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خاطر مشکالت اقتصادی (گرانی، بیکاری، کمبود تخم مرغ، گویند کھ مردم بھمی وابستھ بھ محافل اصولگراھای رسانھ
شھر ایران بھ  ١٠٠بینی شده است و ...) در نزدیک بھ پیش ١٣٩٧ھای نفتی کھ در بودجھ افزایش بھای فرآورده

گوید کھ در سالمی میھا ریختند و علیھ دولت روحانی شعار دادند. اما آقای مطھری نائب رئیس مجلس شورای اخیابان
سال پیش کنسولگری عربستان سعودی را اشغال کرد، در تظاھرات علیھ  دوکھ » حزب هللا«مشھد مردم بھ دعوت 

توان نتیجھ گرفت تظاھراتی کھ در بیش از بنابراین می». مرگ بر روحانی«گرانی شرکت کردند با ھدف طرح شعار 
و » هللاحزب«این رخدادھا  اندازی آغازینراهدر  زیاد ھم خودجوش نبوده است و شاید شھر ایران برگزار شد، ١٠٠

تظاھراتی کھ از مشھد آغاز شد، با شتاب بسیاری از . انددست داشتھبرخی دیگر از نھادھای مخالف دولت روحانی 
تن دستگیر  ۴٠٠٠و بیش از  تن جان خود را از دست دادند، صدھا تن زخمی  ٢١شھرھای ایران را فراگرفت و در آن 

تر شعارھا ساختارشکن یودند و خواستار شدند. ھر چند بخشی از شعارھای مردم علیھ گرانی و بیکاری بود، اما بیش
 سلطھ اولیگارشی روحانیت بر حکومت بودند.مخالف نابودی جمھوری اسالمی و 

، زیرا خوانی نداردھم اقتصادی ایرانبا واقعییات  ھای خودجوش اعتراضیھای اقتصادی در پیدایش جنبشی انگیزهادعا
ھای خودجوش جھان وضعیت اقتصادی بسیار بدتر از ایران است و در این کشورھا نھ جنبشدر نیمی از کشورھای 

سازند کھ رژیم والیت فقیھ با بحرانی چند الیھ در عوض رخدادھای ایران آشکار می .د و نھ ٌجو انقالبینوجود دار
 دھیم.است کھ در این نوشتار آن را مورد بررسی قرار می روروبھ

 !حران اقتصادیب

برابر ترکیھ بود، اما اکنون تولید ناخالص ترکیھ دو و  ٢در ھنگام فروپاشی رژیم پھلوی تولید ناخالص ملی ایران  .1
است و تولید بوده برابر ایران  ٧٫١تولید ناخالص ملی عربستان  ٢٠١۶ سال درچنین نیم برابر ایران است. ھم

 .شوددر چند سال آینده بیش از ایران  تواندتر است، میکھ اینک از ایران کمناخالص ملی امارات متحده عربی 
با ». اقتصاد مال خر است«ھم ریخت، زیرا بنا بھ ادعای خمینی شیرازه اقتصاد ایران بھ ١٣۵٧ با پیروزی انقالب .2

آغاز جنگ وضعیت اقتصادی ایران بسیار خراب شد و فقر ھمگانی گشت. با پایان جنگ و آغاز ریاست جمھوری 
بھ سطح  ١٣۶٨ھاشمی رفسنجانی از اقتصاد ایران چیزی باقی نمانده بود و سطح تولید ناخالص ملی ایران در سال 

با تولید ناخالص ملی بھ ارزش وان اقتصادی ایران از نقطھ نظر ت ٢٠١۶سقوط کرده بود. اما در سال  ١٣۴٧سال 
 با چنین تولید ناخالص سرانھ در ھمین سال در ایران برابرجھان قرار داشت. ھم ٢٩دالر در مقام  میلیارد ٧۵٫۶٣٧

مردم ایران  قدرت خرید و مصرفقرار داشت، یعنی  ٩٩بندی کشورھا در مقام دالر بود و ایران در رده ۴۶٨٣
 ۶٢٠١اقتصاد ایران در سال رشد  بنا بر بررسی بانک جھانیکشور جھان بود.  ٩١تر از و بیش کشور ٩٨تر از کم

، یعنی تولید ناخالص ملی ایران در باشدده رشد کر ٪ ۴نیز باید بیش از  ٢٠١٧و در سال بود  ٪ ۵۴٫۶ برابر با
 . باشدمیلیارد دالر فراتر رفتھ  ٢٫٣٩٢از مرز  باید پایان این سال



تر از ایران نیست. برای نمونھ بھ زیاد بھ ی دیگرسازد کھ وضعیت کشورھااقتصادی ایران نیز آشکار میآمارھای  .3
میلیون تن  ٢۵اند، ھم اینک ھای مختلفی کھ در ایران انتشار یافتھبنا بر روایت پردازیم.می» خط فقر«مقولھ 

چیست، اما در آلمان » خط فقر«ایران معیار تعیین م در یدانبرند. نمیسر می) در ایران زیر خط فقر بھ٪ ٣١٫٢۵(
از درآمد میانگین سرانھ باشد، زیر خط فقر قرار دارد، یعنی با  ٪ ۴٠تر از اش کمھر کسی کھ درآمد ماھانھ

تواند ھزینھ زنگی خود را تأمین کند. در آلمان کھ یکی از ثروتمندترین کشورھای جھان درآمدی کھ دارد، نمی
شان ) از مردم آلمان زیر خط فقر قرار دارند، زیرا درآمد ماھیانھ٪ ١۶میلیون تن ( ١٣نزدیک بھ  اینکاست، ھم

ھای عضو اتحادیھ اروپا بھتر از ایران نیست. یورو در ماه است. وضعیت برخی دیگر از دولت ١٠٣٠تر از کم
یونان کھ با بحران اقتصادی دست بھ ، در ٪ ٣١برای نمونھ در بلغارستان کھ فقیرترین کشور اتحادیھ اروپا است، 

 زیند.از مردم زیر خط فقر می ٪ ۴٫٢٢و در رومانی کھ در روند رشد اقتصادی است،  ٪ ٢٨گریبان است، 
سازد کھ وضعیت اقتصادی ایران توفیر چندانی با بسیاری از کشورھای خانمانی نیز آشکار میبررسی پدیده بی .4

روستائیانی  بخش عمده آن اند کھمیلیون تن تخمین زده ٣ھا در ایران را نمانخاندارد. برخی تعداد بیجھان دیگر 
 ٣زیند، میلیون تنی کھ در حاشیھ شھرھای ایران می ١٩اند. بھ عبارت دیگر از ھستند کھ بھ شھرھا کوچ کرده

دگی آنان بدل خانمان است و کوچھ و خیابان، یعنی فضای عمومی شھرھا بھ حوزه زنمیلیون تن فاقد مسکن و بی
 شده است. 

یافت خواب داری نیز پدیده کارتُنرفتھ سرمایھخانمانی فقط در ایران وجود ندارد و بلکھ در کشورھای پیشپدیده بی
خانمان ھزار تن بی ٨۶٠نزدیک بھ  ٢٠١٧کشورھای جھان است، در  رینترفتھپیشد. در آلمان کھ یکی از شومی

کھ از  دیگر مدوسود و کنزندگی می ھای عمومی، در خوابگاهاست آلمانی تبار کھ جمعیت این مسویکاند. بوده
کنند و بھ اصطالح ھا سپری میھا را در خیابانمھاجران اروپای شرقی و پناھندگان جنگی ھستند، شب

ت. در ترکیھ تعداد میلیون تن اس ٢٫۵ھا در ایاالت متحده بیش از خانمانخوابند. بنا بھ برخی آمار، تعداد بیکارتُن
 دھند. میلیون تن است کھ بخش بزرگی از آن را پناھندگان سوری تشکیل می ٢٫٣ھا بیش از خانمانبی

است. با این حال درصد بیکاری در بسیاری از  ٪ ١٢بنا بر آمارھای رسمی دولتی تعداد بیکاران در ایران  .5
، در اسپانیا  ٪ ٢٢٫٣گرفتار بحران اقتصادی است، تر از ایران است. در یونان کھ کشورھای جھان بسیار بیش

تخمین زده  ٪ ٢٩. در ایران تعداد جوانان بیکار بیکارند ٪ ٩٫٨و حتی در فرانسھ  ٪ ١١٫٢، در ایتالیا  ٪ ١٧٫١
 است. ٪ ٣۵و در ایتالیا  ٪ ٣٨، در اسپانیا ٪ ۴٠شود. بیکاری جوانان در یونان می

است. چنین وضعیتی در بسیاری از کشورھای دیگر بوده  ٪ ٩٫۶ برابر با ٢٠١٧پایان تورم در ایران در میانگین  .6
جمھوری  در، ٪ ٢١٫٩در مصر برابر با  ٢٠١٧میانگین تورم در سال  جھان نیز وجود دارد. برای نمونھ

 . بود ٪ ٩٢٫١١برابر با است،  بوده کھ از رشد اقتصادی خوبی نیز برخوردار ترکیھ و در ٪ ۴٫١٣آذربایجان 
گزینش دونالد ترامپ بھ ریاست جمھوری ایاالت متحده مردی بھ قدرت دست یافت کھ از ھمان آغاز شرکت در با  .7

مبارزات انتخابات ریاست جمھوری آمریکا دارای مواضع شفاف ضد ایران و ضد برجام بوده است. او برای 
قدس بھ عنوان پایتخت اسرائیل و برخورداری از پشتیبانی مالی و سیاسی یھودان آمریکا وعده بھ رسمیت شناختن 

ھنوز اما  پایتختی اسرائیل بھ رسمیت شناخت،رشلیم را بھاو او را داد. ھر چند» برجام«پاره کردن قرارداد 
ھای مختلف بھ بھانھ، روزی نیست کھ ت دست یافتبھ قدرترامپ از زمانی کھ است.  را پاره نکرده» برجام«

گذاری در ایران داران کشورھای دیگر را از سرمایھتصویب نکند و سرمایھران علیھ ایای را تحریم اقتصادی تازه
ھنوز نترساند. بھ ھمین دلیل نیز از شتاب جذب سرمایھ خارجی بھ ایران بسیار کاستھ شده و اقتصاد ایران 

 نتوانستھ است خود را از چنبره رکود برھاند.  

ھا شرایط آن کشورھای جھان است کھ در دیگرشبیھ ھر چند کم و بیش وضعیت اقتصادی ایران  بینیم کھبنابراین می
بنابراین باشد. بوده ھای خودجوش ضد رژیم والیت فقیھ تواند دلیل پیدایش جنبشبھ تنھائی نمی انقالبی وجود ندارد، اما

 عی گردند؟انفجار اجتما سببتوانند ھائی قرار دارد کھ میباید دید جامعھ ایران در چنبره چھ بحرانی

 محیط زیستبحران 

در ایران البرز از دیگر مناطق ایران جدا شده است، مابقی  ھایبھ جز مناطق شمالی ایران کھ توسط رشتھ کوه
ای خشک و گرم قرار دارد. منابع آبی این سرزمین در طول چند ھزار سال گذشتھ محدود بوده و جمعیت ایران منطقھ

 ٨تر از جمعیت ایران کم در دوران انقالب مشروطھگویند تر بوده است. میبیشمیلیون تن  ١٠زحمت از مرز بھ
 گشتھبرابر  ١٠تر از میلیون گذشتھ است. روشن است کھ مصرف آب نیز بیش ٨٠میلیون تن بوده و اینک از مرز 



ارومیھ و  ای ھامون وھکھ خشکی دریاچھ افزوده شده بسیار  زیست محیطنیز بھ ابعاد بحران  در سھ دھھ گذشتھاست. 
 است.  مشتی از خروارزاینده رود 

در  سالیخشکافزایش و  بارش کاھش خطرشده است،  محاسبھبا افزایش تدریجی دمای زمین کھ از سوی دانشمندان 
کاھش  ٪ ٣٠سال گذشتھ بیش از  ٢۵در مقایسھ با در ایران  مقدار بارش ساالنھ بنا بر آمار رسمی وایران زیادتر گشتھ 

کاستھ  ٪ ۴٢ در سال گذشتھمقدار بارش از برابر شده و از سوی دیگر  ١٠سو جمعیت کشور ھ است، یعنی از یکیافت
 یو کویر دشت ایران دچار خشکی ۶٠٠ھای زیرزمینی سبب شده است تا نیمی از رویھ از آباستفاده بیشده است. 

 ند. شو

اند. کشور جھان است کھ گرفتار کمبود فیزیکی آب گشتھ ٢۴در رده دھند کھ ایران تحقیقات بومی و جھانی نشان می
 نشینانه حاشیھتودبھ  شھرھاکالنبھ  ایران روستانشینانبسیاری از  کوچ، زیرا با هبحران اجتماعی شد سبب کمبود آب

خاطر کھ بھ  دریافت خدمات از دولتی ھستند نشین جویایمیلیون حاشیھ ١٩ اینک نزدیک بھ است. شده افزوده شھرھا
بحران  برخوردار است. شرکار، مسکن، بھداشت و آموزش و پرواز امکانات کمی برای آفرینش  ی اقتصادیھاتحریم

میلیون تن کھ  ١۵٠کند. با افزایش جمعیت ایران بھ ترین خطری است کھ آینده ایران را تھدید میکمبود آب بزرگ
ترین دولت نیز انقالبیحتی  ایران تا فاجعھ فاصلھ چندانی نخواھد داشت. روشن است کھای است، خامنھ هللاآیت آرزوی

  تواند در زمان کوتاھی از پس چنین مشکالتی برآید.نمی

 بحران رھبری

غیبت گاه  سالھ است و بیمار. ٧٨ای اینک آیت هللا خامنھتر از بحران اقتصادی، درگیر بحران سیاسی است. بیشایران 
ای بھ درازا کند و مداوای آن چند روز و گاه چند ھفتھدھد کھ بیماری او ھر از چندی عود میگاه او نشان میبھ

افتد و بھ زنده مرده بدل گردد، ای بھ اغماء دائم بیخواھد پیش از آن کھ خامنھھمین دلیل جناح اصولگرا میکشد. بھمی
جمھور در غیبت و رئیس کند، زیرا بنا بر قانون اساسی  جمھوری اسالمی، مجبور تگیری از قدرروحانی را بھ کناره
ای یکی از سھ عضو شورای رھبری خواھد بود، شورائی کھ تا انتخاب رھبر جدید،  از قدرت پس از مرگ خامنھ

کھ گویا  »یخبرگان رھبر«کنونی  اکثریتای برخوردار خواھد بود. در چنین وضعیتی روشن است کھ العادهفوق
تواند بھ زیان از ثبات چندانی برخوردار نخواھد بود و توازن قدرت می اصولگرایان است، وابستھ بھ جناح

 دگرگون شود. و بھ سود روحانی اصولگرایان 

مسئول » رھبر«ای امام جمعھ مشھد شده و داماد او سید ابراھیم رئیسی کھ توسط هللا علم الھدی کھ توسط خامنھآیت
» جبھھ پایداری«عضو  و رقیب روحانی در انتخابات ریاست جمھوری بوده است، تولیت آستان قدس رضوی گشتھ

خواھند در آینده سیاسی ایران نقش می زیادی برخوردارند وو امکانات مالی ن رضوی از نفوذ ھستند و در خراسا
صد تن کوشیدند تظاھراتی را در مشھد بھ زیان  با بسیج چند »حزب هللا«بازی کنند. این دو با کمک  ایکنندهتعیین

ھای وابستھ بھ بود، زیرا رسانھ» مرگ بر روحانی«دھی کنند. وظیفھ آن سیاھی لشکر طرح شعار روحانی سازمان
ند کھ حکومت کنونی ھا بباورانبھ تودهکوشند و ... می» بیکاری«، »گرانی«، »تورم«اصولگرایان با برجستھ ساختن 

ھای دانشجوئی ، شعاری کھ توسط سازمانآید و گویا پس از استعفای روحانیبرنمی معیشتی مردمشکالت از پس حل م
  وابستھ بھ جناح اصولگرا جمھور جدیدو گزینش رئیس وابستھ بھ اصولگرایان پس از تظاھرات مشھد مطرح گشت،

. روشن درا از میان بردارزمره مردم ھای زندگی رومشکالت و دشواریبتواند تا  خواھد شده کار بھ کاردان سپرد
توان از جمھور تورم، گرانی و بیکاری کاھش نخواھد یافت، زیرا عوامل اقتصادی را نمیاست کھ با تعویض رئیس

ند، زیرا ھمین دلیل بھ روحانی رأی داددانند و بھامروز بھ فردا دگرگون کرد. اکثریت مردم نیز این حقیقت ساده را می
رفتھ جھان بازار ایران را بھ روی سرمایھ تواند با بھبود روابط سیاسی ایران با کشورھای پیشد کھ او بامیدوار بودن

خارجی بگشاید و وضعیت اقتصادی ایران را بھبود بخشد. اما دیدیم تظاھراتی کھ توسط جناح اصولگرا در چند شھر 
و بلکھ بھ جنبش اعتراضی خودجوش و ساختارشکن  ایران علیھ روحانی بر پا شد، از سوی اکثریت مردم پشتیبانی نشد

جا کھ از آننی نخواھند رفت، زیرا ھای خیابابنابراین اصولگرایان از این پس در پی راه اندازی جنبشبدل گشت. 
مشروعیت رھبری و  ھای خودجوشبا تبدیل شدن بھ جنبشواند تمی کنترل و ھدایت چنین تظاھراتی ناروشن است،

ھای بھ این ترتیب اصولگرایان باید برای حفظ و تداوم قدرت بھ سود خویش از اھرم ا بھ خطر اندازد.نظام اسالمی ر
 بھره گیرند.  چون کودتای نظامیھم دیگری

 اسالمی حکومتمشروعیت بحران 



قشر روحانیت ت، یعنی در ایران حاکم گش حکومت اولیگارشی دینی هللا خمینی،بھ رھبری آیت ١٣۵٧با پیروز انقالب 
. روحانیتی کھ در دوران سلطنت پھلوی در حاشیھ قرار داشت و را در انحصار خود درآوردقدرت سیاسی توانست 

تن بودجھ دولت و بخش اقتصاد دولتی ، اینک با در اختیار داشکردتأمین می شرعی وجوھاتمخارج خود را با دریافت 
در چھ » ھاآقازاده«بینند کھ مردم میباور از دست داده است. دم دینبھ ثروتی کالن دست یافتھ و رابطھ خود را با مر

 »اسالمو پلھ کردید/ مردمو ذلھ کردید«کنند. شعار ھای ملی را غارت میبرند و چگونھ ثروتسر میناز و نعمتی بھ
ھرھای ایران کھ در تھران و دیگر ش» آزادی، استقالل، جمھوری ایرانی« و شعار کھ در تظاھرات مشھد مطرح شد

 .خواھند از جمھوری اسالمی فراتر روندو می اندبھ روحانیت پشت کرده سازد کھ مردم آشکار می، طنین افکن شد

ھا و شعارھای ھا، خواستسال سلطھ سیاسی از ھدف ٣٩رژیم جمھوری اسالمی پس از نزدیک بھ دیگر آن کھ 
خانھ، » والیت مطلقھ فقیھ«جای آن کھ  نظام مبتنی بر ر، بھعبارت دیگخود بھ شدت پرت افتاده است. بھ» انقالبی«

، در آغاز قرار دھد مردم ترینِ دست، یعنی تنگ»مستضعفین«و بھ ویژه  آب و برق رایگان را در اختیار شھروندان
اقشار و  ھمھ سال بھ درازا کشید و سبب ویرانی کشور و افزایش تنگدستی ٨کھ  امعھ را گرفتار جنگی ویرانگر کردج

در جامعھ گردد، » عدل الھی«گشت. اینک نیز ادامھ سلطھ رژیم اسالمی بھ جای آن کھ سبب استقرار اجتماعی طبقات 
چنان از ھم گسیختھ است کھ فساد و گیر و شگرف شکاف طبقاتی گشتھ و بافت درونی جامعھ را آنموجب افزایش چشم

  بھ بحرانی ھمھ جاگیر بدل شده است.و ... ارتشاء، بیکاری و تنگدستی، دزدی و فحشا 

 اعتمادیبحران بی

کند، زیرا با فروپاشی در کنار بحران سیاسی، جامعھ ایران با بحران ھنجارھای اخالقی نیز دست و پنجھ نرم می
گردد. در چنین وضعیتی نھ مردم بھ دولت و اعتمادی بر روابط فردی و اجتماعی حاکم میبی یھای اخالقارزش
فسادی کھ د. درگ رخورداراز پشتیبانی مردم ب خویشبرد منافع تواند برای پیشاالری اعتماد دارند و نھ دولت میدیوانس

ھای مختلف اجتماعی است. بازتاب دھنده فروپاشی ھنجارھای اخالقی در الیھاینک سراسر ایران را فراگرفتھ است، 
نگاھی بھ کنند و در جھت نابودی آن گام بردارند.  این وضعیت سرانجام سبب خواھد شد تا مردم بھ حکومت پشت

توانمند برخوردار بودند،  عمومیھای پادشاھی در ایران تا زمانی کھ از اعتماد سلسلھدھد کھ تاریخ ایران نشان می
و در برابر  ناتوان شدندخویش بھ مردم ستم کردند،  و چپاولگرایانھ نھریاکاراھای خاطر سیاستبھ بودند و ھنگامی کھ

رژیم والیت فقیھ نیز اینک در چنین وضعیتی است. فساد این  نابود شدند. ھای بیگانھ بھ آسانی شکست خوردند وارتش
 گشتھ است. روحانیت  اعتمادی فزاینده مردم بھموجب بی »ھاآقازاده«ھای کالن و دزدی رژیم

 طبقاتیو خودآگاھی  بافتدگرگونی 

از  ٪ ۴٠ھای اساسی شده است. در آغاز انقالب نزدیک بھ قاتی جامعھ ایران دچار دگرگونیسال گذشتھ بافت طب ٣٩در 
از   ٪ ۵٧اکنون بیش از  امااز تولید ناخالص داخلی بھ بخش کشاورزی تعلق داشت. ٪ ٣٠و  ن بودندمردم ایران شھرنشی

کاھش  ٪ ١٠و سھم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بھ  برندسر میبیرون از حوزه زندگی روستائی بھمردم 
شھرھا رانده شده بودند ، در بھ» رضیا صالحاتا«. در آغاز انقالب بسیاری از روستانشینان کھ در نتیجھ یافتھ است

تعیین ، بھ نیروی محور بودفرھنگی دینند کھ قرار داشتفرھنگ روستائی  تحت تأثیرچون زیستند و حاشیھ شھرھا می
گیر خویش خمینی را بھ رھبری انقالب برگزیدند. اینک نیز روند کوچ از روستا کننده انقالب بدل گشتند و با ھیبت چشم
میلیون از مردم ایران کھ از روستاھا و شھرھای کوچک رانده شده و برای  ١٩بھ شھر ھنوز پایان نیافتھ و نزدیک بھ 

شھرھای ایران بدل نشینان کالنحاشیھ اند، بھشھرھای بزرگ ھجوم آورده بھ ترو دستیابی بھ زندگی بھ یافتن شغل
روحانیت بودند، این بار این انبوه میلیونی  گرنشینان نیروی رزمنده و سرکوبحاشیھ انقالب اگر در دوران اند.گشتھ
ای و تا اندازه تواند گورکن والیت فقیھ در ایران شود، زیرا این توده دیگر تحت تأثیر فرھنگ روستائی قرار نداردمی

 . توانستھ است خود را از چنبره باورھای دینی رھا سازد

ھزار تن در سال بود، اما این رقم  ۵٠تر از آستانھ انقالب کمھای ایران در التحصیالن دانشگاهدیگر آن کھ تعداد فارغ
اینک بھ بیش از یک میلیون در سال افزایش یافتھ است. ھمین وضعیت سبب شده است تا سطح آگاھی سیاسی، فرھنگی 

فارغ از  ٪ ۵٠چنین در نتیجھ وضعیت بد اقتصادی بیش از ھم و اجتماعی در ایران از رشد فراگیری برخوردار گردد.
 ایران در جھان مقام نخست را دارد. ،ھا بیکار ھستند و در فرار مغزھای آکادمیک از کشورالتحصیالن دانشگاه

میلیون  ١٠بیش از یک میلیون تن بود، اما اکنون این تعداد بھ بیش از کمی چنین در آغاز انقالب تعداد کارگران ایران ھم



ای از نیروی کار کنندهکیفی تولید صنعتی ناممکن است، یعنی بخش تعیین نفر رسیده است. رشد کمی کارگران بدون رشد
کھ کارگران در سرنگونی رژیم والیت  دھدنشان میدھند. ھمین ویژگی صنایع ایران را کارگران متخصص تشکیل می

 ی ایران را فلج کند.تواند اقتصاد دولتتوانند نقشی تعیین کننده بازی کنند، زیرا اعتصاب عمومی کارگران میفقیھ می
آشکار ساختھ است کھ  برای کارگران ایران ،تر کارگران شدهبیشافزایش گسل اجتماعی کھ سبب شکاف طبقاتی و فقر 

 و باید از قدرت سیاسی کنار نھاده شود. را ندارداداره کشور  توانائی و دانش روحانیت

نامند. در حال می» طبقھ متوسط«دالر ھستند،  ۵٠تا  ٣٠ای بین روزانھ چنین در ایران کسانی را کھ دارای درآمدھم
میانی قشر  کھ بھتر است آن را »طبقھ«تعلق دارند. این » طبقھ متوسط«مردم ایران بھ  ٪ ٣۴ رسمی حاضر بنا بر آمار

بھبود روزمرگی و یگانھ نیروئی است کھ برای  و استباسواد و بخشی از آن دارای تحصیالت آکادمیک بنامیم، جامعھ 
« رأی من کو«جنبش سبز و  ١٣٨٨این نیرو در سال  است. دارای برنامھ سیاسی و رھبران سیاسی زندگی مادی خویش

طبقھ «ھای خواستدینی و ملی   طلباناصالح در حقیقترا رھبری کرد و ھنوز بھ جنبش خودجوش نپیوستھ است. 
ساختار  ھای تدریجی درخواھان دگرگونیدر وضعیت کنونی ھنوز ی کھ قشرکنند، را نمایندگی میایران » متوسط
و کارگران اعی رادیکالیزه شود و بھ ھای اجتمتر گسلبا افزایش بیش این قشرھرگاه  . امااست موجود سیاسی
 بنیاد حکومت استبدادی را در ایران براندازد.  رھبری جنبش خودجوش را بھ دست گیرد وتواند می بپیوندد، نشینانحاشیھ

 چکیده 

چون سال گذشتھ در ایران رخ دادند، ھم ١۵٠ھائی کھ در انقالبنامیده است.  ھا را لکوموتیو تاریخانقالبمارکس 
مدرن، یعنی  فقرداری ند. با انکشاف شیوه تولید سرمایھاهسوی مدرنیتھ غربی ھدایت کردلکوموتیوی مردم ایران را بھ

مانده، فقر نھ فقط در کشورھای واپس. را نیز فراگرفتسازد، جامعھ ما دست را تباه میھا تھیفقری کھ زندگی میلیون
شیوه تولید  افزائیرفتھ جھان نیز وجود دارد، زیرا بازتولید فقر بخشی از روند ارزشبلکھ حتی در کشورھای پیش

ای جھانی مثابھ پدیدهداری و تحقق سوسیالیسم بھقر فقط با فروپاشی سرمایھعبارت دیگر، فداری است. بھسرمایھ
با گسترش فساد اقتصادی و تخریب اخالق اجتماعی فقر را رژیم جمھوری اسالمی اینک تواند از میان برداشتھ شود. می

را جز زنجیرھای خود چیزی « با فروپاشی دیوار اعتماد عمومی مردمان تنگدستی کھبھ عاملی انقالبی بدل ساختھ است. 
 ھای گذشتھتر از انقالبساز انقالب دیگری در ایران گردند کھ این بار بسیار خونینتوانند زمینھ، می»دھنداز دست نمی
  خواھد بود. 

است. نقش انحصاری  یدولتنھادھای از اقتصاد ملی در تصاحب و یا مالکیت  ٪ ٧٠شوربختانھ در ایران بیش از 
کھ خود را در استبداد  شودسیاسی می مردان در حوزهنقش انحصاری دولت حوزه اقتصادی سبب پیدایشدولت در 

دھنگان استبداد سیاسی از سوی رأیپذیرش  ایران بھ معنای در قانون اساسی» والیت مطلقھ فقیھ«نمایاند. وجود برمی
اقتصاد  ٪ ٧٠ساالری دولتی است کھ ایران دیوان . بنابراین یک پای مبارزه طبقاتی دربودقانون اساسی  رفراندوم بھ

مبارزه شتاب در شھرھای ایران رخ دادند،  ھای خودجوشی کھ در چند ھفتھ گذشتھخود دارد. جنبشملی را زیر پوشش 
 وان بھتاند کھ با دگرگونی مناسبات اقتصادی و سیاسی کنونی می، یعنی مردم دریافتھتابانندرا برمیطبقاتی در ایران 

 ی دست یافت. رھایش فردی و اجتماعی شکوفاتر

سال سلطھ حکومت اسالمی در ایران آشکار ساختھ است کھ دخالت دین در دولت آثار زیانباری برای دین  ٣٩نزدیک بھ 
شود و آمیزش دولت با دین زدائی از دین میحرمتی و تقدسو دولت بھ بار آورده است. دخالت دین در دولت سبب بی

جای آن کھ دولت کارکردھای خود را با واقعییات اجتماعی تطبیق دھد، مجبور گردد، زیرا بھناکارائی دولت میسبب 
ھای کنونی را ای دور تعلق دارند و نیازمندیاست کارکردھای خود را با پیروی از احکام و فرامین دینی کھ بھ گذشتھ

اجتماعی سبب نابودی پویائی و حتی ایستائی روندھای اقتصادی،  جای شکوفائیتابند، سازگار سازد، تالشی کھ بھبرنمی
ھای اجتماعی برای فرارفت از دولت دینی در ایران بسیار آماده شود. بھ ھمین دلیل نیز زمینھفرھنگی و اجتماعی می

در تصاحب و از اقتصاد ایران  ٪ ٧٠این واقعیت کھ  است. مشکل اساسی اما تحقق دولت دمکراتیک است کھ با توجھ بھ
 این موضوع را در نوشتار دیگری بررسی خواھم کرد.بسیار دشوار خواھد بود.  مالکیت دولت است،

   ٢٠١٨ژانویھ  ۴١
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