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  ٢٠١٧ دسمبر ٠٣
  

 !نژاد ِعدالت اجتماعی احمدی
ِداستان تضاد و اختالفات درونی نظام جمھوری اسالمی، داستان، دفاع از حريم منفعتی عناصر و جنا ِ ھای متفاوت  حِ

وصل و ربط آن، باوری به عدالت اجتماعی و مردمی، بناصحيح، و وارونه جلوه دادن حقايق و انحراف . نظام است

ای از حيات  ورهدای نيست و ھر  گان به نظام، امر تازه شگردھای انتخابی از جانب وابستچنين. ست افکار عمومی

اگر چه و از . اصطالح عدالت اجتماعی بوده است از باورمندان بهای  جمھوری اسالمی، جامعه، شاھد بر آمدن، عده

ّخود جلب نمايد، اما  ی از نيروی جامعه را بهئھا ديرباز، چنين شگردھا و حکايتی، به سھم خود توانسته است، توجه بخش
تر عناصر  بهديدگان، پيرامون ماھيت بھتر و ھمه جانی از ستمھای ديگر و در بطن خود، بر رشد و بر آگاھی بخش

  . وابسته به نظام افزوده است

م با أداری، تو ھای سرمايه مانند ھمۀ نظام اند که، قدمت و تاريخ اين نظام، به ھا انسان دردمند دريافته به تجربه، ميليون

 شده معلوم. رحمانۀ قربانيان نظام امپرياليستی بوده است دنباله، با سرکوب بی ِغارت، با چپاول اموال عمومی و به

، در حفظ و -رغم اختالفاتی چند   و علی-ِھای رنگارنگ نظام جمھوری اسالمی  که از آغاز، عناصر و ھمۀ جناح است

ھم در چھارچوبۀ قانون  ، خواھان اجرای ھمه جانبۀ عدالت، و آندروناز اند و  داری، تالش نموده در بقای طبقۀ سرمايه

ی که، بند بند آن، در انطباق با منفعت استثمارگران، و در تخالف با محترم اسي؛ قانون اس-باشند   و می- اساسی نظام بوده 

ت نظام را، وره، و يا مقطعی از حياتوان، د ست که نمی ی چنين حقيقتیبر مبنا. ِشمردن به حقوق مردمی نوشته شده است

ھای بديھی  چنين تعرض به خواسته ِای، عاری از غارت منابع طبيعی جامعه، به بند کشيدن عدالت، و ھم ورهعنوان د به

ھای   دولتهِديگر، اعتراضات پی در پی مردم علي کشان، و از سوی سو استثمار کارگران و زحمت از يک. ُمردم نام برد

گر اين اميد و غيره، نشانطلب، مبارزه با مفسدان اقتصادی، تدبير و  چون دولت سازندگی، اصالح متفاوت نظام، ھم

ھای  رغم مخالفت با جناح ھا و عناصر وابسته به نظام جمھوری اسالمی، علی ر يک از اين دولتکه، ھ واقعيات است

پيداست که ھمۀ . اند تر نمودن مردم نداشته ترين ترديدی، در لت و پار، و بدبخت رديف حرکت نموده و کم رقيب، در يک

ترين حقوق  یئ شمردن به پايهديگر، پيرامون محترم  کترين تفاوتی، با ي باشند و کم ِآنان، سوار بر قطار واحد، بوده و می

روزی رفسنجانی، . ست  ديگری، امری شخصی و جناحیهھای يکی علي بنابراين، شاخ و شانه کشيدن. انسانی ندارند

 در ادامه،  وطلب حکومتی ظاھر شد  قامت اصالحخود گرفت و روزی ديگر، خاتمی در ژست دفاع از مردم را به

نژاد، در  روزھا ھم، احمدی اند، و اين ميان آورده ھا انسان محروم حرف به  کروبی، از حقوق ميليونروزی موسوی و
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اش را،   عدالت تعريف شدهنژادی که احمدی!! صف مقدم حمايت از مردم و دفاع از عدالت اجتماعی بپاخاسته است

ترين  که، وی کم تودۀ دردمند ثابت شده استبرای . اند اش به عينه ديده ورۀ رياست جمھوریھم در دو د ھمگان، و آن

ھا  ست و بايد آن ای ھای بی مزه ژست گرفتن و صحنه سازی. تعلقی به طبقۀ محرومان و قربانيان نظام امپرياليستی ندارد

شان، با منفعت نظام  و قلبیِنژاد، باور واقعی  داشت که، امثالی مانند احمدین تاريخ نوشت و شکی را به حساب طنز

گر است؛ نظامی که، زندگی سازندگان اصلی جامعۀ بشری را زير و رو، ھزاران کودک را به دليل فقر کوبسر

در . ھای ناامن ايران روانه و خانۀ ھزاران تن ديگر را، با خاک يکسان نموده است ھا به خيابان شان، از سر کالس والدين

ھا،  اش، مملو از تعرض به معيشت انسان  رياست جمھوریورانويژه چند سالۀ ده ِحقيقت زندگی سياسی چندين دھه و ب

تر نمودن فضای بستۀ سياسی جامعه، غارت اموال عمومی، سرکوب  اش، تنگه نقض پی در پی دمکراسی تعريف شد

خواھان  ن و آزادیادادن جنايات، حمله به دانشجويان، زنان و باالخره ھمۀ مخالف رحمانۀ اعتراضات مردمی، سازمان بی

. دھد مورد خطاب قرار می" ديکتاتور"ای سه گانه از نظام را،  داد براه انداخته است و ، قوه دليل، داد و بی بی.  استبوده

چنين نظم و ترتيب سيستم  ی و ھمئ ل اعتراضات تودهومنظور کنتر  نظام، و بهه ھایگام با ديگر قو سو و ھم ای که ھم قوه

نژاد،  ران احمدیودست که قضات  ھا و گفتنی عالوه بر اين. خرج نداده است ترين تعللی از خود به داری، کم سرمايه

ھای دار، و  ی اجتماع، و قضات برپائی ممتد چوبهئ ه عدالت پايهبِوران گذشته و کنونی، قضات تعرض مانند قضات د به

 .  ھای مخوف جمھوری اسالمی بوده است گاه به مسلخ کشاندن عنصر مخالف در شکنجه

ًی، صرفا و صرفا انحراف افکار عمومی، پاک و منزه جلوه ھای ساسي نژاد به چنين بازی مدیُاوصاف ورود احبا اين  ً

که تفاوتی  ًکامال آشکار است. ًبارش، و متعاقبا عقب راندن جناح رقيب است دادن اعمال کثيف خود و نظام خشن و نکبت

، در مسير -ھم از آغاز و تاکنون   و آن-ش ھاي  تمامی دم و دستگاه نظام بااين. بين قوۀ قضائيه کنونی نظام با گذشته نيست

ش پيرامون ليتوؤِاز ميزان، از چپاول و از بار مسای،  ورهھيچ دای حرکت نموده است و نه تنھا،  تعيين و تعريف شده

خالف . استتری در پيش  کاسته است، بلکه با شتاب ھر چه بيشداری ن تر طبقۀ سرمايه درازمدتحفظ و بردوامی 

خواھانه، کارنامۀ ھمه، و از جمله پروندۀ  ھای آزادی ھياھوھای اين عناصر و يا جناح وابسته به سرمايه، از منظر جنبش

به . ھم در فردای انقالب قرار دارد طلبانه و آن نژاد، بسيار و بسيار قطور، و در سر تيتر وظايف جنبش عدالت احمدی

ھای پيشين و کنونی در  ِکنونی، نشان از ھمان سياست قضائی نظامی دارد، که دولتبيانی ساده، کارکرد قوۀ قضائيه 

وران رياست ھای قضائی د ا سياستِسياست کنونی قوۀ قضائيه جمھوری اسالمی، در تخالف ب. اند مقابل خود قرار داده

قضائيه کنونی، ھمان سياست و راھی را در پيش گرفته است که خالصه، قوه . نژاد نبوده و نيست جمھوری احمدی

ه ای که سعيد مرتضوی دادستان انقالب و عمومی تھران، فجايع کھريزک را ب قوه. نمود نژاد، از آن پيروی می احمدی

 ست که بايد یا کرد، اسناد و ادلهبنابه چنين عمل. ھای دار کشاند هوجود آورد و صدھا جوان را در مالءعام، به پای چوب

خواھد عالن نمود که، سودی برای مردم نش را پوچ دانست و اھاي نژاد و ديگر دار و دسته مدیھای اح جار و جنجال

مربوط به مردم نيست، به اين علت . داردن ربطی به مردم  وست ِ اقتصادی، جناحی- سياسی ھای  تصفيه حساب. داشت

گو و حامی محترم  ُوی سخن. باشد ش، در تعارض میھاي گر دار و دستهنژاد و دي مدیکه، منفعت مردم، با منفعت اح

روزھا و بار ديگر،  که جامعه در حال ترکيدن است، و به ھمين دليل، اين ُبو برده است. شمردن به حقوق مردمی نيست

ا از يکه سو، جناح رقيب ر اش را انتخاب نموده است، تا از يک وران رياست جمھورید" بگم، بگم"ھمان سياست 

عنوان يکی از   سياسی باز دارد و از سوی ديگر، جثۀ نحيف خود را به- ھا و تسخير تمامی نھادھای اقتصادی  تازی

چنين  خواھی بيش از اين، و ھم گويد و در پی سھم و باج دروغ می. صر نظام، پاک و منزه جلوه دھداکارترين عن جنايت

  .  ھای نظام است  توسط ديگر دم و دستگاهِدر پی امنيت عناصر وابسته به جناح خودی،
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ُدر ھر صورت و خارج از گر گيری تازۀ تضادھای درونی، اوضاع حاکميت، بيش از اندازه شکننده است، بی ِ ربط  ُ

واقعيتش اين است که ما در داخل کشور اختالف : "....  رئيس مجلس شورای اسالمی گفت پزشکيان نايبنيست که 

ھر روز ھم اين . دعوا داريم. قطع رابطه داريم. ما پشت به ھم کرديم. توانيم کتمان کنيم تمان کنيم میاگه بخواھيم ک. داريم

  ...".ما در مملکت مشکل داريم . من معتقدم اين به نفع انقالب نيست. دھيم به ھم فحش ھم می. کنيم دعوا را تشديد می

دانند  اند؛ می دست ھمۀ سران و عناصر وابسته به نظام، کالفهدانند، که مردم بسيار ناراضی، و از   پيداست و میًکامال

ُای به يمن  دانند که عده ترکد و فقر، فساد و اختالس، به باالترين حد ممکنه رسيده است؛ می که جامعه، از درون می

اند؛  يۀ زندگیی وسيع، ناتوان از تھيۀ امکانات اولاند، و عده و جمع ی به جيب زدهھای نجوم ھای مسلح، ثروت ارگان

دانند در اثر ظلم و  ھاست؛ و باالخره می ُھای ايران، پر از کودکان کار خيابانی و کارتن خواب دانند که خيابان می

ھمۀ . تری يافته است ِھا انسان، بر باد رفته و در عوض، زندگی آنان، رونق بيش شان، زندگی ميليون ھای خواھی زياده

مگر . ست ای، روحانی و ديگر خادمان نظام امپرياليستی نژاد، خاتمی، خامنه چون احمدی ھا، از سر خير عناصری ھم اين

ًيد اين واقعيات نيست، که مردم، قلبا ؤ مناسبات حاکم بر جامعه، مهِھای متفاوت درون جامعه، علي تظاھرات و کمپين

ھمين چند روز قبل بخشی . باشند  میشان ھای رنگارنگ ھم با تمامی جناح خواھان سرنگونی نظام جمھوری اسالمی و آن

کشور "ھم تحت عنوان   مدافعان نظام، و آنهاز جامعه و طی تظاھراتی در تھران، بار ديگر، تنفر و انزجار خود را علي

  .اند اعالم نموده" ما دزد خونه است، توی جھان نمونه است

 سه گانۀ نظام و ديگر ه ھایکرد قونسبت به عملند، ھا انسان دردم العمل ميليون ھای تنفر، ناباوری قلبی و عکس  نمونه

عينه و در زندگی  ورۀ نظام نيست و مردم، بهھا، مختص به اين د عدالتی بیِدزدی، رواج فساد و . دوائر آن، زياد است

ه و خاصيت بود ای فاسد و بی اند، که، کار اين نظام، تلنبار نمودن ثروت جامعه، به جيب عده رزومرۀ خود لمس نموده

چنين مبارزه با مفسدان اقتصادی، پوچ و  اند که عدالت در قاموس رژيم جمھوری اسالمی و ھم در عمل ديده. باشد می

داری، به قوم  بخشی اين عنصر وابسته به نظام سرمايه حساب و کتاب است و حاتم ھای سران نظام بی دزدی. باطل است

داری و از  ھای سرمايه دست اعمال، درون ھمۀ نظام اين. ارش نيستشان، قابل توضيح و شم ھای و خويشان و ھم مسلکی

چه، روز و  بايد دانست، که چنان. آيد جمله رژيم وابستۀ جمھوری اسالمی، امری عادی و معمولی به حساب می

وشی  عنصر و يا جناحی ديگر، به چنين فن، راه و رهداری، علي روزگاری، عنصر و يا جناحی از حاکميت نظام سرمايه

چنين چيزی جز پس زدن  شود، چيزی جز انحراف افکار عمومی، چيزی جز تطھير چھرۀ حقيقی نظام، و ھم متوسل می

  . داری نيست تر مناسبات سرمايه ُبرد مطلوب منظور پيش ھای رقيب حکومتی به جناح

خواھی بيش از اين، و بر  ر سھمش، بر سھاي و ديگر دار و دستهنژاد  ھای تازۀ احمدی"بگم و بگم"لۀ کنونی و أباری، مس

ش، ھاي نژاد و ديگر دار و دسته مدیاح. ست ھای رقيب حکومتی ِ اقتصادی از جانب جناح-سر تضمين امنيت سياسی 

که در صورت تعرض و  اند، تا در آينده، روز و روزگاری، و يا اين قول خود، به انتظار نشستهه روزھا و ب اين

گر، نمايند؛ نوار و اسنادی که نمايانمقابل، نوارھا و اسناد تلنبار شده را افشاء دستگيری عناصرشان توسط جناح 

گيری نوار و  خالصه و در يک کالم، گروگان. باشد  محرومان جامعۀمان میهجنايات، قساوت و ددمنشی سران نظام علي

ی و ئی، بقائ وی، مشاباوردھندۀ  ھم در زمان دستگيری و تعرض جناح رقيب، نشان  و آن ھا به جامعه اسناد و اعالن آن

ديدگان جامعه، و  اين، معنای حقيقی محترم شمردن به حقوق صدمه. ست ش، به عدالت اجتماعیھاي ديگر دار و دسته

ترديد، بايد بر اين نکتۀ اساسی  در ادامه و بی. باشد کش می ھا کارگر و زحمت ی ميليونئ ھای پايه خواسته بندی به پای

توان، در تقابل با  ھای سياسی درون جامعه را، نمی اندازی جار و جنجال نژاد و راه  به ميدان آمدن احمدیاشاره نمود که،

ھا بايد  تر از ھمۀ اين ھای وابسته بدان دانست، و مھم ی و ديگر نھادھا و ارگان"رھبر"ھای کنونی  ھا و سياست خواسته
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ھا و بلبشوھای سياسی درون حکومت، بر تنش، بر نارضايتی  دست جار و جنجال چه، اينکه ھر زمان و چنانواقف بود 

، و ديگر نھادھای وابسته به وی، ھمان سياست و راھی را، "ولی فقيه"فزايد،  سران نظام بيهسياسی جامعه و مردم، علي

  .سياست دستگيری، شکنجه، اقرار، حبس و حصر. اند انتخاب خواھند نمود، که تاکنون در پيش گرفته

  

  ٢٠١٧ مبر دس٢

  ١٣٩۶ ]قوس[ آذر١٠

  

  

  

 

 


