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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١١ نومبر ٢٩

 

  باز ھم پيرامون عوامل تشديد تضادھای درون حاکميت
  

  فساد حکومتی

غير قانونی که در دست ۀ ه است، اعتراف به وجود ده ھا اسکل فساد در دوران رژيم آخوندی گسترش وسيع يافتۀدامن

برادران قاچاقچی قرار دارد و از طريق آنھا ميلياردھا جنس قاچاق و ممنوعه به ايران بدون حساب و کتاب وارد 

می شود و صنايع ملی را نابود می کند، عدم امنيت اجتماعی و نبود يک مرجع پاسخگو و انتخاباتھای قالبی و 

روی . بی اعتمادی مردم را نسبت به اين رژيم افزايش داده و موجی از مقاومت ايجاد کرده است... وغگوئی ودر

کار آمدن خاتمی که محصول مخالفت مردم با نظريات مقام معظم رھبری بود، حاکی از عمق نفرت مردم از رژيم و 

اند بازی در باال بخشی از حاکميت را بر آن داشت مبارزه از پائين و فساد و ب. خطری بود که رژيم را تھديد می کرد

که بقاء رژيم را نه در استمرار سرکوب، بلکه در اجرای پاره ای اصالحات سطحی ببينند و تا حدی به جنبه 

آنھا . آنھا خواھان آزادی بيان شدند، البته نه برای کل جامعه، بلکه برای جناح خودشان. جمھوريت انقالب توجه کنند

آزادی مطبوعات برای خودشان شدند و سياست انحصار طلبی بخشی از روحانيت را که ھمه را به بازی ھوادار 

  .نمی گرفت، خطرناک توصيف کردند

 طبقاتی طبيعتا روحانيت يکدست نيز به تجزيه دچار آمد و ولی فقيه با پرداخت شھريه به روحانيون ۀ با رشد مبارز

جای تکثرگرائی شيعه و حکومت دينی متولد انقالب ايران گذارد ه متی را ب مذھبی، دين حکوۀو تفسيرھای خودسران

 مردم و اصالح طلبان ۀاصالح طلبی ناشی از فشار مبارز. و وضعيتی پيش آمد که ما اکنون با آن روبرو ھستيم

 پيدايش فساد در دستگاه حاکميت از يک طرف زمينه ساز اعتراضات و. برای نجات جمھوری اسالمی پديد آمده اند

ماھھا در ايران . موج اصالح طلبی شد و از طرف ديگر در ميان حاکميت به اختالل دستگاه اداری منجر گرديد

ود زيرا قشری مورد تائيد رژيم جمھوری  رسيده بمردم شاھد بودند که بانکھای کشور نقدينگی شان به حداقل

نسته بودند صدھا ميليارد تومان از نظام بانکی تنھا به اسالمی با تکيه بر نفوذ روحانيت و عدم امنيت در ايران توا

ھمراه دارد وامھای بدون ه  و يا فالن فرد صاحب نفوذ که قوای مسلح خودش را ھميشه ب فالن آيت هللاۀاتکاء توصي
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ب وثيقه بگيرند و پولھای مردم را باال بکشند و از پرداخت اقساط و اصل و فرع وامھا خودداری کنند و مورد تعقي

  .قانونی نيز قرار نگيرند

 احمدی نژاد از قوه قضائيه می خواست که اين عده را تحت تعقيب قانونی قرار دھد و قوه قضائيه از زيرش در می 

که شکايتی بر روی ميز ما از جانب بانکھا و يا دولت نرسيده است ما کسی را تحت  رفت و مدعی می شد تا زمانی

م از طرفين چه رھبر قوه قضائيه و چه رھبر قوه مجريه توان پيشدستی را نداشتند کدا ھيچ. پيگرد قرار نمی دھيم

.  ھا و مراجع تقليد و عمال پرنفوذی روبرو می شدند که ارکان نظام جمھوری اسالمی بودندزيرا که با آيت هللا

وليت ؤ وی مسظام جمھوری اسالمی است ولیکه احمدی نژاد و دستگاه حکومتی وی بخشی از ن صرفنظر از اين

دارد توسط بانکھا از اموال مردم محافظت کند و برای پرداخت حقوق کارکندان دولت نقدينگی الزم را در اختيار 

قدری است که وی را مدام با بخشی از کله گندھای رژيم روبرو می کند و درگير می ه  فساد بۀدامن. داشته باشد

وقتی دستگاه ادرای با چنين . ھيچکس پاسخگو نيسته  آلوده بوده و باين تناقض درون استبداد است که به فساد. سازد

رفت از اين  مشکلی روبرو می شود احمدی نژاد بايد پاسخگو باشد و وی که خود فرزند استبداد است راه برون

ثابت براداران قاچاقچی تنھا نابرداری خويش را در اين اواخر . کالف سردرگم را که در حال تکرار است نمی يابد

  . نکرده اند، آنھا مدتھاست به غارت مشغولند و ھمه بر آن چشم بسته اند

   

  عوامل فزاينده تضاد

 اقتصادی ايران، شکستھای ديپلماتيک، فشارھای خارجی، شکست ۀروشن است که در ايجاد اين تضادھا محاصر

توسط ناطق سرحدی و يا سياستھای اقتصادی، تحريکات امپرياليستھا و صھيونيستھا به صورت آشکار در م

رژيم می خواھد با بذل و بخشش پول نفت و رشوه دھی، برای خويش . ثر استؤجاسوسانشان در دستگاه نيز م

 خودش را نيز در ارضاء ۀ کشور را به خطر می اندازد، بلکه آيندۀاين ترتيب نه تنھا آينده ھوادار جمع کند و ب

اين روش گدا پروری نتايج عکس دارد و موجب . ه قمار می گذاردشکمھای سيری ناپذير خوديھا و غير خوديھا ب

اين امر مھم را نيز فراموش نکنيم که کادرھای مسن مذھبی . وی را از درون می پوساند. تقويت رژيم نخواھد بود

ه تنھا  مرگ قرار دارند و نسل بعدی روحانيت برای حراست از ميراث آنھا، نۀانقالب در سنين نسبتا باال، در آستان

 جذاب و مقتدر مقدور ۀحفظ نظام به اعتبار يک چھر. فاقد مشروعيت سياسی، بلکه فاقد مشروعيت مذھبی نيز ھست

نيست و ھر چند بيشتر تمرکز قدرت در دست يک فرد محدود شود، خطر فروپاشی نظام در آينده افزوده ترخواھد 

ھمين جھت ھست که جناح ه ب. گر قابل دفع نيسترشد نيروی گريز از مرکز در زمان مرگ مستبد بزرگ، دي. شد

خوبی می ه رفسنجانی برای حفظ نظام جمھوری اسالمی بر اختراع کردن يک شورای رھبری تکيه می کند، زيرا ب

 روحانيت را در پشت سر ۀ ولی فقيه در موقعيتی نيستند که ھم بتوانند ھمۀداند که ھيچکدام از آقازاده ھا حتی آقازاد

مرگ ولی فقيه آغاز بحران آتی است و اگر کسی با توھم . باشند و ھم حمايت بخش وسيعی از مردم راخود داشته 

اين .  خويشاوندان خود است، بايد از اين خواب غفلت بدر آيدۀايجاد يک جمھوری ارثی سلطنتی در فکر تداوم سلط

ختيار خود گرفته است بر متن استبداد  مرگ رھبری که ھمه چيز را در يد اۀترس از آينده و خطر فروپاشی در لحظ

  .حاکم زمينه ساز بسياری از تضادھای ميان اقشار گوناگون حاکميت است

  

  تجزيه طبقاتی روحانيت 
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تجزيه روحانيت نه تنھا از اين جھت صورت می گيرد که در طی سی سال انقالب ايران، ھر کدام از آنھا، در روند 

 اند و به بخشی از حاکميت بروکراتيک بدل شده و يا نشده اند، بلکه اين توليد، جايگاه مناسب خويش را يافته

 کنونی با کسب علوم و رھائی از زندان ۀروحانيت از اين جھت نيز تجزيه می شود که فرزندان آنھا در دنيای پيشرفت

تفکر عقب مذھبی خانوادگی و حتی کسب علم در خارج از کشور با درک و تفسيری مدرن از مذھب، به غير از 

  .  مذھبی خانوادگی خويش به ميدان می آيندۀماند

 نفر از آقا زاده ھا در انگلستان ۴٠٠نمايندگان مجلس ايران و مطبوعات رژيم در مقاالت خويش فاش ساختند که 

 در آمار مقامات دولتی و يا مطبوعات آنھا از تعداد آقازاده ھا در ساير ممالک غربی و ژاپن و.  تحصيل می کنند

 روحانيت و يا مذھبی ھا ھم ۀدر کنار آنھا ھر ساله ميليونھا توريست ايرانی که خانواد. استراليا سخنی د رميان نيست

در ميان آنھا ھستند، به علت تضييقات موجود در ايران با صرف ميلياردھا دالر ثروت کشور، به ممالکی سفر می 

ثيرات محيط بر اين ميليونھا ايرانی و فرزندانشان أت. ھبی ندارندکنند که در آنھا نيازی به رعايت موازين اجباری مذ

  . غير قابل انکار است

حتی زنان آخوندھا که در جريان انقالب به خيابانھا آمدند و ھنوز ھم بايد به عنوان سياھی لشگر و يا مادران و 

داشته باشند، با زنان مذھبی قبل از خواھران زينب در خيابانھا باشند و يا در مجالس و نشستھای مذھبی شرکت فعال 

کسی را که به خيابان آمد نمی شود دوباره به خانه . انقالب که از پستوھای خانه بدر نمی آمدند فرق اساسی دارند

 روحانيت در اثر فعاليتھای دوران انقالب به حقوقی پی برده اند که ۀزنان در خانواد. آن دوران گذشته است. فرستاد

 انقالب بيدار ۀ روحانيت نيز از ضربۀخانواد. ن را نمی شناختند و در باره اش تفکری ھم نکرده بودندسابقا ھرگز آ

اينھا و آنھا عوامل فشار در درون خانواده روحانيت ھستند . شده و بايد دِر خانه را به روی پاره ای تحوالت باز نمايد

در اين .  خويش را بپذيرندۀو يا بايد تالشی داخلی خانوادکه آنھا را به تجديد نظر در بسياری از امور وا می دارد 

تنھا يک مراجعه ساده به شبکه ھای اجتماعی و وبالگھای مذھبی می . عرصه نمونه ھای فراوانی در ميان است

اين تجزيه در روحانيت نمی تواند در مريدان آنھا که احمدی .  گسترش و عمق اين تناقضات را نشان دھدۀتواند درج

  .  ثير بماندأدھا دسته ای از آنھا بودند بی تنژا

س ھرم قدرت، که خواھان سرکوب بی محاباست با حضور مجلس و روش انتخابات در يک أاستبداد ولی فقيه در ر

. را بر نمی تابد  انقالب تحميل شده است و وی آنۀاين وضعيت به ولی فقيه در نتيج. نظام استبدادی در تناقض است

رغم ارگانھای کنترل نظير  ولی فقيه می بيند که علی. ک تنه، مانند فردی خودکامه حکومت کندوی می خواھد ي

ھنوز ھم امکان کامل نظارت بر سير حوادث به ... شورای نگھبان و يا مجلس خبرگان و مرجع تشخيص مصلحت و

ما بازتاب .  جلو گرفت طبقاتیۀ طبقات و رشد مبارزۀصورت مطلق موجود نيست، زيرا با زور نمی شود از تجزي

اين واقعيت را در موضعگيريھای آقازاده ھا و يا پاره ای معتقدان به انقالب اسالمی می بينم که چگونه به تغيير 

  .جبھه روی آورده و منتقد استبداد ولی فقيه شده اند

 ۀ نژاد را که چھر نظام برای حفظ خويش از مھره ھای رفسنجانی و خاتمی تا می توانست بھره برد و سپس احمدی

امنيتی بود تا تمام قدرت را در -  وی ايجاد حکومتی نظامیۀوظيف. ناشناخته ای برای جامعه بود، بر روی کار آورد

مھمترين از ھمه . به اين وضعيت عوامل مختلف کمک کردند. نظامی قبضه کند- سياسی-دست يک مافيای اقتصادی

برای اين نبرد نظام .  آنھا را به فکر چاره در ھنگام نبرد قطعی انداخت مردم و مقاومت از پائين بود، کهۀرشد مبارز

خوبی می داند که ديگر نمی تواند بر روی يک روحانيت يک پارچه برای مقابله با ه به تمرکز قوا نياز دارد، زيرا ب

  .جنبش مردم حساب باز کند
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ق قانونی ايران و تھديد قلدرمنشانه به تجاوز به  در کنار آن بايد از تھديدات امپرياليسم و صھيونيسم در نقض حقو

 احمدی ۀدر دور.  وضعيت اضطراری توجيه می کردۀايران نام برد، که تمرکز قدرت در دست رژيم را در ساي

 اساس مصوبات دوران رفسنجانی و بعد خاتمی که بايد ھر دستگاه و بنيادی مخارج هنژاد دست سپاه پاسداران ب

را زير نظر رھبری به سرحد تکامل   اقتصاد باز شد و احمدی نژاد آنۀ کند، در عرصمينأخودش را خودش ت

ولی فقيه که .  تمرکز فشرده قدرت از نظر سياسی و اقتصادی در دست رھبری استۀ احمدی نژاد دورۀدور. رسانيد

 از وی حداکثر جو می کرد، احمدی نژاد را به ميدان آورد و و برای اجرای مقاصد خويش فرد مناسبی را جست

موی دماغ رھبری شده است، بايد پايان  و امروز تاريخ مصرف احمدی نژاد با روحياتی که دارد. استفاده را نمود

  . يافته تلقی شود و بايد وی را به کناری زد

  

  توھمات احمدی نژاد

ا حتی موفق شده بودند آنھ. رفسنجانی و اصالح طلبان از ھمان بدو امر خواھان نجات نظام جمھوری اسالمی بودند

 موفقيت ۀنشان" ی مرا پس بدهأر"شعار . يک انتخابات ماھيتا تقلبی مشروعيت سياسی بدھند و مردم را بفريبنده ب

آنھا از ھمان روز نخست اعالم کردند که . سياسی اصالح طلبان و رفسنجانی در مشروعيت بخشيدن به رژيم بود

. ز قدرت است و می خواھد رژيم جمھوری اسالمی را از بين ببردگروه احمدی نژاد خواھان حذف روحانيت ا

. رفسنجانی در مقابل خامنه ای ايستاده بود و طرح شورای خويش را در مقابل واليت ارثی خامنه ای مطرح می کرد

ا به احمدی نژاد به عنوان عامل خامنه ای در تمام اين ھشت سال چنان پته دزديھای ھای رفسنجانی و خانواده اش ر

اعضاء . روی آب ريخت و آبروی وی را به نحوی از بين برد که ديگر برای خامنه ای خطری به حساب نمی آمد

 پيروزی رفسنجانی در جنگ قدرت ۀسقوط احمدی نژاد احتماال نشان.  رفسنجانی تحت تعقيب قرار گرفتندۀخانواد

  .است

 معلوم است، ولی آنچه برای ھمه روشن است، اين دقيقا چه در درون حاکميت گذشته است، تنھا بر محفل کوچکی

باره در پناه اسالم با کارت جمھوريت و ايرانيت به ميدان آمده است و مصلحی وزير  يکه است که احمدی نژاد ب

روحانيونی که تا . وی در اينجا ھوادار جمھوريت شده است. اطالعات رھبر را وزير برگمارده خويش نمی داند

باره جھت تغيير باد را  يکه نژاد حمايت می کردند و رفسنجانی را آماج حمله خود کرده بودند، بديروز از احمدی 

مصباح يزدی . مصباح يزدی و جنتی ساز ديگری به صدا در آورده اند. حس کرده به سرعت جبھه عوض کرده اند

ار داد و مدعی شد مقام که در يک سخنرانی خويش بدون ذکر نام رفسنجانی، وی را مورد شديدترين حمالت قر

رھبری با ھوش سرشار خود ماھيت اين آدم را از بيست سال پيش شناخته و جلوی دسيسه ھای وی را گرفته است، 

شايد احمدی نژاد بر . باره که ورق برگشته است، به احمدی نژاد که شاگرد خودش بود، حمله می کند يکه حال ب

 مافيائی عوامل -نظامی-ده است و در ھنگام ساختمان يک نظام امنيتیروی جناحی از پاسداران حساب باز کرده بو

نظر می آيد که حساب وی درست از کار در نيامده ه مورد اعتماد خويش را نيز در بين آنھا گمارده بوده باشد، ولی ب

ارشان زير ی در اختيھااست و در جنگ قدرت در باال، بيت رھبری و رفسنجانی دست باال را دارند و توسط ابزار

مبارزه با احمدی نژاد ذره ذره و مرحله ای و با زدن نزديکان وی شروع شده . پای احمدی نژاد را جارو می کنند

آنھا مدعی .  احمدی نژاد را تضعيف کنند و در جنگ روانی پيروز شوندۀآنھا با اين سياست می خواھند جبھ. است

اند احمدی نژاد خودش خوب است، اطرافيانش بد ھستند و اول خدمت اطرافيان می رسند و آنوقت می آيند خدمت 

 .رئيس جمھور بی عرضه ای که اينھمه آدمھای منحرف را دور خود جمع کرده بوده و نتوانسته آنھا را بشناسد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

قدری در جنايات رژيم دست ه احمدی نژاد ب. آنوقت زدن احمدی نژاد و عواملش که خلع سالح شده اند آسان است

 ضد خود با دروغھا و ترويج خرافات انباشته است که اعدامش موجب ناراحتی هقدری نفرت مردم را به دارد و ب

خامنه ای کارت احمدی نژاد را .  پايگاه استوی در ميان اپوزيسيون خالف موسوی و کروبی فاقد. کسی نخواھد شد

دنبال قربانی ه عھده داشته است به ش را ب ا که وی مھندسییخوبی بازی کرده و با در دست گرفتن نظام مافيائيه ب

  .ديگری می گردد تا کشتی شکسته جمھوری اسالمی را در اين دوران سخت ھدايت کند

  

  فقدان امنيت

 عمر و نيروی کار بود و ۀوز نيز دامنه آن گسترش يافته، فراوانی تعداد فرزندان، بيمدر ازمنه قديم که تا به امر

با پيشرفت جوامع، رشد اقتصاد و استقرار سرمايه . ويژه اگر فرزندان از جنس مرد بودنده مين امنيت خانواده، بأت

ور کاال و سرمايه گذاری بود، داری که با خود پرچم خواست آزادی، که آزادی چنگ اندازی به بازار، و آزادی صد

حمل می کرد، روشن بود، که سرمايه داری به آزادی برای گسترش و امنيت، برای حفظ دستآوردھای خويش 

ين ھم قضائيه و مجريه در خدمت حفظ ۀ مقننه، قوۀقو. شرط بقاء سرمايه داری در ايجاد امنيت بود. احتياج دارد

اين نبود که از ترس حکام زورگو و مستبد و يا دسته ھای اوباش و راھزن، ه بديگر نياز . مناسبات توليدی پا گرفتند

پول خود را در زير متکای خانه پنھان کرد و يا مانند قارون گنج اندوزی نمود و يا چھل دزد بغداد به غارھا پناه 

 بانکھا و امنيت و تضمين قانون بايد از. گنج بايد به نظام بانکی منتقل می شد و به صورت سرمايه در می آمد. برد

 قضائيه تحويل می داد تا مجازات ۀ مجريه با ابزار سرکوب خاطيان را به قوۀآنھا حمايت می کرد و قون ثروتھای اي

اين ھمکاری سه قوه سنگ بنای حفظ نظام سرمايه داری و دستآورد بشريت از گذار . الزم را در حقشان روا دارد

ده ھا و اميران و مستبدان به دوران قانونيت و پايان خودکامگی ازھمگی خان ھا و شادوران استبداد فئودالی و خودکا

  .و استبداد فردی بود

 ايران نظر ۀاگر به زير بنا و روبنای جامع. ما در دوران رژيم جمھوری اسالمی با وضعيت خاصی روبرو ھستيم

 ايران ۀدر زير بنای جامع. ی کھن حکايت دارند پيچيده ای روبرو می شويم که از جان سختی نيروھاۀافکنيم با پديد

 اساس مناسبات سرمايه داری روبرو ھستيم، ولی در رو بنا، اصل واليت فقيه که خودکامگی هما با توليد نَِعم مادی ب

ثير أو استبداد فردی ِصرف است، خود را فرای قوانين جمھوری اسالمی، که خود اين نيز در شکل ظاھری، تحت ت

 ۀ ايران يک جامعۀجامع.  انقالب مشروطيت در ايران شکل گرفته است، قرار می دھدۀ مدنی و سابقۀمعقوانين جا

ثيرات انقالب دموکراتيک مشروطيت، و مبارزه ضد استعماری ملی کردن صنعت نفت، و ھمراه أپيشرفته است و ت

خوبی در ه مريکا، باشورھا در اروپا و ثيرات نتايج قوانين مدنی و حقوق انسانی، ناشی از انقالبات ساير کأبا آن ت

اين آگاھی عمومی که محصول تحول تاريخی است از يک طرف، و .  تفکر مردم و زندگی آنھا مشھود استۀنحو

 ايران به ۀنيازھای اقتصادی رشد سرمايه داری از سوی ديگر، به عنوان يک عامل مادی، مانع از آن است که جامع

 رشد اختالفات ۀ سھمگينی که بين آنھا در گير است، زمينۀ روبنا و زيربنا و مبارزتضاد ميان. قھقراء سقوط کند

  .ت حاکمه را نيز فراھم می آوردأدرون ھي

 جان سختی روبنای عقب مانده تنھا در اين نيست که مستبدين مذھبی و بيت رھبری و شخص ولی فقيه، به ابزار 

ليس و دستگاه قضائی وی و لباس شخصی ھا به ارتش و پسرکوب نظير پاسداران، بسيجی ھا، نيروھای امنيت

جان سختی اين دستگاه سرکوب و خودکامه در اين است، که به درآمد نفت متکی است و با اين درآمد . مجھزند

سرسام آور با رشوه دھی، سبيل چرب کردن، استقالل نسبی از فشار مردم، که از طريق يک انتخابات آزاد می تواند 
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متمرکِز سرکوب، اين تجمل را ۀ اين بی نيازی البته تا به آن حدی است، که دستگاه خودکام.  بی نياز استثر افتد،ؤم

تا اينجا دو جبھه . به خود اجازه می دھد، که رسما تھديد کند و دروغ بگويد و از بی شرمی خويش، باکی نداشته باشد

 ۀدر ميان جبھ. مسئله نيستۀ ولی اين ھم.  سرکوب شدگانۀ سرکوبگران در مقابل جبھۀايجاد می شود، جبھ

پاست، زيرا اين جبھه فقط بر مبنای قلدری، دروغگوئی، فقدان اصوليت، فقدان امنيت، بی ه سرکوبگران آشوبی ب

شخص رھبر . وجود آمده استه  اساس چاپيدن و تنھا گليم خود را از آب بيرون کشيدن بهحقوقی، بی قانونی، ب

بر ھمه باندھای مافيائی شريک در قدرت . ھا و در عين حال خود سرمنشاء فساد است آنیخودکامه، ضامن بقا

روشن است که اين دستگاه دروغ می گويد، فرومايگان را بر قدرت می نشاند، درآمد نفت غارت می شود، در مقابل 

حکم قانونی به حريم بی حقی و تجاوز به قانون کسی پاسخگو نيست، لباس شخصيھا و يا ملبسان متحد الشکل، بدون 

قانون از کسی حمايت . خصوصی مردم تجاوز می کنند و می توانند جان مردم را بگيرند و مالشان را باال بکشند

شکنجه مرسوم است، زندانھای مخفی وجود دارد و اين حقيقت . که ولی فقيه از قانون حمايت کند نمی کند، مگر اين

  .ا، خودشان با رياکاری نفی می کنندھمه دانسته حتی در ميان حاکميت خودی ر

دروغ می گويند، و جاعل مدارک تحصيلی اند و برای کسب مدارک جعلی دانشگاه باز کرده که آنھا خود می دانند 

مور أسواد و ماند و دزدی می کنند و مردم را شکنجه می دھند و انتخاباتشان تقلبی است و نمايندگان مجلسشان بی 

آنھا می دانند که می توانند به مردم دروغ بگويند و مھر بر پيشانی ... ان اراده ای ندارند واجراء بوده و از خودش

 الرحمن الرحيم شروع به سخن دور شھر بگردند و با باسم هللاه دست و ورد گويان به خويش داغ کنند و تسبيح ب

 ۀھم. ه و ناگزيری فروپاشی آن واقفندکنند، ولی در باطِن خويش نيز به اين رياکاری و فريبکاری و به فساد دستگا

چنين ملقمه ای .  انقالب بھمن و ساواک شاھی و دولتمردان آن دوره را ديده اندۀآنھا به فکر عافيت اند، زيرا تجرب

از قدرت که بر بی ثباتی و خودکامگی و کوته بينی شکل گرفته است، از ديد ھيچ يک از باندھای مافيائی قدرت 

. که بر قانونيت و مدنيت تکيه کنند  دقيقا به ھمين علت، باندھای مافيائی شده اند، به جای اينآنھا. پنھان نيست

  . مشروعيت و معصوميت نظام نيز، برای خود آنھا به زير پرسش رفته است

 فقيه ۀرژيم واليت خودکام.ھر کس در چنين نظامھائی از جان خويش بيمناک است، و به فردای خود مطمئن نيست

در مقابِل مردم، . ی را در درون خود ايجاد کرده که مانند خوره وی را از درون می خورد و پوک می کندوضعيت

گرچه قدر قدرت جلوه می کند و رجز خوانی می نمايد، ولی در درون چون مغاير نيازھای پيشرفت و تحول است، 

ی وی باندی ھستند که از اين ضعف احمدی نژاد و شرکای مافيائ. فرسوده می شود و رو به قبله دراز می کشد

فقدان امنيت، شتری است .  دروغ و افتراء سھم بسزائی داشته اندۀدرونی حاکميت با خبرند، و خود در بنای اين قلع

جائی می رسد که ولی فقيه نياز به چند ه  ھر کدام از اين باندھا خواھد خوابيد، و کار بۀ خان ولی فقيه، درِ ۀکه با اشار

اين وضعيت عينی و ذھنی کار را به آنجا می رساند، که ھر کسی باند خويش را ايجاد کند، چون .  داشتشتر خواھد

اين ھمان تفکر قرون وسطائی است که به علت فقدان . مين و تضمين می شودأامنيت فرديش در پرتو امنيت باندی ت

دنيا آورد تا ھم امنيت اقتصادی و ھم ه ور بامنيت و مدنيت و حمايت قانون، خانواده مجبور بود فرزندان فراوان ذک

  .مين شودأش ت اامنيت سياسی اجتماعی

 قضائيه آلت ۀوقتی قانون از آنھا حمايت نکند، وقتی قو.  ھر کس به خود متکی بود و نه به حمايت و اعتبار قانون

 ماند تا امنيت خويش را در دست ولی فقيه باشد و با ُخلق و خوی وی نوسان کند، برای بله قربان گويان راھی نمی

باند مافيائی احمدی نژاد محصول اين ترس از آينده . جو کنند و پناه باندھای خانوادگی و اقتصادی و سياسی جست

 اساس نزاع بر سر سھم از غارت هاين جھت مخالفت وی را با سياستھای رھبری تنھا نمی توان به ب. نيز ھست
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د می توانست در اين غارت ھم چنان سھيم باشد و سھمی را که دريافت می احمدی نژا. اموال عمومی توضيح داد

  .ولی با احساس عدم امنيت چه می تواند بکند.  اطرافيان دور و نزديکش کافی باشدیکند برای بقا

احمدی نژاد شاھد است که ميرحسين موسوی، ھمدست خمينی و خامنه ای، ھاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، 

. باره از امروز به فردا، ضد انقالبی به حساب آمدند چگونه سقوط کردند و به يک... ، طاھری وکروبی، منتظری

اين غول بر باالی . درون بطری فرو کرده غول بی قانونی و تجاوز که از بطری بدر آمد ديگر ممکن نيست آنرا ب

ا که تا ديروز برای شاھکارھای اين آنھ.  زمانی استألۀ تنھا يک مسشدن قربانی ألۀمس.  فرود خواھد آمد سر ھمه

  .غول ھلھله می کردند، ديگر نمی توانند با فرود غول بر سرشان ھياھو نمايند

  

        واليت فقيه جاودانی نيست

اين وضعيت شامل حال ولی فقيه . می شتابد و کسی را يارای زندگی ابدی نيست" سرای باقی"خوشا که ھر کس به 

 ضد رژيم استبدادی پھلوی شرکت داشته است، از ياران ۀيک روحانی است، در مبارزخامنه ای . نيز خواھد شد

ھر صورت تا اندازه ای از خود چھره ای داشته که می توان وی و افرادی نظير موسوی ه خمينی بوده است و ب

ای دوران را از نزديکان امام و کادرھ... اردبيلی، رفسنجانی، کروبی، مير حسين موسوی، خاتمی، منتظری و

مشروعيتی که آنھا کسب کرده بودند، بيشتر . انقالب به حساب آورد و مردم ھم آنھا را به ھمين اعتبار می شناسند

خامنه ای . در اين عرصه تنھا می شود آيت  هللا منتظری را مستثنی کرد. يک مشروعيت سياسی بود تا مذھبی

ياری اطرافيان امام چون مورد اعتماد و ه داشت، ولی بکدام از صفات و مشخصات يک آيت  هللا را ن گرچه ھيچ

وی يک . ئيد ھيچ مرجعی قرار نگرفتأئيد بود به مقام واليت فقيه  ارتقاء يافت که از نظر مذھبی ھرگز مورد تأت

 وی مشروعيت سياسی خويش را نيز با دروغھای بزرگی که ١٣٨٨ خرداد ٢٢بعد از . رھبر سياسی بود تا مذھبی

  .يان مردم از دست دادگفت، در م

چنين انتخابی نه تنھا از . گو بود که خامنه ای پسرش مصطفی را برای جانشينی خويش انتخاب کرده است و  گفت

ئيد ساير رھبران أھمان بدو امر فاقد مشروعيت مذھبی، بلکه حتی فاقد مشروعيت سياسی است و ھرگز مورد ت

برای جانشينی چندين بار نام آيت هللا .  بپذيرند قرار نخواھد گرفتمذھبی که با وی بيعت کرده و يا اوامر وی را

شاھرودی به ميان آمده است، که متولد نجف بوده و از معاودين عراقی است و نام شاھرودی را برای رد گم کردن 

ی قانونی ھا  قضائيه بر تمام اين بۀس قوأانتخاب وی به جانشينی که در ر. بعدھا، بعد از انقالب  به وی داده اند

از يک طرف ممکن است که اين امر در ميان ايرانيان با سردی و . صحه گذارد، از دو نظر مورد توافق نيست

" ايرانيت "ۀسرنوشت آنھا را در دست گيرد و جنب)  ـ نجف١٣٢٧زادٔه (اعتراض روبرو شود که يک متولد عراقی 

مجلس اعالی انقالب که انتخاب شاھرودی که رياست به خطر افتد و از جانب ديگر سوء ظن ممالک ھمسايه است 

ق شرکت دارد،  عراق است، که ھم اکنون در حکومت عراةحزب الدعوعھده داشته و عضو ه  را باسالمی عراق

 عراق و انضمام بخشی از خاک عراق شيعه نشين به ايران بوده و آغازی برای ۀممکن است زمينه ای برای تجزي

  .ايجاد جمھوريھای اسالمی شيعه در منطقه باشد

در مقابل پيشنھاد رفسنجانی قرار دارد که از ايجاد شورای رھبری سخن می راند، که اين شورا، تضادھای حاکميت 

 پنھان کرده و آنھا را به اختفاء کشانده و مجبور می کند، که در پشت درھای بسته و بدون نظارت مردم، اختالفات را

يکی از نزاعھای بزرگ و تضادھای موجود بر سر . خويش را برای تسلط بر جامعه و تقسيم غنائم حل کنند

ور مشخصتری از جانشيِن ولی فقيه دارد و ظاھرا آن بخش از حاکميت که تص.  کشور در آينده استۀچگونگی ادار
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قدرت را در دست يک فرد خودکامه به عنوان ولی فقيه مصون تر می بيند، بر اين نظر است که تمرکز قدرت، 

ايجاد اقتدار و اعتبار و مشروعيت، سھولت اداره و ھدايت کشور و سرپوشی بر تضادھا در دستھای متمرکز و 

در متن اين تضادھا و ناروشن بودن سير تحوالت آتی و .  شورائی کشورۀياست ادارآھنين محفوظ تر است، تا با س

دل ھمه شرکای ه بر متن رشد مبارزات مردم و اعتراضات عمومی وبی اعتباری دستگاه حاکميت ھراس از آينده ب

ر اين زمينه د. رژيم می افتد و ھر کس در پی آنست که ماوای امنی برای خودش و دارو دسته اش دست و پا کند

ھم اکنون در ميان حاکميت برای تعيين سياست آتی بعد از . است که تضادھا علنی می شود و امکان رشد می يابد

و تضاد باند مافيائی احمدی نژاد با ساير باندھای مافيائی را در اين . مرگ خامنه ای صفبنديھا شروع شده است

  . جو کرد و عرصه بايد جست

  ،  ارگان مرکزی حزب کارايران٢٠١١مبر نوا  ١٣٩٠ ماه آبان ۴٠١اره  بر گرفته ازتوفان شم

 org.toufan.www   .در شبکه جھانی اينترنت) توفان(صفحه حزب کار ايران 

  org.toufan@toufan            ).ايميل(نشانی پست الکترونيکی

      

  

  


