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 دروحانی، درست است و ھمه با ھم غرق خواھيد ش
  

امسال، ]جدی[ِماه  اعتراضات دی. ذکرش، به عاقبت نظام است ايران، ھمۀ فکر و" محبوب و معتدل "رئيس جمھور

 ميان يکی ھای نظام افزايش يافته و در اين ش ھم با ديگر عناصر و جناحو دعواھاي موازات آن جنگ   به و اش کرد کالفه

حقيقت ھر يک از آنان در  در. کند ھای جامعه و تعرض به معيشت مردم معرفی می ول نابسامانیؤديگری را مس

. مردم معرفی کنند  منافع  وفادار بهِعنصر و يا جناح ِعنوان کشند و خود را بهد تا گليم خود را از آب بيرون بان تالش

خالصه . شده است" ...آی دزد، آی دزد  "ِآغاز تاکنون، داستان و حکايت ِداستان و حکايت عناصر وابسته به نظام از

با تمام وجود، به صف  - ھم   و آن-اند که مرم در مقابل آنان  ست و اين جانيان درک کرده ای ِو حکايت مسخرهداستان 

، چرا که چيزی برای دليل آن روشن است .اند شان کارانۀ چندين دھۀ گيری اعمال جنايت  و در انتظار باز پساند شده

 با چنگ  ودست بردار ھم نيستند. اند کشاندهبه فساد و به تباھی کامل  ديگر، کمک ھم اند و جامعه را به گذاشتهمردم باقی ن

ُبه صدمه خوردن  ّ، اما راضیاند شان ه پس زدن دوستان و ياران حاضر ب.اند  بيش از اين نظامدوامن، در فکر و دندا

  .داری وابستۀ ايران است سرمايه چون نظام ی ھمھای طبقاتي  خاصيت نظامۀالبته اين از زمر. نظام نيستند

ِاوت نظام ِ و رفتن و آمدن عناصر متف عملی- لفظی  ھای در ھر صورت جامعه در اين چندين دھه، شاھد جنگ و جدل
ِوره و عمر سياسی ھر يک از عناصر و ياران سرمايه را نظام، د که، چگونه  ديده شده است وُبوده است ِ  ھم بنابه  و آن- ِ

ِطبقه در مقابل   موقعيت و منافع مخاطره انداختن ّ، به سر، و به اتمام رسانده است، اما راضی به-مصلحت روزگار 
ُرمز و رازی در کار نيست، استفاده از . قربانيان نظام امپرياليستی نيست کشان و ديگر ی کارگران، زحمتئ مطالبات پايه

جمھوری اسالمی  در اين چھار دھه نظام. و عنان گسيخته، به طبقۀ حاکمه، مجال چھار دھه داده است ِزور عريان

ِتوانسته است، از اوضاع جامعه، نبد در درون  ميان کشاندن جناح خوب و ھای مذبوحانه و با به رغم اتخاذ سياست علی
ن نظام، بسيار اِبه عبارت ديگر بايد گفت که وضع سياسی مدافع. بدر آيد در ھم ريختۀ سياسی درون حاکميت بيرون

حقوق انسانی بر   ِعنوان دولت مدافع مدت جناح راست را به مداران در اين حکومت. ست ُبغرنج و بحرانی درب و داغان،

معه تر، به جا اطمينان بيشمنظور سوپاپ  طلب را به ِد، مردم به مخالفت با آن برخاستند؛ دولت اصالح کار گذاشتنسر

با مفاسد اقتصادی را بر سر کار آوردند، اوضاع بدتر از  اصطالح مبارزه کرد؛ دولت بهتحميل نمودند، باز ھم کار ن

اوضاع سياسی و  اند تا شايد را علم کرده" معتدل "ِحطلب، جنا گرا و اصالح مابين اصول گذشته شده است و باالخره،

تر در صحن جامعه حضور  ابعادی گسترده  مردم در وداد سر و سامان دھد، اين ھم جواب ندرھم ريختۀ نظام را،
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 در حقيقت اوج تنفر و انزجار مردم نسبت به. اند ِمردان نظام شده دولت ِاند و خواھان حقوق پايمال شدۀشان از يافته

 ]جدی[ِماه در دی ِويژه در تظاھرات وسيع مردمه ھای متفاوت و ب ورهشد در د ھای متعدد نظام را می لتدو ھا و جناح

  .عينه ديد امسال، به

که  ن نظام در آورده است و ديده شده استامدافع مردان و ديگر براستی که اعتراضات اخير، دمار از روزگار دولت

ِ دائما، در پی، پند و اندرز به ھم واند دست و پا افتاده به داری، يهِچگونه ياران وفادار به طبقۀ سرما  نوعان خود در مقابل ً

ه  ھيأت دولت بلسۀجدر  توان ھای سردمداران نظام را می ھا و دست و پا زدن نمونۀ نگرانی. اند موج اعتراضات مردمی

ضربه به  ": کيد نموده استأ تلسهجن در اي »روحانی«.  ديد-  ]حوت[تاريخ ھيجدھم اسفند  و به- » حسن روحانی«رياست 

طور  شوند، اين کنند که اگر دولت تعضيف شد، نھادھای ديگر تقويت می فکر می ھا دولت، ضربه به نظام است، بعضی

  ".شود ايم و اگر بخشی از کشتی تخريب شود، ھمه کشتی با ھم غرق می امروز در يک کشتی نشسته نيست؛ ما

ُچرا که پی برده است از . فاصله گرفته است گوئی ر ھم که شده، راست گفته و از دروغبا برای يک» حسن روحانی«

اند  به وسط انداخته" معتدل "که وی را تحت عنوان عنصر ُپی برده است اند؛ منظر مردم، ھمۀ آنان، سر و ته يک کرباس

عمل  ِزودھنگام نظام جلوگيری به رق شدناند، تا از غ ش دادهداشته و زوار در رفته را به دستبادبان کشتی ترک برو 

ی به ترين گوش شنوا و توجھ و مردم کمرنگ باخته است  ھای رنگارنگ نظام، که حنای جناح آورد؛ فھميده است

  مردم،ِنهھا و  به اشکال گوناگون مخالفت. ھای سبز و امثالھم ندارند اعتداليون و رنگ طلبان، اصولگرايان، اصالح

ُچند وقت قبل بود که، زنی در  دنباله و ھمين اند و به ای متفاوت نظام را در اين چندين دھه ديدهھ نسبت به جناح

ُخواھيد، پاسخ داده بود که ُبود، شما چه می ُ امسال به آخوندی که از وی پرسيده]جدی[ماه ِاعتراضات دی ما از شما  ":ُ

  ".ُفقط برويد، گورتان را گم کنيد خواھيم، چيزی نمی

زير ه ھاست که مردم زنگ ب مدت. رنگارنگ نظام است ھای لبی و باطنی مردم از مناديان سرمايه و جناحاين خواست ق

 اند و با تمام وجود، در پی غرق کردن ھمۀ صدا در آورده جمھوری اسالمی را به ِيان نظام مردان و حکومتی کشيدن دولت

ِالعمل مردم نسبت به  افکار و عکس ِمردان ھم، پيرامون تھای دول کيدھا و دانستهأت. اند بار نظام سرنشينان کشتی جنايت
ھمراه ديگر ياران نظام، صدای  رئيس دولت فعلی به. ست حقيقی ُھای وابسته به نظام، درست و ديگر نھادھا و ارگان

ھای مردم را  نارضايتیاگر : " ھشدار داده است" واليت فقيه "دنباله ھم به را شنيده است و به رسای اعتراضات راديکال

  ".ُ خواھد بودمانند سرانجام شاه در انتظارش گيرد، سرانجامی ھمناديده ب

ِدليل التھاب سياسی بسيار  ھای ايران، به و در ادامه خيابان دستان نسبت به باالدستان است ِباری، اين نگاه و افکار پائين
 عبدالرضا فضلی«دليل ھم نيست که  بی. ست میتر مرد تر و گسترده آمادۀ اعتراضات وسيع باالی جامعه، ھر آن،

تشريح داليل و ريشۀ  ھای ھمشھری و ايران چاپ تھران، در  جداگانه با روزنامهۀوزير کشور در دو مصاحب ،»رحمانی 

  ". ور شود بين نرفته و يک جرقه کافی است تا شعله عوامل نارضايتی ھنوز از ": گفته است]جدی[ماه ھای دی ناآرامی

تر شده است، و ھم تب و  سياسی جامعه شديدتر و راديکال ِند نمونۀ فوق، گواه اين مدعاست که، ھم تنشبه طور قطع چ

ِلرز سياسی سردمداران متفاوت موجود در  ھای عدالتی از بی از آنان و رياکارانه یميان بعض ُنظام باال رفته است، در اين ِ

  !!آورند ميان می   دولتی، حرف به- حکومتی  ولينؤِ مردم با خواست مسچنين از عدم انطباق خواست ِدرون جامعه، و ھم

 -آزگار، مردم را در بدترين موقعيت سياسی  که سردمداران رژيم جمھوری اسالمی چھار دھۀ واقعيت اين است

ترين نيازھای  یاند و مردم را از بديھ دھۀ آزگار، اموال عمومی را باال کشيده اند؛ چھار اقتصادی و اجتماعی قرار داده

اند؛  ميادين ناامن جامعه نمودهاند و وارد  ھا باز داشته اند؛ ھزاران کودک را از رفتن به سر کالس  محروم کردهگی زنده

ھای حاکم بر جامعه و از  عدالتی از بیروزھا،  اند و اين ُھل داده کاران ِالتحصيل را، به سمت ارتش بی ھا فارغ ميليون
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دفاع از حقوق  "داران يکی از پرچم ای، به ھم در چنين زمانه» نژاد احمدی«يکی دو تا نيستند و ! گويند می نداری مردم

 -عصر روز جمعه  ُوی در سخنرانی. حکومتی تبديل گرديده است -ِھای رقيب دولتی  و از جمله ايرادگيران جناح" مردم

که آزادی  جمھوری اسالمی برپا شده است: "گفت»  تھرانمسجد سلطان آباد« در -  ]حوت[تاريخ ھيجدھم اسفند ماه به

 اگر جامعه شاھد فقر و بيکاری قشرھای وسيعی از جامعه از. ی عدالت باشدئمردم در برپا مردم را تأمين کند و ياور

پيشگيری و انجام اين دو  که در ديگر است، ناشی از آن است ای قليل از سوی سو و برخورداری نامحدود عده يک

ھا،  عدالتی ھا و بی ھا و نابسامانی که، اعتراض به ظلم  اينۀبه بھان ":گويد و در ادامه می" .ايم فق نبودهموريت موأم

غلط و  ھا و تصميمات کاری ھای گوناگون از اعتراض به اشتباه نظام است، طی چند دھه به روش موجب تضعيف

مقامات جمھوری اسالمی و ھمه  .ديده است اشکاالت گرۀھا جلوگيری شده است و اين منجر به توسع سوءاستفاده

برويد مردم از سه  ھرجای ايران. اگر کسانی در مناصبی باشند. تطبيق دھند گيران بايد خود را با خواست مردم تصميم

  "؟قوه ناراضی ھستند، ديگر چگونه بايد اعالم شود

ی ئمردم را تضمين کند و ياور مردم در برپا ُجمھوری اسالمی آمده بود تا آزادی» نژاد احمدی«باور  مضحک است و به

ُسنندج خونين در نوروز پنجاه و ھشت بود و صدھا تن را بدون محاکمه و  ّطلبی که، مولد ِنظام آزادی!! عدالت باشد ُ

ُدستان و چشمان بسته، به گلوله بست؛ نظام مردمی که دست به تعرض و کشتار مردم ھم با آن ن اصحرا زد؛ مدافع ترکمن ِ

ھای  به دردھای خانوادهگذشت زمان نه تنھا کمکی  را آفريدند، که متأسفانه.... تان و  لتی که حادثۀ قارنا، قلهعدا

شان سنگينی  چون کابوسی دھشتناک، بر ذھن و بر جسم،  چنان است، بلکه ھم کردهھا ن ھا و دھه گان آن سالباخت جان

 است؛ - ُ بوده و -بيگانه  ی آزادی و عدالت، با فرھنگِ نظام جمھوری اسالمیبندی به محتوا ست که پای گفتنی .کند می

تر نمايد و  ِبند بعد از سرنگونی شاه را، محدودتر و تنگ نيم ھای اند تا دايرۀ آزادی چرا که اين نظام را بر سر کار گمارده

ھم نظام،  م فضای جامعه تغيير کرده است، وھاست که ھ بختانه مدت خوش. فزايدِدرون جامعه بي ھای عدالتی بر دامنۀ بی

گيری روزانۀ نارضايتی  تغييرات و با اوج در پرتو چنين. قادر به برقراری روابط و مناسبات دھۀ شصت و ھفتاد نيست

   .باشد می» نژاد احمدی«چون  ھم" مخالفانی "عروج و بازتوليد که، جامعه شاھد مردم از سه قوۀ نظام است

ِھواداری از حقوق مردم  اند و به جامعه ِ مدعی برقراری عدالت اجتماعی در درون- روزھا  اين - براستی کسانی 
ُجنايت، پر از باال کشيدن اموال عمومی، پر از مثله نمودن بدن مخالف ُشان، پر از اند که در پروندۀ سياسی برخاسته ن در اُ

کاری  فقر، نداری و بی گیگی کودکان و گسترد ن زندُھای مخوف جمھوری اسالمی، پر از به تباھی کشاند زندان ِدرون

شده است و " عاقل "مانند رئيس جمھور فعلی نظام، ھم به »نژاد احمدی«گويا . ِھا انسان دردمند است بيش از پيش ميليون

ُبو برده است خود از  نداختندر فکر بيرون ا. شود تر می ، کم و کمفاصلۀ کشتی نظام به قعر دريا، روز به روز که،  ُ

 حساب خود را، با ديگر افزوده است و ھمين سبب بر تقالی خود ُکشتی ترک برداشته و زوار در رفتۀ نظام است، به

اش در حق مردم  نايات ددمنشانهرياکار است و زمان زيادی از ارتکاب ج .کند  حکومتی جدا می- ولين دولتی ؤمس

و خون  خاک طور مستقيم، در به اند که چگونه وی ھشت سال به ُ از ياد نبردهميان، مردم ھم در اين گذاشته است ون

چنين  ن تخريب جامعه، و ھمعامال ن واعنوان مسبب ديده انجام وظيفه نموده است و به ھا انسان رنج کشاندن ميليون

کشان، زنان،  ران، زحمتگی کارگتر زند ھر چه بيش دستیولين باالی نظام، در تنگؤاندرکاران و مس عنوان دست به

  ؟ی داشته استظام امپرياليستی، نقش مھم اساسين جوانان، کودکان و ديگر قربانيان

تاکنون، بر روی ميز عدالت قرار دارد و  اندرکاران نظام از آغاز ولين و دستؤترين ترديدی پوشۀ ھمۀ مس بدون کم

. بازی گرفت  توان به عدالت و قضاوت تاريخی را نمی، »نژاد احمدی« و» روحانی«چون  کارانی ھم خالف جنايت

فراری نيست  ِراه. را باز پس داد وان ھمۀ آناناوليت اعمال کثيف خود را پذيرفت و تؤو بايد مس حسابرسی در کار است
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. باشد روندۀ مردمی ناممکن می مبارزاتی و افکار پيش ِوران باال آمدن پتانسيلوران انقالب، و در دو موج سواری در د

 شان، فکر و داری وران زمامين واقعيات است، جانيانی که در دگر ا نقاط جھان، نمايان وقوع پيوسته در اقصاه انقالبات ب

ھا و در  پيچ ُبوده است، در تند گان اصلی جامعه گی سازند ذکرشان در تاراج اموال عمومی و در تعرض به معيشت زند

ھمۀ مقامات و . ُخواھند بودِگريز از اجرای عدالت اجتماعی ن د کرد و قادر بهاندازھای مبارزاتی گير خواھن دست

 ھم در فردای انقالب، مورد بازخواست و محاکمه قرار نظام، در ھر رده و منصبی، و آن گيران چندين دھۀ تصميم

اند باز  چه را که انجام داده  آنھر شان آگاه گردد، و ھم، ِخواھند گرفت، تا ھم جامعه بر ميزان و بر عمق جنايات ارتکابی

طبقاتی؛ يعنی برگرداندن و سمت و سو دادن عدالت اجتماعی، به مسير  ھای انقالب حقيقی يعنی تصفيه حساب. پس دھند

قدرت به  ِھای متفاوت جامعه؛ يعنی برگرداندن طلبان و سودجويان در عرصه يعنی پس زدن ھمۀ منفعت راستين و بالنده؛

خويشتن، بلکه ھمۀ فکر و ذکرش، در باروری  فکر  ای که نه به  يگانه طبقۀ تا به آخر انقالبی؛ طبقهمند دستان توان

    .ست بشری  گان اصلی جوامع ِگی بھتر سازند و زند چنين در تضمين آرامش و آسايش، جامعه، و ھم

  ٢٠١٨ چ مار١۴

  ١٣٩۶ ]حوت[ اسفند٢٣

 

  


