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  ! انتقاد دژخيمان از ھمديگر
  

 باز شدن که ھر روز جوانی را به چوبه دار می آويزد ، از آخوند حسن روحانی رئيس جمھور منتصب ، در حالی

او در بحث ھائی که با جناح ديگر دارد در حالی که دولتش ھر . دھد  سخن می گويد و آزادی زندانيان را وعده میءفضا

محدود کردن "دھد از محکوميت قرار می" فضاھای مجازی"روز مانع جديدی در مقابل مردم جھت استفاده از 

. گويد سخن می" ھای اجتماعی اھای مجازی و فيلتر کردن شبکهھای فردی و اجتماعی در رابطه با محدوديت فض آزادی

نامی که مردم ، به حق به آخوند رياکار خاتمی " فريبا"او با اين کارھا نشان داده که در فريب کاری دست کمی از 

  .دادند، ندارد

خاطر ه ، ولو ب)١(نکنيماين قدر در زندگی مردم مداخله : "در ھمين رابطه اخيراً وی در ھمايشی در تھران چنين گفت

ھمه بايد . توان با زور و شالق مردم را به بھشت برد دلسوزی؛ بگذاريم مردم خودشان راه بھشت را انتخاب کنند، نمی

 علم الھدی چنين پاسخ داده  مشھد آخوندۀاين سخنان فوراً از سوی امام جمع." کاری کنيم که آرامش در جامعه حاکم باشد

 و زمانی که ".ت، با ھمه قدرت جلوی کسانی که مانع بھشت رفتن مردم شوند خواھيم ايستادشالق که سھل اس: "شد

  آخوند مصباح يزدی که خود از   فوراً "اند اسالم را نشناخته"برخی روحانيون روحانی در دفاع از خود فرياد زد 

حانی در انگلستان در جواب او چنين دژخيمان اين رژيم سرتاسر گنديده است وارد ميدان شده و با کنايه به تحصيل رو

   )کيد از من استأت".(؟فيضيه يا از انگلستانای؟ از  مگر خود تو دينت را از کجا ياد گرفته: "گويد می

و حاصل " ميانه رو"و فردی " مدافع حقوق ملت" حاکم عوام فريبانه به عنوان ۀحسن روحانی که خود از سوی طبق

 ۀشده است در شرايطی به روی کار آمده است که الپوشانی سياست ھای ضد مردمی طبقھا به ميدان فرستاده  رأی توده

و تداوم سياست " ولی فقيه" ھمان سياست ھای ۀطلبيده است و گرنه سياست ھای او در ادام حاکمه، شخص جديدی را می

داری وابسته و تداوم   سرمايهۀآخوند حسن روحانی برای حفظ نظام بحران زد.  امپرياليستی استۀھای چپاولگران

اقدامات ضد کارگری او در تحميل ھرچه بيشتر بيکاری و . کند ھای امپرياليستی به ميدان آمده و عمل می برنامه

او به دليل آن که . کند حقوقی بر کارگران، فريب کاری ھای او و رژيم جمھوری اسالمی را ھرچه بيشتر آشکار می بی

 و نکبت بار بيرون آمده قادر نيست و نخواھد بود که کمترين مشکلی را در جامعه از درون ھمين نظام سراسر گنديده

خصوص وضعيت مالی دردآور کارگران و زحمتکشان ه حل کند، ولی اکنون شرايط سياسی و اقتصادی در جامعه و ب

آن ھا . تکه وحشت از شورش گرسنگان را سبب شده است ، سردمداران جمھوری اسالمی را به ھراس انداخته اس

اند که مطابق آن، جناحی خواھان عملی در جھت خواست مردم  روی آورده" باز"و " کبوتر"دوباره به سياست دو جناح 

خواھد بگويد که حکومت اسالمی و  می" اند روحانيون اسالم را نشناخته"گويد که  اگر او می. است و جناحی مخالف آن
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خواھد در دوران جديد باز ھم   ست که اسالم را نشناخته است، و به اين ترتيب میاسالم ايراد ندارد بلکه اين فالن آخوند ا

اين که تمام . ھا ادامه دھد مذھب مورد نظر ولی فقيه را بازسازی کند و بدين ترتيب به بازی خود برای فريب توده

در جامعه " کم بودن آرامشحا"يا جناح ھای ديگر، نه دخالت نکردن در زندگی مردم بلکه حفظ " ھمه" او از ۀخواست

 جناح ھای حاکم است ، زيرا دخالت در زندگی مردم از ھمان زمان به قدرت رسيدن اين ۀ ھمۀاست در حقيقت خواست

له اين أو با جناح ديگر مشترک است ولی مسرا خواھان " حاکم بودن آرامش"رژيم شروع شده بود، جناح ديگر نيز اين 

گرچه سياست ھای . بايد باز نگھداشت) ٢(ھا را ھم چنان برای توده" اميد به تغيير" و  درھا را نبايد بستۀاست که ھم

ندازد و به اين دليل عليه ھمديگر به انتقاد  بيتواند منابع غارت و چپاول جناح ھای ديگر را به مخاطره جناحی می

، ھر دو مشترکاً تا مرفق دستشان به خون مردم آلوده )يعنی سرکوب مردم(آرامش " حاکم بودن"برخيزند ولی در حفظ 

  .است

از طرف ديگر، آخوند مصباح يزدی از جناح به اصطالح مقابل، که خود يکی از جنايتکاران رژيم است،  کسی که 

ھای زحمتکش قائل نشده  ھا و تجاوز جنسی به زندانيان از افتخارات اوست و ھرگز ھيچ حقی برای توده ودهسرکوبی ت

ھا را به  توان حاصل زحمت توده  و در حقيقت برای آن شرايطی که در آن شرايط می  مذھبۀ، اکنون به بھان)٣(است 

گويد   چنين می،دھد  روانی او را بھتر توضيح میاو در پی سخنانش که وضعيت سياسی و. کند  دلسوزی می،يغما بُرد

مگر امام برای تحريم و اقتصاد قيام کرد؟ مگر اين ھمه شھيد برای شکم و تحريم جان خود را فدا کردند؟ مگر نه اين "

  ".  در وصيت نامه ھای شان، اسالم و پيروی از امام را گوشزد کرده اند؟ء شھداۀاست که ھم

 جمھوری اسالمی که با قتل و غارت و چپاول دسترنج ۀ سال حاکميت ستمگران٣۵طول واقعيت اين است که در 

ھا  در تمام اين سال ھا اين جناح.  ھای درونی اين رژيم  دخيل بوده اند  جناحۀم بوده ، ھمواره ھمأھای زحمتکش تو توده

.  ار ھم بوده اندگک و مدد موجود شريۀ در حفظ  اين نظام ستمگرانی ھم که با ھم داشته اندالف واقعيرغم ھر اخت علی

اين واقعيت به سردمداران جمھوری اسالمی اين امکان را داده تا در جھت تداوم اين رژيم، با تبليغات فريبکارانه ھميشه 

دستگاه تبليغاتی اين . تشکيل شده است"  ميانه رو"و " راديکال"اين گونه جلوه دھند که جمھوری اسالمی از دو جناح 

امکان "امکانات بزرگی جھت فريب مردم کسب کرده و توانسته ھميشه " جناح بازی"ضد مردمی نيز با اين دو رژيم 

کسی فراموش نکرده که خاتمی فريبکار با . در جھت بھتر شدن شرايط زندگی مردم را با مانع مواجه سازد" تغييراتی

مدتی فريب کاری " حکومت قانون"و " ساالری دينیمردم "ادعای اصالح پذيری نظام، معرکه راه انداخت و با ادعای 

ھای جنگ   قتل ھا و سرکوب ھا دخيل بود و جوانان اين مملکت را با انداختن کليد بھشت به جبھهۀکسی که در ھم. نمود

اين فريبکاری .  تقصير ھا جلوه دادۀ ناگھان خود را معصوم و بی گناه اعالم کرده و ديگران را مقصر ھم،می فرستاد

  و اکنون نوبت آخوند   آن بود گذر کندۀه رژيم امکان داد تا با ريا کاری از شرايط سختی که شورش ھای مردمی نتيجب

حسن روحانی است که با فريب کاری که خصوصيت ھميشگی سياست ھای اين رژيم بوده است با ادعاھای گوناگون در 

  .جھت فريب مردم تالش کند

 ھر گونه اعتراض اجتناب ۀکارگران به زندگی در زير خط فقر و سرکوب وحشيانجمھوری اسالمی با محکوم کردن 

ھای رشد مبارزه و آگاھی در ميان کارگران و زحمتکشان را عليه کل نظام فاسد  ناپذير آنان به اين شرايط جھنمی، زمينه

 و استثمار و سرکوب در  مادی ھر گونه ظلمۀش ريش مبارزه ای که در جريان رشد. کند و ارتجاعی خويش بارور می

جامعه را نابود و سرانجام يک زندگی شايسته و انسانی در يک نظام دمکراتيک را برای کارگران ما تضمين خواھد 

  .نمود

 یپاه ھا ب توده. شود ھای سرکوب شده انجام می در تاريخ، ھميشه انقالب برای تغيير وضع نکبت بار حاکم توسط توده

 و دير يا زود مردم،  ن را نابود کنند و دولتمردان اين نظام به غايت مرتجع نيز استثناء نيستندخيزند تا دژخيمان شا می
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اين . جمھوری اسالمی را با ھر جناح و دسته در آتش انقالب خود به سزای اعمال و کارھای شان خواھند رسانيد

دان تاريخ  ھم چون سلف خود بايد به زبالهجمھوری ھم چون َسلَِف پادشاھی خود، گنديده، جنايتکار و فريبکار است و 

  .انداخته شود و بيشک انداخته خواھند شد

  :زيرنويس ھا

ليس با وـ اين جمالت زمانی بيان شد که اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمھوری اسالمی، از برخورد پ١

  . ال گذشته خبر داده بود ھزار نفر از شھروندان در رابطه با حجاب طی يک س۶٠٠سه ميليون و 

" نه بزرگ"در اين رژيم داشته و ھر از گاھی از يک " اميد به تغيير"ـ  سازمان ھای اپورتونيستی که ھنوز ٢

  .نويسند می

  ٨٩ ]حمل[سخنرانی در مشھد ، فروردين." اند، مگر خودشان حق دارند که به کسی حق بدھند مردم چه کاره"ـ ٣

  ٢٠١۴جوالی 

  

  

  


