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تحت عنوان بلکه ... گرداند بازنخواهدرا  "کایآمرمشاغل "نالد ترامپ اد

 آورد یمبه ارمغان  رادهشت جدیدی  ییکایآمرمشاغل 

  لوتا  موندیر: نویسنده
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 ن،یتوسط چ" ییکایغل آمراشم» است که نیا هستاش  ت مشخصهعالمکه نالد ترامپ ادسمبلیک اظهارات  ازجمله
 آن را (ترامپ)، و اواست شده دهیدزد شمامشاغل که گویا ". استسرقت رفته " گرید یهند، و کشورها ک،یمکز

 یستیالیامپر یدار هیسرماکارکرد واقعی  یدر مورد چگونگ یستیشوون غاتیتبلو  دروغ گفتن نیا. گرداند اهدبازخو
 :استچنین  تیواقعاما . باشد یم یستیالیامپرزشت دستور کار  خدمت منافع وهست، که در 

 
و  ی، انرژیشخور کا تیظرفصاحب  ها آن. نیستند شغل خود" صاحب"کارگران  ،یدار هیاقتصاد سرما کیدر  -۱

اشتغال داشته به کار  تواند ینم یسادگهمین به مردم اما . باشند یمشان خود کار یروینصاحب  صرفا  ... خود یها مهارت
 منظور بهکار خود را  یروین دیبا ها آن. باشند می برخوردار تیظرف نیااز و کار کنند  خواهند یم ها آنگویا  چراکهباشند 

را  یتنها کارگران داران هیسرماو . به فروش برساند دار هیسرما کیبه  شانیها خانواده داشتن نگهده و زنخود زنده ماندن 
، مردم چنین کند تواند ینم یدار هیسرما که یهنگام. و قابل استثمار باشدسودآور  شانکار یرویناگر  کنند یماستخدام 

 .مانند یم و گرسنه شوند یم کاریب

 
از  اند عبارتکه : دیولاصلی تابزار و کنترل دار در جامعه تملک  هیه سرماطبق رایوجود دارد، ز یتیوضعچنین 
 که یزمانو . در اختیار دارد رهی، و غدور هارمخابراتی ارتباطات  یها شبکه، انبارها، ها کارخانه ،خام، مواد آالت نیماش
 یشما بخش. دیهد میانجام  ،ولیدنددارانی که صاحب ابزار ت سرمایهتوسط  رای ا دیکته شده کار، شدفروخته  تانکار یروین

 "بیاوریم به وجود ستیز طیمحبا  سازگارترو  تر امن ونقل حمل جادیاخب، ما قصد ": که کند یمی که تعیین ندیاز فرآ
 .دیهست داران هیسرما، شما تحت کنترل نه .نیستید

 
، کند یمرا استخدام  کارگران (GM)جنرال موتور مانند یشرکت. وجود ندارد" ییکایغل آمراشم" عنوان به یزیچ نینچمه

را به ابزار جدید مسلح  ها ، کارخانهبندد یمرا  هاکارخانهدر  ،کند یم جادیا دیجد یها کارخانه، کند یمرا اخراج  کارگران
کار توسط  نیا. دهد یحرکت مبجا و  جاجهان مختلف نقاط به و  گریدشهر کشور به شهر  کیاز  ها کارخانه، و کند یم

و فرماندهی رانده  ،به دست آوردن سهم بازار یو برا نهیکاهش هز منظور بهرقابت  لهیوس به، شتریبمنفعت و  ودسجویش 
و حق اشتغال  صاحب شغلی نیستیدشما . ستیبرخوردار نباشد، آن  یبر رو ینام کسکه  ییها برچسب ازمشاغل . شود یم

 .نیست تیبهبود بشر یبرامفهوم کار  یدار هیسرمادر نظام ندارید، 
 

 
برای  و معقول پول مناسب پرداخت ،سال گذشته ۰۳از  شیبظرف  متحده االتیادر : که است نیاواقعیت  -۲

غل اشم ونیلیم 5امروزه . است دشدهیناپد ،عیصنا ریو سا کارخانجاتدر  ت کمترراهممشاغل تولیدی با ، امرارمعاش
 میمهاجر تصم ایو  ینیاز کارگران چ یبرخ کهه خاطر این نیست و این ب .وجود دارد 4۹۹5سال ی نسبت به کمتر دیتول
 نه. دارد "منطق یب یتجار کنندگان مذاکره" کایکه آمر لیدل نیبه ا ایو  ،اند گرفته ییکایکارگر آمر کی ارک" سرقت"به 
 .مرتبط است سود یبرا دیتولبا الزامات  هکلب ،تسین روطنیاخیر

 
 مکان نقلنقاط جهان  ریبه سا ار ناشیاه کارخانهمریکایی آ یها شرکت ،یدر بازار جهان دیعلت رقابت شد به •
. اند داده کیو مکز نیمانند چ ییدر کشورها نهیهز کم دکنندگانیتولبه را اتشان دیتول همچنین  ها آن. دنا هداد
 هیسرما یدر خارج از کشور برا دیتول نیا .دیآ یم ریمس نیااز  رسد یمدر وال مارت به فروش  آنچه شتریب
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و در  اند مواجهه کننده خستهکار ت اساعبا کارگران . است تر نییپادستمزد : زیرا است ودآورس اریبسآمریکا 
 (کنند یم یکارخانه زندگهای  مجتمعکارگران جوان اغلب در  انزن نیدر چ)معرض نظم و انضباط زندان مانند 

 نیتر دهآلو یدارا نیچ)است تر و سست تر شل یطیمح ستیز یردهامانند استاندا یو مقررات. دنراد رارق
هر  یبرا. سودآور است اریبس نیا دوباره، دیتأک(. هست بزرگ در جهان یها رودخانهبزرگ و  ها شهرستان

 نیدر چدالر  2، تنها در حدود رسد یمبه فروش که صدها دالر در آمریکا  نیدر چ شده ساخته فون یآ هارمه تلفن
 .رود یم بسته به آنواهای  کورپورشیناپل و جیب شرکت به  هیبق ؛ماند یم یباق
 

ر معاص یستیالیامپر یدار هیسرماختار و کارکرد سا صورت به یو امور مال (گلوبالسیون)دیتول شدن یجهان

با  (NAFTA)مانند نفتا یتجارت یها نامه موافقتآمریکا هست و طبق  یقدرت اقتصاد یدیکل منبع  کیو  شده ساخته

اگر گیریم که  یتح، تواند یمو نه ش این است د ترامپ نه هدفنالاد. خدمت کرده استبه آن  کاناداو  کیمکز
 .کند یرگیداقدام  دناوت یمن یسودآورو تهدید سیستم انداختن به خطر بدون  شدن یجهان یساز یخنثبه  بخواهد

 
 دیجد یها کیو تکن (یا خودکارسازی کردن زهین نیماش)ونیاتوماس ،یآور فنخاطر به  یشتریب غلاشآمریکا م •

 شیبه افزا طلب رقابت  یدر بازار جهان داران هیسرما. است داده دست ازرا  (شدن یجهان)ونیگلوبالس در دیتول
 شی، افزاها نهیهزانواع  کم کردنشغل، تقلیل کم کردن و کار را توسط  نیا ها آن. شوند رانده می یور بهرهو  دیتول

 یبرا یدار هیسرماکارکرد  یاصل طریقه. دهند ، انجام میرهیو غ د،یتول شیافزا ینظم و انضباط بر کارگران برا
 متحده االتیادر . است دیجد های  تکنیکبا و روبات، توسط  ن،یکار انسان با ماشجایگزین  ،یور بهره شیافزا

 کار   یروین یدیتول و محصول   بازده، اما است رفته نیاز ب ۱۹۹۱شغل کارخانه از سال  ها ونیلیم، آمریکا
 .ر شده استدو براب شده دادهکاهش  شدت به
 

از  رفته ازدستبخش اعظم مشاغل اما . ندپاره ک ارهر توافقنامه تجارت  دنتوا ینالد ترامپ ماد. جریان این است
بازگرداند  توان ینمرا  ها آن. به آمریکا بازگردانده شود یهر جا ایو  ک،یمکز ن،یتواند از چ ینم 4۹۹1سال 
، "ردانیمبازگ آمریکا را به تیعاغل زراشم دییایب"، که بگوییم ماند یممثل آن . دنندارخارجی وجود  گریکه د زیرا

، اند رفته نیاز ب یغلاشچنان م. میبازگرددر مزارع بود آمریکا  متحده االتیا تیاز جمع سوم کی کهو به دورانی 
 .جایگزین آن مشاغل گشته است یکشاورز یها یآور فنانواع  وگرفته است تراکتور آن را  یجا
 

 
ترامپ ، قرارداد کالنتر  یستیالیامپر دستور کار کیو ی میبدخ سمیشوون" کایمرآ دادن قرار اول"چتر  ریزدر  -۰

 تیبشر یوحشتناک برا نهیبا هز آمریکاغل در اشمکه کند اتخاذ معینی  یها استیساقدامات خاص و  تواند یم ستیفاش
 .را به ارمغان آورد ش دهدیرا افزا (نیمز هرک)ارهیو س

 
ن دیپس از به قدرت رس تلریهکه  طور همان) ینظام دیسطح تولبا باال بردن و قصد خود را  تواند یم ترامپ •

از انبوه بزرگ و ارتقاء آنچه در حال حاضر  یمحصول جانب کی عنوان به دیغل جداشم. اعالم کرده است( نمود
حال حاضر در و ، ندیآ یم به وجوداست  بشر خیدر تار یاز مرگ و نابود یزرادخانه نظام نیتر بزرگ
 نیمز هرک نیبردن ا نیاز ببار  نیچند ییدر حال حاضر تواناو همچنین  راه انداخته استی متعدد یها جنگ

 .دراد
 
وجود دارد آمریکا که در  ستیز طیمححفظ  یکم و ناکاف اریبس یاستانداردها، که اعالم کرد گونه همان ترامپ •

راه و ، خته استااند به دوررا  وهوا آب یالملل نیب یها نامه موافقتو کرده است  پاره پاره ها آنقبول ندارد و را 

و  یعینفت و گاز طبشهروندان را برای حفاری بیشتر  عموممتعلق به  یها نیزمرا برای اختصاص دادن 

 دیتول شیافزا یبرا ارانهی قیاز طر تواند می او. است بازکردهبیشتر، درختان  دنیبرآن و  شتریاستخراج ب
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 یبرخ نیو گرم شدن کره زم واناتیح ستگاهیو ز عتیطب بیبا شتاب دادن به تخربله، . اقدام نمایند سنگ زغال

 یبراترامپ  شده اعالمبرنامه : نرسیده است گوشتان هبشما  که یدرصورتو  .شود می جادیا یشتریاز مشاغل ب

 یها سوخت هب اکتا لباق ریغو  زابرنامه برای انتقال آمریکا در فاصله گرفتن  کی ،اه رساختیدر ز یگذار هیسرما

 .نیست( نفت)یلیفس

 

او . استآمریکا  متحده االتیا کیو استراتژ یدفاع از منافع اقتصادرای ب یتتجار یها آماده به جنگ ترامپ •
از آن وارداتی به آمریکا کاال  یبرااو . اعالم کرده است کیو مکز نیچبه  یقصد خود را به اعمال فشار اقتصاد

 یبر کاالهافروش  اتینوع از مال کیتعرفه )در نظر گرفته است ییها تعرفه گرید یو کشورهاکشورها 
موقت  طور به نیچاز  مثال  کاهش حجم کاال (. شوند تر گران ها آن شود یماست که باعث  یخارج شده ساخته

تخدام اساعث ممکن است ب شتریب فروش  آمریکا و در داخلی  یدار هیسرما دکنندگان  یتولاز  یبرخ به نفع   تواند یم
 .شود یشتریکارگران ب

 
 یگمرکبا تعرفه  احتماال   آمریکا تجارت کیشر نیرت بزرگ عنوان به نیچ ژهیو یی که هدف ترامپ هستند بهکشورها اما

و  پرسود العاده فوقرا که به بازار  ازآنچه یاریبه فروش بسقادر آمریکایی  داران هیسرماکند که  می مثل به مقابلهخود 
 به اخراجو (. شوند می ترقابکم تر و  گرانآمریکا چون محصوالت )نخواهد بود  کند، می صادر نیچ ابندهیگسترش 
منجر  یشتریب یجنگ تجاربه و  شودکم  تجارتشان گریدکشورهای ممکن است و  .انجامد یمداخل آمریکا در کارگران 

 یریرگد آتش تواند یم یو رشد تنش تجارت .منجر شود یاقتصاد یها تیفعال چیمارپ ریسبه پایین رفتن  تواند یمکه شود 
 .استاتفاق افتاده  یدار هیسرما خیدر تار قبال  چیزی  نیچن نیا. شود ینظام

 
~~~~~~~~ 

کار، تسلط بازار و  یرویاستثمار ن یجهان براورود به چرخه را وادار به آمریکا  متحده االتیا داران هیسرما ،ستمیس نیا
 تیحمااز  یدار هیسرما یستیالینظام امپر نیا. کند یم داران هیسرما گریبا د رحمانه یبرقابت یک در طبیعی غارت منابع 

در نفر  اردهایلیم یبرارا  یرنج و بدبخت دهدرن ستمیس نیا. استبرخوردار  ادیز اریبس یخشونت نظامرانش توسط و 
کنونی  ازحدگذشتهآن در زمان  یافراطنالد ترامپ تجسم اد. است ارهیس نیادر حال نابودی  و  کند یم جادیسراسر جهان ا

 .است
 

  برهان عظیمی :مترجم

 

~~~~~~~~ 
 

 :لوتا موندیرمعرفی مختصری در مورد 
 

واپسین نبرد : پنجمی بود را مائو و"ویراستار کتاب  و" سراشیب در مریکاآ"نویسنده او. است مائوئیستی سیاسی اقتصاددان لوتا ریموندق رفی
 ها رسانه در و دانشگاهی یها طیمح در او ،6112 از سال. باشد یم" کمونیسم یسو به انقالبی جاده مائوئیستی و اقتصاد" ، نویسنده کتاب"مائو
در  سوسیالیستی انقالبات موج اولین مورد در یو بدخوان  تحریفدر تقابل با " از تاریخ ییزداتحریف  پروژه" از مجموعه بخشی عنوان به

 کشف دوباره انقالب"تحت عنوان  بزرگ، همایش یک یده سازماندر  وا ،611۹ دسامبر در. متعددی را انجام داد یها یسخنران 61 قرن
ارگان حزب کمونیست  انقالب نشریه یکی از نویسنده لوتا. برگزار نمودشرکت و  ورکیویدر ن" تاریخ واقعی کمونیسم" "چین فرهنگی

 یها مصاحبه و مقاالت. هستسنتز نوین باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقالبی آمریکا  دهنده جیترو او همچنین ؛انقالبی امریکا هست

 .ه استشدمنتشر  فرانسه خبرگزاری و (کانادا)  GlobalResearch.ca ،(هند) سیاسی و اقتصادی بازبینینظریات  در او نیز اخیر
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 :این بخش تلخیص شده از کتاب کمونیسم نوین توسط باب آواکیان را بخوانید نوشته ریموند لوتارای کندوکاو و درک عمیق تر ب* 

 :گزیده ای از بخش

 تناقضات اساسی و دینامیسم سرمایه داری

 باب آواکیان

  به زبان انگلیسی

 
To dig deeper into understanding this, read this except from THE NEW COMMUNISM by Bob Avakian: 

Excerpt from the section:  
The Basic Contradictions and Dynamics of Capitalism 

Read more 
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