نوروز فرا رسيد و يک سال ديگر بر کارنامه سياه رژيم فزون گرديد
در تاريخ مردمان جھان يکسری آداب و رسوم ھا و مناسبت ھائی وجود دارد که ھيچ ارتباطی به حکومت ھای حاکم بر
سرنوشت آن مردمان نداشته چه بسا در گذر تاريخ ،حکومتھا ھمواره برای تھی کردن زمينه ھای اجتمائی چنين رويدادھائی
سعی کرده اند با اعمال زور و تحريف تاريخ اقدام به تغيير ماھيت و خواستگاه اينگونه مناسبت ھا کرده باشند .نوروز نيز
يکی از ھمين رويدادھای فرھنگي خلق ھای بخشی از جوامع آسيای است که مستثنی از تحريفات معمول تاريخی نبوده
است .قلم بدستان حکومتی در طول تاريخ ھر آنچه در توان داشتند بر تاريخ تاختند تا به نوروز و تحول طبيعت جايگاه
سلطانی و خدايی ببخشند و آن را محدود به آيين و فرھنگ و زبان خاصی کنند .اما نوروز و چرخ تحول طبيعت نه به
سياھی و زور و نه به جھل و خرافات سر خم نکرد و در کشاکش تاريخ نه گاري مزدا توان حمل آن را داشت و نه از عھده
ی شتر دين برآمد تا سالطين و خلفا بتوانند نوروز را موھبت خويش بر مردمان بنامند.
امسال در حالی به پيشواز نوروز و سال  ١٣٩١می رويم که شاھد تحوالت و خيزشھای گسترده آزادی خواھی و عدالت
طلبي توده ھای مردمی در جای جای دنيا بر عليه ديکتاتوری و نظام عريان سرمايه داری ھستيم و از طرفی ھمچنان رژيمی
را بر مسند قدرت می بينيم که  ٣٣سال است غير انسانی ترين شيوه ھا و مناسبات را بر جامعه ايران حاکم کرده است.
بحران فقر و گرسنگی ناشی از سياستھای ضد بشری رژيم اکثريت جامعه را فرا گرفته است و سفره ی خالی توده ھای
تھيدست نه در روز عيد بلکه در روزھا و فصول ديگر ھم نانی در خود نمی بيند .کارگران و اقشار زحمتکش جامعه از
ساده ترين امکانات معيشتی بيش از پيش محرومتر گريده اند .فقر و تھيدستي ناشی از موج بيکاری ،اخراجھا ،عدم دريافت
حقوق معوقه که گاھأ از مرز يکسال نيز گذشته است ،تورم افسار گسيخته ناشی اجرای طرح باصطالح ھدفمندی اقتصادی،
غارت و چپاول دست رنج کارگران و توده ھای تحت ستم و استثمار و بحران ساختاري نظام سرمايه داری کمر اکثريت
عظيم جامعه ،بخصوص اقشار کم درآمد را شکسته و از پايه ای ترين شرايط زيست انسانی محروم نموده است .سرکوب و
زندان و شکنجه و اعدام پاسخی بوده از طرف رژيم جھل اسالمی  -سرمايه داری به ھر زبان اعتراضی که به پايمال شدن
بنيادی ترين حقوق و مطالبات خويش برخواسته است .در  ٣٣سال گذشته رژيم عالوه بر سرکوب و کشتار زندانيان سياسی
ھمواره سعی کرده توأم با فشار اقتصادی سرکوب در جامعه را شدت ببخشد تا به زعم خود از طغيان توده ھای رنج و کار
جلوگيری نمايد و در سايه سرکوب و خفقان ،طرحھای سرمايه دارانه ضد انسانی را پياده نمايد .از تغيير قوانين کار تھی از
حقوق کارگران به نفع کارفرما گرفته تا اجرای اصل  ۴۴و شتاب بخشيدن به روند خصوصی سازی و در نھايت اجرای طرح
سوبسيدھا ھمگی بر مدار سرمايه و بر عليه کارگران و زحمتکشان و توده ھای تھی دست کماکان با شتاب گسترده روند
صعودی بخود گرفته است .فاصله طبقاتی روز بروز عميق تر و ادامه حيات بر بخش عظيمی از جامعه غير ممکن گرديده
است .با توجه به اينکه رژيم خط فقر را  ٩۵٠ھزار تومان برای ھر خانوار چھار نفره اعالم کرده ،حداقل حقوق کارگری
رابرای سال جديد  ٣٩٠ھزار تومان تعيين کرده است که بيش از نيمی از کارگران را در بر می گيرد در حالی که طيق آمار
بانک مرکزی و مرکز آمار رژيم مرز بيکاری از ٢٢ %و تورم از ٣٢ %گذشته است .طبق ھمين آمار نزديک به ۴٠
ميليون زير خط فقر بوده و صرفأ برای زنده ماندن با مرگ دست بگريبان ھستند .مسلمأ با احتساب تورم واقعی و آمار ١٠
ميليونی بيکاران و کارگران فصلی وضعيت بمراتب اسفناک تر از آمار ارئه شده توسط رژيم است.
پرواضح است جمھوری اسالمی بدون وابستگی و حمايت سرمايه ی جھانی و امپرياليست ھا ھرگز نمی توانست و نمی
تواند حتی برای يک روز به حيات ننگين خود ادامه دھد .اساس و ماھيت رژيمی که بقا آن بر توليد بحرانھای کاذب در
سطح منطقه و جھان و سرکوب در داخل استوار است بر ھيچ کسی پوشيده نيست مگر بر ذھنيت ھای متوھم و ناآگاه .اما
آنچه که امروز در سطح مديای جھانی گوش آدم و عالم را کر کرده است ناقوس حمله به ايران است توسط امپرياليسم
جھانی و صھيونيستھا و در سوی ديگر خود رژيم .برای پوشالی بودن اين تبليغات کافی است به تنش کاذب بين رژيم و
قدرت ھای جھانی که نزديکترين ھم پيمانان جمھوری اسالمی و اساسأ بوجود آورندگان آن می باشند از ھمان پای گيری
رژيم ،جنگ ھشت ساله ی ايران و عراق ،حمله امريکا و متحدانش به عراق و افغانستان و مسابقه دريافت تسليحات نظامی
که توسط دولت ھای منطقه راه افتاده است توجه کرد و برآيند اتفاقات فوق را مورد تحليل و ارزيابی قرار داد .با قاطعيت می
توان گفت نتيجه ی رويدادھای فوق نه تنھا منجر به ايحاد تضاد واقعی بين رژيم ،امپرياليستھا و صھيونيسم نگرديده بلکه
فرصتی بوده برای رژيم در مھار بحران درونی و سرکوب و استثمار بيشتر توده ھای رنج و کار و بريدن ھر گونه زبان
اعتراضی و در سوی ديگر به يغما بردن سرمايه ھای ملل منطقه توسط امپرياليستھا بسرکردگی امريکا و تثبيت موقعيت
رژيم اسرائيل و تقويت گروھای مرتجع و دول سرسپرده که ھمگی در يک راستا به ھدف جلوگيری از شورش کارگران و

توده ھای ستم ديده که تنھا خطريست برای نظامھای ديکتاتوری و امپرياليسم جھانی دليل اين ادعاست .نگاھی به خيزشھای
توده ھای تحت ستم و استثمار در کشورھای خاورميانه و شاخ افريقا و الترناتيو سازی ھای صورت گرفته توسط ياغيان
سرکش امپرياليسم و نقش مذوران بومی درس بزرگی است بر جنبش کارگری و کمونيست ھای انقالبی .مسلم است حتی اگر
به احتمال يک درصد چنين جنگی اتفاق بيافتد وظيفه ی کمونيستھا ھمراه با کارگران ،زحمتکشان ،زنان و جوانان آگاه و
انقالبی و توده ھای رنج و کار سازماندھی بر عليه ھر دو جبھه ارتجاع و امپرياليسم و تقويت چبھه انقالبی با آلترنايتو
سوسياليستی خواھد بود .وظيفه ای که نه فقط بر پايه تبليغات تصنعی جنگ ،بلکه ھدف اصلی ما در مبارزات روزمره می
باشد .در ھر حال دير نخواھد بود سرنگونی رژيم اھريمن و رھايی از يوغ استثمار سرمايه ،که بشارت بھار آزادی لبخند
ماندگار نوروز را سر دمد.
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