دولت "اعتدال" و ضمانت اعتدال در جامعه!
چند ماهیست که دولت "تدبیر و امید" بر سر کار آمده و اگر به برنامه ،و به عملکررد چنرد وه

رهی

دولرت روحرانی از

یکسو ،و همچنین به زندگی و معیشت میلیونها انسان دردمند و جوانان از سویدیگر نگاهی بیاندازیم ،آنوهرت و
به راح ی ،در خواهیم یافت که دولت "اع دال" ،زبان گویا و

مدافعی

کدام طبقه در درون

جامعهی

ایران میباشد.

پروسه و ورود روحانی به منصب ریاست جمهوری ایران مشخص است و کم ر کسیست که بر این عقیده نهباشرد،
روحانی از فیل ر نظامی رد و تأئید شده استکه پایهیهایاش ،برر فقرر و اسر امار میلیرونهرا انسران رنر دیرده و برا
دس گیری و شکنجه و اعدام مخالفین ریخ ه شده است .در این چند دهه و از سر خیر ایرن نظرام ،جامعره بره میردان
غارت اموال عمومی و به میادین ترس و رعب وحشت تودههای س مدیرده تبردیل گردیرده اسرت و ل ظرهای از حیرات
سردمداران رژیم جمهوری اسالمی ،خالی از خانهخرابی زنده گانی مردم و تشدید خفقاق و بگیر و به بنردها نیسرت.
در حقیقت سیاستهای نظام را اینگونه نوش هاند و

همهی

دولتها ،و از جمله از دولت "سازندهگی" رفسرنجانی و

"اصالحات" خاتمی و "مردمی" احمدینرااد گرف ره ،ترا دولرت "تردبیر و امیرد" روحرانی ،وظیفرهای جر  ،ترأمین
سرمایهداران بینالمللی و باال کشیدن دسترن
به واهع و علیرغم تبلیغات مسموم

کنندهی

منرافعی

کارگران و زحمتکشان بر عهده  -نهداش ه  -نهدارند.

نظام و دنبالهروان و روشنفکران درونری و بیرونری آن ،مبنری برر ایرنکره

دولت کنونی تاف های جدا باف ه از دولتهای هبلیست ،باید بر اینموضرو تاکیرد ورزیرد کره مسریر ت ریبری جامعره و
دامنهی

سرکوب و فقر تودهای ،نه تنها کاس ه نه شده است ،بلکه در ابعادی گس ردهتر هم ادامه دارد .دولت "تدبیر و

امید" ،هصد و خواس هاش برهراری عدالت اج ماعی و اع دال در درون جامعه نبوده و نیست؟ چرا که دولتها در چنین
مناسیاتی فاهد ظرفیت و پ انسیل الزمه بهمنظور تغییر اوضا به نفع مردماند و کار و بارشان ،فقط و فقط گس ردهگی
بریعرردال یهرا ،نرراامنیهرای شررغلی و افر ودن بررر صردها مصررائب سیاسری  -اج مرراعی در درون جامعره  -برروده  -و
میباشد.
با این اوصاف و بنابه وجود ه اران فاک ور روشن و مس دل ،چنرین ان ظراری از نظرام جمهروری اسرالمی و دولرتهرای
رنگارنگاش – و آنهم با هر عناوینی  ،-پوچ و در خالف آرمانهای تودههای م روم است .به بیانی فراتر و روشنتر در
چنین نظامهایی ،خالهیتهای عناصر و به

تبعی

آن ظرفیت دولتها ،پیشاپیش تعیین و نوش ه شده است و کسان و

یا دولتهایی بر سر کار گمارده خواهند شد که هدرت گردش روانتر سیاستها و اجرای عملی به ر برنامههای نظام
را از یکطرف دارا ،و از طرفدیگر کم رین نرمشی در هبال مطالبات بدیهی کرارگران و زحمرتکشران ،جوانران و زنران از
خود بهخرج نهدهند.
سر در آوردن و فعالیتهای چند

ماههی

دولت "اع دال" ،در خالف حکم فروق نیسرت و

جامعرهی

سررمایهداری ،ذاترا و

نفسا ،طالب تداوم ت قیر انسانیت و زنده نگهداش ن میادین اعدام میباشد .روحرانی هرم بررای انجرام چنرین کراری
اعالم آمادهگی نموده و بدون کم رین تردیدی ،مدافع و مجری بیچون و چرای نظام کنونیست.
اگر چه وی و بعضا هواداران درونی و بیرونیاش بر این ادعا بوده و میباشند که دولت "تدبیر و امید" آمده است تا به
معیشیت و به نداری میلیونها انسان رن دیده که چند دههایست کمرشان ،زیر چرخدندههرای اسر امار و برردهگری
ُ
خرد شده است ،پاسخ گوید!! اگر چه روشنفکران درونی و بیرونی وابس ه به سرمایه ،بر این باور بوده و هس ند که

دولت روحانی آمده است تا فضای سررکوب ،تررس و وحشرت و اعردامهرا را برر گردانرد و برهجرای آنهرا" ،یرکدلری"،
"یگانهگی"" ،آزادی"" ،دمکراسی" و "آرامش" را جایگ ین نماید!! ا ّما و در عوض روحانی ،همان راهی را

پیشهی

خود

ساخ ه است که مابقی دولتها در پی آن بودند.
آری ،اینها شعار روحانی حول برهراری "اع ردال" برود کره

جامعرهی

ایرران  -و آنهرم در کوتراه مردت  -دارد ،مابره ازای

عملی آنرا ،در عدم پرداخت دستم د ناچی کارگران ،در تداوم سیاست ها و هوانین دست پا گیر در درون دانشگاههرا،
در گس رش اع یاد و در بگیر و به بندها و باالخره در اعدام مخالفین و آنهم در ابعادی گسر ردهترر برهعینره مشراهده
میکند.
این سیمای حقیقی دولت " تدبیر و امید" میباشد و ُپر واضح است که طرح موضوعات و مقوالتی همچرون اع ردال و
دمکراسی و م

رم شمردن به حقوق پایهای میلیونهرا

ترودهی

سر مدیرده ،در زیرر

سرلطهی

نظرام سراسرر خشرن و

عریان ،فاهد پش وانههای عملیست و زمانی میتوان ،تصویری از برهراری عدالت در درون جامعه ارائه داد که نظامی
بر سر کار آید ،تا از حقوق پایهای تودههای س مدیده دفا نماید؛ نظامی که امید دهنرده و نویردبخش زنردهگری به رر
کارگران و زحمتکشان ،و همچنین زیر بنایاش ،با رد عملی تفاوت های طبقاتی در درون جامعه ریخ ره شرده باشرد.
تنها در چنین نظامیست که مقولههایی همچرون عردالت و دمکراسری و اع ردال ،ضرمانت اجرائری داشر ه و نظرام،
دس ان سرمایهداران و منفعتخواران را از جان و مال کرارگران و زحمرتکشران هطرع خواهرد نمرود .ایرن آن خواسر

هی

باطنیست که میلیونها انسان م روم بههمراه فرزندانشان به دنبال آنند.
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