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  کمبود روحانی در ايران،کمبود مسجد
 توقف تاريخ، شکوفائی شبه علم و پيامدھا

 

در . با اين پرسش مطرح گرديد که چه تعداد مسجد در ايران وجود داردبرای من، موضوع اين مقاله خيلی به سادگی 

ًخود جلب کرد که متعاقبا برای ه جوی کشف تعداد مساجد در ايران مقالۀ ای در سايت اقتصاد ايران توجھم را ب و جست

 شما را به ء در اينجا ابتدا.من به آبشاری از جمله و تداعی ھای آزاد تبديل شد که در نھايت به نوشتن اين بيانيه انجاميد

سپس به طرح مسائلی چند پيرامون ھمين موضوع در رابطۀ مفصلی . خواندن بخشی از آن مقاله در زير دعوت می کنم

در فرجام اين نوشته نتيجه . ژيک خواھم پرداختيبا موضوعاتی مانند کمبود مدرسه، و کمبودھای ديگر و امور سترات

اسالم و حاکميت ايدئولوژی اسالمی در ايران در پيوند با ساختار طبقاتی استعمارزدۀ خواھيم گرفت که دستگاه دين 

و بی آن که . ايران به انضمام حاکميت بورژوازی کمپرادور يکی از موانع اصلی سير تحولی جامعۀ ايران بوده و ھست

و يا به شکل اساسی به عقب نشينی  برای تمدن و پيشرفت از بين نروند — از ديدگاه داخلی —اين دو عامل بازدارنده 

ًوادار نشوند و حزب و جنبش واقعا خردگرائی مانند جنبش وحزب کمونيستی وجود نداشته باشد که سير تحولی را 

گاھی . نظر نمی رسده  گذارد، ھيچ تحول بنيادی در ايران ممکن بءھدايت کند و طرح نوی را در اين کشور به اجرا

چه اتفاقی افتاد که آن شکوه و جالل گذشته از : سرت و تأسف از گذشته ھای دور، می پرسند برخی ايرانيان، خيلی با ح

 يعنی ھمين آخوندھا با لباس —؟ شايد که بين جانشينان و نمايندگان و باز نمائی ھای خدا در روی زمين ...بين رفت

 و ھمين شاھنشاه  نان نيز جانشينان خدا بودندروحانيتی که به تن دارند، نسبتی با شاھنشاھان قديم داشته باشند، زيرا آ

در نتيجه تأسف و حسرت گذشته شايد چندان مناسبتی نداشته باشد، ولی شايد يکی از ...آريامھر خود ما نيز سايۀ خدا بود

عناصر تحوالت فکری دوران روشنگری کليد درک فروپاشی تمدن ايرانی و سپس محکوميت ايران به وضعيت نيمه 

تحت تأثير بھيميت ...جای قانونمندی ه کوميت ايرانيان به بی فرھنگی و اوباش مسلکی و سنت جوانمردی بوحشی و مح

  .ارزدۀ طبقۀ بورژوازی کمپرادور را در اختيار ما بگذاردمبنيادی دين اسالم و سپس ايدئولوژی استع

ن پس آرزومندی روی دستيابی  عنصر اساسی دوران روشنگری در قارۀ باختری خروج انسان از صغارت بود، از اي

ًيعنی موضوعی که دقيقا در مقابل . به امکاناتی متمرکز می شود که ارتقاء انسان را به وضعيت کبارت ممکن سازد

ًاعتقادات مذھبی و به ويژه در قطب کامال مخالف سنت تقليد از مرجع تقليد و يا ساخت و سازھائی مانند واليت فقيه 

له را با حذف افراد مرتجعی مانند مصباح يزدی أتکب خواھيم شد اگر بخواھيم مستباه بزرگی مرالبته اش. قرار می گيرد

زيرا . ًحل کنيم که واقعا می تواند برای ما به عنوان نماد تاريک انديشی و مدافع الغای خرد انسانی مطرح باشد
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ھای روزمرۀ ناخودآگاھانۀ اخت شده و در ايدئولوژی مذھبی و طبقاتی ھميشه ناخودآگاه بوده و خاصه با زبان و رفتار

  .ھم آميخته است

 مقاالتی که به بررسی آثار به اصطالح ھنری در زمينۀ ميان فرھنگی ايران اختصاص داده ۀ پيش از اين در مجموع

ھمين » مفھوم سينمای ايران در عرصۀ بين المللی و ميان فرھنگی«طور مشخص طی مقاله ای زير عنوان ه بودم، و ب

به عنوان يکی از خصوصيات برجستۀ اپوزيسيون ھای » حذف فاعل شناسنده « ضوع صغارت و کبارت را به شکل مو

ايرانی و فضای به اصطالح فرھنگی و ھنری ايرانيان در خارج از کشور مطرح کرده بودم، زيرا نه تنھا در پيغام 

ات ھنری در شرايط دموکراتيکی عرضه نشده و از نھائی تمام اين آثار خبری از دموکراسی نيست بلکه اين گونه توليد

در نتيجه .  داشته استءھمه بدتر به يک ساخت و ساز سرکوب و تبعيض با حذف فاعل شناسنده در سطح عمومی اتکا

خواه تا چه اندازه می تواند روی دوم سکۀ سنت صطالح الئيک و دموکراتيک و آزاديمی بينيم که اين اپوزيسيون به ا

دئولوژی ارتجاعی باشد و ھر دو به ھيچ عنوان در پی خارج ساختن جامعه و فرد از وضعيت صغارت مذھبی و اي

اگر چنين نظريه ای درست باشد، ھمان گونه که در باال اشاره کردم حذف قدرت و حضور دستگاه دين اسالم ... نيستند

انضمام تخريب ايدئولوژی بورژوازی در ايران و به فروپاشی کشاندن ايدئولوژی و فرھنگ اسالمی در ايران به 

کمپرادور که اپوزيسيون ھای ايرانی خاصه در خارج از کشور برجسته ترين نمايندگان آن ھستند، در چشم انداز آينده 

بی گمان عمق نفوذ ايدئولوژی و فرھنگ اسالمی و فرھنگ . ای روشنتر امری ضروری و اجتناب ناپذير خواھد بود

يگانگی جمعی را در گسترۀ توده ھا به دوش می کشد به اندازه ای پر رنگ است که شايد وليت ازخودبؤعرب که مس

نظر ه چنين طرحی دست کم برای فردا و پس فردا، چنان که فردا و پس فردائی  وجود داشته باشد، خيلی اتوپيائی ب

 البته يادآوری کنيم که ھيچ امری .من فکر می کنم که در حال حاضر اتوپی تنھا چيزی است که برای ما باقی مانده. رسد

چنين طرحی مستلزم اين نظريه .  و با تمام مخاطراتش به مداخلۀ انسانی نيازمند است در اين زمينه ھا حتمی نيست

 و يا اين که می کوشند تا به  ھست که حتی در شرايط کنونی ايرانيانی در سير تحولی صغارت به کبارت توفيق يافته اند

ً ھائی نيستند که صرفا نظری باشند، بايد آنھا را در خردگرائی و بلوغ انسان چيزچرا که . دست يابندچنين جايگاھی 

ًبی گمان ھر تجربه ای بھائی دارد، خصوصا برای ما ايرانی ھا که با يک دستگاه . زندگی عينی و روزمره تجربه کرد

انی امپرياليستی، جنايتکار، نژاد پرست و طبقاتی و ًدينی کامال تروريستی و اسيد پاش و از سوی ديگر با يک نظام جھ

سرمايه دار که با پشتيبانی توده ھای مردم غرب که پس از چندين قرن استعمارگری، فرھنگ استعماری ھنوز در 

 و تمام جھان را از آن خودشان تلقی می کنند سروکار داريم که حق حاکميت ھيج ملتی را به  خونشان جريان دارد

جز تروريسم و تحميل وحشت ه  شناسند و با افتخار به بمب ھای اتمی شان تکيه می کنند که چيزی نيست برسميت نمی

ول ازخودبيگانگی خاصی نزد ملت ھای غربی ؤروزمره عليه تمام مردم جھان در سطح جھانی که از سوی ديگر مس

رد عادی عبور می کند و با سپردن چنين می باشد، زيرا با قدرت ويرانگری انطباق ھويتی دارند که از حد و حدود ف

قدرت کور و ويرانگری به نمايندگانشان در دموکراسی گزينشی به شکل ديگری آنھا را به وضعيت صغارت بازمی 

لمان نازی از توده ھای فاشيست و نازی حرف می زدند، اين نوع توده ھا امروز نيز در غرب ادر مورد  ( ...گرداند  

می ايران، و و سوريه و تھديد به بمباران اتااين صورت تخريب و اشغال افغانستان، عراق، ليبيوجود دارند در غير 

مريکای جنوبی و مکزيک با جنگ ساالران مواد مخدر به افريقا برای چپاول منابع طبيعی و اجنگ ھای دائمی در 

 با اين مقدمه به سراغ )جرج بوش پسر و پسر جرج بوش پدر ممکن نمی شد برادرJeb Bush ھمکاری جب بوش 

  :گزارشات سايت اقتصاد ايران می رويم 

  

به ازای ھر ايرانی چند مسجد وجود دارد «  
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  مساجد ايران چقدر است؟ۀبودج

 ميليون نفری کشور، ايران نيازمند ٧۵ن سازمان اوقاف سال ھای گذشته اعالم کرده اند باتوجه به جمعيت مسؤوال

 . ھزار مسجد جديد است٢٨ود  ھزار مسجد و ساخت حد١٠٠حداقل 

 درصد جمعيت کشور مسلمان ھستند و کمتر از يک ٩٩طبق آمارھای وزارت کشور و سازمان تبليغات اسالمی بيش از 

 درصد سنی و ٧از بين جمعيت مسلمان کشور ھم حدود . درصد جمعيت کشور را اقليت ھای مذھبی تشکيل می دھند

 اين آمارھا زمانی قابل توجه می شود که اين اعداد را با تعداد مساجد و ولی.  درصد کشور شيعه ھستند٩٢بيش از 

 ھزار ٦٢در حال حاضر طبق آمارھای رسمی حدود  .مکان ھای مذھبی اقليت ھای مذھبی مورد مقايسه قرار دھيم

مانان شيعه،  اين آمار با جمعيت مسلۀمقايس.  کليسا در کشور وجود دارد٣٠٠ ھزار مسجد سنی و حدود ١٠مسجد شيعه، 

 مسلمان شيعه يک ١١١٢ ھر یمسلمانان سنی و اقليت ارامنه کشور به تعداد مکان ھای مذھبی نشان می دھد به اعضا

سا  نفر اقليت مسيحی يک کلي٥٠٠ ھر حدود ی نفر سنی يک مسجد سنی و به اعضا٥٢٥ ھر یمسجد شيعه، به اعضا

ود به خوبی نشان می دھد که باتوجه به جمعيت کشور تعداد وجود دارد، اين اعداد خ) مربوط به گروه ھای مختلف(

     .مساجد شيعه بسيار کمتر از مکان ھای مذھبی ديگر گروه ھای مذھبی در کشور است

البته اين اعداد به معنی عدم تالش برای ساخت مساجد جديد در طی سال ھای گذشته در کشور و سال ھای بعد از 

 برابر شده ٨/٢سال گذشته که از پيروزی انقالب می گذرد حدود  ٣٥ کشور در طول انقالب نيست زيرا تعداد مساجد

 ھزار مسجد رسيده است ولی اين عدد به اعتقاد کارشناسان با افزايش ٧٢ به ١٣٥٧ ھزار مسجد در سال ٢٥است و از 

 جمعيت و باتوجه به اھداف انقالب اسالمی چندان متناسب نبوده است

 

جدکمبود روحانی در مسا  

کشور از نظر فرھنگی ھم با مشکالت بسياری دست و  عالوه برکمبود مساجد و نياز به ساخت مساجد جديد، مساجد 

ن سازمان اوقاف و سازمان تبليغات مسؤوالبه گفته . س آن ھا کمبود روحانی استأپنجه نرم می کنند، مشکالتی که در ر

 ۀچندی پيش معاون ستاد اقام .روحانی ندارد) جد کشور درصد مسا۴٠( ھزار مسجد درکشور ٣٠اسالمی ھم اکنون 

علی االطالق وارد  قبل از انقالب خروجی ھای حوزه ھای علميه و فارغ التحصيل ھای حوزه«  :نماز کشور اعالم کرد

 درصد خروجی ھای حوزه به مراکز فرھنگی ، آموزشی ، نظامی و سياسی می ٩٠مساجد می شدند ولی االن بيش از 

 ، سايت ١۵:٢۵ در ساعت ١٣٩٣ ]ثور[ ارديبھشت٢٣سه شنبه : تاريخ انتشار ( .»جذب اين مراکز می شوندروند و 

 )page/fa/ir.ireconomy.www://http/12663اقتصاد ايران 

  

  مسجد و مدرسه و کمبودھا و نبودھا

  

                            مسجد                                           مدرسه                       
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...) مساجد و نمازخانه ھا و (در رابطه با اين گزارش مختصر از وضعيت رسانه ھای دستگاه دين اسالم در ايران 

ی سازمان اوقاف در مورد کمبود به عنوان مثال می توانيم نگران. پرسش ھا و مسائل مختلفی را می توانيم مطرح کنيم

مسجد در ايران را به زمينۀ کمبود مدرسه يا ضرورت آموزش رايگان در تمام سطوح برای ايرانيان و يا به نگرانی در 

جھان سرمايه و پيامدھای چنين وضعيتی برای   در دست ھای بھره کشان وکمپيوتریمورد سقوط انقالب 

ش عمومی و نيازھای نويسندگان و پژوھشگران و نيازھای عموم مردم به دموکراتيزاسيون فرھنگ و ھنر و آموز

 و يا کمبود آزادی برای برخی رشته ھای علمی در علوم انسانی مانند سوسياليسم علمی و انتشار ادبيات  رسانه ھای نو

به کمبود و نبود آزادی و در ادامۀ ھمين موضوع ) مشکلی که به عنوان مثال ليبرال ھا با آن مواجه نيستند(مارکسيستی 

عالوه بر اين بی فايده نيست که به بودجه ھا و . گسترش دھيم... برای انتخاب دين و يا بی دينی به مفھوم خدا ناباوری 

 را تشکيل می دھد، بودجۀ مرتبط به حفظ و نگھداری و مسألهامکانات مادی برای ساخت مسجد که يک بخش از 

متأسفانه من در شرايطی نيستم که . برق و آب و فراش باشی و متولی و غيره: م مصارف جانبی را نيز يادآور شوي

 ٨٧٠٠٠٠بتوانم آماری از بودجۀ کل دستگاه دين اسالم در ايران و منابع مالی آن در اينجا مطرح کنم، ولی وقتی به 

مينه ای مانند مسائل مذھبی ھزار زائر حج عمره در سال فکر کنيم، می توانيم حدس بزنيم که در کشور ما برای ھيچ ز

 .بودجه و وقت و انرژی اختصاص پيدا نمی کند

مساجد و مدارس در ايران می تواند ھويت چھرۀ دستگاه دين اسالم در ايران را بھتر » کمبود«روشن است که مقايسۀ 

ت مدرسۀ ضرورت ساخ« در مقاله ای تحت عنوان ١٣٩٤ ]حمل[ فروردين٢٣. سايت خيرين مدرسه ساز: نشان دھد 

  :می نويسد » جديد

شرايط فضاھای آموزشی  : بيژن سليمانپور در گفت و گو با خبرنگار مجمع خيرين مدرسه ساز شھر تھران افزود«

شھرستان بھارستان مطلوب نيست و با توجه به کمبود فضاھای آموزشی در صورت تداوم وضعيت فعلی و عدم توجه 

شھرستان بھارستان با جمعيت  : وی بيان کرد.س در سال ھای آتی وجود داردبه اين حوزه احتمال سه شيفته شدن مدار

 نفری به عنوان متراکم ترين مرکز جمعيتی شناخته ٧٨١٨ کيلومتر مربع و تراکم ۶٧ ھزار نفر جمعيت در سطح ۶۵٠

دار بھارستان  فرمان. ھزار نفر رسيده است۶۵٠ ھزار نفر به ۶ سال گذشته، جمعيت اين منطقه از ٣۵شده که در طی 

متأسفانه با توجه به رشد جمعيت شھرستان بھارستان زيرساخت ھای موردنياز منطقه در عرصه ھای : تأکيد کرد

شکل نگرفته و مشکالت عديده ای از گذشته به ارث رسيده ... مختلف آموزشی، بھداشتی، درمانی، فرھنگی و رفاھی و

  ».ته شوداست که بايد برای حل آنھا گام ھای اساسی برداش

 : تالقی دھيم ١٣٩٣ ]جوزا[ خرداد٩» ليون ايرانيم«اين گزارش را می توانيم با گزارش ديگری در سايت 

مقامات « و » . ميليون تومان برای ھر مسجد کمک می کند٢٥ مسجد در ايران در حال ساخت است، سپاه تا ٧٧٠٠«

 ميليون نفری ايران، اين کشور ٧٧ توجه به جمعيت ن سازمان اوقاف معتقدند که بامسؤوالجمھوری اسالمی از جمله 

  ». ھزار مسجد جديد ساخته شود٢٨برای تأمين اين نياز بايد حدود  . ھزار مسجد است١٠٠نيازمند حداقل 
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 عکس ھای کودکانی که طی آتش سوزی در يکی از مدارس ايران دچار سوختگی شدند

 

  نيروھای نظامی و بودجه برای مسجد

زيک تخيل پيما برای  متافراکت فروند ٢٠٣٠٠می بينيم که از ديدگاه صاحب نظران سازمان اوقاف با اين حساب 

و گسترش شبه علم و سرکوب عمومی و ) خدا و پيغمبر و مالئکه و جھان آخرت(تحميق افکار عمومی و نشر اکاذيب 

ردار و رياکار برای ابد و ازل،  سالۀ ناب محمدی پيغمبر راھزن آدمکش و برده دار و کالھب١٤٠٠تداوم تروريسم 

يعنی (مکان ازخودبيگانه زا و از خودبيگانه ساز و ميعادگاه استعمار و استثمار مضاعف تضمينی و اجباری مقدس 

 دوران باستان وتبديل کردن زد و خوردھای قبايل  استثمار فرھنگی و تحميل فرھنگ و زبان و دين اشراف تازی

 و قاچاقچيان  و پاتوق برده فروشان و راھزنان) ان با حذف تاريخ ملی ايرانراھزن عرب بدوی به تاريخ اير

با اين وجود بايد پرسيد که جايگاه سپاه پاسداران در اينجا کدام است و از کدام .  ھنوز دچار کمبود می باشد...زيکمتاف

  ...منبع مالی به ساخت مسجد در ايران ياری می رساند ؟ 

ۀ زمانی و مکانی من با ايران اجازه نمی دھد که چشم انداز خيلی روشن و دقيقی داشته باشم، و بايد اعتراف کنم که فاصل

اين . طور کلی نشريات اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور را نيز يا نمی خوانم و يا به آنھا اطمينان ندارمه ب

بی آن که . را ليبراليسم آنگلوساکسون باطل ھستندًاپوزيسيون ھا اساسا به دليل وابستگی به امپرياليسم جھانی و اولت

فراموشی ه پيوندھای عميق ايدئولوژيک اين اپوزيسيون ھای پنتاگونی با ايدئولوژی مذھبی و طبقۀ حاکم ايران را ب

  . بسپاريم

وزش ديده شده ولی تا جائی که در مورد سپاه پاسداران می دانم، اين سپاه يک ارتش تمام عيار است و از افراد زبده و آم

به انضمام زير بناھای صنعتی نظامی برای ساخت جنگ افزارھای مختلف، در ) زمينی، ھوائی، دريائی(تشکل يافته 

، »انقالب اسالمی«سپاه پاسداران با وجود نسبت ھايش با . واقع ايران دارای دو ارتش تمام عيار است به انضمام بسيج

اين . ارد و فرزند فرھنگ و شرايط تاريخی و اجتماعی ايران بوده و ھستاز ديدگاه من در حفظ امنيت ملی شرکت د

  .ًديدگاه تقريبا ديدگاه تمام کمونيست ھای واقعی است

ّژيک و حفظ امنيت ملی، من ھر گونه انتقادی در رابطه با يتا پيش از رياست جمھوری روحانی، به داليل سترات

به استثناء مواردی چند از جمله موضوع شھادت به ( ممنوع می دانستم جمھوری اسالمی و سپاه پاسداران را برای خودم

ژيک و ي، ولی امروز به ھمان داليل سترات...)عنوان يکی از ارکان مھم اديان يکتاپرست ھميشه مورد اعتراض من بوده

. ئل بودم حذف کردمر شکل يافتن تھديدات، محدوديت ھائی را که پيش از اين برای خودم قاييّحفظ امنيت ملی، و با تغ

 ميليون تومان برای ھر مسجد و برای ٢٥در مورد مداخلۀ مالی سپاه پاسداران برای ساخت مسجد در ايران از قرار 

ًجای شگفتی داشته باشد که يک نيروی نظامی که معموال برای فعاليت ھايش از بايد ً مسجد جديد، برای ما واقعا ٧٧٠٠

ودجه را برای کار ديگری اختصاص دھد، به ويژه در شرايطی که برای جبران دولت بودجه دريافت می کند اين ب

ولی گويا که سپاه پاسداران به عنوان يکی . کاستی ھای دفاعی، صنايع نظامی ايران به بودجه ھای نجومی نيازمند است

خت و سازی که شايد بين از دو ارتش دفاعی ايران در امور بازرگانی و توليدی در تمام زمينه ھا شرکت دارد يعنی سا

تمام ارتش ھای جھان بی بديل باشد، با اين وجود اين وضعيت تنھا به سپاه پاسداران مربوط می شود ولی شامل حال 

البته توليدات در ايران ھنوز از خصوصيات شيوۀ توليد جھان سومی برخوردار است يعنی . ارتش ملی ايران نمی شود

اين شيوۀ توليد نيز به ساخت و ساز .  که تمام قطعاتش از چين وارد می شودمونتاژ مثل لودر سازی در تبريز

بورژوازی کمپرادور باز می گردد که ما بايد آن را در کنار دستگاه و ايدئولوژی اسالمی به عنوان عناصر و عوامل 

  .رکود تاريخی ايران و وضعيت استعماری و استثماری ايران بازشناسی کنيم
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 ھای تجاری و غير نظامی سپاه پاسداران خاصه با توجه به اين شيوۀ توليد جھان سومی، نيروی امنيتی  در نتيجه فعاليت

را به نيروی حافظ استعمار و استثمار و پاسدار تمام خصوصياتی که به طبقۀ وابسته و معامله گر باز می گردد تبديل 

دشمنی : بی ھيچ ابھامی عبارت است از طور مشخص و ه خصوصيات برجستۀ بورژوازی کمپرادور، ب: می سازد 

آشتی ناپذير با آموزش، خالقيت، کار و توليد، آزادی و عدالت اجتماعی و پيشرفت، از ھمين رو سپاه پاسداران با جذب 

تمام خصوصيات شيوۀ توليد جھان سومی و خصوصيات بورژوازی کمپرادور خواھی نخواھی در چشم گردباد  سياست 

ی ايران، در فرجام تمام اتھامات بی پايه و ئۀ ديرپای ھسته لأزيرا، به عنوان مثال مس. سته استفه بھای امپرياليستی نط

و می بينيم که اين شيوۀ توليدی با . اساس، نيروھای مولد ايران را ھدف گرفته و استقالل و قدرت ايران را تھديد می کند

  . در راستای اھداف امپرياليستی حرکت می کندًچنين تماليالت پررنگی برای گسترش شبه علم و مذھب کامال

  

  ضرورت تفکيک سپاه از سپاه

ژيک ايران تفکيک قائل يدر نتيجه، سزاوار است تا ما بين تودۀ سپاه پاسداران به عنوان يکی از دو ارتش دفاعی و سترات

  : شويم، يعنی 

، بخوانيد  جنگ تحميلی در چھار چوب خواھی نخواھی(ی گسيل می شوند ئآنھائی که به صحنۀ جنگ ھای منطقه ) ١

ھرج «ژی يطرح اياالت متحده برای خاورميانۀ بزرگ و راه اندازی جنگ شيعه و سنی به عنوان يکی از عناصر سترات

و يا وقتی که در مرزھای ايران ھدف ) برای تجزيۀ کشورھا و به ھدف تسلط بر منابع انرژی» و مرج سازنده

ًيعنی کادرھای واقعا ). در کردستان و بلوچستان(اقچيان مافيای پنتاگونی قرار می گيرند تروريست ھای پنتاگونی و قاچ

  .نظامی و رزمی

  
  .ً که امروز دست کم در ارتش روسيه کامال به موزه سپرده شده است٤٧رژۀ سپاه پاسداران با تفنگ ھای آکا

 متر دقتش را از ١٠٠ًشده بود و تقريبا فراتر از  در واقع برای تيرانداز غير ماھر ساخته ۴٧ آکا   تفنگ کالشنيوکوف

 اين تفنگ ھا به چه کار می آيد، به موضوع ما ارتباطی پيدا نمی کند، ولی ٢٠١۵حال اين که در سال . دست می دھد

 در ارتش شوروی جايگزين آکا ١٩٧۴ که از سال ٧۴نظر می رسد اين است که نه تنھا از دوران آکا ه آنچه مسلم ب

 وارد خدمت به ارتش روسيه شد، بلکه عالوه بر اين با رباتيزه و ٢٠١٢ آکا ام که از سال -١٢و آکا  شد، ۴٧

 شدن پياده نظام و حتی با ورود لباس ھای نو پياده نظام ويژۀ جنگ الکترونيک، ضد الکترونيک و با تفنگ کمپيوتری
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يک معنی ) سپاه پاسداران(دست ارتش ايران  و مھمات ھوشمند، اين تفنگ ھا در ٢۵ مانند ام ايکس کمپيوتریھای 

) برده دار، راھزن، تا سرمايه داری وحشی ليبرال(اساسی دارد و آن ھم حاکميت دستگاه دين و ايدئولوژی اسالمی 

است که از آغاز تا امروز به تحقير زندگی و شرافت انسانی به طور عام  و تاراج ايران به طور خاص اشتغال داشته 

ديگر اين است که آنھائی که در پست ھای کليدی ھستند به امنيت ملی ايران و نيروھای از جان گذشتۀ معنای . است

و فراموش نکنيم . به ھمين علت من می گويم ايران ايران نشود تا اسالم در ايران ويران نشود. ايران خيانت می کنند

 ملت ھا و قانون منع خروج از دين برای مسلمان که ھمين دستگاه تروريسم دين اسالم که با گروگان گيری کشورھا و

 ً سال گروگان گيری و تھديد به مرگ در سطح توده ھای عظيم، امروز رسما در فراسوی گفت١۴٠٠فطری يعنی طی 

 در پی سپردن کشور به ليبراليسم و اولتراليبراليسم آنگلوساکسون ٢٠١۵ جون ٣٠ی در پايانۀ ئگوھای ھسته و 

  .است

بزمی ھا يعنی آنھائی ھستند که پست ھای کليدی را در اختيار دارند و با فعاليت ھای بازرگانی » سپاه«از گروه دوم ) ٢

به . ل منابع طبيعی رايگان در تبانی با طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر فعال ھستندوو به اصطالح توليدی و کنتر

ز اضافه کنيم که گروه روحانيان فارغ التحصيل از حوزه ھای اين دو گروه در سپاه پاسداران بايد يک گروه ديگر را ني

ھستند ) زيکوزش و گسترش خرافات و قاچاق متافدقيتر اگر بخواھيم بگوئيم حوزه ھای شبه علمی و مکان آم(علميه 

ان موضوع نفوذ ديو. که در تمام شاھرگ ھای ايران از جمله نيروھای نظامی ايران و سپاه پاسداران نفوذ کرده اند

  .ساالری روحانيت را کمی دورتر بيشتر توضيح خواھم داد

  

و وضعيت نيمه  به عنوان عوامل استعمار و استثمار و عقب ماندگی سپاه، بورژوازی کمپرادور و توليد جھان سومی 

  ايران) يا تک محصولی(وحشی 

 استقالل ءابتدا. در نتيجه، کمک مالی سپاه پاسداران برای ساخت مسجد در ايران معانی متعددی می تواند داشته باشد

ارتشی که حرفه ... مالی سپاه مطرح است که به شکل مستقل از دولت عمل می کند حال پيامد چنين امری چه خواھد بود

بی ... ھا به امور نظامی و حفظ امنيت ملی خالصه نمی شوداش منحصر به امور نظامی نيست، و مأموريتش نيز تن

گمان بازاری ھای ايران نيز می توانند از اين وضعيت شاکی باشند، ولی جامعۀ ايرانی برای پاسخ گوئی به نيازھايش 

بھره به رشد نيروھای مولد نيازمند است، اھميت خاصی ندارد که چه کسانی از وضعيت استعماری و نيمه وحشی ايران 

ھمه در برابر قانون مساوی «می برند، که فرماندھان پاسدار باشند يا حاجی بازاری ھا و مبلغان ليبراليسم با چاشنی 

، بلکه انتقاد اصلی به سيستم توليدی باز می گردد که ھنوز به شيوۀ »ولی نه در اقتصاد و امتيازات طبقاتی«، »ھستند

ً آن که الزاما به گسترش توده ھای بی کار و فقر عمومی می انجامد و کشور را توليد جھان سومی تعلق دارد با پيامدھای

فکر می کنم بايد توضيح مختصری در مورد . نيز ھمچنان در وضعيت وابسته و نيمه وحشی متوقف نگھداشته است

مجبورم دوباره آن بنويسم، گرچه در نوشته ھای ديگری بخوبی اين مفھوم را توضيح داده ام و در اينجا ] نيمه وحشی[

  :توضيحات را تکرار کنم 

 از ديدگاه من وابستگی اقتصاد ايران به منافع انرژی فسيلی که به رايگان در طبيعت ايران وجود دارد جامعۀ ايران را 

 .در سير قھقرائی فرو برده و به ھمين دليل نيز ھست که کار مفيد ايرانيان گويا نيم ساعت در روز تخمين زده شده است

چون که ساخت و ساز جامعۀ ايران بر اساس مصرف محصوالت کشورھای صنعتی بوده و ايرانيان در واقع کار نمی 

 کار به مفھوم توليد واقعی نيست بلکه پادوئی برای راه اندازی محصوالت جھان ًو اين نيم ساعت نيز احتماال. کنند

البته بايد . ت و گاز يعنی مواد طبيعی رايگان استدر نتيجه وضعيت نيمه وحشی حاصل وابستگی به نف. صنعت است
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و نيمه وحشی باز ھم . دانست که اين منابع طبيعی مثل دستگاه دين اسالم و جمھوری اسالمی ايران ابدی و ازلی نيست

  .به اين معنا است که ايرانيان در حال حاضر قادر نيستند اين انرژی فسيلی را به کار توليدی تبديل کنند

ولی ) نمی دانم(، گرچه شايد ارتباطی به سپاه پاسداران نداشته باشد »صنعت توليد الستيک ايران«زير در مورد ويدئوی 

 برای اين ويدئو توضيحاتی نوشته بودم که يادآوری آن را ٢٠١٥ جون ٩. نمونه ای است از وضعيت صنايع در ايران

  .برای گسترش موضوع اين نوشته بی مناسبت نمی دانم

yI2_ta_nmin=v?watch/com.youtube.www://http  

و » اشتغال برای جوانان»«صنعت داخلی«، »ساخت ايران«متأسفانه [

به ھمان اندازه دروغ و بی پايه و » تکنولوژی برای اين مرز و بوم«

ن به جھان باالئی با نفی اساس است که اديان يکتاپرست در اعتقاداتشا

جز توليد ه چيزی نيست ب» ساخت ايران«اين به اصطالح . جھان پائينی

تمام اين کارخانه، و نه تنھا  .جھان سومی و کاله برداری در روز روشن

ًمثال دو چرخه _ اين کارخانه بلکه تمام کارخانه ھای موجود در ايران 

گرچه برخی قطعات دوچرخه ً کامال از خارج وارد می شود -سازی قوچان 

تنھا برای » صنعت داخلی«اين نوع . ھنوز از خارج وارد می شود

. کشورھای سازندۀ کارخانه ھا کار واقعی و فن آوری واقعی ايجاد می کند

 عکس برای ايران از ديدگاه صنعتی موجب سير قھقرائی و بی کاری می هب

ادور قابل بھره تنھا برای حاجی بازاری ھا و بورژوازی کمپر...شود

چنين معامالتی اگر در چشم انداز   .برداری ھست و برای سازندگان خارجی

انتقال واقعی تکنولوژی صورت می گرفت البته می توانستيم اندکی اميدوار 

طور کلی در ايران چنين روندی وجود ندارد، چرا که پيش از ه باشيم ولی ب

خود نمی بيند، و از سوی ھمه منافع طبقۀ حاکم چنين روندی را به سود 

ديگر ايدئولوژی اسالمی به شکل بنيادی با علم و سازندگی و خالقيت و 

 داشته و مبلغ شبه علم است و برای  خرد انسانی دشمنی آشتی ناپذيری

تعليم و گسترش و تحميل اين شبه علم و اعتقادات خرافی و پيش از ھمه 

يد به مرگ بھره می برد، در اعتقاد به وجود خدا نيز از زور و ترور و تھد

. صورتی که گسترش صنعت به علم و رشد نيروھای مولد نياز مند است

در . عالوه بر اين خالقيت به آموزش و فضای باز و آزاد نيازمند است

نتيجه اين شيوۀ توليد با اين ايدئولوژی شبه علمی و خردگريزی و اسالم 

 از دين، به انضمام اجباری با ضمانت تھديد به مرگ در صورت خروج

سيطرۀ ابر قدرت ھا بر ايران ھمآھنگی خاصی ايحاد می کند که در مفھوم 

 و وارث مسؤول ولی البته ما ايرانيھا  .شرکت دارد» ساخت ايران« واقعی 

  ].چنين وضعيتی ھستيم

از سخنرانی ھايش، رئيس جمھور ايران برگزيدۀ واليت فقيه و دستگاه دين اسيد پاش اسالم در ايران نيز در يکی 

اگر تفنگ و اسلحه و قدرت سياسی را به يک نفر بدھيد « از يکديگر، می گويد ءپيرامون موضوع ضرورت تفکيک قوا

بی گمان رئيس جمھور شيخ حسن روحانی ). البته من اين جمله را از روی حافظه ام نوشته ام(» موجب فساد خواھد شد
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ی کمپرادور و بازاری ھائی فکر می کرده است که منافعشان با منافع  ای به طبقۀ بورژوازمسألهبا طرح چنين 

ولی آقای حسن روحانی به ھيچ عنوان شيوۀ توليد . فرماندھان ديوان ساالر سپاه به مخاطره افتاده و يا محدود شده است

  .را زير عالمت سؤال نمی برد

  

  زمينه ساز حاکميت ابر قدرت ھا بر ايران ه علمکمک مالی سپاه برای ساخت مسجد و ايدئولوژی اسالمی، حاکميت شب

  و ماندگار شدن ايرانيان در صغارت ّخيانت به نيروھای نظامی  و امنيت ملی ايران

به ھمين علت . جز از طريق ايدئولوژی طبقۀ حاکم نمی توانيم درک کنيمه اين کمک مالی سپاه را از ھيچ راه ديگری ب

 امداد غيبی به بھای شکننده ساختن امنيت ملی برای اين ارتش و رژيم اسالمی ًاست که مسجد و متعاقبا شبه علم و

جنگ افزارھا نيز دست آخر يا برای سرکوب و تھديد خود ايرانی ھا به کار می رود و يا خواھی . اھميت پيدا می کند

عکس ه ًا، بلکه کامال بنخواھی برای شرکت در طرح ھای استعماری امپرياليست ھا، ولی نه ھرگز عليه امپرياليست ھ

 برای تضمين حاکميت امپرياليست ھا و منافع طبقاتی يک طبقۀ خاص که امروز داعيۀ جانشينی — خواھی نخواھی —

  ...برای ابد و ازل تا روز قيامت. خدا روی زمين را دارد

، فرماندھان »ھفته استشيطان در جزئيات ن«: نظر می رسد ه بی گمان، ضرب المثل فرانسوی در اينجا بسيار مناسب ب

پاسدار و روحانيتی که اعتبار روحانيتشان را تنھا با ديپلم صادره از حوزۀ شنگول و منگول تضمين کرده اند خواھی 

توضيح واضحات اين است که . مريکا پاسخ مثبت می گوينداژی امپرياليسم جھانی و امپراتوری ينخواھی به سترات

ن المللی جھان سرمايه داری برای پيشبرد اھداف تجاوزکارانه و سودجويانه اش روی اياالت متحده به عنوان پاسدار بي

در حالی . می تاکتيک تکيه می کندومی و اتويعنی تھديد به تھاجم ات» حرف آخر«فن آوری ھای نظامی و به ويژه روی 

 و صحنۀ جنگ را نيز جائی برای که ايدئولوژی اسالمی در پايان تمام نمايش زورآزمائی ھا به امداد غيبی تکيه دارد،

در حالی که به ويژه از . تجلی خواست خدا می داند ھمان گونه که ثروت و امتيازات طبقاتی را خواست خدا می داند

ّدوران ھيروشيما و شايد از خيلی پيشتر، يعنی از دوران جنگ اول جھانی با توپخانۀ سنگين و استفاده از گاز سمی و  ّ

مريکای شمالی را ا متر برد مؤثر که با آن ٤٠٠ايد حتی از دوران اختراع وينچستر با ھفت گلوله و يميائی، و شکسالح 

 نزديک نه تنھا با گسترش بسيار سريع ربات در ۀدر آيند. ژی شھادت باطل گرديدياز بوميان قاره تصفيه کردند، سترات

ح ھای ضد ماده، ناکارآمدی شھادت جای ترديدی ارتش ھای جھان بلکه با گسترش ليزر و در فاصلۀ کمی دورتر با سال

البته شھادت برای تداوم دين و شبه علم و تحقير زندگی و تخريب شخصيت انسان در ماندگاری انسان . باقی نمی گذارد

  .در صغارت ھمواره کارآمد خواھد بود

يم به روشنی از اولويت ھای دستگاه ًدر تالقی دو گزارش باال در مورد کمبود مسجد و مدرسه در ايران، تقريبا می توان

اولويت برای ايجاد مکان نشر و آموزش شبه علم و آنھائی که ورد و جادو . دين اسالم در ايران برای ايرانيان آگاه شويم

و اجی مجی الترجی می آموزند و فروشندگان مخدر تسکين بخش برای عوام نادان و گناھکار و صغير، راھيان جھان 

ًدر اينجا مشخصا و به روشنی و . ًدگان جھان بی قدر و قيمت پائينی، يعنی تنھا جھانی که واقعا وجود داردباالئی و باشن

من فکر می کنم که . بی ھيچ ابھامی می بينيم که آموزش، آموزش واقعيت، علم واقعی و اصيل به حاشيه رانده شده است

ی کلی به عمل بياوريم، و بگوئيم که اين مقايسه تا حدودی می از ھم اکنون می توانيم با احتياط و فروتنی يک نتيجه گير

تواند نماد خرد گريزی، علم گريزی، زندگی گريزی دين اسالم باشد و ھمين خصوصيت نيز به عنوان يکی از 

خصوصيات ثابت دين اسالم از آغاز تا امروز بوده که دست نخورده باقی مانده و گوئی عقربۀ ساعت در ھمان نخستين 

  .  نيه ھای نزوالت مقدس آسمانی متوقف شده استثا
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نظر می رسد، به توضيحاتی باز می گردد که سايت  ه ولی موضوعی که از ديدگاه من بيش از ھمه حائز اھميت  ب

ن کمبود روحانی و تعداد ييالبته شاخص ھا برای تع. در مساجد نوشته است» کمبود روحانی«اقتصاد ايران در مورد 

 درصد خروجی ھای حوزه به مراکز فرھنگی، آموزشی، نظامی و ٩٠«ًده ولی مشخصا نوشته شده که آنھا مشخص نش

  ».سياسی می روند و جذب اين مراکز می شوند

نھائی که در آنجا  ديپلم حوزه ھای اسالمی يعنی مکابه عبارت ديگر روحانيت ديوان ساالر، يعنی روحانيت به ضرب

را تدريس می کنند، اين عامالن ...  و آزادی انديشه و اسيد پاشی و کسروی کشی شبه علم و خرافات و ممنوعيت خرد

 مثل ويروسی مرگبار وارد ً درسد مستقيما٩٠ز از اين پس تا  و از خود بيگانه سایاز خودبيگانه و از خودبيگانه زا

م آوران با ايمان تنھا برای باشد تا در کشور ايران اين پيغا. شاھرگ ھای حياتی کشور و جامعۀ ايرانی ما می شوند

 معصوم از ما اشک بگيرند و از ما بخواھند تا از تنھا زندگی و ١٤و تنھا برای مرگ . مرگ برج پيروزی بر پا کنند

خودمان را بزنيم و شيون بکشيم تا رستگارشويم و خوشحال باشيم که يک . تنھا واقعيتی که وجود دارد قطع نظر کنيم

مراجعه شود به مقالۀ ... (مريکا رفته انداايرانی برای معامله به ھمراھی تعدادی ھنر مند به ت از زنان بازرگان أھي

در سايت اقتصاد ايران در لينک زير » مريکااجزئيات حضور تاجران زن ايرانی در «

19358/page/fa/ir.ireconomy.www://http (مگر با مجلس زنانه و رقص و آواز پری چھرگان و مداخلۀ تا 

 تنش زدائی شود و فرجی بشود برای اين راھزنانی که از اعماق تاريخ آمده اند تا ھمچنان و باری ،زنان مسلمان تاجر

 ھا برجسته ترين می گويند آخوند. ديگر مادر ايران را به نام اسالم و هللا اکبر و هللا اصغر بگايند و يا به گائيدن دھند

جاکش ھای جھان ھستند و اين اسالم با فاحشه خانه ھای اسالمی شان ھمان گونه رفتار می کند که در سال اول تازش 

ًپطروشفسکی در کتاب اسالم در ايران، مشخصا به کشتار ايرانيان در استخر . تازی ھا به ايران در استخر عمل کردند

ی را سر بريدند و به زنان و دختران تجاوز کردند و طبق موازين قرآنی و فرامين  ھزار مرد ايران٤٠: اشاره می کند 

  .هللا بخشنده و مھربان بازمانده ھا ھمه به بردگی محکوم شدند

به عبارت ديگر، از اين پس فرھنگ، آموزش، امنيت ملی و سياست زير چتر شبه علم قرار می گيرد، در حالی که 

يعنی (حل مشکالتش در تمام زمينه ھا، بلکه برای مقابله با بازماندۀ دوران استعمار جامعۀ ايرانی نه تنھا برای 

به ... و برای مقابله با تھديدات بسيار جدی ابر قدرت ھا )  ليبرال–ًبورژوازی کمپرادور و الزاما نظام سرمايه داری 

ای مولد و زندگی در تنھا واقعيت علم واقعی و آگاھی عمومی و آزادی و عدالت اجتماعی روی زمين، و رشد نيروھ

  .موجود نيازمند ھستند

البته شبه علم يا اعتقادات مذھبی تنھا دشمن قسم يادکردۀ علم و آگاھی وتوليد نيست، بلکه جامعۀ طبقاتی و سرمايه داری 

 آنگلوساکسون يکی ديگر از دشمنان علم و آگاھی و بھره مندی عمومی از آن است، به ويژه در دوران اولترا ليبراليسم

خصوصی سازی ھا تا نظام آموزشی پيش . ًکه طی آن تقريبا تمام دست آوردھای اجتماعی مورد تھاجم قرار گرفته است

به اين معنا که بی . ی و کار از بيکاران پول می گيرندئامروز در ايران با وعدۀ بی فرجام آموزش حرفه . رفته است

  .وب در نظام ھستند، تبديل به محل درآمد شده استکاری و فقر در ايران برای آنھائی که ذ

ولی مبارزۀ طبقاتی، مقاومت در مقابل تروريسم، و تروريسمی که جزء جدائی ناپذيرنظام  . ً کامال روشن استمسألهاين 

 سرمايه داری، جامعۀ طبقاتی بوده و در عين حال اديان يکتاپرست نيز متحد آن ھستند، به شکل احتمالی دستيابی به

 از ديدگاه من — در مبارزۀ طبقاتی —آگاھی و حتی آغاز ساختمان سوسياليستی در دوران حاکميت تروريسم ليبراليسم 

البته برخی از بين جی آی جو ھای . من به چنين مبارزه ای معتقد ھستم و برای آن کار می کنم. امکان پذير است

ًکامال انحرافی عرضه می کنند، گرچه تيتر دکترا را با خود بين پنتاگونی مانند عطا ھودشيان از مبارزۀ طبقاتی تصوير 

کانادا و فرانسه يدک می کشد،  ولی اين آقای استاد مبارزۀ طبقاتی را با جنگ طلبی و خون ريزی و خشونت تعريف می 
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آگاھی، آگاه بودن در حالی که مبارزۀ طبقاتی پيش از ھمه تا جائی که من فھميده ام يعنی تسلط بر طبيعت و کسب ... کند

از جھان پيرامون و موضع گيری انتقادی در چشم انداز تحوالت عينی در واقعيت زندگی و البته دفاع از قانون و دفاع 

البته . از آرمان منع استثمار انسان از انسان و دفاع از دموکراسی واقعی يعنی الغای مالکيت خصوصی بر وسائل توليد

  . ر برخی را به وحشت می اندازداصطالح ديکتاتوری طبقۀ کارگ

ًپيشگامان ايران از شرايط خارج از کشور احتماال می توانند و بايد شبکه ای از مقاومت ملی در مقابل دستگاه دين اسالم 

نمی گويم شرايط امن خارج از کشور با توجه به ماجرای شارلی ھبدو در فرانسه که اسالم در واقع (در ايران ايجاد کنند 

ژی می توانيم به توده ھای يبايد بپرسيم که فھرست ما برای نقد مذھب کدام است؟ با کدام سترات). مذھب استدومين 

از بند ھای ... عظيم مسلمان که ھم ميھنان ما ھستند ياری رسانيم تا از بندھای اين توھم مخرب، در يک بازۀ زمانی

وريسم دينی، به روی زمين بازگردند و در تنھا دنيائی که  سال تر١٤٠٠اسارت اسالمی رھائی يابند تا سرانجام پس از 

وجود دارد شانس خودشان را برای رسيدن به کبارت، تمدن سازی، و زندگی بيازمايند ؟ آلترناتيو مخالفان اسالم  در 

 .ايران کدام است ؟ روشن است که آلترناتيو اصلی انسان آزاد و کبير است که از دوران صغارت عبور کرده است

است که بايد در مقابل شبه علم و تروريسم بنيادی دين اسالم قرار گيرد و جايگزين ...آلترناتيوھا  قانون، علم، شناخت

مريکا ھم اولی علم و شناخت در . يعنی علم و شناختی که در کار بست ھايش  بازتاب عينی در جامعه داشته باشد. شود

سوسياليسم در آنجا رشد نکرده و چرا مذھب تاروپود جوامع غربی را وجود دارد، در اروپا ھم وجود دارد، پس چرا 

نيز در ھم پيچيده؟ پاسخ اين است که نظام سرمايه داری در غرب رشد کرد و به علم و صنعت نيازمند بود، و در چھار 

 خودش و امروز ھم به پنج يا شش ھفت درصد از دعاوی دموکراتيک... چوب منافع خودش آزادی ھائی را پذيرفت

پاسخ می گويد که با گسترش اولتراليبراليسم دموکراسی اندک اندک به قول ژان ميشل ورنوشه اندک اندک به 

 با حذف تمام دست آوردھای ءابتدا. تبديل می شود و اين روند ديکتاتوری در غرب رو به افزايش است» دموکراتور«

  .اجتماعی

ليل طبقاتی بودن جامعه به مذھب نيازمند است و باز ھم به اين دليل  در نتيجه ھمين سرمايه داری غربی دست کم به د

که بنيادھای نظام و جامعۀ سرمايه داری نيز مانند مذھب خرد گريز است و برای حل مشکالت راھکار روزه داری را 

ليد نداشت و ولی در ايران طبقۀ حاکم نيازی به آموزش و تشويق علم و دانش و پژوھش و تو. به مردم تجويز می کند

به ھمين علت حاکمان اسالم در ايران برای ساختن مسجد و خواندن قرآن نسبت به . امروز ھم نيازی به اين امور ندارد

ولی بايد بپرسيم اگر فردا اسالم از ايران برود و به بيابان ھای .  ساختن مدرسه و حقوق آموزگاران اولويت قائل ھستند

ًب افتادگی ايران حل خواھد شد؟ اپوزيسيون ھای پنتاگونی ھم  تقريبا ھمين را می عربستان بازگردد، آيا مشکل عق

» آخوند خوب و آخوند بد«خواھند، آنھا البته بيشتر روی جمھوری اسالمی ايران تکيه می کنند و نه اسالم و حتی از 

 نيستند، چرا که با پنتاگون و خاصه از ديدگاه من اپوزيسيون ھای پنتاگونی قادر به ايجاد تحول در ايران. حرف می زنند

وابستگی را بايد به عنوان يکی از روندھای سير قھقرائی بدانيم که . رھايش  از خودبيگانه شده اند، و وابسته ھستندالبا د

در ھر صورت، .  به وابستگی و ازخودبيگانگی ناشی از آن را ناممکن می سازدءھر گونه واالگرائی را نزد افراد مبتال

جو کنيم، يعنی  و وع را بايد از ديدگاه ساختار طبقاتی و خاصه در خصوصيات طبقۀ حاکم ايران نيز جستموض

خصوصيات طبقۀ وابسته و معامله گر که به شکل بنيادی با آزادی، آموزش، خالقيت، توليد، عدالت اجتماعی و عدالت 

 ھزار ١٠٠اين طبقه امروز با دين اسالم و . نيستاقتصادی، و نقد دشمنی آشتی ناپذيری دارد و قادر به ايجاد تحول 

  .   مسجد به عالوه حسينيه ھا و نمازخانه ھا و سقا خانه ھا و امام زاده ھای ثابت و متحرک و شھدا نيز مجھز شده است

نستند ًتا کنون نقد مذھب تقريبا در انحصار جبھۀ اپوزيسيون ھای پنتاگونی بوده، و ھر چه می خواستند و ھر چه می توا

طی اين يک ربع و نيم قرن گذشته در راستای منافع امپرياليست ھا و ھم صدا و ھمآھنگ با رسانه ھای آتالنتيست برای 
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ًولی ھدف ما سياه نمائی مسلمانان نمی تواند باشد تا متعاقبا با بريدن سرشان و تخريب . سياه نمائی مسلمانان گفته اند

به انضمام اين که ھدف . ما خودمان ھمه جا ھدف ھمين سياه نمائی ھا ھستيم. نيمکشورشان چپاول منابعشان را توجيه ک

در حالی که مبارزۀ طبقاتی در مبارزات گسترده در روند تاريخ مبارزۀ واقعی عليه . دستگاه دين اسالم نيز ھستيم

 بيش از پيش بايد ما را تروريسم واقعی يعنی مبارزه عليه نظم طبقاتی و مالکيت خصوصی بر ابزارکارھای تمدن ساز

  .ًبايد اين صفحۀ خط افتاده را متوقف کنيد که دائما موضوع زير بنا را مطرح می کند. متوجه فاجعۀ بزرگ روبنائی کند

ژی دستگاه دين اسالم برای امنيت ملی با تمام اين ديپلمه ھای شبه علمی از حوزه ھای شنگول و منگول که با يسترات

 روبنائی است يا زير —ژی شھادت ي يعنی سترات—شاھرگ ھای حياتی جامعۀ ايرانی شده اند اجی مجی الترجی وارد 

ژی در رابطۀ مفصلی با جھان کار به  خيل قربانيان جھان يبنائی ؟ و ما تا چه اندازه نمی دانيم که کاربست ھمين سترات

ھدف من اين نيست که بگويم . می انجامدکار و مرگ و مير فوق العاده باال در ميان کارگرانی ايرانی در محل کار 

ولی ھدف من اين است که يکی از ويژگی ھای . مريکای شمالی قربانی نمی شونداکارگران در کشورھای اروپائی يا 

البته رباتيزه شدن . ژی شھادت گره خورده استيًبرجستۀ وضعيت کار در ايران را روشن سازم که مستقيما با سترات

رود اين فن آوری که بی گمان به شکل مقدماتی و عاريتی در ارتش ايران نيز آغاز شده، بی گمان ارتش ھای جھان، و و

ژی مرگبار مذھبی و بی تأثير و حتی مخرب برای امنيت ملی و مخرب برای خيلی چيز يجرقه ھائی در درون اين سترات

ولی با توجه به حضور گستردۀ . تيبانی کنيمًھای ديگر ايجاد کرده و خواھد کرد و ما حتما بايد از اين فعاليت ھا پش

عوامل مذھبی در درون ارتش و جھان سياست، بيم آن می رود که ھمين امکانات ارتش ايران که حاصل چانه زنی و 

  .معامله با ابر قدرت ھا بوده، ناکارآمد باقی بماند

 برای مبارزۀ طبقاتی يک — روبنائی —ن ولی من به اين نتيجه رسيده ام که مبارزه عليه دستگاه دين اسالم در ايرا

» سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی ايران«البته من از اصطالح . ضرورت اجتناب ناپذير در وضعيت ايران است

حرف نمی زنم چرا که اين اصطالح متعلق به اپوزيسيون ھای پنتاگون ساز است و در ھر صورت برای اھدافی که من 

ولی من از ضرورت ھای تخريب دستگاه اسالم در ايران و طبقۀ بورژوازی . ارد کاربردی ند،پی گيری می کنم

يعنی تخريب دينی که از سوی بسياری از . کمپرادور به عنوان متحد نظام بھيمی سرمايه داری حرف می زنم

  .ستن عقب ماندگی ھای جامعۀ ايرانی شناخته شده و موضوع تازه ای نيز نيمسؤوالفرھيختگان ايرانی يکی از 

 با —گسترش و تشديد اسالمی سازی ايران برای دراز مدت از سوی دستگاه دين اسالم و رژيم جمھوری اسالمی ايران 

 به شکلی است که بايد زنگ خطر پيامدھای اسفناک چنين وضعيتی را در تمام —توجه به دومين ذخيرۀ گاز جھان 

  .آوريمزمينه ھا و از ھمه مھمتر در زمينۀ امنيت ملی به صدا در

چه بايد «ًپرسشی که بر جا می ماند طبيعتا . در اين مقاله ما عناصر بازدارندۀ پيشرفت در ايران را شناسائی کرديم

ما بايد مؤثرترين جنگ افزارھا را عليه دين اسالم در پاکسازی ايران از ايدئولوژی اسالمی که در پيوند با . است» ؟کرد

شد، و عبور از صغارت و تحقير انسان به کبارت در سطح توده ھای عظيم به ايدئولوژی بورژوازی کمپرادور می با

نظر ه  وقتی که چنين آزادی ممکن ب—جز نقد و کار پژوھشی در آزادی ه اين جنگ افزار چيزی نيست ب: کار ببريم 
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