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بركزیت در انگلستان•  غروب 

بــه دنبــال شكســت ترامــپ در انتخابــات آمریــكا، بوریــس جانســون نخســت وزیــر 
ــد.  ــپری می كنن ــختی را س ــیار س ــای بس ــه كار روزه ــای محافظ ــس و تندروه انگلی
اســتعفای دومینیــك كامینگــز، مشــاور ارشــد جانســون و «مغــز متفكــر بركزیــت» 
ــام عیــاری اســت كــه دولــت دست راســتی انگلیــس بــا آن  نشــان دهنده بحــران 

مواجــه شــده و بــه زودی از آن خــارج نخواهــد شــد. 
له  ــ ــای جانســون حــول مس ــیاری از طرح ه ــك، شكســت ترامــپ بس ــدون ش ب
ــر آب  ــا را نقــش ب ــه اروپ «بركزیــت» در پروســه مذاكــره و امتیازگیــری از اتحادی
ســاخت. دولــت انگلیــس در صــدد بــود بــا هــدف «ایجــاد دوگانــه اقتصــادی لنــدن 
» گزینــه «خــروج بــدون توافــق بــا اتحادیــه اروپــا» را عملــی كنــد و بــا  – واشــنگ
كان دور آتــی در قــدرت خواهــد مانــد و می توانــد بــر  ایــن تصــور كــه ترامــپ كــ
یت هــای وی در رونــد مذاكــره بــا اتحادیــه اروپــا حســاب كــرد بــه گزینــه  روی ح

«بركزیــت ســخت» چشــم امیــد داشــت. 
ــوان الگویــی بــرای جوامــع  واقعیــت امــر اینســت كــه طــرح «بركزیــت» بعن
اروپایــی و بــا هــدف فروپاشــی اتحادیــه اروپــا و منطقــه یــورو كــه هــدف ترامــپ 
و جانســون و نیروهــای راســت افراطــی و ناسیونالیســت بــود، بــا شكســت ترامــپ 
در انتخابــات آمریــكا نــاكام مانــده اســت. امــروز حــزب محافظــه كار انگلیــس در 
نتیجــه شكســت بــازی مســتقیم جانســون و محافظــه كاران تنــدرو در زمیــن دولــت 
ــت  ــه راســت افراطــی و دول ترامــپ عمــال دچــار بحــران اســت؛ مراســم اختتامی
ــت حاكمــه بریتانیــا كلیــد خــورده اســت.  جانســون و تجدیــد آرایــش در بــاالی هی
از ایــن نقطــه نظــر شكســت ترامــپ، منجــر بــه تضعیــف جایــگاه دولــت انگلیــس 
ــه و  ــخصا فرانس ــا و مش ــه اروپ ــا اتحادی ــه ب ــی در مواجه ــم انگلیس و ناسیونالیس
ــه  ــس و اتحادی ــت انگلی ــدن جانســون، دول ــل از رس كار آم ــان شــده اســت. قب آمل
ــی پیرامــون یــك توافــق تجــاری  ــدوار بودنــد كــه طــی یــك دوره انتقال ــا امی اروپ
در روابــط اینــده خــود بــه توافــق برســند. امــا عــروج همزمــان راســت افراطــی 
ــت حاكمــه آمریــكا و انگلســتان بــه رسكردگــی ترامــپ و جانســون،  در هی
ــرای چنیــن توافقــی باقــی نگذاشــت. اكنــون بــا شكســت ترامــپ،  چشــم اندازی ب
دولــت دست راســتی جانســون میــان منگنــه قــرار گرفتــه اســت. یــا بایــد امتیــازات 
زیــادی بــه اتحادیــه اروپــا جهــت انعقــاد توافــق نهایــی پیرامــون «بركزیــت» دهــد 
كان  و از «بلندپروازی»هــای ناسیونالیســتی خــود عقب نشــینی كنــد یــا اینكــه كــ
روی گزینــه «تحقــق بركزیــت ســخت» ارصار ورزد كــه در ایــن صــورت پشــتیبانی 

دولــت بایــدن را از دســت خواهــد داد. ... صفحــه۲
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چراكــه بایــدن در جســتجوی بازتعریــف موقعیــت تضعیــف شــده آمریــكا و روابــط از دســت 
رفتــه اش بــا اتحادیــه اروپــا و بویــژه بــا آملــان و فرانســه اســت؛ بنابرایــن، از دادن امتیــازات 
ویــژه بــه جانســون و دولــت انگلیــس در رونــد خــروج از اتحادیــه اروپــا خــودداری می كنــد. 
ن بــزرگ  از طــرف دیگــر بــر مــ شكســت ترامــپ، چیــن از فرصــت اســتفاده كــرد و یــك پیــ
ــه ژاپــن و كــره جنوبــی  تجــارت آزاد را در حــوزه اقیانوســیه بــه همــراه ۱۵ كشــور از جمل
كلیــد زده اســت و دامنــه جغرافیــای تجــاری خــود را در برابــر آمریــكا و اتحادیــه اروپــا بیــش 
از پیــش توســعه بخشــیده اســت. بــا گســرتش دامنــه رقابــت اقتصــادی ایــن قطــب در برابــر 
اتحادیــه اروپــا و آمریــكا، عمــال روزنــه شــكل دادن بــه «قطــب دوگانــه اقتصــادی بریتانیــا – 
ــه بریتانیــای مســتقل» شكســت خــورده  ون ــای «اســتقبال بــازار جهانــی از  ــكا» و روی آمری
اســت؛ ایــن رشایــط به عــالوه پیامدهــای اقتصــادی كرونــا و دولتــی كــه تــا خرخــره مقــروض 
ــه «بركزیــت ســخت» را بــرای جانســون غیــر  اســت و بدهــی بــاال آورده اســت، عمــال گزین

ــد.  ــن می كن ممك
ــن راه حل هــا، از ســوی حــزب  ــه هــر كــدام از ای ــن دادن ب ــن، جانســون در صــورت ت بنابرای
ــت حاكمــه بابــت تحمیــل انــزوای بین املللــی و تضعیــف  محافظــه كار و ســایر احــزاب در هی
ــا، در اقدامــی پیش دســتانه از طــرف  ــورژوازی انگلســتان در مقابــل اتحادیــه اروپ ــگاه ب جای
ال مجبــور بــه اســتعفاء یــا جایگزنــی خواهــد شــد.  واقعیت اینســت  حــزب محافظــه كار احتــ
ایندگــی واشــنگ در اتحادیــه اروپــا را از دســت  كــه لنــدن بــا اتخــاذ بركزیــت، جایــگاه دفــرت 
ــالت  ــم معض ــواج پرتالط ــان ام ــی در می ــتی رسگردان ــپ، كش ــت ترام ــ شكس ــر م داد و ب
خوردكننــده داخلــی در جامعــه انگلســتان باقــی خواهــد مانــد. تاكنــون بن بســت بركزیــت 
ــازی های  ــا و بیكارس ــران كرون ــ بح ــر م ــژه ب ــس، بوی ــه انگلی ــت افراطی در جامع و راس
وســیع، بیــش از پیــش آشــكار شــده اســت. منجــالب بركزیــت، ســهم طبقــه كارگــر و 

شــهروندان از آزادى و رفــاه اســت کــه در ايــن 
تجليــل  آن  از  «واقع بینــی»  بعنــوان  جامعــه 
ــت حاكمــه  می شــد. امــا، موقعیــت امــروز هی
ــى  ــه راه واقع ــد ک ــان می ده ــتان نش در انگلس
ــد  ــه بن ــى ماننــد هميشــه، تسليم نشــدن ب رهاي
و بســت احــزاب بورژوایــی در حاكمیــت اســت. 
ــردم انگلیــس را از  ــم معیشــتی، م اوضــاع وخي
جانســون و حــزب محافظــه كار و سياســت ها 
ــورژوازی  ــرت آورش دور می کنــد. ب ــق نف و اف
از  نــدارد؛  آســتین  در  گزینــه ای  انگلســتان 
جناح هــای  تــا  ازقفس گریختــه  راســت های 
گزینه هــای  نــام  تحــت  را  میانــه  و  معتــدل 
حاكمیــت سیاســی امتحــان كــرده اســت و بایــد 

منتظــر پس لرزه هــای بیشــرت بــود. 

بحران پناهندگی یا بحران صاحب خانه ها• 
خــرب مــرگ دل خــراش خانــواده «ایرانی نــژاد» بــر اثــر غرق شــدن قایــق مهاجــران در كانــال 
مانــش، بــر انزجــار افــكار عمومــی از اروپــا تــا ایــران از مســببین ایــن جنایــت افــزود. فاجعــه 
چنــان تلــخ بــود كــه حتــی رســانه های جمهــوری اســالمی هــم ناچــار بــه انعــكاس آن شــدند؛ 
ــس  ــی مجل ع ــی زاده عضــو کمیســیون اجت ــدی عیس ــاب مه ــه جن ون ــرای  ــه؟ ب ــا چگون ام
ــه  ــه فاضل ــور را مدین ــارج از کش ــهروندان ایرانــی، خ ــرای ش ــگان ب ــوده انــد: « بیگان فرم
عــی هســتم،  ــن مــدت کوتاهــی کــه مــن عضــو کمیســیون اجت ــد. طــی همی تبلیــغ می کنن
ــراز  ــد، اب ــی از کســانی کــه مهاجــرت کرده ان ــه مــن شــده اســت و خیل ــادی ب مراجعــات زی
ــد کــه  ــن افــراد فکــر می کردن ــران شــده اند. ای نی کــرده و خواســتار بازگشــت بــه ای پشــی
اگــر بــه خــارج از کشــور برونــد چنــان و چنیــن می شــود. متاســفانه هنــوز برخــی از مــردم 

مــا فکــر می کننــد کــه مــرغ همســایه غــاز اســت...»
ــز سیاســی می دهنــد كــه انــگار «حكومــت خــودی» و نظــام  اینــده مجلــس چنــان پ آقــای 
ــم  ــه ه ــه مورچ ــی آزارش ب ــود حت ــداری خ ــول زمام ــام ط ــان در  ــالمی ایش ــده اس گندی
ــی،  ــای وطن ــت داعش ه ــال حاكمی ــل س ــن چه ــران در ای ــردم ای ــا م ــا م ــت. آی ــیده اس نرس
ــا  ت «رفاهــی» آن غــرق شــده ایم ت ــت و نعــ ــه انــدازه كافــی در آغــوش «گــرم» حاكمی ب
ــا بانیــان فقــر و اســتبداد و جهالــت اســالمی بانــگ برداریــم كــه مگــر مغــز خــر  همصــدا ب
ــه افشــاگری و  ــازی ب ــا واقعــا نی ــم و در آب هــا غــرق شــویم؟! آی ــرار كنی ــه ف ــم ك خورده ای
ــم چــرا آن برهــوت، شایســته زندگــی انســانی نیســت؟! ــه نشــان دهی روشــنگری اســت ك

ــده مجلــس روشــن اســت؛ میــان گزینــه غرق شــدن در بیــكاری و تبعیــض  این ــام جنــاب  پی

و اعــدام و اختنــاق در ایــران تحــت حاكمیــت نظــام ایشــان، بــا 
ــی را  ــا، یك ــه اروپ ــت دروازه قلع ــای پش ــدن در آب ه ــه غرق ش گزین
«انتخــاب» كنیــد! میــان ایــن دو خطــر یكــی را تیــك بزنیــد! گســتاخی 
ــوق  ــه حق ــن نظــام ب ــدگان ای این ــات و  ــكار مقام ــی آش و دهن كج
ــرزی  ــان حــد و م ــون انســان تحــت حاكمیت ش ــی هشــتاد میلی ابتدای
ــا، در  ــی در اروپ ــام دولت ــر مق ــی را ه ــن ترهات ــدم چنی ــدارد. یك ص ن
میكروفون هــای خربنــگاران  و  دوربین هــا  جلــو  آفتابــی  روز  یــك 

ــه رس و  ــده ب ــاب تخم مــرغ و گوجه فرنگــی گندی ــد، محــال اســت از دغدغــه پرت ــور كن بلغ
ــه میلیون هــا  ــان رو ب ــد؛ آقای ان ــان  ــی در ام ــكار عموم ــا استیضاح شــدن در اف رویشــان و ی
ــودی میلیون هــا انســان را  ــزه بدســت و آشــكارا داســتان فالكــت و ناب ــی، نی شــهروند ایران
ــد.  ــدا كنن ــت را پی ــرار خــود از واقعی ــول ف ــا فرم ــد ت ــل می كنن ــه» تبدی ــه «گزین ــه و ب توجی
ــران، كل ماجــرا نیســت! بخــش اعظــم  ــس در ای اینــده مجل ــك  ــان ی ــن وقاحــت بی پای و ای
ــل  ــوان عام ــه عن ــی» ب ــرد قاچاقچ ــژه ای روی «ف ــز وی رك ــی  ــی و خارج ــانه های داخل رس
ــت  ــده روی عفون ی ــای رو ــت، قارچ ه ــل عفون ــایی دلی ــای شناس ــد. بج ــتار كرده ان ــن كش ای
ران تباهــی و طراحــان به خون كشیده شــدن  را نشــان می دهنــد؛ بــه جــای افشــاء معــ
میلیون هــا انســان، در صــدد شناســایی انگل هایــی هســتند كــه بــر مــ ایــن تباهــی ارتــزاق 
ســاح ریخــ میدیــای دست راســتی ماننــد بی بی ســی و رادیــو فــردا  می كننــد. اشک 
ــی  ــای تبلیغ ــار» و کمپین ه ــرگ خانــواده «ایرانی تب ــرای م ــی ب ــه غرب در ركاب دول فخیم
ــار  ــد در کن ــت را بای ــن جنای ــن و مســببین ای ــوان عاملی ــان انســان بعن ــه قاچاقچی ــان علی آن
سیاســت های ضــد پناهندگــی و دیپــورت صدهــا هــزار فــراری از جهنــم خاورمیانــه و آفریقــا 
گذاشــت تــا اوج بیرشمــی و وقاحت شــان را درک کــرد. قاچاقچیــان انــگل را بعنــوان مســببین 
ــه و  ــان در خاورمیان ــر جنایات ش ــاتری ب ــرده س ــا پ ــند ت ــه می کش ــه محاکم ــت ب ــن جنای ای
افریقــا بکشــند، کــه سیاســت های ضــد انســانی 
ــن  ــا، ای ــگ در اروپ ــان از جن ــه فراری ــود علی خ
ــرش» را  ــوق ب ــی و حق ــدن و دمکراس ــد  «مه
الپوشــانی کننــد. نقشــه بناكــردن زندان هــای 
پناهندگــی در جزایــر دورافتــاده در اقیانوس هــا 
افكارعمومــی  از  دور  بــه  و  مخفیانــه  را 
می كشــند، قوانیــن ضــد انســانی بــرای «دفــاع» 
می کننــد  تصویــب  اروپایــی»  «ارزش هــای  از 
نشســته اند  قاضــی  صندلــی  بــر  همزمــان  و 
و  می زننــد  دم  پناهندگــی»  «بحــران  از  و 
دست ســاز  لجنــزار  در  رشــدکرده  انگل هــای 
ول  ــ ــا مس ــند. ام ــه می کش ــه محاکم ــود را ب خ
ســیاه  حفره هــای  از  میلیونــی  فرارهــای 
ــا  ــه ای آنه ــن منطق ــی، متحدی ــای بین امللل ــا، نیروه ــه و آفریق ــع خاورمیان ــود در جوام موج
ــرار از  ــز و ف ــال گری ــه در ح ــا انســانی ك ــم اســت. تصویــر میلیون ه ــان بــا ه و رقابت ش
دســت حاكمیــت انــواع گانگســرتهای اســالمی و باندهــای قومــی – مذهبــی دست ســاز دول 
ــدگان  ــده ای «عــادی» نیســت؛ فــرار بخشــی از بازمان ــا هســتند، پدی ــی بــه ســمت اروپ غرب

ــت.     ــر اس ــبتا امن ت ــی نس ــاء در رشایط ــرای بق ــدن» ب ــان متم ــت «جه هالوكاس
تــا جایــی كــه بــه فراریــان از ایــران برگــردد واقعیــت اینســت كه اگــر عامــل فــرار و دربه دری 
۳۷ میلیــون انســان از افغانســتان، عــراق و ســوریه و لیبــی، میلیتاریســم و لشكرشــی آمریــكا 
و ناتــو طــی جنگ هــای بعــد از یــازده ســپتامرب در خاورمیانــه بــوده اســت امــا عامــل اصلــی 
ــی  ــت؛ نظام ــران اس ــه ای ــر جامع ــم ب ــام حاك ــران، نظ ــه ای ــا انســان از جامع ــرار میلیون ه ف
ــد خــود اگــر بیشــرت  ــای «امنیــت» می كن ــا ســایر كشــورهای منطقــه، ادع كــه در مقایســه ب
از انهــا بــرای شــهروندانش ناامــن نباشــد، قطعــا كمــرت نیســت. رسنوشــت امــروز و فــردای 
گریختــگان از جمهــوری اســالمی و از خاورمیانــه بــه طــور قطــع بــه آنچــه در ایــران پــس از 
ه ۹۶ و آبــان ۹۸ می گــذرد و بــه پتانســیلی كــه طبقــه كارگــر ایــران در مبــارزه بــر رس  دیــ
رفــاه و آزادی دارد، گــره خــورده اســت. نیرویــی كــه در كمــك بــه تفكیــك سیاســی و تعمیــق 
ــد در  ــان بای ــد از شكســت ترامــپ و راســت افراطــی در جه ــژه بع ــارزه در داخــل، بوی مب
خــارج كشــور بیشــرتین متحدیــن را در صفــوف طبقــه كارگــر اروپــا و مــردم متمــدن جوامــع 
غربــی بــه مبــارزات در داخــل ایــران جلــب كنــد. دوران انتخــاب میــان بــد و بدتــر بــه رس 
رســیده اســت؛ دوران قربانی شــدن در «رسزمیــن خــودی»، توســط «حکومــت خــودی»، یــا 
ــان  ــت؛ زم ــیده اس ــرس رس ــینی ب ــا و حاشیه نش ــه اروپ ــای ورود ب ــی در مرزه ــرگ تدریج م
ــب   ــراری دادن صاح ــان ف ــت. زم ــا اس ــكان صاحب خانه ه ــا م ــان ب ــكان فراری ــدن م عوض ش

خانه هاســت.
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حكمتيست را توزيع 
و پخش كنيد!

جرقه ای در انبار باروت...
از نیشــکر هفــت تپــه یــک رسزمیــن برهــوت در قــرق نیروهــای مجهــز و گــوش بــه فرمــان 
ــر از  ــخره ت ــه دارد. مس ــه دور نگ ــوار کارخان ــر را از در و دی ــزده کارگ ــه پان ــد ک ــی مان باق
هــر چیــز، ایــن مدیــر کارخانــه اســت کــه پرونــده قطــور دزدی امــوال کارخانــه و اتهامــات 
جــدی اخــالل در تولیــد را یــدک میکشــید. در نــگاه بــه رویدادهــای هفتــه قبــل، اعتصــاب و 
ــام دســتگاه و زرادخانــه ضــد  ــام قــد کل طبقــه بــورژوا و  اعرتاضــات هفــت تپــه بــه آینــه 
ایــش عمیــق تریــن اتحــاد  کارگــری آن تبدیــل شــده اســت... و در مقابــل، هفــت تپــه  میــدان 
طبقاتــی کارگــری اســت. ایــن جنبــش کارگــری اســت کــه چهــل ســال توطئــه را بــا رسعــت  
پشــت رس میگــذارد، قــد علــم میکنــد، و راه جلــوی پــای نســل تــازه خــود قــرار میدهــد... 

ــا،  بــه  ــری اســت و ثانی ــت. اوال،  کارگ ــای آن اس ــه ه ــت تپــه در ریش ــته اصلــی هف هس
یدهــد. کارگــری اســت، چــرا کــه اتحــاد کارگــران بخــش تفکیــک ناپذیــر ایــن  کــم رضایــت 
حرکــت، یــک هــدف در خــود حرکــت اســت. هفــت تپــه آتشــبار بــی وقفــه حقانیــت اعــرتاض 
کارگــران اســت، هیــچ روزنــه، هیــچ رویــداد،  و هیــچ  ســکو را بــرای مقابلــه علیــه شــکاف 
یدهــد. هفــت تپــه بیشــرتین اتحــاد کارگــری  و تفرقــه؛  و بــرای تقویــت اتحــاد  از دســت 
یه اهــداف بــزرگ قــرار داده اســت. تردیــد و دو دلــی و «واقــع بینــی» بــه معنــای  را دســت

ــازل دیــد. ن اهــداف ن ــازل را دلیــل اصلــی ناکامــی در هــ اهــداف ن
ــد. امپراطــوری  ــوری اســالمی را افســار بزن ــورژوازی و جمه ــد ب ــران بای ــه کارگــر در ای طبق
پوشــالی رسمایــه، در رسســام فقــر و تباهــی و بهــره کشــی همــه مرزهــای ننگیــن خــود بایــد 

د بنفــس  بــه  پایــان بپذیــرد. هفــت تپــه راه را نشــان میدهــد، خــون تــازه، توقعــات و اعتــ
رگهــای طبقــه مــا اســت.

ــته  ــه گذش ــز ب ــود هرگ ــه» خ ــت تپ ــذر «هف ــران در گ ــری ای ــش کارگ ــر جنب ــرف دیگ از ط
خــود بــاز نخواهــد گشــت. هفــت تپــه تنــد پیــچ عــرض انــدام نســل جدیــدی  از اعتصــاب و 
ــه کــم  ــرای پیــروزی پــای میفشــارد  و ب اعتصابیــون اســت کــه ابتــکار عمــل را میخواهــد، ب
یشــود. در ســایه تجربــه اعــرتاض اخیــر، ســوال روز کشــمکش هــای طبقاتــی در ایــران  قانــع 
ایــن اســت کــه اعتصــاب، کــه کارگــران متحــد بــا نیروهــای رسکــوب، بــا دوایــر دولتــی و بــا 

ــر و دار و دســته کارفرمــا چــه خواهــد کــرد؟ مدی
بــدون تردیــد کوتــه نظــری فاحشــی اســت اگــر کشــمکش شــوش  و پیــروزی آبــان کارگــران 
را دســت کــم بگیریــم، بدتــر اینکــه پیــرشوی کارگــران را در محــدوده نیشــکری هــای طبقــه 
کارگــر بنگریــم. و هیــچ چیــز کوتــه نظرانــه تــر آن نیســت کــه حفــره هــا و مصــاف هــای پیش 
پــای اتحــاد و مبــارزه رسارسی کارگــری در ایــران را ندیــد. طبقــه کارگــر ایــران آبــان پــر تــب 
و تــاب و پرغــرور هفــت تپــه خــود را در عطــش اتحــاد بزرگــرت صفــوف خــود ســپری کــرد، 
در یــک قدمــی جوابــی بــرای گــره گاه مبــارزات رسارسی بــه خــود پیچیــد. ایــن اتحــاد جــز 
در دامــن زدن بــه اعرتاضــات کارگــری در تعــداد هــر چــه بیشــرتی از مراکــز تولیــدی حــول 
مطالبــات مشــرتک ممکــن نیســت. دســتمزدها، اخــراج و بیــکاری پیکــر طبقــه کارگــر را بــه 
ــه چاشــنی و جرقــه  بشــکه هــای بــاروت از حــق طلبــی تبدیــل ســاخته اســت. ایــن پیکــر ب

متناســب بــا خــود نیــاز دارد.

شكست ترامپ، معضالت بورژوازی ایران و ...
اپوزیســیون راســتی کــه امیــدش بــه ترامــپ اساســا ناشــی از بــی افقــی و بــن بســتهای خــود 
بــود تــا بــه سیاســت واقعــی و در دســتور ترامــپ. اپوزیســیونی کــه علیرغــم تاکیــد ترامــپ بــر 
در دســتور نداشــ رسنگونــی جمهــوری اســالمی، خــود را بــرای رژیــم چینــج آمــاده میکــرد 
و بــا همیــن امیــد کاســه لیســی دســت راســتی تریــن «مقامــات محــرتم» امریکایــی را میکــرد. 
آنچــه کــه عیــان اســت بــا اینکــه ترامــپ شکســت خــورد امــا سیاســت خارجــی هیئــت حاکمــه 
آمریــکا دســتخوش تغییــرات زیربنایــی چندانــی نخواهــد شــد. فاکتورهــا و مولفــه و پدیــده 
هایــی کــه سیاســت خارجــی آمریــکا روی آن ســوار بــود هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت 
و اصــوال نبایــد انتظــار داشــت کــه تحولــی در آن صــورت پذیرد.تــا جائیکــه بــه فاکتورهــای 
موثــر در تعییــن سیاســت خارجــی امریــکا، بویــژه در خاورمیانــه، برمیگــردد، علیرغــم تغییــر 

تــوازن قــوای نیروهــای منطقــه ای، ایــن فاکتورهــا اساســا تغییــری نکــرده انــد.
ــه  ــی ک ــی از نیروهای ــت و یک ــران ثاب ــی از بازیگ ــوان یک ــه عن کان ب ــ ــوری اســالمی ک جمه
ــه  ــه در نتیج ــی ک ــ خالئ ــر م ــروز ب ــه، و ام ــود را در منطق ــوذ خ ــوزه نف ــد ح ــالش میکن ت
شکســت آمریــکا بوجــود آمــده، گســرتش دهــد، نقــش ایفــا میکنــد. عــالوه بــر ایــن جمهــوری 
اســالمی بــرای بیــرون آمــدن از زیــر رضب اعرتاضــات گســرتده داخلــی در ایــران و همچنیــن 
اعرتاضــات وســیعرت تــوده ایــی در حــوزه نفــوذش و بــرای مهــار و مدیریــت گــذار از بحــران 
ــی در ایجــاد تشــنج و بحــران  ــالش مضاعف ــی خــود، ت ــی انقالب ــش رسنگون ــی و جنب رسنگون
در خــارج از مرزهــای خــود خواهــد کــرد. از طــرف دیگــر هیئــت حاکمــه امریــکا نیــز بعــد 
عــی  ــی سیاســی اقتصــادی و اجت ــا بحران ــا شــکافهای عمیــق و ب ــا جامعــه ای ب از ترامــپ ب
داخلــی روبــرو اســت. تــالش بــرای عبــور از بحــران درونــی و رسنوشــت ســاز هــر دو نیــروی 
ــرار خواهــد داد.  ــر هــم ق ــه در براب کان در خاورمیان ــ ایزاتشــان، ک ــم  ــم را علیرغ متخاص
ــت را  ــد مقطــع توانســته کل حاکمی ــه در چن ــی ک ــش انقالب ــا یــک جنب جمهــوری اســالمی ب
ق وجــودش فــرو کــرده اســت، طــرف اســت و  بــه زانــو درآورد و تــرس نابــودی را تــا اعــ

بحرانــش عمیقــرت میشــود. 
بــا ایــن اوصــاف بایــد تاکیــد کــرد کــه بایــدن رئیــس جمهــور آتــی آمریــکا میــراث دار معضالت 
و مشــکالت عدیــده ایــی خواهــد بــود کــه بــه اذعــان خــودش بخــش عمــده ایــن مشــکالت 
مربــوط بــه مســائل داخلــی آمریــکا خواهــد بــود. مقابلــه بــا بحــران کرونــا، پدیــده بیــکاری 
ــک  ــم ی ــه ترامپیس ــکا ک ــه آمری ــی جامع ــکاف درون ــط زیســت، ش ــی، معضــالت محی میلیون
پــای آن مــی باشــد، بدیهــی چنــد تریلیونــی دولــت و بحــران بیمــه هــای درمانــی و پدیــده 
پناهندگــی و مســائل عدیــده دیگــر کــه هرکــدام بــرای فلــج کــردن هــر دولتــی کافــی اســت. 
ــکا  ــی جامعــه آمری ــای داخل ــر و حــل بحرانه ــه ب ــت او غلب ــدن اولوی ــق ادعــای خــود بای طب
ــار  ــوط میشــود انتظ ــران مرب ــه ای ــه ب ــی ک ــا آنجای اســت و در ســطح سیاســت خارجــی و ت
یــک تغییــر سیاســت اساســی و یــا یــک اســرتاتژی کامــال متفــاوت از سیاســتهای تــا بــه حــال 
را نبایــد داشــت. طبــق اظهاراتــی کــه بایــدن در روزنامــه نیویــورک تایمــز کــرده، او معتقــد 
ــا  ــه ب ــن اســت ک ــالش وی ای ــوده و ت ــر نب ــپ موث ی ترام ــ ــه سیاســت فشــار حداک اســت ک
مکمــل تحریمهــای هوشــمند دیگــری بتوانــد فشــار امریــکا را روی جمهــوری اســالمی نگــه 
دارد. بــه طــور قطــع آنچــه تغییــر خواهــد کــرد بیــان و اعــالم چگونگــی عملــی کــردن ایــن 
تانــه تــر خواهــد شــد و  سیاســتها خواهــد بــود. بایــدن قطعــا بیانــی «متعــارف تــر» و دیپل

هنگــی بیشــرت بــا همتاهــای اروپایــی  سیاســتهای خــود را در ه
ن  پیــش خواهــد بــرد. انتظاربرگشــت بــه برجــام در هــ
ــدت  ــاه م ــل در کوت ــا حداق ــو تحریمه ــی و لغ ــوب قبل چهارچ

ــا غیرممکــن اســت.  تقریب
راه یافــ بایــدن بــه کاخ ســفید نــه مــی توانــد بــرای جمهــوری 
اســالمی ارمغــان نجــات باشــد و نــه حتــی بهانــه ومجالــی بــرای 
ــد قــوا در مقابــل جنبــش رسنگونــی کــه کل حاکمیــت را  تجدی
بــه مصــاف طلبیــده اســت، بــه او بدهــد و مرحمــی موقتــی بــر 

دردهــای بــی درمــان جمهــوری اســالمی باشــد. شــادی ظاهــری و تــالش بــرای القــا و نشــان 
یــه ای بیــش نیســت.  در آنســوی  دادن پیــروزی جمهــوری اســالمی بــر ترامــپ شــوخی بی
میــدان پهلــوان پنبــه هــای آویــزان بــه سیاســتهای کشــتار جمعــی و تحریمهــای غیــر انســانی 
ترامــپ، امیــدواران بــه دخالتگــری مســتقیم دولــت محافظــه کار و فاشیســت آمریــکا هــم بــا 
ــام جونیوریســم و آویــزان بودنشــان و بــا  عــی بودنشــان، بــا  ــام بــی ریشــگی و غیراجت
ــام بــی مســئولیتی، اپورتونیســم، اســتیصال و عزلــت نشــینی شــان تنهــا از رس اســتیصال و 

ناتوانــی شــان در دیــدن ســاده تریــن پدیــده هــای اطرافشــان اســت. 
ــا  ــا را ب ــا، فشــار تحریمه ــا بــرای مردمــی کــه یــک دور دیگــر بایــد در کنــار بحــران کرون ام
ــن و کمونیســتهایی کــه در  ــرای مبارزی ــد، ب پوســت و گوشــت و اســتخوان خــود تحمــل کنن
بطــن چنیــن رشایطــی بایــد اعرتاضــات گســرتده و خیزشــهای تــوده ای را حــول پرچــم و افقــی 
روشــن و رادیــکال متحــد کننــد، ســازمان درســت کننــد و خــود را بــرای جــدال نهایــی آمــاده 
کننــد، حتــ چنیــن تالشــی پیچیــده تــر خواهــد بــود و قطعــا نیــاز بــه کار و ســازمان و رهــربان 
عملــی حرفــه ایــی خواهــد داشــت. اینکــه جامعــه ایــران یــک دور دیگــر از تعرضــی همــه 
جانبــه چــه زیــر ســایه تحریمهــا و چــه بــه بهانــه تحریمهــا را تجربــه خواهــد کــرد مســجل 
ــی  ــان و جوانان ــر و زن ــه کارگ ــردم و طبق ــکری از م ــرض لش ــن تع ــل ای ــا در مقاب ــت. ام اس
ــام جناحهایــش  خواهــد بــود کــه دیگــر تحمــل نکبــت اســالمی و حکومــت بــورژوازی را بــا 
ــدن انســانی، شــق  نخواهنــد کــرد. تجربــه چهــار دهــه حکومــت وحشــت و قتــل و نابــودی 
دومــی جــز بــه زیــر کشــیدن و زیــرورو کــردن نظــم موجــود را از طریــق انقالبــی رادیــکال 
ــه  ــن تعــرض افسارگســیخته ب ــر چنی ــه ب ــرای غلب ــالش ب و سوسیالیســتی نخواهــد داشــت. ت
جــان و مــال و معیشــت و امنیــت مــردم را بایــد مــا بتوانیــم ســازمان بدهیــم. مــردم انقالبــی، 
ــام ایــن مصیبتهــا و ایجــاد یــک دنیــای بهــرت در  کارگــران و آزادیخواهــان بــرای رهایــی از 
شــان انســان راهــی جــز بــه زیــر کشــیدن جمهــوری بــورژوا اســالمی ایــران ندارنــد. شکســت 
اینــدگان بــورژوازی نــه در ایــران و نــه در امریــکا و .... و دخیــل بســ نیروهــای  و پیــروزی 

ارتجــاع بورژوایــی بــه آنــان تغییــری در ایــن مبــارزه و خواســت میلیونــی نخواهــد داد. 
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