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   توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١٢ نومبر ١۵

  و  ايران تضادھای ھيأت حاکمۀ تشديد

 وظايف مردم جامعه و تأثير آن بر
 ۀمی ايران برای بازديد از زندان اوين و پاسخ منفی رئيس قوتقاضای آقای محمود احمدی نژاد، رئيس جمھوراسال

 ممھور به مھر ۀندانستن بازديد وی از زندان و سپس، واکنش علنی رئيس جمھور به نام" به مصلحت"قضائيه و 

 . رژيم را بار ديگر در انظار عمومی قرار دادۀت حاکمأ قضائيه، اوجگيری تضاد ھيۀرئيس قو" خيلی محرمانه"

قبل از ھاى در ھفته" جنگ ارزی" رژيم به دنبال شروع ناگھانی ۀ قضائيۀنگاری بين رئيس دولت و رئيس قونامه 

آن از سوی نھادھای مالی امپرياليستی و فرمانبران داخلی آنھا، به ويژه، بازار انگلی ايران و ھم چنين، دستگيری 

رانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئيس جمھور ھمزمان با سخن

ند قوای خود را برای به زير کشيدن جناح مقابل وارد املل متحد، ھمه حاکی از آن ھستند که طرفين دعوا مصمم

 رياست جمھوری، حريف را از ميدان ۀميدان نموده و اگر دست دھد حتی پيش از برگزاری انتخابات يازدھمين دور

زند که حتی جناح موسوم به اصالح طلب رژيم، مصمم  دثه، مخصوصاً به اين شائبه دامن میاين دو حا. به در کنند

مريکا و اروپا، ا، بخوانيم " جھانیۀجامع"است برای کسب قدرت بالمنازع در حاکميت، از حمايت و پشتيبانی 

  . برخوردار شود

شته رئيس جمھور کشور استعفای حيدر  سال گذ]فروردين ماه[حملقبل از اين نيز پس از آن که در روزھای آخر 

ی وارد صحنه شد و وی را بدون حتی اطالع ا خامنهامصلحی، وزير اطالعات رژيم را پذيرفت، بالفاصله آيت

عالوه بر . يابد ت حاکمه روز به روز شدت میأاحمدی نژاد در ِسمت خود ابقاء کرد، معلوم بود تضادھای درونی ھي

مقامات رسمی برای مقصر ھاى گذشته و تالشھاى ز سوی بازار انگلی در ھفتها" جنگ ارزی"اينھا، شروع 

 ايران به چنان ۀت حاکم نشان دادند که تضادھای درونی ھيأمعرفی کردن دولت در باال رفتن تصنعی نرخ ارز

  نظامی به تأسيسات اتمی ايران وۀمريکا و اسرائيل برای حملا حادی رسيده که در شرايط تھديدھای ۀدرج

فرودھای آشکار  مردم ايران، که از ھمان ابتدای پيروزی انقالب با فراز و عليه"  جھانیۀجامع "ۀگستردھاى تحريم

  .رود تا به پايان خود برسد ت حاکمه ادامه داشت، میو نھان در درون ھيأ
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شود و  تم میت حاکمه به ھمين موارد گفته شده خدرونی ھيأھاى  درگيریۀالبته، نبايد چنين تصور کرد که ھم

 به خصلت ء مردم ايران بنا١٣۵٧ بھمن سال ٢٢انقالب عکس، حاکميت برآمده از ه بلکه ب. تازگی دارد

 فعال طبقات و اقشار مختلف اجتماعی به پيروزی رسيد، ۀدموکراتيک انقالب که با حضور گسترده و مبارز ــ ملی

متخالف رژيم، ھاى نبود و جنگ قدرت بين جناحيک رژيم يکدست وابسته به يک طبقه و يا قشر اجتماعی خاصی 

 حسينعلی ابا دولت مھندس بازرگان و سپس، فراری دادن رئيس جمھور بنی صدر، عزل آيتھا از درگيری

 تقريبا دو سال پيش به ميرحسن موسوی، ۀمنتظری از مقام نيابت واليت فقيه و خانه نشين کردن وی و تا ھمين حمل

 شاخ و ۀای وحشتناک و مھدی کروبی، رئيس سابق مجلس قانونگذاری رژيم، به اضاف کشتارھۀنخست وزير دور

و رئيس مجلس خبرگان و بسياری از اين دست " سردار سازندگی"شانه کشيدن دائمی به ھاشمی رفسنجانی، 

است و ، ھمواره ادامه داشته و با توجه به اوضاع داخلی و جھانی، با فراز و فرودھائی ھمراه بوده ھادرگيری

تر شده   انتخابات رياست جمھوری ايران، کامالً عريانۀ برگزاری يازدھمين دورۀدر آستانھا امروزه تقابل اين جناح

 نيروھای خود به ميدان کارزار با رقيب ۀرود که ھر يک از طرفين دعوا برای وارد کردن ھم و در سمتی پيش می

  .کند کوششی فروگذاری نمیو برقراری حاکميت بالمنازع خود بر کشور، از ھيچ 

 حيات رژيم با ترکيب فعلی ديگر ۀقدر مسلم اين است که ھر دو جناح رژيم بر اين واقعيت آگاھی دارند که ادام

جناحی درون ھاى  درگيریۀو اين ھم واقعيت دارد که دور تاز. امکان پذير نيست و باالخره بايد کار را يکسره بکنند

 ادعاھای رسمی مبنی بر وحدت و ۀدھند و ھم رژيم خبر میھاى ھر چه بيشتر پايهت حاکمه از سستی و تزلزل ھيأ

  .کند استحکام درونی نظام را باطل می

ی در شرايط دعواھای شديد جناحی، يک واقعيتی است که ا خامنهادر ھمين ارتباط، سکوت ولی فقيه رژيم، آيت

 ۀھای اوج اعتراضات به نتايج انتخابات دھمين دورکنيم که در روز فراموش نمی. توان از نظر دور داشت نمی

 اصالح ۀرياست جمھوری، ولی فقيه مشخصاً به ھواداری از جناح اصولگرايان وارد ميدان شد و توانست بخش عمد

نيز، باز ھم در جريان استعفای وزير اطالعات رژيم .  تمکين موقتی وادار نمايدعقب نشينی و حتاطلبان را به 

اما اين بار، . بدون اين که رئيس دولت را به حساب آورد، فرمان ابقاء وزير در مقام خود را صادر کرداى خامنه

جناح اصولگرايان و اصالح طلبان طرفدار نئوليبراليسم، ولی فقيه ھاى تر شدن درگيری رغم ھر چه علنی علی

تواند يک معنی بيشتر داشته باشد و آن  ی، سکوت ايشان نمیدر چنين شرايط. رژيم فعالً سکوت اختيار کرده است

شود، ُسست شده و ايشان ھنوز  صندلی خود ولی فقيه نيز بيش از آن چه که در ظاھر ديده میھاى اين که، پايه

و لذا، به ھمين سبب سکوت وی را .  به نفع کدام جناح تغيير خواھد کردءتوانند تشخيص دھند توازن قوا نمی

 يک سکوت کاسبکارانه و نان قرض دادن برای روز مبادای فردا در شرايطی تلقی کرد که کليت نظام در توان می

ۀ گذشته،  تشتت و تزلزل ھالکتبار گرفتار آمده و پس از قلع و قمع تمام مخالفان خود در طول بيش از سه دھۀورط

بنا بر اين، ھر يک از دو جناح رژيم حاکم .  آشتی ناپذيری رسيده استۀت حاکمه به مرحلاينک تضادھای درونی ھيأ

  .نامطلوب خودی دست بزندھاى ناچار است به تصفيه و پاکسازی صفوف خود از عناصر وجريان

ت حاکمه أدر ھمه حال واقعيت تشديد تضادھای درونی رژيم حاکم جمھوی اسالمی ايران امری نيست که مقامات ھي

زيرا، در .  فقيه حل و فصل نمايندۀبی پنھان سازند و يا به اتکاء واليت مطلق تبليغات دينی ــ مذھۀبتوانند در پشت پرد

شان  نه بر سر باورھا و اعتقادات مذھبی خود، بلکه، بر سر منافع طبقاتی آنتاگونيستیھا اينجا اختالفات جناح

زی و غارت  اطراف آن از ھيچ کوششی برای ثروت اندوۀ گذشته روحانيت حاکم و ھالۀباشد که طی سه دھ می

 ايران ۀت حاکمأدرگيری درونی ھي. کار و زحمت ايران کوتاھی نکرده استھاى ملی متعلق به تودهھاى دارائی
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و جريانات به اصطالح سياسی، نه تنھا يک جنگ زرگری برای انحراف ھا خالف تصور و ارزيابی برخی گروه

  .ور نيست بلکه، يک واقعيت عينی استافکار عمومی از مشکالت مبتال به اجتماعی، اقتصادی و سياسی کش

تر شدن تقابل و درگيری آنھا، امروز ھر جريان   ايران و علنیۀت حاکمأبا توجه به تشديد تضادھای درونی ھي

 مدافعان برقراری عدالت اجتماعی موظفند ۀکشور، ھمھاى سياسی مترقی و طرفدار استقالل و آزادی ميھن و خلق

  . ، پاسخ صريح و روشن خود را بدھند" کرد؟چه بايد"به اين سؤال اساسی 

 مبارزه با ۀحزب ما با تکيه بر نيروی مردم ايران، برای آزادی ايران اعتقاد راسخ دارد و تکيه بر اجانب را به بھان

 تحقق ۀحزب ما اساس ھمکاری خويش را با ساير جريانات سياسی بر پاي. کند رژيم جمھوری اسالمی محکوم می

 ۀفشارد و در عرص راتيک و عدم دخالت اجنبی در ايران قرارداده است و بدان پای میدموکھاى خواست

 نيروھای دموکرات و ضد امپرياليستی که خواھان استفالل ايران، يعنی کسانی که مخالف با ۀدموکراتيک با ھم

اقتصادی ايران  ۀنسبت به ايران ھستند، مخالف تحريم و محاصرھا و صھيونيستھا  امپرياليستۀتجاوز و ديکت

ھستند، مخالف دخالت اجانب در امور داخلی ايران ھستند، ولی در عين حال خواھان تحقق آزادی احزاب و 

کارگری و صنفی، رفع سانسور، آزادی زندانيان سياسی، جدائی دين از ھاى سياسی، آزادی اتحاديهھاى سازمان

اجتماعی ھستند و در ھاى ن و مرد در تمام عرصهدولت و نظام آموزشی، احترام به حقوق بشر و تساوی حقوق ز

ھاى ترين خواست عام. کند يک کالم خواستار تحقق حقوق دموکراتيک در ايران ھستند، صميمانه ھمکاری می

  . دموکراتيک، تکيه بر نيروی مردم و مخالفت با اجانب است

شوند و   عفريت داخلی سرکوب میحزب ما بارھا تأکيد کرده است در شرايطی که مردم ميھن ما ھر روزه توسط

 عفريت خارجی که موذيانه تحت ظفند پيکارشان را با مبارزه عليهند، موابرای تحقق حقوق بشرھزاران قربانی داده

 ۀريزد و درعين حال به تشديد تحريمھای جنايتکاران نام حقوق بشربرای زندانيان سياسی دربند اشک تمساح می

  . پيوند زنند وھوشيارانه عمل نمايند،پردازد  ميھنمان میاقتصادی و تھديد به تجاوز به

اری جمھوری اسالمی و استقرار سوسياليسم دحزب ما راه حل نھائی برای پايان دادن به وجود منحوس رژيم سرمايه

ست لنينيستی ا ــ تنھا با چنين دورنمای مارکسيستی. داند  کارگر میۀدرايران را راه لنينی و تقويت حزب واحد طبق

راھی جز اين راه برای . توان ھدفمند و با افقی روشن مردم را برای رستاخيز نھائی، روز جدال آماده کرد که می

  . رھائی متصورنيست

 

  ١٣٩١ ]آبان ماه[عقرب  حزب کارايران  نشريۀ الکترونيک٧۶رونيک شماره نقل از توفان الکت
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