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  60سال ترکيب حاکميت در 
  

ی شامل مقام نهادهای قانون: عناصر حاکميت کنونی کشور به طور عمده عبارتند از
رهبری، رييس جمهور، مجلس شورای اسالمی، شورای عالی قضايی، دولت، شورای 
نگهبان قانون اساسی، سپاه پاسداران و نهادهای انقالبی يعنی دادگاه های انقالب، کميته 

ترکيب طبقاتی اين نهادها به طور عمده . انقالب، جهاد سازندگی، بنياد مستضعفان و غيره
مردمی تا نمايندگان بورژوازی  طيف وابستگان و نمايندگان اقشار گوناگون مخلوطی است از

  . ليبرال
، تقسيم در نهاد انقالبی، يعنی دادگاه های انقالب، کميته های انقالبی و سپاه پاسداران

نيست که البته اين به آن معنا .  بيشتر به سود نمايندگان و وابستگان جناح مردمی است،قدرت
، بزرگ مالکان و حتی عناصر وابسته به ضد انقالب سازمان يافته سرمايه داریوابستگان به 

برعکس و با کمال تاسف بايد اين واقعيت را . در اين نهادها، ريشه کن شده و حضور ندارند
پذيرفت که اين عناصر ضد انقالب و سازشکار در همه اين که امام خمينی بارها يادآور شده، 

ستيز با هرگونه  افراطی گری مذهبی، ماسک ريا و تزوير، با تظاهر به نهادها نفوذ کرده و با
خواست به حق توده ها و هرگونه افکار آزادمنشانه مترقی و پيشرو، در جهت ايجاد 

  . نارضايتی در ميان مردم و تحريک، تشنج و بی ثباتی عمل می کنند
ايش های ضد اين است که با تمام نيرو از گر وظيفه نيروهای راستين انقالب

 کنند، سمت یزادمنشانه نيروهای موثر در حاکميت کنونی پشتيبانآامپرياليستی، مردمی و 
، واپس گرايانه را افشا کنند و نيروهای راستين انقالب را از زيان گيری های محافظه کارانه

  .های جبران ناپذير اين گرايش ها برحذر دارند
  

از اين ديدگاه در بخش موثر و تعيين کننده حاکميت کنونی يعنی اکثريت مجلس 
شورای اسالمی، دولت و شورای عالی قضايی، دادگاه های انقالب، کميته ها و سپاه پاسداران 

 انحصارطلب، واقع بين و روشن بينسه گرايش مشخص مشهود است که با خصيصه های 
  .می توان آن ها را تعريف کرد

، ت است از افراطی گری قشریر حاکميت که خصيصه آن عبا انحصارطلبجناح
امتناع از به رسميت شناختن هرگونه حق برای دگرانديشان ـ حتی حق دفاع از ميهن، حق 
انتخاب شغل، و در موارد با کمال تاسف نه چندان نادر حق زندگی کردن ـ هنوز نيرومند 



حاکميت را تحت تاثير موضع گيری های زيانبار است و با ايجاد جو فشار، مجموعه اقدامات 
  .خود که موجب ناتوان کردن جبهه پايداری در برابر دشمنان انقالب می گردد، قرار می دهد

، اين است پديده اميد بخش در نظر گرفت به عنوان نچه می توانآ -جناح روشن بين
ه، در رودرويی با که در جريان برخورد حاکميت با دشواری های گوناگون زندگی روزمر

 دشمنان خارجی و درونی انقالب، با خرابکاری سرمايه داران و با دشواری های توطئه های
روزافزون ناشی از دگرگونی های بنيادی در نظام وابسته سياسی ـ اقتصادی ـ فرهنگی 

. گرايش واقع بين و روشن بين در حاکميت، در همه زمينه ها رشد می کند» آريامهری«
ن رشد هنوز کم است، ولی می توان اميد داشت که زندگی، اين آموزگار بزرگ، بر سرعت اي

  .اين سرعت بيفزايد
بدون ترديد مبارزه پی گير توده های عظيم زحمتکشان ميهن ما در راه تثبيت و 
تحکيم و گسترش انقالب ايران که تامين کليه حقوق اقتصادی ـ سياسی و فرهنگی اين توده ها 

 عمده برای در هم شکستن همه توطئه های دشمنان انقالب ايران به سرکردگی در کنار تالش
امپرياليسم آمريکا، جزء جدايی ناپذير آن است، اين گرايش واقع بينی و روشن بينی را در 

   . حاکميت ايران تقويت خواهد کرد


