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   حزب کمونيست استرالياۀبياني

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ نومبر ٢٣

  

  طبقاتی و استرالياۀترامپيسم، مبارز
به مردم مترقی جھان است، که زمان  فراخوانی امريکائيس جمھور انتخاب دونالد ترامپ ميلياردر ارتجاعی به عنوان ر

منحرف کردن و تجزيه و تحليل ھا شروع شده است، اما روشن است که پی آمد . سازماندھی و ضدحمله فرا رسيده است

حساس می ا) و جاھای ديگر، از جمله استراليا (امريکامردم در . انتخابات نتيجه مشکالت طبقاتی ست، نه سياست ھويت

 که که مديريت سيستم دو حزبی را به نمايندگی از طبقه حاکم دارند، و در اثر بحران ئیکنند که توسط نھاد سياسی و آنھا

علت فقدان يک چپ ه متأسفانه، ب. شدت صدمه ديده و محروم شده انده ب) گلوباليزاسيون(سرمايه داری و جھانی سازی 

  .ر شرايط اسفناک خود به دنبال احزاب و افراد ارتجاعی می رونديياب و تغ منسجم، مردم برای جوۀمتحد با برنام

  .دارد)  م–و مردم جھان (ئی ھا  برای استراليایپيروزی ترامپ درس ھای زياد و آموزنده ا

ه  داشتی گيج کننده اۀکمپين پوپوليستی ترامپ نتيج. اشتباه خواھد بود چنانچه مفھوم انتخاب ترامپ را دست کم بگيريم

با . لگد زد) کورپورات ھا(ويژه، که به اجماع رضايت سرمقاالت  بسياری از رسانه ھای شرکت ھای بزرگ ه ب. است

ن و دونالد ترامپ ھر دو  ھيلری کلينت.  آن بيش از حد تأکيد کردۀاين حال، اشتباه خواھد بود که بر ميزان اھميت ارائه شد

 ۀاختالف آنھا دربار. گوناگون سرمايه داری و امپرياليسم پافشاری می کردند بودند که برای دستور کار ھای ئیکانديداھا

  .  چگونگی قوی تر ساختن ھردو آن نھادھا بودۀنحو

ن در کل، مقدار کمی بيشتر از رأی ھيلری کلينت. حمايت نمی کند» چشمگيرپيروزی «حتی، نتايج نتيجه گيری از 

 جمھوری خواه، ميت رامنی ۀ، نامزد شکست خورد٢٠١٢در سال . امپ را کسب کرد تا دونالد ترامريکائیشھروندان 

سيستم کالج (سيستم کالج الکتروال. دريافت کرد) ٢٠١۶مبر  نو٨( گذشته ۀرأی بيشتری از ترامپ در انتخابات ھفت

)  دمکراتحزب( ملی دمکرات ھاۀھمچنين دخالت کميت.  کانديداھا مطيع آنند، نقش خود را بازی کردۀ، که ھم)انتخاباتی

 و اطمينان حاصل نمود که کانديدای رفرميست دمکرات، برنی ساندرز، ھرگز شانسی برای  که ھمين کار را کرد

گمانه زنی ھای زيادی وجود دارد که ترامپ توسط سناتور فعال کھنه کار از ورمونت مغلوب . انتخاب شدن نداشته باشد

  .می شد

 باشد، که تا سه شنبه گذشته او را به حساب نمی ئیردکننده از رسانه ھادر حالی که پيروزی ترامپ ممکن ست کمتر خ

دست می رسد، اما ه گزارشاتی از حمالت نژادپرستانه ب. آوردند، اما او مشوق اغلب عناصر ارتجاعی در جامعه ست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ه ھای ضدمردمی روزھای اخير شاھد اعتصابات گسترده ای عليه انتخاب ترامپ و انواع ديدگا. مردم ھم پاسخ می دھند

اين می تواند سرآغاز آن چيزی باشد که بايد به يک جنبش مردمی . ابراز شده در طول کمپين انتخاباتی او بوده است

 جنبش کارگران و ديگر مردم استثمار شده عليه حمالت پايداری که حقوق و نيازھای اساسی آنھا را ھدف –تبديل بشود 

  .گرفته است

يکرد دمدمی مزاج، غيرعادی، و متناقض ترامپ نسبت به سياست ھای داخلی و خارجی  روۀچيزھای زيادی دربار

خاطر بسپاريم که در سياست بسياری از وعده و وعيدھای انتخاباتی برای کسب آرای مردم ه ما بايد ب. گفته شده است

 حاکم ۀيت امور طبق مديرۀ و ھمتايان او در سراسر جھان، رياست کميتامريکارئيس جمھور . و تو خالی ھستند

ھر کسی که بخواھد آن وضعيت را عوض کند، به سرعت خودش را رئيس جمھور . سرمايه داری را به عھده دارند

  .می بيند) برکنارشده(سابق 

ی می کند، ديوارعظيمی در امتداد مرز با مکزيک می سازد ئزمان نشان می دھد که آيا ترامپ داعش را بمباران ھسته 

 ۀست که ترامپ در حال حاضر نشان داده که در واقع ترتيبات بيم اقابل ذکر. تجاری با چين خواھد پرداختو به جنگ 

  . به عنوان فاجعه تمسخر می کرد، حفظ خواھد کردًرا که قبال» اوباماکر« درمانی

 خارجی او عصبانيت ناشی از اظھارات سياست.  ھا درس ھای زيادی داردئیصعود ترامپ به قدرت برای استراليا

 به اشتباه حس می کردند، ً ھا که قبالئیبسياری از استراليا.  ھستيمامريکاتأکيد می کند که چگونه ما مطيع ديکته ھای 

بی . ال می برندؤ تحت رھبری باثبات و خيرخواه بوده، اکنون آن مفروضات را زير سامريکااستقرار و فعاليت ارتش 

درخواست ھا برای . ال رفته استؤ ما و فراتر از آن زير سۀ در منطقامريکاوز  تجاۀتوجھی، خطر بسيار زياد و ھزين

  .  ما قوی تر خواھد شدۀيک مسير مستقل در روابط با کشورھای منطق

، استراليا و امريکاانتخاب ترامپ چيزھای زيادی درباره احساس محروميت کردن و به حساب نياوردن مردم در 

فروخت تا ) استابليشمنت(ترامپ، خودش را با التماس به عنوان حريفی برای نھاد . کشورھای قابل مقايسه می گويد

نخست وزير سابق استراليا تونی ابوت اظھار نظر . تعداد رأی دھندگان کم و سرخوردگی باال بود. بتواند انتخاب شود

  .کرد که اکنون سرخوردگی با سيستم سياسی در استراليا باال ست

 خود با راديوی ملی اشاره کرد، دو  درصد از رأی دھندگان مشمول در انتخابات فدرال ۀ مصاحبھمان گونه که او در

بيست و . طور غير رسمی رأی دادنده پنج درصد ب. خود  ندادنده زحمت رأی دادن را ب)  م-  ٢٠١۶، جوالی ٢(اخير

سرمايه داری رأی )  م-  ليبرال –ل حزب کارگر و ائتالف ناسيونا(پنح درصد برای احزاب ديگر غير از دو حزب سنتی 

  .دادند

 يا حزبی وجود دارد که خودش را در سياست ھای استراليا اتونی ابوت گفت که خطر يک شخصيت پويوليست راستگر

 پوپوليست راستگرای ۀاو اين حقيقت را ناديده می گيرد که بسياری از گرايش ھای ادا شد. نھادينه و سازماندھی کند

 در حال – کارگرۀجنسی، تنفر شديد نسبت به ھمجنسگرايان، اسالم ھراسی، ضد مھاجران و ضد طبق تبعيض –ترامپ 

پولين ھانسون رھبر حزب يک ملت و ديگر گروه ھای . موجود است)  ليبرال–ناسيونال (حاضر در احزاب ائتالف 

  .راستگرای پوپوليست ھنوز پايگاه رأی دھندگان بزرگی ندارند

 که ترامپ و حزب يک ملت پولين ھانسون می گويند باعث تشويق افراط گرايان خطرناک ئی آنھاپيام ھای سمی مانند

ھمانطوری که در باال گفته شد، . اين برای جامعه خطرناک ست. می شود و بر روی عقايد متعصب آنھا تأثی می گذارد

 ۀاين کشور متحد نيستند و يک برناماين نيروھای ارتجاعی به اين دليل قوی تر می شوند، که نيروھای چپ و مترقی 

 تاريخی، آن گونه که ۀانتخاب ترامپ ممکن ست مانند يک حادث. جايگزين و منطقی مرتبط برای مردم استراليا ندارند
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مردم به دنبال . ر و تحوالت استخراج کنيمييبرخی صاحبنظران ادعا می کنند، نباشد، اما ما بايد نکات مثبت را از تغ

  . و مشارکت دادن آنھا باشيمئی خوشامدگوۀما بايد آماد.  آن ھستندۀسی و مشارکت در نتيججھت گيری سيا

 کارگر، نيروھای چپ و مترقی برای نوع جديدی ۀحزب کمونيست استراليا خواھان تشکيل  ائتالفی گسترده تر از طبق

  .از دولت است که به نفع مردم  کار کند

  

  :برگردانده شده از
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