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  ٢٠١٣ اگست ١١

 !دولت روحانی، دولِت اميِد نظام
  

شد که در تصورات جامعه شايد بر آن با.  رياست جمھوری خود را آغاز نموده استۀچھار سالۀ حسن روحانی دور

موضوع اصرار  اند و بر اين گونه کوک نموده زنگ تبليغات را اين.  يابدتغييرچه تاکنون بوده است،  آينده، اوضاع از آن

 يعنی –مانند آن يکی  تواند به چه باشد، نمی اند که ھر آن کيد داشتهأاند که اين يکی، با ديگری متفاوت است؛ ت داشته

ھا را به ذھن  اين.  با ھم دارندئیھا اند، اّما تفاوت و اگر چه ھر دو برخاسته از يک نظامفرق است .  باشد–نژاد  احمدی

تواند جايگاه نظری  ھاست که چپ، می سانی ھا، و يا ھم اند، و بدون شک از درک اين تفاوت مردم و جامعه تزريق نموده

  . خود را روشن نمايد و راه و سياست صحيح را به جامعه نشان دھد

موضوع کوبيدند که تحريم انتخابات رياست جمھوری اسالمی سال نود  ای بر اين ه و در ُکوران انتخابات بود که عدهالبت

به پای " زنده باد ايران"با شعار » فرخ نگھدار«چون  ای ھم معنای باز گذاشتن دست جناح تندروھاست؛ عده و دو، به

 ھر موضوعی، منوط به ورود آن است، و سر آخر تغييربيدند که ای ديگر بر اين نظر کو ھای رأی رفتند و عده صندوق

سراسر  گان را کوبيد و انتخابات نظام پس الزم است تا تحريم کنند!!! اند که انتخاب بد، به از بدتر است ای ديگر گفته عده

  .جھل و جنايت را، مشروعيت بخشيد

اندن ن به پای صندوق کشاين تحريم کنندگان و مدافعھا، در بيرون ھم جدلی ماب خالصه، جدا از جدل دروِن حکومتی

چون نظام جمھوری   ھمئیھا پنداريم و بر اين باور باشيم که آرای مردمی در پرتو نظاماگر ب. مردم، در گرفته بود

تواند کاری  ھای رأی ھم، نمی رفتن، به  پای صندوقه نثر باشد، پس تشويق مردم، بؤتواند کارساز و م اسالمی، می

اند و خير يکی برای  که، از يک قماش رغم اين پذيريم که دو جناح و علیوليت به حساب آيد؛ اگر بؤثيرگذار و با مستأ

تواند، کاری  گيری ھم نمی وقت دعوت مردم به خالی نگه داشتن ميادين رأی ست، آن مردم و جامعه، بيش از ديگری

که چه  ال اين استؤبه ھر حال و در اين ميان س. ھا باشد ونيستھای انقالب و کم برارزنده و منطبق با منافع و خواسته

کيد داشتند و اساساً به دنبال کدام منافع و خواسته أچپ، در زمان انتخابات ت" آفرينی نقش"کس و يا کسانی بر تحريم و بر 

ی در درون گير سياسي ات قابل چشمتغييرھای رأی، چه  ن کشاندن مردم به پای صندوقاباشند؟ از نظر مدافع بوده و می

آيا ! ھم در اين بُرھه از زمان دخالت نمايند؟  سرنوشت خود و آنتعيين مردم در دباي نظام صورت گرفته است، که می

که عناصر و به  ست، و يا اين  حکومتیۀ رويتغييرمعنای جھش و  ھم با شعاری ديگر، به آمدن آخوند و يا کسی و آن

  اند؟  به قبول و به سياست استحاله روی آورده مردمی، ن منافعااصطالح مدافع

 رويه را تغييرنه زنگ . ست ش بر سر جای خود باقیھاي ھا و سياست  با تمامی ارگانباشد، نظام چه پيدا بوده و می آن

رسميت شناختن حقوق ه منظور ب به اين دليل که فاقد پتانسيل الزمه به. کوبيده است و نه قصد چنين کاری را دارد
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ھم، ھموار   و سياست آن–باشد   و می–داران در حرکت بوده  حاکمه و سرمايهۀ چرخش اقتصاد به سمت طبق. ست میمرد

ۀ ھای حافظ بقای نظام امپرياليستی ھم، آماد ھا انسان محروم است؛ ارگان گانی ميليون تر زند تخريبی ھر چه بيشۀ کنند

ھا   اجتماعی، جدائی جنسيتۀدر عرص. اند کشان کارگران و زحمتھای ابتدائی  مقابله با ھرگونه اعتراضات و خواسته

نظام ۀ ھا قانون نوشته شده و چند دھ اين. چون گذشته، اجحاف شود  ھمدباي ست و به زنان می گيری چنان زنده و قابل پی ھم

ھا  گير آن و پیگمان ھر فرد و يا جناحی، در ھر مقام و منصب دولتی قرار گيرد، متصدی  ست و بی جمھوری اسالمی

  . ست ھا، بی معنی تصور و برداشتی جدا از اين. باشد می

ست که  تر نظام جمھوری اسالمی ھا، برای بقای عمر درازمدت  اينۀبرای متوھم نمودن جامعه و مردم، و مھمتر از ھم

ھم به  ھا و آن لی و ناممکنی آناند و از ابتداء و از آغاز کار ھم ، از غير عم ميدان آمده به" اعتدال و اميد"با شعارھای 

ميان  ھای رقيب، سخن به ھای عظيم در درون جامعه، و مانع تراشی جناح دليل بحران، و به دليل وجود نابرابری

ماند که توھمی از جانب عناصر ناگفته ن. را داشته باشندھا  که قصد ورود به ريشه و علل اصلی آن  بدون اين؛آورند می

ست يجدل دو طبقه ا. ھای امپرياليستی نيست ترين اقشار جامعه، نسبت به حاميان نظام  محروم  منافع آزاد انديش و مدافع

بيند و ديگری ھم، تضمين زندگی بھتر خود را در نابودی و در   يکی زندگی خود را در استثمار و چپاول ديگری میکه

منظور تداوم سرکوب و استثمار   بهدباي اند و می نمودهگونه تقسيم  دنيا را ناعادالنه و اين. جويد ميرندگی آن يکی می

بر تن ُگرگ لباس ميش کرد و با شعارھای تو خالی افکار عمومی را منحرف ساخت؛   ھم،کشان کارگران و زحمت

تر آن   صدمه و بی حيثيتی ھر چه بيش  ناکارآمدی فالن عنصر دولتی، آبروی کليت نظام را خريد و مانعۀ به بھاندباي می

داند، انتخاب و گردش سياست نظام جمھوری اسالمی، که نست   مردمی شد، و اّما و در مقابل کدام عنصر و تجمع مدافع

کفايتی اين مجری و آن مجری و اين جناح و يا آن جناح  نه با انتخاب اين دولت و يا آن دولِت گذری، نه با ناتوانی و بی

باشد؛ سياستی که چند دھه بر فضای جامعه چنگ  سالمی نھفته میحکومتی، بلکه در سياست کالن نظام جمھوری ا

سان ھا ان گانی ميليون شان ھم، کمترين تأثيری در بھبودی زند سای جمھور و دولت متبوعؤيک از ر انداخته است و ھيچ

  .خواھند داشتمحروم نداشته و ن

ست و  و تا بُن مسلح رژيم جمھوری اسالمیچنين نظام وابسته  ھای امپرياليستی و ھم اين خط و خطوط و نگرش نظام

چيزی جز به بازی گرفتن جامعه و نادانان  ھم  آن،اندازی انتخابات رياست جمھوری ھر از چند گاھی راهه ترديد ب بی

. ھا انسان محروم نيست ز خاموشی اعتراضات مردمی و استارت و تعرض دوباره به جان و مال ميليونجنيست؛ چيزی 

ھای رنگارنگ نظام، راه و  توان گواه گرفت و نشان داد که چگونه دولت ت رياست جمھوری اسالمی را میتاريخ انتخابا

ھا دشمن  دولتۀ توان نشان داد که چگونه ھم اند؟ می  بزرگان و استثمارگران نموده شان را منطبق بر منافع روش

ای نقش سوپاپ اطمينان  ته شده است و در ھر ُدورهشان از قبل نوش ھای ، و سياست–باشند   و می–ھای نسبی بوده  آزادی

ھا،  دارند؟ اينشان ن ۀ حق و پايمال شد ھای به کنند و ربطی به مردم و خواسته  می- کرده و –نظام امپرياليستی را بازی 

در به نژاد، جامعه قا پندارند، با آمدن روحانی و با رفتن احمدی ست که می ن مردمیاتصورات خام به اصطالح مدافع

توان از اين پس، شاھد زندگی  پندارند که می گونه می ھا خيال انديشی آنان است و اين تنفس بھتر از گذشته خواھد بود؛ اين

گی جامعه و زندگی بھتر  در خدمت به سازند" گی سازند"اگر دولت . بھتر مردم و رفع مشکالت اقتصادی جامعه بود

" اعتدال و اميد"ن و حقوق مردم را اصالح و تأمين نمود، بنابراين دولت ، قانو"طلب اصالح"مردم بود، اگر دولت 

بار کارگران و  تواند، در درون جامعه اعتدال برقرار نمايد و اميدی دوباره به زندگی سراسر مشقت روحانی ھم می

  !!کشان دھد زحمت

ھای  اند تا تسمه ھا را ساخته اند؛ اين شدهته نانسانيی ساخھا برای چنين کارھای مثبت و  که اساساً اين دولت پُر واضح است

بر سر . ھای اعتراضی را خفه و سرکوب نمايند اند تا حرکت تر به حرکت در آورند؛ زاده شده  جامعه را، روانھیسود د
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ن ميدا به" آرام"و " خندان. "ھای اعتراضی را با شعارھای فريبنده منحرف سازند گمارند تا جنبش کارشان گمارده و می

 –ھای حکومتی  درآمد ورود، به دم و دستگاه ھا پيش اين. فزايندھا انسان و خشونت جامعه بي ليونآيند تا بر نگرانی مي می

عنصر و يا جناح . اند اند و از فيلتر تنگ و باريک نظام عبور نموده آنان امتحان خود را پس دادهۀ چرا که ھم. ست دولتی

را داشت؟  توان تصوری خالف آن مگر می. ُخورد درد نظام نمیه ی، بغير انسانيچنين وظايف بدون باوری به انجام 

گذاران و مجريان نظام ناديده گرفت و بر اين پندار  عنوان يکی از خدمت روحانی را به" درخشان"توان سوابق  مگر می

گنديده را به نفع مردم سر و سامان ھا را برچيند؛ آمده است تا اقتصاد فرتوت و  واھی بود که اين يکی آمده است تا زندان

شناسد؟ در حقيقت انتخاب روحانی، انتخاب مردم نيست و انتخاب و اميد نظام رسميت به  زنان را ب خواه پوشش دلدھد و

ھای متفاوت جکومتی و  رسميت شناختن حقوق جناحه ست؛ چرا که به باور وی، اعتدال چيزی جز ب جمھوری اسالمی

ش به ناماليمات سياسی درون جامعه، چيزی جز رفع حصر و زندان و ميدان دادن ھر  نيست؛ نگاھداران وابسته سرمايه

ای از تعرض به جان و مال کارگران و  روحانی دشمن طبقاتی مردم است و لحظه. ھای خودی نيست تر جناح چه بيش

  . خواھد ماندکشان و جوانان و زنان باز ن حمتز

ھای قبلی نظام خواھد گذاشت و جامعه را به ھمان مسيری سوق  ، پای در جای پای دولت"اعتدال و اميد"بنابراين دولت 

اش  آتی رياست جمھوریۀ ھا وظايف روحانی در ُدوران چھار سال اين. ھای گذشته، مجری آن بودند خواھد داد که دولت

داری به نفع حاکمان و  اد سرمايهی مردم سر جنگ دارد؛ با چرخش اقتصئ ھای پايه رئيس جمھوری که با آزادی. باشد می

ھا و جامعه مخالف نيست؛ با استثمار و دربدری  زورگويان موافق است؛ با رفع و تبعيض جنسيت در درون دانشگاه

ن نظام جمھوری ا مخالفۀ به بند کشيدن و آزار و اذيت و شکنج خواھد داشت و مدافع نمحرومان کمترين مشکلی

  .  ست اسالمی
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