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  شباھنگ راد

 ٢٠١٧ فبروری ١٣
  

 علل تضادھا و اختالفات درونی رژيم
ھای  وره رژيم، در دھای ديرينه دارد، عناصر و جناحھای حکومتی، قدمت  ِھای درون مقامات و جناح مکش تضاد و کش

کنند، تا ماھيت و چھرۀ جناح خود   اداری متھم می-گری اموال عمومی و فساد مالی غارتمتفاوت، رقيبان خود را، به 

ِالبته، شرط ورود عناصر وابسته به سرمايه، در حمله، به بنيان.  اذھان عمومی پاک و منزه جلوه دھنددررا،  ھای  ُ

ھا کارگر و  ِ و در چرائی علل اصلی اوضاع ناھنجار و در ھم ريختۀ زندگی ميليون وضيحچنين، در ت  و ھم اساسی نظام

ًکش، نيست؛ چرا که کدھای ورود به اختالفات روشن، و متعاقبا حوزه زحمت ديگر ھم، تعيين شده  درانی به يک ھای يقه ُ

، "رھبر"اند و بنابه گفتۀ  سی نظامِھای متفاوت رژيم، مدافع و موافق قانون اسا چرا که ھمۀ عناصر و جناح. است

و بايست  ست که نمی ا یدر بستر چنين تعلق و وابستگي. دو سوار بر قطار واحد، به مقصدن" خانواده"ھمۀشان از يک 

ِھای سر  ، و يا نعره کشيدن)ای يافته بود که قبل از مرگ رفسنجانی ابعاد گسترده(، رو کردن فساد مالی و اداری نبايد
ھا و باال کشيدن اموال عمومی  چون قوۀ قضائيه، پيرامون دزدی روحانی، با ديگر قوای نظام ھم" ير و اعتدالتدب"ِدولت 

 و ءِھا، به سياست روتين قوا"بگم و بگم"و " افشاگری"ھاست که  مدت. دار دانست را مايه جامعه را، جدی گرفت و آن

 ۀکی خواھان رو کردن اموال و حساب و کتاب ھای قوميان، ي  دولتی تبديل گشته است و در اين-عناصر حکومتی 

يکی ديگری را متھم !! باشد ھای قوۀ مجريه می ، خرج و دخل"سازی شفاف"قضائيه است، و ديگری، مدافع توضيح، و 

  .نويسد ھای پيشا انتخاباتی می را به پای بازی کند و آن يکی، آن می" فرافکنی و بی تدبيری"به 

ِ دولتی، پيرامون -ھای رقيب حکومتی  ی از حقايق، توسط عناصر و جناحئھا ِ طرح جنبهدر ھر صورت و جدا از،
که نظام جمھوری اسالمی، در  ی اختالفات سردمداران رژيم پيداست، آن استاچه در ور غارت اموال عمومی، آن

عينه مشاھده  درونی آن بهھای  توان، در جنگ و جدل را می ، که تجلی آنُبحرانی و بغرنجی قرار گرفته استِموقعيت 

تر نمودن عمر نظام  چنين در ادارۀ بھتر و طوالنی  و ھم خواھی بيش از اين نمود؛ جنگ و جدلی که بر سر سھم

ِکه ھدف ھمۀ عناصر و  آشکار شده است. ست المللی ھای بين ھم به عنوان نظام مدافع سرمايه جمھوری اسالمی و آن
ه  و ب ِ مقصود ھمه، مشروعيت بخشيدن به قانون اساسی جمھوری اسالمی و استرژيم، بقای نظامھای متفاوت  جناح

که،  ھا آشکار شده است باشد؛ عالوه بر ھمۀ اين ھای حاکم بر جامعه می عدالتی ھا و بی رسميت شناختن نابرابری

و وابستگی آنان، به منفعت و به معنای تعلق  ِھا، و يا باال و پائين کشيدن فتيلۀ اختالفات از جانب طرفين نظام، به درگيری
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 - ُداری، غرق در بحران اقتصادی  ھای سرمايه مانند ھمۀ نظامه ھا نيست؛ چرا که نظام جمھوری اسالمی، ب افکار پائينی

  .ست سياسی

ھای  اندازی ھاست که چشم ؛ دھهقرار گرفته استھاست که جھان، در وضعيت بسيار دھشتناکی  به عبارتی ديگر، دھه

، سو و تاريک شده است المللی، کم نداران بي کشی سرمايه ھای رياضت کشان، در اثر سياست کارگران و زحمتِزندگی 

ھا  گرانۀ نظام، به خيابان طلبانه و سرکوب ھای جنگ ھا انسان دردمند، در اعتراض به سياست در اين مابين، ميليون

ھا و  ھا، خيزش ھای جھان، به صحنۀ مخالفت  حقيقت خباياندر. باشند اند و خواھان حقوق پايمال شدۀشان می سرازير شده

داران جھانی، از راديکاليزه شدن   ترس و وحشت سرمايه وتبديل گشته استھای امپرياليسی  ِنبرد قربانيان نظام

 اجتماعی، يبتکوشند، تا علل ھزاران مص ، بيھوده نيست که به انحای گوناگون میست ای  توده-کارگری اعتراضات 

ھای رقيب نسبت  ی، جناح"بی تدبير"ھای ناصحيح و يا در  ھا انسان محروم را به سياست خانمانی و نداری ميليون یب

  .  را تطھير نمايند-گر  عنوان نظام استثمارگر و چپاوله ھم ب  و آن-دھند، و چھرۀ کريه نظام 

ھا و غيره، در اين  تمی، واليتی، الريجانیای، روحانی، خا  ھمه و از جمله خامنه ونظام جمھوری اسالمی بناحق است

کشان و در چپاول  خرابی زندگی کارگران و زحمت مايه و صوری، در خانه ھا و اختالفات بی رغم تنش چند دھه، و علی

ھای  داری جناح ای از حيات و زمام ورهميان ھيچ د  در اين ون اختالفی با ھم نداشته و ندارندتري اموال عمومی جامعه، کم

ھا، در  ی مالی باالئ-ھا و فساد اداری  ِتوان يافت، که مردم از دست، دزدی متفاوت رژيم وابستۀ جمھوری اسالمی را نمی

توان يافت، که زنان، مردان و جوانان،  ھای متفاوت نظام را نمی داری جناح ای از حکومت ورهامان بوده باشند؛ ھيچ د

ّاما و در عوض، . شان لمس نکرده باشند بندھا را، با پوست و گوشتبھای سياسی و بگير و  و محدوديتطمع سرکوب 
ِ، تا سر دزدھای کالن محفوظ بماند؛ بارھا -  و می کشند -دزدان را به دار کشيده " آفتابه"ِاند که سر  بارھا و بارھا، ديده

شان، به مجازات و به اعدام مصرف کنندگان مواد  ھای رنگارنگ ھا و دولت که چگونه سران حکومتاند  و بارھا، ديده

ًطبعا مشاھدۀ چنين تصوير و اوضاعی . فزايندارد و توزيع کنندگان اصلی آن بيھای و پردازند تا بر سرمايه مخدر می

 و ھمه در سرکوب اعتراضات بحق اند ُست، بر ھمين اساس، ھمه در غارت اموال عمومی شريک جھانی و عمومی

تر فضای سياسی جامعه  نظراند، و ھمه، در به اسارت کشاندن ھر چه بيش سو و ھم کشان، ھم کارگران و زحمت

جمھوری اسالمی را ھای متفاوت نظام  ی عناصر و جناحئ ھای پايه  سياستۀفساد، غارت و سرکوب، از زمر. اند موافق

ھا بشکۀ نفت و گاز و ديگر منابع  که، چگونه پول ميليون در اين چند دھه شاھد بوده است جامعۀ ايران،  ودھد تشکيل می

ھای  که، چگونه دولت  دولتی سرازير شده است؛ شاھد بوده است- ِمملکتی، به جيب اين و آن عنصر، و يا جناح حکومتی 

کشان، جوانان و  ُ کشتار کارگران، زحمتُھای گوناگون، به کشت و ھم به بھانه رنگارنگِ رژيم، در اين چند دھه، و آن

که، چگونه در اين چند دھه، ھزاران کمونيست، مبارز و مخالف را  اند؛ شاھد بوده است ديدۀ ايران پرداخته ھای ستم خلق

اند؛ شاھد  راه انداختهه ھا، حمام خون ب اند و چگونه، در درون زندان ترين شکل ممکنه به مسلخ مرگ کشانده به وحشيانه

، شاھد اند يدهشان به نيروی کار تبديل گرد ھا کودک از فرط نداری والدين که، چگونه در اين چند دھه، ميليون بوده است

ًکه اخيرا  ھای متفاوت رژيم، در درون ايران نھادينه شده است، تا جائی ھای جناح خواھی اند که فساد، در اثر زياده بوده

  ."شوند  فساد کشيده میۀرخی از قضات پس از چند وقت به عرصب"... گفته است » محمد جعفر منتظری«

دليل ھم نيست که قضاوت   متفاوت نظام در ايران، از چنين خاصيتی برخورداراند و بییآری، سران حکومت و قوا

 به جيب ،ءھای سران قوا ميلياردھا تومان سرمايۀ مملکت، در اثر بند و بست. ترين جايگاھی ندارد عادالنه در ايران، کم

ھا، بر غارت اموال  عدالتی  بنيۀ اين نظام، بر بی"، بنابه گفتۀ عراقی، معاون وزير نفت، شود و آن سرازير میاين 

ھای نظام،  و ديگر دار و دسته" رھبر"جھت نيست که سرمايۀ   بی وِسرکوب عدالت پای ريخته شده استعمومی، و بر 
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ھا و ديگر  ھا، روحانی که سرمايۀ الريجانیجھت نيست  ُدور است؛ بیه ھای دولتی ب بين و از حساب و کتاب از زير ذره

چنان از کانال و از مسيرھای به اصطالح قانونی نظام، بر  يان، قابل شمارش نيست و ھم قوم و خويشان حکومتی

ِاندازد، و يا الريجانی، سر قوۀ  راه میه ِبيھوده روحانی، سر قوۀ مجريه، داد و قال ب. فزايند اھای نجومی خود می سرمايه
ھای ھمۀ عناصر  چرا که پروندۀ دزدی. گويد ُ مالی دولت سخن می-ھا و از انحرافات اداری "بگم و بگم"نه، از مقن

اند، و ھمه در باال  ھای متفاوت رژيم، سر و ته يک کرباس نظام، بسيار قطور و سنگين است و ھمۀ عناصر و جناح

جائی اصل با فرع، مسير بالندۀ   ھمه بر آنند، تا با جابهربايند، و ديگر می کشيدن اموال عمومی ، گوی سقبت را از يک

  .جامعه و افکار عمومی را منحرف سازند

ھای  ھای امپرياليستی و رژيم ِخالصه مشاھدۀ چنين روند و غارت منابع و اموال عمومی جامعه، در زير سلطۀ نظام

ھا در استثمار  حقيقت خاصيت اين نظامدر . ست چون رژيم جمھوری اسالمی، امری معمولی و طبيعی ای ھم وابسته

ھای  ھمراه نظامه المللی ب مداران بين قدرت. ست انتھای جوامع بشری ِکشان، و در باال کشيدن ثروت بی کارگران و زحمت

ھای دربند را، پی  ی تودهئ چون نظام جمھوری اسالمی، سياست جنگی و سرکوب مطالبات پايه خشن و ھاری ھم

ِداری را، از بحران مزمن نجات دھند؛ به زندگی بخور نمير کارگران و زحمت سرمايهگيرند تا جھان  می کشان تعرض  ُ

لعن " دولتی را، مورد -ھای مخالف حکومتی  تری بخشند؛ جناح بار خود، رنگ و جالی بيش کنند تا بر زندگی نکبت می

ھای  بر اين اساس و بنابه چنين ادله.  جلوه دھندبار کليت نظام را، مقبول ھای جنايت دھند، تا سياست قرار می" و نفرين

زير کشيده ه ديگر نداشته و بايد ب ھای متفاوت رژيم جمھوری اسالمی، تفاوتی با يک يک از عناصر و جناح روشنی، ھيچ

ترين ترديدی جوامع  بدون کم. کشان باشد شوند، و رژيم و نظامی، بر سر کار آيد که حافظ و حامی کارگران و زحمت

ُچنين شاھد به يغما بردن ثروت و   مالی، و ھم- ست، که شاھد فساد اداری  نسانی، تنھا و تنھا، در زير سايۀ چنين نظامیا

  . اموال عمومی جامعه نخواھد بود

  ٢٠١٧ جنوری

  ١٣٩۵ ]دلو [بھمن

  

   سازمان نوزده بھمن- ٣۵بر گرفته از پيام سياھکل شمارۀ 

 

 


