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  شفق .ع
 ٢٠١٣ جوالی ٣١

  

 " سومۀ ھزارۀمعجز"ظھور و افول 
 

مھور رژيم، س جئيبا پايان نمايشات انتخاباتی جمھوری اسالمی و بيرون آمدن نام حسن روحانی به عنوان ھفتمين ر

"  ھزاره سومۀمعجز"کسی که در رسانه ھای دولتی طرفدارانش وی را  شمارش معکوس برای پايان کار احمدی نژاد،

تاريخ ايران و يکی از منفورترين " بدھکارترين دولت" احمدی نژاد در حالی که به عنوان. دند آغاز شده استيمی نام

 کرسی قدرت را به  سال، رسماً ٨  پس از تقريباً ]اسد[ست، در اواسط مردادآنھا در اين رژيم سراپا جنايت شناخته شده ا

  .س جمھور منتصب جديد تحويل خواھد دادئير

 سازمان يافته توسط حکومت و بيت رھبری با پوشش وسيعی که در سطح بين المللی از دستگاه ۀتبليغات عوامفريبان

کليد "و انتصاب روحانی با  احمدی نژاد ۀ سال٨ايان کار دولت ھای تبليغاتی غرب می گيرند تا کنون کوشيده اند که پ

و حل مشکالت اقتصادی مردم، و فائق آمدن بر "  اقتصادیۀحماس"برای ايجاد "  جديدۀدور"ش را آغاز يک "بنفش

توھم امکان  ۀ احمدی نژاد و اشاعۀآنھا با آگاھی از ابعاد خشم توده ھا نسبت به دور. گريبانگير نظام جلوه دھند" بحران"

اما . ندي مردم را مھار نماۀپا اھريمنی حاکم می کوشند تا انرژی انقالبی و خشم فروخفت ر در چارچوب نظام سرتاييتغ

به سر " آوردن پول نفت"و " جديد "ۀ آغاز يک دورۀ دولت احمدی نژاد که خود با وعدۀ سال٨ ۀ جنايتکارانۀکارنام

 ۀ بطالن تبليغات عوامفريبانست که بر بستر آن می توان اوالً ای  عينيۀتجربمردم بر مسند قدرت قرار گرفت، " ۀسفر"

که، ماھيت نظام ضد   و مھمتر آن به وضوح ديد و ثانياً ،س جمھور کنونی سازمان يافتهئيکه در مورد ررا مشابھی 

ند و امکان ناپذيری  پاسداری و تداوم بقای آن را بر عھده دارۀس جمھورھا وظيفئيمردمی جمھوری اسالمی که اين ر

  .بھبود اوضاع در چارچوب آن را بھتر درک کرد

شده ، احمدی نژاِد پاسدار توانست، به اعتراف کروبی با پس و پيش " مھندسی " سال پيش بر بستر يک انتخابات کامالً ٨

در دور دوم، ھم در . ن شعبده بازی به دور دوم راه پيدا کندي برگزار کنندگان اۀليوسه کردن يک ميليون از آرای وی ب

سال بعد، در  ۴.ی بيرون آورده شدأتقابل با رفسنجانی با حمايت آشکار بيت رھبری و  ولی فقيه از صندوقھای ر

 ما را در شرايط ۀ تحت سلطۀشرايطی که فقر و فالکت روزافزون ناشی از سياستھای ضد خلقی جمھوری اسالمی جامع

 تاريخ ۀی نژاد در جريان برگزاری يکی از رسواترين مضحکه ھای مھندسی شدانفجاری قرار داده بود، بار ديگر احمد

انتصابی که برای جا انداختن .  ديگر به رياست جمھوری  گمارده شدۀ با تقلب آشکار برای يک دور،جمھوری اسالمی

  . ا بزنند انتخابات جۀجيانه سرکوب نموده و با زور آشکار وی را نتيی را وحشئآن مجبور شدند جنبش توده 
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 مردم و رفاه و آبادانی و پيشرفت ۀنه تنھا از پول نفت بر سر سفر"  سومۀ ھزارۀمعجز" سال زمامداری ٨در طول 

دليل افزايش قيمت نفت در تاريخ ه درآمدی که ب(ر نفت، ال ميليارد د۵٣٠به رغم فروش بيش از خبری نشد بلکه 

 ۀاخلی و وامھای کمرشکن امپرياليستی و يک اقتصاد وابستکوھی از بدھی ھای د) جمھوری اسالمی سابقه نداشته

کارتن خوابھا و تن فروشان، ورشکسته با تمام عواقب مرگبار آن نظير فقر و گرسنگی و بيکاری و افزايش ميليونی 

ن با احتساب درآمد نفتی فوق، در حالی که بر طبق برآوردھای کارشناسا. ست برجای گذارده شده ا... کودکان کار و 

 کشور ۀخزان ارزی داشته باشد، اما از اين پول خبری نيست و ۀر ذخيرال ميليارد د١٠٠اقتصادی، دولت بايد حداقل 

طبق آمار ( درصد ٣٠ درصد سقوط کرده، بيکاری به حدود ٨٠ اين حال ارزش رسمی پول کشور تا در. ستاخالی 

 درصد فراتر رفته و ۵٠ تا ۴٠آمار ھای خودشان از افزايش يافته، تورم طبق ) ی که بيانگر تمام حقيقت نيسترسمي

در توصيف در چنين اوضاعی، حال . گرانی و نياز به حداقل مايحتاج زندگی در بخش بزرگی از جامعه بيداد می کند

 خالی، ۀخزانکشور را با "شدت وخامت و بحران گريبانگير اقتصاد ايران پس از احمدی نژاد عنوان می گردد که وی 

با عيسی " قانون "ۀ روزنامۀمصاحب. (دھد ل روحانی میيتحو" لی و انبار خالی و بانک مرکزی خالیبندر خا

  ).کالنتری

 ۀ اقتصاد ايران به نظام امپرياليستی در سطح جھانی و نياز وحشيانۀبا توجه به ساختار تا مغز استخوان وابست

دوش کشورھای تحت سلطه، اين نياز سرمايه داری امپرياليستھا برای سرشکن کردن بار بحرانھای اقتصادی خود بر 

به جز .  زمامداری احمدی نژاد، ھر چه سريعتر و وسيعتر پاسخ گرفتۀ، در دورغارتگر بين المللیجھانی و قدرتھای 

 نفتی ۀر از درآمدھای عظيم و بی سابقالبا کمپانی ھای امپرياليستی، ميلياردھا د" ناصرالدين شاھی"عقد قراردادھای 

 کاالھای مصرفی، ۀی  و واردات بی رويئ ھسته ۀ سال گذشته صرف پروژه ھای ضد مردمی نظير پروژ٨ان در اير

 به جيب کمپانی ھا و انحصارات  امپرياليستی و دالالن وابسته به آنھا غير توليدی و بنجلی شد که سود آنھا مستقيماً 

 آن ۀارات امپرياليستی، که يکی از نتايج بالواسطه برای سودبری انحصي روی واردات بۀسياست افسار گسيخت. رفت

و ھزاران ھزار شغل مرتبط با اين توليدات بود، صد ھا ھزار تن از کارگران و ) وابسته(نابودی توليدات داخلی

در اين ميان .  کار ايران را ھر چه وسيعتر کردۀکشاورزان ايران را به خاک سياه نشاند و صفوف ارتش عظيم ذخير

 فعال در توليد اين محصوالت و نيشکر و نابودی ھستی ھزاران کارگر و کشاورزدريجی صنايع چای و نابودی ت

واردات عنان اين سياست . مشتقات و کارخانه ھای جنبی اين محصوالت و وضعيت بحرانی آنھا اظھر من الشمس است

 ايران را ۀ ميلياردرھای گردن کلفت وابست و در کنارشان عده ای ازگسيخته، در حالی که جيب کمپانی ھای امپرياليستھا

   .خانه خراب کردن ميليونھا تن از محرومان انجاميده استھر چه بيشتر پر کرده به 

که تحت عنوان (تسريع و پيشبرد پروژه ھای ستراتژيک بانک جھانی و صندوق بين المللی پول، مثل حذف سوبسيد ھا 

که اسم ( و تسريع امر خصوصی سازی اقتصاد در بازار ايران ) صورت گرفت" بزرگترين جراحی اقتصادی ايران"

جامعه، بازار و منابع  رمز رفع ھر گونه مانع در جھت دست اندازی مطلق سرمايه ھای امپرياليستی بر تمام شئون

خاتمی  احمدی نژاد شديدتر از دولتھای ضد خلقی پيشين، از دولت رفسنجانی گرفته تا ۀدر دور) طبيعی ايران می باشد

ھدفمند "اکارانه يدولت احمدی نژاد با حذف سوبسيدھا که ر.  در آمدءات جمھوری اسالمی با سرعت به اجرايدر ح

ونھا تن از رنجبران را يليمتھا دامن زد و در نتيجه ميش سرسام آور قيعی به افزايطور طبه ده شد بينام" ارانه ھايکردن 

با توجه به پيشبرد اين سياستھای اقتصادی و در کنار آن به خاک و خون . شتر کشاندي فقر و فالکت ھر چه بۀبه ورط

نشاندن ھر گونه اعتراض و مبارزه در جامعه، احمدی نژاد به ھمان نسبت که به آماج نفرت ميليونھا تن از کارگران و 

رتگر بين المللی نظير خلقھای تحت ستم ما تبديل شد، به ھمان اندازه از سوی نھاد ھای امپرياليستی استثمارگر و غا

مورد تقدير رسمی  سال ٨بی شائبه اش در اين " خدمات"بانک جھانی و صندوق بين المللی پول در چند نوبت به خاطر 
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دمات رژيم جمھوری اسالمی در دوره احمدی نژاد به اين نھادھای امپرياليستی به حدی بود که سياستھای خ. قرار گرفت

برای پيشبرد سياستھای بانک جھانی و صندوق بين المللی " ئیالگو" دوره او به مثابه اقتصادی ضد خلقی اجرا شده در

  .       ن نھاد ھائی قرار گرفتيکيد چنأمورد ت" کشورھای نفتی"در ساير 

رغم سران جمھوری اسالمی را نيز در پی داشت و آنھا به " دئيأت"عملکردھای دولت احمدی نژاد ھمچنين رضايت و 

ترين دولتھا نام می برند، که اين " خدمت گزار" يکی از ۀ اين روزھا از دولت احمدی نژاد به مثابتمامی اختالفاتشان

 او که منجر به پر شدن جيب ھای آنان ھم گرديده، ۀامر البته تنھا به طرح ھای اقتصادی ضد مردمی انجام شده در دور

  اين دولت در حق توده ھای مردم نيز می باشد که موجب ۀ جنايت کارانباز نمی گردد، بلکه اين ستايش شامل اعمال

 پيشبرد پروژه ھای اقتصادی ظالمانه که ھمواره با طبيعتاً .  حاکم بر جامعه گشته استۀتداوم سيستم سرمايه داری وابست

 خشن می باشد که مقاومت و مبارزه و شورش تھی دستان عجين بوده نيازمند به کارگيری يک چماق سرکوب عريان و

 ناپذير از برنامه ھای اقتصادی ئی جزء جداۀ خويش با دست و دلبازی تمام از آن به مثابۀ سال٨ ۀاحمدی نژاد در کارنام

ن سياسی در ا منتھی به مرگ مخالفۀدوران زمامداری احمدی نزاد ياد آور موج وسيع اعدامھا و شکنج. خود استفاده کرد

 ۀھريزک ھا و جنايات وصف ناپذير جاری در آنھا، يادآور  سرکوب بی وقفه و وحشيانسياھچالھای رژيم، يادآور ک

، مبارزات ئی کارگران، يادآور در ھم کوبيدن جنبش دانشجوۀاعتراضات و اعتصابات کارگری به خاطر حقوق اولي

ی و ھنری و فرھنگی و  اجتماعۀ می باشد که در عرصئیزنان و دست اندازی قھر آميز قدرت دولتی به تمامی فعاليتھا

   .حتی به صورت کنترل شده و در چارچوب خود نظام حاکم در جريان بوده اند... 

 جمھوری اسالمی در دوران احمدی نژاد تبلور بارز پاسخ اين ئی بين المللی نيز سياستھای واقعی و نه ادعاۀدر عرص

مفريبانه که ويژگی اصلی آن افزودن بر حجم اين سياست عوا. رژيم به نيازھای قدرت ھای امپرياليستی بوده است

لی جمھوری اسالمی از يکسو و در ھمان حال تن دادن به ھر گونه رذالت يشعارھای پوچ ضد امپرياليستی و ضد اسرائ

س آنھا أاز طريق توسل به بند و بست و کاربرد ديپلماسی مخفی می باشد باعث شده که قدرتھای امپرياليستی و در ر

و بحران سازی ھای اين رژيم در خليج فارس و در سطح "  اتمیۀجمھوری اسالمی و پروند"وسل به چماق  با تامريکا

 به چماق ءر از بابت فروش سالح به دولتھای مرتجع منطقه سود برند و با اتکاالمنطقه، فرصت يابند ميلياردھا د

يش در تمام زمينه ھا و مشروعيت بخشيدن جمھوری اسالمی ، آن را به توجيھی برای گسترش ميليتاريزم ضد خلقی خو

 احمدی نژاد ۀ آتش بياری در اين زمينه، دورۀھمچنين در نتيج.  شان در منطقه تبديل سازندۀبه سياستھای جنگ طلبان

دوره ای ست که با گسترش تحريمھا و تشديد شبح جنگ و احتمال حمله به ايران، ناامنی و عدم آسايش ھر چه بيشتر 

  . د را بر زندگی مردم ايران انداخت سياه خوۀساي

جعلی و رد تحليل طبقاتی، " ۀروانشناسان"ند تا با استناد به تحليلھای  اخالف کوشش فريبکاران و مرتجعينی که در تالش

وی جا بزنند، يک " لمپنيزم"و " بيسوادی"تمامی اقدامات احمدی نژاد را ناشی از خصوصيات فردی و از جمله 

 ء سال زمامداری احمدی نژاد جنايتکار نشان می دھد که تمامی اقدامات و سياستھای اجرا٨واقعيات جمعبندی عينی از 

 مسلط بر ۀشده در زمان وی، در چارچوب پيشبرد سياست ھای کل رژيم جمھوری اسالمی و در جھت تأمين منافع طبق

به ھمين دليل احمدی نژاد ھر بار در .  استاقتصاد ايران يعنی بورژوازی وابسته به امپرياليسم و قدرتھای جھانی بوده

 آنھا برای در ھم شکستن دولت و کل رژيم جمھوری ۀ مردم ما و مبارزات دليرانۀمواجھه با خشم و نفرت فزايند

شته با حمايت کامل دستگاه ذ حاکم  برخوردار گشته و  در طی ھشت سال گۀاسالمی، از حمايت کامل امپرياليستھا و طبق

 اعمال جنايات وحشيانه و ريختن خون پاک مردم ما موفق به مھار و عقب نشاندن ھر چند موقتی جنبش سرکوب و  با

  .توده ھا شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 خشم توده ھا عليه کليت ماشين دولتی و نظام ۀ سال کار دولت احمدی نژاد و در شرايط اوج يابی دوبار٨اکنون در پايان 

 اين مھره با انتخاب جديد خود يعنی روحانی را ئیجاه ت تا جاب جمھوری اسالمی کوشيده اسۀحاکم،  رژيم بحران زد

ت رھبری، ياحمدی نژاد که زمانی به ھمت بوقھای تبليغاتی نظام و رضا. آغاز يک دوران جديد برای مردم ما جا بزند

مام تاريخ ناميده می شد، اکنون با ورشکستگی تمام و با ات"  سومۀ ھزارۀمعجز"به پاس جنايات و خدماتش به نظام، 

در شرايط شدت يابی تضادھای درونی رژيم، در شرايطی که ھمين رھبر با حذف . مصرفش در حال ترک قدرت است

تودھنی محکمی به احمدی نژاد زد، خود وی ) نديد مورد حمايت ویامشاور احمدی نژاد و ک(،ئیکانديداتوری مشا

 جمھوری اسالمی مشغول گمانه زنی و شرط بندی بر امروز در شرايطی قرار گرفته است که حتی برخی ھا در ھمين

سال " رقبای انتخاباتی "و يا حصر وی ھمچون " اوين" س جمھور در حال ترک قدرت به ئيسر احتمال و زمان انتقال ر

  !    اش می باشند٨٨

 ايران، ۀ وابست احمدی نژاد به نھادھای غارتگر امپرياليستی و به بورژوازیۀبدون شک بررسی تمامی خدمات بی شائب

اما عروج و افول اين .  سال گذشته در اين نوشته نمی گنجد٨و در ھمان حال جنايات وی عليه مردم ما در طول 

ی را ديد خلقی کل نظام و مناسبات ارتجاعيبستری ست که می توان در آن به روشنی ماھيت ضد "  سومۀ ھزارۀمعجز"

.  قھر و سرکوب عريان بر جان و مال مردم ما حاکم می کندۀ به قوءکه چنين عناصر حقير و جنايتکاری را با اتکا

 استثمارگر حاکم را به ۀ سال کوشيد تا منافع طبقاتی ضد خلقی طبق٨احمدی نژاد به مانند تمامی اسالف خويش در طول 

  با حمايت ھمه اکنون او. قيمت کشتار و سرکوب و نابودی توده ھا متحقق کند و نظام جمھوری اسالمی را دوام بخشد

 تمامی جناحھای ضد خلقی جمھوری اسالمی و قدرتھای امپرياليستی که برای گرم کردن تنور نمايشات انتخاباتی ۀجانب

  . اخير ھورا کشيدند، اين وظيفه را به يکی ديکر از خادمين نظام يعنی روحانی تحويل می دھد

دليل آن که از درون ھمين ه وی ب. س جمھور سابق نيستئي ر۶ جدا بافته ای از ۀس جمھور جديد به ھيچ وجه تافتئير

نظام سراسر گنديده و نکبت بار و برای حفظ و بقای آن بيرون آمده قادر نخواھد بود که کوچکترين گرھی را از 

در حقيقت او با تصدی حساس ترين مناصب .  ما حل کندۀمشکالت عظيم اقتصادی سياسی و فرھنگی جاری در جامع

در واليت فقيه بوده و " ذوب شدگان"از ....  شورای عالی امنيت ملی، مجمع تشخيص مصلحت نظام و حکومتی در

درست به ھمين دليل است که به رغم وعده .  او پيشبرد سياستھای نظام و مقابله با جنبش اعتراضی توده ھاستۀوظيف

 ما، روحانی و مزدوران دور ۀو به جان آمدحل مشکالت مردم ستمديده " کليد"ھای پوچ اوليه مبنی بر در دست داشتن 

 ٢"حداقل به ) پيش از آمدن احمدی نژاد (٨۴و برش از ھم اکنون تصريح کرده اند که برای برگرداندن اوضاع به سال 

 ۀ عيسی کالنتری با روزنامۀمصاحب! (نياز دارند و مردم محروم نبايد انتظار و چشمداشتی از او داشته باشند" سال وقت

  ") نقانو"

ی رات گاھيي سال حکومت جمھوری اسالمی و تغ٣٣در نتيجه توده ھای تحت ستم ما بر اساس تمامی تجربيات ناشی از 

ايجاد شده نبايد به ھيچ وجه دلشان را به وعده و "  ھائیباال" حاکم در ميان ۀبزرگی که در آرايش نيروھای طبقھم 

تمامی واقعيات . اح ھای ضد خلقی بورژوازی حاکم خوش کنند ھيچ يک از جنوعيدھای امثال روحانی ھا و اصوالً 

 حاکم ، که در ۀ ما فرياد می زنند که کليد حل مشکالت توده ھای تحت ستم ما نه در دست عناصر طبقۀ تحت سلطۀجامع

دست ه ی ست که ب اجتماعي تمامی اين مشکالت انقالبۀکليد حل پايدار و قاطعان. اختيار خود توده ھای تحت ستم ماست

توده ھا و با ھدف نابودی کليت اين دستگاه ظلم و سرکوب با تمام عناصر رنگارنگش به طور سازمان يافته دير يا زود 

  . بر پا خواھد شد

  ١٣٩٢ ]سرطان[تير ماه

 


