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  شباھنگ راد

 ٢٠١٣ نومبر ٢۴

 !و ضمانت اعتدال در جامعه" اعتدال"دولت 
  

دولت روحانی از ۀ چند وقتکرد  بر سر کار آمد و اگر به برنامه، و به عمل" تدبير و اميد"ست که دولت  چند ماھی

وقت و به  ندازيم، آنديگر نگاھی بي  و جوانان از سویھا انسان دردمند چنين به زندگی و معيشت ميليون سو، و ھم يک

  .باشد  ايران میۀ کدام طبقه در درون جامع ، زبان گويا و مدافع"اعتدال"راحتی، در خواھيم يافت که دولت 

باشد، ست که بر اين عقيده ن کمتر کسیرياست جمھوری ايران مشخص است و پروسه و ورود روحانی به منصب 

ديده و با دستگيری و  ھا انسان رنج ش، بر فقر و استثمار ميليونھاي   پايهکه  روحانی از فيلتر نظامی رد و تأئيد شده است

معه به ميدان غارت اموال عمومی در اين چند دھه و از سر خير اين نظام، جا. ن ريخته شده استاو اعدام مخالف  شکنجه

ای از حيات سردمداران رژيم جمھوری  ديده تبديل گرديده است و لحظه ھای ستم و به ميادين ترس و رعب وحشت توده

ھای نظام را  در حقيقت سياست. بندھا نيست مردم و تشديد خفقاق و بگير و بخرابی زندگانی اسالمی، خالی از خانه

" مردمی"خاتمی و " اصالحات"رفسنجانی و " گی سازند"ھا، و از جمله از دولت   دولتۀھماند و  گونه نوشته اين

المللی و باال کشيدن  داران بين  سرمايه ای جز، تأمين منافع روحانی، وظيفه" تدبير و اميد"نژاد گرفته، تا دولت  احمدی

  .دارند ن- نداشته - کشان بر عھده  ران و زحمترنج کارگ دست

که دولت  فکران درونی و بيرونی آن، مبنی بر اين روان و روشن نظام و دنبالهۀ رغم تبليغات مسموم کنند علیبه واقع و 

ۀ ريبی جامعه و دامنخمسير تاز کيد ورزيد که أموضوع ت ست، بايد بر اين ھای قبلی ای جدا بافته از دولت کنونی تافته

، قصد و "تدبير و اميد"دولت .  دارد،تر ھم  در ابعادی گستردهشده است، بلکهنه تنھا کاسته نی، ئ سرکوب و فقر توده

ھا در چنين مناسياتی فاقد  اش برقراری عدالت اجتماعی و اعتدال در درون جامعه نبوده و نيست؟ چرا که دولت خواسته

،  ھا عدالتی  بیاند و کار و بارشان، فقط و فقط گستردگی ر اوضاع به نفع مردمييمنظور تغ ظرفيت و پتانسيل الزمه به

  .باشد  و می-  بوده -  اجتماعی در درون جامعه -  سياسی يبتھای شغلی و افزودن بر صدھا مص ناامنی

ھای  اسالمی و دولتبا اين اوصاف و بنابه وجود ھزاران فاکتور روشن و مستدل، چنين انتظاری از نظام جمھوری 

تر در  به بيانی فراتر و روشن. ھای محروم است ھای توده مان، پوچ و در خالف آر- نی اھم با ھر عنو  و آن–رنگارنگش 

ن و نوشته شده است و کسان و يا ييھا، پيشاپيش تع  آن ظرفيت دولت ھای عناصر و به تبع ، خالقيتئیھا چنين نظام

ھای نظام را  عملی بھتر برنامهی ھا و اجرا تر سياست رت گردش روان بر سر کار گمارده خواھند شد که قدئیھا دولت

 جوانان و زنان از کشان، ديگر کمترين نرمشی در قبال مطالبات بديھی کارگران و زحمت طرف دارا، و از طرف از يک

  . دھندخرج ن خود به
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ً و نفساً، سرمايهۀ ، در خالف حکم فوق نيست و جامع"اعتدال"دولت ۀ ھای چند ماھ سر در آوردن و فعاليت  داری، ذاتا

روحانی ھم برای انجام چنين کاری اعالم آمادگی . باشد داشتن ميادين اعدام می طالب تداوم تحقير انسانيت و زنده نگه

  .ست چون و چرای نظام کنونی نموده و بدون کمترين ترديدی، مدافع و مجری بی

آمده است تا به " تدبير و اميد"ولت باشند که د اش بر اين ادعا بوده و می اگر چه وی و بعضاً ھواداران درونی و بيرونی

ھای استثمار و بردگی ُخرد شده  دنده ست کمرشان، زير چرخ ای ديده که چند دھه ھا انسان رنج معيشيت و به نداری ميليون

فکران درونی و بيرونی وابسته به سرمايه، بر اين باور بوده و ھستند که دولت  اگر چه روشن!! است، پاسخ گويد

، "گیيگان"، "دلیيک"ھا،  جای آن ھا را بر گرداند و به  است تا فضای سرکوب، ترس و وحشت و اعدامروحانی آمده

خود ساخته است ۀ اّما و در عوض روحانی، ھمان راھی را پيش!! گزين نمايدرا جاي" آرامش"و " دمکراسی"، "آزادی"

  .ھا در پی آن بودند که مابقی دولت

  ، مابه ازای عملی آن- ھم در کوتاه مدت   و آن-ايران ۀ بود که جامع" اعتدال"راری ھا شعار روحانی حول برق آری، اين

ھا، در  پا گير در درون دانشگاهو ھا و قوانين دست  مزد ناچيز کارگران، در تداوم سياست را، در عدم پرداخت دست

  .  کند عينه مشاھده می تر به دی گستردهھم در ابعا ن و آنامخالفبندھا و باالخره در اعدام ترش اعتياد و در بگير و بگس

چون اعتدال و  باشد و پُر واضح است که طرح موضوعات و مقوالتی ھم می" تدبير و اميد" اين سيمای حقيقی دولت 

نظام سراسر خشن و عريان، فاقد ۀ ديده، در زير سلط ستمۀ ھا تود ی ميليونئ دمکراسی و محترم شمردن به حقوق پايه

توان، تصويری از برقراری عدالت در درون جامعه ارائه داد که نظامی بر سر کار  ست و زمانی می ملیھای ع پشتوانه

ديده دفاع نمايد؛ نظامی که اميد دھنده و نويدبخش زندگی بھتر کارگران و  ھای ستم ی تودهئ آيد، تا از حقوق پايه

تنھا در چنين . در درون جامعه ريخته شده باشدھای طبقاتی  ش، با رد عملی تفاوتچنين زير بناي کشان، و ھم زحمت

داران و  ، دستان سرمايهچون عدالت و دمکراسی و اعتدال، ضمانت اجرائی داشته و نظام  ھمئیھا ست که مقوله نظامی

ھا انسان  ست که ميليون باطنیۀ اين آن خواست. کشان قطع خواھد نمود ران را از جان و مال کارگران و زحمتخو منفعت

  .شان به دنبال آنند ھمراه فرزندان وم بهمحر
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