


 

 

 از باال یوسازیآلترنات اندازچشمو  ۲برجام  دن،یبا

ریز و دیدنی است که چطور ، ایمپشت سر گذاشتهرا  آمریکاسالگرد تسخیر سفارت  مین41در این روزهایی که 
آید. به راستی که در  آمریکااز صندوق انتخابات  ن برندهمگر فالبودند تا دست به دعا شده ج.امقامات  درشت  
که ژست نشان دهد بودن نظامی را توانست پوشالیچند روز گذشته نمی آمیزی بهتر ازتناقض طنزهیچ 
 . استتعریف کرده ستیزی را بخشی از هویتش آمریکا

هم  بابر روند و مسیر انقالب داشت  58در سال  نمایشی که آن گروگانگیری را بار دیگر نقشیاینجاست که باید 
 ،«ضدیت با امپریالیسم» دروغین گروگانگیری کارمندان سفارت، زیر پرچم ۀکه چطور واقع ؛ مرور کنیممرور کنیم
را های داخلی با توسل به آن بیشترین سرکوبهم هم نیروهای سیاسی چپ را سردرگم کنند، تا  مانوری بود
 .کنندها کتمان در همان سال را و اروپا در قدرتگیری خمینی و رژیمش آمریکاو هم نقش محوری  دسازمان دهن

سال بعد از تزویر و تحریف، اینک دیگر نه فقط اسناد ارتباطات خمینی با  40سال بعد از آن اتفاقات،  40
های همکاریباقی  ها بایدبلکه به این، 1علنی شده -رسدپانزده سال پیش از انقالب میتا که به درازایی - ایآیسی

 عراقبا در اواسط جنگ  آمریکابا اسرائیل و  را هم افزود )از معامالت پنهانی سالحدو طرف محرمانه و مقطعی 
است که  در حافظه سوابقاین زنده نگه داشتن  افغانستان و عراق و سوریه(.های نظامی از بوسنی تا همکاری تا

به همان  اما ارتجاعی است،مافوق  مذهبی   رژیمیک ذاتاً  در عین حال کهج.ا شود فراموش نکنیم که باعث می
 طلب و پراگماتیست است.فرصتداری یک رژیم سرمایهنسبت هم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1https://ksazmandeh.com/?p=4662  

 

  دو دولت معامالت محرمانهریگان که در خالل مذاکرات و رونالد ه و اهدایی نویسی شدانجیل پُشت

 به پاس دوستی برای مقامات جمهوری اسالمی ارسال شده بود.

https://ksazmandeh.com/?p=4662


 

 

به نفع رقیبش  آمریکاانتخابات ریاست جمهوری  ۀکه نتیج و در شرایطی دو سال بعد از خروج ترامپ از برجامحاال 
اش را با مذاکرات محرمانه و پشت پردهبیش از هر زمان دیگری در تکاپو خواهد بود که  ج.ابایدن برگشته است، 

 .اندازد جریان دوباره به آمریکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پافشاری خواهد کرد،  «موضوعی توافق»یک  برای ج.ا بر کسی پوشیده نیست که در این مذاکرات محرمانه،
 خواهد بود. «جانبههمهتوافق »یک  طرف مقابل به دنبالدرحالیکه 

 : از توافق حداقلی تا توافق حداکثری دو سناریو

فشار خواهد آورد که مذاکرات بر سر سه موضوع مورد  حکومت ،است ج.اترین برای در سناریوی اول که مطلوب
شوند و توافق  تفکیک ای( از یکدیگرموشکی و ج: مداخالت منطقه ۀای ب: برنامهسته ۀالف: برنامیعنی مناقشه )

  .ای افتادهسته . این اتفاقی است که در برجامنشودموضوعات دیگر  بر سربه توافق مشروط بر سر هر یک 

 :نیست ج.اپیش به نفع  پنج سال شرایط ماننداکنون دیگر  با این تفاوت که

ً  خطر داعش که -1  .دیگر وجود ندارد فراهم کرده بودو عراق در سوریه را  دولتهمکاری دو  ۀزمین سابقا
ای نظیر انفجار سابقهسطح بی بهدر منطقه  ج.اپروای نظامی تشدید مداخالت بیدر دو سال گذشته  -2

 .هرسید آرامکو و... بمباران ها ونفتکش
 و ؛تری قرار دادهر موقعیت ایزولهرا د ج.ا، سازی روابط اسرائیل با چند کشور عربعادی -3
 . همچنان پابرجاست اجتماعی در لبنان و عراقسیاسی و های وسیع مخالفت -4

 

 فاز علنی مذاکرات جمهوری اسالمی و آمریکا که منجر به عقد برجام شد



 

 

ای و متحدانش، بازگشت به برجام هسته آمریکاد شد که نباعث خواهکه احتماالً  هستندای زمینه یعوامل هااین
 .)سناریوی دوم( کنند ایمنطقهتر جانبههمهمذاکرات موکول به ، بلکه «بدون قید و شرط»نه را 

 خواهیم بود: رویکردکشمکش میان این دو شاهد تشدید  ،روی کار آمدن بایدن از بعد اولیه چندماهبنابراین در 
 .(آمریکااز طرف )« جانبهاصرار بر توافقات همه»)از طرف ایران( و « ایبرجام هستهفوری احیای اصرار بر »یعنی 
احتمال روی کار از  آمریکاترساندن دولت  برای ج.ا مانورجریان این کشمکش و بازی دیپلماتیک است که در 

فوری برجام و  احیایبایدن به  در ترغیب محوری، نقشی (1400)در انتصابات  «جمهور سپاهیرئیس»آمدن یک 
 .خواهد داشت ماندهباقیهای ماهواپسین در  روحانیفعلی تسریع مذاکراتش با دولت 

ً راه  «ترجانبهمذاکرات همه» به آمریکا اصراردر صورت نیست،  ج.ابه نفع  یاما چون توازن قوا به طور کل  احتماال
 این معناست که:چنین توافقی به  ؛ها بازخواهد شدتر بین آنکلی یتوافقبرای انعقاد 

 ای خود در برجام بازخواهد گشت.به تعهدات هسته ج.ا 
 و مشارکت در  سیاسیخارج و وارد فاز  نظامیدر منطقه موقتاً هم که شده از فاز  ج.اهای نیابتی ارتش

های یمن با به این ترتیب حوثیو  ؛هللا در لبنان(حزب ۀهای حکومتی خواهند شد )مشابه تجربدستگاه
کنون در برابر ادغام شعبی نیز که تاالرقبایشان بر سر تشریک قدرت توافق سیاسی خواهند کرد و حشد 

 خواهد شد. منحلدر ارتش رسمی عراق مقاومت کرده در آن 
 تغییر شکل در این کشورها، بلکه به معنای ج.اای البته نه به معنای پایان دخالت این اقدامات منطقه

 لبنان(. الگویتر خواهد بود )تر به فاز سیاسیها از فاز نظامینوع دخالت ۀاستحال و
  های گروه سیاه نیروهای نیابتی نظامی است که مقدمات درآوردن سپاه از لیست ی درتغییر شکلبا چنین

و بود )نخواهد  FATFپذیرش قوانین بدین ترتیب دیگر مانعی در برابر و  فراهم خواهد آمد یستیترور 
 نظامیفعالیت  بار  در عوض  کاهش به موازاتش  .تبعات خودتحریمی به بار نخواهدآورد( FATFپذیرش 

 -«به خصوصیش  »های شرکتدر پوشش -ای آن داخلی و منطقه اقتصادیهای فعالیت سپاه، بر بار  
 اکنون نیز وجود دارد.هایی که همفعالیت افزوده خواهد شد.

 
 دو ماه آینده

 ماه()آبان تا دی 
 

 به همراه آمریکا ترامپ در دولت کنونیاحتمال دارد که دوماهه،  ۀدر این دور
از ها را با برخی دخالت ۀ قدرتموازنکه تالش کنند تا دَم آخر اسرائیل و عربستان 

 برگردانند تا زمانی که پای میز مذاکره با دولت بایدن ج.ابه ضرر این هم بیشتر 
خرابکاری اقداماتی مثل بنابراین امتیازات بیشتر باشد ) اعطایرود، مجبور به می

 دور از انتظار نیست(   ایرانای و نظامی  هستهدر برخی صنایع حساس 
پنج ماه میانی از دی 

 1400تا خرداد  1399
 ،2ندهیآ« دولت سپاهی»از  سرایی و ایجاد واهمهداستان ،از همین امروز به بعد

خواهد شد تا دولت بایدن ترغیب به بازگشت  داده ییآمریکاهای رسانهخورد به 
و مذاکره به دولت بعدی  تش با دولت روحانی شودفوری به برجام و تسریع مذاکرا

 ۀ، به فاصلتن ندهد این بازیبه  آمریکادولت  ی کهدر صورتاما . موکول نشود

                                                           
انتقاد سردار نقدی »اکره بود با عنوان به مذ سردار نقدیها، تیترهای مطبوعاتی از واکنش سرایییک نمونه از این داستان 2

سرنوشت اقتصاد ایران را به رژیم در حال سقوط  ... واز وجود زمزمۀ مذاکره با آمریکا: منتظر مجازات از سوی خدا باشید
 «آمریکا گره نزنید

https://www.entekhab.ir/fa/news/583353/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/583353/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF


 

 

طلب در برابر خوب در برابر پلیس بد )کاندیدای اصالح پلیس اندکی سناریوی
به انتصابات خرداد « نرمش قهرمانانه»خواهد شد تا  ماجراکاندیدای سپاهی( وارد 

 .جوش بخورد 1400
 

 بر جامعه آمریکابا  ج.ا ۀجانبسناریوی توافق همهسیاسی -تأثیرات اقتصادی

 ها و سازیگردد، یک دهه اجرای هارترین نوع خصوصیایران برمی داریسرمایه یکه به اقتصادیتا جا
ارزش کردن نیروی کار، از ایران بهشتی برای و بیها و افزایش مالیات شهروندان ها و بیمهیارانهحذف 
 «بکر بازار»این  به آماده هستند تا در صورت باز شدن درهای اقتصادیکه  ساختهداران خارجی سرمایه
بعد از توافقات به ایران که بالفاصله فروش نفت ناشی از شده و های کالن بلوکهپولآن  اما... ،برگردند

قرار نیست  بیایند؛  غیرنفتیتولید  سرگیری  ازو  ورشکسته صنایع نجاتقرار نیست به  ،دنشوپمپاژ می
کنند؛ پرداخت  بهانۀ تحریم و کسری بودجه تلنبار شدند به را که همطالبات پرستار و معلم و بازنشست

 تقویت شاهد بلکه معکوس شود. در این ده ساله های تعدیل ساختار اقتصادیخالصه قرار نیست طرح
خواهیم بود. نیروی کار  سازیثباتگری و تداوم سریال بیو واسطه )واردات لوازم مصرفی( تجارت

بیشترین فشار روی  ها همدر دور قبلی تحریم به گزارش سازمان برنامه و بودجه، همانطور که
این بار نیز در بر  ،3ی درآمدیباال اقشار برای نفع ترینو بیش بودپایینی جامعه درآمدترین اقشار کم

سال تمام با پوست و گوشت لمس  ۲به مدت  همهاین همان تراژدی است که  .چرخدهمان پاشنه می
شد،  جشن گرفتهدر پایتخت ونک به باال  های لوکس  کردیم و دیدیم که برجامی که با بوق زدن ماشین

چیزی نداشت جز سرکوب  96ماه یعنی همان شورندگان دی نشینو حاشیه برای اکثریت مردم محروم
 و فقر بیشتر.

 سیاست داخلی چه خواهد بود؟ ۀتأثیر این توافقات در حوزاما 

های تخفیف و کاهش سطح سرکوب حتی و نه بیانجامد به انحالل نهاد والیت فقیه قرار است نهاین توافق  
 آمریکااست پس دولت  «غیرنرمال» یک حکومت استبدادی ج.ااین دست که  های سطحی ازداخلی. تحلیل

در  اندنخواسته هامروجان این ایده . چونبه سرعت رنگ خواهد باخت شود،وارد سازش و اتحاد با آن نمی
فکر  هایهای سوریه از اتاقو َسلَفی افغانستان طالبان   در ایران تا خمینیاز  که دنها ببینتمام این سال
چرا خودش  ،اندازدوقتی ترامپ دست دور گردن طالبان می و پرورده شدند. تقویت آمریکا هایهمان دولت

 نکند؟  ج.ایا جانشینش همین کار را با 

                                                           
های اعمال تحریم ها، بیشترین اثر منفیگزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که طی دو سال پس از رفع تحریم 3

های پایین درآمدی به خصوص روستایی و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد المللی بر دهکبین
 )شهری و روستایی( شده است.

https://www.mporg.ir/home/wid/news/id/123580/  

https://www.mporg.ir/home/wid/news/id/123580/


 

 

در سر  طلباناصالحهمان رؤیاهایی که ، چیزی بیش از آمریکابه شکل مطلوب  «تغییر رفتار رژیم»
 .4پرورانند نیستمی

( و لیست بلندباالی حامیان نایاک) آمریکاطلبان در خاک اصالح مرزیبرون ۀهای شاخفعالیتکافیست 
چه که  را جلوی چشم بیاوریم تا یادمان نرودیی آمریکاداران سرمایهبزرگترین بین از ها مالی آن

کردن  ، منافع خود را به تداوم رژیم و قدرتمندترآمریکادرون نظام سیاسی  های نیرومندیجناح
، ائتالف 98روزهای خونین آبان  ۀدرست در بحبوح کهاین بهتر از اند. چه گواهی طلبان گره زدهاصالح
تریتا »که  کردندای تأسیس اندیشکده خرج  چندین میلیون دالر  ییآمریکا دارانای از سرمایهگسترده
 ساختدر  آمریکایت قدرت نرم تقو هدف: با اینآن هم ، سسانش بودؤ)بنیانگذار نایاک( از م «پورپارسی

عنوان متحد به ج.ارسمیت شناختن  بهبرای  5البی قوی از درون دو حزب حاکم این یعنی .متحدان جهانی
  .کندفعالیت می در منطقه و شراکت با هم

ها کشور، اجتماعی در ده-سیاسیاستاد مهندسی  شهره است به که میلیاردر جورج سوروس  همینکه 
طلبان بندی خود را بر روی اصالحمهمترین شرطهنوز هم از اولین تقالهایش در ایران بیست سال بعد 

 قوی  های پشتوانهدهد که ما فقط با یک جناح از قدرت رژیم طرف نیستیم، با است، نشان می هکرد
 .اش هم طرفیمخارجی

برای آن دسته از  یتراژدی اصل البته ،مذاکرهحاال با روی کار آمدن دولت بایدن و چرخش به سمت 
گذشت؛ دو جناح پهلوی می« ییآمریکادالرهای »شان از مسیر مانَد که مبارزهای میاپوزیسیون وابسته

ای بوده که طلبان( آن اسب برندهکه بال سوم )یعنی اصالح روبرو خواهند شد و رجوی با این واقعیت
بینی کرده پیشهم  6اینجا)امری که  است ش کردهروی رب رابندی شرطبیشترین  رقابت، در این آمریکا
 بودیم(.

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
ها فشار افکار عمومی، منجر به حداقلی با حکومت ارتجاعی و ضد زن عربستان، بعد از سال آمریکاائتالف سیاسی نزدیک  4
کودتای خونین مصر، حتی  ازبایدن -. اما برای پشتیبانی دولت اوباماشدحق رانندگی زنان(  اعطای)نظیر « رفرم از باال»از 

برای چنین  آمریکامقبول « بزک»دهد که رد ایران هم تمام شواهد نشان میتجویز نشد. در مو هم «بزک»همین حد از 
 نخواهد بود.« طلبانتَکرار اصالح»توافقی چیزی بیش از 

داران حزب ای از سرمایهعنوان نمایندهبه «برادران کوک»گذاران حزب دموکرات و ای از سرمایهعنوان نمایندهبه «سوروس» 5
 کنندگان مالی نایاک نیز است(.خواه )که این آخری از مهمترین تأمینجمهوری

6 https://ksazmandeh.com/?p=4563 
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کنیم که این پیام دولت آمریکا مشاهده می 1ایی برای سیاست خاورمیانهسکوئین ۀسسؤدر سند پیشنهادی م

باشد و دولت تواند حافظ منافع آمریکا در خاورمیانه می« هم»شود که جمهوری اسالمی ایران کلیدی مخابره می

سازی روابط آمریکا عادی»آمریکا نیازی به اتکای یکجانبه به عربستان و اسرائیل ندارد و بر همین مبناست که 

های این سیاست پیشنهادی از پایه« در زمین عراق مهوری اسالمیامتناع از تقابل با ج»و « با جمهوری اسالمی

تمام دعوای جمهوری اسالمی بر سر  شود چراکه ثابت میای است گرانهبا مرور چنین تقالهای البیاست. 

 به رسمیت بشناسد. « به عنوان شریک»های جنگی منطقه ها را رقابتاینست که آمریکا آن

های شود که  از ارتباط داشتن با گروهدر بخش دیگری از همین سند نیز به دولت آتی آمریکا پیشنهاد می

اپوزیسیون ها را به عنوان هستند طفره نجوید، بلکه آن« تروریست»و « افراطی»گرا تحت عنوان اینکه اسالم

نه مطلقاً « انگرالبی»های است تا بدانیم در کل این کشمکشهای منطقه تقویت کند! همین به تنهایی کافیرژیم

  است که مد نظر است.« به هر قیمتی»صلح و ثبات بلکه گروکشی برای تأمین منافع 
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طرف دعوا در بسیاری از  به است. درحالیایاالت متحده خودش را از بازیگران مهم خاورمیانه ایزوله کرده» 
ها و بازیگران اصلی ارتباط ندارد و عمالً قابلیت مانور را در برابر روسیه و دولتشده که با بدل ها کشمکش

 است. سیاست آمریکا در خاورمیانه باید ارتباط فعال با تمام بازیگران منطقه باشد؛بقیه از دست داده
 .دوستان و دشمنان به یک اندازه..

مردم آمریکا  از ریزی شود: محافظتهدف اصلی طرحمبنای دو  ...سیاست آمریکا در برابر خاورمیانه باید بر
 در برابر حمالت و تسهیل جریان تجارت جهانی.

شان به عنوان دشمنان ها و رفتارهای هر کشور، با برخیرویکرد کنونی )آمریکا( که فارغ از سیاست ...
گذاران م برای سیاستپذیری الز عنوان دوست، به واشنگتن انعطافکند و با دیگران بههمیشگی برخورد می

 .«دهد که بهترین منافع آمریکا را پیگیری کنندرا نمی

 

 



 

 

 

منطقه جانب ن هدف باشد که تهدیدی از چهارچوب ارتباط امنیتی بلندمدت آمریکا با خاورمیانه باید برمبنای ای»
 ...دست نیابدای منطقهسلطۀ  به تنهایی به هم بازیگریعلیه آمریکا برنخیزد و هیچ 

... برای آنکه از قدرتگیری یک دولت هژمونیک متخاصم در خاورمیانه جلوگیری کنیم، نیازی به آن نیست که ایاالت 
د. در عوض باید واقعیت چندقطبی را در خاورمیانه پذیرفت و از متحده خودش نقش هژمون را در منطقه ایفا کن

 شود، به نفع منافع آمریکا استفاده کرد.که مانع تسلط یک دولت دیگر در آنجا می)واقعیت(  این

... هیچ توجیهی برای اینکه منطقه )خاورمیانه( را به شکل ُصلب به فاعالن خوب و بد تقسیم کنیم و )آمریکا( 
تواند از توازن قوای چندقطبی استفاده به نفع یکی علیه دیگری برگرداند وجود ندارد، ایاالت متحده میموازنه را 

 اش بازداشته شود.ایهای خصمانه از سوی هر دولتی در منطقه از سوی رقبای دیگر منطقهکند، به طوریکه گرایش

ورزی آمریکا در خاورمیانه تواند در سیاستتو( می...در غیاب قراردادهای امنیتی دوجانبه، اتحادهای تلویحی )دوفاک
شده صورت گیرد، بلکه در عوض باید تعیینهای از پیشها نباید برمبنای برچسبمفید باشد. بااینحال ائتالف

 برمبنای پیشبرد منافع آمریکا باشد.

ای اثرتر از روسیهخاورمیانه کم ... امتناع از ارتباط آمریکا با رقبایش باعث شده که سیاست کنونی آمریکا در قبال
های منطقه به حداکثر آزادانه با تمام بازیگران درگیر در کشمکش ۀشود که نفوذش در منطقه را با معامل

 است...رسانده

باخت باشد، چنین ارتباطی باید با یافتن منافع مشترک برای -تواند کامالً بُردنمی ایسویهکه هیچ ارتباط دواز آنجایی
کور دیپلماسی واشنگتن در چهار  ۀای که منافع دوطرف تضمین شود صورت گیرد. بزرگترین نقطفعالیت سازنده

 «.است گذشته، ایران بوده ۀده



 

 

 ۀبرای اکثر مردم، این مبارزه، از نقط چه خواهد بود؟ یأثیر این تغییرات بر روی مبارزات مردماما ت
برای شان پایان بگیرد. اسالمی شروع نشده که حاال بخواهد با توافقو جمهوری آمریکاهای بین رقابت

ماند؛ به باقی می طبقاتی یک جنگ   این جنگ برای اکثریت کارگران، ،زدهو عصیان نداراکثریت مردم 
« طلباصالح»های قومی و دینی و جنسی و...(، برای اقشار وسیع تحت ستم )زنان، اقلیت همین سیاق

 ۀتواند نمایندنمیهرگز  و خون و سرکوب آنانستدر  شکه دست ماند خواهدکاری باقی جنایت همان
 باشد.شان رهایی
 اما...

این بار هم بار  مهندسی افکار عمومی و کنترل خشم اجتماعی ، «آلترناتیوسازی از باال»مثل هر سناریوی 
را مخابره « تغییر»نوای  بار دیگر طلباناصالح« تَکرار»خواهد افتاد تا از ندای  شبر دوش رسانه و تبلیغات

های خارج رسانهداخل کشور از یکسو و  شده از پول نفتهای فربهرسانهبه دو پشتوانه: هم  باز .کنند
 یی از سوی دیگر.آمریکادالرهای کی به کشوری مت

خواهد حاکم  ۀزایی طبقمشروعیت برایحساسی  ۀنقط اشانتخابات نمایشیو  1400به این ترتیب خرداد 
طلبان خواهیم بود که تا پیش از این های جدیدتری از اصالحشاهد ایفای نقش پررنگ چهره این بار. شد

ای این بار چهره ،سیاست خشن و ارتجاعی حاکمشدند. چه بسا ظاهر می« مدنیفعال »در نقش شاید فقط 
. در این نمایش هم طیف 7کند گرمتنور انتخابات را « از باال»هایی رفرم ۀزنانه برای خود برگزیند و با وعد

 ،سی تا ایران وایربیو یوروهای اروپا، از بی آمریکاهای اپوزیسیون وابسته به دالرهای وسیعی از رسانه
 .اباتصقهرمانان آزادیخواهی در این انت برای جعل شدخواهند  بونیتری

 ایجاد نماینخ سناریوی .بودهای جعلی خواهد سازیمثل همیشه قطبی ایبازی رسانهو اما روی دیگر این 
این بار با رنگ و لعاب بیشتری ، 9۲در سال « آفرینیجنگ»و « روهاپیاده در جداسازی جنسیتی»ترس از 

نرمش »کاندیدایی که یا  دارند:« حق انتخاب»به مردم خواهند گفت که  دستور کار خواهد رفت.در 
تمام این جنجال و هیاهو  ؟را ادامه دهد «گرایانهتحریممقاومت »کاندیدایی که  ای کندرا عملی « قهرمانانه
ً « نرمش» دستورنشود گفتهآنست که  اما برای  است!آمده در آمریکااش با پردهاز بیت و مذاکرات پشت قبال

آگاهی طبقاتی است که در دی و آبان کسب شد، اما با شدت آن ، حفظ اندازیچشماصلی در چنین  ۀوظیف
د رفت. آشکار است که در این ننشانه خواه های آیندهماهدر  آن «فراموشی»به سمت زیادی و حدت 

زنان و  ۀدر حوز، نهادهای تقلبی و غیرمستقل رانتی ها و ورزشکارانعالوه بر سلبریتی« مهندسی اجتماعی»
کارگری و معلمان هم  مستقل هایچهره ،کارگری ۀخواهند شتافت؛ از آنسو در حوز کمک به همدانشجویی 

 .های تبلیغاتی در امان نخواهند ماندبرداریبهره از دام

دو ایدئولوژیک برای عقب زدن مهمترین سنگرهای مبارزات مردمی  عیارتمام حملۀ شاهد یکدر یک کالم 
 موجودکه قربانی سرکوب و استثمار  استهایی اولویت تمام آن با آن مقابلهسال اخیر خواهیم بود که 

 پول نفت )که بوی استمرارطلبان وضع موجود مقابل اینجاست که بار دیگر ثابت خواهد شد که در اند.شده
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تر از قبل در برابر وضع قدم، آنانی ثابتوابسته به دالرهای دولتی بگیربودجه اپوزیسیون آن و ید(آاز آنان می
 .«چیزی برای از دست دادن ندارند»موجود خواهند ایستاد که 

های ترین دورهقدم به یکی از عمیق دهد که مارخ میدارد تحوالت در حالی تغییر و تمام این خصوصاً که 
قیمت نفت، سقوط رکود در سطح جهانی،  گیری کرونا،؛ همهایماشتهگذ جهانی داریبحران ادواری سرمایه

های جدید در ُشرف طغیان ی کهو محیط زیستهای مردمی شورش بیشتر تناوب، ۀ بیکاریکنندح خیرهوسط
نظم  فروپاشی، قدرتگیری راست افراطی و بیشتر گرینظامیاست که  این بحران ۀ. در نتیجردقرار دا

 شدن است.« عادی»در حال  ،های سابق«دموکراسی»

ها به آن سادگی که روی کاغذ هستند کدام از این توافقات و محاسبات دولتهیچبنابراین در این وضعیت 
 زند: مبارزۀ طبقاتی.برهم میمدام فاکتور هست که تمام این محاسبات را یک چون شوند؛ در عمل پیاده نمی

 ۀی التین تا فرانسه و عراق و لبنان و ایران و حتی خود ایاالت متحدآمریکاسراسری از و  مردمیهای شورش
آشتی به سادگی تواند نمیبه مانند قبل « تبلیغات ایدئولوژیک» خود بهترین گواه است که چرا دیگر، آمریکا

  این موضوع در مورد ایران هم صادق است. ند.هموار کطبقاتی را سیاسی و 

چیزی »نشان دهیم مبارزه آنانی که امروز بیشتر از هر زمان دیگری وقت آنست که  در بستر این تالطم پس
عراق و لبنان  های خود درایطبقههمپیوندی با اتحاد و هم هم الجرم از مسیر، «برای از دست دادن ندارند

 .ردمیگذو ترکیه و افغانستان 

 آتی چنین خواهد بود: ۀطور خالصه خطوط ارزیابی از وضعیت و وظایف ما در دوربه

 به معنای آنست که  آمریکاو  ج.اانداز یک توافق بزرگ بین کار آمدن بایدن و چشمروی

  های و رسانه آمریکااگر تا دیروز دولت  ؛صورت خواهد گرفت آمریکاسرکوب داخلی این بار با همکاری ضمنی
به این تنها کردند، اش خرج زیادی برای واکنش نشان به اعدام و سرکوب داخلی ایران میوابسته

 آمریکااستفاده کنند. با اینحال با ورود دولت  هابه عنوان اهرم فشار در رقابت از آن خاطر بود که
 که ای نخواهد داشتقهاین دولت عالدیگر ، ج.ابه فاز مشارکت اقتصادی و تجاری و سیاسی با 

پای خودش ، چون بدل کندای المللی و رسانهرا به موضوع بحث بین ج.ا ۀهای سرکوبگرانرسوایی
که  خواهیم بود ایی طرفهکردنمحکوم  ۀهای فرمالیت. در بهترین حالت با بیانیههم گیر خواهد شد

تلویحی  هایحمایت یعنی شاهد . ایناش نخواهد داشتکوچکترین تبعات عملی برای شریک آتی
در خاورمیانه صادق  آمریکاخواهیم بود )امری که در مورد تمام متحدان  داخلیهای از سرکوب

 است(.
  ایجاد هرگونهچه بسا  دارد کهبرای دو طرف جوش دادن این توافق بزرگ چنان اهمیتی استراتژیکی 

دو همکاری امنیتی اگر شاهد  ندارد. یعنی جای تعجبی شود مشارکت طرفین خفه اختالل در آن با
های در این دست فعالیت آمریکادولت  ۀ. سوابق مزورانباشیم علیه معترضان و اپوزیسیوندولت 

 :کنیمنگاه می برجام ۀن دوریرویم، به همهای دور نمیامنیتی تازگی ندارد. اما برای اثبات آن به سال



 

 

های او با حدود ارتباطو دالیل  ۀامنیت ملی مجلس دهم از ظریف دربارکه اعضای کمیسیون زمانی
دهد کنند، پاسخی که او میال میؤ)به بنیانگذاری سوروس( س« باز ۀجامعبنیاد »نهادهایی مثل 

 بسیار روشنگرانه است: 
بار به  ها موظف بودند هرآنچه بنده انجام دادم این بود که ارتباطات را محدود و منظم کردم و آن»

 «.8شده ارائه دهند و اجازه ندادم کاری خارج از منافع ملی انجام شودبنده گزارشی از اقدامات انجام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که تمام اتکایشان به دالرهای « اپوزیسیونی»و « بشریحقوق»های بنگاه حال آن دسته از فعاالن
ً چه مانعی بر سر همکاری امنیتی 9چنین نهادهایی است ، باید از خود بپرسند که دقیقا

 است؟« منافعتأمین »وجود دارد، وقتی بحث بر سر  ج.اشان با «کارفرمایان»
خارج و به  دو طرف، قطعاً به ایران محدود نخواهد ماند در صورت توافق هااین همکاری ۀدامنالبته 

 هم خواهد رسید.عراق و لبنان و سوریه در  از مرزهای ایران

 وظایف داخلی: ۀاما در حوز

  ای خواهد دست به هر حربههای آینده در ماهحاکم  ۀ، طبق«ملی آشتی»برای ایجاد جوّ مصنوعی
و توافق دو دولت از مسیر مذاکرات « نرمش»خطر جنگ تا قحطی. درحالیکه نمایی زد، از بزرگ
خطر جنگ )که تا . گره خواهند زد 1400 ، اما به دروغ آن را به صندوق انتخابات  گذردمیمحرمانه 

« استیالی سپاه»و « هراس از جنگ»شده، اما  مرتفعگر به قریب پیش از آن هم قوی نبود(، دی

                                                           
8 https://www.javann.ir/003sWr  

توانید با چند دقیقه جستجو در را می «بازۀ بنیاد جامع» ۀوابسته به بودج های اپوزیسیونلیست بلندباالیی از این بنگاه 9
 اینترنت به دست آورید.
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زنی دیپلماتیک هنوز کاربرد تبلیغاتی زیادی خواهد داشت؛ هم برای مصرف داخلی و هم مصرف چانه
 )خارجی(. 

 ای پوپولیست به صحنه معرفی خواهدشد که نقطه درحالیکه در جناح مقابل به احتمال زیاد چهره
های شدید طبقاتی و فقر به نفع تبلیغ طلبان است تا از شکافش نقد فساد اقتصادی اصالحاتکای

 . 10جناحی سوء استفاده کند
  جای بیش از هر زمان دیگری به« آشتی ملی»های آینده برگزاری تئاتر در ماهدر جناح مقابلش اما

های بان وابسته به دولتزهای فارسیاوهای وابسته، رسانهجینظام بر دوش ان رسمی مقامات
ها تبلیغات وسیع داخلی و سال هایی خواهد بود که به ضرب و زور  «چهره»آمریکا و اروپا و البته 

ها سازیتر، این چهرهبه بیان سادهاند. اسمی در کرده« بشریحقوق»المللی، و ردیفی از جوایز بین
ماست که نشان دهیم چرا  برفرارسیده. اند که حاال موعد نقد شدنش در حکم چ ک ضمانتی بوده

 ، نه رادیکال و نه پیشرو. اند، نه قهرمانبوده وکراتیکها هرگز نه مبلغ حقوق دماین چهره
های پیش  رو اوسازی از مبارزه را به خوبی در همین ماهجیاز آن طرف وقت آنست که پوسیدگی ان

ها از کجاست...نشان داد که چرا استقالل از مادی این تغییر بادبان ۀشکافت و نشان داد که پای
السویه و نه علی بود« اصولی»شرط مبارزه و یک مسأله داران بزرگ، پیشها و دالرهای سرمایهدولت

 و اختیاری.

 

 99نوزدهم آبان  –کمیته عمل سازمانده کارگری 

 

 

                                                           
های اش در کارخانهطلبانهر فرصتبا استفاده از حضو این جناح همحتی در انتخابات اخیر مجلس که به طور وسیعی از طرف مردم بایکوت شد  10

 ، که البته با استقبال روبرو نشد.انتخاباتی مجلس سازماندهی کرده بود تعدادی از کارگران را برای تبلیغات، معترض

 


