
  ه هنوز است تمامر چپها نکا به بهانه انتخابات آمريکا؛

 سه صدا ناهمگون که مارکس نشنيد.
که را شنيد  یطبلهای سرخپوستانضرب آهنگ نه  ،بود "کاپيتال"تن شنو در وقتی مارکس در فقر و رنج، خستگی ناپذيرغرق

را.ماشينهای بخارنشست ونه پت پت  سياه می صفير شالقی که بر تن بردگانمحو ميشدند، نه درغبار تاريخ   
، نظام بود پا نگرفته هنوز ی درآنفردکه مالکيت قبايل سرخپوستی (توليدی متفاوت چگونه ميتوان سه نظام  واال از خود ميپرسيد

داشت؟کنار هم ردهمزمان را  ژوازی نوخاسته صنعتی)و بوری استعماربزرگ مالکان برده داری   

آنتی تضادهای جوهری خود (در چالش با  (تز) ینگرشهر ،م هستيکی از سه رکن تفکر مارکسيس که فلسفه ماترياليسم هگلیدر
به آدمی  به ولگردیکه ای با جوامع اوليه  قياسام توليدی برتريست درظفئوداليسم ن :به بيانی(سنتز) برسد. است تابه تکامل  )تز

  فئوداليسم. ربد شاعتاليی از اسارت خاک آزاد کرد و نيز دست رعيت راسرمايه داری . پايان داددنبال وحوش دردشتها 

روند  کيدر  .نمی خواند کيالکتيد ماترياليسم فلسفهکه با هنجار  تاريخی از اين نظامها داشتهمتفاوت در گذار یروند اما کايآمر
 هيتصف یتز نظام قبل یرا با تز و آنتانسان هر نظام حسابش ، جامعه به يک حافظه تاريخی و درک جمعی ميرسد که در آن هنجار
(مگر در ذهن هيپی های دهه شصت). ستيممکن ن هياول یبه جوامع اشتراک یصنعت یاز بورژوازو بازگشت  کرده  

حاکميت پرداخته وبا امپرياليسم خواندن است اين گذر ناهنجار در شيهاريشه که  جامعه آمريکادر تنش چپ در ايران کمتر به 
خالص کرده. ،زکشاکش عينيت و تحليلا خود را آمريکا  

 لممکن است وعل یبود که آمريکا يکی ازسه کشوريست که درآن امکان يک حاکميت مردمغلط مارکس براين باور فراتر از آن؛
.)قضاوتی بر فرم ونه محتوا( دستگاه حاکميت و امکان مشارکت مردم در حکومتهای محلی می دانست! آنرا هم کوچک بودن  

که بدوا برحاکميت آمريکا و بعدا بردنيا چنگ انداختند (امپرياليسم). هاليگارشی های مالی را شکل دادديديم که انباشت سرمايه،   

 به بهانهء انتخابات٢٠٢٠ در اين نوشته به معضالت اجتماعی، اقتصادی امروز آمريکا و نگرش برخی از چپها اشاره دارم. 

 آمريکا نمودی از نا هنجاری. 
فواره اقبال  یدرجستجو یفشار و خرده بورژواز ريز یمذهب شاتيگرا روانيپ ن،يزم یاز زارعان ب یليس د،يبا کشف قاره جد

دشتها  اازيشدند  یسالخ ايچند دهه سرخپوستان  ی. درط)خود(با تاکيد بر  ندزسابرا  خود نو یايدن تاشدند  کايآمر یاز اروپا راه
ند  تا ه بودآورد قايبرده را از آفر ونهايليکه م رفت یمالکان مهاجران وبزرگغارت  هب زيستگاهشانبه اردوگاهها فرستاده شدند و

 یدست به دست فئودالهابدوا  کلونياليستهابدين سان  .بکارندو گندم  شکريپنبه، تنباکو، ندر آن زمينها به ضرب شالق  شانيبرا
الهام گرفته از انقالب فرانسه با  سميبراليو ل سميوناليناس یاريبه  ابعد وند کرد نباشت ثروترا ابزار ا یو برده دار داده یسيانگل

. دنبنشان قدرترا به  کايجمهورآمر سيرئ نياول ٩٧٧١تا در  ندسر شاخ شد سيانگل سميهمان فئودال  
هفتادو دو سال  ،)شمال و برده داران فئودال درجنوب دراليگارشی بورژوازی ( متفاوت توليد شيوهانباشت سرمايه در دو  نتيجه 

که در  بود کايدر آمر یاروپائ سمياليتنش گذار ناهنجار کلون زاده کايی آمرداخل جنگ ند.اشبا هم کبه سرشاخ  را بعد اين دونظام
توسعه اقتدارخود  یهمواره ازجنگ برا تهايحاکم ،خيتار یگواه به .به کشتن داد بيش از يک ميليون نفر راطی چهار سال 

 کي یوقوع جنگ داخلميشود گفت که  هبود یارضدر حال گسترش  کايآمر ١٨۶١،از شيتا پاگر بپذيريم که استفاده کرده اند. 
.کندباز را  یصنعت یداره يتا راه سرما را از سر راه بر ميداردگريبخش د تياز حاکم یبخش است که در آن یارزگسترش   

ناهمگون بر تک ستون اقتصاد ساخت. به همين دليل رابطه مردم و حاکميت در آمريکا  جامعه ای ازمهاجران ،اين سرمايه داری
که  گرفته،شکل سه ستون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نه بر ه آمريکااجتماعی عاريست. اياالت نا متحد -از مناسبات فرهنگی 

غالبا برميگردد  ،لی گزينش مردم. از اين رو درانتخابات رياست جمهوری هم محوراصاز اقتصاد تک ستون بلند و نا پايداريست
.... و افزايش اشتغال،کاهش مالياتها  از قبيل یبه موضوعات  

کند تا در بازارفروخته و ارزش يبا استفاده از نيروی کار و ماشين آالت، مواد خام را به کاال تبديل م "آدام اسميت"سرمايه داری 
(می توان حسين را اخراج کرد  ماشين آالت و مواد خام قابل جايگزينی اند. در اين چرخه نيروی کار، بدست آورداضافی (سود) 

را . به همين دليل سرمايه جايگزينی ندارداما سرمايه  برزيل) از و بجايش حسن را آورد، يا سنگ آهن را از استراليا خريد نه
يا خدمات در  آن کاالخريدارکه  ی يابدارزشی مدرفرهنگ سرمايه داری انسان فقط وقتی  .را) نه انسانکرده اند (واصل فرض 

.مصرف کنندهيعنی  ،باشدبازار  
. به دنبال آن سيل سرمايه به گلوباليسم شتاب گرفت ليبرالی و سياست درهای باز چين،اقتصاد نوی ازج موبا  دردهه هفتاد

برقدرت به يک ا یديتول داقتصااز  کايمتحده آمر التيابدين سان  کشورها ی در حال توسعه وبا نيروی کار ارزان روان شد.
ست:ی اين چرخش اگوياداد  سميالياز امپر۶١٩١در  که لنين تبينی، بدل شد یمال  

متروپل به  یاز کشورها هي) است که در آن نه کاال که سرماسميتالي(کاپ یدار هيسطح روابط سرما نيبه مثابه باالتر سمياليامپر
  .شوديصادر م ايدن
 نياست. به ا )کايجامعه آمرمتروپل (در  مردم یازکنترول خارج شدن اختالف سطح زندگ ه،ياز عواقب صدور سرما یکي

 یکائيآمر یاردرهايليتعداد م هامروزدهد که  یآمارنشان مبيکار و فقيرتر.طبقه زحمتکش  اما شونديم اردريليم ونرها،يليم بيترت
 یاريوبس ليبرز ن،يدر چ سميهستند که در چهارچوب آن گلوبال یکسان اردرهايليم ني! ااستشتريب شيهفتاد سال پ یونرهايلياز م

بازار  نياند و از ا ختهيگر اتيکرده اند. از کارگر ارزان سود جسته و از پرداخت مال یارزگ هيجهان سوم سرما یاز کشورها
.شناسند یهستند که مرز نم یهائ هيسرما انمالک نهاياند. ا دهيبورس به آن بازار پر  



ی و گراجتماعی است که به نهادينه شدن سنديکاهای کار –در آن مناسبات فرهنگی آمريکا  واروپا  سرمايه گزاری بينتمايز
اجتماعی –آن تفاوت درمناسبات فرهنگی  .دولت است کنترول اختالف سطح زندگی توسط سياستهای مالياتی و تامين اجتماعی   

د. دولت آمريکا در چرخه "آدام اسميت" کنارفرما اروپايی يا ژاپنی با نوع آمريکاييش کال فرق رابطه کارگر و کباعث شده تا 
را خدمات درمانی حداقل  بقدری محدود است که طرحدرآمريکا حاکميت رل  ،بازگذاشته  را دخالت چندانی ندارد دست کارفرما

.ی نداشته اندرشدمک کارتيزم" "زهر به دليل دستمزد باالی بعد ازجنگ ، فردگرايی و سنديکاهای کارگری  !ندمانمارکسيسم مي  
ظهور"تی پارتی" و شارالتانی مثل "ترامپ" معلول اين واقعيت است که رشد فرهنگی - اجتماعی جامعهء امروزآمريکا بگونه ای 

.دبياب یتدرس پاسخ ،يخی و فعلی آنتار معضالت وتنشهای راینيست که بتواند ب  

سياهان بيش از ١٢ درصد جمعيت آمريکا نيستند ولی يکی از گسلهای زلزله در جامعه محسوب ميشوند. گرچه با جنگهای 
 هياعالمو  ختهيتا امروز هم پشمش نر کايدر امر ینژاد یتفکر برتراما جا ماند  خيبرده داران در گذر تار ري، غل وزنجداخلی

برکاغذ.  ستينوشتارفقط  اهانيس یآزاد  
 کايدرآمرسياهان  یبرابر یاي" ازرونگيلوتر ک ني"مارت ديبر آستان کاخ سف ١٩۶٣در ،یلغو برده دار هيصد سال پس ازاعالم

ميگفت. او که مبلغی مسيحی بود و درجنوب کوکوکلوس کالن زده با آموختهء "اگر بر گونه راستت سيلی زدند گونه چپ ات را 
استثماررا به معجزه  ريقرن زنج سه توانيم ز،يمسالمت آم یانگاشت با کارزار یساده لوحانه م ،شده بود تيترب "اوريب شيپ

فرزند  رياما پنج سال بعد به ت گفتيم خوان کيبردگان وبرده داران دور  فرزنداننشستن برادروار  یايگسست. ازرو يیايرو
.را داد ايرواين  یبهابا خون خود ن برده داران آاز  یکي  

. شودياز "چشم در برابرچشم" شروع م یگفت برابر یبود که م کسيمالکم ا یهم  به رهبر یگرينگرش د نگيبرابر ک در
!!آمريکاست!انقالب سياهان منبع فکرميکرد اسالم  ن شد چونامسلمشمرده و سميالياز ارکان کلون یرا بخش تيحيمس  

هم  کايدر آمر ینژاد يیجانسون درلغو جدا ١٩۶۴ حکم .ناکام بودند کسيو هم مالکم ا نگيهم ک کايدر جنبش دهه شصت امر
. پايان نداد اهانيس یزندگلينکلن به جوالن نژاد پرستی و اوضاع بد  مثل فرمان لغو برده داری  

به  یربط ميارتکاب جرا تعلق دارد. سياهان به یکاريو ب یماري(مواد مخدر و فحشا)، فقر، ب ميدرصد جرا نيآمارباالتر تيروا به
 کيبا انتخاب  ووديهال های لميف یفرزندان آن بردگان. حال اگر کارگردانها یاز فقرو رکود فرهنگ ستيرنگ پوست ندارد، تابع

به دست  اهيکشته شدگان س یحواله شان داد به درصد باال ديبا شوديصورت مسئله پاک م کننديس فکر ميپوست به عنوان پل اهيس
به  اهيس ونهايليم یدر اوضاع بد اقتصاد یرييتغ کايپوست آمر اهيجمهور س سيرئ نيانتخاب اول یبوق وکرنا ی. حتسيهمان پل

  است. همراه نداشته

 ليبه م اهانيآن بود که س نگيند؟ پاسخ که اجذب نشد کايدر جامعه آمر هيمثل بق اهانيچرا س ديپرس نگياز ک یخبرنگار یروز
.خورده ونديپ ینها با آزادآبه رد نظم حاکم در  ليتما نرويآورده شدند از ا ريبلکه به جبرو درغل وزنج نده اامدين نجايخود به ا   

 شها،يآم ؛از جمله ،فشار در اروپارِ يز یمذهب شاتيگرا روانيآمدن هزاران نفر از پ -دو رجحان برابرماست؛ اولدر رد باور او 
از  یدر آنها حت مياما آمار جرا نديزيم یاجتماع یانزوا راز انها امروزه د یاريبس یحت.مورمونها، کواکر ها،...به رغبت نبود 

. است نترييپا اريبس ديسف گريد یمتوسط گروهها  
گرفتند و  نيزم کايورود به آمر ن مهاجران مذهبی پس ازآ !است هيشاحدرهميشه " اقتصاد نگيلوتر ک ني"مارت يیغنا دگاهيد در

از  شيسالشان که پ ٨١ريفرزندان ز یحت .نداشتند ینيهم زم یبعد از لغو برده دار یحت اهانياما س ،خود کشت کردند نيبر زم
.ماندند ديمالکان سف گیبرددر ،تيوال عنوان امده بودند تحت ايبه دن یفرمان لغو برده دار   

مده اند آ جنوبی به اياالت متحدهی مرکزی و کايازآمر یبهتر یزندگ یزير هيکار و پا یخود برا لي" که با منويجماعت "الت -دوم
.اهانيسرو کار دارند که س ميجرا یبا همان فقرو درصد باال  

.که به فقر فرهنگی ختم ميشود فکريستگسترش  یو نبود مجالها یاقتصاددر فقر دو گروه اينمشکالت هر دو  شهير  

 کوچه بن بست انتخاب در آمريکا:
نئو مرتجعين ديناميک تغييرات قاصر است و برای يافتن جواب به راه حلهای پيشين رجوع ميکند (بگو  وقتی جامعه ای از درک

، که افق جهان نگريش فراتر ازديوار کوتاه محافظه کارآمريکائی . دننکاعمال می از بيرون  خود راتغييرات  ،)يستليانوکل
دراروپای سرمايه داری رخ داد وموجب اقتدار جهانی آمريکا شد  ،از درک تحوالتی که با دو جنگ جهانی ،هاليوود نميرود

کار نتحوالت تاريخی را ابرگشت ناپذيراين جماعت روند  .نداردحاکميت چين کنونی عروج پس توجيهی هم برای  .ناتوان است
ت باز گرداند.باره به عظم چندحتی دوباره يا  فکر ميکند ميتواند آمريکا راکرده و   

دار ودستهء "تی پارتی" اين افراطی ترين جناح حزب جمهوريخواهان، توانسته ٧٢ ميليون آمريکايی را در انتخابات آمريکا پشت 
".حرف من است اول آمريکا اول، من هم فرد اول آمريکا هستم پس حرف"سر کسی جمع کند  که ميگويد:   

  آن "التينو" در فلوريدا و کارگرسياه در ايالت اوهايو ميرود به شارالتانی مثل ترامپ رای ميدهد؟ چرا
ند!ا دهشنو. با نبود عمق فکری، زنجيرهای بندگی با زمان ستهای زندگيآزادی، درک ضرورتبه گفته مارکس رجوعتان ميدهم؛   

سال اول انقالب را راينهارت کونل نوشته و؟ (کتاب يا نه خوانده ايدنمی دانم آيا کتاب "فاشيسم مفّر سرمايه داری از بحران" را 
ای سياسی هستند فقط به خاطر انکه در برابر هترين گروه فاشيستها در عين حال که متعرض ترين و مرتجعچند بار چاپ شد) 

تی حاصل از بحران عظمت خلق ميدانند. اينان نارضايبازآوران البی و حافظان آزادی و قنظم حاکم قدعلم ميکنند خود را ان
جوامع سرمايه داری را به فاضالب حکومتهای فردی کاناليزه ميکنند.  اقتصادی در  

ترامپ را هم نداشت.امروز به درصد حتی نصف آرای  ،وقتی هيتلر در آلمان بقدرت رسيد فراموش نکنيم؛  



اجتماعی رشد نيافته حرکتهای سياسی به صورت واکنشی و درساختار احزاب  –درجوامعی مثل آمريکا که آن محورفرهنگی 
واکنش به تاخت وتازدارودسته نئو کلنياليستهای "تی پارتی" در حزب . به همين دليل جناحی مترقی درشکل ميگيردسنتی 

اما نيستند، چپ اينها  را با مقياس چپ متر نکنيد. ريانج يو کورتز) . اينسبرنی سندرز و اوکا جمله(از شکل گرفته دمکرات 
د.يرسخواهد بايد ديد کارشان بکجا  و جذب کنندبه عرصه سياست آمريکا جوان را نسل  تحولی نسبی اند که می توانند بخشی از  

 اپوزيسيون ايرانی در عصر تحريم

ند:قومفله ای بنگريم دو اگر  .شده کشيده که خود چند پاره هست همبه جماعت خارج نشين ايرانی آمريکا دراوضاع انشقاق   

نئوکلونياليستهای حزب جمهوريخواه  "دمکراسی"بنياد به اصطالح  به ی که تهشان بند است به صندوقهای مالی ترامپ ياقوم
و تو، بی بی سی، صدای آلمان و... وسرشان به راديو من  

را هنوز  ٣٢مرداد  (به تاييد اسناد سيا) کودتایسنگ فشار حداکثری ترامپ را به سينه ميزنند. جو خوردگانی هستتد که اينها 
اند  درست کرده "گذار ادِ يبن"دوست من است نميرود.  ،انقالب و رستاخيزمردم می خوانند. وتفکرشان فراتر از دشمن دشمن من

رده خديروز بر چپ اين چلبی های ايرانی که تا . علمشان جمع نميشوديرزهزارنفر حتی ليونیيهشتاد و چند مر ايران دحال آنکه 
وسيله ای در دست دارو دسته "پمپئو" شده اند. ،هدف تغيير رژيم اميگرفتند که "هدف وسيله را توجيه نمی کند" خود امروز ب  

که به سه کوری ميمانند که هريک دست بر  اره دارمشا ات سهبه  فقطدر زير نوجود دارد. مطيفهای متفاوتی  اما در بين چپها
: دنگير می از واقعيت حاضر ی هممحدود يااندامی از فيل ميکشد و نتيجه معّوج   

زبان  در فقطتفاوتشان . دندار همآبی و قرمز ،:"سگ زرد برادر شغال هست. امپرياليسم امپرياليسم استميگوينداول  گروهی 
" انتخابات آمريکا سيرکی بيش نيست ازمردم وبرای مردم. .هسته درداخل به عوام ميفروشندبيرون وبسته بندی کاالئی ک باگفتار  

 گردهاينان اثرات گلوباليسم وشالق وال استريت بريند و نه جامعه آمريکا را. ب حاکميت آمريکا را می فقط اين گروه چپی است که
اين گروه چپی  .از نظر دور داشته اندهم  دوران کرونا زده  راتابوت  ٢۵٠٠٠٠ و ميليون بيکار ٢۵ .بينندی منرا آمريکامردم 

 تعريفی نو ازخود حال آنکه گلوباليسم  ،است که امپرياليسم آمريکا را دربرابر جهان سوم و اردوگاه سوسياليستی تعريف ميکند
د تا نبيده و اين عينيت را نداربه حرفهای کليشه ای چس اينان ، مرزهايی در درون متروپل.مرزهای حکايت کهنه سرمايه ميدهد

شمشيری دو لب است که امروز جامعه آمريکا را دو شقه کرده. ،به جهانببيند که آن صدور سرمايه   
ن در ابر بزرگترين قيام بردگهره کم پيش از آنه وريد که "اسپارتاکوس"بياياد ه انتخابات آمريکا سيرک است اما بدرست که 

!روم بودسنای سيرک  آدمد خود واريخ دنيا شت  

 ديوانه و مستی را خواهی که بشورانی                     زنجير خودم بنمای وز دور تماشا کن

بر ميتوانند فردا  قد علم کرده اندستيز با ترامپ به و آمده  به باور من سئوال اين است: آيا مردمی که امروز به صحنه سياست
دستور کار اصالت انسان است يا اصالت سرمايه؟ ؟يا نه کا را دگرگون کنندبايدن فشار آورند و افق سنتی سياست آمري  

اين تحوالت تاريخی عميقتراز نگرش برسطح رنگ شدهء آبی و قرمزاست. اما اينان به شيوه ای معکوس همان کاری را می کنند 
  ايران آمده!  اسالمیکردند و گفتند بهارکه جماعتی در انتخابات ايران کردند؛ سطلی رنگ سبزبرداشتند ميليون ايرانی را رنگ 

مگر جنبش سياهان در دهه شصت  ،داريست که هر ازچند گاهی باال ميزنده "اين ها تنشهای جامعه سرماي :ميگوينددوم گروهی  
."حوادث آمريکانه  . ما بايد بر کار انقالب خود تمرکز کنيمرفتبعد هرکس پی کار خود ولی نبود؟   

داری ه ه در نيم قرن گذشته سرمايکار نه انگار گ، انانکار زمان. اول گفتاست که بايد عيان  دو انکارت در تفکر اين جماع
 اکثر کسانی که اين حرفها را ميزنند درايران زهر شد! خودپادزهری که  ه،بزرگترين تحول خود يعنی گلوباليسم را تجربه کرد

دارند. دنيااخير لاه ساپنج تجربه ملموسی از تحوالت وکمتر هستند  
، تازه تعرفه هم می بندد تا بازارداخلی خود را محافظت کند! ٪١٠صادرات دنيا را داشت و امروز ٪٧۵دردهه شصت آمريکا 

به اتاق من تصاوير در اندک زمانیگيرد ويبرگردن انسانی فيلم منشسته ن اوياز ح هست کا سياه موبيلی نوجوان هر جيبدر حاال
د!گز نمیهم نگاه ميکنند وککشان  بی تفاوتميگويد نميتوانم نفس بکشم و سه پليس  نانخرخرککه انسانی  مبيني می. ميرسدو تو   

ود حاال ا چهار طاق بازبکشصت کجا. دردهه شصت درهای مهاجرت آمري هوعظه اخالقی آقای کينگ در دهمو  ااين کج
  شده اند! ادجهايشان  هطفل که ازخانواد ۵٠٠وديواريست درمرزمکزيک 

آمريکايی ها اسلحه، آذوغه ، دارو و  جنگ دوم جهانیدر برهمان انقالبی است که در ذهن دارند.  انکار دوم تاثير تحوالت دنيا
مستشار نظامی تحويل مائو تسه دنگ ميدادند تا با ژاپنی های اشغالگر بجنگد. مائو نه عملهء سرمايه داری بود ونه آنقدر ساده 

دنيا نيست. کار مبرا ازبه حال چينيها سوخته. حکما بفکر انقالب خودش بود اما می دانست که  آمريکائيها دلشان لوح که بپندارد  
:آمده تابعی ازاين فرمولبعنوان وقوع تغييرحاکميت " آن سی ساله ايران و روند ١٣۵٧تحليلی کوتاه بر انقالب  در کتاب"  

نيروهای خارجی) -توان حاکميت < (توان مخالفين حاکميت +/  
.(+)خواهد بود و برعکس آن ميشود  )-(اگر منافع دولتهای خارجی و حاکميت همسو باشد آنگاه عالمت   

ند که بدون تاثيرات شاباز چنان توانی برخور درغل و زنجيرمن شک دارم که در جوامع استبداد زده ای مثل ايران مخالفين 
 ، کنترل در دست کيست؟باال آن است که در سمت چپ نا معادله اصلیخارجی بتوانند حاکميت مستبد را به زير کشند. بحث 

ين ايرانی حاکميت يا نيروهای خارجی.فمخال  



افراط  به "بنياد گذار" تماعقدر درتفريطند که جن هستند، هما ٢٣از کودتای سال  )-(که عمدتا پيرانی با داغ  هااين دسته ازچپ
ميکنند. بين"پمپئو" ت و مرتجعتحوالت ايران را با مغز متحجرکورکورانه  و ندخته اپردا نقش نيروهای خارجیدر  

احمقی مثل ترامپ با هر تويتش بيشتر و بيشتر چهره منحوس امپرياليسم را عيان ميکند. بگذاربه جان : "ميگويند اماسوم گروهی 
ن همان احمقی هست که به رهبر کره شمالی ميگه من دکمه بمب اتمم بزرگتر ازمال توست. به دنيا يا جشن ماست. ،هم بی افتند

 اين با نقشه مناطق اشغالی را امضا ميکند و می دهد به نيتان ياهو،علنا ميگويد مادر سوريه مانده ايم تا نفتشان را چپاول کنيم. 
آمريکائی توصيه ميکند وايتکس تزريق کنيد تا ويروس را بکشد....ميليونها کرونا به در بحبوحه  !مال شما صفا کنيد پيغام:  

با بايدن ماشين امپرياليسم دوباره روغن  از صد کوزه که ميسازد يکيش هم سالم نيست. واحمقيست با يک دهن گشاد ترامپ 
"ميخورد وحکايت به روال سابق بر ميگردد.  

به ما ميدهد، اما ابعاد مشکل ورای را احمق  يکاز یکافی دستمايه برای ساختن کاريکاتور عملکرد ترامپ به اندازهشک بدون 
پشت آنست. جريانی هفتاد ودوميليون رای  . ترامپ جريانی براه نيانداخته ترامپ خود معلول جريانيست کهشخص ترامپ است

د.وبه هيبت فاشيسم زاده ش درموج بعدیتا خشم ناراضيان آمريکايی تغذيه ميکند خوشه های که امروز از بند ناف   
 بدون آنکه حتی بحثی در کنگره اند کنترل سالحهای اتمی بيرون برده یاآمريکا را از تمام پيمانه ،فراموش نکنيد نئو کلونياليستها

 داشته باشند! 
ن يگر ايد، توصيه ميکنم يکبار ند قطره روغن ماشين امپرياليسم دوباره بکار ميافتداگر هنوز کسی هست که بی انگارد با چ

ا با دقتی دو چندان. منوشته را بخواند ا  

امل هست؛عدر گرو دو آمريکا  افق ميان مدت تحوالت در  
 در ی ملموستغيير حصول تا ینيروهای مترق توسطتوده های نا آگاه در اعی ماجت –نگی تعميق آن مناسبات فره -اول 

.آمريکا سیاسيساختار  
.درآمريکا يا قبول اصالت انسانيت فاشيستی مانتخاب سرمايه داری جهانی بين يک حا ک-دوم   

  دنيا می گويم؛ هایچپ ناتوان آمريکا ست، به همه چپ روی سخنم نه با چپ پاره پاره ايران ونه 

جهانی سوم و نه جنگ  کارچپ ساخت دنيايی نو برخرابه های سرمايه داری، نيست و بايدنها فعل ترامپهای مناکارچپ تماش
.داريمپيش رو در را به ما ميگويند راهی بلند اين سه کور که برلمس عينيت نشسته اند،  وآن سه صدای ناهمگون  .است  

نه هنوزاست تمام... هاکار چپ   
 
 
 

 آواره
   ٢٠٢٠نيمه نوامبر 


