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  سناريوي ارتجاع براي بازسازي چهره كريه احمدي نژاد

 رهافرهاد 

رئيس جمھور منصوب و#یت فقيه نام سه زن را در ليست وزرای  در اقدامی بحث برانگيز محمود احمدی نژاد
نمادھای  در حاکميتی که تبعيض عليه زنان یکی از.مجلس شورای اس/می قرار داده است پيشنھادی خود به

جامعه از تحميل حجاب اجباری گرفته تا  و این ایدئولوژی خود را در تمامی اندام ھایایدئولوژی سرکوب است 
اما واقعا داستان چيست؟ ایا . احمدی نژاد حقيقتا تابوشکنانه است تفکيک جنسيتی نشان می دھد، اقدام

 مترقی و ھوادار رفع تبعيض از زنان شده است؟ احمدی نژاد
می خواھند از ) سپاه پاسداران و بيت رھبری(داران حاکم بر ایران ایهالبته این تصویری است که باند سرم

مفلوک حاکمان اس/می و  اما در ورای این تفسير ھا ریشه این اقدامات را باید در واقعيت.ارائه دھند احمدی نژاد
ای در نماز در حقيقت پس از انکه سيد علی خامنه . کرد مواجه انھا با نفرت عميق مردم از احمدی نژاد جستجو

 حماقت سرنوشت خود را به سرنوشت احمدی نژاد گره زد جمھوری اس/می با یک خرداد از سر 29جمعه 
خود را نه تنھا در جوک ھای  نفرتی که.معضل اساسی روبرو شد و ان نفرت عميق مردم از نماد تازه حکومت بود

چه شاه    ر ھایی مانند مرگ بر دیکتاتورشعا. نشان می داد شعارھای خيابانی ھم  بی پایان سياسی بلکه در
 ... خس و خاشاک تویی پست تر از خاک تویی و باشه چه دکتر، ان

اس/می راه حل معضل اساسی خود را در بازسازی چھره کریه احمدی  با توجه به این واقعيات اکنون جمھوری
به ظاھر اپوزسيونی  د در موقعيت ھایاست و می کوشد این اقدام را از طریق قرار دادن احمدی نژا نژاد یافته

در موقعيت ھای اپوزسيونی با انتخاب این سه وزیر زن  البته سناریوی قرار دادن احمدی نژاد. انجام دھد) مخالف(
در مقابل  احمدی نژاد در انتخاب رحيم مشایی به معاونت اولی و مقاومت یک ھفته ای او اقدام.اغاز نشده است

در ورزشگاھھا را نيز باید در  زنانموافقت با حضور  ه و نيز اظھارات ھر از چند گاه او دال برحکم حکومتی و#یت فقي
 .کرد چنين چھارچوبی تحليل

شکل مسخ شده ای از مطالبات مردم را مطرح می کند اما ھمين  سناریو به این ترتيب است که احمدی نژاد
مواجه شده و   بازار-لگرا یعنی طيف روحانيتمطالبات ھم با مخالفت طيف سنتی جناح اصو شکل مسخ شده

ھم خود را در . نژاد دو گانه خواھد بود در این ميان دست اورد احمدی. عم/ به فراموشی سپرده می شود
-دھد و ھم گناه براورده نشدن مطالبات مردم را به گردن طيف روحانيت  موقعيت به ظاھر اپوزسيونی قرار می

سپاه پاسداران تضعيف می  انداخته و نفوذ این طيف را ھر چه بيشتر به نفع پایه مادی خود یعنی طيف بازار
بازار و به نفع جریان در سایه یعنی سپاه -جریان روحانيت در حقيقت احمدی نژاد اقدامات خود را به ھزینه.کند

 .دھد پاسداران انجام می
زنان  درباره وروداو اظھارات .ظاھر اپوزسيونی احمدی نژاد می توان دیدبه  رد پای این سناریو را در تمامی اقدامات

مشروعيت به ضرر روحانيت تمام شده و  به ورزشگاھھا که با مخالفت روحانيت سنتی مواجه شد عم/ به لحاظ
و ماجرای رحيم مشایی نيز ضمن انکه .از احمدی نژاد ارائه داد حتی در ان مقطع چھره ای به ظاھر مترقی

ھای دیگری از طيف  استق/ل ظاھری او از رھبری به دست داد،به او این امکان را داد که با بخش صویری ازت
 )محسنی اژه ای و صفار ھرندی برکناری تحقير اميز.(سنتی جناح اصولگرا تصفيه حساب کند

   این سه زن معرفی.می رسد کام/ ھمين مسير را طی می کند مسئله معرفی سه زن در کابينه نيز به نظر
اصولگرای منتقد  بخشی از مرجعيت محافظه کار مانند مکارم شيرازی و چندی از نمایندگان تاکنون با واکنش

نظر نمی رسد وزیر زنی بتواند از صافی  و با این حجم از مخالفت ھا به. دولت در مجلس روبرو شده است
 یعنی. ژاد ھمان پایان پروژه ھای قبلی خواھد بوداین ماجرا برای احمدی ن مجلس عبور نماید و در نتيجه پایان

   سنتی جناح اصولگرا به نفع ارائه چھره به ظاھر اپوزسيونی از احمدی نژاد و منزوی کردن ھر چه بيشتر طيف
 .نظامی-جریان اصلی یعنی جریان بروکرات

زسازی چھره کریه احمدی نژاد حاکم بر ایران برای بانظامی  - بروکرات این سناریویی است که باند سرمایه داران
ظاھر اپوزسيونی  سناریویی که می کوشد با قرار دادن احمدی نژاد در موقعيت ھای به. گرفته اند در پيش

مربوط می شود   اردوگاه مقاومت یعنی اردوگاه مردم اما تا جایی که به.مشروعيتی را برای او دست و پا کند 
ندارند  را توده مردم اعتنایی به فعل و انفعا#ت درونی اردوگاه کودتازی. شده است این سناریو به شکست کشيده

را برای   پيش گرفته است مردم خود و در حالی که اردوگاه کودتا پروژه ھمزمان سرکوب و عوامفریبی را در
ازادی  تسخير ناشدنی روز قدس و بازگشایی دانشگاه،این سنگر راھپيمایی.خيزش ھای اینده اماده می کنند
که از ھم اکنون رعشه مرگ را بر اندام عوام فریبان موقعيت ھایی .مردم است موقعيت ھای اعتراضی پيشاروی

  .سرکوبگران حاکم انداخته است و
  »ندای سرخ«از انتشار 
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