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  شباھنگ راد

  ٢٠١۴ دسمبر ١٣

  ،نفت را بر سر سفرۀ مردم بُردند

 !! نان را گرفتند
پذيرين اقشار جامعه،  بهترين و ضر ھا، در حق محروم ھا و حکومت ھای دولت گوئی حکايِت رياکاری، چپاول و ُدروغ

ترين  اند و روزانه، بر سر ابتدائی داری محتاج نان و آب و سر پناه ميلياردھا انسان در دنيای سرمايه. داردتمامی ن

داران، در پی زراندوزی و در پی غارت بيش از ايِن،  دھند و در مقابل، حاکمان و سرمايه نيازھای زندگی جان می

حکومت شونده، چيدمان نموده  ۀ حکومت کننده، برای طبقۀی را طبقئعجب دنيا. اند ای محروم جھانھ دهرنج تو دست

در حقيقت چنين روندی . شوند دارتر می دارھا، پول  و عجب جھانی را ساخته است که در آن، ندارھا، ندارتر، و پولاست

بار به  جدا از تعرض خون. شود تر می و وسيعتر  آن، روز به روز و ثانيه به ثانيه، گستردهۀ ايستا نيست و دامن

 ۀھای خميد زندگی و تحصيلی، شانهۀ اقالم اولي" کيفيت"باال بُردن ۀ بھان ھم به ھا و آن اعتراضات مردمی، افزايش قيمت

ست و  مانند مرگ تدريجی داری به ھای سرمايه  دولتۀزندگی در زير ساي. کند ھا انساِن محروم را ُخرد می ميليون

ھم در انطباق با  ھا و آن لی در نظم دادن قيمتوکنتر. ، محال استئیھا انداز زندگی بھتر در چنين مناسبات و سيستم مچش

جا  جا، واحد است و ھمه روزھا و در ھمه داری اين سرمايهۀ سياست طبق. کشان نيست درآمدھای پائيِن کارگران و زحمت

 اين زمينه مستثنی نبوده و کند و رژيم جمھوری اسالمی ھم در یرا به مردم ندار، تحميل م" کشی رياضت"سياست 

سازد که  خود میۀ محروم پيشۀ کشان و ديگر تود ، ھمان روند و سياستی را در حق کارگران و زحمتنيستُ 

  .اند المللی در مقابل خود قرار داده داران بزرگ بين سرمايه

ای واحد در پی سر  گونه ھای محروم نيست و ھمه به ھم در حق توده ھا و آن به تعبيری، تفاوِت بنيادی مابين اين نظام

صرفاً، کار و بار اين دولت و يا آن دولت، اين عنصر وابسته و يا آن عنصر وابسته به نظام نيست . اند کيسه کردن مردم

داری، برای آنان  ايهسرمۀ ست که طبق ای ھمان خِط و قدم زدن، در جادهۀ  و اداميکی پس از ديگری، مجاز به انتخابو 

خود خواھد گرفت، تعرض  چه مابه ازای عملی به ماند و آن ھا در ھمان حِد، وعده باقی می وعده. به رسم نموده است

نه . ست منظور جلوگيری از اعتراضات احتمالی تر نمودن فضای سياسی جامعه به تر، به معيشت محرومان و تنگ بيش

خاتمی، بدرد مردم و جوانان " طلب اصالح" سودی برای مردم داشت و نه دولِت رفسنجانی،" سازندگی"دولت و عنصر 

" اميد و اعتدال" مردم آمد، و نه دولت کار قتصادی، بهمفسدان ا" مخالف"نژاد و  ُخورد و نه دولِت اسالمی احمدی

قرار و مدارھا و . ست ستیي نظام امپريالۀھای مردم از زير سلط روحانی، به دنبال سر راست کردن زندگی و رفع نداری

و  مثبتی، برای مردم ۀيک، ثمر اند و ھيچ ھای متفاوت در اين چند دھه، بسيار و بسياران عيدھا از جانب دولتوعده و

ۀ ھا بيکار در جامع چنين ميليون ھا معتاد و ھم ھا کودک خيابانی و ميليون ، وجود ميليونازياد گرسنگان. جوانان نداشت
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نمودن و به  ش برای محرومان، چيزی جز، بدبخت و مناسبات کنونی، وظيفه و پيغام مدعاست که سيستم  اين ايران، گواه

 و دولت - مردم بُرد و اين يکی ۀ، نفت را بر سر سفر-نژاد   احمدی- يکی . فالکت کشاندن بيش از اين زندگی آنان نيست

در درون جامعه و " برقراری اعتدال"  شعار دولت و عنصری که با!! مردم گرفتۀ ، نان را از سر سفر-روحانی 

گيری اموال مردم از حاکمان، زورگويان و  ميدان آمد و قصد و مقصودش، باز پس  مدنی به- ھای سياسی  تضمين آزادی

  !!گران بود سرکوب

و ادعا و زباِن " خندان"ۀ طور قطع چنين اراجيفی را بايد در رديف طنز تاريخ گذاشت و دانست که چھر به

ست و طبعاً، تاريخ  ھای اقتصاد امپرياليستی تر نمودن چرخه چنين جانيانی، فقط و فقط در خدمت به روان" دوستی مردم"

مگر . وقفه در پی انجام آنند اند که مجريان رنگارنگ آن، بی ای نوشته ھمان گونه رژيم جمھوری اسالمی را ھم، به

ر ييھای امپرياليستی داشت و به اميد تغ اندرکاران و حافظان نظام تغير از اين، از دس توان انتظاری به شود و می می

ھا، چيزی جز، انحراف افکار عمومی و  ترين باوری بدان گانی مردم محروم و اقشار جامعه نشست؟ توھم است و کم زند

ھای نظام سراسر  ، خاتمی و روحانی و ديگر دار و دستهنیچون، رفسنجا تر از آن، تطھير ماھيت کثيف امثالی ھم مھم

در ھر صورت و اگر شعارھا و وعده و عيد اين دولت و يا آن دولت را به کنار نھيم و به . استثمار و چپاول نيست

وقت پی به مضمون و مفھوم حقيقی  ندازيم، آنام جمھوری اسالمی، نيم نگاھی بيھای متفاوِت دروِن نظ کارکرد دولت

ھا و  م بُرد و به اين نتايج روشن دست خواھيم يافت، که نه تنھا سياستشعارھای ارائه شده از جانب آنان خواھي

ترين نيازھای زندگی  یئ ه و در خدمت به رفع و رجوع پايهگی جامع ھا، در خدمت به سازند يک از دولت شعارھای ھيچ

تر  تخريب زندگانی ھر چه بيشايران نبوده و نيست، بلکه در خدمت به چپاول و در خدمت به ۀ ديد ھا انسان رنج ميليون

  .باشد کشان بوده و می کارگران و زحمت

ای از حقوق  کشان و در ھيچ عرصه ای از معيشت زندگی کارگران و زحمت حقيقتاً که در اين چند دھه، در ھيچ عرصه

گرفته نمھوری اسالمی، مورد تعرض قرار توان شاھد گرفت که از جانب سردمداران رژيم ج  مدنی را نمی- سياسی 

 طبيعی کشور و سرازير نمودن اموال  ناچيز آنان و غارت منابعۀ اندازی روزانه به سفر ُکشتار مردم و دست. باشد

ھای متفاوت رژيم جمھوری  گر ماھيت حقيقی شعارھا و مضامين واقعی دولت داران، نمايان عمومی به جيب سرمايه

کشان  تھی کارگران و زحمتۀ مھوری اسالمی، پا به سفرھای رنگارنگ رژيم ج از ھمان آغاز دولت. ست اسالمی

چه را که  اند تا ھر آن اند و از ھمان آغاز، تالش ورزيده اند و از ھمان آغاز، سياسِت چپاول و دزدی را بنا ريخته گذاشته

 نظام جمھوری ان متفاوتِ يي ريا و تزوير، جز رفتار و کردار دولتُدروغ. ھا را سر کيسه نمايند ودهدر توان دارند، ت

ريب خت. حساب خوادھد آمد باشد و خالِف آن و گام نھادن آنان در مسير منفعت مردم، از عجايب به اسالمی بوده و می

توان در اين چند دھه، شاھد گرفت و  کش را می ھا کارگر و زحمت گانی ميليون چنين روند سراشيبی زند جامعه و ھم

بُردند، بلکه بر مردم نۀ اند و نفت را بر سر سفر کردهديده رحم ن ھای ستم و نمير توده نشان داد که نه تنھا، به زندگی بخور

تر   قليلی از آحاد جامعه، دارد رنگينۀ عدۀست و در عوض، سفر ھا خالی  مردم در زير اين نظامۀسفر. قيمت آن افزودند

 مانده -  يعنی نان - شان  ترين نيازھای زندگی دهپا افتا ترين و پيش ابتدائیۀ پيشاپيش مردم در تھي. شود تر می و رنگين

را در  تر و آنان آن، ناتوانۀ روحانی ھم اخيراً، بر قيمت آن افزود و مردم را در تھي" اميد و تدبير"اند و دولت  بوده

دھای مز اخير، سه بار افزايش قيمت داشته است و در مقابل دستۀ تری قرار داده است؛ نانی که در سه سال بيشۀ مخمص

چنان  ناچيز کارگران و بعضاً عدم پرداخت چندين ماھه و چند ساله از جانب کارفرمايان و صاحبان توليدی ھم، ھم

  .ست قوت خود باقی به

خطر .  تومان گدشته است٧٠٠دھند و در عوض يک قرص نان سنگگ، از مرز   ھزار تومان می۶۵٠حقوق کارگر را 

 ۀکه گوشت، قبوض آب و برق و ديگر مايحتاج اولي اند و در حالی عالن نموده ھزار تومان ا٨۵٠ ميليون و ١فقر را 
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افزايد و از  طرف بر قيمت نان می روحانی، از يک" دولت تدبير و اعتدال. "زندگی، ثانيه به ثانيه در حال افزايش است

غير از اين  مگر به. دھد  به مجلس ارائه می١٣٩۴ درصدی نھادھای نظامی را در سال ٣٢.۵ديگر، افزايش  طرف

ست و ترديدی در آن نيست که نياز  روحانی" اميد و اعتدال"گر ماھيت درونی دولت  چنين طرحی، نمايانۀ که ارائ است

مراتب، بيش از انتخاِب سياست تعادل اقتصادی دروِن جامعه و  نظامی، بهۀ اين دولت و اختصاص بيش از اين بودج

  باشد؟  دست می ھا انسان تھی ار ميليونب چنين رفع و رجوع زندگی فالکت ھم

 که در  ھای نظامی گر دارند؛ ارگان ھای سرکوب ھا بيش از ھر چيز نياز به تقويت ارگان که اين نظام واقعيت اين است

وقفه از  بیۀ توانند با استفاد کارشان خواھد آمد و می ی بهئ  توده- خيزش و  اعتراضات کارگری   شورش و در مواقع مواقع

بر اساس چنين سياست و . فزايندشان بي ھای نجومی  و بر سرمايهرا تضمين نمايند بارشان سراسر نکبتۀ ھا، آيند آن

ھای پيشين نظام جمھوری  ، در دولت روحانی با دولت ترين مغايرت و ناسازگاری گردد، کم کيد میأست که ت کارکردی

چنين ۀ  و مطئمناً و در زير سايھای قبلی، گذاشتند دولتد که گذار اسالمی نيست و يکی پس ديگری، قدم در ميدانی می

  . خواھد شداکنون است، ن چه ھم  بھتر از آنوضع، و روز و روزگار مردمو ، حاُل ئیھا دولت

 گوناگون و  که مناسبات کنونی بر سر جوامع ھاست و تا مادامی ھا و نظام دست دولت  نابودی اينر کار دۀبنابر اين، چار

ھای زندگی،  وسائل نقليه و عمومی و ديگر اقالم و ھزينهۀ کند، نان و آب و برق، کراي ايران سنگينی میۀ ه جامعاز جمل

دادن اعتراضات  انکار در سازمۀ تر خواھد شد؛ چار کشان، وخيم رو به صعود خواھد بود و اوضاِع کارگران و زحمت

نيرو و سازمان ۀ جا و سازند العمل به کار در عکسۀ شد؛ چاربا شان می ی از جانب مدعيان و مدافعينئ  توده-کارگری 

ھای امپرياليستی و  نظامه شان علي ھای مبارزاتی بخشی، به انرژی کار، کار در ميان مردم و سامانۀ ست و چار کمونيستی

ھم   و آن-يستی که ھيچ نيرو و سازمان کمون ست و تا زمانی که ميدان خالی تا زمانی. ست رژيم جمھوری اسالمیۀ وابست

شود، سران حکومت بر تعرض و بر نگر نظام به صف  ھای متفاوت و سرکوب ، در مقابل نھادھا و ارگان-در عمل 

ھای متفاوت و از جمله بر قيمت نان خواھند افزود و سر کسيه نمودن بيش از اين  ھم در زمينه ھای خود و آن تازی يکه

  .تکشان را، پی خواھند گرف کارگران و زحمت
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