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«انقالب فرهنگى»
رويايى كه هرگز متحقق نشد!

مظفر محمدی

تــالش و برنامــه ریــزی و تهدیــد و فشــار بــرای اســالمی کــردن 
ــه  ــه ب ــردن جامع ــالمی ک ــرای اس ــاس ب ــا در اس ــا و ی ــگاه ه دانش
انــدازه طــول عمــر جمهــوری اســالمی اســت. خمینــی بــا ایــن رویــا 

ــته و دارد.  ــت را داش ــن رسنوش ــم همی ــه ای ه ــرد و خامن م
ــالش  ــروز ت ــه ام ــا ب ــاز ت ــا از آغ ــگاه ه ــردن دانش ــرای اســالمی ک ب

ــل:  ــت. از قبی ــده اس ــام ش ــرتده ای انج ــای گس ه

تشــکیل نهادهــای «کمیتــه انقــالب فرهنگــی» و تغییــر آن بــه 
«شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی»، ســازماندهی دانشــجویان خــط 
امــام، حــزب اللهــی هــای دانشــگاه، بســیج و حراســت دانشــگاه هــا، بازبینــی کتــاب هــای درســی 
ــرای ورود و  ــیتی ب ــازی جنس ــای جداس ــن دروازه ه ــتادان، تعیی ــی اس ــش عقیدت ــی، گزین و علم
خــروج دانشــجویان دخــرت و پــرس، تزریــق علــم بــه دیــن و بازنگــری کتــاب هــای درســی، تزریــق 
ویــروس مذهــب بــه دروس دانشــگاهی، آشــتی دانشــگاه و حــوزه هــای دینــی، ســتاره دار کــردن 
دانشــجویان، اخــراج اســتادان و دانشــجویان مرتقــی، حملــه بــه دانشــگاه هــا، ممنوعیــت اجــرای 

ســند آموزشــی ۲۰-۳۰ یونســکو و...
هیــدات، جمهــوری اســالمی نتوانســت بــه هــدف اســالمی کــردن و اجــرای  علیرغــم همــه ی ایــن 
رشیعــت اســالمی در دانشــگاه هــا، برســد. و ایــن رویــا تــا بــه  امــروز ممنوعــه وغیرممکــن باقــی 

مانــده اســت.  ... صفحــه۴

افغانستان، تقابل جهانى 
بشريت با بربريت!

آسو فتوحی

بعــد از خــروج مفتضحانــه آمریــکا از افغانســتان 
و برنامــه ریــزی چنــد ســاله قــدرت هــای منطقــه، 
در راس آن ناتــو و آمریــکا بــرای حقنــه کــردن 
ــتان،  ــردم افغانس ــه م ــان ب ــالمی طالب ــاع اس ارتج
دنیــا شــاهد تقابلــی جــدی بیــن برشیــت بــا 

ــت. ــوده و هس ــی ب ــای جهان ــت قدرته بربری
و  جامعــه  بازگردانــدن  بــرای  طالبــان  برنامــه 
ن روزهــای نخســتین ایــن انتقــال  مدنیــت بــه قوانیــن عــرص حجــر از هــ
قــدرت بــا توســل بــه خشــونت و اســلحه و زور بــر رس مــردم بــی دفــاع 
افغانســتان رشوع شــد. ایــن توحــش، برخــالف محاســبات قدرتهــای 
جهانــی و وحــوش طالبــان، بــا عــدم ســکوت مــردم متمــدن دنیــا در برابــر 
ــا  ــودکان و ب ــان ک ــان و جوان ــی مــردم و زن ــا زندگ ــف ب ــه کثی ــن معامل ای
ــف  ــد. ص ــرو ش ــان روب ــواه جه ــواه و آزادی خ ــی خ ــردم ترق ــرتاض م اع
ــل  ــا بازگشــت طالبــان و تحمی ــت متمدنــی کــه نــه تنه ــی برشی جهان
قوانیــن بربریــت اســالمی در افغانســتان را نتیجــه تــالش و خواســت 
ــام قــدرت اعــالم کــرد کــه ایــن  ــی دانســت، بلکــه بــا  مــردم آن جامعــه 
معاملــه ای ننگیــن بیــن قدرتهــای جهانــی و منطقــه بــا بانــدی جنایتــکار 
ــد  ــت و نخواه ــتان نیس ــردم افغانس ــاب م ــان انتخ ــت و طالب ــش نیس بی
ــا  ــکا ت ــا از آمری ــن قدرته ــه ای ــود ک ــی ب ــا جائ ــارزه ت ــن مب ــود! فشــار ای ب
ــکوت  ــه س ــر از همیش ــی آبروت ــوا و ب ــرا رس ــل در ماج ــر دول دخی دیگ
ــد  ــای ض ــت ه ــاع از سیاس ــه و دف ــرای توجی ــی ب ــرده و امکان ــار ک اختی
ــان از  ــه رســمیت شــناخ طالب ــدم ب ــتند. فشــار ع ــرشی خــود را نداش ب
طــرف مــردم افغانســتان و دنیــا ایــن قدرتهــا را از تــرس بــه خطــر نیفتــادن 
موقعیــت خــود در برابــر تعــرض شــهروندان خودشــان مجبــور کــرد ایــن 
ــان جنایتشــان را  ــتانه» قربانی ــار ژســت «نجــات» و «خــروج بــرش دوس ب
بگیرنــد. ژســتی کــه بــا توجــه بــه اعرتاضــات وســیع و تــوده ای مــردم در 
افغانســتان بــه بختکــی کــه بــه جانشــان انداختــه انــد و جمعیــت وســیعی 
ــد،  ــا جــان میخردن کــه بــرای فــرار از جهنــم افغانســتان هــر خطــری را ب
ــی  ــی و انتخاب ــات قطــره چکان ــت. عملی ــه رسعــت دود شــد و هــوا رف ب
شــان اساســا بــرای کــم کــردن فشــار اعــرتاض درون ایــن کشــورها و «از رس 
گذرانــدن» ایــن تنــد پیــچ بــود. سیاســت خــروج برشدوســتانه شــان نیــز 
ــی  ــت هــای برشدوســتانه دور قبل دســت کمــی از سیاســت کثیــف دخال
تیــک و ریاکارانــه امــروز  آنهــا نداشــت. امــا پــس از ســه مــاه بــازی دیپل
ایــش  شــاهد هســتیم کــه دیگــر تــوان ادامــه حتــی ایــن ژســت  و بــازی و 
را هــم ندارنــد و تــالش میکننــد حیلــه گرانــه و آهســته پروســه ای را کــه 
ــام برســانند و میخــی بــر تابــوت برشیــت در  ــد بــه ا رشوع کــرده بودن

ــد. ... صفحــه۳ افغانســتان بکوبن
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ــه قــدرت در افغانســتان  نــه آنچــه كــه بــا ظاهــر بزك شــده «حكومــت خــودی» ب
یــل بعــد از نتانیاهــو  بازگردانــده شــد، نــه آنچــه بعــد از شكســت راســت افراطــی در ارسا
ــا  ــه ب ــه آنچ ــت و ن ــده اس ــینی ش ــه عقب نش ــور ب ــره» مجب ــی و مذاك س ــره «دیپل ــا چه ب
ــرون  ــی بی ــای خال ــراق از صندوق ه ــات ع ــكا» در انتخاب ــه آمری ــا مداخل ــت ب ــرق «ضدی بی
ــع  ــردن جوام ــی ك ــی – مذهب ــرتاتژی قوم ــده اس ــه چكی ــه شكســت آنچ ــد، بلك كشــیده ش
خاورمیانــه اســت در واقــع جوهــر حقیقــی تحــوالت در منطقــه و بی ســاز و آوازی 

ــت.  ــراق اس ــات در ع ــك انتخاب مناس
صندوق هــای رای در فضایــی خامــوش و ســاكت در شــهرهای عــراق، پــس از یــازده ســاعت 
ــود،  ــزاری آن ســال ۲۰۲۲ ب ــد رســمی برگ ــن مناســك کــه موع ــده شــدند. ای ــل و برچی تعطی
ــه  ــرب» ك ــه «انقــالب اكت ــال ۲۰۱۹ موســوم ب ــوده ای س ــا هــدف فرونشــاندن اعرتاض هــای ت ب
نظــام قومــی - مذهبــی حاكــم بــر رسنوشــت میلیون هــا شــهروند عراقــی را از مرشوعیــت 
ــرتده توده هــای  ــبح جنبــش گس ــال جلــو افتــاد. ش ــارا یكس ــاقط كــرد، اجب ــی س سیاس
ــراز  ــر ف ــی ب ــی و مذهب ــنامه های كاذب قوم ــارغ از شناس ــل، ف ــال قب ــه از دو س ــی ك مردم
ــداد و  ــای بغ ــت خیابان ه ــت و معیش ــاه، عدال ــرای رف ــود و ب ــاده ب ــراه افت ــه ب خاورمیان
ــار هــم ســایه ســهمگین خــود را در  ــه لــرزه درآورد و به هــم متصــل كــرد، اینب بیــروت را ب
ــه بســاط رای گیــری گانگســرتهای حاكــم بــر فضــای سیاســی  «نــه» محكــم و متحــد خــود ب

در عــراق گســرتاند. 

ــردم  ــل م دی كام ــ ــان از بی اعت ــراق نش ــات ع ــردم در انتخاب ــن م ــیار پایی ــارکت بس مش
ــی  ــناریوی موزاییك ــل س ــه حاص ــراق دارد ک ــم در ع ــی حاك ــی – مذهب ــاختار قوم ــه س ب
ــی  ــه در پ ــناریویی ك ــود. س ــن آن ب ــكا و متحدی ــط آمری ــه توس ــع خاورمیان ــردن جوام ك
ــا  ــه ب ــورد و در ادام ــم خ ــال ۲۰۰۳ رق ــراق در س ــه ع ــتان ب ــس از افغانس ــی پ ــه نظام حمل
ــراه   عــی در ایــن جوامــع و ب ــه ســوریه و لیبــی و تخریــب بنیادهــای اجت حملــه نظامــی ب
ــتاوردهای  ــز از دس ــم ناچی ــك رق ــه ی ــی ك ــی - مذهب ــای قوم ــای بی انته ــ جنگ ه انداخ

ــید.  ــط رس ــر خ ــه آخ ــت، ب ــردم آواره اس ــون م ــرتاتژی ۲۷ میلی ــن اس ای

ــر مــ  ــه نظامــی كــه ب ــا عــدم رشكــت گســرتده خــود در مرشوعیــت دادن ب مــردم عــراق ب
ــوام و  ــه اق ــهروندان ب ــردن ش ــه ك ــت و تكه تك ــر و فالك ــز فق ــی، ج ــرد تاریخ ــك عقب گ ی
ــارزات  ــه ادامــه مب ــاس احــرتام ب ــه پ ــن ب ــدارد، و همچنی مذاهــب امــر دیگــری نداشــته و ن
تــوده ای خــود از اكتــرب ۲۰۱۹ علیــه دســتگاه فاســد قومــی – مذهبــی حاكــم، مشــت محكــم 
ــی» در  ــن جهان ــم نوی ــرتاتژی «نظ ــده از اس ــی بازمان ــای سیاس ــان تفاله ه ــر ده ــری ب دیگ
ــری  ــام طایفه گ ــردن نظ ــارو ك ــه ج ــم ب ــه حك ــی ك ــت مردم ــال اس ــد. مح ــراق كوبیدن ع
ــته و ۳۰ ــر ۶۰۰ كش ــغ ب ــود بال ــش خ ــال پی ــزش دو س ــا در خی ــه تنه ــی ك ــد، جنبش داده ان
ــع ســالح و  ــد راهــی جــز خل ــی كــه می دانن ــر جــای گذاشــته اســت، مردم هــزار مجــروح ب
ــان مرتجــع صــدر  ــت، از جری ــی در حاكمی پاییــن كشــیدن تفنگ چی هــای قومــی – مذهب
ــران باقــی  ــه تــا باندهــای آدمكــش حشــد شــعبی و نیروهــای وابســته بــه ای و بارزانــی گرفت
انــده اســت، جنبشــی كــه بــر مــ تحمیــل بیــش از دو دهــه مهندســی فالكــت و جنــگ 
ــزه  ــه م ــی ك ــت؛ مردم ــرده اس ــت ك ــر راس ــروز كم ــی، ام ــای جنای ــط بانده ــی توس صلیب
ــان، آزادی و معیشــت  ــرای كســب ن اتحــاد و یك رنگــی در صفــوف خــود را چشــیده اند و ب
ــال اســت خطــر تیك تیــك  ــد، مح ــارزه را اندوخته ان ــت و مب تجربــه جدیــدی از مقاوم
ــون  ــری پنتاگ ــاق فك ــه، از ات ــت! هم ــش را دســت كم گرف ــن جنب ــردم و ای ــن م بازگشــت ای
ــی  ــن «خطــر» اصل ــر ای ــران و بغــداد ب ــت ته ــن مهره هــای ســوخته در حاكمی ــا كودن تری ت
در ســیر تحــوالت در عــراق و خاورمیانــه واقفنــد و كمربندهــا را ســفت كرده انــد؛ طوفــان 

در راه اســت. 

ــی،  ــال مدن ــان، فع ــی و آرش کیخــرسوی وکالی بازداشــتی و مهــدی محمودی ــی نیل مصطف
ــوری  ــه قصــور مســئولین جمه ــرای دادخواهــی نســبت ب ــم شــکایتی ب ــه درصــدد تنظی ك
ــاه اســت كــه  اســالمی در مدیریــت و مهــار پاندمــی کرونــا بودنــد قریــب بــه دو م
ــی  ــكار عموم ــه اف ــه ای رو ب ــن در نام ــه ت ــر س ــرا ه ــد؛ اخی ــه رس می برن ــت ب در بازداش
ــرای  ــه ب ــای تعهدنام ــرش امض ــدم پذی ــل ع ــان به دلی ــه بازداشت ش ــه «ادام ــته اند ك نوش
ــل  ــات به دلی ــر مقام ــالمی و دیگ ــوری اس ــرب جمه ــه ای، ره ــی خامن ــکایت از عل ــدم ش ع

مدیریــت کرونــا ادامــه یافتــه اســت». اكنــون پــس از گذشــت حــدود ۲مــاه مقــرر شــد کــه 
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــاه برگ ــنبه ۲۱ مهرم ــراد روز چهارش ــن اف «دادگاه» ای

ــدار  ــا تفنگ ــا میلیون ه ــه ب ــت؛ بلك ــدار نیس ــه تفنگ ــا س ــا ب ــت تنه ــل حاكمی ــن دو و ای
ــد!  ــم كرده ان ــد عل ــاه و آزادی» ق ــرای «معیشــت، رف ــن ســو ب ــه ای ه ۹۶ ب ــ ــه از دی اســت ك
كیســت كــه ندانــد مفهــوم عدالــت قضایــی و سیســتم قضایــی در ایــران تحــت حاكمیــت 
ــم از حــق و انصــاف  ــت حاك ــای سیاســی اقلی ــی روبن ــزی جــز تلق ــوری اســالمی، چی جمه
ــی  ــادی و طبقات ــالوده اقتص ــت از ش ــد رشط حراس ــه ندان ــت ك ــت. و كیس ــت نیس و عدال
ــوق  ــه حق ــوی ب ــی و معن ــرض فیزیك ــران، تع ــه ای ــور در جامع ــكار و مفتخ ــی جنایت اقلیت
ــن  ــی، تنهــا كشــمكش ایــن ســه ت یــت محرومــان اســت. كشــمكش وكال و فعــاالن مدن اك
ــا  ــش تنه ــپارتاكوس و یاران ــام اس ــه قی ــور ك نط ــت؛ ه ــت نیس ــه حاكمی ــی علی ــه تنهای ب
ــه  ــود ك ــه ای ب ــده اراده جامع ــپارتاكوس چكی ــود؛ اس ــه ای نب ــور حرف ــده ای گالدیات ــام ع قی
ــه لغــو نظــام بــرده داری كــرده بــود. یــا كمــون پاریــس تنهــا قیــام عــده ای كمونــارد  عــزم ب
ایــالت میلیون هــا بــرده مــزدی بــرای  در شــهرداری پاریــس نبــود، بلكــه گواهــی بــود بــر 
ــیه  ــود روس ــی در خ ــا انقالب ــرب ۱۹۱۷ تنه ــالب اكت ــا انق ــان؛ و ی ــزدی در جه ــی م ــو بردگ لغ
ــه  ــالب ك ــم دینامیســم آن انق ــوز ه ــد و هن ــان را در نوردی ــژواك آن كل جه ــه پ ــود، بلك نب
ــش  ــش از پی ــود، بی ــبات سوسیالیســتی ب ــق مناس ــه داری و تحق ــی مناســبات رسمای واژگون

ــد. ــه می كش زبان

ــات را  ــه» و مقام ــی فقی ــوی «ول ــه گل ــم ك ــی ه ــاالن مدن ــتی و فع ــس وكالی بازداش كی
ــهروند  ــا ش ــا میلیون ه ــم ب ــش عظی ــك جنب ــت ی ــز كیفرخواس ــزی ج ــت چی ــرشده اس ف
ــد در  ــش رسارسی و نیرومن ــن جنب ــت. ای ــه قوا نیس ــر س ــاط ه ــه بس ــوا علی ــه دع در اقام
ســال های اخیــر اثبــات كــرده اســت كــه می توانــد وكال و رهــربان و ســازماندهندگان 
ــار نیســت  خــود را از زندان هــا و ســیاه چاله های ایــن نظــام رهــا كنــد. ایــن اولین ب
کــه جمهــوری اســالمی در چنیــن ســطحی، اقــدام بــه دســتگیری، دادگاهــی، سناریوســازی 
ــاد  ــاب و ایج ــت ارع ــد. سیاس ــی می کن ع ــف اجت ــای مختل ــن عرصه ه ــودن فعالی ــا رب ی
ــن  ــت ای ــه حاکمی ــار ده ــت. چه ــالمی اس ــوری اس ــام جمه ــزاد نظ ــی، هم ــای پلیس فض
ــی،  ع ــات اجت ــن مطالب ــوب ابتدایی تری ــار دهــه رسک ــا چه ــر اســت ب ــت اســالمی براب نکب

ــران... ــان در ای ــا انس ــتی میلیون ه ــی و معیش سیاس

 امــا این همــه ســال رسکــوب، ربــودن، ایجــاد فضــای پلیســی و خفقــان، بــه مرعــوب شــدن 
ــردم  ــرت م ــم بیش ــه خش ــن زدن ب ــه دام ــس، مای ــه برعک ــت بلک ــده اس ــم نش ــه خت جامع
ــران  ــن بح ــت. ای ــوده اس ــت ب ــت حاکمی ــران مرشوعی ــدن بح ــر ش ــواه و عمیق ت آزادی خ
ــده  ــرتده تر ش ــه روز گس ــد، روز ب ه ۹۶ رشوع ش ــ ــه از دی ــردم ک ــرتده م ــات گس ــا اعرتاض ب
اســت. اگــر دوران بــرای جمهــوری اســالمی عــوض نشــده اســت امــا بــرای مــا و میلیون هــا 
ــنگر  ــنگر به س ــوده ای و رسارسی س ــاد ت ــوع و در ابع ــكال متن ــا اش ــر روز ب ــه ه ــانی ك انس
ــم،  ــكل كرده ای ــد و متش ــت و آزادی» متح ــاه، معیش ــه «رف ب ــرای مطال ــود را ب ــوف خ صف
ــا  ــه هرج ــت ك ــان داده اس ــه نش ــت. تجرب ــرده اس ــدن ك ــه رقصی ــدی رشوع ب دوران جدی
ــا  ــد، هرج ــاك مالیده ان ــه خ ــود ب ــاد خ ــه اتح ــكا ب ــا ات ــان ب ــم را محروم ــام حاك ــوزه نظ پ
ــرده  ــن موجــود را رد ك ــز قوانی ــوط قرم ــه خط ــرشده شــده اســت ك ــان ف ــردم چن ــدرت م ق
ــا بــه آدم ربایــی و گیرانداخــ رهــربان  اســت، حاكمیــت و دســتگاه قضــا قبــل از هرچیــز ی
ــار شــده اســت  ــا ناچ ــاء متوســل شــده اســت ی ــی در خف ــنام مردم ــخصیت های خوش و ش
ونــه زنــده و معــارص، پنــج ســال مبــارزه  پاره هــای تــن خــود را ظاهــرا قربانــی كنــد. یــك 
ــردن  ــوا ك ــدبیگی ها و رس ــد از اس ــع ی ــرای خل ــه ب ــران هفت تپ ــه كارگ ــاب متحدان و اعتص
ونــه گویــای دوران نوینــی اســت كــه میلیون هــا تفنگــدار  بخشــی از حاكمیــت اســت كــه 
ــد.  ــوا كرده ان ــه دع ــع عمومــی خــود اقام ــاال، متشــكل و متحــد در مجام ــه ب ــن علی از پایی
ــاخ  ــه س ــد ب ــالمی، امی ــوری اس ــام جمه ــه ن ــكی ب ــیدن مرتس ــر كش ــوق بزی ــور و ش ش
ــازدم شــهروندان جامعــه مــوج می زنــد. ایــن  جهانــی شایســته زندگــی بــرش در هــر دم  و ب
ــارزه  ــدار مب ــان جســوری كــه میدان ــا زن ــی، ب ــاالن مدن ــا فع ــداكارش، ب ــا وكالی ف ــه، ب جامع
ــان مغــروری كــه رس تعظیــم و خــواری در مقابــل قوانیــن  بــرای برابــری شــده اند، بــا جوان
ــت  ــی حاكمی ــه برپای ــزم ب ــه ع ــری ك ــه كارگ ــا طبق ــد، ب ی كنن ــم  ــالمی خ ــیده اس پوس
شــورایی كــرده اســت، بــا كمونیســت ها و سوسیالیســت هایی كــه فرمــان تحــوالت 
ــر جمهــوری اســالمی و برچیــدن  ــروزی ب ــه پی ــد، حكــم ب عــی را در دســت دارن مهــم اجت
ــام  ــن نظ ــرای ای ــرداد ۶۰ ب ــرم» ۳۰ خ ــوش و خ ــت. دوران «خ ــی داده اس ــبات طبقات مناس
ــز و درشــت نظــام در ســال ۱۴۰۰ ــه پایــان رســیده اســت. رسان و مقامــات ری سال هاســت ب
ــوراخ  ــال س ــه در دنب ــی، در ب ــای مردم ــان در دادگاه ه م ش ــه جرا ــه كلی ــیدگی ب ــرس رس از ت

ــد ــه بع ــه در صفح ــد.  ... ادام ــوش می گردن م

دوئل سه قوا با سه تفنگدار؟
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ــس) و  ــش (گرات ــزرگ اتری ــهر ب ــن ش ــه در دومی ــی و میان ــت افراط ــزاب راس ــقوط اح س
ــم  ــی از عال ــهر، یك ــن ش ــش در ای ــت اتری ــزب كمونیس ــر ح ــر» دبی ــه كه ــاب «الك انتخ
ــرب از آن  ــه داری غ ــی رسمای ــین تبلیغات ــه ماش ــی ك ــت. دوران ــك دوره اس ــان ی ــكار پای آش
ــران  ــا بح ــرد ب ــام می ب ــخ» ن ــان تاری ــازار» و «پای ــروزی ب ــرم «پی ــوش و خ ــوان دوران خ بعن

ــت.  ــه اس ــپر انداخت ــا س ام ــود  ــهروندان خ ــل ش ــت در مقاب مرشوعی
ــا اتــكا بــه احــزاب راســت افراطــی و نیروهــای فــوق ارتجاعــی  در زمانــه ای كــه بــورژوازی ب
بــه بازپس گیــری حقــوق كارگــران، زنــان، كــودكان، معلولیــن، بازنشســتگان، بــر مــ رونــد 
ان هــا، بــر مــ رشــد  ــكاران و بی خا تبدیــل پایتخت هــای اروپایــی بــه شــهرهای بی
ــی  ــه گرزچرخان ــتی ب ــی و ناسیونالیس ــات مذهب ــن گرایش ــن و افراطی تری نده تری عقب
ــارزه بــرای جهانــی شایســته زندگــی برش بــه قوت  مشــغول اســت، امیــد بــه مقاومــت و مب
ــی  ــرت و دهن كج ــده ای به ــه این ــد ب ــه امی ــردن هرگون ــرس ك ــا ه ــت. هرج ــی اس ــود باق خ
ــارزه  ــت و مب ــت، مقاوم ــرش هس ــته ب ــی شایس ــاخ جهان ــرای س ــان ها ب ــالش انس ــه ت ب
ــه می كشــد.  ــرای تحقــق رفــاه، آزادی و خوشــبختی انســان هــم زبان ر ب انســان های بیشــ
ــات  ــر» در انتخاب ــه كه ــروزی «الك ــه پی ــد ك ــداری می دهن ــود دل ــه خ ــی ب ــانه های غرب رس

ــبات  ــك مناس ــی ی ــان برپای ــان خواه ــت و ایش ــازار نیس ــام ب ــا نظ ــت ب ــی ضدی ــه معن ب
ــا پرچــم كمونیســم و فراخــوان  ــم «كهــر» ب كمونیســتی نیســت. تردیــدی نیســت كــه خان
ــد و رایــگان كــردن نیازمندی هــای اساســی جامعــه بــرشی  بــه اشــرتاكی كــردن وســایل تولی
ــد  ــی می توانن ــی و دول بورژوای ــانه های غرب ــت رس ــن جه ــت. از ای ــده اس ــدان نیام ــه می ب

ــد.  ــند و دلشــان خــوش باش ــن باش مطم
ــر» نیســت، بلكــه در رویگردانــی  ــم «الكــه كه له در انتخــاب خان ــن مســ ــا اهمیــت ای ام
ــه آنچــه رای آورد  ــازار اســت. ن گســرتده توده هــای مــردم در جهــان غــرب از نظــام «آزاد» ب
ــا دمكراســی  ــورژوازی ب ــات اســت. ب ــن انتخاب ــاورد ماهیــت حقیقــی ای بلكــه آنچــه رای نی
ولــوژی متعفــن بــازارش، در جنــگ رو-در-رو بــا برابــری و رفــاه  ــا اید پارملانــی و احزابــش، ب

و مــرام اشــرتاكی شكســت خــورده اســت. 
ــم از  ــرای سوسیالیس ــارزه ب ــخ مب ــه تاری ــود ك ــه ب ــش گفت ــرن پی ــك ق ــورگ ی رزا لوكزامب
ــخ شكســت اســت. چــرا؟  ــام برلیــن، كال تاری ــا قی ــس ت جنبــش چارتیســت ها و كمــون پاری
ــروزی  ــن گام در پی ــروزی برســد. اولی ــه پی ــار ب چــون سوسیالیســم فقــط كافــی اســت یكب
ــازی  ــر نی ــت و دیگ ــت اس ــردن مالكی ــرتاكی ك ــات و اش ــه طبق ــان دادن ب ــم پای سوسیالیس
ــس  ــن نقطــه نظــر، سوسیالیســم و مارك ــود. از ای ــه داری نخواهــد ب ــش ضد-رسمای ــه جنب ب
ــردگان  ــد و ب ــود دارن كان وج ــ ــات ك ــه طبق ــد، چراك ــته اند و رضورت زمانه ان ــروز برگش ام
ــنگین راســت  ــد. شكســت س ــام كنن ــی قی ــبات طبقات ــر مناس ــرای تغیی ــد ب ــزدی ناگزیرن م
ــا بــه قــول رزا  در دومیــن شــهر اتریــش نشــانی گویاســت از بازگشــت شــبح سوسیالیســم ی

ــود... ــودم، هســتم، خواهــم ب ــورگ: ب لوكزامب

افغانستان تقابل جهانی برشیت با 

امــروز شــاهدیم کــه در داالنهــا و اجــالس هــای ســازمان رسان قــدرت هــا، از ســازمان 
ملــل گرفتــه تــا پارملــان کشــورهای غــرب تــا رشق بــا تــرس و هــراس و ریــاکاری زمزمــه 

رســمیت دادن بــه حاکمیــت طالبــان و توحــش آن را دارنــد. 
ــه در  ــان ک ــا و رشکایش ــی ه ــه همپالگ ــورها، ب ــی از رسان کش ــش برخ ــد روز پی چن
ایــن ســیه روزی دنیــا ســهیم هســتند، پیــام دادنــد کــه بایــد بــرای تیرخــالص زدن بــه 
زندگــی و آزادی مــردم افغانســتان بــا فشــاری حداقلــی طالبــان را وادار بــه درجــه ای 
عقــب نشــینی قابــل حصــول و «اعتــدال» قابــل قبــول، کننــد و بــه رسعــت رشایــط 
ــی  ــوان حکومــت قانون ــه رســمیت شــناخ ایــن بانــد جانــی بعن و فضــا را آمــاده ب

افغانســتان کننــد.

ــای  ــابقه قدرته ــالش و مس ــا ت ــم ت ــب درج میکن ــن مطل ــه را در ای ون ــد  ــط چن فق
جهانــی را بــرای بســ پرونــده «دولــت رســمی افغانســتان» ببینیــم. نقــل قولهایــی 

ــا: ــانه هــای زرد دنی از رس

ــر) گفــت  ــرب (۱۳ مه ــه، روز سه شــنبه ۵ اکت ــور فرانس ــرون، رئیس جمه ــل ماک «امانوئ
ــه  ــرای ب ــط خــود را ب ــد رشای ــش رو بای ــروه ۲۰» در اجــالس پی کشــورهای عضــو «گ

رســمیت شــناخ حکومــت طالبــان در افغانســتان تعییــن کننــد.»
ــکو از  ــه مس ــرد ک ــالم ک ــیه: اع ــه روس ــخنگوی وزارت خارج ــف، س ــی زایتس «الکس
ــه   ــود را ب ــای خ ــا اختالف ه ــت ت ــته اس ــان) خواس ــتان (طالب ــتان و افغانس تاجیکس

ــد.»  ــرف کنن ــل برط ــول و متقاب ــل قب ــیوه ای قاب ش
«مقامــات ایــاالت متحــده اعــالم کردنــد گفتگویــی «روراســت و حرفــه ای» بــا 
اینــدگان طالبــان داشــته اند و در ایــن گفتگــو تأکیــد کرده انــد کــه دربــاره ی 
طالبــان «نــه براســاس حرف شــان بلکــه بــر اســاس عمل شــان» تصمیــم می گیرنــد.»

همــه دولتهــا و قدرتهــای جهانــی و منطقــه از کشــورهای اروپایــی تــا چیــن و روســیه، 
ــالش و  ــن ت ــه ای ــن و خاورمیان ــکای التی ــی و امری ــورهای افریقای ــا کش ــکا ت از امری
ــت  ــرای «رعای ــت عنــوان درخواســت از طالبــان ب ــت ارتجاعــی خــود را تح سیاس
ــهیل  ــیتی» و «تس ــری جنس ــه  «براب ــد ب ــرش»، تعه ــوق ب ــی و حق ــن امللل ــن بی قوانی

ــد.  ــدی میکنن ــته بن ــانی و بس ــان» و ... الپوش مشــارکت زن
ــع  ــق و قل ــی مطل ــل بیحقوق ــه تحمی ــرای رســمیت دادن ب ــن شــیوه از اســتدالل ب ای
و قمــع یــک نســل از زنــان و دخــرتان و انســانهای آزادیخــواه در افغانســتان بیشــرت 
شــبیه بــه اســتدالل «شــارل-هانری سانســون» جنایتــکار دولتــی و حکومتــی در 
ــخت  ــی و س ــل طوالن ــه دلی ــرد ب ــت ک ــک درخواس ــک پزش ــه از ی ــت ک ــه اس فرانس
بــودن قطــع رس انســانها بــا شمشــیر کاری بکنــد کــه «منصفانــه تــر» رس مــردم را از 
بــدن جــدا کنــد. ژوزف گیوتیــن پزشــک فرانســوی بنــا بــه همیــن «توصیــه» دســتگاه 
ــان اخــرتاع کــرد.  ــرای «راحتــی» و «آســایش» و رسعــت در مــرگ قربانی گیوتیــن را ب
امــروز دیگــر شمشــیر «رعایــت حقــوق بــرش» پوســیده تــر از آن اســت کــه کســی 
فشــار آنــرا بــر حکومتــی احســاس کنــد. ایــن واقعیــت کــه «حقــوق بــرش» بیــش از 
هــر چیــزی حربــه معامــالت یــا کشمکشــهای سیاســی اســت را امــروز هــر شــهروندی 

ــد.  در جهــان میدان
پرداخــ بــه ایــن مباحــث و اســتدالل هــای حــکام دنیــا در رســمیت بخشــیدن بــه 
طالبــان بــه شــدت مشــمئز کننــده و توهینــی بــه شــعور انســانهای قــرن بیســت و 

یــک اســت.
کــدام عقــل ســلیم خواهــد پذیرفــت کــه دســتجات جانــی و ضــد زن و اولــرتا 
ارتجاعــی،  مدافــع حقــوق بــرش باشــند؟ کــدام انســان فهیمــی خواهــد پذیرفــت کــه 

طالبــان میتوانــد منشــا علــم و ترقــی و آزادی و رهائــی زن و مدیریــت متمــدن 
جامعــه باشــد؟ نیرویــی کــه اصــول و پایــه فکــری و مذهبــی آن بــا تعــرض بــه زن و 
بــه بردگــی جنســی و «غنیمــت» گرفــ دخــرت بچــه هــا، بــا کشــتار دخــرتان محصــل و 
عــی اســتوار اســت، دســتجات جانــی  امــی عرصــه هــای زندگــی اجت اخــراج زنــان از 
ــه زیــر برقــع و خانــه نشــینی و دارای  کــه غایــت تفکرشــان بــرای بازگردانــدن زن ب
یــک مــرد بــه عنــوان صاحــب اختیــار زن گــره خــورده اســت، نیــروی ســیاهی کــه بــا 
کشــتار معلــم، طنــز پــرداز، شــاعر، روزنامــه نــگار، نویســنده و .... در آن جامعــه در 
حــال تاخــت و تــاز اســت و هــر صدایــی را بــا زور و رضب و گلولــه و سنگســار خفــه 
یتــوان بعنــوان نیرویــی کــه قابلیــت بــه رســمیت شــناخ حــق زن، حــق  میکنــد، را 

شــادی و حــق زندگــی بــه مــردم متمــدن جهــان حقنــه کــرد.
از نظــر مــردم و برشیــت متمــدن جهــان نــه تنهــا تحلیــل هــای رســوا و کریــه حــکام 
دنیــا موجــه نبــوده و نخواهــد بــود، بلکــه در افغانســتان در مقابــل قدرتهــای جهانــی، 
ن، روزنامــه نــگاران و در راس هــرم اعرتاضــی زنانــی  محصلیــن و دانشــجویان، معلــ
قــرار دارنــد کــه چــه از قبــل از تحمیــل طالبــان و چــه بعــد از آن، دســت از مبــارزه 
ــا جنبــش  ــارزه ای کــه ب ــد داد، مب ــا ارتجــاع و عقــب ماندگــی برنداشــته و نخواهن ب

ــی نشــینند. رسارسی رفــاه و آزادی و امنیــت در دنیــا گــره خــورده و از پــا 
تیــک  چنــد روز پیــش زنــان در کابــل علیــه طالبــان و ســاخت و پاخــت هــای دیپل
کیــن  بــا آنهــا پیــام و جــواب روشــنی را فرســتادند و بــا صــدای بلنــد اعــالم کردنــد 
و ســکوت در برابــر طالبــان رشم آور اســت و پالکاردهائــی را بــا مضامیــن «ســکوت 
جهــان خجالــت آور اســت» و «از حقــوق زنــان افغــان دفــاع کنیــد» را حمــل 
ــانی  ــوق انس ــه حق ــه ب ــی ک ــا زمان ــل ت ــان در کاب ــرات زن ــد «تظاه ــد. گفتن می کردن
ــم  ــم گفتی ــال ه ــه قب ــور ک نط ــت.» و ه ــد یاف ــه خواه ــد ادام ــت نیابن ــود دس خ
برشیــت سیاســت هــای ارتجاعــی توســط دولــت آمریــكا و دول غربــی، بــه حامیــان 

ــد. ــح میکنن ــم، را تقبی ــم و تروریس میلیتاریس
مبــارزه امــروز زنــان و جوانــان و مــردم تشــنه آزادی و برابــری در افغانســتان و همگام 
بــا آن اعرتاضــات در کشــورهای دیگــر دنیــا ایــن پیــام را دارد کــه حاکمیــت طالبــان نــه 
تنهــا بعنــوان دولــت و بلکــه بــه عنــوان نیــروی دخیــل در رسنوشــت مــردم افغانســتان 
هیــچ مرشوعیــت قانونــی و انتخابــی نــدارد. اینکــه قدرتهــای دنیــا و منطقــه و خــود 
طالبــان بخواهنــد بــا رضب زور و شمشــیر خــود را بــه جامعــه ای تحمیــل کننــد بــه 
معنــی رســمیت آن ســاختار و حاکمیــت از نظــر مــردم افغانســتان نخواهــد بــود و 
ــن رســمیت  ــل ای ــرای تحمی ــی ب ــای جهان ــه و قدرته ــالش هــای دول مرتجــع منطق ت

چیــزی جــز دهــن کجــی بــه شــعور میلیاردهــا انســان در رسارس جهــان نیســت.
زنــان و مــردم آزادیخــواه در افغانســتان و دنیــا بــه خوبــی میداننــد کــه ایــن بــازی 
ت و اتحادهــای دول منطقــه نیســت و  چیــزی جــز قربانــی شدنشــان بیــن تخاصــ
نخواهــد بــود و بــا درک روشــن از ایــن اوضــاع، مبــارزه و صــف خود را در همبســتگی 
بــا جنبــش جهانــی دفــاع از حقــوق و آزادی هــای برشیــت و در همبســتگی بــا زنــان 
ــم  ــا ایــن اتحــاد خواهی ــد. فقــط ب ــه گــره زده ان آزادیخــواه و برابــری طلــب متحدان
ــا از افغانســتان،  ــر تعــرض افســار گســیخته در هــر جــای ایــن دنی توانســت در براب
بنــگالدش، پاکســتان، ایــران، عربســتان و غیــره تــا اروپــا و آمریــکا بایســتیم و عقــب 

نشــینی را در هــر زاویــه و انــدازه بــه آنهــا تحمیــل کنیــم.
امــروز جنبــش حــق زن در افغانســتان و جــدال آن بــرای برابــری و آزادی خــود 
ــران  ــش حــق زن در ای ــه جنب ــش ب ــن جنب ــا شــاهد بهــم پیوســ ای ــا نیســت. م تنه
کــه تجربــه طوالنــی در تقابــل بــا طالبــان هــای «خــودی» دارد، هســتیم. مــا شــاهد 
یتهــای جهانــی زنــان و مــردان آزادیخــواه، ســازمانهای رادیــکال مدافــع حــق زن  ح
از جنــگ زنــان در افغانســتان علیــه طالبــان و بربریــت قــرون وســطایی آن هســتیم. 
امــروز جهــان صــدای زنــان افغانســتان اســت و ایــن فشــار جهانــی اســت کــه دول 
ــری جنســیتی» در افغانســتان اندختــه اســت.   ــاد «حقــوق بــرش» و «براب ــه ی غربــی را ب

در پايان يك دوره



ت  ۳۷۹
ح

٤
انقالب فرهنگی 

امــروز و پــس از بیــش از ۴ دهــه حاکمیــت رژیــم نــه از جمهوریــت و نــه اســالمیتش چیــز 
انــده اســت. دانشــگاه اســالمی نشــد، جامعــه  معنــاداری حتــی بــرای خودشــان هــم باقــی 
ــرس...،   ــرت و پ ــط دخ ــت راب ــیتی، ممنوعی ــازی جنس ــاری، جداس ــاب اجب ــد. حج ــالمی نش اس
توســط جوانــان دخــرت و پــرس بــه ســخره گرفتــه شــده اســت. دانشــجویان آزادیخــواه و برابــری 
ــی در  ــی و سیاس ــالت علم ــات و مج ــتند. نرشی ــا کاش ــگاه ه ــذر آزادی را در دانش ــب ب طل
ــر  ــم اگ ــم رژی ــت رسه ــای پش ــدگان دولته این ــا و  ــده اســت. روس ــرش ش ــا منت ــگاه ه دانش
ــه  ــد، توســط دانشــجویان آزادیخــواه ســکه ی ی ــد در دانشــگاه حضــور یابن جــرات پیــدا کنن
ــارزه و  ــای مب ــون ه ــالمی، کان ــروس اس ــه وی ــس از ۴ ده ــروز پ ــران ام ــوند. ای ــی ش ــول م پ

ــت نظــام اســت.  ــه کلی عــی علی ــوده ای و اجت ــزش هــای ت اعــرتاض و اعتصــاب و خی
ــالب  ــوان «انق ــت عن ــا تح ــگاه ه ــردن دانش ــالمی ک ــاز زوزه اس ــی ب ــن رشایط ــروز در چنی ام
ــالب  ــه انق ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــرح ش ــه ای مط ــط خامن ــی دوم» توس فرهنگ
فرهنگــی اول و از اغــاز تــا کنــون بــه گل نشســته و جامعــه ی پیرشفتــه و متمــدن و مــدرن 
ــی کنــد. امــروز در ایــران نــوع زندگــی و  ایــران بــرای ایــن «انقالبــات» مســخره، تــره خــرد 
ــی و قوانیــن رشیعــت، بلکــه در فرهنــگ متمــدن و  ــه در کتــاب هــای دین ــج، ن فرهنــگ رای

ــای امــروز جســتجو شــده و مــی شــود.  مــدرن دنی
آیــا رویــای ممنوعــه اســالمی کــردن دانشــگاه توســط دولــت جدیــد خامنــه ای بــه ریاســت 
یــک طلبــه ی بــی ســواد و کســی کــه لقــب قصــاب تهــران دارد، موضوعیــت دارد؟ آیــا ایــن 

تــالش شکســت خــورده مــی توانــد بــاز هــم رس بــرآورد؟ 
جــواب بــه طــور قطــع «نــه» اســت. آخریــن تــالش هــا را دولــت هــای پیشــین احمــدی نــژاد 
و روحانــی هــم انجــام دادنــد و نــاکام ماندنــد. آویــزان کــردن ایــن زنگولــه بــه گــردن رییســی 
بســیار مســخره تــر از بقیــه اســت. رییســی قــرار اســت نقــش شــعبان بــی مــخ خامنــه ای را 
بــازی کنــد. چــرا کــه کار دیگــری از او ســاخته نیســت. اصــال اهلــش نیســت. طلبــه ای کــه 
شــش کالس ســواد دارد، مدیــر اجرایــی جامعــه هشــتاد میلیونــی ایــران شــده اســت. کســی کــه 
جوانیــش در حجــره هــای طلبــه گــری بــه انــدازه گیــری آب و آفتابــه غســل و طهــارت گذشــته، 
دهــه ۶۰ مامــور کشــتارهای جمعــی بــوده و امــروز لقــب قصــاب تهــران گرفتــه اســت...، بــرای 
بیــت رهــربی و ســپاه هــم مســجل اســت کــه اهــل ســازماندهی کاری نیســت. آن هــا مــی 
داننــد کــه  تخصــص ایــن طلبــه ی ابلــه نــه در ســاخ چیــزی در جامعــه بلکــه ایفــای نقــش 
مرتســک دربــار بیــت خامنــه ای اســت. انتصــاب چنیــن شــخصیتی بــه عنــوان رییــس جمهــور، 
در واقــع بــه دلیــل ایــن خاصیــت و خصلــت امنیتــی و پرونــده ســازی علیــه هــر گونــه صــدای 

آزادیخواهــی اســت. 
دولــت هــای ســابق بــا ادعــا و شــعارهای دهــن پــر کــن آمدنــد.  برنامــه ســازندگی رفســنجانی، 
ــس از  ــی پ ــی یک ــدال روحان ــژاد و اعت ــدی ن ــده احم ن ــم عقب ــی، پوپولیس ــات خا اصالح
دیگــری شکســت خوردنــد. امــروز بــرای بانــد قــدرت در جمهــوری اســالمی ایــن ادا درآوردن 
ت ســه گانــه اجرایــی،  هــا دیگــر خریــداری نــدارد. شــکل و قــواره حاکمیــت هــم بــا تقســی
قانونگــزاری و قضایــی بــرای جمهــوری اســالمی معنــی نــدارد. بانــد قــدرت بــه ادا و ادعــای 
ــوه  ــس و ق ــت، مجل ــران دول ــروز در ای ــت. ام ــاز اس ــی نی ــم ب ــه ه ــه گان ــوای س ــتقالل ق اس
قضائیــه ابزارهــای در خدمــت بیــت و ســپاه انــد. در راس ایــن قــوا مامــوران نظامــی و امنیتــی 
شــته شــده انــد و هــر روز بایــد منتظــر باشــند تــا از بیــت رهــربی و ســپاه چــه چیــزی بــه  گ

آنهــا دیکتــه مــی شــود. 
امــروز حتــی بحــث مرشوعیــت هــم پــوچ اســت. نــه مــردم رای دادنــد و نــه بانــد قــدرت بــه 
ایــن رای نیــاز داشــت. ایــن بانــد در جمهــوری اســالمی بطــرز عریــان و بــدون ماســک و بــدون 
واســطه ی دســتگاه هــای مزاحــم و امثــال غرولندهــای احمــدی نــژاد و روحانــی، در مقابــل 

مــردم ایــران ایســتاده و شمشــیر را از رو بســته اســت. 

ــخص  ــور مش ــه بط ــچ، بلک ــه هی ــدارد ك ــت ن ــود مرشوعی ــالف خ ــد اس ــی مانن ــت رییس دول
هــم عــاری از ادعاهــای ماســبق خــود مبنــی بــر شــکوفایی اقتصــاد و چرخانــدن چــرخ هــای 
جامعــه اســت. دولــت رییســی هیچــی نیســت جــز یــک مرتســک بــرای فریــب خــود و نــه 
ــن  ــا وجــود ای ــدارد. ب ــی ن ــرس دیگــر معنای ــران ت ــروز ای ــه ی ام ترســاندن جامعــه. در جامع

ــزاح اســت!  ــده و م ــه خن ــر گــردن او فقــط مای ــه انقــالب فرهنگــی ب آویخــ زنگول
رییســی در حالــی کــه روســتاییان ماشــینش را محــارصه کــرده و قابلیتــش را بــه ســخره گرفتــه 
ــی دهــد ابــراز وجــود کنــد و طبقــه کارگــر ریاکاریــش  انــد و در حالــی کــه دانشــگاه راهــش 
را خاطرنشــان مــی کنــد، از برنامــه اســالمی کــردن دانشــگاه حــرف مــی زنــد. ایــن نــه نشــان 
ایــی بلکــه بــه دلیــل عــدم شــناخت موقعیــت خــود و نفهمیــدن تغییــر تــوازن قــوای  قــدرت 
عــی اســت. او هنــوز بــا خاطــرات جنایتکارانــه ی دهــه شــصت بــه سیاســت نــگاه مــی  اجت
کنــد. رییســی مــی خواهــد نقــش بــرادران جدیــدش در افغانســتان را بــازی کنــد. در حالیکــه 
نــه جامعــه افغانســتان جامعــه ی بیســت ســال قبــل اســت و نــه ایــران ایــران دهــه ی شــصت.  
ن روز اول بــه گل نشســته و حاکمیــت رییســی  بهمیــن دلیــل اســت حاکمیــت طالبــان از هــ

هــم همیــن رسنوشــت را در ایــران دارد. 
ن حــال و هــوای دهــه ی شــصت قــرار دارد امــا بــا  دنیــا عــوض شــده ولــی رییســی در هــ
شمشــیر زنــگ زده ی رسکــوب و کشــتار کــه دیگــر برایــی نــدارد. رییســی در رشایطــی  قــالده 
ی دولــت را بــه گردنــش بســته انــد، کــه جامعــه ایــران در دهــه اخیــر بخصــوص و از دی مــاه 
۹۶ و ابــان ۹۸ و اعرتاضــات و اعتصابــات بــزرگ و ســازمانیافته ی کارگــران و زحمتکشــان معلــم 
و پرســتار و بازنشســته و فقــرا و بــی نوایــان، فــوالد آبدیــده شــده اســت. رییســی در رشایطــی 
ــه خواهــی و  ــا آتشفشــان خشــم و نفــرت و مطالب ــو فرســتاده شــده کــه در هــر قــدم ب جل
ازادیخواهــی روبــرو اســت. بانــد حاکمیــت و شــاید خــود رییســی و همقطارانــش فکــر کــرده 
انــد کــه بــا هــل دادن جانــی دهــه شــصت مــردم را مــی ترســانند. ولــی دیگــر دیــر شــده و 
طبقــه کارگــر و مــردم محــروم ایــران دوره ی تــرس از حاکمیــت را پشــت رس نهــاده اســت. 

رییســی ایــن وضعیــت را نــه مــی شناســد و نــه مــی فهمــد.
طلبــه ی حجــره هــای مســاجد بــا چنــد کالس ســواد نــه از اقتصــاد مــی فهمــد، نــه از سیاســت 
ــام  ــه  ــت ک ــی اس ــه ی جاهل ــی طلب ــد. رییس ــی شناس ــه را م ــه جامع ــی آورد و ن رس در م
عمــرش در دســتگاه هــای تــرور و کشــتار و اعــدام و زندانبانــی گذشــته اســت. فتــوا و فرمــان 
ــی خواهــد. بــرای کشــتار انســان نــه ســواد الزم اســت،  ی  کشــتار داده و ایــن کار هــم هــ
ــه  ــر ب ــی ام ــه گواه ــوزه علمی ــت از ح ــی  اس ــدان. کاف ــه وج ــت و ن ــه رشاف ــت، ن ــه معرف ن

معــروف و نهــی از منکــر را بــه ســینه اش بکوبنــد و بــرای کشــتار روانــه اش کننــد. 

وزرای کابینــه رییســی هــم از بالهــت و جهالــت دســت رییــس شــان را از پشــت بســته انــد. 
طــرف وزیــر راهــش کــرده انــد در معرفــی خــود از برنامــه اش بــرای وزارت نفــت حــرف مــی 
زنــد. وزیــر خارجــه اش در بیــان افاضــات دانــش و زبــان هــای مختلــف درجــه ی فضاحــت 

و بالهــت گرفتــه اســت. 
ــر اســتبداد و آدمکشــی  ــوری اســالمی بخاط ــای پشــت رس هــم در جمه ــت ه ــه دول ــن ک ای
ــد از  ــت ندارن ــران مرشوعی ــردم ای ــه کشــ دادن م ــردن و ب ــالس و گرســنه ک و فســاد و اخت
بدیهیــات اســت. امــا دولــت رییســی عــالوه بــر خصائــل جنایتکارانــه دولتهــای قبلــی، بدلیــل 
ــودش  ــدا خ ــت. کدخ ــف اس ــش مضاع ــدم مرشوعیت ــه ۶۰ ع ــتار ده ــور کش ــده ی قط پرون

مشــمول اســت!
ــه شــصت و  ــه ده ــد ب ــی توان ــه م ــش. ن ــه راه پی ــس دارد و ن ــه راه پ ــت رییســی ن ــا دول ام
شــغل رشیــف آدمکشــی اش برگــردد و نــه مــی توانــد جــواب نیازهــای جامعــه ای را بدهــد 
یــر راضــی نیســت. کارگــر و معلــم و پرســتار و کار کــن جامعــه،  ــه زندگــی بخــور و  ــه ب ک

ــد.  ــون مــی خواهن ــا بیســت میلی ــن ده ت دســتمزدهای بی
ظاهــر مســاله را نــگاه کنــی از یــک دســت شــدن حاکمیــت و کنــار زدن غرولندهــای روســای 
دولــت هــای ســابق خــرب مــی دهــد، امــا در واقعیــت، جمهــوری اســالمی بــر آتشفشــان خشــم 
و نفــرت ده هــا میلیــون انســان مطالبــه گــر و خواهــان رفــاه و معیشــت و مســکن و درمــان 
و آمــوزش رایــگان نشســته اســت. جامعــه ایــران در تــداوم خیــزش هــای تــوده ای و اعتصابــات 
ــی ایســتد. خامنــه ای دســت  بــزرگ  کارگــری بــرس مــی بــرد. قطــاری کــه راه افتــاده اســت 
را پیــش گرفتــه تــا پــس نیفتــد. شــعار انقــالب فرهنگــی دوم، قــرار اســت نشــان قــدر قدرتــی 
ــن زوزه نظــام اســالمی بیشــرت نشــان حــرست  ــا ای ــد، ام ــت رهــربی باش ــدن بی ــاه نیام و کوت

آرزوهــای بربــاد رفتــه اســت. 
خامنــه ای فیــل انقــالب فرهنگــی دوم را هــوا کــرده اســت تــا نشــان دهــد کــه هنــوز قــدرت 

تعــرض بــه مــردم را از دســت نــداده اســت. 
ــه رشق اســت. خواهــان  ــگاه ب ــق ن در عرصــه اقتصــادی هــم خواهــان نجــات خــود از طری
برگردانــدن رمقــی بــه بحــران اقتصــادی از طریــق بــذل و بخشــش و امتیازهــای کالن بــه چیــن 
ــک هــای  ــه در بان ــارد دالری اســت ک و روســیه اســت. خواهــان برخــورداری از ده هــا میلی
ــن عرصــه بیفتــد، بــرای طبقــه  ــکا و کــره جنوبــی خفتــه  اســت. امــا هــر اتفاقــی در ای امری
کارگــر و مــردم محــروم و زیــر خــط فقــر ایــران علــی الســویه اســت. چــرا کــه ده هــا برابــر 
ــه بیــت رهــربی و ســپاه خفتــه اســت و ایــن دارایــی  ــول هــا در موسســات وابســته ب ایــن پ
هــای ضبــط شــده و بــه تــرصف در آورده شــده، نانــی بــه ســفره مــردم اضافــه نکــرده اســت. 
ــد جادویــی  ــژاد و کلی ــون دالری از فــروش نفــت دوران احمــدی ن ــران درآمــد تریلی مــردم ای
حــل معضــالت دوره روحانــی را دیــده اســت. ایــن جامعــه بــا  تجــارب سیاســی و آبدیدگــی 
عــی، بــه عقــب  در کــوران مبــارزه و اعــرتاض و اعتصابــات بــزرگ کارگــری و خیــزش هــای اجت
ــی نشــیند. یگــردد و بــه  انتظــار وعــده هــا و سیاســتهای شکســت خــورده ی نظــام  بــر 

عــی و رابطــه نظــام و مــردم تغییــر کــرده اســت. نظــام سیاســی  تــوازن قــوای طبقاتــی و اجت
ــردم،  ــت م ــن معیش ــه، تامی ــی اداره ی جامع ــش توانای ــرت از پی ــروز بیش ــران ام ــر ای ــم ب حاک
تامیــن ســالمتی جامعــه از پاندمــی کرونــا  و خواســتهای رفاهــی ده هــا میلیــون انســان کارکــن 
جامعــه را از دســت داده اســت. نظــام بهــم فــرشده و قــدرت یــک کاســه شــده مــاه هــا اســت 
ــارزه انــد  ــاه هــا اســت در اعتصــاب و مب ــن مدیریــت یــک رشکــت کــه کارگرانــش م از تعیی
عاجــز اســت.  ایــن نظــام یــک دســت، بــرای دســتگیری یــک دخــرت معــرتض گردانــی را بســیج 
و روانــه منــزل او مــی کنــد...، و ایــن چیــزی جــز اســتیصال نظــام در قبــال اداره ی جامعــه و 
پاســخ بــه نیازهایــش نیســت. فــرشده شــدن نهادهــای قــدرت  و صــف بســ پشــت خامنــه 
ای بــه ایــن معنــی اســت کــه فــردا  بــرای جمــع کــردن زبالــه هــای شــهر در رشایــط اعتصــاب 
کارگــران شــهرداری بایــد از بیــت رهــربی و رسداران ســپاه کســب تکلیــف کننــد. اگــر روســای 
دولــت ســابق آمــار رای هــای گرفتــه شــده را بــه رخ رقبــا و بویــژه طبقــه کارگــر و محرومــان 
ــد ایــن ادعــا و تنهــا مرتســک خامنــه ای  جامعــه مــی کشــیدند، امــروز ابراهیــم رییســی فاق
ــه  ــت ک ــی اس ــی آدم ــه بگوش ــودن، نشــان حلق ــه ب ــه طلب ــی ب ــار رییس ــس. افتخ ــت و ب اس

بالهــت و بــی کفایتــی خــود را بــا رصاحــت فریــاد مــی زنــد!  
ــه  ــان هــم ب ــی جه ــکار عموم ــه در اف ــن مرتســکی ک ــه چنی ــالب فرهنگــی دوم ب ــپردن انق س
قصــاب تهــران معــروف اســت، خنــده دار و  و نشــانه ی عمــق اســتیصالی اســت کــه نظــام 
بظاهــر یــک کاســه و یــک دســت جمهــوری اســالمی بــه آن دچــار اســت. طــرح مســاله انقــالب 
ــکن و نجــات از  ــان ســفره و آب آشــامیدنی و مس ــه مســاله ن ــه ای ک ــرای جامع ــی ب فرهنگ
ویــروس کرونــا دغدغــه اش اســت، عمــق بــی ربطــی ایــن نظــام بــه نیازهــای جامعــه و در 
عیــن حــال جــوک وخنــده دار اســت. بیــت خامنــه ای بــا چیــدن ارگان هــای زیــر دســت بــه 
نــام دولــت و مجلــس و قــوه قضائیــه، فکــر مــی کنــد مــی توانــد حادثــه ی کــوی دانشــگاه 

دیگــری بوجــود آورد. 
در صــف مقابــل ایــن نظــام مســتاصل و بــی ربــط بــه نیازهــای حیاتــی جامعــه، طبقــه کارگــر 
ایــران در حــال فــرشده کــردن صفــوف خــود اســت. مــردم گرســنه و تشــنه شــهر و روســتاهای 
ایــران فرصتــی بــرای از دســت دادن ندارنــد. نظامــی کــه بجــای پاســخ بــه نیازهــای جامعــه، 
در آخریــن خــاک ریــز جنــگ بــا مــردم ایســتاده در واقــع گــور خــود را کنــده اســت. جامعــه 
ــه  ــوان حکومــت کــردن ب ــت ت ــه کــه حاکمی ــرار گرفت ــران مــدت هــا اســت در رشایطــی ق ای
ــی پذیرنــد. امــروز  معنــای پاســخ بــه نیازهــای جامعــه را نــدارد و مــردم هــم حاکمیــت را 
طبقــه کارگــر، مــردم عاصــی از فقــر و فالکــت و جوانــان تحصیــل کــرده ی بــی کار و بــی آینده 
بــه منشــا قــدرت و اتحــاد خــود در مجامــع عمومــی و شــوراهای کارگــری و مردمــی دســت 
ــد کــه کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی  ــده و افقــی مــی دوزن ــه  آین مــی برنــد و چشــم ب

در راس آن قــرار دارد. 




