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 دولت روحانی و گرانی
ون ھای گذشته رھنم قرار بر اين بود که روحانی بعد از تکيه بر مسند دولتی، جامعه را به مسيری خالف مسير دولت

گام به  ، گام به"اميد و اعتدال" دولت ۀسازد؛ قرار بر اين بود که فضای جامعه تغيير يابد و قربانيان نظام در زير ساي

زندگی اتخاذ گردد و مردم، ۀ شان دست يابند؛ قرار بر اين بود که سياسِت خالِف گرانی اقالم اولي ۀ ھای پايمال شد خواسته

ھا بر چيده شود و جامعه نفس  ھا مواجه گردند؛ قرار بر اين بود که سياست اعدام ی قيمتئ رويه و ثانيه کمتر با صعود بی

ھای گذشته در حق کارگران،  چه را که دولت مردم، از آن" ناجیِ "ای کشد؛ و باالخره قرار بر اين بود که روحانی  تازه

  .کشان، زنان، جوانان و کودکان روا داشتند، فاصله گيرد زحمت

 قرار و مدارھا و وعده و عيدھا، بسيار و بسياران بود و در مقابل اعمال دولت روحانی حکايت از سياسِت به ھر حال

چنان و تحت لوای  ھا انسان ھم حقوقی ميليون ھا و بی  زندگی و اعدامۀآمار و ارقام و افزايش اقالم اولي. کند ديگری می

به بيانی حقيقی . اند ردم فاقد کمترين امکانات و نعمات جامعهکند و م ھم ، جھت واقعی خود را طی می" اعتدال"دولت 

مير  و تر شده است و آمار مرگ گی خالف ادعای روحانی، تنگ و تنگ در اين چند وقته، زنجيرھای اسارت و برد

بر آن کيد دولت روحانی أباری ت در چنين اوضاع رقت. مسکنی افزايش يافته است شغلی و بی جوانان در اثر نداری و بی

، نياز به - اقتصادی جامعه به نفع محرومان -و گردش سياسی ه منظور رفع صدھا معضل و مشکالِت عديد  به-که  است

ھا و افزايش کودکان کار و  شود بر ميزان اعدام توان و می می" اميد و اعتدال"به باور دولت . زمان بيش از اين دارد

چنين سرعت رو  ن نظام و ھماقربانيان و مخالفسياست اعدام ۀ شود، زنجير و نمیتوان  زندگی افزود، اّما نمیۀ اقالم اولي

شود  توان طناب دار را بر افراشته نگه داشت و در عوض نمی شود و می ھا را قطع نمود؛ می  قيمتۀروي به افزون و بی

ھای  از اين قربانيان نظامخانمانی بيش   و بیفالکت   اجتماعی را خشکاند و مانعيۀھزاران بلۀ توان، ريش و نمی

  . امپرياليستی گرديد

جمھوری اسالمی ۀ ترين سياست دولِت رژيم وابست یئ ھا و غارت اموال عمومی جزء پايه کشی از منظری ديگر، گردن

 ۴نزديک به . کند گی خود را طی می سير طبيعی و ھميشھم" اميد تدبير"دولت ۀ دھد و طبعاً و در زير ساي را تشکيل می

 تومان ۶٢١۶داری دولت روحانی، افزايش گوشت مرغ از   نخست زمامۀ نفر در نه ماھ۵٩٨يون کودک کار، اعدام ميل

، ٩٢ سال ٢۶٣٠ به ٩١ سال ١۴۴٢ و سبزی کيلوئی ٣٣١١٨ به ٩١ سال ٢٧٣٣٧، گوشت ٩٢ سال ۶٧٠۵ به ٩١سال 

ی و بنزين و غيره و غيره، واد سوخت، افزايش م٩٢ تومان سال ٩٧٧٣ به ٩١ تومان سال ۶٣ ٧٠لوبيای چيتی کيلوی 

فعلی ۀ ھم در دور ھای نظام جمھوری اسالمی و آن ديگر دولتۀ که دولت روحانی، ادامه دھند گر اين حقيقت استنمايان

را با توافق بر سر کار " اميد و تدبير"چون روحانی و دولِت  ی ھمئھا اساساً عناصر و دولت. ست یحاکميت امپرياليست
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ای در چنين مناسباتی ھيچ عنصر و  بدون کمترين شک و شبھه. ھای اعتراضی را به انحراف کشانند تا جنبشاند  گمارده

ميان توھمی در کار نيست که دولت روحانی ھم با تمام  محروم نيست و در اينۀ ھا تود  ميليون دولتی قادر به تأمين منافع

 گستردگی کودکان  ھا انسان ندار، و مدافع ترين نيازھای زندگی ميليون باال بردن قيمت بديھی  ھا، مدافع  اعدام وجود، مدافع

ايران پی ۀ  امپرياليستی را در جامعۀھای اقتصادی و ديکته شد کار است؛ دولتی که در اين مدت کوشيده است تا سياست

ھا و   شرط  پيشۀی از زمرئھا و کارکردھا ين سياست حقيقت چندر. کاھدبداری  التزائد نظام سرمايه  بحران دائمازگيرد و 

چون و  گذاری بی شان تأمين و خدمتۀ ست و وظيف  دولتی-چون روحانی به مدارج متفاوت حکومتی ھمی ورود عناصر

  .نداشته و ندارندت و کاری به منفعت طبقات پائين داران اس  سرمايه چرا به منافع

اند و حاکمان زورگو ھم بر   سياسی قرار گرفته-  ايران در بدترين شرايط زيستی ست که مردم ھای طوالنی متأسفانه سال

تضاد درون حاکميت به روال سابق ادامه داشته و يکی ديگری را مورد . افزايند ھای متفاوت می تعرض خود در عرصه

ھای  در اين اثناء سرمايه. دھد تا ماھيت حقيقی خود و نظام استثمارگر را الپوشانی نمايد سرزنش و مالمت قرار می

. اند بھره گان اصلی سرمايه از سھم آن بی خاصيت تلنبار شده است و سازند خوار و بی ای منفعت مملکت در جيب عده

نه اين . شود داران سرازير می شاد و بی انتھای سرمايهۀ ککشان است و ماحصل آن به کيس کار، از آن کارگران و زحمت

" اميد و اعتدال"ھای متفاوت و از جمله دولت  انسان محروم جامعه است و نه اين شعار دولتھا  خواست باطنی ميليون

  .روحانی بوده است

 قبل از تکيه به رياست جمھوری اسالمی ھزاران وعده، تحويل جامعه داده - روحانی -به ھر حال عنصر حامی نظام 

مانند مابقی عناصر  ست را به داری  سرمايهۀ منفعت طبقچه را که به نفع و است تا زمام دولتی را در دست گيرد و آن

ھا  سياسی خود چيزی جز، تعرض به معيشت و جان و مال ميليونۀ عنصری که در کارنام.  حکومتی پی گيرد-دولتی 

ھا و شعارھای پر طمطراق، فاقد  رغم رنگ و لعاب ی علیئھا که چنين دولت  و پُر واضح استداردکش ن انسان زحمت

گذاری به جامعه و رفع و رجوع صدھا معضل کارگران و تانسيل الزمه و فاقد خدمت و خدمتترين پ پائين

ۀ ارائ. مکندبشری را ب   جان سازندگان اصلی جوامعۀآيند تا شير ھا و عناصری آمده و می چنين دولت. اند کشان زحمت

توان سراغ داشت که مردم  ر ايران را نمیای از حيات حاکميت امپرياليستی د ورهحقيقت نيست و دچنين حکمی خالف 

که  از آغاِز به قدرت رسيدن رژيم جمھوری اسالمی اين چنين بوده است و تا زمانی. بدون مشکالت، گذران زندگی کنند

چنين  ن و قربانيان نظام و ھما و بگير و ببندھا و اعدام مخالفتخريبگرحاکميت امپرياليستی در ايران پا برجاست، روند 

 کار در برقراری ۀدر حقيقت چار.  زندگی با شتابی بيش از گذشته ادامه داشته و خواھد داشتۀاقالم اوليقيمت ايش افز

شان پرتاب  گران را به جايگاه اصلی کشان دفاع، و زورگويان و سرکوب ست که از منفعت کارگران و زحمت نظامی

عينه مشاھده نمود و جامعه را از شر ھزاران  ف و عمل را بهتوان انطباق حر ست که می یئھا نظامتنھا در چنين . نمايد

  .خوار نجات داد داران منفعت ساز سرمايه  دست  و معضليبتمص
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