علل تضادها و اختالفات درونی رژیم
تضاااااکش

ن مقکمکت
هکی شر ِ

مک

ج نکح هکی حکومتی ،قدمت شیرینه شارش ،عنکصاااار

ش رههکی متفک ت ،رقیبکن خوش را ،به غکرتگری اموال عمومی
چهرۀ جنکح خوش را ،از اذهکن عمومی پکک
حمله ،به بنیکنهکی اسکسی نظکم،
زحمت

زندگی میلیون هک کرگر

فسااااکش مک ی  -اشاری متهم می نند ،تک مکهیت

منزه جلوه شهند .ا بته ،شااار

همچنین ،شر توضیح،

تعلق

 ،نیساااات چرا ه دهکی ر ش به اختالفکت ر شاااان،

بنکبه گفتۀ "رهبر" ،همۀشکن از یک "خکنواشه"

اب ستگیای ست ه نبکید

گ سترشهای یکفته بوش)،
ق ضکئیه ،پیرامون شزشیهک
ه "افشااکگری"

"بگم

رشن اموال

حسااااکک

موافقِ قکنون

سوار بر قطکر احد ،به مقصدند .شر بستر چنین
اشاری ( ه قبل از مرگ رف سنجکنی ابعکش

اعتدال" ر حکنی ،بک شیگر قوای نظکم همچون قوۀ

شیدن اموال عمومی جکمعه را ،جدی گرفت

بگم"هک ،به ساایکس اتِ ر تین قوات

اینمیکن ،یکی خواهکن ر
" شفکف سکزی" ،خرج

نمیبکی ست ،ر

شر هم ریختۀ

متعکقبک حوزه هکی

جنکحهکی متفک ت رژیم ،مدافع

رشن ف سکش مک ی

سر ش تِ "تدبیر
یک نعره شیدنهکی
ِ
بکال

اار ابساااته به سااارمکیه ،شر
ر ش عنکصا ِ

شر چرائی علل اصلی ا ضکعِ نکهنجکر

یقهشرانی به یکشیگر هم ،تعیین شده ا ست .چرا ه همۀ عنک صر
اسکسی نظکماند

جنکح هکی رژیم ،شر

آنرا مکیهشار شان ست .مدتهکسات

عنکصاار حکومتی  -ش تی تبدیل گشااته اساات

تکک هکی قوه قضااااکئیه اساااات،

شر

شیگری ،مدافع توضاااایح،

شخلهکی قوۀ مجریه میبک شد!! یکی شیگری را متهم به "فرافکنی

بی تدبیری" می ند

آن یکی ،آنرا به پکی بکزیهکی پیشک انتخکبکتی مینویسد.
شر هر صورت

جدا از،

رحِ جنبههکیی از حقکیق ،توسط عنکصر

ن غکرت
جنکحهکی رقیب حکومتی  -ش تی ،پیرامو ِ

اموال عمومی ،آنچه شر رأی اختالفکت سااارشمداران رژیم پیداسااات ،آن اسااات ه نظکم جمهوری اساااالمی ،شر
بغرنجی قرار گرف ته اسااااات ،ه تجلی آنرا میتوان ،شر ج نگ

موقع یتِ بحرانی

مشااکهده نموش جنگ

جد ی ه بر ساار سااهمخواهی بی

عمر نظکم جمهوری ا سالمی
ف همۀ عنکصااار
هد ِ

همچنین شر اشارۀ بهتر

والنیتر نموشن

آنهم به عنوان نظکم مدافع سرمکیههکی بینا مللی ست .آ شککر شده ا ست ه

جنکحهکی متفک ت رژیم ،بقکی نظکم اسااات ،مقصاااو ِش همه ،مشااار عیت بخشااایدن به قکنون

ا سک سی جمهوری ا سالمی،

بر سمیت شنکختن نکبرابریهک

بر همۀ اینهک آشااککر شااده اساات ه ،شرگیریهک،
بهمعنکی تعلق

از این،

جدل هکی شر نی آن بهعی نه

ابسااتگی آنکن ،به منفعت

یک بکال

بیعدا تیهکی حک م بر جکمعه میبک شد عال ه

پکئین شاایدن فتیلۀ اختالفکت از جکنبِ رفین نظکم،

به افککر پکئینیهک نیساات چرا ه نظکم جمهوری اسااالمی ،بمکنند

همۀ نظکمهکی سرمکیهشاری ،غرق شر بحران اقتصکشی  -سیکسیست.
به عبکرتی شیگر ،شهههکسااات ه جهکن ،شر ضاااعیت بسااایکر شهشاااتنک ی قرار گرفته اسااات شهههکسااات ه
زندگی کرگران
چشااماندازیهکی
ِ
مسااو

زحمت شااکن ،شر اثر ساایکسااتهکی ریکضاات شاای ساارمکیهشاران بینا مللی،

تکریک شااده اساات ،شر این مکبین ،میلیونهک انسااکن شرشمند ،شر اعتراض به ساایکسااتهکی جنگ لبکنه

سااار وکگرانۀ نظکم ،به خیکبکنهک سااارازیر شااادهاند
خبکیکنهکی جهکن ،به صحنۀ مخک فتهک ،خیزشهک

خواهکن حقوق پکیمکل شااادۀشاااکن میبکشاااند .شر حقیقت
نبر ِش قربکنیکن نظکمهکی امپریک یسی تبدیل گشته است ،ترس

ح شت سرمکیهشاران جهکنی ،از راشیکک یزه شدن اعترا ضکت کرگری  -توشهای ست ،بیهوشه نی ست ه به انحکی
گونکگون می وشااااند ،تک علل هزاران مصااااکئب اجتمکعی ،بی خکنمکنی
ساایکسااتهکی نکصااحیح
نظکم استثمکرگر

نداری میلیون هک انسااااکن محر م را به

یک شر "بی تدبیر"ی ،جنکحهکی رقیب نساابت شهند،

چپک لگر  -را تطهیر نمکیند.

چهرۀ ریه نظکم -

آنهم بعنوان

نظکم جمهوری اسالمی بنکحق است ،همه
این چند شهه،

هک

علیرغم تن

از جمله خکمنهای ،ر حکنی ،خکتمی ،الیتی ،الریجکنیهک

اختالفکت بیمکیه

صوری ،شر خکنهخرابی زندگی کرگران

چ پک ل اموال عمومی جکم عه ،مترین اختالفی بک هم نداشاااا ته

غیره ،شر

زحمت شکن

شر

ندار ند ،شر اینم یکن هیچ ش رهای از ح یکت

زمکمشاری جنکحهکی متفک ت رژیم ابساااتۀ جمهوری اساااالمی را نمیتوان یکفت ،ه مرشم از شساااتِ ،شزشیهک
فسااااکش اشاری  -مک ی بکالئی هک ،شر امکن بوشه بکشااااند هیچ ش رهای از حکومتشاری جنکح هکی متفک ت نظکم را
جوانکن،

نمیتوان یکفت ،ه زنکن ،مرشان

گو شت شکن مس نکرشه بک شند .ا ّمک

مع سر وک

محد شیتهکی سیک سی

به بندهک را ،بک پو ست

بگیر

شر عوض ،بکرهک

سر "آفتکبه" شزشان را به شار شیده -
بکرهک ،شیدهاند ه
ِ

می شند  ،-تک سرِ شزشهکی الن محفوظ بمکند بکرهک

ش تهکی

رنگکرنگ شکن ،به مجکزات
اصاالی آن بیافزایند.

بکرهک ،شیدهاند ه چگونه سران حکومتهک

به اعدام م صرف نندگکن مواش مخدر میپرشازند تک بر سرمکیههکی ارش

بعک مشااکهدۀ چنین تصااویر

غکرت اموال عمومی شریکاند

زحمت شکن ،هم سو

تر فضاکی سایکسای جکمعه موافقاند .فساکش ،غکرت

همنظراند،

سار وک ،از زمره

جنکحهکی متفک ت نظکم جمهوری اسالمی را تشکیل میشهد ،جکمعۀ ایران ،شر این

چند شهه شااکهد بوشه اساات ه ،چگونه پول میلیونهک بشااکۀ نفت
عن صر،

عمومیساات ،بر همین اسااکس ،همه شر

همه شر سر وک اعترا ضکت بحق کرگران

همه ،شر به اساکرت شاکندن هر چه بی
سیکستهکی پکیهای عنکصر

ا ضااکعی جهکنی

توزیع نندگکن

گکز

شیگر منکبع مملکتی ،به جیب این

آن

یک جنکحِ حکومتی  -ش تی سرازیر شده ا ست شکهد بوشه ا ست ه ،چگونه ش تهکی رنگکرنگِ رژیم ،شر

این چند شهه،

آنهم به بهکنههکی گونکگون ،به شاااات

شااااتکر کرگران ،زحمت شااااکن ،جوانکن

ستمشیدۀ ایران پرشاختهاند شکهد بوشه است ه ،چگونه شر این چند شهه ،هزاران مونیست ،مبکرز
حشاایکنهترین شااکل ممکنه به مساالگ مرگ شااکندهاند

خلقهکی
مخک ف را به

چگونه ،شر شر ن زندانهک ،حمکم خون براه انداختهاند

شااااکهد بوشه اساااات ه ،چگونه شر این چند شهه ،میلیونهک وشک از فر نداری ا دینشااااکن به نیر ی کر تبدیل
گرشیدهاند ،شکهده بوشهاند ه ف سکش ،شر اثر زیکشهخواهیهکی جنکحهکی متفک ت رژیم ،شر شر ن ایران نهکشینه شده
ا ست ،تک جکئی ه اخیرا «محمد جعفر منتظری» گفته ا ست " ...برخی از ق ضکت پس از چند قت به عر صه ف سکش
شیده میشوند".
آری ،سران حکومت

قوات متفک ت نظکم شر ایران ،از چنین خک صیتی برخورشاراند

بیش یل هم نی ست ه ق ضک ت

عکشالنه شر ایران ،مترین جکیگکهی ندارش .میلیکرشهک تومکن ساارمکیۀ مملکت ،شر اثر بند

بسااتهکی سااران قوا ،به

جیب این

آن ساارازیر میشااوش ،بنکبه گفتۀ عراقی ،معک ن زیر نفت" ،ر زانه  ۶۰میلیون متر مکعب گکز شر ایران گم

می شوش"

اموال عمومی نکپدید

ش ل نفتی  87میلیون شالری"

آنهم شر شاالنهکی به ا صطالح حکمیکن "م ستع ضفین"

میگرشش ،سااای پکساااگگو نیسااات .به ور یقین چنین ا ضاااکعی نمکیکنگر این اقعیکت اسااات ه ،بنیۀ این نظکم ،بر
بیعدا تیهک ،بر غکرت اموال عمومی،
"رهبر"

شیگر شار

شستههکی نظکم ،از زیر ذرهبین

سااارمکیۀ الریجکنیهک ،ر حکنیهک
کنکل

بر سر وکِ عدا ت پکی ریخته شده ا ست ،بیجهت نی ست ه سرمکیۀ

شیگر قوم

از حسکک

تککهکی ش تی بد ر است بیجهت نیست ه

خویشاااکن حکومتییکن ،قکبل شااامکرش نیسااات

ار قوۀ
از مساایرهکی به اصااطالح قکنونی نظکم ،بر ساارمکیههکی نجومی خوش میافزایند .بیهوشه ر حکنی ،سا ِ

مجریه ،شاش

قکل براه میاندازش،

یک الریجکنی ،سرِ قوۀ مقننه ،از "بگم

بگم"هک

ساااخن میگوید .چرا ه پر ندۀ شزشیهکی همۀ عنکصااار نظکم ،بسااایکر قطور
جنکحهکی متفک ت رژیم ،سااار
یکشیگر میربکیند،
سکزند.

همچنکن شارند از

ته یک ربکساند،

از انحرافکت اشاری  -مک ی ش ت

سااانگین اسااات

همۀ عنکصااار

همه شر بکال شااایدن اموال عمومی شارند ،گوی ساااقبت را از

همه بر آنند ،تک بک جکبهجکئی اصاااال بک فرع ،مساااایر بک ندۀ جکمعه

افککر عمومی را منحرف

خالصااااه مشااااکهدۀ چنین ر ند

غکرتِ منکبع

اموال عمومی جکمعه ،شر زیر ساااالطۀ نظکمهکی امپریک یسااااتی

رژیمهکی ابساااتهای همچون رژیم جمهوری اساااالمی ،امری معمو ی
نظکمهک شر اسااتثمکر کرگران

زحمت شااکن،

بینا مللی بهمراه نظکمهکی خشاان

بیعیسااات .شر حقیقت خکصااایت این

شر بکال شاایدن ثر تِ بیانتهکی جوامع بشااریساات .قدرتمداران

هکری همچون نظکم جمهوری اسااالمی ،شارند ساایکساات جنگی

ساار وک

ن مزمن نجکت شهند به زندگی
مطک بکت پکیهای توشههکی شربند را ،پی میگیرند تک جهکن ساااارمکیهشاری را ،از بحرا ِ
بخور نمیر کرگران

زحمت شااااکن تعرض می نند تک بر زندگی نکبت بکر خوش ،رنگ

جنکحهکی مخک ف حکومتی  -ش تی را ،مورش " عن
را ،مقبول جلوه شهند .بر این اسااکس

نفرین" قرار میشهند ،تک ساایکسااتهکی جنکیتبکر لیت نظکم

بنکبه چنین اش ههکی ر شاانی ،هیچیک از عنکصاار

جمهوری ا سالمی ،تفک تی بک یکشیگر ندا شته
حکمی کرگران

جالی بی

بکید بزیر شیده شوند،

رژیم

همچنین شکهد به یغمک برشن ثر ت

جنکحهکی متفک ت رژیم

نظکمی ،بر سر کر آید ه حکفظ

زحمت شاااکن بکشاااد .بد ن مترین ترشیدی جوامع انساااکنی ،تنهک

نظکمیست ،ه شکهد فسکش اشاری  -مک ی،

تری بخشااااند

تنهک ،شر زیر ساااکیۀ چنین

اموال عمومی جکمعه نخواهد

بوش.
شباهنگ راد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مندرج در نشریهی پیام سیاهکل ،ارگان سازمان  19بهمن ،شمارهی  ،35دیماه 1395

بازگشت

