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شاخص فالكت، شاخص يك 
فاجعه انسانى

سهند حسینی

شــاخص فالکــت در ایــران بــر مبنــای آمارهــای رســمی خــود حاکمیــت، خط 
قرمزهــای ایجــاد یــک فاجعــه انســانی را نشــان مــی دهــد. آمارهــا شــاخص 
ــع  ــت جم ــاخص فالک ــد. ش ــی دهن ــان م ــد را نش ــاالی ۵۰ درص ــت ب فالک
ن دوره زمانــی اســت.  ریاضــی نــرخ تــورم موجــود بــا درصــد بیــکاری در هــ
برمبنــای گــزارش دیگــری کــه ایلنــا آنــرا منتــرش کــرده، بیــش از ۳۰ میلیــون 
نفــر در ایــران زیــر «خــط فقــر مطلــق» زندگــی مــی کننــد. بــه طــور واقعــی 
ایــن آمارهــا تنهــا گوشــه ایــی بســیار کوچــک از زندگــی فاجعــه بــار بخــش 
بزرگــی از مــردم را نشــان مــی دهنــد. گزارشــها، آمــار و جمع و تفریــق اعداد 
ــی توانــد زندگــی فالکتبــار و غیرقابــل تحملــی کــه نظــام بورژوایــی  قطعــا 
حاکــم بــه جامعــه ایــران تحمیــل کــرده را نشــان دهــد. زندگــی واقعــی و 
در جریــان میلیونهــا نفــر در ایــران زیــر حاکمیــت یــک رژیــم بورژوایــی بــه 
شــدت چپاولگــر، فاســد و ناکارآمــد، کــه در چهــار دهــه حاکمیتــش ارمغانــی 
جــز بیــکاری میلیونــی، تــورم افســار گســیخته، تخریــب محیــط زیســت و 
ــزی جــز دســت و  ــار نداشــته، چی ــه شــدت فالکتب ــی ب ــک زندگ ــل ی تحمی
پنجــه نــرم کــردن روزانــه بــا فقــر و فالکــت نیســت. در ایــن چهــار دهــه 
ــام جناحهــای حاکــم و رشیــک در قــدرت اتفاقــا تحمیــل  سیاســت مشــرتک 
یــت جامعــه بــوده اســت. بحران  و توجیــه زندگــی دون شــان انســان بــه اک
یــت جامعــه، وجــود فســاد  ــق اک ــق اقتصــادی، فالکــت و فقــر مطل عمی
ــه نتیجــه  ــت، همــه و هم ــود حاکمی ــار و پ ــه شــده در ت ــاول نهادین و چپ

مســتقیم سیاســتها و عملکــرد نظــام بــورژوا- اســالمی حاکــم اســت. 
ــودن آینــده توســعه و رونــق اقتصــادی  ــق اقتصــادی و کــور ب بحــران عمی
در چارچــوب نظــام کاپیتالیســتی موجــود پدیــده ایــی داده شــده و مســجل 
و غیــر قابــل انــکار اســت. بحــران سیاســی حاکمیــت و ناتوانــی در تامیــن 
ــوری  ــت کــه جمه ــری اس ــده دیگ ــه پدی ــاج جامع ــن مایحت ــی تری ابتدای
ــرار  ــه ق ــر جامع ــاختاری در براب ــت س ــن بس ــک ب ــا در ی ــالمی را عمیق اس
داده اســت. بــن بســت ســاختاری کــه علیرغــم وعــده و وعیدهــای چهــل 
ســاله، هیــچ یــک از جناحهــای رژیــم و شــخصیتهای آن توانایــی حــل آنــرا 
نداشــته انــد. بــرای جامعــه ایــی کــه گرســنگی، فقــر مطلــق و فالکت افســار 
گســیخته بــه آن تحمیــل شــده اســت، دیگــر وعــده هــای توخالــی هیــچ 
ــی شــود. مدتهــا اســت بــرای ایــن  امــام و خــدا و ولــی فقیهــی نــان شــب 
ــام مصیبتهــا، فالکــت و چپــاول موجــود  جامعــه روشــن شــده کــه مســئول 
ــا افســار و  ــه اتفاق ــه داری- اســالمی اســت ک در جامعــه، حاکمیــت رسمای

ــوران اســالمی اســت. فرمانــش در دســت امامــان و خدایــان و انــواع جان
ــه  ــف ب ــه هــای مختل ــه عناویــن و بهان ــن چهــار دهــه، ایــن نظــام ب در ای
ابتدایــی تریــن حقــوق انســان، بــه معیشــت و ســفره خالــی کارگــر، معلــم، 
ــاج  ــه قیمــت مایحت نحــال ک ــرده اســت. در ه ــته و ... تعــرض ک بازنشس
زندگــی را بــه صــورت نجومــی بــاال بــرده امــا در مقابــل چندرغــاز اضافــه 
دســتمزد را بــه کارگــر و تولیدکننــدگان ثــروت در ایــن جامعــه را  روا ندیــده 
ــن  ــت. در ای ــرده اس ــت دســتمزدها خــودداری ک و فراتــر از آن از پرداخ

جامعــه بــرای طبقــه کارگــر و قــرش کارکــن جامعــه ... صفحــه۳

سكته در اجالس طالبان ها در ايران
فواد عبداللهی

ــد از  ــكا بع ــه آمری ــورده  و قراضــه ای ك ــخه شكســت خ ــر اســاس نس ب
ــه قــدرت  ــان بــه معادل ــدن طالب خــروج خــود از افغانســتان و بازگردان
پیچیــده اســت، قــرار اســت تــا جهانیــان بپذیرنــد كــه مــردم افغانســتان 
ــرورده غــرب «راضی»انــد و اصــال  ــه ایــن بانــد جانــی و دســت پ ب
تفكیــك جنســیتی، قصــاص، غارنشــینی، اعــدام و بــرده فروشــی و قتــل 
ــران و  ــده در ذات مــردم افغانســتان و ای ــرداز و خوانن ــد و طنزپ من ه

ــه اســت.  كل مناطــق خاورمیان
ــان بعنــوان  آخریــن تالش هــا بــرای پذیرفتــه شــدن بانــد آدمكــش طالب

بخشــی از حاكمیــت سیاســی در افغانســتان، دیــروز در اجالســی بــا میزبانــی تهــران و بــا رشكــت 
ــه امضــای  ــه ای كــه ب ــب بیانی ــر اســاس تصوی وزرای خارجــه كشــورهای همســایه برگــزار شــد. ب
ــالمی طالبــان در كنــار ســایر  ــایه افغانســتان رســیده اســت بانــد اس همــه كشــورهای همس
دســتجات قومــی در ایــن كشــور بایــد بعنــوان یكــی از ســهامداران اصلــی «حاكمیــت سیاســی در 
افغانســتان» بــه رســمیت شــناخته شــود. آمریــكا و دول غربــی هــم هــر كــدام بــه نحــوی روی 
له تاكیــد دارنــد كــه «بــه رســمیت شــناخ طالبــان منــوط بــه رعایــت حقــوق بــرش  ایــن مســ
 ً ــه رعایــت حقــوق بــرش اگــر نشــان شارالتانیســم نباشــد، مســل ــان ب ــد زدن طالب اســت»! پیون
نشــان بالهــت  اســت. ۴۳ ســال پیــش همیــن جنایتــکاران از تــرس انقــالب ۵۷ و مــردم به پاخاســته 
علیــه اســتبداد شــاه، از خمینــی و الت  و اوباشــی کــه همراهــش کــرده بودنــد، تصویــر «مبــارزان 

ــد.  ــران را اســالمی كنن ــا انقــالب ای آزادیخــواه» می ســاختند ت
ــود  ــم ش ــی حاك ن رشایط ــد هــ ــوغ»، ظاهــرا در افغانســتان بای ــار از «نب ــع رسش ــن مواض در ای
كــه چهــل ســال پیــش در نشســت گوادلــوپ بــا پر-و-بــال دادن بــه جریــان آدمكــش اســالمی بــه 

رهــربی خمینــی بــه مــردم ایــران و بــه انقــالب ضــد ســلطنتی ۵۷ تحمیــل شــد. .. ص۳
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ــوه و  ــه ق ــور و رسان س ــس جمه ــای رئی ــزد آق ــا ن ــام معظــم رهــربی ت ــر مق ــروز در منظ ام
ــی هــا و ســپاه و لشــکر مفــت خــوران گــردن کلفــت  ــی هــا و اطالعات همــه لشــکر امنیت
ــان و داعــش هــای  ادهــای طالب اســالمی، مقــام «حــاج داوود» و الشــه گندیــده او و همــه 
ــران را، بایــد اگــر توانســت بــه فراموشــی ســپرد و فکــری بــه حــال بقــا امــروز نظــام کــرد!  ای
ــری  ــام گی ــاد و اشــکال انتق ــورد ابع ــد!   در م ــی دهن ــران اجــازه آن را  ــردم ای ــه م کاری ک
ت و میــدان هــای  ن کــردن» مخالفیــن، در بازجویــی هــا و محاکــ و»آدم  کــردن» و»مســل
ــری  ــکار گی ــوردی و ب ــاج داوود و الج ــی و ح ــی و گیالن ــای خلخال ــکنجه گاهه ــا و ش تیره
ــاه کــردن  پیچیــده تریــن و مخــوف تریــن شــیوه هــای شــکنجه جســمی و روانــی بــرای تب
ــاب هــای زیــادی نوشــته شــده اســت  و هنــوز  زندگــی نســلی از آزادیخواهــان در ایــران، کت
ــه  ــه ب ــدگان فاجع ــان و بازمان ــت قربانی ــم کیفرخواس ــش اعظ ــت. بخ ــگارش اس ــال ن در ح
ــت.  ــده اس ــته نش ــو و نوش ــوز بازگ ــران، هن ــالمی در ای ــت اس ــک حکوم ــیدن ی ــدرت رس ق
ــاهدین  ــن و فرزندانشــان ش ــکان، والدی ــه خــود، نزدی ــرای نســلی ک ــردن «حــاج داوود «ب م
ــل  ــ فص ــت و نوش ــرده اس ــاز ک ــددا ب ــی را مج ــای عمیق ــم ه ــتند، رس زخ ــده آن هس زن
ــت.   ــرده اس ــل ک ــر روز تبدی ــه ام ــصت را ب ــه ش ــات ده ــرتی از جنای ــای بیش ــد ه ــا و جل ه
بعــالوه «مــردن»  هریــک از عنــارص مهــم جمهــوری اســالمی کــه حــاج داوود هــم یکــی از 
ــد و هــرروز میپرســند  آنهــا بــود، بــرای نســل هــای بعــدی کــه خاطــره ای از آن دوران ندارن
ــد،  ــی ش ــالب منته ــن منج ــه ای ــود ب ــه خ ــای عدالتخواهان ــا آرمانه ــالب ب ــرا آن انق ــه چ ک
فصلــی از کتــاب تاریــخ تولــد و پــا گرفــ یــک حکومــت اســالمی در ایــران را مــی گشــاید 
ــا  ــت آنه ــه در حاکمی ــدی ک ــای بع ــل ه ــرای نس ــد. ب ــرار میده ــان ق ــل ش و آن را در مقاب
ــد  ــاه ش ــان تب ــی ش ــی و نوجوان ــم کودک ــالمی حاک ــت اس ــالب عدال ــد، در منج ــا آمدن ی بدن
ــخ  ــاب تاری ــه کت ــرگ هــا رسنخــی اســت ب ــن م ــک از ای ــد، هــر ی ــه بزرگســالی نهادن ــا ب و پ
ــوردی  ــاج داوود  و الج ــه ح ــران ک ــطایی در ای ــرون وس ــت ق ــک حکوم ــد ی ــی تول چگونگ
ــام»  ــتی «مق ــنجانی و بهش ــه ای و رفس ــی و خامن ــون خمین ــی، همچ ــی و خلخال و گیالن
ــراز برائــت» مقامــات از عملکــرد  ــت دریچــه «اب هــای مهمــی در آن داشــتند.  ایــن واقعی
«حــاج داوود هــا» را، هــر روز برویشــان بســته و بســته تــر میکنــد.  حــاج داوود در کنــار 
ــی،   ــه خمین ــان روح الل ــام ش ــی و ام ــه گیالن ــت الل ــی، آی ــدالله الجــوری، صــادق خلخال اس
ــر التهــاب  ــام هایــی کــه در پ ــد! ن ــران ان ــام هــای مهمــی در تاریــخ جمهــوری اســالمی ای ن
ــون ۵۷ و  ــالب و انقالبی ــوب انق ــم رسک ــارص مه ــران، از عن ــارص ای ــخ مع ــع تاری ــن مقط تری
ــه «ایــران اســالمی»  و  ــام عیــار بودنــد! کســانی کــه بــرای شــکل دادن ب یــک نســل کشــی 
ــاز»  ــاز کــردن «راه رســتگاری» خــود و نظــام شــان، از «تــک خــال» هــای برجســته و»ممت ب
ــا و  ــال» ه ــک خ ــن «ت ــدون ای ــتند.  ب ــران هس ــالمی ای ــوری اس ــری جمه ــکل گی ــخ ش تاری
ــک روســتا  ــر ی ــت حتــی ب ل حاکمی ــ و اعــ ــکان پاگرف ــن «ممتازیــن»،  نظــام شــان ام ای

ــران را هــم نداشــت.  در ای
ــه  ــرادران حــزب الهــی» اش، و در راس همــه آنهــا روح الل ــی از «ب ــرای حــاج داوود و طیف ب
ــه  ــران، مــردم و جامعــه ای ک ــرای «تربیــت اســالمی» کــردن مــردم و جامعــه ای ــی، ب خمین
اســالمی نبودنــد، اســتناد بــه آیــات قــرآن، حدیــث و روایــات جنــگ هــا و خونریــزی هــای 
ــالم در  ــار و  رسان اس ــه اطه ــی ا ــی القلب ــن و قص ــای خش ــه رفتاره ــتناد ب ــین، اس قدیس
ــدازه قــرن هــا  ــه ان ــردم، ب ــه م ــه» ب ــن و نشــان دادن راه «توب ــار» و مخالفی ــه «کف ــه ب حمل
ت و تســلیحاتی کــه توســط آن توانســتند  ــود! مهــ ت فراهــم شــده ب تســلیحات و مهــ
ــر  ــد. آن را ب ــا کنن ــد و نظــام شــان را برپ ــراه اندازن هالوکاســت اســالمی دهــه شــصت  را ب
ــل  ــول چه ــام ط ــان، در  ــام ش ــود و نظ ــتگاری» خ ــکان «رس ــه  ام ــی ک ــد، در حال ــا کردن پ
ــت  ــوز رسنوش ــت! هن ــان اس ــرروز ش ــکل ه ــل و مش ــوز معض ــان، هن ــت ش ــال حاکمی س
ــه عفونــی شــان بیــش از پیــش بســوی   ــد اســت» و جث مــرگ و زندگــی شــان «بــه مویــی بن
بــه پرتــگاه در حرکــت! در ایــن رشایــط، حــاج داوود ســمبل ایــن شکســت و ایــن کابــوس  ل
هــر روزه نظــام اســت و بایــد آنــرا حاشــیه ای کننــد. سیاســت «رســتگاری اســالمی»، بــرای 
ــد  ــه بع ــی ک ــد! طپش ــد ش ــران متول ــی در ای ــش انقالب ــان و طپ ــ رضب ــت انداخ از حرک
ــتادن را  ــت ایس ــال از حرک ــود و خی ــتاده ب ــاز نایس ــت ب ــده، از حرک ــون ش ــم رسنگ از رژی
ــون و  ــاندن مضم ــت  کش ــه شکس ــل ب ــت در مقاب ــرتاض و مقاوم ــش اع ــت! طپ ــم نداش ه
ــا اصفهــان و ســنندج و  ــه انقــالب، کــه از تهــران ت ــه و برابــری طلبان ــوای آزادیخواهان محت
ــای  ــل ه ــه و مح ــگاه و مدرس ــه و دانش ــهد، در کارخان ــز و  مش ــدران و تربی ــالن و مازن گی
ــد  ــه بع ــی ک ــل انقالب ــت نس ــرتاض و مقاوم ــود! اع ــان ب ــان، در جری ــه و خیاب کار و کوچ
ــب نشــینی  ــی شــد و عق ــی بهــرت، تســلیم  ــک زندگ ــال ی ــی بدنب ــم قبل ــی رژی از رسنگون
ــل  ــع آن نس ــع و قم ــرای قل ــت!   ب ــی پذیرف ــه ش را  ــانی و آزادیخواهان ــای انس از آرمانه
ــل  ــا قاب ــیده ام ــک، پوس ــوب ایديولوژی ــن چهارچ ــب تری ــالم» مناس ــار، «اس ــل مه غیرقاب
احیــا، بــه انــدازه کافــی خشــن و ضــد انقالبــی و ضــد انســانی و  در دسرتســی بــود کــه بــا 
«سیاســی» کردنــش مــی شــد آن را بــکار گرفــت و روانــه بــازار و ایفــای نقــش کــرد. عــروج 
ــه خــارج از مــ و «پارازیــت»  و  امثــال حــاج داوودهــا و همــه ملپــن اســالمی هــای ایــران، ن
ناشــی از برخــی «افــراط گــری» هــای نــاالزم ایــن و آن جنــاح، کــه در مــ و مرکــز تحوالتــی 
ــد  ــه «کمربن ــکل دادن ب ــه ش ــاز ب ی ــود. ن ــان ب ــه در جری ــران و در منطق ــه  در ای ــود ک ب

ــتی در  ــتی و کمونیس ــوالت سوسیالیس ــی، تح ــرکات انقالب ــل تح ــالمی» در مقاب ــبز اس س
ــران را متولــد کــرد!  ایــن رضورت تولــد سیاســت  ــران و در منطقــه، جمهــوری اســالمی ای ای
«رســتگاری اســالمی» بــود  کــه توانســت پــای طیفــی از انگلــی تریــن و  کپــک زده تریــن 
عنــارص حاشــیه جامعــه، انــواع «حــاج داوودهــا» و «الجــوردی» هــا و الت و ملپــن اســالمی 
هــای قمــه کــش «کــز کــرده» در حجــزه هــای بــازار را بــه دنیــای سیاســت و «ابــراز وجــود» 
سیاســی در ایــران بــاز کنــد! نــام رمــز ایــن «رســتگاری» نجــات سیســتم کاپیتالیســتی بــود 
ــود و حفــظ  آن توســط نظــام پادشــاهی  ــر رضبــات انقــالب مــردم آســیب دیــده ب کــه در اث
ــود و خطــر رشــد چــپ و جنبــش کمونیســتی و کارگــری هــر روز بیــش از پیــش  ممکــن نب
ــی  ــام کاپیتالیتس ــظ نظ ــه  حف ــر، وظیف ــن خط ــل ای ــد. در مقاب ــدا در میام ــه ص ــرش ب آژی
ــت  ــاس «مل ــه امــر «مقــدس»  و «اســالمی» شــیفت کــرد! لب از «امــر ملــی» و «میهنــی» ب
مفتخــر» از تــن مــردم کنــده شــد و بــر آنهــا جامــه «امــت اســالمی» پوشــانده شــد. وظیفــه 
ــرای  ــردم ب ــه م ــش آزادیخواهان ــا جنب ــل ب ــاهی در تقاب ــام پادش ــیده نظ ــام نرس ــه رسانج ب
ــدان  ــله و خان ــته شــد و سلس ــی» گذاش ــالم سیاس ــده «اس ــی، بعه ع ــت اجت آزادی و عدال

ــتند!  ــا گذاش ــران  پ ــای سیاســت در ای ــه دنی ــد  شــدند و ب حــاج داوود هــا، متول
ــه اش در کریدورهــای فکــری  ــران، نطق ــرای حفــظ نظــام کاپیتالیســتی ای ــه، ب ــی ک هیوالی
ــر  ــا ام ــد،  ت ــد ش ــا متول ــی آنه ــه گ ــا قابل ــد و ب ــو منعق ــی نات ــیار غرب ــای بس ــت ه حکوم
ــدس»  ــر «مق ــه ام ــاهی ب ــت پادش ــی» حکوم ــر «مل ر را از ام ــتث ــود و اس ــام س ــظ نظ حف
ــا  ــوردی ه ــرت از الج ــانی به ــی و کس ــه کس ــن راه چ ــد! در ای ــل کن ــالمی تبدی ــت اس حکوم
ــن  ــی از ملپ ــا و طیف ــژاد ه ــدی ن ــا و احم ــی ه ــا و خا ــه ای ه ــا و خامن ــاج داوود ه و ح
اســالمی هــای حجــره هــای بــازار و آخوندهــای طــرد شــده در جامعــه بــود کــه بــه رهــربی 
ــه میــدان بیاینــد!  تــا راه و چــاه حکومــت داری، کــه کالس اول آن رسکــوب هــر  خمینــی، ب
صــدای مخالفــی اســت را از حکومــت پیشــین بیاموزنــد، همــه ابزارهــای زنــدان و شــکنجه 
ــا و  ــدان ه ــی و زن ــکنجه و بازجوی ــن ش ــهربانی و متفکری ــاواک و ش ــرتک س ــه مش و کمیت
ــی و راه و روش”حکومــت داری“ را  از سیســتم قبلــی بــه ارث بربنــد!  ”کوبنــده  قــدرت مال
ــا  ــر از رژیــم رسنگــون شــده، در حفــظ نظــام بکوشــند! ب ــه ت ن ــی رح ــر و ب ــر“، خشــن ت ت
ــه هالوکاســت اســالمی و نــه ســاخ «دوران وحشــت» در زندانهــا و جامعــه،  ایــن وجــود ن
قــادر نشــد نظــام شــان را بــی بــال حتــی بــه دروازه «رســتگاری» شــان نزدیــک و بقــا شــان 
ــال  ــرکات هشــت س ــس از ب ــت، پ ــال حاکمی ــل س ــس از چه ــد! امروزشــان، پ ــن کن را تضمی
ــازار  ــدرت در ب ــازی ق ــه و ب ــتی در منطق ــش میلیاریس ای ــس از  ــراق، پ ــا ع ــور ب ــگ ک جن
ــی و قتــل عــام هــای دوره ای،  ــی در پ ــی، پــس از کشــتارهای پ ارتجــاع منطقــه ای و جهان
وضــع شــان را نــگاه کنیــد! هــر روز و هــر لحظــه و هــر ســال، حفــظ و بقــا نظــام، حــرف 
ــی  ــت اعرتاض ــن حرک ــا کمرتی ــام ش، ب ــا نظ ــظ و بق ــه حف ــت ک ــی اس ــر حکومت اول و آخ
ــه خطــر مــی افتــد!  امــا بــا الشــه عفونــی  فــردی و جمعــی مــردم، چهــل ســال اســت کــه ب
ر شــاکیان و مدعیــان جنایــات او، چــه کننــد! ایــن جنــازه امروز  حــاج داوود و تعــداد بیشــ
ــا مــرده او هــم  «عکــس بگیرنــد»!  روی دســت شــان مانــده اســت! حــارض نیســتند حتــی ب
ــل  ــی قاب ــا، برخ ــی» ه ــراط گرای ــا»، «اف ــاده روی ه ــی زی ــد آن دوران،  دوران «برخ میگوین
ــه  ــرای حفــظ روحی ــا ب ــا و تنه ــود! ایــن ترهــات تنه ــل اجتنــاب ب اجتنــاب و برخــی غیرقاب
ــرکات  ــزه» و «ب ــد «معج ــه امی ــان و ب ــی ش ــزش داخل ــری از ری ــرای جلوگی ــان و ب خودش
ــا و جنــگ و تخاصمــی در منطقــه و در تقابــل هــای جهانــی،  اســالمی» جدیــد چــون کرون
ــن راه  ــان، بهرتی ــد ش ــخ تول ــورد تاری ــ در م ــوان“ گرف ــه خ ــد ”خف ــود! میدانن ــد میش ی تول
فــرار اســت! اگــر امــروز از جنــازه «پــاره تــن» شــان، حــاج داوود، فاصلــه میگیرنــد و حــارض 
ــار آخــرت شــان بفرســتند،  ــه دی نیســتند نعــش او را همچــون خمینــی بــر شــانه هایشــان ب
ــای  ــری ه ــراط» گ ــا» و «اف ــاده روی ه ــی زی ــوان «برخ ــام بعن ــی» ام ــر از» دوران طالی اگ
ــک حــاج داوود  ــکاران نزدی ــدادی از هم ــر تع ــد، اگ ــی برن ــام م ــام و ... ن ــارص نظ برخــی عن
چــون جالیــی پــور هــا و گنجــی هــا و رسوش هــا، اصــالح طلــب و «دگــر اندیــش» و اســتاد 
ــام  ــان مش ــی خودش ــه عفون ــر الش ــد، اگ ــده ان ــد و ... ش من ــگر و ه ــگاه و پژوهش دانش
ــه  ــام ب ــه نظ ــن و آن گوش ــتجمعی از ای ــک و دس ــه ت ــک ب ــی آزارد و ت ــم م ــان را ه خودش
ــه  د ب ــ ــه خــود اعت ــا اطوارهــا و ژســت هــای حکومــت داری، ب ــر ب ــد، اگ ــرون مــی جهن بی
ــه  ــران، ب ــردم در ای ــی م ــی و میلیون ــم دســته جمع ــه حک ــه ب ــد ک ــد، میدانن ــس میدهن نف

ــک میشــوند!  رســتگاری واقعــی و مجــازات، نزدی

ــران  ــا فریــاد میلیونــی طبقــه کارگــر ای حــاج داوود مــرد، چهــل ســال بعــد او و خمینــی، ب
ــم  ــاد معل ــا فری ــد! ب ــه میکنی ــد، چ ــر» میگوی ــر کارگ ــتمگر و درود ب ــر س ــرگ ب ــه «م ک
ــ  ــرگ ش ــر روز در آرزوی م ــه ه ــودک و نوجــوان ک و بازنشســته و زن و دانشــجو و ک
ــن و  ــد جمهــوری اســالمی خونی ــد! تول ــدار میشــوند، چــه میکنی ــد و بی ــه خــواب میرون ب
ــه  ــرای نســلی ک ــران، ب ــردم ای ــرای م ــران، ب ــالمی ای ــوری اس ــرگ جمه ــا م ــود! ام ــاک ب هولن
ــر  ــده ای بهــرت و روشــن ت ری از آین ــرت اســت، دریچــه هــای بیشــ ــای به ــک دنی ــال ی بدنب
را بــاز کــرده اســت! مانــدن پیکــر گندیــده جمهــوری اســالمی ایــران، امــروز و چهــل ســال 
ــا و جنبــش مــا،  ــربدن مــا، صــف م ــه از دســت ن ــه از قــدرت نظــام ک ــت اش، ن بعــد حاکمی
ــدان  ــا در می ــن روزه ــه ای ــی ک ــدرت و نیروی ــت، ق ــود اس ــد خ ــکل و متح ــدرت متش ــه ق ب

ــد.  ــورایی را رس میده ــت ش ــاه، آزادی و حکوم ــدای رف ــت و ن اس



ت  ۳۸۱
ح

٣
شاخص فالكت

نــه خــربی از بهداشــت، رفــاه و امنیــت هســت و نــه خــربی از بیمــه هــای درمانــی و 
رســتان نجومــی اســت.  عــی! امــا در مقابــل هزینــه دارو و پزشــک و بی تامیــن اجت
ــرای  ــی ب ــه معضــل بزرگ ــه هــای آن ب ــن هزین ــه مدرســه و تامی ــدان ب فرســتادن فرزن
خانــواده هــا تبدیــل شــده اســت. تامیــن خــورد و خــوراک روزانــه بــا چندرغــاز دســتمزد 
بــرای بخــش بزرگــی از مــردم دیگــر ممکــن نیســت. انــواع گوشــت و حتــی تخــم مــرغ 
زمــان زیــادی اســت کــه از ســبد معیشــت مردمــی کــه در زیــر خــط فقــر مطلــق زندگی 
مــی کننــد، حــذف شــده اســت. خــوردن گوشــت بــرای بخــش وســیعی از مــردم دیگــر 
یــت میلیونــی مــردم در ایــران  بــه آرزو تبدیــل شــده اســت. ایــن وضعیــت امــا بــرای اک
عــی بــوده کــه در چنــد ســال گذشــته چند  غیــر قابــل تحمــل و منشــاء انفجارهــای اجت

بــار رضب شســت خــود را بــه نظــام اســالمی زده اســت. 
حربــه هــای حاکمیــت بــرای توجیــه و رسدوانــدن مــردم مدتها اســت خاصیــت و کارایی 
ــده اصــالح  ــه پدی ــه مســئله جنــگ و فضــای جنگــی، ن ــد. ن خــود را از دســت داده ان
طلبــی و اصولگرایــی، نــه برجــام و نــه فرجــام و نــه هیــچ شــامورتی بــازی حاکمیــت، 
دیگــر توانایــی تقلیــل ســطح توقــع مــردم از رفــاه و زندگــی انســانی در قــرن بیســت و 
یــک، «قانــع» کــردن طبقــه کارگــر و میلیونهــا شــهروند بــه «قبــول» زندگــی زیــر خــط 
ــد.  ــن نظــام را ندارن ــر در چهارچــوب ای ــن خوشــبینی در ایجــاد تغیی ــر و کوچکرتی فق
جامعــه قطبــی شــده و بــه میــدان آمــده بــرای ایجــاد تغییــرات بنیادیــن بــا خواســت 
ــری را هیچکــدام از سیاســتها، ترفندهــا و تعرضهــا و شــاخ و شــانه  رفــاه، آزادی و براب
ــی توانــد بــه عقــب برانــد. رژیــم بــرای هیچکــدام از  کشــیدنهای بــورژوازی حاکــم 
بحرانهــای دامنگیــرش نــه جــواب اقتصــادی و نــه جــواب سیاســی دارد. اوضــاع موجــود 
ــف  ــای مختل ــای جناحه ــه جوابه ــدارد. جامع ــتی ن ــه و کاپیتالیس ــه دارن ــواب رسمای ج
بــورژوازی در قــدرت را در هــر دوره بــا فالکــت و فقــر بیشــرت تجربــه کــرده و بیجوابــی 
نیروهــای بورژوایــی در اپوزیســیون بــه تامیــن یــک زندگــی انســانی و مرفــه و فــارغ از 

ر و بردگــی را بــه وضــوح مشــاهده اســت. اســتث
ــر و  ــه کارگ ــددش را طبق ــای متع ــا جوابه ــش و ب ــای مختلف ــا جناحه ــام ب ــده نظ پرون
مــردم آزادیخــواه مختومــه اعــالم کــرده انــد. اعرتاضــات ســالهای ۹۶ و ۹۸ و اعتصابــات 
ن، بازنشســته هــا و ... جلــوه هــای ویــژه و  و اعرتاضــت گســرتده طبقــه کارگــر، معلــ
ایــش قــدرت طبقاتــی و انقالبــی جامعــه در ایــن جهــت اســت. بــی جوابی  عظیمــی از 
و ناکارآمــدی حاکمیــت در حــل بحرانهــای موجــود، در جــواب بــه مســئله معیشــت، در 
ایجــاد رفــاه و امنیــت بــرای جامعــه، در ایجــاد رونــق و توســعه اقتصــادی، عمــال تنهــا 
یــک گزینــه را بــرای مــردم آزادیخــواه و برابــری طلــب باقــی گذاشــته اســت. ایــن رژیــم 
بایــد بــرود و ایــن نظــام کاپیتالیســتی بایــد بــه صــورت ریشــه ایــی و انقالبــی دگرگــون 
عــی  شــود. ایــن حکــم طبقــه کارگــری اســت کــه بــرای رفــاه، برابــری و عدالــت اجت
بــه میــدان آمــده اســت. بــر مــ ایــن تحــوالت، بــر مــ عــروج جنبشــهای اعرتاضــی 
در تقابــل بــا وضعیــت موجــود، جنبــش کارگــری و سوسیالیســتی عمــال بــه عنــوان تنهــا 
پرچــم رادیــکال و آلرتناتیــو ممکــن قد علم کرده اســت. برنامــه و آلرتناتیو سوسیالیســتی 
کــه طبقــه کارگــر بــا وجــود طیفــی از رهــربان کارگــری خــود آگاه و سوسیالیســت، تنهــا 
آلرتناتیــوی اســت کــه توانایــی ایجــاد رفــاه، امنیــت و رفــع ریشــه ایــی فقــر و فالکــت 
ــد خواســتها  ــه تــالش مــی کن نحــال ک ــن طبقــه فــی الحــال در ه جامعــه را دارد. ای
ــه معیشــت همیــن امــروزش مربــوط اســت، را بــه نظــام  ــات روزمــره، کــه ب و مطالب
نحــال بــا اتحــادش، بــا برنامــه کارگــری سوسیالیســتی اش،  حاکــم تحمیــل کنــد، در ه
بــا دخالــت مســتقیمش از طریــق مجامــع عمومــی و خــرد جمعــی اش، ســوخت و ســاز 
یــک جامعــه مــدرن و انســانی را بــه تصویــر کشــیده اســت. از همیــن امــروز نوعــی از 
ســازمان و جامعــه را کــه از طریــق دخالــت جمعــی اش، از طریــق خــرد جمعــی اش در 
ایــش گذاشــته اســت. نقــش  عــی دخالتــش را ممکــن کــرده، بــه  زندگــی فــردی و اجت

ــاد چنیــن حرکــت طبقاتــی غیــر قابــل انــکار اســت. هفــت تپــه بعنــوان 
امــروز پدیــده برجســته گســرتش تحــرکات وســیع اعرتاضــی از طــرف بازنشســته هــا، از 
تیک  ن، پرســتاران، از طــرف طبقــه کارگــر و ... بــا وجــود رسکــوب سیســت طــرف معلــ
و بــا وجــود فضــای بــه شــدت پلیســی ادامــه کاری و تــداوم اعرتاضــات و اعتصابــات 
روزمــره اســت. امــروز همــگان بــه ناتوانــی دســتگاه رسکــوب رژیــم در مقابلــه و رودر 
رو بــا اعرتاضــات  تــوده ایــی و «جاخالــی» دادن بــرای آنهــا واقفنــد. طیفهــای مختلــف 
ایــش  جامعــه تــا رســیدن بــه خواســتها و مطالباتشــان خســتگی ناپذیــر و بــا وجــود 
ــن  ــد. ای ــارزه اشــان ادامــه مــی دهن ــه اعــرتاض و مب ــدرت ماشــین رسکــوب رژیــم ب ق
پدیــده هــر روزه و در ســطحی بســیار وســیع و بــه وســعت جامعــه در جریــان اســت. 
ــام عرصــه هــا، بحــران رژیــم را مضاعــف کــرده و در تقابــل  بــی جوابــی حاکمیــت در 

بــا ایــن ســطح از مبــارزات نظــام عمــال بــه زانــو در آمــده اســت. 
بــن بســت حاکمیــت در جــواب بــه بحرانهــا و پدیــده هــای موجــود، فضــای انفجــاری 
در تقابــل بــا ناکارآمــدی نظــام، عــروج اعرتاضــات و اعتصابــات گســرتده، ناتوانــی رژیــم 
از رسکــوب، در کنــار فقــر و فالکــت تصویــر واقعــی جامعــه امــروز در ایــران را ترســیم 
ــه مــردم ادامــه حاکمیــت را  ــه دولــت توانایــی حاکمیــت را دارد و ن ــد. امــروز ن میکن
قبــول مــی کننــد. اوضــاع موجــود را بایــد طبقــه کارگــر بــا برنامــه سوسیالیســتی اش 
همــراه بــا حــزب سیاســی و کمونیســتی اش از کانــال انقــالب کارگــری خــود عبــور دهــد.  
ــام معضــالت و اوضــاع فالکتبــار جامعــه ایــران، بــه مردمــی  تنهــا راه و تنهــا جــواب بــه 
کــه چهــل ســال حاکمیــت فقــر و جهالــت نتوانســته بــه تصویــر، توقــع اش را از یــک 
زندگــی مرفــه و انســانی و آزاد خدشــه دار کنــد، مردمــی کــه علیرغــم رسکــوب و کشــتار 
بــرای دســتیابی بــه ایــن زندگــی بهــرت و آزاد یــک لحظــه از پــا ننشســته اند، یــک انقالب 

ــت.  کارگری اس

سكته در اجالس طالبان ها

اینبــار بــا ایــن تفــاوت كــه وظیفــه «رشعــی» اســالمی كــردن جامعــه افغانســتان را بــه 
گــردن دول مرتجــع همســایه انداخته انــد. طالبان هــا در ایــران میزبــان غســل تعمیــد 

ــان شــده اند. طالب
ــرای ایــن  ــار دیگــر ب ــر ب ــی كــردن اجــالس اخی بالهــت جمهــوری اســالمی در میزبان
نظــام ماننــد تــف رسبــاال عمــل كــرد. اینهــا كــه روز بــه روز از لبنــان تــا عــراق بــا لگــد 
ــاب می شــوند، می خواســتند  ــرون پرت ــه بی ــن كشــورها ب انزجــار مــردم آزادیخــواه ای
در اجــالس اخیــر حقارت شــان را زیرجلكــی درز بگیرنــد و بــه مــردم ایــران و منطقــه 
ــال  ــتیم» و خی ــا هس كان «م ــ ــه ك ــد ك ــان دهن ــته اند، نش ــان نشس ــه در كمین ش ك
پاییــن كشــیدن نظــام از قــدرت را نكنیــد. امــا روزنامــه كیهــان رشیعتمــداری هرچــه را 
كــه ایــن نظــام در اجــالس اخیــر بافتــه بــود، پنبــه كــرد و هــر بــادی را كــه در غبغــب 

انداختــه بــود، تركانــد:

چهارشــنبه  ــروز  ــش از ظهــر دی ــور پی ــم رئیســی رئیس جمه ــه ســید ابراهی آیت الل
ــی  ــور بررس ــه منظ ــو و ب ــتان را لغ ــایگان افغانس ــت همس ــود در نشس انی خ ســخ
آخریــن وضــع عملیاتــی کــردن جایگاه هــای عرضــه ســوخت در رسارس کشــور و 
ــه صــورت رسزده در  ــامانه هوشــمند ســوخت ب ــده در س ــالل پیش آم بررســی اخت

ــت ــور یاف ــت حض وزارت نف

امــا «اختــالل پیش آمــده» چــه بــود؟! بــه مناســبت ســالروز آبــان خونیــن ۹۸، 
لی و  جایگاه هــای ســوخت در اســتان های مختلــف ایــران از جملــه اســتان های شــ
توابــع اســتان تهــران هــك شــدند و روی بیلبوردهــای ســوخت در اصفهــان ایــن شــعار 

نوشــته شــد: «خامنــه ای بنزیــن مــا كــو؟»

ایــن یــك واقعیــت اســت كــه جمهــوری اســالمی بــا روانشناســی نســلی طــرف اســت 
ــه  ــن حمل ــا در كمی ــه تنه ــه ن ــلی ك ــت. نس ــده اس ــان ۹۸ را دی ه ۹۶ و اب ــ ــه دی ك
ــه اركان حاكمیــت سیاســی ایــن نظــام اســت بلكــه بــا تكیــه بــر ابزارهــای  بعــدی ب
دم دســت خــود، از مجامــع عمومــی در محــالت كار و زیســت تــا صیقــل دادن 
ــی «كنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی»  ــوری اســالمی یعن ــن جمه ــو جایگزی آلرتناتی
ــد. ایــن آن مولفــه ای اســت  لحظه به لحظــه خــود را بــرای نــربد نهایــی آمــاده می كن
ــه رضر جمهــوری اســالمی چــه بلحــاظ موقعیــت اش در  ــوا را ب ــوازن ق كــه امــروز ت
منطقــه و چــه بلحــاظ رو-در-رویــی بــا مــردم در داخــل، تغییــر داده اســت. جنبشــی 
كــه امــروز بــا پرچــم «معیشــت، رفــاه و آزادی» در برابــر ایــن نظــام سینه-به-ســینه 
شــده اســت، می توانــد بــر مــ شكســت و انــزاوی سیاســی ایــن نظــام در منطقــه و 
بــر محــور رادیكال تریــن خواســت مــردم ایــران یعنــی «اداره شــورایی جامعــه» ورق 

امــا برگردانــد و ایــن نظــام را بــا قــدرت خــود بزیــر بكشــد.  را 
ــا فــوالد و  ــه ت ــال ایــن هــدف كامــال مهیاســت. طبقــه كارگــری كــه از هفت تپ ماتری
نــی كــه در رسارس  پرتوشــیمی در مجامــع عمومــی خــود متشــكل شــده اســت، معل
ــی و  ــد جنس ــود آپارتای ــت خ ــا مقاوم ــه ب ــی ك ــد، زنان ــت درآمده ان ــه حرك ــران ب ای
ــد، میلیون هــا انســانی  ــه اشــكال مختلــف پــس زده ان ــن منحــوس اســالمی را ب قوانی
ــالمی در  ــوری اس ــور جمه ــن حض ــش از ای ــان بی ــراق و لبن ــا ع ــتان ت ــه از افغانس ك
ــد  ــش گســرتده می توانن ــن جنب ــد، ای ی تابن ــر  ــه خــود را ب ــادالت سیاســی منطق مع
ــازی  ــد. دوران رسنوشت س ــر بكش ــالمی را بزی ــوری اس ــه جمه ــبیه ب ــام ش ــا نظ ده ت
ــران  ــوده ای در ای ــای ت ــار خیزش ه ــری در راه اســت؛ اینب ــان دیگ ه و اب ــ اســت؛ دی
ــد بــر بســرت یــك اســكلت بندی محكــم در مراكــز كار و زندگــی توده هــای مــردم  بای

اســتوار شــوند. 
یس جمهــور در اجالســی كــه خــود میزبــان رســمیت دادن بــه  غیبــت جنــاب ر
طالبــان در افغانســتان بوده انــد و در عــوض، «حضــور میدانــی»اش در مراكــز 
ســوخت كــه بــا «اختــالل» مواجــه شــده اند تنهــا یــك پیــام دارد: هــراس و وحشــت از 
ــود  ــا خ ــش را ب ــه ها و اجالس های ــام، نقش ــن نظ ــه كل ای ــی ك ــا و طوفان های تكان ه
خواهــد بــرد. ایــن حــال-و-روز حكومــت طالبانــی ایــران اســت، حكومتــی كــه میزبــان 
ــت و  ــردم اس ــارصه م ــی مح ــك قدم ــا در ی ــت ام ــایه اس ــای همس ــالس طالبان ه اج
یــس جمهــورش پشــت بــه دیــوار اســت. امــروز زمــان بــرای برپــا كــردن شــوراهای  ر

ــران بیــش از هــر زمــان دیگــر مهیاســت.  ــام ای كارگــری و مردمــی در 

ــا رسنوشــت مــردم ایــران، مشــرتك و یكــی اســت. بــه  رسنوشــت مــردم افغانســتان ب
ــه  ــروز شــوند در دیگــری ب ــر ارتجــاع حاكــم پی ــدازه كــه مــردم در یكــی ب ن ان هــ
ــد كــرد. طبقــه كارگــر ایــران،  تــوان صــد بــر حاكمیــت مشــتی مرتجــع غلبــه خواهن
مــردم تشــنه رهایــی و رفــاه ایــن موقعیــت اســتثنایی را دارنــد و می تواننــد و بایــد 
ــازوی  ــد كــردن ب ن ــرای تاســیس شــوراهای مردمــی و قدر ــی ب از ایــن فرصــت طالی
قــدرت خــود اســتفاده كننــد و طالبان هــای حاكــم بــر ایــران را هرچــه رسیع تــر خلــع 

ســالح و از قــدرت بزیــر بكشــند.




