ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﺪرت در ﻫﻴﺌﺖ ﺣﺎﻛﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻴﻨﺎ داراب زﻧﺪ
مدتی بود که تحليل از موازنه قدرت در ھيئت حاکمه را غير ضروری تشخيص می دادم .چـرا کـه ،پـس از ماجراھـای
انتخابات  1388و حذف قھرآميز رھبران "اصالح طلب" از ھيئت حاکمه توازن قوا تا حدودی ثبات ﯾافته بود .امـا ،اکنـون
بنظر می رسد که با نزدﯾک شدن انتخابات مجلس و رﯾاست جمھوری  ،1392اتحاد درونی و مقطعـی ھيئـت حاکمـه
شکسته شده و توازن قوا ،بار دﯾگر ،در اﯾن مجموعه تغيير ﯾافتـه و جـدال جنـاح ھـای حاکمـه کـه اﯾنـک خـود را در دو
گروھبندی اصلی خامنه ای – احمدی نژاد می نماﯾانند شـدت ﯾافتـه اسـت .پـس ،باﯾـد بـرای درک مشـخص از اﯾـن
شراﯾط نوظھور ،آن را مجدداً مورد بررسی قرار دھيم .اما ،قبل از آنکه بخواھيم به جزئيات اﯾن تحوالت بپـردازﯾم ،الزم
می دانم که حقاﯾق عمومی تری را در تقابل ميان جناح ھای حاکمه در ﯾک نظام و حکومت سرماﯾه داری ﯾادآور شوم.
مارکسيست ھا ھمواره تأکيد داشته اند کـه در نظـام سـرماﯾه داری ھمـه چيـز بـه کـاال و ميـزان انباشـت سـرماﯾه و
سودآوری آن تبدﯾل شده است .اﯾن ﯾک حقيقت مجرد نيست .رد پای اﯾن اصل را می توانيم در تمامی جوانب مھم
ه اﯾـن
زندگی سياسی ،اقتصادی و اجتمـاعی خـود بيـابيم .از جملـه ،در جنـاح بنـدی ھـای سياسـی طبقـات حاکمـ ِ
کشورھا و تغيير مواضع سياسی گروه ھا و افراد تشکيل دھند ِه آن!
الف  -در کشورھای سرماﯾه داری ،جناح ھای سياسی اﯾکه زﯾر لوای تئوری ھا و شـعارھای سياسـی – اجتمـاعی
گرد ھم می آﯾند ،ھمگی متقارن بـا گـروه ھـای انحصـاری ای ھسـتند کـه از ارکـان حکـومتی بـرای پيشـبرد اھـداف
اقتصادی شان استفاده می برند .البته ،اﯾن گروھبندی ھا به شکل مطلق و غير قابل تغيير نمی باشند .اﯾشـان در
رقابت خود با ساﯾر گروه ھا برای تصاحب قراردادھای کالن حکومتی و تضمين موقعيت خود در تأثير گذاری بـر شـراﯾط
اقتصادی اﯾکه مناسب با انباشت سرماﯾه و سودآوری شان باشد ،آمادگی ھر نـوع تغييـری در مواضـع خـود را دارنـد.
برای اﯾشان فلسفه ھای اقتصادی ،سياسی و اجتماعی توجيه کننده منافع و اھداف اقتصـادی شـان اسـت و تعھـد
اتحادشان با ﯾکدﯾگر چون دستمال کھنه ای قابل دور انداختن است .چند گروه انحصاری در مقطعـی ،بنـابر اھـداف و
منافع خود ،می توانند در ﯾک جناح عمومی تر جمع شوند ،اما ،در مقطع دﯾگری ،منافع خود را بـاز تعرﯾـف کـرده و بـه
جناح رقيب بپيوندند .در چنين مواقعی است که تئوری ھا و اصول سياسـی – اجتمـاعی مشـترکی کـه بـا متحـدﯾن
سابق داشتند را با انواع نوﯾن آن که توجيه کنند ِه تغيير منافع و سمتگيری جدﯾدشان می باشد جـاﯾگزﯾن مـی کننـد.
علی افشاری ،به رغم تحليل سطحی اش از تحوالت کنونی توازن قدرت در ھيئت حاکمه ،مثال خوبی را برای اثبـات
مدعی ما مطرح کرده است .او در تحليلی که در روز دوشنبه  09مه  19 - 2011اردﯾبھشت  1390برای بی بی سی
نوشته است ،می گوﯾد " :دخالت ھای فراقانونی آﯾت ﷲ خمينی به کرات اتفاق افتـاد و او اکثـرا در اختالفـات جانـب
جنـاح چــپ را گرفـت .در مجمــوع در آن دوران رئـيس جمھــوری )خامنـه ای-ب( از تمــامی اختيـارات خــودش اســتفاده
نکرد/.کشمکش بين دو جناح چپ و راست بارھا منجر به دخالت آﯾت ﷲ خمينی شد .مقاومت آﯾت ﷲ علی خامنـه
ای در انتخاب مير حسين موسوی به عنوان نخست وزﯾر در دوره دوم رﯾاست جمھوری اﯾن بحران را بـه اوج رسـاند.
/جناح چپ با اضافه کردن قيد مطلقه در نسخه تجدﯾد نظر قانون اساسی کوشيد تا اﯾن منازعه را به صورت نھادﯾنه و
قانونی حل کند ،اما درگذشت آﯾت ﷲ خمينی و قرار گرفتن فردی از جنـاح رقيـب بـر مسـند رھبـری ،باعـث چـرخش
دﯾدگاه آنان از والﯾت مطلقه به والﯾت مقيده شد/ .در فضای جدﯾد ،جناح راست از والﯾت فقيه غير مشروط دفـاع مـی
کرد و شرط لياقت برای تصدی مقام ھای حکومتی را ذوب شدن در مقام والﯾت برمـی شـمرد/ .در اﯾـن دوران ،جنـاح
چپ سعی کرد والﯾت فقيه و محدود در چارچوب قانون اساسی را تئورﯾزه کند) ".نافرمانی احمدی نژاد و تداوم بحران
'اعمال والﯾت' – بی بی سی(
اﯾن نمونه بيانگر تابعيت نظرات اﯾدئولوژﯾک ﯾک مجموعه از منافع اقتصادی شان مـی باشـد .ھنگاميکـه جنـاح رقيـب
موضعی را اشغال می کند که می تواند به ضررشان تمام شود ،بناگـاه ،چـون بنـدبازان حرفـه ای ،تمـامی مقدسـات
شان را فراموش می کنند“ .ولی فقيه”ی که تا دﯾروز از طرف خداوند مشـروعيت مـی ﯾافـت ،ناگھـان "زمينـی" مـی
ن فاشيسـت ھـای دﯾـروزی و روی آوری
شود و باﯾد تابع تأﯾيد ملت گردد .مثال دﯾگری از اﯾن نوع" ،اصالح طلب" شـد ِ
ی تماميت "قانون اساسی" ای است که تـا روز قـبلش توطئـه
اﯾشان به "دمکراسی خواھی" و "حقوق بشر" و اجرا ِ
دشمنانه "امپرﯾاليستی" بود .ھمان دشمنی که اﯾنک "ﯾار گرمابه" شان گشته است .مثال بارزتری از تغيير جھـت،
“ﯾار” و "باور" ھا ،ھاشمی رفسنجانی است کـه از سـال  1372تـا بـه امـروز آنقـدر ملـق زده اسـت کـه دﯾگـر بعنـوان
"ميمون دربار" شناخته می شود.
ی فلسـفه ھـای اسـالمی و
در اﯾنجا نتيجه می گيرﯾم که تالش برخی از ُمحل ّلين برای توضيح چنين تغييراتی بر مبنا ِ
سياسی و غيرو ،راه به ترکستان است و بيانگر واقعيت گروھبندی ھا نمی باشد .شيوه صـحيح آنسـت کـه درﯾـابيم
اﯾن گروه بندی ھا بيانگر رقابت انحصارھای سرماﯾه داری در حاکميت جمھوری اسالمی مـی باشـند کـه در صـورت
توان ،کمونيست ھا می توانند از اﯾن رقابت و تضاد منافع به نفع اھداف پرولتارﯾا و جنبش کمونيستی استفاده کنند.
اﯾنک بپردازﯾم به جناح ھای درگير در شراﯾط کنونی فضای سياسی در ھيئت حاکمه!
ی احمدی نژاد و توھم ميزان قدرت او ،پس از
ب  -بسياری از محللين راست و "چپ" عامل اﯾن درگيری ھا را زﯾاده رو ِ
حماﯾت "بی درﯾغ" خامنه ای از کودتای انتخابات  1388معرفی کرده اند .بنظر اﯾشان ،سرپيچی ھای احمدی نـژاد از
حکومتی خامنه ای باعث غضب "نيرومند ترﯾن" )!( چھر ِه ھيئت حاکمه گشته است .اﯾن تحليل نه
رھنمودھا و احکام
ِ

1

ن ھيئـت حاکمـه در چنـد سـال
ی تـوازن قـوا و رقابـت ھـای درو ِ
تنھا بسيار سطحی ،بلکه حتی مخالف با واقعيت ھـا ِ
گذشته است .اﯾن تحليل بر اﯾن توھم استوار است که گوﯾا طرح کودتای جناح نظامی – امنيتی با توافق کامل و بـی
قيد و شرط "بيت رھبری" بوده است و تنھا زمانی اﯾن توافق و حماﯾت شکسته شده کـه احمـدی نـژاد در چنـد مـاه
گذشته در مواردی "اقتدار" )!( خامنه ای را به چالش کشيده است .اما ،اﯾنگونه نيست!
ن " ، 1387گـروه بيـت رھبـری"،
اولين چالش
علنی احمدی نژاد عليه "اقتدار" خامنه ای زمانی رخ داد کـه در تابسـتا ِ
ِ
زمان را برای کنار آمدن و حل اختالفات دﯾرﯾنه با آمرﯾکا مناسب تشخيص داد .در آن زمان ،والﯾتی که مشاور سياست
ھای خارجی "بيت رھبری" بود ،در مطلبی که ھمزمان در سه روزنامه ليبراسيون فرانسه ،لوتام سوئيس و ال رپوبليکا
اﯾتاليا چاپ شد) ،دوم ژوئيه  (2008اعالم آمادگی اﯾران و خامنه ای برای حل "اختالفات ھسته ای" را مطرح ساخت.
اما او پا را از مذاکرات ھسته ای فراتر گذاشته و اﯾن چنين اضافه کـرد " :ﯾـک خـارجی اخيـرا از مـن مـی پرسـيد چـه
کسی در اﯾران رھبری می کند؟ پاسخ روشن است :اگر مربوط به مسائل راھبردی اساسی باشد) ،مسئول( رھبـر
است ،که قانون اساسی اﯾن اختيار را به او می دھد) ...از دﯾدگاه رھبر( دانـش اتمـی صـلح آميـز کنـونی کشـور بـه
عنوان ميراث نسل انقالب برای آﯾندگان به عنوان ﯾک دستاورد ملی و با اھداف صلح آميـز تضـمين شـده ،باﯾـد بـاقی
بماند” ،و در مورد مشکل مناطق فلسطينی ،موضوعی که “رھبر ھرگز فراموش نکرده” ،ﯾک انتخاب “دموکراتيک” برای
تعيين حق سرنوشت سياسـی ھمـه مـردم اصـلی فلسـطين” را پيشـنھاد مـی دھـد ،انتخـابی کـه “ھمـه ،اعـم از
مسلمان ،ﯾھودی و مسيحی در آن آزادانه شرکت کرده و نتيجه اش مورد احترام و پذﯾرش خواھد بود".
بدﯾن ترتيب بود که "بيت رھبری" با دور زدن گروه تازه به دوران رسيده نظامی – امنيتی کوشـش کـرد تـا خـود را در
ی اختالفات ھيئت حاکمه اﯾران با غرب قرار دھد .اما ،گروه نظامی – امنيتی که متوجـه گشـته بـود در
مقام راھگشا ِ
صورتِ بوقوع پيوستن چنين معاملـه ای سـرش بـی کـاله مـی مانـد و گـروه "بيـت رھبـری" موضـع "شـرﯾک اصـلی"
امپرﯾاليسم آمرﯾکا و سرماﯾه داری جھانی را اشغال خواھـد کـرد ،بالفاصـله موضـع مخـالف گرفتـه و بـا تکـرار "نيـروی
ھسته ای حق مسلم ماست" آب سردی بر توقعاتِ طـرفين رﯾخـت .بـه ھمـين خـاطر ،احمـدی نـژاد بعنـوان رﯾـيس
جمھور ،اما در حقيقت در مقام نماﯾند ِه و سخنگوی اﯾن گـروه ،در مصـاحبه ای بـا رسـانه ھـا اعـالم کـرد کـه " :آقـای
والﯾتی ،انسان محترمی است و نظراتی دارند که نظر شخصی اﯾشان است ،اما او دخـالتی در تصـميم گيـری ھـای
مساﯾل ھسته ای ندارد" .اﯾن آغاز درگيری مھمی درباره "حدو ِد اختيارات رھبری در دخالت در امور کشور" بين ھيئت
حاکمه شد که تمامی گروه ھای اصـولگرا را بـه حماﯾـت از خامنـه ای بـه ميـدان کشـيد .در ھمـان زمـان ،در سـاﯾت
ی سپاه" نوشـتم و در آن متـذکر
ن "مذاکراتِ ھسته ای و احتمال کودتا ِ
"سالم دمکرات" مطلبی را در اﯾن مورد با عنوا ِ
گشتم که دو گروه به ظاھر متحد "بيت رھبری" و "نظامی – امنيتی" در مواردی چند ،از جمله چگونگی حل اخـتالف
ه اﯾن درگيری ھا نشان خواھد داد که آﯾا گروه "سـپاه" توانـاﯾی بـه
با آمرﯾکا وارد درگيری ھای جدی گشته اند و نتيج ِ
ن ﯾک کودتا را برای حفظ قدرت خواھد داشت ،ﯾا خير! دﯾدﯾم کـه در اﯾـن چـالش "ھسـته ای" ،بـا وجـود
انجام رساند ِ
ه گروه ھای اصولگرا در ﯾک جناح و گروه آنزمـان متحـ ِد نظـامی – امنيتـی در طـرف مقابـل ،و آمـادگی
کلي
متحد شدن
ِ
کامل غرب برای مصالحه ،که خود را در شرکت مستقيم آمرﯾکا در مذاکرات تيرماه  1387نشان می داد ،به پيروزی بی
ی دولت نھم ختم گشت و "بيت رھبری" از اشغال مقام "راھگشا" و "شرﯾک اصلی" باز مانـد و در مقابـل
چون و چرا ِ
قدرت "سپاه" وادار به عقب نشينی گشت.
ی انتخاباتی  1388مولود اﯾن عقب نشينی "بيـت رھبـری" در
ی به ظاھر "متحد" خامنه ای و سپاه در کودتا ِ
جناح بند ِ
مقابل قدر قدرتی گروه نظامی – امنيتی بود .از ھمان دوران ،توازن قوا در درون ھيئت حاکمه به نفع گروه نظـامی –
ِ
ی حاکمه گرداند .البته اﯾن بدان معنـی نيسـت کـه در انتخابـاتِ
امنيتی تغيير ﯾافت و آن را تبدﯾل به قدرتمندترﯾن نيرو ِ
ی دﯾگـری ،و ﯾـا تأﯾيـد
" ، 1388بيت رھبری" با انتخاب اصالح طلبان موافقت می کرد .خير! اما مسلماً با تأﯾيد کاندﯾدا ِ
طرح "ائتالف ملی" ناطق نوری ،از منحصر شدن قدرت در دست گروه نظامی – امنيتی جلوگيری می نمود .نشان به
آن نشانی که قبل از چالش ھسته ای و قطعی شدن قـدر قـدرتی سـپاه ،خامنـه ای بارھـا دولـت احمـدی نـژاد را،
بخصوص در مورد سياست ھای اقتصادی اش ،مورد انتقـاد علنـی قـرار داده و نشـان مـی داد کـه در انتخابـات آﯾنـده
ن دولت نھم نخواھد بود.
)(1388
حامی تشکيل دھندگا ِ
ِ
ی "حماﯾتِ بی قيد و شرط خامنـه ای" از
ی کنونی در درون ھيئت حاکمه را در باز پس گير ِ
ج  -ما نباﯾد تغيير توازن قوا ِ
احمدی نژاد جستجو کنيم .چرا که ،چنـين حمـاﯾتی از ھمـان آغـاز داوطلبانـه نبـود و نشـانی از "اقتـدار" خامنـه ای
نداشت .اﯾنکه اﯾنک خامنه ای پس از "چالش ھسته ای" ،بار دﯾگر خود را در مقامی می ﯾابد که دولت احمدی نـژاد
را مورد تھدﯾد و تحکّم قرار دھد ،و در مقابل ،احمدی نژاد ،خود را در موضعی می ﯾابد که تنھا عکـس العملـش اتخـاذ
سياست "صندلی خالی" است را باﯾد در شکاف بوجود آمده در درون جناح نظامی – امنيتی جستجو نمود.
ه مـورد انتقـاد "بيـت رھبـری" نبـود .در اثـر برکنـاری
ی "مصلحی" از وزارت اطالعات ،اولـين تغييـر کابينـ ِ
موضوع برکنار ِ
"متکی" از وزارت امور خارجه نيز خامنه ای ﯾکی از وزارتخانه ھای کليدی را از دست داد .اما ،جاﯾگزﯾنی "متکـی" کـه
ی جنـاح نظـامی –
ی جناح "بيت رھبری" ھمراه بود ،تأثير مھمی بر اتحاد گروه ھا ِ
آنھم ھمراه با انتقادات تن ِد گروه ھا ِ
امنيتی نگذاشت .ھمانطور که در باال توضيح دادﯾم ،در ميان اﯾشـان ،بـر اﯾنکـه نيـروی "راھگشـا" و "شـرﯾک اصـلی"
ی جناح نظامی – امنيتـی باشـند اختالفـی وجـود نداشـت .بنـابراﯾن واضـح بـود کـه در
سرماﯾه جھانی باﯾد گروه ھا ِ
مذاکرات بعدی با گروه  ، 5+1نماﯾنده اﯾران می باﯾست از "خودشان" باشد .اما ،در مور ِد وزﯾر اطالعات ،اقدام احمدی
نژاد روی دﯾگری داشت که بخشی از گروه ھای تشکيل دھند ِه جناح نظامی – امنيتی را نيز به ھراس انداخت و بـه
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سمتِ مخالفت علنی با احمدی نژاد و تغيير جھت کشانيد ،و نتيجتـاً ،بـه تقوﯾـت جنـاح "بيـت رھبـری" و "شـجاعت"
ی مخالف دولت دھم رسيد.
ناگھانی خامنه ای و گروه ھا ِ
ی حکيم ،دبيرکل "حـزب
برای درک بھتر از اﯾن ماجرا بھتر است که عليرغم طوالنی بودنش ،به بخشی از سخنان آقا ِ
ن "آنچه بر ما می گذرد اﯾن روزھا" که در دھـم اردﯾبھشـت  1390در
عدالت طلبان اﯾران اسالمی" ،در مطلبی با عنوا ِ
ساﯾت "عدالت پرس" منتشر گشته است ،گوش دھيم " :صحنه اول:از غروب خورشيد آخرﯾن شبھای فـروردﯾن مـاه
زمزمه ھاﯾی به گوش رسيد که بين وزﯾراطالعات و مشـائی بگومگوھـاﯾی رخ داده و پـيش بينـی ھـا نشـان مـی داد
رئيس جمھور طرف آقای مشائی را گرفته است .صـحنه دوم:در سـاعات پاﯾـانی بيسـت و نھـم فـروردﯾن مـاه پـس از
فشارھای بسيار جرﯾان خاص درون دولت عذرمصلحی خواسته و وزﯾر اطالعات مجبور به اسـتعفا مـی شـود .رئـيس
جمھور در حکمی وی را به سمت مشاور خود در امور اطالعاتی برمی گزﯾند،به سرعت اﯾن خبـر پخـش مـی شـود .
صحنه سوم :ساعاتی پس از قرار گرفتن خبر استعفای مصلحی و حکـم رئـيس جمھـور در خروجـی خبرگـزاری ھـا و
ساﯾتھا از سوی دفتر ولی أمرمسـلمين خبـری منتشـر مـی شـود کـه رھبـری خطـاب بـه مصـلحی وی را بـه ادامـه
مسئوليت در وزارت اطالعات فراخوانده است،جالب اﯾنجاست اﯾرنا تا فردای آن روز خبر رفـتن مصـلحی را علـی رغـم
حکم رھبری تصحيح نمی کند .صحنه چھارم :رنجيدن رئيس جمھور آغاز می شود  ...ﯾقيناً چنين رفتاری از احمـدنژا ِد
مکتبی،انقالبی و والﯾتمدار باورکردنی و قابل پذﯾرش نيست .ساده انگاری اسـت اگـر از کنـار اﯾـن اتفاقـات بسـادگی
بگذرﯾم.چه می شود که خادم شجاع و جستجوگر عدالت ،رفتاری از خود بروز دھـد کـه جـز در زمـان بنـی صـدرخائن
اتفاق نيافتاده است )!(چرا احمدی نژاد اﯾنچنين در اﯾن برھه حساس و سرنوشت ساز کشور و منطقه برای رھبـری
شرط تعيين می کند و برای دلسوزانش خط و نشان می کشدکه اگر اﯾنطور نشود فـالن کـار اتفـاق مـی افتـد)!(چرا
احمدی نژاد خادم ملت،حاميان واقعی خودش را که ھمـه ی مستضـعفين و پابرھنـه ھـا و زجـر کشـيده ھـای دوران
ھستند اﯾنچنين خجالت زده ،شرمنده و سرافکنده می کند .دالﯾلی و عواملی که باعـث اﯾـن شـده تـا احمـدی نـژاد
محبوب رھبری و ملت ،تا لبه ی سقوط به پرتگاه نفرت پيش برود چيست؟ اﯾن موضوع و عوامل اﯾن اتفاق ناخوشاﯾند
از چند حيث قابل پيگيـری و بررسـی اسـت  -1 :گـروه اولـی کـه بزرگتـرﯾن ضـربه را بـه احمـدی نـژاد زدنـد باصـطالح
طرفدارانش بودند که با چاپلوسی و تملق،پسـتھا را ﯾکـی پـس از دﯾگـری فـتح کردنـد و دوسـتداران و دلسـوزانش را
خزنده و برنامه رﯾزی شده به حاشيه راندند .در ماجرای اخير چھره منافق اﯾن افراد تاحدود زﯾـادی روشـد؛آنجا کـه بـا
حماقت اتھام وارد کردند که نامه ی رھبری جعلی و دروغ است و چند روز بعد با تحرﯾف سخنان صرﯾح اﯾشان به حرﯾم
والﯾت دست اندازی کردند .اﯾن اشخاص دورو ھمواره ضمن توجيه اشتباھات دولت و تعرﯾف غيرواقعی از ھر موضوعی
ولو خطا و اشتباه با مظلوم نماﯾی مشاﯾی و طيفش ،به مجيز گوﯾی شخصيتی می پرداختند که ھمه ی عزم خود را
جزم کرده تا اسالم،ارزشھا و نظام را فدای افکار پوچ و التقاطی خود کند.اﯾنان طی اﯾن چنـد سـال بـه تـدرﯾج تمـامی
مشاوران و اطرافيان انقالبی احمدی نژاد را بی اثر کردند و حتی پا را فراتر گذاشـته و درصـدد فتنـه آفرﯾنـی مجـددی
بودند و در اﯾن روزھای آخر با رسانه ھای خود مردم را تحرﯾک به بيرون رﯾختن از خانه ھـا بـه بھانـه حماﯾـت از رئـيس
جمھور اما بخوانيد جرﯾان انحرافی می کردند  -2خودی ھای افراطی که نشان دادند مـی تواننـد از مسـائل پـيش پـا
افتاده وکوچک،نگرانی ھای بزرگ بسازند.اﯾنان با کنار زدن منطق و قانون و بـی تـوجھی و سـھل انگـاری نسـبت بـه
فرماﯾشات مقام معظم رھبری مبنی بر عدم بزرگنماﯾی اتفاقات و اصلی و فرعـی کـردن مسـائل در چنـد مـاه اخيـر و
بوﯾژه چند روز گذشته با اقدامات خودسرانه و پراکندن حرفھای زشت و سخيف باعث شدند مسئله به لـج و لجبـازی
بانجامد و قائله بزرگی بوجود آﯾد،گرچه اﯾن بداخالقی ھای طيف افراطی از گناه رنجيدن رئيس جمھور محترم از حکم
ی حکيم با منظور خاصـی صـورت پذﯾرفتـه کـه از آن
ی آقا ِ
ولی فقيه زمان کم نمی کند " ... - 3.البته ،دسته بندی ھا ِ
ی برخی از
طرﯾق بتواند ھاشمی رفسنجانی و "اصالح طلبان" را نيز در اﯾن قضيه مؤثر نشان دھد و بدﯾن ترتيب َرد پا ِ
ی نظامی – امنيتی را در اﯾن قضيه پاک کند .چرا که مسلماً گرو ِه احمدی نـژاد – مشـاﯾی بـدون
روحانيون و گروه ھا ِ
داشتن حماﯾت بخش مؤثری از اﯾن جناح ،قادر به پيشبر ِد اﯾن معرکه تا نقطه کنونی نبوده انـد .بـه دنبـال سـخنان او
گوش کنيم ":متأسفانه احمدی نژاد با غرور به اطـرافش نگـاه مـی کنـد و تصـور اﯾنـرا دارد کـه بـه تنھـاﯾی مـی توانـد
برمسائل فائق آﯾد،البته به خطا روی کمک تيم "الف" حساب وﯾژه ای باز کرده اسـت)! ؟(وی کـه بـا شـعارھای امـام
خمينی)ره( و رھبری که ھمان عدالت محوری و کمک به مستضعفين و استکبارستيزی بـود طـی دو دوره متـوالی از
مردم اﯾران رأی اعتماد گرفت،دچار اﯾن توھم شده که با عدول از آن شعارھا و بازگشاﯾی دفتری جدﯾد بنام مشاﯾی و
با سربرگ "مکتب اﯾرانی" بتوانـد دوره ﯾـازدھم رﯾاسـت جمھـوری را بـرای ادامـه خـط فعاليتھـاﯾش تضـمين کنـد،اما از
خوابھاﯾی که براﯾش دﯾده شده بی خبر است و ﯾـا بـه دليـل ھمـان غـرور و فشـارھای گـروه "الـف" و"ب"نمـی توانـد
بدرستی تصميم بگيرد .اما محورﯾت پروژه فروپاشی دولت و محدودسازی  ،به حاشيه راندن و ﯾا حتی حذف رھبری با
کيست؟  ...به رئيس جمھور محترم جناب آقای احمدی نژاد می گـوﯾم دوسـت عزﯾـز و ھمسـنگری انتخابـات  88بـه
اطراف خود نگاه کنيد؛بيدار شوﯾد،اﯾن کالم امام)ره( را به ﯾاد آورﯾد که »پشتيبان والﯾت فقيه باشيد تا به مملکت شما
آسيبی نرسد،«.خطر نفوذ منحرفين را درلباس دوست دست کم نگيرﯾـد،از تـارﯾخ و سرنوشـت برخـی کسـان عبـرت
بگيرﯾد؛به وجد و خوشحالی دشمنان اسالم وانقالب نگاه کنيد،شما بی والﯾت ھيچ ارزشی ندارﯾد و گول رأی بيست
و پنج ميليونی را نخورﯾد،اﯾن بيست و پنج ميليون به شما رأی نداده اند؛به افکار انقالبی و چھره تکيده ات،بـه بوسـه
ای که بر دست و شانه رھبری زدی،به آن بغض انقالبی ات در سفرلبنان،به آن پرکـاری و خـدمتگزاری ات رأی دادنـد
چون گمان می کردند رنج کشيده ای و درد مظلومان و مستضعفين را خوب می دانی کـه مـی دانی؛چـون فکـر مـی
کردند امروز علم دار لشکر والﯾت توﯾی؛چون فکر می کردند خودت و اطرافيانت را نمی بينی و به مردم و انقالب فکـر

3

می کنی .آنچه بر ما می گذرد اﯾن روزھا بازھم ﯾادآور جفای ﯾاران به ولی زمانه است،به آغوش والﯾت و مردم برگرد و
دشمنان را نا اميد کن تا از اﯾن درد بميرند.بگرد،اﯾنبار تو می توانی".
گو اﯾنکه طرز بيان آقای حکيم ھمچون دﯾگر عناصر ھيئت حاکمه آغشته به الطائالت برای رد گم کردن و اغفال ساده
دالن است ،اما با دقت در اﯾن سخنان می توان به حقيقت دست ﯾافت.
د  -موضوع اصلی اختالفات در حقيقت ،خزﯾدن گرو ِه احمدی نژاد – مشاﯾی در موضع پيروزی در انتخاباتِ آﯾنـده بـرای
حفظ قدرت در دست خودشان است) .قبال ً احمدی نژاد گفته بود که "رﯾيس جمھوری آﯾنده از ھم اکنون انتخاب شده
ظ پشتيبانان داخلی باشد .اﯾن
ی حف ِ
است"( .اما ،حفظ قدرت در شراﯾط کنونی مبارزه طبقاتی نمی تواند تنھا بر مبنا ِ
ی خـود و
ی جناح نظامی – امنيتی براﯾشان روشن بود .تنھـا گروھـی مـی توانـد بقـا ِ
واقعيت از ھمان آغاز قدرت گير ِ
ک
سھم اش از قدرت سياسی و اقتصادی را تضمين کند که بتواند خود را برای حل اختالفات با سرماﯾه جھانی و شرﯾ ِ
اﯾشان در منطقه مقبول جلوه دھد .عملکرد دولت احمدی نژاد در ليبراليزه کردن اقتصاد )خصوصی سازی ،آزاد سازی
ک اعتراضـی طبقـه کـارگر و جنـاح
ی خارجی( در عين سرکوبِ ھرگونـه تحـر ِ
ن بازار اﯾران به کاالھا ِ
قيمت ھا ،و باز کرد ِ
ھای دﯾگر سـرماﯾه داری کـه مـی توانسـتند مـانعی در رونـد ادغـام اقتصـاد اﯾـران و سـرماﯾه جھـانی باشـند ،از نظـر
امپرﯾاليسم جھانی ،می تواند نمونه ای برای دﯾگر کشورھا باشد .اما ،آنچه که اﯾران را از نظر سـرماﯾه جھـانی غيـر
مقبول می نماﯾد ،عدم ثباتِ سياسی و اجتماعی آن و تعد ِد مراکزتصميم گيری و بخصوص قـدرت مطلقـه ولـی فقيـه
بوده است که می تواند ھر تصميم و قراردادی را بدون ھيچ پاسخگوﯾی ای ِوتو کند.
پس اقداماتِ الزم برای گروه احمدی نژاد – مشاﯾی و دﯾگر گروھھای متشکل در جناح اﯾشان که زمينـه اش از ھمـان
آغاز تصدی گری احمدی نژاد با گفته ھا و اقدامات رحيم مشاﯾی آماده می گشت،سکوالرﯾزه کردن حکومت با حـذف
"والﯾت فقيه" است .اﯾن اقدام اﯾشان ،از ﯾکطرف ،موضوع تعد ِد مراکز تصميم گيری و "والﯾت مطلقه" را حل می کند و
ھم بخش مھمی از اپوزﯾسيون سياسی ،از جمله "اصالح طلبان" را که نھاﯾت اھداف خود را "جمھوری سکوالر" قرار
داده بودند ،خلع سالح کرده و کمپ اﯾشان را برای مدت مدﯾدی آشفته زده و بـی اثـر مـی سـازد .و از طـرف دﯾگـر،
ه دشمنی فرھنگی و "ستيزه گـری اسـالمی"
مظھر "رﯾش و عمامه" که توده ھای غربی و بخصوص آمرﯾکاﯾی نشان ِ
می شناسند را از صحنه سياسی – حکومتی اﯾران حذف می کند .ھمچنـين ،اقـدام دﯾگـر اﯾشـان ،قطـع حماﯾـت از
ی عادی سازی
ی اسالمی در منطقه ،بخصوص حماس و حزب ﷲ لبنان خواھد بود تا زمينه را برا ِ
ی ستيزه گرا ِ
نيروھا ِ
روابط با اسرائيل و کشورھای عربـی در منطقـه خاورميانـه و آفرﯾقـای شـمالی مھيـا سـازد .بـدﯾن ترتيـب ،در صـورتِ
ی ھم جناح شان
ی خود و گروه ھا ِ
موفقيّت ،گروه احمدی نژاد – مشاﯾی ،برای مدت مدﯾدی منافع سياسی – اقتصاد ِ
را تضمين می کنند.
حماﯾتی "مصباح ﯾزدی" و گـروه
موضع
در
ناگھانی
چرخش
توان
می
که
است
باال
نظرﯾه
و
تحليل
گرفتن
ه – با در نظر
ِ
ھای نظامی – امنيتی و روحانيون ھمسو با او را توضيح داد .اﯾشان فکر می کردند با حمـاﯾتی کـه در ميـان سـپاه و
اقشار تازه به دوران رسيد ِه نظامی – امنيتی دارند ،با تکيه بر حماﯾت اﯾشـان ،مـی تواننـد در صـورت عـزل و ﯾـا مـرگ
خامنه ای ،مقام "والﯾت مطلقه" را در دستان خود گرفته و "بيـت )نـوﯾن( رھبـری" را تشـکيل دھنـد .امـا ،ھنگاميکـه
ت مخالفان دولت
ت گروه احمدی نژاد – مشاﯾی گشتند ،جھت خود را تغيير داده و به سم ِ
ی حرک ِ
متوجه سمت و سو ِ
ت جناح احمدی نـژاد – مشـاﯾی بيـانگر اﯾـن واقعيـت بـود کـه اﯾشـان
تحرکا
دﯾگر
و
اطالعات،
وزﯾر
ل
ِ
متوجه شدند .عز ِ
ت قدرت خود ،حتی پس از پاﯾان رﯾاست جمھوری دھم می باشند و خود را برای حفظ آن ،چه در صـحنه
ن تثبي ِ
خواھا ِ
داخلی ،و چه بين المللی آماده می سازند .اﯾنک باﯾد منتظر ماند و دﯾـد کـه کـدام جنـاح نسـبت بـه قـدرت پيشـبر ِد
ف خود واقع بينانه نگرﯾسته است؟ مگر آنکه در اﯾن فاصـله ،قـدرت مردمـی و برآمـد دوبـار ِه اعتراضـاتِ تـوده ای،
اھدا ِ
تمامی محاسباتِ ھر دو جناح را به ھم رﯾزد.
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