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وید!- د  ھان  ان  -کار

تز آيت اهللا، تقلبى يا اوريژنال! 

معضل چه كسى است! 

در حاشيه ايت اهللا شدن مجتبى خامنه اى
ا شهابى ثري

ــران بــرای  ای مــردم در رسارس  کــه  شــهابی  در رشایطــی  ــا   ثری
ــرای معیشــت و حــق  ــی انســانی، ب ــی از زندگ ــه حداقل ــتیابی ب دس
ــال  ــل س ــش از چه ی ــه ب ــی را ک ــد و حکومت ــده ان ــدان آم ــه می زن، ب
اســت ایــن نیازهــای انســانی را در حداقــل تریــن ســطح هــم از آنهــا 
ــد و هــر  ــرار داده ان ــرده اســت، در حلقــه محــارصه خــود ق ــغ ک دری
ــت  ــه حکوم ــی ک ــد!  در رشایط ــر میکنن ــگ ت ــگ و تن روز آن را تن
ــر  ــرتض،  ه ــر و زن مع ــته، کارگ ــم، بازنشس ــش را از معل ــدان های زن
ــربی  ــان خ ــد، ناگه ــی» میکن ــردم «خال ــار م ــر فش ــر» و زی روز «پ
ــت  ــرب، آی ــود! آن خ ــرش میش ــرتس، منت ــل دس ــرات غیرقاب ــی از ک ــه یک ــفینه ای ب ــرواز س ــون پ چ
لــه شــدن مجتبــی خامنــه ای اســت! خــربی کــه بــه موجــی از «دلواپســی»، «نگرانــی»، «حــدس  ال
ــن  ــی، دام ــرون حکومت ــت، درون و ب ــن و اپوریســیون راس ــی از منتقدی ــان طیف ن» در می ــ و گ
ــه  ــداد ک ــدار ن ــی» هش ــوی «طفل ــین موس ــر میرحس ــه مگ ــد ک ــان میکنن ــر نش ــت! خاط زده اس
ــاهدی  ــه پــرسش، مجتبــی، بســپارد! ایــن هــم ش «آقــا» میخواهــد قدرتــش را موروثــی و ب
ــاب  ــی جن ــصت، یعن ــن ش ــه خونی ــر ده ــت وزی ــن نخس ــای آخری ــدار و ادع ــت هش ــر صح ب
میرحســین موســوی کــه در دوران حکومــت طالیــی اش، عــالوه بــر آیــت اللــه هــا، ایشــان و تیــم 
ــد و مشــرتکا ادم میکشــتند و جنایــت  ایشــان کــت و شــلوار برتــن هــا هــم رشیــک قــدرت بودن
میکردنــد!   امــا خــرب را بخوانیــد!   ۵ شــهریور، خربگــزاری رســا کــه اخبــار «حــوزه علمیــه قــم» را 

ــه۳ ــد.  ... صفح ــه» نامی ــت الل ــه ای را «آی ــی خامن ــ مجتب ــد، رس ــاب می ده بازت

فراز و نشيب هاى 
جنبش كارگرى

مظفر محمدى
مهــم تریــن اتفاقــی کــه در روزهــای اخیــر در 
ــروزی بازنشســتگان  ــاد، پی جنبــش کارگــری افت
تحقــق  در  عــی  اجت تامیــن  کارگــری 
مطالباتشــان بــود. بــا وجــودی کــه هنــوز 
فاصلــه مــزد و معیشــت پــر نشــده اســت، 
اراده  مقابــل  در  دولــت  اماعقب نشــینی 
تجربــه ای  و  دســتاورد  بازنشســته  کارگــران 
ــت. تجربــه  ــارزات کارگــری اس موفــق در مب
ایــن اعرتاضــات نشــان داد کــه اتحــاد صفــوف 
هــر بخــش کارگــری و پیگیــری و تصمیــم جمعــی بــرای مطالبــات خــود، 

مــی توانــد نتیجــه بخــش باشــد.

امــا مبــارزه و تجمعــات اعرتاضــی کارگــران و مزدبگیــران در یــک مــاه اخیــر 
عــی محــدود نشــد. مــرداد مــاه امســال  تنهــا بــه بازنشســتگان تامیــن اجت
شــاهد ده هــا مــورد اعــرتاض کارگــران در بخــش هــای مختلــف صنایــع و 

خدمــات بــود. 
در ایــن مــدت  کارگــران گــروه ملــی فــوالد اهــواز، کارکنــان و بازنشســتگان 
ــا،  ــهرداری ه ــران ش ــه ای، کارگ ــرق منطق ــع ب ــای توزی ــرات، اپراتوره مخاب
ــرس... ،  ــر و تولی پ ــون داروگ ــی چ ــی و بزرگ ــای صنعت ــران رشکت ه کارگ
پرســتاران و کادر درمانــی، گروهــی از کارگــران پــروژه ای در مجتمع هــای 
درمیــان  کردنــد.  ســازماندهی  را  اعرتاضــی  تجمعــات  گاز...؛  و  نفــت 
مطالبــات متعــدد کارگــران، پرداخــت معوقــات مــزدی، بیمــه ای و تامیــن 
امنیــت شــغلی، پایــان دادن بــه اخــراج هــا و تعدیــل، افزایــش دســتمزدها 
ــه  ــه دادن ب ــط کار،  خا ــی محی ــان و ایمن ــالمت و درم ــتمری ، س و مس
ــتهای  ــری در راس خواس ــن کارگ ــا فعالی ــی ب ــه و امنیت ــورد رسکوبگران برخ

کارگــران اســت. 
ــت و  ــای نف ــروژه ه ــاغل در پ ــر ش ــا کارگ ــر صده ــه اخی ــک ماه ــی ی ط
ــد  ــده و چن ــی ش ــا زدگ ــار گرم ــی دچ ــق جنوب ــای در مناط ــیمی ه پرتوش
کارگــر هــم جــان خــود را از دســت دادنــد. شــوراي عــايل حفاظــت فنــي 
و بهداشــت کار ترکیبــی از وزیــر و معــاون و مفتخــوران حکومتــی دارد و 
عــی رئیــس آن اســت! کارگــران خواســتار  ــر تعــاون، کار و رفــاه اجت وزی
تقلیــل ســاعت کار بــه ٦ ســاعت و کــم تــر در روز و تعطیلــی مــدت زمانــی 
کــه گرمــا ســالمتی کارگــران را تهدیــد مــی کنــد، هســتند. در مقابــل رشایــط 
نــکاران ارزشــی بــرای جــان کارگــر قائــل  خطرنــاک و ناامــن محیــط کار، پی

نیســتند. ... صفحــه۲

تمام كارگرانى كه خود را عضو خانواده بزرگ 

طبقه كارگر ميدانند و به منفعت طبقاتى 

خود آگاهند، بالواسطه به جبهه كمونيسم 

و انقالب سوسياليستى تعلق دارند. تحزب 

كمونيستى عاليترين شكل اتحاد و سازمانيابى 

كارگران است. 

حزب حكمتيست (خط رسمى) همه كارگران را 

به عضويت در اين حزب فرا ميخواند!
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فراز و نشیب های جنبش کارگری

راهــی  را  کارگــر  گــرم و طاقت فرســا، صدهــا  کار ســخت و طوالنــی در هــوای 
ــچ  ــت هی ــردن کار تح ــل ک ــه تعطی ــارض ب ــکاری ح ن ــرده و هیــچ پی رســتان ک بی
رشایطــی نیســت. گرمــای شــدید تابســتانی در جنــوب کشــور، همزمــان بــا الــزام بــه 
ــم واقعــی  ــه جهن ــا، تابســتان ۹۹ را ب ــروس کرون ــا وی ــه ب ــزات مقابل اســتفاده از تجهی

ــت. ــرده اس ــل ک ــران تبدی ــرای کارگ ب
ن، گروهــی از فعــاالن  پــس از گذشــت بیــش از دو مــاه از اعرتاضــات رسارسی معلــ
ن در بازداشــت بــه رس می برنــد. فضــای امنیتــی و تهدیــد و ارعــاب همچنــان  معلــ

ن ســایه افکنــده و تشــدید شــده اســت.  بــر رس کارگــران و معلــ
بــا نگاهــی بــه فــراز و نشــیب هــای جنبــش کارگــری مــی بینیــم، اوال هــر میــزان اتــکا 
بــه اتحــاد جمعــی، تصمیــم گیــری جمعــی و اســتقامت و پایــداری در مقابــل تهدیدات 
امنیتــی،  کارفرمــا و دولــت را مجبــور بــه عقــب نشــینی و تــن دادن بــه خواســتهایی 
از کارگــران و دیگــر زحمتکشــان حقــوق بگیــر کــرده اســت. دومــا اعرتاضــات گســرتده 
امــا پراکنــده و بــدون ارتبــاط بــا هــم و حتــی بــدون اتحــاد درونــی جمعــی، بــه نتایــج 

ــی رســد.   مطلــوب 
کارگــران مــی پرســند، چــرا دولــت رسمایــه داران در حالیکــه تــورم بــاالی صــد درصــد 
اســت، تــن بــه ترمیــم دســتمزد کارگــران حداقــل بگیــری کــه زیــر هفــت میلیــون تومان 
ی دهــد و تــازه حــق مســکن ۶۵۰ هــزار تومانــی ماه هــا بالاجــرا مانــده  درآمــد دارنــد 
ن را  اســت، چــرا همسان ســازی و افزایــش حقــوق بازنشســتگان و رتبــه بنــدی معلــ
ایــن همــه کــش داده و مــی دهنــد! آخــر کار بــا  تــورم بیــش از صــد درصــدی، افزایــش 
حقــوق شــد ۳۸ درصــد. افزایــش ۳۸ درصــدی نهایــت یکــی دو میلیــون یــا شــاید ســه 
میلیــون تومــان بــه دریافتــی هــر بازنشســته ی کارگــری بعــد از ســی ســال جــان کنــدن 
و پــای خطــوط تولیــد ایســتادن اضافــه شــده اســت. یــا در مــورد پرســتاران، بعــد از 
ــه  ــد ک ــغ کردن ــانه ها تبلی ــدام در رس ــال م ــدای امس ــارزه، از ابت ــالش و مب ــال ت ۱۵ س
حــق و حقــوق پرســتاران اعــاده شــد و تعرفه گــذاری اجرایــی می شــود حــاال ســازمان 
نظــام پرســتاری می گویــد ســقف عایــدی تعرفه گــذاری فقــط ۳ میلیــون تومــان اســت. 
ــا  ــد ب ــد منافــع خــواص را افزایــش دهن ــی مــی خواهن ــی اســت کــه وقت ــن در حال ای
ــون  ــه ١٢٠ میلی ــون ب ــه پزشــکان را صــد در صــد  از ٦٠ میلی ــه ســاده، کاران ــک نام ی
تومــان افزایــش مــی دهنــد! بجــز اقلیتــی از پزشــکان رشیــف کــه مســوولیت انســانی 
را بــر کســب رسمایــه از قبــل کار پزشــکی ترجیــح مــی دهنــد بقیــه عــالوه بــر کارانــه 
ــران و زحمتکشــان هــم  ــی کارگ ــب و ســفره خال ــی را از جی ــغ هنگفت ــی مبال ی دولت
ــا حقــوق ناچیــز پرســتاران مقایســه  ــغ نجومــی را ب ــد. ایــن مبال ــه دســت مــی آورن ب
ری هــا و خطــر بــرای نجــات جــان  کنیــد. پرســتار تحصیلکــرده کــه در صــف مقــدم بی
مــردم می جنگــد، فقــط ۳ میلیــون تومــان افزایــِش تعرفه گــذاری اختصــاص مــی دهنــد. 
پرســتاران، انســان هــای رشیــف و زحمتکشــی  کــه در جریــان کرونــا کار کردنــد، بعــد 
ــام قــرارداد ٤٩ روزه بیــکار شــدند و در ایــن مــدت هــم تعــدادی از ایــن پرســتاران  از ا

جــان خــود را از دســت دادنــد. 
پاســخ چراهــا روشــن اســت. کل رسمایــه نقــدی و ثــروت جامعــه از تولیــد و صنایــع 
ــه و  ــب رسمای ــور، دزد و فاســد صاح ــی مفتخ ــکن... در دســت اقلیت ــادن و مس و مع

قــدرت و اســلحه اســت. 
در روزهــای گذشــته در صفــوف دولتــی هــا فــاش شــد کــه  تخلفــات صــورت گرفتــه 
در مجتمــع فــوالد مبارکــه  کــه رقمــی بالــغ بــر ۹۲ هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه در 
ن جامعــه فالکــت زده و غــرق در گــرداب فقــر و نــداری و تنگدســتی  مقابــل چشــ
و در حالــی کــه بیــش از هفتــاد درصــد جمعیــت کشــور بــه زیــر خــط فقــر مطلــق 
ــب  ــه جی ــتند، ب ــود هس ــه خ ــات اولی ــن احتیاج ــده از تامی ــد و وامان ــده ان ــده ش ران
نظامــی هــا، حــوزه هــا و دســتگاه امنیتــی و قضایــی و دســتگاه خرافــات پراکنــی صــدا 
ــن  ــه بهانــه ورشکســتگی ای و ســی رفتــه اســت. در رشایطــی کــه در هــر دوره ای ب
ــی شــود. ایــن  صنعــت دســته دســته کارگــران اخــراج و دستمزدهایشــان پرداخــت 
تنهــا یــک قلــم از هــزاران اختــالس و دزدی و  فســاد در کشوراســت. رسمایــه داران و 
ر طبقــه کارگــر و  دولتشــان هــم آشــکار بــا دزدی و اختــالس و هــم پنهــان بــا اســتث
تولیــد ارزش اضافــه، ســود رسســام آوری را بــه رسمایــه خــود مــی افزاینــد و انباشــت 

مــی کننــد.  
جمهــوری اســالمی درعرصــه اقتصــادی بــدون برنامــه و فلــج اســت. ایــن را دوســت و 
دشــمن اذعــان دارنــد. حــکام سیاســی و نظامــی بــه طــرق مختلــف وحشتشــان را از 
عاقبــت سیاســی رونــدی کــه هیچیــک راهــی بــرای توقــف آن رساغ ندارنــد، ابــراز مــی 
ــل  ــه و تحمی ــای جامع ــارت داراییه ــر و غ ــه کارگ ــی از طبق ــره کش ــد. سیاســت به کن
ــر  ــه داران حاکــم ب اســتبداد و رسکــوب، نظــام ورشکســته اقتصــادی و سیاســی رسمای
ــی کنــد. برعکــش هــر روز  ــی دهــد و بــه بقــا و ثبــات آن کمــک  ایــران را نجــات 
آتــش خشــم ده هــا میلیــون مــردم کارد بــه اســتخوان رســیده را شــعله ورتــر مــی کنــد. 
ــی  ــت ارتجاع ــی و حاکمی ــاق سیاس ــتبداد و اختن ــران، اس ــاد ای ــی اقتص ــاع بحران اوض
کیــن بــه حکومــت باقی  اســالم کثیــف برحیــات مدنــی و فرهنگــی مــردم جایــی بــرای 
نگذاشــته اســت. بــه حکــم رشایــط عینــی اقتصــادی و سیاســی، طبقــه کارگــر و مــردم 
ایــران بطــور کلــی دیگــر قابــل ارعــاب نیســتند. علیرغــم عربــده کشــی هــای نظامیــان 

لی ایــن اوبــاش  و آخوندهــای تــا خرخــره غــرق در فســاد و بچــاپ  بچــاپ، روز گوشــ
بــه رسعــت و بســیار زودتــر از آنچــه خــود تصــور مــی کننــد فــرا مــی رســد.

در بــ طبقــات و اقشــار انقــال جامعــه، طبقــه کارگــر يگانــه طبقــه متحــد و متشــکل 
تريــن و آشــتى ناپذيرترين مبــارز  و بــا منفعــت مشــرتک و تــا بــه آخــر انقــال و پيگ

علیــه جمهــوری اســالمی رسمایــه داران اســت.
در صفــوف طبقــه کارگــر، کارگــران نفــت از قــدرت باالیــی برخــوردار اســت. کارگــران 
نفــت تــکان خــورده انــد. همــه جایــگاه کارگــر نفــت در اقتصــاد ایــران را مــی داننــد. 
ــدی  ــت کلی ــت، موقعی ــا ودول ــات کارفرم ــر در هی ــه کارگ ــی دشــمنان طبق ــه، حت هم
کارگــر نفــت در راس جنبــش کارگــری ایــران را مــی شناســند. کارگــر نفــت همچنــان در 

چشــم همــه «رهــرب رسســخت» مبــارزه بــرای آزادی و رهایــی در ایــران اســت.
ــع  ــش مجام ــرد، جنب ــت بگی ــد در دس ــد و بای ــی توان ــر م ــه کارگ ــه طبق ــی ک اهرم
ــت.  ــى اس ــوراى واقع ــىل ش ــر اص ــه پيک ــی ک ــت. جنبش ــری اس ــم کارگ ــی منظ عموم
ــد  ــاه و ازادی باي ــرای رف ــارزه ب ــی و مب ــارزه طبقات ــران در مب ــاى کارگ ى ه تصميم گ
ــطح  ــقف و س ــه س ــت ک ــری اس ــوراهای کارگ ــود. ش ــه ش ــی احال ــع عموم ــه مجام ب
معیشــت جامعــه را تعییــن مــی کنــد. ســطح دســتمزدها، ســاعات کار، بیمــه بیــکاری و 
بازنشســتگی را. تعییــن مــی کنــد.  در غیــاب مجامــع عمومــی منظــم کارگــری، انجمــن 
هــای صنفــی عمــال در پیگیــری مطالبــات  و در مقابــل فشــارهای کارفرمــا و دولــت 

ــوان هســتند.  نات
جنبــش مجمــع عمومــى هــر جــا و در میــان هــر بخــش کارگــری پــا بگیــرد، خواســت 
رسارسی دســتمزدها بــه تناســب تــورم و نیــاز خانــواده کارگــری، بیمــه بیــکاری و دیگــر 
ــن مــی شــود.  ــن و تضمی ــی، تامی ــن و رهــربان زندان ــات رفاهــی و آزادى فعالی مطالب
جنبــش مجامــع عمومــی منظــم کارگــری کابــوس کارفرماهــا و دولــت و راه پیــروزی 
بــی بــرو برگــرد بــرای طبقــه کارگــر اســت.  جنبــش مجامــع عمومــی منظــم کارگــری، 
کلیــد ابــراز وجــود طبقــه کارگــر بعنــوان یــک طبقــه مســتقل و ابــزار قــدرت کارگــری 
در مصــاف هــای اقتصــادی و سیاســی بــا رسمایــه داران و دولتشــان اســت. کارفرماهــا و 
بــورژوازی حاکــم و در اپوزیســیون در مقابــل طبقــه کارگــر مســتقل، متحــد در مجامــع 
عمومــی و شــوراها و مســلح بــه آگاهــی سوسیالیســتی و کمونیســم و حــزب سیاســی 

اش، خلــع ســالح اســت.
جبهــه هــای نــربد نهایــی در جنبــش انقالبــی مــردم ایــران را طبقــه کارگــر و کمونیســم 
ــای  ــه ه ــت و کمیت ــران سوسیالیس ــل کارگ ــی و محاف ــربان عمل ــن و ره ــا فعالی اش ب
کمونیســتی کارگــری،  ترســیم مــی کنــد. طبقــه ای کــه در راس ایــن جنبــش قــرار مــی 

گیــرد و پیــروزی را تامیــن و تضمیــن مــی کنــد! 

كارگران نفت تكان خورده اند. همه جايگاه كارگر نفت 
در اقتصاد ايران را مى دانند. همه، حتى دشمنان 
طبقه كارگر در هيات كارفرما ودولت، موقعيت 

كليدى كارگر نفت در راس جنبش كارگرى ايران را 
مى شناسند. كارگر نفت همچنان در چشم همه «رهبر 
سرسخت» مبارزه براى آزادى و رهايى در ايران 

است.
اهرمى كه طبقه كارگر مى تواند و بايد در دست 
بگيرد، جنبش مجامع عمومى منظم كارگرى است. 

جنبشى كه پيكر اصلى شوراى واقعى است. 
تصميم گيرى هاى كارگران در مبارزه طبقاتى و مبارزه 
براى رفاه و ازادى بايد به مجامع عمومى احاله شود. 
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مــا شــعار  آزادی برابــری حکومــت کارگــری  را بــه مــوازات شــعار  رسنگونــی جمهــوری اســالمی و برقــراری جمهــوری دمکراتیــک انقالبــی 
 از هــم اکنــون تبلیــغ میکنیــم مــا از هــم اکنــون دســت انــدر کار بســیج و تشــکل نیروهــای انقالبــی بــی چــون و چــرای پرولــرتی هســتیم 
ــه در  ــی ک ــام نقش ــا  ــود و ب ــک خ ــتاوردهای دمکراتی ــا و دس ــرشوی ه ــام پی ــا  ــی ب ــک انقالب ــوری دمکراتی ــه جمه ــم ک ــالم میکنی ــا اع م
مبــارزه بــرای رهایــی دارد پایــان کار نیســت و مبــارزه طبقــه کارگــر و حــزب کمونیســت ایــران بــرای رهایــی قطعــی تــا برقــراری حکومــت 

کارگــری و سوسیالیســم بــی وقفــه ادامــه خواهــد یافــت

خــورده بــورژوا رفرمیســت هــای مدعــی  مارکسیســم  خــرده میگیرنــد کــه جمهــوری انقالبــی مــا بــا نظــام شــورایی و تســلیح عمومــی 
ن حکومــت کارگــری تحــت نــام دیگــری نیســت مــا اذعــان میکنیــم کــه ایــن جمهــوری  اش و بــا برنامــه گســرتده عملــی اش چیــزی جــز هــ
ــب از   رات ــوری  ــن جمه ــم کــه همی ــان میکنی ــا اذع ــن کســانی اســت م ــورژوا دمکراتیــک  چنی ــع و تصــور  ب ــر توق ــر از ه بســیار فرات
ــام سوسیالیســم نیســت   ــت ن ــی تح ــه داری دولت ــزی جــز رسمای ــه چی ــان  ک ــی این ــتانی و آلبان ــی و بلغارس سوسیالیســم  روســی و چین
ــه  ــژه ب ــچ کــس و بوی ــه هی ن حــال ب ــا در هــ ــا اســت ام ــی پیــرشوی پرولتاری ــزار انقالب ــرا یــک اب ــه سوسیالیســم  نزدیکــرت  اســت زی ب
ــن  ــری ای ــت کارگ ــی و حکوم ــم واقع ــران را از سوسیالیس ــق کارگ ــا اف ــم داد ت ــازه نخواهی ــم اج ــدگان سوسیالیس ــف کنن ــک از تحری هیچی
ــرای گــرد آوری قــوای آن خواهــد  ــه ســاز آن و رشایــط مســاعدی ب چنیــن کاهــش دهنــد حکومــت کارگــری ای کــه ایــن جمهــوری تنهــا زمین
بــود حکومتــی اســت کــه جــدال اساســی طبقــه کارگــر را بــرای لغــو مالکیــت خصوصــی بــر وســایل تولیــد و جایگزینــی تولیــد و مناســبات 

ــرد  ــه پیــش خواهــد ب ــان آن ب ــه مخالف ــه وجــوه آن و در برابــر کلی ــه داری در کلی رگر رسمای عــی سوسیالیســتی بجــای نظــام اســتث اجت
حکومــت کارگــری حکومــت کارگــران بــرای برقــراری سوسیالیســم  اســت حکومــت کارگــری حکومتــی بــرای تضمیــن رهایــی قطعی اســت 

جمهــوری دمکراتیــک انقالبــی تنهــا یــک گام باشــد کــه گامــی بســیار مهــم در ایــن جهــت خواهــد بــود  

تز آیت الله 

ــه پهلــوی میرحســین موســوی و هشــدار  «رســاٖ» ضمــن زدن لگــدی از کنــار ب
ــد» را  ــای معان ــانه ه ــار، «واکنــش رس ــض انتش ــه مح ــرب ب ــن خ ــه ای ــت ک او، نوش
برانگیختــه اســت. خربگــزاری ایــن مدرســه تربیــت متحجریــن مفتخــور و انــگل برای 
ســواری گرفــ از مــردم،  در ادامــه توضیــح میدهــد کــه مجتبــی، «طفلــی»  درحالــی 
مــورد حملــه امثــال موســوی هــا قــرار میگــرد کــه «درس خــارج فقــه و اصــول ایشــان 

ــت»*!  ــته اس ــاله داش ــابقه ۱۳ س س
یعنــی کــه «صالحیــت» ایشــان بــرای مفتخــوری و ســواری گرفــ از مــردم، آیــت اللــه 

شــدن، توســط ایــن «دانشــکده» تائید شــده اســت.    

ــدن  ــه ش ل ــت ال ــه آی ــودن پروس ــی ب ــران تقلب ــه نگ ــانی ک ــه کس ــی ب ــژده خوب ــه م چ
بــی و «درس خــارج فقــه و اصــول» ایشــان، بودنــد!   توضیحــات بیشــرت را  مجت
بخوانیــد تــا ایــن حــوزه علمیــه و علــ مشــغول بــه کشــف العلــوم را بهــرت 
ــر طــرف  بــی ب ــی تــان از بابــت جعلــی بــودن تــز آیــت اللهــی مجت بشناســید و نگران
ــه حــاج آقــا ســید مجتبــی  ل شــود. ایــن رســانه مــی نویســد کــه «درس خــارج آیــت ال
ــا  ــه ب ــول فق ــت و در درس اص یات غیب ثنَ ــتَ ــوع ُمس ــا موض ــه ب ــه ای در درس فق خامن
موضــوع برائــت برگزارمی شــود.»*  اگــر انســان غیرمتمــدن دیــروزی و متمــدن 
ــواد  ــد از س ــی تردی ــد، ب ــی فهم ــش» را  ــم» و «دان ــن «عل ــه ای از ای ــروزی، کلم ام
ــا نســبت  ــم آنه ــش ک ــطایی، و دان ــرون وس ــات ق ــه خراف ــن انســانها نســبت ب ــم ای ک
ــه زندگــی  ــوگ دایناســورهای عهــد حجــر، و نظــرات شــان نســبت ب ــوای دیال ــه محت ب
ــب  ــوی، سلســله مرات ــل اب ــه ای مث ــی خامن ــه مجتب ــت الل ــه آی و انســان اســت! وگرن
ــرده  ــی ک ــی ط ــا» قانون ــای «رس ــه ادع ــر را ب ــن تحج ــه ای ــه قل ــود ب ــیدن و صع رس
اســت و مــدرک او میتوانــد کامــال جعلــی نباشــد! امــری کــه «نگرانــی» و «دلواپســی» 
اصــالح طلبــان، دوخــردادی هــا و حــرص نشــینانی چــون موســوی و کروبــی را میتوانــد 

ــد.  ــرف کن ــت برط برسع

ــی را  ــی مجتب ــه، طفل ــت الل ــطح آی ــری در س ــع دیگ ــود مرتج ــت دو موج ــی اس کاف
ــه  ــر، اینک ــرف دیگ ــوند.   از ط ــالح ش ــع س ــد خل ــف منتق ــن طی ــا ای ــد ت ــد کنن تایی
ــینی  ــکان جانش ــودش، ام ــس از خ ــی پ ــوالت سیاس ــط تح ــه رشای ــه ای، بســته ب خامن
ــد و آن را بــاز بگــذارد، کــم نیســت. جایــی  بــی را بــرای حفــظ نظــام، امتحــان کن مجت
ــی، اســت کــه  ــی و نظام ــع مال ــر مناب ــل ب ــا ســلطه کام ــت او ب ــه بطــور واقعــی بی ک
ــای  ــاح ه ــه جن ــت و هم ــته اس ــگاه داش ــا  ن ــال رسپ ــران را فع ــالمی ای ــوری اس جمه
ــه  ــه خاطــر ســهم کــم شــان، ب ــک و نالــه هایــی ب درون حکومتــی، علیرغــم داشــ ن
آن گــردن گذاشــته انــد و بــه شــانس آن بــرای حفــظ نظــام امیدوارنــد! بیــت رهــرب، بــا 
ــه در  ــی ک ــت فرصــت های ــه برک ــپاه، ب ــل نظامی-اقتصــادی س ــر کارت ــل ب ــرتل کام کن
ــی و  ــع مال ــا رصف مناب ــد،  ب ــت میآی ــران بدس ــه ای ای ــرکات منطق ــرای تح ــه ب منطق
یــار  ــرای مخــارج منطقــه ای در اخت ــی کــه بیــت رهــربی و ســپاه ب تهای ــی ان نظامــی ب
ــا  ــکاف ب ــام و ش ــون برج ــی چ ــک جهان تی پل ــای دی ــازی ه ــت در ب ــا رشک ــد، ب دارن
ــای  انده ــایر ب ــان س ــردم، از می ــان و آزادی م ــ ن ــرو گرف ــا گ ــام ب ــکا، و رسانج آمری
ــرای همــه  ــه گل نشســته نظــام، ب ــرای نجــات کشــتی ب قــدرت جمهــوری اســالمی، ب

ــت. ا ــد اس ــه امی ل ــت قب ــای حاکمی ــاح ه جن

ــد  ــه گاه امی ــن قبل ــ ای ــگاه داش ــده ن ــرای زن ــه ب ــه ای، اینک ــرای خامن ــن رو ب ز ای
ــه  ــه گزین ــالوه ب ــا بع ــه ه ــایر گزین ــان س ــه از می ــد ک ــالش کن ــران، ت ــورژوازی ای ب
د  لــه گاه بــه مجتبــی (امــروز آیــت اللــه شــده) کــه مــورد اعتــ ســپردن کلیــد ایــن قب

ــد.  ــوع باش ــارج از موض ــد خ ــی توان ــپارد،  ــت، بس ــپاه  و ... اس ــت و س بی

ــرای  ــپ، ب ــت و چ ــرای راس ــد، ب ــرا بیاب ــانس اج ــر ش ــی، اگ ل ــی احت ــن جابجای ــا ای ام
ــوری  ــک جمه ــار بخت ــر گرفت ــون نف ــتاد میلی ــرای هش ــر، ب ــه کارگ ــورژوازی و طبق ب

ــی دارد.    ــی متفاوت ــم،  معان ــه حاک ــالمی و  طبق اس

ــه  ل ــت ال ــدرک آی ــودن م ــی ب ــیون جعل ــدرت، اپوزیس ــت در ق ــیون راس ــرای اپوزیس ب
ــی» شــدن رهــربی،  اوج آزادیخواهــی اســت.  ــکان «موروث ــه ام ــی، اعــرتاض ب ای مجتب
ــروز  ــربی ام ــه ره ــرب ب ــت پروغ ــدرت، راس ــارج از ق ــت خ ــیون راس ــرای اپوزیس ــا ب ام
ــلطنت  ــداران س ــد طرف ــت! هرچن ــال اس ــوب دو رس ط ــادی چ ــر انتق ــوی، ه ــا پهل رض
ــه  ــی ب ــت موروث ــه والی ــه»، علی ــت مطلق ــا «حکوم ــت ب ــم ضدی ــا پرچ ــی، ب موروث
ــرای جریانــی کــه خــود  ــی ب ــد، امــا نقــد موروثــی شــدن رهــربی فعال ــدان آمــده ان می
ــن  ــاال اســت. ای ــدان آمــده، تــف رسب ــه می ــودن رهــربی بعــدی ب ــی ب ــا پرچــم موروث ب
ــده  بن ــر جن ــی ه ــ موروث ــدرت گرف ــانس ق ــده ش ــرد، پرون ــورت بگی ــر ص ــر اگ تغیی

ــت.    ــوخته اس ــری س دیگ

امــا از زاویــه منافــع طبقــه کارگــر، زنــان آزادیخــواه و مــردم تشــنه خالصــی از 
ــله  ــی، سلس ــا جعل ــل باشــد ی ــی» مجتبــی اص ــدرک «طفل ــالمی، م ــوری اس جمه
ــی  ــی  ــی» فرق ــا «روابط ــد ی ــرده باش ــی ک ــی» ط ــاع را «قانون ــی ارتج ــب نردبان مرات
ــردن  ــر ک ــرای رسازی ــه ب ــرو مبارزاتینک ــه، دل در گ ــش از جامع ــن بخ ــش ای ــد. جنب کن
ــه در  ــی ک ــهرها و محالت ــا و ش ــه ه ــای کارخان ــزگاه ه ــه آبری ــا ب ــه ه ــت الل ــه آی هم
تســخیر اعرتاضــات مردمــی اســت، ســپرده اســت.  ایــن جنبــش، فــی الحــال شــیرینی 
ــای  ــا و آخونده ــه ه ــت الل ــه آی ــه ای و هم ــربی و خامن ــت ره ــه کام بی ــدرت را ب ق
ریــز و درشــت و رشکا مــکال آنهــا،  امثــال موســوی هــا و احمــدی نــژاد هــا، تلــخ کــرده 
ــر  ــدرت زی ــردن ق ــزه ک ــزه م ــه م ــدرت، ک ــه ق ــی ب اب ــت ی ــه دس ــد، ن ــی تردی ــت. ب اس
ــدی  ــرد! رون ــد ک ــخ خواهن ــه ای را هــم تل ــل خامن ــروز شــیری» طف ــدان هــای «دی دن
ــر  ــل، را ب ــا اص ــی  ی ــی و  تقلب ــازی، جعل ــه س ل ــه آیت ال ــت کارخان ــان اس ــه در جری ک
ــت  ــرای بدس ــش ب ــن جنب ــرد. ای ــن آن خــراب خواهــد ک ــاگردان و معلمی ــه ش رس هم
ــت  ــود رضای ــتقیم خ ل اراده مس ــ ــرت از اع ــزی کم ــه چی ــود ب ــت خ ــ رسنوش گرف

ــد.   یده
-----------------

ــت و  ــیعه اس ــه ش ــای علمی ــه دروس در حوزه ه ــن مرتب ــارج عالی تری درس خ    
ــه اجتهادمی شــوند  ــه اخــذ مرتب ــه اســت کــه برخــی از طــالب موفــق ب ــن مرتب در ای
ــی  ــطح علم ــن س ــوان باالتری ــه را می ت ــوزه علمی ــارج در ح ــس درس خ ــه تدری مرحل
ــه  ــه مدرســین دروس خــارج در حوزه هــای علمی ــه دانســت اصطالحــاً ب حــوزه علمی

ــود   ــه می ش ــد گفت مجته
ــرب  ــرگ ره ــا م ــزل ی ــورت ع ــربی در ص ــربگان ره ــس خ ــی مجل ــون اساس ــق قان  طب

ــده دارد   ــدی را برعه ــرب جدی ــاب ره ــه انتخ وظیف
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