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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١١ سپتمبر ٢٩

  

  عفريت استبداد، فرزندش را قربانی می کند
  

نظر حزب ه گونی ارائه شده است، که ببر سر اختالفات در ميان رھبری مذھبی و دولت احمدی نژاد تحليلھای گونا

تنھا جنبه ای از واقعيت را در . که اشتباه نيست، راه گشا و قانع کننده نمی باشد کدام از آنھا در عين اين ما ھيچ

  . باندھای مافيائی قدرت سياسی در ايران را بازتاب می دھدۀموضوع پيچيد

ت دولت، دخالت مستقيم می کند، و أش، در ترکيب ھيگفته می شود که رھبری برای روی کار آوردن عمال خوي

ئيد قرار گرفت و بر مقام أوقتی وزيری از جانب رھبری مورد ت. قوانين جمھوری اسالمی را به زير پا می گذارد

خويش ابقاء شد، معنی اين، آن است که نه رئيس جمھور و نه مجلس شورای اسالمی حق ندارند، اين وزير را 

اين تصميم رھبری ھم  مجلس شورای اسالمی و ھم شخص . ا تصميم رھبری از در جنگ در آيندبرکنار کرده و ب

اين ھمان وضعيت کوسه و ريش پھن . وليت می کندؤه بيکاره نموده و از آنھا سلب مسرئيس جمھور را به يک بار

شده بود و عزل و نصب وليتی مبرا بود، ولی وی فرمانده بزرگ ارتشداران ؤشاه از ھر گونه مس. زمان شاه است

  . را بر عھده داشت... وزيران و انحالل مجلسين و

اين وضعيت در جمھوری اسالمی ھم جديد نيست، از ھمان بدو آغاز کار جمھوری اسالمی وجود داشته است و 

ر پيکر تناقض ميان انتظار مردم از انقالب و موانع و ُکرِستی که آخوندھا ب. تناقض ميان جمھوريت و اسالميت است

که ما  نظر ما کافی نيست، در عين اينه  اختالفات کافی است؟ بأآيا اين توضيح برای درک منش. انقالب دوختند

وجود اين تناقض غير قابل انکار باور داريم و آنرا در متن قانون اساسی جمھوری اسالمی نيز می توانيم ه خود، ب

 تناقض دانست، زيرا ھم مجلس و ھم شخص رياست جمھوری و چرا اين اختالف را نمی توان ناشی از اين. بيابيم

ھمه می دانند که ولی فقيه حرف آخر را می . ھم کليه وزراء با اين کيفيت از ھمان روز نخست آشنا بودند و ھستند

ناروا احمدی نژاد با علم به اين کيفيت رياست جمھوری را پذيرفته و لذا نمی تواند از دست اين دخالتھا ھر چند . زند

  . و توھين آميز باشد، ابراز ناراحتی کند

گفته می شود که سياست بانک جھانی و صندوق بين المللی پول برای اعمال سياست خصوصی سازيھا در ايران، 

و برای پيشبرد سياست بانک . موجب نارضائی عمومی گشته است... حذف رايانه ھا، تدوين جديد قانون کار و
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جھانی نياز به اين است که دستگاھھای سرکوب در ھمه زمينه ھا متمرکز شود، تا بتواند جھانی و سازمان تجارت 

 نارضائی ھا مقاومت کرده و در عين حال خطر فشار خارجی و يا حتی تجاوز خارجی را دفع ۀدر مقابل اوج فزايند

فوذ محافل قدرت می و ن) نظام چند حزبی(تالش برای يکدست کردن و تمرکز حاکميت که از تکثرگرائی. نمايد

نظر ما اين يکدستی و تمرکز قدرت در حاکميت در دست ولی فقيه امکان پذير ه ب.  اين اختالفات استأکاھد، سرمنش

. است و تمام زمينه ھای مادی و ذھنی چنين اقدامی نيز از قبل مھياست و تا حد بسيار زيادی نيز انجام شده است

اين سياست توضيحگر اختالفات . اطر رھبری و يا رياست جمھوری شود خۀ اين سياست نبايد موجب دغدغۀادام

گفته می شود شکست سياست حذف يارانه ھا، که نخست با شکل ھدفمند . احمدی نژاد با خامنه ای نمی تواند باشد

 کردن آن به ميدان می آيد و نقش صدقه را دارد، کشور را به وضعيت بحرانی رسانده است، اين شکست خامنه ای

 اقتصادی و ۀرا مجبور می کند، احمدی نژاد را برای حفظ نظام و انداختن بار مشکالت به گردن وی چه در زمين

ولی فقيه نظر مردم را معطوف به گناھان و بی کفايتی احمدی نژاد و . چه در زمينه سياست خارجی، قربانی کند

نه ای ممکن است شتاب بخِش روند سياست حذف اين سياست خام. اطرافيانش می گرداند، تا فاجعه را کتمان کند

چه ھدفمند کردن يارانه ھا نمی . احمدی نژاد باشد، ولی نمی توان آنرا علت اساسی اختالفات ميان آنھا بيان کرد

در چند سال پيش نيز ھمين وضعيت در مورد افزايش بھای . توانسته است بدون موافقت رھبری صورت گرفته باشد

  . ه اعتراض مردم با سرکوب قوای دولتی روبرو شد و خامنه ای کامال در جريان آن بودبنزين پيش آمد، ک

اضافه می .  اختالفات رئيس جمھور و ولی فقيه استۀگفته می شود که کسب قدرت در انتخابات مجلس آينده، عرص

تخابات در دست دارند شود که ھمدستان احمدی نژاد در دوران حکومت وی تمام مقامات کليدی را برای تقلب در ان

نخست اينکه می دانيم، صافی . و می توانند با تجربه ايکه دارند، اکثريت آراء را به نفع خود در صندوقھا بريزند

شورای نگھبان و مراجع ديگر . ھای گوناگونی برای نرسيدن ياران احمدی نژاد به مرحله نھائی انتخابات وجود دارد

رغم  در شرايطی که علی. راحتی حذف کرده، حکم بر عدم صالحيت آنھا بدھند هرا ب" مشکوک"می توانند عناصر 

ئيد مقام رھبری تاثير أاين موانع، مجلسی با عوامل پنھان احمدی نژاد بر سر کار آيد، تصميمات اين مجلس بدون ت

تواند، مبنای پس نفس کسب اکثريت در مجلس شورای اسالمی نمی . اين امر بر احمدی نژاد ھم روشن است. ندارد

سخن بر سر اين است که چه اختالفات ماھوی ميان باندھای موجود در قدرت وجود دارد، که کار را . اختالف باشد

 انتخابات معلول اختالف ديگری است و نه علت ۀنتيج. به دعوای بر سر تسلط بر مجلس شورای اسالمی می کشاند

  . آن

 اقتصادی تاثيرات شوم خود را بر سرنوشت مردم ايران می گذارد و مقام رھبری تالش ۀگفته می شود که محاصر

مقاومت . می کند تا اين تاثيرات منفی را به گردن سياستھای نادرست احمدی نژاد بگذارد و وی را قربانی کند

  .   گرفتار آيد ... احمدی نژاد در مقابل بيت رھبری از اين جھت است که می ترسد به سرنوشت خاتمی و موسوی و

وی خواستھای خويش را با دست . مدافعان اين نظريه مدعی اند خامنه ای ھميشه اين سياست را اعمال کرده است

احمدی نژاد فرا رسيده حال نوبت حذف . ديگران انجام داده و وقتی به مقصود رسيده است آنھا را حذف کرده است

دی در دست پاسداران بوده، سانسور مطبوعات را وسيعا اجراء ول تمرکز قدرت سياسی و اقتصاؤوی مس. است

اگر اين تئوری را بپذيريم بايد منطقا . وحاال دوران مصرفش پايان يافته است... کرده، به خرافات مذھبی دامن زده و

 انگشت ۀربه اين نتيجه برسيم که باند احمدی نژاد از اين سياست رھبری خبر نداشته و نمی دانسته است که به اشا

اين سياست خامنه ای بيان علت اختالف نيست، زيرا ھمه جناحھا در پی تقويت قدرت . رھبری بايد کنار برود

  .سياسی در جمھوری اسالمی ھستند
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در مورد اصالح طلبان تحليل ما بر اين بود که بخشی از روحانيت در اثر فشار از پائين، احساس خطر جدی برای 

آنھا خواھان اصالحات .  اين رژيم را تداوم بخشدۀ کند و می خواھد با روش جديدی سلطبقاء جمھوری اسالمی می

 حمايت از آزاديھای ۀسطحی و کاھش فشارھای فرعی بر جامعه اند تا با تحقق حداقل خواستھای مردم که بيشتر جنب

اسد و تالش خويش جناح مسلط حاکميت از ھر تغييری می ھر. خصوصی را دارد بقاء جمھوری اسالمی حفظ شود

با اين تحليل منطقی و درست می توانستيم فعاليتھای ھر دو سوء را پيش بينی و مواضع . را بر سرکوب گذاشته است

بی خودی نيست که بعد از منتظری پدر فکری اين اصالحات، خاتمی، رفسنجانی . خويش را نسبت به آنھا تنظيم کنيم

 اين عاليجناب خاکستری که تکيه بايد بيشتر جانیرفسن. اين نتيجه رسيدندو موسوی و کروبی و بسياری ديگر نيز به 

 ضربه گيری ۀ وی باشد، اخيرا به صراحت گفته است که ما به آزادی احزاب نياز داريم، زيرا وظيفجانی ۀبر جنب

 به جمھوری آزادی احزاب با نظارت جمھوری اسالمی امکان تحليل بھتری را نيز. عھده می گيرنده در جامعه را ب

فعاليتھای درون جامعه را از عمق به سطح می آورد و . اسالمی می دھد که بتواند بداند در جامعه چه می گذرد

ھمين وضعی که در ممالک دموکراتيک . دنبال خواھد داشته واکنش متناسب و به موقع جمھوری اسالمی را ب

  .اروپائی وجود دارد و انقالبی ھم در آنھا انجام نشده است

می شود اين تحليلھا را ادامه داد و از نظر عده ای سخن گفت که مدعی اند احمدی نژاد و مشائی اسرائيلی اند و می 

مريکا کنار آيند و رھبر دست آنھا را خوانده است و اين اختالفات ناشی از نزديکی به امپرياليستھاست اخواھند با 

  ...  و

  : ه نيروھای اپوزيسيون از خودی و غير خودی بر سر آن توافق دارندولی ھر چه باشد، يک امر روشن است که ھم

اختالفات بيت رھبری و احمدی نژاد که در عرصه ھای گوناگون بروز می کند، ريشه اش در استبداد واليت فقيه 

ھا و عوامل  توده ھا در منطقه، فشار امپرياليستھا و صھيونيستۀفشار توده ھا از پائين، تاثير مبارز .در ايران است

داخلی آنھا در ايران، نقش رسانه ھای گروھی و شبکه ھای اجتماعی مثبت و منفی، تضاد ميان زير بنای سرمايه 

ملوک الطوايفی و مذھبی و پس مانده قرون  - قبيله ای - داری و روبنای عقب مانده که ترکيبی از سنتھای فئودالی

قدان امنيت اجتماعی، بی قانونی، شکاف طبقاتی و تشديد فقر، تنوير گذشته است، فساد و تباھی، باند بازی مافيائی، ف

... افکار و جھانگرائی انديشه ھا در قبال فرار به عقب و رفتن به پستوھا و تاريک انديشی به نيت حفظ خود و

 ۀ دامنمرگ خامنه ای نزديک است و. عواملی ھستند که به اختالفات دامن می زنند و اين تازه از نتايج سحر است

مرگ خامنه ای يعنی تقويت نيروھای . مين امنيت باندھای خودی تشديد می شودأاختالفات برای کسب رھبری و ت

 نيز به پايان می رسد  و بايد نسل جديدی از روحانيون "فرزندان انقالب"گريز از مرکز، زيرا با مرگ وی عمر 

اين .  خود کند و برايشان احترام آفرين باشدۀذوب سلطاعتبار و اقتدار خويش را به ميدان آورد و ديگران را مج

نيروھای گريز از مرکزند که در فکر عاقبت انديشی ھستند و خودشان می فھمند که وضع به اين نحو با دادن رشوه 

نھم آ. دور خود، نمی تواند تا ابد ادامه يابده  حفاظتی بۀو ھزينه کردن درآمد نفت، برای خريد اوباشان طبقاتی و ھال

در کشور و در مقابل ملتی که چندين انقالب را در طول تاريخ پشت سرخود گذاشته است و ھر آن مترصد است ايده 

  .حزب ما در اين باره باز سخن خواھد گفت. آل خود را به قدرت برساند
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