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نطفه جـمـهـوري اسـالمـي در                 
ميگوينـد  .  كنفرانس گوادولوپ بسته شد

. والدين فرزندان خود را خلق ميكنند، اما انتخاب نميكنـنـد  
والدين در تربيت فرزندان خود از دست باز برخوردارند، امـا  

در نهايت تحقق .  اين فرزندان راه خويش در پيش ميگيرند
سرنوشت مطلوب هر فرزند براي والدين شركت در يـك    

 . قماري كه ميتواند تا چند نسل بطول بيانجامد. قمار است
بدون لزوم تعمق در ميزان جوهر حكيمانه اين گفـتـه،        

گـوادولـوپ را در       “  قمار” ميتوان در قياسي مشابه، نتيجه 
در طول هفته انعقاد پيمان همـكـاري   .  برجام جستجو كرد

تجاري ميان امريكا و ايران، توافق پايه اي براي افـتـتـاح    
مجدد سفارت انگليس در تهران و امضـاء قـراردادهـاي        
صنعتي چند صد ميلياردي با ايتاليا در راس رويدادها قـرار    

هر كدام از اين موارد با تاريخچه اي از سـالـهـا        .  گرفت
كشمكش، يك گره كور سياست بين المللـي شـنـاخـتـه        

از هر دو طرف بيشتر از هر چيز در مورد تحوالت .  ميشدند
 .و توافقات استراتژيك را ميتوان شنيد و مشاهده كرد

تا تحقق عملي اين توافقنامه هنوز راه زيـادي بـاقـي           
است، سنجش برد و باخت، و اندازه گيري درجه صداقت و 
پايبندي طرفين به توافقنامه شان؛ به طريق اولي نميتوانـد  

اما يك واقعيت مهم غير قابل انكـار  .  امر طبقه كارگر باشد
اين روح گوادولوپ است كه امروز در قالب بـرجـام     :  است

قايق جمهوري اسالمي با پرچم اسالم و با قطب .  ميرقصد
نماي طبقاتي روشن، از جانب پدرخواندگان آنروز  با نـيـت   
. نجات بورژوازي از تالطم يك انقالب به آب انداخته شـد 

تامين كارگر ارزان و خاموش  در يك حكومت مـنـاسـب       
چهارچوب تقسيم بندي جهاني سرمايه در دسـتـور قـرار        
داشت و پيكره اسالمي تنها و بهترين آلترناتيو موجود آن   

بيرون جهيدن غول طـبـقـه    .   زمان براي چنين هدفي بود
كارگر از بطري در قيام بهمن و بروز بحرانهاي اقتصادي و 
سياسي شديد بين المللي نقشه هاي اوليه برنامـه ريـزان     
گوادولوپ را در دنياي واقعي با موانع، تشتت و تـجـديـد      

 . نظرهاي متعدد مواجه ساخته است
لحن و استدالالت دولت امريكا از يـك طـرف و                

مقامات اصلي جمهوري اسالمي از طرف ديگر در دفاع از   
توافقنامه برجام تكرار طنزآلودي از مثال ذكـر شـده در         

 2صفحه. ...                                      سطور باالست

!كارگران جهان متحد شويد 	

 از گوادولوپ تا برجام
 مصطفي اسدپور

براي جلوگيري از بـازگشـت   ”      
سودا فروشان، وظيفه نـخـبـگـان     

 “ .مبارزه  با خرافه است
سعيد حجاريان در گفتگو روزنامـه  
ايران، به مناسبت دومين سالگـرد  

 . تشكيل دولت روحاني
 

اين مصاحبه  شايد يـكـي از          
جالب ترين مصاحبه ها در نـوع      

 . خود باشد؛ جالب از دو نظر
يكي اينكه ايـن مصـاحـبـه،            

ماتريال  خوبي كه است كه جوهر 
موقعيت پوشالي امروز دوخرداد و   
اصالح طلبان را، به خوبي ترسيـم  

موقعيت امروز شخـصـت   .   ميكند
اصالح جمهـوري  ” هايي كه براي 
قريب بـيـسـت      “   اسالمي ايران

سال پيش ظهور و  هشت سـال    
صددرصد حاكميت كردند را بـه      

حال و هـواي    .  خوبي بيان ميكند
جنبش و  شخصيت هـايـي كـه      
تالش كردند كه  شكست قبـلـي   
خود را، با حمايت زيرجـلـكـي از      
جنبش سبز بپوشانند، خوب نشان 

نشان ميدهد كه تالش و   .  ميدهد
شان براي عـروج    “  بلند پروازي” 

در جريان جنبش سبـز، شـانـس      
شان را براي ايفاي نـقـشـي در        
 .   صحنه سياسي ايران تماما سوزاند

دليل ديگر جذابيت اين گفتگـوي  
حجاريان، به خاطر تصوير فكاهي 
است كه او در اين مصاحـبـه در     

تقابـل عـقـل و        ” ترسيم فضاي 
، “ علم و خـرافـه    ” ، و تقابل “ خرد

البته بـه    “  مدارا و خشونت” تقابل 
يي  از نـوع    “  شواليه ها” رهبري 

.  خود حجاريان، بدست داده اسـت 
اين جنبه از مصـاحـبـه بـنـحـو         

حال و هواي فكـري و    “  جذابي” 
“ نـخـبـگـان    ” رواني اين طيف از 

دستگاهي در ايران را منـعـكـس    

از اين بخش،  در فـرداي  .   ميكند
پسا اسـالم زدايـي در ايـران،             
ميتوان براي توليد  دهها و دههـا  
نمايشنامه كمدي، مجله فكاهي و 
سريال تلوزيوني، شوها و برنـامـه   
 .  هاي تفريحي مردم، استفاده كرد

اين گفتگو، در عين حال، مملو از   
احساس عقده و نـارضـايـتـي از       
تقسيم مقامات و صندلـي هـا و       
بخور بخور بين رفقاي احـمـدي     

دلخوري از بي كـاله    .  نژاد، است
ماندن سر حجاريان و تـعـدادي       
ليسانسه و مدرك گرفته مشابه، يا 

،  در     “ نخبگان”به قول خودشان 
وقتـي  .  سراسر مصاحبه موج ميزند

 :  ميگويد
 
اند  اين آقايان درك اين را نداشته” 

كه علم خصلتي انبـاشـتـي دارد،      
شود فردي با رفقاي خـودش   نمي

تصميم بگيرد يك شبه دانشكـده  
از سوي ديگر معلوم .  تأسيس كند

نيست استادان آن دانشكده كـذا    
اند و داراي چـه   كجا درس خوانده
 3صفحه...     مدركي هستند؟ 

 !حجاريان در لباس گاليله
 ثريا شهابي

جناب عبدالحسيـن سـاسـان،           
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در    
نخستين جلسه كميسيون تـامـيـن    

گذاري و تـوسـعـه         مالي، سرمايه
روابط خارجي اتاق بازرگانـي ايـن     

بــراي جــذب   ” :  اســتــان گــفــت  
هاي داخلي و خـارجـي و        سرمايه

ترويج تفكر كارآفريني در جامـعـه   
بايد به جاي تمركز بر سخت افـزار  
و آوردن سرمايه، بـر نـرم افـزار        

چرا؟ چون به “  . جامعه فعاليت كنيم
جامعه ما را كمونيسم “  استاد” زعم 

ديدگاه ضديت با كارآفـريـن و     ” و 
. ، بدبخت كرده اسـت “ گذار سرمايه

 80و      70ديدگاهي كه در دهـه    
ايرانـي  “  كارآفرينان” ميالدي عليه 

هنـوز در ادارات      ” كرد و “  توطئه” 
هنوز ” بطوريكه “  . دولتي وجود دارد

جرات نداريم بگويـيـم سـرمـايـه        
اين رسوبات تـفـكـر    .  مقدس است
در جامـعـه بـاعـث       ...  كمونيستي 

هاي  ميشود، ذهن جوانان از انديشه
گذاري پـر   ضد كارآفريني و سرمايه

و زمينه نابـودي ايـران را       ...  شود
كنند و مـمـكـن اسـت        فراهم مي

 “.كشور را متحمل هزينه كند
 

مالحظه مي فرماييـد؛ انـگـار           
يك سلطنت طلب دو آتشه سخـن  

شبيه همين خطر را خامنه .  ميگويد
اي هم سه هفته پيش در مـورد      

فعال شدن جريان ماركسيستي در ” 
آيا جالب .  بو كرده بود“  دانشگاه ها

نيست وقـتـي حـرف از خـطـر            
كمونيسم است مكال و مـعـمـم،        
ناسيوناليست و عمامه به سر هر دو 
به يك ميزان، از ترس، همديگر را 

 ! بغل مي گيرند و زوزه ميكشند؟
به دنبال توافقات هسته اي و        

تب رشد روابط خارجي و سرمـايـه   
گذاري، بخشي از عقبمانده تـريـن   
اليه هاي بورژوازي ايران به تكاپو 

جــنــاب ســاســان   .  افــتــاده انــد  
اقتصدادداني است از اين قـمـاش؛   
مترسك سرمايه دار ايـرانـي را         

 4صفحه...     بعنوان نويد دهنده و

 !شما با خميني گواهي بلوغ گرفتيد
 

در حاشيه اظهارات يك اقتصاددان اتاق 
بازرگاني اصفهان در مورد خطر كمونيسم 

 در ايران
 فواد عبداللهي
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شباهت ها خيره كـنـنـده         
هر دو طرف بر بلـنـدي   .  است

مشرف بر سي و هفت سال از   
كشمكش حـاد بـه شـجـره         
مشترك خويش در گوادولـوپ  

دشمني هـا بـه       .  نقب ميزنند
تيرگي  درون خـانـوادگـي و        
ناشي از سوء تفاهم تـقـلـيـل       

ثـبـات   ” تاكيد اوباما بر   .  مييابد
جمهوري اسالمي و   “  سياسي

قابل اعتماد بودن آن در روابط 
بين المللي؛ با نداي برسمـيـت   
شناخـتـه شـدن از جـانـب            
قدرقدرت جهاني با استـقـبـال    

مبناي .  خامنه اي پاسخ ميگيرد
اين توافقات براي هر دو طرف  
بهره كشي از نيروي كار ارزان 
. كارگر ايراني قرار مـيـگـيـرد      

اينجا يكباره هر دو به انـدازه    
صاحب خانه از آب در مـي        

از منظر منافع سرمايه و   .  آيند
روياهاي سود آن  در كشـوري  
مثل ايران، صد الـبـتـه كـه         

مناطق ويژه صنعتي با نسخـه  
ويژه اي از قانـون كـار ضـد        
كارگري، و منطبق با قوانـيـن   
بين المللي حفظ امـنـيـت و        
سودآوري سرمايه، آن اكسـيـر   
صلح آميزي است كه پـرونـده   

پديده هـاي پـرطـمـطـراق           
استكبار و كودتا و تروريسم و   
جنگ و محاصره و اشـغـال       

سفارت و  رژيم چنج را يكباره  
كسـي  .  به بايگاني مي سـپـارد  

ميداند توپخانه هاي دمكراسي 
و حقوق بشر از كي، كـجـا و     
چرا خفه خون گرفت؟ ايـنـهـا    
سر نخ هايي است كه شـجـره   
برجام را به گوادولـوپ وصـل     

 . ميكند
از منظر طـبـقـه كـارگـر             

فاصله گوادولوپ تا برجام، سي  
و هفت سال از تاريخ معـاصـر   
است كه با فقر و فـالكـت و     

 .    فرودستي نوشته ميشود
“ صـلـح  ” ضيافت بـزرگ         

برجام محل تالقـي اعضـاي     
خانواده بزرگ سرمايه است كه 

در متن همه دشمني هـا در      
سركوب و گـلـوـلـه بسـتـن         
اعتراضات كارگري، در عـقـب   
راندن زندگي كـارگـر و در         
بردگي اين طبقه زيـر بـغـل        

 . يكديگر را گرفتند
در اين ميان ابـراز وجـود          

ناسيوناليسم ايراني نميـتـوانـد    
چيزي جز يك نمايش مسخره 

ديدني است كه چگـونـه   .  باشد
با پيدا شدن سر و كله هيـئـت   
هاي تجاري در يـك چشـم       

بهم زدن دشمني با امـريـكـا       
بجاي آن   .  دود شد و هوا رفت

از هر سوراخ و سنبه آن جامعه 
صد اقتصاددان متخصص رشد 
. اقتصاد ملي سر برآورده اسـت 

مسخره آنجاست كه بـر تـل     
فالكت عمومي ايستاده و منت 

“ وطـن ” اين شرايط را بعنوان   
معـمـاران   .  سر كارگر ميگذارند

اين بردگي بعنوان قهـرمـانـان    
جلوي صحنه ميايند تا بـراي    

فداكاري بـراي    ” كارگر درس 
مسخره .  نشخوار نمايند“  وطن

اينجاست كه نسخه هـمـگـي    
اين متخصصان بر سالهاي بي 
انتها از كار بيشتر و توقع كمتر 

ناسيوناليسم پرچم .  استوار است
تحميق كارگر و احسـاسـات       
كاذب حول سربلنـدي وطـن     

اما ناسيوناليست ايرانـي  .   است
در جمهوري اسالمي رو بـه      
كارگر اصراري بـر كـذب و         

در .  فريب و ظاهر سازي نـدارد 
اين مملكت قرار نيسـت جـز     
بردگي و فقر چيزي به كارگـر  
برسد و ناسيوناليست ايـرانـي     
سر بر بالين نميگذارد تا آخرين 
قطره خون كارگر در راه سـود  

 !سرمايه به هدر نرود
ادعاي برد و باخت مـيـان        

جمهوري اسالمي و امريكا هر 
چه كه باشد تا آنجا كـه بـه        
طبقه كارگر مـربـوط بـاشـد         
بازگشت امنيت و سـود آوري    

اگـر و     ( سرمايه ها  در ايران،   
) به هر درجه كه صورت بگيرد

سي و هفت سال بعدتر، بيشتر 
از هر چيز داللت بـر قـدرت       

بعد .  طبقه كارگر در ايران دارد
از فرجام، در فـرداي پـايـان        
محاصره اقتصادي، براه افتادن 
كارخانه ها و بهبود معيشت از   
يك طرف و از بـيـن رفـتـن       
زمينه بهانه جنگ و محـاصـره   
اقتصادي؛ طبقه كـارگـري در     
ايران خيمه زده است كـه بـا     
خشنودي  در انتظار هر فـرج    
است تا  صفوف مبارزه خود را   

 . تقويت كند
كشمكشهاي ايـن دوره           

زمينه ساز تولد يك جـنـبـش    
كارگري بمراتب قوي تر گشته 

آنچه كه مـطـلـوبـيـت        .  است
جمهوري اسالمي نزد سرمايـه  
جهاني و امريكا در راس آن       
شده است، پاشنه آشيل او در     
مقابل جنبش كارگري عـمـل   

در فراي همه هياهو و   .  ميكند
تشريـفـات جـاري تـازه در           
كشمكش با اين صف كارگري 
است كه ارزيابي از گوادولـوپ  
و فرجام، هر دو بـه مـحـك        

 . گذاشته خواهد شد

ی وری اسال سم!                          گ   یا و ده باد   !ز

 ...از گوادولوپ تا 

رفاه، فراغت، تفريح، آسايش   -
و امنـيـت، حـق حـيـات و            
مصونيت جسمي و روحي فـرد  
از هر نوع تعرض ابتدايي ترين 
حق و از ضروريـات زنـدگـي      
متعارف در جـامـعـه امـروزي       

براي تامـيـن رفـاه در        .  است
اولين قدم مطالبات فوري زيـر  
را، كه بسرعت قابل تـامـيـن      
است، بايد به نيـرو و قـدرت       
متحد و متشكل خود تحميـل  

 .  كرد
ـ تعيين حـداقـل دسـتـمـزد،         

 توسط نمايندگان كارگران

ـ باال رفتن اتوماتيك حـداقـل   
 دستمزد به تناسب تورم

 30ـ برقرار فوري حـداكـثـر      
روز    5( ساعت كار در هفـتـه     

 ) شش ساعته
ـ تعطيلي دو روز متـوالـي در     

 هفته 
ـ پرداخت بيمه بيكاري معادل 
حداقل دستمزد به همه افـراد    

 سال 16فاقد شغل باالي 
  

ـ ممنوعيت كار حرفه اي براي 
 16كودكان و نوجوانان زيـر      

 سال 

ـ پرداخت بيمه بازنشسـتـگـي    
دولتي، معادل حداقل دستمـزد  

سالـي   55به همه افراد باالي 
كه فاقد حقوق بازنشسـتـگـي    

 هستند 
ـ حق برخورداري از كـلـيـه        
امكانات جامعه امروزي بـراي    
مصون داشتن فرد از صدمـات  
و بيماري ها، حق برخـورداري  
از امكانات بهداشتي و درمانـي  

ارايـه خـدمـات      .   در جامـعـه  
رايگان پزشكي و آموزشـي و    

 فرهنگي
ـ تضمين استـانـدارد بـاالي       

زندگي كودكان و نـوجـوانـان،    
تضمين رفاه و سـعـادت هـر      
كودك، مستقل از وضـعـيـت      

 .  خانوادگي، با جامعه است
 
ـ تعيين حـقـوق مـقـامـات           

ســيــاســي و اداري كشــور        

نمانيدگان مجلس، شهرداران، ( 
استانداران، فرمانداران، قضـات  

برابر بـا مـزد       .....)  دادگاهها و
 .  متوسط كارگر

ـ در جهان امروز رفـاه بـدون     

احترام به محـيـط زيسـت و        
از .  حفاظت از آن، عملي نيست

اين رو حق برخورداري از يك 
محيط زيست امن و سالم، حق 

 .بي چون چراي همگان است

 رفاه؛
 رفاه، آزادي و ”بخشي از منشور  ( 

 )“ امنيت مردم ايران
ما  مردم محروم ايران را به برافراشتن 

پرچم اين اهداف انقالبى، در برابر 
جمهورى اسالمى و هر نيروى مدافع 
استثمار و استبداد، و براي مقابله با 
گسترش فقر و نا امني و محروميت، 

 .  فراميخوانيم
*** 

ان” دم ا ه، آزادی و ا  رید“ ور ر ت  د  !  را 
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 ! اما موقعيت دوخرداد
مستقل از رابطه ديروز و امروز    

دوخردادي ها با  دولت روحانـي،  
و همكاري حجاريان با روحانـي  

، “ شوراي عـالـي امـنـيـت       ” در 
واقعيت اين است كه سركردگان 

و تئوريسـن هـاي     “  فالسفه” و 
دوخردادي، تماما بـي مصـرف       

مقاماتي چون خاتمي و .  شده اند
حجاريان،  امروز و پس از قريب 
دو دهه، پس از هم حـكـومـت      
داري و هم اپوزيسيون بازي، هم 

فتنه ” و هم “  گفتگوي تمدن ها” 
،  به موجودات زبان بستـه  “ بازي

اي تبديل شـده انـد كـه بـا             
روحاني، در خدمت “  كاتاليزوري” 

ولي فقيه دست به سينه ايستاده 
اين طيف امروز نه حـرفـي   .   اند

براي گفتن برايش باقي مـانـده     
است، و نه اساسا قادر به انـجـام   

 ! كمترين كاري است
تجربه به آنها آموخته است كـه    
جز خدمت به ادامه حـاكـمـيـت     
روحاني و تقويـت خـط امـروز        
رهبر، كاري نكنند و در حاشـيـه   
براي خود سرپناه سياسي بسازند، 
مثل همـيـن سـرپـنـاه امـروز           

اين آموزه، البته  بـا      .  حجاريان
موقعيت جنبش شـان كـامـال        
. خوانايي دارد و متناسـب اسـت    

دوخرداد و سبز و حـجـاريـان و      
اصالح طلبان، امروز از هميـشـه   

رهبران جنبـش  .  هيچ كاره تراند
شان،  به آبدارچي دولت روحاني، 
گماشته تا كمر خميده در مقابـل  
مقام معظم رهبري، تبديل شـده  

نه سهم مهمي از قـدرت       .   اند
. ميخواهند و نه جاه طلبي دارنـد 

در همين مصاحبه حـجـاريـان      
 :ميگويد

طلبان به انتخـابـات    اصالح...  ”  
تـقـلـيـل     »وارد شدند تا بـراي    

ميهن و مردم با ديگر  «مرارت
خواه، وحدت كننـد   فعاالن تحول

و در نهايت هم به گزينه حمايت 
بي قـيـد و شـرط و بـدون               

خواهي از نامزدي و دولـت     سهم
 “ روحاني رسيدند

، در   “ تواضـع ” و “  افتادگي” اين 
مقايسه با  اميد قبلي شـان بـه     

در جـريـان   “  فتنه” شكوفه دادن 

عروج سران جنبش سبز، بيش از 
دلـيـل ايـن      .  حد ناموزون است

.  چيز ديـگـري اسـت     “  تواضع” 
موضوع اين است كه جـنـبـش      
دوخرداد و اصالحات و رفرم در   
جمهوري اسالمي، شكوفه داد و 

اصـالح  ” جنبش .  به ثمر نشست
به هدف اش “  جمهوري اسالمي

. رسيد و پرونده اش بستـه شـد    
آنهم نه به رهبري خـاتـمـي و      
موسوي و با تئوري ها و فلسفـه  
بازي هاي امثال حـجـاريـان و      

كه توسط مقام مـعـظـم    !  گنجي
 !  رهبري

ــر         ــث ــداك ــود، ح ــوج وضــع م
است كه جمهـوري  “  اصالحاتي” 

همـه  .  اسالمي قابليت آن را دارد
شان، از تندترين تا ماليم تريـن  

لوتر هـاي    ” اصالح طلب ها، از 
چون سروش  تا انـواع  “  اسالمي

اصالح طلبان ديني و غيردينـي،  
همين كاري را ميخواستند انجام 
دهند كه سرانجام ولي فقيه آن   

آنهـم اعـالم     .  را به اجرا درآورد
پايان دشمني بـا دولـت هـاي        

مـرگ بـر     ” پايان   !  غربي است
و تالش براي بـه هـم     “  آمريكا

آوردن سر شـكـاف تـاريـخـي        
جمهوري اسالمي با دولـتـهـاي    
غربي، تمام محتـواي دوخـرداد     

و “  گفتگوي تـمـدن هـا       ” .  بود
حرف هاي نيم بـنـد در مـورد        
دمكراسي و تعامل و تـعـادل و     

.  ، همه حرف مفت بود..اعتدال و 
دوخرداد و جنبش سبز نه بـراي    
كمترين آزادي بيان و رفـاه و        
ممنوعيت اعدام و حق تشكل و   
برابري زن و مرد و نه حتي براي 
ليبراليسم و پلوالريسم سياسـي،  

رسانـدن ارابـه     “  امن” كه براي 
جمهوري اسالمي ايران به نقطه 
امروز، عروج كردنـد و نـاكـام        

حال و هواي امروز . سقوط كردند
اين طيف به قول خودشان و در   

، “ شـكـسـتـه نـفـسـي         ” كمال 
، از   “ فـالـسـفـه    ” و   “  نخبگان” 

خاتمي و  حجاريان تا سروش و   
. گنجي و زيباكالم، جالب اسـت 

چگونه اين طيف بـا ايـن هـم        
داعيه شعور، به عقل شان نـمـي   

ميداند “  شيطان بزرگ” رسيد كه 
تعامل بـا  ” كه براي اصالحات و 

بايد با ولي فقيـه طـرف     “  غرب

شود،  نه گماشتگان دست چندم 
نظام آنهم در اپوزيسيـون درون    

 ! حكومتي
پايان مناقشه با غرب در عـيـن     
حال پايان ميدان داري اصـالح    
. طلبي و جنبش سبز هم هسـت 

عمر اين ها هم با اتمـام عـمـر      
، بـه پـايـان        “ مرگ بر آمريكا” 

تــالــشــهــاي .  رســيــده اســت  
امروزشان، فقط  ابـراز وجـودي     
حاشيه اي و در خدمت چـفـت     
 ! كردن كفش هاي روحاني است

موسوي و رهنورد، تمام سرمايـه   
خود را گرو “  شخصي” سياسي و 

گذاشتند، براي انجام كاري كـه    
حكم انجام آن را، با گـذاشـتـن    
آنها در حصر و در غياب آنـهـا،     

زهـرا  .  ولي فقيـه صـادر كـرد       
رهنورد، حتي اگر به تقـلـيـد از      
ميشل اوباما، عالوه بر گـرفـتـن    
دست موسوي از زيـر چـادر،         
رقصيدن را هم اضافه ميكرد، باز 
تغييري در ماهيت هـدفـي كـه      
براي برآوردنش ظـهـور كـرده      

 . بودند، نمي دهد
حجاريان و موسوي و كروبي و   
رهنورد و خـاتـمـي و هـمـه            
مغضوبين دوخردادي و جنـبـش   
سبز، همان چيزي را ميخواستند 
. كه ولي فقيه برايشان انجام داد  

، “ زبان بسته هـا   ” از اين رو اين 
امروز نه داعيه سياسي دارند و نه 

 .  سهم چنداني ميخواهند
باز بشنويد از حجاريان كـه در      

آيـا  ” پاسخ به اين سـوال كـه،       
طلبان در شرايـط امـروز      اصالح
“ ، هم وظايفي دارنـد؟ 92پس از 
 : ميگويد

طلـبـان بـايـد از          اصالح. .. بله” 
تجارب خودشان استفاده و بـه      
تداوم دولت آقاي روحاني كمك 
كنند، بايد بكوشند روحاني دوام   

ياري رسـانـدن در     . آورد و بماند
ها، تقليل مرارت كنند  حل بحران

 “.و از تبعات سودازدگي بكاهند
اين تمام طول و عرض و ارتفاع 
برج اصالحات و اصالح طلـبـان   

تبعيات سودازدگي، به زبان . است
ساده يعني تبعـيـات افـراط در        

كاري كـه    .  اسالمي گري است
ديروز همه شان ميكردند امـروز  
قــرار اســت بــا پــادرمــيــانــي       

چـون حـجـاريـان،       “  نخبگاني” 

بعنوان تبعات سـودازدگـي بـه        
گردن دولت هشت ساله احمدي 

اما اين وظـيـفـه      !  نزاد بياندازند
جديد دو خرداد، يعني خزيدن در 
مــيــدان جــدال ايــن طــيــف       

، “ نخبه” يا بقول خود “  روشنگر” 
از  همه مضحك تـر  “  خرافه” با 

حجاريان با بـيـان نـقـل       .  است
قولهايي از اظهـارات مـذهـبـي       
اسالمي احمدي نـژاد، خـود و       

چون خود را به “  نخبگاني” طيف 
قهرمان مبارزه با خرافه تبـديـل   

با رجوع به نـقـل قـول      .  ميكند
هايي از احمدي نژاد در مـورد      
نيروهاي غيبي اسالمي و بازگـو  
كردن چندين و چند فـقـره از       
ترهات اسالمي كه احمدي نـژاد  
در زمان رياست جمهـوري اش    

و “  علـم ” گفته است، تجاهل به 
. و مبارزه با خرافه ميكند“ دانش”

با بازگو كردن نقل قولهايي كـه    
در انبان همه شان به وفور يافت 
ميشود، از خميني تا شريعتمداري 

شـان  “  سويل” و حتي شخصيت 
چون بني صدر، كه معتقـد بـود     
اشعه موي سر زن چنين و چنان 
است، چنان با تعجب ياد ميكنـد  
كه گويا او و رفـقـاي او در             
دستگاههاي حكومتي، فرهنگي، 
امنتي، پيش و پـس از دوران        
احمدي نژاد با تكيه بر عـلـم و     

ايـن  !  دانش حكومت كرده انـد   
فكاهي ترين بخش گفـتـگـوي    

حل الـمـسـائـل     .  حجاريان است
همه آيات عظام شان، و بيش از 
دو دهه دستگاه تحميق و توليـد  
اراجيف اسالمي، بزرگـتـريـن و      
تنها سرمايه ايدئولوژيك زندگـي  

قرن “  نخبگان” و “  فالسفه” اين 
ايـنـكـه    .   بود و هنوز هست 21

تـف و    ” امروز تالش ميكنند، با 
به احمـدي نـژاد، نـوع        “  لعنت

خوش خيمي از خود بروز دهنـد  
را غير از خودشان، حتي عـقـب     
مانده ترين اقشار حاشيه جامعـه  

و  “  نخبگـان ” اين !  هم نمي خرد
فالسفه و ولترهـاي اسـالمـي،      
حتي بعنوان آدم مذهبي، اگر بـا    
مقتضيات زمان خود را انطـبـاق   
ميدادند و رشد ميكردند، بايد در   
مذهب داري در قرن بيـسـت و     
يك با معيارهاي جهان متمـدن  
ــد          .  خــود را وفــق مــي دادن

ميتوانستند ولترهاي قرن بيسـت  
و يك شوند  و در همراهـي بـا     

امروز جهان، از اسـالم  “  مذهب” 
كنده و  به  آئين  پسـتـفـريـزم     

Pastafarianism   مي گرويـدنـد .
مذهب و آئيني كه احكام اش از 
احكام اسالم و ساير مذاهب عهد 
عتيق و قرون وسطي، امـروزي    

خداي آن هـا،  !  تر و پيشرو است
از خداي موسي و عـيـسـي و        
محمد، اگر كمتر خيالي نبـاشـد،   

 !  بشتر خيالي نيست
 

“ گاليله”و “ نخبه”آقايان 
 ! هاي پوشالي

جنگ با تحجر و مـبـارزه بـا         
خرافه و اسـالم زدايـي، كـار          

كار جنبشـي  .  جنبش شما نيست
است كه خـرافـه را نـه يـك           
ميليمتر رقيق، كه از بنياد نـابـود   

توليد اين اراجيف بعنـوان  .  ميكند
علم و ترقيخواهي، براي مردمي 
كه بيش از يك قـرن پـيـش،        
روشنفكران متجدد و ضدخرافـه   
را در انقالب مشروطه تـجـربـه    
كرده اند، براي مردمي كـه در      
ابعاد ميليوني با توقعات علمي و   
فلسفي جهان امروز آشنا هستند، 
اگر ابلهانه نباشد، بـي تـرديـد        

اين كاالي بنجـل  .  فكاهي است
و اين مهمالت، تنها و تنها بـر    
زمين حاكميت و تداوم جنـبـش   
شما، جنبش سركوب عـلـم و       
آگاهي و خرافه ستيزي، تـوسـط   
شما و دوستانتان در دفتر احمدي 
نژاد و روحاني و ولـي فـقـيـه،         

 .   امكان توليد دارد
در قرن شانزده و در دادگـاه       

گاليله، شما در صـنـدلـي و در        
سكوي قاصي،  و نه مـحـكـوم      

پس از پنج قرن، .    نشسته بوديد
در دوران حاكـمـيـت تـان، و         
هنگامي كه سرانجام چرخ تاريخ 
به قرون وسطي بازگشت و نوبت 
به قدرت شما رسيد، هزاران هزار 
گاليله ايران را تفتيش عـقـيـده،    
محاكمه، اعـدام و بـه تـوبـه           

پس از پنچ قرن، و سه .  كشانديد
دهه در مقام قاضي صدور احكام 
قتل عام علم و دانش و آگـاهـي    
نشستن، پريدن به روي سكـوي  
گاليله، خودشيريني مضـحـكـي    

 . است

 ...حجاريان در لباس 
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واعظ آشتي مـلـي و روح پـر            
عطوفت ايراني باال ميبرد، نگراني 
اش را اعالم ميكند و خاضعانه به 
دولت و طبقه حاكـمـه گـوشـزد       
ميكند كه اگر قرار است سرمـايـه   
سودآور شود بايد چـهـارچشـمـي     

يعـنـي   ( “  نرم افزار جامعه” مراقب 
نفوذ كمونيسم و قدرت طـبـقـه      

اين شبـح اگـر از       .  باشند)  كارگر
حالت بلقوه به بلـفـعـل بـرسـد،        

 “.كشور را متحمل هزينه ميكند”
با توافقات هسته   !  و چرا كه نه       

اي جمهوري اسالمي و جشن و       
پايكوبي ناسيوناليستي اردوي       
بورژوازي ايران، معلوم شد تنها       
اپوزيسيون واقعي و حقيقي اين       
رژيم، طبقه كارگر و كمونيسم        

امروز كل اين    .  اين طبقه است   
اردو با سركردگي جمهوري          
اسالمي ميروند كه دور ديگري از      
بازسازي سرمايه داري در ايران را      
به بهاي تباهي روحي و فيزيكي       

حربه .  طبقه كارگر، شروع كنند     
استبداد دولت و طبقه حاكمه         
كماكان و محكم تر از قبل بايد         
بر زندگي طبقه كارگر  و مطالبات       

به اين  .  رفاهي اش اعمال شود    
اعتبار، ترسشان از طغيان كارگر و      
كمونيسم عليه سرمايه و سرمايه      

 . دار در داخل بجاست

اكنون كه آخرين خشت هاي          
توهم به دولت و هيئت حاكمه در       
ميان اكثريت جامعه دارد از جا         

توطئه عليه  ”كنده ميشود، شعار     
، قرار است   “سرمايه و كارآفرينان  

چماق تهديدي باشد كه توسط       
آن كارگر را به سكوت و تمكين        

. بكشانند“  كارآفرين”به دولت و     
موش دواندن در منطقه و پيوستن 
به جرگه عربستان و قطر و كويت     
به تنهايي طبل توخالي است؛         
زجه هاي آقاي ساسان از دست        
كمونيسم و زوزه هاي خامنه اي       
عليه ماركسيستها، فاكتورهايي      
اساسي تر در پرداختن به مسله        
امنيت سرمايه و سودآوري آن در      

 .  ايران است
امروز دارند چهره جمهوري               

اسالمي دوره خميني را در تصويري       
. عبوس و مضاعف بازسازي ميكنند      

جنايات عظيم و فجايع ضد بشري كه       
كارآفرينان و   ”اين بورژوازي، كه       

مد نظر استاد ساسان    “  سرمايه گذاران 

در ركاب پان اسالميسم و سركوب        
مرتكب شدند،    57همه جانبه انقالب    

انديشه هاي كمونيستي    ”بر دوش    
و انقالب آنها   “  توده هاي بي سر و پا     

زياده ”استحقاق   .  انداخته ميشود  
آنها شمرده ميشود و ابزاري       “  روي

براي به تمكين كشيدن آنان به عرف       
. و نظم استثمار بورژوازي مي گردد       

نفرت انگيز است كه كسانى اوضاع        
وخيم اقتصادي امروز در جامعه ايران       

عليه “  توطئه”را محصول كمونيسم و     
ميدانند و  “  كارآفرين و سرمايه گذار   ”

خواست به زير كشيدن نظامى را كه        
با سركوب و اعمال محدوديت عليه        
غير خودى ها و تمام جامعه متولد          
شد و با خون و زندان و اعدام به             

 . بقايش ادامه داده، تخطئه ميكنند
جمهوري اسالمي محصول          

موج جديدي از ارتجاع بورژوايي      
بود كه در يك مقياس جهاني         

جمهوري .  علنا افسار گسيخت    
اسالمي و خميني در خاورميانه       
دوره اي را بازگو ميكند كه در          
اروپا و آمريكا با هيبت هاي           

اين .  ريگان و تاچر تصوير ميشود    
رژيم و اين جنبش كثيف را در          
پاسخ به ضعف ها و ناتواني هاي        
بورژوازي ايران از قبر بيرون          
آوردند و حامل يكي از عميقترين      
آرزوهاي فروكوفته و لگدمال        
شده و دور از دسترس بورژوازي       

قريب هشتاد سال     .  ايران شد  
، شكست و نمايش    “خيز و افت  ”

ضعف، كه اين بورژوازي از           
 57انقالب مشروطيت تا انقالب      

از سر گذرانده بود آرزوي استقالل 
و اتكا بخود را براي او چنان دور         
از دسترس ساخته بود كه تنها         
ميتوانست تصوير آن را در ماه         

در اين سالها خميني و        .  ببيند
اسالم براي بورژوازي يك جريان     
ذخيره بود كه در او بيشتر بعنوان        
. پادزهر كمونيسم دل بسته بود      

زمانيكه اعتراض از زاويه مدرن       
گرايي به سلطه قدرت هاي          
بزرگ پايه هاي جدي خود را از         
دست داد، و جبهه ملي و حزب         
توده از حمل اميال بورژوازي         
ايران معاف شدند، خميني و پان       
اسالميسم براي حمل ميراثي كه     
از دوش اينها پايين افتاده بود قد        

بورژوازي ايران از ارتش . علم كرد
و بوروكراسي گرفته تا نهضت        
آزادي، جبهه ملي و حزب توده،        
انواع محافل ليبرال، مجاهدين       

خلق، فداييان خلق، هر يك به        
نحوي در سير خفه كردن قيام،        
در لشكركشي به كردستان، در        

، “شيطان بزرگ ”گالويز شدن با    
در جنگ، در تمام مراحلي كه          
عرق ناسيوناليستي شعله ميكشيد،    
يكباره مظهر استقالل خواهي و      
ناجي خود از چنگ دعاوي كارگر      
در انقالب را، يكجا در وجود           
خميني و در خدمت به جمهوري       

به آرزوي   .  اسالمي بازشناخت  
اينكه بالخره سرمايه داري ايران      
بتواند با تحميل استبداد و            
سركوب و انكار همه جانبه           
انقالب و كمونيسم و مساوات        
طلبي، بر دوش فقر و بيكاري و         
نيروي كار ارزان طبقه كارگر به        
موقعيت امروزش برسد و روي        
پاي خود بايستد و در برابر غرب        
كه از آغاز تولدش با او چون بچه        
اي عقب مانده و توسري خورده       
. رفتار كرده بودند، قد علم كند        

و پاسپورت ايراني   “  غرور ايرانيت ”
ميبايست گواهي بلوغ بگيرد و        

. اش شود “آقا و اختياردار خانه     ”
بورژوازي ايران مهمترين و          
اساسي ترين پايه هاي تاريخي       
اتفاق و اتحاد در صفوفش را در         
ركاب جمهوري اسالمي و با          

اغاز و تجربه     57سركوب انقالب   
بدون پرداختن به اين    .  كرده است 

بستر اصلي، منفعت مشترك         
امروزشان، ترس و هراس دايمي      
شان از كمونيسم و انقالب           
كارگري در مسير بازگشت به         

، “جامعه متمدن ”دامن غرب و      
 .قابل رديابي نيست

گذشته جمهوري اسالمي، به         
حركت در آمدن جنون مذهبي و       
ناسيوناليستي و همه فجايع و         
جناياتش، تاريخ زنده و مشترك       

با جمهوري  .  اين بورژوازي است  
اسالمي، بورژوازي ايران تاريخ       

اش را به    “مظلوميت”صد ساله    
صاحب اختيار  ”او امروز   .  پايان برد 
با جمهوري . شده است“ خانه خود

اسالمي بنياد ارتجاعي و ضد         
كارگري اميال و آرزوهاي صد        
ساله خود را در مقياس عظيمترين 
فجايع و جنايات ضدبشري و         
دهشت انگيزترين تصاوير آخر       
 . قرن بيستم را به نمايش گذاشت

بايد عرض كنيم   “  استاد”خدمت  
كه به هر دري كه بزنيد و هر           
كلماتي كه رديف كنيد و هر           

اشعار نغزي كه نقل كنيد، اين         
. تاريخ مشترك همه شماست       

امروز پان اسالميسم وظيفه خود      
را به انجام رسانده و حال بايد          
ناسيوناليسم معطوف به اقتصاد       

جمهوري اسالمي  .  جايگزين شود 
با بازگشت به بستر بورژوازي بين      
المللي، حامل و وارث آرزوهاي       
. ناسيوناليسم ايراني شده است      

اين قالب ثابت كرد كه موفق          
ترين ظرف براي عملي كردن        
اهداف سياسي و اقتصادي          

دولت .  بورژوازي ايران است     
اعتدال روحاني كسب گواهي        
. چرخش به سمت اين بلوغ است      

خامنه اي خود را مجبور ديد كه        
به لغزيدن پنهان و آشكار رژيمش 

نرمش ”در اين جهت عمال           
اين چراغ  .  نشان دهد “  قهرمانانه

سبز عمال به اين سير سرعت          
عبا و عمامه بر تن دولت      .  بخشيد

طبق مد روز، ترميم و تعويض         
بورژوازي و     .  خواهد شد    

ناسيوناليسم ايراني، چه با تجديد      
آرايش رژيم بازمانده از پان           
اسالميسم بتدريج يا به سرعت،       
در هر حال خود را در موقعيتي          
متفاوت با اوايل حاكميت            

با پان  .  جمهوري اسالمي ميابد   
 57اسالميسم و سركوب انقالب      

او گواهي بلوغ گرفته است؛           
اكنون او از طرف بزرگترها به         

به “  صاحب اختيار خانه   ”عنوان  
حال .  رسميت شناخته شده است    

ما بايد امنيت اين “ استاد”دولت و 
كارآفرين و   ”را براي     “  خانه”

در مقابل ميليونها    “  سرمايه گذار 
انسان كه اعتراض و سازمان يابي      
شان عليه بردگي مزدي اولين        
شرط داشتن زندگي انساني است،     

نظم موجود و      !  تامين كنند  
مدافعان آن از چنگ اين نيروي        
عظيم انسانها كه هر روز و هر          
ساعت بر سر مسله معيشت و          
رفاه عليه آنان برانگيخته ميشوند     

هيچ امنيتي   .  رها نخواهد شد    
نميتواند جلو كمونيسم و طبقه اي    
را سد كند كه ميكوشد صداي         
اعتراض و مبارزه جامعه در برابر       

آشتي در كار    .  نظم موجود باشد   
نيست و بورژوازي نخواهد          
توانست كيفرخواست كارگر عليه     
جناح هاي رنگارنگش را از ميدان      

كيفرخواستي عليه   .  بيرون كند  
بورژوازي و مقدساتش؛ كيفر         

خواستي عليه ناسيوناليسم و         
 . مذهب، عليه تحقير و بندگي

يك چيز روشن است و احتياج به 
شبحـي خـواب و       :   بحث ندارد 

بيداري اينها و عده بسيـار زيـاد     
ديگري از همين قمـاش را پـر       
: كرده است و زجرشان مـيـدهـد   

به مصاف طلبيدن ! شبح كمونيسم
سياسى، اجتماعى، فرهـنـگـى و      
فلسفى بورژوازي ايران و دولـت    
آن، وسعت نگاه و بلندخواهي اين 

، “ اسـتـاد  ” بلـه    .  كمونيسم اسـت 
مـظـهـر    “  . سرمايه مقدس است” 

رسمي چرك و كثافات بورژوازي 
ملي و بين المللي كـه ايـران را       
اشباع كرده براي شمـا مـقـدس      

اما هراس شما، ترس دولت .  است
: و طبقه شما براستي ديدني است

بورژوازي ايران و رژيمي كـه از    
جمهوري اسالمي به ميراث بـرده  
است از كمين كمونيسم و طبقـه  

 . كارگر خالصي نخواهد يافت
ساسان به چه زباني بگويـد كـه     
امروز بيش از هر دوره اي اوضاع 
براي كمونيست ها و طبقه كارگر 

زمان . ايران به رقص درآمده است
كمك به فراهم كردن شـرايـط     
ذهني به منظور در هم كوبـيـدن   
حاكميت بورژوازي و به پيـروزي  
رساندن كمونيسم طبقه كـارگـر     

سازمان يابي كمونيستي و   .  است
متحزب كردن طبقه كارگر امر ما 

تنها در ايـن      .  كمونيست هاست
صورت است كه ميتوان با قـدرت  
تمام در مـقـابـل بـورژوازي و           
حكومت اسالمي اش در ايـران      

بدون تحزب كمونيستي و .  ايستاد
تضمين حضور دائم طبقه كارگـر  
در امر سـيـاسـت دخـالـت در            
سرنوشت جامـعـه، بـار ديـگـر          
بورژوازي و دولت اش از پس هر 
 . اعتراض و تالطمي برخواهند آمد

بــه ايــن اعــتــبــار، بــراي            
كمونيست ها و طبقه كارگر ايران 
روز انتخاب است؛ بايد به حـزب    

ــت       ــوس ــي ــش پ ــوي ــل ” :  خ گ
 “ !همينجاست، همينجا برقص

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي(  )خط 

www.hekma st.com 
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