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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۶ نومبر ٢۴

  ترامپۀانتخابات امريکا و پديد
  

دادند که داد، اجازه نمی میتغييری دادن چيزی را أآنجا که آزادی نيست اگر ر. "ئی گفته بودامريکا ۀمارک تواين نويسند

ت حاکمه به دست أِ مورد نظر ھيۀ شدتعيينھست اگر نتايج از قبل " آزادی"کنيم در آنجا که و ما اضافه می." ی بدھيدأر

 مراجعه به آراء عمومی وجود داشته باشد، آنوقت طبقات حاکمه از ۀگران در نتيجنيايد و خطر سرنگونی نظام سلطه

. شناسد خويش استفاده خواھند کرد و نتايج انتخابات دموکراتيک را به رسميت نمیۀ سلطۀ برای ادامھای قھرآميزشيوه

گر را ماميت نظام سلطهکشان، احترام و به رسميت شناختن نظر اکثريت تا آن حدی اعتبار دارد که منافع تاز نظر بھره

کشورھای ستمگر، سرنوشت موجوديت قطعی  حاکمه در ۀخوشباوری است اگر تصور کنيم طبق. ندازدبه خطر ني

ھای متفاوت در حضور چھره. کندرا تقديم ملت می خويش را در طبق اخالص يک انتخابات دموکراتيک قرارداده و آن

- مبارزات انتخاباتی بيان آزادی انتخابات نيست، زيرا اين نامزدھا ھمه در مجموع خود، از تحکيم نظام حاکم دفاع می

 . امريکاچه در ايران و چه در . م در مورد ھمه انتخابات جھان صادق استاين حک. کنند

ثير عميق دارد، محصول أ که در سرنوشت جھان تامريکالوحانه است اگر تصور کنيم سرنوشت انتخابات  سادهًحقيقتا

ن توھمات ناشی از اي. شود میتعيينی و يا دعواھای شخصی ئ به طور تصادفی و يا سليقهًرويدادھای اتفاقی و صرفا

باره نبود، وی به منازعه در داخل حزب  يکه صعود ترامپ ب.  طبقاتی استۀعدم درک کافی از سياست و مبارز

- داران کالن حمايت میای سرمايهجمھوريخواھان دست زد و تمام رقبای خويش را که از جانب صنايع تسليحاتی و پاره

ر نمود و نشان داد تنھا اين فرد است که با روشھای اتخاذی خويش قدرت بسيج شدند با تکيه به قدرت بانکھا از ميدان بد

لوحانه است اگر بر اين باور باشيم که ساير نامزدھای رياست اين تصور ساده. و جلب و فريب افکار عمومی را دارد

 که ربطی به نظام  در جيب بغل دارندامريکا ۀ شخصی و مختص خود را برای آيندۀ ھر کدام برنامامريکاجمھوری 

  . نشيندِموجود نداشته و سرنوشت جھان وابسته به اين است که تمايالت شخصی چه فردی به کرسی می

را در قالب نظام دو حزبی جا انداخته است، از قبل   از طريق مکانيسمی که ايجاد کرده و آنامريکاداری نظام سرمايه

 و چه تعيينای کدام شخص برای کسب مقام رياست جمھوری در شرايط ويژهً کند کدام جھت سياسی و يا احيانا میتعيين

ھای ممکن است تضاد کارتلھا، تراستھا، کنسرنھا و انحصارات ملی موجود و مجتمع. ای بايد متحقق گرددبرنامه

 خود را در  در ميان خودشان چنان حاد باشد که زورآزمائیامريکاتسليحاتی و مالی و به سخن ديگر انحصارات درون 

ولی حتی در اين حالت نيز که انتخابات حسابشده، ھدايت شده . فرستند به سرانجام برسانندقالب دو نامزد که به ميدان می
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ی رخ نخواھد داد و در بھترين حالت ھمانطور که در باال تغيير امريکاامپرياليسم  ِو عوامفريبانه است، در اساس ماھيت

متفاوت در مبارزات انتخاباتی، ھمه در مجموع خود در دفاع از تحکيم نظام سرچشمه ھای حضور چھره: اشاره رفت

 را که فاجعه به بار آوردند با سياستھای چنئی- جرج بوش ۀطلبانه و قلدرمنشانشود سياستھای توسعهمی. گيرندمی

 شکل تحقق سياستھای تغيير صلح نوبل جايگزين کرد، ولی اين جايگزينی تنھا در ۀ جايزۀ برنداوباما ۀعوامفريبان

طلب و متجاوز طلب، غارتگر، جنگ توسعهامريکاامپرياليسم .  ماھيت خود اين سياستھاتغييرامپرياليستی است و نه در 

اين . اين واقعيات بايد مبنای انجام ھرگونه تحليل علمی قرار گيرد. شودی داده نمیتغييرماند و در ماھيت آن باقی می

 ٨ مذاکرات سران ۀتجرب. زندکالن در درون خود به اتخاذ تصميم دست میدارانکه در جنگ سرمايهاستريت است وال

" اسکار الفونتن"اش  و وزير دارائیالماندر " گرھارد شرودر"شان در زمان حکومت کشور با شرکت وزرای دارائی

اسکار الفونتن .  شده بود، آموزنده است مالیۀ ايجاد محدويت برای سرمايۀکه منجر به اتخاذ ساختار نوينی در عرص

کالن در بورسھا ھای سران کشورھا بر سر اين محدويتھا و تقويت قوانين نظارتی نسبت به سرمايهۀاعتراف نمود که ھم

استريت با ً مشترک، بعدا به علت مخالفت والجلسۀ بعد از موافقت نخست خويش در امريکاولی دولت . به توافق رسيدند

  .کند میتعيين را ستراتيژيکاستريت است که سياستھای اين وال. فقات جھانی از انجام آن سرباز زداين توا

ھای تجاوزکارانه و نظامی خويش را از طريق دھد که وی برنامهنگاھی به دوران رياست جمھوری اوباما نشان می

 ۀی در تمام کودتاھای ممالک مستقل و آزاد شدو. فريقا و آسيا به پيش برده استا ناتو در اروپا، ۀپيمان تجاوزکاران

وی به تحريم و گرسنگی دادن به مردم ممالکی که با وی ھمراه نيستند و نوکری . ی جنوبی دست داشته استامريکا

 ھستند، نظير امريکا ممالک ضد بشر و استبدادی که مدافع منافع ۀوی از ھم. پذيرند، ادامه داده است را نمیامريکا

وی مدافع . دفاع کرده است... ھای تروريستی داعش و النصر و عربی و عربستان سعودی، گروهۀتحدامارات م

وی سياستھای .  مردم فلسطين است و اسرائيل را تا دندان مسلح کرده استۀ عادالنۀصھيونيستھا در مقابل مبارز

وی ملھم از دکترين جرج بوش . ده است را در سراسر جھان با زور و فشار به پيش برامريکانئوليبرالی امپرياليسم 

 را در امريکابارھا گفته است که اجازه نخواھد داد کشوری به قدری از نظر اقتصادی و نظامی قدرتمند شود که منافع 

  . بايد اين ممالک و تالشھای آنھا را در نطفه خفه کندامريکا. آتيه به خطر اندازد

 بايد امريکاوی نيز بارھا اعالم کرده است که .  نخواھد کردتغيير ترامپ نيز اين سياستھای امپرياليستی با روی کارآمدن

بر سر راھھای نيل به اين ھدف .  بايد ھم از نظر سياسی، اقتصادی و نظامی به دست آوردًاين رتبه را طبيعتا. اول باشد

در شرايط کنونی راه نيل به اين ترامپ . ماندتوان راھکارھای متفاوت داشت، ولی ھدف اصلی به قوت خود باقی میمی

 و جھان امريکااھداف را از طريق گسترش نيروی نظامی و تجاوز به کشورھا انتخاب نکرده است، زيرا اين امر برای 

 را از درون تقويت کند و قدرت وی امريکاخواھد وی می.  باشدامريکاتواند راھگشای منافع فاجعه به بار آورده و نمی

  .ايدرا از درون بيفز

، به فروپاشی جامعه، به دشمنی خلقھا و دولتھای امريکاھای نئوکانھا فقط به تشديد تضاد طبقاتی در درون  بلندپروازی

 امريکا امپرياليسم ۀسياستھای تجاوزکاران.  منجر شده که فرجام آن ھنوز معلوم نيستامريکاجھان نسبت به امپرياليسم 

پارچه کردن بازراھای ملی و  دن سرمايه و زدودن مرزھای ملی و يکبازتاب ھمان سياست اقتصادی جھانی کر

- کالن درھم میگذاريھای انحصاراتھا را برای سرمايه زمينامريکاارتش . شکست مقاومت مردمان اين کشورھا بود

 ۀجامع به بن بست رسيده است و بازتاب وحشتناکی برای خود امريکامحابای اين سياست افسارگسيخته و بی. کوبيد

به نئوليبراليسم دھنه زد و قدرت نظامی را متناسب با نيازھای جديد .  داشته و اين است که بايد در آن تعديل دادامريکا
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 است که فعاليتھای ترامپ و منافع اليگارشی مالی را در اين کشور در شرايط جديد بايد بستردر اين . اقتصادی شکل داد

  . ديد

، امريکااس بعد از انتخاب شدنش به رياست جمھوری  بی سی"  دقيقه۶٠ "ۀدر برنام امريکا" منتخب"رئيس جمھور

ما : " سياست نظامی خارجی و جنگھای نئوکانھا به صورت روشنی بيان نمود و افزودۀنظريات خويش را در عرص

 را بازسازی کنيم و کافی توانستيم با آن دو بار کشورمان ايم؛ رقمی که ما می  تريليون در خاورميانه ھزينه کرده۶حدود 

ھای ما فرسوده شده  ھای ما نگاھی بيندازيد تا ببينيد که چقدر اين زيرساخت ھا و فرودگاه ھا، تونل ھا، پل است که به جاده

ھای طوالنی از سوی دولتمردان به آنھا  ی مردم تنھا در رد وقايعی بوده است که طی مدتأِاست و من به جد معتقدم که ر

 ."استتحميل شده 

داری انحصاری سرمايه. گرددرو میه  روبامريکاکند با خطر مھمی در  حاکمه درک میۀواقعيتھا اين است که طبق

-اين خطر ناشی از عواقب سياستھای جھانی کردن سرمايه. توجه به اين خطر به کار خود ادامه دھدتواند بی نمیامريکا

اين سياست نه تنھا در جھان عواقب وخيمی به جای گذارده و دريائی . داری و تحقق سياستھا نئوليبرالی اقتصادی است

بند و بار و ھرج و مرج طلبانه که در پی سود  نيز در اثر اين سياست بیامريکااز فقر و بدبختی آفريده، بلکه در درون 

 شده امريکاری دا خود سرمايهۀانحصاری و غارت جھان است، تضاد طبقاتی را چنان تشديد کرده که موجب واھم

 کارگر سفيدان و سياھان، زمينه را برای تبليغات چپ و ۀئی بيکار و به ويژه در ميان طبقامريکاميليونھا . است

 امريکا ثروتھائی که از جانب بخش اقليتی در ۀرويه و ناعادالنسوسياليستی فراھم کرده و اين وضعيت با تقسيم بی

ی ھستند پنھان ئھای افسانهر افزايش اين سرمايه امر از ديد مردم که ناظشود، رو به افزايش است و اينتصاحب می

 سال پيش است و برای کسانی که تحصيالت محدودی دارند، ٤٢وقت کمتر از  متوسط درآمد شاغالن مرد تمام. ماندنمی

با حساب تورم، درواقع، . شود تر از قبل می وقت با دستمزد مناسب و معقول ھر روز سخت پيداکردن شغلی تمام

امروز در .  سال پيش بوده است٦٠ ھمان چيزی است که ًترين سطح توزيع درآمد، تقريبا نئيدستمزدھای واقعی در پا

   .برندسر میه  ميليون نفر زير خط فقر ب۴٠ بيش از امريکا

 اعم از ،دول تا کنونی در حال انفجار است و ميليونھا نفر در اين کشور قربانی سياستھای نئوليبرالی امريکا ۀجامع

تفاوت بماند و اين خطر را با تواند نسبت به اين وضعيت بی نمیامريکاداری سرمايه. اندجمھوريخواه و يا دموکرات شده

  .خوشخيالی ناديده بگيرد

ست،  اامريکا ۀ حاکمۀکه خودش از طبق رغم اين شود، علی برنده میامريکاکه شخصيتی مانند ترامپ در انتخابات  اين

کند و برای التيام گذارد و دردھا و آالم مردم را بيان میدر اين واقعيات پنھان است که وی بر زخمھای جامعه دست می

اين سخنان برای تجديد نظر در سياستھای . پيچد تا تماميت نظام به خطر نيفتدھای مسکن میھای آنھا نسخهنارضايتی

  .  الزم است، و تقويت قدرت آن باشدمريکاااقتصادی نئوليبرالی که در خدمت منافع 

 در پی بھبود شرايط زندگی مردم نيست در پی کسب سود حداکثر است و به امريکاداری نئوليبرالی انحصاری سرمايه

کند جھان را به يک بازار واحد بدل اين جھت مرزھای دولتھا را شکسته، حقوق ملل را به زير پا گذارده و تالش می

. گردد نيز قربانی اين رقابت میامريکا کارگر ۀشود و طبق نيز گشوده میامريکا مسابقه است که مرزھای در اين. کند

قراردادھای مناطق آزاد تجاری . را در دستور کار خويش قرار داده است  نسبی آنتغييرترامپ اين واقعيت را ديده و 

داران رقيب گذارد بلکه دست ساير سرمايهمالک باز نمیئی را در رقابت و غارت ساير مامريکاداران فقط دست سرمايه

 به جاپان و المان در رقابت با امريکادھد که صنايع اتومبيل سازی تجربه نشان می. گذاردرا نيز در اين رقابت باز می

 تنھا با ءمبارزه با اين رقبا. اندشدت صدمه خورده و شھرھای بزرگ صنعتی اتومبيل سازی به شھرھای ارواح بدل شده
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کند، بايد کفايت نمی... ی نظير فولکس واگن و آيودی، مرسدس بنز والمانپرونده سازی برای شرکتھای اتومبيل سازی 

. خوردنيز به چشم می... ھای صنايع نساجی، الکترونيک، مواد غذائی واين وضعيت در عرصه. تری نمودفکر اساسی

ئی برای استثمار بيشتر و امريکاھای اند و سرمايه به دست آوردهامريکا ھا در اين رقابت بازارھای خود را درچينی

-زند و در حالی که سرمايه دامن میامريکاھا به بيکاری در اين فرار سرمايه. کنندفرار مالياتی به بازار چين فرار می

عاف ھستند، در داخل فقر کنند و در خارج از پرداخت ماليات م نصيب خود می ئیئی سودھای افسانهامريکاداران 

 ساخت ۀضد خارجيان، کارگران خارجی، اتومبيلھای ارزان مکزيکی با اجازه کند و احساسات عمومی را بغوغا می

 تنھا در جيب تعداد انگشت شماری امريکارشد ثروت در . کندی، قراردادھای مناطق آزاد تجاری تحريک میالمانامتياز 

  .  شودسرازير می

 درصد کاھش دھد تا به اين ١۵ئی به امريکا درصد برای شرکتھای ٣۵اھد مقدار ماليات بردرآمد را از خوترامپ می

وی اعالم کرده است که حاضر است اختالسگران . گذاری کنند سرمايهامريکاوسيله آنھا را تشويق نمايد که در داخل 

-اين سرمايه.  آغاز يک جنگ تجارتی در جھان استاين.  بياورندامريکاھای خويش را به مالياتی را ببخشد تا سرمايه

  .  کارگر بکاھدۀ فراھم آورده از نارضائی عمومی و نارضائی طبقامريکاتواند موجبات اشتغال رادر داخل گذاری می

ترامپ با الھام از اين وضعيت مخالف سرسخت پيمانھای جھانی مربوط به مناطق آزاد تجاری از جمله پيمان نفتا با 

با " تی پی پی"با اروپا و " تی تی آی پی"وی حاضر به انعقاد قراردادھای تجاری جھانی .  و کانادا استمکزيک

 که در شرايط فعلی توانائی رقابت با آنھا را امريکا اقيانوس آرام نيست، زيرا آنھا را خطری برای اقتصاد ۀممالک منطق

 را خالف تعھدات جھانی مصوب امريکاوی از نظر اقتصادی مرزھای گمرکی . داندندارد و عقب افتاده است، می

شود و کند تا تکيه را بر بخشی از تقويت توليد داخلی که موجب اشتغال می مسدود میًسازمان تجارت جھانی قسما

 متوجه شده است که در رقابت امريکااز اين گذشته امپرياليسم . سازد، قرار دھد قابل رقابت میًا مجددا رامريکاصنايع 

ئی که از فروش کاالھای خويش به اتکای ھمين قراردادھای تجاری جھانی در بازار امريکاداران غير با ساير سرمايه

اين امر ھم در مورد محصوالت .  آنھا قابل رقابت نيستبرند، عقب افتاده است و کاالھايش با کاالھای سود میامريکا

ھای گمرکی و تکيه بر بستن مرزھای اقتصادی و افزايش تعرفه. ی صادق استجاپانی و المانچينی و ھم اتومبيلھای 

 ۀتدھد کيفيت توليدات خويش را مرغوبتر کنند، با توسل به صنايع پيشرف میامريکاتوليد داخلی اين بخت را به صنايع 

ترامپ از اين سياست . خودکار، کاالھای ارزانتر بيافرينند تا امکان رقابت بھتری را با رقيبان در آينده به کف آورند

توجھی به اين واقعيتھا به آنجا منجر شده است که دستمزد کارگران به قدری نازل است که بی. کنداقتصادی دفاع می

  .توانند بدون کار اضافی و اشتغال در شرکتھای مختلف سدجوع کنندنھا نمیدھد، آکفاف زندگی معمولی را به آنھا نمی

دھد که تعداد مرگ و مير در ميان اقشار قربانی سياست نئوليبراليسم به شدت در سالھای اخير افزايش آمار نشان می

 منجر امريکاخانمانی مردم ھا در سالھای جھانی شدن سرمايه که به بیدھد که تعداد خودکشیآمار نشان می. يافته است

  .شودشده روز به روز بيشتر می

، امريکا و در خارج امريکا کارگر در داخل ۀ طبقۀسياست اقتصادی جھانی کردن سرمايه متکی بر استثمار بيرحمان

ر داری مدرن، به افزايش ثروت در يک قطب و فقر در قطب ديگر منجنقض حقوق دمکراتيک آنھا، راندن آنھا به برده

ترامپ اين را به موضوع انتخابات خود بدل کرده است و با اقدامات مشخص و شعارھای مشخص و . گرديده است

 جھانی به اخراج ۀخودکار شدن صنايع برای رقابت در عرص. عوامفريبانه توانسته است پاسخھای عامه فھم بيابد

ھر روز از آمار افزايش توليد و ثروت . فته است جامعه را فراگرۀ منجر شده است و بيکاری دامنامريکاکارگران در 

 ۀداران ھمکه بخش ناچيزی از سرمايه گردد به طوریشود، ولی اين ثروت عادالنه توزيع نمی صحبت میامريکادر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

راند، که  نفر سخن می۶٠ی در دست ئآمار از تمرکز ثروتھای افسانه. اندثروتھای جھان را به تصاحب خود درآورده

اند، بلکه محصول نيروی داران توليد نکرده اين سرمايهًاين ثروت را مسلما. ھا کشور جھان استھای دهودجهمعادل ب

 در ۶۵به ھمين جھت . کنندبرند و در فقر زندگی میکار کارگران و زحمتکشان است که از محصوالت خود سودی نمی

ھای محل اشتغال در عرصه. طر عدم دارا بودن پول نقد نيستاين فقر فقط به خا. دانند خود را فقير میامريکاصد مردم 

. باشد آنھا برای مردم عادی غيرممکن میۀتوليد مدرن ديجيتالی به شھرھای بزرگ منتقل شده که خريد مسکن و يا اجار

ار بيکاری که سقوط به باز. تواند در اين مراکز بزرگ توليد سکنی گزيندکسی که پول دارد چنانچه فاقد شغل باشد، نمی

کند به شھرستانھا نقل مکان کنند که مملو از مساکن خالی و ارزان ولی فاقد گريبان بسياری را گرفته، مردم را ناچار می

 درصد از ١٠ درصد ثروت تنھا به ٩٠.  سياست نئوليبراليسم استۀاين بحران الينحل، زاد. امکان پيداکردن شغل است

 ۀعنوان يک کل در شش دھ اقتصاد اياالت متحده به: "ايران در تحليل خود نوشت شرق در ۀنشري. مردم تعلق دارد

توليد ناخالص داخلی حدود شش برابر افزايش يافته؛ اما ثمرات اين رشد فقط به تعداد : گذشته خوب عمل کرده است

ای است که ترامپ  سترده کمی در طبقات باال، افرادی مثل ترامپ، رسيده و تا حدی مديون ھمان کاھش ماليات گًنسبتا

 خارج از یکنند از نيروھا ھا احساس می امريکائیبنابراين بسياری از . تر کند و تعميق دھد خواھد آن را گسترده می

گفت  ای که می  ديرينهۀفرضي.  بسيار ناعادالنه ختم شده استیاند و اين امر به دستمزدھا شان، ضربه خوردهکنترول

بحران مالی جھانی . و ھر نسل از نسل قبل بھتر خواھد بود، اکنون زير سؤال رفته استھاست   سرزمين فرصتامريکا

دھندگان بود؛ بحرانی که به آنھا نشان داد دولت آنھا، بانکداران ثروتمند را  ای برای بسياری از رأی کننده تعيين ۀشايد نقط

 معمولی امريکائیھا  ميليون  ھيچ کاری برای ًه تقريبااند، حفظ کرد در حالی ک  ويرانی کشاندهۀکه اياالت متحده را به لب

  ."شان را از دست دادند نکرد که خانه و شغل 

 به علت رقابت با کنسرنھای بزرگ، و حمايت دولت از سياست اقتصادی امريکا متوسط ۀدھد که طبقآمار نشان می

 با شکاف و امريکا ۀجامع. شودعميق می روزانه تامريکانئوليبراليسم در حال فروپاشی است و شکاف طبقاتی در 

ترامپ جمھوريخواه با . کنداند حرکت میای دو طبقه که در مقابل ھم صف کشيدهسرعت روزافزونی به سمت جامعه

 اين جنبش ۀکند و خود را نمايند حزب جمھوريخواه وانمود میۀو نه نمايند" جنبش مردم "ۀرياکاری خود را نمايند

 برای تحقق خواستھای ً و عمالامريکاانتخاب وی محصول اين خشم عمومی نسبت به شرايط کنونی . دانداعتراضی می

  .جديد اليگارشی مالی است

 لحن نسبت به مردمی که قربانی اين سياستھای نئوليبرالی بوده و ھمه چيز خود را تغيير و امريکانتايج جديد انتخابات 

-د به کابوسی برايشان بدل شده است را بايد در تشديد تضادھا و غارت بیاند و سرزمين امکانات نامحدواز دست داده

  . جو کرد و امان مردم  جست

از زمان روی کار آمدن دولتھای رونالد ريگان، جرج بوش پدر تا به امروز با استقرار سياست نظم نوين جھانی و 

 اين اقدامات توليد ۀنتيج. ی مدرن آغاز شده استداراعمال قلدرمنشانه سياست نئوليبرالی در جھان، دوران نوين برده

تعداد معدودی ثروتمند است که در دنيای خيالی خويش، منزوی از مردم و واقعيات در محافل خودی زندگی کرده و به 

اند و در کنار آنھا ميليونھا مردمی حضور دارند که از اين وضعيت غيرانسانی و دور افتادهه شدت از زندگی مردم ب

. ستامريکاانديشند زندگی مردم  اقليت معدود حاکمه به چيزی که نمیۀمردم شاھدند که طبق. برندتگرانه رنج میغار

ھای خشم س و سرخوردگی، احساس بربادرفتگی سراسر جامعه را در برگرفته است و اين امر خوشهأخشم و غضب، ي

 ۀن نمايندھيلری کلينت. کنندند با نفرت نگاه میخورل میھا لورا رويانده و مردم به اين برگزيدگان که در ميان خودی

مردم وی را به .  مرتب تحت پيگرد استامريکاای است که از جانب دستگاھھای رسيدگی به امور جنائی چنين طبقه
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تی تمام ماشين تبليغا. ، زن غيرقابل اعتماد می شناسندامريکاعنوان دروغگو، بيگانه نسبت به احساسات عمومی مردم 

وضعيت آقای ترامپ با روش انتخاباتی .  بھتری بسازدۀ اين خانم رياکار چھرۀانحصارات امپرياليستی قادر نشد از چھر

 ۀو کرد و مبارز... ئی، به زنان وامريکائی با تبار اسپانيائی، به سياھان امريکاکه داشت و توھينھائی که به مھاجران، 

 که اسير امريکامردم .  و انتخابات قالبی آن است، بھتر نيستامريکا امپرياليسم ۀانتخاباتی را به کثافتی کشيد که شايست

 شده ھستند در مقابل انتخابی قرار گرفتند که به نقل از خود آنھا انتخاب ميان کنترولاين نظام انتخاباتی تحميلی و 

  .باشدتواند انتخاباتی دموکراتيک روشن است که چنين انتخاباتی نمی. طاعون و وباست

 شورای نگھبان امريکادر ايران نيز مانند . اندازد ما را به ياد تشابھات آن با انتخابات ايران میامريکا اين وضعيت در 

اگر در . دھد مردم را ھمواره در مقابل انتخاب بد و بدتر قرار می،با برگزيدن نامزدھای انتخاباتی مورد قبول نظام

 اين عمل توسط مکانيسمی که در امريکاشود، در  میتعيينی توسط شورای نگھبان ايران صالحيت نامزدھای انتخابات

که در درون ھر حزب ايجاد " ھفتخوانی"نامزدھا بايد از . شود میتعييندرون دو حزب مجاز و سنتی وجود دارند 

 پول است که سرنوشت يکاامردر . ھا به اثبات برساننداند بگذرند و صالحيت خويش را در بين برگزيدگان و خودیکرده

. ی آوردأکسی که پول ندارد بايد خوابش را ببيند که در انتخاباتی شرکت کند و در آن حتی ر. کند میتعيينانتخابات را 

شوی مغزی، در دست کنسرنھا و اطاقھای  و ھای گروھی برای شستتمام کانالھای تلويزيونی و تبليغاتی، تمام رسانه

ِتوليد افکار عمومی اين وضعيت را آقای . کندتری رفتار می موذيانهۀ شورای نگھبان به شيوامريکادر . ازی استسِ

که در " سوسياليسم"سخنرانيھای وی در دفاع از .  دريافت،حزب دموکرات بود" چپ"که از جناح " برنی سندرز"

خواستند وی به جای میکردند و د میئيأميليونھا نفر سخنان وی را ت. را دارد از اين منظر بايد ديد" جن" حکم امريکا

ن کنار رفت و از  آخر به نفع خانم کلينتۀدر لحظ" انقالبی"ولی اين آقای . ن در انتخابات به رقابت ترامپ رودخانم کلينت

اين تاکتيک . ی دھندأ رامريکااعتبارترين نامزد رياست جمھوری  وضع موجود و به بیۀھوادارانش خواست که به ادام

. ی خود را به آقای ترامپ دادندأاز روی خشم ر" برنی سندرز"ھوادران از  دموکراتھا شکست خورد و بسياری ۀموذيان

 آقای ترامپ امريکائی و سياھان و بخش بزرگی از زنان امريکاِ درصد التين تباران ٣٠دھد که بررسی آراء نشان می

تر و یئ سطحی نداشته و بسيار ريشهۀ جنبامريکا در ھای تضادھااين واقعيت بيان آن است که ريشه. را برگزيدند

 خويش ترس ی بقاۀ خويش، از ادامۀ چه سفيد و يا سياه، چه اسپانيائی تبار و چه زنان، از آيندامريکامردم . عميقترند

دشان را قبل از ھا را به آنھا دھند و دست نااميترين وعدهشوند که باورمندانه قربانی تبليغات کسانی میًدارند و طبيعتا

آيد و  جھان به ميدان میۀ در عرصامريکاترامپ با توجه به اين احساسات عمومی و شکستھای . غرق شدن بگيرند

 که قدرت دفاع از خويش را ندارند ھمچنان ئیھا قدرتمندان ديگر نتوانند به انسان«: دارد مرا انتخاب کنيد تااظھار می

  . »توانم آن را مرمت کنم شناسد و من تنھا کسی ھستم که می ين نظام را نمیکس بھتر از من ا ھيچ«،»تھاجم کنند

رفتن  موجب ازبين«ھائی که  بوده؛ پيمانامريکاھای بد اقتصادی برای ن را متھم کرد از حاميان پيمانوی خانم کلينت

ام و   درآمد داشتهدالر من ميلياردھا«: ترامپ گفت. »است  و تخريب شھرھا شده امريکاصدھا ھزار فرصت شغلی در 

 و ساير کشورھا را به قرارداد خوب امريکامن قراردادھای تجاری بد ميان . خواھم کشور شما را ثروتمند کنم حاال می

  .» باالتر از ھر چيز ديگری استامريکامنافع .  نخواھيم کردءگاه قراردادھای بد را امضا ما ھيچ. بدل خواھم کرد

او رقيب . »دای شما ھستممن ص«: گفت» ھا و نااميدھا شده رانده  ھا، به حاشيه شده  واقع يضمورد تبع«ترامپ خطاب به 

پرده آنھا  در پس«ھا و محافل اقتصادی و حاميان مالی خود است و  ن را متھم کرد که عروسک رسانهخود، ھيلری کلينت

ھای ناکارآمدی توصيف   را سالامريکا ۀارجن در وزارت امور خاو دوران کلينت. »کنند  ھدايت مین راھستند که کلينت

 ۀن وزير خارج که کلينت٢٠٠٩سال «: دانست»  ضعفمرگ، تخريب و« دوران امريکاکرد و اين دوران را برای 
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کرد، مصر در آرامش بود و خشونت در    با ما ھمکاری میاخبری نبود، ليبي» دولت اسالمی« شد از داعش و امريکا

.  بود و اين ھمه را کلينتن نابود کردکنترولھا بود و سوريه نيز در  ، ايران زير فشار تحريمرفت عراق رو به کاھش می

 يک حکومت کنترولای بدل شده، مصر به اجبار در   امروز به ويرانهاليبي. گيری داعش است ول قدرتؤن مسکلينت

وقت آن «: او افزود. »بايد برچيده شود با ايران یئ ومرج است و قرارداد ھسته نظامی است، عراق گرفتار آشوب و ھرج

  .»تر از ھر زمان ديگری المللی بازگشته است، بھتر و قوی  بينۀ دوباره به صحنامريکارسيده که به جھان نشان دھيم 

ترامپ بر اين نقاط زخم دست گذارد ولی در عمل مجبور است سياست وال استريت را که از ھم اکنون مشاوران خود 

 ۀسرماي. کند تبليغ میامريکا ۀ صنايع زيربنائی جامعۀھم اکنون برای ترميم و توسع. زيده است اعمال کندرا از آنھا برگ

 ۀوام بانکی که با بھر. کندمين میأاند و وام از بانکھا توسط دولت تئی که فرار کردهامريکاداران الزم را با جلب سرمايه

ئی راه امريکا بانکی در وضعيت بد کنونی بانکھای ۀکند به نفع سرماي میمينأمناسب برای بانکھا بوده و منافع آنھا را ت

 اول با ايجاد ۀست و در وھلامريکااين سياست به معنی نجات بانکھا از طريق پول ماليات مردم . نجات مناسبی است

. رساندری میشغل به رفع بيکاری و بسياری صنايع فرعی و به ويژه صنعت رو به ورشکستگی ذوب آھن و فوالد يا

  . ھستندامريکامشاوران ترامپ کارشناسان بانک گلدمن ساکس .  از اين سياست سود می برندامريکابانکھا و صنايع 

صنايع تسليحاتی و ابرشرکتھای فنآوری .  را تشديد کرده استامريکابندی ھای درون  جبھهامريکااين سياست جديد 

ھای مربوط به محيط  سياست مخالفند، ولی صنايع نفتی با لغو پروژهاطالعات نظير گوگل، فيس بوک، يوتوب بااين

 در امريکاعواقب اين سياست . اند مالی، صنايع مصرفی به دفاع از اين سياست برخاستهۀزيست، بانکھای ورشکست

ه جای  نتايج شگرفی بً جھانی و در رابطه با متحدان اروپائی و سياست خارجی دارای ابعادی است که مسلماۀعرص

  .حزب ما در اين باره باز سخن خواھد گفت. گذاردمی
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