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

جيمز پتراس
مقدمه:
رئيس جمھور ترمپ عميقا ً در سياستھای ساختار دولت در سايۀ امپرياليسم امريکا تعبيه شده است .خالف اين که
گاهگاھی به عدم مداخله در جنگھای خارج از کشور اشاره میکند ،اما ترمپ جای پيشينيان خود پای گذاشته است و
مسير پيشينيان خود را دنبال میکند.
درحالیکه نومحافظه کاران و ليبرالھا دربارۀ روابط ترمپ با روسيه فرياد میزنند و مويه میکنند ،بدعتکاری او بر
ناتو و پيشنھادات او برای صلح در خاورميانه ،در عمل ،بازار امپرياليسم بشردوستانه خود را به دور انداخته است و
درگير در برخی از سياستھای جنگطلبانۀ رقيب انتخاباتی حزب دمکرات ،ھيلری کلينتن شده است.
از آنجائی که او فاقد »عوامفريبی« جذاب اوباما رئيس جمھور سابقست ،و اعمال خودش را با جنبه ھای ارزان جھت
سياستھا بيش از اندازه »تطابق« نمیکند ،ناپختگی ترمپ ،با اظھارات سوزش آور تظاھرکنندگان جوان را در اقدامات
جمعی به خيابانھا کشانده است .اين تظاھرات نچندان مجزا توسط مخالفان عمدۀ ترمپ در ميان بانکداران وال
استريت ،دالالن و رسانه ھای بزرگ حمايت نمیشود .به عبارت ديگر ،رئيس جمھور ترمپ يک در آغوش گيرنده
آيکون و پيرو ،و نه يک »انقالبی« يا حتی »عامل دگرگونی« است.
ما با بحث خود دربارۀ خط سير تاريخی شروع میکنيم ،که به تولد رژيم ترمپ انجاميد .ما سياستھای جاری و تعھداتی
را شناسائی میکنيم که مسير حال و آيندۀ دولت را تعيين میکنند.
ما با شناسائی نتيجهگيری میکنيم که چهگونه واکنش فعلی میتواند تحوالت آينده را توليد کند .ما »فاجعه« کنونی و
پرتگوئی آخراالزمانی را به زير سؤال می بريم و داليلی را جھت يک چشم انداز خوش بينانه در آينده ارائه میدھيم.
به طور خالصه :اين مقاله اشاره میکند که چگونه منفیھای کنونی میتوانند به مثبتھای واقعی تبديل شوند.
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تسلسل تاريخی
رؤسای جمھور امريکا در طول دو دھۀ گذشته منابع مالی و نظامی کشور را در چند جنگ بی پايان ،ھمچنين در
تريليون دالر بدھی تجارت و عدم تعادل مالی و مالياتی برباد داده اند .رھبران امريکا با جنون تحريک بحرانھای مالی
جھانی ،ورشکسته کردن بزرگترين بانکھا ،بیچاره کردن دارندگان وام کوچک مسکن ،نابودی توليدکنندگان و ايجاد
بیکاری گسترده و متعاقبا ً با مشاغل ناپايدار کم درآمد منجر به سقوط استانداردھای زندگی طبقات کارگر و متوسط
پائينتر شده اند.
جنگھای امپرياليستی ،با تريليون دالر وثيقه برای ميلياردرھا و خروج بدون مخالفت شرکتھای بزرگ چندمليتی به
خارج ،نابرابریھای طبقاتی را بسيار زياد عميق کرده و به توافقات تجاری به نفع چين ،المان و مکزيک افزوده است.
در درون امريکا ،بھرهبرداران اصلی اين بحرانھا بانکداران ،ميليادرھای فن آوری باال ،تجار واردکننده و
صادرکنندگان کسب و کار کشاورزی بوده اند.
در مواجھه با بحرانھای سيستماتيک ،رژيمھای حاکم با تعميق و گسترش قدرتھای رؤسای جمھور امريکا در شکل
احکام رياست جمھوری واکنش نشان داده اند .جھت سرپوشگذاشتن بر افتضاحات دھهھای طوالنی» ،افشاگران«
ميھنپرست زندانی شده اند و نظارت به سبک دولت پوليسی در ھر بخش از شھروندی نفوذ کرده است.
رؤسای جمھور بوش ،کلينتن و اوباما مسير جنگھای امپرياليستی و غارت وال استريت را تعريف کردند .دولت
پوليسی ،ارتش و مؤسسات مالی به شدت در مرکز قدرت تعبيه شده اند .مراکز مالی ،مانند گلدن ساکس ،بارھا دستور
کار را تنظيم نموده و وزارت خزانه داری امريکا و سازمانھای قوانين تجارت و بانکداری را کنترول کرده و
میکنند» .ؤسسات دائم( دولت باقی نمانده اند ،درحالیکه رؤسای جمھور ،صرفنظر از حزب ،به داخل و خارج از
»دفتر بيضی شکل«)کاخ سفيد – م( تعويض گشته اند.
اولين رئيس جمھور »سياه پوست« اوباما متعھد به صلح شد ،ولی ھفت جنگ را دنبال کرد .جانشين او ،دونالد ترمپ بر
وعدهھای »عدم مداخله« انتخاب شد و بالفاصله »باتوم بمباران« اوباما را برداشت :يمن کوچک توسط نيروھای
امريکائی بمباران شد ،متحدان واشنگتن در کييف و نماينده »واقع گرايانه تر« ترمپ ،نيکی ھيلی ،باعملکرد
جنگطلبانه در سازمان ملل به سبک »مداخالت بشردوستانه مادام« سامانتا پاور ،به طور وحشيانه ای متحدان روسيه
در منطقه دونباس اوکراين را مورد حمله قرار دادند ،و عرعرانه به روسيه اھانت کردند.
تغيير کجاست؟ ترمپ به افزايش تحريمات عليه روسيه ادامه داد ،در حالی که اوباما در شبه جزيرۀ کوريا ،با باال بردن
توان نيروی نظامی امريکا کوريای شمالی را با نابودی ھسته ئی تھديد نمود .اوباما يک جنگ نيابتی عليه روسيه راه
اندازی کرد و ترمپ جنگ ھوائی را در رقه تشديد کرد .اوباما چين را با پايگاهھای نظامی ،کشتیھا و ھواپيماھای
جنگی محاصره کرد و ترمپ سادهلوح درست با شعارھای جنگطلبانه وارد شد .اوباما با يک رکورد دو ميليون از
کارگران مکزيکی را در طول ھشت سال اخراج کرد؛ ترمپ وعده میدھد که حتی بيشتر اخراج کند.
به عبارت ديگر ،رئيس جمھور ترمپ مطيع ھمراه در مسير پيشينيان خود گامبرداشته است ،ھمان کشورھای ھدف قرار
گرفته را بمباران میکند ،در حالیکه از نطقھای ديوانه وار آنھا در سازمان ملل کپی کرده است.
اوباما در حالیکه با چند انتقاد از گسترش دزدی اسرائيل از سرزمينھای فلسطين برای حفظ ظاھر بع بع کرد ،باج
)کمکھای( ساالنه به تل آويو را به  ٣/٨ميليارد دالر سر و صدا آور افزايش داد؛ ترمپ در حالیکه با دھان کف کرده
اش ،از شھرک سازی غيرقانونی يھودی بر روی سرزمينھای به سرقت رفتۀ فلسطين چند انتقاد آبکی کرد ،پيشنھاد
نمود که سفارت امريکا را به اورشليم انتقال دھند.
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چيزیکه به شدت به طور طاقت فرسا و خردکننده ای قابل توجهست ،شباھت سياستھا و ستراتيژیھای اوباما و ترمپ
در سياست خارجی ،دارائیھا و متحدان آنھاست .چيزیکه متفاوتست ،سبک و شعار ھای آنھاست .ھردو رؤسای
»نماينده تغيير« بالفاصله ھمان وعده ھای دروغين قبل از انتخابات را شکستند و به خوبی در درون مرزھای نھادھای
دائم دولتی عمل میکنند.
ھر تفاوتی که داشته باشند نتيجۀ زمينهھای تاريخی متضاداند .اوباما سقوط سيستم مالی را به دست گرفت و به دنبال
مقررات بر بانکھا رفت که عمليات ثبات برقرار سازد .ترمپ پس از تريليون دالر »تعادل« اوباما قدرت را به
دستگرفت و به دنبال حذف مقررات – پا در جای پای رئيس جمھور کلينتن گام برمیدارد! »بسی ھياھوی« زياد
دربارۀ »مقررات زدائی تاريخی« ترمپ!
»زمستان نارضايتی« در شکل تظاھرات توده ئی عليه قانون ممنوعيت ترمپ عليه مھاجران و بازديدکنندگان ھفت
کشور عمدتا ً مسلمان به طورمستقيم ناشی از »ھفت جنگ کشنده« اوباماست .مھاجران و پناھندگان محصوالت مستقيم
تھاجمات و حمالت اوباما بر اين کشورھاست که منجر به قتل ،آسيب ،کوچ اجباری و بدبختی ميليونھا نفر »عمدتا ً«
)اما نه منحصراً( مسلمانان ھستند .جنگھای اوباما دهھا ھزار » جنگجو« ،شورشی و تروريست ايجاد کرده است.
پناھندگان ،که برای نجات جانشان فرار میکنند ،تحت رياست اوباما تا اندازۀ زيادی از امريکا کنار گذاشتهشده بودند و
بسياری پناھگاهھای امنی در اردوگاهھای کثيف و پرآشوب اتحاديۀ اروپا پيدا کرده اند .در حالیکه بستن مرزھای ترمپ
برای مسلمانان وحشتناک و غيرقانونيست ،به ھمان صورت تظاھرات توده ئی مردم نويددھنده و اميدبخشست ،اين
پناھندگان ھمه نتيجۀ سياست طوالنی نزديک به يک دھه از قتل و آسيب ،خشونت و ويرانگری عمدی تحت رياست
جمھوری اوباماست.
اوباما متعاقب مسير سياست خونريزی و کشتار کرد و ترمپ ،به سبک نژادپرستانۀ مبتذل خود )تنھا( مانده است که
»کثافتکاری و خرابکاری را تميز کند« .درحالیکه از اوباما يک »برندۀ جايزۀ صلح نوبل« ساخته شد ،به ترمپ بد
اخالق وعصبی مزاج کامالً برای برداشتن و کفشوی خونين حمله شده است!
ترمپ انتخاب کرده است که مسير افتراء را بپيمايد و با قھر برزخ روبه رو شود .در ھمين حال ،اوباما در حال بازی
گلف ،موج سواری و نشاندادن لبخند »القيد« به نويسندگان بد ستايشگر خود در رسانه ھای جمعیست.
در حالی که ترمپ در مسيری گام برمیدارد که توسط اوباما ساخته شده است ،صدھا ھزار نفر از تظاھرکنندگان جھت
اعتراض به »فاشيست« ،با شماری از شبکهھای رسانه ئی جمعی عمده ،ده ھا ثروتمند بانفوذ و »روشنفکر« از ھمه
نوع جنس ،نژاد و عقيده از شدت آزرده در خشم اخالقی خيابانھا را پر کرده اند! انسان از ھمان فعاالن و نيروھائی
خجل میشود که در برابر جنگھای تھاجمی و حمالت اوباما که منجر به مرگ و آوارگی ميليونھا غيرنظامی ،عمدتا ً
مسلمان ،اغلب زنان ،سکوت کرکننده ای داشتند – در حالیکه خانهھا ،عروسیھا ،بازارھا ،مدارس و مراسم
خاکسپاری آنھا بمباران میشد.
گيج سری امريکائی ھا بسيار زيادست! انسان بايد سعی کند که احتماالتی را که از يک بخش عظيم برمیخيزد درک
کند و سرانجام سکوت خود را بشکند ،در حالیکه سياست اوبامای چربزبان جنگطلب به راھپيمائی ضدترمپ خام به
روز قيامت تبديل شده است.
چشم اندازھای خوشبينانه
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بسياری نااميدند ،اما افراد بيشتری وجود دارند که آگاه گشته اند .ما ديدگاهھای خوشبينانه و اميدھای واقعی را که
ريشه در واقعيات و روندھای کنونی دارد شناسائی میکنيم .واقعگرائی/رئاليسم به معنای بحث در تحوالت متضاد و
پوالريزه )قطبی( شده است و بنابراين ما ھيچ پی آمد»اجتناب ناپذير«ی را نمیپذيريم .اين به اين معنیست که نتايج
»زمينه بحث« ھستند ،جائیکه عوامل ذھنی نقش برجسته را بازی میکنند .خط اتصال نيروھای متضاد میتواند منجر
به يک مارپيچ باال يا پائين رونده – به سوی برابری بيشتر ،استقالل و آزادی يا تمزکز بيشتر ثروت ،قدرت و
امتيازات برود.
قھقرائی ترين تمرکز قدرت و ثروت در اليکارشی المانی مسلط بر اتحاديۀ اروپا پيدا میشود – يک پيکربندی که تحت
محاصرۀ نيروھای مردمیست .رأی دھندگان انگليس تصميم به خروج از اتحاديۀ اروپا )بريکسيت( گرفتند .در نتيجه،
بريتانيا با تجزيه به اسکاتلند و ولز و حتی با جدائی بيشتر ايرلند روبه رو میشود .بريکسيت منجر به
پوالريزاسيون/قطبی شدن جديد خواھد شد که بانکداران مستقر در لندن راھی اتحاديۀ اروپا میشوند و رھبران بازار
آزاد با کارگران ،حاميان محصوالت داخلی و تودهھای فقير رو به افزايشم مواجه میشوند .بريکسيت توده گراھای ملی
و نيروھای چپ در فرانسه ،پولند ،مجارستان و صربستان را تقويت میکند و ھژمونی نئوليبرال را در ايتاليا ،اسپانيا،
يونان ،پرتگال و جاھای ديگر میشکند .اين تقابل ھا به اليگارشھای اتحاديۀ اروپا اينست که شورش توده پسند قطبی
شدن اجتماعی را تشديد خواھد کرد و میتواند جنبشھای طبقاتی مترقی يا احزاب و جنبشھای ملی گرای مستبد را جلو
بيندازد.
صعود ترمپ به قدرت و فرمانھای اجرائی او منجر به بسيار قطبی شدن رأی دھندگان ،افزايش شرکت در امور
سياسی و نبرد مستقيم خواھد شد .بيداری امريکا شکافھای داخلی را بين دمکراتھای »دی« کوچک ،زنان مترقی،
)اعضای( اتحاديه ھای کارگری ،دانشجويان و ديگران عليه فرصتطلبان حزب دمکراتيک »دی« بزرگ ،دالالن،
جنگطلبان مادام العمر دمکراتيک) ،نويسندگان( مزدور حزب »دی« بورژوازی سياه ) رھبران نادرست و فريبکار(
و ارتش کوچک سازمانھای غيردولتی )ان جی او ھا(ی مورد حمايت مالی کورپوراتھای بزرگ را عميق میکند.
پذيرش دستور کار نظامی اوباما -کلينتن و وال استريت منجر به يک حباب مالی ،ھزينۀ نظامی زياد و جنگھای
پرھزينه بيشتر خواھد شد .حاال که کابينۀ ترمپ کامال ً ترکيب شده است از ميليادرھا ،نظريه پردازان ،صھيونيستھای
ھار و ميليتاريست )که درتضاد با وعدۀ او جھت انتصاب بازرگانان بيرحم معامله گر و واقعگراست( ،اين رژيم را از
اتحاديه ھای کارگری و حاميان طبقۀ کارگر جدا میکند و اين میتواند فرصت مناسبی برای صعود جنبشھا ايجاد کند
که چھرۀ واقعا ً پليد رژيم ارتجاعی ترمپ را تکذيب کنند.
دشمنی ترمپ به نفتا )توافقنامۀ تجارت آزاد بين امريکا ،کانادا و مکزيک  -م( ،و حمايت از محصوالت داخلی و بھره
برداری مالی و منابع باعث تضعيف رژيمھای فاسد ،قاتل ،و موادمخدر نئوليبرالی میشود که در  ٣٠سال گذشته ،از
زمان روزھای ساليناس بر مکزيک حکومت کرده اند .سياست ضدمھاجرت ترمپ منجر به آن میشود که مکزيکی ھا
انتخاب کنند که جھت مقابله با آشوب اجتماعی ايجاد شده توسط گانگسترھای موادمخدر و پوليس گانگستر » با ديپورت
مبارزه « کنند .اين توسعۀ داخلی بازار و صنعت مکزيک را مجبور میسازد که مصرف داخلی توده ئی و دارندگی
جنبشھای محبوب ملی را در آغوش بکشد .کارتل موادمخدر و حاميان سياسی آنھا بازارھای امريکا را از دست
میدھند و با اپوزيسون داخلی مواجه میشوند.
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حمايت از توليدات داخلی ترمپ جريان سرمايۀ غيرقانونی از مکزيک را محدود خواھد ساخت ،که در سال  ،٢٠١۶تا
مبلغ  ۴٨/٣ميليارد يا  ٪۵۵بدھی مکزيک است .انتقال مکزيک از وابستگی و نواستعمار عميقا ً کشور و اجتماع را
قطبی خواھد کرد؛ و نتيجه توسط نيروھای طبقاتی تعيين خواھد گشت.
تھديد اقتصادی و نظامی ترمپ عليه ايران باعث تقويت نيروھای چپ و ملی گرا و پوپوليست عليه سياستمداران
نئوليبرال »رفرميست« و طرفدار غرب میشود .اتحاد ضدامپرياليستی ايران با يمن ،سوريه و لبنان عليه چھار قلوی
عربستان سعودی ،اسرائيل ،بريتانيا و امريکا محکم خواھد شد.
حمايت ترمپ جھت غصب گستردۀ سرزمينھای فلسطين و ممنوعيت »تنھا يھودی« عليه مسلمانان و مسيحيان توسط
اسرائيل منجر به »برانداختن« چندين ميليونر خائن دولت خودگردان فلسطين و ظھور بسيار بيشتر قيامھا و انتفاضهھا
میگردد.
شکست داعش باعث تقويت نيروھای دولتھای مستقل در عراق ،سوريه و لبنان ،و تضعيف اھرم امپرياليستی شده و
در را به مبارزات سکوالر دمکراتيک مردمی باز میکند.
کمپين ضدفساد در مقياس بزرگ رئيس جمھور چين ،شی جين پينگ منجر به دستگيری و حذف بيش از يک چھارم
ميليون از مقامات و تجار ،از جمله ميلياردرھا و رھبران باالی حزب شده است .دستگيریھا ،محاکمات و زندان ،سوء
استفاده از امتيازات را کاھش داه است ،اما مھمتر ،چشم اندازھای جنبش را جھت زير سؤال بردن نابرابریھای گستردۀ
اجتماعی بھبود میبخشد .چيزی که از »باال« شروع شد میتواند باعث تحريک از »پائين« شود .احيای يک جنبش به
سوی ارزش ھای سوسياليست میتواند اثر مھمی بر دولتھای دست نشاندۀ امريکا در آسيا داشته باشد.
حمايت روسيه برای حقوق دمکراتيک اوکراين شرقی و الحاق دوبارۀ کريمه از طريق رفراندوم میتواند رژيمھای
دست نشاندۀ امريکا را به سمت جنوب روسيه محدود سازد و مداخالت امريکا را کاھش دھد .روسيه میتواند با
فروپاشی اتحاديۀ اروپا با دولتھای مستقل اروپا و با پيروزی انتخاباتی ترمپ روابط صلح آميزی را نسبت به تھديد
جنگ ھسته ئی رژيمھای کلينتن و اوباما توسعه دھد.
جنبش ھای سراسر جھان عليه امپرياليسم جھانی ،راستگرايان چسبيده به قدرت و مورد حمايت امريکا در امريکای
جنوبی را منزوی میکند .دولتھای پيگير توافقات تجاری نئوليبرال برزيل ،ارجنتاين و چيلی در موضع دفاعی ھستند.
اقتصاد آنھا ،به ويژه در ارجنتاين و برزيل يک افزايش سه برابری در بيکاری ،چھار برابری در بدھی خارجی ،رشد
منفی راکد ديده است و اکنون با اعتصابات مورد حمايت عموم روبه رو ھستند» .چاپلوسی« نئوليبرال باعث تحريک
طبقاتی میشود ،و اين میتواند نظم پسا اوباما را در امريکای التين واژگون سازد.
نتيجه گيری
در سراسر جھان و در درون مھمترين کشورھا ،نئوليبرال افراطی ربع قرن گذشته در حال ازھم پاشيدن است .در
خيزش گستردۀ جنبش ھا از باال و پائين ،از چپھای دمکراتيک تا ملی گراھا ،از پوپوليستھای مستقل تا راستگران
ارتجاعی »گارد قديمی« وجود دارند :يک جھان سياسی تکه تکه ،اما قطبی جديد پديد آمده است .آغاز پايان نظم
امپرياليستی جھانی فرصتھائی برای نظم جديد چپ دمکراتيک پويا ايجاد میکند.
اليگارشھا و نخبگان »امنيتی« به آسانی راه به خواستهھای مردمی نمیدھند و کناره گيری نمیکنند .چاقوھا تيز خواھند
شد ،احکام اجرائی صادر خواھند گشت ،و کودتاھای انتخاباتی برگزار میکنند که جھت تسخير قدرت تالش ورزند.
جنبشھای دمکراتيک مردمی نياز دارند تا بر ھويت تکه تکه غلبه کنند و با يکپارچگی ،رھبران برابریطلبی را
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انتخاب نمايند که بتوانند قاطعانه و به طور مستقل ،و جدا از رھبران سياسی موجود عمل کنند که ژستھای دمکراتيک،
مترقی ،اما دروغين میگيرند ،در حالیکه به دنبال برگشت به فساد و فالکت گذشته نزديک ھستند.
دربارۀ نويسنده:
جيمز پتراس ،استاد بارتل )بازنشسته( جامعه شناسی دانشگاه بينگھامتون ،در نيويورک است.
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