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هودي ضد یکارگران و جمهور  

 
   ١٣٨٧مرداد سی يکم پنجشنبه                                                                              امير پيام                       

                                                         
 استي سنيحرف زد ا»  نقشه جهانیرو ازليحذف اسرائ« نژاد ، ازی محمود احمد ش،ي به سه سال پکي که نزدیهنگام

 استي ستي تقوی براگري دیسو ازلي و اسرائکاي امری دولت هایبهره بردارزي و نکسوي ازی مورد اعتراضات مترقیو

  . و جهان قرار گرفتنهاي در خاورمشانيها

 یاسيس فشارجادي ای برایابزارشتريب شد،چند بارتکرارزيها نکه بعد ،» نقشه جهانیرو ازليحذف اسرائ«استيچه ساگر

 رانگريو  ویضد انسان تي به غايیمحتوااز  یستياليسوس  و ی انساندگاهيد  بود، اما ازی المللنيمناقشات ب دررانيبه نفع ا

  بهرهاي  و،یاسالم  ی جمهوریآن برا  انيز محاسبات سود و  مستقل ازستيبا یم یع ارتجایتو محنيا .برخورداربود

.  گرفتیم قرارستيالي و سوس ی مترقیروهاي نی افشاگرني ترعي به نفع خود، مورد وسلي و اسرائکاي امری هایبردار

 ی پاکسازکيازري غیزي چ»اننقشه جه یرو ازليحذف اسرائ «استي سم،ي نباشیاسي سميمفاه با عبارات ویبازرياساگر

  .ستيکنند ني میآن زندگ که دریمکان انسان ازجا وونيليهفت م ازشي محروم نمودن باي ویکيزيحذف فواري تمام عیقوم

و اعتراض مورد انزجار  بود ستهيکه شا آنطور و نژاد پرستانه اش   یستي فاشاستي سنيا  به خاطری اسالمی جمهوراما

 روهاي نني از ایبخش مهم  بود که نيا  ی اعتراضنيعلت عدم وجود چن.  قرار نگرفتستيالي و سوساهخوي آزادیروهاين

 را داشتند تا حساس و ليو اسرائ  کايامر  یسواستفاد ها  یراناساسا نگ  بودند ویستياليتوهمات ضد امپر خود آغشته به 

  . یاستي  سني چنیستي فاشینگران به محتو

 نژاد برآمدند ی گفته احمدليصدد تعد دررانيا دری دولتیرسانه ها وني مسئول،ی المللني بیل فشارهاآن مقطع اما بدنبادر

حذف «از او منظور داشتند  اعالم ران،يا  هي علیسازجو و  یو سخنان  فيتحر به  ی غربیرسانه ها با متهم نمودن  و

 کاي امری واقعی هایمتن بهره بردار و درراني در ااني دولتهي توجنيظاهرا ا.  بود و نه مردم آنلي دولت اسرائ»لياسرائ

 ی منظور احمدقتاي حقاي بوجود آمد که گواستي سني و اعتراض به اتي و متعاقبا عدم حساسی شبهه عمومني ال،يو اسرائ

  .لي بوده است و نه مردم اسرائلينژاد حذف دولت اسرائ

 دشمن ني همچناي آن است، وی و خواستار نابودلي دولت اسرائ دشمنی اسالمی جمهوراي همان مساله که آگريد باراکنون

مجددا طرح شده   نژاد ی معاون احمدیمشاع  ميرح ارياسفند  اظهارات انيجر آنان، دریخواستار نابود  وليمردم اسرائ

 یروهايمورد اعتراض نو» ل دوست استيکا و اسرائيبا مردم آمرروزران اميا«داشته بود  اظهارشي پیکه چنداو. است

 خبرنگاران هستند ین برخين حرف ها را نزدم و ايمن ا«:  نمود و گفتبي را تکذی اظهاراتني قرار گرفت چنیحکومت

 ی می زندگنين فلسطيسرزم است که دریي هایهودين و يل مردم فلسطياسرائمنظورمن از. ن حرف ها هستنديکه دنبال ا

 ی مشاعميرحارياما اسفند» .ميست ها را قبول نداريونيما اصال صهست ها؛ چرا که يونيصه مهاجروی هایهوديکنند، نه 

ن جمله را به افتخار يا« اش بازگشت و اعالم داشت که هي کرد و به اظهارات اولبي خود را تکذبي بعد دوباره تکذیچند

مردم ما با همه مردم .  ندارندیا، دشمنيان مردم دنيستند و در مير نيوجه دشمن پذ چ يران به هي کنم که مردم ایاعالم م
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ن بار اعالم ي هزارمیبرا« نمود دي نگذارد تاکی باقیدي تردی جانکهي ایوبرا» .لييا دوست هستند، حتا با مردم اسرايدن

  ».لييکا و اسرايم، حتا با مردم آمريا دوست هستي کنم که ما با مردم دنیم

و معاون اش نهفته  نژاد ی احمداستي سني پشت ایاهداف اي باشد و ی جناب مشاعیگريناش ازی ناشی اظهاراتني چننکهيا

 ني که بدنبال اعالم دروغنستيمساله مهم ا.  نداردیتياهم)  باشدی انتخاباتیهايجنجال سازشتري رسد بیمکه به نظر(است 

 یمدمعاون اح  هي علانيحکومت اعتراض   ازی موج،یاسالم  یطرف جمهور از»لي با مردم اسرائیدوست  «اکارانهير و

 یزي ستهودي استي عمق سگريد کباريتوان ي اعتراضات  منيا باال گرفت که در»لي با مردم اسرائیدوست«نژاد و اظهار 

 یهوديمردم . (*) دي مورد دنيرا در ا  ی اسالمی جمهوری وارتجاعی ضد انساناستي و الجرم سهودي و نفرت از مردم 

 اعالم داشت ی »تکارانيجنا« آنان رااي و دنينام» قوم خونخوار«و » غاصب و آدمکشارازل و اوباش وغارتگر و«را 

 یعني آن گريچهره د و نشانگری اسالمی جمهوریزي ستیهودي عمق توحش انگري، ب»آن نهاد توان واژه ملت برینم«که 

 اتيادب در ود موج  یستيتي سمیاظهارات آنت همه   یروز اگر. ستندين  یتازه ا زي چنهايا البته .  استهودي ضد یجمهور

 یمبان از  یکي یزيست  یهودي. خواهد کردپر  را یکامل  شود کتابخانه ی سال گذشته جمع آوری سی طی اسالمیجمهور

 وجه  ني ا تا تالش نمود   ی اسالمیجمهور.  آن استشيدايبدو پ از و  یاسالم  یجمهوردر  یحکومت  یدئولوژيا ثابت 

 کيدئولوژي ای مبانگري مورد هم مانند دنياگر چه در ا.  کندیو آنرا همگان  دهد ی خود را به کل جامعه تسرکيدئولوژيا

 انيمدر  را درجامعه وی تفاوتیب  وتي حد موفق بود که عدم حساسني نشد، اما تا اهودي ضد رانيجامعه اخود ناکام ماند و

  . کندجادي خود ایستي فاشتياسين سي اش نسبت به اونيسياپوز

 جامعه یاجتماع  ویاسي ساتيکل ح دری اساسی نقشی آتیسالهارود تا دري که مراني ای مستقل کارگری جنبش نوپایبرا

 و ی اسالمیجمهور  یزيست  یهودي  ی کامل به ابعاد مخرب و ضد انسانیآگاه وقوف  و  ی چندلي کند، به دالفاي ارانيا

روشن و جدال با   ی کارگر و مرزبندی توده هانير ب دیزيست  یهوديفرهنگ  مقابله با   دي تولني با آن و همچنیمرزبند

  . اشاره شودلي دالني شود به ای می سعنجايدر ا.  استیاتي حیاستي سنيچن

 ما که با ی انسانتي از جمعی بهرحال آن بخشايو   ملت اي است که مردم ی ضرورلي دلني به ازي از هر چشي مساله بنيا

 ستم اي که گویطور.  ماستی و هزاران ساله جامعه انساننهيري دیستم هاز ایکي ی شناخته شده است خود قربانهوديلقب 

 را با انيهودي بتوان ستم بر دي منظر شانياز ا.  ماستگري بخش دنهيري و دیانسانها توافق  ناگفته و همگان بخش ازنيبر ا

 ارياشکال بس به آن دراي. مين خو کرده ازناهمه ما به درجات مختلف به ستم بر که ی معننيبه ا.  نمودسهيزنان مقاستم بر

 ني نسبت به توهیعيما بطور طب. مي ات تفاوی توجه و بی بگراني نسبت به ارتکاب آن توسط داي و ميشويمتنوع مرتکب م

 ماست تا یعي عادت داده شده و طبنيا. مي کنی میزندگ  و با آن ميزنان عادت کرده ا  دست و نازل شمردن ريو زريوتحق

 کامل زن با مرد، عادت دني عادت به برابر دینيگزي و با جامي و آنرا نقد کنمي به آن بنگرم،ي که آگاهانه توقف کنیالحظه 

  ی منفدي به دیهودي عادت داده شده ماست که به ني هم ابي ترتنيبه هم. ميزي مردانه را دور برسمي و شونیارکي پاترنهکه

 جوهره نيا. مي خود  بدانتي و حماتيمي و عاطفه و صمی و فاقد ارزش دوست دانستهی منفلي را حامل خصای و وميبنگر

 که آگاهانه با آن مواجه ی کند تا مقطعی می لحظه به لحظه مارا همراهو داده شده ماست تي است که تربانيهوديستم بر 

 مردم هي عللي نژاد پرست اسرائحکومت  اتي از جنای درجه اچيه. ميزي  و دور برميي و  از خود بزداميشده و آنرا نقد کن

 ذره از چي گر ههي توجني از مردم فلسطتي حماتي نموده و اهملي مردم تحمني که برایمي عظعي و فجا نيتحت ستم فلسط
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 منشا همه ستم نيا (ی ستم طبقاتی نابودی نفازمندي خود نيی رهای که برای طبقه کارگرنيبنابرا. ستي نهوديستم بر مردم 

 کل بشر از همه يی منشا همه ستم ها در رهاني خود از ايی با رهابي ترتنياست و به ا) ی دارهيظام سرمادر نگري دیها

  . تفاوت باشدی بانيهودي تواند نسبت به ستم بر ی کند، نمی آن تالش می شود و برای نفع می موجود ذیستم ها

 مقابله نمود، یهودي  ضد ی و فرهنگ و خلق و خو هااستي کند تا با سی مجابي که ای و عمومی جنبه انساننيا ازمستقل

 است کامال ی ادهي پدايمردم  دنگري مانند هر بخش دی دارهي و نظام سرمای جامعه طبقاتزدري نهودي که مردم نستيمسله ا

.  قرار داردهودي ري و غهودي دار هي  کارفرما و سرمای تحت استثمار و ستم طبقاتهودي مردم، کارگر ني انيدر ب. یطبقات

 وهي می بازارهایپس مانده ها که دريی فقراري و تصاولياسرائ درري سال اخیس دری شکاف طبقاتشي به آمار افزاینگاه

 هود،ي  بودن مردم یطبقات  قتيحق. کندي جامعه را آشکار مني ای چهره طبقاتی خود هستند، به خوبشتي معنيبه دنبال تأم

دارد و  قراری عمومیزي ستیهودي تحت ستم دوگانه هم هوديکارگر.  کندی صد چندان م رایزي ستیهودي مقابله با تياهم

. ردي گی قرار مزي بخاطر رنگش نی پوست باشد تحت ستم سوم نژادپرستاهي سهود،ي کارگر نياگر ا. یهم تحت ستم طبقات

  . شودیاش واقع م تي به خاطر جنسی پوست زن هم باشد تحت ستم چهارماهي سیهودي کارگر نيآنگاه اگر ا

 ،ی قومماتي تقسجادي با اماي دار و دولت اش داهي است که طبقه سرماستيالي و سوسی هر فعال کارگری دانسته عمومنيا

 صف فيمقابل هم و تضع نموده وبا قراردادن کارگران دررا شقه شقه صفوف طبقه کارگری و جنسی، مذهبی ، نژادیمل

 یبرا  نيا بنابر. کند ی مميرا تحک  آنان ی بردگتيو موقع  افزوده گرانکار ستثمارن برشدت ا آناکپارچهيمبارزه متحد و

همه  دری طبقاتیهمبستگ و گسترش اتحاد وتي تقوی مهم برایازي آن نیرد ونف  ویزي ستیهودي مقابله با یجنبش کارگر

  .  استی المللني و بی و منطقه ایسطوح کشور

 ی نمرانيا کارگر  است که طبقه یمشقات مردم تحت ستم آنجا به سهم خود مساله ا به دني بخشاني و پاني مساله فلسطحل

 توجه زقابلي نني مساله، اني در الي مهم و دخی و طبقاتی انسانی قویبه همراه جنبه ها.  تفاوت باشدیتواند نسبت به آن ب

 ی گذارند و نمريهم تاث آن بریبحرانهات و و تحوالليانه واقع شده که همه مساي به نام خاورمیمنطقه ا دررانيداشت که ا

 کي بلند مدت و استراتژاي و  مدت اني میهااستي معنا سنيبه ا.  اتخاذ نموديی قابل اتکااستي انگاشتن آنها سدهيتوان با ناد

 حل  است که در رابطه باازمندي  نراني ای که جنبش کارگرنروستياز ا. ابدي ی می منطقه ایخصلتطبقه کارگر به اجبار

فرهنگ  و  استيبا س مقابله   ضرورت یعني حاضر آنجا که به بحث  اما تا  .اشد داشته باستي موضع و سنيمساله فلسط

 ی هرچه که باشد عملني حل مسله فلسطی ما برایستياليسوس وی که، راه حل انساننستي گردد نکته ایم بریزي ستیهودي

 که به ستي ادهيچيو پ روند همه جانبه   است که خود محصول یانسان و مناسب  ی انهيزم  متن وشيدايپ  زمشدن آن مستل

 قي و تشوجي و همزمان ترولي و اسرائني مردم فلسطني و انتقام وخشونت در فضا و روابط بنهيرد ک وی و نفيینفرت زدا

 است که مقابله با یسانان  مناسب ونهيزم  متن ونيچن  شيدايپ  یبرا. رساندکمک  آنان   ني بیاري و همیهمدلو  یدوست

  . شودی میاخص ضرور بطوری اسالمی جمهوریزي ستیهودي و مبارزه با یکل بطوریزي ستیهودي و فرهنگ استيس

 ماي است که مستقازي ن،یزي ستیهودي با ی و فرهنگیمقابله فکر ونيمطالبات و مبارزات مردم فلسط ازتي بهمراه حمااما

 جنبش نيب  یکارگر  یو بطور مشخص عرصه همبستگ.  تالش نمودی کارگریستگ همبمي و ارتقاء  و تحکشيداي پیبرا

 و متحد اري راني بداند که طبقه کارگر ادي بالي کارگر اسرائبقهط.   را باز گشودلي اسرائی و جنبش کارگرراني ایکارگر

 آن هدف انقالب دنيکشري است که بزمي رژني مختص همی اسالمی جمهوریزي ستیهودياوست ودرکنارش قراردارد، و
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کنارش قرار  و درتمتحد اوسواري لي بداند که طبقه کارگراسرائدي بارانيمتقابال هم طبقه کارگرا.  استرانيا دریکارگر

ن امر انقالب  آدنيکشري است که به زمي مختص همان رژلي نژاد پرست اسرائمي و رژتکارانهيها جنااستي سنکهيدارد، و ا

 ٢٠٠٨ گوست آ - امي پريام  .شد بای ملياسرائ دریکارگر
  :»لي با مردم اسرائیدوست« نسبت به اظهار راني اانيحکومت صرفا چند نمونه است ازموج ابراز انزجارريموارد ز(*)  

 مسلمان ها را غصب آرده اند و مرتبا ین هاين هستند، آنها زميل و مردم آن هر دو مخالف اسالم و مسلميم اسرائيست آه رژيشك ن« -

ن يم آنها از مسلميرند و اگر رژيگ ین وارد شود جشن مي بر مسلمیا شوند؛ اگر ضربه ی می غصبین هاي آرده و ساآن آن زمیرك سازشه

ن است ي مسلمیآنند، خالصه آنچه باعث ناراحت یبه حكومت خودشان اعتراض م)  روزه٣٣ مفتضحانه جنگ شكستمانند (شكست بخورد 

 یم و مردم آنجا بر آسي توسعه طلبانه رژیها نقش. شود ی آنها مین است سبب ناراحتي مسلمیروزي پسبب نشاط آنها است و آنچه سبب

آنند جزء همكاران  ین گونه فكر مي آه ای دارد آسانی با آنها را به زبان آورد؛ چه لزومیتتوان واژه دوس ین حال چگونه ميست با ايده نيپوش

ش از دو سوم ين است آه بي اعتراض آنند مفهومش این آاريندگان مردم به چنينفر از نما ٢٠٠ آه یس جمهور محترم باشند، هنگاميرئ

  يی استفتا درباره مشاکي مکارم به اهللا تيآپاسخ » . مخالفندین افكارين شخص و چنين آشور با چنيمردم ا

و رهبرمعظم انقالب در ) ره(ضرت امامح حيس جمهور اظهار داشته است، با نظرات صري به عنوان معاون رئيی مشایمگر آنچه آقا« -

ن و ين را متعلق به مردم فلسطين فلسطيك نظام آه سرزمين خطوط استراتژي تری از اصلیكي با یست؟ مگر نظر ويتضاد آشكار ن

ر زبان  بيی مشایا آنچه آقاي داند تناقض ندارد؟ آی اراذل و اوباش غارتگر و غاصب و آدمكش مرا،ن ين سرزمي ساآن ایست هايونيصه

ح ي روبرو شده است با مواضع صری و خارجیون داخليست ها و ضدانقالبيوني، صهيیكايآورده و با استقبال گسترده محافل آمر

  نژاد ی خطاب به احمدیعتمداريشر ادداشتي» ست؟ي نژاد در تعارض نی دآتر احمدی آقایستيونيضدصه

 قدس یعني ني و قبله اول مسلمني فلسطني با غصب سرزمتکاري جناسميوني صهیا  است که توسط عدهی اشغالگر مولود نامشروعميرژ« -

 دي بالي اسرائنکهي بر ایبا توجه به مواضع حضرت امام راحل مبن.  واژه ملت نهادتوان ی نمتکاراني بنا نهاده شده است و لذا به جنافيشر

 یستيوني صهمي بودن رژی برجعلی جمهور مبنسيئ اظهارات رزي و نی مقام معظم رهبرحيازصفحه روزگار محو شود و مواضع صر

    ی خط امام و رهبررواني جبهه پهيانيب» . درتضاد کامل با مواضع مسئوالن نظام استيیسخنان مشا

 ی مذهبیاسي تمام جناح ها و فعاالن سی از سوی موضع متحد، هماهنگ و قوکيشان، شاهد يخوشبختانه از زمان انتشار سخنان جاهالنه ا«-

 نسبت زي و تجمعات اعتراض آمهياني مختلف اعم از مصاحبه، انتشار بی هاوهي مدت با شني ای انقالب طني راسترواني و همه پمي بودکشور

 . واکنش نشان دادندفي و اظهارات سخغلط موضع نيبه ا

 را یمي رژنيت نشناخته و ملت چنيرا به رسم" لياسرائ" به نام ی کشوری اسالمی شده است که جمهوراني بی در حاليی مشای آقااظهارات

 . داندی متيهو ین و بي دروغ،ی جعلزين

 مولود نامشروع و قوم ی به سویده گرفته  و دست دوستين را نادي ملت مظلوم فلسط ها سال مجاهدت ن گستاخانه دهين چني ای ونکهيا

 . داردی تامل جدیست دراز آرده اند جايونيخونخوار صه

 ني به وجود آمده و ملت ای اشغالیني در سرزمی قانونري دست پرورده استعمار است و بطور غیستيوني صه واضح است دولت غاصبپر

 را ني فلسطی شده، ملت اصلني فلسطني وارد سرزم١٩٤٥ هستند که بعد از سال ی مهاجرانيهودي اي و ستيوني هم همان صهیدولت جعل

  وز،يبه گزارش الف از نفت ن»  . را غصب نمودندفي قدس شریعني ني و قبله اول مسلما آنها رنيآواره کردند و سرزم

ن است يران اي دولت ایموضع رسم. شناسد یل نمي را به نام اسرائیدولت دولت ايران هنوز. مال متفاوت استل موضوع آايمورد اسرائ « -

ل ي را به نام اسرائینيران سرزمي ای اسالمی جمهوریب وقتين ترتيبه هم. ن استي فلسطی اشغالی اراضی برایك عنوان جعليل يآه اسرائ

 ايران در  ملتین موضوع با آرمانهايا. جود دارد و نه ملتی به اين نامل وي به نام اسرائی است آه از منظر او، نه دولتیعيشناسد طب ینم

تدبيری  دهد با بی ه نمیقطعا اجازاست وهای بسياری را پذيرفته  ينههزو را متحمل شده ی فراوانین ارتباط رنجهايااين ملت در. تعارض است

  ، شهروند امروزیعباس آخوند-درنقد تفكيك ملت ودولت اسراييل» .را به يكباره ناديده انگارد همه گذشته یا دولتي ی شخصیتصادفطور و به


