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 آذر مدرسي

 عليه لشكركشي نظامي آمريكا و گسترش فضاي جنگي در خاورميانه

 به اتحاديه ها و سازمانهاي كارگري
 به مردم متمدن و آزاديخواه جهان

٣صفحه    

تنش در منطقه خليج به طور مداوم       
عالوه بر   .  در حال افزايش است      

نيروهاي نظامي مستقر و در حال         
افزايش آمريكا در منطقه، دولت          
انگليس نيز نيروهاي نظامي خود را       

اكنون، در  .  راهي منطقه كرده است    
كنار تحريم هاي اقتصادي تحميل       
شده به مردم ايران، طرح هايي براي       
تحميل فشار مشابه بر مردم عراق         

 .در دست اجرا است
 

امروز كسي در خطر وقوع جنگ در        
خاورميانه، عليرغم اعالم عدم تمايل      
مقامات جمهوري اسالمي يا دولت       
. ترامپ به جنگ، ترديدي ندارد         

سرعت تشديد تنش ها و نظامي          
شدن كامل منطقه خطر جنگ را         

صرف نظر از     .  افزايش داده است    
ادعاهاي طرفين در مورد عدم امكان      
بروز جنگ، اما چشم انداز جنگ باز        

 .شده است
 

همه ما تاريخا شاهد رياكاري            
دوجانبه آمريكا و متحدان آن بوده        

شاهد جنگ افروزي اين كمپ      .  ايم

نابودي سالح  ”به بهانه هاي پوچ        
يا “  هاي كشار جمعي در عراق         

يا “  مبارزه با تروريسم اسالمي       ”
همه .  بوده ايم “  استقرار دموكراسي ”

ما شاهد نتيجه جنگ هاي عراق،         
و ....  ليبي، سوريه، افغانستان و         

ويراني زندگي ده ها ميليون نفر           
ما ديده ايم كه چگونه اين       .  بوده ايم 

جنگ ها به اعتراضات و مبارزات          
توده اي مردم عليه دولت هاي            
مستبد حاكم در اين مناطق ضربه        

 . زده و آنرا عقب رانده است
 

مردم خاورميانه و اكثريت قريب به        
اتفاق مردم در سراسر جهان هيچ         
منفعتي در تحريم هاي اقتصادي يا       

تحريم هاي اقتصادي    .  جنگ ندارند 
چرا كه  .بايد بالفاصله برچيده شوند    

اين تحريم ها، زندگي توده هاي          
وسيع محرومين در اين جوامع را كه       
تحت سركوب مداوم حاكميت دول      
مرتجع منطقه اند، به نابودي كامل        

 .مي كشاند
 

ما شما را فراميخوانيم كه با تمام           

توان و نيروي خود براي پايان دادن        
به تحريم هاي نظامي و اقتصادي         

به شكست  .  آمريكا به ميدان آييد     
كشاندن اين حلقه تخريب وظيفه ما      

لگام زدن به ماشين جنگي        .  است
. دولت هاي مربوطه وظيفه ماست       

بشريت امروز، دوره ديگري از ويراني      
نمي   ٢١و فقر را در دهه دوم قرن          

 .پذيرد
 

به تحريم هاي اقتصادي و فلج            
 كردن زندگي مردم پايان دهيد

به لشكركشي نظامي به خليج پايان       
 دهيد

نه به يك جنگ خانمانسوز ديگر در        
 !خاورميانه
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 فواد عبداللهي

 ٢صفحه  

همه ميدانند كه جامعه ايران بويژه        
 و   ٩٦بعد از خيزش هاي ديماه          

اعتراضات و اعتصاب گسترده           
كارگران در صنايع هفت تپه و فوالد       
اهواز، آبستن تحوالت عميق تر و به        

ذهنيت .  مراتب عظيم تري است      
رايج امروز در مورد فضاي سياسي        
ايران اين است كه ماجراي اصالح         
طلب و اصولگرا به پايان رسيده و از         

اين پس، طبقه كارگر و انقالب            
كارگري به عنوان يك آلترناتيو و          
مولفه قدرت در سياست ايران قد         
علم كرده و مورد بحث در محافل          
دوست و دشمن است و غير قابل          

اين واقعيت تا هم       .  حذف است  
اكنون مو بر بدن محافل نزديك به         

 “اصالح طلبان ”دولت، و مشخصا      
حكومتي و غير حكومتي سيخ كرده      

هر كدام به اشكال مختلف در       .  است
انقالب از   “خطر”صدد خنثي كردن    

 پايين بحال خود اند؛ از بيانيه           
 - تن از فعالين مدني١٤درخواست ”

سياسي داخل كشور براي استعفاي      
خامنه اي و تغيير قانون اساسي           

گذار كامل  ” در پي  گرفته كه  “ايران
 از اين رژيم “آميز و مسالمت

 

 !دور، دور ماست

  !فلسطين، معامله قرن و انتفاضه بعدي
 

حل معضل فلسطين، تشكيل دولت مستقل فلسـطـيـن و            
مردم فلسطين يكي از اولين قربانيان بحران خاورميـانـه و            

مردمـي كـه     .   كشمكش قدرتهاي جهاني و منطقه اي است   
كمترين نقش و دخالتي در سرنوشت سياهي كـه سـالـهـا          

 .است برايشان رقم زده شده نداشته اند
 

مردمي كه ابتدايي ترين حق شان سالها اسـت زيـر بـار                 
منافع مشتي نيروها و دولتهاي ارتجـاعـي دفـن شـده و                
مستمسك بند و بستها، كشمكشها و زد و بندهايشان قـرار           

مردمي كه محنت و مصائب زندگي شـان، از           .   گرفته است 
تحقير و بيحرمتي هر روزه تا قتل و كشتارشان دستـمـايـه            
امتيازگيري و معامله بورژوازي ارتجاعي عـرب از رقـبـاي             

 .محلي يا بورژوازي جهاني قرار گرفته است
 

، با عنوان پـرطـمـراق        “ معامله قرن ” اينبار قرار است طرح      
، بـا قـول       “ فلسطـيـن    -طرحي براي حل معضل اسرائيل    ” 

باختـري، نـوار       ميليارد دالري در كرانة    ٥٠سرمايه گذاري   
طي ده سال آينده و رشـوه بـه             غزه، مصر و اردن و لبنان     

چوب حراجي بر حقوق مردم     . . .   عربستان، امارات، بحرين و     
نـيـروهـاي     طرحي كه بـه حـق از طـرف           .   فلسطين بزند 

طرحي كه .   است   خوانده و رد شده  “   سيلي قرن ” فلسطيني  
در آن حتي يك كلمه در مورد مـعـضـل واقـعـي مـردم                   
فلسطين، در مورد تشكيل دولت مستقل فلـسـطـيـن، در             

  . ديده نميشود.... مورد سرنوشت مناطق اشغالي و 
 

. هيئت حاكمه امريكا باز هم در محاسبات خود اشتباه كـرد       
 ميـلـيـون     ٢٠٠پس از قطع كمكهاي مالي       تصور ميكردند   

دالري امريكا به مردم فلسطين و تحميل فقـر و فـالكـت           
بيشتر به آوارگان فلسطيني، مردم و نيروهاي فلسطـيـنـي           

هورا كشيده و آزادي، حرمت، كـرامـت،     “   معامله قرن ” براي  
حق و سعادت خود را چنين ارزان و حقارت آميز خواهـنـد            

 .فروخت
 



ی     ت  ٢۶٢ماره    ۲ ح  

م یا و ده باد  ی                                                   ز ال وری ا  سگ  

 مصطفي اسدپور

اين حقيقت دارد كه كار براي                ”
ثروتمندان چيزهاي شكفت انگيز ميسازد،     

كار .  اما براي كارگر محروميت ميافريند      
خالق كاخ ها است، حال آنكه براي كارگر         

كار آفرينده زيبايي ها      .  آلونك ميآفريند 
. است ولي براي كارگر زشتي آفرين است       

ماشين را جايگزين كار ميكند، امي             
بخشي از كارگران را به كار وحشيانه سوق        
ميدهد و بخشي ديگر را به ماشين بدل           

دست نوشته    –كارل ماركس    (“  .ميكند
 )١٨٤٤فلسفي  –هاي اقتصادي 

 

البرز در فـاصـلـه مـيـان           دامنه كوههاي   

قريب  استانهاي خراسان جنوبي تا كرمان،      

نيم ميليون از جامعه كارگـري ايـران در           

چنگال يك كمربند دردناك سوانح مرگبار      

مسـيـر ايـن      .   محيط كار اسير هسـتـنـد      

تونلهاي معادن ذعـال        كمربند پوشيده از  

ميباشد كه در ده ساله اخير بطـور           سنگ

سرتيترا خبار مـرگ و جـراحـت             مداوم

كارگران معدنچي را به خـود اخـتـصـاص        

پنج شنبه سي خرداد دو كارگر      .   داده است 

در معدن سوادكوه بر اثر نشت گـاز جـان           

تنها چهار روز پيشتر، بعد از ظهـر        .   باختند

بيست و ششم خرداد، يك كارگر بـدلـيـل          

مشابه در معدن رزم جا غربي از مـعـادن        

خـرداد وحشـت     .   چهارگانه طرزه جان داد 

دو  در بيست و سوم ماه در معدن برناكي          

كارگر بنام محمود مومن و علي اكبر عجم        

 . اكرامي را به كام مرگ فرستاد

 

معمول و متعارف كـار        سوانح جزو شرايط  

است و مرگ    در معادن ذغال سنگ ايران      

رايـج تـريـن نـوع          بر اثر گازگرفتـگـي       

ايـنـجـا بـراي       .   به حساب ميـايـد     سوانح  

 مـحـيـط   نيست،    “   كار محيط ” كارگران  

البرز شرقي هيوالي بي در و       .    مرگ است 

از  پيكري را در خود جاي داده است كـه           

اين هيـوال   .    .   خون كارگران تغذيه ميكند   

بـا   قربانيان خود را هر روز تنگ غـروب           

سينه هاي انباشته از گرد زغال و سـرفـه           

كنان با خلط خونين و بدني اشباع از سـم          

متان مسموم به بيرون تف ميكند تا روزي        

از روزهاي بعد شجاع ترين آنها را در خـود       

 .ببلعد

معادن در ايران نه يك استخراج بـرنـامـه           

ريزي شده ، نه يك امر صنعـتـي در دل             

كوهها و در دل غلبه بر منطق طـبـيـعـت            

بلكه اساسا يك جستجوي كور در تاريكـي        

معادن .   و وحشت و ظلمت قعر زمين است      

حكايت بيرون كشيدن تكـه هـاي         ذغال  

سنگ با چنگ و دندان، از حـلـقـوم رگـه        

هايي است كه هر كدام و هـر لـحـظـه               

. ميتواند سنگ يك گور از آب در بيـايـنـد          

شناسايي مخازن گـاز سـمـي، سـاخـت            

كانالهاي مجهز به سقف هاي مستحكـم و      

نقشه مند، پيش بيني مسيرهاي امـدادي        

صنعت ” در الفباي كار معادن در درندشت       

مرگ در معادن   .   بيگانه است “   معادن ايران 

كارگر با نشـت     ايران در ناآمادگي مواجهه     

گاز، عدم امكان شناسايي مكـان حـادثـه،       

نبود تسهيالت و تجيهزات امداد اولـيـه و          

امكان انتقال به بيمارستان، اين مـرگ از          

اظهارات رضـا   .   شدت سادگي مسخره است   

مروتي رياست كميته حيقيقت يابي فاجعه      

معدن زمستانـي يـورت آذر شـهـر در              

طول تونل اين .    گوياست١٣٩٦ارديبهشت  

و در ايـن       معدن تنها دو كيلومتر بـود         

 .  معدنچي جان باختند٤٣حادثه 

در زمان وقوع حادثـه دفـتـر ورودي و             ” 
خروجي افراد در معدن وجـود نـداشـت،           
دفتر ثبت كـارگـاه گـم شـده بـود و                 

 كـارگـران مـعـدن در           ٣٥دانستيم    مي
 در آمـار    .هاي استخراج حضور دارند    كارگاه

 نفر محبوس شده عـنـوان        ٤٥اوليه به ما    
كردند كه دو نفر در جايي ديگر بـودنـد و         
چون آمار دقيق در دست نداشتيم آن را          

 “.ارائه نكرديم
 

مروتي با بيان اينكه در معدن بر روي يـك     
اي صبح به صبح هر فرد بـه داخـل              برگه

شد و خـارج      رفت اسم نوشته مي    تونل مي 
خورد و اين بـرگـه       شد اسمش خط مي    مي

در :   در دست ما در روز نخست نبود، افزود       
روزهاي اوليه حادثه نـقـشـه مـعـدن را             
نداشتيم و روز سوم نقشه بـه دسـت مـا             

 .رسيد
 

ذخاير زغال سنگ ايران بسيار غني اسـت         
دبستاني و بـراي         اما تنها در كتب درس    

دنياي ساده انديشانه و بسته كودكان آنهم       
در دور دستهاي ساكنان مناطق مـعـدنـي         

“ مـلـي     ثروت و موهبـت  ” ميتوان آنرا يك    
كدام موهبت و بـراي چـه          .   معرفي نمود 

   كسي؟
 

 برنا، معاون اكتشافي سـازمـان       بقول بهروز 
در كـل   ” شناسي و اكتشافات معدني       زمين

سنگ شـرايـط      كشور ما از نظر وجود زغال     
به نسبت خوبي وجود دارد، اما مشكـالتـي    

سنگ ديـده     كه در كشور ما در حوزه زغال      
هـاي نـازك        شود مـربـوط بـه اليـه           مي

عالوه بر ايـنـكـه نـوار          .   سنگ است   زغال
كمري باال و پايين زغال سنگ نيز سسـت         

 ٢٢ سايت صنايـع و مـعـادن           ( ”    .است
 )٩٥خرداد ماه 

 
آنچه اين اليه هاي نازك و سسـت را بـه         

يك موهبت زميني تبديل ميكند، آنـچـه         

اين سنگهاي سفت و سياه رنـگ را بـه             

سرمنشا ثروت مبدل ميسازد، آنـچـه كـه          

ولـوـلـه تـولـيـد و سـازنـدگـي را در                    

بيزينس و اقتصاد انداخته است نـه         دواير  

خــود ســنــگــهــاي زغــال در اعــمــاق          

بلكه مـنـدرجـاتـي اسـت كـه              طبيعت  

فصل كار و معدنچيان در قـامـوس و        در  

در .   قانون و عرف جامعه نقش بسته اسـت       

اين فصل يك كارگر و يك ديلم و بيلـچـه           

كـارگـر   .   ميـدهـد   اساس معدن را تشكيل   

خود معدن، خود زغال و كل اسـتـخـراج           

بدن او كل توحشي نـام صـنـعـت            .   است

در ايران را از ماشين و دستـگـاه و            معدن

تـامـخـارج    .   تكنيك بي نياز ساخته اسـت     

تعمير و روغنكاري ماشين هـا       استهالك و 

در گردش سود و زيان معادن خـنـده آور        

مخارج مربـوط بـه       است و از خنده آورتر    

 .نگه داري از نيروي كار و معدنچيان است

كارگر معدن در ايران و در كـمـركـش             

در هيبت يك مزدبگير در پـايـيـن           البرز  

ترين رده هاي دسته بندي رسمي مهـارت       

دسـتـمـزد ،       در چارت دريافت حداقـل       

همزمان، موتور محرك و مـهـنـدسـيـن            

انكشاف معدن، دستگاه غول آساي حفاري      

تكيـه   تنها  و بعالوه    و انتقال مواد معدني     

گاه اميد و امداد در مصاف با مخـاطـراتـي           

است كه بسيار بيش از آنكـه مـحـتـمـل             

به سختي ميتوان جوهره     .   باشند، ناگزيرند 

سازندگي و شرافيت انساني معدنچيـان را        

به تصوير كشيد بدون آنـكـه بـه ابـعـاد              

هيوالي كارمزدي كه همه وجوه فـردي و         

اجتماعي او را احاطه كرده و مورد حـملـه          

سـرگـذشـت     .   قرار ميدهد، رجـوع كـرد       

كاركرد معادن نه فقط با تـقـالي پـايـان            

شرايط جهنـمـي كـار،         ناپذير در تقابل با 

رنج بيحاصل در مسابفه ميان توقـعـات و          

دستمزدها بلكه ميدان ابراز وجود پليدي و       

تبه كاران از جيب بر هـا، كـاله گـذاران             

حرفه اي، راهزنان دستمزد و كثيف تريـن        

كه دنـيـاي    سياستمداران و مديراني است   

سرمايه كمتر فرزنداني اليق تر را        وحوش  

 . از طبقه خويش بخود ديده است

 

 سال در اين معدن كار كـرد       ١٤همسرم  ” 

 سال سابقه بيمه بـرايـش رد         ١١اما تنها   

شده و اين انصاف نيست كه كارگراني كـه         

جانشان را كف دست خود گذاشته بـودنـد       

هاي صنعت اين مملكت بچـرخـد،         تا چرخ 

هـايشـان      گونه حق خودشان و خانواده      اين

 همسرم مجبور بود كه كار   .تضييع شود

 كمربند محنت و مرگ در دامنه البرز



ی سا و ا ده باد   ی،    ز ذ ی،     و   

ی    ت  ٢۶٢    ماره ح  ۳ 
 

كند، كسي كه مجبور نباشد حاضر نيسـت       

گـزارشـي از     ( “   . در مـعـدن كـار كـنـد          

بازماندگان فاجعه مـعـدنـچـيـان يـورت            

 روز پس از حادثه، سايت      ١٦٠آزادشهر در   

 ) ٩٦ مهر ٢٣خبري مشرق نيوز، 
 

شود    هميشه حق كارگران خورده مي        ”

وقت مانند     كنم فرزندانم هيچ     آرزو مي 

 )همانجا(“ .پدرشان كارگر نشوند
 

طبقه كارگر تا هـمـيـن جـا در ارتـش               

معدنچيان خود انبار عظيـمـي از بـاروت           

كافي از كينه را براي انقالب خود ذخـيـره        

مادام كه همه معادن در مقابل      .   كرده است 

دست اندازي كارفرما هنـوز بـه مـبـارزه            

محلي بسنده ميكنند، مادام كه هـيـوالي         

 معادن از ميان كارگران تسليم و فداكاري 
 

و خون و قرباني ميطلبد و صـف مـتـحـد         

معدنچيان با آتش اعتصاب خود      سراسري  

پاسخ شايسته را در آستين ندارد، هنوز به        

بـراي طـبـقـه        .   باروت بيشتري نياز است 

ايجاد صف متـحـدتـر و       در جهت     كارگر

قويتر هيچ تك مبارزه و تك خواستي كـم         

ارزش و قابل اغماض نيست، صفوف طبقه        

ما به باالترين درجه حق خواهي بـه يـك           

امـا  .   استخوان بندي ميلتانت نـيـاز دارد        

همزمان بايد به نبروي خود باور كـنـد و            

بلند پروازي را خمير مايه عـدم تـحـمـل            

نظامي كند كه در آن هر چه كارگر بيشتر         

توليد ميكند، ناچارا كمتر مصرف ميكنـد؛        

هر چه ارزش بيشتري توليد ميكند، خـود        

كم ارزش تر مـيـشـود؛ هـر چـه كـار                 

توانمندتر، كارگر ناتوان تر؛ و هر چه كـار          

ابتكاري تر باشد، كارگر غير مبتـكـرتـر و           

 .بيشتر به برده طبيعت بدل ميشود
 

بزرگان، تنها از آن رو بزرگ به نظر ”

 زانو زده ايم؛ )جلوي آنها(ميرسند كه ما 

-كارل ماركس (” . پس بگذار برخيزيم

 )خانواده مقدس  

 

، و در پي برپايي          “ايران ويران كن    ” 
انتخاباتي آزاداند تا عملكرد رسانه ها و           
مطبوعاتي چون بي بي سي و من و تو، و           

 با  ٥٧با انقالب   “  جنبش سبز ”وصل كردن   
هدف مال خور كردن انقالب و انقالبيگري،       

در باب   “اصالح طلبان ” تا پند و اندرزهاي   
سوسياليسم به  ”،  “انقالب خشونت است   ”

، “جمهوري اسالمي ختم شده است           
ما خواهان  ”،  “رفسنجاني راه نشان داد     ”

گذار مسالمت آميز از جمهوري اسالمي         
 ...و   “از گذشته درس بگيريم    ”،  “هستيم

همه بال استثناء در سنگر مدافعين نظم          
انقالب كارگري،  “  خطر” سركوب در برابر  

  .سنگ تمام گذاشته اند
 

 هركس به تغيير اساسي     :پيام روشن است  
در اوضاع امروز مي انديشد، هركس كه          
خواهان عبور از جمهوري اسالمي است،        
بايد به تغييرات از باال چشم بدوزد و              

انتخابات ”منتظر بماند كه بالخره آقا به          
در باال   “اصالح طلب ” عاليجنابان “آزاد

  !!گردن نهد
 

كيست كه نداند مردم     !  زهي خيال باطل  
ايران يكبار اين شيوه از كلك و دودوزه           

 تجربه كردند و      ٥٧بازي را در انقالب        
. اتفاقا هزينه گزافي هم بابت آن پرداختند       

-ملي”،    “اصالحاتچي”همين طيف        
بود كه در ركاب بي      “  ليبرال”و  “  مذهبي

بي سي، عكس امام را در ماه جا داد، بر             
انقالبي و چپ و ضد         ”تن اش جامه       

پوشاندند؛ اعالم كردند كه      “  امپرياليست
آقا خود فرموده قرار نيست اسالم حكومت       
كند، تشريف ميبرند حوزه هاي علميه و         
واتيكان را بازسازي ميكنند؛ در ثاني خانم        
شان هم پيانو مينوازند و زبان فرانسه هم         

  !!آموخته است
 

حقيقت اينست كه تاكتيك دست بدست       
شدن قدرت از باال، ماهيت جنبش              

اكثريت بوده  -و طيف توده      “  اصالحات”
جمهوري اسالمي خميني محصول     .  است

اين دست تاكتيك است و تجربه آموزنده        
اينها .  و تلخي است كه مردم ايران دارند        

هرقدر هم در مورد پرونده قطور گذشته         

شان خودزني كنند و بپذيرند كه ممكن         
هم صورت گرفته باشد،    “  اشتباهاتي” است

درس بگيرند و بياموزند، و بيانيه ها صادر         
 “تغيير قانون اساسي   ” كنند كه خواهان   

اند، اما هنوز گندي بر پيكره آن جامعه اند         
 . كه بايد عجالتا گندزدايي شوند

 
هيچكس آزادي و برابري و رفاه و                
راديكاليسم و مدرنيسم و خوشبختي امروز      
و فرداي خود را به پرچم امثال شريعتي و         
رفسنجاني و سروش و موسوي و تاجزاده         

 -و خاتمي و بي بي سي و طيف توده             
هيچكس .  اكثريت سنجاق نزده است       

حاضر نيست آرمانهاي واالي انساني را در        
جهت احياء و موضوعيت يافتن مجدد يك       

در )  اسالمي - ملي(جريان مرده سياسي     
قالبي نوين و براي اهدافي در چهارچوب         
اوليه و ادعايي خود آن جنبش قرباني            

عروج اسالم سياسي و حكومت          .  كند
اسالمي در ايران زير سايه اين طيف، خود         
يك نمونه گويا است و احتياجي به تفسير         

اينها براي سركوب      .  و تحليل ندارد     
، مطابق سفارش، در     ٥٧آرمانهاي انقالب   

ساختن گانگستريسم اسالمي ضد چپ         
دست داشتند تا سرمايه داري در ايران را         
از گزند كمونيسم و انقالب كارگري نجات        

هراس امروز اينها از انقالب كارگري      .  دهند
در ايران است؛ هراس از مردمي كه نه            
اصالح طلب ميخواهند نه اصولگرا؛ در           
مقابل مردمي كه براي سرنگوني هر دو          
جناح براه افتاده اند نجات جمهوري            
. اسالمي از دورنماي سقوط بيهوده است       

ليبراليسم ديني، جامعه مدني، گذار           
مسالمت آميز، اعالميه جهاني حقوق بشر،      
توسعه سياسي، حكومت دموكراتيك و         

كلمات و    ...سكوالر، انتخابات آزاد و         
عبارات و آيات متعدد اين چنيني كه            
تاريخا بر پرچم اين طيف نقش بسته            

. را ساخته است   “  سازش”مجموعا سوره    
سازش در مقابل طبقه كارگري كه حكم         
به كنترل جامعه توسط شوراهاي كارگري       

سازش با مردمي كه از           .  داده است  
اسالميت و ارتجاع فرهنگي به تنگ آمده        

سازش با مردمي كه از استبداد و بي          .  اند
حقوقي و فعال مايشايي مذهب و               

با مردمي كه   .  مذهبيون به تنگ آمده اند     
از بيكاري، فقر و ناامني و افق تاريك              

سازش با مردمي كه    .  جامعه در خشم اند   
سازش با كارگران،   .  ديگر تكان خورده اند   

سازش با زنان، با جوانان، سازش با قرن           
و سازش با غرب، كه بايد        .  بيست و يكم  

زير بال سرمايه داري داغان و بي اميد            
ايران را بگيرد و يك انفجار عظيم                

اين .  اجتماعي و سياسي را مانع شود          
موقعيت ايران زمان انتخاب روحاني و           

و اكنون اوضاع بويژه بعد از         .  برجام بود 
خيزش هاي توده اي محرومين در ديماه        

 و تحركات جدي بخشي از طبقه             ٩٦
كارگر در جنوب ايران، به مراتب وخيم تر         

 .  و حساس تر است
 

تغيير ”و  “  گذار مسالمت آميز   ”هياهوي  
، انعكاس ترسي است كه        “قانون اساسي 

ترس از انقالب    .  حلقومشان را ميفشارد   
كارگري و عرض اندام مستقل طبقه            

ترس از اعالم كنترل وسيع جامعه       !  كارگر
ترس  !توسط شوراهاي كارگري و مردمي     

! از عبور عيني جامعه از هر دو جناح             
اكنون رژيم اسالمي لخت و عريان مقابل         

 .دوره، دوره ماست. مردم است
 

اصالح ارتجاع به     ”تمام پروژه مشعشع       
تعديل اسالم به دست     ”و  “  دست ارتجاع 

اكنون ببار نشسته است؛ هوش        “  اسالم
سرشاري نميخواهد كه كسي بفهمد           
كسب آزادي محصول مبارزه آزاديخواهانه       

در پس قيل و قال جنبش         .  مردم است 
اين محافل،   “اصالحات”اسالمي و      -ملي

اين مبارزه آزاديخواهانه تمام اين مدت از        
كارخانه ها و پااليشگاه ها و دانشگاه ها تا          
محالت زندگي در جريان بوده و رشد            

اكنون اين جنبش كارگري و      .  كرده است 
آلترناتيو سوسياليستي طبقه كارگر است       
كه نيروي اصلي تحول در جامعه ايران           

دور دور ماست و صف عظيمي كه         .  است
خواهان سرنگوني انقالبي رژيم اسالمي         

  .است
 
 

 !دور دور ماست
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  ٢۶٢   ماره 

هنوز جوهر طـرح     !   اين طرح مرده به دنيا آمد     
خشك نشده، هنوز گارگاه دوحه تشكيل نشده       
اعتراض به آن و تالش براي شكـل دادن بـه             
مقاومتي عملي، انتفاضه اي ديگر، در جـريـان        

مستقل از توافقات امريكا و دولـتـهـاي          .   است
مرتجع عربي، مستقل از سازش يا عدم سـازش      
سازمانهاي فلسطيني، موج جديدي از اعتـراض    
عليه اين طرح، عليه مبتكرين و مدافعين آن،         
عليه دول مرتجع عربي در حال شكـلـگـيـري           

اعتراض و مقاومتي كه امروز از نوار غـزه         .   است
شروع و دامنه اش به بغداد، قاهـره، بـيـروت،            

معاملـه  ” .   مراكش، عمان و تونس خواهد كشيد     
آتش جديدي بر بشكه بـاروت خشـم و       “  قرن

نفرت برحق مردم فلسطين و حـامـيـان آن             
آتشي كه دول مرتجع عربـي تـاب         .   خواهد زد 

   . مقاومت در مقابل آنرا نـخـواهـنـد داشـت            
  

 بن بست فضاي جنگي، تحريم، مذاكره
 

بيش از يكماه از حضور ناوگانهاي امريـكـا در            
خليج فارس و تهديدات جنگي امريكا ميگذرد،       
يكماهي كه كه همزمان با تشديد كشمكشها و        
كسترش تبليغات جنگي، بن بسـت امـريـكـا،           
بورژوازي غرب و دول منطقه، منجمله ايـران،         
در سرهم آوردن بحـران مـوجـود را نشـان              

 بـا  عر و تيزوها و فضاي جنگي كه كه       .   ميدهد
 بـراه  جـديـدي   نظامي جنگ اندازي راه هدف

بود، ميليتاريسمي كه قرار بـود فـقـط         نيفتاده
هراس و نا امني بوجود بياورد، عليرغم هـدف          
اوليه آن، هر لحظه ميتواند منطقه را به صحنه         
جنگ و كشتاري هزار بار دهشتـنـاك تـر از             

 .سوريه و افغانستان و عراق تبديل كند
 

سياستهاي متغير و بخشا متناقض امريكـا، از          
“ ائتالف جهاني عليه ايـران     ” ،  “ حمله ميكنيم ” 

تشكيل ميدهيم و تحريمهاي بيشتر عليه ولـي        

 پـيـش     ١٢تا چرخش از مذاكره با       . . .   فقيه و   
شرط به مذاكره بي قيدوشرط با ايران، همه و          
همه حاكي از بن بست هيئت حاكمه امـريـكـا           

. بحراني است كه بوجود آورده        “   مديريت” در  
بحراني كه نه فقط بورژوازي اروپا، روسـيـه و            
چين، كه بخشي از هيئت حاكمه امريكا نيز بـا          

 .ندارد“ سر سازش”آن 
 

 بازيگران، از يكي فقط امريكا امروز كه بحراني 
 . اسـت  آن، تـريـن   كـنـنـده    تعيين الزاما نه و

 تـا  فرانسه و آلمان روسيه، چين، از كه بحراني
 درگير آن در اسرائيل و عربستان قطر، تركيه،

 كشيدن با نتوانست فقط نه ترامپ .اند سهيم و
 هـاي  منطقه، قـدرت   به خود نظامي نيروهاي
 بـه  را امـريـكـا    حاكـمـه   هيئت كل و اروپايي
 مـقـابلـه    به عمال را آنان بلكه  بكشاند، تمكين

 اش اي منـطـقـه    متحدين و خود با عريان اي
 .كشاند

 

ين بخش از بورژوازي فشار امريكا بر ايـران و           ا
 دسـت  پيچانـدن  تشديد تشنج در منطقه را با     

منطقه، ازجمله فشـار بـه         امريكا در  متحدين
عربستان و پرنس جاني آن، بن سـلـمـان، رو            
كردن نقش او در قتل خاشقجي و هـيـاهـوي           

حول آن، مـخـالـفـت فـروش        “   حقوق بشري ” 
اسلحه به عربستان در هيئت حاكمه امريكـا و          
بلوك كردن فروش اسلحه دولت انگليـس بـه          

 .عربستان، جواب ميدهد
 

پايان دادن به اين بن بست، به اين دور باطـل            
تهديدات جنگي، تحريم، مذاكره، ميليتـاريسـم    
و تبليغات جنگي، كار جـنـبـشـي راديـكـال،             
آزاديخواهانه است تا با اليروبي منجالبـي كـه          
بورژوازي براي ميليونها انسان در منطقه خلـق        
كرده است، بشريت را از اين سير مـخـرب و             

  .ويرانگر رها سازد

 رويدادهاي هفته

 فراخوان تجمع در لندن در اعتراض به ادامه بازادشت فعالين هفت تپه

 و ساير فعالين كارگري و زندانيان سياسي در ايران

  بعداظهر،     ٢ژوئن ساعت ٢٦چهارشنبه 

  مقابل سفارت جمهوري اسالمي

 16 Princes Gate, Knightsbridge, London SW7 1PT 
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