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حمله عربستان سعودی به يـمـن و      
حمايت اتحاد دول غربی و دول عربی در 
خاورميانه از ايـن حـمـلـه، وضـعـيـت 
خاورميانه را بيش از بيش مـتـشـنـج و 

حمله ای که به بهانـه . بحرانی کرده است
دخالت ايران در نا آرامی هـای يـمـن و 
پيشروی شبه نظاميان شـيـعـه حـوثـی 
صورت گرفته است، اهرم ديگـری بـرای 
هرچه بيشتر مذهبی کردن خاورميانـه و 
دامن زدن به شکاف قومـی و مـذهـبـی 

براه اندختن جنگ شيعه و سـنـی .  است
در خاورميانـه، ائـتـالف دول غـربـی و 
تشکيل نيروی چند مليتی عـربـی بـرای 
مداخـلـه نـظـامـی در يـمـن، پـاسـخ 
ناسيونالـيـسـم  و بـورژوازی عـرب و 
متحدينش مانند ترکيه است به تحرکات 
و پيشـروی هـای ايـران در مـنـطـقـه 

اين فاز ديـگـری در جـنـگ .  خاورميانه
قدرت بين قطب های ارتجاع دول غربـی 

و مهمتر از آن مقطع مهمی در تـقـابـل  
 . بورژوازی عرب و بورژوازی ايران است

امروز خاورميانه کانال و محمل تـعـيـيـن 

تکليف رقـابـت در صـفـوف بـورژوازی 
 .جهانی، از اروپا تا آمريکا و آسيا است

نبايد اجازه داد که مردم محروم و طبقـه 
کارگر در اين کشورها که مـنـافـعـی در 
خصومت و نفرت قومی و مذهبی ندارنـد 
بيش از اين قربانی جنگ جـنـايـتـکـاران 

برخالف پروپاگاند هـر دو طـرف .  شوند
است و نـه "  مقابله با تررويسم" مسئله نه 

و "  حق مردم يمن در تعيين حاکـمـيـت" 
نه آنطور که عـربسـتـان سـعـودی ادعـا 

کشـمـکـش و "!   امنيت بحريـن" ميکند 
جدال در ميان نيروهـای ارتـجـاعـی در 
خاورميانه، از عربستان سعودی و ايران و 
قطر و امارات و مصر تا سوريه و در جـوار 
آن ترکيه، نيروهايی که پس از بن بسـت 
ناتو و دول غربی در اين منـطـقـه امـروز 
يکه تاز ميدان اند، همچنان روزانه صدهـا 

 . نفر را در خاورميانه قربانی ميکند
طرفين اين جدال بر خالف ادعاهـای      

، بدنـبـال " امنيت خاورميانه" دهان پر کن 
منافع اقتصادی و سياسی مستقيم خـود 

 ٢صفحه . ...                          هستند

 ٥٦ 

 مصطفي اسدپور
 

در پاسخ بـه انـتـقـادهـای      
مربوط به دستمزدهای مصـوب 

وزير کـار مـدعـی  ١٣٩٤سال 
برای اولين بار پس از " شدند که 

انقالب دستمزدها باالتر از رقم تورم تـعـيـيـن شـده 
 ٣صفحه ".                                               است

 فازي جديد در تقابل قطبهاي ارتجاع
 

 خط رسمي -اطالعيه حزب حكمتيست 

 فواد عبداللهي
 

آقاي مسعود بهنود، گل سرسبد      
ژورناليسم و عالم روشنفکري ايـران، 

ايشـان .  معرف حضور همگان اسـت
بي بي سـي در مـورد  ٢در صفحه 

مهمترين وقايع سالي که گذشت بـه 
همراه دو تن از همپالگي شان، قـدم 
رنجه فرمودند تا همچون دوره هـاي 
گذشته، اينبار نيز براي حمـايـت از 
دولت اعتدال روحـانـي بـازاريـابـي 

نـاگـفـتـه نـمـانـد کـه وي .  کنند
سالهاست دوره حکومت جـمـهـوري 

دموکراتيک تريـن ادوار ” اسالمي را 
معرفي کـرده انـد؛ از “  تاريخ ايران

کسي کـه .  ايشان نبايد به دل گرفت
اسطوره هايش، رفسنجاني و خاتمي 

اش، روحاني و “ قهرمانان” و اينروزها 

قاسم سليماني است؛ “  سردار عارف” 
کسي که تاريخا در مقـابـل غـل و 
زنجير و پوزه بند و جـوخـه هـاي 
اعدام صدها هزار اعدامي و زنداني، و 
در برابر سرکوب مدام کـارگـران و 
زنان، نه تنها سکوت پـيـشـه کـرده 

از قبل، “  دورانديش تر” بلکه هر بار  
به اين نظم و به اين نظام راي داده، 

بـدون ” و  بعنوان يک روزنامه نگـار 
، اساسي ترين و در عيـن “ کمپلکس

حال ابتدايـي تـريـن اطـالعـات و 
حقايق مربوط به آزادي و حـقـوق 
انسانها در ايران را با برگ انجير اين 

جناح و آن جناح ستر عورت کـرده، 
معلوم است دموکراسي اش از کـجـا 

ايشـان بـا چـنـيـن .  آب مي خورد
عملکردي چه جوابي به اين جامعـه 
دارد؟ اين سوال را البته نميتوان در 
مورد يک عابر خيابـان، کسـي کـه 
مانند آقاي بهنـود از مـوقـعـيـتـي 
اجتماعي و امکانات و تريبـونـهـايـي 
براي مونتاژ و تحريف اخبار و بـيـان 
عقايدش در سطح گسترده اجتماعي 
 . برخوردار نبوده است، مطرح نمود

وضعيت ايشان و شغل ايشان کامـال 
 ٤صفحه. ...              متفاوت است

 مسعود بهنود و سلطان 
 !قلب ها 

!کارگران جهان متحد شويد 	

 !باز هم دستمزدها
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شب به وقت تهران از  ٩تا 
طريق ماهواره هاتبرد پخش 

راديو نينا را گوش . ميشود
دهيد و آنرا به دوستان و 
 .آشنايان خود معرفی کنيد
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مدافعين قاتالن فرخنده در 
 !مجلس افغانستان نشسته اند

 
 ٢صفحه خط رسمي        -اطالعيه حزب حكمتيست 



ی    ت ت    ٥٦ماره    ٢ حک
 ...فازي جديد 

منافع سياسی و اقتصادی که      
در مقابل يک خاورميانه سکـوالر 
و امن و در مقابل منافع اکثريـت 
 !محروم اين جوامع قرار ميگيرد

تحرکات سنتی ميليتاريستی      
و ارتجاعی جمـهـوری اسـالمـی 
ايران در خاورميانه برای شـکـل 
دادن و زنــده نــگــاه داشــتــن 
تحرکات اسالمی شيعه، امری که 
مستقيما در مقابل خـاورمـيـانـه 
سکوالر و غيرقومی و غيرمذهبی 
است، همراه خود تحرکات سنـی 
گری را بعنوان ابزار ابـراز وجـود 
بورژوازی عرب به مـيـدان آورده 

داعش و انصار الله از جلوه .  است
 .های بروز اين تحرکات اند

هم جمهـوری اسـالمـی در      
راس جريانات شيعه  و هم دولت 
عربستان در راس جريانات سنـی 
در خاورميانه مبشر و منبع رشـد 
ويروس ارتجاع گنديده مذهبی و 

دست همه اين نيروها .  قومی اند
را بايد از تعيين سرنوشت مـردم 

هر دو قطب بـا .  يمن کوتاه کرد
حفاری قرون وسطايی تـريـن و 
مخوف ترين شاخه های سنی و 
شيعه، با شکل دادن و تـقـويـت 
جريانات تروريستی چون داعـش 
و انصار الله يمن،  بيش از پيـش 
سناريوی خاورميـانـه قـومـی و 
مذهبی را در مقابل مـردم قـرار 

مهندسی هرچه بيشتـر .  ميدهند
خاورميانه قومی و مـذهـبـی در 
مقابل خاورميانه سکوالر و امـن، 
امروز تنها ابزار نـجـات بـخـش 
بورژوازی گنـديـده جـهـانـی از 
آمريکا و بريتانيا و فـرانسـه تـا 
. ايران و عربستان و ترکيه اسـت

مهندسی منجالبی کـه زمـيـن 
حاصل خـيـزی بـرای رشـد و 
گستـرش انـواع ويـروس هـای 
قومی و مذهبی است، نيروهايـی 
که به اندازه کافی قـادر انـد بـه 
جامعه خون بپاشـانـد، بـرکـتـی 
است در دامان حـکـومـت هـای 
ارتجاعی چون ايران و عربسـتـان 

اين سناريو ها در مقابل .  سعودی
تحرکات انقالبی و مـتـرقـی از 
پايينی است که توسط محرومين 

جوامع خاورميـانـه، هـر روز از 
 .جايی سرباز ميکند

صف جانيان از اروپا و آمريکا      
تا عربستان و ايـران و تـرکـيـه 
همگی در رقابـت هـا و سـهـم 
خواهی هايشان بيش از هرچـيـز 
بر کينه و نفرت ملی و مذهبی و 
تبديل کردن هـرچـه بـيـشـتـر 
خاورميانه به يـک جـغـرافـيـای 
قومی و مذهبی حساب باز کـرده 

يمن، عراق، سوريه و لـيـبـی .  اند
بهانه هايی بيـش بـرای پـيـاده 

 .  کردن اين سناريو نيستند
هر نوع دخالت ميليتاريستی      

مستقـيـم و غـيـر مسـتـقـيـم 
عربستان، ايـران و سـايـر دول 
مرتجع منطقه در يـمـن و در 
کشورهای خاورميانه بيش از هـر 
چيز بر آتش کينه و نفرت قومی 

اين دخـالـت .  و مذهبی می دمد
ها  نـتـيـجـه ای جـز رشـد و 
گسترش ناسيوناليـسـم در ايـن 
کشورها، عقـب رانـدن مـبـارزه 
مردم محروم عليه ارتجاع حاکـم 
در اين کشورها و تعميق شکـاف 
در صف مردم محروم جامعه کـه 
کمترين نفعی در حاکميت يـک 
مشت از جنايتکاران ندارند در بر 

جمهوری اسالمی ايران از .  ندارد
اين فرصت بی ترديد اسـتـفـاده 
خواهد کرد که هرچه بيشتر بـر 

 -نفرت  و کينه ناسيوناليسـتـی 
فاشيستی عليه عرب زبانان بدمد 
و به بهانه تحرکات ناسيوناليـسـم 
عرب هرچه بيشتر فضای جامعـه 

مـقـابـلـه بـا .  را مختنـق کـنـد
سناريوهای عراقيـزه، لـيـبـی و 
سوريه ای کردن کل خاورميانـه، 
و عقب زدن کل اين ارتجـاع، از 
دولتهای حاکم تا انواع بانـدهـای 
تروريست و جانی، فقط و فـقـط 
در گرو به ميدان آمدن صـف و 
. قدرتی انقالبی از پايـيـن اسـت

قدرت و نيرويی که امنيت و رفاه 
را با کوتاه کردن دست مذهب از 
زندگی مردم و با به زير کشيـدن 
حکومت های مرتجـعـی کـه از 
مافيای مذهب و مليت پـرسـتـی 
برای پر کردن کيسه گشاد طبقه 
شان استفاده ميکننـد، تـامـيـن 

قدرت و نيرويی که بتـوانـد .  کند
حســاب هــمــه مــرتــجــعــيــن، 
سردمدران جنگ شيعه و سـنـی 

را يکسره کند، در مقـابـل رشـد  
ناسيوناليسم و فاشيسم ضد عرب 
و ضد ايرانی  سد ببندد، و بر هم 
سرنوشتی کارگر و مردم محـروم 
عرب زبان و فارس زبان بـا هـر 

مذهب و عقيده و مرامی تاکـيـد 
سرنوشت مردم در يمـن و .  کند

همه کشورهای خاورميانه نبـايـد 
بيش از ايـن بـازيـچـه رقـابـت 
سرکردگان ماشين های کشتار و 

 .جنايت باشد
حکمتيست  -حزب کمونيست کارگری 

  ٢٠١٥مارس  ٢٨)     خط رسمی(

جـريـحـه " خبر زجرکش شدن فرخنده دختر افغانستانی که قربانی       
بـی " مردان مسلمان و مومن در افغانستان به بهانه "  دار شدن احساسات
شد و در مقابل چشمان پليـس کـابـل بـا قصـاوتـی "  احترامی به قرآن

باورنکردنی به قتل رسيد  و به آتش کشيده شد، جهانی را بـا خـود در 
تـمـام   خونين فرخنده، نماد زن رنج کشيده  چهره.  خشم و اندوه فرو برد

ايـن .  اسـت  زنان افغانستانی و زنان قربانی ارتجاع مذهب و مردسـاالری
درنده خويان وحشی در اوج بدبختی و فالکت و فقر، در جهالتی کـور و 

نـوعـش  منگ و مسخ شده دست به جنايتی زدند که هيچ حيوانی با هـم
اين جنايت دستجمعی و ابعاد خشونت و وحشی گـری .  کند چنين نمی

اگرچه مسأله .  چنان عميق و تاثرآور بود که افغانستان را به لرزه در آورد
خشونت عليه زنان در کشوری مانند افغانستان و کشورهای اسـالم زده 

خويی وجدان هر انسانـی  همه سبعيت و درنده  چيز غريبی نيست اما اين
موج گسترده ای از تظاهرات و اعتراضات را در کـابـل و .  را به درد آورد

معترضين خواهان محاکمه قـاتـالن .  ساير نقاط جهان براه انداخته است
در حاليکه وکالی مدافع قاتالن در مجلس و دستگاه قضايی .  فرخنده اند

و پليسی و حاکميت نشسته اند، نماينده مجلسی که سوزاندن قـران را 
جرم  و مستوجب مجازات می داند و تنها آنهم زيـر فشـار اعـتـراضـات 

در مجازارت فرخنده است، پليس و مسوليـن و "  افراط" گسترده مخالف 
مامورين و سيستمی که خانواده فرخنده را برای زدن برچسـب بـيـمـار 
روانی تحت فشار قرار ميدهند، قانون و سيستمی که اعتراض و انتقاد به 
مذهب در هر شکل و سطحی را ممنوع، غيراخالقی، و غيرقانونی ميکند، 

بايد گريبان همـه .  همه و همه وکالی مدافع قاتالن بی رحم فرخنده اند
قاتالن و عاملين اصلی آنها در دستگاه پليس و سيستم قضايی و حقوقی 

قاتالن فرخنده در حفاظت از ارزشـهـايـی .  و اداری و حکومتی را گرفت
جنايت کردند که ارزش های سرتاپای دستگاه حاکميت در افغـانسـتـان 

اين جانوران ماموران اجرای احکامی هستند که صادر کـنـنـدگـان .  است
بايد گـريـبـان هـمـه .   آن در مجلس و مسجد و در حکومت نشسته اند

زنان تنها زمانی از خشونت در امان خواهنـد بـود کـه .  قاتالن را گرفت
مذهب و قوانين ضد انسانی آن را بر سرشان خراب کنند و بساط دين و 

بايد زمين را زير پای اوباش و عاملين خشـونـت و    . مذهب برچيده شود
حزب حکمتيست در جـدال بـا قـاتـالن .  قوانين بربريت به لرزه درآورد

فرخنده از متهمين رديف اول تا آخر، خود را در کـنـار هـمـه کسـانـی 
ميداند که اين توحش و آدم کشی را بی قيد و شرط محکوم ميکننـد و 
برای کوتاه کردن دست مذهب و اسالم از زندگی خصوصی، اجتـمـاعـي، 

 .فرهنگی، سياسی و اقتصادی جامعه مبارزه ميکنند
 )خط رسمی(حکمتيست  -حزب کمونيست کارگری
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مدافعين قاتالن فرخنده در مجلس 
 !افغانستان نشسته اند



ی     ت ت   ٣ حک
 ...باز هم دستمزدها 

 
اينـرا چـه دوسـت و چـه      

دشمن رژيم نميتوانـنـد مـنـکـر 
از مقامات اعالء تا هر امام .  گردند

جمعه، از هر پارچه فروش بـازار 
تا دانشجوی اولين درس دانشگاه 
دست چندم اقتصاد شهـرسـتـان 
فالن،  با کمال ميل در مسابـقـه 
اظهار فضل در مورد  نرخ تولـيـد 
و بارآوری کار و اشتغال شـرکـت 

دست بر قضا همگی بر .  ميجويند
لزوم کار بيشتر و توقـع کـمـتـر  
کارگر توافـق کـامـل را نشـان 

در همان مملـکـت، در ! ميدهند
وفور بی پايان آزادی بـيـان بـر 
عليه طبقه کارگر، اگر  بر بـقـيـه 
فرجی نيست، علی القاعده بـايـد 
بتوان روی اظهارات  وزيـر کـار 

بالخره در آن .  دولت مکث کرد
جامعه کارگران هم حق دارند از 
خطوط آينده در انـتـظـارشـان 

بخصوص که آقای .  مطلع  گردند
ربيعـی، وزيـر کـار از سـوابـق 
دروغگويی و فـريـب کـاريـهـای 
دولت قبلی بارها ابراز انـتـقـاد و 

 .تاسف هم داشته اند
برای روشن تر شدن مسـالـه      

بايد فراموش کنيم که وزير کـار 
چند هفته قبل تر دستمزد اعالم 

طـبـعـا ( شده سال گذشـتـه را 
بدليل تالـشـهـای فـردی خـود 

بسيار باالتر از سطح تورم  )  ايشان
وزيـر .  اعالم شده، ناميده بـودنـد

بيمه های اجتماعی هم افـزايـش 
درصـدی سـال  ٢٥دستـمـزد 

 ٨گذشـتـه در مـقـابـل تـورم 
درصــدی، يــک رکــورد بــزرگ 

 .ناميده اند
بايد فراموش کنيم که ايشان      

با رئيس دولتشان بـا پـالتـفـرم 
آزادی تشــکــلــهــای مســتــقــل " 

سـر کـار آمـدنـد؛ و "  کارگـری
تابحال بجز تداوم دسـتـگـيـری 
کارگران مبارز هيچ تغييـری رخ 

 .نداده است

بايد فراموش کنيم که ايشان      
مدعی مخالفت با کار قـراردادی 
بوده و هستند؛ و در طی دو ساله 
وزارت ايشان مشمولين کارهـای 

درصـد  ٩٨قراردادی به سقـف 
نه تنها اين، بـلـکـه .  رسيده است

ايشان ميتوانند در مـبـارزه بـا 
قراردادهای سفيد سرفراز باشنـد 
چرا که راهکارهـای اقـتـصـادی 
مصوب وزارتـخـانـه ايشـان بـا 
قراردادههای شفاهی،  لزوم هـر 

کـاغـذ " گونه حفاظ قـانـونـی و 
در بکارگيری کارگر توسط "  بازی

کارفرمايان را منتـفـی سـاخـتـه 
 .است
بايد فراموش کنيم که بارها،      

جايی که الزم تشـخـيـص داده 
شده خود ايشان بازگو کـنـنـده 
فاصله عظيم خط فقر و دستمزد 
پايه و لزوم دو و سه شغله بـودن 
کارگران صنعتی جهت تـامـيـن 

بايد فـرامـوش .  زندگی، بوده اند

کنيم ايشان اولين وزير کار بـعـد 
از انقالب هستـنـد کـه قـانـون 
بيکاری و قانون کار آمـاده اجـرا 

در .  در کشو ميـز خـود داشـت
عين حال اين دوره را حـتـی در 
همان محدوده نـاچـيـز قـانـون 
مدنظر، بی حـقـوقـتـريـن دوره 
حيات طبقه کارگر در ايران بايـد 

 .نام گذاشت
وزير محترم کـار آنـقـدر از      

سالمت عقل برخوردار است کـه 

فرق ميان تورم دستکاری شـده 
بانک مرکزی و تورم کف خيابانها 

ايشان مـتـوجـه .  را متوجه باشد
هستند حقوق ماهانه خيل عظيم 
مامـوران اطـالعـات، جـيـره و 
مــواجــب دســتــگــاه مــذهــبــی، 
نمايندگان مـجـلـس و اعضـای 
هيئت دولت از اينگـونـه مـنـت 

مـعـاف "  باالتر از نرخ تـورم" های 
 . است
ــان       ــد از ايش ــاي ــد ب ــاي ش

سپاسگزاری کرد کـه چـگـونـه 
نتيجه کار  سی و اندی سـال از 
حکـومـت خـود را روی مـيـز 

يک تعرض بدون توقف :  ميگذارد
به طبقه کارگر تا انتهای تباهی و 
فقر و فرودستی تـا امـروز تـازه 
دستمزد او برای اولين بار يـکـی 
دو درصد باالتر از سـطـح تـورم 
 ! اعالم شده بانک ملی قرار بگيرد

ميشود پرسيد ادامـه مسـيـر     
چگونه خواهـد بـود؟ تـکـلـيـف 

زندگی کـارکـران و مشـخـصـا 
بهـشـت  " دستمزدها چيست؟ آيا 

مبنـی بـر دسـتـمـزد " موعودی
معادل تامين زندگی يک خانواده 
کارکری در افق کار و سياستهای 

 اين رژيم  پيداست؟ 
جواب اين سوالها تا آنجا کـه      

به دولت و طبقه سـرمـايـه دار 
. مربوط باشد کامال روشن اسـت

بعد از سی سال دسيسه و توطئه 
و پس از يک سرکوب خشـن و 

خونين به سختی ميـتـوان بـاور 
کرد کـه کسـی در مـامـوريـت 
طبقاتی اين حکومت هنوز ترديد 

اظهار نظر وزيـر .  بخود راه بدهد
کار تنها يک دهـن کـجـی بـه 
خواستها و مطـالـبـات بـر حـق 
ميليونها کارگر است و نه چـيـز 

در يک ارجـاع سـاده بـه .  ديگر
تـجـربـه "  کـودکسـتـانـی" حکم  

زندگی و نه حتی الزاما ارجاع بـه 
تجربه مبارزه طبقاتی، پاسخ وزير 

نه بخاطر .  کار تنها يک تف است
دروغگويی و سفسطه و بازی بـا 

ايـن شـغـل شـريــف .  کـلـمـات
برای همـيـن حـقـوق .  اينهاست
شغل اينها سر دوانـدن .  ميگيرند

کارگر و وقـت خـريـدن بـرای 
استثمار سرمايه است و پشتوانـه 
شان را واحد ضربت و شکـنـجـه 

 . گران زندان اوين ميسازند
برای طـبـقـه کـارگـر، امـا،      

زندگی واقعی و نيازها و توقعـات 
يک زندگی قابل قبول، تنهـا راه 
ممکن و فوری متـحـد شـدن و 
شکل دادن به مبارزات متحد در 

برای .  کارخانه ها و محالت است
صفوف مبارزه کـارگـری شـايـد 
مجال زيادی برای مرور مصوبات 
دولت در زمينه دستمزدها و يـا 
وقت زيادی برای خواندن خـرده 
فــرمــايشــات وزيــر کــار بــاقــی 

 . نميماند
از آن مهمتر اينکه در جمـع      

اعتراضات کارگری، جـايـی کـه 
هدف آن آرام کـردن کـارگـران 
اعتصابی است، زبان چاپلوسانه و 

" من خودم يک کارگر بـوده ام" 
ايـنـهـم .  اين وزرا تماشايی است

جزو وظـايـف ايشـان اسـت و 
 ! برايش حقوق دريافت ميکند

کارگران اعتصابی معـادن بـافـق 
روايت متفاوتی از رو در رويی  نه 
با  فقط وزير کار بلکه با  رئـيـس 
جمهور و کل دولت و مجلس در 
مذاکرات مستقيم سال گـذشـتـه 

 .خود، به يادگار گذاشته اند

٥٦ماره     

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

بعد از سی سال دسيسه و توطئه و پس از يک سرکوب خشن و خونين 
به سختی ميتوان باور کرد که کسی در ماموريت طبقاتی اين حکومت 

اظهار نظر وزير کار تنها يک دهن کجی به . هنوز ترديد بخود راه بدهد
در يک . خواستها و مطالبات بر حق ميليونها کارگر است و نه چيز ديگر

تجربه زندگی و نه حتی الزاما ارجاع " کودکستانی"ارجاع ساده به حکم  
نه بخاطر . به تجربه مبارزه طبقاتی، پاسخ وزير کار تنها يک تف است

برای . اين شغل شريف اينهاست. دروغگويی و سفسطه و بازی با کلمات
شغل اينها سر دواندن کارگر و وقت خريدن برای . همين حقوق ميگيرند

استثمار سرمايه است و پشتوانه شان را واحد ضربت و شکنجه گران 
 . زندان اوين ميسازند



ی    ت ت  ٥٦ماره    ٤ حک  
 ...مسعود بهنود، دولت 

 
در حاليکه دو سـال تـمـام      

است که دولت اعتدال، جامعه را 
گشايـش سـيـاسـي و ” به اميد 
نگه داشته و فقري بي “  اقتصادي

سابقه و غير قابل توصيف را بـه 
دهها ميليون انسـان تـحـمـيـل 
کرده؛ در حاليکه اميد بـه رشـد 
توليد و افزايش اشتغال، بـهـبـود 
معيشت مردم و حل بيکـاري را 
به آينده مذاکرات با آمريکا گـره 
زده؛ در حاليکه حقوق کارگـر را 
ماهها نميپردازند و آنجا هم کـه 
ميپردازند قـدرت خـريـد قـوت 
اليموت براي يک خـانـواده سـه 
نفره را ندارد؛ در حاليکه تـورم و 
گراني بيداد ميکند و باال کشيدن 
حق مردم و مزد کارگر و رشـوه 
خواري و فساد و اختالس بنـيـاد 
سيستم اداري اينهاست و همه را 
به تـوافـق و عـدم تـوافـق در 
مذاکرات هسته اي سنجاق کرده 
اند؛ در حاليکه بيکاري، اعتياد و 
تن فروشي جامعـه را در خـود 
غــرق کــرده، در ايــن مــيــان 
ژورناليسم نوکر همراه بـا خـيـل 
جريانات و شخصيت هاي ريـز و 
درشت اپـوزيسـيـون بـورژوايـي 
دربدر ايران نيز  نـقـش ابـزاري 

کلوپي .  برجسته اي ايفا کرده اند
فاسد و خفه کنـنـده هـمـچـون 

“ مستقـل” کليسا و مذهب، البته 
از دولت، که کمـر بـه خـدمـت 
سيستم و ادامه بـردگـي انسـان 

خيره کننده است کـه .  بسته اند
قماش بهنودها و نـگـهـدارهـا و 
نبوي ها و گنجي هـا و خـيـل 

تسـاهـل و ” طرفداران مـکـتـب 
در رکاب ريس جمهوري “  تعامل

يک نظام، ريس کابينه و مسـول 
مافوق وزارت اطـالعـات اش از 
قبول مسوليت شراکت در ايـن 
اوضاع فالکتباري که کارمندان و 
حقوق بگيرانشان مرتکـب شـده 
اند، شانه خـالـي مـيـکـنـنـد و 
هــمــچــنــان بــه ريــش مــردم 

 .ميخندند
در اين اپوزيسيون بورژوايـي،      

بي وجدان ترين و وقيـح تـريـن 

 -پادوهاي خـبـري و لـمـپـن 
روشنفکرها در نقش نـويسـنـده، 
خبرنگار و مفسر بخدمت گرفتـه 
شده اند تا با لبخندهاي مليحانـه 

نجات ” براي “  قامتي برافراشته” و 
، بر سر استخوان اعـتـدال “ ملت

دست و پا بشکنند و قپه افتخـار 
را به “  دولت تدبير” همسنگري با 

کنار دولـت .  رخ همديگر بکشند
ايسـتــاده انـد و مـجــيــزش را 
ميگويند و سـلـطـان قـلـبـهـاي 

قرار .   جمهوري اسالمي شده اند
است اولين دريافت کننده نـوبـر 
گالبي هـاي تـهـران و پسـتـه 

 . مرغوب رفسنجان باشند
وقتي سـقـوط رژيـم شـاه      

محتوم شد و به حکم کنفـرانـس 
گوادلوپ، کمربند سبز و حکومت 
اسالمي در ايران منـاسـبـتـريـن 

تشخيـص داده شـد “  آلترناتيو” 
همين اپوزيسيون دست راسـتـي 
همراه با دستگاه رسانه هـايـش، 
خميني را زير سايه درخت سيب 
به افکار جهاني و به جامعه ايران 
قالب کرد، همه شان به بلندگوي 
تبليغي او در چـنـان حـجـمـي 
تبديل شدند تا هر صداي ديـگـر 
در جامعه ايران را خفه کنند، تـا 

“ طـبـيـعـي” بعنوان بديـل “  آقا” 
. بقدرت رانده شود“  حکومت شاه

و سپس حمايت شان از  جـنـاح 
هايي از رژيم اسالمي، کـه قـرار 
بود وقفه ايجاد شده در ارتـبـاط 
دوباره با غرب و بازگشـت ايـران 
به کلوپ بازار را تضمين کـنـنـد، 

دچـار  ٥٧رابطه اي که با انقالب 
گسل و وقفه شده بود، با حمايت 

“  رفسنجاني سردار سازندگـي” از 
دولـت ” شروع شد، و امـروز بـه 

، اين آخـريـن خـنـدق  “ اعتدال
ارتجاع محلي و بين المللي ختـم 

بيخود نيست که ايـن . شده است
اپوزيسيون، گنداب تـجـلـيـل از 
سرداران و سران دولت روحـانـي 
را تا انتها به تن خـود مـالـيـده 

زماني نه چنـدان دور در .  است
جنگ آمريکا عليه عراق، ليبي و 
سوريه، اين اپوزيسيون همراه بـا 
بي بي سي و  سـي ان ان و 
بهنودها و چـلـپـي هـايـش بـه 

سخنگوي پنتاگون و وزارت دفاع 
تبديل شده بود و کشتار صـدهـا 
هزار نفر از مـردم بـي دفـاع را 

بخـورد مـردم “  آلترناتيو” بعنوان 
داده بود؛ جار زدند کـه نـوبـت 
بعدي ايران است و براي حمـلـه 

ــظــامــي و  ــت هــاي ” ن دخــال
در رکاب سناريـوي “  بشردوستانه

غرب زره بـه تـن “  رژيم چنج” 
آن روياها و طرح هاي .  کرده بود

جنگي عليـه مـردم ايـران، در 
شکست مفتضحانـه اسـتـراتـژي 

و نظام تک قطبي به “  نظم نوين”
.  سرکردگي آمـريـکـا دود شـد

امروز اين خود خامنه اي اسـت 
که در راس دولت اعتدال کرکـره 
مذاکره با غرب و آرمـان ادغـام 

“ جامعه جهانـي” شدن در کلوپ 
 . را باال زده است و قر ميدهد

اپوزيسيون بورژوايي ايران سلـب 
هويت شده و در اوج استيصال با 
لبخندهاي نقلي مشغول چرتکـه 
انداختن است تا شايد جمهـوري 
اسالمي آرمان و هويت ديرينه و 
از دست رفته اش را در مـقـابـل 
ساير رقباي منطقه اي بازخـريـد 

 ! سرنوشت رقت باري است. کند
تمام هنـرشـان شـده دايـر      

کردن بنگاههاي  مهندسي افکار، 
ناسيوناليستي و   -پروپاگاند ملي 

در “   انتظار” ستاد تبليغ سياست 
اينها اگر دوره اي !  جامعه ايران

تحت پرچم جنبش سبز، بخت و 
اقبالي داشتند که در مخالفت بـا 
جمهـوري اسـالمـي در ژسـت 
اپوزيسيون ظاهر شوند و تـوده 
وسيعي از مردم را دنبال موسوي 
و بخشـي از بـورژوازي حـاکـم 
بکشانند اما امروز با اعالم خـتـم 

، ايـن خـود “ جنبش راه سـبـز” 
دولت اعتدال اسـت کـه تـمـام 

 -آرمانهاي اين جنبـش بـورژوا 
ليبرال را در خود هضـم کـرد و 
مشغول رتق و فتق مطالبات آن 

عقل سرشاري نميخـواهـد .  است
که کسي بفهمد که اوضاع امـروز 
ايران، مثل هـمـه جـاي دنـيـا 
محصول دولت و حکومت حاکمه 

زنــدان، مــهــنــدســي .  آن اســت
فالکت و رياضت اقـتـصـادي و 

سرکوب طبقـه کـارگـر در آن 
جامعه، محصول دولت است و نه 

اين رژيم .  “ جناح” اين و آن يکي 
سرمايه داري ايران است؛ با رهبر 
و ريس جمهور و روزنامه نگـار و 

 ! پادوهاي ريز و درشتش
ميبندند، پاپوش درست ميکنند، 
شکنجه ميکنند، مـيـکـشـنـد و 
ميخندند و به عـظـمـت ايـران 

ديگر کسي عنـتـربـازي .  ميبالند
امثال بهنودها و اپوزيسيون مجاز 

اکنون ديگر بـه .  را قبول نميکند
اندازه کافي قدرت دست ايـنـهـا 
هست که جاي ابهامي در سـهـم 
شان در حـکـومـت اسـالمـي، 
سياست ها و سرکوبگري هايـش 

کسي که در زنـدان .  باقي نگذارد
است، زنداني حکومت اينهاسـت؛ 
کسي که محکوم به اعدام اسـت، 

کسي .  اعدامي حکومت اينهاست
که برده مزد است، برده  دولـت 

زنـي کـه قـربـانـي !  اينهـاسـت
اسيدپاشي است، قرباني قوانـيـن 

 ! تحجر حکومتي اينهاست
اين، کمپ دشمـنـان قسـم      

خورده آزاديخواهـي و مسـاوات 
احـزاب سـيـاسـي .  طلبي اسـت

دست راستي با منافع طبـقـاتـي 
مشخص که کامال مهندسي شده 
شخصيتها و نيروهاي اپوزيسيون 
مجاز را با نيروهاي واقعي دخيـل 
در سرنوشت جامعـه ايـران بـه 

امـروز !  خورد مردم مـي دهـنـد
ديگر اپوزيسيون بـودن ايـنـهـا 
فکاهي است؛ قالبي و نـمـايشـي 
است؛ انتخاب و ميدان مـانـوري 
برايشان باقي نمانده؛ و همه اينها 
به معني رانده شدن جـدال بـه 
بيرون دولت و نظام و به مـيـان 
کشيده شدن پاي طبقه کـارگـر 
در رودرويي آشکار و مستقيم بـا 
دولــت اعــتــدال و کــل اردوي 

 . ...سرمايه در ايران است
حكمتيست  حزب  رسمي(نشريه هفتگي   )خط 
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