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  اعتراضات اجتماعي و دانشجويي بعد از انتخابات امريكا

  لي كانون مدافعان حقوق كارگرلاز مجموعه تحقيقات بين الم

 

 معني به مقاومت. شويم روبرو برابرمان انگيز وغم تلخ حقيقت با و كنيم رها را واهي اميد و لوحانه ساده خوش خيالي بايد ما«
 معني به مقاومت. است ديده آسيب جوي گرمايش اثر در شديداً كه كنيم مي زندگي جهاني در اكنون هم ما كه است اين بر آگاهي
 هر با مبارزه معني به مقاومت. است حكومتي مقامات با همكاري عدم معني به. است زمين ي كره نابودي در شركت از امتناع
 شامل حتي خود زندگي ي شيوه تنظيم معني به مقاومت. است امپرياليسم و گري نظامي مصرفي، داري سرمايه با ممكن ي وسيله
 1».هستند ما نابودي صدد در كه است نيروهايي كردن خنثي و كنيم مي مصرف و يمخور مي آنچه

 

 مقدمه

را يك شباهت  2016بودند و انتخاب شدن ترامپ در سال  1388كم نيستند ايرانياني كه شاهد انتخاب شدن احمدي نژاد در سال 
امريكاي برتر و تنفر از سياست حاكم بر جامعه است.  بازگشت به روياي ،تاريخي با آن مي دانند. غافل از اينكه انتخاب ترامپ

برخالف نخبگان شهرنشين و افراد مشهور جامعه كه واقعيت جامعه امريكا را درك نمي كنند و از برج عاج شان به وضعيت امريكا 
به عروج فاشيسم  نگاه مي كنند، براي مردم شهرهاي كوچك و مناطق كشاورزي واقعيت طور ديگري است. اگر اين انتخابات را

نسبت دهيم نخواهيم توانست شرايط كلي امريكا را ببينيم. مقاالت بسياري درباره عروج سفيدان ممتاز يا ككلوس كالن و رشد 
يعني اقتصاد اشاره اي نشده است. اگر كارگران در بسياري از  ،جريانات مذهبي به رشته تحرير درآمده است كه در آن به اصل قضيه

كه به خصوص داراي معادن و كارخانه هاي ماشين سازي بودند و اكنون مخروبه  ،بقا صنعتي، مانند ميشيگان و ديترويتايالتهاي سا
امريكا مهم نيست ولي براي كارگران  نخبگانهستند، به ترامپ راي مي دهند، سابقه كلينتون شايد در ميان روشنفكران يا 

 درعايت نمي شود و كارگران حداقل دستمزد را مي گيرندر آنجا قوانين كارگري  فروشگاههاي زنجيره اي وال مارت كه هيچ يك از
  2مهم است. اين، و مي دانند كه ايشان عضو هيئت مديره وال مارت بوده

تبار، امريكايي تر مي دانند.  ياست كه خودشان را از غيرسفيدپوستان اروپاي 3ترامپ نماينده بخش معترض سفيد و مهاجريني
ناباورانه انتخاب شد و با انتخاب شدن  "كارگران كار خواهند داشت"و  "امريكاي برتر را مي سازيم"شعار مردم فريب ترامپ با 

آرا را  درصد47آرا به رقيب اش ترامپ كه  درصد48ترامپ دوره اول اين سياست پوپوليستي تمام شد. در اين انتخابات كلينتون با 
انتخابات پارلماني در انگليس است كه ث  اري انتخابات در امريكا از ميرازنوع برگدر اين مطلب بايد گفت كه  4باخت.  ،داشت

هاي بيشتر در تمامي حوزه هاي انتخاباتي است نه براساس راي بيشتر، و اين نوع ه يعني تعداد حوز 5 "انتخابات كالج"براساس 
اين انتخابات در واقع ماهيت  6با بحران روبرو است.انتخابات پارلماني كه نتيجه سياست گرايشات راست در دو قرن گذشته است 

  ست. كرده ا براي گسترش آن در بخش هايي از جهان جنگها برپاامريكا را روشن كرد كه  "دموكراسي امريكايي"

له امس ،جداي از نتيجه انتخابات امريكا 7، امضا كردند براي لغو نتيجه انتخاباتميليون نفر طوماري را  5چند روز بعد از انتخابات 
بسياري از  برگزار شد. نتخابات رياست جمهوري با ازمان  بود كه هم 8يي كه همزمان با انتخابات امريكا رخ داد رفراندمهايمهم



 مهمتريبه رفراندم گذاشت و اتفاقا اين رفراندمها نقش بسيار آن را امريكا قوانيني دارند كه براي تغيير مسائل مهم بايد  ي ايالتها
 يامي كنند مبارزه براي حداقل دستمزد  ي كهمردمميزان آراي شدن وضعيت بحران امريكا دارد. در اين رفراندمها  براي روشن

كه انحصارات اين  يگوياي وضعيت مردم امريكا است، امريكاي، هستنداسلحه  بههر ديوانه اي عدم دسترسي براي خواهان مبارزه 
راي  ،شايد از طريق آگهي و شستشوي مغزي واگذار مي كند تا انتخابات هو ب بر مي دارد انسياست مداردوش وظيفه را از روي 

انتخاب مي درست همين مردم در انتخابات رفراندم شركت مي كنند و  ، امادنبدهراي منفي  به مبارزات بر حق مردم گاندهند
  . كنند

خواهند ماليات بپردازند. جامعه  زماني مشخص مي شود كه امريكاييها هم كار مي خواهند هم نمي "امريكايي برتر"تناقض شعار 
، در رفراندمي كه در چهار ايالت آريزونا، كلورادا، مي ين و ت رياست جمهوري به ترامپ راي دادمعترض امريكا كه در انتخابا

از راي دهندگان قبول نكردند كه حقوق كارگران زير هيجده سال كمتر  .به افزايش حداقل دستمزد راي داد واشنگتن برگزار شد
كه بود حقوق كارگر معمولي باشد و داشتن بهداشت و حق مرخصي بيماري حق همه است، آراي رفراندم حتي بيشتر از راي هايي 

هم در جامعه اي كه  دالر در ساعت خواهد رسيد. آن 12دالر به  8دستمزدها از در نتيجه درصد) 59( .ندبود هبه رئيس جمهور داد
   9شده است و بخش خدمات بيش از پنجاه درصد كل اقتصاد را شامل مي شود. ديگر رشد اقتصاد صنعتي تك رقمي

جوانا راي مثبت ي ايالت به قانوني شدن مصرف مار 7در هندگان راي دبا وجود تبليغات وسيع عليه قانوني شدن ماري جوانا، 
چه كساني پشت تبليغات قانوني نشدن ماري جوانا بودند؟ در سال بايد ديد براي اين كه معناي اين انتخاب را دريافت  10دادند.
فرشتگان "دو كانديد حزب ليبرال كانادا شعار قانوني شدن ماري جوانا را داد، مافياي معروف به زماني كه جاستين ترو 2015

البته در  11جلوي پارلمان كانادا تظاهراتي گذاشتند كه نبايد ماري جوانا آزاد شود چون كسب و كار آنها از بين مي رود. "جهنمي
 چند داشتن زيرا هستند خصوصي هايا هستند و آن هم صاحبان زندانديگر هم پشت غيرقانوني بودن ماري جوان هوگرامريكا يك 

از دهه هشتاد به اين سو  12، آريزونا و تنيسي حكم يك سال زندان را به همراه دارد.  اوكالهاما فلوريدا، ايالتهاي در جوانا ماري گرم
ميليون دالر در سال  604د دارد. بودجه زندانها از هزار زنداني وجو130زندان در امريكا ساخته شده و فقط در ايالت كاليفرنيا  23

 2012سازمان ديده بان حقوق بشر در گزارش سال  13رسيده است.  2013ميالدي به نزديك به ده بيليون دالر در سال  1980
سياهان، مكزيكي ها و  بيشتر آنانهزار نفر به خاطر داشتن ماري جوانا دستگير شده اند و 30اعالم كرد كه تنها در شهر نيويورك 

درصد آنها هيچ سوءسابقه اي نداشتند. البته كشوري كه براساس آمارهاي داخلي سي ميليون مصرف  90بودند كه  يمهاجرين
كننده ماري جوانا دارد، محل مناسبي براي شركتهايي است كه به خاطر كسب درآمدهاي صد بيليوني از تجارت الكل به تجارت 

   14ند.ماري جوانا روي بياور

شركت هاي فروش اسلحه يكي ديگر از نتايج انتخابات در سه اياالت مي ين ، كاليفرنيا و واشنگتن،  اتبرخالف ميليونها دالر تبليغ
بايد  ،در مورد كسي كه مي خواهد اسلحه بخردكه راي دادند به اين مساله در مورد انجام تحقيقات از خريداران اسلحه، مردم 

اره صدور حكم اعدام، سه ايالت كاليفرنيا، ني براسكا و اوكالهما اعدام را تاييد در رفراندم در ب 15صورت گيرد. يبررسي پليس
  16كردند.

پيش زمينه هاي هر دو انتخابات (ايران و امريكا)، نتايج و نظرسنجي هاي قبل از انتخابات مسير يگانه اي داشت اما اعتراضات بعد  
با  "اصالح طلبان"در رابطه با انتخابات امريكا  17ر مصاحبه هاي انجام شدهاز آن را نمي توان يكسان ديد. در ايران همانند هميشه د

كه مي گفتند  1365همانند ماجراي مك فارلين در سال  "اصولگريان"به كلينتون داشتند و  يژست هاي سياسي نظر مساعد
   18. واقعيت اما در جاي ديگري است."ي خواهيممسائل امريكا مشكل ما نيست و ما اصال ارتباطي با امريكا نم"



نتيجه انتخابات امريكا براي كل مردم دنيا مهم است ولي براي كشور ايران بسيار حياتي است. تاريخ نشان داده كه جمهوريخواهان 
كا براي سرپا نگه و ترساندن مردم از نتيجه انتخابات امري "اصالح طلبان"هميشه مدافع حكومت در ايران بوده اند، اشك تمساح 

قاچاق و خصوصي سازي دولت روحاني است.  انتخابات  -داشتن سيستم رشوه و فساد، حقوق هاي نجومي، استفاده از منابع ملي
 شده است جالب تغيير شكل داده و حاميان ضد جنگ را كه به سربازان گمنام "اصالح طلبان  "رياست جمهوري سال آينده حربه 

را نبايد به سكوت واگذاشت و بايد سياست مماشات را رسوا  و اين  سد هر دو جناح نياز به روحاني دارندنظر مي ره كه باست  اين
  كرد. 

جنبش پيش روي امريكا شايد مشكالت اجتماعي خودش را داشته باشد اما يك جنبش اعتراضي طبقاتي است، نه ترامپ و نه هيچ 
. اما از همه مهمتر سياست سازمان مجاهدين و نزديكي اش با گرايش ندكس ديگر نمي تواند جامعه امريكا را به عقب برگردا

هاي درست دهه پنجاه خودش را زير سوال  ارتجاعي در امريكا را بايد توضيح داد. سازمان مجاهدين از اين زاويه كه تمامي سياست
نه در جلسات اش از فرماندهان ارتش امريكا برده ، خون دهها هزار كشته و زنداني را به پاي قدرت خواهي قرباني مي كند و متاسفا

شان محكوم كردن بخش منشعب تا روساي سي آي ا را براي حمايت از مبارزه اش دعوت مي كند و اولين ترجيع بند جلسات 
  ي دهند.بايد منتظر ماند و ديد بولتون و جولياني چگونه آنها را در آينده مورد معامله قرار م .شده است "ضد امريكائي" بهمعروف 

  

 شروع اعتراضات 

هنوز نتايج انتخابات رياست جمهوري امريكا رسما اعالم نشده بود كه اعتراضات خياباني عليه نتيجه انتخابات شروع شد. در كمتر از 
ن نفر) و بوستو 10,000نفر)، اوكلند ( 10,000نفر)، سياتل ( 6,000نفر) ، فيالدلفيا ( 10,000ساعت در شهرهاي نيويورك  ( 24

  19نفر) به خيابان آمدند.  10,000(

اساس خواسته هاي مترقي شروع شد. رسانه هاي اجتماعي مانند توئيتر، فيسبوك شروع  اين تظاهراتها با شعار مخالفت با ترامپ بر
  به انتقال اخبار كردند. 

حنه تظاهراتهاي دانشجويي اين جنبش اجتماعي بيشتر در مراكز آموزشي شكل گرفته است. براساس آمار صدها محل آموزشي ص
است. از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب امريكا، از ايالتهاي جمهوريخواه تا ايالتهاي دمكراتها مركز صحنه اعتراضات دانشجويي 

ر نوامبر يعني روز بعد از انتخابات گسترش پيدا كرد. د 9شروع شد. اما از تاريخ  "ترامپ رئيس جمهور ما نيست "است. شعارها با 
اكثر دبيرستانها، كالج ها و دانشگاهها تظاهراتها حول چند محور بود: اعتراض به گسترش ضديت و تنفر عليه غيرامريكايي ها و 

ميليون چهارصد هزارنفر است،  11تعدادشان  2012قانوني كه بر اساس آمارهاي رسمي تا سال مهاجرين، به خصوص مهاجرين غير
بخش ديگري از ضديت عليه خارجي ها در زمان   20زنان در اين مبارزه بسيار فعال هستند. جنبش سياهان ،هم جنس گرايان و

سياست ترامپ بر اساس مبارزه با  .انتخابات ، عليه مسلمانان و مكزيكي ها بود كه بعد از انتخابات عمال اذيت و آزار آنان زياد شد
هستند و اسالمي ها كه از ديد آنها كه مكزيكي ها بخش اصلي آن است قانوني غيرمهاجران  شاملكه شروع شده  !؟"يمجرمين"

قطعنامه  ،ها در اكثر كالج ها و دانشگاه 21.نفر است سه ميليوندر امريكا غير قانوني شناسايي شده مهاجران آمار  .تروريست هستند
كنند كه براساس  ها و طومارهايي امضا شده يا در حال تصويب است كه مكان هاي آموزشي را محلهاي امني مي دانند و تاييد مي

بود امروز مكانهاي آموزشي  "غيرقانوني"نيست. اگر زماني كليساها محل پناهنده شدن افراد  "غيرقانوني"  كسهيچ حقوق بشر 
  22باشد. "غيرقانوني"بايد محل و پناه گاه افراد 



 23.زار همجنس گرايان اعتراض كردنددهها هزار دانش آموز دبيرستانها نيز به خيابان آمدند و عليه سياستهاي ترامپ عليه اذيت و آ
صخره هاي "و جنبش  24 "زندگي سياهان هم اهميت دارد"در همين زمان ما شاهد دو جنبش مبارزاتي ديگر هم هستيم جنبش 

(جنبش بوميان امريكا) كه عليه ساختن لوله هاي نفتي در منطقه داكوتا مبارزه مي كنند. ماههاست اين مبارزه ادامه دارد  "ايستاده
حمايت جهاني بسياري از اين جنبش  .كرده استو بيش از سيصد نفر دستگير شده اند و پليس از هيچ شقاوتي عليه آنها كوتاهي ن

  25است.برخوردار 

 در كاليفرنيا، مري لند، ارگون شعار اين جوانان  نيز داراي اهميت است. در نيويورك در اعتراض به رودي جولياني، شهردار 
نيويورك نزديك به برج ترامپ تا  5. اين اعتراضات را متاثر از فضاي سايبري مي داند. خيابان شكل گرفتسابق،اعتراضات گسترده 

در لس انجلس در مركز شهر منطقه اي كه   26چند خيابان اطرفش بسته شد وهنوز سمبل مبارزه عليه ترامپ شناخته مي شود.
آموزان سر كالس درس حاضر نشدند و همكالسي هاي خود و مردم را به شركت در  معروف به هيزپنيك ها (مكزيكي) است دانش

در شهر دينور نيز دانش  و ناخته مي شودش ندگانپناهپذيرش عنوان مركزي براي به كه اوكلند اعتراض تشويق مي كردند. شهر 
ز زده اند و بر اساس تخمين آموزان از رفتن به سر كالس خودداري كردند. در شهر پورتلند نيز دانش آموزان از رفتن به كالس سربا

 يتمام پل ها و ترن  ها . در جريان اعتراضاتو بيش از صد نفر دستگير شده انددانش آموزان بيش از يك ميليون دالر خسارت زده 
 28اين انتخابات بسياري از دانش آموزان را به سمت سياست كشاند. 27اين شهر در دست تظاهر كنندگان بود. 

اين تغيير سيستماتيك درگرو گرد  ؟تراضات تبديل به يك جنبش اجتماعي مدني خواهد شدسوال اساسي اين است كه آيا اين اع
هم جمع شدن ديگر نيروهاي اجتماعي مانند بوميان امريكا، جنبش كارگري، جنبش زنان، جنبش محيط زيست و جنبش 

اورگان، نيويورك، واشنگتن،  همجنسگرايان است. جنبش دانشجويي سعي مي كند به طور هم زمان در دانشگاههاي پورت لند،
  29استين، اوكلند، تگزاس، كاليفرنيا، بوستون و ديگر شهرهاي امريكا تظاهرات برگزار كند. 

جنبش زنان با همكاري مهاجرين، سياه پوستان، تشكل هاي همجنس گرايي، معلولين و مذهبيون ، فراخوان تظاهرات يك ميليوني 
 ،ژانويه داده است.  اين روز فرداي شروع كار رسمي ترامپ است. دو روز بعد از اعالم فراخوان 21شهر واشنگتن در تاريخ  زنان را در

كه در اين تظاهرات شركت مي كنند. اين تظاهرات بالطبع حمايت ديگر نهادهاي مدني و كارگري را با  ندهزار زن اعالم كرد 115
اين فراخوان از طريق فيسبوك  30ين تظاهرات شركت خواهند كرد.خود خواهد داشت و زنان فعال حتي از مكزيك و كانادا هم در ا

  31پخش مي شود.

 آن در و فرستاده ترامپ براي تبريكي پيام اي، آي سي –نوامبر ترومكا، رئيس كنفدراسيون كارگران امريكا اي اف ال  11در تاريخ 
يز قبول دارد كه بخشي از اعضايش به ترامپ راي خود ترومكا ن 32. هستند جديد جمهور رئيس با همكاري خواهان كه  كرده اعالم

دادند، مانند كارگراني كه بيشتر در مراكز صنعتي زندگي مي كنند، اما  بخشي نيز در خانه ماندند و در انتخابات شركت نكردند؛ اما 
، مقاله افول ميليونها دالر كمك مالي اين كنفدراسيون در كمپين كلينتون مشكل اين فدراسيون را دو چندان مي كند

اعضايي قديمي  33خصوص كارگران يقه سفيد را توضيح مي دهد. ه مشكالت سنديكاهاي صنفي ب ،سنديكاگرايي و صعود ترامپيزم
اين سنديكاها خودشان بهتر از هر  34و منافع طبقاتي در اين انتخابات وجود نداشت. امريكا اعتراف مي كنند كه آگاهي سنديكاهاي

است. ( اين اليحه  گحق كار براي همه"لين حركت ترامپ و جمهوري خواهان در دور جديد بازگرداندن اليحه كسي مي دانند او
به سنديكا، حق عضويت دادن براي كارگران ديگر ) يعني .ه مي خواهد ريشه اتحاديه را بكندبرخالف اسم اش ربطي به كار ندارد بلك
د، ولي اتحاديه موظف است كه ند و حق عضويت نپردازند عضو اتحاديه باشنانمي تومه براي عضو اتحاديه اجباري نيست و ه

شكايات كارگران را در دادگاه قبول كند و تمامي مخارج را بپردازد. اين اليحه عمال بسياري از اتحاديه ها را به ورشكستگي مي 



كه تعداد زيادي از  استبزرگترين شهري اس در تعدادي از اتحاديه ها تنها ده درصد اعضا عضويت مي پردازند. الس وگ .كشاند
  35كارگران عضو اتحاديه هاي كارگري هستند و بايد ديد كه چه بر سر آنها خواهد آمد.

تصويب شد و فدراسيون كارگري امريكا با جمع آوري يك ميليون  2013در ايالت ويسكانسن در سال  "حق كار براي همه"اليحه 
جمهوري فردي همين ايالت در انتخابات نوامبر به ترامپ راي داد و  از پيش ببرد.نست كاري امضا و گذاشتن رفراندم عمومي نتوا

اليحه در ميان مدت به مجلس خواهد رفت. اين اليحه يكي از مورد  شد. كنفدراسيون امريكا مي داند كه اينفرمانده ايالت  نيزخواه 
 ،ا سعي مي كنيم نگذاريم از حربه اعتصاب استفاده كننددر مذاكرات با سنديك"عالقه ترين لوايح جمهوري خواهان است و گفته اند 

   36"ما خودمان آنها را قبل از راي گيري به خيابان مي آوريم و در جنگ فرسايشي سنديكا را در محيط كار از بين مي بريم.

 ،كرده استپشتيباني نالبته يكي از خوشحالي هاي اتحاديه هاي كارگري امريكا اين است كه ترامپ از قراردادهاي اقتصادي جهاني 
امضا را  ملي (ترانز نشنال)كاري فراقرارداد همنمي خواهد ترامپ  .بيكاري كارگران امريكاي نقش داشته استرشد اين قراردادها در 

بعد از اعتراضات وال استريت، جنبش كارگري 37كند. درخواست همكاري فدراسيون كارگري امريكا با ترامپ نيز از اين زاويه است. 
 و دكردر آن اعتراضات فعال بود و كمك مالي فراواني به تظاهر كنندگان  ، در نتيجهديد كه به جنبش اجتماعي بپيونددمريكا نياز ا

مخالف آن  شايد بسياري از اتحاديه ها همانند كارگران ساختماني و آتش نشان كه قطعنامه همكاري را تصويب كرد 2013در سال 
و اتحاديه هاي  ديدخودش را  بودن در كنار جنبش اعتراضي خارج از مسائل صنفي فظ اما جنبش كارگري تنها راه ح .بودند

   38. ندبا جنبش اعتراضي را تاييد كرد و همكاري كارگري با تصويب قطعنامه فعاليت

دالر بسيار فراگير  15جنبش حداقل دستمزد  .شكست كلينتون مشكالت جديدي را در مقابل تشكل هاي كارگري قرار داده است
. اينكه آيا اين 39در رسانه ها عمومي براي تعطيالت سال نو پخش كرده اندرا ه است و با كمك اتحاديه ها با چاپ اولين آگهي شد

اساسي است كه رو در روي كل  يسوال ،بزندبه تشديد فشارها جنبش كارگري مي تواند خود را سازماندهي كند و دست به مقابله 
   40جنبش كارگري امريكا قرار گرفته است.

 .ند منشا برده داري مدرن در زندانها وجود داردسنديكاليستي به جنبش عمومي اعتراضي دامن مي زنند و معتقدناركو آگرايشات 
بيش از سپتامبر، در چهل و پنجمين  سالگرد شورش اتيكا* در زندان نيويورك، براي حق فعاليت سياسي،  9از زندان امريكا  35در 

شرايط پيش روي جنبش اجتماعي بسيار سخت تر از آن است كه   41شروع كرده اند.  نفر اعتصابات و اعتراضات خود را 20000
  42. تشكل هاي اجتماعي تحت فشار قرار بگيرند كه وجود دارد بشود تصور كرد و احتمال اين

بالطبع فرهنگ ترس  ،در مقابل وضع موجود قرار دهدرا الگويي  ، بديل ودر شرايطي كه نيرويي نتواند از لحاظ اقتصادي و سياسي
از عليه ترامپ برگذار شده است. اعتراض و تظاهرات  2500د. در نه ماه گذشته بيش از شومي سياسي جايگزين هر عمل اصولي 

 44 "تشكل مو آن  "تا جريانات طرفدار سياست گذاري گرفته 43"توقف ترامپ"مانند عضاي طرفدار حزب جمهوريخواه ااعترضات 
عليه ترامپ در كشورهاي انگليس، تظاهرات  تا ،45تامين مي شوداز طرف بنياد سوروس اين جنبش  هزينه هايتمام بته ال كه

  ...  46فليپين، فرانسه ، آلمان، كانادا، بلژيك، اسرائيل، نيوزلند و استراليا 

ناميد و  "فه ايتظاهركنندگان حر"نوامبر ترامپ تظاهر كنندگان را  13در اولين مصاحبه مطبوعاتي شصت دقيقه با ترامپ در 
مخالف  به نهادهايجورج سوروس "روزنامه گاردين در ماه مارس گذشته نوشت  47اذعان كرد كه آنها از جايي كمك مالي مي شوند.

اينكه چرا ايشان در آن مصاحبه از فرد اول پشت پرده اين نوع فعاليت ها نام نبرد، بخشي از ماجرا   48.كمك مالي مي كندترامپ 
ا كه پوتين در مصاحبه مطبوعاتي اش عمال  خواهان كمپين جهاني براي دستگيري سوروس و حتي خواستار دستگيري چر ،است



 50در چهار مورد از جورج سوروس نام برد. اكتبر  9ترامپ در مناظره دوم اش با هيالري كلينتون در  49زنده يا كشته شده او است.
  51وره جورج بوش را تكرار نمي كند و براي جامعه باز مبارزه مي كند. ترامپ در نامه اي به گاردين نوشت اشتباه د

براي سرپوش نيز كه توافق كلينتون با ترامپ  همانطور ،شدمي هدايت ن يو از جاي خودي بوده تظاهراتهاي بعد از انتخابات خودب
تظاهراتي اش فراخواني براي  52ليتهاي سياتل براي ادامه فعادر  "الترناتيو سوسياليستي"گذاشتن بر هر گونه اعتراض خياباني بود. 

 از طريق وابسته جلوه دادن و مزدور اعالم كردن ،سياسي سركوباز ابزار اينكه ترامپ  پيش بيني .كمك مالي داده استجمع آوري 
جورج سوروس براي تمامي كشورهاي كه مي خواهند  در مورد فعاليت هاياما بحث ، استاستفاده كند، دشوار اين تظاهر كنندگان

مردم ناراضي از نتيجه انتخابات امريكا در مقابل  اعتراضات نيز در امريكا  ؛بسيار مهم است ،ترل كنندشان را كن مبارزاتشان مردم
جنبش ضد ترامپ چه كاري انجام مي  ،ادامه دارد و بايد ديد تا روز قانوني شدن رئيس جمهوري ترامپ 53برج ترامپ در نيويورك

  54مي كند.  م مي كند تظاهرات غيرقانوني است و تظاهر كنندگان را دستگيردهد و پليس امنيتي نيز با بلندگوهاي بسيار بزرگ اعال

 نتيجه گيري 

شد در بسياري از كشورها جريانات مترقي و كارگري حمايت خود را از اين جنبش اعالم كردند.در زمانيكه جنبش وال استريت آغاز 
داخل ايران شايد رژيم نگذاشت تظاهرات خياباني برگزار شود ولي در چندين دانشگاه و نهاد كارگري ميزگردهايي براي بررسي اين 

ژانويه و حمايت از بوميان امريكا در مخالفت براي ساختن لوله  21جنبش راهپيمايي يك ميليون زن در  55جنبش برگزار  شد. 
زودي زير تيغ ه ي بكه جنبش كارگر بر كسي پوشيده نيستنفتي در محيط زندگي آنها حمايت بسياري را جلب كرده است. 

كه دو قرن در اين كشور از  را بايد جدي گرفت. امروز جريانات مسيحي اونجليست و نژاد برتر امريكايي قوانين ضد كارگري مي رود
بر روي  56لي نوامبر رستوران سراسري ميگ گينوز ليتل ايتا 21. در تاريخ گشايي به نفع خودشان كوتاهي نكرده اندهر گونه كشور

توسط گروههاي  است. اين جشن قرار بود را كنسل كردهفيسبوك خودش از مشتريانش عذر خواهي كرد كه جشن پيروزي ترامپ 
دادگاه فدرال حكم بر زنداني كردن جوديت ميلر  2016در ژوئيه سال  57كه تكرار نشود. و قول دادنژاد پرست امريكاي برگزار شود 

كه چرا نگفته چه كسي  محكوم كرددادگاه از اين زاويه ايشان را  منتشر كرد،ه كوپر خبرنگاري داد كه گزارش محرمانه اي در نشري
   58نظام كوتاه نمي آيد. حفظ اطالعات محرمانه  را به او داده است. جامعه قضايي امريكا نشان داد بر سر مسائل 

از يك پايان براي نژادپرستي و روياي جنبش اجتماعي و كارگري امريكا وارد مرحله جديدي از مبارزه شده است كه بايد آن را آغ
جنبش زنان در  59 "مرسي ترامپ براي اينكه ما را متحد كردي ":دانست. جريانات روشنفكري در مقاله اي نوشتند "امريكايي برتر"

نشريه  گانخواننديكي از  60."ما امكان دوباره بازسازي خودمان را داديه كه ب "ممنون ترامپ "مقاله اي در نيويورك تايمز نوشت 
ممنون آقاي ترامپ شما به من درس انقالب را داديد. شانزده ماه قبل همه به من " :نوشتچنين ند براي ترامپ در مقاله اي شهرو

ولي شما راه سوم را به من نشان داديد و آن هم راي دادن به  ،وجود دارد براي انتخاب ايادآوري مي كردند كه تنها دو كانديد
  61"انقالب است.

بسيار مهم است. جنبش كارگري همزمان نياز به سازماندهي  ،ازماندهي جديدي در جنبش كارگري بيانجامداينكه اين اتحادها به س
بربريت يا "بيش از پيش به هم كاري هم طبقه هاي خود نياز دارد، اينكه اين مبارزه به كدام طرف حركت خواهد كرد  وجديد 

بيليون دالر به بدهي هايش اضافه مي   2,54مريكا كشوري است كه هر روز در گرو همكاري طبقاتي جهاني  است. ا "تغيير بنيادي
انحصارات با شعار بهتر كردن مردم و بازگشت به امريكاي برتر نمي توانند هيچ گره   62هزار دالر بدهكار است 62شود و هر شهروند 

تنها الترناتيو بشريت  ، شايدقتصاديكشور امريكا با باالترين امكانات اتغيير بنيادي در اي از مشكالت زحمتكشان امريكا باز كنند. 
    .باشد بهبود زحمتكشان امريكا و جهاندر دوره معاصر براي 
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2 https://lawcha.org/wordpress/2016/11/23/bill-clinton-remade-democratic-party-
abandoning-unions-working-class-whites/ 

3  

گر برای نمونه می توان به ايرانيان امريکا رجوع کرد، ايرانيانی که روزگاری بخش وسيع جنبش دانشجويی و کنفدراسيون را تشکيل می دادند دي
د را مترقی نشان دهند مانند علمداری و توحيدی خود در کنار کلينتون وجود ندارد. حتی در بخش مترقی هم نيستند آنهايی هم که جرات دارند خو

ه آنها قرار می گيرند. آن دانشجويان مترقی دهه هفتاد بخش عمده اشان به ملی گرايانی و قشر متوسطی تبديل شده اند که در بهترين حالت بخش عمد
ايران در گير شود. امروز ايرانيان در قامت برندگان قرعه کشی کارت سبز، يا در خانه ماندند و يا به ترامپ رای دادند که شايد بتواند با 

زمايش پناهندگانی که بخش عمده اشان خود را امريکايی تر از امريکاييها می دانند. سازمان مجاهدين و سلطنت طلبان که شانس خود را با ترامپ آ
د از سرنگونی پهلوی امروز با گرفتن کارت سبز و شهروندی همکاری خود را به می کنند و بخش ديگری هم که به ميمنت پولهای بر باد آورده بع

تر مايل نهادهای مانند ناياک و شورای ايرانيان مرتبط می دانند و در فکر زد و بند با مافيايی نفت و گاز هستند. شهروندان ايرانی نسل دوم بيش
 هستند شهردار ايرانی يا معاون فرماندار ايرانی باشد. 

4http://www.nytimes.com/elections/results/president 

 

5 https://personalliberty.com/need-electoral-
college/?SC=P01865823&utm_source=Bing&utm_medium=cpc&utm_content=electoralcollege&
utm_campaign=2016 

6 https://en.wikipedia.org/wiki/First-past-the-post_voting 

که الگور نتيجه انتخابات را نپذيرفت و جامعه به  ٢٠٠٠پذيرفتن نتيجه انتخابات بالفاصله از طرف کلينتون بر اين اساس بود که مبادا مانند سال 
م شد. ترامپ هم کليه ادعاهای خود بر عليه کلينتون و روز در بحران بود و در آخر دادگاه نتيجه انتخابات اين بود که بوش برنده اعال ٣۶مدت 

 دادگاهی کردن را پس گرفت. 



                                                                                                                           
http://www.cnn.com/2015/10/31/politics/bush-gore-2000-election-results-studies/ 

ميليون دالر به دنبال آن است که سه ايالت دوباره آرا آن شمرده شود. چرا که در بعضی حوزه ها  ۴٫۵استاين کانديد سبزه ها با جمع آوری جيل 
 رای گيری رای ها درست شمرده نشده است.

https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/23/jill-stein-election-recount-fund-
michigan-wisconsin-pennsylvania 

7 https://www.change.org/p/electoral-college-electors-electoral-college-make-hillary-clinton-
president-on-december-19 

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Initiatives_and_referendums_in_the_United_States 

که قطعنامه ای نتواند  سنتی که در جوامع غربی وجود دارد ارائه عريضه و طومار به مجلس است برای تغيير قوانين و يا بهبود وضعيت. زمانی
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