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 !دروِن نظام" جريان انحرافی"تأملی پيرامون 
  

» ای خامنه«العمل   عکس.خود گرفته استه ای ب ست که اختالفات دروِن نظام جمھوری اسالمی شکل تازه چند وقتی

و عدم شرکت در جلسات » نژاد احمدی «ۀزده روزاطالعات، قھر يابه پست وزارت » مصلحی«پيرامون ابقای 

درجات متفاوت ه ميان کشيده شود و ھر يک از آنان و ب ھا و عناصر وابسته به دولتی باعث گرديده است تا پای ارگان

در درون حاکميت رژيم " جريان انحرافی"قرار گيرند و خبر از وجود » دنژا احمدی«ی "شايسته"در تقابل با دولت 

  .جمھوری اسالمی سر دھند

ست بر مسند قدرت  ھا بيش از سه دھه   امپرياليست افعنعنوان رژيم حامی م وری اسالمی بهجا که رژيم جمھ  از آن

از . ھای جھانی گره خورده است عت سرمايهايران با منفۀ داری وابست جا که منفعت سرمايه گمارده شده است و از آن

  ھای متفاوت عليه ديده، به بھانه ھا انسان رنج جا که ميليون داری غرق در بحران است و از آن جا که جھان سرمايه آن

باشند؛ تنش و اختالفات درونی  خود میۀ اند و خواھان مطالبات پايمال شد ظالمان و حاکمان زورگو به پاخاسته

 امری طبيعی به حساب خواھد آمد و بنابراين تنش و اختالفات درونی رژيم جمھوری اسالمی را ھم ھا، حکومت

بری ھر چه  ھا، بر سر سھم تضاد باالئیۀ  در بستر چنين واقعياتی مورد بررسی قرار داد و نشان داد که ريشدباي می

د که اختالف و جنگ و جدل آنان، نه بر بايد نشان دا. ست ھای رنگارنگ حکومتی تر ارگان بيشتر و تسلط گسترده

ھا انسان محروم بلکه تمرکز بخشيدن ھر چه   ميليونۀبندی به حقوق پايمال شد سر نفی مناسبات استثمارگرايانه و پای

بايد نشان داد و به اثبات رساند که محتوا و مضمون جنگ ميان . ست ھای خودی بيشتر درآمد جامعه، به جيب جناح

توان نشان داد که خالف  چنين می ھم. باشد ھا، کامالً متفاوت می ھا با باالئی محتوا و مضمون جنگ پائينیھا با  باالئی

ھای  ھای متفاوت درگير، انگيزه و ھدف، مصالح و منفعت مردم نيست بلکه چرخش بھتر سرمايه ادعاھای جناح

ۀ  زنان، جوانان، دانشجويان و خالصه ھمی،ئ  توده–تر اعتراضات کارگری  امپرياليستی و متعاقباً سرکوب روان

  .ست محرومان با وضعيت و شرايط کنونی

ھا   سياسی و اجتماعی جامعه، دربدری و فقر ميليونيبتاوضاع ناھنجار کنونی و وجود ھزاران مصۀ مسلماً ريش

 طبقات باال ھستند  فعھای مدا گردد و اين نظام ھای امپرياليستی بر می کش، به مناسبات و روابط نظام کارگر و زحمت
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ھای طبقاتی و وابسته  نظامۀ تر اين خاصيت ھم به عبارتی روشن. اند ھای متفاوِت جامعه ھا در عرصه لد تنشؤکه م

ھا ببينيم که دالئل   اينۀاّما فارغ از ھم.  نيستاکلی مستثن ۀ گمان رژيم جمھوری اسالمی ھم از اين قاعد است و بی

و " بيت رھبری"عبارتی ديگر با  و به" گرايان اصول"با " جريان انحرافی"ت يعنی درون حکومۀ تنش و تضاد تاز

 و يا اساساً –توان توضيح داد؟ آيا مجازيم  ھای مادی و سياسی آنرا چگونه می روحانيت در چيست و زمينه

جمھوری  "و" مکتب ايرانی"جنگ و دعواھای کنونی دروِن نظام را صرفاً، به باوری از ۀ  تا حوز–ست  صحيح

 –عنوان رکن اساسی اختالفات  ھم به  و آن–ھای مادی آن  و امثالھم تقليل دھيم و از توضيح و تشريح زمينه" اسالمی

مان قرار   تاکنونی اين حقيقت را در مقابلۀ ست؟ آيا تجرب ھای اقتصادی فاصله گيريم؟ آيا دعواھای کنونی فاقد پايه

شانرا از اذھان عمومی پنھان نگه  صددند تا ماھيت اصلی اختالفات درونیدھد که ھمواره حاکمان زورگو در  نمی

  ھای خودی قبضه نمايند؟ دارند و قدرت را به نفع جناح

کيد ورزيد که اختالفات سياسی و آشکار دروِن رژيم جمھوری اسالمی أتوان بر اين نکته ت در يک کالم و قاطعانه می

يح داد و بدون نگاه و اشاره به آن، به عمق اختالفات کنونی پی بُرد و توان خارج از کادرھای مادی توض را نمی

منظور تسلط  که تالش به واقعيت اين است.  جانيان حاکم بر ايران، آگاه نمودۀھای پس پرد اذھان عمومی را از سياست

ھا   ھمواره از دغدغهچنين سيطره بر قوای متفاوت ھای نفتی يعنی يگانه محصول و پر درآمد جامعه و ھم يابی حوزه 

مانند ديگر  ھم به» نژاد احمدی« اين اساس هب. باشد ھای گوناگون رژيم جمھوری اسالمی بوده و می و اھداف دولت

ھا و استانداران، با  جائی مديران کارخانه مدت سعی نموده است تا با باج دھی به اين و به آن، با جابه ھا در اين دولت

چنين  ھا و ھم ھا، با آزادسازی قيمت خانه خصوصی سازی، با ادغام وزارتۀ ھای تعيين شددور زدن از روند و معيار

ادغام شرکت خودرو سازی سايپا در ايران خودرو و با واگذاری دائمی مديريت آن به نزديکان خود، با طرح ادغام 

خالفت مجلس و شورای  و متعاقباً م–وزارت نفت و نيرو و سر آخر اعالم نام خود به سرپرستی وزارت نفت 

ھای  ش در دم و دستگاهھای متفاوت محدود نمايد و بر موقعيت خوي تحرکات جناح رقيب را در حوزهۀ ، دامن-نگھبان 

که   مقننه را در آورده است تا جائیۀويژه صدای قوه ای که صدای ھمه و ب سياست و خواسته. فزايدحکومتی بي

:  گرايان مجلس شورای اسالمی اعالم نموده است يون اصولعضو شورای مرکزی فراکس» سيدعلی موسوی«

خانه   نفوذ جريان انحرافی به اين وزارتۀمجلس به شکل جدی نسبت به وضعيت وزارت نفت حساس است و اجاز"

  ".دھد کليدی را نمی

ديگر را   يک ۀفتند و پاچجانيان، به جان ھم بيۀ کليدی و سودآوری که باعث گرديده است تا ھمۀ خان بله، وزارت

ھای دولت کنونی و مضافاً به  "تخطی"ھا و "مانیرناف"ھا، "دست اندازی"ست که  اگر چه الزم به يادآوری. بگيرند

از » ژادن احمدی«گردد و   اخير بر نمیۀ اقتصادی به يکی دو ماھهحايشه راندن بعضاً سران نظام از نھادھای سود د

ۀ سياسی کوتاه و در عرصۀ ھای رقيب را در عرص دست جناحش کوشيده است تا ھمان آغاز روی کار آمدن

دل بازی به نزديکان خود، به يارگيری و تقويت جناح خودی در درون نظام جمھوری اسالمی و اقتصادی با دست 

  :نمايد در گفتگو با فارس اعالم می» نژاد احمدی«داماد » مھدی خورشيدی«بيھوده نيست که . بپردازد

 قدرت و ۀھا قرار دارد، دامن مندی از منابع دولت انقالبی که در اختيار آن کند با بھره فی تالش میجريان انحرا "... 

 آن توزيع ثروت ملی بين افراد ۀنفوذ خود را در جامعه گسترش داده و برای خود پايگاه اجتماعی درست کند که نمون

ھای زمانه و   گرديده است تا بنابه مصلحتامر و موضوعی که باعث". ھاست ظاھر ھنرپيشه دار و به لهأخاص مس

"] گريان اصول"با " ن سبزامدافع"و "اصالح طلبان"يعنی [تر در درون نظام  چنين بنابه وجود تضادھای گسترده ھم

تر شدن تضادھای درون حاکميت، به سر تيتر اختالفات قوای  ه قرار گيرد و امروزه به دليل محدود و تنگيشحادر 
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اند و مقابله  ميدان آمده روزھا ھمه به  بی دليل نيست که اين. تبديل گردد» نژاد احمدی«ن او ديگر مخالفمقننه، قضائيه 

ۀ ای دادستان کل کشور ھم در چھارچوب اند و محسن اژه را در دستور کار خود قرار داده" جريان انحرافی"با 

قضائيه برای اين ای است و قوه  اقتصادی جريان انحرافی ابعاد پيچيدهمفاسد : "نمايد که تضادھای کنونی اعالم می

  ".ی را تشکيل داده استئھا موضوع پرونده

» نژاد احمدی«با » ای خامنه«و رو در رو قرار گرفتن » مصلحی«و استعفای " مکتب ايرانی"با اين اوصاف طرح 

ھای   حکومتی، جنبه-ھای دولتی  ت از دم و دستگاهمنظور به حايشه راندن روحاني تر تالش به و به عبارتی واقعی

 اين بايست بر اگر چه در ورای چنين واقعياتی می. باشد  ايران شاھد آن میۀست که امروزه جامع سياسی آن تضادی

داران وابسته بر اين امر مصراند که ضامت تداوم حاکميت با پس زدن  ی از سرمايهئھا موضوع اشاره نمود که بخش

ھای باال دست سه   جامعه گره خورده است؛ بر اين باوراند که ارگانۀی و تصميم گيرندئ ھای پايه  از ارکانروحانيت

عنوان مافوق   به بايد می و بايست با بافت کنونی جامعه انطباقی نداشته " واليت فقيه"قوه، از جمله شورای نگھبان و 

و » نژاد احمدی«که ست  داشتی بر مبنای چنين افکار و چشم. دولت و نھادھای تصميم گيرنده به کنار گذاشته شوند

  .ھای اقتصادی جامعه مسلط گردند مقننه را در دستان خود قبضه نمايند و بر شريانۀ اند تا قو ش در تالشياران

ھای مجلس در انتخابات  تر کرسی دعوا بر سر کسب امتيازات بيشتر و تصاحب وسيعۀ توان گفت که ھم به جرآت می

ھای رقيب  ھای نفتی از دست جناح طريق مسير و کنترل تاکنونی حوزه دعوا بر سر آن است تا از اينۀ ھم. ست آتی

سياستی که با . ھای آتی قرار گيرد دولت کنونی در دستور کار دولتۀ باز پس گرفته شود و سياسِت تعريف شد

ۀ  خود باعث گرديده است تا دامنبتنوه  بی ندارد وچناني ه در درون نظام، قرابت آنھای روحانيت لميد آرمان

تضادی که مبين دو . را فرا گيرد" گرايان اصول"بار دامان  تر شود و اين تضادھای درون حاکميت، تنگ و تنگ

منفعت متضاد طبقاتی نيست و تضادی که ربطی به منفعت مردم ندارد و ھدف و نيت، گردش بھتر سرمايه در درون 

  . ست  یئ  توده–تر اعتراضات کارگری  روانجامعه و کنترل و سرکوب 

ای از  برد و رژيم در ھر دوره سر میه باری ب ايران در چنين وضعيت اسفبۀ ست که  جامع در حقيقت سی سالی

ی را قلع و ئ  توده–اعتراضات کارگری سو  تر از يک ھای عريان و خشن حيات خود کوشيده است تا با اتخاذ سياست

که سرکوب  مشاھده شده است. ھای سود دھی را به حرکت در آورد سو، چرخش بھتر دم و دستگاهقمع نمايد و از دگر

ھای رنگارنگ  کی از سر تيترھای وظايف دولتيکشان ھمواره  کارگران و زحمتی ئ ھای پايه  خواستهۀرحمان بی

 رشديابی  اند تا مانع کوشيدهھای متفاوت  که دولت دھد؛ مشاھده شده است رژيم جمھوری اسالمی را تشکيل داده و می

روزھا کار به  اين . خواھی را با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ گويند ی گردند و ندای ھرگونه آزادیئ اعتراضات توده

ه اند تا بار بحران و ناب کنند و رذيالنه در تالش شان را ھم تحمل نمی ھای که حتی خودِی و خودی جائی رسيده است

، »علی نورا عباس«به عنوان نمونه . ھای رقيب سرشکن نمايند  در جامعه را به گردن جناحھای موجود سامانی

اکثريت مجلس ايران عدم موفقيت در عرصه "که  عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه گفته است

  ". اقتصاد را به گردن جريان انحرافی انداخته است

بايد گفت که علل » علی نورا عباس«باشد و خالف نظر  چنين بوده و می  ستم اينھای ظلم و مسلماً طبيعت و ذات نظام

ريشه در نظامی ھای موجود، نه در کارکرد ناصحيح اين جناح و آن جناح و اين دولت و آن دولت بلکه  سامانیه ناب

آشکار . ه شده استکشان ريخت ھای کارگران و زحمت ش بر مبنای استثمار، سرکوب و غارت تتمهھاي دارد که پايه

ھای محروم تازگی ندارد و از دير باز، رسم و رسوم  ی تودهئ ن حقوق پايهااست که چنين گفتمانی برای مدافع

داران وابسته، علل  منظور حفظ و پايداری حيات سرمايه سردمداران رژيم جمھوری اسالمی بر آن بوده است تا به
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ھای امپرياليستی بلکه در ناتوانی و بی تدبيری  سرمايهۀ گنديدھای موجود را نه حاصل مناسبات  سامانیه ناب

  . ھای گوناگون توضيح دھند دولت

ھای  کرد جناح  کوتاه و گذری به عملۀ حاميان نظام، و با مراجعۀاّما جدا از تفاسير غير واقعی، فرضی و پذيرفته شد

بار ديگر  کش کنونی درون نظام بُرد و يکتوان به آسانی، پی به ماھيت کشا رنگارنگ رژيم جمھوری اسالمی، می

مقننه، سپاه پاسداران، شورای نگھبان ۀ ھای حکومتی و از جمله قو  سعی و تالش ارگانۀبر اين ايده پای فشرد که ھم

عنوان عنصر  ھم به و آن" رھبر"ای بر آن بوده و است تا بر اعتبار و مقبوليت  و تشخيص مصلحت نظام در ھر دوره

ای وارد نگردد؛ ھمواره سعی و  ھای امپرياليستی خدشه  سرمايه ھای گوناگون مدافع نھادھا و ارگان ۀمتصل کنند

محصول مناسبات  اقتصادی و اجتماعی جامعه را نه -ھای سياسی  سامانیه تالش بر آن بوده و است تا ناب

جريان "و به زبان امروزی " لباصالح ط"چون  ھای متفاوتی ھم ھای دولت  امپرياليستی بلکه به سياستۀنگرا غارت

ای نظام جمھوری اسالمی تالش  بی دليل ھم نبوده و نيست که در ھر دوره. دروِن حکومت توضيح دھند" انحرافی

منظور انحراف افکار عمومی، پسرفت جامعه را به اين گروه و به آن گروه، به اين دولت و به آن  ورزيده است تا به

  . عنصر وابسته نسبت دھد تا کليت نظام پاک و منزه و دست نخورده باقی بمانددولت، به اين عنصر و به آن 

ھا و  می ارگانکه اين نظام، با تما خالصه کارکرد سی سال و اندی رژيم جمھوری اسالمی مبين اين حقيقت است

اند؛ مبين  ت، منحرافھا و قوای متفاو که تمامی ارکان اند؛ مبين اين حقيقت است ش، ضايع و گنديدهھای رنگارنگ جناح

شان، مترادف با بدبختی ھر چه بيشتر ۀ ثانيھر اند و حيات   آنان سر و ته يک کرباسۀکه ھم اين حقيقت است

د اعالن ھای امپرياليستی باي ن بی چون و چرای سرمايهاگويان و مدافع نخخالف سھا انسان محروم است و  ميليون

ھای  سامانیه نگارنگ رژيم جمھوری اسالمی بر سر کاراند، نه تنھا نابھای ر ن و جناحاکه مدافع نمود، تا زمانی

خود ه تری را ب تر و دھشتناک مان رخت بر نخواھند بست بلکه ابعاد گسترده ۀ  سياسی و اجتماعی جامع–اقتصادی 

  .خواھند گرفت

اسالمی با تمامی دار ھوری جامعه در گرو سرنگونی رژيم جمۀ ديد ھا انسان رنج  تنھا راه سعادت و بھروزی ميليون

ھا نيست؛  ھا در خدمت به منفعت پائينی باشد؛ چرا که به اثبات رسيده است جنگ و دعواھای باالئی ش میھاي و دسته

شان،  نمايند و ھدف ھای رنگارنگ نظام ، از آبشخور واحدی ارتزاق می جناحۀ  ھم چرا که به اثبات رسيده است

ۀ ديده، ھم رنجۀ ھا تود بنابراين و از منظر ميليون. ست ھای خودی ه نفع جناحسو دادن اقتصاد جامعه ب و سمت

زير کشيده شوند تا جامعه، مسير سالمتی خود را باز ه  بدباي آنان میۀ اند و ھم ھای رنگارنگ رژيم منحرف جناح

 وجود نظام جمھوری باشد و شکی در آن نيست که با ھا انسان تحت ستم ايران می اين خواست باطنی ميليون. يايد

 نھادھای مسلح ضد انقالبی رھائی نخواھند يافتۀ وقف کشان از شر استثمار و سرکوب بی اسالمی کارگران و زحمت

  . ن و قربانيان نظام خواھد بودامخالفبندھا، شکنجه و اعدام چنان شاھد بگير و ب و جامعه ھم

  

   ١٣٩٠ ]جوزا[ خرداد٧

 

  


