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 سازمان اطالعيه کميته مرکزی
به حمايت فعال ازمبارزات 
  !کارگران هفت تپه برخيزيم

  !روز اعتصاب١٢ روزمبارزه ١٢
شده  دورجديد مبارزات کارگران هفت تپه وارد يازدهمين روزخود

ن ادامه دارد ورژيم هم چنان به مطالبات کارگران مبارزه هم چنا.است
بی اعتنائی کرده و به سرکوب خشن،ضرب وشتم باباتون لگد وپرتاب 

کارگران پس ازتحصن .گازاشک آورودستگيری آنها می پردازد
واعتصاب درمحل کار،همانطورکه ازقبل اعالم کرده بودند مبارزه خود 

 راه پيمائی خيابانی را به سطح شهرشوش وجلوی فرمانداری وسپس
همسران و فرزندان کارگران که بيش ازخود کارگران طعم .کشانده اند

تلخ نگرفتن حقوق چندرغازپدران ويا شوهرانشان را لمس می 
کنند،نيزدراين راه پيمائی ها،پابپای آنها زخم ضربات پليس را براندام 

چرا که حتا درازکشيدن کارگران .های نحيف خود لمس می کنند
برابرپيشروی ماشين های پليس به سوی زنان و فرزندان شرکت در

کننده در اعتراضات،نمی تواند ازيورش نيروهای سرکوب بسوی زنان و 
معيشت زندگی ، حق مسلم : "آنها شعارمی دهند. فرزندان جلوگيری کند

اين بچه گرسنه،وعده "،"، کارگرهفت تپه ايم،گرسنه ايم گرسنه"ماست
  ....و" سرش نمی شه

بااين همه عليرغم همه اين مبارزات پرشوروستايش انگيز کارگران 
وعليرغم استفاده ازتاکتيک های درخشان درون مؤسسه ای 
ونيزدرسطح شهرشوش، ونيزعليرغم بکارگيری انواع واقسام فشارها 
وتهديد ها وتفرقه افکنی ها ازسوی رژيم برای درهم شکستن اين 

وکارگران هنوزنتوانسته اند خواست حرکت، مبارزه هم چنان ادامه دارد 
  .های خود را به رژيم تحميل کنند

براستی چه بايد کرد؟ روشن است که حمايت گسترده وهمه جانبه 
ازسوی همه کارگران و همه فعاالن داخل وخارج وجلب حمايت هرچه 
بيشترجنبش های جهانی ومحکوم کردن هرچه بيشتردد منشی رژيم 

ما عالوه براين ودرراستای تحقق آن ا. اسالمی ضرورت نخست است
بايد به جنبه های ديگراين حرکت و به برطرف کردن نقاط ضعف آن 

  :نيزانديشيد
تاکتيک رژيم فرسوده کردن کارگران وبه عقب راندن آن هاست 
وکارگران نيزعالوه برحقوق معوقه، تغييرمديران شرکت وتغييرسياست 

م تناسب آرايش نيروی نقطه ضعف اصلی، عد.های رژيم را می طلبند
کارگران با آرايش دشمن مقابل خود ازيکسو و با ماهيت وسطح 

  مطالبات کالن خود ازسوی ديگر است
شکاف اصلی بين ماهيت فراگيروکالن مطالبات با آرايش محدود نيرو 
قرارد ارد درحالی که دشمن طبقاتی وسرکوبگر متمرکزويک پارچه عمل 

ه يک طبقه از انسجام ويک پارچگی الزم می کند،آرايش کارگران به مثاب
درشرايطی که کارفرمای رودر روی کارگران دولت .برخوردارنيست

است وزوراقتصادی وغيراقتصادی يک جاعمل می کند،ودراوضاعی که 
يک تهديد بالفعل و بالقوه فراگيربوده وشامل "دستمزدهای معوقه"

 سياست های تعدادکثيری ازکارگران است، ودرحالی که خواست تغيير
نيزبه نوبه خود "مافيای شکر"اقتصادی ووارداتی رژيم ومبارزه عليه 

يک سياست کالن  وفراموردی است،درهنگامی که اين مسائل 
بطوراخص دامنگير همه کارخانه های قندبخصوص درخوزستان 
است،ودرحالی که خواست عزل حراست و مختومه اعالم کردن پرونده 

،نيز مشخصا خواست های سياسی می ... وسازی و پرونده های قضائی
باشند،اما دربرابرآن ها آرايش کارگران نيشکرهفت تپه فقط متکی 
برنيروی خوداست وحتا ازهماهنگی وهمبستگی الزم درسطح کارخانه 
های قندخوزستان که بطورمستقيم دهها هزارنفررا دربرمی 

عت وابعاد البته شرکت نيشکرهفت تپه بدليل وس.گيرد،نيزبرخوردارنيست
خود بعنوان يک پروژه باصطالح ملی ودرارتباط مستقيم بااشتغال 

وهمين گستردگی، .هزاران نفرو غيرمستقيم صدها هزار کارگر،قراردارد
رازمقاومت وپايداری تاکنونی آن درطی سال های اخير راتوضيح می 

اين اهرم ها -اما بااين وجود،همانطورکه تجربه هم نشان می دهد. دهد
نهائی برای به عقب راندن رژيم درتوازن قوای کنونی کافی به ت
درواقع بزرگترين ضعف مبارزات کارگران آن است که برای .نيست

مطالباتی ماهيتا کالن وکارفرمائی فرامحلی، اساسا به نيروی محلی خود 
وحال آن که می توانند وبايد بتوانند درکنارمبارزات . تکيه کرده اند

کنونی خود،پايگاه مقاومت ومبارزه را،ازطريق پرشور،مهم واززنده 

–تدارک وتمرکزالزم حول اين مهم،الاقل درميان کارگران قندخوزستان 
وبدانند . بگسترانند-کارخانه هائی که مسائل ودردکمابيش مشابهی دارند

که اگرهم هنوز حدت بحران آن ها به نقطه جوش هفت تپه نرسيده 
ب خانه آنها نيززانوخواهد زد است، اين شترهرچه زودتردرکناردر

اگرکارگران اين .ودرک مشترکشان را با صدای رساتری فرياد خواهد زد
 نتوانند با طرح خواست ها و اقدامات مشترک، -الاقل درخوزستان-رشته

قدرت تحميل مطالبات خود را باال ببرند،بی شک اين مبارزات پرشوربه 
ت داشتن دست آوردهای تنهائی راه به جائی نخواهد برد وحتا درصور

اندک،باتوجه به ابعاد وخامت بحران وماهيت سبعانه رژيم پايدارنخواهد 
بنابراين محدود ماندن  دامنه اعتراض به کارگران هفت . ماند

تپه،ودراين مورد مشخص فقدان اقدام هماهنگ وابرازهمبستگی عملی 
 درميان کارگران قندوشکرخوزستان ضعف اصلی وپايه ای را تشکيل
می دهد وحتا درانطباق با تجربيات بدست آمده مبارزات سال های 

وبديهی است که به  اندازه اهميت مبارزات صورت گرفته .اخيرنيست
ودرحال جريان، تالش کارگران وفعالين کارگری برای ترميم  نقطه 

اما . ضعف فوق، ازاهميت پايه ای وراهبردی برخورداراست
همبستگی فوری وهرچه بيشتر بخش درکنارومکمل آن اعالم حمايت و

های  ديگرکارگری وفعاالن کارگری ازاين مبارزه باشکال گوناگون 
وبهرشکل ممکن، ونيزحمايت سايرجنبش های اجتماعی وهم چنين  
پشتيبانی فعال نيروها وجريانات  ترقی خواه وچپ اپوزيسيون وجلب 

 هفت هرچه بيشترحمايت جنبش های جهانی ازمبارزات پرشورکارگران
  .تپه ازاهميت زيادی برخورداراست

  !کارگران،زحمتکشان، ومدافعان کارگری
با تمام توان خود به حمايت ودفاع فعال ازمبارزات نابرابر کارگران 

مبارزه وخواست های .شرکت هفت تپه برعليه رژيم ضدکارگری برخيزيم
کارگران هفت تپه،صرفنظرازرنگ وبوی طبيعی  ومحلی خود،مبارزه 

آنها را تنها . ت های همه کارگران وهمه زحمتکشان استوخواس
  ! نگذاريم

  87-02-28- 17-05-2008        )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران

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

  ، به نام ملت بزرگ ايران و به نام کارگربه نام خدا
  اهوازبيانيه کارگران شرکت لوله سازی

  در دفاع از کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه
چهارده روز از اعتصابکارگران شرکت کشت ونيشکر هفت تپه می 

متاسافانه باز هم نيروهای نظامی و امنيتی به جای برخورد با . گذرد
عوامل فاسد اقتصادی و مافيای شکر، با باتون و گاز اشک آور به جان 

ش افتاده اند و حتی به زن وفرزندان بی هموطنان عزيزمان در شهر شو
دفاع آنان رحم نکرده اند و اين در شرايطی است که مسئولين جمهوری 
اسالمی همواره از دولت اسراييل به بهانه های گوناگون در خصوص 
حمله به فرزندان وزنان انتقاد می کنند و هميشه با نشان دادن صحنه 

ولی طی روزهای . بنان  می کندهايی سعی در دفاع از مردم فلسطين و ل
گذشته هنگامی که کارگران شرکت کشت ونيشکر هفت تپه برای احقاق 
حقوق خود به همراه همسران وفرزندانشان به خيابان های شوش آمدند 
وبا شعارگرسنه ايم گرسنه ،نيرهای انتظامی ندای برادر نظامی 

رم بر شما ش. حمايت،حمايت آنان را با شليک گاز اشک آور پاسخ داد
باد که اين گونه به جان زنان وفرزندانی می افتيد که جزء دريافت حقوق 

  .قانونی خود خواسته ای ندارند 
کارگری که هيچگاه نگفته است در صدد براندازی نظام است ،کارگری 
که هيچ گاه به فکر آشوب نبوده ، کارگری که برای گردش چرخ های 

 نکرده است،  کارگری که در زير اقتصادی ايران از هيچ تالشی دريغ
کارگری که خانواده  فرسای خوزستان جان می سپارد، گرمای طاقت

شهيد است ،کارگری که  خانواده اش گرسنه شب را به روز می رساند 
،کارگری که جانبازشيميايی است، اما  برای گرفتن حق خود با باتون 

  . روانه بيمارستانش می کنند
 سازی اهواز که چندين ماه است حقوق نگرفته ما کارگران شرکت لوله

ايم و شرايطی مشابه با کارگران هفت تپه داريم با اعالم حمايت از 
اعتراضات قانونی  در هفت تپه ،اقدامات سرکوب گرانه را محکوم 
وخواستار پايان دادن پرونده قضايی اعتصابات کارگری هفت تپه هستيم 

  ازی اهوازکارگران شرکت لوله س  29/2/1387 .

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



 3

  آيا مارکس همچنان روز آمد است ؟
  در بزرگداشت يکصد و بيست و پنجمين سالگرد در گذشت

   کارل مارکس
 :در اين بخش گفتار تلويزيونی اقای روبن مارکاريان به نوشتار می آيد 

 برابری و تشکر از دعوت   با سالم به بيينندگان تلويزيون  :مارکاريان
از نظر " آيا مارکس همچنان روز آمد است ؟ "  برای شرکت در برنامه 

با توجه به وقت اختصاص داده . من بله مارکس همچنان روز آمد است 
شده در اينجا می خواهم روی تحليل مارکس از سرمايه داری ، از 

گونه در و نشان بدهم که چ. مختصات عمومی سرمايه داری مکث کنم 
سرمايه داری معاصر، تحليل مارکس بشکل درخشان و خيره کننده ای 

  . معتبر و روز آمد است 
همانطور که می دانيم مارکس نظام سرمايه داری را نظامی می داند که بر 

اقليتی بخاطر تملک . از انسان بنا شده" انسان " مبنای استثمار 
در نتيجه . استثمار می کنند خصوصی بر ابزار و وسائل توليد، اکثريت را 

در يک قطب ثروت، ُمکنت ، سلطه و در قطب ديگر فقر، محروميت ، 
مسکنت ، از خود بيگانگی، حاشيه شدگی و تحت سلطه بودن انباشت می 

اٌما در عين حال می دانيم که استثمار تنها خصلت جامعه ی سرمايه . شود 
در ارتباط با انباشت " کاپيتال" مارکس در . داری از نظر مارکس نيست 

اوليه ی سرمايه مطرح می کند که سرمايه داری در سپيده دم خونين 
عروج خودش همراه بود با بردگی ، استعمار ، غارت و همينطور خلع يد 

  . وسيع از خرده توليد کنندگان که با خون و آتش در تاريخ نوشته شده 
طور با ورود به اين مختصات سرمايه داری در قرن نوزدهم بود وهمين

قرن بيستم و پيدايش امپرياليسم و سرمايه ی مالی با خصلت انگلی اش ، 
می دانيم که قرن بيستم هم قرنی بود که دو . هر چه بيشتر تشديد شد 

جنگ بزرگ جهانی در آن بوقوع پيوست و سرمايه داری فجايع وسيعی 
معاصر ما در قرن بيست و يکم و در دوره ی . رااز خود بر جای گذاشت 

در اينجا کافيست به موضوعی اشاره کنم که . هم همينطور هست 
اينروزها همه جا و در رسانه های جهانی مطرح می شود و حکايت روز 

  : است و آن انقالب گرسنگان است 
می بينيم که در مصر، در هائيتی ، در مکزيک و در بسياری از کشورهای 

 آمريکای التين و آسيائی ،  و کشورهای– مثل موريتانی –آفريقائی 
بخاطر اينکه ديگر نمی توانند شکم . گرسنگان به شورش بر خاسته اند 

باين شکل می بينيم که با تمام طبل پيروز ی ای که . خودشان را سير کنند
سرمايه داری در پايانه ی قرن بيستم می نواخت و می گفت که االن ما به 

نی شدن مناسبات سرمايه داری ديگر فرجام تاريخ رسيده ايم و با همه جها
. فقر و بدبختی و مسکنت ازجهان رخت بر می بندد بر عکس شده است 

در اينجا ما با انفجار بمب گرسنگی و آنهم در سطح جهانی مواجه هستيم 
که التبه حاصل رشد مهار گسيخته مناسبات سرمايه داری در سه دهه ی 

نيمی از جمعيت جهان، يعنی سه اين رشد منجر به آن شده که . اخير است 
ميليارد از شش ميليارد سکنه ی جهان با در آمد روزی زير دو دالر 
زندگی می کنند واز ميان آنها يک ميليارد و دويست ميليون نفر در 

و اينها همانهائی هستند که با افزايش شديد . آمدشان زير يک دالر باشد 
ه ديگر نمی توانند حتی شکم قيمت مواد غذائی به شورش آمده اند، چرا ک

بنابراين می بينيم که اين تحليل مارکس که . های خودشان را سير کنند
تضادهای طبقاتی را هر چه . سرمايه داری تضادها را تشديد می کند 

و در سطح جهانی " گلوبال " بيشتر انکشاف گسترش می دهد، در سطح 
  . چقدر مصداق و حقيقت دارد 

جهان حاشيه بايد بگوئيم که همين سه ميليارد جمعيت ، در ارتباط با همين 
جمعيتی هست که در زاغه ها زندگی می کند و از يک سر پناه درست 
برای زندگی برخوردار نيست و حتی يک ميليارد از اينها آب آشاميدنی 

يک ميليارد هم سواد خواندن و نوشتن ندارند که هشتاد درصد . ندارند 
و همينطور ما مشاهده می . نان و کودکان هستند  اکثريت شان ز–اينان 

کنيم که بيکاری در جهان حاشيه غوغا می کند  در اين جهان حاشيه طبق 
آماری که سازمان جهانی کار منتشر کرده پنجاه درصد جمعيت بيکار است 

  . و از يک کار با منزلتی که بتواند زندگی را تامين کند محروم است 
نين شرايطی و در نتيجه اجرای سياست هائی در عين حال درست در چ

بوده که ارگانهای جهانی مثل صندوق بين المللی پول و بانک جهانی به 
و در سه جهار دهه ی اخير آنها را ناچار . اين کشور ها ديکته کرده اند 

. کرده اند که از هر نوع سياست حمايتی از توليدات داخلی دست بردارند 
ن کشور ها را به فالکت کشانده اند و جمعيت وسيع نتيجه اين بوده که اي

آنها را نابود کردند و اين بخاطر سود جوئی بزرگ انحصارات چند مليتی بوده 
. که اين کشور ها را به عرصه ی تاخت و تاز و غارت خودشان مبدل کردند 

موقعی که ديکتاتور . يک نمونه خيلی جالب در اين مورد هائيتی است 

ه ی هشتاد سقوط کرد دولت آمريکا و بانک جهانی يک وام هائيتی در ده
بيست و پنج ميليون دالری به دولت آن کشور دادند و در ازاء آن خواستند 
که دروازه های خودش را باز کند و تمام حمايت های گمرکی را از 

جالب است که تا آن موقع هائيتی هم گندم و . توليدات داخلی اش بر دارد 
از خودش را توليد می کرد و هم يکی از مهٌم ترين توليد برنج مورد ني

اٌما انحصارات آمريکائی با ورود به بازار هائيتی و . کنندگان نيشکر بود
استفاده از سوبسيد بسيار باالئی که از دولت آمريکا و برای حمايت از 
کشاورزی خودشان می گرفتند، در حقيقت کشاورزان هائيتی را ورشکسته 

طوريکه بعد از دو دهه هائيتی تبديل شد بيکی از بزرگترين و در ب. کردند 
واقع به سومين وارد کننده برنج از اياالت متحده آمريکا ، و همينطور 
وارد کننده نيشکر از ميامی در حاليکه قبًال يکی از بزرگترين صادر 

  . کنندگان نيشکر بود
تيم چرا که باين دليل ما امروز شاهد افزايش قيمت مواد غذائی هس

بسياری از کشاورزان به سوی توليد سوخت بيولوژيک چرخش کرده اند 
و همينطور عوامل ديگری که باعث افرايش قيمت مواد غذائی شده، در 

حاال صندوق بين . جمعبت به قطعی و گرسنگی افتاده % 76هائيتی 
المللی پول و بانک جهانی آژير ها را کشيده اند که در سی و پنج کشور 

البته اين ريشخند تاريخ است که آتش . الت فوق العاده وجود دارد ح
افروزانی که خودشان از طريق سياست تعديل اقتصادی ، بمب گرسنگی را 
در اين کشور ها منفجر کرده اند ، االن می خواهند اين آتش را خاموش 

  . کنند که می دانيم امکان ناپذير است 
جامعه شناس سوئيسی و " گلرجان زي" بنظر من به بهترين شکلی 

مسئول حق تغذيه و گزارشگر تغذيه سازمان ملل وضعيت جهان حاشيه را 
وی  باين شکل فرموله کرده و می گويد که هر ساله در . جمع بندی کرده 

کشورهای حاشيه از بيماری مسری، قطعی ، جنگ های محلی و منطقه 
ا مجموعه ی آدم هائی ای ، تعداد آدمهائی که کشته می شوند برابر است ب

 در جنگ جهانی دوم – توجه کنيد اينجا هر ساله –که طی شش سال 
جمع بندی می کند که در جهان " زيگلر " و باين شکل . کشته شدند 

  . ٌسوم، جنگ جهانی سوم هر روزه و همچنان ادامه دارد
بدون پرداختن به کشورهای پيشرفته سرمايه داری و حوادثی که در ! اٌما 
 چهار دهه اخير در اين کشورها بوقوع پيوسته، اين تصوير يعنی سه

همانطور که در کشورهای . تصوير سرمايه داری معاصر کامل نمی شود
حاشيه سياست تعديل اقتصادی به اجراء گذاشته شد، در کشورهای پيش 

  رفته سرمايه داری سياسی که اجرا شد ، سياست بر چيدن 
عواقب .  از طريق خصوصی سازيها بودو خدمات عمومی" دولت رفاه" 

آنهم عواقب اجتماعی بسيار شديدی بود که بصورت باز توليد جهان  
آنرا بسياری از . حاشيه در درون جهان پيشرفته خودش را نشان داد

يعنی اينکه جهان ٌسومی که . جامعه شناسان جوامع دوره ای می گويند 
سوم يا جهان تحتانی يا جهان اين جهان . در بطن جهان اول باز توليد شده

حاشيه، جهانيست که متشکل است از بيکاران دائمی، کسانی که کار پاره 
 آنهائی که -وقت می کنند و يا بخش هائی که با مزد بسيار کم کار می کنند

 و همينطور -شده می گويند" مک دوناليزه" اصطالحًا نيروی کار 
يه را تشکيل می دهد که اين مجموعه يک جهان حاش. مهاجران و زنان 

روز به روز وضعش بدتر می شود، از نظر اجتماعی به قهقرا می رود و 
  . فاصله و شکافش با بخش های باالئی و ميانی جامعه بيشتر می شود

طبيعی است که اين تحول با خصلت انگلی سرمايه داری و تشديد خصلت 
می دانيم . نيست انگلی سرمايه داری در سه ياجهار دهه اخير بی ارتباط 

را " کنزينی "  ببعد با بروز آن بحران بزرگی که سياست 1970از دهه 
بطور کلی منتفی کرد ، سرمايه های بزرگ مالی در پی يافتن مفرهائی 
شدند که بتواند در شرايط جديد جهانی سودهای خودشان را افزايش 

اد قمار باين شکل آنها به عرصه ای هدايت شدند که به آن اقتص. بدهند
يعنی سرمايه گذاری بر روی مبادله ارز، سفته . خانه ای گفته می شود

  . بازی، سهام، اوراق بهادار و غيره 
 مجموعه مبادالتی که در بورس 1970بنابراين می بينيم که اگر در سال 

 اين مبادالت به 1990 ميليارد دالر بود در سال 2/1جهان انجام می شد، 
يعنی با اين حچم عظيم سرمايه های انگلی . د تريليون دالر رسي2/1

طبيعی است که رشد عظيم سرمايه های انگلی و . شروع به رشد کردند
اقتصاد قمارخانه ای همچون بختکی بر روی اقتصاد واقعی ، اقتصاد 
صنعتی و خدماتی و همينطور خدمات اجتماعی و فرهنگی ، در جامعه 

بهمين . نرا چون زالو می مکدو بنابراين است که خون آ. افتاده است 
خاطر هم هست که ما می بينيم سرمايه داری در اين سه چهار دهه ی 
اخير چه خصلت انگلی بسيار قوی پيدا کرده که بازتاب آنرا درکشورهای 
حاشيه گفتيم،  در جهان پيشرفته سرمايه داری هم اين خصلت های منفی 

همه چيز را ببازار تب خصوصی سازی، تب اينکه . االن ديده می شود
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بسپارند و اينکه انسان را هر چه بيشتر از خودش بيگانه کنند وانسان را 
به وسيله ای مبدل کنند برای سود اندوزی و تمام ارزش ها و سجايای 
واالی انسانی را در محراب سرمايه قربانی کنند ، شعار روز سرمايه 

 . انگلی شده که خودش را در نقاط مختلف نشان می دهد 
عالوه بر اين ما بايد به محيط : البته يک نکته را هم بايد اضافه کنم 

زيست هم عطف توجه کنيم و ببينيم که اين فقط اقتصاد و عرصه اجتماعی 
نيست که با چنين فاجعه ای و يعنی بربريتی که سرمايه داری برای سياره 

 طريق ما تدارک ديده مواجه است ، بلکه می بينيم که سرمايه داری از
رشد بی رويه خودش دارد سياره ای را که آشيانه زندگی بشريت است 

جنگ . همينطو جنگ های خانمان سوزی که براه انداخته . نابود می کند
افغانستان و عراق که بودجه آن پانصد ميليارد دالر بوده، وقتی مورد نظر 

 جهان قرار دهيم ، آنوقت می فهميم که چه فجايعی را سرمايه داری برای
فراموش نکنيد که آن چيزی را که صندوق بين . معاصر ما تدارک ديده

المللی پول و بانک جهانی برای برنامه فوری جهت مقابله با گرسنگی 
تقاضاکرده اند، تنها و فقط يک ونيم ميليارد دالر است در حاليکه دولت 

يبًا سيصد  توجه کنيد پانصد ميليارد و يعنی تقر-آمريکا پانصد ميليارد دالر
.  صرف هزينه نظامی در جنگ افغانستان و عراق کرده-و پنجاه برابر آن

 توجه کنيد يک –از اين گذشته خود صندوق بين المللی پول يک تريليون 
 دالر يعنی هزار ميليارد دالر بابت بحرانی که االن در آمريکا –تريليون 

بورس های دنيا سرباز کرده و از نظام مالی آمريکا  شروع شده و تمام 
را به تالطم در آورده و چندين بانک دچار ورشکستگی شده اند ، سرمايه 
گذاری کرده است  و اين يک تريليون دالر را صرف تزريق به اين بانکها 
می کند تا آنها را از ورشکستگی نجات بدهد و اين سيستم انگلی را 

 جان ميليونها در حاليکه برای يک و نيم ميليارد دالری که. حفاظت کند
انسان را مورد تهديد قرار داده، کيسه گدائی اش را بسوی جامعه جهانی 

وقتی همه ی اينها را کنار هم .دراز کرده ودر بدر دنبال پول می گردد
بگذاريم ، خواهيم ديد که واقعًا چقدر تحليل مارکس از اعتبار برخوردار 

  .موفق باشيد. است و واقعًا مارکس روز آمد است 

…………………………………… 
کارگران ايران خودرو حمله به کارگران نيشکر 

 هفت تپه را محکوم می کنند
  دوستان و همکاران گرامی

  !يکبار ديگر کارگران مورد يورش و حمله قرار گرفتند
بنابه گزارشات رسيده از شوش، روز پنجشنبه نيروی انتظامی هنگامی که 

انداری شوش به سوی بازار کارگران همراه با خانوادهای خود از فرم
شهر در حال راهپيمائی بودند به صورت وحشيانه ای يورش بردند، 
کارگران و خانواده هايشان و بجه های خردسال آنها را آماج ضربات 
باطومهای خود قرار دادند نيروی انتظامی عالوه بر نفرات پياده خود با 

رگران با دراز ماشين به سوی جمعيت حمله ور شدند که تعدادی از کا
کشيدن در مقابل ماشينهای اين نيروی انتظامی مانع حمله ور شدن به 
طرف خانواده ها و بچه ها و ساير کارگران شدند در اثر اين حمالت 

  .تی بر داشتندحاوحشيانه اين نيروی انتظامی تعدادی از کارگران جرا
 ! دوستان کارگر

ه نمايند دولت می باشند دستور حمله به کارگران از طرف فرمانداری ک
نشان داد دولت در مقابل خواست بر حق کارگران فقط يک چيز را بلد 

  .است سرکوب و دستگيری کارگران
  نفر از نمايندگان کارگران6حمله به کارگران نيشکر و دستگيری بيش از 

بر آورده کردن در  نا توانی دولتاز به بهانه تحريک کارگران آيا غير
 ؟ق کارگران می باشد مگر کارگران نيشکر چه می خواهندحبر خواستهای

پايان دادن  ، ماه اخير2عمده ترين خواست کارگران پرداخت حقوق معوقه 
برکناری  ، به پرونده سازيها و احضار فعالين کارگری به دادگاه انقالب

مدير عامل شرکت يعقوب شفيعی و همچنين اعضای هيئت مديره اين 
س حراست شرکت فردی بنام زيبداری که در برکناری رئي ، شرکت

  .سرکوب، جاسوسی و پرونده سازی عليه کارگران نقش مستقيم دارد
ما کارگران ايران خودرو يکبار ديگريورش وحشيانه نيروی انتظامي، 
گارد ويژه ونيروهای اطالعاتی به کارگران و خانواده های آنها که برای 

ه به کارگران و خانوادهای آنها دريافت حقوق معوقه خود اعتراض نمود
را محکوم کرده و ازهمه کارگران وسازمانهای مدافع حقوق بشر و در 
صدر آن سازمان جهانی کار خواهان دخالت فوری برای متوقف کردن نقض 

  .مستمر حقوق کارگران در ايران می باشيم
  87بيست وهفتم ارديبهشت        جمعی از کارگران ايران خودرو     

…………………………………… 

  آيا مارکس همچنان روز آمد است ؟
 نگاهی به نظرات مارکس در بزرگداشت يکصد و بيست و پنجمين سالگرد در گذشت وی

 تلويزيون برابری با آقای اکبر معصوم بيگی –در اين بخش گفتگوی راديو 
 .مکتوب می شود 

دعوت ما را با سالم به آقای اکبر معصوم بيگی و تشکر از شما که   :برابری
آقای معصوم بيگی در صدو بيست و پنجمين . برای انجام اين گفتگو پذيرفتيد

سالگرد مرگ کارل مارکس هستيم و هم چنين در صد و نودمين سالگرد تولد 
درک مارکس از ! او، اين کاشف بزرگ تاريخ تکامل اجتماعی جامعه بشری

است يا نه ؟ آيا فکر پروژه سوسياليسم ، آيافکر می کنيد که همچنان معتبر 
می کنيد که آنچه که مارکس در صد و پنجاه سال پيش گفت ، امروز همچنان 
بدرد جامعه ی ما می خورد يا خير؟ و تجربياتی که ما از شکست بلوک شرق 

ناميده می شد داريم ، چقدر با " سوسياليسم واقعًا موجود" يا آنچه که بعنوان 
 انديشه های مارکس انطباق داشت ؟ 

صحبت ام را از . من هم به شنوندگان شما درود می فرستم   :معصوم بيگی
اينجا شروع می کنم که طبيعتًا قبل از اينکه ببينيم پروژه مارکس در مورد 
سوسياليسم تا چه حد در حال حاضر در دنيای کنونی روايی و اعتبار دارد، 

را برای " مايه سر" بايد ببينيم اساسًا آن چيزی که مارکس کار بزرگ خودش 
 -  آنچه که خودش می گفت قانون اقتصادی حرکت جامعه مدرن- آن آغاز کرد

چقدر اعتبار دارد؟ من گمان می کنم که آنچه که سبب شد مارکس از کسيکه 
اساسًا گرايش اش به آزاديهای سياسی معطوف بود، به کسی به بنياد های 

ن نظر رسيد که آزادی اقتصادی جامعه گرايش پيدا می کند، اين بودکه باي
آنچه که پروژه بزرگ .  سياسی بدون برابری اقتصادی تقريبًا بی معناست 

مارکس را در فهم سرمايه داری و در نقد سرمايه داری و در واقع و در آن 
ازهر وقت  داری سبب شد، امروز شايد بيشزمان نقد اقتصاد سياسی سرمايه 

  . اعتبار دارد ديگری روای دارد و
ان من آنچه که در حال حاضر اتفاق می افتد و ممکن است و حتی اتفاق به گم

هم افتاده است که سرمايه داری موقعيت های خودش و نقاط تمرکز خودش را 
يک مقدار تغيير داده باشد ولی گمان ندارم که ماهيت آن بطور ساختاری 

کس منظورم آن چيزيست که مار. هيچگونه دگرگونی اساسی پيدا کرده باشد 
بر پايه ی آنچه که در انتها نتيجه . پروژه بزرگ اش را بر پايه آن قرار داد 

سرمايه اساسًا در طلب سود است . می گيرد که تضاد بين کار و سرمايه است 
انگيزه اساسی سرمايه اينست که توليد ارزش کند و از ارزش بهره برداری . 

ايه برای  طلب سود می آنچه را که بشر برای نيازش می سازد ، سرم. بکند
بنابراين هر جا که سود باشد، بدنبال آنجاست و برايش فرقی هم نمی . خواهد 

کند که چه مقدار از اين سود باعث اتالف بشود و حاال بخصوص در عصر ما 
به چه ميزانی بتواندمحيط زيست را متالشی کند و چطور با گسترش مصرف 

  ؟ گرائی بتواند محيط زيست را آلوده کند
 آنچيزی که اساسًا - چرا که اساس سرمايه نه برای بر آوردن نيازهای انسانی

 و نه در يکنوع همگونی بين توليد –توليد بشر بايد بخاطر آن صورت بگيرد 
چه در مقياس کوچک و ملی مثل . بشری و طبيعت ، بلکه بر کسب سود است 

ت و چه در ايران خودما  که اگر چه کوچک نيست ولی در مقياس ملی اس
يا کيتی يا نه " گلوبال" مقياس بزرگتر جهانی و چه در حال حاضر در مقياس 

ی  قضيه يعنی آنچه که به همه ی گيتی مربوط می شود، اساسًا گرايش 
در واقع اين . سرمايه باين بوده و هست که باز توليد گسترده را پيش ببرد

که در دوره مارکس و من گمان ندارم که آنچه . ضرورت اساسی سرمايه است 
را می نوشت ، اعتبار داشته، دادن ذره ای از اعتبارش " کاپيتال" هنگامی که 

  . کاسته شده باشد
واقعيت قضيه اينست که مارکس بعد از دوره های اوليه اش ، شايد بنظر بيايد 
که کمتر به آنچه که مردم می انديشيدند عالقمند بود بلکه بيشتر عالقمندی 

" بنابراين شما در سراسر . ه آنچه بود که مردم انجام می دادند مارکس متوج
يا آثار ديگر مارکس بامفاهيمی مثل روابط طبقاتی ، مثل مناسبات " کاپيتال

پروژه اساسی مارکس . توليد، مثل شيوه توليد و از اين قبيل برخورد می کنيد
 در حال  انقالبی است و من فکر می کنم-در ذات خودش يک پروژه انتقادی

حاضر هم و بخصوص بعد از تحوالتی که اتفاق افتاده، همچنان يک پروژه ی  
  .  انقالبی باقيمانده –انتقادی 

شما هنوز دويست و پنجاه ميليون " کاپيتال" صد و چهل سال پس از نوشتن 
. کودک را در سراسر جهان بعنوان نيروی کاری داريد که قابل انعطاف است 

گليم و فرش می بافند ، در پرتقال سنگ می تراشند، در آنها در هندوستان 
خيابانهای ريودوژانيرو گل می فروشند و در نايروبی کف هتل ها را ساب می 

ممکن است تغييراتی . اين تازه يک قلم دويست و پنجاه ميليونی است . دهند 
ی بر فرض طبقه ی کارگر جديد. اتفاق اتفاده باشد که گفتم اتفاق افتاده است 

سر بر آورده باشد ، حقوق بگيران به مزد بگيران اضافه شده باشند و در 
واقعيت .....خيلی از جاها شانه به شانه ی همديگر با سرمايه درگير بشوند و

قضيه اينست که بله اين تحوالت در نيروی کار و در جبهه ی کار اتفاق افتاده 
ارگران ، معلم ها را هم و حاال شما در کنار کارگران صنعتی و ساير ک. است 

داريد و پرستاران را هم داريد و اينان همه کسانی هستند که اگر روزی کار 
تا زمانی زنده می مانند که بتوانند سرمايه . بدست نياورند، زنده نمی مانند 
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واقعيت قضيه اينست که بله ممکن است جغرافيای کار دستخوش . افزائی بکنند
عنی اگر بر فرض در دوره ی مارکس جغرافيای کار ي. يک تغييراتی شده باشد 

متمرکز در اروپا و خوب عمدتًا در انگلستان و هلند و فرانسه بود، با اين 
تغيير جغرافيای کار حاال يک ميزانی از اين کشورها بيرون بيايد و متوجه 

شايد حاال شما اين نيروی کار را عمدتًا در . کشورهای آسيای شرقی بشود 
بينيد ، در الئوس ببينيد، در ويتنام ببينيد، در سنگاپور ببينيد، در کامبوج ب

پاکستان  ببينيد، در کشور خود ما ببينيدو در بسياری از کشورهای منطقه 
شايد اين تغيير نيروی کار اتفاق افتاده و حاال سرمايه شيوه های ! ببينيد 

 ساختار هيچ جديدی دارد ولی شيوه هايش ماهيتًا تغييری نکرده ، از نظر
تا پيش از آن از کارگر انگليسی بهره می برد و از ُگرده .تغيير اساسی نکرده 

و جاهای ديگری " کاپيتال"  توصيف آن در –کارگر فرانسوی بار می کشد 
انجام می دهد، يا آن شيوه ای " اوت ورکينگ  "  و حاال آنرا به شيوه -آمده

کاری . های مادر و صنعتی بزرگکه می گويند سفارش کار به بيرون از کشور
" را سفارش می دهند به پاکستان برای اينکه کودکان پاکستانی توپ های 

را بسازند ولی هيچ مسئوليتی را در قبال اين کودکان بر عهده نمی " نايک 
بسياری از . يا همين کار را در مورد کشورهای آسيای شرقی می کنند. گيرند

وس و کامبوج اداره می کنند بدون اينکه کارخانجات را در ويتنام ،الئ
سفارش به کس ديگری می دهند و آن کس . مسئوليتی در قبالش داشته باشند 

  . مسئول شمرده می شود که معموًال در اين کشورها مسئول شمرده نمی شود 
من گمان می کنم که می شود دست کم در اين قسمت صحبت اينرا گفت که 

م سرمايه و بخصوص و اتفاقًا در همين دوره ی پروژه مارکس در باره ی مه
جهانی شدن ، يکی از عميق ترين و ژرف ترين پروژه ها در درک سرمايه 

و من گمان ندارم که از ميان روايت هائی که در سوسياليسم . داری بوده است 
....  مثل مثًال روايت آنارشيستی  يا روايت سوسيال دموکراتيک و - بوده

 روايت مارکس در درک کارکرد و عملکرد درونی سرمايه و هيجکدام باندازه
در آنکه خود مارکس قانون اقتصاد ی حرکت جامعه مدرن نام گذاری می کند، 

  .  موفق تر بوده باشد 
واقعيت قضيه اينست : آنچه که مربوط به طرح سوسياليستی مارکس می شود 

شود بصورت عدم که بقول يک نويسنده چيزی که متحقق نمی شود از آن نمی 
به فرض گفت که سوسياليسم ُمرد چرا که هيچ وقت بطور . امکان صحبت کرد

پروژه مارکس پروژه ای  نبود که در اردوگاه . زنده و حقيقتًا در نگرفته است 
من گمان می کنم هر نوع پروژه ی مارکسی، هر نوع . شرق اجرا شده بود 

 از گذشته ، نمی تواند در پروژه سوسياليستی از اين پس و با درس گرفتن
يکی از بزرگترين مشکالتی که اردوگاه . مقابل دموکراسی بی اعتناء باقی بماند

شوروی را از پای در آورد،  وجود يک سلسه حکومت های ستمگر بود که 
مطلقًا با پروژه اصلی مارکس که اساسش بر از بين بردن بيگانگی انسان با 

مطلقًا با اين پروژه مارکس که . داشت محصول کارش بود، هيچ خوانائی ن
اساسش بر اين بود که کار مزدی را بر بياندازد و همراه با آن مالکيت 
خصوصی را از بين ببرد و اينکه بشر بتواند بر سرنوشت خودش،  خودش 

من معتقد نيستم که . حاکم شود، خوانائی نداشتند و اين پروژه را اجرا نکردند
من فکر می کنم . تفاق افتاد پروژه ی مارکس بودآنچه که در بلوک شرق ا

  . پروژه ای بسيار مخدوش بود
حتی در زمينه ی احزابی که بوجود آمدند، هيچکدام از آنها هيچ شباهتی به 
حزبی که در دوران زندگی مارکس و انگلس بزرگ بين الملل اول بود، 

دند که حاال اگر هيچکدام آن مشخصات را نداشتند و اکثرًا احزابی بو. نداشتند
چه يک دوره ای دموکراتيک بودند، بعد از مدتی به احزابی ستمگر و محدود 

  . مبدل شدند
من فکر می کنم که آنچه در شوروی اتفاق افتاد، درست است و اينرا نبايد از 

بحران اعتماد بنفسی . ياد برد که در چپ يک بحران اعتماد بنفس بوجود آورد 
ر حال حل شدن و روبه پايان است و چپ دو باره دارد که خوشبختانه بتدريج د

نيروی عظيم معنوی خودش را باز می يابد و با اتکاء بر اين نيروی معنوی 
عظيم می تواند بر نيروی مادی خودش هم که طبقه ی کارگر و مردم زحمت 

جهانی شدن يکی از بزرگترين امکانات را در اين زمينه . کش باشد تکيه بکند 
 سوسياليست های مارکسيست قرار داده برای اينکه -  به اعتقاد من-اردر اختي

  . بتوانند از اين ظرفيت عظيم استفاده بکنند
هر مبارزه ای که طبقه ی کارگر برای گرفتن حقوق اش در عرض اين صد و 
پنجاه سال اخير يا حتی در اين صد و بيست و پنج سال پس از مرگ کار 

سرمايه داری . ، دست آورد هايش دائمی نبودهمارکس، در سرمايه داری کرد
بمحض اينکه دولت شوروی . هر گاه که توانسته اين دستاوردها را پس گرفته

سقوط کرد، سرمايه داری به درنده خويی صد و پنجاه سال يا دويست سال 
حاال طبقه ی کارگر بايد برای هر آجر از بنايی که در . پيش خودش بر گشت 
جنگ طبقه ی کارگر با . بنياد گذاشته ، بايد بجنگد استيفای حقوق اش 

سرمايه برای حفظ اين دستاوردها و نه فقط حفظ که گسترش آنها، يک جنگ 
يکبار برای  هميشه، هيچ حقوقی را طبقه . روزمره و ساعت به ساعت است 

حتی حقوق اقتصادی، چه رسد به . ی کارگر طی اين مدت بدست نياورده است 
  . ه در خيلی از جاها با سرکوب مواجه شدهحقوق سياسی ک

گمان من اينست که پروژه مارکس هنوز متوقف نشده و آنچه در اردوگاه 
شوروی استقرار پيدا کرده شکل بسيار کج ديسه ، تعريف شده و تباهی زده از 

  يک پروژه ای بود که می شود در گيومه از آن
يه داری دولتی اسم برد و يا سرما" سوسياليسم دولتی" يا "  سوسياليسم " 

مطلقًا نمی شود زير بار اين رفت که آنرا بعنوان پروژه ی سوسياليسم مارکس 
  .پذيرفت 
اقای معصوم بيگی ، در هر حال بعضی ها ادعا می کنند که   :برابری

است و يک آرمان شهريست که بهرحال در دوران " اتوپی" سوسياليسم يک 
نکرده و در قرن بيستم هم آنچه که در بلوک زندگی مارکس اصًال تحقق پيدا 
ما نشانه ها و آثار اين سوسياليسم را امروز . شرق شکل گرفت شکست خورد

ه در کجا می توانيم ببينيم ؟ و بهرحال اگر سوسياليسم بعنوان يک مبارزه ای 
می دانيم که جاريست و همچنان می تواند تداوم داشته باشد ، نمودهايش 

  ؟ امروز در کجاست
واقعيت قضيه اينست که من گمان نمی کنم بين پروژه ی علمی : یمعصوم بيگ

مارکس، پروژه ای که مارکس  بعنوان علم از آن نام می برد، با پروژه های 
سوسياليسم اتو پيائی که تمايزی بين آنها قائل شده اند ، ديوار چينی وجود 

خودش " آرزوهای " در غير اينصورت امکان نداشت که مارکس . داشته باشد
در آثار " اتوپيا" عناصر قوی . را برای يک جامعه بهتر و برتر بيان بکند 

مارکس هست و اين بنظر من امتياز مارکس است که فقط خودش را محدود به 
" مارکس اگر خواهان يک . فرمول های علمی يا گزاره های علمی نمی کند 

شک تحسر و تاثر در کار کشيدن جاهائی ا" سرمايه " نبود حتمًا در " اتوپی
هر گز آنطور خودش را بخاطر بچه . از کودکان ده ساله و ُنه ساله نمی ريخت 

هائی که استثمار می شوند، زنانی که استثمارمی شوند و مردانی با چرک و 
من فکر می کنم .  خون عرق خودشان زندکی می کنند، به در و ديوار نمی زد

مارکس و " اتوپيستی" يعنی پروژه ی . از هم جدا کرد که اوًال نبايد ايندو را 
هر سوسياليست واقعی بنظر . پروژه ی علمی مارکس از همديگر دور نيستند 

من در عين حال يک آرمان شهر پيش چشم اش دارد، چرا که واقعيتی که می 
اينست که بهرحال . زشت و پليد پيش رويمان است " واقعيت " بينيم همين 

 افکنی در مورد جامعه ی آينده در ذهنتان داريد يا امکان ندارد شما يک طرح
اينهم چيزی . که بدون اين طرح افکنی برای جامعه اينده، بتوانيد تصور بکنيد 

ببعد و " افالتون " بسيار کسان از . نيست که مارکس فقط بدنبالش بوده باشد 
ود يک جامعه و ديگران وج" بابوف" و بعد کسانی مثل " توماس مور" بعد 

ای را که از جنايت و بهره کشی  و استثمار پاک باشد ، در پيش ذهن داشته 
  . اند 

بهرحال هم می بينيم که از دوره مارکس ببعد ، اين سوسياليسم و حتی در 
شکل مخدوش اش و در شکل تحريف شده اش در جاهائی شروع کرده است 

ل کشورهای بزرگ دست گذشته از جوامع کوچکی که در داخ. به عمل کردن 
به زندگيهای سوسياليستی زدند که خود انگلس مقاله ی مشهوری دارد که در 
آن از اين جوامع در آمريکا ياد می کند ، در کشورهائی هم اين کوشش ها و 

  . تالش ها شده
يعنی . در حال حاضر در جهان يک حالت تقريب به نزديک ديده می شود 

جائی تالش می کنند که زندگی خودشان را بهتر اينکه اگر بر فرض مردمی در 
بکنند، از چيزی که هست فراتر روند؛ همه اينها نشانه هائی از اينست که آن 
مردم، آن طبقات زحمت کش و کارگر به تفکيک از يک مشت مفتخوار، می 

اگر در حال حاضر در . خواهند زندگی ای داشته باشند که بهتر از اکنون هست 
ن ، مردم برخی از کشورهايش تالش دارند که از معيارها و آمريکای التي

مالک ها واستانداردهای موجود در آن کشورها فراتر روند و بتوانند زندگی 
جمعی تری را سازمان بدهند و منابع توليدشان را در خدمت زندگی بهتری 
قرار بدهند، اينها همان تقريب به نزديک آن چيز يست که ما در تحليل نهائی 

  . به آن سوسياليسم می گوئيم 
من تصور می کنم هر جائی شما با يک اقدام جمعی منابع يک جامعه را بکار 
بگيرند برای اينکه بتوانيد وضع زنان را ، وضع کودکان را، وضع کارگران را، 
وضع بهداشت و آموزش ستم ديده ترين قشرهای يک جامعه را به نفع آن اقشار 

تقريب هائيست که شما را به ايده ی سوسياليسم مارکسی تغيير بدهيد، اينها آن 
به ايده ی اينکه بهر حال در جوامع جديد و در يک انتر . نزديک تر می کند 

ناسيوناليسم جديد بتوانند جامعه بشری را يک و چند قدم به ساختن سوسياليسم 
ه کردم، من نمی خواهم از کشور خاصی نام ببرم ولی چنانکه اشار. نزديکتر بکنند 

آيا اينها عين آن . در بعضی از کشورهای آمريکای التين اين گام ها برداشته شده
! من فکر نمی کنم ! چيزيست که مارکس از مفهوم سوسياليسم اراده  می کرد؟ نه 

  . اينها دقيقًا منطبق بر آن نيست ولی نزديک به آن است 
در شکل نظری پردازی سر بر آوردن دو باره ی انديشه سوسياليستی ، نه فقط 

اش، بلکه بشکل عملی اش در حال حاضر و در دنيا، گمان می کنم بدليل تقابلی 
آنهم جهانی شدن از _ است که در حال حاضر و بخصوص در عصر جهانی شدن

من فکر می کنم که اينها نقاطی .  بين کار و سرمايه وجود دارد –باال و نه از پائين 
 دارد گام به گام به آن چيزی که در پيش چشم است که پروژه ی سوسياليستی
من فکر می کنم که پروژه ی سوسياليستی . مارکس بود، نزديک می شود 

ندارم اين پروژه يکشبه  گمان. ساختمانی است که آجر به آجر ساخته می شود 
گمانم اينست که بشر تا همين جا هم  توانسته بسياری از خواست . ساخته می شود 
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ولی برای آنکه بتواند آن تعارض اساسی بين کار مزدی و . حقق بکندهايش را مت
 . سرمايه را از ميان ببرد، هنوز فاصله ای باقيست 

آقای معصوم بيگی در پايان اين گفتگو، بطور عمده مشخصات يک  : برابری
جامعه سوسياليستی از نظر شما چيست ؟ در هر حال چه نکاتی راامروز می توانيم 

ر شويم  و از طرح چه چيزهائی بايد اصوًال پرهيز کنيم و آنها را به برايش متصو
 آينده واگذار کنيم ؟ شما در اين رابطه چه نظری داريد؟ 

گمان من اينست که يک جامعه سوسياليستی جامعه ايست بشدت : معصوم بيگی
دموکراتيک که اساس را بر نيازهای بشری می گذارد و از هر گونه استثمار پرهيز 

گمانم اينست که يک جامعه سوسياليستی  جامعه ايست که اساس اش بر . اردد
جامعه سوسياليستی از . آزادی است، اساس اش بر گسترده ترين آزاديهاست 

از نظر من يک پروژه سوسياليستی  . نظرمن، از هر گونه ستم و استبداد عاريست 
از نظر .  حل کرده درست مساله اش را با دموکراسی به وسيع ترين معنای کلمه

من جامعه سوسياليستی جامعه ايست که در آن خود بيگانگی انسان و بيگانگی اش 
. با محصول کارش از بين رفته و انسان اساسًا با خودش احساس يگانگی می کند

بنظر من اساس جامعه سوسياليستی بر اينست که انسان مجبور نشود برای بدست 
ارش را بفروشد و هر روز التهاب اينرا نداشته خودش، ک" قوت اليموت " آوردن 

گمانم . باشد که اگر يکروز سر کار نرود ، از کارش معلق شود و گرسته بماند 
اينست که جامعه سوسياليستی همچنان که گفتم در حفظ طبيعت کوشاست و با 
مصرف بی رويه، مصرفی که اساسش بر کسب سود و طلب سود است، متالشی 

 ی سوسياليستی بنظر من جامعه ايست که حقوق زنان را به جامعه. نمی شود
تمامی بجا می آورد و هيچ بهانه ای برای سرکوب زنان،  برای عقب نگه داشتن 

چه برابری حقوقی، . زنان و برای اينکه زنان را با مردان برابر نگيرد، قائل نيست 
ا به رسميت می چه برابری اقتصادی و چه در هر زمينه ی ديگری ، اين برابری ر

شناسد و حقيقتًا شايد مثل يک رگه ای از چپ سنتی قديم همه چيز را تابع يک 
بنظر من جامعه ی . هدف بزرگتر قرار نمی دهد، بلکه اين حقوق را بجای می آورد

سوسياليستی تمام آن مشخصاتی رادارد که بشر تا بحال آرزويش را داشته و 
ين جامعه به عمر بنده وشما و يا ديگری دست اينکه چقدر ا. نتوانسته به آن برسد

گمان من اينست که . می دهد ؟ من گمان نمی کنم که اين مساله اهميتی داشته باشد 
بشر اين آرمان را دارد و بطرف اين آرمان می رود و چنانکه گفتم بين آرمان و لعم 

 . يک ديوار چين برقرار نيست 
اگر احيانًا . ر اين گفتگو شرکت کرديد بی نهايت از شما ممنونم که د : برابری

ناگفته ای داريد که می خواهيد با بينندگان و شنوندگان ما در ميان بگذاريد ، در 
 چند جمله مطرح بفرمائيد 

من هم صدو بيست و پنجمين سالگرد . من هم از شما سپاسگزارم  :  معصوم بيگی
و بخصوص . گرامی بدارندرا گرامی می دارم و می خواهم شنوندگان شما هم آنرا 

توصيه کنم که در خواندن آثار مارکس هرگز کوتاهی نکنند چرا که گمان من اينست 
که آثار مارکس در حال حاضر بيش از هر وقت ديگری اعتبار دارد و می شود از 

 . آن برای پيکارهای آينده بهره گرفت 

………………………………………. 
 عبدیيانيه حمايت از روناک صفارزاده و هانا ب

 روناک ، هشت نيروی امنيتی در تاريخ سوم مهر ماه سال هشتاد و شش
فعال حقوق زنان را هنگامی که وی در حال ،ساله  بيست و يک صفازاده ،

ترک خانه برای رفتن به محل کارش درسنندج بود بازداشت 
مسئولين دادگاه هيجده روز پس از تاريخ بازداشت به خانواده اش   . کردند

ادند که آنها قرار بازداشت موقت وی را برای يک ماه بيشتر تمديد اطالع د
خانواده صفازاده تا کنون قادر به مالقات وی نشده اند و همچنين  . کرده اند

دادگاه اجازه بررسی پرونده را به وکاليی نداده است که حاضر شدند به 
  .صورت داوطلب نمايندگی حقوقی پرونده وی را بر عهده گيرند

 ديگر مدافع حقوق زنان را پس از ، هانا عبدی ،هفت مامور  ،ين همچن
خروج وی از خانه پدربزرگش در تاريخ يازدهم مهر ماه سال هشتاد و شش 

هانا عبدی و روناک صفازاده هر دو عضو انجمن  .در سنندج بازداشت کردند
اين انجمن در زمينه برگزاری کارگاه . هستند " آذرمهر " زنان کردستان 

ای ظرفيت سازی و همچنين فعاليت های ورزشی برای زنان در شهر ه
آنها همچنين در کمپين . سنندج و ديگر نقاط استان کردستان فعاليت می کند 

پس از  .يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين ناعادالنه جنسيتی فعال بودند 
ين در به سر می برند و ا  هم چنان اين دو فعال در زندان،گذشت ماه ها 

 او بيمار است و در شرايط جسمی و ،حالی است که به نقل از مادر روناک 
خانواده ی هانا نيز به شدت نگران شرايط او  روحی مساعدی قرار ندارد و

 ،های سياسی   فعالين عرصه،حقوق بشر  ما جمعی از فعالين . هستند
کوم کردن  ضمن مح، اجتماعی و زنان در ايران و خارج از ايران ،کارگری 

 ، گونه تعليق ، اخراج ، دستگيری و پيگرد دانشجويان و فعالين سياسی هر
شرط   ، خواهان آزادی فوری و بدون و قيد و کارگری و اجتماعی ، زنان

آنان هستيم و از روناک صفازاده و هانا عبدی تا آزاديشان و بازگشتشان به 
  . آغوش خانواده حمايت می کنيم

بدون هرگونه " روناک صفارزاده و هانا عبدی آزادی برای " کمپين
وابستگی سياسی ، حزبی و گروهی صرفا در جهت آزادی اين دو فعال حقوق 
زنان تشکيل شده تا بتواند با ايجاد هم صدايی و اطالع رسانی در مورد اين 

اين کمپين از هرگونه همکاری و . عزيزان در جهت آزادی آنان گام بردارد 
رده و از همه ی عزيزانی که خواهان آزادی بی قيد و شرط حمايت استقبال ک

 . روناک و هانا هستند دعوت به عمل می آورد
  رگرفته از سايت سازمان راه کارگر                                              ب

  !آزادی پوشش، حقی گم شده
  الله حسين پور

خواسته رفع حجاب به راستی چرا از : يک سئوال از فعالين جنبش زنان
اجباری و يا بهتر است بگوئيم، حق آزادی پوشش حمايتی به عمل نمی 
آوريد؟ چرا با چنين درخواستی به مثابه تابو برخورد می کنيد و گويا اين 
مطالبه را در سطح جامعه و به ويژه در ميان زنان، يا نمی بينيد و يا 

اير مطالبات زنان جدی نمی گيريد و يا اين که آن را شعاری در سطح س
  نمی دانيد و اهميتی برای آن قائل نيستيد؟

در واقع تأکيد اساسا بر درخواست آزادی پوشش به عنوان يکی از مهم 
اگر . ترين شاخه های آزادی های مدنی در يک جامعه دمکراتيک است

زنی در يک جامعه دمکراتيک تمايل به داشتن حجاب دارد، خواسته اش 
به همين دليل ممنوعيت .  بايد بتواند آن را اجراء کندبسيار محترم است و

حجاب در برخی کشورهای اروپايی مثل فرانسه و يا در برخی ايالت های 
آلمان، در عمل نتيجه ای جز خانه نشين کردن زنان و دختران محجبه و 
مسدود کردن روزنه های گريز از چهارديواری خانه و پا به اجتماع 

ز طرف خانواده خود مجبور به مراعات حجاب گذاشتن دخترانی که ا
در اين کشورها به بهانه مبارزه با بنيادگرايی اسالمی و . هستند، ندارد

ِ اندکی که موفق شده اند خانواده  تروريسم، با حجاب دختران و زنان
فناتيک خود را راضی به تحصيل کردن و يا داشتن شغل کنند، مبارزه می 

" آزادانه" فعالين اصلی بنيادگرايان هستند، کنند و در واقع مردانی که
مشغول سازمان دهی ترورها و عمليات مسلحانه در اين کشورها می 

  .باشند
در واقع با شعار آزادی پوشش، نه تنها با حجاب نجنگيده ايم، بلکه زنان 
را در انتخاب نوع پوشش خود آزاد گذاشته ايم و اگر مردم در فردای بعد 

سالمی در انتخاب پوشش خود واکنش های خارج از از رژيم جمهوری ا
داد، " بی بند و باری"ُنرم جامعه از خود نشان دهند، نبايد به آن لقب 

بلکه بايد چنين واکنشی را بعد از ساليان دراز به زنجير کشيده شدن و 
سرکوب اوليه ترين آزادی های مدنی و رهايی از آن، طبيعی شمرد و با 

 را که جز هويت يابی و خود شناسی نيست، تحمل آرامش چنين پروسه ای
آزادی های مدنی در جامعه ما مسلما . کرد و به فرهنگ سازی مشغول شد

  .دردناک و با واکنش های افراطی تجربه خواهند شد
در اين جا قبل از پرداختن به جوانب مختلف مطرح در مطالبه آزادی 

ن يک ميليون امضاء پوشش، به دليل اين که گاها جنبش زنان با کمپي
مترادف آورده می شود، به طرح مطالباتی اين کمپين و رابطه اش با 

  .جنبش زنان می پردازم
واقعيتی عيان است که طرح کمپين در ميان ساير طرح های مطالباتی زنان 

البته موفقيت به معنای رسيدن به اهداف کمپين . ، طرحی موفق بوده است
ی آن هيچ گاه به اهدافش نرسد، اما از آن شايد کمپين و طرح عمل. نيست

مقطعی که شروع کرده و راهی را که رفته و اکنون ادامه می دهد، همه 
عدم "اما موفقيت طرح کمپين و . حاکی از موفقيت اين طرح است

طرح های عملی ديگر، دليلی بر بستن درها بر روی ساير طرح " موفقيت
همه حرف ها را . ا کامل نيستطرح کمپين هنوز موفق است، ام. ها نيست

البته  . (نمی زند و خود را محدود به تغيير برخی قوانين نابرابر کرده است
بنابراين بسيار خوب ) قرار نيست که هر طرحی، همه حرف ها را بزند

ايده . است که ساير ايده ها نيز به نوعی و به طريقی ابراز وجود کنند
عی برای يک ديگر محسوب نمی های متنوع و حتی متضاد، هيچ يک مان

در عمل اما، يک محافظه کاری در ابراز ايده ها و طرح های ديگر . شوند
  .مشاهده می شود

ترس از چيست؟ از اين که ائتالف کمپين از هم بپاشد؟ اگر قرار است با 
طرح ايده های متنوع، چنين ائتالفی بهم بخورد، بايد اطمينان داشت که 

نيروی . الف کاغذی و پوشالی است و آينده ای ندارداساس و بنياد اين ائت
هيچ ائتالف دمکراتيکی نمی توانند به يک ديگر زنجير شوند و هيچ 

  .ائتالفی مقدس نيست
. اما کمپين نشان داده است که ظرفيت بااليی برای پذيرش و گشايش دارد

همان طور که استفاده از روش ها و طرق مختلف برای پيش برد طرح 
آزاد است، همان گونه که عدم تمرکز و ساختار شبکه ای، فعاليت کمپين 

های کمپين را دمکراتيزه کرده است و هيچ يک از طرفين اين ائتالف، حق 
اعمال سانسور يا حق وتو در حرکت های کمپين ندارند و تولرانس، شعار 
بنيادی اين بخش از جنبش زنان است، می بايست ايده های جديد نيز 

  .ت و بارآوری در اين جنبش داشته باشندامکان زيس
در ضمن می توان صراحت داد که کمپين يک ميليون امضاء و فعالين آن 
با اين که بخش بزرگی از جنبش زنان را تشکيل می دهند، اما تمام آن 

جنبش زنان مجموعه وسيع تری از زنانی هستند که هريک با . نيستند
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نان، باری را از اين جنبش بر فعاليت عملی و نظری خود حول مسائل ز
دوش می کشند و باگرايشات بسيار متنوع و مختلف و حتی گاها متضاد با 

گرچه کمپين . يک ديگر، تالش در پيش برد و غنای اين جنبش می کنند
مساوی جنبش زنان نيست، اما با جرئت می توان گفت، نيروهای تشکيل 

  .ده می شونددهنده کمپين از فعاالن برجسته جنبش زنان شمر
 حال که درخواست آزادی پوشش از جانب فعاالن جنبش زنان طرح نمی 
شود، آيا اصوال چنين مطالبه ای در سطح جامعه وجود دارد؟ گمان می 

زيرا هر کسی يا شخصا و يا . کنم پاسخ به اين سئوال بسيار ساده است
" حجاب کامل"غيرمستقيم با سرکوب گسترده رژيم به دليل عدم رعايت 

در خيابان ها روبرو بوده است و می توان به وضوح ديد که آرزوی 
آزادی پوشش در سطح جامعه ، به ويژه در ميان زنان بسيار گسترده تر 

اگر قرار است کنش گران جنبش زنان . از ساير مطالبات جنبش زنان است
تنها در اتاق های خود و در اذهان خود به دنبال خواسته های بی واسطه 

 واسطه زنان نگردند، بنابراين در اولين جستجوی خود در شرايط و با
مشخص و تحليل اين شرايط، به درخواست آزادی پوشش از جانب زنان 

حال چرا از کنار آن بی سروصدا می گذرند و نه تنها آن را . برمی خورند
مطرح نکرده، بلکه آن را  به عهده فرد فرد دختران جوانی می گذارند که 

شخصی و فردی در خيابان فرياد اعتراض کشيده و از حق خود، به طور 
که در چهارچوب حجاب اجباری به تعيين رنگ، اندازه و گشادی و تنگی 

  .مانتو برمی گردد، دفاع به عمل آورند
اگر به اعتراضات فردی و سازمان نيافته ای که روزانه و دوره به دوره 

 نکنيم و گمان کنيم که ديوار در خيابان ها شاهديم، اهميت ندهيم، اعتنا
چين جنبش سازمان يافته زنان را از چنين اعتراضات خود به خودی جدا 

  .می کند، هرگز نمی توانيم از توده ای شدن جنبش زنان سخن بگوئيم
البته الزم نيست اعتراضات و نافرمانی های زنان در مقابل حجاب اجباری 

کافی ست که اين پتانسيل را . يمرا جزئی از جنبش سازمان يافته زنان بدان
در زنان ببينيم و آن را تبديل به پتانسيل سازمان يافته شده جنبش زنان 

  .نمائيم
در صورتی اعتراضات خود به خودی در جهت احقاق خواسته های بی 
واسطه و يا نافرمانی های مدنی در برابر فشار و تهاجم رژيم قابل 

انسيلی به نيروی جنبش سازمان سازمان دهی است و در صورتی چنين پت
يافته زنان تبديل خواهد شد که به خواسته ها و شعارهای مطروحه زنان 

  .توجه کرده  وسازمان دهی آن ها را پی بگيريم
همه می دانيم که اجرای بسياری از مطالبات زنان در توان و ظرفيت اين 

ه تنها رژيم نيست و حتی برای حصول برخی از اين مطالبات می بايست ن
وهله اول نظام سياسی، بلکه نظام اقتصادی را نيز واژگون کرد و در 

مذهب اسالم که حاکم بر تار و پود نظام سياسی است، هيچ کدام از اين 
بنابراين هدف اين نيست که ابتدا مطالباتی را . خواسته ها را برنمی تابد

حق آزادی پوشش نيز يکی از . مطرح کنيم که قابليت اجرائی داشته باشند
در چهارچوب مطالباتی است که نه تنها در چهارچوب اين رژيم، بلکه 

اما طرح هر کدام از اين . مذهب حاکم بر اين رژيم نيز قابل اجراء نيست
درخواست ها گوشه ای از جنبش را ارتقاء می دهد و جنبش را به معنی 

اگر قرار باشد که فعالين جنبش . واقعی تبديل به جنبش توده ای می کند
آن را زنان درخواست های پايگاه اجتماعی خود را مطرح نکرده و 

سازمان ندهند، هيچ گاه نخواهند توانست اين پايگاه را از آن خود کرده و 
  . قدرت خود را افزايش دهند

الزم است در اين جا اشاره کنم، آن زنانی که به طور فردی و شخصی به 
نقض آزادی های مدنی، از جمله حجاب اجباری اعتراض می کنند، سهم 

آن ها نيروی بالقوه . فعل زنان دارندمعينی در پيش رفت و غنای جنبش بال
نيرويی که متاسفانه ناديده گرفته . جنبش زنان در ايران به شمار می روند

  .شده و سازمان دهی نمی شوند
اگر جنبش زنان از درخواست های بخشی از زنان فاکتور گرفته و آن ها 

ور همان ط. را طرح نکنند، در واقع آن بخش از زنان را از دست داده اند
که اگر از خواسته های اخص زنان در محل کار خود دفاع نکنيم ويا اگر 
در طرح مشکالت زنان در خانه هايشان تالش نورزيم، و اگر آرزوهای 
زنان را در انتخاب پوشش خود نشناسيم و سازمان ندهيم، همه اين زنان 

ان را گم اين واقعيت را نيز بايد درک کنيم که اگر ما اين زن. را گم کرده ايم
کنيم، ديگرانی هستند که درخواست های آنان را دنبال کرده ، آن ها را 

در اين جا به طور واضح . سازمان داده و نيروی خود را افزايش می دهند
می توان به فرصت طلبی آمريکا و طرح های چندگانه اش در به دست 

  .آوردن پايگاهی در ايران اشاره کرد
مشکل محافظه .  و درخواست هايشان نيستاما مشکل، نديدن اين زنان

. کاری وترس از سرکوب رژيم درمقابل ابراز حق آزادی پوشش نيز نيست
 همان . مشکل همان مشکل قديمی ست که هنوز سخت جانی می کند

مشکلی که باعث شد کليه سازمان های سياسی و احزاب و حتی بسياری 
رات ضد حجاب اجباری در از فعالين زن، بی اعتنايی مطلقی نسبت به تظاه

زن های چپ و يا دمکرات و . فردای بعد از انقالب بهمن به عمل آورند
فعال، بدون اعتراض و بدون ناراحتی،روسری بر سر گذاشتند و چادر را 
به خود پيچيدند و بر سر قرارهای شان رفتند و فعاليت خود را در پيش 

ض برخاسته بودند، به زن هايی که عليه حجاب اجباری به اعترا. گرفتند
گذاشتن . ليبرال هايی ملقب شدند که تنها به فکر مو و قيافه خود بودند

. نداشت که راجع به آن بحث شود" اهميتی"روسری و استفاده از چادر 
  !به بحث گذاشته شدند" مهم"مسائل 

 سال پيش 30اکنون نيز مانع اصلی در ابراز وجود اين حق، همان مانع 
ز مسائل بسيار مهم تری وجود دارند که بايد ابتدا به آن ها اکنون ني. است

هرچند که امروز نسبت به آن روز، پيش رفت قابل توجهی . پرداخته شوند
ديگر مسائل زنان . در جنبش زنان و طرح مسائل زنان مشاهده می شود

اما درميان مسائل مختلف  . تر قرار نمی گيرند"مهم"در سايه مسائل 
  . االهم می شودزنان، اهم فی 

آيا نبايد حق آزادی پوشش به عنوان اوليه ترين حق . سئوال اين جاست
مدنی هر انسانی، به ويژه زنان شمرده شود؟ و برای نهادی کردن آن، آيا 
به يک پروسه طوالنی کار فکری، نظری، اجتماعی، سياسی و به ويژه 

  کار فرهنگی عمقی نياز نداريم؟
 آيا برای شروع اين پروسه بسيار دير نکرده ايم؟                             

……………………………………….  
 !انتقال بختيار رحيمی و احمد دانش پذير به زندان

بختيار رحيمی عضو کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری که 
 تيرماه سال گذشته در پی حمله افراد مسلح به منزلش ٢٨در روز 

ذشت ده ما از بازداشت و سپری بازداشت گرديده بود پس از گ
 وزارت 209نمودن ماهها فشار و سلولهای انفرادی سرانجام از بند 

هر .  زندان اوين منتقل گرديد8 اندرزگاه 8اطالعات به بند عمومی 
  .چند وی همچنان در بالتکليفی به سر ميبرد

فعال سياسی که در بهمن ماه ) بيقرار-الف(همچنين احمد دانش پذير 
شته در منزلش در تهران، توسط نيروهای لباس شخصی سال گذ

 وزارت اطالعات در زندان اوين منتقل 209بازداشت و به بند 
گرديده بود پس سپری نمودن بيش از سه ماه شرايط غيرانسانی بند 

 اندرزگاه 7 سرانجام وی نيز در عين بالتکليفی به بند عمومی 209
 . زندان اوين منتقل گرديد8

…………………………………… 
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 مبارزه عليه بهره کشی 
 يا برای بهبود بهره وری؟

*نگاهی به گفتگوی دوتن ازفعالين سنديکای شرکت واحد وعباس عبدی  
 

 تقی روزبه
" تشکل مستقل کارگری"دراين گفتگو تأکيد فعالين کارگری اساسا بر

عبدی است، بدون توجه به هدف ضداستثماری آن،وتأکيدعباس 
نيزاساسا برشفاف ساختن جهت گيری وماهيت هدف مورد نظرخود است 

درنزد او روشن کردن هدف وجهت گيری اهميت بيشتری  .تا تشکل
وقتی هدف ازمبارزه عليه استثمارسرمايه : نسبت به خود تشکل دارد

داری به مبارزه عليه نارسائی های نظام سرمايه ودرشرايط اخص ما 
ره وری ونوع ساختاراقتصادی،به مثابه منشأ درجه عليه پائين بودن به

اول همه مشکالت تقليل پيداکند،هدفی که اودراين گفتگودنبال می کند،آن 
گاه شعار تشکل مستقل کارگری امر قابل تحملی می شودوحتا به عنوان 

بخوانيد تشديد نرخ -نياز ضروری برای مقابله با پائين بودن بهره وری
يز بعنوان مؤتلفی درمبارزه عليه جناح  ون-استثمار کارگران

درواقع جدائی تشکل ازمضمون .رقيب،موردتصديق هم قرارمی گيرد
وهدف های راهبردی همواره زمينه رخنه بورژوازی درميان کارگران را 

کارگران اگرازهمان اول بپذيرند که مبارزه آن ها .فراهم آورده است
 بردگی کارصورت می درچهارچوب مبارزه برای  بهبوددستمزدوشرايط

گيرد،درواقع بردگی مزدی خود را پذيرفته اند، امری که خود درتحليل 
نهائی نشأت گرفته ازتصديق نظم موجود واز تقسيم جامعه به جامعه 
مدنی ودولت سياسی وقراردادن عرصه اقتصاد ومالکيت درزمره 

  .قلمروخصوصی وجامعه باصطالح مدنی است
م مدت هاست که سؤاالتی هم چون معنا ازسوی ديگرچنان که می داني

وماهيت تشکل های کارگری،رابطه آن با مبارزه ضدسرمايه داری واين 
فارغ ازماهيت واهدافش - بطورعام-که آيا دفاع از شعارتشکل مستقل

واين که درخدمت کدامين هدف وجهت گيری باشد،به تنهائی می تواند 
 بدليل خصلت عام تضمين کننده منافع طبقه کارگر باشديا آن که

ومسکوت ماندن رابطه اش با هدف می تواند  مورد بهره برداری 
بورژوازی قراربگيرد،ازجمله مسائل وچالش هائی هستند که دربين 
فعاالن کارگری مطرح شده اند وتاکنون نيز هزاران صفحه مطلب حول 

درکناراين مباحثات،خيره شده به واقعيت . آن ها به نگارش درآمده است
ارزه طبقاتی هم اکنون جاری،گاهی بيش ازده ها مطلب می تواند مب

روشنائی الزم را به بسياری ازابهامات موجود وکمک به برطرف 
درواقع مبارزه نظری همواره بايد بتواند معنا .ساختن آن ها بيافکند

ومبنای وجودی خود را درپهنه مبارزات هم اکنون موجود نشان داده 
 واحوال آن باشد وگرنه هنوزاسيرگرداب بحث وبيان انکشاف و اوضاع

های تجريدی و فرقه ای بوده ومباحثات خصلت آئينی واسکوالستيک 
  .پيدا خواهندکرد

نگاه به گفتگوی عباس عبدی با ابراهيم مددی وداود رضوی ازفعاالن 
سنديکائی شرکت واحدازهمين منظريعنی بررسی جايگاه سياست 

 صحت وسقم خودبسندگی مفاهيم طبقاتی وميزان-درمبارزات جاری
  :مطرح شده درباال دارای اهميت است

اين گفتگوکه توسط دانش آموختگان تحکيم وحدت وبا واسطه گری آن 
ها ترتيب داده شده است،قبل ازهرچيزپوست اندازی وماهيت عملکرداين 
تشکل دانشجوئی را درروند تبديل شدن به تشکل هم طراز با ليبراليسم 

دراينجا ديگرحتا ادای سوسيال دموکراسی بی رمق .گذاردبه نمايش می 
وهمين مسأله افشاء هرچه .ِادعائی ی هم به چشم نمی خورد

بيشترمواضع اين جريان درفازجديد دگرديسی خود به مثابه تسمه نقاله 
لبيرال ها را درراستای انزوای نئوليبراليسم وطنی، به مثابه يکی 

ياسی برای نيروهای چپ ومدافعان س-ازعرصه های مهم مبارزه طبقاتی
  .برپاکردن جامعه عاری ازشکاف واستثمارطبقاتی خاطرنشان می سازد

 ديگرآن که،اين گونه تالش ها ازيکسو نشاندهده اهميت روزافزون 
جنبش کارگران و زحمتکشان است که ديگرحتا ليبرال ها نيز نمی توانند 

  .  سمت وسوداد به آنآن را ناديده بگيرند وبديهی است برای کنترل و
سه ديگر آن که گفتگوی عباس عبدی نشان می دهد که او بعنوان 
نماينده هوشيارليبرال ها هدف وجهت گيری مشخصی برای قالب گيری 

آن ها برای نيل به اين هدف خود . جنبش طبقه کارگررا دنبال می کند
بويژه آن بخش ها وعناصری ازجنبش طبقه کارگر را مطمح نظرخويش 

رارمی دهند که حامل زمينه های مناسبی  برای اعمال چنين نفوذی ق
  .هستند

هدف اصلی عبدی دراين گفتگو،جا انداختن اين ايده واهی درميان 
کارگران است که گويا علت اصلی همه دشواری ها ومصائب طبقه 
کارگرقبل ازهرچيزبه نحوه ساخت اقتصادی کشورمربوط می شود که 

 وری والجرم منشأ هرگونه فقروفالکت کارگران موجب پائين بودن بهره
گوئی که افزايش بهره وری نه به معنای تشديد استثماروشکاف .است

طبقاتی بيشتر بلکه به معنای تخصيص ارزش افزوده جديد به کارگران 
بزعم او افزايش بهره وری،هدف مشترک ومحورهمکاری !است

می دهد و بهمين دليل ومبارزه مشترک  کارگران وکارفرمايان را تشکيل 
اين سؤال کامالانديشيده شده ليبرال ها را دربرابر ابراهيم مددی قرارمی 

  : دهد
آيا آارفرما در حال . آنيد علت پايين بودن دستمزد را چگونه تحليل می "

البته بسياری معتقد به اين تحليل . آه خير استثمار آارگر است يا اين
وری پايين است و اين  بهرههستند آه ساخت اقتصادی ما موجب 

تحت ... از حقوق آارگر تا سود آارخانه و.آورد چيز را پايين می همه
 عامل،مسئله 2به نظر شما آدام يك از اين . تاثير همين مسئله هستند

وری  شود؛دستمزد پايين يا ساخت اقتصاد و نظام بهره تری تلقی می مهم
  ".در ايران؟

اخت اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد، مراد عبدی ازنظام بهره وری و س
سوبسيد ها و بيمه  ها،وقانون کاری است که فاقد جاذبه وانگيزه های 

  .الزم برای ترغيب  کارفرمايان است
البته اگرادعای داشتن درد ومشکالت مشترک جابيفتد،آنگاه مبارزه 
مشترک عليه پائين بودن بهره وری مضمون عينی مناسبی برای 

همکاری کارگران با دوشندگان خود فراهم می کند وآن -همکاری طبقاتی
روشن است که کرخت کردن .را جايگزين بالندگی مبارزه طبقاتی می کند

مبارزات "حس مبارزه طبقاتی وادغام وآميختن آن درمطالبات و
،هدف اصلی عبدی و بورژواليبرالهای حامی وی "بورژوازی ليبرال

  .است
مددی وداوودرضوی بجای دفاع ازمنافع دراين گفتگو متاسفانه ابراهيم 

طبقه کارگر بدام ريشه يابی های عبدی برای مشکالت کارگری باهدف 
جايگزين کردن بهبود بهره وری بجای مبارزه طبقاتی عليه نظام 

ازهمين رو دربرابرسؤال .سرمايه داری وطبقه بورژوازی می افتند
 زمينه فشار بيشتر اآنون بايد پرسيد آه استثمار"عبدی مبنی براين که 

آورد يا توسعه نيافتگی ساخت اقتصادی و  برآارگر را فراهم می
  :؟ چنين پاسخ می دهند"تصميمات غلط

توسعه نيافتگی اقتصادی تاثير بسياری روی ت توان گف البته می:"مددی
اگر در شرايط اقتصادی ديگری عمل آنيم . گذارد متضررشدن آارگر می

به عنوان مثال اين . ی آارگران فراهم شودشايد شرايط بهتری نيز برا
  ".های بانكی تاثيرگذار باشد تواند در رابطه با سياست مسئله می

عبدی که به دنبال صراحت بيشتری درپاسخ به سؤال خوداست می 
  شود؟  منظورتان اين است آه آارفرما هم متضرر میپرسد، 
  .. ...اما عمده فشار همواره روی آارگران است. بله: مددی

اودرادامه سخن خود،ايجاد تشکل های مستقل را بعنوان اهرم انجام 
  . مورد تأکيد قرارمی دهد-جلوگيری ازضررهای ملی-چنين هدفی

عبدی که با دريافت پاسخ فوق گامی به مقصود خود نزديک ترشده،هم 
  چنان درجستجوی صراحت 
  :يافتن بيشترجهت گيری است

تواند جلوی ضرر را  ت آارگری میدر اين مسئله آه تشكيال...: عبدی
مسئله اين . من ناظر برامر ديگری بودؤالاما س. بگيرد شكی نيست

است آه آيا فعاليت و تشكيالت آارگری در درجه اول عليه آارفرما است 
گيرند   را يكی می2البته بسياری اين . های غلط اقتصادی يا عليه سياست

از صاحبان صنايع هم به اين بينيم بسياری  آه اشتباه است چرا آه می
ال من در واقع ؤاز اين رو پاسخ به س. سيستم اقتصادی معترض هستند

  ...دهد گيری آلی تشكيالت آارگری را نشان می جهت
همانطورکه مالحظه می کنيد اين گفتگو نشان می دهد که برای عبدی 
بيش ازآن که نفس مستقل بودن تشکل دارای اهميت باشد،هدف آن 

ازنظراواگر مبارزه عليه استثماربه مبارزه .رای اهميت استتشکل دا
عليه سياست های غلط اقتصادی تغييرجهت بدهد،آنگاه نگرانی ازتشکل 
مستقل،يعنی آنچه که مددی ورضوی مورد تأکيد قرارمی دهند،ديگرنبايد 

بهمين دليل درپی پاسخ به سخنان رضوی مبنی .امرنگران کننده ای باشد
اند آه يك تشكيالت مستقل  ام دنيا اين بحث را پذيرفتهدر تم"براين که 

تواند به آارفرما نيز  آارگری آه بدون دخالت دولت شكل گرفته باشد، می
به نظر من نبود تشكيالت مستقل نتيجه چنين وضعی است آه . آمك آند

  :می گويد" امروز دچار آن هستيم
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ده باشد آه در شكی نيست آه امروز آارفرما نيز بايد متوجه ش: عبدی
شود چون اين تشكيالت به  نبود تشكيالت مستقل آارگری متضرر می

وری را باال  هايی است آه سطح بهره ها و برنامه دنبال تحقق خواسته
  خواهد برد

وقتی گفتگو به اين نقطه می رسد،ظاهرا هردوطرف به توافقی مرضی 
ه ليبرالها،با ازيکسو عبدی درکسوت نماينده آگا:الطرفين نزديک شده اند

جلب توافق مخاطب گفتگو حول هدف وجهت گيری تشکلهای کارگری 
چاشنی خطر چنين تشکلی را بيرون کشيده است و ازسوی ديگرمددی 

ازدولت " تشکل مستقل"ورضوی به هدف خود مبنی برپذيرش ايجاد 
حاالمی توان ازفوايد آن صحبت کرد ونمونه همبستگی . رسيده اند

 :يان درچين را مورد سرمشق قراردادکارگران وکارفرما
در صورت تحقق اين امر و حضور تشكيالت فراگير و مستقل، : رضوی

بگذريم ازاين که معلوم نيست آقای رضوی (.آند آارگر با آگاهی آار می
چون فراوان ديده شده که کارگران با .اين اطمينان را ازکجا آورده است

ش بدوش کرده و به شليک به کف آوردن سالح تشکل مستقل آن را دو
سسات ؤها و م آنيم آه در بنگاه  اما اآنون مشاهده می!)هم پرداخته اند

دولتی ما آارگر معتقد است همين آه سر صبح به محل آار خود 
ای آه برايش متصور بوده است را انجام داده  آمده،خود به خود وظيفه

  .است
جاست نيز ناظربر آه مشكل ما در آ ال من در رابطه با اينؤس: عبدی

البته ممكن . همين بحث بود؛يعنی بيگانگی آارگر با سيستم اقتصادی
است برخی آارگران وضع بهتری به نسبت چين داشته باشند اما آن 

داری هم آه  سرمايه. حس را آه آارگر چينی دارد، آارگر ايرانی ندارد
  ...برد، فاقد چنين حسی است و حتی سود می

 راضی طور آگاهانه به دستمزد پايين  آارگر چينی به.بله: مددی ابراهيم
رضايت به بردگی طاقت فرسا توسط  کارگران چين آنهم ! بله(است

گر ا. چرا؟چون قصد فتح بازار جهانی را دارد.!)بطورآگاهانه وداوطلبانه
در ايران هم چنين حسی ايجاد شود يقينا مردم ايران و آارگران ما برای 

خوشا به حال آينده کارگران ايران ( گذاشتتحقق آن مايه خواهند
 سال 8سابقه چنين امری هم وجود دارد، مثل .!)اگرچنين حسی پيداکنند

های لرزان  اما اآنون به دليل برخی برنامه و سياست. جنگ با عراق
 .فاقد چنين حسی هستيم

  
*****  

براستی آقای مددی و رضوی درجستجوی دست يابی به کدامين حس 
مبارزه طبقه کارگرعليه نظام استثمار يا يافتن فصل هستند؟ حس 

مشترک با بورژوازی باصطالح بخش خصوصی برای مبارزه جهت 
  !اهداف مشترک؟

***  
  :يک جمع بندی فشرده

گفتگوی فوق به عنوان برشی ازيک بحث ناظربرمبارزه طبقاتی هم 
  :اکنون جاری چه چپز رانشان می دهد؟

  :نشان می دهد 
برای تشکل يابی را نميتوان بطورمصنوعی ازمبارزه که اوالمبارزه 

وگرنه راه .برای هدف و جهت گيری کلی مبارزه طبقه کارگرجداکرد
  .برای رخنه بورژوازی هموارمی گردد

که ثانيا اين مبارزه صرفا درحوزه های خرد و کوچک مطالبات محلی 
ت واوليه محبوس نمانده و درابعاد کالنِ  جهت گيری ها هم مطرح اس

وبهمين دليل بورژوازی بيکارنه نشسته و درتالش است تاازهم اکنون 
مهرخود را  براهداف طبقه کارگر وازجمله ماهيت وچهارچوب عملکرد 

  .تشکل های آن ها بکوبد
 وثالثا تاچه حد تصورات والقاءآت بورژوازی درميان بخشهائی 

ی برای به ازکارگران وفعالين آنها درونی شده ومی تواند هم چون افسار
  بند کشيدن مبارزه طبقاتی عمل بکند 

ورابعا تاچه اندازه رهاکردن اين عرصه ها وواگذارکردن صحنه عمل به 
بورژوازی توسط فعالين کارگری ونيروهای چپ می تواند ميدان را 

واين که چگونه مبارزه طبقاتی .برای تاخت وتاز بورژوازی هموارکند
ی جدانشدنی ازمؤلفه های اقتصادی عليه بورژوازی درهرلحظه آميزه ا

وسياسی ونظری است که الزم است  دربسترمبارزه جاری همواره مورد 
  . توجه قرارگيرد

2008-05-15-26-02-87 

…………………………………… 
 

  *ديدگاه * 
  اسرائيل در آئينه تاريخش

  روزنامه نگار و سفير پيشين فرانسه Eric Rouleau  اريک رولو، 
  از البالی کتاب ها - ترجمه بهروز عارفی

، روشنفکران اسرائيلی شاهد آغاز دگرگونی چشمگيری 1980در سال های دهه 
شوآ، (بودند که با تولد نسل جديدی از مردان و زنانی رقم خورد که نه هوالکوست 

اين تحول همچنين شاهد بلوغ . و نه ايجاد دولت اسرائيل را نديده بودند)  به عبری
 از آن پس توانستند بدون هيچ عقده ای به داوری گذشته تدريجی نخبگانی بود که

نشسته و از اسطوره هائی که رهبران اسرائيل به صورت تابوئی اشاعه کرده 
  . بودند، خود را خالص کنند

تاريخ دانان، جامعه شناسان، فيلسوفان، داستان نويسان، ( اين روشنفکران 
با هم رنگ نشدن با جماعت، ) روزنامه نگاران، سينما گران، هنرمندان و غيره 

بدين معنی که اشغال، مقاومت .   راه را گشودند1967پس از جنگ شش روزه در 
، نفوذ روز 1977فلسطينی ها، به قدرت رسيدن راست ملی گرا و مذهبی در 

افزون ساکنان شهرک های استعماری و خاخام های توسعه طلب و شدت تنش ها 
ميشل ورشاوسکی . ا بر اختالفات بيشتر دامن زدميان روحانيون يهودی و الئيک ه

مذهبيون هنگامی که از تل «: يکی از رهبران شاخه راديکال جنبش صلح می گويد
آويو صحبت می کنند، اغلب  می گويند سودوم و گومورا، در حالی که از نگاه 

  .»الئيک ها، بيت المقدس مثل تهران آيت اهللا هاست
د يک مصالحه کلی را در مردم برانگيخت، ولی ، امي1979صلح با مصر در سال 

افکار عمومی اسرائيل، . ، اميدها به ياس گرائيد1982با تجاوز به لبنان در سال 
اين جنگ را به مثابه اولين جنگ تهاجمی اسرائيل تلقی کرد، جنگی که انگيزه اش 

ين سازمان آزادی بخش فلسط. استدالالتی بودند که بعد ها دروغ از آب درآمدند
که مناهيم بگين و آريل شارون بدنبال انهدامش بودند، بر خالف ) PLO –ساف (

حتی ساف نشانه هائی . ادعای دولت اسرائيل، کوچکترين تحريکاتی نکرده بود
به هر حال، اين . مبنی بر تمايلش برای پيش گرفتن راه مصالحه نشان می داد

 در آن دوره، بسياری از .سازمان موجوديت دولت يهود را به خطر نمی انداخت
مردم اسرائيل با مشاهده شدت فوق العاده خشونت ارتش آن کشور و نيز از شمار 

نقطه . گزاف قربانيان در بين غير نظاميان فلسطين و لبنانی، احساس شرم کردند
اوج اين اعمال، ضربه هولناک صبرا و شتيال بود که د ر مقابل چشمان واحدهای 

  .گاهی آنان رخ داده بودارتش اسرائيل و با آ
در حدود چهارصد هزار نفر در يک : آن گاه حوادث بی سابقه ای رخ دادند

تظاهرات اعتراضی در تل آويو شرکت کردند؛ پانصد افسر و سرباز از خدمت فرار 
کردند؛ افرادی که از خدمت در ارتش خودداری کردند، ابتدا در لبنان و سپس در 

پاکيزگی «نظريه . را بوجود آوردند* فوزنيک هاسرزمين های اشغالی، جنبش ر
  . ، که دولت يهود از زمان پيدايش به آن می باليد، بشدت آسيب ديد»اسلحه ها

پس از . تاريخ دانان جوان، خواسته يا نا خواسته، اين شعار را بی اعتبار ساختند
، سی سال پس از حوادث مورد 1978آزاد ی مراجعه به اسناد رسمی در سال 

ر، همان طوری که قانون اسرائيل اجازه می دهد، آنان کشف کردند که رفتار نظ
 و چه در طول آن، با تصوير بی 1948نيروهای مسلح يهودی، چه پيش از جنگ 

اولين کسی که به اتکای . آاليشی که تبليغات ارائه می داد، فاصله بسيار داشت
را که طی » طوره ایهفت اصل اس«اسناد رسمی جزوه ای منتشر کرده و در آن 

چند دهه برای گمراهی افکار عمومی بکار رفته بود، تشريح کرد، سيمها فاليان 
او تا زمان مرگش يک صهيونيست ). 1(يکی از رهبران حزب چپ گرای ماپام بود 

  .آتشين باقی ماند
  »يهودی کردن فلسطين تا آن حدی که آمريکا، آمريکائی و انگلستان انگليسی است«

نوشته است، نتيجه گيری ) با همکاری سباستين بوسوآ( دومينيک ويدال کتابی که
تاريخ دانان «های کسانی را مورد بررسی و تحليل قرار می دهد که مرتبا بنام 

  ).2. (از آنان ياد می شود» جديد
اين تاريخ دانان، نخستين پژوهشگرانی بودند که پس از ايجاد دولت اسرائيل، 

يشينيان خود بر پايه اطالعات دست دوم، بلکه بر اسناد بررسی خود را نه مثل پ
، )نيروهای ضربتی(انکارناپذير موجود در بايگانی های هيئت دولت، ارتش، پالماخ 

سازمان های صهيونيستی، يادداشت های روزانه نخست وزير و وزير دفاع و از 
  .جمله داويد بن گوريون متکی کردند
د که به جنگ عليه ارتش های عرب منتهی شد اين کتاب شرايطی را بررسی می کن

و نقش دست کم ناروشن بن گوريون را به شدت نکوهش می کند و سپس فصلی را 
کتاب به دليل . اختصاص می دهد» تاريخ دانان جديد«به بنی موريس سردسته 

شکافی که بين تعهد يک تاريخ دان تشنه حقيقت و مواضع کنونی سياسی متمايل به 
لقب داده » اسکيزوفرن« اسرائيل وی وجود دارد، به بنی موريس راست افراطی

» پاکسازی قومی فلسطين«او سرانجام، آخرين اثر ايالن پاپه، تحت عنوان . است
 -  البته در پی جنحال های ديگر–کتاب پاپه چنان جنجالی . را زير ذره بين می برد

 برای تدريس در يک برانگيخت که او مجبور شد از دانشگاه حيفا استعفا داده و
  .دانشگاه بريتانيا به آن کشور مهاجرت نمايد

پاپه اولين روشنفکر مخالف نيست که برای فرار از ، بقول خودش، جو خفقانی که 
با وجود اين، . چون اوساخته اند، مجبور به مهاجرت می شود» طاعونيانی«برای 

ش از پيشينيان خود به رد کردن نوشته های او امر ساده ای نيست، بويژه که او بي
در واقع تاريخ نويس شهر حيفا به اسناد جديدی . نقل جزئيات پرداخته است

. دسترسی يافت که  از شصت سال پيش در بايگانی های اسرائيل خوابيده بودند
او همچنين به آثار تاريخ ). ونه چهل سال، همچون بيشتر  همکاران پيش از او(

او . اغلب آن ها شاهدان عينی حوادث بودند. ستنويسان فلسطينی استناد کرده ا
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شهادت افرادی را جمع آوری کرده است که ازجان بدر بردگان پاکسازی قومی 
اين امر تا کنون بصورت حيرت آميزی از طرف همکاران وی ناديده گرفته . بودند

 آنان يا در اثر سوء ظن يا حتی پيش و پا افتاده تر از آن،  در اثر عدم. شده بود
آشنائی به زبان عربی، شهادت های با اهميتی را نا ديده گرفته بودند که بدليل 
امتناع دول عرب برای گشودن بايگانی خود به روی پژوهشگران تا کنون، از 

  .اهميت خاصی برخوردارند
در تحليل نهائی ميتوان دريافت که اختالفات ميان ايالن پاپه و بنی موريس اساسی 

 چيزی، هرکدام از آنان تاکيد می کند که بر خالف روايت رايج، پيش از هر. نيستند
نبود، چرا که نيروهای نظامی يهودی، » داوود عليه گوليات«، نبرد 1948جنگ 

در شديدترين زمان . آشکارا از نظر نفرات و تجهيزات نظامی برتر از دشمنانش بود
ا تجهيزات ناقص جنگ داخلی يهودی فلسطينی، تنها چند هزار رزمنده فلسطينی ب

  .وجود داشت که با داوطلبان عرب ارتش آزادی بخش فوزی القاوقجی تقويت می شدند
، ارتش های دول عرب دخالت کردند، 1948 مه 15همين طور، هنگامی که در 

. تازه نيروهای هاگانا مرتبا تقويت می شدند. افراد آنان کمتر از نيروهای هاگانا بود
خ دان تاييد می کنند که ارتش های عربی در آستانه عالوه بر آن، هر دو تاري

فلسطين را اشغال کردند و نه آن طوری که ادعا می ) و برخی با اکراه(شکست 
، چرا  که به ناتوانی خود در اين مورد »برای نابودی دولت جوان يهودی«شود 

ء اردن بلکه  حمله آنان برای جلوگيری از اين بود که اسرائيل و ماورا. آگاه بودند
 29کرده و سرزمين اختصاص يافته برای فلسطينيان در قطع نامه » تبانی «

طبق اظهارات آوی شالئيم، ( سازمان ملل، را بين خود تقسيم کنند 1947نوامبر 
  ).تاريخ دان

اعراب، بن گوريون به -، سه ماه پيش از جنگ اسرائيل1948در همان فوريه 
ندارم که ما می توانيم سراسر خاک من ترديدی «موشه شارت نوشته بود که 

اين درست چند هفته پيش از تحويل سالح های فراوان . »فلسطين را اشغال کنيم
اما، اين امر مانع نشد که بن گوريون بی وقفه . توسط شوروی از طريق پراگ بود

  .قرار دارد» هولوکاست دوم«اعالم کند که اسرائيل در خطر تهديد 
دولت يهود سرشار از نشاط پيروزی های » پدر«د که ايالن پاپه تعريف می کن

: بدست آمده، در همان اولين هفته جنگ در يادداشت های خصوصی اش می نويسد
يکپارچگی ماوراء اردن (...) ما يک دولت مسيحی در لبنان مستقر خواهيم کرد «

را به هم خواهيم زد، پايتخت آن کشور را بمباران و ارتشش را نابود خواهيم 
و برای انتقام نياکان مان که (...) سوريه  را به زانو در خواهيم آورد (...) اخت س

در عهد عتيق مورد ستم مصری ها و آشوری ها واقع شدند، نيروی هوائی ما به 
  . پورت سعيد، اسکندريه و قاهره حمله خواهد کرد

ئيل با به همان ترتيب، بنی موريس و ايالن پاپه افسانه ای را که رهبران اسرا
بر پايه اين افسانه، گويا فلسطينی ها بدنبال . ظرافت پرداخته بودند، متزلزل کردند

فراخوان مقامات مسئول و راديوهای عربی، داوطلبانه خانه هايشان را ترک کرده 
برنامه های راديوئی که کامال ساخته و پرداخته کامل دستگاه های تبليغاتی . (اند

.). ه نوار موجود در بی بی سی گواه آن استاسرائيل است، همان طوری ک
 محرز 1950برعکس، هر دو تاريخ دان، مطلبی را که از پايان سال های دهه 

بدين معنی که همان مقامات اسرائيلی بودند که با استفاده از : بود، تاييد کردند
شانتاژ، تهديد، ترور و خشونت مسلحانه برای اخراج آنان از زمين هايشان، 

  . يان را وادار به کوچ کردندفلسطين
باوجود اين، اين دو تاريخ دان، در مورد محتوای اين اخراج ها اختالف سليقه 

می داند؛ او توضيح می » خسارات جانبی«بنی موريس اين امر را بخشی از . دارند
و سپس با نوعی وقاحت » در زمان جنگ همچون جنگ بايد رفتار کرد«دهد که 

گوريون می بايست اخراج ها را تا آخرين نفر فلسطينی ها اضافه می کند که بن 
آن گاه که بنی موريس صحبت از مهاجرتی می کند که زائيده جنگ . ادامه می داد

بوده و نه يهوديان و نه اعراب، چنين نيتی نداشتند، ايالن پاپه نشان می دهد که 
ل را گسترش پاکسازی قومی برنامه ريزی و سازماندهی شده بود تا خاک اسرائي

  .را اعمال کنند» يهودی کردن«داده و 
و به دليل اولی، در حالی که رهبران صهيونيست ظاهرا نقشه سازمان ملل را 

پيرو چند سند . پذيرفته بودند، در واقعيت آن را غير قابل تحمل ارزيابی می کردند
  .اکتيکی بودموجود در بايگانی ها و نيز يادداشت های بن گوريون، تاييد آن ها فقط ت

مسلم است که بيش از نيمی از خاک فلسطين به يهوديان داده شد و قرار بود که 
. بقيه به اعراب بومی تعلق گيرد، در حالی که جمعيت اعراب دو برابر يهوديان بود

  به ديده آنان، سرزمين های - و ريشه همه دردسر ها همين جاست–با اين همه 
برای پذيرش ميليون ها مهاجری که رهبران به مورد نظر برای دولت اسرائيل، 

انتقال شان به فلسطين اميدوار بودند، تنگ بود؛ بدين ترتيب، چهار صد و پنج هزار 
و در آن صورت .  هزار يهودی همزيستی کنند558عرب فلسطينی، می بايست با 

بدين ترتيب، .  درصد جمعيت دولت آينده يهودی را تشکيل می دادند58يهوديان 
پيرو فرمول : يونيسم در خطر ازدست دادن دليل وجودی اش قرار می گرفتصه

يهودی کردن فلسطين ، به همان ميزانی «حييم وايزمن، نخست وزير بعدی اسرائيل
  .مورد نظر بود» که آمريکا، آمريکائی و انگلستان، انگليسی است

اب واژه انتخ(اعراب بومی به خارج از مرزها » انتقال«به همين دليل است که 
، بر روح وجان رهبران صهيونيست سنگينی !) خود يک حسن نظر است» انتقال«

و آنان در اين مورد و اغلب در پشت درهای بسته به مجادالت طوالنی . می کرد
بالفاصله از اواخر قرن نوزدهم، تئودور هرتصل به سلطان عثمانی . پرداختند

در . ا برای استعمار يهود آماده سازدپيشنهاد  کرد که با اخراج فلسطينی ها زمين ر
، وايزمن تالش کرد که حکومت بريتانيا، قدرت دارای قيمومت فلسطين 1930سال 

  .را به اين کار قانع سازد
، پس از اين که کميسيون بريتانيائی به رياست لرد پيل پيشنهاد 1938در سال 

بن گوريون در جلسه ايجاد خرده دولت يهود همراه با انتقال اعراب را مطرح کرد، 

من با انتقال اجباری موافق هستم و اين «: کميته اجرائی آژانس يهود اعالم نمود
، فرصت 1948گويا قراربود که جنگ . »تصميم به هيچوجه غيراخالقی نيست

بدين ترتيب که او شش ماه پيش . طالئی را برای انجام طرحش در اختيار او بگذارد
تهاجمی عليه اهالی بومی، آنها را ريشه کن می از دخالت ارتش های عرب، با 

ايالن پاپه فاش می سازد که او برای نيل به اين هدف، فهرستی از تمام . ساخت
روستاهای عرب با اطالعات کافی در مورد وضع جمعيت شناحتی و اقتصادی و نيز 

 شروع به تهيه اين 1939آژانس يهود از سال . سياسی و نظامی تهيه کرده بود
  .، مرتبا آن را به روز می کردند1940ست کرد و در طول سال های دهه فهر

ايالن پاپه روش هائی را که نيروهای نظامی يهودی بکار بردند، دقيقا بررسی می 
حتی اگر اين روش ها به خشونت . مرور آن، مو بر تن آدمی راست می کند. کند

ن به اين سو، شباهت هائی که طی پاکسازی قومی خلق های ديگر از دوران باستا
در طول چند ماه، چند ده کشتار و اعدام . ارزيابی تاريخ دان خيلی گويا ست. دارد

، پانصدو سی ]فلسطينی[دسته جمعی به وقوع پيوسته است؛ از يک هزار روستای 
و يک روستا نابود شد يا دچار تغييرات شدند تا برای جذب مهاجران يهودی آماده 

ری که دارای جمعيت مختلط بودند، از اهالی عرب تخليه باشند؛ يازده حوزه شه
، به فرمان بن گوريون، همه جمعيت فلسطينی 1948در نيمه های ژوئيه ... شدند

شهرهای رمله و ليده از زن و مرد، کودک و پير که به هفتادهزار نفر می رسيدند، 
ه بعدها به خاطرات اسحاق رابين ک. بزور سرنيزه و در مدت چند ساعت رانده شدند

، و در آن زمان افسر )و در گذشته سانسور شده بود(نخست وزيری اسرائيل رسيد 
تعدادی از . ارشد و در کنار ايگال آلون مسئول عمليات بود، شاهد اين واقعيت است

آنان، که به سوی مرز ماوراء اردن رانده شده بودند، در اثر فرسودگی و گرسنگی 
 ماه آوريل، در يافا، پنجاه هزار اهالی عرب نيز دچار در. در راه به هالکت رسيدند

توپخانه ايرگون و امکان ارتکاب . سرنوشت مشابهی شده و مجبور به فرار شدند
شخص بنی موريس نام آن را . کشتارهای تازه تر، آنان را به وحشت انداخته بود

  .گذاشته بود» عامل دهشت«
ست زيرا که بنا بر اعتراف بن گوريون، اين جنايات بيش از اندازه غيرقابل توجيه ا

شمار زيادی از روستاهای عرب، اعالم کرده بودند که در برابر تقسيم فلسطين 
مقاومت نخواهند کرد و حتی برخی معاهده ترک مخاصمه با همسايگان يهودی خود 

مثال بارز آن دهکده دير ياسين است که  به رغم وجود چنين معاهده . بسته بودند
وهای مسلح چريکی ايرگون و لهی قسمت اعظم اهالی را کشتار کردند و ای، نير

يهودی يعنی هاگانا » منظم«پيرو گفته فالپان، اين کار با موافقت ضمنی ارتش 
  .انجام گرفت

  ،1948با بر مالئی حقيقت درباره بی عدالتی های 
  .به آرمان صلح خدمت می کنند» تاريخ دانان جديد«

 هزار فلسطينی مجبور 800 تا 700، مجموعا از 1949 و 1947بين سال های 
. شدند راه تبعيد را در پيش گيرند، در حالی که اموال و امالک آنان غصب شده بود

ويدال از زبان يک افسر اسرائيلی نقل می کند که بنياد ملی يهود، سيصد هزار 
ص ها هکتار از ارضی اعراب را غصب کرده  و بخش عمده آن را در اختيار کيبوت

، بدنبال رای 1948 دسامبر 11روز : بهتر از اين نميشد طراحی کرد. قرار داد
حق «مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد قطع نامه مشهور درباره 

 درباره کشت 1948 ژوئن 30، حکومت اسرائيل برای تکميل قانون »بازگشت
اين . ائب گذراندزمين های رها شده،  به فوريت قانونی در مورد امالک افراد غ

قانون  غصب را عطف بما سبق ساخته و هر گونه حق مطالبه غرامت يا بازگشت 
  .به خانه های خود را از قربانيان غصب سلب کرده و آن را ممنوع اعالم می کند

به رغم معدودی از اعضای هيئت دولت اسرائيل که از قساوت پاکسازی قومی 
کتبی و صريح در اين مورد صادر نکرده برآشفته بودند، بن گوريون که فرمان 

او به نکوهش چپاول و . بود، هيچ عملی برای قطع يا محکوم کردن آن انجام نداد
البته اين . تجاوز به زنان و دختران که سربازانش مرتکب شده بودند، اکتفا کرد

بدون ترديد، از همه شگفت . سربازان در مصونيت کامل از هر مجازاتی بسر بردند
در . در طول چندين دهه بود» جامعه بين المللی«تر، سکوت طاقت فرسای آور 

حالی که امکان نداشت که ناظران سازمان ملل متحد، از شقاوت های رخ داده بی 
از اين روست که بخوبی ميتوان درک کرد که چرا فلسطينی ها . اطالع بوده باشند
طبيعی است که نه تجليل از را برگزار می کنند و ) فاجعه(» نکبه«همچنان يادمان 

را، همان طوری که در سالن کتاب پاريس، چندی پيش » جنگ استقالل اسرائيل«
  .شاهدش بوديم

در تداوم کار تاريخ نويسان جنگ، اخيرا آوی شالئيم، استاد قديمی کالج سنت 
» ديوار آهنی، اسرائيل و جهان عرب«آنتونی واقع در کامبريج، کتابی با عنوان 

و آن اين . او در اين اثر، بر اسطوره ديگری خط بطالن می کشد. ده استمنتشر کر
است که گويا اسرائيل خواستار صلح بود ولی با جنگ افروزی دول عربی مواجه 

او عنوان کتابش را از دکترين زئو . شد، زيرا که قصد نابودی آن کشور را داشتند
اولترا ناسيوناليست از سال اين پدر راست های . ژابوتينسگی به عاريت گرفته است

ديوار « تاکيد می کرد که می بايد قبل از مستعمره کردن فلسطين در پناه يک 1923
از مذاکره بر سر صلح خودداری کرد زيرا به عقيده او، اعراب فقط منطق » آهنی

  .زور را می فهمند
دکترين سياستمردان و نظاميان اسرائيلی، چه از جناح چپ و چه از راست، با اتخاذ 

يادشده، اصوال در عمل خواستند طرح های پی در پی صلح را باشکست مواجه 
با توجه به اين که گذشت زمان به سود اسرائيل کار می کرد، با ادعای اين . سازند

، )همان طوری که ايهود باراک مدعی شد(» مخاطب صلح ندارد«که اسرائيل 
سرانجام خسته شده و گسترش رهبران اين کشور هنوز منتظرند که طرف متخاصم 

سرزمين های دولت يهودی ، قطعه قطعه شدن و غير نظامی بودن دولت احتمالی 
دولتی که شکل موزائيکی از بانتوستان های پراکنده را به خود . فلسطين را بپذيرند

، از کتاب های 2000کتاب شالئيم که چاپ انگليسی آن در سال . خواهد گرفت
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، به چند زبان ترجمه شده و سرانجام پس از ) هزار جلد50بيش از (پرفروش بود 
تقريبا همه ناشرين اسرائيلی آن را . پنج سال به زبان عبری نيز منتشر شده است

  .ارزيابی کرده بودند» بی ارزش«
با اين همه، شالئيم می گويد که حقانيت جنبش صهيونيستی و دولت اسرائيل را در 

برعکس، من از طرح « توضيح می دهد که ولی. » آن می پذيرد1967مرزهای 
به استثنای چند تن، تاريخ . »استعماری صهيونيسم فراتر از اين مرز، متاسفم

دانان، جامعه شناسان، رمان نويسان، روزنامه نگاران، سينماگران متعلق به موج 
نوی روشنفکری اين کشور، مانند شالئيم صهيونيست نوع جديدی هستند که به 

همه آنان اطمينان خاطر دارند که با روشن . داده اند» سا صهيونيستپ«آنان لقب 
کردن حقيقت تاريخی و با شناسائی ناحقی اعمال شده  نسبت به فلسطينی ها، به 

  . صلح خدمت می کنند
 شروع شد، ميتوان از 1980برای درک سمت و سو و ابعاد اين تحول که از سال 

و نيز مورخين مخالف آنان در » ن جديدتاريخ نويسا«بررسی بوسوآ که در ميان 
از اين وضعيت، برخی چنين نتيجه می گيرند که ). 4(اسرائيل انجام داده، بهره برد 

، در حال صلح با همسايگانش، عمدتا به »عادی شده«وجود يک دولت اسرائيل 
اين بستگی دارد که اين روشنفکران معترض چه تاثيری برجامعه و بويژه جهان 

  .اسرائيل بگذارندسياست در 
يهودا النکری، سفير پيشين اسرائيل در فرانسه و آمريکا ، اين وضع را به شيوه 

، حتی در منظر قاطعيت »تاريح نويسان جديد« «: خودش چنين تعريف می کند
ايالن پاپه، روشنگران حوزه تاريک وجدان جمعی اسرائيل هائی هستند و به همان 

ی مطمئن تر برای شناسائی متقابل و صلح با ميزان، آماده کنندگان زمينه ا
کار آن ها، بدون اين که منبع آزاری برای اسرائيل باشد، مايه افتخار . فلسطينی ها

اين يک وظيفه است، تکليفی اخالقی، پذيرش :  و حتی بيشتر–کشورشان است 
مسئوليتی عظيم و رهائی بخش که بتواند  خطوط اختالف، روزنه  های آشتی، مفيد 

 ضروری برای پيوستن به گفتار طرف مقابل را در تاريخ واقعی اسرائيل به ثبت و
  - --- --                               »).5(برساند 

 2008لوموند ديپلماتيک، می   /  Israël face à son histoire: عنوان اصلی مقاله
- Mai 2008 Le Monde diplomatique  

ين کتب و  پاورقی هارا در سايت سازمان راه کارگر مالحظه  ليست ا: کتاب های مورد بررسی
  .نمائيد

................................................................  
  گزارش برگزاری دادگاه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه

صبح امروزدادگاه اعتصابات کارگری شرکت کشت و نيشکر هفت تپه در 
ب شهرستان دزفول به رياست قاض اندی  برگزار شعبه اول دادگاه انقال

 صبح آغاز شد و 11اين جلسه با يک ساعت تاخير از ساعت . گرديد 
  . دو ساعت و چهل وپنج دقيقه به طول انجاميد 

در اين دادگاه پنج فعال کارگری و يک خبر نگاربه اتهام تبليغ عليه نظام 
دکتر وحيد احمد . دو تحريک کارگران هفت تپه به اعتصاب محاکمه شدن

فخرالدين از اساتيد دانشگاه و از وکاليی که با مجموعه فعاالن حقوق 
بشر همکاری دارد به عنوان وکيل هر شش متهم نيزدر اين دادگاه  

همه متهمين در دفاعيات خود بر بيگناهی خويش تاکيد . حضور داشت 
 بهتر داشته و اظهار کردند مسوولين به جای پرونده سازی  عليه ما

است با مافياهای اقتصادی برخورد کنند و عوامل ورشکستگی صنايع را 
  . محاکمه نمايند 

قرار است ادامه رسيدگی به اتهامات متهمين در جلسات آينده بررسی 
تصويری از متهمين و وکيل مدافع  اعتصابات کارگری هفت تپه . گردد

  از راست به چپ ؛ به نامهای 
) فعال کارگری ( علی نجاتی-2) ل کارگری فعا( محمد حيدری مهر-1 

خبر (  ابوالفضل عابدينی نصر- 4)  فعال کارگری ( فريدون نيکو فر-3
فعال (  جليل احمدی-5)  نگارو مسئول واحد کارگری فعاالن حقوق بشر

رمضان -7) وکيل پرونده  (  دکتر وحيد احمد فخرالدين-6)  کارگری 
فعال کارگری که در مرحله ( حاق رحيم بس- 8)  فعال کارگری ( عليپور

گفتنی است اين . به پيوست ارسال ميگردد) باز پرسی برائت گرفت  
دادگاه در حالی انجام شد که کار گران شرکت کشت و صنعت هفت تپه 
شانزدهمين روز اعتصاب خود را می گذراندند و همگی آنان خواستار 

   سايت سازمان راه کارگربرگرفته از     .پايان دادن به اين پرونده بودند

  

  "به شما نياز نداريم" .

 
پرستار دانمارکی در حال انجام خدمتی که از نظر 

  . نيست "اقتصادی " محاسبات بازاری
دولت بازاری به پرستار و معلم هميشه کمتر از احتياج احتياج بازار و 

  . جامعه به اين دو قشر مهم و زحمتکش است
گزارش سازمان نجات کودک در آستانه روز مادر که در همين ستون به 
آن اشاره رفت، نشان داد کشورهای اسکانديناوی واروپا که سيستم تامين 

بهشت مادران به شمار اجتماعی بهتری دارند، نسبت به ساير کشورها 
در مقاله مربوطه در اين ستون گفته شد خوشی اين مادران و . می آيد

هزينه تامين اجتماعی اين خوشي، باعث ناخوشی حاميان بازار شده و در 
اين طنز . يرپای اين مادران بيرون بکشندفکرند به نحوی بهشت را از ز

  . نبود
ری پرستاران و کارفرمايان در ماه های اخير دانمارک وسوئد شاهد درگي

بخش بزرگی از خدمات به مادر و کودک توسط . بر سر دستمزدهاست
پرستاران و کارکنان بهداشت ارائه ميشود و اين بخشی است که اکنون 

 . زير ضربات تهاجم بازار قرار گرفته است
 يکی محورهای سياست بانک جهانی و صندوق 80اساسا از دهه 

ت های دولتی حامی سرمايه حمله به بخش بين المللی پول و قدر
سياست در کشورهای فقير های بهداشت و آموزش بوده است و اين 

  . ون ميليون ها نفر را کشته استتاکن
اما مزدبگيران شاغل در اين بخش ها نيز ساکت نمانده اند، بويژه در 
کشورهای پيشرفته که مزدبگيران بر قدرت اتحاديه ها تکيه دارند و 

البته . نی را برای دفاع از حقوق خود به دولت ها تحميل کرده اندقواني
اخبار مبارزات آن ها به ندرت بازتاب پيدا ميکند و به همين دليل به نظر 
ميرسد که گويا دمکراسی و قوانين پيشرفته در کشورهای غربی محصول 

  . دولتمردان و صاحبان بازار استرحمت و دمکرات منشی 
بيش از دو دهه است که پرستاران و . برعکس استولی واقعيت درست 

پرسنل بهداشت و درمان در اين کشورها مثل ساير مزدبگيران برای دفاع 
در . از حقوق خود، در مقابل دولتمردان و کارفرمايان مبارزه ميکنند

کاليفرنيا پرستاران، آرنولد شوارزنگر فرماندار مشهور ايالت را که جرات 
نشان داده بود، سرجايش , دخترها,ود را به کرده وبازوی ضخيم خ

در انگلستان يک پرستار که در مقابل نماينده حزب آقای تونی . نشاندند
، مبارزه ممتد ,من پرستارم، تو باز اينجا ايستاده اي؟,بلر ايستاد و گفت 

پرستاران با دولت نئوليبرال را با چنان ظرافتی به نمايش گذاشت که 
دند، مجبور صاری هم که از دولت بلر حمايت ميکربيشتر رسانه های انح
  . به انعکاس آن شدند

 پرسنل پرستاری و نگهداری 100000در دانمارک در ماه آوريل امسال 
اين بزرگ . از مادران، کودکان و سالخوردگان دست به اعتصاب زدند

پرستارن و پرسنل . ترين اعتصاب در دانمارک طی ده سال اخير بود
د دستمزدها را در اين بخش آنقدر پائين نگه داشته اند که مزبور ميگفتن

کاهش . مردم اشتياق خود را به اشتغال در اين حوزه از دست داده اند
پرسنل موجب انتقال فشار سنگين به پرستاران شده است که به علت جنبه 
انسانی شغل خود ناگزير با تحمل مشکالت تالش ميکنند از انتقال فشار به 

به عالوه آنها استدالل ميکردند بنابرگزارش . جلوگيری کنندبيماران 
اتحاديه اروپا در دهه اخير بر شکاف بين دستمزد زنان و مردان در اروپا 

از آنجا که هنوز هم .  درصد افزوده شده است18 تا 15بطور متوسط بين 
بخش عمده پرستاران را زنان تشکيل ميدهند، بنابراين سطح پائين حقوق 

ران باعث کی از علل شکاف مزبور است و افزايش دستمزد پرستاآنها ي
  . کاهش اين شکاف ميشود

در سوئد پرسنل پرستاری اعتصاب برای افزايش دستمزد های خود رااز 
اين سومين . نيمه ماه آوريل امسال آغاز کردند که هنوز ادامه دارد
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 به اعتصاب بزرگ پرستاران و پرسنل بهداری و درمان است که معموال
علت حساسيت کار خود کمتر دست از کار می کشند، ولی وقتی که دست 

اعتصاب بزرگ قبلی . به اعتصاب بزنند، معموال بزرگ و تاثير گذار است
 بود که هفت هفته به 1995پنج سال پيش و قبل از آن اعتصاب سال 

 روزکار 627000بنا بر آمارها در آن دو اعتصاب مجموعا . طول انجاميد
معموال اتحاديه ها اعتصاب را به نحوی سازمان ميدهند که . ست رفتاز د

ولی . در موارد حساس و اورژانس، ضروری ترين خدمات ارائه شود
مساله اين است که چگونه مزدبگيران و کارفرمايان ميتوانند از نظر 

  رگيری و توقف کار را تحمل کنند؟ اقتصادی اين مدت طوالنی د
   "اقتصاد "مردم در خدمت

جنگ و گريز مزدبگيران و کارفرمايان و دولت حامی آنها در رابطه با اين 
  .  ها تصوير جالبی به دست ميدهداعتصاب

مقاومت کارفرمايان در مقابل اعتصاب پرسنل بهداشت، زيان های سنگينی 
برای جامعه دارد، اما ظاهرا در هفته های اول کارفرمايان زياد زيان 

به همين جهت درآغاز . ه اندکی هم سود می برندنميکنند و حتی گفته شد
در حالی که سعی ميکنند به کمک رسانه های خود افکار عمومی را عليه 
پرستاران بشورانند و زيان های ناشی از اعتصاب را به گردن پرستاران 
بيندازند، تا آنجا که ميتوانند به اعتصاب کنندگان و اتحاديه ها بی اعتنايی 

اين امر هم در دانمارک و هم . ل اعتصاب مقاومت ميکنندکرده و در مقاب
پرستاران البته برای جلب همدلی مردم به هر طريق . در سوئد صادق است

که بتوانند تالش ميکنند ولی فاقد امکانات رسانه ای کارفرمايان بوده و 
جدا از اکسيون ها برای اطالع رساني، عمدتا بر اتحاديه های خود و 

  .  آن اتکاء ميکنندقدرت و صندوق
 کرون 25000مثال در سوئد حقوق يک پرستار بطور متوسط ماهيانه 

بايد توجه داشت .  کرون1100سوئد است که روزانه برابر است با حدود 
اين رقم معدل حقوق هاست و دستمزدهای باالی عده محدودی آن را از 

رحال در طول به ه. رقم واقعی که اکثريت دريافت ميکنند باالتر برده است
اعتصاب پرسنل پرستاری و بهداشت حقوق خود را از صندوق اتحاديه 

از آنجا که مزد جبران شده از صندوق از ماليات معاف است، . ميگيرند
با توجه .  کرون برای هرروز کار می پردازد800صندوق روزانه حدود 

ن  ميليو116 نفر در اعتصاب بوده اند، روزانه 7200به اينکه تاکنون 
همين يک نکته اهميت اتحاديه را در .کرون از صندوق برداشت ميشود

  . ت و پايداری در آن نشان ميدهدسازمان دادن مقاوم
البته معادل پولی که از صندوق اتحاديه برداشت ميشود، در صندوق 
. کارفرما که در روزهای اعتصاب دستمزد پرداخت نميکند، باقی ميماند

يعنی . ی اجتماعی را نيز بايد به اين مبلغ افزودبعالوه عدم پرداخت مزايا
انه کارفرما که در اين مورد دولت ويک نهاد نزديک به دولت است روز

  .  ميليون کرون سود ميبرد11
بنابراين دولت که اکنون در دست نئوليبرال هاست سعی ميکند با بی 

  .  خسته کرده و به تسليم وادارداعتنايي، اتحاديه را
، کوتاه مدت است وزيان های بزرگ اقتصادی در پی خواهد ,سود, اما اين 

مثال هنوز هفته دوم اعتصاب سپری نشده بود، و هنوز همه . آمد
 عمل جراحی و 6355مزدبگيران وارد اعتصاب نشده بودند که اعالم شد 

طبيعتا اين عمل ها و معاينات و .  معاينه به تعويق افتاده است25000
فتاده بايد با اضافه کاری جبران شود و احتماال در معالجات به تعويق ا

زينه سنگينی همه اين ها البته ه. حالی که نياز بيمارهم شدت يافته است
  . در بر خواهد داشت

اوال رئيس صندوق . از طرف ديگر اتحاديه هم بی حساب عمل نمی کند
 به روزنامه – برای ترساندن کارفرما هم شده –سنديکای مربوطه 

 ميليون کرون 150صندوق . ن گفت ما از نظر مالی ترسی نداريمنگارا
م، اما فضای البته ما قصد نداريم همه آن را مصرف کني. پس انداز دارد

  . مانور کافی داريم
ثانيا برنامه ريزی اعتصاب به نحوی است که به تدريج ودرست وقتی 

تصاب تشديد دولت نوليبرال بايد با عواقب ماجرا دست و پنجه نرم کند، اع
قرار است دو هفته ديگر در صورت دست نيافتن به توافق، . ميشود

يعنی . پرستاران چهار بيمارستان بزرگ دانشگاهی به اعتصاب بپيوندند
 نفر ديگر به اعتصابيون افزوده شده و 4000در صورت ادامه مقاومت 

  . و درمان به کلی از پا می افتدسيستم بهداشت 
مت سرمايه داران ودولت حامی آنها با اتحاديه ها را همين نمونه ريشه خصو

کار سرمايه داران و بازار بدون تضعيف اتحاديه ها پيش نمی . نشان ميدهد
بنا بريک قاعده عام آن ها مايلند مزدبگيران منفرد را بدون سپردفاعی و . رود

آزادی , تو : اتحاديه و قوانين حمايتی به بازار بفرستند و به او بگويند
. داري، حاال انتخاب کن يا مزد و شرايطی که من ميگويم يا بيکاری, انتخاب

اين که پرستاران و معلمان گروه عمده قربانيان تهاجم بازار را تشکيل 

بی اعتنايی بازار به سيستم بهداشت و آموزشی که . ميدهند بی دليل نيست
خاطر آن عموم مردم از مزايای آن در سطح بااليی برخوردار باشند، به 

است که اينگونه خدمات در سطح عمومي، سود فوری و قابل قياس با 
بخش های ديگر در بر ندارد و بنابراين اگر به عموم ارائه شود، بايد 

و اين . هزينه اجتماعی آن ها را بدون چشمداشت به سود فوری پذيرفت
 برای مدافعان سرمايه، اقتصاد در. نيست, اقتصادی,از نظر بازاريان، 

اگر کاهش عمر . خدمت انسان نيست، انسان در خدمت اقتصاد است
متوسط و افزايش مرگ و مير حتی جوانمرگی و يا خارج کردن آموزش 

بيانجامد و يک , ارقام اقتصادی بهبود يافته ,عالی از دسترس عموم، به 
ولی مجبور را در جستجوی کار به بازار روانه کند، بگذار , جمعيت جوان,

ر نوزادان باال رود، آدم ها بی سواد بمانند، بيماران فقير از مرگ و مي
نگهداری پيرهای هزينه بردار , شر,درمان محروم شوند و جامعه از 

احتياج بازار و دولت بازاری به پرستار و معلم هميشه . شود, خالص,
  . ه اين دو قشر مهم و زحمتکش استکمتر از احتياج جامعه ب
ران سوئد، يک پرستار سوئدی به نام سودابه در جريان اعتصاب پرستا

فدوی که با توجه به نامش احتماال از تبار ايرانی است به يک روزنامه 
 کرون 5000او ماهيانه . دختر من اقتصاد دان است,: دست راستی گفت

از من بيشتر ميگيرد، اين در حالی است که من هم سابقه کار طوالنی تری 
, حسودی,او البته به دختر خود , . بيشتررم و هم درجات دانشگاهیدا

نميکرد، بلکه نمونه ای روشن از برخورد غيرعادالنه را در جامعه ای که به 
نمونه او در عين . داليلی از نمونه های استثنايی سرمايه داری بود نشان ميداد

   :حال يکی از مختصات منطق بازار با به نمايش ميگذارد
 دولت شان به پرستار و معلم کم ميشود، به هرچه عالقه سرمايه داران و

افزايش پيدا ميکند، اين همانقدر در , اقتصاد دان,همان نسبت عالقه آنها به 
سوئد و دانمارک صادق است که مثال در هندوستان، والبته اساسا سعی می 
کنند نوع ويژه ای اقتصاد دان تربيت کنند، يعنيک مشاور و مباشر سرمايه که 

از بن منکر وجود پديده ای به نام تضاد بين کارفرما و مزدبگير از يک طرف 
است، از طرف ديگر وظيفه شبانه روز اش کاهش هزينه سرمايه، عمدتا از 

شايد اين توصيف شامل حال دختر خانم فدوی . طريق کاهش دستمزدهاست
 .در اين صورت او از استثناهاست که قاعده را اثبات ميکندد،نباش
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 حکومت نظامی اعالم نشده در سطح شهر شوش
   و دستگيری گسترده کارگران هفت تپه

بنابه گزارشات رسيده از شهر شوش، ازشب گذشته دستور سرکوب کارگران 
م نيشکر هفت تپه صادر گرديده و در حال حاضر در شهر يک حکومت نظامی اعال

 .نشده برقرار کنند
شب گذشته ابنوهی از نيروهای گارد ويژه از شهرهای خرم آباد ، اهواز ودزفول به 
شهر شوش گسيل داشته اند اين نيروها در اتوبوسها و وانتهای گارد ويژه در نقاط 

اين .مختلف شهر مستقر شده اند و يا در سطح شهر مشغول به گشت زنی هستند
د مرگز شهر بازار، بازار، فرمانداری و خيابانهای اصلی شهر نيروها در نقاطی مانن

نيروهای گارد ويژه همچنين  در تمامی نقاط ورودی شهر مسفقر .مسقر هستند
شدند و به محض اينکه متوجه شوند که کارگرانی را که از نقاط مختلف قصد ورد 

  به شهر را دارند دستگير و به نقاط نامعلومی منتقل می کنند 
ای اطالعاتی و امنيتی  از صبح امروز شروع به دستگيری گسترده کارگران نيروه

از جمله کسانی که . در سطح شهر زده اند و تا به حال دها کارگر دستگير شده اند
صبح امروز در خيابانهای شهر دستگير و به نقاط نامعلومی منتقل شدن آقايان 

ران اکبری و علی رحيم بساق،کورش بهمنی از قسمت تراشکاری شرکت، مه
  .شهبازی می باشند

وکارگران عليرغم اين جو رعب و وحشت .  در حال حاضر جو شهر متشنج است
در سطح شهر حضور دارند و قصد دارند تا رسيدن  به خواسته هايشان به 

  .اعتراضات خود ادامه دهند
بنابه خبرهای موثقی که به دست کارگران رسيده است  فرماندار دستور سرکوب 
  .کارگران را صادر کرده است و بر نحو سرکوب کارگران خود شخصا نظارات دارد

  :خواسته های کارگران اعتصاب  کننده نيشکر هفت تپه به قرار زير می باشد
   ماه اخير3پرداخت حقوق معوقه  

  پايان دادن به پرونده سازيها و احضار فعالين کارگری به دادگاه انقالب
ت يعقوب شفيعی و همچنين اعضای هيئت مديره اين برکناری مدير عامل شرک

  شرکت
برکناری رئيس حراست شرکت فردی بنام زيوداری که در سرکوب، جاسوسی و 

  پرونده سازی عليه کارگران نقش مستقيم دارد
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دستگيری کارگران که برای حقوق معوقه 

کند و خواستار دخالت سازمان جهانی کار و خود اعتراض می کنند را محکوم می 
  .سازمانهای حقوق بشری برای پايان دادن به سرکوب کارگران در ايران است 

  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
   2008 مه 21 برابر با 1387اول  خرداد 

……………………………………….................  


