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 ِھای درون طبقۀ حاکمۀ امريکا ھا و واکنش ترامپ محصول تضادھا، کنش

 به بيرون در امريکا ترامپ از صندوق انتخاباتی ھای شخصيتی، باالخره نام بعد از چندين ماه کشاکش تبليغاتی و جدل

 امريکامردان  مداران و دولت ويژه مابين سياسته داران و ب داران، بانک انتخابی که باعث شگفتی و تعجب سرمايه. آمد

ن بود پائي، بسيار - ھم در دنيای سياست   و آن- در و استثمارگر رِست که انتظارات از انتخاب اين ميليا گفتنی. گرديده است

  . به جای اوباما، قدم به کاخ سفيد خواھد گذاشت- و بنابه سابقۀ سياسی - ن، و باورھا بر آن بود که ھيلری کلينت

دست نمايشات  ھا، اين نکات کليدی مطرح است، که آيا نام اين ھا و باوری و يا ناباوری خالصه جدا از حدس و گمان

ھا و  ًگذاشت؟ آيا نفسا تفاوتی مابين کانديداتوری دموکرات" آزاد"و " مردمی"توان، انتخابات  سياسی و گزيدمانی را می

ھا انسان دردمند  گو و يا بازگو کنندۀ منافع ميليون ُخواھان است؟ آيا نمايندگان وابسته به نظام امپرياليستی، سخن جمھوری

، مسير -ھم با ھر رنگ و بوئی   و آن-داران  يهِباشند؟ به دنباله و آيا تاکنون، از دل انتخابات سرما  میامريکادر کشور 

تری   و سالم تر ، رنگ و رونق تازهکش دگرگون شده و زحمتھا کارگر  چنين زندگی دردناک ميليون تخريبی جامعه و ھم

دنباله حفاظت از جان و سالمتی کودکان افزايش  خود گرفته است؟ و خالصه آيا روند ناامنی جامعه رو به کاھش و به به

  ...يافته است؟ و 

ِداری، در خالف اين نظر  ھای سرمايه  نگاه به ثمرۀ انتخابات نظامۀدنباله قبل از ھر چيز و بنابه وجود ھزاران سند، و ب
، نه تنھا دروغ است و در خدمت به رفع و "مردمی"ی تحت عنوان انتخابات سياسينيست که توضيح چنين نمايشات 

ھای اجتماعی،  ًکشان نبوده و نيست، بلکه و تماما، در جھت افزودن ناھنجاری متکارگران و زح رجوع ھزاران مشکل

اين انتخابات مردم نيست، . ، در گسترش بيکاری و در افزايش اقالم اوليۀ زندگی استءخانمانی بيش از اين فقرا در بی

ھم تحت   و آن- چين شده را،  م و دستِگان اصلی چنين سناريوئی، عناصر دو جناح وابسته به نظا به اين دليل، که گردانند

ھای سود ده، از  کنند، تا روند و گردش دم و دستگاه  خود میهبخوا  وارد کارزارھای انتخاباتی دل-گان مردمی  نام نمايند

ِاند تا از دل دو کانديداتوری  در حقيقت انتصابات است و در اين مابين، مردم موظف. مسير اصلی شان منحرف نشود
عنوان رئيس جمھور آتی خود  ، از ميان بد و بدتر، يکی را به-تر   و به عبارتی دقيق-  و معرفی شدۀ سرمايه، انتصابی

، باشند ئی برخوردار میداری از چنين مضمون و محتوا ھای سرمايه  و کنه انتخابات در نظام ھمۀ داستان. انتخاب نمايند

، چيزی جز گرم نمودن ھر -ھم با ھر دليل و برھانی   و آن-داران  ايهھای سياسی انتخاباتی سرم ُبنابراين، ورود به بازی

  .تر تنور انتصابات آنان نبوده و نيست چه بيش
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که تحت ھيچ شرايطی  يد اين واقعيت استؤ ھم، مامريکامرور به پروسۀ پيشا و پسا انتخاباتی تاکنونی رياست جمھوری 

ان، طرف مردم ياند و ھيچ دولت و يا عنصر وابسته به حکومت ُعی نبردهداران، نف مردم از کانديداتوری انتخابی سرمايه

ترين باوری به آرای مردمی و محترم شمردن به حقوق اوليۀ آنان ندارند و  داران، کم به اين سبب که سرمايه. اند نبوده

ھای   انحراف کشاندن مخالفتھا و به منظور تخليۀ انرژی تودهه تر، ب جائی نمايندگان تازهه ھمۀ ھدف و انگيزۀشان، جاب

مانند مابقی انتخابات جھان ه  و بامريکاانتخابات رياست جمھوری . مردان حاکم است چندين سالۀ آنان در مقابل دولت

باشد و بيھوده نيست که مردم ھيچ نفع و سودی، در انتخاب  خصات و منطقی برخوردار میشداری، از چنين م سرمايه

تر، پشت  به بيانی واضح. صر و يا آن عنصر متعلق به حاکميت امپرياليستی نداشته و ندارنداين و يا آن حزب، اين عن

داران و  ھای استثمارگر، بانک ن و ديگر عناصر وابسته به نظام و از جمله اوباما، ترامپ، کلنيتسر ھمۀ آنان

معنای پيروزی مردم  کی بر ديگری، بهھای تبليغاتی و دروغين، شکست ي و جنجال اند و خالف جار داران خوابيده سرمايه

طور قطع  انتخاب سرمايه است و به.  نيست- نبوده و - و قربانيان نظام امپرياليستی، بر حاکمان زورگو و سودجو 

، گويند ُنی، از زبان مردم سخن نمی؛ تحت ھيچ شرايط و زمارايط و زمانی به فکر مردم نيستندداران تحت ھيچ ش سرمايه

به " رييتغ"ِ، با شعار و با سياست دروغين -  اوباما - امريکاشده است که چگونه رئيس جمھور فعلی موش ندنباله فراه ب

ھای اجتماعی و رفع معضالت و مشکالت عديدۀ جامعه بوده  ميدان آمده است و قصد و مقصودش، گستردگی آزادی

چنين از تضمين  ھای موجود و ھم ی عدالتیاش، از رفع ب ُاست؟ از يادھا نرفته است که چگونه در کوران انتخاباتی

گفت؟ از يادھا نرفته است که يکی از  ُآموزش بھتر کودکان، از امنيت شھروندان و بھداشت برای ھمه و غيره سخن می

دفاع، در منطقۀ  ھا انسان بی ھای ارتجاعی، و بمب و بمباران بر سر ميليون ھای وی، خاموشی و قطع جنگ برنامه

  ...ه است؟ و خاورميانه بود

 جامعه و کودکان به ميدان آمده است، تا فضای و مشکل ھا معضل ، نابودی و رفع دهآری، اوباما با علم نمودن پرچم

ای بود،  در پرتو چنين سياست و شعارھای رياکارانه!! ھا انسان را، راست و ريز نمايد جامعه و زندگی ناگوار ميليون

داری را، از گزند   جامعۀ سرمايه وگان غلبه نمايد محرومان و صدمه ديدکه توانست بر بخش اعظمی از افکار 

 و خانمان براندازی را به ھای تازه دولت اوباما کودکان را از تحصيل باز داشت؛ جنگ. اعتراضات احتمالی باز دارد

 افزود؛ ھزاران تن را از ھای بھداشتی  و بر ھزينهء و سوريه و غيره تحميل نمود؛ بر ماليات فقرااچون ليبي ی ھمجوامع

راه  اش به کج ، از روند انتخابیامريکاُھای نظامی را باال برد، تا مبادا چرخۀ سياست  کار بيکار ساخت و رقم بودجه

ن شدۀ ييھای تع در حقيقت اوباما، کار و وظيفۀ ناتمام بوش را پی گرفت و بی ترديد ترامپ ھم، دنبالۀ سياست. رود

ھای ظاھری  رغم تفاوت  و علی- چرا که ھمۀ آنان .  عرصۀ داخلی و جھانی را تعقيب خواھد نمود درامريکاامپرياليسم 

 هطلبانه علي ھای استثمارگرانه و جنگ شان، پيگيری سياست ، سوار بر قطار و واگن واحدند و وظيفه و ھدف- و چند 

ه بنابر اين، جاب. باشد منابع طبيعی منطقۀ خاورميانه و ديگر مناطق میچنين غارت  ھا انسان دردمند و ھم ميليون

تر،   ، فقط و فقط، به پای مجالی تازه ، را بايست و می بايد امريکات حاکمۀ يأِھای چھار و يا ھشت سالۀ درون ھ جائی

 سيستم و مناسبات کشان نسبت به چنين تخطئۀ خشم و نفرت چندين سالۀ کارگران و زحمت فرصت سوزی بيشتر و ھم

  .  نوشتامريکاگنديدۀ 

ِھمان دليل که، اوباما از آن جامعه و  ُھا نيست، به ھا ترديدی در آن نيست که ترامپ متعلق به پائينی مازاد بر ھمۀ اين
ھای ترامپ، در خدمت به سازندگی جامعه و در خدمت به  چنين ترديدی در آن نيست که سياست مردم نبوده است؛ ھم

ھمان دليل که، اوباما تمام قد در جھت تضمين و تأمين منافع   نيست، بهامريکاکش  ھا کارگر و زحمت ی ميليونگ زنده

که چگونه  ِھا، اين پرسش اساسی مطرح است براستی و فارغ از ھمۀ اين. داران گام بر داشته است داران و بانک سرمايه
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چون ترامپ، انتظار و توقعی برای رفع و رجوع ھزاران  دی ھمھا و از جانيان بشريت و از افرارتوان از ميليارد می

توان از چنين عنصر استثمارگر و ضد   و ديگر جوامع تخريب شده را داشت؟ چگونه میۀ امريکا عديدۀ جامعمشکل

بند باشد؟ عنصری که  ھا را محترم شمرد و به سياست کار در ازای مزد، پای ی انسانئ بشريت خواست، تا حقوق پايه

اش، با استثمار، با چپاول اموال عمومی و با تعرض به معشيت کارگران و زحمت کشان، عجين  تمامی اوقات زندگی

  شده است؟  

ِترامپ نه حاصل . اند ، که با رنگ و جنس مردم متفاوتاند ِکه چنين عناصری، از رنگ و از جنس ديگری خالصه اين
 برخاسته است و بدون کمترين امريکاھای درون طبقۀ حاکمه  ، واکنشھا نطر و آراء مردمی، بلکه از دل تضادھا، کنش

حقوقی ھر  ئی ست؛ مدافع بیامريکاداران  داران و ديگر سرمايه چون و چرای بانک شک و شبھه ای، حامی و مدافع بی

ا انسانيت و ئی در عرصۀ جھانی ست؛ در تخالف بامريکاداران  تر مردم، و افزودن بر قدرت بالمنازع سرمايه چه بيش

تر  ِچنين موافق سر سخت بر افروختن ھر چه بيش ھا پناھنده، مھاجر، و ھم محترم شمردن به حقوق بديھی ميليون

ِاين عنصر سرمايه، پيشاپيش وظايف . ھم به بھانۀ مبارزه با داعش و غيره است سوز و آن ھای ارتجاعی و خانمان جنگ
، در صدد بيرون راندن -يکمی  و  و آنھم در قرن بيست-ه است و پيشاپيش طلبانۀ خود را رديف نمود ضد انسانی و جنگ

 را امريکا"با شعار . ست ن و پناھندگان و کشيدن ديوارھای سيمانی چند کيلومتری، بر روی محرومان مکزيکیامھاجر

ئيان را به ريکااماز دست رفتۀ " حيثيت"قول خويش، ه به ميدان آمده است؛ تا ب" به روزھای عظمت آن بازگردانيم

ھای   نظام ھا انسان قربانی دری ميليونه تر و در ب خانمانی ھر چه بيش ّ مولد بیشعاری که در حقيقت!! جامعه باز گرداند

داران  بر مبنای چنين نگاه و افکاری، نوع و جنس ترامپ، از ھمان نوع و جنس اوباما و ديگر سرمايه. ست امپرياليستی

ھای  تر سرمايه، در جيب اند و ھمۀ آنان، در فکر انباشتن ھر چه بيش حامل انديشۀ کثيفست، ھمۀ آنان  ئیامريکا

خواھان و  ای، مابين جمھوری گی دو گانه و يا چند گانه با اين اوصاف، تفاوت، ويژ. اند داران داران و بانک کارخانه

چرا که دو حزب . کشان نيست  و زحمت، پيرامون ادارۀ حکومتی و استثمار کارگران- اوباما و ترامپ - ھا  دمکرات

ھای آتی، توافق و نظر واحدی دارند و يکی بدون ديگری،  ن سياستيي، بر سر تعامريکا - و عناصر حکومتی - حاکم 

  . ھای امپرياليستی نيست ھای جنگی و تضمين سرمايه ُبرد سياست قادر به پيش

کشان،  داری و تعرض به معيشت کارگران و زحمت ُبه ديگر سخن، ترامپ در عرصۀ تضمين منافع طبقۀ سرمايه

ديده سيطره  ھا انسان رنج ِھاست که صدھا عنصر امثال وی، بر جان و مال ميليون دھه. فرد و تازه نيسته منحصر ب

، خالف ھياھوھای تبليغاتی، جنس ترامپ، از ھمان جنس اوباما و ديگر کنند گی را به کام آنان تلخ می اند و زند انداخته

تری، روند رو به انحطاط  داران با شتاب ھر چه بيش ھاست که سرمايه چنين دھه ھم. ست داری ھبران جھان سرمايهر

، از حقيقتدر . شان نيست امان اند و کسی مخل تعرضات بی گی مردم را آغاز نموده جامعه و از ھم پاشاندن بنياد زند

طلبانۀ  سو دادن مبارزات حق و تری به سمت اند و توجه کم  ماندهشان باز ھای کمونيستی، از وظايف اصلی زمانی که جنبش

اند و  تری گرفته دوستانه، نفس تازه ھم با القاب انسان ھای راست و آن اند، جناح ديده نموده ھای ستم کارگران و ديگر توده

داری  ھبران جھان سرمايهترامپ و ديگر ر. اند سانینترين حقوق ا تر به بديھی در صدد قدرقدرتی و تعرض ھر چه بيش

 اقتصادی -دليل ھم نيست، که بر سنگينی و بر پيآمدھای سياسی  اند و بی از چنين وضعيت و موقعيتی سر در آورده

، گرددساز بر می  ھای دگرگونه  عملی ايده- دليل اوضاع نابسامان کنونی، به عدم حضور سياسی . اند جامعه افزوده

ھای امپرياليستی، با حضور چپ  ر روند انتصابات نظامييُبر فضای پر تنش و ملتھب و تغطور قطع، يگانه راه در برا به

ھای رقيب  ھای جناح تازی جلوه دادن و يکه" مقبول"، "سربلندی"ًمضافا علت . ُمند گره خورده است سازمانيافه و قدرت

ُ سازمان کمونيستی در درون جامعۀ پر بايد، در فقدان نيرو و  بايست و میدولتی در ميان افکار عمومی جھان را ھم 
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ِگان به سرمايه در اثر چنين خالء عظيم درون جامعه، و با طرح شعارھای کرکننده، أسفانه وابستمت. تالطم توضيح داد ِ
 با وعده و وعيدھای  وشوندھای امپرياليستی، سوار  گان نظام  از قربانيان و استثمار شوندئیھا اند بر افکار بخش توانسته

 ۀھا و احزاب رنگارنگ سرمايه، از زمر پيداست که جناح. گيری بکشانند ھای رای را به پای صندوق روغين، آناند

، پيداست که، جامعۀ  اوضاع در ھم ريختۀ کنونی نيستندھم در مقابل کشان، و آن آلترناتيوھای واقعی کارگران و زحمت

ِھای امپرياليستی دارد؛ پاسخی که از دل  غير از سياست ُاسخی بهداری، پ انسانی و برابری طلب، در برابر جامعۀ سرمايه ُ

ِاش، رعايت حقوق اوليۀ انسانی، تضمين زندگی بھتر برای  کشان برخاسته است و ھدف و انگيزه کارگران و زحمت
و جامعه ُچنين پاسخ به نيازھای تحصيلی و بھداشتی کودکان   و ھم کشان، محترم شمردن آرای مردمی کارگران و زحمت

 و  داری حاکم بر جھان ر مناسبات سرمايهيين چنين برنامه و آرمانی، قادر به تغن عملی و حامالاتنھا و تنھا مدافع. است

  .اند چون ترامپ از اريکۀ قدرت چنين قادر به پس زدن جانيانی ھم ھم

  ٢٠١۶مبر  نو٢٠

  ]عقرب[١٣٩۵ آبان ٣٠

 

  


