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  شفق. ع
  ٢٠١۵ اپريل ٠۶

  در زير پوست شب
 تداوم  شرايط بحرانی جامعه و تشديد اوضاع ۀ اخير در ايران نشان دھندۀنگاھی به رويدادھا و تحوالت چند ھفت

 دولت روحانی در تمام عرصه ھا ۀ جمھوری اسالمی در دوراسارت بار و سرکوب و خفقان الينفکی ست که رژيم

 .بر حيات و ھستی توده ھای تحت ستم حاکم کرده است

اکنون روزی نيست که چوبه ھای دار بر پا شده توسط جمھوری اسالمی در ھر کوی و برزن، چند قربانی جديد 

ات خويش در اين زمينه دست تمام دولتھای روحانی با جناي" اميد و اعتدال"نگيرد؛ تا جائی که دولت به اصطالح 

ر تبديل شده ي اخۀاعدام در جمھوری اسالمی در دور" رکورد دار"ضد خلقی سلف خود را نيز از پشت بسته و به 

در طول قريب به . بنا به گزارشات منتشره اعدامھای دورۀ روحانی در يک و نيم دھۀ اخير بی سابقه بوده اند. است

 مورد اعدام  تحت حاکميت دولت ١١٩٣ز به کار دولت روحانی ، آمار رسمی از اجرای حداقل  ماه بعد از آغا١٨

ست که جمھوری  ئیا اعدامھۀ در برگيرندگرچه اين آمار تمام حقيقت را بيان نمی کند و صرفاً . وی خبر می دھند

تدبير، اميد "اه عمر ننگين دولت  م١٨ به آنھا اعتراف کرده، اما ھمين آمار نشان می دھند که در طول اسالمی رسماً 

برای داشتن .  نفر به چوبه ھای دار سپرده شده اند٢روحانی و دار و دسته اش در ايران حداقل ھر روز " و اعتدال

 ماه ١٨يک تصوير عينی از شدت جنايت پيشگی و شقاوت دولت روحانی کافی ست اين آمار را با تعداد اعدامھا در 

، يعنی در زمان دولت احمدی نژاد مقايسه کنيم، رئيس دولتی که به حق در انظار توده ھا قبل از روی کار آمدن وی

 ۀيکی از منفورترين مھره ھای نظام جمھوری اسالمی لقب گرفته بود، آنگاه می بينيم که تعداد اعدامھا در دور

 ۀ خود نشان دھندۀيت نيز به نوباين واقع. احمدی نژاد جنايتکار بيشتر استۀ درصد از دور۵٠ تا ۴٠ روحانی تقريباً 

اوج فريبکاری و ماھيت ضد خلقی جالدی به نام  روحانی است که برای مردم فريبی و دوام بخشدن به عمر منحوس 

اوضاع مرگبار توده ھا در چارچوب جمھوری " بھبود"و " رييتغ"جمھوری اسالمی خود را به دروغ نمايندۀ 

 . اسالمی جا می زند

 قابل انکار شمار اعدامھا تنھا يکی از تجليات موج نوين تعرض گستردۀ سرکوبگرانه ای ست که اما، افزايش غير

سياست . طبقۀ استثمارگر حاکم از کانال رژيم جمھوری اسالمی به کارگران و توده ھای تحت ستم سازمان داده است

ازداشت و کشتن يک جوان و غير رسمی که آخرين مورد آن ھنگام ب" قانونی"ترور و بگير و ببندھای غير 

دست مزدوران رژيم در جريان چھارشنبه سوری امسال اتفاق افتاد، جنبۀ ديگری از اصول حاکم بر ه اصفھانی ب

محسن . رفتار ديکتاتوری حاکم برای خفه کردن و از ميان بردن ھر گونه مخالفتی از سوی مردم ما را عيان می کند
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موران امنيتی برای أنگامی که در آخرين روزھای سال به درخواست م ساله و معترض اصفھانی ھ٢۶ملکی جوان 

مورين دستگير و سپس جسد او با أمعرفی خود به آنان قبل از مراسم چھارشنبه سوری وقعی ننھاد توسط م

 ديگر، تعدادی از بستگان زندانيان ۀيا در نمون .خونسردی تمام و بدون ھيچ توضيحی به خانواده اش تحويل داده شد

 عزيزان خود در دنبال آخرين مالقات باه  و مادر و ھمسر پيمان عارفی، بئیسياسی و از جمله مادر محسن قشقا

 را به ئیی که بنا به اظھار شاھدين، مشکوک بوده جان باختند و جالب است که مادر محسن قشقاتصادفات رانندگي

گوشه ای از سياستھای ضد خلقی رژيم جمھوری اين نمونه ھا بيانگر . به خاک  سپردند" مجھول الھويه"عنوان 

در عين حال، از . ل و سرکوب جامعه در دوران روحانی به آنھا متوسل شده استواسالمی می باشد که برای کنتر

 جديد در محيط ھای کار برای نيمی از آحاد جامعه يعنی زنان گرفته تا تشديد پيگرد و ۀتشديد قوانين زن ستيزان

 انداختن ھر مخالف درونی و بيرونی نظام حاکم،از تشديد خفقان و سانسور در رسانه ھا گرفته سرکوب و به زندان

 رسانده اند که حتی سازشکارترين و ئین کارگری و  ملی و مذھبی ھمگی اوضاع را به جا فعاالۀتا سرکوب فزايند

 روحانی نسبت به اسالفش ۀدر دور" وخامت وضع حقوق بشر"فريبکارترين نيروھا و محافل مدعی حقوق بشر به 

  . ھم می کنند" نگرانی"اعتراف کرده و نسبت به آن اظھار 

 جمھوری اسالمی در دوران روحانی و توسل روزافزون اين رژيم به اعمال ۀرشد سياستھای سرکوبگران

ل وتر ست که کنئی حاکم به کاربرد ابزارھاۀديکتاتوری خشن و عريان پيش از ھر چيز منعکس کنندۀ نياز طبق

  .   جامعه و حفظ موقعيت خود را امکان پذير سازد

ثر از بحران نظام امپرياليستی گريبان نظام سرمايه داری أيک نظر اجمالی به بحران اقتصادی مرگباری که مت

 نشان می دھد که در پرتو شرايط وحشيانه ای که سرمايه داران حاکم و رژيم جمھوری ، ايران را گرفته استۀوابست

 ، ما حاکم کرده اند چگونه بار سھمگين ناشی از رشد گرانی و تورم و بيکاری و گرسنگی و فقرۀی بر جامعاسالم

انباشت ثروت در يک طرف و . ويژه طبقات کارگر و زحمتکش را خرد کرده استه کمر اکثريت آحاد جامعه و ب

از يک سو سرمايه . ديل شده است ايران تبۀفقر و فالکت در سوئی ديگر امروز به يکی از برجستگی ھای جامع

 جان کارگران و زحمتکشان بر ابعاد ۀداران زالو صفت حاکم و رژيم خدمتگزارشان به طور روزمره با مکيدن شير

 که صاحبان شان از فراوانی و شدت ثروت حتی برای ساختن ئینجومی ثروتھای خود می افزايند؛ بر تعداد خانه ھا

ی کنند اضافه می گردد؛ آقا زاده ھا و سرمايه داران ضد خلقی با افتخار در سالگرد توالتھايشان از طال استفاده م

چند ميلياردی خود در صف " امريکائی"و  "لوکس"با اتومبيل ھای "  فجرۀدھ"و نمايشات منفور " انقالب اسالمی"

ھمين شرايط درست ثير أاول تجمعات مزدوران جمھوری اسالمی در شھرھا رژه می روند؛ از سوی ديگر و تحت ت

 و بی چيزھا و ءدر مجاورت ھمين کاخھای به عرش رسيده، ھر لحظه بر تعداد کوخ نشينان و ارتش عظيم فقرا

غارت شدگان اضافه می گردد؛ بيکاری و گرسنگی و کارتن خوابی و فحشاء و فروش و معاملۀ کودکان معصوم باال 

بقاتی فزاينده به چشم می خورد که قلب ھر انسان می گيرد؛ و چنان تجليات زشت و کثيفی از يک شکاف ط

. آزاديخواه را به درد می آورد و خشم و نفرت به حق مردم از نظام و سيستم ضد خلقی حاکم را شعله ور می سازد

 وظيفه دار پاسداری از تداوم چنين اوضاع وحشتناکی بر حيات و ھستی ۀجمھوری اسالمی و دولت روحانی نمايند

  .  ايران ھستنددۀديتوده ھای رنج

 ماديی را تشکيل می دھند که رشد آن به طور طبيعی منجر به غليان ۀاين شرايط اسارت بار و غير قابل تحمل زمين

در اعتراض به اين . می گرددخشم و نفرت توده ھای استثمارشونده و سرکوب شده عليه دستگاه ظلم و ستم حاکم 

زی ھولناک دستفروش زحمتکش خرمشھری در آخرين روزھای سال شرايط نفرتبار است که ھمگان شاھد خودسو
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 ئیيک زحمتکش خرمشھری بود که به عنوان تنھا نان آور خانواده اقدام به برپا" يونس عساکره. " بودند١٣٩٣

مأمورين بساط ميوه فروشی در کنار خيابان می کرد، پس از آن که به دستور فرماندار ضد خلقی آن منطقه، 

 در ]حوت[ اسفند٢۶ويران کردند، در تاريخ " سد معبر"سرکوبگر انتظامی دوبار بساط او و ھمکارانش را زير نام 

اين اقدام که از . مقابل شھرداری اين شھر اقدام به خودسوزی جھت پايان بخشيدن به زندگی سراسر رنج خود نمود

 توده  مقامات حکومتی صورت گرفت خشم و نفرتیھا ئیزور استيصال و تحت فشارھای طاقت فرسا و زورگو

ل از قربانيان آشکار ستمگری ملی در جمھوری اسالمی ھستند را برانگيخت و به ھای خلق عرب که  در عين حا

 نيروی انتظامی روھای سرکوبگر درگير شده و خودرواعتراضاتی منجر شد که در جريان آنھا مردم در اھواز با ني

  .  يدندرا نيز به آتش کش

 اسفند ماه که در ٣اعتصاب پرستاران زحمتکش در شھرھای مختلف و از جمله تجمع آنان در مقابل مجلس در 

 درصدی حقوق ۴٠س جمھور مبنی بر افزايش ئياعتراض به کمی دستمزد و عدم انجام وعده ھای سرخرمن ر

اين سومين حرکت .  به نمايش گذاردپرستاران صورت گرفت نيز جلوه ای ديگر از اوج يابی اعتراضات مردمی را

مين حقوق بخور و نمير برای خود و أاعتراضی پرستاران کشور بود که خواھان بھبود شرايط اسفناک کاری و ت

  . خانواده ھايشان بودند

 معلمان در ده ھا شھر ايران در اسفندماه به وقوع پيوست و ھزاران تن از معلمان در ۀو سرانجام اعتصاب گسترد

با برگزاری تجمعات مختلف ... ای تھران، بروجرد، کرمانشاه، اصفھان، قزوين، مشھد، شھرھای کردستان و شھرھ

 عليه بی ئیآنھا در اين تجمعات که چند ھفته طول کشيد،شعارھا. به شرايط وخيم معيشتی خود اعتراض کردند

سف بار و أای رسيدگی به اوضاع اما مقامات رژيم به ج. عدالتی، فقر، تبعيض و نابربری و سرکوب سردادند

 نيروھای سرکوب خود را به حالت آماده باش درآورده و با حربه ھا و تمھيدات مختلف سعی در ،خواستھای معلمان

  . ن اين حرکتھای صنفی کردندبرھم زدن اين تجمعات و تھديد و آزار فعاال

ی از يک سو و تالش ديکتاتوری حاکم برای آنچه که ھفته ھای اخير در قالب رشد موج نوينی از اعتراضات مردم

 ما اتفاق می افتد، نمايانگر رشد تضادھای طبقاتی و ۀ تحت سلطۀتشديد سرکوب و خفقان از سوی ديگر در جامع

جمھوری اسالمی کوشيده است تا با به ميدان . تعميق بحران گريبانگير نظام حاکم و رژيم جمھوری اسالمی ست

بر تن " اعتدال و تدبير و اميد"ھای ضد مردمی خويش به نام روحانی و پوشاندن ردای آوردن يکی ديگر از مھره 

ر و بھبود در چارچوب نظام حاکم اميدوارکرده و از انفجار ييوی توده ھای جان به لب رسيده را نسبت به امکان تغ

 وابسته به امپرياليسم رژيم. اما واقعيتھای زمينی بسيار سرسخت ھستند. انرژی مبارزاتی آنھا جلوگيری کند

" ميانه رو"و " اصالح طلب"و چه " محافظه کار" سال حکمرانی خود چه در شکل ٣۶جمھوری اسالمی در طول 

 مردم برای خود قايل ۀوظيفه ای جز غارت و استثمار شديد توده ھا به نفع سرمايه داران حاکم و سرکوب وحشيان

، "مين حقوق شھروندیأت"، "بھبود اوضاع اقتصادی  " ۀوحانی با وعدھمه می دانند که دولت فريبکار ر. نبوده است

در جريان يک انتخابات مھندسی ... و داشتن به اصطالح کليد حل مشکالت معيشتی مردم و " ٨٨آزادی زندانيان "

 ۀيان وحشۀ او در انظار مردم بيانگر چيزی جز تالش برای تحکيم سلطۀامروز کارنام. شده و قالبی به ميدان آمد

 اعدام و سرکوب و تشديد فقر و فالکت و بيکاری و گرسنگی و گرانی ۀ به تشديد حربءنظام جمھوری اسالمی با اتکا

  . از توده ھای تحت ستم نبوده استيھر چه ھولناکتر ارزاق مورد ن

 خاطر  سال حکومت ننگين جمھوری اسالمی نشان می دھند که اين رژيم به٣۶ ۀرويدادھای جاری در پرتو تجرب

 حقه ماھيت وابسته و ضد مردمی خويش نه می خواھد و نه می تواند که کمترين مطالبات صنفی و خواستھای ب
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 کنونی بار ديگر بر ضرورت برافکندن تمامی دستگاه ظلم و ستم حاکم و رژيم ھایتواقعي. توده ھا را برآورده سازد

کيد أت آنھا از شر مصايب کنونی و حل بحرانھای جاری ت تنھا راه تضمين نجاۀپاسدار آن به دست توده ھا به مثاب

  . می ورزد

را   ما  که جمھوری اسالمی می کوشد نظم ضد خلقی آنۀ تحت سلطۀدر حقيقت خالف ظاھر اوضاع موجود جامع

ر نشان دھد، تمامی ييبا توسل به يک ديکتاتوری عريان و بستن شمشير از رو، يک نظم جاودانی  و غير قابل تغ

 بر ضرورت ء ست که با تمام قوائی که از اعماق جامعه ھويدا می شوند، نمايانگر رشد زمينه ھائیمترھاپارا

 مادی زندگی مشقت بار توده ھا و شرايط ھایتواقعي. کيد می کندأسرنگونی جمھوری اسالمی ت نابودی اين شرايط و

ر عميق ييبا ھزار و يک زبان از ضرورت تغحاکم و رژيم جمھوری اسالمی ۀ   آفريده شده توسط  طبقۀاستثمارگران

ر عظيم، برای يک انقالب ييشرايط عينی برای يک تغ. اين شرايط و نابودی نيروھای محافظ آن سخن می گويند

کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان و (اجتماعی ھر چه بيشتر رشد می کنند و صدای نفسھای بلند توده ھا 

ا اعتراضات و اعتصابات و شورشھای کوچک و بزرگشان در سخت ترين شرايط که ب...) خلقھای تحت ستم و 

. ر شرايط را به نمايش می گذارند، ھر روز بيشتر به گوش می رسدييخواست عميق خود برای نابودی اين نظام وتغ

بديھی ست آنچه که امروز بيش از ھر زمانی کمبود وجودش در جامعه به چشم می خورد، وجود يک نيروی 

ی باشد که از تراکم انرژی و قدرت تاريخی زماندھی و ھدايت امواج مبارزاتييشاھنگ اجتماعی ست که قادر به ساپ

در حقيقت در مقابل کارزار نااميد کننده و ياس . وجود می آيند و در سطح جامعه سرازير می گردنده توده ھا ب

ر در يي حاکم مبنی بر عدم امکان تغۀمقابل قدرقدرتی طبقآلودی که روشنفکران فاقد ايمان به توده ھا و تسليم شده در 

راه انداخته اند، آنچه که بايد مد نظر روشنفکران انقالبی و راھنمای تالشھای مبارزاتی ه  حاکم بۀشرايط استثمارگران

شرايط از به  آمادگی شرايط ذھنی انقالب در جامعه، در جھت بازسازی اين ين شان قرار گيرد اين است که با درک

رغم پندارھای پوچ روشنفکرانی که فاقد يک ديد تاريخی ھستند و ه ب. ن مھم، حرکت کننديجای خالی ا و پر کردن

را مقصر تداوم حاکميت ضد خلقی جمھوری " مردم "،جای دشمنه  و يا در پوشش، بس خود، علناً أبرای توجيه ي

يکی از  مبارزه،ۀ  توده ھای تحت ستم در صحناسالمی جا می زنند، بدون شک واقعيت حضور دائمی کارگران و

وجود آوردن يک سازمان انقالبی و پيشاھنگ واقعی را تقويت کرده و ه  بزمينه ھایپارامترھای اميد بخشی ست که 

  .           امکان رشد و تقويت عامل ذھنی و سرانجام از بين بردن اين خالء بزرگ را مھيا می سازد

 اعدام و ۀآنھا می کوشند با توسل به حرب.  حاکم نيز از اين واقعيت استۀمی و طبق تمام ھراس جمھوری اسال

اما . سرکوب ھر گونه تالش مبارزاتی جوانان برای سازماندھی و تشکل خود در يک سازمان انقالبی را سد سازند

 يعنی تداوم  شب، در زير چتر خفقان خوف انگيز رژيم حاکم، اين نفير زندگی بخش صبحۀدر زير پوست تير

مقاومت و مبارزه و تالش برای آزادی مردم از بند ستم است که بی وقفه سر بر می کشد و موجوديت خود را فرياد 

  .می زند
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