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  :ديدگاه

  بازندۀ نزاع کيست، احمدی نژاد يا خامنه ای؟
  

که تا به  نظام اسالمی در جريان است  منازعۀ سختی در کانون اصلی قدرت و يگانه نھاد تصميم گيری دراً اخير

 ، بدو روی کار آمدن جمھوری اسالمیاگر چه از .نداشته است امروز آنھم تا به اين شکل روشن و آشکار سابقه

 .آن بود ، اما اينبار بحران در جائی سر باز کرد که تاکنون اتفاق نيفتاده بود بحران سياسی و اقتصادی ھمزاد

زائده ھای عريض  ھای گوناگون در طول حيات نظام حاکم، بين تمامی ارگانھا ، نھاد ھا وشکله و درگيری ب اختالف

گرفته  قدرت يعنی بيت رھبری صورت می  در خارج از محدودۀاً و طويل آن وجود داشت، اما اين اختالفات عموم

عيين شده ، با يک تشر و يا احتمالی آنان از خط قرمز ھا ی ت  با تشديد شدن نزاع بين طرفين و يا عبورکه معموالً 

  .سائيدند ولی فقيه می شده و سر به آستان خفه ھمگی! اشارۀ رھبر

ی که ئاران بيرون کشيده شده است، ھيوالصندوق جادوئی محافظه ک نام احمدی نژاد ازه  اينک ھيوالی ريز نقشی ب

عديدۀ  ل ماندن خواست ھا و مطالباتمبارزات توده ھای کارگر و زحمتکش در ايران و الينح تشديد در حقيقت نتيجۀ

 خامنه ای و محافظه کاران را در ۀجانب ئيد و حمايت ھمهأآن زمان ت تا احمدی نژاد که .بود آنان در تمامی عرصه ھا

در عرصه ھای مختلف  دولت خويش ، دست سپاه پاسداران را پشت سر داشت، تالش نمود برای قوام بخشيدن به

-يک دولت سياسی نفتی و غارت منابع طبيعی باز بگذارد تا به يمن اين پشتوانه، ظيماقتصادی و قرارداد ھای ع

توانست با  بود که در ادامۀ ھمين سياست .بيندر برای برنامه ھای بعدی تدارک بو نظامی مستحکم و پايدا امنيتی

 از ميدان ز بيت رھبری راپاگير در خارج ا نزديک کردن خود به خامنه ای، تمامی افراد وارگانھای زائد و دست و

دلسوزان  درمراحل اين يکه تازی، نه تنھا گوشش به ھيچ يک از نق زدنھای. بدر و يا آنھا را تا حدی خنثی نمايد

 رفسنجانی با ذلت و خواری ھاشمی تھديد به توپ بستن کرد، مجلس را نيز بلکه فراتر از اين، بدھکار نبود، ! نظام

در . بی مصرف در عرصۀ سياستگذاری مبدل شود نيرويی زائد و به کشيده شد تازير ه س مجلس خبرگان بأاز ر

اعتراضی از جانب طرفداران ولی فقيه و نيز شخص خامنه ای بر  صدای کوچکترين ،تمامی اين قداره بندی ھا
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 ی نا فرمان و نا خالص دولت را يکی پس از ديگری با خفت و خواری از وزارت وزر احمدی نژاد. نخاست

چند کلمه از  درج در تمامی اين يکه تازی ھا، تنھا جز با. آنان خوراند  زور بهه ب  راءو يا زھر استعفا رکنارکردب

خاصيت و بی محتوای آنان در ارگانھای  ويا سخن پراکنی ھای بی ن دولت در رسانه ھاامخالف نق زدن ھا توسط

ارزات گستردۀ توده ھا در دورۀ نمايش انتخاباتی اعتراضات و مب .وابسته به قدرت، اقدام ديگری صورت نگرفت

 مناسبی سران رژيم را در وحشت و سرگيجه و اضطراب قرار داده بود، فرصت و شرايط که رياست جمھوری

  . بگذارندءاجرا تا نقشه ھای مورد نظر خود را به مرحلۀ وجود آورده احمدی نژاد و طرفدارانش ب برای

در برابر خامنه ای و اصولگرايان  سازد حتی ی برخورداراست که او را قادر می آيا احمدی نژاد از چنان قدرت

، زمينه ھای فرو ريختن خواب غفلت بوده اند که درک کنند  خامنه ای درهھمراه احتماآل روحانيت مرتجع ب بايستد؟

ن به چاۀ جمکران  زماامامدولت   وهکه اسامی وزرای کابين از زمانی آغاز گشت اساس وپايه ھای واليت فقيه،

به  صاحب زمان اعضای دولت هھمراه ولی فقيه ب و شيشه عمر  خامنه ایۀاز ھمان ھنگام بود که اتوريت ! ريخته شد

ز آن، در اين شعبده خارج ا رھبری گرفته تا تمامی ارگانھا و نھاد ھای تصميم گيری، از بيت! قعر چاه سقوط نمود

!  خود را از دولت امام زمانۀخوشحالی وشادمانی فراوان حمايت ھمه جانب با نمودند و ھمصدا ألی ايفبازی نقش فعا

نظام اسالمی  غافل از اينکه اين اتفاق در روند خود نتيجه ای جز خاموشی و افول نقش ولی فقيه در ابراز داشتند ،

   .دنبال نخواھد داشته حاکم ب

ی ئه شکلھا و صورت ھای مختلف در اعتراضات توده ارتجاع اسالمی ب اگر چه اصل واليت فقيه، اين مظھر و نماد

  و تمسخر قرار گرفته شده بود اما در جبھۀ روحانيت مرتجع و حاميان خامنه ای،ءاستھزا به بدترين شکلی مورد

خدائی آن در ھمه جا رعايت و  و نماد سعی گرديد حداقل در محدودۀ ھواداران و نھاد ھای سرکوبگر رژيم، قدوسيت

نقش ارتباط با امام زمان  کرد شناسانده شده بود، تالش !زمان  احمدی نژاد که ديگر به رئيس دولت امام.حفظ گردد 

باالی سر  بر! نورانی ۀبا تکيه به اين ھدف است که ھال. و خامنه ای را خلع سالح نمايد بگيرد  عھدهاً را خود مستقيم

مصباح يزدی اين آتش بيارمعرکۀ فقاھت،  .د داشته باشدرقبای خو تا دست باال را نسبت به آيد احمدی نژاد گرد می

ھمراه اصولگرايان و روحانيون وديگر ه فقاھت شد و ب تنور زود تر از ديگرمرتجعين متوجه فروکش کردن

 نوکيسه اش، قد علم کرده و تالش نمود به ھر ۀاقدامات احمدی نژاد و دار و دست برابر در مالزمان مفت خور،

 هبه چا شده است نع از پيشروی آنان شده وھيوالی دست ساختۀ خودشان را که غير قابل کنترلما که شده صورتی

  !جمکران برگرداند

موجب  ھدايت گرديد تا بيش از پيش! به بيت رھبری ھميشگی، نتيجۀ ادامۀ کشمکش ھا، اختالفات خالف سنتدر  

 حاميان و مبلغين واليت فقيه از خواب غفلتاکنون . نظام ارتجاعی اسالمی شود لگد مال شدن حيثيت و مشروعيت

داستان سازی ھای . آغاز نموده اند و تبليغات وسيع و گسترده ای را عليۀ نافرمانی ھای احمدی نژاد خارج شده

خامنه ای ، کشف سيد خراسانی دوست و  ابلھانه و فکاھی گونۀ مرتجعين با خواب ديدن ھا و روايت لحظۀ تولد

کند تا  ابعادی وسيع در رسانه ھا و سايتھا بازتاب پيدا می  ديگر اراجيف آنان باهھمراه صاحب زمان ب! ھمبازی

 حيطۀ اعمال ولی له واقفند کهأخوبی به اين مسه آنھا ب! نموده است، نجات دھند گرفتارش خامنه ای را از شری که

پا بگذارد ، دم خامنه  مسائل  ای ازخواھد به ھرنقطه وسيع وگسترده است که اگر کسی بفقيه در نظام ارتجاع آنقدر

خواھند با تھديد و ارعاب ، احمدی نژاد و  فقيه می اکنون حافظان و مبلغين واليت!! ای را لگد خواھد نمود

اين اتفاق ھم   نزديک،ۀاما چنانچه در آيند! برابر ولی فقيه وادار سازند طرفدارانش را به سکوت و کرنش در

   .کنند  متعفن نثارۀتازه ای به اين الش ش احمدی نژاد محال است بتوانند جانبا سکوت و کرن صورت بگيرد،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

چگونه دشمنانشان در نھادھای  توده ھا با خوشحالی به صحنۀ جنگ آغاز شده چشم دوخته اند و می بينند که اينک

وابسته به “ محرمانه آنالين“سايت . درند  ھمکديگررا می گلوی به جان ھم افتاده و باچنگ و دندان اصلی قدرت

 دھد پيش بينی نموده و ھشدار می آينده و سرنوشت نظام اسالمی را با بيانی روشن اسفنديار رحيم مشائی به درستی

مطمئن باشند که با  شود در نوع رفتارشان ديد ی که اين روز ھا فوران عصبانيت را میئدوستان اصولگرا.…“

گويد، برکناری احمدی  در واقع می !!”..خورند  چيزھای ديگر ھم زمين میزمين خوردن دولت احمدی نژاد خيلی

 .دنبال خواھد داشته برا اسالمی  نابودی شخص خامنه ای و کليت نظام نژاد

ی احمدی نژاد دعوا در حال وقوع است ؟ آيا چرا چنين اتفاقاتی آنھم بدين صورت آشکار، ال اينجاست کهؤاکنون س

احمدی نژاد از چه پشتوانه ای برخوردار است که  ابقای وزير اطالعات است ؟ برکناری و يابرسر  و خامنه ای تنھا

آنھم  تواند ھمانند گذشته نمی خامنه ای برود؟ آيا سازد چنين بی مھابا به جنگ با خالق و ارباب خود وادار می او را

و شخص  مش خلعده ، قاتلی را از مقای متداول بواسالم که ھميشه در نظام با سر ھم بندی کردن يک اتفاق ساده

 بگمارد؟ جنايتکار ديگری را به جايش

وبا حمايت ھمه جانبۀ جناح طرفدار او بر  ئيد و پشتوانۀ صد در صدی خامنه ایأآنچه مسلم است احمدی نژاد با ت

ا تمامآ در ئيد وآنھا رأاسالمی پيوسته عملکردھای احمدی نژاد را ت مسند رياست جمھوری تکيه زد، رھبر نظام

و  محمدی ارزيابی کرده است و اينک نمی تواند به سادگی آنھا را پس گرفته و اظھار ندامت راستای اسالم ناب

آنکه ھمانند سلف خود خمينی،  برای او باقی نخواھد ماند جز راھی اگر چنين رويدادی صورت گيرد، .پشيمانی کند،

 !جام زھر را تا به آخر سر کشد

گذشته به ھمۀ مسائل جاری کشانده و باعث لگد مال  له، پای رھبر را بيشتر ازأگاھی کامل به اين مسدی نژاد با آاحم

 به ھر جنايتی دست! در دوران صدارتش با ھمياری و پشتوانۀ رھبر. شده است  حيثيت او در تمامی زمينه ھا شدن

خامنه ای سود برده  دريغ و بی همه جانبکشتارھا ، فريبکاريھا وشارالتان بازی ھا، از حمايت ھ تمامی زده و در

احمدی نژاد بگشايد، با دستانش گور خود و کل نظام ه اض عليلب به گله و اعتر) ولی فقيه( اکنون اگر او. است

الزم  بھتر از قضايا و دعواھای احمدی نژاد و دولتش با خامنه ای و حاميانش، برای شناخت. کنده است اسالمی را

 .انداخت در نظام اسالمی ه جنبه ھای مھم ديگر دعواکوتاه ب است نگاھی

کرد ند که  ، سران مرتجع اسالمی فکر نمی احمدی نژاد رياست دولت اسالمی در ايران را عھده دار شد ھنگامی که

ه و محال است ب! کامشان را تلخ کند ھمچون زھری نه چندان دور، ، در آينده ایظاھر ابله و مطيعه اين موجود ب

  اين زھر از طرف جناحی از درون دولت و سپاهأچرا که ريشه و منش! برای آن پيداکنند توانند پاد زھریزودی ب

جو  و ديگری را جست راه پاسداران است که برای برون رفت از اين تضاد ھا ودر نھايت نجات جمھوری اسالمی،

بانی گستردۀ سپاه پاسداران صورت گرفته بود، پشتي ئيد خامنه ای و با حمايت وأانتخاب احمدی نژاد که با ت. کنند می

اين ه از پيش در عرصه ھای مھم اقتصادی گسترش يافته و در نتيجه، جايگا بيش عاملی شد تا حيطۀ فعاليت سپاه

  .را در قدرت سياسی حاکم، کامآل دگرگون سازد و سرکوبگر ارگان فاشيستی

 بانکھا وبا وام ھای بال عوض گرفته تا پشتوانۀ وسيع مالیپاسداران توانست از   به ھمت دولت احمدی نژاد، سپاه

از دور رقابت ھا   را در عرصه ھا ی مختلف ، يکی پس از ديگریءرقبا استفاده از نيروی دولت واھرم فشار،

دولت (سپاه با در اختيار داشتن اين امتياز امروزه. عظيم و مھم اقتصادی در کشور دست يابد به منابع خارج سازد و

محدوده فعاليت  ھای اقتصادی حضورفعال داشته و جھت گسترده تر کردن در وسيع ترين عرصه) حمدی نژادا

برای  اينک سپاه پاسداران !اندکی ساختار شکنی کرده و پا روی دم رھبر بگذارد ندارد که ، راھی جز اينودخ
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بايد تا حدودی  ،سرمايه داری جھانی  بادستيابی به سرمايه گذاری ھای عظيم و گسترده تر ودر نھايت پيوند وسيعتر

  . دست و پا گير موجود را از سر راه بردارد موانع

اً نھايتو! جامعۀ ايران را حل کند خواھد با تعديل بخشی از اين موانع، مشکل خود و می سرمايه داری ايران اکنون

با نگاھی گذرا به .  است، جلب نمايد اکنون در آن قرار گرفته  سرمايه داری جھانی را به جايگاھی کههنگا اينکه

سرمايه گذاری ھايش در عرصه ھای صنعت نفت و ديگرمعامالت و قرارداد ھای سود  حضور سپاه پاسداران و

حاميان نظم سرمايه در  که در دنيای سياست اقتصاد آزاد ، له پی بردأتوان به اين مس ميلياردی ، به سادگی می آور

ی سيری ناپذير اشتھا .روشن نمايند با عوامل باز دارنده  تکليف خود رادباشند ، باي اسی کهايران با ھرنام ودر ھر لب

چگونه و   برای ھمگان روشن شده باشد کهدسرمايه دارش برای بلعيدن، به اندازۀ کافی باي سپاه پاسداران و شرکای

  .است هبا چه سرعتی برای به قبضه در آوردن کل اقتصاد و منابع ايران خيز برداشت

 وبا استفاده از ھمان ءبه اتکا اوالً  که  اما اشتباه بزرگ احمدی نژاد و سپاه پاسداران و تمامی غارتگران در اين است

 خواھند آن ھا را از سر راه به ميدان جنگ رفته اند و می و خرافی متعلق به رقيب ، شيوه وروشھای ارتجاعی

 اينکه ، قبلتی را ھرگز نبايد فراموش کنند کهحيا يران، اين اصل مھم وداران نو کيسه در ا دوم، سرمايه! . بردارند

 ،و مطالبات اجتماعی ترين خواست به پايه ای چاره ای جز اين ندارند که ،جھانی بگذارند بخواھند پا به عرصۀ

تجاعی تر و حاميان سرمايه داری در ايران ار .قطعی دھند ، اقتصادی و فرھنگی توده ھای مردم ايران پاسخسياسی

 برطرف کنند، بتوانند گوشه ای از اين مشکالت و نياز ھای توده ھای مردم ايران را  کهندعقب مانده تر از آن ھست

  .اين کار نخواھند شد وسيع سرمايه جھانی برخوردار شوند، ھرگز قادر به حتی آگر بتوانند از حمايت آنھا

ه روز به دھد، معضالت جامع ننگين خود ادامه می  به حيات مذھبی در ايران–سرمايه داری  تا زمانی که نظام

 ، نظام اسالمیجائی فرد و يا جناحی از حاکميته محال است بتوان با جاب . روز گسترده تر و عميق تر خواھد شد

 نخواھد داشت جنگ و نزاع آغاز شده نه تنھا برنده ای. کند، نجات داد نابودی که ھر لحظه تھديدش می را از خطر

مردم ايران خود را برای يک . نظام اسالمی ، خارج ازی استئنيرو برنده واقعی  نقطۀ پايانی برآن نيست بلکه

 ايران به يک تحول و دگرکونی اجتماعی ۀجامع  .کنند و آماده می روياروئی بزرگ و تعيين کننده تری سازماندھی

 بی  به نيروی کار و با حمايتءد که تنھا با اتکاھای اقتصادی و سياسی، فرھنگی نياز دار عظيم، در تمامی عرصه

بر ايران، قابل حصول  دريغ تمامی اقشار زحمتکش جامعه و تنھا با سرنگونی کامل نظام ارتجاعی اسالمی حاکم

 .است

 ٢٠١١ماه مه 

 

  


