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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٩ جون ١٧

  سدر خليج فار  کارگر و تشديد تشنجۀطبق
و  امريکااکثر خبرگزاری ھا چه داخلی و چه خارجی به موضوع تنش در روابط اياالت متحده  اين روز ھا تيتر خبر

درگيری و شعله ور شدن آتش  جمھوری اسالمی اختصاص يافته است و سخن از چشم انداز اين روند و احتمال شروع

که در را نگرانی کارگران و ستمديدگان کشور  طور طبيعیه اين امر ب. يک جنگ ضد خلقی در خليج فارس می رود

 دو ،ر يک شرايط جھنمی به سر می برندامپرياليسم جمھوری اسالمی د  رژيم وابسته بهۀحال حاضر نيز تحت سلط

بردن   خود و امنيت شغلی شان برایۀاگر تا ديروز کارگران دل مشغول دريافت دستمزدھای معوق .چندان نموده است

آنھا به آشکاری دل نگران . افزوده شده است  ذھنی جديدی ھم بر مشغله ھای قبلیۀ نانی به خانه بودند؛ امروز مشغلۀلقم

خوبی می دانند اگر چنين احتمالی واقعيت يابد، آتش جديد می باشند که ب  ھا و امکان شعله ور شدن جنگیشنجتسير اين 

 امريکادارند که با خروج   ايران اين تجربه راۀکارگران و توده ھای ستمديد. ھمه دامن آنھا را خواھد گرفت آن قبل از

داران و آقازاده ھا نبودند که رنج اين تحريم ھا را بر   سرمايهاز برجام و شروع مجدد تحريم ھای اياالت متحده، اين

 کس اين کارگران و ستمديدگان اين مرز و بوم بودند و ھستند که بار اين تحريم ھا بر دوش کشيدند، بلکه قبل از ھر

  .دوش شان سر شکن شده است

توجه  ھای اخير در رابطه با احتمال شروع يک جنگ ضد انقالبی در ايران، بايد قبل از ھر چيز در پاسخ به دل نگرانی

می شوند، عين واقعيت نمی باشند  ھا را به اين واقعيت جلب کرد که ھر آن چه در تبليغات رسانه ھای ضد خلقی عنوان

اگر فضای مملو از . ی اسالمی در اين مورد شد و جمھورامريکاامپرياليسم  ۀو در نتيجه نبايد اسير تبليغات فريبکاران

درک خود برای فھم  ۀتبليغات فريبکارانه را کنار زده و بخواھيم واقعيت ھا را ببينيم و آنھا را دستماي دروغ و نيرنگ

مد نظر داشته باشيم که جمھوری اسالمی رژيمی  ًسير محتمل رويداد ھا قرار دھيم بايد اکيدا اين امر را ھمواره در

لمان افرانسه و  ،، انگلستانامريکاکه در کنفرانس گوادلوپ با شرکت رھبران  وابسته به امپرياليسم می باشد، رژيمی

. جايگزين آن رژيم برگزيده شد جانشينی رژيم شاه و سرکوب انقالب توده ھا در آن سال ھا توسط آنھا، به عنوان برای

اين رژيم از ھمان . امپرياليستی و جھت کمک به آنھا بريده شده است ھایبنابراين بند ناف اين رژيم در تنيدگی با قدرت 

و روزی  ًتاکنون، يعنی در چھل سال گذشته کامال در جھت تأمين منافع امپرياليست ھا عمل کرده روز روی کار آمدنش

استا سياست خارجی اين در ھمين ر. باشد مين منافع اربابان خود جنايتی نکرده و دسيسه ای نچيدهأنبوده است که جھت ت

بنابراين اگر بخواھيم عامل اصلی تشنج و بی . امپرياليستی تعيين گشته است رژيم ھم درست در جھت منافع قدرت ھای

سياست ھای خود را از  در اين منطقه بشناسيم، قبل از ھر چيز بايد امپرياليست ھا را عامل اين وضع دانست که ثباتی را
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ما اين واقعيت را درک و مبنای تحليل از شرايط  اگر.  جمله جمھوری اسالمی پيش می برندطريق مزدوران خودشان از

خواھيم فھميد که آن چه جمھوری اسالمی در چھل سال گذشته در ايران و  متشنج کنونی قرار دھيم، آنگاه بروشنی

آنھا بوده   سياست ھای ضد مردمیدرست به منظور تأمين منافع امپرياليست ھا و برای تسھيل پيشبرد خاورميانه کرده،

هللا لبنان و دولت سوريه و تشکيل   مملکت برای کمک به حزبۀ از بودجدالربرای نمونه خرج ميليارد ھا . است

 به نفع سياست ھای جنگ طلبانه و بحران ًاقداماتی است که اساسا ۀگروھای نيابتی در عراق و افغانستان و يمن از جمل

و   اين کشور نرساندهۀدر منطقه بوده و در نتيجه نه تنھا ھيچ سودی به اقتصاد بحران زد اسازی ھای امپرياليست ھ

به . نيز بدتر کرده است کمکی به حل صدھا معضل موجود نکرده و نمی کند، بلکه وضع اقتصادی را از آن چه بود

عطيل و کارگران فوج فوج کارخانجات دسته دسته ت خصوص در شرايطی که به دليل بحران موجود در اقتصاد کشور

   .زندگی کارگران گشته است اخراج می شوند، باعث وخيم تر شدن وضع

 برای امريکا امپرياليست ھا و امپرياليسم ۀھمه جانب  ديکتاتوری جمھوری اسالمی و حمايت ھایۀ چھل سال سلطۀتجرب

 تبليغ می" شيطان بزرگ " تحت عنوانبر جای نگذاشته که آن چه جمھوری اسالمی کارگران ما، شکی در اين واقعيت

خوبی دريافته اند که اين  زندگی خود بۀتجرب کارگران در.  جنايتکار می باشدۀاين دارو دست"  رحمتۀفرشت "ًکند، عمال

ی تن داده و به قيمت جان و زندگی ستمديدگان اين فالت ئبه ھر ماجراجو دارو دسته برای حفظ مصالح اربابان خود

 دالرميليارد ھا  کارگران به عينه می ببيند که چگونه جمھوری اسالمی. اربابان شان را پيش می برند خونين، سياست

تا اربابانش امکان يابند جيب ھايشان را پرتر  سرمايه اين مملکت را در افغانستان و سوريه ولبنان و عراق خرج کرده

 بينند که يکی از عوامل اصلی بی حقوقی کارگران ايران کارگران ما به عينه می .ساخته و سياست ھايشان را پيش ببرند

صندوق بين المللی پول  سياست ھای اقتصادی بزرگترين نھادھا و قدرت ھای امپرياليستی نظير بانک جھانی و پيشبرد

 ضد کارگری، سرمايه داران امکان يابند ۀوحشيان توسط جمھوری اسالمی بوده که باعث آن شده تا با تصويب قوانين

  .ايران سازمان دھند که در تاريخ زندگی شان بی سابقه بوده است چنان تعرضی را به معيشت کارگران

ًاتفاقا به اين واقعيت، . امپرياليست ھا نمی باشد  يک بورژوازی مستقل ازۀرژيم جمھوری اسالمی در ايران نمايند

خالف روشنفکران کوته بينی که بر -گی خود  زندۀسال گذشته بر مبنای تجرب  ما در چھلۀکارگران و مردم ستمديد

آنھا به رغم . برده اند  پی- رسانه ھای امپرياليستی تحليل ارائه می دھندۀبه تبليغات دروغين و گمراه کنند اساس باور

 جمھوری اسالمی با امپرياليست ھا بوده اند و حتی گاه ھمه شعار ھای فريبکارانه ھمواره در عمل شاھد تنيدگی روابط

 مردمی توضيح داده اند که اگر ريش ھر آخوندی را باال بزنی زيرش نوشته شده ساخت اين تنيدگی را با اين مثال

   !!امريکا

 و جمھوری امريکابر فراز منطقه و اين که باز   جنگۀبيشک نگرانی امروز کارگران و زحمتکشان ما در مورد ساي

 اما آنھا بايد درک وابستگی جمھوری اسالمی به امپرياليست ھا و شناخت. جاستب اسالمی چه خوابی برای آنھا ديده اند،

آگاھی خود بدل سازند و بدانند که بدون   عامل اصلی بی ثباتی منطقه را به زمينه ای برای ارتقایۀامپرياليست ھا به مثاب

 امپرياليستی در ايران، ۀنه سلطوابسته به امپرياليسم و قطع قطعی ھر گو نابودی جمھوری اسالمی و نظام سرمايه داری

 ۀکارگر رزمند ۀلذا توده ھای تحت ستم ما و در رأس آنھا طبق. ی دست نخواھند يافتئستمديدگان به رھا کارگران و

ش جمھوری اسالمی  اايران و سگ زنجيری  امپرياليسم درۀ خود را به سمت نابودی سلطۀايران بايد جھت اصلی مبارز

  .قرار دھند
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