نه اون خوبه نه ایشون  -لعنت به هر دوتاشون

(ضرب المثل عامیانه)

=
امروز ایمیلی از دوستان "کانون مدافعان حقوق کارگر" به دستم رسید که با جمله زیر شروع می شد:

امروز این مساله خود را در میان روشنفكران به صورت حمایت از بشاراسد یا مخالفان وي نشان مي دهد.
عده اي تنها مداخله هاي امریكا را مشاهده مي كنند و جنایات بشار اسد را نمي بینند وعده اي هم به عكس،
مداخله هاي امریكا برایشان امر مهمي نیست
چرا روشنفكر بايد ميان ارتجاع و امپرياليسم يكي را انتخاب كند؟ چرا روشنفكر براي خود اين استقالل نظر را
نداشته باشد كه هم ارتجاع و هم امپرياليسم را محكوم كند؟ جنايات حكومت سوريه در مباران شهرهاي
پرجمعيت اين كشور امري نيست كه بتوان از آن دفاع كرد ،هم چنانكه مداخله ي ديگر كشورها در سوريه
محكوم است .دراين ميان اين مردم  ،كارگران و زحمتكشان سوريه هستند كه بيشترين صدمات ويراني ها
وكشتار را تحمل ميكنند و آنها هستند كه بايد در باره ي سرنوشت خود تصميم بگيرند .شك نيست كه اين
تصميم گيري ابتدا با كنار زدن حكومت جنايتكار سوريه امكان پذير است و آنگاه استقالل مردم در انتخاب
سرنوشت خود بايد مد نظر روشنفكران قرار گيرد.
که این خود حکایت برخی از فعالین سیاسی کشور ما نیز هست .اردشیر عمانی (تصویر سمت راست) از نفرت امپریالیسم به
جمهوری اسالمی رسیده است و صفر قره باغی (تصویر سمت چپ ) از نفرت از جمهوری اسالمی به اسرائیل.
اولی "سخنگوی" جمهوری جهل و جنون اسالمی می شود و دومی "سخنگوی" دولت ضد بشر ی اسرائیل.
همکار ی اردشیر با دفتر ریاست جمهوری ایران است و همراهی صفر با بنیاد دموکراسی در ایران
اولی د لقکی است در خدمت احمدی نژاد و دومی ملیجکی است در دربار کنت تیمرمن.
حال آنکه ،هم دولت جمهوری اسالمی ایران و هم دولت اسرائیل ،هر دو ،دو دولت مذهبی هستند و ضد بشر.
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