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 به تداوم رزم پرشکوه کارگران

 ! شرکت نيشکر هفت تپه  ياری رسانيم 
 

 
ه           12روز پنجشنبه           مهر نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسالمی ب

ات صنفی خود                   ه منظور پيگيری مطالب کارگران شرکت نيشکر هفت تپه که ب
ه طرز وحشيانه ای                قصد تجمع در برابر فرمانداری شهر شوش را داشتند  ب

روح و   ارگران را مج د و ک ه کردن اطوم حمل ا ب ز ب دادی را ني دوم و تع مص
 هزار نفر هستند     5کارگران اين واحد بزرگ صنعتی که حدود        . دستگير کردند 
ازه ای از                    7از روز شنبه     ه حرکات اعتراضی قبلی خود  دور ت  مهر در ادام

رده                    داری  شوش آغاز ک ه تحصن در برابرفرمان دام ب مبارزات را با  اعالم اق
ا يک     اما مسؤلين اين شرکت و دولت از      .اند  يکسو با دادن وعده  پرداخت تنه

د و از        ارگران را کردن ب ک د فري ود قص زعم خ ارگران ب ه ک وق معوق اه حق م
ارگران    ا شروع سرکوب و خشونت در ششمين روز تحصن ک ر ب سوی ديگ

 . برای عقب راندن آنان  به زور متوسل شدند
ه   ه مورخ ارگران در نام ار    11ک انی ک ازمان جه ه س اب ب ود خط ر خ  مه

ه                     و اهی کامل ب ا آگ ارگری جهان و سازمانهای حقوق بشری  ب سنديکاهای ک
وط                      ه سياستهای کالن نظام جمهوری اسالمی مرب ه ب ريشه مشکالت خود ک
ين           ميشود خواست های خود را فرموله کرده و خواهان حمايت اين نهادهای ب

د           ارگران شده بودن .  المللی از خواست های خود و بويژه حق تشکل مستقل ک
الين  پ ز فع ارگران ني ه ک المی ب م اس زدوران رژي يانه م ورش وحش س از ي

د        کارگری در مصاحبه با  برخی راديوها ی مستقر در خارج کشور اعالم کردن
د            14که از روز شنبه      ه خواهن ارزه را ادام  مهر با تحصن در محل شرکت مب

  .   دداد و فعالين خارج کشور را نيز به حمايت از مبارزات خود فرا خواندن
ور        5 ه ط ته ب ال گذش رف دو س ه ظ ه ک ت تپ کر هف رکت نيش ارگر ش زار ک ه

د يکی از سنگرهای مهم  جنبش                      رده ان ارزه ک مستمر برای مطالبات خود مب
د اد ميکنن ارگران را فري ترک ک ه  درد مش تند ک ارگری هس االی . ک زان ب مي

ان در                      د و مهارت آن روز داده ان ن شرکت ب همبستگی که واحدهای مختلف اي
ارزان                ادآور مب ه ي استفاده از رسانه ها برای انعکاس گسترده مبارزات آنان ک

ان و        ه     ... کارگران شرکت واحد و مبارزات معلم ر است ؛ در وهل در دوره اخي
ارگری و جنبش های ديگر اجتماعی          اول ضرورت حمايت بخش های ديگر ک

ارگران   . را بيان ميکند     نيشکر هفت   اعالم حمايت کارگران ايران خودرو از ک
ای     له ای از حمايته ازگر سلس د است آغ ه امي ده ای است ک ت فرخن ه حرک تپ

د  التر باش ابه و فع د در    . مش ت باي الين سوسياليس ز فع ور ني ارح کش در خ
ين       ارگری ب ای ک ت نهاده ب حماي ارزات و جل اراين مب ترده  اخب اس گس انعک

ه   المللی و نيروهای مترقی از مطالبات کارگران شرکت نيشکرهفت ت          په؛ فعاالن
  . تالش کنند

ه و حمايت گسترده                    با اميد به تداوم مبارزات کارگران شرکت نيشکر هفت تپ
م     از داخل و خارج برای دفاع از مطالبات به حق کارگران و وادار ساختن رژي

  .برای  آزادی کليه کارگران زندانی 
  )راه کارگر(           کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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…………………………………… 
 !نبردنابرابر

  نگاهی به حماسه مبارزه  کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه
 تقی روزبه

براستی به مبارزه ای که هم اکنون بين کارگران شرکت نيشکرهفت تپه ودولت 
نی جزنبرد نابرابر می توان داد؟ جمهوری اسالمی جاری است ،چه عنوا

دريکسوهزاران کارگری قراردارند که درطی بيش ازده اعتصاب وتحصن درسال 
اعم ازمديرکارخانه وفرمانده -جديد وشنيدن وعده ووعيدهای  کارگزاران دولت

درپاسخ به پاره ای ازمطالبات اوليه آنها،درپی آخرين اتمام حجت ... و
روزشنبه تاکنون، با تحصن و راه پيمائی دست به اشان،اکنون پنج روزاست، از

آن هامطابق هشدارهای ازقبل اعالم شده،مبارزه خود را . اعتراض گسترده زده اند
ازمحل کارخانه  بداخل شهرشوش کشانده وبا تحصن درمقابل فرمانداری و راه 

هر پيمائی  درسوی ديگردولت . به اين مبارزات خود بعد تازه ای بخشيده انددرش
قدرقدرتی که در نقش تؤامان کارفرمای مستقيم و دولت به مثابه ابزار 
قهروسرکوب طبقاتی به عرض اندام کردن درمقابل کارگرانی پرداخته است که 

دراين تقابل،قرارگرفتن !".مامی گوئيم؛گرسنه ايم،گرسنه ايم"برپالکاردخودنوشته اند
مادين آميزش يک روحانی به عنوان مديرشرکت کشت نيشکر، به شکلی ن

 .است استبداداقتصادی وسياسی ومذهبی را يک جا به نمايش گذاشته
رژيم پاسخ  هزاران کارگرگرسنه را، که برای دريافت دستمزدبخورونميری که آن 
هم با ترفندهای گوناگون پرداخت نمی شود،عمال با اعالم يک  جنگ تمام 

تی بهمراه صدها نفر گارد عيارپاسخ داده و با روانه کردن شمارکثيری مأمورامني
دريک آرايش شبه .ضد شورش به محاصره و سرکوب آنان پرداخته است

جنگی،اين نيروها کنترل نقاط حساس شهر ومبادی خروج وورود آن ازجمله سه 
شوش را برای قطع ارتباط بين کارخانه و شهربدست گرفته اند -راهی هفت تپه

فوذوتصويربرداری برای شناسائی وبامبادرت به انواع فشارها نظيرتهديدو ون
ودستگيری وآدم ربائی  وهم چنين برای ايجاد شکاف درميان کارگران وميان آنان 

يکی .و کارمندان تالش می کند که صفوف همبسته کارگران را درهم بريزد
ديگرازتاکتيک های رزيم فرسودوخسته ونااميدکردن کارگران ازامکان ادامه 

رگران توانسته اند با تکيه بر روحيه رزمنده و عزم  بااين همه،کا. مبارزه است
جدی خود،  تاکتيک ها ی متقابلی  را برای خنثی کردن محاصره وديگراقدامات 

چنان که به عنوان نمونه  با يافتن راه های رخنه به .بازدارنده رژيم بکارگيرند
گرانی که شهر ازنقاط ديگر،توانسته اند نيروهای رژيم را دورزده وباپيوستن کار

محل سکونتشان درشهرهای مختلف خوزستان قراردارد، به يک ديگراعتراض 
پرشکوه خود را به نمايش بگذارند آنها دراين مبارزات پرشور ازتجربيات خود 

   .ونيزتجربيات سايربخش های  کارگری هم چون کارگران شرکت واحد بهره گرفته اند
هايش درنظرگرفته شود نبردی مبارزه کارگران نيشکر،اگرفارغ ازخودويژگی 

است مشابه آنچه که درطی هرسال درگوشه وکنارکشور بين  سرمايه داران اعم 
ازخصوصی و دولتی و مزدوحقوق بگيران جاری است وبهمراه خواستهائی هم 

که مورد اخيرآن  نزديک به سه ماه طول کشيده (چون دريافت حقوق معوقه
افت خانه های سازمانی، داشتن امنيت ،طبقه بندی مشاغل وگرفتن بن،دري)است

شغلی وحق تشکل مستقل و حق اعتصاب،اخراج مديريت کنونی  وبهبود وضع 
با اين همه هرمبارزه مشخصی دراين سلسه نبردهای ... . مديريت کارخانه و

متوالی گاهی دارای آنچنان مختصاتی است که می تواند دارای بردوتأثيرفرامحلی 
هرکدام ازجهاتی .. زات کارگران شرکت واحد و يا معلمان وهم چنان که مبار.گردد

درغياب تشکل های سراسری وهمبستگی های سازمان يافته که .چنين بودند
قادربه تحميل فشارسنگين به رژيم وطبقه حاکم باشند،مانند هرمبارزه 
منفردومحلی، مبارزات کارگران کارخانه نيشکرهفت تپه نيزدارای برخی 

تی است که ميزان مقاومت، قدرت چانی زنی ودامنه پيشروی خصوصيات وتعينا
وتأثيرگذاری آنرا رقم می زند والبته اين تعينات بداليل زيربدرجه ای که است 

از . دامنه اثرگذاری واهميت آنرا ازسطح برخودهای معمولی موجود فراترمی برد
  :جمله اين تعينات می توان به مواردزيراشاره کرد

مايه گذاری دراين رشته وبطوراخص دراين کارخانه که درگذشته  ابعاد بزرگ سر-
کارخانه . صورت گرفته و بعنوان يکی ازپروژه های ملی مطرح بوده است

نيشکرهفت تپه شوش  تنها يکی ازآنها است وکارخانه های ديگری درنقاط 
ديگرخوزستان نيزوجود دارند که آنها هم کمابيش دچارمشکالت وبحران های 

پروژه ای که البته اکنون درچهارچوب سياست انطباق ساختاری . هستندمشابهی 
وروند شتابان ادغام بازارجهانی وحاکميت کارتل ها و تراست های فراملی براين 

  .بازار ، اهميت سابق خود راازدست داده است
گستره کمی کارگران که ازاين جهت نيز درشماريکی ازشرکت های  بزرگ -

  .دتوليدی محسوب می شو
وباألخره بايد  مشخصه سوم را درتجربه وآگاهی برآمده ازاعتصابات و تحصن -

های پياپی و متعدد آنها  ومهمترازهمه درهمبستگی و مشارکت فعال اکثريت 
آنها نشان داده . بزرگ  کارگران دراعتراض برای کسب مطالبات خودجستجوکرد
له مبارزه کارگران اند که آشنا به تجربيات بخش های ديگری کارگری، ازجم

بکارگيری تاکتيک های  معطوف به . شرکت واحد هستند وازآن بهره می گيرند
رسانه ها و سازمان های بين المللی کار جهت بازتاب دادن جهانی مبارزات 

  .خود،درکنار طرح خواست تشکل مستقل،ازجمله آنهاست
ام  فشارهای  بی شک اگررژيم تاکنون نتوانسته باوجود بکارگيری انواع واقس

سنگين خودموفق به  درهم شکستن اين مقاومت بشود،بايد آن را قبل 
نخست  شرکت فعال وگسترده بدنه کارگران :ازهرچيزمديون دو عامل اصلی دانست

بجان آمده ازسياست های فالکت آفرين رژيم،  وديگری بهره گيری مناسب 
جه  به رسانه ها و ازانواع تاکتيک های مبارزاتی وخبررسانی ازجمله عطف تو

  .سازمان های جهانی
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درپرتوچنين حضورفعالی است که تاکتيک های متقابل رژيم ازجمله  تهديد وپيگرد 
که شماری ازآنان ناچاربه مخفی شدن (نمايندگان  وفعالين کارگران  به دستگيری

،چندان کارسازنيفتاده ونقش مجامع عمومی وتوده ای شدن مقاومت )گرديده اند
امری که توجه به آن . کارگران خطر بروزچنين  خالئی را پرکرده استدرميان 

ازسوی کليه کارگران  درمبارزه با استبداد بی امانی چون جمهوری اسالمی دارای 
درحقيقت سازمان يابی توده ای ومتکی بربدنه،تجربه ای که .اهميت کاربردی است

را نشان داد،تبديل به دراعتراضات شرکت واحد واعتراضات معلمان  اهميت  خود 
  . يکی ازشروط الزم وپايه ای  ادامه کاری مبارزه شده است

ازجهت ديگر چنان که مشهود است مبارزات کارگران صنعت نيشکر هفت تپه 
ترکيبی : درعين حال انعکاسی است ازوضعيت انتقالی مبارزه طبقه کارگرايران

... وبن وجيره غيرنقدی وازمطالبات  تدافعی نظير درخواست های   حقوق معوقه 
بهمراه  پاره ای از مطالبات فرارونده و تعرضی هم چون خواست تشکل مستقل 
وتغييرمديريت فاسد و مبارزه با مافيای شکر وباألخره مقابله با خصوصی سازی 

آميزه ای ازمطالبات اخص وموضعی که . وسياست های ا قتصادی سياسی کالن
شکاف بين آرايش نيروی مبارزات .ه خورده استتحقق آنها با  مطالبات کالن گر

  . موضعی و محلی با آرايشی که مطالبات کالن وسراسری نيازمند آنست
کارگران بخوبی دريافته اند که اوال  بطور مستقيم با  رژيم هم بعنوان کارفرمای 
سرمايه داری دولتی و هم بعنوان تجسم قهرسازمان يافته دولتی وابزارسرکوب 

ف اند وثانيا اين سياست  خانه خراب کن وويرانگر،نه يک سياست طبقاتی طر
موردی ويا محلی بلکه چيزی فراترازآن،به مثابه راهبرد اصلی رژيم درراستای  
. انطباق ساختاری است،که اين هم به نوبه خود نه خصلت ملی بلکه جهانی دارد

خودويژگی هائی والبته بنوبه خود سياستی است که درگذارازمنشوراستبدادمذهبی 
پيداکرده و با انواع جبرهای غيراقتصادی وتبعيضات مضاعف ورانتی آغشته شده 

وثالثا رژيم  درهمان حال باهمه توان . و بردامنه ويرانگری آن بازهم افزوده است
خود درجهت هموارکردن جاده خصوصی سازی،ودرچهره  حامی مطلق سرمايه 

  .داری خصوصی عمل می کند
 است که کارگران باشگفتی شاهد انواع شانه خالی کردن ها درهمين رابطه

وبدترازآن انواع خرابکاری ها و کارشکنی ها عامدانه رژيم  درروند توليدبا هدف 
 36تقليل توليد  ازميزان صدها هزارتن به . ورشکسته کردن کارخانه هستند
 200هزارهکتارسال های گذشته به 2000هزارتن وسطح کشت از

ال،آتش زدن نيزارها وتکه تکه کردن گشتزازها و فروش زمين های هکتاردرامس
هکتار به بهانه واهی  پرداختن حقوق معوقه 800ازجمله (آن به بخش خصوصی

،سياست واردکردن ميليون ها  تن شکرازخارج کشوروانبارکردن آنها )کارگران
 که خود موجب انبارشدن وبه فروش نرفتن شکرهای توليدی هفت(برای فروش 

تپه وسبب بدهی  ده ها ميلياردی اين کارخانه وبه نوعی اعالم ورشکستگی آن 
برطبق نظرکارگران  نقش مافيای شکردرايجاد بحران اين مؤسسه ) شده است

روشن است که دولت  باهمه توان خود تالش دارد که .توليدی برجسته است
 نيازهای درچهارچوب سياست های عمومی خوداين  کارخانه  را  دررابطه با
ازجمله .بازارهای جهانی،وباصطالح رقابت پذيرکردن آن، تجديد سازماندهی کند

الزامات چنين تجديد ساختاری، کاهش چشمگيرتعداد پرسنل رسمی وشاغل 
). هزارنفرازکارگران را اخراج نمايد2000به گفته کارگران دولت قصد دارد (است

عصرجديد يعنی به کارگران به عبارت ديگر،تبديل کردن کارگران به بردگان 
موقتی وباحقوق ناچيزوبدون پشتوانه هرگونه حمايت های اجتماعی، ورساندن آن 
به سطح سودرسانی مطلوب ومنطبق با استانداردهای مورد نظربخش خصوصی 

والبته طبيعی است (وجهانی و درنهايت واگذارکردن آن به ثمن بخس به بخش خصوصی
بورژوازی واليت مدار و سربفرمان ولی فقيه وازجمله که دراين ميان سهم شيرنصيب  

  ).نظامی گردد –تازه بدوران رسيده های حريصی چون بورژوازی بوروکراتيک 
  نبردنابرابر

همانطور که اشاره شد درورای  تعين های محلی وخود ويژگی ها خواست ها و 
ها مطالباتی  وجود دارند که گرفتن پاسخ مثبت وکمابيش پايدار برای آن

به عبارت ديگر . درگرومقابله  با سياست های کالن اقتصادی و سياسی رژيم است
درشرايط مشخص ما،يعنی درشرايط بحران ساختاری وعمومی موجود، مبارزات 
کارگران با شکل محلی ومبارزات موضعی عموما محتوای فرامحلی وسراسری 

ن گره خورده داشته و مطالبات مشخصش اشان بطورتنگاتنگی با مطالبات کال
درمورد نمونه بحران کارخانه نيشکر هفت تپه، اگردقت کنيم معلوم می شود .است

که در مبارزه کارگران  کارگران اين  سياست های کالنی هم چون مخالفت با 
که باماهيت (تعديل ساختاری نيرو،خصوصی سازی،درخواست حق تشکل مستقل

 با سياست های وارداتی رژيم ومخالفت) تماميت گرای واليت فقيه درتضاداست
نفس چنين . است که اساسا موجب چالش قرارگرفته اند...ونقش مافيای شکرو

درحقيقت حفظ  کارخانه ومقابله باتهديد شدن کارگران . چالشی اجتناب ناپذيراست
به بيکاری ومبارزه برای اصل حق حيات وشغل  خود بخود سياست های کالن 

درچنين شرايطی  . ن قراردارد به چالش می کشندرژيم را که که درتغايربا آ
درحالی که رژيم  باهمه نيروی خود برای دفاع ازسياست های کالن  صف آرائی 
می کند،شاهديم که کارگران درمبارزه اشان برای مقابله با اين سياست های کالن 

، چون )نبردسرنوشت؟(اساسا با اتکاء به نيروی محلی خود ناگزيروارد نبرد
درحقيقت وجود همين شکاف است که  به نبرد .ارگران شرکت واحد،شده اندنبرک

وهمين مسأله است که يک بارديگر اهميت . کارگران خصلت نابرابرمی دهد
وچگونگی  پرکردن اين شکاف را دربرابرهمه فعالين و مدافعان کارگری قرارمی 

ای دريافت بنابراين درکنارضرورت واجتناب ناپديری نبردهای موضعی بر..دهد
امتيازهای موردی جهت قابل تحمل کردن گذران زندگی که البته بنابه ماهيت رژيم 
ودامنه  بحران سخت هم  ناپايدار هستند،برای مقابله واقعی با بحران وعوامل 

واين يعنی گره زدن  نبردهای .زاينده آن بايد نبردهای سراسری سازمان داده شود
ن است که ازترکيب نبردهای موضعی با روش.  موضعی با نبردهای سراسری

بی شک .نبردهای کالن است که می توان به نبردبرابر دربرابررژيم دست يافت
ضرورت فراتررفتن ازنبردهای موضعی به نبردهای بزرگ به معنی کم اهميت 

نه فقط بدليل اهميت  امتيازات کوچکی . بودن نبردهای موضعی نيست ونبايد باشد
تحمل می کنند وگشايشگر فرصتی برای فراغت ازرنج کارطاقت که زندگی را قابل 

فرسا هستند، بلکه مهمترازآن به مثابه مدرسه ای برای آموختن وکسب تجربه 
بدون داشتن چنين دورنمائی بيم آن ميرودکه مبارزات .کارگران وبرای جلوتررفتن

همانطور که . موضعی به مرورزمان دچارفرسودگی وپراکندکی وافت شوند
بردهای سراسری نيزدرفقدان نبردهای موضعی و گسترش آن مبنای واقعی برای ن

  .تحقق نخواهند داشت
بی ترديد درشرايطی که آشکارا هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی درقامت 
کارشکن وعامل مخرب توليد وزندگی کارگران وجامعه عمل می کنند، تنها راه 

امااين هم واقعيتی است .گران استواقعی و ممکن کنترل کارخانه توسط خود کار
که درشرايطی که مبارزه کارگران هنوزسراسری نشده وتوازن نيرو بهم نخورده 
است،ودولتی باهمه قدرت خود به سرکوب وکارشکنی مشغول است،اعمال کنترل 
کارگری وتداوم آن دريک کاخانه منفرد،حتا اگردرکوتاه مدت هم امکان 

بنابراين برای تحقق شرايط مناسب برای . ی رسدپذيرباشد،دشواروناممکن بنظرم
اعمال کنترل کارگری برواحدهای بحرانی کارگرند ناچارند که برای پيشبرد 
مبارزات محلی وموضعی خود،به خصلت سراسری اين مبارزه توجه بيشتری 

دراين رابطه وبرای هموارکردن مسيرآن، کارگران وبويژه کارگران آگاهترو  . کنند
  :يشروان آن بايد دونکته اساسی توجه بيشتری مبذول دارندفعالين و پ

الف بيرون کشيدن و فراگيرکردن آن دسته از مطالباتی که خصلت سراسری داشته 
و به مثابه اشتراکات پايه ای همه کارگران وهمه مزدوحقوق بگيران محسوب می 

عی بيرون آنها  بايد ازميان سايه وروشن ها و تعينات مطالبات محلی و موض.شود
کشيده شده وبطورشفاف وفراگيربه مطالبات عمومی ومشخص کارگران تبديل 

چنين تالشی درحقيقت مقابله با يکی ازعوامل پايه ای زندانی شدن . شوند
اين مطالبات همانطورکه اشاره شدفی .مبارزات کارگران درمحل و کارخانه است

  .  آگاهی ها،قراردارندالواقع وجود دارند اما درالبالی تعينات محلی وخرده
تقويت هرچه بيشتر خطوط ارتباطی وهمبستگی سايراقشارطبقه و جنبش های -ب

بی گمان عرصه های بسيارگوناگونی .ارتباطی درحمايت ازاعتراضات يک ديگر
اين حلقه مفقوده دوم را پرکرده وخواهند کردکه خود فعالين درصحنه عمل 

الحيت يافتن و تکامل دادن به آن وجنبش کارگری و اجتماعی بهترازهرکسی ص
صدوربيانيه ها واعالميه های همبستگی ،شرکت درتظاهرات،ايجاد .رادارند

وتقويت شبکه های اطالع رسانی مستقل وسريع و سراسری وشبکه های ياری 
رسانی به کارگران درحال اعتصاب ودرحال مبارزه، تشکيل و تکامل گل گشت ها 

دربرگيرنده فعالين بخش های مختلف باشند بلکه وابتکارات مشابهی که نه فقط 
هم چنين درجهت گسترش دامنه آن به بدنه کارگری هم باشند، تالش برای شکل دادن 

 يک تجمعات و تشکل های سراسری دربرگيرنده فعالين و بدنه کارگری با هدف تقويت
  ...جبهه کارگری سراسری و

  شمنانشاخص دوستان ود:مبارزه عليه نئولييراليسم   
مبارزه کارگران کارخانه هفت تپه آشکاران نشان ميدهد که درکنه خود عليه 

اين . سياست های خصوصی سازی وسياست های کالن ئئوليبراليستی است
سياست عليرغم وجود برخی اختالفات درنحوه پيش بردآن، ازپشتيبانی همه 

حتا .ورداراستجناحها درحاکميت وساير نيروهای بورژوائی بيرون ازحاکميت،برخ
ومقررات آن به  رژيم "  بازار آزادجهانی"اين سياست که توسط ديکتاتوری  

های محلی  ديکته  می شود،ازپشتيبانی بيدريغ قدرت های  سرمايه داری 
بنابراين محک خوبی است برای آن که کارگران دريابند چه . نيزبرخوردارست

ه نظام سرمايه داری اکنون واقعيت آن است ک.کسانی دوستان ودشمنان اوهستند
بخش بسيارمهمی ازنيروی کار را زائدتلقی کرده  و آن را اضافه جمعيت نسبی 

شعارتأمين حق کاربرای همه که زمانی  به بورژوازی تحميل شده .می داند
بود،اکنون ديری است که با قانون افزايش بی مهار سود،درتقابل آشکار 

تش عظيم بيکاری که اميدی هم  به يافتن بنابراين انباشت ار. قرارگرفته است
بردگی مضاعف نيروی کار،افزايش (کاربرايشان وجود ندارد،افزايش کارموقت

مطلق  ساعات کارودريک کالم نه فقط تشديد استثمارنسبی بلکه تشديد 
به اين اعتبارمبارزه . استثمارمطلق ازمشخصات سرمايه داری نئولييرال است

شکاراعليه مولفه های اصلی سياست های کارگران مبارزه ای است آ
نئولييراليستی،يعنی عليه خصوصی سازی،عليه دولت حداقل وفاقد مسئوليت 
اجتماعی ودولتی تحت کنترل بازار،عليه واردات بی رويه به مثابه نخستين فرمان 
بازارباصطالح آزاد،مبارزه برای تأمين حق کارو افزايش دستمزد وکاهش ساعات 

همه وهمه درماهيت خود مبارزه ای است  .....اعات فراغت و کارو افزايش س
عليه سياست های نئولييراليستی حاکم بردولت جمهوری اسالمی بطوراخص 

 ********          .وعليه سياست های جهانی سرمايه داری  بطوراعم
نبردحماسی وبيادماندنی کارگران کارخانه نيشگرهفت تپه هم اکنون وارد پنجمين 

بی گمان اين نبرد ازجمله سلسه  نبردهای مهمی است که طبقه . د می شودروزخو
کارگرومزدوحقوق بگيرايران ايران درطی سال های اخيرازشرکت واحد تا 

باتمام نيروی خود ازاين نبردکه . کارگران سنندج وتامعلمين به عمل آورده اند
اعالم . يت کنيمنبردهمه ما،نبردهمه مدافعان آزادی وبرابری اجتماعی است،حما

حمايت کارگران دزفول وحضورآنان دراين مبارزه گام مهمی درابرازهمبستگی 
هم چنان که پيوستن کارخانه های . کارگری بويژه درمنطقه خوزستان است

ونيزکارخانه ...زيرمجموعه اين شرکت عظيم هم چون کاغذپارس،دستمال کاغذی،
 همه تشکل ها و فعالين و های ديگرنيشکردرديگرشهرهای اين استان،وحمايت

کارگران سايرنقاط ديگرايران ازاين مبارزه وتالش برای جلب کارمندان اين 
هم چنان که حمايت .مؤسسه به صفوف همبسته کارگران دارای اهميت زيادی است

جنبش دانشجوئی،بويژه نيروهای چپ و معلمان و زنان وجنبش ملت های تحت 
با تشکيل شبکه های .  اهميت زيادی استستم ملی  ازاين مبارزه نيز دارای

.. ياری،اعم ازمالی وسياسی و تدارکاتی برای پناه دادن به کارگران فراری و
  !بياری هم رزمان خود بشتابيم

بی شک مبارزه هم اکنون جاری کارگران هفت تپه وپيروزی درمطالبات اخص 
ظرازکم وکيف اشان بخودی خود  دارای اهميت زيادی است،امافراترازآن و صرفن

دست آوردهای کوتاه مدت آن، اين مبارزه تا همين جا به عنوان بخشی ازجنبش 
آنها برای اهدافی و عليه . طبقه کارگردارای نتايج و اهميت فرامنطقه ای است
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 رفسنجانی در بازی قدرت
 ارژنگ بامشاد

انتخابات مجلس خبرگان رهبری، عليرغم خواست و ميل طرفداران دولت، 
پس از شکست .  عروج مجدد  رفسنجانی در عرصه ی قدرت را رقم زد

او در رفسنجانی در انتخابات مجلس شورای اسالمی و هم چنين شکست 
انتخابات رياست جمهوری، محافظه کاران نو و راستگرا به رهبری  احمدی 

آغاز کردند که  نژاد و رهبر فکری اش مصباح يزدی، تالش گسترده ای
  قدرت رفسنجانی را هر چه بيشتر محدود کنند و او را از دايره ی اصلی

بر اين باور باند نطامی ـ امنيتی احمدی نژاد و اطرافيانش . قدرت کنار زنند
بودند که با طرد کامل اصالح طلبان از عرصه ی قدرت، چه در قوه اجراييه 
و چه در قوه مقننه، می توان و بايد دايره قدرت رفسنجانی و طيف ميانه 

برکناری فرزندان هاشمی از مقامات اجرايی . روهای حامی او را محدود کرد
 جديد، نشانه ای به در تهران درست يک هفته پس از شروع به کار دولت

هدف باند احمدی نژاد اين بود که در صورت شکست . قدر کافی آشکار بود
رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان، مقدمات عزل او از رياست مجمع 
تشخيص مصلحت نظام را فراهم آورند و به اين ترتيب آخرين سنگر موجود 

د که در انتخابات خبرگان، از اين رو بو. در دست ميانه روها را نيز فتح کنند
اما . سنگين ترين حمالت شخصی عليه خاندان رفسنجانی را آغاز کردند

رفسنجانی در مقابل اين اقدامات گسترده ی راستگرايان افراطی بيکار 
با سفرهای متعدد به قم، روحانيون و مراجع اصلی را به حمايت از . ننشست

سنجانی، يکی از تکيه گاه های اصالح طلبان نيز که در حذف رف. خود کشاند
اصلی خود در مواقع بحرانی را از دست می دادند، به يک باره به گرد او 

به اين ترتيب انتخابات خبرگان . حلقه زدند و به حمايت از او پرداختند
رهبری با پيروزی برزگ رفسنجانی و شکست مفتضحانه طرفداران مصباح ـ 

 .احمدی نژاد به پايان رسيد
 گرفتن نام رفسنجانی در صدر ليست منتخبين مجلس خبرگان و مرگ  با قرار

مشکينی  رهبر اين مجلس ، تالش برای قبضه رهبری خبرگان به عرصه ی 
اقدامات گسترده ای صورت . جديد تالش باند مصباح ـ احمدی نژاد تبديل شد

گرفت تا مانع از آن شوند که رفسنجانی بر کرسی رهبری مجلس خبرگان 
حتی يک  هيأت از .  کاندبداها ی مختلفی را در مقابل او علم کردند. ندتکيه ز

سوی محافظه کاران افراطی به نزد رفسنجانی رفتند تا او را از کانديداتوری 
اما تمام تالش ها   با شکست . برای رهبری مجلس خبرگان بر حذر دارند

ود در مواجه شد و رفسنجانی بر کرسی رهبری خبرگان تکيه زد و پست خ
  .رياست مجمع تشخيص مصلحت نطام را نيز مستحکم تر کرد

پيروزی رفسنجانی بر رقيب خود بيش از آنکه نتيجه قدرت و نفوذ شخصی 
اش در سلسله مراتب قدرت در جمهوری باشد، نتيجه اجماعی بود که حول 

تعرض همه جانبه باند مصباح ـ احمدی نژاد و اهرم های . او صورت گرفت
نيتی حامی شان، از يک طرف روحانيت و بويژه مراجع تراز اول نظامی ـ ام

را ترسانده است و از سوی ديگر اصالح طلبان را به بی وزنی سياسی دچار 
اين وضعيت باعث شده تا اين دو نيروی درونی رژيم ، برای . کرده است

مقابله با تعرض لجام گسيخته ی اين باند، به هاشمی رفسنجانی پناهنده 
 از تمامی امکانات و قدرت خود برای حمايت از او در مقابله با شوند و

بی جهت نيست که . قدرت طلبی بی مهار احمدی نژاد وحاميانش استفاده کنند
بسياری از اصالح طلبان امروز از اصالح طلب شدن رفسنجانی سخن می 

  .گويند و مدام از مثلث خاتمی ـ هاشمی ـ کروبی سخن به ميان می آورند
 گيری رفسنجانی از سوی ديگر با مخالفت رهبر رژيم نيز روبرو نشده قدرت
حتی بر عکس اينجا و آنجا نيز گفته شده  که رهبر رژيم برخی از .  است

طرفداران احمدی نژاد را از تعرضات شخصی به رفسنجانی بر حذر داشته 
اين امر نشان می دهد که حتی دستگاه رهبری رژيم نيز از پاره ای . است

هر چند به عنوان رهبر . قدامات احمدی نژاد و دارودسته او خرسند نيستا
نمی تواند از قوه اجراييه ی خود دفاع نکند آن هم در شرايطی که رژيم خود 

  .را برای مقابله با اعتراضات توده ای  و تعرضات خارجی آماده می سازد
ان  پيروزی رفسنجانی  بيش از آنکه نتيجه  پيشروی خط او و حامي

او در . رنگارنگش باشد بيانگر انزوای شديد احمدی نژاد و طرفدارانش است
اين چند سال آنچنان سياستی را در پيش گرفته است که حتی جريانات 
محافظه کار رژيم که خود را اصولگرايان می نامند نيز به تدريج از او دوری 

 پی فراکسيون تحوالت اخير  طيف اصولگرايان و انشعابات پی در. می گزينند
درست  در شرايطی که نگرانی . هايشان در مجلس، بيانگر اين وضعيت است

از اقدامات عوام فريبانه و گاه غير معمول احمدی نژاد در ميان  روحانيون و 
طيف هايی از حکومتيان افزايش می يابد، رفسنجانی به عنوان شخصيت 

رت وزنه و قطب نجات بخش وارد ميدان شده و توانسته خود را  به صو
امری .متعادلی  در مقابل اقدامات غير قابل پيش بينی احمدی نژاد معرفی کند

  .که مورد توجه محافل سياسی بين المللی نيز قرار گرفته است
اما رشد و گسترش حضور رفسنجانی در بازی قدرت، چگونه می تواند بيان 

 شرايط متفاوت، سياسی و عملی داشته باشد؟  نقش رفسنجانی را بايد در دو
يکی در شرايط سياسی حاضر و صف بندی های . مورد بررسی قرار داد

موجود و ديگری در شرايطی که خامنه ای ديگر نتواند چون گذشته در 
در واقع در شرايطی . مسائل سياسی  نفش بازی کند و يا در قيد حيات نباشد

 کشور که خامنه ای به هر علت نتواند چون گذشته در حوادث سياسی
تأثيرگذار باشد، هاشمی رفسنجانی نقش مرد قدرتمند رژيم را بازی خواهد 

اما در شرايط کنونی . کرد و در تحوالت سياسی بسيار تأثيرگذار خواهد بود
نيز با انتخاب او به رياست مجلس خبرگان و هم زمان رئيس مجمع تشخيص 

 در سمت و مصلحت نظام بودن، به او امکان گسترده ای در تأثيرگذاری
روشن است که اين تأثيرگذاری بيش از هر . سوی تحوالت کشور می دهد

حوادث سال های گذشته . چيز می تواند با سد نظرات خامنه ای روبرو شود
نشان داده است که مواضع او و خامنه ای در کشورداری در بسياری از 

تر موضوعی کم. زمينه ها در ضديت و يا حداقل در مقابل همديگر قرار دارند
را می توان يافت که مواضع اين دو شخصيت اصلی رژيم اسالمی در 

به همين دليل است که در سال های گذشته . همسوئی با هم قرار داشته باشد
، خامنه ای برای تحکيم هر چه بيشتر قدرت خود، با نيروهای گوناگون 

يما از خارج کردن صدا و س. برای زدن پر و بال رفسنجانی متحد شده است
دست محمد هاشمی، حذف پسران رفسنجانی از وزارت نفت و متروی 
تهران، بستن روزنامه دختر رفسنجانی،  پرونده سازی عليه کرباسچی و 
خلع او از شهرداری تهران ،فشار برای کنار گذاشتن مهاجرانی از وزارت 

ابات ارشاد و در اين اواخر بستن بازتاب به اتهام پخش اخبار مربوط به انتخ
هيئت رئيسه مجلس خبرگان را بايد نمونه هايی از قيچی کردن بالهای قدرت 

اما عليرغم تمامی اين تالش ها ، رفسنجانی توانسته است . رفسنجانی دانست
جايگاه خود در قسمت باالئی هرم قدرت را حفظ کند زيرا  وزن سياسی و 

ز آن است که نقش او در انقالب اسالمی و تحوالت بعدی آن ، سنگينتر ا
  .بتوان او را به کناری نهاد

اين تقابل سياسی ميان خامنه ای و رفسنجانی، امری است که گاه و بيگاه به 
او . شکل ويژه ای از سوی او  به عرصه ی مطبوعات نيز کشيده می شود

 41 و 40شماره " |فصل نامه حکومت اسالمی" در مصاحبه ی مفصلی با 
آنجا که به .شه ای از اين اختالفات  را علنی کرد ، گو1385تابستان و پائيز 

نقش مجلس  خبرگان در کنترل نهادهای تحت امر رهبر رژيم می پرداخت و 
توضيح داد که چگونه خامنه ای با تالش های هيئت رئيسه خبرگان برای 
فراخواندن نهادهای تحت امر خود برای پاسخ گوئی به پاره ای سئواالت 

 خبرگان واکنش نشان داده و مانع انجام وظايف کميسيون های اختصاصی
در همين مصاحبه هاشمی . نظارتی اين نهاد کليدی در نظام اسالمی شده است

رفسنجانی خطوط کلی درک خود از جايگاه مجلس خبرگان و نقش نظارتی 
آن بر اقدامات رهبر رژيم و نهادهای تحت امر او را به شکل روشنی بيان 

بر رياست اين نهاد تکيه زده است می تواند بيش از و اکنون که . می کند
امری که در سخنان . گذشته روی برجسته ترکردن نقش اين نهاد تاکيد کند

  .چند هفته ی اخير او نيز به شکل ويژه ای بيان شده است
رفسنجانی برای اين که بتواند باورهای سياسی خود را عملی سازد بايد  با 

اين امر در شرايطی که سياست .  درگير شودسد رهبری رژيم به گونه ای
های دستگاه رهبری و ائتالف های تاکتيکی او با سنت گرايان افراطی و حتی 
با باندهای ترور درونی رژيم، با شکست روبرو شده و کشور را در عرصه 
سياست خارجی نيز به لبه ی پرتگاه کشانده است، از امکان موفقيت 

همين وضعيت است که  باند . ردار استبيشتری نسبت به گذشته برخو
مصباح ـ احمدی نژاد  و افراطيون سنگر گرفته در شورای نگهبان را 

آنها در آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی، قصد  . خشمکين کرده است
دارند  اجازه ندهند ائتالف جديدی که در حال شکل گيری است و در آن نقش 

 می شود، در انتخابات آتی با موفقيت رفسنجانی روز به روز برجسته تر
  .روبرو شود

روند حوادث کنونی در کشور نشان می دهد که  در مقابل اقدامات بشدت 
نابخرادانه ی باند مصباح ـ احمدی نژاد و افراطيون همسو که کشور را به 
سوی پرتگاه می برند و برای مقابله با خطرات خارجی، سرکوب گسترده داخل 

نند، و در شرايطی که رهبر رژيم  اسير  دست نوشته های خود را تجويز می ک
در پروسه ی فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و جمع بندی آنها است،  يک 

ائتالفی از . ائتالف جديد حول هاشمی رفسنجانی در حال شکل گيری است
ليبرال ـ ميانه روهای وابسته به رفسنجانی؛ اصالح طلبان بی وزن مانده از 

و رانده از آنجا و بخشی از مراجع و روحانيون قدرتمند حوزه های اينجا 
چنين ائتالفی هم در زمينه ی . علميه و يا مستقر در استان ها و شهرستان ها

داخلی و هم در زمينه ی خارجی شيوه های متفاوتی از شيوه های افراطيون 
صی عوام فريب برای حفظ جمهوری اسالمی در مقابل تعرضات توده های عا

اما نبايد از ياد برد که رفسنجانی يعنی . مردم و تهديدات خارجی ارائه می دهد
عاليجناب سرخ پوش، هر چند تالش دارد چهره ی معتدل از خود و حکومت 

او در . اسالمی ارائه دهد، يکی از ستون های قدرت روحانيون بر ايران است
 تأثيرگذار داشته تمامی جنايت های نزديک به سه دهه حکومت اسالمی نقشی

چه در اعدام های دهه شصت، چه در حلق آويز کردن زندانيان سياسی  . است
، چه در سرکوب جنبش های ملی، چه در ترورهای جنايت کارانه 67تابستان 

فعالين سياسی در خارج کشور و هزاران اقدام جنايت کارانه ديگر جمهوری 
 رفسنجانی در مقابل اقدامات بنابراين شکل گيری ائتالف جديدی حول. اسالمی

خطرناک باند مصباح ـ احمدی نژاد نبايد باعث خوشبينی به رفسنجانی و 
  .ائتالف جديد شود

آنچه در ميان حکومتيان می گذرد ، طبعأ نمی تواند با بی اعتنائی جنبش مردمی 
اين تحوالت می تواند امکانات و شرايط متفاوتی را برای جنبش . روبرو شود
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اما برای مقابله با خطراتی که اقدامات جناح مسلط حکوت برای . جاد کندمردمی اي
کشور فراهم آورده است، بايد بيش از هر چيز روی قدرت تشکل و همبستگی 
مردمی و جنبش های اجتماعی توده ای تاکيد کرد و به سازماندهی و قدرت گيری آن 

 2007 اکتبر6ـ . 1386ماه مهر14 شنبه .                                 کمک کرد
 گزارش کاملی از تحصن امروز کارگران کشت و صنعت هفت تپه

 
 

 سالم دمکرات
کارگران نيشکر هفت تپه که دو ماه است حقوق ايشان پرداخت نشده، امروز 

 برای دومين روز پياپی کارگران از شوش به راهپيمايی پرداخته و 8/7/1386
اما هيچ يک از . در سه راهی شوش دست به تحصن زده و جاده را مسدود کردند
از همان دقايق . مسئوالن حاضر به مالقات و رسيدگی به شکايات ايشان نشدند

 در اول، نيروهای سرکوبگر حکومتی با حضور وسيعی، تحصن کنندگان را
محاصره داشتند، اما تا مدتی دست به هيچ حرکتی نزدند و حتا فرمانده ی ايشان 

شما حق داريد تجمع کنيد، ما می دانيم " در صحبتی با کارگران اعالم داشت که 
  !"که خواسته های شما صرفًا صنفی بوده و قصد اقدام های ضد امنيتی نداريد

هفت ماه است که : " برابری می گويديکی از کارگران متحصن در گفتگو با راديو 
هر بار به ما قول هايی داده اند که هيچ يک .  بار اعتصاب کرده ايم10ما حداقل 

اين بار تصميم گرفته ايم تا گرفتن نتيجه به اعتصاب و . اجرا نگشته است
-700در تحصن ديروز حدود : " او اعالم داشت که." اعتراض خود ادامه دهيم

 نفر 2000اما امروز تعداد متحصنين به بيش از . کرده بودند کارگر شرکت 800
 5500افزايش يافته و اگر مشکل ما حل نشود، مطمئنيم که اين شمار به باالی 

  ."نفر خواهد رسيد
خبرها حاکيست که دو نفر از مديران شرکت در جمع کارگران حاضر گشته اند که 

ران پرداخت شده و به ديگر يکی از ايشان قول داد تا فردا حقوق معوقه کارگ
خواسته های ايشان رسيدگی خواهد شد، اما سخنران دوم که معاون مدير عامل 
شرکت کشت و صنعت هفت تپه می باشد، به کارگران گفت که حقوق معوقه را تا 

کارگران که از اين تناقض گويی به خشم آمده . هفته ِی آينده خواهند پرداخت
و تصميم ." ولت بايد مشکالت ما را پاسخگو باشدد: بودند، اعالم داشتند که

  .گرفتند همچنان به تحصن خود ادامه دهند
مشکل ما را بايد فردی :" در گفتگو با راديو برابری، يکی از کارگران می گويد

اما او مشغول مسافرت به دور دنياست و کشورهای . مثل احمدی نژاد حل کند
او به بوليوی و ونزوئال کمک می . ده استديگر را آباد کرده و ما را فراموش کر

کند، در افغانستان و فلسطين و پاکستان خانه سازی می کند، اما به وضعيت 
. کارگران ايران در ذلت زندگی می کنند. کارگران ايران، کوچکترين توجهی ندارد

امروز صبحانه نتوانستم به . ما در مقابل خانواده ها و فرزندان خود شرمنده ايم
برای فرزند بزرگتر و دانشجوی خود نتوانستم کاری کنم و . کان خود بدهمکود

مهم نيست چه . ما ديگر چيزی نداريم که از دست بدهيم. زندگی اش را تامين کنم
  ."اتفاقی بيافتد، ما بايد حق خود را بگيريم

آيا شما دارای نمايندهايی هستيد که :"در پاسخ گزارشگر راديو برابری که پرسيد
" انند با رجوع به به مراکز تصميم گيری خواسته های شما را پيگيری کنند؟بتو

چيزی .  سال است که من دارم در اين شرکت کار می کنم20اآلن : " پاسخ داد
وجود دارد به نام شورای کارگران، که تنها واسطه ی بين مديران شرکت و گروه 

سال است که طرح  20. خودشان می باشد و کاری برای کارگران نکرده است
  ."طبقه بندی مشاغل که خواست همه ما بوده است هنوز صورت نپذيرفته است

اين کارگر همچنين يکی از اصلی ترين علل مشکالت کارگران را واردات بدون 
پسر فالن آخوند را می گويند : " حساب و کتاب شکر از خارج اعالم نمود و گفت

انبارهای خود نگهداری می کند و  سال مملکت را در 5که باندازه ی مصرف 
 تومان به ديگر سرمايه داران می 300شکر را به مبلغی نزديک به کيلويی 

خوب اين مسلم است که کسی نمی آيد از شرکت هفت تپه شکر را کيلويی . فروشد
  ." تومان بخرد600

اين تحصن برای ساعت ها ادامه داشت و عليرغم تهديدهای مکرر بخشداری 
در همين زمان نيرو های ضد . ران همچنان به انسداد جاده ادامه دادندمنطقه کارگ

شورش، که کارگران مدعی اند ايشان ايرانی نبوده و صورت و لهجه شان بيشتر 
به لبنانی و فلسطينی شباهت داشت تا اعراب ايرانی، وارد عمل گشته و با ضرب 

  .و شتم کارگران، ايشان را متفرق کردند
 تن از کارگران می 4شود که نيروهای اطالعات در پيگرد همچنين گفته می 

به اين کارگران گفته شده تا هر چه سريعتر خود را به اداره اطالعات . باشند
همچنين تعداد ديگری از کارگران هم در ليست وزارت اطالعات قرار . معرفی کنند

  .داشته که هنوز از اسامی ايشان اطالعاتی در دست نيست
اداره اطالعات چند تن نفوذی : " ران در گفتگو با راديو برابری گفتيکی از کارگ

را برای شناسايی گردانندگان اين اعتراض وارد تجمع کرده بود که از طرف 
همه می دانند که :" او می گويد." کارگران شناسايی شده و با ايشان برخورد شد

اما اداره . می کنداعتراض ما صرفا صنفی می باشد و هيچ هدف سياسی را دنبال ن
بهانه ای " اقدام ضد امنيتی"و " سياسی"اطالعات سعی دارد با برچسب زدن 
اما عليرغم برخورد سرکوبگرايانه ." برای سرکوب اعتراضات ما بتراشد

حکومتی و دسايس اطالعاتی کارگران معترض هفت تپه تصميم گرفته اند که فردا 
تا زمانيکه حق خود را نگرفته اند، از نيز به تحصن و اعتراض خود ادامه داده و 

  .اعتراض دست بر ندارند

کارگران اعتصابی شرکت کشت و صنعت هفت تپه اعالم داشته اند که فردا صبح 
 همراه با خانواده هايشان به چهار راه اصلی شوش دانيال خواهند رفت 8ساعت 

   2007 سپتامبر 30يكشنبه     . تا به اعتراضات خود ادامه دهند

……………………………………  
 

 
 !وقتی چه گوارا به بسيج تو دهنی ميزند 

  
  گزارش نشست مشترک بسيج و سپاه با فرزندان چه گوارا

  .1386 مهر 3 –دانشگاه تهران ،دانشکده ی فنی
 سومين روز از چهار روز برنامه يبسيج دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تهران با 

  " !چه مثل چمران" عنوان
ناريوی چند قسمتی دعوت از چهره های چپ شناخته شده ی دنيا به تهران و سپس س

اهدای چفيه به همراه ماچ و بوس و دست فشردن با بسيج و سپاه چندی است که 
اين بار فرزندان ارنستو چه گوارا به . .درجمهوری اسالمی ايران شکل گرفته است

  ).دختر او(و آليدا گوار )  ارنستوپسر(کاميلو گوار .دعوت بسيج به ايران آمده اند
به کار ساختن دو کلمه " چ"هم حرف . قرار است ايهام داشته باشد" چه مثل چمران" 
! است " چمران "  مثل -چه گوارا-"چه "می آيد و هم " چمران"و " چه گوارا"ی 

  .بگذريم از کارنامه ی کاری چمران و داستان های مربوط به آن
 روز پخش فيلم از آمريکای التين و کوبا و در سومين 4: ازکل سناريو عبارت است 

برادر دکتر (روز برنامه ی سخنرانی فرزندان چه گوارا و مهندس مهدی چمران 
  .حاج سعيد قاسمی (!) و مهندس )چمران

که حتی بر عکس آن هم .(و نه برعکس! مثل چمران باشد" چه گوار " قرار است 
  !)مضحک است

برنامه به دست می دهند سراسر پر است از مقاالتی که بدجوری کتابچه ا ی که اول 
سعی دارد نهضت اسالمی ايران ،نهضت مستضعفان ،حزب اهللا لبنان،راديکاليسم 

چريکی چه گوارا -اسالمی و همه و همه را همپايه و در راستای جريان کمونيستی
و چه مقاله .ی مذهبی عدالت طلب- به اصطالح -و حتی چه گوارا را تقليل دهد به. بداند

ها که سعی شده نقش مذهب و عرفان را در آمريکای التين و شخص چه گوارا کشف و 
  !سپس برجسته کند

ی ( درصد ظرفيت سالن را بسيجيها 60از قبل الاقل . شروع می شود3برنامه ساعت 
آماده باش اگر . (پر کرده اند دو نفر آنها در پشت سر من صحبت می کنند) دانشجو؟

  ) .گيری پيش اومد حالشون رو بگيريمدر
بسيجيها دورتادور سالن تصاوير بزرگ مبارزان مختلفی را در کنار رهبران 

 خمينی،سيد حسن نصراله،چه گوارا،رهبران -راديکاليست اسالمی در دست گرفته اند
  .......!حماس و 

  .سخنران اول مهندس حاج سعيد قاسمی است
  :ی اومجری بسيجی گاف می دهد در معرف

عراق،بوسنی هرزگوين را دارد -ايشان سابقه ی حضور در لبنان ،فلسطين،جنگ ايران"
  (!)و البته ناظر

حاال می شد اصال به اين شکل لو ندهند حضور خودشان را ! "اتفاقات امروز در عراق 
  .در عراق 

  ."ايشان يک چريک انقالبی و يک مبارز بين المللی هستند"
انات تاتری برای جلب نظر شنوندگان استفاده می کند از پوز حاج سعيد از تمامی امک

" را در " چه گوارا"حاج سعيد تالش می کند .... خند های بی جا و بغض و سکوت و 
زنده بود " ! چه"اگر امروز مرحوم " قابل احترام جلوه بدهد و " مقطع زمانی خودش 

  !"حتما در لبنان و در کنار حزب اهللا بود 
پرده بر ميدارد " چه گوارا"  اعتقادات مذهبی و ايمان به خدا و مسيح در حاج سعيد از

بی ربط به اين موضوع را از مقاالت چه می خواند " و در حالی که صفحاتی کامال. 
  !بغض می کند

او می گويد در جنگ ايران و عراق دو ابرقدرت شرق و غرب، هم کمونيسم منحط و هم 
انقالب " ايستادند چون" حضرت روح اله " ر مقابل امپراياليسم خونخوار آمريکا د
  !"حضرت روح اهللا انفجار نور بود

 زودتر به ايران - يعنی فرزندان چه گوارا-او می گويد اگر اين جنگ نبود حتما شما ها 
می دانم قلبتان برای آمدن به ايران می تپيده ،حاال ما در کنار هم هستيم تا ."می آمديد 

امروزه کمونيسم همانطور که حضرت روح " می گويد ". ا يکی کنيمتاکتيک ها يمان ر
اهللا پيش بينی کرد به زباله دان تاريخ پيوسته است و تنها راه نجات جهان، نهضت 

  ".عدالت جويانه ی دينی و توحيدی است
به " چه گوارا" حاج سعيد تمام تالش خود را برای لجن مال کردن ايده ها ی کونيستی 

شما پسر برومند مرحوم " رو ميکند و می گويد ) پسر چه(او حتا به کاميلوکار می برد 
چه هم از لحاظ ظاهری و قيافه شايسته هستيد واز آن مهمتر هم اکنون تجربه ی 
درخشان مسلمانان مبارز را پيش رو داريد پس از شما دعوت می کنم به صف ما 

  !"ی شويدبپيونديد و مانند پدرتان وارد صحنه ی مبارزه ی واقع
حاج سعيد بارها اشاره می کند نه مردم کوبا نه فيدل و نه چه گوارا هيچ کدام 

او از تنفر .سوسياليست و کمونيست نبوده اند و اين را بارها فيدل اذعان کرده است
فيدل و چه گوارا و مردم کوبا از شوروی سوسياليستی به خاطر همه ی عملکرد هايش 

خطاب ! و برادر کاميلو ! بجا فرزندان چه را خواهر آليدا حاج سعيد جا. صحبت می کند 
  .می کند
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او در پايان بسيار راضی از سناريويی که نوشته و قرائت کرده از صحنه پائين می آيد 
  .و در رديف اول می نشيند

مهدی چمران دو دوره است که .بعد از حاج سعيد،مهندس مهدی چمران صحبت ميکند
در دور اول احمدی نژاد با کمک فشارهای همو به . سترئيس شورای شهر تهران ا

شهرداری تهران گماشته شد و همين مهدی چمران و حمايت های بی دريغ اش از 
احمدی نژاد در مقام شهردار تهران و بعد ها تا نامزدی رياست جمهوری و سپس 

نژاد رياست جمهوری احمدی نژاد ادامه يافت تا اينکه پس از به قدرت رسيدن احمدی 
مهدی چمران رفيق گرمابه و گلستان احمدی نژاد . هميشه در کنار او حضور داشت 

و در مورد " دکتر مصطفی چمران" حاال مهندس مهدی چمران از برادرش .است
  .شخصيت و زندگی او صحبت ميکند

از نبوغ او در علم فيزيک و مبارزات او و اينکه می توانست در آمريکا بماند و تدريس 
او لبنان را پايگاهی کرد برای مبارزه با رژيم شاه و . لی مبارزه را انتخاب کرد کند و

  .مبارزه با اسرائيل 
مهدی از دست نوشته های مصطفی چمران می خواند و آنقدر حرف می زند که بسيج 
دانشجوئی سه بار با گذاشتن برگه جلوی او اخطار می دهد که وقتش تمام شده 

  .ای به چه گوارا نمی کندمهدی چمران اشاره .است
همه منتظرند که آنها در مقابل مواضع .ميرسد" چه گوارا" سپس نوبت به فرزندان 

  .شيطانی و سراسر تحريف آميز حاج سعيد و ديگران چگونه موضع گيری می کنند
  .صحبت می کند) آليدا گوارا(از فرزندان چه گوارا ،دخترش 

آنجا که برنامه با قران .مام حضرات می ريزداولين جمله ی آليدا آب پاکی روی دست ت
با نام خدا و " حضرت امام" آغاز ميشود و از مجری و حاج سعيد و هر نقل قول از 

آيات و احاديث به زبان عربی است،و هر صحبتی و آوردن نام خمينی با صلوات همراه 
  .می گردد و از قران و اسالم و حتی مذهبی بودن چه گوارا صحبت می شود

  !"به نام مردم کوبا سالم"      :ليدا اينگونه آغاز می کندآ
تمام نقشه های حاج سعيد و بسيج و سپاه و جمهوری "ما ملتی سوسياليست هستيم"

آليدا در طول صحبت .اسالمی برای بهره برداری از اين برنامه نقش بر آب می شود
اعتراض و عصبانيت های حاج سعيد وقتی که مترجم برای او ترجمه می کرد به حالت 

اکنون با همين دو جمله ی اول آليدا حاج سعيد و .و نفی ،سرش را تکان می داد 
ما ممکن است اهداف مشترکی با هم بيابيم " آليدا می گويد.ديگران سر به زير انداختند

ملت کوبا با انديشه های " او می گويد "،اگر چه تفاوت فرهنگی داشته باشيم
يک ميليون کوبائی در آنجا . ما در کنار مردم آنگوال جنگيديم .دهسوسياليستی آبديده ش

مردم کوبا همواره از کمک های شوروی قدردانی می کنند و اين " او می گويد"جنگيدند
  ."مساله ای که در مورد اختالف گفته ميشود هيچ گاه به اين شکل وجود نداشته است

لطفا هميشه سعی کنيد "  گويد آليدا سرش را به طرف حاج سعيد بر می گرداند می
اشاره ی او به ". انديشه های چه را از روی کتاب های اصلی پيدا کنيد و مطالعه کنيد

کتابی است که حاج سعيد از روی آن روخوانی کرد و از آن کشف کرده که چه گوارا 
که اگر واقعا آن مطالبی " آليدا می گويد . مذهبی بوده و به خدا و مسيح اعتقاد داشته

شما خوانديد از کتابی به قلم پدرم ارنستو چه گوارا است پس مطمئنا ترجمه ی آن 
  !"اشتباه است
  !"او هيچ گاه با خدا مالقات نکرد!پدر من هرگز از خدا صحبت نکرد"   :آليدا می گويد

تعدادی از دانشجويان با گفتن اين جمله توسط آليدا کف می زدند بسيجی ها سر بر می 
  . اين تعداد را شناسايی کنند احتمال ايجاد تشنج در جلسه می رودگردانند که

  .حاال سکوت برقرار شده 
  !نفس ها در سينه حبس شده است

  .حاج سعيد ديگر کامل خم شده روی زانوهايش و سرش کامال پائين است
 که قرار نبود -مهدی چمران که حيثيت سياسی اش برای شرکت در اينچنين جلسه ای 

 زير سئوال رفته است آماده است تا در لحظه ای مناسب از -ها کشيده شود به اينجا 
پشت ميز مشترکی که روی صحنه قرار دارد و با فرزندان چه گوارا پشت آن نشسته 

  .عصبی شده است. اند، برخيزد
   :آليدا اضافه می کند

 داشت پدر من می دانست حقيقت مطلقی در کار نيست، کدام حقيقت مطلق؟ او اطمينان"
  "ذهن انسان بر اساس تجربه می تواند ظرفيت آموختن بی نهايت داشته باشد

وقتی که يک شب با يک " . از سفرهايش در جوانی. سپس از زندگی چه گوارا می گويد
زوج سرخ پوست کمونيست گفتگو می کند آنجاست که می فهمد او نيز يک کمونيست 

  ."پس پدر من مطمئنا کمونيست بود.است
با فيدل می گويد و از اينکه آنجا چه گوارا زندانی می شود " چه"کزيک و آشنايی از م

 می دانيد چرا پدر من آزاد نشد؟". و هنگامی که همه آزاد می شوند به جز چه گوارا
من به شما " .پاسخی از کسی برنميخيزد.سکوت کامل برقرار ميشود " ميدانيد چرا ؟
بود من کمونيست هستم و فيدل آنقدر آنجا ماند تا چون او صراحتًا گفته : ميگويم چرا

  "چه گوارا آزاد شود و از آنجا ارتباط عميق آنها شکل گرفت
 لنينيست بود و چه گوارا هم -در آنجا در مکزيک فيدل کاسترو بی شک يک مارکسيست

شما از کدام خدا و پيغمبر حرف می زنيد؟ چه ". مارکسيست لنينيسم را پذيرفته بود
  !"فقط يک پيامبر را مالقات کرد و قبول داشت و آن هم فيدل بودگوارا 

در اينجای سخنان آليدا مطمئنم که تمام برنامه های بعدی اين جلسه از جمله پرسش و 
چون سخنان آليدا صريح، قاطع و خدشه ناپذير بود و تمام خيمه . پاسخ او لغو شدند

  . زدشب بازی بسيج و سپاه را به درست و به سختی برهم
  :آليدا می گفت

دوست دارم رودررو با زنان ايران حرف بزنم ميخواهم مستقيما با آنان سخن بگويم  "
ارزشهای چه گوارا بدون " او می گفت "و از اعتقادات آنها و حرفهايشان بشنوم 

  "تحريف و مصادره به مطلوب می تواند جهانی باشد، همانطور که هست 
چرا که در اين همه مدت شاهد ماچ و بوسه های . يکندسخنان آليدا خيالم را راحت م

 حقا که. با رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی بوده ايم... چاوز، مورالس، اورتگا و
و از فرزندان چه گوارا هم درست همين انتظار می " چه گوارا چيز ديگری است" 
و و برادرش اهدا شد بعد از سخنان آليدا دو کتابچه راهنمای توريستی ايران به ا. رفت

بسيجی . و بی درنگ آنها را از روی صحنه به پايين آوردند و از در کناری خارج کردند
ها اجازه ندادند کسی دنبال آنها برود و فرزندان چه همراه سفير کوبا و هيات همراه به 

  .سرعت به بيرون از دانشگاه برده شدند
 چه بايد بکند و سانسور خبری بخش حاال من مانده ام بسيج با آبروريزی پيش آمده

های اصلی حرفهای آليدا چه فيلم تازه ای از اين نشست را به وجدان عمومی جامعه و 
  جهانيان ارائه خواهد کرد؟

اين چه قدرتی است در چه گوارا که فرزندان او از پس نزديک به : اما از خود ميپرسم 
ل از عشق به خلق و جسور و  دهه ، اينچنين بارور از دانش راستين و ماالما4

  مسامحه ناپذير ميکند؟
  !درود بر کاميلو گوارا ! درود بر آليدا گوارا 
  !زنده باد ارنستو چه گوارا! برقرار باد کمونيسم

   2007 سپتامبر 26چهار شنبه   -  گزارش اختصاصی آوای دانشگاه، کاوه

.............................................  
 دوزرهای اسرائيلی ورقابت بول

  جرثقيل های رژيم اسالمی در آدمکشی

  :                           تصوير فرانس پرس 
 

 
 .بانش بيرون زده است    بخشی از شقيقه کودک، له شده و از ز

 
آنها که به بهانه مبارزه با رژيم اسالمی خود را در کنار دولت اسرائيل و 

جنايات عظيم آن قرار ميدهند، فقط نشان ميدهند چه استعدادی در تاييد 
بدانند، ونشان ميدهند که مبارزه , خودی,جنايات حکومتی دارند که آن را

  .ز آنهاستبرای دمکراسي، چقدر نيازمند دوری ا
  ... ميليونی غزه کودک هستند1.5نيمی از جمعيت *

 .است, بچه کشی,به عبارت ديگر تحريم در نفس خود 
سربازان اسرائيلی در نوار غزه با بولدوزر از روی يک نوجوان . روشنگری

در تصويری که .  ساله فلسطينی عبور کرده و او را به قتل رساندند16
وبی مشخص است که بخشی از شقيقه کودک فرانس پرس مخابره کرد به خ

 Mahmudجوان مقتول . له شده و زبانش از دهان بيرون زده است
Kayed سپتامبر و هنگامی صورت 20 نام داشت و جنايت روز پنج شنبه 

گرفت که نوجوانان در اعتراض به حمله مجدد اسرائيل به غزه و ورود 
نها اسلحه ای که دارند تانک های آن به شهر اعتراض کرده وبا پرتاب ت

 .  نمايش ميگذاشتنديعنی سنگ، مخالفت و مقاومت خود را به
بولدزورهای ارتش اسرائيل با جرثقيل های حاکمان اسالمی ايران به رقابت 

هردو رژيم اين ماشين های مکانيکی را که برای آسايش . برخاسته اند
ه اند، در انسان و کاهش زحمت او هنگام ساختن و بازساختن درست شد

يکی آدم ها را . خدمت گرفتن جان انسان ها و ويرانگری به کار می گيرند
در . روی آن به دار می کشد وديگری آدم ها را زير چرخ های آن له ميکند

حقيقت خانواده راشل کوري، دختر صلح دوست و قهرمان آمريکايی که 
زر خود کشتند، سربازان اسرائيلی در همين منطقه او را زير چرخ های بولدو

دهد به از شرکت کاترپيالر که اين ماشين ها را در اختيار اسرائيل قرار مي
  . دادگاه شکايت کرده اند

دولت اسرائيل فقط در استفاده غيرانسانی از ماشين های ساختمانی نيست که 
حوزه های مشترک بين دو . با رژيم اسالمی حاکم بر ايران رقابت می کند

و مدعی اجرای احکام کتاب های خدا، فراوان , رقه ایف,و , مکتبی,رژيم
کودکان و نوجوانان است که به جرات , اعدام,يکی از اين حوزه ها، . است

ميتوان گفت اسرائيل در اين رابطه گوی سبقت را از رقيب منطقه ای خود 
   .ربوده است

وقتی از قتل کودکان فلسطينی سخن ميگوييم قبل از هرچيز بايد به خاطر 
يعنی حتی .  ميليونی غزه کودک هستند1.5داشته باشيم، نيمی از جمعيت 

اگر همه بچه کشی های ارتش اسرائيل را کنار بگذاريم و به همان مساله 
تحريم اکتفا کنيم که علنا با رای مردم فلسطين به حماس ارتباط داده شده، 

  هزار کودک را که به سن رای دان نرسيده اند، فقط در800نزديک 
به . نوارغزه به خاطر آرای والدين شان گرسنگی داده و زجر کش ميکنند

البته نوار غربی هم . است, بچه کشی,عبارت ديگر تحريم در نفس خود 
  .  زير سايه قرار گرفته استجنايت در غزه, برکت,هست که فعال به 

  
البته قتل کودکان فلسطينی به همين روش تدريجی محدود نيست عالوه بر 

يم و بولدوزر از سالح گرم هم مداوم استفاده ميشود، حتی وقتی که تحر
   .کودکان سنگ پرانی هم نکرده باشند

از جمله اين ] عکس صفحه اول[سارا و دو پسر عمويش يحيی و محمود 
 اوت يعنی درست در آستانه بازگشايی مدارس در 29کودکان بودند که در 

مقامات اسرائيلی . شدند,  معدوم ,دوم سپتامبر به دست سربازان اسرائيلی 
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را شناسايی و , محل موشک پرانی,به رسانه ها گفتند ارتش اسرائيل يک 
 .  ديگر را دستگير کرده است,ميليتانت , 13و , معدوم,را , ميليتانت,سه 

اما مرکز حقوق بشر المزن عالوه بر نام و سن کشته شده ها، اعالم کرد 
 تعدادی کشاورز و چند کارگر يک کارخانه دستگير شده ها نيز غيرنظامی و

. بودند که اسرائيلی ها تحت پوشش آتش شديد سالح هايشان وارد آن شدند
 .  ساله، بودند11 در واقع تعدادی از دستگير شده ها هم کودک، حتی

ياسمين مور گزارشگر مستقل آمريکايی فلسطينی تبار يک هفته بعد از 
گزارشی در سايت انتفاضه الکترونيک , عدومسه ميليتانت م,واقعه، در مورد 

سارا قرار بود کالس چهارم دبستان را شروع کند و با شوق و . منتشر کرد
مادرش به زحمت موفق . ذوق منتظر بازگشايی مدارس در دوم سپتامبر بود

. شده بلوز و شلوار جين آبی را که يونيفرم دانش آموزان است، تهيه کند
مردم به خاطر , تنبيه دسته جمعی,و , جامعه جهانی ,زيرا پدر به علت تحريم

اما مادر به هرجان کندنی بود در لحظات . ، حقوق دريافت نمی کند,رای غلط,
 ساله سارا هم 12 و 10دو پسرعموی . آخر يونيفرم را تهيه کرده بود

اما دو روز مانده به . همينطور با شوق منتظر بازگشايی مدرسه بودند
 وقتی سه کودک بزهای شان را نزديک خانه چرا ميدادند و بازگشايی مدارس

, معدوم,با آنها بازی ميکردند، سربازان اسرائيلی با شليک راکت آنها را 
  .ميکنند

وقتی پيکر به خون کشيده شده سه کودک دروغ ارتش اسرائيل در رابطه با 
ی ميليتانيت بودن قربانيان را افشا ميکند، ارتش اسرائيل به بی بی س

در آخرين ثانيه معلوم شد آنها بچه ها هستند، ولی برای توقف ,:ميگويد
  ,.عمليات دير شده بود

ارتش اسرائيل گفته بود محل مزبور به اين علت . ولی اين هم دروغ بود
هدف حمله تانک ها و شليک راکت قرار گرفت که مامورين چند مرکز پرتاب 

اما به گفته . ف گرفته بودندموشک قسام را در آنجا شناسايی کرده و هد
خانواده کودکان، ماه بود که از اين محل حتی يک موشک هم پرتاب نشده 

تازه تانک ها آنقدر نزديک بودند . بود و اسرائيلی ها اين را خوب ميدانستند
بعالوه بالون های . که سربازان سوار بر آن ميتوانستند بخوبی بچه ها ببينند

يشه بر فراز محل در پرواز است و سربازان را از سفيد شناسايی اسرائيل هم
   .مشخصات هرجنبده ای مطلع ميکند

اين بچه ها گناهی . آنها فقط قصد دارند خون مارا بريزند: مادر يحيی گفت
آنها تانک ندارند، آنها راکت ندارند، آنها فقط داشتند با . مرتکب نشده بودند
  .بزها بازی ميکردند

که ميداند هدف اسرائيل ريختن خون کودکان فلسطينی فقط مادر يحيی نيست 
  .است

 حاال ديگر فقط خواجه حافظ شيراز نميداند هدف از قبل تعيين شده ی انواع 
حمالت ارتش اسرائيل، شهروندان غيرنظامی است و اسرائيل اين سياست 

 ساله را تعقيب ميکند که از طريق قتل و آزار روزمره فلسطينی 60قديمی و 
زمين هايی را که اکنون کامال تحت اشغال درآورده، برای فلسطينی ها ها سر

از اين روست که اينهمه کودک در ميان قربانيان . غيرقابل سکونت هموار کند
اسرائيل زياد است، بطوريکه شهرت ارتش بچه کش را برای ارتش اسرائيل 

  . به ارمغان آورده است
 : استدالل تروريستی برای بچه کشی

گزارش سازمان های حقوق بشر، محلی که کودکان در آن به قتل بنا بر
رسيدند در جنوب بيت هانون در شمالی ترين نقطه غزه قرار دارد که تنها دو 
کيلومتر از مرز اسرائيل فاصله دارد و بطور شبانه روزی و کامل تحت 

به نوشته ياسمين مور اسرائيل اين منطقه را . کنترل سربازان اسرائيل است
خم زده، خانه ها و ساختمان ها را ويران کرده و درختان ليمو را از جا ش

ياسمين مور خانه کودکان !]. بازهم هنر بولدوزرهای کاترپيالر[ کنده است
ويرانه ای که اخيرا آب اشاميدنی و برق را هم به : رانيز توصيف کرده است

ل به سطح زندگی مردم در اين ناحيه، زير سايه اشغا. روی آن بسته اند
بدوی سقوط کرده، کشت وزرع که اسرائيل راه تجارت را بر آن بسته است، 
در دور و برخانه ها بيشتر به منظور تامين سبزی و ميوه خود خانواده 

اما تحريم و قطع آب و سوخت آن را هم تعطيل کرده و اکنون . کاشته ميشد
هندگی سازمان بيشتر خانواده ها به اندک جيره ی بخش فلسطينی نهاد پنا

به عنوان وسيله رفت و آمد هم چيزی به جز .  وابسته اندUNRWAملل 
  .  استچارپا نمانده

حاال مدتی است که اسرائيل پرتاب موشک های دست ساز قسام يا وجود 
صرفنظر . حماس را به بهانه کشتار و آزار و حمله نظامی تبديل کرده است

تغييری نکرده و قبل از ساختن قسام از اينکه بی يا با قسام اين سياست ها 
توسط برخی گروه های اسالم گرا ويا شکل گيری حماس هم اين قصه 
دردناک به همين صورت ادامه داشت، اما کشتار و آزار کليه آحاد يک ملت 
به بهانه پرتاب راکت های دست سازی که اغلب آنها در همان حول و حوش 

ودی صورت ميگيرد، حتی مرز سقوط ميکند و توسط عده بسيار معد
 شهروند بی گناه به 3000مضحک تر از دليل بن الدن برای قتل بيش از 

 . دازه جنايتکارانه استبهانه سياست های دولت آمريکا و مسلما به همان ان
ترجيح ميدهند همين نوع , خودی ,باوجود اين اسرائيل و رسانه های 

 همه اخبار مربوط به را به صورت ترجيع بند در, استدالل تروريستی,
آنها نه فقط پرتاب کنندگان موشک قسام را . جنايات اسرائيل تکرار کنند

طوری در کنار يکی از بزرگ ترين و مجهزترين و قوی ترين ارتش های 
جهان قرار ميدهند که گويی از هماوردی دو ارتش همطراز صحبت ميکنند، 

  .ند توضيح دهندبلکه خود را از بن الدن هم کمتر نيازمند می بين

 رابطه آزار و شکنجه و قتل و گرسنگی دادن تمام يک ملت و بچه کشی و 
بيمار کشی با اقدامات يک گروه که به ادعای خود خط مشی مسلحانه را 
برگزيده چيست و مضمونا بين اين سياست و تروريسم القاعده چه تفاوتی 

 . نايات اسرائيلوجود دارد، به جز البته مقياس بزرگ تر و دير پا تر ج
مساله اين است که نه فقط فلسطينی ها بلکه خود اسرائيل هم با مشکلی 

نقش خود را , تمايز خونی,مگر زمانی که . روبريند که الينحل به نظر ميرسد
   .در اين مناقشه از دست بدهد

در واقع اگر به لحاظ ماهوی يک تفاوت جدی بين رژيم اسالمی ايران و 
يل وجود داشته باشد اين است که در مورد اولی اگر تمام دولت نژادی اسرائ

مردم ايران به اسالم گرايان بی عقل و عقب مانده ای تبديل شوند که گوسفند 
وار دنبال يک مال بيفتند و اورا به عنوان چوپان خود قبول داشته باشند، 

به , خودی,حاکمان اسالمی راضی خواهند بود واين گونه مردم مجنونی را 
زيرا . اما مشکل اسرائيل با اين هم حل نمی شود. ساب خواهند آوردح

  :اسرائيل
 فلسطينی ها را به شهروندی نمی پذيرد، چون بايد خون يهودی از اوال

, درونی,جاری باشد، تا به عضو , بيرونی,طريق مادر و پدر در رگ يک 
   .تبديل شود

ز درون اسرائيل به بيرون خط  ا-کند, جابه جا, بايد فلسطينی ها را دايما ثانيا
سبز و حاال بيرون ديوار آپارتايد، از يک گوشه سرزمين فلسطين به گوشه 

  ...  ديگرديگر، از سرزمين های فلسطين به کشورهای
ابايد تدابيری بينديشد که در هيچ گوشه ای از سرزمين های فلسطينی در ثالث

  .د نيايداطراف اسرائيل، امکان شکل گيری دولت فلسطينی بوجو
همه اينها به خاطر اينکه اوال در يک محدوده ای خون يهودی در اکثريت 
بماند، ثانيا در اطراف آن محدوده سرزمين هايی غيرقابل سکونت به عنوان 
حاشيه امن شکل بگيرد، ثالثا بيرون تر از آن حاشيه هم قدرت نظامی دولتی 

سازی های جديدو همه اينها مستلزم بحران .با خون يهودی مسلط باشد
بسياری دولت اسرائيل را با . لشکرکشی ها و سرکوب ها و کشتارها ست
  . دولت آپارتايد در آفريقای جنوبی همسان ميدانند

اما مشکل دولت نژادی در اسرائيل بدتر از دولت نژادی آفريقای جنوبی است 
و به همين جهت جنايات و سرکوب های آن به شهادت خود سياستمداران 

   .نی آفريقای جنوبی از آن کشور هم بدتر استکنو
 :پرداخت بدهی با بدهی های قبلی 

مثل . است,چند اليه ای ,واقعيت اين است که جنايات اسرائيل در فلسطين 
شهر پمپئی که چند بار دچار زلزله و آتشفشان شد و در خاک برداری از اليه 

شف شد، جنايات های سطحي، تازه ويرانی های برجای مانده از حوادث ک
هردوره اسرائيل را کنار بزنيم، تازه آثار ويرانی دوران پيش از آن نمايان 

  .ميشود
حاال بيش از هرچيز صحبت از محاصره غزه ميرود، گويا نوار غربی رها 

اما غزه و ساحل غربی دو بخش يک سرزمين و مردم آن به هم . شده است
بسته شده است، بخشی از مردم راه عبور ومرور بستگان برهم . وابسته اند

محسوب شده و بر اساس گزارشات مکرر، تجسس , غيرخودی,ساحل غربی 
بنا . و خانه گردي، دستگيری و آزار درساحل غربی هم افزايش يافته است

برگزارش همين هفته سازمان ملل، تعداد موانع عبور و مرور در ساحل 
ست واين عليرغم آنکه  درصد افزايش يافته ا50غربی در دو ساله اخير 

دايم وعده اولمرت هنگام عکس برداری از مراسم ماچ و بوسه با عباس 
 . کاهش آنها را ميدهد

حاال فرض کنيم به دستور کوراتت محاصره اقتصادی غزه و کل فلسطين 
 سال اشغال بعد از 40برداشته شود، تازه با سرزمين هايی روبروئيم که طی 

و در ! لف اشغال و بعد دوباره اشغال ميشوند و با شيوه های مخت67سال 
هرروند جديد اشغال، بخشی از خاک و آب و زمين قابل کشت به سرقت 
ميرود، بخشی ازمردم جابه جا ميشوند، خاک را به تکه های جدا از هم 
تقسيم کرده اند، برخی کارخانه ها و تعداد زيادی درخت زيتون و ليمو را از 

ر و مرور و ايستگاه های بازرسی را ايجاد کرده اند، جا کنده اند، موانع عبو
   .و زخم های عميق حاصل از کشتار و شکنجه و سرکوب برجای گذارده اند

  سال ديگر20باز هم کند و کاو زير آوار اين اليه از سرکوب، 
ويرانگري،کشتار، تبعيد دسته جمعی را به نمايش ميگذارد و در نتيجه مساله 

در مجموع اينجا سرزمينی است که چندباره و هربار از نو ... بزرگی آوارگان
و هربار به شيوه ای وحشيانه تراز گذشته اشغال ميشود و مردمش دوباره و 

بايد توجه کرد بخش اعظم ساکنان غزه، پناهندگان . دوباره پناهنده ميشوند
بعالوه اين . مجددا پناهنده شده هستند که در پناهگاه ها زندگی ميکنند

ست در مورد آوارگان فلسطينی در خارج سرزمين های آن نيز اعمال سيا
ميشود و فلسطينی ها چه ساکن اسرائيل باشند، چه ساکن لبنان يا اردن با 

 . حمالت مستقيم و غير مستقيم اسرائيل دوباره و دوباره از نو پناهنده شده اند
قع به اين در وا, ايجاد واقعيت روی زمين,تاکتيک معروف اسرائيل، يعنی 

معناست که بر عمق جنايت آنقدر می افزايد که هر درخواست دمکراتيک، 
تنها ميتواند سطح جنايات آن را خراش دهد و عمق آن را دست نخورده 

به عبارت ديگر هر گونه دمکراتی در مقابل اسراييل و جنايت های . بگذارد
ت بزرگ تر سابق در برابر هر مطالبه از مطالبا.,کم بياورد,آن بايد هميشه 

صرفنظر کند و تازه اسرائيل حاضر به پرداخت بدهی جديد از محل بدهی 
های سابق هم نيست و دوباره ادامه ميدهد تا بدهی جديد بار بياورد و حاال 

به اين . بايد سعی کنيد بدهی جديد را از بدهی قديم کم کنيد و به همين ترتيب
ود که تصور ميکنند حساب از ترتيب جنايت بر جنايت آنقدر انباشت ميش
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 که نمی 67دست همه در رفته است و جرج بوش به راحتی ميگويد به مرز 
شود برگشت، آوارگان که نميتوانند برگردند، شهرک های اشغالی را که 

تازه وقتی که عباس را هم ... نميتوان برچيد، ديوار که بايد برجای بماند
 را بپذيرد و او هم بپذيرد، فقط ساده آوردند و به او دستور دادند همه اينها

مساله حل ,لوحان يا شارالتان ها باور ميکنند يا ادعا ميکنند باور کرده اند 
اين قصه با جدايی خون آغاز شده و با جدايی خون ادامه خواهد , ميشود
  .يافت

با وجود اين در ميان سياست ورزان و قلمزنان ايرانی کسانی هستند که به 
زه با رژيم اسالمی خود را در کنار دولت اسرائيل و جنايات عظيم بهانه مبار

آنها فقط نشان ميدهند چه استعدادی در تاييد جنايات . آن قرار ميدهند
بدانند، و نشان ميدهند که مبارزه برای , خودی,حکومتی دارند که آن را

در حقيقت بايد خوشحال بود که . دمکراسي، چقدر نيازمند دوری از آنهاست
 . يش از آنکه دير بشود رو ميکنندآنها دست خود را پ

اما در عين حال متاسفانه آنها با اين کار خود بهترين خدمت را به رژيم 
زيرا تشابه دو رژيم را که درخصلت اشغالگری آن ها . اسالمی ايران ميکنند

و مخالفت با عرف، حقوق و حاکميت اکثريت قاطع ملت تحت اشغال است، از 
بعالوه به اندازه توان خود، مخالفان رژيم را . افکن برميدارندزير نور

نيروهايی ضد دمکرات، و مخالفت با رژيم را موافقت با اشغال و جنايت و 
  .سرکوب از نوع ديگری جلوه ميدهند

 :رژيم اسالمی ايران در خدمت دولت نژاد پرست اسرائيل 
 بين المللي، برخالف تاکتيک تبليغاتی اسرائيل برای خنثی کردن اعتراضات

تصور عموم، فقط مظلوم نمايی و تبليغات دروغين برای مخفی کردن جنايات 
نيست، يک بازوی ديگر آن بی اعتنايی کامل و به شدت توهين آميز و 
متکبرانه نسبت به کليه مقامات، نهاد ها و قوانين بين المللی و به مسخره 

شتاين که خود يک فعال يک نمونه روشن را جنيفرلوين. گرفتن آنهاست
يهودی آمريکايي، عليه مظالم اسرائيل در فلسطين است، در سخنرانی اخير 

او به *. خود در کنفرانس سازمان ملل در باره فلسطين يادآوری کرد
 اشاره کرد که بر 1976 ژانويه 26شورای امنيت در ) S11940(قطعنامه

ی بر پايان دادن به  سازمان ملل مبن242اساس آن مفاد اساسی قطع نامه 
قطعنامه به شيوه معمول توسط آمريکا .  مورد تاکيد قرار گرفت67اشغال 
به گفته لوينشتاين، اسرائيل نه تنها از شرکت در جلسه شورای . وتو شد

امنيت که به آن دعوت شده بود سرباز زد، بلکه درست همان روز به 
 معنای علنی آن سيلی اقدامی که.  نفر را کشت50بمباران لبنان پرداخت و 

زدن به گوش سازمان ملل و شورای امنيت و دولت های شرکت کننده و 
ارسال اين پيام به آنها بود که دولت اسرائيل برای سازمان ملل و نهادها و 

لوينشتاين هم آن را تقريبا به همين . قوانين بين المللی تره هم خورد نمی کند
 . لت اسرائيل خوانده استدو, يک تيپ,معنا تعبير کرده و روش 

نمونه ديگر برخورد توهين آميز دولت اسرائيل با رای دادگاه بين المللی 
مبنی بر غير قانونی بودن ديوارآپارتايد بود که دولتمردان اسرائيل علنا اعالم 

   .کردند اين رای ها برای شان پشيزی ارزش ندارد
و بی , خادم صفت,ن دولت اسرائيل بااين سياست متکبرانه در دل مامورا

جرات دولت ها و نهادهای بين المللی که به خوبی از جنايات و قانون شکنی 
های اسرائيل مطلع هستند، هراس افکنده و اين تصور را بوجود می آورد که 

واقعيت در حالی که . باالتر از قانون است و هرکس که با آن در افتد، ور افتد
تم هايی که روا داشته و نارضايی اين است که اسرائيل به علت شدت س

گسترده در اعماق افکار عمومی در اروپا و کشورهای جهان سوم و افکار 
 بطوريکه .مترقی آمريکايی ها، به شدت در برابر حقيقت آسيب پذير است

حتی يک اثر هنری در موزه کشوری دورافتاده و کم جمعيت و آرام مثل 
ب کرد که مجنون وار به خرابکاری سوئد سفير آن را چنان دستپاچه و منقل

فقط يک کتاب جيمی . در صحنه دست زده و پليس را به سالن موزه کشاند
کارتر يا جزوه کوچک دو استاد دانشگاه، دولت اسرائيل و البی های آن در 

  .سراسر جهان را دچار وحشت و تب وتاب کرد
 نارضايی بخش عظيمی از مردم در جهان غرب از سياست های دولت

اسرائيل وبيعدالتی جاری در خاورميانه، و خشم مردم از بحران آفرينی های 
اسرائيل، در آستانه چرخش قرن به روند غالب در افکار عمومی جهان تبديل 

 در اين .شده و اسرائيل و مدافعان آن را به شدت در تنگنا قرار داده بود
يعنی مظلوم شرايط دولت اسرائيل به بازوی ديگر سياست تبليغاتی خود 

نمايی نياز داشت، اما جنايات آشکار اين دولت، و بدتر از آن بی اعتنايی 
های پی در پی به قوانين بين المللي، جايی برای مظلوم نمايی باقی نگذاشته 

 سپتامبر و بيش از آن سياست های رژيم اسالمی ايران به 11در واقع  .بود
  .داد اسرائيل رسيدند

سير حيات بخش به سخنان احمدی نژاد درمورد دولت اسرائيل مثل اک 
هولوکاست و سياست خارجی جمهوری اسالمی و رجزخوانی ها ی 

به همين جهت روی آن سرمايه گذاری . دولتمردان رژيم اسالمی نياز داشت
   .عظيمی کرد

البته رژيم اسالمی ايران به منظور تاثير بر افکار عمومی مردم کشورهای 
شار بر دولت های مستبد عرب و حاميان غربی آنها به خاورميانه و تشديد ف

ولی تکيه گاه ديکتاتوری های عربی و دولت . اين سياست ها متوسل ميشود
اسرائيل هرگز افکار عمومی مردم خاورميانه که به شدت از آنها بی زارند، 
نبوده، بلکه آنها اساسا بر حمايت دولت های مقتدر غربی اتکاء دارد که در 

  .افکار عمومی خود پاسخگو هستندمقابل 

رژيم اسالمی در انحراف توجه افکار عمومی غرب از مساله فلسطين و 
جنايات اسرائيل نقش تعيين کننده ای بازی کرده و در اين رابطه بيشترين 
خدمت را به اسرائيل کرده و بزرگ ترين ضربه را به جنبش جهانی دفاع از 

 .  زده استينآزادی در خاورميانه و بويژه فلسط
اين مساله ای است که در مبارزات ضد جنگ در خبابان های کشورهای 

فعالين ايرانی بهترين نيرويی هستند که ميتوانند . غربی اهميت زيادی دارد
افکار فعالين صلح در سراسر جهان و بويژه مدافعان حقوق مردم فلسطين را 

سی درجهان را حول به اين واقعيت جلب کنند و صفوف مبارزه برای دمکرا
خواسته های سکوالر و دمکراتيک و عليه دو رژيم مذهبی و نژادی وفرقه 

 . ای خاورميانه متحد نگاه دارند
…………………………………………………..  

تکيه بر دو سوی يک ديوار مشترک: جنگ تبليغاتی  
احمدی نژاد که جوخه های ترور رژيمش پيش از اين دگرانديشان ايران را به *

به قتل رسانده و " ناصبی"و " مرتد"اری بر اعتقادات خود به عنوان خاطر پايد
شکنجه گرانش در زندان به همين دليل ماهها زندانيان سياسی چپ را با جيره 

در دانشگاه کلمبيا يکباره معلق می زند و طرفدار آزادی , شالق شکنجه کرده اند
  . عمل شکاکيت علمی و آزادی تحقيق آکادميک از آب درمی آيد

بسياری از . سخنان احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا واکنش های وسيعی برانگيخت
رياکاری و وقاحت او و دروغ های بزرگی که در اين سخنرانی و در پاسخ به 

اين سخنرانی و تالش او برای . پرسش های مطرح شده گفت به حق برآشفتند
امبر که خشم شديد  سپت11شرکت در مراسم ادای احترام به قربانيان حمالت 

درست مشابه همان اقدام تبليغاتی بوش در , نئوکان های آمريکا را برانگيخت
در حالی که . ارسال پيام نوروزی برای مردم ايران است که آخوندها را برآشفت

از يک طرف دالر پخش می کنند و کارگزار ايرانی می خرند و گروهها را تسليح 
حريم همه جانبه اقتصادی ايران را دنبال می کنند می کنند و نقشه حمله نظامی و ت

که مثل همه جنگ ها و تحريم ها اصلی ترين قربانيان آن مردم بی گناه و 
از طرف ديگر برای فريب کاری خود را دوست و شريک , غيرنظامی هستند

احمدی نژاد درست به . دردهای همين مردم بی گناه و اسير ايران قلمداد می کنند
زه که بتواند در افکار عمومی آمريکا رژيم سرکوبگر و فاسد اسالمی همين انگي

 سپتامبر 11را رژيمی مردمی و مخالف تروريسم جلوه دهد فيلش ياد قربانيان 
و نئوکان ها که چنين سواستفاده هايی را بخصوص در زمينه ملت . افتاده است

حق "هان های خاورميانه و در حيات خلوت های سياسی شان در چهارگوشه ج
خودشان می دانند طبيعی است که از اين نقشه احمدی نژاد و بهره " طبيعی

 . برداری ابزاری او به خشم می آيند
بازتاب های سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا در رسانه ها نيز بخشی از 

رسانه های رژيم به نحوی . ادامه همان جدالی است که وی را به آنجا کشاند
 را پوشش دادند که انگار احمدی نژاد با قدرت و استدالل دمار از سخنان او

و متقابال . روزگار مخالفان رژيم تهران درآورد و همه را سر جای خود نشاند
گزارش های رسانه های طرف مقابل به گونه ای بود که گويا احمدی نژاد زير 

د و تالش او برای کننده اعتراضات و انتقادات در دانشگاه کلمبيا له ش آوار خرد
رسانه های يک . بهره برداری ابزاری از اين جريان به ضد خود تبديل گرديد

و هر دو طرف . طرف ديگر هو کردن ها را, طرف کف زدن ها را برجسته کردند
گری  ديوار رياکاری و سودا. البته با تکيه بر دو سوی ديوار مشترکی چنين کردند

 هميشه وقتی هر دو سوی يک جدال با ابزارها .با جنايت و تبه کاری طرف مقابل
و تکيه گاههای مشترک نامشروع و رسوا شده عليه هم می جنگند قربانی درجه 

عقب نشينی حقيقت و اصوليت , اول حقيقت است و پيروزی يا شکست هر يک
 . های اصيل و پايدار انسانی

 ها و مرارت در باره ابزارهای مشترک دو طرف و سوداگری متقابل شان با رنج
مثال . های مردمانی که زير دست طرف مقابل رنج می برند می توان مثال هايی زد

رژيم احمدی نژاد که در ايران طراحان شعار رفراندوم برای تعيين نظام سياسی را 
و انقالب " استکبار"به عنوان عوامل ) صرفنظر از درستی يا نادرستی اين شعار(

در مورد , شکنجه می کند تا از آنان اقرار بگيردمخملی دستگير و در انفرادی 
فلسطين ناگهان طرفدار انتخابات آزاد و رفراندوم از آب درمی آيد؟ همان 

که در ايران با وجود واليت مطلقه فقيه و شورای نگهبان و سپاه " انتخابات آزاد"
با صدای بلند در مورد , و بسيج يک تف سرباال به حق انتخاب شهروندی است

علت اين است که می دانند به خاطر جنايات . سطين مورد تاکيد اين رژيم استفل
, بی شمار اسراييل اگر واقعا اکنون انتخابات آزادی در فلسطين برگزار شود

بنيادگرايان مرتجعی نزديک به جنس خودشان رای می آوردند و نه مهره های بی 
از سوی ديگر بوش .  اندآبرويی که خود را بکلی به آمريکا و اسرائيل فروخته

و در عين حال انتخاباتی را که به اعتراف , خواستار انتخابات آزاد در کوباست
, بارزسان غربی در فلسطين آزاد بوده و به برکشيده شدن گروه حماس منجر شده

با همه ابزارها به کمک اسراييل خفه می کند و مردم فلسطين را با بدترين و 
حاصره اقتصادی به واسطه اين انتخاب آزاد ماهها ظالمانه ترين تحريم و م

 . شکنجه می دهد
, دموکراسی, رفراندوم, آزادی انتخابات, جمهوری اسالمی و آمريکا تالش می کنند

مبارزه با تروريسم را به هر ميزان که در توان دارند و برايشان , حقوق بشر
بانه و ضد مردمی مقدور است به ابزارهايی برای خدمت به سياست های سلطه طل

 .خود تبديل کنند
 و هر دو طرف اين جدال تبليغاتی هر جا و به هر ميزان که به اين شعارها پناه 

نقطه ضعف های , هر دو طرف به دقت سعی می کنند. رياکاری می کنند, می برند
هر جا به . خود را پنهان کنند و نقطه ضعف های طرف ديگر را برجسته نمايند

, هر جا نبود, يند از هر کدام از اين ابزارها بهره می گيرندنفع شان می بي
طرفدارانش را بيرحمانه درهم می کوبند و يا همزمان در جايی مدافع و در جايی 

 . مخالف کاربرد همين ابزارها می شوند
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رژيم اسالمی که پرونده قتل های زنجيره ای در داخل و ترورهای پی در پی در 
 از زبان احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا به خاطر انفجار ,خارج از کشور را دارد

دفتر حزب جمهوری اسالمی و هالکت گروهی از عواملش خود را قربانی 
اين رژيم که هزاران زندانی سياسی را در محاکمات سرپايی . تروريسم جا می زند

م در سايه بهره برداری از قتل عام مرد, به دستور امام جنايتکارش اعدام کرده
عراق توسط اشغالگران آمريکايی خود را روسفيد می داند و در دانشگاه کلمبيا از 

 .  ايران و مردم ايران دم می زندآزاد بودن
در حالی که در دانشگاههای ايران چماقداران رژيم شب و روز به سرکوب 
مشغولند و همه تالش خود را برای برپايی يک انقالب فرهنگی دوم به کار بسته 

از نسبت دادن انتشار نشريات جعلی به فعاالن دانشجويی ( و با انواع توطئه هااند 
از آدم ربايی و شکنجه فعالين دانشجويی و توهين و تحقير , تا اخراج اساتيد منتقد

و تهديد خانواده ها تا محروميت های تحصيلی و ستاره دار کردن دانشجويان 
رييس جمهور , گاهها هستنددر صدد تحميل فضای گورستانی بر دانش...) و

      در حال حاضر روزانه صدها گردهمايى شبيه به اين"ارتجاع با گفتن اين که 
با وقاحت " شود هاى ما برگزار مي در دانشگاه) گردهمايی در دانشگاه کلمبيا (

همه "مدعی وجود آزادی بحث و ابراز نظر در دانشگاههای ايران می شود و 
دانشگاه کلمبيا را برای شرکت در گردهمايی بحث و اظهار " استادان و دانشجويان

 ! نظر در دانشگاههای ايران دعوت می کند
احمدی نژاد که جوخه های ترور رژيمش دگرانديشان ايران را به خاطر پايداری 

به قتل رسانده و شکنجه گرانش " ناصبی"و " مرتد"بر اعتقادات خود به عنوان 
در , ا دگرانديشان را با جيره شالق شکنجه کرده انددر زندان به همين دليل ماهه

دانشگاه کلمبيا يکباره معلق می زند و طرفدار آزادی عمل شکاکيت علمی و 
 .آزادی تحقيق آکادميک از آب درمی آيد

کرده است که همفکرانش بر سر هم فکر سابق شان " فراموش" اين آدم گويا 
 افيون توده ها و حکومت ها آقاجری که در يک سخنرانی در همدان دين را

دانسته بود چه آوردند؟ گويا از ياد برده است که جسد پوينده ها و مختاری ها 
 چگونه کشف شده اند؟ 

احمدی نژاد درست در زمينه هولوکاست يک دفعه مدافع آزادی تحقيق آکادميک 
ق از آب درمی آيد چرا که گمان می برد فشار در اين زمينه با پناه بردن پشت ح

آزادی تحقيق ممکن است بتواند در ضربه زدن به رژيم اسراييل در شرايط حاضر 
اگر انکار همين آزادی آکادميک در مورد ديگری يا در همين مورد می . مفيد باشد

کما اين که به طور . توانست چنين نقشی ايفا کند بی ترديد او به همان می چسبيد
اب شکاکيت علمی و آکادميک را ندارد و مثال انديشه او در باره مهدويت مطلقا ت

اين دسته از شکاکان اگر بر فرض زمانی به خود در ايران اسير دست فقها جرات 
بی ترديد در خانه شان شراب و مجالت پورنو و مواد مخدر به , ابراز نظر دهند

البته اگر بدون , ناگهانی از بين خواهند رفت" تصادف"دست خواهد آمد و يا در 
 ! در مال عام حلق آويزشان نکنند" اشرار"است به عنوان کيفرخو

, برای احمدی نژاد و طرفدارانش و برای بوش و طرفدارانش نه آزادی آکادميک
 . نه حق تعيين سرنوشت به خودی خود ذره ای ارزش ندارد, نه آزادی انتخاب

مقيد نظام ارزش گذاری آنها از پايه فاسد و وارونه است برای اين که محدود و 
به خدمت در جهت تامين منافع سياسی نامشروع اقليت های زورگو و سلطه طلب 

زمانی با , به همين دليل زمانی طالبان را می آورند. در جماران و واشنگتن است
هم عامل , هم متحد صدام می شوند. دشمنان آنان متحد می شوند که آنها را ببرند

 . سرنگونی او
 

بدون , يغاتی و رجزخوانی های چندش آور پايه ورانشاين رويارويی و جدال تبل
حضور قدرتمند نيروی سوم فقط به آلوده کردن بيشتر محيط سياسی و به فساد 

 .کشيدن اصوليت های انسانی خدمت می کند
 

 نيروی سوم آن است که آزادی آکادميک را همزمان در همه جا و در همه زمينه 
نتخاب و رفراندوم به عنوان يکی از اشکال آزادی ا, ها و همه کشورها می خواهد

نه فقط برای فلسطين , حق تعيين سرنوشت شهروندان را حقی برای همه می داند
که هم در , به عنوان نردبان دنکراسی برای باال رسيدن به قدرت و انداختن آن

و هر ميزان انحراف و , هم در کوبا و هم هر کشور ديگری, هم در فلسطين, ايران
ش برای بهره برداری ابزاری از اين حق به منظور فشار سياسی در جهت هر تال

  .مطامع يک اقليت ناچيز سلطه جو را محکوم و مطرود می داند
آن , به جای بازی در بساط تبليغاتی و جنگ روانی اين دو طرف, نيروی سوم

سواستفاده ها و فرصت طلبی هايی را در هر دو سو برمی شمرد که شرايط 
گذاری متقابل و پيشروی تبليغاتی هر يک از دو طرف را در جبهه طرف تاثير

مقدور می مقابل 
                 .سازد

برگرفته                
: سايت از 

 روشنگری

…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارگران کارگران ايران خودرو در يک مراسم پرشکوه،
  يادهمکاران خود را گرامی داشتند

 در يک مراسم شکوهمند شرکت 3شته کارگران ايران خودرو در سالن پرسهفته گذ
کرده ودر يک همبستگی کارگری ياد همکاران خودرا که در حوداث اخير کشته شده 
بودند را گرامی داشتند بخصوص مراسم ويژه ای برای بزرگ داشت ياد علی امامی 

خودرا از دست داده کارگر سالن پرس که هفته گذشته در يک حادثه ناگوار جان 
  برپا کردند.بود

کارگران ايران خودور يکبار ديگر نشان دادند که در مقابل تجاوز به حقوق شان کوتاه 
نخواهند آمد کارگران پرس که بعداز کشته شدن همکارشان دست از کار کشيده 

در سالن پرس دور هم جمع شدند تا با بزرگداشت ياد همکارشان اتحاد طبقاتی .بودند
  .دشان را نشان بدهندخو

  چهرها همه غمگين از اين حادثه نا گوار
  کسی باور نمی کرد که ديگر علی نيست 

  اونبود سينه اوبا قدرت قالب سنگين شکافته شده بود
  کسی باور نمی کرد که ديگر علی نيست

  ولی حادثه نه با دقيقه بلکه با ثانيه ها کار دارد
  فته بود اوديگر نمی خنديد او ر.او ديگر نبود

  آنطوريکه پيمان رفت 
  اميد رفت

  و اکبر رفت
  آری علی نيز رفت

  او نيز قربانی حوادث شد که عامل اصلی آن نا ايمن بودند محيط های کار می باشد
در سالن جا برای سوزن انداختن نبود همه آمده بودند تا ياد همکاررانشان علی امامی 

  يامی را گرامی بدارندو پيمان رضی لو و اکبر شور گشتی و محمد خ
  همه آمده بودند برای همدردی با کارگران پرس

  همه غمگين ازمرگ همکاران که حوداث نا ايمن کار به کامشان کشيده بود
  چهره های خشمگين از اين حوادث
  همه آمده بودند از سالنهای مختلف 

  که همکار اميد اوالدی بودند2و1از سالنهای پرس 
  ر محمد خيامی بودنداز سالن شاتل که عزادا

  از سالن مونتاژکه همکاران پيمان رضی لو بودند
  ازسالن موتورسازی 

  از سالن ريخته گری که هنوز داغ مرگ اکبرشورگشتی را با خود د اشتند
  همه آمده بودند بگويند تا کی

  تا کی اين محيط های نا ايمن جان دوستان مارا خواهد گرفت
   کنندگان گواهی ايزو بخندندهمه آمده بودند تا به ريش صادر

  همه آمده بودند بگويند
  تا کی اين محيط ها نا ايمن خواهند بود

  همه آمده بودند بگويند کجايند بازرسين وزارت کار
  همه آمده بودند بگويند کجايند صادر کنندگان گواهی ايزو

  که عرق شرم از دادند چنين گواهی های بر پيشانی شان بنشيند
   بگويند تا کی ما کارگران قربانی اين محيط ها خواهيم شدهمه آمده بودند

  اگر ديروز پيمان و اميد رفتند
  و امروز اکبر و علی 

  فردا نوبت کدامين از ما کارگران خواهد بود
  همه آمده بودند بگويند کجا يند کميته تشخيص مشاغل سخت و زيان آور

ساخت و پاخت  محيطهای نا امن که سر خودشان را زير برف کرده و با باند بازی و با 
  را مصداق سخت و زيان آور تشخيص ندادند

  آری همه آمده بودند تا بگويند
  چه دوستانی قربانی اين حوادث شدند

 
  * پيوندها* 

  ايميل روابط عمومی سازمان
public@rahekargar.net  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804 -1-33  
  سايت راه کارگر

www.rahekargar.net  
  سايت راديو برابری

www.radiobarabari.net  
  يت اتحاد چپ کارگریسا

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
" ديدگاه " مقاالتی که با کد :توجه

 مشخص ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع
سازمان نيستند
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  وچه دوستانی که معلول و از کار افتاده شدند
  ومافردا در عزای کدامين همکار پيراهن سيه بر تن خواهيم کرد

  همه آمده بودند
  صرين اصلی  بوجود آورنده اين حوادث هستندحتی آنهای که مق

  آنها هم آمده بودند که اين خشم را خاموش کنند
  آنها هم پيراهن سياه پوشيده بودند که در غم کارگران شريک باشند

  .ولی آيا يکبار نيز حاضر شدند در مقابل اين کارگران غمگين به گناه خود اعتراف کنند
ی عبرت نگرفتند بلکه با گسترش شرکتهای آنها نه تنها از مرگ همکاران قبل

  .پيمانکاری به محيطهای ناامن دامن زدند
  همه اين کارگران قربانی توليد و کاهش هزينه ها کردند 

  همه آمده بودند
  يکبار ديگر بگويند درد کارگران يکی است

  همه آمده بودند که اتحاد و همبستگی خودرا نشان بدهند
ريم راه جلوگيری از اين حوادث نظارت مستقيم خودما ما يکبار ديگر اعالم می دا

کارگران برمحيطهای کاری می باشد و اين کار بدون ايجاد تشکلهای کارگری ممکن 
 نمی باشد 

ما ضمن گرامی داشت ياد همه همکاران که در حوادث نا ايمن محيطهای کار جان 
 حوادث کار معلول و از خودرا از دست داده اند وضمن درودبه همه کارگرانی که در اثر

کار افتاده شده اند  يکبار ديگر خودرا در غم از دست داند اين عزيزان شريک دانسته و 
  همدردی خودمان را با آنها اعالم می داريم 

ما به اتحاد و همبستگی همه کارگران که در مرگ علی امامی آنرا به اوج رسانند درود 
  می فرستيم

 عزيزمان علی امامی مراسم بزرگداشتی ديگری روز برای گرامی داشت ياد همکار
کوچه فاضل ) باقر جدی(تهرانچی – درانتهای خيابان وحدت اسالمی 7/86 /6جمعه 

ما از همه همکاران .  برگزار خواهد شد4 تا 2سازنده مسجد امام حسين در ساعت 
نواده گرامی و بخصوص همه کارگران می خواهيم که دراين مراسم شرکت کرده و با خا

 .اين همکار عزيز همدردی کنند
  com.ikcokar@yahoo    1/7/86     جمعی از کارگران ايران خودرو

……………………………………  
 

  *ديدگاه * 
 بر عليه اشغال و باند هاي تروريستي

  تار هاي جنبش آزادي بخش عراقساخ
Joachim Guilliard  
 برگردان ناهيد جعفرپور

 بخش يک
 مقاومت غير نظامي و مقاومت مسلحانه

رسانه هاي غربي وگروه هاي کارشناسي تصوير ناموزوني از مناسبات نيروهاي عراق را 
مقاومت نه تنها . تصويري که با نقشه هاي آمريکا همخواني دارد. به نمايش مي گذارند

مسلحانه در مجموع به عنوان ترور تعريف مي شود، بلکه اشغال عراق و روند سياسي اي 
. که از سوي آمريکا به پيش مي رود، به عنوان تنها راه حل بدون آلترناتيو خوانده مي شود

نقشه . اکثر عراقي ها در پشت اين روند سياسي به روشني نقشه هاي آمريکا را مي بينند
 نظر دارد به طور دائمي دولتي وابسته را بر سر کار داشته باشد و حضور هائي که در

نظامي ارتش آمريکا را تثبيت نمايد و دسترسي کنسرن هاي خارجي به نفت عراق را تضمين 
اکثريتي قابل توجه از مردم عراق، همانطوري که همه پرسي ها نشان مي دهند، اين . کند

نها خواهان يک امر هستند و آن هم، خروج اشغالگران از نقشه هاي آمريکا را رد نموده و ت
 .عراق است

ـ " جنگ و اشغال در عراق" گروه صلح و حقوق بشر تحت نام ٣٠همانطوري که گزارش 
بعهده دارد ـ نشان مي دهد، اين " گلوبال پليس فوروم"که رهبري آن را سازمان غير دولتي 

/ طي که در سايه اشغال، اهداف فرقه گرايانهروند سياسي به رژيمي وابسته از احزاب افرا
شبه نظاميان اين احزاب، بخش بزرگي از . اسالمي خويش را دنبال مي کنند، انجاميده است

نيروهاي امنيتي را تشکيل داده و مسئوليت بخش اعظم خشونت در اين کشوررا به عهده 
 .دارند

وزمره است، خود اين رژيم که تحت آن فشار، دستگيري، شکنجه و مرگ چيزي ر
قدرت اشغالگر براي اينکه اين . اپوزيسيون بر عليه اشغال را به شدت قوت بخشيده است

اپوزيسون را در هم بشکند، به متد هاي وحشيانه مبارزه با مقاومت دست يازيده که طبيعتا 
. اين مسئله باعث شده است تا بخش اعظم مردم، بيش از پيش به مقاومت فعال بپردازند

همه پرسي هاي انستيتوهاي غربي، در ابتدا يک پنجم مردم عراق حمالت مسلحانه به طبق 
 طبق همين تخمين ها، چيزي ٢٠٠٦اشغالگران را ترجيح مي دادند در حاليکه در پائيز سال 

در ميان سني ها اين . در حدود دو سوم مردم طرفدار حمالت مسلحانه به اشغالگران شده اند
اشغالگران آنطور که معلوم است همواره در .  درصد مي باشد٩١د آمار حتي چيزي در حدو

 .مقابل مقاومت دائمي مردم عراق قرار دارند
عراق به . اين مقاومت مسلما بدون يک پشتيباني گسترده به هيچ وجه ممکن نخواهد بود

هيچ وجه سرزمين مناسبي براي مبارزات چريکي نيست زيرا که در عراق کوه و يا جنگلي 
مخفي شدن از دشمني که هر متر مربع را با چشم هاي . آن صورت وجود نداردبه 

الکترونيکي بسيار پيشرفته اش زير نظر قرار داده است، تنها از طريق مردم امکان پذير 
مثل نمونه کشور هاي ديگر، دامنه اين مقامت به پهنه بزرگي از جامعه کشيده شده . است
ه به ابزار غير قانوني متوصل مي شوند، بدون مالحظه از جمله، برخي از نيروها ک. است

خشونت را به کار گرفته و يا در خشمي کور، به بيگناهان هم حمله ور مي شوند و اين 
 .مقاومت به آنها بهانه اي براي اجراي اميال تبهکارانه شان داده است

يم و در باره آن البته هيچ دليلي وجود ندارد که جنبش مقاومت عراق را کمال مطلوب بدان
بالخره همين حمالت همواره موثر . خيالبافي کنيم و يا اينکه به طور کل از آن فاصله بگيريم

ستي خوانده مي شود، که در عراق به نام اقدامات گروه هاي تروري" المقاومه الشريفه" 
توانست در فاصله چهار سال، قدرتمند ترين ارتش جهان را به حاشيه شکست بکشاند 

اگر کسي بخواهد در باره راه حلي رئاليستي . وتوازن قواي جهان را به روشني تغيير دهد
بحث کند، به جائي نخواهد رسيد اگر خود را بدون پيشداوري، با جنبش مقاومتي چند جانبه 

 هداف آن مشغول نسازدو ا
 در عراق" القاعده"

تا کنون رسانه هاي غربي غالبا خواسته اند که در مقاومت مسلحانه عراق تنها مجموعه اي 
از طرفداران فناتيک صدام و تروريست هاي اسالمي را ببينند و اينچنين به نظر مي رسد که 

 .سخن مي گويد" عدهالقا"ارتش آمريکا هم طبق گزارش هاي جديد از عراق تنها از 
گروهي که خود را سازمان القاعده مي خواند به واقع هم وجود دارد و همانطور که از نامش 

در مجموع، . بر مي آيد سازماني ايدئولوژيک است و به هيچ وجه از خارج هدايت نمي شود
 در عراق_ همانطوري که تعداد زندانيان خارجي نشان مي دهد _ تعداد جنگجويان خارجي 

هزار زنداني اعالم ١٩، از ٢٠٠٧ ژوئيه ١۵طبق گزارش لوس آنجلس تايمز . زياد نيست
شده که از جنبش مقاومت دستگير شده اند و در زندانهاي آمريکائي ها به سر مي برند، تنها 

 . نفر از خارج مي باشند١٣٧
" يک القاعده با گروه هاي تروريستي همطراز خودش متحد شده و در پائيز سال گذشته 

اين گروه ها نه تنها متحدا بر عليه لشکر هاي . را در عراق اعالم نمودند" امارات اسالمي
غربي مي جنگند، بلکه همچنين بر عليه تمامي کساني که به اسالم راديکال نمي پيوندند هم 

بخصوص آنها شيعيان را به عنوان ملحد خوانده و آنان را به خاطر حضور . مي جنگند
کساني که ساير (اين ها، يعني تکفيري ها . ا در منطقه مقصر مي دانندلشکر غربي ه

راديکال هاي سني هستند و مسئوليت بخش اعظمي ازحمالت به ) مسلمانان را ملحد مي دانند
  .غير نظاميان شيعه به حساب آنها نوشته مي شود

راقي ها اين البته اکثريت ع(حتي اگر هم اين گروه ها خود را جزء جنبش مقاومت بدانند 
، در اين صورت آنها به خوبي در تصويري که )گروه ها را جزء جنبش مقاومت نمي دانند

البته فراموش نشود که آنها آنچنان : غرب از جنبش مقاومت ساخته است جاي مي گيرند
تعداد حمالت به اشغالگران که از . قوي هم نيستند و در باره قدرت آنها اکثرا غلو مي شود

گروه ها انجام گرفته است کامال کم است و بايد دانست که حمله به غير نظاميان و سوي اين 
اهداف بدون حفاظ، با وجود اينکه قرباني زياد مي دهد، اما احتياج به نيروي نظامي قوي 

 .ندارد
 درصد تمامي حمالت ١۵خود ارتش آمريکا القاعده و گروه هاي زير نفوذ القاعده را براي 

طبق ارقامي .  درصد حمله به غيرنظاميان مسئول دانسته است٩٠ تا ٨٠ا و به ارتش آمريک
 ٨ تا ٦که خود آمريکائي ها هم داده اند و همچنين طبق آمارهاي ديگران، در عراق تنها 

درصد حمالت آمريکائي ها به اهداف غيرنظامي است و بنابراين، القاعده و جنبش مقاومت 
 حمالت جنبش مقاومت واقعي مجموعا بر اشغالگران .دو مسئله کامال متفاوت مي باشند

 .متمرکز است
اشغالگران را از عراق بيرون : جنبش مقاومت ملي عراق قبل از همه داراي يک هدف است

. کند و براي اين منظور به پشتيباني وسيع مردم عراق و نه انشعاب ميان مردم محتاج است
ن هاي تروريستي و آکسيون هاي فرقه گرانه اکثر گروه هاي مقاومت به اين لحاظ از آکسيو

دوري مي جويند و از دوسال پيش با سازمانهائي مبارزه مي کنند که براي اين آکسيون ها 
" يونگه ولت"براي اطالعات بيشتر، به مقاله مندرج در روزنامه . (مسئول و فعال مي باشند

 ). رجوع شود١٠صحفه  _ ٢٠٠٦ مارس ٣_ 
ه بسياري از مردم، در ابتداي اشغال عراق، از اسالمي هاي راديکال اين هم واقعيت دارد ک

اما به زودي . به عنوان جنگجوياني که بر عليه ارتش بيگانه مبارزه مي کنند استقبال نمودند
نيروهاي محلي و گروه هاي چريکي به اين نتيجه رسيدند که اين مذهبيون مخالف اشغال، 

د سوء استفاده نموده و به ابزاري متوصل مي شوند ازصحنه جنگ عراق در راه اهداف خو
 .که به شدت به جنبش مقاومت آسيب مي رساند

اول بر عليه اشغالگران و : بنابراين مخالفين اشغال مي بايست در دوجبهه به جنگند
ديوانساالري دولتي دست پرورده آنان ودوم، بر عليه باند هاي تروريستي، از طريق کار 

ره شخصيت واقعي گروه هاي مسلحي که به نام مذهب و مقاومت، مردم را روشنگرانه در با
 . مي کشند

 گروه بزرگ چون ٩در اواسط ماه آوريل امسال، مهمترين سازمانهاي مسلح از جمله نماينده 
به اين نتيجه رسيدند که در آينده " جبهه اسالمي مقاومت عراق"و " ١٩٢٠بريگاد انقالب "

به اين منظور آنان در خارج از عراق . رايان سني حرکت نمايندمتحدا بر عليه افراط گ
را بنيان گذاري " دفتر هماهنگي مقاوت ملي و اسالمي عراق"همديگر را مالقات نمودند و 

نام دارد، در اين " ارتش اسالمي عراق" بزرگترين سازمان چريکي عراق که . نمودند
 .ري اعالم نمودمالقات حضور نيافت اما تائيد خود را براي همکا

  بخش دو
  مقاومت غير نظامی و مقاومت مسلحانه

يواخيم گويليارد نويسنده تعداد بسياری از مقاالت کارشناسی در باره عراق : ر باره نويسندهد
اخيرا مجموعه . است و در نوشتن و نشر بسياری از کتوب در اين مورد سهيم می باشد

که نشر آن را نيکاليوس برايونز " و ميانهخاور نزديک " اثری در باره تم عراق بنام 
کتاب " جنگ ـ اشغال ـ مقاومت . " ديمتری سالوس بعهده دارد از وی علنی گشته است

  .  ديگری است که انتشارات  پاول روگن اشتاين از وی به چاپ رسانده است
  اتحاديه ها بر عليه اشغال 

. مبارزه مسلحانه خالصه می شودزمانی که از مقاومت صحبت می شود اين مسئله اغلب به 
اما با وجود تحت تعقيب بودن های شديد و فشار فراوان، با وجود دستگيری ده ها هزار نفر 

اپوزيسيونی غير نظامی فعال بر عليه اشغال وجود .. ازمخالفين اشغال، شکنجه و کشتارها و
اران و بسياری ديگر اتحاديه ها ، احزاب سياسی ، زنان ، دانشجويان سازمانهای بيک. دارد

  . به اين اپوزيسيون غير نظامی تعلق دارند
پالتفرم سياسی آنها . است" اتحاد علمای اسالمی عراق" از زمره سازمانهای بزرگ عراق 
قرار " المقاومه شريفه" تمرکز منطق اين سازمان بر . بيشتر ناسيوناليستی است تا مذهبی

  . لمه مقاومت استدارد که منطق ناسيوناليستی عربی برای ک
است که به هيچ حزبی وابسته " فدراسيون اتحاديه های نفت"  از ديگر سازمانهای بزرگ

برای مثال اوائل . نيست وبه نيروئی قوی بر عليه سياست آمريکا در عراق تبديل شده است
ماه يونی بر عليه قانون جديد نفت اعالم اعتصاب نمود و توليد نفت در جنوب را فلج ساخت 

 نفر از رهبران اتحاديه را صادر نمود و تهديد کرد 10که در نتيجه دولت دستور دستگيری 
  .. که با مشت آهنين بر عليه خرابکاران مقابله خواهد نمود

کنگره موئسس ملی "سازمان مادری که بخش مهمی از اين نيروها را زير پوشش خود دارد 
ره ملی آفريقا تاسيس گشت و بيش از  طبق الگوی کنگ2004که در ماه مه . است" عراق 

از جمله . صد سازمان و بسياری از چهره های مشهور عراق را با هم متحد نموده است
  نيروهای زير پوشش کنگره موئسس   

نيروهای مذهبی تمام مذاهب و گروه های چپ، سکوالر، ملی ، اتحاديه ها، فعالين حقوق 
همچنين کسانی هم چون . ل ووووو می باشندبشری، پروفسورهای دانشگاه ، رهبران قباي

آيت اهللا  سيستانی و يا مقتدا الصدر و يا کسانی که رابطه با مبارزه مسلحانه دارند در اين 
  .کنگره عضو می باشند

مرز ميان مقاومت مسلحانه و مقاومت غير نظامی در بسياری از مناطق عراق اصال روشن 
ياری از شهر ها و روستا ها ساختار های محلی را بعد از حمله آمريکا به عراق بس. نيست

شکل دادند که تالش داشتند مناطق خود را تا آنجا که امکان دارد زير کنترل خود داشته 
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باشند و از آنجا که نيروی پليس و ارتش و امنيت و نظم بعد از انحالل از هم پاشيده شده بود 
هکاران و نيروهای متخاصم به وجود نيروهای دفاعی شهروندان برای امنيت در مقابل تب

اين نيروهای دفاعی شهروندان زمانی که برای مثال خانه گردی ها شروع شد در مقابل . آمد
ارتش اشغالگر مقابله نمودند واز اين مقابله قرار گرفتن ها همواره مبارزات شديدی شکل 

 به مقاله روزنامه مراجعه شود. ( گرفت که برخا نيروهای چريکی هم در آن دخالت نمودند
هدف ارتش آمريکا در بغداد از تابستان سال ). 3 صحفه 7.4.2007يونگه ولت به تاريخ 

  . گذشته همواره اين بوده است که يک چنين مکان سرکشی را تحت کنترل درآورد
 يک چنين ساختارهای محلی ای بستر بسيار خوبی برای پيدايش گروه های متعد چريکی که 

از همان ابتدای اشغال صدها از اين . سلحانه را تشکيل می دهند می باشدهسته مبارزه م
گروه های مسلح به وجود امد که دراين جنبش مقاومت از سوی برخی ازسازمان های بزرگ 

  .که با هم در رابطه ای منظم و خوب قرار دارند رهبری می شدند
می " مقاومت عراقجنبش " در تحقيقی بنام " کريسيس گروپ" سازمان بين المللی 

اين گروه های مسلح به لحاظ نظامی بسيار خوب سازماندهی شده اند و ازقدرت :" نويسد
تهاجمی و دفاعی خوبی برخوردارند و همواره اخبار حرکت هايشان در ميان افکار عمومی 

آنها نسبت به پيشرفت های سياسی سريعا عکس العمل نشان می دهند . عربی علنی می شود
  ". متمرکز و غافلگيرانه در صحنه مبارزه ظاهرمی شوندو بسيار 

اينکه اين مقاومت ملی قادر به اجرای قرار های سياسی تعيين شده است را می توان بطور 
 2005مثال در رعايت آتش بس چند روزه توسط اين جنبش در زمان انتخابات دسامبر سال 

 عراق نام برد و تا بحال هيچکسی هم طبيعتا نمی توان هنوز از يک مقاومت متحدانه در. ديد
البته برخی از شخصيت های باالی رژيم ساقط شده عراق بنحوی . چنين ادعائی ننموده است

در تامين مالی اين جنبش نقش دارند که البته هيچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد که آنها 
ه های مقاومت از سوی به طور قاعده گرو. نفوذ مستقيم بر رهبريت اين جنبش داشته باشند

اکثر اين افسران اعضای حزب بعث . افسران سطوح متوسط رهبری اسبق رهبری می شوند
بودند و از آنجا که عضويت آنها در حزب پيش درآمد رسيدن به درجه باال در ارتش بود  لذا 

در واقع منطق ارتش . اين مسئله نمی تواند جهت گيری سياسی اين افسران را معنی دهد
  .بق عراق جهت گيری ناسيوناليستی داشت و نه جهت گيری به صدام حسينسا

اکثر افسران و سربازان بعد از سقوط رژيم گذشته عراق به شبکه های محلی بر بستر 
اين شبکه ها به لحاظ . ساختارهای قوی و سنتی قبيله ای و خانوادگی مراجعت نمودند

نگذشت که اين شبکه ها در سطوح لوژيستيک از سوی مساجد پشتيبانی شده و چيزی 
منطقه ای هم گسترش يافتند و در نتيجه از همين جا اولين گروه های بزرگ چريکی 

  . شکل گرفتند
حتی اگر که اکثر اين افسران اسبق خود سکوالر می باشند اما گروه هائی که آنها را 

ام اسالمی و هم آنها به خود ن. رهبری می کنند از يک اسالم عاميانه پيروی می نمايند
چنين نام انتخابی با رنگ و بوی مذهبی تند و تيزمی دهند تا بدينوسيله با اين نام ها 

اما به لحاظ سياسی نزد بسياری از اين گروه ها اسالم نقش ثانوی . مردم را جلب کنند
بسياری از چريک ها هم به همين نحو تحت تاثير اسالم می باشند دقيقا . بازی می کند

ن شکل سربازان ارتش آمريکا به مذهب نگاه می کنند و به هنگام جنگ بيشتر به همي
  .دعا می کنند

هيج گروه مهم :" کارشناس نظامی آمريکائی آنتونی گوردسمن در اين باره می گويد
حتی جنبش خانواده . جنبش مقاومت عراق برای يک دولت اسالمی مبارزه نمی کند

  ".مقتدا الصدر هم چنين چيزی نمی خواهدشيعه و همچنين فرد ضد اشغالی چون 
با تمامی تنوع . اکثر گروه های چريکی در حال حاضر جهت گيری ناسيوناليستی دارند

در اين جنبش اما همه در يک هدف متحدند اينکه ذخاير اين کشور را مجددا زير کنترل 
ش مقاومت بندرت کسی از جنب. ملی درآورند و برای منافع کليه مردم عراق بکار برند

خواهان برگشت مناسبات گذشته عراق است اما با اين وجود همه خواهان کنار گذاشتن 
  . قوانين جديد و برگشت به مدد های اجتماعی گذشته می باشند
 تا 30000اکثرا تخمين . در باره قدرت گروه های چريکی تخمينات متفاوت وجود دارد

 اين تعداد کسانی که  همکاری و يا  جنگجوی سازمانيافته و دو تا سه برابر50000
  . پشتيبانی می کنند را می زنند

  بيرون کردن سربازان بريتانيائی
حمله به لشکر اشغالگر در جنوب عراق از تابستان سال گذشته بشدت رشد نموده 

رهبريت . است و بطور قاعده اين حمالت از سوی گروه های محلی صورت می پذيرد
در ابتدا برای اين حمالت تروريست ها و ارتش مهدی مقتدا ارتش آمريکا و بريتانيا 

آخرين . صدر را مسئول می دانستند اما بعدا شبه نظاميان ايران هم به آنها اضافه شدند
گزارش کامال تبليغات بر عليه ايران است زيرا که  شبه نظاميانی که طرفدار ايران 

  . شندهستند به احزابی وابسته اند که متحد آمريکا می با
اکثر : اينکه وابستگان ارتش مهدی در اين ماجرا سهيمند احتمالش وجود دارد

اين جنگجويان هم بطور .  جنگجويان ارتش مهدی از رده اقوام قدرت مند برمی خيزند
سنتی بشدت ناسيوناليستی و همچنين مخالفين سرسخت احزاب شيعه طرفدار ايران می 

  . باشند
هر کوت که در شرق عراق قرار گرفته به گزارشگر جاسم ال اسدی مدير مدرسه ش
  نام جنگجويانی وجود دارد که 20در سال های :"اينتر پرس سرويس می گويد

مردم عراق هميشه : بريتانيائی ها را از عراق بيرون کردند و نامشان هنوز زنده است
بخاطر می آمريکائی نفرت داشتند و پدر بزرگ های خود را /از اشغال گران بريتانيائی

  ". آورند که با تسليحات ساده بر عليه آنها می جنگيدند
در ابتدا اکثر وابستگان به قبايل از افراد باالی خانواده شيعه اطراف ال سيستانی  به 
صبر و تحمل خوانده می شدند اما بعدا صبر و تحمل آنها تمام شد و رهبران قبايل زير 

ايد بالخره به جنبش مقاومت بپيوندند و در فشار مردان جوان خود قرار گرفتند که ب
 سرباز 1200نهايت هم اين چنين شد و در اوت سال گذشته در اثر حمالت شديد آنان 

بريتانيائی پايگاه های نظامی خود را در اماره جنوب بغداد از دست داده و محل را 
گاه تلويزيونی ايست. ترک نمودند و تجهيزاتی در حدود نيم ميليون دالر به جای گذاشتند

حزب اهللا لبنان ماه هاست که مرتبا گزارش های تصويری در باره حمالت به لشکر 
  . بريتانيائی از سوی گروه های چريکی شيعه را نشان می دهد/های آمريکائی
  نيروهای چپ

با وجود اينکه رسما ضد اشغال است اما بی حد و " ای کا پ" حزب کمونيست عراق 
کنونی قرار گرفته و می خواهد زمانی ارتش بيگانه  را از مرز پشت روند سياسی 

اين حزب در ائتالف . کشور بيرون کند که خود از دولت جديد و ارتشش پشتيبانی کند
غيرنظامی مقاومت نماينده ای ندارد بجای آن در ائتالف با حزب ليبرال راست اياد 

 می کند قرار گرفته و علوی مردی که مدت های مديد است که با سازمان سيا همکاری
  .از اين طريق وزيری هم در رژيم جديد داخل نموده اند

البته اين به آن معنی نيست که هيچ نيروی چپی در مقاومت شرکت ندارد بطور مثال 
کسی که همان ابتدای اشغال از اين حزب روی گرداند عضو قديمی دفتر سياسی حزب 

احمد کريم که وی هم سال های بسيار وی به همراه . باقر ابراهيم ال موسوی است
رهبريت حزب  زمانی که ادعا می :" عضو حزب بود در نامه ای سرگشاده نوشتند که

کند که ضد جنگ در عراق بوده است و يا ادعا می کند برای پايان اين اشغال حرکت 
اين رهبريت درست به مانند يک سری از جنبش های . می نمايد دروغ می گويد

 با اشغالگران متحد شده و از اين رو بيفايده است که تالش کنيم آنها را سياسی ديگر
  ".برای خط ديگری قانع نمائيم

باقر ابراهيم عضو . هر دو اين افراد از آن زمان در جنبش مقاومت فعال می باشند
هيئت دبيران کنگره موئسس ملی عراق است و احمد کريم يکی از رهبران جريان 

 دمکرات کمونيست و عضو اتحاد  سياسی رهبريت مقاومت سياسی ميهن پرستان
همچنين . عراق است که ائتالفی سياسی در کنار کنگره موئسس ملی عراق می باشد

در کنار جريان سياسی کريم . سه سازمان چريکی بزرگ به اين ائتالف وابسته اند
نيا است همچنين حزب اتحاديه کمونيستی خلق که سازمان خواهر حزب کمونيست اسپا

اتحاد رهبريت توسط  دبيرش يوسف حمدان عمر نمايندگی می شود و چون . قرار دارد
  . ابراهيم و کريم رهبری محبوب در ميان چپ های عراق است

بخش مهم حزب کمونيست عراق مدتها قبل از جنگ انشعاب کردند و :" قادر می گويد
اين افراد هم .  مخالفين عراقآنهم نه فقط تنها به خاطر اعمال گذشته رهبريت حزب با

  . در اتحاد رهبريت مقاومت عراق نمايندگی می شوند
قدرت عددی اين گروه های مارکسيستی ضد امپرياليستی ميهن پرست بسيار بزرگ 

حزب کمونيست . نيست اما آنها به نحوی تاثير سياسی بر جنبش مقاومت عراق دارند
 قرار دارد و نقشی عملی ديگر ندارد و "محدوده سبز" عراق بر خالف آنها خارج از 

بعد از اينکه رهبريت حزب به شورای دولتی که از سوی پاول برمر آمريکائی به 
طرفداری از اشغالگران به وجود آمد وارد شدند  اکثريت اعضا و هواداران حزب را از 

  ......................ادامه دارد                                                . دست دادند

............................................. 
  

 بنياد گرايی اقتصادی و اخالق
 )در باره تشبثات اخالقی موسی غنی نژاد(

از آنجا که منظور از اقتصاد چيزی فراتر از شيوه توليد سرمايه داری و مناسبات استثماری و 
گرايی، يعنی ايمانی مذهبی وار به نظام سرمايه داری ستم طبقاتی نهفته در آن نيست؛ لفظ بنياد

. و مقدس دانستن آن، از آنجا که متوجه بخشی از مدافعان سرمايه داريست لفظ گويايی نيست
چرا که اين ايمان بنياد گرا هويت و جوهره وجودی همه صاحبان و مدافعان نظام سرمايه 

دس آن حتی ايمان به خدا را پشت ايمان مدافعان سرمايه داری به نظام و تق. داريست
خداپرستان با مشاهده جنايات انسان سوزخدای . سرگذاشته و باال تر از آن قرار می گيرد

. آسمان بر روی زمين سرد بعضا از او روی برگردانده و سکاندار سرنوشت خويش می شوند
اما نزد مدافعان . يماز اينرو در بين خداپرستان شاهد پيدايش بی خدايان و خدا ستيزان نيز هست

سرمايه داری  تقدس سرمايه آنچنان ازلی و ابدی و تغيير ناپذير و انتقاد ستيز است که اگر 
به اين معنی همه مدافعان . حتی کل حيات بشر را به نابودی بکشاند ذره ای از آن کم نمی شود

 .گرا هستندريز و درشت سرمايه داری خرد ستيز و خرافی و متعصب و عقب مانده و بنياد
اما از آنجا که بخش هايی از مدافعان سرمايه داری برای حفظ نظام در برابر تناقضات درونی 
اش و نيز در برابر مبارزه طبقاتی کارگران تالش دارند تا چهره انسانی از آن ارايه کنند  و از 

بنيادگرايی اينرو شاهد رفرميسم و سوسيال دموکراسی و ليبراليسم دمکراتيک و غيره هستيم؛ 
اقتصادی شامل راست ترين بخش های موسوم به نئوليبراليسم است که در ستمگری طبقاتی 
بشدت هار و وحشی، از لحاظ انسانی کامال تهی و ضد انسانی، و از نظر ارزشی منحط و عليه 

 . هر آنچه نشانی از نوعدوستی و تعاون و جمع گرايی دارد می باشند
و نئوکانهای امريکا »  اجماع واشنگتن« می توان در  ميان پيروان  بنياد گرايان اقتصادی را 

در ايران، نمايندگی انحصاری  اين جريان اقتصادی متعلق به . لت جورج دبليو بوش ديدودو
او که به خاطر مخالفت قاطع و بی تزلزل و بی تعارف اش با هر گونه . ژاد استموسی غنی ن

رای کارگران و کم درآمدها و بی درآمدها و همچنين با سوبسيد و کمک و حق و حقوق دولتی ب
دفاع مذهبی وارش از بازار آزاد معرف حضور همگان است؛ اخيرا به ياد جنبه های ارزشی و 

 )1. (افتاده است» دفاع از حقانيت اخالقی نظام بازارآزاد« انسانی سرمايه داری و 
شان را به ياد اخالق انداخته و به دفاع از  در پايان به اين اشاره خواهيم کرد که چه عاملی اي

اما ابتدا ببينيم مبانی اخالقی موسی غنی نژاد . واداشته است» حقانيت اخالقی بازارآزاد«
  . دفاع می کند» حقانيت«چيست و چگونه از اين 

اين پايه ديدگاه وی در باره . »رياکاری بزرگترين آفت اخالق است« غنی نژاد معتقد است که 
حقيقتا هم که رياکاری يکی .  است و ديگر ارزش های مورد نظرش بر آن قرار ميگيرنداخالق

آدم رياکار به هيچ قيد و بندی محدود . از زشت ترين و ضد اخالقی ترين خصوصيات می باشد
نيست و با فريب و دروغ و چهره سازی و سالوسی و رنگ عوض کردن دايمی و بی پايان 

ما در اينجا وارد . مه کس را در خدمت منافع فردی خود بکار گيردتالش دارد تا همه چيز و ه
اين مبحث مارکسيستی در باره ريشه های اقتصادی و پايه طبقاتی خصوصيات اخالقی واينکه 

و بيزنس اساسا يعنی » بازاری«محصول اقتصاد بازار است و » رياکاری«به عنوان مثال خود 
ين حتی وارد نمی شويم که رفتار دو طرف مبادله در به ا. و حقه بازی نمی شويم» رياکاری«

بازار و بيزنس بر محور بی اعتمادی و حقه بازی و رياکاری متقابل بنا شده و بدون آن 
هيچکس قادر نيست سود و يا سود بيشتری به چنگ آورد و بدون وجود اين خصايل منفی، 

بحث را .  و تعطيل می شوندمبادله و بازار و بيزنس  فلسفه وجودی خود را از دست داده
بسيار ساده تر از اينها دنبال کرده و صرفا فرض می کنيم که غنی نژاد با رياکاری مخالف است 

همين ادعاها را بررسی ميکنيم تا ببينيم . را ثابت کند» حقانيت اخالقی بازارآزاد«و می خواهد 
  :ل اخالقی او نگاه کنيمبه اصو. ايشان صادقانه و يا رياکارانه با رياکاری مخالف است

  
زندگی انسانی صرفا معنای مادی و بيولوژيکی ندارد بلکه متضمن زندگی توام با کرامت  « -1

اما ايشان بی حرمتی و اسارت تحميل شده به ميلياردها . گفته زيبا ئيست.  »و آزادی است
بی هيچ » ادیکرامت و آز« کارگرمزدی در جامعه سرمايه داری را چگونه توجيه ميکند؟ اگر

تبعيضی برای همه انسانها و به يک معنی واحد  مد نظر است و محدود به اقليت طبقه سرمايه 
به معنی حفظ موقعيت برتر و باال دست » کرامت« دار و دارای مالکيت نيست؛ و اگرهمچنين 

وزی هم به معنی آزادی آنان برای انباشت سرمايه و ثروت اند» آزادی« برای سرمايه داران و 
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و استثمار کارگران نيست؛ در اينصورت سهم ميلياردها کارگر مزدی و توليد کننده مستقيم همه 
چيست؟ پاسخ اين سواالت را نه در اظهارت » کرامت و آزادی « ثروت اجتماعی از اين 

ايشان از . اخالقی موسی غنی نژاد که بايد در جای ديگر و در خط اقتصادی او دنبال کرد
می . شورتحميل بی رحمانه ترين نوع رياضت کشی اقتصادی به طبقه کارگراستمدافعين پر 

دانيم که جمهوری اسالمی ايران سازمانده يکی از وحشيانه ترين اشکال سرمايه داری می 
باشد که در آن طبقه کارگر به فالکت و بی حقوقی و ناامنی وبيحرمتی مطلق و کم سابقه ای 

ی نژاد به همين جمهوری جنايت هنوز ايراد دارد که در آنوقت موسی غن. کشيده شده است
  . تعرض به سفره کارگران آنطور که بايد   پيگير نيست

 اين درجه  از کارگر ستيزی تنها نشانگر اينست که نزد ايشان کارگر اصال انسان نيست و سهم 
ی نژاد پس می بينيم که غن. در بهترين حالت همين است که هست» کرامت و آزادی«اش از 

از » زندگی سرمايه داران توام با کرامت و آزادی است« کامال رياکارانه به جای اينکه بگويد 
  .نام می برد تا ماهيت ضد انسانی نظام مورد نظرش را پنهان کند» زندگی انسان «
  
زندگی با کرامت با مالکيت انسان بر خود و محصوالت تالشش برای زندگی آغاز می  « -2

اينجا منظور از انسان شامل کارگر هم بشود، آنگاه سرمايه داران بطور روزانه با اگر . »شود
. خريد نيروی کار کارگر، و در طول مدت کار، مالکيت انسان کارگر بر خويش را سلب می کنند

آنها همچنين محصول تالش کارگر در مدت کار يعنی کاالی توليد شده توسط وی را تصا حب 
به وی باز می گردانند تا فردا اجبارا داوطلبانه بار ديگر به ) مزد(اندازه ای نموده و تنها به آن 

مالکيت انسان برخود و « اگر . سلب مالکيت خويش بر خود و محصول کارش تن دهد
همان کرامت انسانی است، آنگاه طبقه سرمايه دار با سلب روزانه اين » محصوالت تالشش

اما اينجا هم منظور .  بار مستحق سلب مالکيت کامل استکرامت انسانی از طبقه کارگر هزاران
کرامت «غنی نژاد از انسان فقط سرمايه داران است و نه کارگران و رياکارانه زير پوشش 

  .خواستار احترام به و محافظت از سرمايه و پول و مالکيت سرمايه داران می باشد» انسانی
اخالقی مورد داوری قرار داد که آنها در تصميم رفتار انسانها را زمانی می توان از جهت  « -3

يعنی رفتار انسانها مستقل ازجنبه .  »گيری های خود از آزادی انتخاب برخوردار با شند 
به اين . عقالنی اش، به لحاظ اخالقی زمانی ارزشمندند که نتيجه انتخاب آزادانه انان باشد

طرفدارن اقتصاد بازار آزاد . ل می شودبه يک ارزش اخالقی مهم بد» آزادی انتخاب « ترتيب 
آنها معتقدند که رشد و شکوفايی . نيز هستند» آزادی انتخاب « در عين حال طرفداران پرشور 

سرمايه داری  در گرو توسعه نامحدود و بی قيد و شرط اقتصاد بازار آزاد و اين هم منوط به 
حدود کننده در برابر سرمايه گذاری قطع دخالت دولت در کارکرد بازارولغو و برچيدن قوانين م

به تناسبی که  توسعه اقتصاد بازار .  در فعاليت های سرمايه داران است» آزادی انتخاب«و 
 آزاد  به اين معنی عملی می شود،  با رفع دخالت های دولت و قوانين محدود کننده، آزادی 

 اقتصادی و اخالق : بقيه
اما همين روند برای طبقه کارگر کامال معکوس شده و . انتخاب سرمايه داران افزايش می يابد

با الغا و محدود شدن قوانين . به نفی کامل هرگونه آزادی انتخاب برای  آن تبديل می شود
حمايتی از کارگران و بويژه حق تشکل و اعتصاب و اعتراض، کارگران بدون هيچگونه امکان 

که هم دارای همه قدرت اقتصادی هستند  و هم مقاومتی در برابر سرمايه دارانی قرار ميگيرند 
به اين ترتيب سرمايه داری که از . قدرت قانون و نيروی سرکوب حاکم را پشت خود دارند

آزادی انتخاب کامل برخوردار است شرايط کار و دستمزد و کال زندگی و معاش کارگر دست 
گران در يک مورد آزادی کامل البته کار. بسته و بی دفاع را به منتهی اليه حداقل می کشاند

اما از آنجا که از هيچگونه قدرت دفاعی و امکان حمايتی . آنها کامال مختارند کار نکنند. دارند
برخوردار نيستند،  برای آنکه از گرسنگی از پای درنيايند ناچارند به همان شرايط غير انسانی 

ريغ اقتصادان هايی نظير موسی آنها همچنين در اين مرگ تدريجی از حمايت  بی د. تن دهند
غنی نژاد برخوردارند که جمهوری جنايت را سرزنش می کند که با دخالت گری در اقتصاد و 

مانع از آن می شود « کارگران را نقض و » آزادی انتخاب « تعيين قانونی حداقل دستمزد حق 
 !! »لت کار کند که شهروندی با دستمزدی پايين تر از ميزان حداقل تعيين شده از سوی دو

تنها راه خروج از اين وضع برای کارگران چيزی نيست جز اينکه با سازمان دهی خود محيط 
اما در اين . کار را به اشغال درآورده و راسا توليد را برای رفع نيازمنديهايشان سازمان دهند

 عدم صورت هم با نيروی سرکوب دولتی که اتفاقا در اين مورد مشخص از جانب طرفداران
در واقع . مداخله دولت در بازار به دخالت وسيع و نامحدود تشويق می شود، مواجه می شوند

سرمايه داران  که تحت الحمايه نيروی سرکوب دولت طبقاتی شان می باشد » آزادی انتخاب « 
بنابراين  تمجيد  موسی غنی نژاد از اصل اخالقی . برای کارگران يک ديکتاتوری خونبار است

 .فريب و رياکاری محض است» ادی انتخاب انسان هاآز« 
بسيار خوب، اما ببينيم اين گفته پر مغز . »حفظ حيات اولين وظيفه اخالقی انسان هاست  « -4

در اينجا هر دو جنبه حيات مورد نظر است، هم به معنای . توسط گوينده آن به چه کاری می آيد
نظام سرمايه .  انسان به مثابه بخشی از طبيعتمحيط زيستی آن، و هم به معنای انسان و حيات

داری محيط زيست و انسان و هر دو را بسمت تخريب و ويرانی سوق داده و در سه دهه اخير 
بويژه با تسلط اقتصاد بازار آزاد و ميدان دارشدن بنيادگرايان اقتصادی  اين تخريب به ابعاد 

 می توان بسادگی زوايای مختلف اين امروز با دسترسی به اينترنت. دهشتناکی رسيده است
تخريب و ويرانی در محيط زيست و در جنبه های اقتصادی و سياسی و فرهنگی و روانی 

دنيای امروز بيش از هر زمان اثبات اين پيش بينی داهيانه . انسان معاصر را مالحظه نمود
ت و يا روزا لوکزامبورگ است که صد سال پيش جامعه بشری را در دوراهی يا بربري

  .سوسياليسم ديد
نظام سرمايه داری در آنچنان توحشی غوطه ور است  که عادی شدن مشاهده روزمره فقر و 
فالکت و بی حقوقی و بی پناهی و کشتار و استيصال انسانها در ابعادی عظيم  بر روی صحفه 

 اينکه طبقه کارگر چاره ای ندارد جز. تلويزيونها نشانه ترسناک اين توحش و بربريت است
يکبار ديگر قد راست کرده و خود و همه انسانها و حيات اجتماعی و محيط زيست را از اين 

  .باتالق تاريخی بيرون کشيده و نجات دهد
اندکی و فقط اندکی حس انسانيت و احساس مسوليت به انسان و حيات ومحيط زيست حکم می 

 داری بطورکلی به عنوان باعث و بانی کند که در اولين گام اقتصاد بازار آزاد  و نظام سرمايه
« اين ساده ترين وظيفه کسی است که اگر در بيان  . همه اين فجايع به محاکمه کشيده شود

اما برای موسی غنی . ذره ای درستکار باشد» حفظ حيات اولين وظيفه اخالقی انسان هاست 
ترين شکل اقتصاد بازار آزاد نژاد که مدافع پيگير و سازش ناپذير بی بند وبارترين و وحشيانه 

است اين مصائب همه هزينه های مطبوعی هستند که بايد با کمال ميل و گشاده دستی برای 
چرا که اگر چه اين . دست يافتن به خوشبختی هيچگاه دست نيافتنی  پرداخت شوند

 برای طبقه کارگرجهنمی بيش نيست، اما همين جهنم برای طبقه سرمايه دارعين» خوشبختی«
 .  خوشبختی است

وجه تمايز انسان و حيوان در اين است که کردار انسانها صرفا از غرايز نشات نمی گيرد  « -5
اگر چه اين يکی از تمايزات انسان و . »بلکه محصور در قواعد مفهومی و ارزش هاست

 انسان بنا. حيوان است، اما تمايز اساسی تر اين است که انسان موجودی اجتماعی می باشد
برهمين موقعيت طبيعی و خصلت اجتماعی اش از تمايلی عمده برای با هم بودن و با هم 

جامعه طبقاتی اما در تقابل با اين . زيستن و نوعدوستی و تعاون و جمع گرايی برخوردار است

خصلت اجتماعی انسان، از آنجا که بر پايه تقسيم جامعه به طبقات فرو دست و باال دست قرار 
 حفظ و تحکيم و باز توليد مناسبات طبقاتی و سلطه طبقه حاکم چاره ای جز تقويت دارد، برای

. حداکثری منفعت طلبی فردی و تبديل آن به تنها انگيزه و محرک زندگی در بين انسانها ندارد
جامعه سرمايه داری با پاره کردن همه بندهای سنتی قومی و خونی و محلی و غيره، منفعت 

وج می رساند و در تناقضی آشکار با خصوصيات اجتماعی انسان همه طلبی فردی را به ا
. ارزش های نوعدوستی و تعاون و جمع گرايی را زير ضرب گرفته و به نابودی تهديد می کند

اگر وجود انسانی انسان به خصلت جمع گرايی آن وابسته است و از آن مايه می گيرد؛ آنگاه 
جمع گرايی است با  جدا کرن وجود انسانی انسان و منفعت طلبی فردی که نقيض همين خصلت 

از اينرو کسانی که . نفی آن، به توليد خصوصيات غيرانسانی و ضد انسانی دراو می انجامد
پيگيرانه بدنبال کسب حداکثری منافع فردی شان می روند بتدريج به مدافعان رقابت در برابر 

رابر نوعدوستی، سنگدلی در برابر همکاری، دورويی در برابر همدلی، خود پرستی در ب
بی جهت نيست که . شفقت، نفرت در برابر عشق و دشمنی در برابر دوستی تبديل می شوند

مبتاليان به بيماری خشونت و اعمال ضد اجتماعی از جمله اين افرادند و چنين خصوصياتی 
 . دارند

، »فهومی و ارزش هاستکردارانسانها محصوردرقواعد م« بنابراين هنگامی که گفته می شود 
ارزش هايی که در ديدگاه موسی . بالفاصله بايد گفته شود منظور کدام دسته از ارزش هاست

« : غنی نژاد کردارهای انسان را به نظم به اصطالح بهينه در می آورند چيزی نيستند جز
 مالکيت خصوصی به عنوان« و پذيرش » پيگيری منافع فردی و کسب درآمد و ثروت بيشتر

او در دفاع از ارزش های مورد نظرش حتی به جان مينارد کينز ايراد می . »ارزشی متعالی
نظام سرمايه داری را مترادف با پول پرستی و سودجويی شخصی و مايه « گيرد که چرا 

غنی نژاد  در مقابل اعترافاتی نظير کينز و منتقدان اقتصاد بازار . »انحطاط اخالقی می دانست
به عنوان پايه های اخالقی اين نظام دفاع » لکيت فردی و اصل حداکثر کردن سودما« آزاد از 
 .می کند

کينز خود از زمره اقتصاددانهای سرمايه داری بود که بدنبال بحران بزرگ دهه بيست ميالدی 
برای بيرون کشيدن سرمايه داری از بحران و پرهيزاز بحرانهای آتی تئوريهايی را ابداع کرد تا 

خله دولت و وضع قوانين الزم نيروهای درونی نظام سرمايه داری را که منجر به خود با مدا
کينز با دورانديشی خاصی متوجه بود که نظام سرمايه . تخريبی آن می شد کنترل و مهار کند

او با . داری و مکانيسم بازار به تنهايی و واگذار به حال خود بسمت ويرانی پيش می روند
يقت که  نظام سرمايه داری مترادف با پول پرستی و سودجويی شخصی و اعتراف به اين حق

مايه انحطات اخالقی  است  تالش داشت تا هم دولت را برای  ممانعت از ويرانی نظام به 
مداخله در اقتصاد تشويق کند و هم اقتصاددانهايی نظير غنی نژاد را که پول پرستی و منفعت 

 . القی می دانند شماتت نمايدجويی شخصی را ارزش های واالی اخ

 
سرمايه داری » حقانيت اخالقی « در ابتدای اين بحث گفتيم که غنی نژاد می خواهد از اعتبار و

اما آنچه را که مخالفان و منتقدين سرمايه داری و بازار آزاد به عنوان انحطاط و . دفاع کند
 که ريشه و علت اين انحطاط و فساد اخالقی اين نظام طرح می کنند چيزی نيست جز اين حقيقت

فساد اخالقی همان ارزش ها ی اصلی و بنيادی سرمايه داری يعنی ثروت اندوزی و منفعت 
 .جويی شخصی و پول پرستی و بهره کشی از انسان می باشد

غنی نژاد پس از لفاظی های فراوان پيرامون اهميت و جايگاه اخالق، همين خصوصيات پايه 
د ارزشی سرمايه داری را به عنوان ارزش های اخالقی و انسانی صرفا ای و اخالق ستيز و ض

در حقيقت . دوباره تکرار می کند و اميدوار است که از اينطريق آنرا به باور عمومی تبديل کند
غيرازيکی . سرمايه داری دفاع نمايد» حقانيت اخالقی« او چيزی را ثابت نمی کند تا بتواند از 

ن تر به آنها اشاره می شود ، او حتی نمی خواهد نشان دهد که چرا دو مورد جزيی که پايي
ثروت اندوزی، چرا منفعت جويی شخصی، چرا پول پرستی، و چرا بهره کشی از انسان، خوب 

علت انفعال و عدم تالش وی برای  اثبات سازنده بودن . و نيکو و انسانی و سعادت بخشند
 بست منطقی است که همه مدافعان سرمايه داری خصوصيات ويرانگر سرمايه داری درواقع بن

اين همان تناقض بنيادی نظام سرمايه داری است که نه به لحاظ منطقی و عقل . با آن مواجه اند
 .سليم قابل دفاع و توجيه است و نه قابل حل می باشد

اگر چه ثروت اندوزی و منفعت جويی شخصی و پول : تناقض بنيادی اين است که از يکسو
تی و بهره کشی از انسان زائيده نظام طبقاتی و از بنيادهای سرمايه داری اند، اما نظام پرس

سرمايه داری همچنين برای حفظ و تحکيم و باز توليد دايمی خود نيازمند است که اين خصايل 
را مستقال از طريق فونکسيونهای روبنايی باز توليد وتقويت نموده و به اخالق و ارزش ها و 

اين خصايل سرمايه داری با ذات : از سوی ديگر.  ايدئولوژی کل جامعه تبديل کندفرهنگ و
انسان که موجودی اجتماعی است و نيازی حياتی و تمايلی عمده به همزيستی و نوعدوستی و 

اين ناسازگاری نه در روی . همياری و همدلی و رفاقت و جمع گرايی دارد عميقا ناسازگاراست
 از ثروت اندوزی و منفعت جويی شخصی و پول پرستی، که بصورت گردانی بالفاصله مردم

همين امروز . مصائب هولناکی خود را نشان می دهد که نتيجه همين خصايل ضد انسانی اند
شاهديم  که چگونه در يکسو انباشت عظيم فقر و فالکت و بی حقوقی و بی حرمتی و ناامنی  

م ثروت اجتماعی قرار دارد؛ و در آنسو درست در برای ميلياردها کارگر و توليد کننده مستقي
برابر چشمان اين توده بی چيز، اقليتی پول پرست و ثروت اندوز و استثمارگر جشن پيروزی 

اگر مجاز باشيم که درجه پايين ترازانسانيت را زندگی . ميليونر شدن و ميلياردر شدن می گيرند
مارگران از همان احساسات و عواطف غريزی حيوانی بدانيم، آنگاه سرمايه داران و همه استث

  . حيوانات هم تهی شده و به يک زندگی مادون حيوانی سقوط کرده اند
  

اول اينکه به جای . به اين ترتيب موسی غنی نژاد به دو رياکاری عمده ديگر دست می زند
نشان دادن مطلوبيت ادعايی ثروت اندوزی و پول پرستی برای سالمت روح و روان و 

ادتمندی زندگی انسان، همچون آن فروشنده حقه بازی که می خواهد جنس خراب و فاسدش سع
را هر طور شده در بازار آب کند و انواع حيله گری ها را بکار می اندازد، تالش دارد تا همين 

دوم اينکه او اخالقيات . وضع منحط  و ويرانگر سرمايه داری را در زرورق اخالقيات قالب کند
 .رتجاعی  خاص طبقه سرمايه دار را به عنوان ارزش های مطلوب بشری جا ميزندمنحط و ا

نظام سرمايه داری همانطور که جامعه را به دو طبقه باالدست و زيردست، و ستمگر و 
در . ستمکش تقسيم نموده، ارزش های اخالقی را هم به دو دسته متخاصم تقسيم کرده است

ر و وسايل توليد و معاش جامعه قرار دارد با ارزش های يکسو طبقه سرمايه دار و صاحب ابزا
طبقاتی اش نظير ثروت اندوزی و منفعت طلبی شخصی و پول پرستی و بهره کشی از انسان 
ومشروعيت انواع ستمگری؛  در سوی مقابل طبقه کارگر هست و نياز حياتی اش به ارزش 

ت و گذشت و جمع گرايی و نفی های واالی همزيستی و نوعدوستی و همياری و تعاون و رفاق
مبارزه اين دو دسته ارزش ها و اخالقيات متضاد يکی از عرصه های مهم . هرگونه ستمگری

مبارزه طبقاتی در جامعه سرمايه داری است و ميزان پيشرفت طبقه کارگر در اين عرصه يکی 
 .از شاخص های رشد آگاهی طبقاتی کارگران می باشد

فردی و جمعی عمل می کند يعنی ) يا اهداف( منطق هم سويی منافع نظام بازار بر اساس « -6
اين ادعا که انسانها در . »انسانها را در مسير خدمت به هم سوق می دهد

البته . است» حقانيت اخالقی نظام بازار « بازارخدمتگذاريکديگرند تنها توجيه غنی نژاد برای 
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 هرچه که باشد، سنگ پا، بمب اتم، نيروی (اززاويه ديد يک بازاری همينکه کسی کااليی را 
برای فروش عرضه می کند به  خريدارآن کاال خدمت کرده ودر ) کار، روضه، سکس، وجدان

منظور غنی نژاد هم از . مقابل هم از خدمت خريدار بابت خريد کااليش مستفيض می شود
اما از . جويانه آنيعنی به معنای کامال پولکی و سود. همين معنای بازاری آن است» خدمت«

» حقانيت اخالقی بازار آزاد « در بازار را برای اثبات » خدمت متقابل« آنجا که او اين 
بکارمی برد، تالش دارد تا همين معنای مبتذل از خدمت را جانشين آن نوعدوستی و همياری و 

ی را نشان پس الزم است که محتوی اين رياکار. تعاون انسانی کند  که بشر به آن محتاج است
 .داد

و . در بازار جريان دارد يک جنگ تمام عيار است» خدمات متقابل « آنچه که زير تعارفات 
مبادله، که قلب و مغز و سلسله اعصاب بازار است، جبهه گسترده و بی پايان اين جنگ می 

در جامعه سرمايه داری مبادله برخالف ظاهرش تنها برای معاوضه و رد و بدل کردن . باشد
چيزها نيست؛ برای اين نيست که صرفا مردم بواسطه آن به عنوان ابزاری خنثی نيازهای 
طبيعی خود را برآورند و اگر فقر و محروميت و يا وفور و ثروتی است همه از آن يکسان سهم 

مبادله آن داالن و . برند؛ ويا سفره ای نيست که هر کس بر سرآن نشست راضی بلند شود
ه به اجبار برای پاسخ به نيازها يشان از آن عبور می کنند اما پس از کريدوری است که هم

خروج عده ای بازنده می شوند و عده ای برنده، عده ای بدبخت می شوند و عده ای 
 . خوشبخت، عده ای هيچ چيز گيرشان نمی آيد وعده ای همه چيز

يازمنديهاست، اما تواما و مبادله تنها امکان موجود در جامع سرمايه داری برای توزيع و رفع ن
درهمان حال ابزار توزيع و کسب سود نيز هست ويا توزيع نيازمنديها به دستاويزی برای کسب 

توده های کارگر و زحمتکش و بی چيز صرفا برای برآوردن ابتدايی تيرن . سود تبديل می شود
 و چه آنجا که به چه آنجا که به عنوان فروشنده نيروی کارشان را می فروشند؛(نيازهايشان 

اما هرکس ديگر که . به اجبار وارد مبادله می شود) عنوان خريدار کاالهای معاش می خرند
اندکی مال و سرمايه دارد، از بقال سرکوچه تا بيل گيت، فقط برای کسب سود و سود حداکثر 

م از آنجا که سود تنها زمانی حاصل می شود که کل يا بخشی از سه.وارد مبادله می شود
ديگری ربوده شود، از اينرو دو طرف که برای کسب سود وارد مبادله با هم می شوند در 

اما توحش اين جنگ زمانی خود را آشکار می کند . حقيقت وارد يک جنگ تن به تن شده اند
که می بينيم منشا سود تماما در ارزش اضافه توليد شده توسط طبقه کارگر در پروسه مستقيم 

 که توسط سرمايه دا راز طبقه کارگر ربوده می شود و بعدا همين ارزش توليد ثروت است
. اضافه در قالب های سود و بهره و اجاره در بين کل طبقه سرمايه دار  توزيع می شود

درحقيقت مبادله کانال توزيع ارزش اضافه توليد شده توسط طبقه کارگر بين اقشار مختلف 
به جيب زدن سهم بيشتری از ارزش اضافه ربوده شده سرمايه داران، هم برای . سرمايه است

 موسی . از طبقه کارگر، و هم برای ربودن سهم يکديگر وارد جنگ با هم در مبادله می شوند

 اقتصادی و اخالق : بقيه
غنی نژاد همين راهزنی و دزدی و کالهبرداری و مفت خوری قانونی شده و نهادينه شده در 

حقانيت « می داند که » ويی منافع و خدمت متقابل در بازارهمس« نظام سرمايه داری را 
 !را نيز نشان می دهد» اخالقی بازار

اما در کنارجنبه تحليلی اين کالهبرداری تاريخی با يد به حقايق مادی و فاکت ها نيز توجه کرده 
 همسويی منافع و خدمت« واينجاست که اقتصاددانهای دست راستی برای اثبات ادعای کذايی 

 :بهتر است به سواالت زير پاسخ دهند» متقابل در بازار
 هزار نفر در اثر علل ناشی از فقر از بين می روند، چه 5 ميليون نفر و روزانه 18 ساالنه -

 تعداد از اينها از اعضای طبقات متوسط به باال هستند؟
اد از اينها از  نفر در جهان فقط در اثر گرسنگی از بين ميروند، چه تعد450 در هر ساعت -

 اعضای طبقات متوسط به باال هستند؟
 ميليون کودک در جهان به علت فقدان بهداشت وسوتغذيه پيش از پنج 11 ساالنه نزديک به -

 سالگی از بين می روند، چه تعداد از اينها کودکان طبقات متوسط به باال هستند؟
 دالر زندگی، ميکنند، 1با کمتر از  ميليون نفر در جهان روزانه 100 ميليارد و 1 نزديک به -

 چه تعداد از اينها از اعضای طبقات متوسط به باال هستند؟
 دالر زندگی می 2 هزار نفر ديگر در جهان روزانه با کمتر از 700ميليارد و 2 نزديک به -

 کنند،  چه تعداد از اينها از اعضای طبقات متوسط به باال هستند؟
 جهان گرسنه به رختخواب می روند، چه تعداد از اينها از  ميليون نفر در800 روزانه -

 اعضای طبقات متوسط به باال هستند؟ 
 ميليون کودک در جهان به بردگی مشغولند، چه تعداد از اينها کودکان  طبقات 200 بيش از -

 متوسط به باال می باشند؟ 
کنند، چه تعداد از اينها از  ميليون نفر در جامعه ايران در زير خط فقر زددگی می 12 بيش از -

 اعضای طبقات متوسط به باال هستند؟
 هزار 370 ساله در سراسرايران کار ثابت دارند و حدود 14 تا 10 هزار کودک 380  -

چه تعداد از اينها کودکان  طبقات متوسط کودک به عنوان کارگر فصلى مشغول به کار هستند، 
   به باال می باشند؟ 

 درصد جمعيت يعنی 10که کعبه آمال طرفداران اقتصاد بازارآزاد است   چرا در امريکا -
 درصد آنرا در 29 درصد بقيه 90 درصد ثروت موجودند؛ در حاليکه 71ثروتمندان صاحب 

اختيار دارند؟ همچنين چرا در اين سيستم که به عنوان الگويی برای همه جهان تصوير می 
 درصد پايين 40وت موجود  رادارند، در حاليکه  درصد ثر38 درصد باالی جمعيت 1شود فقط 

اينهمه توحش و ستمگری در اين جامعه چگونه .  درصد ثروت اند0.5جمعيت باصطالح دارنده 
 قابل توجيه است؟

 10 درصد از اين 1 درصد ثروت دنيا، و نيز 85 درصد ثروتمندان جهان صاحب 10 چرا -
 درصد 1لی که نيمی از جمعيت دنيا فقط  درصد از ثروت می باشند؛ در حا40درصد صاحب 

 ثروت را در اختيار دارند؟ 
و باالخره سوال اساسی اينست که چرا پس از سه دهه سلطه بالمنازع سرمايه داری  و شکل 

، ثروت جهان اينگونه تقسيم »همسويی منافع  و خدمت متقابل در بازار« عريان بازارآزاد و 
ظر غنی نژادها منظور از همسويی منافع دقيقا همين نتايج شده است؟ بنابراين واضح است از ن

 درصد ثروتمندان و هم نيمی ازجمعيت بی چيزجهان هر دو به منافع 10يعنی  هم . موجود است
 !!!شان رسيده اند و تاکنون هم در بازار خدمت گذار يکديگر بودند

بطور معمول ) ازاريعنی همان همسويی منافع و خدمت متقابل در ب(طبق اين منطق  « -7
را برآورده ) عموم مصرف کنندگان( پاداش بيشتر از آن کسی است که بيشترين تقاضای بازار 

در اينجا . »پاداش هر کس متناسب با رضايتی است که برای ديگران فراهم می آورد. می سازد
» شپادا«اول اينکه عبارت . سه نکته مطرح است که الزم است به هر يک مجزا اشاره شود

می خواهد اين را القإ کند که اقتصاد سرمايه داری و بازارآزاد به همه شرکت کنندگان 
وبازيگران آن خير می رساند؛ واگر چه ميزان اين خير برای همه يکسان نيست اما بهرحال 

البته فراموش نکنيم که اين خيرات . همه ازآن فيضی می برند و هيچکس بی نصيب نمی ماند
 . ناشی ميشود» همسويی منافع و خدمت متقابل در بازار « عمومی هم از 

همانطور که در حقايق آماری باال ديديم، ادعای پاداش همگانی و خيرات عمومی در بازار 
 ميليارد کارگر جهان دريافت می 3آنچه که بيش از . همان رياکاری مرسوم در خود بازار است

تا روزبعد وبرای بازگشت به کار زنده نگه می کنند چيزی فراتر از مزد شان که فقط آنها را 
 دالر در روز 2 يا 1بخش مهمی از اين تعداد هم به همراه خائواده هايشان زير . دارد نيست

اين در حاليست .  درصد است1زندگی می کنند وسهم شان از کل ثروت موجود در جهان معادل 
که سهم شان نه نتيجه مصرف نيروی که کل طبقه سرمايه دار و صاحبان ابزار و وسايل توليد 

کارشان و نه از توليد چيزمفيدی، که تنها از طريق استثمار نيروی کار کارگران و ارزش 
 .  درصد ثروت موجود در جهان است99اضافه توليد شده توسط آنان تامين می شود، معادل 

ار کار مثبتی هم انجام اينرا هم القإ می کند که گويا طبقه سرمايه د» پاداش«دوم اينکه مساله 
می دهد و رضايت مردم را جلب می کند و از اينرو آنچه گيرش می آيد پاداشی است که دريافت 

. نمی گيرد، او دسترنج و حاصل کار ديگران را تصاحب می کند» پاداش«سرمايه دار . می کند
 نمی دهند که پاداش سرمايه داران چيزی را توليد نمی کنند و يا کار مثبتی به حال بشريت انجام

از اينرو نقش آنها نه تنها مفيد نيست، يعنی توليدی نيست و هيچ نياز انسانی را . بگيرند
طبقه سرمايه دار با تصاحب و استثمار نيروی خالقه . برطرف نمی کند، بلکه تماما مضر است

ی انسان انسان و کار حيات آفرين کارگر و محصوالت آن، که  بايد در خدمت شکوفايی زندگ
قرارگيرد، از يکسو خود را به باتالق يک زندگی انگلی و غيرانسانی فرو می برد، و از سوی 
ديگر با فرو بردن ميلياردها انسان به گرداب فقر و فالکت و بی حقوقی کل جامعه انسانی را 

 .بسمت نابودی سوق می دهد
بيشترين تقاضای بازار را  « که ظاهرا متعلق به کسانی است که» پاداش بيشتر« اما در مورد 

بايد گفت تا آنجا که به طبقه کارگر مربوط می شود اين طبقه هيچ چيز » برآورده می کنند
مزد حتی هنگامی که زياد می شود هنوز مزد است و . بيشتری از مزد ش دريافت نمی کند

بطی به رضايتی معادل آن اندازه ای است که نيروی کار مصرف شده کارگر را باز توليد کند و ر
تازه هر ميزان از افزايش مزد هم  فقط به ميزان اتحاد و . که برای ديگران فراهم می کند ندارد

« اين در حالی است که طبق همان فرمول . سازمانيابی و مبارزه متشکل کارگران بستگی دارد
.  تعلق گيردهمه ثروت دنيا بايد به کارگران» پاداش بيشتر در مقابل پاسخ به تقاضای بيشتر

طبقه کارگر به تنهايی توليد کننده همه ثروت دنياست و به معنای دقيق کلمه تنها نان آور 
 ميليارد و 3 ميليارد کارگر خرج کل جامعه را می دهند و بقيه 3بيش از . جامعه بشری است

ر اگ.  هزار نفر از جمله کل سرمايه دارن و موسی غنی نژادها  نان خور طبقه کارگرند700
کسی ذره ای به اين حقيقت شک دارد می توان اينگونه هم نقش سازنده و آفريننده و حيات 

بدنبال چند روز اعتصاب سراسری فقط کارگران  : بخش کارگران را ياد آورشد ونشان داد که
شاغل در صنايع غذايی و آب و برق و ترانسپورت و شهرداری، اين دهکده  جهانی گرسنه و 

 . باز ايستاده و در تاريکی و زباله غرق خواهد شدتشنه  از حرکت 
بودن پاداش کذايی اگر چه ربطی به کارگران ندارد، در عوض کامال به سرمايه » بيشتر«اما 

است که از شدت بی آبروی و نياز » سود بيشتر« همان » پاداش بيشتر« . داران مربوط است
 . بيان می شود» پاداش بيشتر« نوان آراستن به ظاهری مشروع  وهمگانی  رياکارانه  به ع

کارگران مزدشان را می گيرند و سرمايه . دريافت نمی کند» پاداش«بنابراين هيچکس در بازار 
کارگران چيزی بيشتر از مزدشان دريافت نمی کنند، . داران هم سود شان را به جيب می زنند

 .ی شوندسرمايه داران اما برای کسب سود بيشتر وارد جنگ با يکديگر م
سلب مالکيت اجباری از ثروتمندان و هزينه کردن آن برای نيازمندان حتی اگر بپذيريم از  « -8

لحاظ اجتماعی و اقتصادی و غيره امری مطلوب است، اما به لحاظ اخالقی نمی توان ارزشی 
غنی نژاد معتقد است که سلب مالکيت از . »برای آن قايل شد زيرا با اجبار توام بوده است
که از لحاظ اجتماعی و » حتی اگر بپذيريم « تروتمندان و هزينه کردن آن برای نيازمندان را 

» حتی اگر بپذيريم« ما ابتدا با اين . اقتصادی مطلوب است اما به لحاظ اخالقی بی ارزش است
اين چيزی جز اقرار به  مطلوبيت سلب مالکيت از ثروتمندان به نفع نيازمندان . کار داريم

واضح است که اقرار به مطلوبيت اين عمل به معنای موافقت با آن نيست، اما ناتوانی . نيست
در حاشا نمودن آن مطلوبيت و اعتراف  به موثر بودن سلب مالکيت به نفع نيازمندان نيزمی 

تاکنون و حداقل در سی سال گذشته بحث اقتصاددان های دست راستی تماما بر سر . باشد
اجتماعی نظام سرمايه داری و بازار آزاد وعدم مطلوبيت لغو اين نظام و مطلوبيت اقتصادی و 

اکنون . سلب مالکيت از سرمايه داران و حتی دخالت دولت به نفع کم درآمدها و نيازمندان بود
امثال غنی نژاد به مطلوبيت سلب مالکيت از ) حتی نيم بند و مشروط(اما اعتراف و اقرار

ن، تنها بيانگر اين حقيقت تکان دهنده است که ابعاد فاجعه ای که ثروتمندان به نفع نيازمندا
سرمايه داری و سلطه خط بازارآزاد در سی سال گذشته به بشريت تحميل نمود آنچنان عميق و 
گسترده است که حتی راست ترين مدافعان آن وبنيادگرايان اقتصادی نظير غنی نژاد هم ديگر 

دی و اجتماعی  آن نبوده و رياکارانه پشت اخالقيات خزيده قادر به دفاع  از مطلوبيت  اقتصا
 .  اند

اما به لحاظ « غنی نژاد پس از اعتراف به مطلوبيت سلب مالکيت بالفاصله تاکيد می کند که 
فورا بايد تاکيد نمود که مخالفت اخالقی ايشان بی . »اخالقی نمی توان ارزشی برای آن قايل شد

چه قضاوتی دارد، آنچه مهم است همان مطلوبيت اجتماعی و ارزش است و اصال مهم نيست 
در ثانی روشن است که برای . اقتصادی سلب مالکيت از ثروتمندان به نفع نيازمندان  می باشد

امثال غنی نژاد که ارزش های اخالقی شان عبارت است از ثروت اندوزی و پول پرستی و 
کيت از ثروتمندان به نفع نيازمندان را منفعت جويی شخصی و بهرکشی از ديگران، سلب مال

او از يکسو شاهد مطلوبيت سلب مالکيت از ثروتمندان به . عملی غير اخالقی و مذموم بداند
نفع نيازمندان هست و بهر حال قادر به انکار و کتمان آن نيست، از سوی ديگر ارزش های 

های اخالقی وی يعنی همان چرا که ارزش . اخالقی اش اجازه نمی دهد که با آن موافق باشد
ثروت اندوزی و پول پرستی و منفعت جويی شخصی و بهر کشی از ديگران چيزی جز منافع 

) بويژه به عنوان اقتصاددان بسيار آگاهانه و هوشيارانه(غنی نژاد شاهد . طبقاتی ايشان نيست
سوده پذيرفته که زندگی فاجعه بار ميلياردها انسان بی چيز هست، اما با کمال ميل و وجدانی آ

تداوم وتعميق اين فاجعه شرط حفظ و تحکيم و ترقی منافع طبقاتی او و سرمايه داران و شرط 
می داند که هيچ ثروتی بدون فالکت ديگران حاصل نمی شود، او . بنيادين انباشت سرمايه است

. ی کندبه همين ثروت اندوزی برويرانه های زندگی ديگران عالقه مند است و برايش تالش م
اش، ارزش های اخالقی را » منافع طبقاتی« رياکاری اينجاست که به جای سخن گفتن به نام 

 .جلو می اندازد
اعتراف به مطلوبيت اقتصادی و اجتماعی سلب مالکيت از ثروتمندان به نفع نيازمندان در عين 

لکيت حال اعتراف به اين حقيقت هم هست که ثروت سرمايه داران خودش محصول سلب ما
بنابراين سلب مالکيت ازثروتمندان توسط اين . کارگر بر نيروی کار و محصول کارش می باشد

سلب مالکيت شدگان برحق ترين و عاالنه ترين و اخالقی ترين و با ارزش ترين و انسانی ترين 
چرا که سلب مالکيت شدگان نمی خواهند . عملی است که تاريخ بشر می تواند به خود ببيند

يز بيشتر از آنچه متعلق به خودشان است را بدست آورند، آنهم نه فقط برای خودشان هيچ چ
سلب مالکيت از سرمايه داران توسط . که برای کل بشريت و سعادت و خوشبختی همه انسانها

 .کارگران پايان هر گونه مالکيت خصوصی و دولتی بر ابزار و وسايل معاش بشر خواهد بود
الفت اخالقی غنی نژاد با سلب مالکيت از ثروتمندان اينست که اين سلب اما جالب تر اينکه مخ

سلب مالکيت از . او در اينجا آشکارا دروغ می گويد. »با اجبار توام است « مالکيت 
فرض محالی را در . ثروتمندان و سرمايه داران ابتدا به ساکن به هيچوجه با اجبار توام نيست

يه داری، دولت به همه ادعاهای خود در باره  آزادی و نظر بگيريم که دريک جامعه سرما
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دمکراسی و مشارکت عمومی و تبعيت از رای اکثريت گردن می گذارد و به حزب کارگران با 
حزب کارگران با اکثريت در . برنامه لغو مالکيت خصوصی اجازه شرکت در انتخابات را می دهد

الغای مالکيت خصوصی  بر ابزار « ه اليحه انتخابات پيروز می شود و با حضور در پارلمان س
تضمين يک زندگی « ، »ممنوعيت استثمار و بهره کشی از انسان« ، »و وسايل توليد

را به تصويب اکثريت » شرافتمندانه و انسانی برای همه به عنوان حق يونيورسال شهروندی
اينها . اری در کار نيستبنابراين مطلقا هيچ اجب. نمايندگان اکثريت انتخاب کنندگان می رساند

هم اليحه ای هستند مانند هر اليحه ای ديگر و سرمايه داران هم طبق قواعد خودشان موظفند 
بويژه اينکه آنچه که بدنبال سلب مالکيت از آنها پس گرفته می شود از . از اکثريت تبعيت کنند

ثروت به يغما برده در واقع از آنها تنها خواسته می شود که . اساس متعلق به آنها نيست
اکثريت جامعه يعنی کارگرا ن را به صاحبان اصلی اش باز گردانند، يا به بيان ساده تر مال 

در حقيقت با سلب مالکيت از . دزدی را پس بدهند و بابت آن حتی محاکمه هم نخواهند شد
انی و سرمايه داران توسط کارگران از آنان برای بازگشت به يک زندگی شرافتمندانه و انس

 .   پربار وغنی و مورد حمايت همه جانبه کل جامعه دعوت می شود
بورژوازی در پاسداری از ساحت . اما می دانيم که همه اينها فرضياتی محال و خواب و خيالند

مقدس مالکيت اش بر ابزار و وسايل توليد آماده است که جهان را نابود کند چه رسد به اينکه 
بال انتخاباتی شاد و شنگول و به احترام گل روی اکثريت  پيروز قدرت در يک روز آفتابی و بدن
لنين با تيزبينی عميق و کم سابقه ای اين  ذات خونبار بورژوازی را . را تحويل کارگران دهد

می ديد  که می گفت دمکراتيک ترين و آزادمنش ترين دول سرمايه داری هم برای کارگران و 
زور و اجبار از طرف طبقه کارگر تنها . ی بورژوازی نيستندفرو دستان چيزی جز ديکتاتور

زمانی ضروری می شوند که ديکتاتوری بورژوازی از ترک داوطلبانه قدرت سياسی سر باز 
ميزند، و يا به هنگام اپوزيسيون،  مسلحانه برای به زير کشيدن حکومت کارگران اقدام می 

ه برای رهايی به رهبری طبقه کارگر قرار اگر بورژوازی در مقابل بشريت به پا خاست. کند
نگيرد و برای شکست و بخون کشيدن آن اقدام نکند، و به همان قواعد مورد ادعای خودش در 
مبارزه سياسی يعنی همان آزادی و دمکراسی  بورژوايی و تبعيت از اکثريت گردن بگذارد، 

ه اينست که آزادی و اما همه مسئل. کاربرد زور از طرف طبقه کارگر موردی نمی يابد
دمکراسی بورژوازی فقط برای خودش ومشروعيت بخشيدن به حکومت اش است، و تبعيت از 
اکثريت هم تنها برای حفظ و تحکيم و رشد منافع طبقاتی و قدرت سياسی سرمايه داران به 

 . عنوان طبقه حاکم بکار می آيد و نه هيچ چيز ديگری
ب مالکيت از ثروتمندان مخالف است و آنرا غير اخالقی در سل» اجبار«ضمنا غنی نژاد که با 

می داند، پس چرا با اجبارعميق و گسترده و همه روزه  که اقليت سرمايه دار به اکثريت جامعه  
پس چرا ايشان از اين . يعنی کارگران تحميل نموده موافق است و آنرا کامال اخالقی می داند

 در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سياسی و اجبار وحشيانه و ويرانگر بورژوازی که
فرهنگی و روحی و روانی جاری است و با اتکا به ماشين آدم کشی ارتش و پليس  
وسازمانهای امنيتی مخوف و زندان و شنکجه و دار خود را به طبقه کارگر و ميليادرها 

رزش می انسان بی چيز و بی دفاع  تحميل می کند حمايت ميکند و آنرا اخالقی و با ا
می بينيم که دراين مورد هم توسل به اخالق دغلبازی بيش نبوده  و صرفا . داند

موسی غنی نژاد اجبار . دستاويزی است برای دفاع از منافع ثروتمندان و سرمايه داران
و زور طبقه سرمايه دار عليه طبقه کارگر را دوست دارد و به آن عالقمند است و به 

ار ارزش قايل است، اما از زور و اجبار طبقه کارگر عليه لحاظ اخالقی برای آن بسي
 .سرمايه داران منزجر است و با نفرتی قابل درک عليه آن چنگ و دندان نشان می دهد

عقل سالم حکم می کند که آدم در مورد بويژه مسايل مربوط به زندگی اجتماعی دو 
اما از .  برای همه بد استاگر اجبار و زور بدرستی بد است، آنوقت. استانداردی نباشد

آنجا که طبقه سرمايه دار بمدت بيش از دويست سال همه ثروت جهان را به جيب زده  
وهمه دسترنج کارگران را ربوده است و به همين اعتبار سلطه خود را تحميل نموده به 

چون .  لحاظ روانی اينطور شکل گرفته که فقط خودش و جيب اش و مال اش را می بيند
ثروت را دارد و پول دارد اتوماتيک می پندارد همه چيزها ی ديگر مثل عقل و خرد همه 

او نمی داند که در مقابل ثروت و . و احساس و وجدان و شرف و انسانيت را هم دارد
وجود انسانی او . پول به چنگ آورده همه چيزهای ديگر انسانی را از دست داده است

 و وجدان و شرافت و انسانيت خالی شود تا بتواند ضرورتا بايد از عقل و خرد و احساس
وجود انسان . با پول و  حسادت و مال و نخوت و ثروت و پز و کاال و اشيا  پر شود

بورژوازی به عنوان انسان ديفرمه شده و بيگانه شده . برای هر دو اينها ظرفيت ندارد
همه ثروت می بطورطبيعی خود را صاحب همه حق ها می داند، همانطور که صاحب 

هم حق دارد زور و اجبار و تحميل را : بنابراين خود را از هر دو سو محق می بيند. داند
تا بی نهايت در باره طبقه کارگر بکار برد، وهمينکه حق دارد تا هيچگونه زور و 

بنا براين  تا آنجا که به بورژوازی مربوط . اجباری از طرف طبقه کارگر براو وارد نشود
ارگران نه حق دارند برای کسب قدرت سياسی قيام و انقالب بر پا کنند و نه می شود ک

. حتی از حق يک اعتراض و اعتصاب ساده برای شندرغاز افزايش دستمزد برخوردارند
بی جهت نيست که غنی نژاد به همين قانون کار ايران که برای بردگی کارگران است (

از نظر ). »ما نوشته شده استبراساس مجرميت کارفر« هنوز معترض است که 
ازاينرو نزد طبقه کارگر هم سرمايه داری يک نظام . بورژوازی کارگر فقط يک برده است

بردگی ظالمانه و ستمگرانه است وراهی نيست جز اينکه مثل همه موارد بردگی در 
 .تاريخ توسط قيام بردگان از سر راه رهايی بشريت کنار زده شود

برخورد به ديدگاه ها غنی نژاد، اما بطور عمده به ادعاهای  در اين نوشته ضمن -9
برخواسته بود کار » دفاع از حقانيت بازار آزاد«او که به . اخالقی وی برخورد کرديم

در جريان نقد . آغاز نمود» رياکاری بزگترين آفت اخالق است« خود را با اين ادعا که 
رای دفاع از حقانيت بازار رياکاری از حاضر اما جا بجا ديديم که هر تالش اخالقی او ب

چرا موسی غنی نژاد در کار . آب درآمد و کل تالش وی نمايشگر يک حقه بازی ناب شد
خود موفق نشد و نتوانست اخالقا از بازار دفاع کند؟ و باالخره چرا تالش وی به افشای 

سخ ساده و بيشتر ماهيت ضد انسانی بازار و ارزش های اخالقی خود وی منجر گشت؟ پا
درست اينست که نظام سرمايه داری از هيچ نظر و بويژه از نظر اخالقی قابل دفاع 

هر کس . اين نظامی است که همه تاروپودش فريب و ريا و فساد و جنايت است. نيست
که تالش کند به اين نظام حقانيت اخالقی بدهد چاره ای ندارد جز اينکه دست به فريب و 

 . کاری بود موسی غنی نژاد که انجام دادريا بزند و اين همان
غنی نژاد با مشاهده آشکار شدن  روز افزون فجايع اقتصاد بازار آزاد از دفاع اقتصادی 
و اجتماعی از آن مايوس شده و تالش دارد که توجه اقتصاددانهای دست راستی را به 

کردن اخالقيات اين او به آنها خرده می گيرد که با رها . دفاع اخالقی از آن جلب نمايد
انحصاری « امکان را بوجود آورده اند که سوسياليست ها و مارکسيست ها بتوانند با 

تنها چپ ها هستند که به اقشار « برای خود اينطور نشان دهند که » کردن انساندوستی
طرفداران بازار فقط در فکر کارايی نظام اقتصادی و . فقير و مسائل آنها می انديشند

حقيقتا هم که اين تنها بخش اعظم . » شدن اقليت سرمايه داران هستندثروتمند
اقشار فقير و مسائل « سوسياليست ها و کمونيست ها و مارکسيست ها هستند که به 

هم نقد حاضر . و انساندوستی برايشان از ارزش وااليی برخورداراست» آنها می انديشند
دفاع از حقانيت اخالقی اقتصاد بازار «اينرا ثابت می کند و هم تالش غنی نژاد برای 

او راسا برای دفاع اخالقی از بازار آستينها را باال زد تا فقط نشان . اينرا نشان داد» آزاد
 .دهد که تالش رياکارانه اش منطبق با رياکاری ماديت يافته در بازار است
اری را برای حتی در پايان الزم به تاکيد است که علت اصلی که دفاع اخالقی از سرمايه د

 30مدافعين بنيادگرای آن هم ضروری نموده، از يکسو آشکار شدن نتايج نزديک به 
سال سلطه يکتاز سرمايه داری و تعرض بی امان به طبقه کارگر است؛ و از سو ديگر 

در امريکای التين شاهد اين . موج بازگشت انتقاد چپ گرايانه به سرمايه داری می باشد
 خاورميانه عوامل جنگ و مذهب و ناسيوناليسم و قومگرايی اين تحول در. تحول هستيم

در ايران تحرکات سه چهار سال اخيرجنبش مسقل کارگری نشانگر . را مسدود کرده اند
. همين تحوالت است که با فشار سرکوبگرانه بسيار سنگينی حرکت آن کند شده است

ن و اصالح طلبان رژيم  به ابراز نگرانی هايی که سلطنت طلبان و جمهوری خواها
اشکال مختلف در مورد رشد انتقاد چپ گرايانه بروز داده اند؛ همچنين تالشهای رذيالنه 
توده ايست ها و اکثريتی ها و تبانی آشکار آنان با خانه کارگر برای سربه نيست کردن 

 همه و جنبش نوپا و مستقل کارگری و بالخره تالش بنيادگرايان اقتصادی نظير عنی نژاد
همه انعکاس نگرانی اقشار مختلف سرمايه در ايران نسبت به عروج همان دو تحولی 

  .است که گفته شد
همه اين تالش ها و ترفند های اقشار سرمايه بار ديگرياد آوری می کنند که طبقه کارگر 
راهی ندارد جز گرد آوردن نيروی ميليونی خود و بميدان آوردن صف مستقل طبقاتی اش 

  .   ه يک قدرت زيرو رو کننده در جامعه ايران بدل شودتا ب
  امير پيام
 2007سپتامبر 

« ، »اخالق در عمل«  مطالب داخل گيومه از سه نوشته موسی غنی نژاد به ترتيب -1
می باشند که در » تامين اجتماعی و نظام بازار آزاد« و » جايگاه اخالق در علم اقتصاد

  .هستسايت اينترنتی ليبرال دمکرات 

 "آوای دانشگاه" گزارش خبری تحليلی
 از جنبش دانشجويی در ماه شهريور

 
 
 
 
 
 
 
 

  2007 سپتامبر 26چهار شنبه ،   آوای دانشگاه
در ماه شهريور با توجه به آن که تنها يک ماه به ": آوای دانشگاه"اختصاصی 

برخورد بازگشايی دانشگاه ها و مراکز آموزشی باقی مانده بود روند سرکوب ها و 
های حاکميت با فعاالن دانشجويی سير صعودی خود را طی می کرد و البته اندکی بر 

با توجه به تعطيلی دانشگاه ها و عدم امکان . شتاب و گستردگی آن افزوده شد
اعتراض گسترده حاکميت از اين فرصت استفاده کرد و با صدور احکام تعليقی و 

از فعاالن دانشجويی و انحالل تشکل های احکام دادگاهی و ادامه بازداشت برخی 
  .دانشجويی خود را برای برخورد های شديد تر در آسانه مهر ماه آماده کرد

   دانشجوی پلی تکنيکی٣ادامه بازداشت 
احمد قصابان، مجيد توآلي و احسان منصوري سه دانشجوي بازداشتي دانشگاه 

دانشگاه از زندان آزاد شده اند اميرآبير با وجود اين که ديگر فعاالن دانشجويی اين 
در اين ماه همچنان در زندان به سر می بردند تالش وکالی مدافع آنان و همچنين 

  .خانواده هايشان برای آزادی آنان با وثيقه و يا برگزاری دادگاه بی نتيجه ماند
همچنين نگرانی ها در مورد نحوه ی نگهداری و همچنين آزار و اذيت های احتمالی 

  .همچنان به قوت خود باقی استآنان 
در اين ميان فعاالن دانشجويی با صدور بيانيه ای خواهان آادی سريع تر دوستان 

دانشجوی دانشگاه  ها و تحقيقات از سه  توجه به پايان بازجويی:" خود شدند
اميرکبير، خواهان آزادی فوری آنان تا زمان تشکيل دادگاه هستيم، و اعالم می کنيم 

ه به وجود گمان آزارهای جسمی و روحی که بر برخی دانشجويان وارد که با توج
آمده، خودداری از انتقال مستقيم آنان از زندان به دادگاه از اهميت بسيار زيادی 

ی قضاييه تنها با پذيرش اين خواست قانونی است که ميتواند از  قوه. برخوردار است
  ."ق دانشجويان جلوگيری کند و پايمال شدن حقو استمرار فشارهای وارد آمده
  ادامه بازداشت سهيل آصفی

سهيل آصفی دانشجو و روزنامه نگار در ماه شهريور در ادامه روند بازداشت غير 
  .قانونی اش در سلول انفرادی در شرايط نا مناسبت به سر می برد

سهيل آصفي بيش از يك ماه است آه " آوای دانشگاه"بنا به گزارش های رسيده به 
گونه تفهيم اتهامي و حتا   زندان اوين بدون هيچ209هاي انفرادي بند  سلولدر 

در . برد سر مي هاي سنگين مقامات امنيتي به محاآمه، در بازداشت و زير بازجويي
بار  ي خود تماس تلفني گرفته و يك بار توانسته است با خانواده اين مدت وي تنها يك

در درون زندان ديده است آه بسيار الغر و هم براي دقايقي پدر سهيل آصفي او را 
و به . آردن با هم را نداشتند ي صحبت ها اجازه رسيد؛ آن تكيده و خسته به نظر مي

  .شود مادر سهيل آصفي نيز اجازه مالقات يا گفتگو با فرزندش داده نمي
ها از او  دهد دستگيري و بازجويي ناصر زرافشان وآيل مدافع سهيل آصفي احتمال مي

الين منتشر  ول محور نوشتارها و مقاالتي باشد آه در پايگاه اينترنتي روز آنح
  .آرده مي

در ان ميان سکوت رسانه های اصالح طلب و انجمن صنفی روزنامه نگاران که به 
نحوه ی به اصالح طلبان نزديک است و عدم دفاع آنان از اين روزنامه نگار 

 غير قانونی سهيل آصفی اعتراض بازداشتی و حتی بعضا تاييد ضمنی بازاشت
  .روزنامه نگاران مستقل ا در برداشت

  ادامه بازداشت دانشجويان کرد
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ادامه روند بازداشت غير قانونی تنها محدود به دانشجويان مرکز نشين نمانده است 
  .بلکه دانشجويان کرد نيز همچنان در اداشت غير قانونی به سر می بردند

از دانشجويان دانشگاه تهران و از مسئولين " ريصباح نص"و " هدايت غزالي"
بيش از يک ماه است که توسط نيروهاي امنيتي " روژامه"نشريه دانشجويي 

بازداشت شده اند و در اين مدت هيچ اطالعي از وضعيت، مکان نگهداري و دليل 
خانواده اين دو دانشجوي زنداني نگران فرزندان خود .بازداشت آنها در دست نيست

د و نگران تحت فشار و شکنجه قرار گرفتن آنان و ابهام در وضعيت شان هستن
  .هستند

  احکام گسترده ی تعليقی برای دانشجويان عالمه
دانشگاه عالمه را می توان يکی از ستون های جنبش دانشجويی د چند سال اخير 

 در واقع دانشجويان عالمه با اين که به خاطر پراکندگی دانشکده ها اين. دانست
دانشگاه در نقاط مختلف شهر از عدم تمرکز فعاليت های شان رنج می برند اما هم 

در چند سال اخير نيز تيغ تيز حمالت . واره پيشگام حرکت های راديکال بوده اند
در آخرين اقدام سرکوب گرايانه حراست دانشگاه . حاکميت به سوی آنان بوده است

  : "دور احکامی از تحصيل محروم ماندند نفر از فعاالن دانشجويی با ص٣٠بيش از 
  :دانشکده ادبيات

ايجاد بلوا وآشوب،اخالل )  ترم بدون احتساب ٢( مجيد دری -٢عليرضا ارشادی فر-١
 اميرحسين ايرجی -٣در نظم دانشگاه،برهم زدن برنامه های دانشگاه ،ايجاد مزاحمت

نشگاه،عدم رعايت ايجاد بلوا وآشوب،اخالل در نظم دا)يک ترم با احتساب سنوات(
سعيد -٧. عليرضا موسوی - ۶فهيمه شجاع-۵ ماندانا چترچی-۴.مقررات دانشگاه

  مرتضی اصالحچی-٩.ميثم قهوه چيان-٨فيض اهللا زاده 
  :دانشکده علوم اجتماعی

ا يجاد بلوا وآشوب،اخالل در نظم )يک ترم با احتساب سنوات (عسل اخوان -١٠
يک ترم با احتساب ( صادق شجاعی -١١دانشگاه ،عدم رعايت مقررات دانشگاه 

سرقت اموال غير متعلق به دانشگاه،جعل اسناد دولتی خارج از ) سنوات 
  دانشگاه،ايجاد بلوا وآشوب ايجاد وقفه در نظام آموزشی

ا يجاد بلوا )يک ترم با احتساب سنوات (اميريعقوبعلی-١٣.سليمان محمدی-١٢
  ) رعايت مقررات دانشگاهوآشوب،اخالل در نظم دانشگاه عدم و عدم عدم

ا يجاد بلوا وآشوب،اخالل در نظم ) (يک ترم با احتساب سنوات (شيما فرزادمنش-١۴
-١۵)دانشگاه ،عدم رعايت مقررات دانشگاه نشر اکاذيب وتوهين وافترا به مسئولين

-١۶توبيخ کتبی ودرج در پرونده )ايجاد بلوا وآشوب اخالل در نظم(هانيه بردبار 
ايجاد بلوا )يک ترم با احتساب سنوات(عماد برقعی -١٧ عليرضا اردالن

يک (محمد بيانی -١٨وآشوب،اخالل در نظم دانشگاه ،عدم رعايت مقررات دانشگاه
ايجاد بلوا وآشوب،اخالل در نظم دانشگاه ،عدم رعايت )ترم با احتساب سنوات

وا ايجاد بل)يک ترم با احتساب سنوات(ايوب احمد همدانی -١٩مقررات دانشگاه 
  وآشوب،اخالل در نظم دانشگاه ،عدم رعايت مقررات دانشگاه

اخالل در ) يک ترم با احتساب سنوات( اليق يعقوبی-٢١ اسمش مشخص نيست -٢٠
  نظم دانشگاه،

يک ترم با (علی محمدی -٢٣مريم سيد کريمی توبيخ کتبی ودرج در پرونده-٢٢
م رعايت مقررات ايجاد بلوا وآشوب،اخالل در نظم دانشگاهعد)احتساب سنوات

ايجاد بلوا وآشوب،اخالل در )يک ترم با احتساب سنوات(سمانه خادمی -٢۴دانشگاه
  نظم دانشگاه ،عدم رعايت مقررات دانشگاه

  :دانشکده اقتصاد
يک ترم )اخالل در نظم دانشگاه وتوهين وافترا(  مازيار سميعی-٢۶مهديه گلرو -٢۵

  تعليق معلق
  :دانشکده حقوق

ايجاد بلوا وآشوب، عدم رعايت ) )ترم به احتساب سنوات٢ (رشيد اسماعيلی-٢٧
مقررات دانشگاه،برهم زدن نظم دانشگاه،فعاليت وتبليغ به نفی گروه هاو مکاتب 

ايجاد بلوا وآشوب، عدم ) )ترم به احتساب سنوات2( امير رئيسيان -٢٨)الحادی
ی گروه هاو رعايت مقررات دانشگاه،برهم زدن نظم دانشگاه،فعاليت وتبليغ به نف

بر هم زدن نظم دانشگاه (محمد آوخ توبيخ کتبی ودرج در پرونده -٢٩)مکاتب الحادی
  فعاليت در جهت بهره برداری گروه های خارج از

کشور، ايجاد بلوا وآشوب ،فعاليت در جهت بهره برداری گروه های معاند ومعارض، 
  عدم رعايت مقررات

لوا وآشوبااخالل در نظم،افتراونشر ايجاد ب)يک ترم معلق(حميد قهوه چيان -٣٠
  نفع گروه هاو مکاتب الحادی اکاذيب،،فعاليت وتبليغ به

ا خالل در نظم دانشگاه فعاليت در جهت )يک ترم با احتساب( ايرج طباطبايی -٣١
  ايجاد بلوا وآشوب)بهره برداری گروههای خارج از کشور،عدم رعايت مقررات 

  دانشگاه عالمهايجاد کميته دفاع از حق تحصيل در 
همان طور که اشاره شد عالمه ای ها همواره در ايجاد حرکت های جديد مبتکر بوده 

در آخرين اقدام مبتکرانه ی دانشجويان تعليقی اين دانشگاه دست به تشکيل يک . اند
  .کميته برای دفاع از حق تعليقی ها زده اند

عتراض به مراجع اين دانشجويان ضمن پيگيری وضعيت تعليقی های عالمه و ا
مختلف برنامه ها و ديدار هايی نيز با فعاالن حقوقی و همچنين چهرهای دانشگاهی 

  )وبالگ کميته. ( +ترتيب داده اند
 ۶٠حضور فعال دانشجويان چپ در مراسم بزرگداشت قربانيان اعدام های سال های 

   در خاوران۶٧الی 
ان راه آدی و انسانيت که در هر ساله در شهريور ماه ياد و خاطره تمامی جانباخت

 جان خويش را از دست دادند در ۶٧ خصوصا اعدام ها دسته جمعی تابستان ۶٠دهه 
  .دشت خاوران گرامی داشته می شود

امسال نيز با وجود تهديد های فراوان خانواده های برگزار کندگان و همچنين فضای 
.(+ اشکوه برگزار شدشديد امنيتی و ديگر اقدامات سرکوب گدايانه اين مراسم ب

فعالين دانشجويی چپ نيز در اين مراسم حضور داشتند و ) گزارش کامل اين مراسم
ضمن شرکت در تمام مراسم و سردادن شعار و سرودخوانی بيانيه ای نيز صادر 

خاوران، زمين مهربانی که هزاران تن از : " کردند که د بخشی از اين بيانيه آمده بود
فتاب و باد را در خود جای داده ، نه خصم حکومت اسالمی که زيباترين فرزندان آ

بنابراين در شرايطی که می خواهند سکوت را به ما تحميل . انکار اين حکومت است
ستم واقعی را بايد با آگاه کردن .  نوشت67کنند بايد از خاوران گفت و از کشتار 

خاوران . آن ننگين تر کنيممردم از آن، ستم گرانه تر سازيم، ننگ را بايد با افشای 
را مثل هر قلمرو ديگری از جامعه ی ايران بايد چون لکه ی ننگ اين جامعه نشان 

متن کامل !"(+بايد اين روابط واپسگرايانه را واداريم تا با ساز خود برقصند. دهيم
  )بيانيه

  احکام زندان برای فعاالن دانشجويی
اشت غير قانونی دانشجويان و صدور حاکميت در ماه شهريور پا را از ادامه بازد

احکام تعليقی و محروميت از تحصيل فراتر نهاد و با صدور احکام زندان برای 
در . دانشجويان فعال سعی در ايجاد رعب وحشت در ميان فعاالن دانشجويی داشت

  .ادامه به ذکر اين احکام می پردازيم
ه تهران ، به اتهام اقدام امير حسين اعتمادی فارغ التحصيل دانشکده فنی دانشگا

 2 دادگاه انقالب تهران به رياست قاضی صلواتی به 15عليه امنيت ملی در شعبه 
 82نامبرده در جريان اعتراضات دانشجويی خرداد . سال حبس تعليقی محکوم شد

 روز در سلول 55توسط حفاظت اطالعات سپاه پاسداران بازداشت گرديد و مدت 
  .انفرادی بسر برد 

 قاسمی نژاد دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام تحريک به اغتشاش و اقدام سعيد
 2 دادگاه انقالب تهران به رياست قاضی صلواتی به 15عليه امنيت ملی در شعبه 

 به 82نامبرده در جريان اعتراضات دانشجويی خرداد . سال حبس تعليقی محکوم شد
  . روز بازداشت گرديد20مدت 

جمن اسالمی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ميثم گلستانی عضو ان
  .علت شرکت در تجمع روز دانشجو در دادگاه به يکسال حبس تعليقی محکوم شد

امين بزرگيان دانشجوی سابق دانشگاه تهران به اتهام اقدام عليه امنيت کشور ، 
امی با هياهو و جنجال برای برهم زدن نظم و سنگ پرانی به ماموران نيروی انتظ

  . دادگاه انقالب تهران محاکمه شد15شکايت مدعی العموم در شعبه 
  موج سرکوب ها به دانشگاه آزاد نيز رسيد

البته سرکوب گری های حاکميت تنها محدود به دانشگاه های سراسری و فعاالن 
  .بلکه اين موج به دانشگاه آزاد نيز کشيده شد. دانشجويی دانشگاه های دولتی نماند

نشجوی دانشگاه آزاد شهر ری به اتهام عدم رعايت شئونات دانشجويی و عدم  دا46
 نفر از 3تنها . رعايت پوشش مناسب در کميته انضباطی اين دانشگاه محکوم شدند

 دانشجوی ديگر به 43اين دانشجويان به کميته انضباطی احضار و محاکمه شده اند، 
.  داشته باشند محکوم شده اندصورت غيابی و بدون اينکه فرصت دفاع از خود را

شيدا زرين ، فاطمه افرند،ريحانه نعمتی کش، : اسامی دانشجويان به اين شرح است
مهرو ستاد، کلثوم غريب نواز، معصومه اکبر نژاد، فاطمه احمدی ، سارا اينانلو 
دوقوز، نسيبه فاضلی حشمت، ميثم يوسفی، محسن جورابلو، حيدر ناهيد قره 

ی، صادق خدادادی، روح اهللا فيروز اردکانی، حميد رضا شيرازی، حسن اکبر
هژبری، عليرضا سعيدی، امير حاجی احمدی، جواد آذرخش، مهدی مرادی، 
ميثم فريدونی، پور اقدم پورناکی، مهدی خانی زاده، محمد عزيزی، سيد رضا 
احمدی، محمد صادق دارابی، محسن روحی مياب، جواد سبحانی، مجتبی زارع 

اد بهروزپور عسگر آباد، اردشی فالح مهر، حسين عباسيان، خرميزی، بهز
محمد علی کرمی، مرتضی زمانی، مجيد محمد ابراهيم، رضا عابدی، مهدی 
خطيبی، سيد رمضان حسينی، امير کريمی، سعيد ناهيدی، محمد رضا دهقان 

رزاد حاجيلو دانشجوی   نظری، عليرضا مهربانی، آقای نوذريان و آقای طالبی
مپيوتر دانشگاه آزاد خوی جهت محاکمه برای بار پنجم به دادگاه انقالب رشته کا

هم چنين مجاری اطالع رسانی اين دانشجويان به هر نحو .خوی احضار شد
ممکن بايد مسدود می شد و برای همين بعضا حتی دست به اقدامات تروريستی 

  :در دنيا مجازی زده شد
روز گذشته در حدود " ی دانشگاهآوا"بنا به اطالع دريافتی توسط خبرنگار 

 شهريور وبالگ دانشجويان دانشگاه 27 بعد از ظهر روز سه شنبه ۴ساعت 
تعدادی از جوانان " جنوب توسط تروريست های اينترنتی که با نام -آزاد تهران 

  .فعاليت می کنند، هک شد) حزب اهللا"(انقالبی ميهن اسالمی
 برای جنبش دانشجويی بوده است که اين وبالگ يکی از معتبرترين منابع خبری

با اطالع رسانی خود سانسور حکومتی را شکسته و اخبار مبارزات جنبش 
  .دانشجويی و ساير جنبش های اجتماعی را در اختيار مردم قرار می داد

دانشگاه های شهرستان، در گرگان تعليق می کنند در اصفهان قبرستان می 
ب ها تنها محدود به تهران نماند بلکه همان طور که اشاره شد سرکو. سازند

همان طو که گفته شد دانشجويان کردستان . اين موج به سرتاسر کشور رسيد
اما در گرگان . هم چنان در زير فشار بازداشت و احضار های مکرر هستند

  برای چند تن از فعاالن دانشجويی احکام تعليق صادر شد
ن دانشگاه آزاد گرگان با حکم کميته طی چند روز اخير دو تن ديگر از دانشجويا

انظباطی اين دانشگاه به يک ترم محروميت از تحصيل به صورت تعليقی 
  .محکوم شدند

  :اسامی اين دانشجويان به شرح زير است
   محسن کريمی دانشجوی رشته ادبيات فارسی دوره کارشناسی-١
   احسان مهاجر دانشجوی رشته مهندسی عمران دوره کارشناسی-٢
 در حاليست که تاريخ صدور حکم همچون سه دانشجوی تعليقی ديگر اين اين

 بوده و اين دانشجويان نيز از ده روز فرصت تجديد نظر ١٠/۵/٨۶دانشگاه 
برخوردار بودند، ولی زمانی از وجود حکم باخبر شدند که به صورت اتفاقی 

د نظر برای خبرگيری به معاونت دانشجويی مراجعه کرده بودند و فرصت تجدي
  .به اتمام رسيده بود

البته در اين ميان تنها به تعليق دانشجويان اکتفا نشد بلکه تشکل های مستقل 
در سبزوار ساختمان انجمن اين دانگاه . دانشجويی نيز مورد هجوم قرار گفت 

  :را تبديل به نماز خانه کردندد و در شاهرود انجمن را نمنحل اعالم کردند
ان دانشگاه صنعتي شاهرود، به خاطر حضور در نشست انجمن اسالمي دانشجوي

  .اسفند ماه دفتر تحكيم وحدت با حكم انحالل از سوي وزارت علوم روبرو گشت
اين انجمن در حالي محكوم به تخلف از اساسنامه خود و حكم لغو مجوز شد آه 

 اساسنامه انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي ، اين انجمن ۴طبق ماده 
 تشكيالت دفتر تحكيم وحدت بوده و موظف است با واحد هاي اين عضو

و طبق اساسنامه همين يكي از وظايف . تشكيالت ارتباط مستمر داشته باشد
و باز طبق . انجمن ، تالش جهت تقويت تشكيالت دفتر تحكيم وحدت مي باشد

 اساسنامه ، مرجع تفسير اساسنامه شوراي نظارت انجمن ٢۴بند ب و ج ماده 
اسالمي است آه در اين مورد رفتار شوراي مرآزي را مطابق با اساسنامه طلق 

در حالي انجمن اسالمي دانشگاه . آرده و از اين حضور دفاع آرده است
شاهرود از طرف حكم هيئت نظارت مرآزي مستقر در وزارت علوم محكوم به 

جمن اسالمي جدا شدن از يك اتحاديه و پيوستن به اتحاديه ديگر شده است آه ان
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( دانشگاه شاهرود عضو اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان سراسر آشور 
بوده و در سالهاي اخير فقط يك مجموعه با اين عنوان ) دفتر تحكيم وحدت 

  .فعاليت مي آند آه نشست ان در اسفند ماه سال گذشته برگزار گشت
  :امی نيز صادر شددر ادامه سرکوب ها برای فعاالن دانشجويی شهرستانی احک

رضا ريخته گر قياسی عضو انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم 
پزشکی تبريز به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه در کميته انضباطی محکوم به 

  .تذکر کتبی و درج در پرونده شد
عليرضا وليان دبير سابق انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه کاشان در محاکمه 

د نظر کميته انضباطی به يک ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات تجدي
و در آخرين اقدام بر اساس شاعه های منتشر شده در دانشگا  محکوم شد

افهان در ادامه روند تغيير کاربری مراکز علمی و دانشگاهی به مراکز 
 ٢قرار است چند تن از کشته شدگان جنگ ايران عراق که بيش از ! قبرستانی

هه از زان کشته شدنشا ی گذرد و گم نام نيز هستند در اين دانشگاه به خاک د
  سپرده شوند

با توجه به شايعاتی که در دانشگاه اصفهان پخش شده است بيم آن می رود که 
 تن از کشته شدگان در جنگ ايران و عراق ظی شبهای قدر در اين دانشگاه ٣

  .دفن شوند
ه کشور شاهد اتفاقات مشابهی بوده ايم که به پيش از اين نيز در چندين دانشگا

در اين .  دردانشگاه شريف اشاره کرد٨۴عنوان مثال می توان به وقايع اسفند 
واقعه نيروهای انصار حزب اهللا به دانشگاه هجوم آوردند و دانشجويان را مورد 

آن چه که مسلم است اين گونه . معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند
ا هدف سرکوب و گسترش کنترل بر دانشگاه و جنبش دانشجويی انجام اقدامات ب
  .می شود

البته در اين ميان نکته جالب آن است که مسئوالن دانشگاهی می خواهند 
 بازگردانند و در اين راستا در ۶٠فضای دانشگاه را به سال های سياه دهه 

  : "دانشگاه خبر می خواهند بين زنان و مردان ديوار بکشند
دستور داد با آشيدن ديوار ، سلف سرويس اين ” دانشكده خبر“يس جديد ري

روح اهللا احمد زاده .دانشكده به دو قسمت خواهران وبرادران تقسيم شود
آرماني آه حدود دوهفته از انتصابش به اين مقام مي گذرد در اولين اقدامش 

اقدام اين .دستور به جداسازی دانشجويان دختر و پسر در سلف سرويس داد
 بي سابقه بوده است باعث ٧۶وي آه از ابتداي تاسيس اين دانشكده در سال 

تعجب واعتراض دانشجويان اين دانشكده آه عمدتا از خبرنگاران وعكاسان 
سلف سرويس دانشكده خبر پيش از اين محلي .مطبوعات هستند، شده است

اي مختلف و گالری نمايش عكس ه براي بحث وبررسي اخبار رسانه هاي
  .منتخب دانشجويان رشته عكاسي اين دانشكده بوده است 

  احتمال کاهش دانشجويان خوابگاهی به خاطر مسائل سياسی
وزارت علوم قصد دارد تا به دليل مسائل سياسی و برای جلوگيری از تجمعات 

های تهران را به مرور زمان کاهش داده و  های دانشگاه دانشجويی خوابگاه
ندين ماجرای اعتراضی که دانشجويان در آن شرکت س از چ .تعطيل کند

های دانشجويی  داشتند، وزارتخانه تصميم گرفته است که تا حد امکان خوابگاه
دهد، به  اين مساله کامال با اهداف سياسی رخ می. را در تهران کاهش دهد

گيرد، ظرفيت  نحوی که به هيچ يک از دانشجويان کاردانی خوابگاه تعلق نمی
های کارشناسی ارشد و  های دوره کارشناسی کاهش يافته و دورهخوابگاه

  .شوند دکتری نيز به مرور فاقد خوابگاه می
همچنين دانشجويان دانشگاه های تهران خصوصا عامه و ژلی تکنيک از 
ژراکندگی خوابگاه هايشان و نبود امکانات رفاهی مناسب در همان ابتدای سال 

 اعترضات گسترده در اين دانشگاه بعيد به در رنج به سر می برند و احتمال
  .نظر نمی رسد

  پايان تابستان گرم سرکوب آغاز مهر مبارزه و رهايی
سرکوب ها، . تابستان امسال به واقع تابستان داغی برای جنبش دانشجويی بود

بازداشت ها، احکام تعليقی و زندان، انحالل تشکل ها و تعطيلی نشريات، تبديل 
تان و جدا سازی جنسيتی همه و همه نشان از عزم حاکميت دانشگاه به قبرس

  . بود۶٠برای انجام يک ضد انقال ضد فرهنگی دوم به سبک دهه 
با . اما با تمام اين وجود نشانه هايی از ادامه مبارزه دانشجويان ديده می شود

آغاز مهر تشکل ها و جريانات مختلف دانشجويی با صدور بيانيه ها و برنامه 
رای ادامه مبارزات رهايی طلبانه شان نشان دادند با وجود سرکوب های ريزی ب

  .بسيار حاکميت آنان با رسيدن مهر ماه به رهايی و آزدای و مبارزه اميد دارند
ياران دبستانی بار ديگر در دانشگاه ها مشق مبارزه می کنند و البته روی تخته 

  !های سياه خواهند نوشت رهايی تمام انسان ها

…………………………………   

 *ديدگاه * 
  استقرار کنترل کارگریو اسرار معامالتیلغو

 رضا مهدوی
در مقابل خواست های به حق کارگران و زحمتکشان برای رفع مشکالت زندگی خود، 

دير عامل های رژيم صرفًا وعده و وعيدهای کاذب همواره وزيران و قائم مقام ها و م
به کارگران می گويند که در نتيجه ی تحريم اقتصادی اوضاع نابسامان است  .می دهند

" صبر انقالبی"می گويند که بايد . و درآمد دولت کفاف مطالبات کارگران را نمی دهد
شوند و نياز " وسازین"و " بازسازی"می گويند بايد کارخانه ها . داشت و فداکاری کرد

پاسخ کارگران و ... می گويند صادرات ازدياد يافته است. به ميليون ها دالر ارز دارند
اگر اوضاع وخيم است : زحمت کشان به نمايندگان سرمايه داران بسيار ساده است

اگر می خواهيد ما فداکاری کنيم، دفترها را ! بگذاريد حساب دخل و خرج را ما نيز ببينيم
چرا حساب و کتاب ها بايد جزء اسرار باشند؟ امپرياليزم که از آن ها با خبر ! کنيدباز 

 است، چرا ما نباشيم؟
آنان حتی قادر به : وضع کارگران و زحمت کشان شهر و روستا برای همه روشن است

کرايه مسکن گزاف، گرانی موادغذايی و وضع وخيم بهداشت (يک زندگی عادی نيستند 

امکان زندگی متوسط را به کارگران ... گيری در تمام سطوح دولتیو فساد و رشوه 
اما، سرمايه داران بازار، دالالن و رشوه گيران دولتی، ). غيروابسته به رژيم نمی دهد

اينان اموال انباشت کرده و برای . طی سال های گذشته پول دارتر و پول دارتر شده اند
اين استثمارگران که حيات اقتصادی . ذارندروز مبادا، دالر در بانک های خارجی می گ

. جامعه را تحت کنترل خود دارند، هرگز اسرار معامالتی خود را برمال نمی کنند
چگونگی خريد و فروش ارز، ارتباط با دالالن غربی و زدوبندهای مالی وغيره هميشه 

ل پذيرش بديهی است که اين چنين شيوه ای برای کارگران قاب. پشت پرده باقی می ماند
 :مطالبات کارگران از قرار زيرند. نيست و نبايد ادامه يابد

برای رفع بحران اقتصادی و مشکالت روزمره کارگران و زحمتکشان، دولت می ) 1
بايد فورًا حساب دخل و خرج کليه ی سرمايه داران بازار و غيربازاری و ارتباط مالی با 

بايد تمامی دفترهای . وعات اعالم کندديگر دولت های غربی و شرقی را علنًا در مطب
بايد کل جامعه بداند که . حساب و کتاب و اسرار معامالتی ثروتمندان ايران باز شود

اگر درست است که اوضاع اقتصادی نابسامان است چه ترسی از . مسأله بر سر چيست
 علنی کردن اسرار معامالتی وجود دارد؟

ام داران که اقليتی در جامعه هستند، اسرار اگر قرار است که سرمايه داران و سه) 2
معامالتی جامعه را بدانند، چرا اکثريت جامعه، يعنی توليد کنندگان، گردانندگان اصلی 

 دستگاه، از آن اسرار آگاه نباشند؟
کارگران بايد با تمام اجزاء اين دستگاه آشنايی کامل داشته باشند، زيرا تنها آنان می 

اکثريت جامعه، توده ی مردم ستم ديده . کارکرد آن قضاوت کنندتوانند درباره ی نحوه 
 .قابليت بيشتری برای کنترل صنايع، بانک ها و تجارت دارند

بدون استقرار کنترل کارگری و لغو کليه ی اسرار معامالتی، اجرای هرگونه اقدام در ) 3
 .جهت بهبود اوضاع اقتصادی غيرممکن خواهد بود

 و نه نهادهای وابسته به -ه، توسط نمايندگان منتخب کارگرانبايد در سطح هر کارخان
دولت، کميته هايی برای بازرسی دفاتر، نظارت بر توليد، سرمايه گذاری های جديد، 
استخدام و يا اخراج کارگران و سازمان دهی کار در کارخانه و کليه ی امور مربوط به 

 که استقرار کنترل کارگری تنها از طريق چنين کاری است. کارگران، تشکيل گردد
 1386مهر     .معنای واقعی پيدا می کند

…………………………………………. 
 ،از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه  برای دريافت حقوق معوق

آزادی همکاران دستگير شده ، تالش برای توليدات داخلی شکر و 
 مبارزه برای جلوگيری از  واردات شکر حمايت می کنيم

 
مه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه  به سازمان جهانی کار و اتحاديه های  برابر با نا

 سال  توليد شکر  ۴٧بين المللی کارگری ،  شرکت نيشکر هفت تپه مجتمع ای با سابقه  
 سال است که بدليل سياستهای دولت در خصوص صنعت شکر در شرايط ٢حدود 

يارد تومان رسيده و  ميل٨۵ورشکستگی قرار گرفته و  بدهی های آن به حدود 
مسئولين شرکت و دولت تصميم دارند، جهت کاهش مبلغ بدهی های شرکت  به فروش 
زمينهای کشاورزی شرکت، کارخانه خوراک داِم شرکت و لوازم يدکی کارخانه دست 

کارگران برای .   کارگر شرکت کنند۵٠٠٠ از ٢٠٠٠زنند و اقدام به  تعديل حدود 
نيروهای . ود ناچار   اقدام به تحصن و اعتصاب کرده انددريافت حقوق عقب افتاده خ

گارد ويژه انتظامی و امنيتی در ششمين روز اعتصاب کارگران نيشکر هفته تپه به  
نيروهای . کارگران معترض حمله ور شده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند

يادی از کارگران زخمی امنيتی با باطوم به کارگران حمله کردند که  در اثرآن  تعداد ز
آقای .  شدند و چندين نفر از کارگران دستگير و به نقاط نامعلومی انتقال داده شده اند

کارگران از . رمضان علی پور و  آقای فريدون نيکوفرد از جمله دستگير شدگان هستند
دستگيری همکاران خود به شدت خشمگين هستند و با شنيدن اين خبر قصد داشتند از 

جمع در ميدان بنياد شهيد به سمت فرمانداری حرکت کرده و عالوه بر خواسته محل ت
  های اعالم شده خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط همکاران خودشوند
کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه خوزستان برای دست يابی به حقوق 

تی در ورشکستگی عقب افتاده خود و اعتراض به سياست های نادرست مديريت دول
ی صنعتی شرکت زده   بار دست به اعتصاب در محوطه ١۶ سال  حدود ٢شرکت طی  

اند ولی متاسفانه هيچ گاه به وعده های خود پايبند نبوده  وکارگران حتی نتوانسته اند 
 .به َيک مورد از خواسته های خود برسند 

اعالم حمايت از حق سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ضمن 
طلبی و استقالل خواهی  و تالش برای ادامه توليد داخلی  از سوی کارگران شريف 

شرکت نيشکر هفت تپه  به اين وسيله با اعتراض به سرکوب اين کارگران شريف ،  
رسيدگی به مشکالت ، پرداخت حقوق  عقب افتاده کارگران و آزادی هر چه سريعتر  

  .ين شرکت را خواستار است کارگران دستگير شده ا
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ، تنها راه رسيدن به اين 
خواست های بر حق را در پيگيری و استقامت کارگران از راه انتخاب نمايندگان واقعی 
و تشکيل سنديکای مستقل کارگری  ميسر می داند و  کليه کارگران حق طلب شرکت 

نيشکر هفت تپه را برای همبستگی بيشتر به ايجاد سازمان سنديکايی کشت وصنعت 
 . خود  فرا می خواند 

 13/7/1386 - اتوبوسرانی تهران و حومه.سنديکای کارگران شرکت واحد

…………………………………………. 
کارگران بازداشتی  با تجمع کارگران نيشکر هفت تپه در مقابل اداره ی اطالعات،

 !آزاد شدند
اخبار رسيده از ادامه مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه در طبق آخرين 

گفتگوی يکی از کارگران با راديو برابری ، با تجمع کارگران نيشکر هفت 
  !تپه در مقابل اداره ی اطالعات، کارگران بازداشتی آزاد شدند

 نفر از 2در اين گفتگو يکی از کارگران گزارش داده است که در روز گذشته 
ضار شده توسط اداره ی اطالعات به اداره مذکور مراجعه کرده و کارگران اح

 نفر از کارگران 250در پی اين بازداشت غير قانونی حدود . بازداشت شدند
، با قرار قبلی در 1386 ارديبهشت 11نيشکر هفت تپه، امروز چهارشنبه 

مقابل اداره ی اطالعات تجمع کرده و خواستار آزادی فوری رفقای خويش 
 کارگر 2خوشبختانه اين اقدام کارگران با موفقيت به آزادی . يدندگرد

  .بازداشت شده انجاميد
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اين کارگر همچنين در مورد نامه ی نوشته شده از طرف کارگران هفت تپه 
ما اين نامه را به سازمان جهانی کار نوشتيم تا : به سازمان جهانی کار گفت

ندی مشاغل نظام هماهنگی کار خواسته های خود را که اجرای قانون طبقه ب
و پرداخت حقوق معوقه و پاداش های پرداخت نشده می باشد را مطرح کرده 

  ."و از ايشان حمايت بطلبيم
کارفرمايان و حاميان آنها می خواهند به اعتراض ما برچسب : او افزود که

سياسی زده تا بتوانند به سرکوب و ضرب و شتم معترضين پرداخته و اين 
  ." را توجيه کنندعمل خود

وی در مقابل سوأل خانم هوشيار در مورد احتمال پيوند دادن مبارزات و 
اعتراضاِت مجتمع های مختلف طرح نيشکر هفت تپه و ديگر کارخانه ها 

در صورت تداوم اين مبارزات مسلمًا چنين هماهنگی و همراهی : "پاسخ داد
شرکت "رگران  نفر از کا25مثًال ديروز حدود . بوجود خواهد آمد

در اعتراضات ما شرکت کرده و در آن اعتراضات شعار )" کارون(قند
: " او افزود." داده شد!" شرکت قند، هفت تپه، تسليت تسليت" "مشترِک 

با در نظر گرفتن اينکه می گويند شرکت ها دارند زيان می دهند، پس احتمال 
ما از . ه می رودخواباندن کليه ِی طرح های هفت تپه و کارخانه های مشاب

تمامی کارگراِن کليه ی مجتمع های هفت تپه و ديگر کارخانه ها می خواهيم 
. که با ما در اين اعتراضات همراهی کنند، چرا که اين مشکل همگی ماست

مسلمًا با فروش زمين های زراعی شرکت ها و عدم توليد نيشکر، رفته رفته 
  ." بيکار می شويمتمامی بخش های صنعتی نيز تعطيل شده و همگی

در پيوست اين گزارش می توانيد به فايل صوتی گزارش راديو برابری گوش 
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