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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

  
 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 
  ٢٠١٧ جنوری ٢۶

  

   و طبقۀ حاکم امريکا"دونالد ترمپ"بيانيۀ 
ستثنائی بدين مفھوم، اين بار اول بود که ا. بيانيۀ حلف وفاداری دونالد ترمپ در نوع خود استثنائی و خارق العاده بود

خارق العاده بدين معنی . کار برد که در تاريخ امريکا سابقه نداشته استه کلماتی ب يک رئيس جمھور امريکا جمالت  و

 و سياست کشتگان اين کشور ه عليه گروه نخبميلياردرکه اين ھم بار اول بود که يک رئيس جمھور امريکا آنھم يک 

که چھار رئيس جمھور  در آوانی. د و خود را طوری جلوه داد که گويا از طبقۀ رنجبر امريکا برخاسته استصحبت نمو

 نيشدار ترمپ گوش می سابق  و دو معاون رياست جمھوری در پھلوی وی نشسته بودند و به حرف ھای غير عادی و

نتايج . قی نيفتاده بود، ھمه را حيرت زده ساختدادند، مشت باالکردن ھايش  به سوی مردم که ھرگز در گذشته چنين اتفا

 . نمايد" بقاء"که اگر برای مدتی  ًبعدا آشکار خواھد شد، البته به شرط اين" پاپوليست"سخنرانی ترمپ 

 جنوری من حيث چھل و پنجمين رئيس جمھور امريکا حلف وفاداری ياد کرد و برای مدت ٢٠دونالد ترمپ به تاريخ 

سای جمھور ؤد را  ايراد نمود که از نظر شکل و معنی يک نقطۀ برگشت از مسير اصلی بيانات ر دقيقه بيانيۀ خو١۶

يک عده معتقد اند که نطق ترمپ فحوای جنگ طلبانه داشت که خواست آن را . سابق امريکا  در چنين روز تاريخی  بود

 سياستمداران گذشته نشان نداد و در ترمپ کمترين احترام و حساسيتی از خود نسبت به. در خورد حاميان خود بدھد

سای جمھور ؤنزديک به ختم گفتار خود، ترمپ با مشت گره کرده مانند شاھان فاتح نه ر. واقعيت آن ھا را توھين کرد

 انداخت که امپراتوران یلم ھای تاريخين را يه ياد فطرز حرکات دستانش م. ستاده شد و ادعای پيروزی نمودي ا،منتخب

روحيۀ صحبت ترمپ، گاھی چپی و گاھی دست . شدند  و در يک محل بلند مقابل رعايای خود استاده میروم با صالبت

ش را ترجيح داد و خود را ميھن دوست واقعی ترمپ اول امريکا و منافع" پاپوليسم"در ھر دو صورت، . راستی بود

ی ايده اند که نطق ترمپ در مجموع محتون به اين عقاياد کرد، مبصر" تروريسم اسالمی"که از  باوجودی. معرفی نمود

 کار امريکا بود ه و ضد سياست مداران کھنهمھم ترين قسمت بيانيۀ ترمپ، روحيۀ ضد طبقۀ نخب. ضد اسالمی ھم داشت

 طوری عرضه شد  که گويا او يک ،طرز کالم ضد گروه نخبۀ ترمپ. آنھا در ھمانجا نشسته بودنداز که يک عده ای 

ترمپ عملکرد سياست مداران امريکا را در مجموع رد کرد و يک فصل  .  حيۀ مارکسيستی بودکارگر صنعتی با رو

حال می پردازم به تحليل نکات عمدۀ بيانيۀ دونالد ترمپ که . جديد را  در حيات  سياسی و اقتصادی امريکا وعده داد

  .برای امريکا و جھان سرنوشت ساز خواھد بود
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.  اين مراسم يک معنای خاص دارد... آينده رقم خواھيم زدی در سال ھابا ھم، مسير امريکا و جھان را

ًزيرا ما امروز نه  تنھا صرفا قدرت را از يک اداره به ادارۀ  ديگر و يا از حزبی به حزبی ديگر منتقل نمی 

  .دھيم بلکه قدرت را از واشنگتن دی سی به شما مردم امريکا انتقال می. کنيم

 در قيافۀ يک انقالبی ميلياردربار اول است که يک . شود ً  و قسما ھم خطرناک معلوم میً صحبت ترمپ قسما جالب

 ھای هجملۀ اول ترمپ نشاندھندۀ عدم ترک  شيو.  دھد ظاھر می گردد و  انتقال قدرت را به مردم بشارت می

انتقال قدرت از طبقۀ . ھد نموديعنی امريکا جھان را رھا نخواھد کرد و مسير آن را تعيين خوا. امپرياليستی امريکاست

حاکم به مردم  زمانی صورت می گيرد که انقالباتی مانند انقالب کبير فرانسه، انقالبات  سوسياليستی در روسيه، چين، 

 چنين که در امريکا دور انداخته شود، در حالیه ًکوبا و ويتنام اتفاق بيفتد و طبقۀ حاکم گذشته کامال از صحنۀ سياسی ب

ندارد، نمايندۀ طبقۀ " مردمی"گونه خاستگاه   که ھيچميلياردرترمپ . رسد تصوری در حال کنونی نا ممکن به نظر می

ترمپ  نه توان دارد و نه مايل است  که قدرت سياسی و اقتصادی را از طبقۀ نخبه بگيرد و . زحمت کشان امريکا نيست

 ھا و ميليونر ھا در کابينۀ وی ايفای وظيفه خواھند کرد و سه جنرال ھم در درميليار ۀھم.  ًآن را واقعا به مردم  بسپارد

رويکار شدن ترمپ نمونه ای از يک انقالب اجتماعی نيست که قدرت به مردم انتقال يابد، . خدمت ترمپ خواھند بود

می خواھد در بلکه يک نوع کشمکش درونی در داخل قشر صاحبان سرمايه و طبقۀ حاکم امريکاست که ھر جناح 

صرف نظر از موقف اجتماعی ترمپ و نوع گفتارش، ھر فردی که عليه طبقۀ حاکم . اريکۀ قدرت سياسی قرار گيرد

  :دھد ترمپ ادامه می. امريکا و عملکرد شان حرف زند و اعتراض کند، ارزش خاص خود را دارد 

ستفيد شده در حاليکه مردم برای مدت طوالنی يک گروه کوچک در پايتخت کشور ما از مزايای دولت م

  .ھزينه را پرداخته اند

  .واشنگتن شگوفان شد، اما مردم سھمی در ثروت آن نداشتند

  .سياستمداران موفق و کامگار شدند، اما کار وشغل نابود شد و فابريکه ھا بسته شدند

  . مؤسسات و گروه نخبه خود را حمايت کردند، اما نه مردم اين کشور را

  .پيروزی شما نبوده است؛ ظفر شان، ظفر شما نبوده استپيروزی آنھا، 

امروز . اين مراسم متعلق به تمام کسانی است که امروز جمع شده  و  يا  سرتاسر امريکا مشاھده می کنند

 امريکا کشور شماست ، آنچه که مھم است آن نيست که ۀروز جشن شماست ، اياالت متحد. روز شماست

  .ارد بلکه مھم است که قدرت در دست مردم باشدکدام حزب قدرت را دردست د

 را ميلياردراگر کسی ترمپ . گردد  و چنگی به دل می زند ًھر کلمه و جملۀ ترمپ ظاھرا آرامبخش روح و روان می

نشناسد، تصور خواھد کرد يک سوسياليست و انقالبی دو آتشه حرف می زند و برای نجات بشريت دوکتورين خود را 

 نعمات مادی و معنوی امريکا برخوردارند و ۀصرف يک طبقۀ خاص از ھم. گفتار باال واقعيت دارد.  پيش کش می کند

تواند مردم را در پيروزی  الکن ترمپ تا حال روشن نساخته است که چطور می. قرن ھا قدرت را در دست داشته اند

. ر ثروت مستلزم تقسيم عادالنۀ ثروت استسھم مردم د. گروه نخبه شامل سازد و آنھا را در ثروت کشور سھيم گرداند

ال پاسخ خواھد ؤتوان و يا نيت چنين يک تحول زير بنائی را در امريکا دارد؟ آيندۀ قريب به اين س" پاپوليست"آيا ترمپ 

  . گفت

  :او گفت. گفتار ترمپ در جنگ با تروريسم اسالمی می تواند تعابير گوناگونی داشته باشد

دھيم که بدرخشد   راه و رسم زندگی خود بر ديگران نيستيم، الکن ترجيح میجوی تحميل و ما در جست

  .و ديگران منحيث يک نمونه آن را تعقيب نمايند
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ما جھان .  قديم  را تقويت خواھيم کرد و در صدد تشکيل اتحاديه ھای جديد خواھيم شدیما پيمان ھا

  .  آن را از روی زمين نابود سازندمتمدن را عليه ترويسم راديکال اسالمی متحد خواھيم سخت تا

جورج بوش انداخت که بعد از حادثۀ تروريستی " جنگ ضد تروريسم"را به ياد شعار ن اين قسمت از گفتار ترمپ م

جورج بوش بعد از تجاوز به افغانستان، عراق . عليه اسالم تعبير گرديد" جنگ مذھبی"به  يک  سپتمبر بيان نمود و ١١

را " جنگ مذھبی"ترمپ شعار . مم بود که ھفت کشور شرق ميانه را به سوی نيستی بکشاندرا منھدم ساخت و مص

در مجادله عليه تروريسم اسالمی سبب شد " تقويت پيمان ھای قديم و جديد"استعمال نکرد، اما لحن گفتارش در مورد 

ی خاصی را امعن" ھای قديم و جديدتقويت پيمان "شايد در تيولوژی مسيحت، . که ھلھلۀ با حرارت مردم را دريافت کند

  .  جھان اسالم با بی صبری منتظر عمالکرد دونالد ترمپ است. افاده نمايد

نيات ظاھری و باطنی ترمپ به زودی آشکار خواھد شد و خود . بايد منتظر بود که ترمپ به کدام سو سير خواھد کرد

که در قعر سياست امريکا مانند اسالفش فرو خواھد  ا اينسای جمھور امريکا  يا متمايز خواھد ساخت و يؤرا از ساير ر

  . رفت

 

 


