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  ٢٠١٧ جوالی ٠٧

  

  کاخ سفيد در اشغال نئوفتشيسم

١  

  

  

 مترجم يادداشت

 House White  Neofascism in the عنوان با يويو ر مانتلی ۀھنامما ٦٨ ۀدور يازده، رۀ شما در زير ۀمقال

 جايگاه از روشنی بسيار تحليل نويسنده مقاله، اين در .شد منتشر ( John Bellamy Foster ) فاستر میِبال جان قلم به

 .کند می ارزيابی مستند طور به را گروه اين ايدئولوژيک و سياسی مواضع و داده ارايه را گانوابست و مپتر طبقاتی

 .کند می شايانی کمک مريکاا امپرياليسم روز تھایسسيا ارزيابی و شناخت در آن نظاير و مقاله اين ترديد بی

 بود شده داده اختصاص مريکاا اخير انتخابات مسايل به نشريه ۀشمار ھمان در که را سردبيران يادداشت عالوه، به

 .ام کرده ترجمه لهمقا سرسخن عنوان به و ديده مناسب بسيار

 ضمن در .ام آورده شکل ھمان به صورت اين غير در و کرده، ترجمه دانستم مفيد که یئجا تا را اصلی زيرنويسھای

 خاطر ھمين به که ام داده قرار جداگانه فصلھای صورت به دادن قرار ھم دنبال به جای به را مقاله مختلف ھای بخش

 به من سوی از امکان و افراد به مربوط زيرنويسھای تمامی .شود می شروع يک ۀشمار از زيرنويسھا فصل، ھر در

 نموده مشخص ).م( با را آن باشد شده اضافه من سوی از زيرنويسی که جا ھر ديگر، موارد در .است شده افزوده نوشته

 .ام
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 پورورزان نيکو

 ٢٠١٧جون

 

  :سر سخن 

 .است شده گفته بسيار سخن 1 ترمپ نالدود از کارگری ھای اتحاديه یاعضا و پوست سفيد ِکارگران حمايت ۀبار در

 نشان ديگران و 3 "فرستادند؟ سفيد کاخ به را مپتر کسانی چه"عنوان با اش مقاله در) ( 2 ُمودی کيم مانند  کسانیاگرچه

 .تنيس ترديدی امر اين واقعيت مورد در اما است، شده اغراق مپتر از کارگران حمايت مورد در که اند داده

 منطقه اين کارگران از بزرگی بخش و بوده کارگریً وسيعا ۀمنطق زمانی که پنسيلوانيا، ۀناحي رأی نمونه، عنوان به

ۀ گفت به بنا .گرفت تعلق مپتر به دربست ًتقريبا دادند،ی م تشکيل کارگری ھای اتحاديه عضو پوست سفيد کارگران را

 که  )نيويورک( 5 واترفورد در 4 مومنتيو یئيمياک مواد ۀکارخان نکارگرا از درصد چھل تا سی اتحاديه، محلی يسئر

 مپتر به که کارگرانی ھمين که است اين در جالب ۀنکت .اند نموده انتخاب را مپتر است، کارگر ششصد از بيش دارای

 6 مريکاا طاتارتبا کارگران ]ۀاتحادي[ سوی از و بوده درگير سخت بسيار اعتصاب يک در ًاخيرا خود اند، داده رأی

 قھايرأی صندو محل در پرسیی رأ يک اساس بر .شدند می نمايندگی است مپتر ِضد ًشديدا و مترقی ۀاتحادي يک که

 به کشور سراسر در کارگری ھای هاتحادي اعضای از درصد وھفت سی شد، انجام AFL-CIO7 توسط که گيری

 .اند داده رأی ترمپ

 گاه ھيچ که دھندی م رأی ميلياردری به کنندی م کارگری معاش امرار رایب که یئآنھا که است بسيار شگفتی جای

 شغلی، امنيت دستمزدھا، ينئپا سطح مانند مسايلی برای گاه ھيچ که ميلياردری  .است نداده نشان آنھا با ھمدردی کمترين

 کمترين ھرگز کار نيروی در نامھاجر سرنوشت يا و باوری، جنسيت و نژادپرستی زيست، محيط آموزش، بھداشت،

 بسيار متحده اياالت در دستمزدھا که است مدعی شرمانه بی وی عوض، در .است نداده نشان خود از خاطر ۀدغدغ

 . اند چين شده ْدست کارگر ۀطبق ۀخورد سوگند و سرسخت دشمنان ميان از جملگی کنون تا وی ۀکابين یاعضا !باالست

 اصطالحبه  وزارت ُپست در که مدارس آموزگاران و عمومی زشآمو سرسخت دشمن ،8 دواس بتسی امثال کسانی

 جنسيت و نژادپرست فردی کار، وزارت سمت به ترمپ انتخاب اولين ،9 پازدر اندرو يا و شد گذاشته عمومی آموزش

 نگن وضعيت یافشا ۀواسط به و بسيار ِعمومی ضھای اعترا از پس پازدر البته .کشدی م باال را کارگران مزد که باور

 اگرچه، .است داده وا وزارت به رسيدن از ناگزير به وی، سوی از کار قانون دايمی نقض و اش خصوصی زندگی آور

 دبليو جورج دولت در 11 کارگری روابط ملی ھيأت اصطالح به عضو که 10 َاکوستا الکزاندر يعنی وی، جايگزين

 .ندارد او با فرقی اساس در نيز بود بوش

 ترمپ به کارگران عليه جنگ در ھا ايالت از بسياری کار محافظه قانونگذاری مجالس و رتجاعیا ۀکنگر عالوه، به

 انتظار در چيزی چه ترمپ جمھوری رياست در"عنوان با اش مقاله در يسئلو پنی که نطور ھما .پيوست خواھند

 در "کار ِحق" قانون اصطالح به ترمپ حکومت در که است محتمل بسيار است، داده ُھشدار "است؟ نشسته ھا اتحاديه

 و ساخته منع عضوھا ِغير از عضويت معادل مبلغ دريافت حق از را ه ھااتحادي که قانونی (برسد تصويب به ملی سطح

 اصطالح به قانون سرايت به حکم یئقضا عالی شورای ؛)است آمده در اجراء به ھا ايالت از برخی در حاضر حال در

 در پيگيری از حکومت گيرد؛ قرار تھاجم مورد فدرال دولت در نشاغال شغلی امنيت بدھد؛ دولتی بخش در کار ِحق
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 يابد افزايش مدارس سازی خصوصی برای فشار و ورزد؛ خودداری کار ساعات و دستمزدھا به مربوط قوانين یاجرا

 .شد خواھد نامعلم ھای هاتحادي تضعيف موجب که

 و عمده ھدف که است اين منطقی انتظار است، نشسته سفيد کاخ در یکارگر ِضد پا تا سر جمھور يسئر يک که زمانی

 راستای در اھ هاتحادي یاعضا بسيج برای دارد توان در که را چه ھر که باشد اين متحده اياالت کارگری جنبش ۀاولي

َبرد، کار به ناب ِارتجاع اين برابر در مقاومت  تا ترمپ جمھوری رياست زمان از مردم از نفر ھا ميليون که گونه ھمان َ

 ترمپ با ساختمان بخش ھای هاتحادي رھبران .است نبوده گونه اين کنون تا قضيه اما، .اند هزد اعتراض به دست کنون

 اتمام زيربناسازی، ھای پروژه اندازی راه به امکان خاطر به گويا که جنابھا یعال اين .اند هکرد مالقات سفيد کاخ در

 تمام سنگ ترمپ از مالی خايه در است، افتاده آب شدت به شان دھان مکزيک، مرز در رکشیديوا و دکوتا، ۀلول خط

 از اينھا مانند نيز وی که واقعيت اين به توجه با ويژه به اند، هيافت مشترکی وجوه ترمپ در اينھا که شايد .گذاشتند

 ھيچ به دارند باوری تجنسي و نژادپرستی در طوالنی تاريخی که یئسازمانھا و جنايتکار ھای هدست و دار با آبشخوری

 من "سياست کارش و کسب در ترمپ سياق و سبک ھمان به ًدقيقا جنابھا یعال اين .است ننموده ناراحتی ابراز وجه

  .ندارد وجود ھمبستگی ۀواژ برای یئجا اينھا واژگان در .بندند می کار به را "ھميشه و آخر، اول،

 رياست سوگند از پيش ھفته يک نيويورک در ترمپ با ، AFL-CIO يسئر ،12  امکاتر ريچارد مالقات آن از بدتر

 مالقات اين ".است بوده ُپربار و صادقانه بسيار ترمپ و او صحبت "که گفت مالقات اين از پس ترامکا .است جمھوری

 ھای اتحاديه با اش ضديت خاطر به را ترمپ پيشتر يسئر آقای اين که دھد می رخ آن از پس درست وی اظھارات و

 جی از پس شايد که فردی عليه نفر ميليونھا که حالی در .بود کرده محکوم شدت به ديگر چيزھای بسياری و کارگری

 هپاي بلند که پذيرفت توان می چگونه اند، زده اعتراض به دست ستا متحده اياالت جمھور يسئر بدترين 13 بوکانن مز

 به که نيست اتحاديه رھبر آقای اين ۀعھد بر آيا بشتابد؟ وی ديدار به زمان ھم ورکش کارگری ھای هاتحادي مقام ترين

 به را ترمپ ترامکا، که ھنگامی اما، باشد؟ داشته عھده به را او عليه مردم اعتراضات رھبری ترمپ با مالقات جای

 فرو منجالب اين در ناپذيری برگشت طور به که دھد می نشان ستايد، می شدت به کنگره در اش سخنرانی اولين خاطر

 .است رفته

 نيز ترامکا که است آمده درستیب نوشتند ]سوسياليست کارگر[ برای شولت اليزابت و ورست دنيل که دقيقی ۀمقال در

 و یئرويارو گونه ھر از امتناع با را "باال در زنی هچان" متحده، اياالت در یئ هاتحادي رھبران ديگر از بسياری ھمچون

 ضوابط" زنند می چانه برايش کارگران اصطالح به رھبران اين که چه آن .دھد می ترجيح ممکن دموکراسی کمترين

 امتيازھای و قدرت حفظ برای را شان تالش تمامی که حالی در "بوده، کارفرماھا توسط کارگران کشی بھره برای الزم

ئی  هاتحاديۀ عمد رھبران اکثريت يعنی، – کنند می فکر او مثل که یئنھا آ تمامی و ترامکا 14 .برند می کار به خويش

 کارگری ھای هاتحادي که است متوالی ھای ھهد بازتاب ھمه اين .دھند می سياسی خفت ھر به تن شان کرسی حفظ برای

 و آن، به دادن پايان جھت تبعيض گونه ھر عليه مبارزه در شان وليتؤمس را، اعضاء آموزش ۀوظيف را، اصولشان

 .اند نھاده پا زير کامل طور به را دشمن عليه طبقاتیۀ مبارز به تعھدشان

 مدتھاست که ليبرال کاران کھنه نه و ترمپ نه بودند، کرده عمل بايد که گونه آن خويش وظايف به ھا اتحاديه اگر

 ۀطبق از ندتوانست نمی نيز ھا هرسان نامفسر .شدند نمی انتخاب گاه ھيچ اند، ساخته رھا خويش حال به را کارگران

 گونه اين عالوه، به .دھند می تشکيل را کارگر ۀطبق تماميت سفيدپوست مردان گويا که بگويند سخن چنان آن کارگر

 کارگران ۀرد در حتا ھمبستگی و داشت؛ نمی وجود یئگرا ھويت و طبقاتی سياست ميان نيز یئکذا ِبندی تقسيم

 .يافت می معنا نيز ساختمانی
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 رھبری که جنبشی باشيم، داشته اميد باشد داشته را ناماش ارزش که کارگری جنبش يک بنای هب که خواھيم می اگر

 مبارزه راديکالی سياست برای و گرفت خواھد عھده به خورد می سوگند آن به ترمپ که را نئوفاشيسمی عليه مبارزه

 اين ھميشه برای و بار يک که است آن زمان اکنون کند، ريزی پايه را سوسياليست ۀمتحد اياالت روزی که نمود خواھد

 را نوينی نھای سازما بايد .بسپاريم گور به است پذير رفرم آن کنونی شکل در متحده اياالت کارگری جنبش که را توھم

 .باشند طلب مساوات و دموکراتيک ه ئیريش طور به که نمود ايجاد پايه از

 ادامه دارد

 

1 Donald John Trump, 45th President of the United States 

2 Kim Moody 

3 “Who Put Trump in the White House?” 

4 Momentive Chemical plant 

5 Waterford 

6 Communication Workers of America 

American Federation of Labour - Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) 7 ملی مرکز 

فدراسيون رگترينبز و صنفی ھای اتحاديه  

8 Elisabeth Dee “Betsy” DeVos 

9 Andrew Franklin “Andy” Puzder, CEO of CKE Restaurants, the parent company of 

Hardee’s and Carl’s Jr. 

10 Alexander Acosta 

11 National Labour Relations Board 

12 Richard Trumka 

13 James Buchanan  ، 

 ).م( .رسيد جمھوری رياست به داخلی جنگھای آغاز از پيش بالفاصله که متحده اياالت جمھور يسري پانزدھمين 

14 “What Was Trumka Doing in Trump Tower?” Daniel Werst and Elizabeth Schulte, 

Socialist Worker, 31 January 2017. 

 ).م( .است کرده قول نقل ٢٠١٧ بروریف پنجم تاريخ به Truthout تارنمای از را مقاله اين ويو ری مانتلی

  

 

 

 


