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  سارا نيکو

  ٢٠١۶ نومبر ٢٠
  

   شوم فاشيسمۀانتخاب ترامپ ، نغم
رزات انتخاباتی اين مبا. ن به پايان رسيدامريکا با پيروزی دونالد ترامپ بر ھيلری کلينت ۀانتخابات اياالت متحدسرانجام 

 نزديک به دو سال طول کشيد که به لحاظ ً بود که تقريباامريکادو، يکی از طوالنی ترين مبارزات انتخاباتی در تاريخ 

ترين مبارزات " خبيثانه و کثيف" يکی از شخصی ترين و غير سياسی ترين و امريکامحتوا از سوی رسانه ھای جمعی 

در طول مدت انتخابات ، دستگاه ھای تبليغاتی ھر يک از دو کانديدا ، لحظه ای از . رفت اخير نام گۀانتخاباتی چند دھ

 دو ی دھندگان می بايست بين كانديدایأمريكا را در انتخابات اخير .تبليغات منفی عليه کانديدای حزب رقيب باز نماندند

دونالد ترامپ يكی را انتخاب می  -ن و كانديدای حزب جمھوری خواه  ھيلری كلينت-حزب اصلی ، حزب دمكرات 

  سياستمداری با تجربه و با سابقه در فعاليت ھای دولتی و ترامپ به عنوانۀن به مثابكلينتاين دو انتخاب بين . كردند

ی اش آمده بود ئميلياردر معروفی كه ھيچ گاه جايگاھی در دولت و نھاد ھای سياسی نداشت و با تکيه بر ثروت افسانه 

ميلياردری که خود از ناسالم ترين . کند ، بود" پاکسازی" را امريکاسياسی حاکم بر " سيستم ناسالم"ودش که به قول خ

، کسی که به كالھبرداری در پروژه ھای كالن امريکاست، سرمايه دار قمارخانه ھای معروف اسرمايه داران کشور 

ين بار اعالم رسمی ورشکستی کرده است ، برج سازی معروف شده و برای فرار از پرداخت قروض مالی خود ، چند

در سراسر دنيا ، صاحب دانشگاه خصوصی " ترامپ"ی ترامپ و زمين ھای گلف با مارک ئھتل ھای زنجيره مالک 

 سراسر ۀکه تجاوز به زنان يكی از برگ ھای پروندسرمايه داری .  گران و مدرک بی ارزش تحصيلیۀترامپ با شھري

ن و اقليت ھای مذھبی را حتی در مبارزات انتخاباتی اش اش با مھاجرنژاد پرستی و ضديتكيل می دھد و سياھش را تش

او به ھيچ وجه صالحيت رئيس جمھور " گفته بود ً رسماامريکاکسی که اوباما رئيس جمھور فعلی .  ھم کتمان نکرد

زودی جايگزين خود ه  بلکه بشده" رئيس جمھور منتخب"حال نه تنھا ".  شدن را نداردءشدن و سرشت فرمانده کل قوا

 .اوباما می شود و به عنوان چھل و پنجمين رئيس جمھوری اياالت متحده وارد کاخ سفيد خواھد شد

 واقعی و ھار بورژوازی را به نمايش ۀ کسی است که در جريان مبارزات انتخاباتی ، چھرامريکا ۀرئيس جمھور آيند

. برخوردھای نژاد پرستانه ، خارجی ستيزی ، زن ستيزی نشان دادگذاشت و اوج انحطاط تفكرات بورژوازی را با 

 حرمت ۀکسی که به وضوح نشان داد كه گنديدگی بورژوازی در عصری که در آن زندگی می کنيم تا چه حد پايمال کنند

 در آورد و به واقع در جريان تبليغات انتخاباتی، ترامپ دستكش ھای به اصطالح سفيد بورژوازی را. انسان ھا می باشد

 جھان ببينند كه چه ۀبه اين طريق وی امکان داد تا ھم.   آن را به نمايش گذاشتۀواقعيت دستان کثيف و به خون آلود
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کارگران و ستمديدگان برای رسيدن به قدرت و تداوم عمر امپرياليسم،  كسانی و با چه مصالحی و به قيمت نابودی

 كه با مبارزات توده ھای تحت ستم به دست آمده را مورد تعرض ئیردھا دستاوۀحاضر ھستند اين چنين گستاخانه ھم

  . قرار دھند

ن که در واقعيت ھر دو بخشی از سيستمی می باشند كه دو ت کلينتطنز تلخ اين انتخابات نه پيروزی ترامپ يا شکس

 بلکه به نمايش ؛ت حاکم شکل داده اند، ھسۀمريكا برای حفاظت از موجوديت نظام استثمارگراناحزب مطرح در 

دو حزبی که در دھه ھای اخير در سياست خارجی با سياست .  درآمدن اوج پوسيدگی و ارتجاع کليت نظام حاکم بود

فريقا و در سياست داخلی با تحميل سياست ھای او نابودی ميليون ھا انسان در خاورميانه و  ھای جنگ افروزانه

، حقنه " آزاد"رياکاری اين انتخابات  بزرگترين.  آن حمايت می كردند كارگر ازۀرياضت كشی و تشديد استثمار طبق

 رأی كارگران و توده ھای ستم ۀکردن اين دروغ بزرگ می باشد که ترامپ و دستگاه تبليغاتی اش انتخاب خود را نتيج

 در جمھوری اسالمی احمدی نژاد در انتخابات  كه بی شباھت به توجيه طرفدارانئیسناريو. مريكا قلمداد می كنداديده 

 جانشان توانسته به ثروتی بی پايان برسد، ۀ كارگری كه ترامپ با استثمار آنان و کشيدن شيرۀيعنی طبق.  نيست

 کاری در مواردی بی شمار حتی حقوق خود را ھم از ترامپ دريافت يتکارگرانی که در بدترين شرايط بدون ھيچ مز

ً در حالی که بر ھمه آشكار است كه اساسا! كاخ سفيد جلوه داده می شوندنکردند ، مقصر انتخاب اين ھيوالی جديد 

عنی کمپانی ھای توليد کننده يل انحصارات و کارتل ھای بزرگ سرمايه داری ومريكا تحت حمايت و کنتراانتخابات در 

نکی قرار دارد و سسات مالی و باؤ کاالھای مصرفی و انحصارات نفتی و  شركت ھای صنايع نظامی و مۀو توزيع کنند

حفظ و  كانديداھای دو حزب با ھمه اختالفاتی كه در ظاھر نشان می دھند اما در يك اصل مھم با ھم توافق دارند و آن ھم

 سرمايه است و اختالفات آن ھا بر سر چگونگی تداوم نظم سرمايه و چگونگی مكيدن خون مردم ۀ غارتگرانۀبسط سلط

براستی که کارل مارکس انديشمند بزرگ کارگران چه داھيانه ماھيت انتخابات در نظام . تحت ستم جھان می باشد

 كارگر و توده ۀی می گذارد تا طبقبورژوازی ھر چند سال يكبار انتخابات سرمايه داری را افشاء نمود ، وقتی که گفت

 ھمان چيزی است كه در ًاين دقيقا.  سيستم می خواھند استثمار شوندۀھای تحت ستم انتخاب كنند كه توسط كدام مھر

  . مريكا صورت گرفتاانتخابات اخير در 

شاھديم ، " باط جمعیارت" تلويزيونی و مطبوعات و ھمچنين آن چه در دنيای مجازی - خالف تبليغات کانال ھای راديو 

 دو کانديدای مورد بحث تا روز ًاوال.  نبود" غير مترقبه"انتخاب ترامپ آن قدر ھم که گفته می شود ، به قول معروف 

، شانه به شانه جلو می آمدند و در ثانی بحران ھای اقتصادی و " حمايت و پشتيبانی"آخر در آمارھا و سرشماری 

طور طبيعی باعث ه  کشور ھای سرمايه داری که بۀ ھمً دولت ھا در تقريباۀ بيرحمانۀسياست ھای رياضت کشان

 ۀ ھم ھمچون استراليا و کشور ھای اروپائی به ايده ھای افراط گرايانامريکاگسترش فقر و فالکت می شود ، در 

يری شيادانه ترامپ ھم با بھره گ.  ن ، ضد مذاھب غير مسيحيت دامن زده استانژادپرستی ، ضد خارجی ، ضد مھاجر

بود ، با ی دھندگان تازه و بی سابقه أاز اين نوع افکار و با ابراز بی محابای جمالت گستاخانه ای که برای خيلی از ر

 خارج کند توانست ی که ھر يک از آن ھا کافی بود تا ھر رقيب سياسی ديگری را از ميدانوجود داشتن خصائل شخصي

ط بحران اقتصادی که به تشديد ميليتاريسم نياز دارد و در شرايط تشديد سياست ھای در شراي. به رياست جمھوری برسد

انتخاب ترامپ در شرايط کنونی جوابی به  امپرياليست ھا در خاورميانه و ساير نقاط جھان ، بيشک ۀجنگ افروزان

آن ھا موجود حقيری  برای پاسخ به امريکا ۀ حاکمۀضرورت ھائی که بخشی از طبق.  چنين ضرورت ھائی می باشد

 پاسخی بود به ضرورت ٢٠٠٨چون ترامپ را به جلو صحنه رانده است ، ھمان طور که انتخاب اوباما در سال 

 در سطح جھانی مورد نفرت امريکادورانی که بعد از جنگ ھا و جنايات دولت بوش ، امپرياليسم . مشخص آن دوران
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بايد چھره ای را انتخاب می کرد تا توسط آن بتواند با فريبکاری ، توده آحاد مردم جھان قرار گرفته و به ھمين دليل ھم 

 با انتخاب يک امريکادر واقع در آن زمان انحصارات امپرياليستی .  وجھه بخردامريکاھای مردم را تحميق کند و برای 

  . نند خود در جھان را تا حدی در کوتاه مدت ترميم کۀسياھپوست ، کوشش کردند آبروی از دست رفت

و در چشم  امروز ھم در شرايطی كه تداوم بحران ھای موجود، حيات سرمايه داری را ھمچنان مورد تھديد قرار داده

انداز ھای تصوير شده توسط متخصصان نظام ھنوز راه حلی برای پايان و يا حتی تخفيف بحران وجود ندارد، سيستم 

 در صدی است که ھر روز به شکلی خشم ٩٩  عريان توده ھایسركوب  خود مجبور بهۀالمانحاكم برای تضمين بقای ظ

برای انجام چنين كاری يعنی .  حاکم را در خيابان ھا به نمايش می گذاردۀو نفرت خود عليه کل مناسبات استثمارگران

 تقديس که کمپين انتخاباتی خود را با نمايش و سرکوب انقالب و حفظ نظام  بايد عنصری را انتخاب و به قدرت رساند

  .ی ترين حقوق شھروندان آغاز نموده استئتوحش عريان و تعرض به پايه 

ن و ھم اوباما مردم را دعوت به آشتی ملی کردند و از ھم کلينترغم اين که بعد از انتخابات  واقعيت اين است که علی

 کسی که تا - سوی ترامپ  هدست ھمکاری ب" امريکامنافع  "ۀمردم خواستند تا به ترامپ فرصت دھند و حتی به بھان

 دراز کردند ، اما از روز اول برنده شدن -روز قبل ، از او به عنوان يک فرد بی کفايت و خطرناک نام می بردند 

 مثل نيويورک، کاليفرنيا، شيکاگو، واشنگتن، تگزاس ، دنور ، امريکاترامپ، خيابان ھای ايالت ھا و شھر ھای بزرگ 

جوانان آگاه و متعھد ضمن ريختن به خيابان ھا و مسدود .   اعتراضات خيابانی شدندۀحنفلوريدا و بسياری ديگر ، ص

 ھيچ وقت عالی نبوده و تو نمی توانی آن را عالی امريکاھی ترامپ ، "دادند  کردن شاھراه ھای بزرگ شعار می

د ما چه بايد بکنيم؟ بايد  مورد تعرض قرار می گيرنانوقتی کارگر"، " ترامپ رئيس جمھور من نخواھد بود"،  "کنی

  ".امريکانه به ترامپ، نه به ک ک ک، نه به نژاد پرستی در "، " بايستيم و بجنگيم

 ۀرغم تبليغات فريبکاران اين خشمی است که علی.  ی نيست که امروز آشکار شده باشدانرژياين پتانسيل اعتراضی ، 

 با فرستادن ترامپ به امريکا ۀ حاکمۀو حال بخشی از طبقدستگاه اوباما ، سال ھاست ھر روز به شکلی سر باز کرده 

 خارجی می خواھد با ۀھمان گونه که در جبھ.  داخلی تصفيه حساب کندۀ سياست می خواھد با آن در جبھۀجلو صحن

  ." باز گرداندامريکاعظمت را به " تجاوز و جنگ ۀادام
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