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پرسشــی در پوشــش دلواپســی این روزها بــرای ایرانیان مطرح اســت. آیا امریکا 
بــه ایران حمله نظامی میکند. ترامپ که خطری اســت بــرای صلح ونماینده ای 
است از سوی راست های افراطی در حوزه های مایل ، تجاری وتولیدی. ترامپ 
این مظهر ســقوط فرهنگی وشــخصیتی )درحوزه فردی وسیاسی(. اما فراموش 
نمیکنم که او صاحب پنجاه میلیون رای مردم امریکاست و بواقع چرا چننی شد. 
آیا او روی خشم طبقه کارگر ، بیکاران ومال باختگان و ورشکستگی صنایع عمده 
به قدرت نرسید. آیا اوباما با بخشودگی مالیاتی برای شرکتهای بزرگ ) 6 تریلیون 
دالر( بــه میــزان 10 تریلیون دالر مجــددا به بدهی دولت نیافزود. ضایع ســنگنی 
ومصرفی امریکا در حوزه شمال به کسادی نرسیدند وصدها هزار کارگر در میشیگان 
و اوهایو و... به صف بیکاران پیوســتند. اوباما که در مهار نظامی وتجاری کشــور 
چــنی موفق نبود ومتحدینی چون جمهوری اســالمی را انتخاب نمود. در حوزه 
اوکرائنی عقب نشســت وسود سرمایه ســرمایه داران داخلی دچار کاهش چشم گری 
شد. ما ، اما که نه قدرت و نه امکان برخورد به ترامپ هارا ندادیم ، همانطور که 
توانایی توقف بوش واوباما در ســاخنت ابتدا القاعده وطالبان )بوش پســر( و بعد 
داعش )اوباما( را نداشــتیم ویل باید پرســش را تغیری دهیم. آیا جمهوری اسالمی 

عاقبت موفق خواهد شد تا امریکا را به جنگ و تهاجم علیه ایران بکشاند!

***

بی شــک جمهوری اسالمی که خود زاده بحران در روند گسست مدرنیته درایران 
ونتیجه یک تاریخ سراسر استبداد و آغشته فرهنگ مذهبی است ، همواره با خلق 
حتی بحران های ظاهری توانســته سرپوشــی بر نابسامانیهای عمده خود ومردم 
ایــران گذارد. هماوردی و رجزخوانی جدید رژیم بربریت در رویارویی نظامی با 
امریکا تصویر دیگری از این تئاتر وحشــت است که ظهور دانلدترامپ به آن دامن 

میزند.
آنچه که مســلم است دانلد ترامپ نتیجه نارضایتی عمومی مردم امریکا در حوزه 
های اقتصادی-سیاسی است. اقتصاد تولیدی امرپاطوری امریکا در حوزه صنایع 
سنگنی و تولیدی و بویژه درشمال به ورشکستگی رسید. طرح نئولیربال راهزنانه 
اگرچــه ثروت هــای نجومی نصیب بخش مایل وتجاری نمــود ویل خط تولید را 
تعطیــل وبیکاری ، گرانــی و دربدری را نصیــب صدها هزار نفر شــاغل در حوزه 
هــای مذکور نمود. 8 درصد نــریوی کار حوزه دریاچه های پنج گانه چون اوهایو 
ومیشیگان وپنسیلوانیا کار خود را از دست دادند )دردوران اوباما( و تولید ناخالص 
ملی سری نزویل در پیش گرفت تا ایاالت متحده امریکا پس از چنی واتحادیه اروپا 
درمقام ســوم قرار گرید. شعار تغیری وبرون رفنت اساسی از این اوضاع همه گری شد 

ویل حزب دموکرات تنها به خانم کلیننت ودفاع از وضع موجود بسنده نمود!

***

کســانیکه درامریکا از نزدیک با ویژه گی های مردم شناســی و روحیات غالب بر 
جوامع متنوع آن آشنا هستند میدانند که چگونه ترامپ از سوی سفیدهای برتری 
طلب و تبعیض گرا حمایت فعال میشــود این یک نکته ویل ورشکســتگی اوضاع 
تولیدی وبیکاری وصعف اقتصادی امرپاطوری مسئله مهمرتی بود. عجیب اینکه 
عده ای از ایرانی تباران که زمانی خودرا درصفوف هواداری از ســازمانهای چپ 
ایران جازده بودند به جای افشــا این نابســامانیها مردم را به ســوی اردوی خانم 
کلیننت دست راستی هل میدادند! پادوهای ارباب سرمایه شده اند وبرخی خود 
ســرمایه دار! امریکایــی ها چون کانادایــی ها در وجه غالب مســئله اقتصادی را 
ســکان تعینی ســمت وســوی آرا خود در انتخابات تعینی کرده اند به همنی دلیل 
ســاده نیز رهــربان اتحادبه هــای زرد و کارگرفروش آمریکایــی اکنون به خدمت 
ترامپ ضدکارگر درآمده اند. دولت اوباما دروجه داخلی با سقوط تولید ناخالص 
ملی ، بیــکاری و گرانی وتعطیلی بزرگرتین مجتمع های تولیدی حوزه ایالتهای 
شــمایل روبرو شــد در وجه بنی المللی یکی هــم اوباما جمهوری اســالمی را به 
عنوان ســکان قراردادن اهرم سیاســتهای خود در منطقه برگزیــد. امریکایی ها 
دیدند که کاخ ســفید و کنگره امریکا جــوالن گاه دالل های متفاوت )البی گران( 
از جمله هواداران گسرتش نفوذ جمهوری اسالمی است ودر پناه یک ورشکستگی 
اقتصادی عمومی ، رای به تنها آلرتناتیو موجود )ترامپ( دادند! ترامپ و دســت 
راستی های افراطی اردوی او مخالف هرگونه هژمونی وسلطه کشوری درمناطق 
جهان )از جمله جمهوری اســالمی درخاورمیانه( هستند و خواستار معامله خود 
ومستقیم با هر کشور ومسئله و معضل بنی المللی. ترامپ ها میوه حضور وزندگی 
برتری طلبان درامریکا هســتند که دربخشــی مســلط ، از فرهنگ تبعیض گرایی را 

نمایندگی میکنند.

***

پس باید پرسش را درســت مطرح نمود. آیا جمهوری اسالمی میتواند بهانه برای 
اردوی جنــگ طلبان ورئیس جمهور ترامپ را فراهم آورد. که چنانچه پرســش را 
به ســوی جمهوری اســالمی وعملکرد وخواســت اردوی رهربی وسپاه وحامیان 
روســی آنها برگردانیم که شــاید بتوان مثمرثمر باشــیم. اینکه افشا کنیم که هیئت 
حاکمــه ودولت رئیس جمهور ترامپ چه موجودات تبعیض گرا ، دســت راســتی 
ونماینده خطرناک ترین محافل مایل ، تجاری ، تسلیحاتی و نفتی هستند دردی 
را دوا نمیکنــد و آن پنجــاه میلیــون امریکایی که به ترامپ رای دادند ازما بیشــرت 
به حقیقت امر واقف بودند. که ما باید ســکان فشــار را به سمت وسوی جمهوری 
اســالمی برگردانیم واز سکوی اشاعه حقایق وارائه راه حل بگوییم که طرح های 
ترامپ برای عملی شــدن یکی هم به بهانه های کافی نیاز دارد که افکار عمومی 
را برآن محور اماده نماید. رزمایش های ســپاه و عربده های ســران بی مسئولیت 
احتماال بتواند راه را برای تحقق خواســته های کاخ ســفید مهیا گرداند. چنانچه 
افــکار عمومی برمحور اینکه آیا امریکا به ایران حمله میکند متمرکز شــود همان 
چیزی است که جمهوری اسالمی میخواهد. یعنی تولید یک خرده جنبش قالبی 
دیگر ) علیه جنگ( ومظلوم نمایی وپوشش جاه طلبی های بیمورد آن درمنطقه 
پرسش حمله امریکا به ایران پوششی خواهد بود برای صرف میلیاردها دالر درآمد 
نفتی مردم ایران در بیابانهای سوریه ، عراق ، یمن و فربه کردن اخوندهای لبنانی 

وتروریستهای وابسته.

***

برگردیم برســر مســئله تصویر سیاســت خارجــی دولت جمهوری خــواه ترامپ. 
کســانیکه درحــوزه سیاســی ، اقتصادی وبویــژه روابط بنی المللی )سیاســی ونه 
حقوقــی( ودرامریکا تحصیــل وتجربه دارند میدانند که سیاســت خارجی امریکا 
همواره یک تصویر ربع قرنی دارد. هماوره اوضاع کنونی باید درجهت سناریوی 
کلــی وآینده دار توجیه شــود وهیئت های اجرایی که خــارج از این برنامه ریزی 



25 ســاله حرکت کرده اند برسرنوشــت های غم انگیزی رســیده اند. تصویر ربع 
قــرن آینده به نظر من همان اوضاعی اســت که به کمک جانبی مســکو باید چنی 
وفعالیــت های هژمونی طلبانه وبرتری جویانه آن در حوزه تجاری ونظامی مهار 
شــود. اتحادیه اروپا ســاقط یا تضعیف وامریکا بتواند از قدرت مایل ســوم بودن 
رهایی یابد. دراین مسری هیچ برتری طلبی منطقه ای تحمل نمیشود واگر به چنی 
اجازه رهربی حوزه جنوب شرقی آسیا داده نمیشود )نظامی( در چهارچوب های 
تجاری هم باید فعالیت ها با تایید وزمینه ســازی امریکا باشــد. روســیه به لحاظ 
مایل وامکانات اقتصادی دراوضاع اســفناک تری است ویل بازی دوجانبه مسکو 
واشــینگنت گویی برای مدتی که چنی مهار شود ادامه داشته باشد. آنها هرگز بهم 
نمریســند ویل حضور روسیه درنقاطی که به او احتیاج است سبب وام گریی مسکو 
از واشینگنت میشــود. که از جمله باید مسئله جمهوری اسالمی حساس شود واین 
خواست مسکو نیز هست که جماران برطبل مرگ بر امریکای کپک زده خود بزند 
تابا درخواســت واشینگنت شاید کمک روسیه ســبب پاینی کشیدن فتیله جمهوری 

اسالمی شود وکردیت وامتیازات دیگر برای پوتنی. 

***

تا چه حد دولت ترامپ به بلندپروازی های خود ادامه میدهد را نمیدانم ویل یک 
نکته این است که امروز قاضی دادگاه سیاتل حکم به غریقانونی بودن محرومیت 
سفر اتباع شش کشور به امریکا داد. یعنی چالش جدیدی برای ترامپ. فردا کدام 
سدها وموانع بلندپروازی ها اورا محدود میکند راهم نمیدانم. ویل درعنی حال 
میدانم که مطرح میکنم که چرا جمهوری اسالمی با آزمایشات موشکی و رزمایش 
ها برطبل جنگ میکوبد. آیا همنی تولید فضای دلهره سرپوشی نیست برآن همه 
سرقت ، جنایت و ورشکستگی وبیکاری وفقر همگانی! آیا مردم نباید خودرا آماده 
تکان هــای غریمنتظره کرده و هرحادثه ای را چون جرقه ای برای ســازماندهی 
جنبشی برای بزیرکشیدن رژیم بربریت تجربه میکند. دراین فضا است که مسئولیت 
انقالبیون واگاهان جامعه برای سازماندهی پایه حرکتهای اعرتاضی میشود. اگر 
پرسش را به سوی جمهوری اسالمی وچرایی هل مبارز زدن آن برگردانیم به نتایج 
بیشرت وبهرتی مریسیم. اتفاقا طرح پرسش آیا امریکا به ایران حمله میکند باب میل 
رژیم است وسودهای فراوان ازآن میربد. بی شک رژیم اسالمی با جنبشی عمومی 
از ســوی مردم به جان آمده ســقوط میکند ویل درصورت آماده نبودن جایگزین 
آینده دار ، توانا ومطرح ، ارباب سرمایه به سرعت خال قدرت دائر میکنند چرا که 
ایران هنوز کلید اوضاع منطقه است. که ترامپ ها جز سرکوب مردم واحیا صحنه 
برای ســودآوری سرمایه چیزی نمیخواهند واین ما هستیم که باید از عکس العمل 
های زندگی کردن به ســازماندهی روی آوریم وتشکیالت مبارزه برای تکان های 

بزرگ فراهم کنیم. 






















