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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از

  ٢٠١٧ جنوری ٢۴ 
  

 MLPD با دو تن از ھبران Die Rote Fahneمصاحبۀ 
  بخش اول

  
 !"در برابر وظايف عديده ای قرار دارد "MLPD "يک دورۀ باز سازی حزب به آخر می رسد و "

  

 حزب -"MLPD" کنگرۀ حزبی  دھمين  توانست بعد از- درفش سرخ - Die Rote Fahne نشريۀ  ـ ١٨/١١/٢٠١۶

 گابی گرتنر"و "  Stefan Engel تفن انگلش " با کميتۀ مرکزی جديدپولينوم و اولين جلسۀ  -مارکسيست لنينيست المان

Gabi Gärtner  "آن اھمزمان ب.  ھا و وقايع مھم با ما صحبت نمودنددھر دو نفر در بارۀ نتايج رويدا. حبه نمايدمصا 

 " MLPD "ھر دو در زمينۀ توسعه و رشد جريانات و وقايع کنونی موقف اتخاذ نموده و از وظايف ھيجان انگيز جديد 

  . برای ما گزارش دادند

 
  

  انتخابات در اياالت متحدۀ امريکا چه معنی دارد؟: سؤال درفش سرخ

 گوشخراش صدایدر انتخابات رياست جمھوری اياالت متحده يک " ترمپ"پيروزی انتخاباتی : جواب شتفن انگل

 است که روز تا بحران امپرياليسمچنان رئيس جمھور شده است، تجلی رشد و توسعۀ " ترمپ"که  اين. سياسی است

رفتار با  در ھر حال اکنون يک زمامدار سخت ارتجاعی، ناسيوناليست، نژادپرست و. رود می شده عميق تر روز

تحدۀ امريکا که قدرتمند ترين کشور امپرياليستی جھان است، فاشيستی  به حيث چھل و پنجمين رئيس جمھور اياالت م

 توافق نامۀ لغوسياست اقتصادی حمايت از توليدات داخلی، : اجندای ارتجاعی سياسی وی در بطن خود. می شود

حفاظت محيط زيست، سياست پناھندگی افراطی ارتجاعی، حذف ريفورم ھای سياسی اجتماعی، سياست خارجی 

  ...و  عليه خلق فلسطين اسرائيلی ھا حمايت واضح وی از اعمال سرکوبگرانۀ  ار برتری مرد بر زن، طرفد،شيونيستی

  در رابطۀ اقتصادی، سياسی ١٩٩٠امپرياليسم اياالت متحدۀ امريکا از زمان ساختار جديد توليد بين المللی  در سالھای 

  .  امپرياليستی نوخاسته به شدت  از دست داده استو نظامی نفوذ و يا نقش خود را به رقبای خود يعنی به کشور ھای
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. ی جنوبی، برازيل و يا عربستان سعودیروسيه، کوريا مانند چين،  ایبه خصوص  به کشور ھای امپرياليستی نوخاسته

ًعموما مطابق است به دستور حلقۀ مرتجعان و مھاجمان سرمايۀ امور مالی اياالت "  اولۀامريکا در وھل"شعار ترمپ 

  .دوباره تقويت نمايندقدرت جھانی امپرياليسم امريکا را تضعيف شدۀ  می خواھند تا جايگاه سانبدين . حدۀ امريکامت

قدرت در اياالت متحدۀ امريکا . مسألۀ ديگريست، خواھند توانست واقعيت يابند بيانيه ھای مبالغه آميز ترمپ اين که

ً در آينده ھم به دست رئيس جمھور که فعال  ،آن کشور نبوده رؤسای جمھورمنحصر به طوری که در گذشته ھا ھمان 

 قدرت به حلقات رھبری کنندۀ انحصارات بين المللی اياالت متحدۀ امريکا، که آنھا به عکس آنترمپ است، نخواھد بود، 

اياالت متحدۀ  در شرايط کنونی جھان چند قطبی،. حيث يگانه حکمروای بين المللی امور مالی سرمايۀ ھستند ، تعلق دارد

حکمروائی نمايد به درجۀ اول اين توده ھا ھستند تا با سخنان و تا با امر و نھی طوری که می خواھد امريکا نمی تواند 

بال فاصله بعد از انتخابات در اياالت متحدۀ امريکا به ده ھا ھزار نفر، . گفته ھای وزين خود در صحبت شرکت کنند

ترمپ رئيس جمھور ما  "با شعار و در بعضی مناطق ايجاد راھبندانات سراسری، ًمخصوصا افراد جوان، با تظاھر

عدم اعتماد توده ھای ميليونی در سراسر جھان   ضديت عليه ترمپ به امريکا محدود نمانده، . به ميدان آمدند" نيست

  .نسبت به وی ابراز داشتندرا خويش 

 حرکت راست ارتجاع ،گرايش کلیاين . جھانی خواھد داشتحرکت راست دولت اياالت متحدۀ امريکا پی آمد سياسی 

ھمچنان رشد و پيشرفت اين حرکت برای راستی ھای افراطی و مرتجعان  .  نمايان می کندًتی را واضحاامپرياليس

و ناسيوناليست  در ديگر کشور ھای جھان انگيزه ونيرو می دھد، الکن ھم تضاد ھای طبقاتی محسوسی را تشديد 

  . باعث می گردد را  ھا مبارزات طبقۀ کارگر و خلق،هدادگسترش 

   قطبی کردن اجتماعی درمقياس جھانی  به طور واضح شديد تر می شودخالصه 

  

را " ھيلری کلنتن"بدون استثناء پژوھشگران و رسانه ھای گروھی جمعی با اطمينان پيروزی انتخاباتی : سؤال

  نين اشتباھی را مرتکب گردند؟چطور آنھا توانستند چ. پيشبينی می کردند

 به ھمان -وی شکست خورد.  ھيلری کلنتن يک شکست انتخاباتی پرسرو صدا را تجربه کرده است:تفن انگلش: جواب

تجربۀ " نظر به ش اين بود که فکر می کرد خواھد توانستاشتباھ و -سان تمام مؤسسات تحقيقاتی و رسانه ھا نيز

در حالی ھمين نکته . پيروزی دست يابدولتی و نزديکی بيش از حد با وال استريت به   با طبقۀ متوسط ادارات د"سياسی

وی تنھا کانديد دلخواه : ًچه وی صريحا اعالم داشت. ديد توده ھا بزرگترين نقاط ضعف وی به شمار می آمداز 

استقرار مچنان ھدف وی  ھ، رسانه ھای جمعی مربوط به طبقۀ متوسط است وحکمروايان امور مالی سرمايۀ بين المللی

اکثريت بيزار شدۀ مردم زيرا . موضوعاتی که باعث مصيبت انتخاباتی وی شد. می باشد سيستم سياسی مدنی و تحکيم

چيزی که . اياالت متحده امريکا نمی خواھند که اوضاع امريکا طوری که تا به حال بوده به ھمين منوال  ادامه پيدا کند

  .مناسبات اجتماعی بوده استباعث رشد نا رضايتی ھا در 

قدرتمندان " خارگلوی" خود را ،ھم با در نظرداشت ھمين نقطۀ ضعف، تبليغات اغواگرانه اش را عيار ساختهترمپ 

   .به مانند کرم الی چربو، خود را فربه ساخته استھستۀ قدرت مداران دردر حالی که وی به حيث ميلياردر . ناميد

 دادن  وعده ھای بی پايه و بی اساس و عبارات ميان تھی در زمينۀ  - ريبی اجتماعیعوام فيک سيستم دروغين ترمپ 

 و  امريکاۀحفظ و حمايت مشاغل، رشد زندگانی مرفه برای تمام مردم از طريق تقويت و تحکيم اقتصاد اياالت متحد

ز دروغ با زمينه سازی ھای ملی  ایسعی نمود تا ارتباط ھمه را به شکل مغشوش کننده و با سيلو .  را تکامل داد-  غيره
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 توده  ھا بار تکرار آنميليونو  کمونيست ھا، ضديت با احساسات و توسل به ضديت با زنان و کگرايانه از راه تحري

   . پشتيبانی آنھا را به خود جلب نمايدادهھا را تحت تأثير قرار د

 رای در اياالت متحدۀ امريکا خلقھا در مجموع بکه  بعد از اين،ی در المانئگزارشگران رسانه ھای خبری جمعی توده 

 جامعه غير  البته در اياالت متحدۀ امريکا  قطبی شدن.ً، جمعا مورد نکوھش قرار گرفته اند باز کردندیراستی ھا جا

در امری که . می توان مشاھده نمود دست چپی ھا را نيز قوت گيری ، در کنار رفتار و روش راستی ھاقابل انکار بوده

که در اوايل انتخابات مدت طوالنی را کانديدی " برنی سندر" با عالقه مندی مفرطی بدان پرداخته شده، سانه ھار

 به  گروھییدر رسانه ھااندک ری کلنتن با وجود امکانات مالی بسيار ناچيز و حضور  يل ھمساويانه دوشادوش

يسم بيان کرد و با موقفگيری خود در زمينه  به ًريحا تمايل و گرايش خود را به سوسيالص مبارزاتش ادامه داد و

  .، نمود آن می دانندخصوص جوانان را به ھيجان آورد

ی را که فھم وشعور سترس را بسيج کند و ھمچنين افرادی دھندگان دست راستی غير قابل دأ ترمپ نتوانست رًيقينا

به شمار می آيند " حزب" درصد،  قويترين ۴٠ه با گروه ھائی را که رأی دھنده نيستند و با آن ک. ی داشتندطبقاتی کمتر

 که اين ، در ميان آنھا افراد زيادی ھستندکهرا کسانی . بياورداز دادن رأی خودداری می ورزند، پای صندوق ھای رأی 

ون و نه نه طاع" شعار بودند که بایخواه و انقالبيآنھا نيروی ترقي.  مرتبه آگاھانه الترنتيو ھای نمايشی را انتخاب نکردند

ی دادن أ بودند که حق ری به اضافۀ آن مھاجران.از طرف جوانان داده می شد، به تظاھرات می پرداختندً که خاصتا" وبا

 ی که ثبت نام نکرده بودند، که آنھا تعلق به نيروی اعتراض کننده عليه ترمپ داشتند نه اينئرا نداشتند، نوجوانان و آنھا

 .که به عنوان حامی و طرفدار وی

به طور عموم . ی وی را انتخاب نکردندأ فيصد افراد دارای حق ر٣٠ترمپ رئيس جمھور می شود، با وجودی که حتا 

مضحک   تمام اين ھا شکل. عمل به خاطر نبردن ھيلری به ترمپ رأی دادندی دھندگان تکتيکیأتعداد زيادی از ر

از اين رو . نشان می دھدرا يدۀ عمومی تبديل شده است، دموکراسی مدنی و اين که بحران پارلمانتاريسم مدنی به يک پد

يک  آنھا جھت يافتن جوی  و  از ھمه اولتر رشد جست،در ميان توده ھا در مبارزۀ انتخاباتی اياالت متحدۀ امريکا

متحدۀ باالخره در انتخابات اياالت . الترناتيو اجتماعی را بيان می کرد، که  اين رشد ھم يک پيشرفت بين المللی است

 گسترش عوام فريبی تا بود، ی واضح  دست چپی ھا و الترناتيو ھای متجددحضور که وجود داشت، کمبودیامريکا 

  . را نموده بودند ھليری کلنتن که از افشاء می کردندھمان سانیترمپ را به 

  ادامه دارد

 

 
 


