
تعویــض  و  ســقوط  چگونگــی  و  سیاســی  تحــوالت  تاریخچــه 
ــش  ــزرگ جنب ــت ب ــن شکس ــوی، همچنی ــار و پهل ــای قاج ــله ه سلس
ــه دخالــت  ــان در بهمــن ۵۷ نشــان میدهــد ک ضــد اســتبدادی ایرانی
مســتقیم اربــاب قــدرت امپریالیســتی ســبب ســاز تعویــض حکومــت 
هــا و برکشــیدن جایگزیــن آنهــا از اردوی خــودی و جانبــدار اربــاب 
ســرمایه گلوبــال بــوده اســت. زدن دودمانــه قاجاریــه و ســنگ قــاب 
نمــودن احمــد شــاه بــه اروپــا و برکشــیدن پهلویــان از آن جملــه بــود 
کودتــای ۲۸ مــرداد ۳۲ علیــه دولــت انتخابــی دکتــر مصــدق  کــه بــا 
ــد  ــد رش ــه رون ــر علی ــز و سراس ــه آمی ــد توطئ ــن رون ــت. ای ــه یاف ادام
ــاز  کوچــه ب ــا  ــه هــای توســعه دموکراتیــک را ب اندیشــه آزادی و زمین
کــردن بــرای اســام سیاســی و حکومــت تروریســتی اســامی تکمیل 
نمــود. در ایــن تاریخچــه غــم بار سراســر ســیاه، اتحــاد ارباب ســرمایه 
اروپــا و آمریکائــی در کنــار حمایــت روســیه و نعــل وارونه زدن مســکو 
و چیــن همــواره کار ســاز افتــاده اســت. در همیــن راســتا ایــن مطلــب 
کوتــاه مــن تلنگــری دیگــر اســت بــه بیهودگــی و عبــث بــودن اندیشــه 
ــاب  ــتهای ارب ــت )از امپریالیس ــم بربری ــرای زدن رژی ــری ب ــک گی کم
رژیــم(! ولــی قبــل از آن شــمائی دارم از وضــع و محتــوی دولــت 

ترامــپ و متحدیــن.
    ***

بــه منظــور رســیدن بــه مــات و محتــوای اصلــی بحــث، مــن از 
واشــکافی عملکرد و شــکل  و شــمایل و ســاختار و عملکرد دولتهای 
ــراغ  ــت س ــر راس ــروم س ــم و می ــم میپوش ــینگتن چش ــی در واش قبل
دولــت فعلــی و دانلــد ترامــپ و آرمــان هــای او و آنهــا. سرچشــمه و 
ســکوی پــرش تفکــر مســلط بــر کاخ ســفید و دولــت فعلــی آمریــکا، 
مجموعــه ای اســت از منحــط تریــن، ارتجاعــی تریــن عناصــر کلیدی 
کمــه فعلــی  ــه هیئــت حا ــام تبعیــض گرائــی منتســب ب ســاختاری بن
ــی  ــد. جنگ ــی کنن ــت م ــان را هدای ــر زم ــگ اخ ــه جن ــد ک و معتقدن
ــام  ــل اس ــرف و در مقاب ــک ط ــیحیان از ی ــان اردوی یهودی-مس می
و مســلمانان! همــان تفکــر کپــک زده قبلــی و وابســته بــه امثــال 
ــر تــارک اجتمــاع و  ســاموئل هانتینگتــن. آنهــا میگوینــد کــه بایــد ب
ــب  ــی، مذه ــم افراط ــدی ناسیونالیس ــر کلی ــت، عناص ــرد دول عملک
ــول  ــا تح ــدید ب ــه ش ــرمایه داری و مقابل ــاع از س ــرط و دف ــی مف گرائ
طلبــان و انقابیــون بنشــیند. اینجــا عامــدا آنهــا عمــده بحــران هــای 

دوره ای ســرمایه داری را بــه فراموشــی مــی ســپارند و چــون ترامــپ 
ــر  ــر س ــوی ب ــه دع ــد ک ــابق او )Bannon( معتقدن ــت س و استراتژیس
فقــر و غنــا نیســت. مســئله بیــکاری و فقــر و تبعیــض نیســت کــه بایــد 
بــه تصفیــه اقتصــاد و اجتمــاع و سیاســت در آمریــکا و جهــان دســت 
زد! محیــط زیســت و مســائل آن پشــیزی ارزش نــدارد و حقــوق بشــر 
افســانه ای اســت قدیمــی و غیــر ضــروری و دنیــا بــه ثروتمنــدان 

محتــاج اســت تــا فقــرا را نــان دهنــد!
                    *** 

کمــه فعلــی آمریــکا ســخت  در ایــن گیــرودار کاخ ســفید و هیئــت حا
بــه راه انــدازی جنــگ هــای منطقــه ای و رویاروئــی هــای موضعــی 
بــرای نجــات اقتصــاد ایــاالت متحــده از کســادی و بحــران اقتصــادی 
معتقدنــد. آنچــه کــه او و آنهــا مــی خواهنــد دوری افــکار عمومــی از 
شــاخص هــای ســرمایه داری و مناســبات آن در بحــران ســازی مداوم 
اســت. آنچــه تــاش مــی کننــد هــم همیــن گیــج کــردن افــکار عمومی 
از اندیشــه جایگزیــن وضــع موجــود اســت. امــده انــد تــا بخــش مالی 
ســرمایه کــه باعــث و بانــی بحــران هــای جهانــی اخیــر اســت را چاق 
ک  تــر کننــد و در ایــن راه بایــد محیــط زیســت و جــو زمیــن و آب و خا
کــه حامــی آنها و تفکــرات و  را بــه گنــد بکشــند و از مرتجــع تریــن هــا 
عملکــرد آنهــا هســتند حمایــت کننــد. فقــر روز افــزون خــود مردمــان 
آمریــکای شــمالی بــر ایشــان بــی اهمیــت اســت، چــه برســد بــه مــا! 
اقتصــاد ریاضتــی را کــه زمانــی تولیــدی نئولیبــرال هــای ســتمگر بود 
ــررات زدائ و  ــه و از راه مق ــی برنام ــتی و ب ــاد نئوفاشیس ــه اقتص را ب
خصوصــی ســازی و اقتصــاد داللــی تبدیــل کننــد. معتقدنــد کــه 
کارگــران سفیدپوســت و رهبــران اتحادیــه هــای زرد و طبقــه متوســط 
و ســفید آمریکائــی در صــف خایــق و شــهروندانند و مابقــی بــرده 
ــی  ــال برخ ــتند. ح ــحالی هس ــا خوش ــی ب ــگاری ول ــه بی ــف ب و موظ
ایرانیــان و بویــژه نیروهــای طیــف راســت، خواســتار حمایــت از 

آمریــکا و اروپــا و… هســتند بــرای زدن رژیــم و آزادی ایرانیــان! 
***

گــر بنویســم کــه کلیــد دخالــت هــای  دور از حقیقــت ماجــرا نیســت ا
ــران و از  ــی در ای ــاختار حکومت ــرات س ــاد تغیی ــتی در ایج امپریالیس
جنــگ اول جهانــی و برکشــیدن رضــا شــاه و پهلویــان، تنهــا تابعــی 
از تغییــرات و تمایــات گــردش ســرمایه و نماینــدگان سیاســی آن در 
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اروپــا و کاخ ســفید بــوده اســت. ادغــام ایــران هــا در مــدار مناســبات 
کــه در  ســرمایه داری و پایــان دوران زمیــن ارزشــی )قاجــار( امــا 
ممالکــی بــا اقتصــاد تــک پایــه )نفتــی( و بنابــه اهمیــت جغرافیایــی 
آنهــا همــواره بایــد تضمینــی و بــدور از تــکان هــای سیاســی و 
دخالــت مردمــی باشــد. دیکتاتــوری و ســرکوب در دســتور بایــد 
باشــد تــا معــادالت سیاســی در منطقــه طبــق دلخــواه اربــاب ســرمایه 
فاصلــه نجومــی از امــکان قــدرت گیری بلــوک دموکراتیک و مســتقل 
ــال  ــرا باشــد. در همیــن راســتا اســت تــوپ تشــرهای امث و توســعه گ
ترامــپ بــر ســر مقامــات جمهــوری اســامی کــه فاقــد اهمیتــی اســت 
مــردم پســند و بــه ســود ایرانیــان و او در ممالــک پیشــرفته ای چــون 
ایــاالت متحــده قائــل بــر رعایــت حقــوق شــهروندان نیســت! بحــران 
ــتان  ــن پوس ــد! از رنگی ــی نام ــا م ــپ ه ــه چ ــت را حق ــط زیس محی
بیــزار هســتند و مردمــان را بــه اربــاب و نوکــر تقســیم می کننــد. 
کمیــت،  عمــده اختــاف آنهــا بــا نوکــران ایرانــی خــود نشســته در حا
ــه  ــرا ک ــوند، چ ــی ش ــت خنث ــرار اس ــه ق ــت ک ــی اس ــی برخ لگدپران

رعایــت قوائــد بــازی نمــی کننــد! 
***

آیــا معتقــد هســتیم کــه از کــوزه همــون بــرون آیــد کــه دروســت. آیــا 
کمــک چنیــن تبهکارانــی میتوانــد مــا را از شــر بچــه تبهــکاران 
ــد.  ــک کن ــی دموکراتی ــاد فضای ــد و ایج کن ــا  ــی ره ــت داخل تروریس
ــن  ــا و متحدی ــپ ه ــال ترام ــر امث ــورد نظ ــی م ــه اجتماع ــدام طبق ک

ــن و  ــژه از فعالی ــت و بوی ــزار اس ــران بی ــت. او از کارگ ــی اوس اروپای
گــر فکــر می کنید  مبارزیــن و ســردمداران فکــری و تشــکیاتی آنهــا. ا
ایــن حضــرات امتحــان پــس داده قائــل بــه تعویــض رژیــم در ایــران 
هســتند و ســپس میگوینــد بفرماییــد آزادیــد و خــود حکومتــی کنیــد، 
یعنــی کــه نــه تاریــخ را درک کــرده ایــد و اگــر میدانیــد کــه پیرانــه ســر، 
ــد.  ــته ای ــل بس ــرت دخی ــی غی ــام زاده ای ب ــه ام ــاره ب ــته و بیچ خس
خواســتگاه انباشــت ســرمایه نــزد رهبــران مالــی و اقتصــادی دنیــا، 
کمیتــی مردمــی  تولیــد کشــورهای دموکراتیــک و توســعه گــرا و بــا حا
ــون و  کن ــه ا ــرا ک ــت، چ ــان نیس ــت آن ــان و بدس ــود زحمتکش ــه س و ب
همیشــه، ســرمایه داری همــواره بخشــی از بحــران هــای خــود را بــه 
جنــوب ارســال مــی کنــد و حضــور جنــوب وابســته و پیرامونــی اســت 
ــواب  ــود. از خ ــبب میش ــمال را س ــرمایه در ش ــت س ــن انباش ــه همی ک
گــر ایــن جماعتــی کــه خــود را بــرای همــکاری بــا اربــاب  خرگوشــی ا
ســرمایه آمــاده کــرده انــد بیــدار نشــوند بــا صــدای شــلیک شــکارچی 
و لگــدش چــرا! کــه چــاره زحمتکشــان فقــط وحــدت اســت و 

ــتیم. ــب آزادی هس ــر طال گ ــویه ا ــی دو س ــکیات و رزم تش
***

 
 


