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 Political  سياسی

  
  جان بالمی فاستر: نويسنده

  يکو پورورزانن: برگردان از
 ٢٠١٧  اگست٠۵

  ِنئوفاشيسم ِاشغال در سفيد کاخ

۴  

 ترمپيستی سياسی سازی پاک

 در مشابھی شکل در که اين امکان و بوده ]بيست قرن[سیۀ دھ اروپای به مختص داد رخ که ئیچيزھا آن از بسياری

 مديريت در تحول ِنئوفاشيسم ھدف حاضر حال در که گرفت ناديده نبايد حال، اين با .است نامحتمل دھند رخ حاضر حال

 حاکميت با آن يگزينی جا انخواھ و بوده دموکراتيک-ليبرال نظم انحالل نيازمند که است داری هسرماي ۀرفت پيش سيستم

 ستيزی، زن ،ئیگرا ْمحيط تزيس با ضديت پرستی، تملي نژادپرستی، از آشکارا که است،" افراطی راست" نمايندگان

 .کندمی  حمايت افراطی ميليتاريسم و ی،پوليس خشونت ھراسی، ا ھمجنسگر

 انداختنھای چنگ سوی آن در .است کار نيروی سرکوب از عبارت ارتجاع گوناگون اشکال اين تمامی ئینھا ۀانگيز اما،

 و تحکيم دولتی، اقتصاد کارکردھای تمامی سازی خصوصی "افراطی راست" تعصبات و انديشی خشک به ترمپ

 اين با .است خفته نژادپرستانه پيش از بيش امپرياليستی خارجی سياست سمت به چرخش و بزرگ، ۀسرماي قوای تجديد

 نھادھای بتوان آن ۀوسيل به که داشته کسازی پا از نوينی نوع به نياز فاشيستی نئو سياست ينچن يک نمودن جايگير حال،

 و ھا، رسانه امنيتی، ابزار ارتش، واليتی، و ايالتی حکومتھای اداری، سيستم ه،ئيقضاۀ قو کنگره، چون ھم – مختلف

 64 .کشانيد خط درون به را – آموزشی نھادھای

 ھنجارھای نھادن پا ِزير با تا که است تالش در ترمپ ِسفيد کاخ که گفت توانمی  عينی شواھد کدام اساس بر بنابراين،

 اين به گيرد؟ کار به را داری سرمايه دولت مديريت فاشيستی نئو اشکال دموکراتيک، ْليبرال حقوق یالغا و حقوقی

 خاصی شکل يک تنھا متحده اياالت شيسمِنئوفا که آورد خاطر به را فاشيسم عمومی گيھای هويژ که است الزم منظور،

 :نويسد می ”معاصر داری سرمايه در فاشيسم بازگشت“ در امين سمير .است آن از

 چرای و چون بی رد ۀپاي بر ھمواره – تعريف به بنا حتا – فاشيسم برای بحران در ِداری سرمايه دولت مديريت

 نظير – شده نھاده آن ۀپاي بر مدرن ھای دموکراسی رکردکا و تئوری که کليی اصول فاشيسم .است بوده "دموکراسی"

 با ھمواره را – غيره و اقليت، حقوق تضمين اکثريت، تعيين برای انتخاباتی ھای شيوه به توسل دگرانديشی، پذيرش

 جا اين .سازدمی  جايگزين وی اصلی کارگزاران و برين رھبر ۀآتوريت و جمعی انضباط ملزومات به شدن تسليم اصل

 می توجيه را شدن تسليم اين که بوده ھمراه ارتجاعی ھای ايده بازگشت با طبيعی طور به گاه، آن ارزشھا، شدن جا هب
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 يا و )رسمی(دولتی مذھب به نھادن گردن يا و بازگشته، )”وسطی قرون“(گذشته به که است الزم گويا که ادعا اين .کند

ًکال "ملت" يک يا و "نژاد" يک گيھای ويژه اصطالح به  قدر توسط به که ميدھد تشکيل را ايدئولوژيکی بحثھای ۀجوھر ّ

 65 .ميافتد راه به فاشيستی تھای

 سوگند سخنرانی در ترمپ .گرفت کم ِدست نبايد را جديد حاکميت افراطی راست و افراطی ناسيوناليستی تمايالت

َبنن استيو توسط به که جمھوری رياست  نمود اعالم شد نوشته اش، افراطی راست نامشاور ، 67 ميلر استيون و 66 َ

 :که

 ای تازه ائتالفھای و نموده تقويت را کھن پيمانھای .... داشت خواھد را نخست جای ھميشه امريکا بعد، به لحظه اين از

 گيتیۀ صفح از کامل طور به را آن و کرده متحد راديکال اسالمی تروريسم عليه را متمدن جھان و – ميکنيم ايجاد را

 توليد را ما مصرفی محصوالت که ئیکشورھا آن غارت و اندازی دست از را کشور مرزھای بايد .... کرد خواھيم حوم

 از را بردن ديگر بار امريکا ... کنيم حفاظت کشند می ويرانی به را ما کار بازار و ميدزدند، را ما ھای نیکمپ ميکنند،

 امريکا ۀمتحد اياالت با بستن کامل بيعت ما سياست اساس و پايه ... باشد نداشته سابقه که چنان آن گرفت، خواھد سر

 مملو  ھاقلب که زمانی .ُجست خواھيم را يکديگر به وفاداری ما که است ميھن به وفاداری اين طريق از و بود، خواھد

 نبايد .است رناپذي توقف متحد یامريکا .... ماند نخواھد باقی ورزی غرض برای ئیجا ديگر است، پرستی وطن از

 حفاظت ما از قانون مجريان و ما، غيور ارتش زنان و مردان .بود خواھيم ھمواره و ايم شده حفاظت ما – داشت ترس

 ديگر بار را امريکا بدھيم، ھم دست به دست اگر .ميکند حفاظت ما از که است سر باال خدای مھمتر آن از و ميکنند،

 امريکا ما .کرد خواھيم سربلند ديگر بار را امريکا ما .کرد خواھيم ثروتمند ديگر ربا را امريکا ما .کرد خواھيم قدرتمند

 68 .گرداند خواھيم باز ديگر بار را امريکا عظمت ديگر-يک با ما آری، و .کرد خواھيم امن ديگر بار را

َبنن کارً اساسا يسمترمپ سياسی ژیيسترات و ايدئولوژيک چارچوب  اخبار به موسوم تارنمای سئير اين از پيش که است َ

 آخر ماه چند در چنين ھم که کسی است، سفيد کاخ ارشد مشاور و ريزی برنامه سئير اکنون و بوده تبارت بری

َبنن 69 .مينمود ھدايت را ترمپ کمپين انتخاباتی مبارزات  نقش شده، منصوب ترمپ ملی امنيت شورای به ًاخيرا که َ

 ۀدرج که حالی در .است داشته 70 مرداک روپرت لوکنتر از خارج اما مسلط يانجر ھای رسانه عليه تھاجم در کليدی

َبنن نفوذ  نيويورک سردبيران تأھي که است سنگين چنان آن حاکميت درونی ۀحلق بر وی ۀسلط اما بوده، بحث قابل َ

 دو ھنگامه اين در 71 ”.ميکند محکم بالفعل جمھور سئير عنوان به را شھجايگا" او که است نموده ادعا تايمز

 دادستان ،72 ِسشنز جف ھای پرورده دست از يکی و(ترمپ ارشد مشاور ميلر، استيون بارت، بريت ِديگر ايدئولوگ

َبنن کنار در نيز ملی، امنيت سئير معاون ، 73 گورکا سبستيان و )کل  بريت اصلی ِبازيگران از ديگر يکی .اند ايستاده َ

َبنن دست زير که شده گمارده "جمھور سئير ۀويژ معاون" سمت هب نيز ، 74 جولياھين نام به بارت  معاون عنوان به َ

 خواه جمھوری نمايندگان که است اين افراطی راست ايدئولوگ يک عنوان به اش اصلیۀ وظيف و  کرده کار وی اصلی

 75 .کند خط وارد را کنگره

َبنن فاشيستی نئو ايدئولوژی در  :نمود مشاھده شرح اين به را اصلی ۀلفؤم شش توان می َ

 داری سرمايه" و "شدن جھانی" عروج متحده، اياالت در ويژه به ”داری، سرمايه بحران“ بر غلبه برای نياز -١

 است؛ آورده ھمراه به را "خويشاوندی

 شده؛ بازسازی داری سرمايه يک برای معنوی چارچوب ۀمثاب به 76"مسيحی-يھود غرب" بازسازی -٢

 ميگيرد؛ ھدف را پوست رنگين مھاجرين که افراطی، ِپرستی ملت-قوم ترويج -٣

َبنن که چه آن با آشکارا ئیجو ھويت -٤  است؛ جھانی ِنئوفاشيسم مستعار اسم که – مينامد" جھانی مردمی جنبش" َ
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 درگير "طلب هتوسع چين يک" و "طلب هتوسع اسالم يک" عليه ھمگانی جنگی در متحده اياالت که اين بر پافشاری -٥

 نامد؛ می" موجودی حفظ برای ھمگانی جنگی" را آن خود که چيزی – است

 را متحده اياالت تاريخ در 77 "بزرگ چھارم فصل" عرفانی شبه نحوی به افراطی راست عروج گويا که ايده اين و -٦

 78 .دوم جھانی جنگ و بزرگ، رکود داخلی، جنگ ،امريکا انقالب از پس يعنی – ميکند نمايندگی

َبنن ولوژیايدئ  اين در وی .شد گذاشته نمايش به روشنی به بود شده برگزار واتيکان در ٢٠١٤ سال در که کنفرانسی در َ

 بريتانيا استقالل حزب و 79 پن له مارين سرکردگی به فرانسه ملی ۀجبھ افراطی راست "ئیگرا عوام" که بود کنفرانس

 به نياز امر اين برای اما، ".بھتر تر، سرسخت چه ھر ارید سرمايه" که شد مدعی وی .داد قرار ستايش مورد را

 بود اش شکوفايی اوج در داری سرمايه که زمانی ... ]است[ مسيحی-يھود غرب اخالقی و معنوی ھای پايه" بازسازی

 غرب وانت) باوری گيتی( سکوالريسم ]اما[ ... داشتند باور مسيحی-يھود غرب بهً عميقا دارھا سرمايه تمامیً تقريبا ...

َبنن نظر از ".گرفت او از آلھايش ايده از دفاع در را مسيحی -يھود  جمھوريخواھان" بلکه نبوده، ھا ليبرال تنھا دشمن َ

 اينھا .دارند جای دشمن صف در نيز") خويشاوندی داری سرمايه" ّمروجان يعنی شان، سروران و "دستگاه به وابسته

 در نژادپرستی که نبود قرار است آن معرف وی که جنبشی در .بودند "کارگر ۀطبق و متوسط ۀطبق افراد" واقعی دشمنان

 نوعی به رفته رفته" آيند می ھم ِگرد پرستانه ميھن اتحاد يک در مردم که اين موازات به بلکه شود، نفی ءابتدا ھمان

 ".ميبازد رنگ

ُشرف در مھم جنگی" :ميگيرد جای صليبی جنگ يک چارچوب در ھمه اين  جھانی سراسر که جنگی است، وقوع ُ

 80 ".بريم می سر به سھمگين ابعادی با جنگی در ما که ديد خواھيد ...است

َبنن که بود اين پاسخ و پرسش ۀجلس در نکته مھمترين  ، 81 ُوال ای ژوليوس ھای ايده از حمايتگرانه ای شيوه به َ

 به دوم جنگ پايان از پس و بوده، ھيتلر سپس و سولينیمو ھوادار و بخش الھام که فاشيستی کرد، ياد ئیايتاليا فاشيست

 ريچارد برای قھرمانی وی از که – برآورد سر ديگر بار اروپا ِنئوفاشيسم سنتگرای جنبش رھبری عنصر عنوان

 بسيار فاشيسم" بود، گفته سی ۀدھ در ُوال ای 82 .ساخت متحده اياالت در سفيد نژاد طلبی-برتری جنبش رھبر اسپنسر،

 مطلقً حقيقتا که فاشيسمی باشد؛ ھست که اين از جسورتر و تر راديکال بسيار که داشتيم نياز فاشيسمی به ما. فاستناک

 ھرگز ما ... باشد نداشته وجود مماشات گونه ھيچ برای ئیجا آن در و شده ساخته خالص ًکامال زور از و بوده

 از پس ھای نوشته در وی" .بناميم فاشيسم ضد را اشيسمف سوپر بخواھيم که آن مگر شد، نخواھيم خوانده ضدفاشيست

 بر عوض در "کرده، خودداری "فاشيست نئو" يا و "فاشيست" صفت پذيرش از ًصرفا" سنتگراھا که خواست شگجن

 .زنند پيوند ئیاروپا سنت" آريستوکراتيک" شھای ارز به را خود و نموده تأکيد خويش مثبت اصطالح به ويژگيھای

َابرقدرت يک "خلق وی ھدف  عبارت به ".کنيم ايجاد وحدت جنگجوھا ميان که بايد می" .بود معنوی و نو "ئیاروپا َ

 83 .بود) پدری سرزمين( ملت معنوی قدرت مفھوم به سنتی حاکميت بازگرداندن وی ئینھا قصد ديگر،

َبنن ّمبلغ و طرفدارً قويا نيز خود ُوال، ای با راستا ھم که َ  -يھود غرب" که ميگويد است، "افراطی تیپرس ملت ئیباززا" ُ

 در وی .کند احياء را "است ْملتپرستی ۀشالود حامی که مفھومی آن به ويژه به ... ئیسنتگرا" که بايد می "مسيحی

َبنن .است "اسالم عليه مسيحی-يھود غرب ۀمبارز طوالنی تاريخ" احياء ھمه از مھمتر که نمود اعالم واتيکان کنفرانس َ 

 مستقل حاکميت جوی و جست در که ئینھا آ من نظر از" :که ميگويد ُوال ای منظر از حاکميت ألۀمس سر بر ثبح ھنگام

 وی که گونه ھمان اما، ".ھستند پرستی ملت استقرار خواھان واقع در معين، کشورھای بعضی در ويژه به ھستند،

 کنون شمايل و شکل در دولت و "حاکم سياسی ۀطبق" تخريب نيازمند نخست ۀوھل در امر اين نمود، روشن بالفاصله

 84 .است ياش
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 راستای در پاکسازی، فاشيستی نئو ژیيسترات يک انداختن راه به اختيار که است باور اين بر ترمپ سفيد کاخ که مادامی

 شعبه یتمام عليه جانبه ھمه تھاجمی شاھد ترديد بی است، آورده دست به را شده، اشاره بدان باال در که کلی خطوط

 افزايش و نورديده ھم در را حقوقی و سياسی نرمھای تمامی که تھاجمی بود؛ خواھيم آن ايدئولوژيک ابزار و دولت ھای

 اين بر گواه بسياری ۀاولي شواھد حقيقت، در .گرفت خواھد قرار انداز چشم در وسيعی ميزان به جمھوری رياست قدرت

 تمامی .است کرده گيری مچش اتتغيير سياسی فرھنگ رسيده درتق به جديد حکومت که کوتاھی مدت در که است

 از نامھاجر ورود که جنوری ھفت و بيست در صادره ئیاجرا فرمان .اند گرفته قرار تھاجم مورد دولت ۀعمد بخشھای

 و تظاھرات خاطر به البته که بود ترمپ اقدام ترين شديد بود، نموده قدغن بالدرنگ را نشين مسلمان کشور ھفت

 برانگيخته را ترمپ خشم لهأمس اين .گرديد لغو فدرال دادگاھھای توسط سرعت به کشور، سراسر در وسيع اعتراضھای

 قضات به توھين و حمله به دست دھد جلوه نامشروع اصطالح به ھوادارانش نظر در را دادگاھھا تصميم که آن برای و

 85 .ديد هئيقضا ۀقو درآوردن خط به راستای رد مقدماتی تالش عنوان به توان می را وی حرکت اين .زد

 تا که نمود سعی ترمپ تازه فرمان اين در .گرديد دنبال بروریف ماه در ترمپ سوی از ديگری فرمان با خدادھا ر اين

 وپا دست قانونی شبه محمل متحده اياالت در غيرمجاز اصطالح به ناساکن ميليون يازده به نزديک وسيع اخراج برای

 کشور اين در مدت طوالنی که ميشود شامل ھم را شھروندانی حتا سنی، شرايط گرفتن نظر در بدون فرمان ينا .کند

 در ترمپ که چه آن ساختن ۀوعد با که بود قرار فرمان اين .ھستند نيز بزھکاری ۀپيشين ھرگونه فاقد و اند زيسته

 بود ناميده " ما جنوبی مرزھای امتداد در ظيمع بسيار عظيم، ديوار يک" کنگره به خطاب اشبروری ف  ٢٨سخنرانی

 زمان در اوباما که چه آن برابر دو( قضاوت کرسی سه و صد تعداد حقوقی، و سياسی دار و گير اين در .گردد تکميل

 تا که ميسازد فراھم ترمپ حکومت برای را فرصت بھترين که است مانده خالی )بود رو به رو آن با آمدن کار روی

 را سرکوبگری و نموده پايمال را اساسی قانون در مندرج حقوق بتواند تا که کند بازسازی نحوی به را دگاھھادا کارکرد

 86 .کند تقويت

 ِآژانس ھفده ِکارمند ھزار صدھا از متشکل "اطالعاتی، ۀجامع" اصطالح به يا ملی امنيت دستگاه با ترمپ تصادم

 با انتخاباتی مبارزات دوران در اش مقدمه که امری گرديد؛ آغاز وی آمدن کار روی از پس بالفاصله ًتقريبا مختلف،

 ای بخشنامه صدور با ) ٢٠١٧ ( جنوری اواخر در ترمپ .بود شده نوشته اطالعاتی آژانسھای به وی متناوب ھای حمله

 سازمان مدير ،سيا سازمان مدير بخشنامه اين در .زد ميھن امنيت شورای و ملی امنيت شورای سازماندھی باز به دست

 برکنار ميھن امنيت شورای و ملی امنيت شورای سایؤر ۀکميت در عضويت از مشترک ستاد سئير و ملی، اطالعات

َبنن، شخص عوض، در و شده  اما، .گرديد معرفی ساؤر ۀکميت عضو عنوان به سفيد، کاخ ريزی برنامه سئير َ

 گرديد،ء ابقا ساؤر ۀکميت عضو عنوان به سيا سازمان مدير و داده عقيده تغيير به مجبور را ترمپ حکومت فشارعمومی

 .بود آشکار ًکامال مانور اين در ملی امنيت دستگاه در قدرت موجود ساختار تضعيف برای ترمپ ۀدست و دار نيت ولی

87 

 سياست ۀينشر که نمود ايجاد 88 ژيکيسترات ابتکارھای گروه نام به را ای جداگانه ۀساي سازمان يک ترمپ زمان، ھم

َبنن به سازمان اين سرپرستی .برد نام ملی امنيت شورای داخل در "توطئه گروه" عنوان به آن از خارجی ِجرد و َ َ 

 انداختن راه به بر اصرارش خاطر به که است گروه اين در کليدی عناصر از يکی گورکا .است شده سپرده 89 کوشنر

 90 .است شھره کرده رخنه جھان سراسر در او نظر از که "جھانی ئیجھادگرا "عليه جنگی

 در را مشابھی پاسخ آن کشاندن خط درون به و ملی امنيت دستگاه در ثباتی بی ايجاد برای ترمپ حکومتی دستگاه تالش

 فلين مايکل توانست ھفته چند تنھا مدت در که گرديد "امنيتی ابزار" درون از وسيعی ابعاد در افشاء و درز شکل
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 تر سنتی جمھوريخواھان و پنس با فلين نظر اختالف دليل به ًبعضا امر اين .بکشد زير به را ترمپ ملی مشاورامنيت

 .بود

َبنن و ترمپ ناگھانی حرکت  جنگ يک از گرفتن فاصله با متحده اياالت سياسی-ُجغرا ژست به دادن سمت تغيير برای َ

 تنشھای يافتن شدت باعث چين و "راديکال ماسال" عليه جھانی نبردی سمت به آوردن روی و روسيه با تازه سرد

 با کماکان اما، کرده، پر ھا نرالج با را حکومتش دستگاه ارتش با ھمگنی ايجاد خاطر به ترمپ اگرچه .گرديد موجود

 .است مانده سرشاخ ملی امنيت دستگاه

 به بيشتر که ميلياردری و سربرس شرکت عامل مدير و سسؤم ، 91 فاينبرگ استيو از ترمپ ،بروریف ماه اواسط در

 عنوان به سفيد کاخ که گيرد قرار تحقيقی گروه رأس در که خواست است، مشھور خودکار نيمه تفنگھای فروشخاطر

 زير سؤال بردن به عنوان به ًوسيعا که حرکتی – است نموده ايجاد متحده اياالت اطالعاتی آژانسھای امور در تحقيق

 ای نیکمپ صاحب سربرس شرکت .است شده نگريسته آلترناتيو قدرت يک ھای پايه ایبن برای تالش و اطالعاتی ابزار

 ۀمدرس يک در سال بزرگ شش و کودک بيست کشتار .ميکند توليد را 92 شمستر بو خودکار نيمه تفنگ که است

 .آفريد بزرگی ننگ سربرس شرکت برای شد انجام سالح اين از استفاده با که ٢٠١٢ سال در 93 ھتيکت کن در ئیابتدا

 نکورپ دی کار پيمان شرکت صاحب و داده افزايش را اسلحه توليد صنايع در گذاری سرمايه سربرس اما، اين، رغم به

 فاينبرگ ًاحتماال، .است زده جيب به متحده اياالت حکومت برای نظامی پيمانکاری طريق از دالر ميلياردھا که است 94

 قدرتی جنگ ماھيت به توجه با .ُجست خواھد سود ملی امنيت دستگاه "پرسیباز" در اش خصوصی ارتش کارمندان از

 95 .يابد ادامه اطالعاتی ۀجامع سازی پاک راستای در سفيد کاخ تالش که است محتملً کامال است جريان در که

 ميليون ٢ /٧ از بيش فدرال دولت .َماند مصون سازی پاک اين از نميتواند نيز حکومتی ابزار ۀبقي ديگر، سوی از

 پنج و نود" که است گفته ،ترمپ قرص پا و پر ھواداران از ، 96 گينگريچ نيوت .دارد استخدام در غيرنظامی کارمند

 برنامه از و خواه جمھوری حزب قديمی کارگزاران از ، 97 استون راجر ".ھستند ترمپ ضد ھا بوروکرات درصد

 به فوری نياز بنابراين که "نبوده کافی سفيد کاخ در ترمپ به وفاداران تعداد" که است گفته ترمپ دستگاه ريزان

 وجود عدم مورد در نگرانی و سفيد کاخ در ترمپ نخست ھای ھفته بازار آشفته در عالوه، به .دارد پرسنلی اتتغيير

 يافتن به موفق تنھا کنون تا ترمپ حکومت رسانده تصويب به سنا مجلس که مقامی پانصد از بيش برای ،"وفاداری"

 دار دستگاه، درون از مطبوعات به اخبار یافشا و درز حال، اين با .است شده خالی جاھای کردن پر برای اندکی تعداد

 وظيفه ترين فوری ندارند قرار حکومتی خط در که کارمندانی کردن برکنار که است نموده متقاعد را ترمپ ۀدست و

 فدرال اداری دستگاه“ ،ترمپ نزديک دوستان و نامشاور از و نيوزمکس مديرعامل رادی، کرس ۀگفت به بنا .است

 ھمخوانی افراطی-راست ۀبرنام با که يعنی "دارد قرار مسلط جريان ھای ايده نفوذ زيرً طبعا که است قدرتمندی ماشين

 98 .ندارد

َبنن .است غيرنظامی اداری دستگاه عليه عمومی تھاجم از بخشی ھمه اين  سياسی نظم" که است نموده اعالم خود َ

 خواھد پی در را ""موجود اداری دستگاه انھدام" و برده راه "اقتصادی ناسيوناليسم" عروج به که بوده، راه در "نوينی

 .داشت

 دستگاه تخريب 99 .برد خواھد سر به دايم نبردی در "انھدام" اين به يابی دست برای حکومت که ميدھد ادامه وی

 درب ترمپ ۀدست و دار نظر از که زيرا است، بوده برجسته زيست محيط سازمان در ھمه از بيش غيرنظامی اداری

 حکومت ۀبرنام که گفت داری سرمايه سرکردگان از برخی با مالقاتی در ترمپ .نمود تخته ميتوان را آن دواير تمامی

 وراء 100 .بکاھد "ربيشت حتا يا و درصد پنج و ھفتاد" ميزان به سرمايه بر دولتی مقررات از که است اين وی
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 ديوان در زيست محيط داران طرف ھمراه به را محيطی زيست مقررات ويژه به که است اين نقشه مالی، ئیمھارزدا

 .داد قرار ھدف مورد فدرال

 نامشاور از يکی و ،ئیھوا و آب اتتغيير انکار ۀعمد ارگان ،102 آزاد تجارت انستيتوی سئير که ،101 ايبل مايرن

 انباری ثروت و آزادی برای خطر ترين بزرگ" را محيطی زيست جنبش است، محيطی زيست امور در ترمپ کليدی

 با را مينامد 103 "تاريا متخصص" او که چه آن به وابسته عناصر ديگر و اقليمی دانشمندان و خوانده،" مدرن دنيای در

 را پاپ ۀنام بخش که رفت پيش به جا آن تا ايبل .است داده قرار حمله مورد حکومتی دستگاه از ھا آن حذف ھدف

 بسيار ترمپ انتخاباتی پيروزی در که ّلفاظيھا گونه اين 104 .ناميد "ئیگرا چپ وريھای-دری"اقليمی اتتغيير پيرامون

 درصد ھفده و زيست-محيط حفاظت سازمان ۀبودج از درصد ٢٠  ٢٥ کاھش توجيه برای حاضر حال در بوده ثرؤم

 .ميشود گرفته کار به ھوا و اقيانوس ملی ۀادارۀ بودج از کاھش

 حقه" شده، پذيرفته ھمگانی طور به ًتقريبا علمی نظر از که را، انسانی ھای فعاليت از ناشی اقليمی اتتغيير ترمپ

 به اقليمی، اتتغيير ۀآتش دو منکر و زيست محيط حفاظت سازمان کنونی سئير ، 105 پروايت اسکات .ناميد" بازی

 از شده وضع آلودگی مقررات کردن سد منظور به که بوده سازمان اين دشمنان ترين سرسخت از کیي تاريخی طور

 وزارت صدر در که تگزاس پيشين فرماندار ، 106 پری ريک .است کشانده دادگاه به را آن بارھا سازمان اين سوی

 شدن سرد حال در ما ۀسيا که گفته حتا که است سرشناس ھای کننده انکار از ديگر يکی نيز شده گذاشته انرژی ۀخان

 به جا خالل در .بود شده نشسته آن صدر در خود اکنون که شد ای خانه وزارت ھمين حذف خواھان پيشتر وی .است

 شفھد که شد فرستاده انرژی وزارت کارکنان تمامی به ترمپ ۀدست و دار سوی از ای نامه پرسش سفيد، کاخ در ئیجا

 ارعاب برای آشکارا که امری بودند، کرده کار اقليمی اتتغيير ۀزمين در که بود ندانیکارم از دسته آن ئیشناسا

 محيط از حفاظت با ارتباط در که فدرال حکومت مختلف ھای رده در که ميرود انتظار .بود شده ريزی طرح دانشمندان

 حذف کامل طور به ميکنند کار هرابط اين درً مستقيما که بسياری ادارات و گرفته، صورت وسيعیۀ تصفي ھستند زيست

 سال منسوخ قانون کنگره در جمھوريخواھان .بگيرند قرار فشار زير آوردن فرود سر برای مربوطه کارمندان و شده

 خانه صندوق از ًاخيرا يافت می کاھش سال در دالر يک به فدرال حکومت کارمندان حقوق آنۀ پاي بر که را ١٨٧٦

 در .ميکشند رخ به حکومتی کارمندان ارعاب برای سالحی عنوان به و کشيده بيرون کنگرهۀ گرفت خاک و گرد ھای

 107 گادرد ئیفضا مطالعات انستيتوی ِکار موضوع که نمود اعالم ترمپ ۀدست و دار سفيد، کاخ در ئیجا به جا خالل

 اعماق بررسی به است، نجھا سراسر در اقليمی تحقيقات مرکز بزرگترين حاضر حال در ًاحتماال که ناسا، به متعلق

 نخست ژیيسترات با تضاد در که اقليمی علوم حاضر شرايط تحت که نيست ترديدی اين در .نمود خواھد تغيير ءفضا

 108 .گردد اعالم غيرقانونیً عمال حکومتی نھای سازما در ميشود، ديده سفيد کاخ یامريکا

 را، باوری محيط زيست قانونی ُنرمھای تمامی نھادن پا ِزير با تا که است آماده ترمپ حکومت که است آشکار ًکامال

 بود اين ترمپ دستگاه اقدامات اولين از يکی .بکشاند خاک به سياره، نيازھای با تضاد در و جامعه اکثريت نظر خالف

 ."کند تصويب و نموده مرور مدت کوتاه در" را َدکوتاۀ لول خط تأسيس تا که داد دستور ارتش مھندسی ۀرست به که

 اين آب، حفاظت برای بوميھاۀ مبارز و محيطی زيست منافع نھادنی پا زير با و بود شده گرفتهً قبال که تصميمی تغيير با

 فدرال حکومت که حال .بگذرد شمالی، َدکوتای راک، استندينگ در ميسوری ۀرودخان زير از که است قرار لوله خط

 برساند، انجام به شده که قيمتی ھر به را پروژه اين که است اضرح شمالی َدکوتای ايالتی حکومت دست در دست

 109 .گردد سرکوب زور با پروژه اين انجام به نسبت اعتراضی گونه ھر که نيست ترديدی
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 در وست .ميدھد دست به ترمپ حکومت از درستی تعريف که گفت سخن "سرکوبی ابزار" مورد در 110 وست کرنل

ً صرفا سخن جا اين .است آن فاشيستی نئو ُبعد ھمان اين" که، گفت ھاروارد دانشگاه وباسد انستيتوی در سخنرانی يک

 فردريک مثل دوباس، مثل بايد .آمد خواھد نيز ماھا از بعضی دنبال به آدم اين .نيست مطبوعات به حمله سر بر

 پا به ميتوانيم که مئيبگو بايد نيز ما نژادی، و رنگ ھر از نشان و نام بی آزادی راه نامبارز از بسياری مثل و داگالس،

 111 ".برسد ھنجار به اش فاشيستی نئو ۀپروژ و ترمپ نالدود که داد نخواھم اجازه ھرگز خويش سھم به من ... خيزيم

 اکنون ھم از اما انداخت، خواھد راه به را سرکوبی چنين سرعتی چه با و چگونه حکومت اين که نيست مشخص ھنوز

 ًکامال شود می اعمال نھا آ عليه که آشکاری نژادپرستی و بوده قانونی مدارک فاقد که نیامھاجر اجاخر وسيع ابعاد

 رنگين ھای توده کشيدن حبس به برای را "نوين نژادی ئیجدا" سيستم ترمپ حکومت که نيست ترديدی .است آشکار

 که امری – است نموده تأکيد الفدر ھای زندان تر بيش چه ھر سازی-خصوصی بر وی .گرفت خواھد کار به پوست

 سعی بهً عموما – امضاء ھزار يک و چھل و صد با طوماری ،ترمپ انتخاب از پيش .ميشود ريزی برنامه ِسشنز توسط

 در 112 "است مھم ھم سياھان حيات" جنبش که بود شده خواسته آن در که شد فرستاده اوباما سفيد کاخ به - بارت بريت

 يک را سياھان حرکت اين انتخابات برگزاری از پيش نيز ترمپ خود .شود گنجانده يستیترور سازمانھای سياھی

 ]زير را جنبش اين"[ نخست گام در و زده اقدام به دست که بود خواسته کشور کل دادستان از و بود ناميده "خطر"

 در پوليس توسط وسيع نژادی بندی دسته خواستار چنين ھم وی ".ھست بدی چيز خيلی که چون ]آورد در[ لوکنتر

 3 11 .بود شده کشور سراسر

 بيرون به و بوده تھيه دست در که مذھبی آزادی اصطالح به پيرامون حکومتی ھای فرمان از يکی نويس پيش اساس بر

 با رابطه در خدمات و کاال به دسترسی برای مذھبی آزادی عنوان تحت بسياری قانونی استثناءھای است، نموده درز

 که شده گرفته نظر در LBGTQ11 4 به متعلق افراد حفاظت و ھمجنسھا، ازدواج حاملگی، از پيشگيری ين،جن ِسقط

 کشور عالی ديوان کرسی برای ترمپ توسط که 116 گورسچ نيل 115 .ميگذاردي پا زير را فدرال قوانين از بسياری

 اقدامات ِاعمال برای قانونی محملی عنوان به ولی مذھبی آزادی اصطالح به سرسخت طرفداران از شده، معرفی

 117 .است مدنی حقوق از محرومسازی و گرانه سرکوب

 تھيه دست در دولتی، بخش کارکنان ھای اتحاديه ويژه به کارگری، ھای اتحاديه عليه جانبه ھمه تھاجمی زمان، ھم

 .است

 مضاعف قدرت احساس جمھوری ترياس مسند به ترمپ انتخاب خاطر به اکنون که جمھوريخواھان ۀسيطر تحت ۀکنگر

 اتحاديه مالیۀ پشتوان تخريب جز چيزی شفھد که را،" کار حق" اصطالح به قانون که است نموده نھاد پيش ميکند،

 ۀاجاز کارگران به برسد، تصويب به که صورتی در قانون، اين .برسد تصويب به ملی سطح در نبوده، کارگری ھای

 که آن بدون بوده اتحاديه در عضويت مزايای و حقوق از استفاده به مجاز که نامع اين به داد، خواھد سواری مفت

 به قانون .آفريد خواھد مالی بحران ھا اتحاديه برای ترديد بی که امری – باشند داشته عضويت حق پرداخت به الزامی

 به تکيه با کشور عالی واندي عالوه، به .است درآمدهء اجرا به ايالت ھفت و بيست در اکنون ھم "کار حق" اصطالح

 اتحاديه و آورده دست به آسانتر ھم شايد را نتيجه ھمان تواند می دارند، را باال دست اکنون که کار محافظه قضات آراء

 مدارس سازی خصوصی ۀعمد ھای ھدف از يکی . سازد محرومء اعضا عضويت دريافت حق از را دولتی بخش ھای

 در عملی طور به دستکم قانونی، شکل به نه اگر که است اين ئیغا ھدف .است ارانآموزگ ۀاتحادي شکستن ھم در نيز

 نخست انتخاب پازدر، اندرو اگرچه 118 .شود گذاشته پايان ۀنقط سازماندھی به کارگران مسلم حق به متحده اياالت

 کناره به مجبور اھانخو جمھوری ھمآھنگی عدم چنين ھم و مردمی وسيع اعتراضھای پی در کار، ِوزارت برای ترمپ
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 به مربوط قوانين پازدر .است بوده کارگران ھۀجب شکستن ھم در چارچوب در کامل طور به انتخاب اين اما شد، گيری

 نھاده پا زير و گرفته ناديده دايم طور به اش یئ زنجيره ھای رستوران در را کاری اضافه و کار، ايمنی مزد، دست

  .است

 آموزش سازی خصوصی صرف را  توانشتمام که ميلياردری آموزش، وزارت ُپست رایب ترمپ انتخاب دواس، بتسی

 و پر حاميان از دواس  .است متحده اياالت در دموکراسی اصلی ۀپشتوان عليه آشکاری تجاوز مبين است، نموده عمومی

 آموزش سيستم کامل کردن نابود جز ھدفی که است 120 آموزشی ھای تضمين و 119 خصوصی-نيمه مدارس ُقرص پا

 کالس تا( عمومی مدارس ۀبودج .نامد می "بست ُبن" ۀ کوچ را آن وی که سيستمی ندارد، متحده اياالت در عمومی

 ۀبودج .ميپردازد را آن از اندکی بخش فدرال حکومت و شده تأمين ايالتی حکومتھای سوی از عمده طور به )دوازده

 کم ھای خانواده برای يا و بوده ناتوانی دارای که آموزانی دانش ایبر عمده طور به مدارس اين برای فدرال حکومت

 در آموزشی ھای تضمين به را دالر ميليارد بيست مبلغ که است داده وعده اما، ،ترمپ .ميشود گرفته نظر در درآمد

 بيفزايند، هبودج اين به دالر ميليارد صد نيز ايالتی ھای حکومت که است آن بر فرض که داده تخصيص کشور سراسر

 تأکيد که است واقعيت اين مبين دواس بتسی انتخاب .شد خواھد برداشته عمومی آموزش ۀبودج از ًمستقيما که مبلغی

 به که امری بوده، متحده اياالت در عمومی آموزش سيستم سازی خصوصی حداکثر ترويج بر ترمپ حکومتی دستگاه

 خواھد آموزگاریۀ حرف و آموزگاران ھای اتحاديه نابودی به و ودهافز آموزش به دسترسی در نابرابری بر وسيعی طور

 سازی خصوصی امر در که است گفته وی .است آن از فراتر چيزی کند می دنبال دواس بتسی که اھدافی اما، .انجاميد

 بر ھیال قلمرو گسترش و ئیفرمانروا که پذيرد صورت طريقی به فرھنگی کار که است اين ما درونی خواست“ مدارس

 121 ".نمايد تسھيل را زمين روی

 برکلی دانشگاه در که شورشی به ترمپ واکنش در را خود دانشگاھھا کشاندن خط درون به در ترمپ ۀدست و دار تالش

 کشيده پوليس با جويان دانش درگيری به که شورش اين .ميسازد آشکار خوبی به داد رخ بروریف ماه اوايل در کاليفرنيا

َبنن نزديک کاران ھم از و( بارت بريت ارشد سردبيران از که گرديد 122 ناپولوسئي ميلو سخنرانی لغو به منجر شد، َ( 

 که آن از پس .است مشھور زنان عليه پراکنی نفرت و )سفيد نژاد طلبی برتری( نژادپرستانه تمايالت خاطر به و بوده

 دريافت از را برکلی دانشگاه بايد که نوشت تیئيتو در پترم نمود، لغو را ناپولوسئي سخنرانی ۀبرنام برکلی دانشگاه

 تنھا .برافروخت را دانشگاھھا به افراطی راست تھاجم آتش ترمپ انتخاباتی پيروزی 123 .ساخت محروم فدرالۀ بودج

 متحده اياالت چرخش ۀنقط به موسوم غيرانتفاعی اصطالح به راستی دست سازمان ،ترمپ انتخاب از پس روز چند

 جمله از( دانشگاه استاد دويست از بيش که نموده تھيه را دانشگاه استادان اسامی از ای سياھه که نمود اعالم 124

  .ميشود شامل بگيرند، قرار نظر تحت بايد که خطرناکی ترقيخواھان عنوان به گويا که را )خطوط اين ۀنويسند

 به اش فاشيستی نئو اھداف خط در مسلط جريان یھا رسانه کشاندن جھت که ای العاده فوق تالش برای ترمپ حکومت

 گفته چنين ھم و برده سر به ھا رسانه با "دايم جنگ" در وی که است نموده اعالم ترمپ .است برجسته ميدھد خرج

 وی جمھوری رياست از ماه يک از بيش ھنوز ".ھستند زمين روی افراد ترين ناصادق ۀجمل از" ژورناليستھا که است

 تايمز، نيويورک که اين و بوده" امريکا مردم دشمن" مسلط جريان رسانھھای که گفت تیئيتو در وی که بود نگذشته

 به حمالت اين  125 .ھستند "اخبار جعل" بنگاھھای ھمگی .ان.ان.سی و ،.اس.بی.سی ،.سی.بی.ای ،.سی.بی.ان ۀشبک

 مدل" را آن چامسکی نوآم و ھرمن ِادوارد که چه آن برای داری سرمايه مسلط ِھای رسانه به منطقی تھاجم روی ھيچ

 نخبگان تبليغ و سرمايھداری ُبرد پيش راستای در را اخبار که نيست ھم خاطر اين به و – نبوده اند ناميده شان "تبليغات

 و نموده حذف برنامه از را چپ مواضع از نقادی گونه ھر که حالی در گذرانده، صافی از منظم طور به قدرت صاحب
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 قرار مرداک لوکنتر از خارج که را مسلط جريان ھای رسانه از بخش آن ترمپ بلکه، .رانند می حاشيه به ًمالکا يا

 از 126 .ميدھد قرار دشنام مورد مدنی ھای آزادی و گانه سه قوای استقالل از داريشان جانب خاطر به ھم آن دارند

 به دست پرده بی و ساخته آشکار مطبوعات برابر در را اش واقعی ماھيت ترمپ تا گرديد موجب که مواردی ۀجمل

  :نمود اشاره زير موارد به توان می جمله از بزند تھديد و فحاشی

  ادامه دارد
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