر وابسته به نظام، در تخالف با منفعت سرمايهايک از عن که ھيچ مبين اين واقعيات است
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مان قرار   در مقابلھم ، اين حقيقت روشن را کردھای تاکنونی انتخابات و عناصر بيرون آمده از آن نتايج و عمل. اند شدهن

  .تر زندگانی مردم و غارت اموال عمومی جامعه است دھد که کار و بار منتخبين نظام، تخريب ھر چه بيش می

بايست  خراب انتخابات، می سازی، و با وجود نتايج سراسر منفی و خانه بنابر اين و با وجود چنين تجارب تلخ و خسران

ھای متفاوت رژيم، محدود و  تنور انتخابات رياست جمھوری آتی را برای جناحگرم نگه داشتن ۀ با تمام توان، زمين

ھا، اجازه داد تا سران حکومت،  اينۀ شد، و مھمتر از ھمھای جناحی و جنگ قدرت آنان ن زیمسدود ساخت، و وارد با

مملکت مفيد خواھد بود و نه رھبری در آينده برای مردم و ۀ سوخت» نژاد احمدی«نه باند . ديگر را بدرند بيش از اين، ھم

 - آمده و –داری وابسته به ميدان   سرمايهۀ طبق الريجانی رئيس مجلس و دل چرکين بيت رھبری، در تخالف با منافع

چنين نافرمانی و  اند و ھم اينان کامالً روشن است و از جانب مردم، طرد شدهۀ کارکرد و ماھيت ھم. خواھد آمد

، »حداد عادل«چون  فرمان و خادمی ھم يده است تا بيت رھبری و نظام در پی افراد گوش بهشان باعث گرد ھای بداخالقی

ناگفته . م جمھوری اسالمی باشندو امثالھم در اين دوره از تاريخ حيات رژي» محمدباقر قاليباف«و » اکبر واليتی علی«

گان به نظام بر بيھوده نيست که بعضاً وابستتر شده است و   انتخابی نظام نسبت به قبل ھم، تنگ و تنگۀماند که حلق ن

ست که نداند شعار   ااّما چه کسی. آورند ميان می سخن به" گرايشات متفاوت"و دخالت دادن " انتخابات آزاد"شعار 

انتخابات آزاد و دخالت دادن گرايشات متفاوت، چيزی جز به بازی گرفتن باندھای متفاوت نظام امپرياليستی در ايران 

  نيست؟

  

  ٢٠١٣ چ مار۴

     ١٣٩١ ]حوت[ اسفند١۴

  

  

 

 

 


