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 طلبد جانبه را می جانبه، انقالبی ھمه بحران ھمه
 

ست که به چند مورد  ا کافی. ن را فراگرفته استموج ھرج و مرج و از ھم گسيختگی تمام ارگان نظم موجود در ايرا

فکنيم و ببينيم که ی خود رژيم انعکاس يافته نظری بيھا  اخير در ايران رخ داده و در رسانهھایچه که در روز از آن

 .ھای متعدد، ھرج و مرج و از ھم گسيختگی گرفتار شده است تا چه حد نظم موجود در چنگال بحران

ای افزايش يافته است که برخی سران و مقامات رژيم اکنون ديگر آشکارا   و مالی به درجهوخامت اوضاع اقتصادی

ھا   دوم به اصطالح ھدفمندسازی يارانهۀ ماه پيش بود که مجلس، اجرای مرحل۵تنھا . پذيرند بست را می شکست و بن

آشکار شده است که مجلس ای  را تصويب کرد، اکنون اما وخامت اوضاع اقتصادی و شکست اين سياست به درجه

  علت چيست؟.  قبلی خود اقدام کرده استۀسراسيمه برای لغو مصوب

اگر .  کردءاوضاع بيش از آن ملتھب است که بتوان آن را اجرا”: گويد  مجلس میۀرئيس کميسيون برنامه و بودج

  “.شود  امور از کنترل خارج میۀبخواھيم آن را تداوم بخشيم به طور قطع ھم

چنان در حال افزايش است و لایر  به رغم تمام اقدامات دولتی، نرخ ارز ھم. يابند ساعت به ساعت افزايش میھا  قيمت

گزارشات .  تومان رسيده است۴٠٠٠ر ھم اکنون به حدود البھای ھر د. دھد به کاھش ارزش خود ادامه می

ی که پول ئھا کند و آن رز تبديل می طال و است که ھر کس پولی ذخيره دارد، آن را به ا ھای رژيم حاکی رسانه

خريد و فروش برخی کاالھا به ويژه . اند شان روی آورده تری دارند به ذخيره کردن کاالھای مصرفی در منازل کم

ھا را دارند و نه فروشندگانی که منتظر   مردم قدرت خريد آنۀچرا که نه تود. وسايل خانگی عمالً متوقف شده است

  .دھند ھا ھستند، تمايلی به فروش نشان می تر قيمت افزايش بيش

 نفتی قرار داده بود، اکنون با بحران ۀوارش را بر درآمدھای بادآورد گر و انگل رژيمی که تمام موجوديت سرکوب

اسدهللا .  سوم کاھش يافته استھای رژيم خبر دادند که فروش نفت دو رسانه. رو شده استه مالی وخيمی روب

 ميليارد دالر از ٧٠ اعالم کرد که ]ميزان[ مھر ماه٢٨ای در  باندھای بازار و از ياران خامنهراوالدی از سران کعس

اگر جمھوری اسالمی نتواند اقتصاد را در مرز : وی افزود. ھا از دست رفته است  تحريمۀ نفتی در نتيجۀدرآمد ساالن

  .بندی حرکت کنيم  ميليارد دالر نگه دارد، بايد به سمت جيره۵٠
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رو ه اھش درآمدھای دولت از فروش نفت و تشديد بحران اقتصادی، رژيم را از نظر مالی با بحرانی وخيم روباما ک

 ١۴٠ريزی رياست جمھوری، تنھا حدود  در شش ماه نخست سال جاری بر طبق گزارش معاون برنامه. ساخته است

  .ت درصد آن تحقق يافته اس٢۵ھزار ميليارد تومان از درآمدھای بودجه يعنی 

ای به خود گرفته است، بحران سياسی درونی رژيم  در حالی که بحران اقتصادی و مالی ابعاد بسيار وخيم و گسترده

. تر از ھر زمان ديگر است نزاع و ھرج و مرج درونی حکومت اسالمی اکنون عريان. نيز ابعاد جديدی يافته است

گری عليه ءھای علنی و افشا گيری زندان اوين با موضع قوه اجرائی و قضائی بر سر ديدار احمدی نژاد از ۀمجادل

نژاد با ديدار  ای غير علنی به احمدی آملی الريجانی رئيس دستگاه قضائی رژيم طی نامه. يکديگر ھمراه شده است

فرستند تا در  ھم زمان يک مقام دوست دوم خود را به نام سخنگو به ميدان می. کند وی از زندان اوين مخالفت می

وی در عين . تر، مصلحت نيست يا به زبان به اصطالح مؤدبانه. دھيم  اعالم کند، اجازه نمیان يک مصاحبه علناً جري

فردای . گويد که احمدی به جای بازديد از زندان اوين برود گرانی و ارز را حل کند حال در اين مصاحبه به کنايه می

 کردن دستگاه  وی در اين نامه ضمن متھم. لی انتشار يافتنژاد به آم اللحن احمدی  علنی شديدۀاين مصاحبه، نام

 قضائيه ۀگويد اين ديدار ربطی به قو  قوه قضائی، میۀقضائی به تخلف از قانون اساسی رژيم و تھديد به قطع بودج

  .از زندان اوين بازديد خواھد کرد و گزارش آن را علنی انتشار خواھد داد. ندارد

 : قضائيه گفته شده استۀبه رئيس قودر بخشی از اين نامه خطاب 

قضائيه - خود فرموده ايد که رئيس جمھوری قبل از برنامه ريزی برای سرکشی به زندان بايد از قوهۀدر نام ”

کيد کرده ايد که سرکشی به زندان اوين به مصلحت نمی باشد و يک بار ھم فرموده ايد که أدو بار ھم ت. اجازه بگيرد

 قضائيه در ۀادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه يا موافقت و يا مصلحت انديشی قوبايد ي. موافق نيستيد

 .اجرای وظايف قانونی رئيس جمھوری پيش بينی نشده است

 . قضائيه را به مصلحت ندانمۀآيا قابل قبول است که اينجانب نيز پرداخت بودجه ھای کالن به قو

 اجرای اصول قانون اساسی و رعايت حقوق اساسی ملت را ۀخی دادگاھھا نحومطمئناً با سرکشی از زندانھا و بر

 “ .مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رھبری تقديم خواھم کرد

  فرمانده سپاه پاسداران که چند ھفته پيش اعالم نمود، وقوع جنگ حتمی!  ديگری ازھرج و مرج را ببينيدۀاما نمون

. ای شرکت کرد که بگويد اصالً وقوع جنگ ناممکن است  آن مانده است، دو روز پيش در مصاحبهۀت، فقط لحظسا

 .اعالم نمود“ بريده”ای به نام احمدی نژاد بکند، او را فردی  وی در ھمين مصاحبه بدون اين که اشاره

طرح سؤال از وی را به ميان کشيدند گروھی از مجلسيان برای ترساندن رئيس جمھورشان و واداشتن او به تبعيت، 

ترسند در شرايط ھرج و مرج درونی رژيم،  ی که میئجا  گروه از آن  دادند، اما ھمين نيز زير آن قرارء امضا١٠۴و 

تر رژيم منجر شود، جا زدند و يک عضو  ی بيشئگری و رسواء ديگری برای افشاۀاين جلسه نيز به عرص

ای جز اعصاب خرد کردن در پی نخواھد  ای نتيجه گفت که يک چنين جلسهگرايان به صراحت  فراکسيون اصول

توکلی يکی ديگر از سران باندھای مجلس نيز گفت، نگرانی از آن است که . داشت و بنابراين بايد از خيرش گذشت

  .ھای موجود در جامعه را دامن بزند اعتمادی اين اقدام بی

ای را که خود تصويب کرده بود،  لوگيری از تخلفات وی، بودجهنژاد و ج مجلس برای بستن دست و پای احمدی

مورد اصالح و تجديد نظر قرار داد، تا او را مجبور کند تمام منابع حاصل از فروش ارز و مؤسسات دولتی را به 

ی با اين وجود بعيد است که و. محدود سازد“  ملیۀصندوق توسع”ھای او را از منابع  خزانه واريز کند و برداشت
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مجلس تصميم . اکم استھای آن ح ھرج و مرج کامل در درون رژيم و ارگان. به اين تصميمات گردن بگذارد

کند؛  اش ديکته می نژاد تصميمات خودش را به مقامات تحت مسئوليت کند؛ احمدی  نمیءت دولت اجراأگيرد، ھي می

ی نيز ئھا قائل نيست؛ دستگاه قضا  ارگانرای ديگرداند و اھميتی ب ھا می سپاه پاسداران خود را باالتر از ھمه ارگان

ھا و نھادھا قرار دارند، با حدت عليه  ھائی که در درون ھر يک از اين ارگان جنگ و جدال گروه. بر ھمين منوال

ست که توکلی يکی از سران باندھای مجلس،  ای بحران سياسی درونی رژيم به درجه. ديگر در جريان است يک

کند که اوضاع به نحوی در ھم  داند، اما اعتراف می نژاد می ين ھرج و مرج را برکناری احمدی غلبه بر اۀچار

 ۀنژاد سپری شده است و ادام  احمدیۀدور”: گويد او می. ريخته است که انجام اين کار به سادگی ممکن نيست

ست، بايد يک اجماع نسبی له که از نظر سياسی بسيار بزرگ و مھم اأصدارتش مثبت نيست، اما در مورد اين مس

  “.فتد که ھنوز رخ نداده است گرفته تا نھادھای ديگر اتفاق بيگيری از مجلس ھای تصميم قابل قبولی در ارگان

اما از ھم گسيختگی نظم موجود، تنھا در بحران اقتصادی و مالی، در بحران سياسی درونی رژيم، در نارضايتی 

روند،  ھا رژه می ند، کارگرانی که روزمره در خيابانايام عليه نظم موجود شورش و قۀوسيع مردم که ھر لحظه آماد

ھا تجليات آشکار از ھم گسيختگی و  اين. شود کنند، خالصه نمی در مقابل مؤسسات دولتی تجمع و تظاھرات برپا می

 در ايران رخ  زندگی اجتماعی که رجوع شود و به تمام اتفاقاتی که روزمرهۀبه ھر عرص. فروپاشی نظم موجودند

  .شود دھد، رد پای بحران، ھرج و مرج و فروپاشی نظم ارتجاعی موجود ديده می می

افتد و ھر که را بر سر   ساله با قمه در خيابان به جان مردم رھگذر می٢٣دھند که جوانی  مطبوعات رژيم خبر می

مطبوعات از قول مقامات دولتی در . شوند  نفر زخمی و مجروح می١٨يک نفر کشته و . زند يابد، می راه خود می

نويسند، وی اعالم کرده است که از عالم غيب به وی دستور داده شده  آميز می ھای اين اقدام جنون مورد علل و انگيزه

  .است، ھر کس را که بر سر راه خود يافت به قتل برساند

شمار نظم موجود و  فردی بيکار، زير فشارھای بی. ھای نظم موجود است اين ماجرا نمود آشکاری از بحران

آميز  آيد و دست به اقدامی جنون خرافات مذھبی که رژيم ارتجاعی حاکم اشاعه داده است، به جنون گرفتار می

  .زند می

ه را با اعالم اين که ديوانه بوده است، مختومه اعالم کوشد، اين قضي رژيم حاکم که اين ھمه بحران به بار آورده می

  ھای اجتماعی ھای مردم ايران پوشيده نيست که اين اقدام علل اجتماعی داشته و بازتابی از بحران کند، اما بر توده

کند، مردمی که تجمع کرده بودند، خشم و  ليس برای بازسازی صحنه اقدام میوست که وقتی پارو از ھمين. ستا

ھا،  آور به سوی مردم و پراکنده ساختن آن ليس با پرتاب گاز اشکودارند و پ نزجار خود را عليه رژيم ابراز میا

  .رود کند و در می سازی را نيمه کاره رھا می صحنه

گردند و در مجموع متجاوز از  ن در مناطق مختلف کشور واژگون میا اتوبوس حامل مسافر۵ ساعت ٢۴ ۀدر فاصل

ھای  آموزان دختر دبيرستان تنھا در يک مورد، واژگونی اتوبوس حامل دانش. شوند ه و مجروح می نفر کشت١٢٠

 زخمی و مجروح بر جای ١٩ کشته و ٢۶ ديدار از مناطق جنگی کرده بودند، ۀھا را با اجبار روان بروجن که آن

 دختران ۀ مسبب اين کشتار وحشياندانند مردم بروجن که می. گو نيست ھيچ مقام و ارگان دولتی ھم پاسخ. گذارد می

ول تمام ؤکنند، وزير آموزش و پرورش که مس ست، تجمعات اعتراضی برپا می ا آموز، رژيم جمھوری اسالمی دانش

سپاه پاسداران و . ای نيست گويد در اين مورد کاره کند و می وليت میؤقات در مدارس است، از خود سلب مساتفا

 اتوبوس در مناطق مختلف ايران ۵ ساعت، ٢۴اگر در طول . و مرج آشکارا حاکم استھرج . اند گيرنده بسيج تصميم

گردند، چه چيز ديگری جز  ھا تن مجروح و عليل می شوند و ده ھا تن از مردم ايران کشته می شوند، ده واژگون می
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 آموزش و ، وزيرليسودھد؟ وقتی که وزير راه، پ ھای رژيم را نشان می از ھم گسيختگی، ھرج و مرج و بحران

دھند، فقط بحران  ديگر قرار می  يکۀوليت اين کشتارھا را بر عھدؤت دولت، مجلس، مسأپرورش، بسيج، سپاه، ھي

  .زنند و از ھم گسيختگی نظم موجود را جار می

 الی در البه. به يک اتفاقی که مطبوعات و مقامات رژيم خيلی ساده و بی اھميت از کنار آن گذشتند، نگاه کنيد

بگذريم از اين که ھنوز روشن نيست که آيا واقعاً با گوشت . شود ھمبرگر در قم، يک بند انگشت انسان يافت می

دھند يا کارگری در حين کار، انگشت خود را از دست داده، اتفاقی که ھمه روزه  انسان ھمبرگر به خورد مردم می

 به ظاھر ساده و پيش پا ألۀاين مس. يابد ی انتشار نمیئدر جادھد و اخبار آن  يران رخ میھای ا ھا و کارگاه در کارخانه

 ھمه جا را فرا گرفته دھد که در اين کشور ھرج و مرج و از ھم گسيختگی افتاده، چه چيزی را جز اين نشان می

  .تواند گوشت انسان يافت شود ی ھم میئی که حتا در مواد غذائتا جا. است

 ھرج و مرج ۀای از زنجير ديگر ارتباطی ھم ندارند، ھر يک حلقه ه ظاھراً با يکپوشيده نيست که تمام اين اتفاقات ک

  .ھا روبروست  ايران با آنۀست که جامع ا یئھا  از ھم گسيختگی ناشی از بحرانو

ھمه . کشی حکومت اسالمی با تمام ظرفيت خود مشغول به کار است  آدمۀگونه که ھمگان آگاھند، قصابخان ھمان

 ۀھای رژيم خبر دادند که ده نفر به جوخ روز دوشنبه نيز خبرگزاری. شوند ز مردم ايران اعدام میروزه تعدادی ا

اين که جمھوری اسالمی دائماً بر تعداد . ھا نيز قاچاق مواد مخدر اعالم شده است جرم آن. اند اعدام سپرده شده

ھای  بست و بحران يان چيز ديگری جز بنافرادی که به اتھامات مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر افزوده است، ب

  .الينحل اين رژيم نيست

 جمھوری اسالمی بر ايران، سال به سال بر تعداد مردمی که ۀاين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که در دوران سلط

 معتاد ترين ست که بيش ا ايران اکنون در سراسر جھان اولين کشوری. اند، افزوده شده است به مواد مخدر معتاد شده

دليل آن ھم بر ھر فرد کمی . يابد ابعاد ميليونی معتادان دم به دم افزايش می. به مواد مخدر را در خود جای داده است

بيکاری، فقر و فشارھای اجتماعی متعددی که رژيم به ويژه به جوانان تحميل کرده است، علت . آگاه روشن است

  .اعتياد و افزايش روزافزون معتادان است

به . آيد  که در يک کشور، معتاد به مواد مخدر وجود داشته باشد، ھمراه با آن قاچاقچی مواد مخدر نيز پديد میوقتی

ويژه در کشوری که جمعيت معتاد ابعاد چند ميليونی به خود گرفته باشد، مواد مخدر به منبع پر درآمدی برای 

از ھمين معتادان بيکار و گرسنه را با پرداخت مبلغی ھا گروھی  آن. گردد داران و مقامات دولتی تبديل می سرمايه

  .گيرند تا نقل و انتقال و توزيع مواد مخدر را بر عھده گيرند ناچيز به خدمت می

ی که ايجاد نموده، بيکاری و فقری که به مردم تحميل کرده است، ئھا  اسالمی که خود از طريق بحرانجمھوری

ی ئقِبَل زد و بند با باندھای مافيااد بوده است، مقامات جمھوری اسالمی که از  مواد مخدر و اعتيۀدھند مروج و اشاعه

 اعدام ۀپا را دستگير و به جوخ زنند، گروھی از ھمين افراد معتاد و خرده مواد مخدر درآمدھای کالنی به جيب می

 ۀان به مواد مخدر نتيجسپارند، تا بر اين واقعيت سرپوش بگذارند که اعتياد چندين ميليون تن از مردم اير می

جمھوری .  اعتياد در ايران خود به يک بحران تبديل شده استألۀاما اکنون ديگر مس. ھای ھمين رژيم است سياست

رو به افزايش اعدام روزافزون گروھی از اين معتادان  از اين. اسالمی ھيچ راھی برای مقابله با آن نداشته و ندارد

روی آورده که بيان چيز ديگری جز بحران عظيمی که در اين عرصه با آن تحت عنوان قاچاقچی مواد مخدر 

  .روبرو شده است، نيست
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ھای  بست و بحران ھا بيانی از بن ھای ديگر و به نام اتھامات ديگر نيز اعدام نه فقط در اين عرصه، بلکه در عرصه

برای اين اعدام .  اعدام سپردۀی به جوخچند روز پيش سه نفر را در بلوچستان با اتھامات سياس. الينحل رژيم است

ه توان يافت که جمھوری اسالمی با موج وسيعی از نارضايتی مردم بلوچستان روب علت ديگری جز اين نمی

خواھد از طريق اعدام و کشتار با  ھا بدھد، بنابراين می ھای آن تواند به مطالبات و خواست ھيچ پاسخی نمی. ستارو

  .اما اين راه حلی بر بحران نبوده و نيست. ست، مقابله نمايداروه بحرانی که در منطقه روب

 آن نيز ۀست که پيوسته در اين منطقه ادامه دارد و آخرين نمون ا ھای مداومی ترين دليل آن نيز درگيری روشن

  .عمليات انتحاری چند روز پيش بود که تعدادی از بسيجيان کشته و زخمی شدند

ھای مختلف با  ھای متعددی که رژيم در عرصه ی و اتفاقی را يافت که بازتاب بحرانئجاتوان در سراسر ايران  نمی

اين . ھا را ديد ھا، از ھم گسيختگی و ھرج و مرج ناشی از آن توان اين بحران ست نباشد، در ھمه جا میاروه آن روب

تمام . ی درونی قرار گرفته است فساد و گنديدگۀای رشد کرده که کليت سيستم در باالترين نقط ھا به درجه بحران

  .دھد گذرد، آشکارا اين واقعيت را نشان می چه که ھم اکنون در ايران می آن

رو شده است، خود به خود سرنگون ه جانبه روب اما اين نظمی که با يک بحران عمومی و فساد و گنديدگی ھمه

ھر . ھای جدی وارد خواھد ساخت دم ايران آسيبنخواھد شد، مادام که در ھمين حالت به حيات خود ادامه دھد، به مر

شوند،  ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی متحمل می تر گردد، لطماتی که مردم ايران در عرصه چه اين دوره طوالنی

تر برای   بحران اقتصادی، ھمراه با افزايش بيکاری، فقر و گرانی بيشۀپوشيده نيست که ادام. شديدتر خواھد بود

ھمراه با اين فشارھای روزافزون مادی و معيشتی، فشارھای سياسی نيز افزايش . حمتکشان خواھد بودکارگران و ز

 احتضار را ۀگری، اين دور کوشد با حداکثر سرکوب  می،يابد، چرا که رژيم سياسی نظم در حال احتضار می

  .تر کند طوالنی

 اجتماعی و سياسی قرار –ای متعدد اقتصادی ھای وسيع مردمی که زير فشارھ کارگران و زحمتکشان ايران، توده

برند، مادام که برای به دست گرفتن سرنوشت خود به پا نخيزند، از اين  دارند، مادام که در رخوت به سر می

بستی که نظم موجود و رژيم پاسدار آن به بار آورده است، روی  يگانه راه نجات از بن. شوند وضعيت رھا نمی

تا وقتی . طلبد جانبه را می جانبه، انقالبی ھمه بحران ھمه.  که تمام نظم موجود را در ھم بکوبدست ا آوری به انقالبی

ی ئب اجتماعی و استقرار حکومت شوراتنھا يک انقال. که اين انقالب رخ ندھد، راھی برای نجات مردم ايران نيست

دھد، مردم ايران را برای ھميشه از شر ھای موجود پايان  تواند به تمام بحران کارگران و زحمتکشان است که می

  .مصايب نظم موجود نجات دھد و دورانی از رفاه، آزادی و برابری را در تاريخ ايران بگشايد
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