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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١۴ جنوری ٢٩
  

  ھويجی برای ھنرمندان وروشنفکران قانونمدار
  و چماقی برای کارگران

  
و سياسی و اجتماعی خود به خصوص بعد از سرکوب اعتراضات تشديد نارضايتی عمومی مردم از وضعيت اقتصادی 

  و گسترش اختالف بين باندھای مافيائی حکومتی ، از طرفی، و بحران اقتصادی شديد ناشی از ٨٨مردمی در سال 

تحريمھا و به خصوص تحريمھای نفتی و بانکی، که عمالً کشور را به ورشکستگی کامل توليد صنعتی و کشاورزی 

 ۀ تورم جامعه را به مرحلۀود و پول ملی را در مقابل ارزھای خارجی به کاغذ پاره تبديل و افزايش فوق العادکشانده ب

انفجاری کشانده بود ، خامنه ای را مجبور کرد از ترس مردم و انقالب  زحمتکشان ، برای حفظ حاکميت ضد مردمی 

 درآوردن اين ء به نفع روحانی ، برای به اجرادسی انتخاباتمھن .خود، تن به تسليم بی قيد و شرط به امپرياليستھا بدھد

  . خارجی و سياست ھويج و چماق  درعرصه داخلی ۀسياست تسليم و باج دھی در عرص. ژی جديد بوديسترات

و يا در واقع تسليم حضيضانه و خفت "نرمش قھرمانانه " روحانی ، که توسط خامنه ای تعيين وۀسياست خارجی کابين

 و حق السکوت تقابل قلدر منشی و باج خواھی امپرياليستھا و پذيرش صد در صد شرايط آنھا و دادن رشوبار در م

حتی به شيخک ھای خليج فارس به منظور تنش زدائی و فراھم آوردن شرايط برای خروج از بن بست اقتصادی و 

  .خاتمه دادن به شرايط جنگی است

 کابينه ھای ۀ گذشتۀ سال٢۴حکيم و تثبيت ھمان سياستھای نئوليبراليستی  روحانی، ادامه و تۀسياست  اقتصادی کابين

 دوم حذف سوبسيد ھا و قطع پرداخت نقدی يارانه به اقشار کم ۀاجرای مرحل. رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد است

ت ارتجاعی  سياست خصوصی سازی و حذف تعرفه ھای گمرکی و ايجاد تغييراۀدرآمد و جھانی کردن قيمت ھا و ادام

در قانون کار به نفع سرمايه داران ، ايجاد شرايط امن و سود سرشار برای سرمايه گذاران خارجی و داخلی ، فراھم 

  .  کردن نھائی شرايط عضويت رسمی در سازمان تجارت جھانی است

ه را دچار تغيير  داخلی و خارجی صف آرائی نيروھا و اقشاری از جامعۀطبيعی است اتخاذ اين سياست جديد در عرص

  . کارگر و زحمتکشان تغييری است ارتجاعی تر و ضد مردمی ترۀکه البته از منظر منافع طبق. و تحول می کند

مريکا و اروپا اتسليم بی قيد و شرط  جمھوری اسالمی به امپرياليستھا باعث تقويت و تحکيم موقعيت سياسی و اقتصادی 

ی غارت ھرچه بيشتر منابع ايران و بازار فروشی خوبی برای کاالھای در منطقه خواھد شد و شرايط مناسبی برا

 مناسبی  برای استثمار ھر چه بيشتر نيروی کار ارزان و بی درد سر کارگران ايرانی فراھم می ۀصادراتی آنھا و زمين

  .ی است حياتشان ضرورۀ برای ادامجاپانمريکا و اروپا و اآورد؛ که با توجه به بحران عميق اقتصادی در 
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تسليم بی قيد و شرط به امپرياليستھا و بر قراری مناسبات عادی سياسی و اقتصادی درعين حال به نفع اقشاری از 

  .بورژوازی و خرده بورژوازی مرفه است که طبيعتاً از چنين وضعيتی استقبال می کنند

ب برای اجرای اھداف تعيين شده در طبيعی است که وظيفۀ محول شده به کابينۀ روحانی فراھم کردن زمينه ھای مناس

  . ھمۀ اين عرصه ھاست

کابينه روحانی ترکيبی است از دست راستی ترين کارشناسان نئوليبراليست و جنايتکاران و شکنجه گران اطالعاتی و 

  . امنيتی

و استثمار ايجاد شرايط امن برای سرمايه گذاری و دادن تضمين به سرمايه داران که در اسالم سقفی برای سرمايه 

کارگران و چپاول و دزدی و رانت خواری وجود ندارد و به اين وسيله جلوگيری از فرار سرمايه و جلب سرمايه ھا به 

از نظر اجتماعی و فرھنگی داخل و ھم چنين جلب سرمايه ھای خارجی به کشور، بستر مناسبی ھم از نظر امنيتی و ھم 

 اجتماعی و فرھنگی چنانچه باب طبع بورژوازی و خرده بورژوازی ۀايجاد چنين بستر مناسبی در زمين. الزم دارد 

 ً تلطيف فضای فرھنگی و اجتماعی در چارچوب بی . شود  يک بخش آن مربوط به وزارت ارشاد میمرفه باشد طبعا

 بی خطر فشارھای حکومتی و ۀنھا، ھم سوپاپ اطمينان خوبی است برای تخليخطر برای حاکميت و قوانين مورد نظر آ

  . خواستھای حداقلی و بی ارزش بورژوازی ليبرال و خرده بورژوازی مرفه جامعهۀھم ارضاء کنند

 تک خوانی به بانوان ويا دعوت از ھنرمندان وروشنفکران ليبرال از طرف رياست جمھوری و دادن وعده و ۀاجاز

ف و يا تخفيف برخی فشارھا و سانسورھا و تبديل آن به خود سانسوری در چارچوب قوانين و مقررات تعيين وعيد حذ

البته اين ھويجی که امروز به امثال شھرام ناظری و . ديد" نرمش قھرمانانه  "شده را بايد گوشه ای از اين سياست کلی

قيمت افزايش ضربات چماقی است که بر سر و پشت دھند به  نصيری و دولت آبادی و ساير روشنفکران ليبرال می

  .شود رضا شھابی ھا و ساير کارگران زندانی نواخته می

بی دليل نيست که بازجو و شکنجه گر و آدمکشی مثل علی ربيعی را که در ضمن عضو شورای مرکزی تشکيالت ضد 

 اين ۀ گذشتۀ سال٣۴حو احسن از تجارب خواھند به ن می.  کارگر بوده به وزارت کار انتصاب کرده اندۀکارگری خان

جانور خائن و جانی  در ايجاد سکوت و خفقان در محيط کار و باال بردن ميزان استثمار به نفع سرمايه داران استفاده 

  . کنند

کارگران آگاه و سازمانگر را .  ممکن مانع تشکل يابی کارگران و زحمتکشان شوندۀآنھا تالش خواھند کرد به ھر وسيل

که در تمام طول حيات ننگين جمھوری اسالمی  راج و دستگير و زندان و شکنجه و اعدام خواھند کرد ، ھمچناناخ

  . انجام داده اند

 فاز دوم قطع سوبسيدھا و یوضعيت معيشت کارگران و زحمتکشان شھر و روستا نه تنھا بھتر نخواھد شد بلکه با اجرا

 مسکن ، مخارج غذا و پوشاک و درمان و بھداشت و آموزش و اياب و ۀارافزايش قيمتھا باز ھم بدتر خواھد شد ، اج

رژيم .  گرسنگان وجود داردۀاحتمال شورشھای خودانگيخت. شود  ذھاب نه تنھا کاھش نخواھد يافت بلکه بيشتر ھم می

کشتار  ۀ سه نفرتأعضو ھي(انتصاب پورمحمدی جنايتکار  . از قبل برای مقابله با اين وضعيت خود را آماده کرده است

ن سياسی توسط ا کشتار مخالفۀ روحانی در کنار ادامۀبه عنوان وزير دادگستری در کابين) ۶٧زندانيان سياسی در سال

رژيم آگاھانه و با برنامه سياست سرکوب کارگران و . ل الريجانی اقدامی تصادفی نيستو قضائيۀ تحت کنترۀقو

 تحمل جوراب شلواری رنگی و تک خوانی خانم ھا و برگزاری کنسرت زحمتکشان و روشنفکران انقالبی را در کنار

  . در برج ميالد و فعاليت ھنرمندان و روشنفکران ليبراِل به قول خودشان قانونمدار را  به پيش می برد

  به جای اقشار ميانی اين بار پا٨٨ی خالف سال ئدر مبارزات آتِی خيابانی و توده . شود  صف بنديھا مشخص تر می

 ۀطبق.البته ما خواھان شورش ھای کور و بی برنامه نيستيم . برھنه ھا و گرسنگان ھستند که به صحنه خواھند آمد 
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کارگر و زحمتکشان شھر و روستا برای برون رفت از اين شرايط مصيبت بارو تحقق آمال و آرزوھايشان که چيزی 

  .اد و ھمبستگی و سازمانيابی نداردجز آزادی و استقالل و عدالت اجتماعی نيست چاره ای جز اتح
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