
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  جيمز پتراس: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  

  به ھمه چيز شک کن
  پيوندھای ترمپ به گذشته و احيای چپ

  

  جيمز پتراس

  :مقدمه

خالف اين که .  تعبيه شده استامريکا امپرياليسم ۀای ساختار دولت در سايھ ً عميقا در سياستترمپرئيس جمھور 

گذاشته است و پای  پيشينيان خود یترمپ جاکند، اما  ھای خارج از کشور اشاره می گاھی به عدم مداخله در جنگ گاه

  .کند مسير پيشينيان خود را دنبال می

کاری او بر  کنند، بدعت زنند و مويه می  با روسيه فرياد میترمپ  روابطۀھا دربار که نومحافظه کاران و ليبرال درحالی

دور انداخته است و ه نھادات او برای صلح در خاورميانه، در عمل، بازار امپرياليسم بشردوستانه خود را ب ناتو و پيش

  . شده استھيلری کلينتن رقيب انتخاباتی حزب دمکرات، ۀطلبان ھای جنگ درگير در برخی از سياست

ست، و اعمال خودش را با جنبه ھای ارزان جھت  رئيس جمھور سابق جذاب اوباما» فريبی عوام« که او فاقد ئیجا از آن

کنندگان جوان را در اقدامات  ، با اظھارات سوزش آور تظاھرترمپکند، ناپختگی  نمی» تطابق«ھا بيش از اندازه  سياست

داران وال   در ميان بانکترمپ ۀندان مجزا توسط مخالفان عمدچاين تظاھرات ن. ھا کشانده است نجمعی به خيابا

 يک در آغوش گيرنده ترمپبه عبارت ديگر، رئيس جمھور . شود استريت، دالالن و رسانه ھای بزرگ حمايت نمی

  . است» عامل دگرگونی«يا حتی » انقالبی«آيکون و پيرو، و نه يک  

ھای جاری و تعھداتی  ما سياست.  انجاميدترمپکنيم، که به تولد رژيم   خط سير تاريخی شروع میۀما با بحث خود دربار

  .کنند  میتعيين دولت را ۀکنيم که مسير حال و آيند  میئیرا شناسا

کنونی و » فاجعه«ما . تواند تحوالت آينده را توليد کند گونه واکنش فعلی می کنيم که چه گيری می  نتيجهئیما با شناسا

. دھيم  و داليلی  را جھت يک چشم انداز خوش بينانه در آينده ارائه میزير سؤال می بريم را به  آخراالزمانیئیگو پرت

  . ھای واقعی تبديل شوند توانند به مثبت ھای کنونی می کند که چگونه منفی اين مقاله اشاره می: طور خالصهه ب
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  تسلسل تاريخی

چنين در   نظامی کشور را در چند جنگ بی پايان، ھم گذشته منابع مالی وۀ در طول دو دھامريکاسای جمھور ؤ ر

ھای مالی   با جنون تحريک بحرانامريکارھبران . ر بدھی تجارت و عدم تعادل مالی و مالياتی برباد داده اندالتريليون د

يجاد چاره کردن دارندگان وام کوچک مسکن، نابودی توليدکنندگان و ا ھا، بی ترين بانک جھانی، ورشکسته کردن بزرگ

ًکاری گسترده و متعاقبا با مشاغل ناپايدار کم درآمد منجر به سقوط استانداردھای زندگی طبقات کارگر و متوسط  بی

  .تر شده اند پائين

ھای بزرگ چندمليتی به  ر وثيقه برای ميلياردرھا و خروج بدون مخالفت شرکتالھای امپرياليستی، با تريليون د جنگ

. لمان و مکزيک افزوده استا و به توافقات تجاری به نفع چين،  ی را بسيار زياد عميق کردهھای طبقات خارج، نابرابری

داران، ميليادرھای فن آوری باال، تجار واردکننده و  ھا بانک برداران اصلی اين بحران ، بھرهامريکادر درون 

  .  صادرکنندگان کسب و کار کشاورزی بوده اند

 در شکل امريکاسای جمھور ؤھای ر ھای حاکم با تعميق و گسترش قدرت تيک، رژيمھای سيستما در مواجھه با بحران

» افشاگران«ھای طوالنی،  گذاشتن بر افتضاحات دھه جھت سرپوش. احکام رياست جمھوری واکنش نشان داده اند

  .ليسی در ھر بخش از شھروندی نفوذ کرده استوپرست زندانی شده اند و نظارت به سبک دولت پ ميھن

دولت . ھای امپرياليستی و غارت وال استريت را تعريف کردند ن و اوباما مسير جنگسای جمھور بوش، کلينتؤر

مراکز مالی، مانند گلدن ساکس، بارھا دستور . شدت در مرکز قدرت تعبيه شده انده سسات مالی بؤليسی، ارتش و موپ

ل کرده و وداری را کنتر  قوانين تجارت و بانکھای  و سازمانامريکاکار را تنظيم نموده و وزارت خزانه داری 

نظر از حزب، به داخل و خارج از  سای جمھور، صرفؤکه ر دولت باقی نمانده اند، درحالی) سسات دائمؤ«. کنند می

  .تعويض گشته اند)  م–کاخ سفيد (»دفتر بيضی شکل«

 بر ترمپجانشين او، دونالد . ا دنبال کرداوباما متعھد به صلح شد، ولی ھفت جنگ ر» سياه پوست«اولين رئيس جمھور 

يمن کوچک توسط نيروھای : اوباما را برداشت» باتوم بمباران«انتخاب شد و بالفاصله » عدم مداخله«ھای  وعده

کرد  ، نيکی ھيلی، باعملترمپ» واقع گرايانه تر«ف و نماينده يي بمباران شد، متحدان واشنگتن در کامريکائی

طور وحشيانه ای متحدان روسيه ه سامانتا پاور، ب» مداخالت بشردوستانه مادام«ن ملل به سبک طلبانه در سازما جنگ

  . در منطقه دونباس اوکراين را مورد حمله قرار دادند، و عرعرانه به روسيه اھانت کردند

، با باال بردن ورياک ۀ به افزايش تحريمات عليه روسيه ادامه داد، در حالی که اوباما در شبه جزيرترمپ کجاست؟ تغيير

اوباما يک جنگ نيابتی عليه روسيه راه . ی تھديد نمودئ شمالی را با نابودی ھسته وريای کامريکاتوان نيروی نظامی 

ھا و ھواپيماھای  ھای نظامی، کشتی اوباما چين را با پايگاه.  را در رقه تشديد کردئی جنگ ھواترمپاندازی کرد و 

اوباما با يک رکورد دو ميليون از . طلبانه وارد شد لوح درست با شعارھای جنگ ده ساترمپجنگی محاصره کرد و 

  .دھد که حتی بيشتر اخراج کند  وعده میترمپکارگران مکزيکی را در طول ھشت سال اخراج کرد؛ 

دف قرار داشته است، ھمان کشورھای ھ بر راه در مسير پيشينيان خود گام  مطيع ھمترمپعبارت ديگر، رئيس جمھور ه ب

  .ھا در سازمان ملل کپی کرده است ھای ديوانه وار آن که  از نطق کند، در حالی گرفته را بمباران می

ھای فلسطين برای حفظ ظاھر  بع بع کرد، باج  که با چند انتقاد از گسترش  دزدی اسرائيل از سرزمين اوباما در حالی

که با دھان کف کرده   در حالیترمپر سر و صدا آور افزايش داد؛ ال ميليارد د٣/٨ساالنه به تل آويو را به ) ھای کمک(

نھاد   فلسطين چند انتقاد آبکی کرد، پيشۀسرقت رفته ھای ب اش، از شھرک سازی غيرقانونی يھودی بر روی سرزمين

  . را به اورشليم انتقال دھندامريکانمود که سفارت 
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 ترمپھای اوباما و  ژیيھا و سترات ست، شباھت سياست بل توجهردکننده ای قاطور طاقت فرسا و خه شدت به که ب چيزی

سای ؤھردو ر. ست، سبک و شعار ھای آنھاست که متفاوت چيزی. ھاست ھا و متحدان آن ئیدر سياست خارجی، دارا

ی خوبی در درون مرزھای نھادھاه بالفاصله ھمان وعده ھای دروغين قبل از انتخابات را شکستند و ب» تغييرنماينده «

  .کنند دائم دولتی عمل می

دنبال ه دست گرفت و به اوباما سقوط سيستم مالی را ب. اند ھای تاريخی متضاد  زمينهۀ که داشته باشند نتيجھر تفاوتی

ه اوباما قدرت را ب» تعادل«ر ال پس از تريليون دترمپ. ھا رفت که عمليات ثبات برقرار سازد مقررات بر بانک

زياد » بسی ھياھوی«! دارد ن گام برمی پا در جای پای رئيس جمھور کلينت–ف مقررات دنبال حذه گرفت و ب دست

  ! ترمپ»  تاريخیئیمقررات زدا «ۀدربار

 عليه مھاجران و بازديدکنندگان ھفت ترمپی عليه قانون ممنوعيت ئدر شکل تظاھرات توده » زمستان نارضايتی«

مھاجران و پناھندگان محصوالت مستقيم . اوباماست» جنگ کشندهھفت «مستقيم ناشی از  طوره ًکشور عمدتا مسلمان ب

» ًعمدتا«ھا نفر  تھاجمات و حمالت اوباما بر اين کشورھاست که منجر به قتل، آسيب، کوچ اجباری و بدبختی ميليون

.  است، شورشی و تروريست ايجاد کرده»جو جنگ« ھا ھزار  ھای اوباما ده جنگ. مسلمانان ھستند) ًاما نه منحصرا(

شده بودند و   کنار گذاشتهامريکا زيادی از ۀکنند، تحت رياست اوباما تا انداز پناھندگان، که برای نجات جانشان فرار می

 ترمپکه بستن مرزھای  در حالی.  اروپا پيدا کرده اندۀھای کثيف و پرآشوب اتحادي ھای امنی در اردوگاه بسياری پناھگاه

  ست، اين دھنده و اميدبخش ی مردم نويدئھمان صورت تظاھرات توده ه انونيست، ببرای مسلمانان وحشتناک و غيرق

گری عمدی تحت رياست ھه از قتل و آسيب، خشونت و ويران سياست طوالنی نزديک به يک دۀپناھندگان ھمه نتيج

  . جمھوری اوباماست

مانده است که ) تنھا( مبتذل خود ۀن، به سبک نژادپرستاترمپاوباما متعاقب مسير سياست خونريزی و کشتار کرد و 

  بدترمپساخته شد، به »  صلح نوبلۀ جايزۀبرند«که از اوباما يک  درحالی. »کاری را تميز کند کاری و خراب کثافت«

  !شوی خونين حمله شده است ًاخالق وعصبی مزاج کامال برای برداشتن و کف

در ھمين حال، اوباما در حال بازی .  شود روه قھر برزخ روب را بپيمايد و با ء انتخاب کرده است که مسير افتراترمپ

  . ست گر خود در رسانه ھای جمعیبه نويسندگان بد ستايش» القيد«د دادن  لبخن گلف، موج سواری و نشان

دارد که توسط اوباما ساخته شده است، صدھا ھزار نفر از تظاھرکنندگان جھت   در مسيری گام برمیترمپدر حالی که 

از ھمه » روشنفکر«مند بانفوذ و  ی جمعی عمده، ده ھا ثروتئھای رسانه  ، با شماری از شبکه»فاشيست«ض به اعترا

 ئیانسان از ھمان فعاالن و نيروھا! ھا را پر کرده اند نوع جنس، نژاد و عقيده از شدت آزرده در خشم اخالقی خيابان

ًھا غيرنظامی، عمدتا  تھاجمی و حمالت اوباما که منجر به مرگ و آوارگی ميليونھای  که در برابر جنگ شود  خجل می

ھا، بازارھا، مدارس و مراسم  ھا، عروسی که خانه  در حالی–مسلمان، اغلب زنان، سکوت کرکننده ای داشتند 

  .شد ھا بمباران می سپاری آن خاک

خيزد درک   احتماالتی را که از يک بخش عظيم برمیانسان بايد سعی کند که!  ھا بسيار زيادستامريکائیگيج سری 

 خام به ترمپ ضدئیطلب به راھپيما زبان جنگ که سياست اوبامای چرب کند و سرانجام سکوت خود را بشکند، در حالی

  . روز قيامت تبديل شده است

  

  بينانه چشم اندازھای خوش
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بينانه و اميدھای واقعی را که  ھای خوش ما ديدگاه. ته اندتری وجود دارند که آگاه گش  بسياری نااميدند، اما افراد بيش

رئاليسم به معنای بحث در تحوالت متضاد و /ئیگرا واقع. کنيم  میئیريشه در واقعيات و روندھای کنونی دارد شناسا

ست که نتايج  اين به اين معنی. پذيريم ی را نمی»اجتناب ناپذير«شده است و بنابراين ما ھيچ  پی آمد) قطبی(پوالريزه 

تواند منجر  خط اتصال نيروھای متضاد می. کنند که عوامل ذھنی نقش برجسته را بازی می ئیھستند، جا» زمينه بحث«

تر ثروت، قدرت و  تر، استقالل و آزادی يا تمزکز بيش سوی برابری بيشه  ب–به يک مارپيچ باال يا پائين رونده 

  .امتيازات برود

 يک پيکربندی که تحت –شود   اروپا پيدا میۀلمانی مسلط بر اتحادياو ثروت در اليکارشی  ترين تمرکز قدرت ئیقھقرا

در نتيجه، . گرفتند) بريکسيت( اروپا ۀرأی دھندگان انگليس تصميم به خروج از اتحادي. ست  نيروھای مردمیۀمحاصر

بريکسيت منجر به . شود  میروه تر ايرلند روب  بيشئیبريتانيا با تجزيه به اسکاتلند و ولز و حتی با جدا

شوند و رھبران بازار   اروپا میۀداران مستقر در لندن راھی اتحادي قطبی شدن جديد خواھد شد که بانک/پوالريزاسيون

بريکسيت توده گراھای ملی . شوند ھای فقير رو به افزايشم مواجه می آزاد با کارگران، حاميان محصوالت داخلی و توده

کند و ھژمونی نئوليبرال را در ايتاليا، اسپانيا،  ، مجارستان و صربستان را تقويت میپولندانسه، و نيروھای چپ در فر

ست که شورش توده پسند قطبی   اروپا اينۀھای اتحادي  به اليگارشتقابل ھااين . شکند ال و جاھای ديگر میگيونان، پرت

جلو  مترقی يا احزاب و جنبشھای ملی گرای مستبد را ھای طبقاتی تواند جنبش شدن اجتماعی را تشديد خواھد کرد و می

  .ندازدبي

 او منجر به بسيار قطبی شدن رأی دھندگان، افزايش شرکت در امور ئیھای اجرا  به قدرت و فرمانترمپصعود 

کوچک، زنان مترقی، » دی«ھای  ھای داخلی را بين دمکرات  شکافامريکابيداری . سياسی و نبرد مستقيم خواھد شد

بزرگ، دالالن، » دی«طلبان حزب دمکراتيک  جويان و ديگران عليه فرصتاتحاديه ھای کارگری، دانش) ضایاع(

) کار رھبران نادرست و فريب( بورژوازی سياه » دی«مزدور حزب ) نويسندگان(طلبان مادام العمر دمکراتيک،  جنگ

  . کند ھای بزرگ را عميق می  کورپوراتی  مورد حمايت مالی)ان جی او ھا(ھای غيردولتی  و ارتش کوچک سازمان

ھای   نظامی زياد و جنگۀباب مالی، ھزينحن و وال استريت منجر به يک  کلينت- اوباماپذيرش دستور کار نظامی 

ھای  ً کامال ترکيب شده است از ميليادرھا، نظريه پردازان، صھيونيستترمپ ۀحاال که کابين. تر خواھد شد پرھزينه بيش

، اين رژيم را از ) او جھت انتصاب بازرگانان بيرحم معامله گر و واقعگراستۀکه درتضاد با وعد(يست ھار و ميليتار

ھا ايجاد کند  تواند فرصت مناسبی برای صعود جنبش کند و اين می  کارگر جدا میۀاتحاديه ھای کارگری و حاميان طبق

  . را تکذيب کنندترمپً واقعا پليد رژيم ارتجاعی ۀکه چھر

، و حمايت از محصوالت داخلی و بھره ) م-، کانادا و مکزيک امريکا تجارت آزاد بين ۀتوافقنام( به نفتا ترمپدشمنی 

 سال گذشته، از ٣٠شود که در  ھای فاسد، قاتل، و موادمخدر نئوليبرالی می برداری مالی و منابع باعث تضعيف رژيم

شود که مکزيکی ھا   منجر به آن میترمپدمھاجرت سياست ض. زمان روزھای ساليناس بر مکزيک حکومت کرده اند

با ديپورت «  ليس گانگستروانتخاب کنند که جھت مقابله با آشوب اجتماعی ايجاد شده توسط گانگسترھای موادمخدر و پ

ی و دارندگی ئسازد  که مصرف داخلی توده   داخلی بازار و صنعت مکزيک را مجبور میۀاين توسع. کنند» مبارزه 

 را از دست امريکاکارتل موادمخدر و حاميان سياسی آنھا بازارھای . ی محبوب ملی را در آغوش بکشدھا جنبش

  .شوند دھند و با اپوزيسون داخلی مواجه می می
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، تا ٢٠١۶ غيرقانونی از مکزيک را محدود خواھد ساخت، که در سال ۀ جريان سرمايترمپحمايت از توليدات داخلی 

ًانتقال مکزيک از وابستگی و نواستعمار عميقا کشور و اجتماع را .  بدھی مکزيک است۵۵٪ ميليارد يا ۴٨/٣مبلغ 

  . خواھد گشتتعيينقطبی خواھد کرد؛  و نتيجه توسط نيروھای طبقاتی 

مداران   عليه ايران باعث تقويت نيروھای چپ و ملی گرا و پوپوليست عليه سياستترمپتھديد اقتصادی و نظامی 

اتحاد ضدامپرياليستی ايران با يمن، سوريه و لبنان عليه چھار قلوی . شود و طرفدار غرب می» ترفرميس«نئوليبرال 

  . محکم خواھد شدامريکاعربستان سعودی، اسرائيل، بريتانيا و 

عليه مسلمانان و مسيحيان توسط » تنھا يھودی«ھای فلسطين و ممنوعيت   سرزمينۀ جھت غصب گستردترمپحمايت 

ھا  ھا و انتفاضه تر قيام چندين ميليونر خائن دولت خودگردان فلسطين و ظھور بسيار بيش» برانداختن«اسرائيل منجر به 

  .گردد می

ھای مستقل در عراق، سوريه و لبنان، و تضعيف اھرم امپرياليستی شده و  شکست داعش باعث تقويت نيروھای دولت

  . کند در را به مبارزات سکوالر دمکراتيک مردمی باز می

گيری و حذف بيش از يک چھارم  ين ضدفساد در مقياس بزرگ رئيس جمھور چين، شی جين پينگ منجر به دستکمپ

ھا، محاکمات و زندان، سوء  گيری دست. درھا و رھبران باالی حزب شده استرميليون از مقامات و تجار، از جمله ميليا

 ۀھای گسترد  نابرابریزير سؤال بردنای جنبش را جھت تر، چشم اندازھ استفاده از امتيازات را کاھش داه است، اما مھم

ه احيای يک جنبش ب. شود» پائين«تواند باعث تحريک از  شروع شد می» باال«چيزی که از . بخشد اجتماعی  بھبود می

  .  در آسيا داشته باشدامريکا ۀھای دست نشاند تواند اثر مھمی بر دولت سوی ارزش ھای سوسياليست می

ھای  تواند رژيم  کريمه از طريق رفراندوم میۀکراين شرقی و الحاق دوباروبرای حقوق دمکراتيک احمايت روسيه 

تواند با  روسيه می.  را کاھش دھدامريکاسمت جنوب روسيه محدود سازد و مداخالت ه  را بامريکا ۀدست نشاند

 روابط صلح آميزی را  نسبت به تھديد مپترھای مستقل اروپا و با پيروزی انتخاباتی   اروپا با دولتۀفروپاشی اتحادي

  .  ن و اوباما توسعه دھدکلينتھای  ی رژيمئجنگ ھسته 

ی امريکا در امريکاقدرت و مورد حمايت ه گرايان چسبيده ب  جھانی، راستمجنبش ھای سراسر جھان عليه امپرياليس

. يلی در موضع دفاعی ھستندچ و ارجنتاين ھای پيگير توافقات تجاری نئوليبرال برزيل، دولت. کند جنوبی را منزوی می

 و برزيل يک افزايش سه برابری در بيکاری، چھار برابری در بدھی خارجی، رشد ارجنتاينويژه در ه اقتصاد آنھا، ب

نئوليبرال باعث تحريک » چاپلوسی «.رو ھستنده منفی راکد ديده است و اکنون با اعتصابات مورد حمايت عموم روب

  .ی التين واژگون سازدامريکااوباما را در   تواند نظم پسا  و اين میشود، طبقاتی می

  

  نتيجه گيری

در . ترين کشورھا، نئوليبرال افراطی ربع قرن گذشته در حال ازھم پاشيدن است در سراسر جھان و در درون مھم

گران  ھای مستقل تا راست تھای دمکراتيک تا ملی گراھا، از پوپوليس  جنبش ھا از باال و پائين، از چپدۀخيزش گستر

آغاز پايان نظم . يک جھان سياسی تکه تکه، اما قطبی جديد پديد آمده است: وجود دارند» گارد قديمی«ارتجاعی 

  .کند  برای نظم جديد چپ دمکراتيک پويا ايجاد میئیھا امپرياليستی جھانی فرصت

چاقوھا تيز خواھند . کنند دھند و کناره گيری نمی دمی نمیھای مر به آسانی راه به خواسته» امنيتی«ھا و نخبگان  اليگارش

. کنند که جھت تسخير قدرت تالش ورزند  صادر خواھند گشت، و کودتاھای انتخاباتی برگزار میئیشد، احکام اجرا

طلبی را  پارچگی، رھبران برابری تکه تکه غلبه کنند و با يکھويت ھای دمکراتيک مردمی نياز دارند تا بر  جنبش
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ھای دمکراتيک،   که ژستطور مستقل، و جدا از رھبران سياسی موجود عمل کننده انتخاب نمايند که بتوانند قاطعانه و ب

  .دنبال برگشت به فساد و فالکت گذشته نزديک ھستنده که ب گيرند، در حالی مترقی، اما دروغين می
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