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فراز و نشيب هاى
جنبش كارگرى

مظفر محمدى

مهــم تریــن اتفاقــی کــه در روزهــای اخیــر در
جنبــش کارگــری افتــاد ،پیــروزی بازنشســتگان
کارگــری تامیــن اجت عــی در تحقــق
مطالباتشــان بــود .بــا وجــودی کــه هنــوز
فاصلــه مــزد و معیشــت پــر نشــده اســت،
اماعقبنشــینی دولــت در مقابــل اراده
کارگــران بازنشســته دســتاورد و تجربــهای
موفــق در مبــارزات کارگــری اســت .تجربــه
ایــن اعﱰاضــات نشــان داد کــه اتحــاد صفــوف
هــر بخــش کارگــری و پیگیــری و تصمیــم جمعــی ب ـرای مطالبــات خــود،
مــی توانــد نتیجــه بخــش باشــد.
امــا مبــارزه و تجمعــات اعﱰاضــی کارگـران و مزدبگیـران در یــک مــاه اخیــر
تنهــا بــه بازنشســتگان تامیــن اجت عــی محــدود نشــد .مــرداد مــاه امســال
شــاهد ده هــا مــورد اعــﱰاض کارگـران در بخــش هــای مختلــف صنایــع و
خدمــات بــود.
در ایــن مــدت کارگـران گــروه ملــی فــوﻻد اهــواز ،کارکنــان و بازنشســتگان
مخابــرات ،اپراتورهــای توزیــع بــرق منطقــهای ،کارگــران شــهرداری هــا،
کارگــران ﴍکتهــای صنعتــی و بزرگــی چــون داروگــر و تولیپــرس، ...
پرســتاران و کادر درمانــی ،گروهــی از کارگ ـران پــروژهای در مجتمعهــای
نفــت و گاز...؛ تجمعــات اعﱰاضــی را ســازماندهی کردنــد .درمیــان
مطالبــات متعــدد کارگ ـران ،پرداخــت معوقــات مــزدی ،بیمــهای و تامیــن
امنیــت شــغلی ،پایــان دادن بــه اخـراج هــا و تعدیــل ،افزایــش دســتمزدها
و مســتمری  ،ســﻼمت و درمــان و ایمنــی محیــط کار ،خا ــه دادن بــه
برخــورد ﴎکوبگرانــه و امنیتــی بــا فعالیــن کارگــری در راس خواســتهای
کارگ ـران اســت.
طــی یــک ماهــه اخیــر صدهــا کارگــر شــاغل در پــروژه هــای نفــت و
پﱰوشــیمی هــای در مناطــق جنوبــی دچــار گرمــا زدگــی شــده و چنــد
کارگــر هــم جــان خــود را از دســت دادنــد .شــوراي عــاﱄ حفاظــت فنــي
و بهداشــت کار ترکیبــی از وزیــر و معــاون و مفتخــوران حکومتــی دارد و
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجت عــی رئیــس آن اســت! کارگ ـران خواســتار
تقلیــل ســاعت کار بــه  ٦ســاعت و کــم تــر در روز و تعطیلــی مــدت زمانــی
کــه گرمــا ســﻼمتی کارگـران را تهدیــد مــی کنــد ،هســتند .در مقابــل ﴍایــط
خطرنــاک و ناامــن محیــط کار ،پی نــکاران ارزشــی بـرای جــان کارگــر قائــل
نیســتند ... .صفحــه۲

تز آيت اﷲ ،تقلبى يا اوريژنال!
معضل چه كسى است!

در حاشيه ايت اﷲ شدن مجتبى خامنه اى
ثريا شهابى
ثریــا شــهابی در ﴍایطــی کــه مــردم در ﴎاﴎ ایــران بــرای
دس ــتیابی ب ــه حداقل ــی از زندگ ــی انس ــانی ،ب ـرای معیش ــت و ح ــق
زن ،ب ــه می ــدان آم ــده ان ــد و حکومت ــی را ک ــه بی ــش از چه ــل س ــال
اس ــت ای ــن نیازه ــای انس ــانی را در حداق ــل تری ــن س ــطح ه ــم از آنه ــا
دری ــغ ک ــرده اس ــت ،در حلق ــه مح ــاﴏه خ ــود ق ـرار داده ان ــد و ه ــر
روز آن را تنــگ و تنــگ تــر میکننــد! در ﴍایطــی کــه حکومــت
زن ــدان های ــش را از معل ــم ،بازنشس ــته ،کارگ ــر و زن مع ــﱰض ،ه ــر
روز »پــر« و زیــر فشــار مــردم »خالــی« میکنــد ،ناگهــان خــﱪی
چ ــون پ ــرواز س ــفینه ای ب ــه یک ــی از ک ـرات غیرقاب ــل دس ــﱰس ،منت ــﴩ میش ــود! آن خ ــﱪ ،آی ــت
الل ــه ش ــدن مجتب ــی خامن ــه ای اس ــت! خ ــﱪی ک ــه ب ــه موج ــی از »دلواپس ــی«» ،نگ ران ــی«» ،ح ــدس
و گ ـ ن« در می ــان طیف ــی از منتقدی ــن و اپوریس ــیون راس ــت ،درون و ب ــرون حکومت ــی ،دام ــن
زده اس ــت! خاط ــر نش ــان میکنن ــد ک ــه مگ ــر میرحس ــین موس ــوی »طفل ــی« هش ــدار ن ــداد ک ــه
»آقــا« میخواهــد قدرتــش را موروثــی و بــه پــﴪش ،مجتبــی ،بســپارد! ایــن هــم شــاهدی
بــر صحــت هشــدار و ادعــای آخریــن نخســت وزیــر دهــه خونیــن شــصت ،یعنــی جنــاب
میرحس ــین موس ــوی ک ــه در دوران حکوم ــت طﻼی ــی اش ،ع ــﻼوه ب ــر آی ــت الل ــه ه ــا ،ایش ــان و تی ــم
ایش ــان ک ــت و ش ــلوار برت ــن ه ــا ه ــم ﴍی ــک ق ــدرت بودن ــد و مش ــﱰکا ادم میکش ــتند و جنای ــت
میکردن ــد! ام ــا خ ــﱪ را بخوانی ــد!  ۵ش ــهریور ،خﱪگ ــزاری رس ــا ک ــه اخب ــار »ح ــوزه علمی ــه ق ــم« را
بازت ــاب میدهــد ،رس ـ مجتبــی خامن ــه ای را »آی ــت الل ــه« نامی ــد ... .صفحــه۳

تمام كارگرانى كه خود را عضو خانواده بزرگ
طبقه كارگر ميدانند و به منفعت طبقاتى
خود آگاهند ،بﻼواسطه به جبهه كمونيسم
و انقﻼب 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
کار ســخت و طوﻻنــی در هــوای گــرم و طاقتفرســا ،صدهــا کارگــر را راهــی
بی رســتان کــرده و هیــچ پی نــکاری حــاﴐ بــه تعطیــل کــردن کار تحــت هیــچ
ﴍایطــی نیســت .گرمــای شــدید تابســتانی در جنــوب کشــور ،همزمــان بــا ال ـزام بــه
اســتفاده از تجهی ـزات مقابلــه بــا ویــروس کرونــا ،تابســتان  ۹۹را بــه جهنــم واقعــی
بــرای کارگــران تبدیــل کــرده اســت.
پــس از گذشــت بیــش از دو مــاه از اعﱰاضــات ﴎاﴎی معل ـ ن ،گروهــی از فعــاﻻن
معل ـ ن در بازداشــت بــه ﴎ میبرنــد .فضــای امنیتــی و تهدیــد و ارعــاب همچنــان
بــر ﴎ کارگ ـران و معل ـ ن ســایه افکنــده و تشــدید شــده اســت.
بــا نگاهــی بــه فـراز و نشــیب هــای جنبــش کارگــری مــی بینیــم ،اوﻻ هــر میـزان 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 کارگـران و دیگــر زحمتکشــان حقــوق بگیــر کــرده اســت .دومــا اعﱰاضــات گســﱰده
امــا پراکنــده و بــدون ارتبــاط بــا هــم و حتــی بــدون اتحــاد درونــی جمعــی ،بــه نتایــج
مطلــوب ــی رســد.
کارگـران مــی پرســند ،چـرا دولــت ﴎمایــه داران در حالیکــه تــورم بــاﻻی صــد درصــد
اســت ،تــن بــه ترمیــم دســتمزد کارگـران حداقــل بگیــری کــه زیــر هفــت میلیــون تومان
درآمــد دارنــد یدهــد و تــازه حــق مســکن  ۶۵۰هـزار تومانــی ماههــا بﻼاجـرا مانــده
اســت ،چ ـرا همسانســازی و افزایــش حقــوق بازنشســتگان و رتبــه بنــدی معل ـ ن را
ایــن همــه کــش داده و مــی دهنــد! آخــر کار بــا تــورم بیــش از صــد درصــدی ،افزایــش
حقــوق شــد  ۳۸درصــد .افزایــش  ۳۸درصــدی نهایــت یکــی دو میلیــون یــا شــاید ســه
میلیــون تومــان بــه دریافتــی هــر بازنشســتهی کارگــری بعــد از ســی ســال جــان کنــدن
و پــای خطــوط تولیــد ایســتادن اضافــه شــده اســت .یــا در مــورد پرســتاران ،بعــد از
 ۱۵ســال تــﻼش و مبــارزه ،از ابتــدای امســال مــدام در رســانهها تبلیــغ کردنــد کــه
حــق و حقــوق پرســتاران اعــاده شــد و تعرفهگــذاری اجرایــی میشــود حــاﻻ ســازمان
نظــام پرســتاری میگویــد ســقف عایــدی تعرفهگــذاری فقــط  ۳میلیــون تومــان اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی مــی خواهنــد منافــع خــواص را افزایــش دهنــد بــا
یــک نامــه ســاده ،کارانــه پزشــکان را صــد در صــد از  ٦٠میلیــون بــه  ١٢٠میلیــون
تومــان افزایــش مــی دهنــد! بجــز اقلیتــی از پزشــکان ﴍیــف کــه مســوولیت انســانی
را بــر کســب ﴎمایــه از قبــل کار پزشــکی ترجیــح مــی دهنــد بقیــه عــﻼوه بــر کارانــه
ی دولتــی مبالــغ هنگفتــی را از جیــب و ســفره خالــی کارگ ـران و زحمتکشــان هــم
بــه دســت مــی آورنــد .ایــن مبالــغ نجومــی را بــا حقــوق ناچیــز پرســتاران مقایســه
کنیــد .پرســتار تحصیلکــرده کــه در صــف مقــدم بی ریهــا و خطــر بـرای نجــات جــان
مــردم میجنگــد ،فقــط  ۳میلیــون تومــان افزایـ ِ
ـش تعرفهگــذاری اختصــاص مــی دهنــد.
پرســتاران ،انســان هــای ﴍیــف و زحمتکشــی کــه در جریــان کرونــا کار کردنــد ،بعــد
از ا ــام قـرارداد  ٤٩روزه بیــکار شــدند و در ایــن مــدت هــم تعــدادی از ایــن پرســتاران
جــان خــود را از دســت دادنــد.
پاســخ چراهــا روشــن اســت .کل ﴎمایــه نقــدی و ثــروت جامعــه از تولیــد و صنایــع
و معــادن و مســکن ...در دســت اقلیتــی مفتخــور ،دزد و فاســد صاحــب ﴎمایــه و
قــدرت و اســلحه اســت.
در روزهــای گذشــته در صفــوف دولتــی هــا فــاش شــد کــه تخلفــات صــورت گرفتــه
در مجتمــع فــوﻻد مبارکــه کــه رقمــی بالــغ بــر  ۹۲هـزار میلیــارد تومــان بــود کــه در
مقابــل چش ـ ن جامعــه فﻼکــت زده و غــرق در گــرداب فقــر و نــداری و تنگدســتی
و در حالــی کــه بیــش از هفتــاد درصــد جمعیــت کشــور بــه زیــر خــط فقــر مطلــق
رانــده شــده انــد و وامانــده از تامیــن احتیاجــات اولیــه خــود هســتند ،بــه جیــب
نظامــی هــا ،حــوزه هــا و دســتگاه امنیتــی و قضایــی و دســتگاه خرافــات پراکنــی صــدا
و ســی رفتــه اســت .در ﴍایطــی کــه در هــر دوره ای بــه بهانــه ورشکســتگی ایــن
صنعــت دســته دســته کارگ ـران اخ ـراج و دستمزدهایشــان پرداخــت ــی شــود .ایــن
تنهــا یــک قلــم از هـزاران اختــﻼس و دزدی و فســاد در کشوراســت .ﴎمایــه داران و
دولتشــان هــم آشــکار بــا دزدی و اختــﻼس و هــم پنهــان بــا اســتث ر طبقــه کارگــر و
تولیــد ارزش اضافــه ،ســود ﴎســام آوری را بــه ﴎمایــه خــود مــی افزاینــد و انباشــت
مــی کننــد.
جمهــوری اســﻼمی 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 بـرای توقــف آن ﴎاغ ندارنــد ،ابـراز مــی
کنــد .سیاســت بهــره کشــی از طبقــه کارگــر و غــارت داراییهــای جامعــه و تحمیــل
اســتبداد و ﴎکــوب ،نظــام ورشکســته اقتصــادی و سیاســی ﴎمایــه داران حاکــم بــر
ایـران را نجــات ــی دهــد و بــه بقــا و ثبــات آن کمــک ــی کنــد .برعکــش هــر روز
آتــش خشــم ده هــا میلیــون مــردم کارد بــه اســتخوان رســیده را شــعله ورتــر مــی کنــد.
اوضــاع بحرانــی اقتصــاد ایــران ،اســتبداد و اختنــاق سیاســی و حاکمیــت ارتجاعــی
اســﻼم کثیــف برحیــات مدنــی و فرهنگــی مــردم جایــی بـرای کیــن بــه حکومــت باقی
نگذاشــته اســت .بــه حکــم ﴍایــط عینــی اقتصــادی و سیاســی ،طبقــه کارگــر و مــردم
ایـران بطــور کلــی دیگــر قابــل ارعــاب نیســتند .علیرغــم عربــده کشــی هــای نظامیــان

و آخوندهــای تــا خرخــره غــرق در فســاد و بچــاپ بچــاپ ،روز گوشـ لی ایــن اوبــاش
بــه ﴎعــت و بســیار زودتــر از آنچــه خــود تصــور مــی کننــد فـرا مــی رســد.
در بـ طبقــات و اقشــار انقــﻼ جامعــه ،طبقــه کارگــر يگانــه طبقــه متحــد و متشــکل
و بــا منفعــت مشــﱰک و تــا بــه آخــر انقــﻼ و پيگ تريــن و آشــتىناپذيرترين مبــارز
علیــه جمهــوری اســﻼمی ﴎمایــه داران اســت.
در صفــوف طبقــه کارگــر ،کارگـران نفــت از قــدرت باﻻیــی برخــوردار اســت .کارگـران
نفــت تــکان خــورده انــد .همــه جایــگاه کارگــر نفــت در اقتصــاد ایـران را مــی داننــد.
همــه ،حتــی دشــمنان طبقــه کارگــر در هیــات کارفرمــا ودولــت ،موقعیــت کلیــدی
کارگــر نفــت در راس جنبــش کارگــری ایـران را مــی شناســند .کارگــر نفــت همچنــان در
چشــم همــه »رهــﱪ ﴎســخت« مبــارزه بـرای آزادی و رهایــی در ایـران اســت.
اهرمــی کــه طبقــه کارگــر مــی توانــد و بایــد در دســت بگیــرد ،جنبــش مجامــع
عمومــی منظــم کارگــری اســت .جنبشــی کــه پيکــر اصــﲆ شــوراى واقعــى اســت.
تصميمگ ىهــاى کارگــران در مبــارزه طبقاتــی و مبــارزه بــرای رفــاه و ازادی بايــد
بــه مجامــع عمومــی احالــه شــود .شــوراهای کارگــری اســت کــه ســقف و ســطح
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 عمــﻼ در پیگیــری مطالبــات و در مقابــل فشــارهای کارفرمــا و دولــت
ناتــوان هســتند.
جنبــش مجمــع عمومــى هــر جــا و در میــان هــر بخــش کارگــری پــا بگیــرد ،خواســت
ﴎاﴎی دســتمزدها بــه تناســب تــورم و نیــاز خانــواده کارگــری ،بیمــه بیــکاری و دیگــر
مطالبــات رفاهــی و آزادى فعالیــن و ره ـﱪان زندانــی ،تامیــن و تضمیــن مــی شــود.
جنبــش مجامــع عمومــی منظــم کارگــری کابــوس کارفرماهــا و دولــت و راه پیــروزی
بــی بــرو برگــرد بـرای طبقــه کارگــر اســت .جنبــش مجامــع عمومــی منظــم کارگــری،
کلیــد ابـراز وجــود طبقــه کارگــر بعنــوان یــک طبقــه مســتقل و ابـزار قــدرت کارگــری
در مصــاف هــای اقتصــادی و سیاســی بــا ﴎمایــه 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 ســﻼح اســت.
جبهــه هــای نــﱪد نهایــی در جنبــش انقﻼبــی مــردم ایـران را طبقــه کارگــر و کمونیســم
اش بــا فعالیــن و رهــﱪان عملــی و محافــل کارگــران سوسیالیســت و کمیتــه هــای
کمونیســتی کارگــری ،ترســیم مــی کنــد .طبقــه ای کــه در راس ایــن جنبــش قـرار 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.
تصميمگيرىهاى كارگران در مبارزه طبقاتى و مبارزه
براى رفاه و ازادى بايد به مجامع عمومى احاله شود.
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تز آیت الله
»رســاٖ« ضمــن زدن لگــدی از کنــار بــه پهلــوی میرحســین موســوی و هشــدار
او ،نوشــت کــه ایــن خــﱪ بــه محــض انتشــار» ،واکنــش رســانه هــای معانــد« را
ب رانگیخت ــه اس ــت .خﱪگ ــزاری ای ــن مدرس ــه تربی ــت متحجری ــن مفتخ ــور و ان ــگل ب رای
س ــواری گرف ـ از م ــردم ،در ادام ــه توضی ــح میده ــد ک ــه مجتب ــی» ،طفل ــی« درحال ــی
م ــورد حمل ــه امث ــال موس ــوی ه ــا ق ـرار میگ ــرد ک ــه »درس خ ــارج فق ــه و اص ــول ایش ــان
س ــابقه  ۱۳س ــاله داش ــته اس ــت«*!
یعن ــی ک ــه »صﻼحی ــت« ایش ــان ب ـرای مفتخ ــوری و س ــواری گرف ـ از م ــردم ،آی ــت الل ــه
ش ــدن ،توس ــط ای ــن »دانش ــکده« تائید ش ــده اس ــت.
چ ــه م ــژده خوب ــی ب ــه کس ــانی ک ــه نگ ـران تقلب ــی ب ــودن پروس ــه آی ــت الل ــه ش ــدن
مجتبــی و »درس خــارج فقــه و اصــول« ایشــان ،بودنــد! توضیحــات بیشــﱰ را
بخوانیــد تــا ایــن حــوزه علمیــه و علــ مشــغول بــه کشــف العلــوم را بهــﱰ
بشناس ــید و نگ ران ــی ت ــان از باب ــت جعل ــی ب ــودن ت ــز آی ــت الله ــی مجتب ــی ب ــر ط ــرف
ش ــود .ای ــن رس ــانه م ــی نویس ــد ک ــه »درس خ ــارج آی ــت الل ــه ح ــاج آق ــا س ــید مجتب ــی
خامن ــهای در درس فق ــه ب ــا موض ــوع ُم س ـتَ ث نَ یات غیب ــت و در درس اص ــول فق ــه ب ــا
موضــوع ب رائــت برگزارمیشــود *«.اگــر انســان غیرمتمــدن دیــروزی و متمــدن
ام ــروزی ،کلمــه ای از ای ــن »عل ــم« و »دانــش« را ــی فهمــد ،ب ــی تردیــد از ســواد
ک ــم ای ــن انس ــانها نس ــبت ب ــه خ راف ــات ق ــرون وس ــطایی ،و دان ــش ک ــم آنه ــا نس ــبت
ب ــه محت ــوای دیال ــوگ دایناس ــورهای عه ــد حج ــر ،و نظ ـرات ش ــان نس ــبت ب ــه زندگ ــی
و انس ــان اس ــت! وگرن ــه آی ــت الل ــه مجتب ــی خامن ــه ای مث ــل اب ــوی ،سلس ــله م رات ــب
رســیدن و صعــود بــه قلــه ایــن تحجــر را بــه ادعــای »رســا« قانونــی طــی کــرده
اس ــت و م ــدرک او میتوان ــد کام ــﻼ جعل ــی نباش ــد! ام ــری ک ــه »نگ ران ــی« و »دلواپس ــی«
اص ــﻼح طلب ــان ،دوخ ــردادی ه ــا و ح ــﴫ نش ــینانی چ ــون موس ــوی و کروب ــی را میتوان ــد
بﴪع ــت برط ــرف کن ــد.
کاف ــی اس ــت دو موج ــود مرتج ــع دیگ ــری در س ــطح آی ــت الل ــه ،طفل ــی مجتب ــی را
تاییــد کننــد تــا ایــن طی ــف منتقــد خلــع ســﻼح شــوند .از طــرف دیگــر ،اینک ــه
خامن ــه ای ،بس ــته ب ــه ﴍای ــط تح ــوﻻت سیاس ــی پ ــس از خ ــودش ،ام ــکان جانش ــینی
مجتب ــی را ب ـرای حف ــظ نظ ــام ،امتح ــان کن ــد و آن را ب ــاز بگ ــذارد ،ک ــم نیس ــت .جای ــی
ک ــه بط ــور واقع ــی بی ــت او ب ــا س ــلطه کام ــل ب ــر مناب ــع مال ــی و نظام ــی ،اس ــت ک ــه
جمهــوری اس ــﻼمی ای ـران را فع ــﻼ ﴎپ ــا نــگاه داش ــته اس ــت و هم ــه جن ــاح ه ــای
درون حکومت ــی ،علیرغ ــم داش ـ ن ــک و نال ــه های ــی ب ــه خاط ــر س ــهم ک ــم ش ــان ،ب ــه
آن گ ــردن گذاش ــته ان ــد و ب ــه ش ــانس آن ب ـرای حف ــظ نظ ــام امیدوارن ــد! بی ــت ره ــﱪ ،ب ــا
کن ــﱰل کام ــل ب ــر کارت ــل نظامی-اقتص ــادی س ــپاه ،ب ــه برک ــت فرص ــت های ــی ک ــه در
منطق ــه ب ـرای تح ــرکات منطق ــه ای ای ـران بدس ــت میآی ــد ،ب ــا ﴏف مناب ــع مال ــی و
نظام ــی ب ــی انتهای ــی ک ــه بی ــت ره ــﱪی و س ــپاه ب ـرای مخ ــارج منطق ــه ای در اختی ــار
دارنــد ،بــا ﴍکــت در بــازی هــای دیپل تیــک جهانــی چــون برجــام و شــکاف بــا
آمریــکا ،و ﴎانجــام بــا گــرو گرفــ نــان و آزادی مــردم ،از میــان ســایر باندهــای
ق ــدرت جمه ــوری اس ــﻼمی ،ب ـرای نج ــات کش ــتی ب ــه گل نشس ــته نظ ــام ،ب ـرای هم ــه
جن ــاح ه ــای حاکمی ــت قبل ــه امی ــد اس ــت .ا

ز ایــن رو بــرای خامنــه ای ،اینکــه بــرای زنــده نــگاه داشــ ایــن قبلــه گاه امیــد
بــورژوازی ایــران ،تــﻼش کنــد کــه از میــان ســایر گزینــه هــا بعــﻼوه بــه گزینــه
س ــپردن کلی ــد ای ــن قبل ــه گاه ب ــه مجتب ــی )ام ــروز آی ــت الل ــه ش ــده( ک ــه م ــورد اعت ـ د
بی ــت و س ــپاه و  ...اس ــت ،بس ــپارد ،ــی توان ــد خ ــارج از موض ــوع باشــد.
ام ــا ای ــن جابجای ــی احت ل ــی ،اگ ــر ش ــانس اج ــرا بیاب ــد ،ب ـرای راس ــت و چ ــپ ،ب ـرای
ب ــورژوازی و طبق ــه کارگــر ،ب ـرای هش ــتاد میلی ــون نف ــر گرفت ــار بخت ــک جمه ــوری
اس ــﻼمی و طبقــه حاک ــم ،معان ــی متفاوت ــی دارد.
ب ـرای اپوزیس ــیون راس ــت در ق ــدرت ،اپوزیس ــیون جعل ــی ب ــودن م ــدرک آی ــت الل ــه
ای مجتب ــی ،اع ـﱰاض ب ــه ام ــکان »موروث ــی« ش ــدن ره ــﱪی ،اوج آزادیخواه ــی اس ــت.
ام ــا ب ـرای اپوزیس ــیون راس ــت خ ــارج از ق ــدرت ،راس ــت پروغ ــرب ب ــه ره ــﱪی ام ــروز
رض ــا پهل ــوی ،ه ــر انتق ــادی چ ــوب دو ﴎ ط ــﻼ اس ــت! هرچن ــد طرف ــداران س ــلطنت
موروثــی ،بــا پرچــم ضدیــت بــا »حکومــت مطلقــه« ،علیــه وﻻیــت موروثــی بــه
می ــدان آم ــده ان ــد ،ام ــا نق ــد موروث ــی ش ــدن ره ــﱪی فعال ــی ب ـرای جریان ــی ک ــه خ ــود
ب ــا پرچ ــم موروث ــی ب ــودن ره ــﱪی بع ــدی ب ــه می ــدان آم ــده ،ت ــف ﴎب ــاﻻ اس ــت .ای ــن
تغیی ــر اگ ــر ص ــورت بگی ــرد ،پرون ــده ش ــانس ق ــدرت گرف ـ موروث ــی ه ــر جنبن ــده
دیگ ــری س ــوخته اس ــت.
امــا از زاویــه منافــع طبقــه کارگــر ،زنــان آزادیخــواه و مــردم تشــنه خﻼصــی از
جمهــوری اســﻼمی ،مــدرک »طفلــی« مجتبــی اصــل باشــد یــا جعلــی ،سلســله
م رات ــب نردبان ــی ارتج ــاع را »قانون ــی« ط ــی ک ــرده باش ــد ی ــا »روابط ــی« فرق ــی ــی
کن ــد .جنب ــش ای ــن بخ ــش از جامع ــه ،دل در گ ــرو مبارزاتینک ــه ب ـرای ﴎازی ــر ک ــردن
هم ــه آی ــت الل ــه ه ــا ب ــه آبری ــزگاه ه ــای کارخان ــه ه ــا و ش ــهرها و محﻼت ــی ک ــه در
تس ــخیر اع ﱰاض ــات مردم ــی اس ــت ،س ــپرده اس ــت .ای ــن جنب ــش ،ف ــی الح ــال ش ــیرینی
قــدرت را ب ــه کام بی ــت ره ــﱪی و خامن ــه ای و هم ــه آی ــت الل ــه ه ــا و آخونده ــای
ری ــز و درش ــت و ﴍکا م ــکﻼ آنه ــا ،امث ــال موس ــوی ه ــا و احم ــدی ن ــژاد ه ــا ،تل ــخ ک ــرده
اس ــت .ب ــی تردی ــد ،ن ــه دس ــت یاب ــی ب ــه ق ــدرت ،ک ــه م ــزه م ــزه ک ــردن ق ــدرت زی ــر
دن ــدان ه ــای »دی ــروز ش ــیری« طف ــل خامن ــه ای را ه ــم تل ــخ خواهن ــد ک ــرد! رون ــدی
ک ــه در جری ــان اس ــت کارخان ــه آیتالل ــه س ــازی ،جعل ــی و تقلبــی ی ــا اص ــل ،را ب ــر
ﴎ هم ــه ش ــاگردان و معلمی ــن آن خ ـراب خواه ــد ک ــرد .ای ــن جنب ــش ب ـرای بدس ــت
گرفــ ﴎنوشــت خــود بــه چیــزی کمــﱰ از اعــ ل اراده مســتقیم خــود رضایــت
یده ــد.
----------------درس خــارج عالیتریــن مرتبــه دروس در حوزههــای علمیــه شــیعه اســت و
در ای ــن مرتب ــه اس ــت ک ــه برخ ــی از ط ــﻼب موف ــق ب ــه اخ ــذ مرتب ــه اجتهادمیش ــوند
مرحل ــه تدری ــس درس خ ــارج در ح ــوزه علمی ــه را میت ــوان باﻻتری ــن س ــطح علم ــی
ح ــوزه علمی ــه دانس ــت اصطﻼح ـا ً ب ــه مدرس ــین دروس خ ــارج در حوزهه ــای علمی ــه
مجتهــد گفتــه میشــود
طب ــق قانــون اساس ــی مجل ــس خ ــﱪگان ره ــﱪی در ص ــورت ع ــزل ی ــا م ــرگ ره ــﱪ
وظیفــه انتخــاب رهــﱪ جدیــدی را برعهــده دارد

م ــا ش ــعار آزادی ب راب ــری حکوم ــت کارگ ــری را ب ــه م ــوازات ش ــعار ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی و برق ـراری جمه ــوری دمک راتی ــک انقﻼب ــی
از ه ــم اکن ــون تبلی ــغ میکنی ــم م ــا از ه ــم اکن ــون دس ــت ان ــدر کار بس ــیج و تش ــکل نیروه ــای انقﻼب ــی ب ــی چ ــون و چ ـرای پرول ــﱰی هس ــتیم
م ــا اع ــﻼم میکنی ــم ک ــه جمه ــوری دمک راتی ــک انقﻼب ــی ب ــا ــام پی ــﴩوی ه ــا و دس ــتاوردهای دمک راتی ــک خ ــود و ب ــا ــام نقش ــی ک ــه در
مب ــارزه ب ـرای رهای ــی دارد پای ــان کار نیس ــت و مب ــارزه طبق ــه کارگ ــر و ح ــزب کمونیس ــت ای ـران ب ـرای رهای ــی قطع ــی ت ــا برق ـراری حکوم ــت
کارگ ــری و سوسیالیس ــم ب ــی وقف ــه ادام ــه خواه ــد یاف ــت
خ ــورده ب ــورژوا رفرمیس ــت ه ــای مدع ــی مارکسیس ــم خ ــرده میگیرن ــد ک ــه جمه ــوری انقﻼب ــی م ــا ب ــا نظ ــام ش ــورایی و تس ــلیح عموم ــی
اش و ب ــا برنام ــه گس ــﱰده عمل ــی اش چی ــزی ج ــز ه ـ ن حکوم ــت کارگ ــری تح ــت ن ــام دیگ ــری نیس ــت م ــا اذع ــان میکنی ــم ک ــه ای ــن جمه ــوری
بس ــیار ف رات ــر از ه ــر توق ــع و تص ــور ب ــورژوا دمک راتی ــک چنی ــن کس ــانی اس ــت م ــا اذع ــان میکنی ــم ک ــه همی ــن جمه ــوری رات ــب از
سوسیالیس ــم روس ــی و چین ــی و بلغارس ــتانی و آلبان ــی این ــان ک ــه چی ــزی ج ــز ﴎمای ــه داری دولت ــی تح ــت ن ــام سوسیالیس ــم نیس ــت
ب ــه سوسیالیس ــم نزدیک ــﱰ اس ــت زی ـرا ی ــک اب ــزار انقﻼب ــی پی ــﴩوی پرولتاری ــا اس ــت ام ــا در ه ـ ن ح ــال ب ــه هی ــچ ک ــس و بوی ــژه ب ــه
هیچی ــک از تحری ــف کنن ــدگان سوسیالیس ــم اج ــازه نخواهی ــم داد ت ــا اف ــق کارگ ـران را از سوسیالیس ــم واقع ــی و حکوم ــت کارگ ــری ای ــن
چنی ــن کاه ــش دهن ــد حکوم ــت کارگ ــری ای ک ــه ای ــن جمه ــوری تنه ــا زمین ــه س ــاز آن و ﴍای ــط مس ــاعدی ب ـرای گ ــرد آوری ق ــوای آن خواه ــد
ب ــود حکومت ــی اس ــت ک ــه ج ــدال اساس ــی طبق ــه کارگ ــر را ب ـرای لغ ــو مالکی ــت خصوص ــی ب ــر وس ــایل تولی ــد و جایگزین ــی تولی ــد و مناس ــبات
اجت ع ــی سوسیالیس ــتی بج ــای نظ ــام اس ــتث رگر ﴎمای ــه داری در کلی ــه وج ــوه آن و در ب راب ــر کلی ــه مخالف ــان آن ب ــه پی ــش خواه ــد ب ــرد
حکوم ــت کارگ ــری حکوم ــت کارگ ـران ب ـرای برق ـراری سوسیالیس ــم اس ــت حکوم ــت کارگ ــری حکومت ــی ب ـرای تضمی ــن رهای ــی قطعی اس ــت
جمه ــوری دمک راتی ــک انقﻼب ــی تنه ــا ی ــک گام باش ــد ک ــه گام ــی بس ــیار مه ــم در ای ــن جه ــت خواه ــد ب ــود
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