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 ٢٠١٧ جنوری ٢٨

 

  ترمپ،
  مظھر به قدرت رسيدن نژاد پرستان افراطی در امريکا

  

ال مطرح شد که چرا در ؤ بسياری اين س ، برایامريکا در ٢٠١۶ انتخابات رياست جمھوری سال ۀبه دنبال اعالم نتيج

 پديده ھای در ھم تنيده در ًمسلما .  به عنوان رئيس جمھور انتخاب شدترمپ ، يک باره فردی چون دونالد امريکا ۀجامع

 را تنھا با يک يا دو دليل نمی توان بررسی و امريکادر " انتخابات رياست جمھوری"جمله  جوامع سرمايه داری ، من

 و برخوردھای وی در ترمپمن در اين نوشته سعی می کنم تا جائی که ممکن است اطالعات کاملی از  . تعريف کرد

واقعيت اين است که اگر چه بر طبق آمارگيری ھای متعدد دوران طوالنی  .  به دست دھمامريکاجريان انتخابات 

 به عنوان رئيس ترمپ انتخاب نھائی - شيد  نزديک به دو سال طول کً که اين بار تقريبا- امريکاانتخابات اوليه در 

ارتباط " و ھمچنين در دنيای مجازی امريکا داخلی مطبوعات تلويزيونی و -جمھور ، طبق تبليغات کانال ھای راديو 

بود ، اما گردش به راست افراطی ، بعد از به سر آمدن " غير مترقبه"پيش بينی نشده و به اصطالح معروف " جمعی

  .  اوباما ، خالی از انتظار نبودۀھوری ھشت سالدوران رياست جم

ی که با سسات ماليمؤ کشور به بانک ھا و ۀ از بودجدالراوباما در آغاز رياست جمھوری خود با پرداخت ميليارد ھا 

حد سقوط و فروپاشی آن به پيش  را تا سرامريکا ۀِاختالس و چپاول سپرده ھای مشتريان خود ، اوضاع اقتصادی جامع

، " ُگلدمن ثکث"سای کمپانی ھای مالی مثل ؤون نظام سرمايه داری را تا حدی به نفع رؤ بودند ، توانست که شبرده

در پايان سال اول حکومت اوباما ، در زمانی که در اقصی نقاط .  تثبيت بکند" سيتی کورپ"و " مورگان استانلی"

ه شده بود و بيشتر آن ھا به خاطر عدم پرداخت اقساط کشور بيکاری و گرسنگی گريبان گير اکثر کارگران و آحاد جامع

 حفظ و نجات ۀوام مسکن شان بی خانمان شده بودند ، آن سرمايه داران عالوه بر گرفتن حقوق ھای کالن ، به بھان

بعد از گذشت ھشت سال از .  ی ھم دادنددالر کشور به خود پاداش ھای چند ميليون ۀسسات مربوطه ، از بودجؤم

 ، نارضائی عمومی امريکا ۀ سال٢۴٠کشور توسط اوباما ، به عنوان اولين رئيس جمھور سياھپوست در تاريخ مديريت 

 اجتماعی و با کند شدن و حتی با - او با وجود واقعيت بحران ھای اقتصادی ۀاز سياست ھای داخلی و خارجی کابين

کارخانجات و بيکاری ھر چه روز  رچه بيشتر که منجر به بسته شدن ھامريکانزول نمودار ھای رشد اقتصادی در 

افزون تری برای کارگران می شود ، و با تقليل و يا گاھی اوقات با حذف تمامی مزايای اجتماعی برای شھروندان و با 
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 ۀنبود بودجه برای ساختن پل ھا و جاده ھای جديد و تعويق ترميم پل ھا و جاده ھای در حال خرابی و ريزش به آيند

ن وزير ه حدی بود که دفتر انتخاباتی ھيلری کلينت و اضمحالل تدريجی زيرساخت کل جامعه ، ھمه و ھمه ب نامعلوم

ھشت سال پيش !    راه و رسم اوباما را بدون شعار باقی گذاشته بوددۀ به عنوان ادامه دھن– اوباما ۀسابق امور خارج

 اين شعار در انظار عمومی به ياس و ً و عمالً بعد نھايتااما ھشت سال.  بود" تغييراميد و "شعار انتخاباتی اوباما 

، يعنی من با " من با او ھستم "کلينتن ھيلریبی دليل نبود که شعار انتخاباتی .  تبديل شد" پس رفت" به تغييرنااميدی و 

.  ختم می شدينتنکل ھيلریبودن " نخبه"ھستم بود که حرکت مثبت و ديد رو به جلوئی نداشت و فقط به " کلينتن ھيلری"

  و ھمپالگی ترمپبود ، شعاری که به نظر دونالد "  را از دوباره با عظمت بسازامريکا "ترمپدر حالی که شعار 

  .    تر بود" مردم پسند"ھايش 

 جا بزند" خوش قلب"که دستگاه تبليغاتی طرفدارش تالش می کرد وی را به اصطالح  - اما اتفاقاتی که در زمان اوباما 

 و چه در خارج رخ دادند ، در عمل جرج بوش ، اين قاتل ھزاران ھزار از مردم افغانستان و امريکا در داخل  چه-

 در افغانستان ، امريکاِ در ھشت سال گذشته در اعمال جنايات ارتش کلينتن ھيلری اوباما و  .عراق را روسفيد کرد

جايزه  "ۀ اوباما که دريافت کنند . جرج بوش ھم جلو زدند، از  ، يمن و سوريه و ديگر مناطق خاورميانهاعراق ، ليبي

 ھنگام - می باشد ، اولين رئيس جمھوری است که در کشتار مردم بيگناه کشور ھای مختلف ٢٠٠٩در سال " صلح

 . (*)  باالترين آمار و ارقام را دارد-ھا يا ھواپيما ھای بدون خلبان " ُدرون"ھا توسط " تروريست"کشتن به اصطالح 

" افشاگر"ھمچنين می توان به اين موضوع اشاره کرد که در زمان زمامداری اوباما ، دادستان کل کشور ، ھشت نفر  

رغم خطر جانی و مالی برای خود به جلو آمده بودند تا از راز سری کمپانی ھای بزرگ ، پرده بردارند را  که علی

سای جمھور ديگر از ريگان گرفته تا جرج ؤ که در زمان ر کسانیۀاين رقم از مجموع کل ھم.   دادگاھی کردۀمحاکم

نيم ميليون مھاجر از خاک و با اخراج بيش از دو  .  محاکمه شده بودند ، بيشتر است در چنين زمينه ای بوش پسر

ن ، با کنايه به منصب او به عنوان اس جمھوری است که توسط گروه ھای حمايت از مھاجري ، بارک اوباما رئامريکا

 ھنوز انتشار نيافته ولی بين سال ٢٠١۶آمار دولتی سال .  ملقب شده است" ء کل قواۀاخراج کنند"به " ءفرمانده کل قوا"

نی که در دوران جرج بوش انيم ميليون مھاجر ، از تعداد مھاجرو  ، دولت او با اخراج بيش از دو ٢٠١۵ تا ٢٠٠٩ھای 

 کلينتن ھيلری اوباما و ۀدر جريان انتخابات ، برخوردھای جنگ طلبان  .از کشور اخراج شده بودند ، پيشی گرفته است

اعالم کند که يا ما " مخالف جنگ ھای بی ھدف و بی برنامه"را داده بود که او با پز " برگ برنده" اين ترمپبه دونالد 

قی بمانيم و تمام منابع نفتی آن نبايد به عراق حمله نظامی می کرديم ، يا حاال که به آن جا لشکر کشيده ايم ، در آن جا با

 را کلينتن ھيلری اوباما و بارک در سخنرانی ھای انتخاباتی خود ، ترمپ.  ھا را در اختيار و به تصرف خود در آوريم

 از عراق ، در آن جا امريکامعرفی کرد که با بيرون کشيدن سريع و بی موقع ارتش " بنيانگذاران داعش"به عنوان 

يک بار ھم اعالم کرد که داعش قرار است به اوباما به عنوان بنيانگذار آن .  د تا داعش بتواند رشد کندايجاد کردن" خال"

  !        بدھد" جايزه"، 

با سياست ھای جنگ افروز امپرياليست ھا در خاورميانه و ساير نقاط جھان و به وجود آمدن پناھندگان خانمان ًاساسا 

، در يک طرف ، و فقر و فالکت شديد ناشی از بحران ھای اقتصادی و سياست ھای سوخته و مھاجرت آن ھا به اروپا 

 کشور ھای سرمايه داری ، در طرف ديگر که منجر به غير قابل ۀ ھمً دولت ھا در تقريباۀبيرحمانو رياضت کشانه 

ن ھا عليه نظم موجود تحمل شدن شرايط زندگی و نارضايتی شديد مردم در اقصی نقاط جھان و احتمال تشديد مبارزات آ

 ھم ھمچون استراليا و کشور ھای اروپائی ، برای مقابله با اين اوضاع به ايده ھای افراط امريکاجھانی گرديده ، در 

 ھم درست بر ترمپ. ن ، ضد مذاھب غير مسيحی دامن زده شده استا نژادپرستی ، ضد خارجی ، ضد مھاجرۀگرايان
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 تازه و بی سابقه بود ، ًکامال" امريکاسياست در "ت گرفته از اين افکار که برای بستر اين شرايط و بيان نظراتی نشأ

 کلينتن يعنی – به ھر دوی کانديدا ھا امريکانبايد فراموش کرد که سرمايه داری در .  توانست به رياست جمھوری برسد

 ، انتخاب ھر يک از اين مريکاا شرکت در انتخابات را داده بود چرا که برای سيستم سرمايه داری ۀ اجازترمپو 

 ۀ که ادامکلينتن راه و روش متفاوتی از ۀ برای حفظ و پيشبرد اين سيستم نمايندترمپھر چند .  کانديدا ھا ، قابل قبول بود

 ۀ در طی دورترمپنگاھی به تبليغات انتخاباتی و چگونگی برخوردھای  . ھمان راه و روش اوباما بود ، می باشد

 او بوده و نشان خواھد داد که چه کسی با چه برنامه ھائی اين بار حفظ و پيشبرد سيستم سرمايه ۀر چھرانتخابات افشاگ

  . را به عھده گرفته استامريکاداری در 

که به اسم " ھنر معامله"در کتاب .   انتخاباتی به برخوردھای غير معمول و زورگويانه متوسل شدۀ در طول دورترمپ

م و ھمکاری تونی شوارتز نوشته شده ، آمده است که او در ايام جوانی از پدر ميليونرش ياد  ولی با قلترمپدونالد 

ُ کشتن دارند و ۀگرفته بود که زندگی يعنی جدال ، جدال بين پيروزمندان و شکست خوردگان ، بين کسانی که غريز

می شود که ھيچ وقت به ھيچ نوع  ھميشه به دوستان خويش متذکر ترمپ.  کسانی که کشته و بازنده محسوب می شوند

، ھر شايعه ای: " می گويدترمپدونالد .  جلوه داد" پيروزی"عکس ، آن را بايد ه شکستی نبايستی اعتراف کرد ، بلکه ب

ھميشه در گفتن ھر واقعيتی مبالغه کنيد چرا "!  اگر به اندازه کافی تکرار بشود ، مردم شروع به باور کردن آن می کنند

شان می خواھد که به يک چيز با عظمتی به عنوان بزرگترين ،  عاليترين و تماشاترين چيز باور داشته که مردم دل

 ، شکايت به دادگاه و ادعای خسارت با ترمپبر اين اساس در تمام دوران کسب و کار معامالت ملکی دونالد ".  باشند

  .    او بوده اندۀارقام غير  باور ، از روش ھای شناخته شد

 خود را برای ۀ وجود دارد که ھر کانديدای رياست جمھوری ، مدارک مالياتی حداقل سه سالامريکارسم در يک 

بررسی عموم منتشر بکند تا نشان داده شود که درآمد او در سه سال گذشته چقدر بوده و چقدر از آن را به عنوان ماليات 

 رۀ اين که اداۀ به بھانترمپاما .   ، کمک مالی کرده است به بنگاه ھای خيريه ًاز دست داده و چقدر از آن را مثال

وی می گفت که بنا به نصيحت و .  ماليات در حال بررسی فرم ھای مالياتی اوست ، از نشان دادن آن فرم ھا سر باز زد

حتی .    ماليات ، از نشان دادن فرم ھای مالياتی خود معذور استۀادار" حسابرسی"در مشورت با وکاليش ، به خاطر 

 تو ھستند ، او اين کار را ھم ۀماليات را نشان بده که آن ھا در حال بررسی پروندۀ  ادارۀوقتی گفته شد که حداقل نام

  ! نکرد

 ، نشان دادن گزارش پزشکی از سالمت جسمی امريکايکی ديگر از رسم و رسوم ھای کانديدای رياست جمھوری در 

 تلويزيون ھا را به –ه برای مدت ھای مديدی اين درخواست مطبوعات و راديو  ھفتاد سالترمپدونالد .  فرد می باشد

تا اين که باالخره .   کار را خواھد کردديد و در موقع مقرر اينتعويق می انداخت و ھميشه می گفت که ھر وقت صالح 

 ھرالد – دهھای معده و رو  متخصص در بيماریۀيک روز ، وی يک گزارش دو صفحه ای از يک دکتر بازنشست

متن اين به اصطالح گزارش پزشکی که ھمه معتقد .  بورن استين که سراسر آن غلط امالئی و انشائی داشت منتشر نمود

.   بودامريکا تلويزيون ھای ۀ نوشته شده ، مدت ھا موضوع طنز و مزاح برنامه ھای کمدی شبانترمپبودند توسط خود 

ولی .  بودند ، يک اصطالح پزشکی است ، يعنی اين که مريض سالم است"  ھمه آزمايشات طبی منفیۀنتيج"اصطالح 

 آن ۀبودند ، يعنی اين که او ھم" مثبت" آزمايشات طبی ۀ ھمۀ نوشته شده بود که نتيجترمپدر گزارش پزشکی دونالد 

 ۀ ھمۀتيج فکر کرده بود که چون منفی بد است و مثبت خوب است ، پس نترمپچرا که دونالد  !  امراض را دارد 

 يکی از سالم ترمپيا اين که آن دکتر در آن گزارش طبی ادعا کرده بود که دونالد .  بوده اند" مثبت"آزمايشات طبی او 

وقتی که آن دکتر بازنشسته، کانديدھای .  ائی است که تا به حال برای رياست جمھوری به صحنه آمده استھترين کانديد
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 ادعا که او سالم ترين فرد بين آن کانديدا ھاست ، يک ادعای پوچی بيش تر نمی ديگر را آزمايش پزشکی نکرده ، اين

وقتی خبرنگاران از .    در مورد خودش در مقايسه با رقبای سياسی اش نوشته بودترمپادعائی که خود .  تواند باشد

واھد بود ، پرسيدند که آيا او  خامريکا ھفتاد ساله که مسن ترين رئيس جمھور ترمپدکتر مزبور راجع به کھولت دونالد 

!  ُاگر اتفاقی برای اون بيفته ، خب ديگه ، افتاده ، مثل بقيه ما ھا ، مگه نه : "له نيست ، وی جواب داد کهأنگران اين مس

ً اصال.   سخنگوی مجلس و يک عالمه آدم ھای ديگه توی اين خط داريمبرای ھمينه که ما معاون رئيس جمھور داريم ،

   " !، ھمشون ميتونن يکی پس از ديگری بيفتن بميرنمھم نيست 

لم برداری  دوربين ھای فبوعاتی و در جلوط تلويزيون و م-  در يک کنفرانس راديو ترمپدر اوائل انتخابات ، دونالد 

يميلی روسيه ، اگر داريد گوش می کنيد ، من اين را به شما می گويم ، اميدوارم که شما بتوانيد آن سی ھزار ا: "گفت که

 پاداش ًاحتماال) روس ھا(فکر می کنم که شما .  گم شده اند را پيدا کنيد) کلينتن ھيلری ۀاشاره به ايميل ھای حذف شد(که 

جار و جنجالی که دعوت يک کانديدای رياست جمھوری از يک ".  بوعات ما دريافت خواھيد کردطھنگفتی از م

 ايجاد امريکاکنار زدن کانديد ديگر و پيروزی او در انتخابات ، در  يعنی روسيه ، در کمک به امريکاابرقدرت رقيب 

رگ ميھن "و " ِعرق ملی"دو ، سه روز بعد از آن ، به دنبال حمالت انتقادی ھمه جانبه به .  سابقه بود کرد ، بی

    !    کرده است " شوخی" اين بود که او در اين زمينه ترمپاو ، تنھا دفاع دفتر انتخاباتی " پرستی

 ۀی داده بودند ، حاال ھمأدر بعضی از حوزه ھای انتخاباتی که در ھشت سال گذشته ھمه به اوبامای سياھپوست ر

 ألۀاين امر ، يعنی مس!!!   سفيدپوست نژادپرست اختصاص داده شده است ترمپھای آن نواحی ، ھمگی به " یأر"

حبت کردن در مورد آن ابا و وحشت دارد ، را پيش رو  از صامريکا، چيزی که سرمايه داری " مھندسی در انتخابات"

ی گيری ، زلزله در ارکان دموکراسی و انتخابات به اصطالح آزاد نظام حاکم أمی آورد ، چرا که اذعان به تقلب در ر

  . می اندازد

و اين " نتخابات اۀ شدن برندتعييناز قبل "و " مھندسی در انتخابات" در مورد ترمپجالبی اين موضوع در اين است که 

" مھندسی در انتخابات.  " برنده بشود ، مرتب سخنرانی می کردکلينتن ھيلریکه ھمه دست در دست ھم گذاشته اند تا 

اين نکته به حدی از طرف او .  موضوعی بود که تا به حال در ھيچ دوره ای ، از ھيچ رقيب سياسی شنيده نشده بود

به طوری که وقتی . ينه را برای اعتراض به شکست احتمالی خود آماده می کندتکرار شد که ھمه باور کردند که او زم

ال شد که آيا ھنگام شکست ، با آبرومندی ، شکست خود و پيروزی رقيب را اعالم می کند يا نه؟  جواب داد که ؤاز او س

دين ايالت ، اياالتی که در بعد مرتب به چن.  من االن جواب شما را نمی دھم که شکست خود را قبول خواھم کرد يا نه

 ھيلریی داده بودند ، پشت سر ھم مسافرت می کرد و راجع به اين که رأ به کانديدای حزب دموکرات ًگذشته معموال

است ، بايد به زندان فرستاده " غير قانونی" برای حذف ايميل ھای دولتی دوران وزارت امور خارجه اش که کار کلينتن

 بين ۀ از سران کشورھای مختلف پول می گرفتند و آن سياستمداران به سازمان خيريکلينتن شود و او و ھمسرش ، بيل

 نشست و برخاست بکنند امريکا ۀ تحت نام کمک مالی ، رشوه می دادند تا با او به عنوان وزير امور خارجکلينتنالمللی 

به طوری که .   است ، مرتب صحبت می کرد حذف کرده ، اشاره شدهھيلری به اين ديدار ھا در ايميل ھائی که ًو حتما

!  متقلبه ، بندازينش زندان ھيلری فرياد می زدند که ترمپ پيش می آمد ، ھمه طرفداران کلينتن ھيلریتا صحبت از 

 اف بی آی که عضو حزب جمھوری -  امريکاليس فدرال ودو ھفته مانده به روز انتخابات ، رئيس پ!  بندازينش زندان 

 پيدا کلينتن ھيلریم در نامه ای به مجلس نمايندگان اعالم کرد که يک کامپيوتر متعلق به شوھر دستيار خواه است ، ھ

 در آن کامپيوتر وجود کلينتن ھيلری ۀشده و آن ھا در حال تحقيقات ھستند که ببينند آيا چيزی از ايميل ھای حذف شد

سی شده است ، خود به خود  مرتکب جرم سياکلينتن لریھيالبته برداشت از آن نامه اين بود که اگر .  دارند يا نه
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م به توضيح است که از تاريخ الز. ی داده شودأی رياست جمھوری از وی سلب خواھد شد و نبايد به او رکانديدا

، مردم می توانند که با دريافت فرم انتخابات ، کانديدای مورد نظر خود را انتخاب و از طريق پست ، چندين خاصی

بعد از آن نامه ، دو سه روز مانده به روز  .  انتخابات بفرستندۀودتر از روز انتخابات ، آن فرم ھا را برای کميتھفته ز

 باشد پيدا کلينتن ھيلریليس فدرال در آن کامپيوتر چيزی که مربوط به وانتخابات ، رئيس اف بی آی اظھار داشت که پ

 اول ، کار خود را کرد و در روز ۀثير منفی نامأ معتقد ھستند که تکلينتن ھيلریبسياری از طرفداران !  نکرده است 

ی خود را برای أ رترمپ و به نفع کلينتن شک داشت ، عليه ترمپ يا کلينتنھای بين دو نامه ، ھر کس که به انتخاب بين 

  .  انتخابات فرستاده استۀکميت

 ، دالرو با برنامه ريزی قبلی ، با صرف ميليون ھا  با توطئه ترمپھر حال کافی بود که بعضی از اطرافيان ه اما ب

نند ، يا در ذخيره ھای صندوق ھای فقط بعضی از حوزه ھای انتخاباتی در چھار يا پنج ايالت را با نام او پر ک

 کامپيوتر ھای انتخابات بعضی از ايالت ھا دست ببرند، تا او به رياست جمھوری برسد ، شايعه ای که در الکترونيک

الزم به .  روسيه در بعضی از کامپيوتر ھای انتخابات بعضی از ايالت ھا ، گفته می شود" سايبری"د نفوذ ارتش مور

ی کاغذی و ھم کامپيوتر ھای مخصوص أ ، ھم صندوق جمع آوری رامريکات يح است که در بعضی از پنجاه ايالتوض

، از آن جائی که مھم نيست که تعداد کل اکثريت  امريکادر انتخابات رياست جمھوری در .  انتخاباتی وجود دارند

ی داده اند ، بلکه تعداد اکثريت انتخاب کننده در ھر أ به چه کسی رامريکا ۀانتخاب کننده در تمامی پنجاه ايالت متحد

 "الکتورال ووت" شماره ٢٧٠ھر کسی به .  آن ايالت را به برنده می دھد" الکتورال ووت"ايالتی ، مقدار معينی از 

ی أی بيشتر يا با يک ميليون رأ ر١٠٠در نتيجه مھم نيست که کانديدائی با .   کل انتخابات محسوب می شودۀبرسد ، برند

را به " الکتورال ووت "۵٣٨از " الکتورال ووت "١٩ ايالت فلوريدا ، ۀبرند.   ايالت فلوريدا ، برنده بشودًبيشتر از مثال

ھای " الکتور" آراء به شمارش رسيده اند ، ۀ از روز انتخابات ، وقتی ھمحدود يک ماه بعد.  خود اختصاص می دھد

به نظر خيلی ھا اين .   آن ايالت می دھندۀی نھائی خود را به کانديدای برندأھر ايالتی به دور ھم جمع می شوند و ر

 جلوگيری از اجحاف ی گيری برایأ رأی گيری غير دموکراتيک است ولی به ھر حال گفته می شود که اين نوع رۀشيو

 حدود سه ميليون کلينتن ھيلریدر نتيجه اگر چه .  نظر ايالت ھای پر جمعيت نسبت به ايالت ھای کم جمعيت تر می باشد

 برای ٣٠۴ بود که نسبت به ٢٢٧ھای او " الکتورال ووت "ۀی به دست آورد ولی مجموعأ رترمپبيشتر از دونالد 

ی آن ھا أی دادند که رأھا ھم به کسان ديگری ر" الکتور"  تعداد ھفت نفر از . نرسيده بود٢٧٠ ، به حد نصاب ترمپ

  . فرقی در نھايت کل مجموعه نکرد

 به کنگره و کاخ سفيد نامه امريکای ھفده سازمان امنيتی و جاسوسی رؤسااز طرف ديگر ، يک ماه مانده به انتخابات ، 

ور شخص پوتين به ايميل ھای کنونی افراد حزب دموکرات روسيه که به دست" سايبری"نوشتند و در آن به ارتش 

 خود نوشته بودند که روس ھا ، ۀ محرمانۀاين ھفده سازمان امنيتی و جاسوسی در نام.  دستبرد زده بودند ، اشاره کردند

 کلينتنب  را برای به خطر انداختن و تخريب شانس انتخاکلينتن ھيلری رئيس دفتر انتخاباتی –ايميل ھای جان پودستا 

در اختيار جوليان آسانژ ، صاحب سايت ويکی ليکس قرار داده بودند تا او با درج آن ايميل ھا ، تمام اسرار خصوصی 

به .   ، يعنی برنی سندرز را به تدريج چاپ بکندکلينتن ھيلریو برنامه ريزی ھای از بدر بردن رقبای اوليه ھم حزب 

 به کلينتن ھيلریفای رئيس حزب دموکرات ، درست در روز نامگذاری طوری که محتوای آن ايميل ھا موجب استع

اين فرد دوم ھم به عنوان .  عنوان کانديدای رياست جمھوری و شروع کار يک رئيس موقت حزب ديگر بود ، شد

 چاپ شد بعد ھا ھم يک ايميل از او.  در يکی از کانال ھای تلويزيونی به نام سی ان ان کار می کرد" تحليل گر سياسی"

برای ) که ھر دفعه توسط يکی از کانال تلويزيونی انجام می شد (کلينتن و ترمپکه در يکی از مناظره ھای سياسی بين 
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 خواھد شد ، فالن مطلب خواھد بود ، کلينتن ھيلریال ھائی که در اين مناظره از ؤ نوشته بود که يکی از سکلينتنگروه 

 از روز اول می زد و ادعا می ترمپاين ھمان حرفی بود که دونالد .  دادن آماده کند بتواند خود را برای جواب کلينتنتا 

 و ضد من ھستند و می گفت من فقط شما ھا کلينتنبوعات طرفدار برنده شدن ط تلويزيون ھا و م– راديو ھا ۀکرد که ھم

زگر جنسی و قاچاقچی مواد مخدر او ھمچنين مطرح می کرد که تمام مکزيکی ھا دزد ، قاتل ، تجاو.  را دارم" مردم"

من فرض می کنم که شايد در ميان آن ھا آدم ھای خوبی ھم پيدا بشوند ، اما می بايستی يک ديوار چندين ميليارد .  ھستند

ی مرکزی به امريکا و مکزيک ساخته شود تا از ورود مکزيکی ھا و مردم ساير کشور ھای امريکای در مرز بين دالر

.  او می گفت من دولت مکزيک را مجبور خواھم کرد که آن ھا مخارج ديوار را بپردازند. فته شودی شمالی گرامريکا

به " مسلمانان"از ورود تمام .  بعد گفت نه ، ما اول اين ديوار را می سازيم ، بعد پولش را به زور از آن ھا می گيريم

 جيم می کنيم تا –د بدھيم ، حسابی آن ھا را سين قبل از آن که به آن ھا ويزای ورو.   جلوگيری می کنمامريکاخاک 

  ! مبادا وقتی به اين جا آمدند ، کارھای تروريستی بکنند 

 به قدرت برسد ، کلينتن ھيلریچنين شيادی ، يک بار در يکی از سخنرانی ھای انتخاباتی خود اظھار داشت که اگر 

ن و با نيشخندی ادامه داد که شايد کسانی که به اين قانورا برای شھروندان لغو خواھد کرد " اسلحه"قانون حق داشتن 

ھمان موقع ، دوربينی که بر روی !  له جلوگيری کرده و اين مشکل را منتفی بسازندأمعتقد ھستند بتوانند از اين مس

 صورت کسانی که پشت سر او نشسته بودند و به سخنرانی او گوش می دادند متمرکز شده بود ، نشان داد که دھان

شده بود ، ) يعنی دعوت از کسانی که اسلحه دارند ، به سوء قصد به جان رقيب سياسی او (ترمپ ۀفردی که متوجه نکت

روز بعد .  پيشنھاد به سوء قصد به جان رقيب سياسی او ، جار و جنجال زيادی به راه انداخت!  به حالت تعجب باز شد

 اين بوده که کسانی که به ترمپاھر شد و اظھار داشت که مقصود  در جمع خبرنگاران ظترمپھم سخنگوی دفتر دونالد 

له جلوگيری کرده و اين أ از اين مسکلينتن ھيلریی ندادن به أمعتقد ھستند با انتخاب او و ر" اسلحه"قانون حق داشتن 

  !!!               مشکل را منتفی خواھند ساخت 

 حزبی و ۀاز حزب دموکرات خود را برای رقابت در انتخابات اولي کلينتن ھيلری ، زمانی که اوباما و ٢٠٠٨در سال 

 کار می کرد کلينتن ھيلریکانديدای رياست جمھوری آن دوره آماده می کردند ، يک ايميل از يکی از افرادی که برای 

 متولد شده يکاامر حسين اوباما مسلمان است و در کشور غنا و نه در بارکبيرون آمد که در آن نوشته شده بود که چون 

 با اخراج آن کلينتن ھيلریدفتر انتخاباتی  .  است ، طبق قانون انتخابات ، نمی تواند برای رياست جمھوری نامزد بشود

ولی دونالد .  فريقائی بودن اوباما ، به آن شايعه پايان داداشخص و عذرخواھی از دفتر انتخاباتی اوباما در مورد تئوری 

تی و ضد سياھپوستی خود ، در تمام مدت ھشت سال رياست جمھوری اوباما ، ھر جا فرصتی  نژادپرسۀ با روحيترمپ

 اوباما را به او نشان ۀئی نيست و ھر کسی شناسنامامريکاگير می آورد در مورد اين ادعا که اوباما در غنا متولد شده و 

در نھايت ، .  ا شخص اوباما نشان می داد جايزه دريافت خواھد کرد ، ضديت خود را بدالربدھد ، از او پنج ميليون 

 اوباما نشان ۀھشت سال بعد ، يکی دو ماه مانده به روز انتخابات ، وقتی که بر روی او فشار گذاشته شد که در شناسنام

ست و از يک مادر سفيدپوست متولد شده و توسط امريکاداده می شود که او در ايالت ھاوائی که يکی از پنجاه اياالت 

 مطبوعات راديو و تلويزيون ھا و ۀبزرگ و مادر بزرگ سفيد پوست در ايالت ھاوائی بزرگ شده ، وی از ھمپدر 

 شايعه ای که او بيش از -دعوت کرد تا فردای آن روز در ھتل پنج ستاره او جمع شوند تا او در مورد محل تولد اوباما 

 کانال ھای خبری ، برنامه ھای عادی خود ۀر آن روز ھمد.   نظر نھائی خود را بدھد- ھشت سال به آن دامن زده بود 

 بعد از ًنھايتا.   چه خواھد گفت ، خبر زنده پخش کنندترمپ مھم تاريخی ، اين که ۀرا قطع کرده بودند تا از اين واقع

.   کرده بود خود انتخابۀمدت ھا انتظار و سخنرانی از طرف او ، معلوم شد که او آن روز را برای افتتاح ھتل پنج ستار
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زمان موعود آماده به کار شده در نتيجه اين خبر که ھتل با عظمت و لوکس چشمگير وی، زير بودجه و زودتر از 

وی گفت وقتی من رئيس جمھور بشوم ، تمام پروژه ھای دولتی .  ، زنده از سراسر کانال ھای تلويزيونی پخش شداست

 با حالت ترمپ برنامه ، ۀدر آخرين لحظات پايان پخش زند!  د شد زير بودجه و زودتر از زمان موعود آماده خواھن

عالمتی است " نقطه"مقصود او از گفتن " ( متولد شده است ، نقطهامريکارئيس جمھور اوباما در "ی گفت که عصباني

.  فتن ندارد، يعنی اين که او موضع خود را اعالم کرده است و ديگر حرفی برای گ) که در پايان جمله گذاشته می شود

  .  ن کنفرانس خارج شدوت متعدد خبرنگاران ، از سالسؤاالًمتعاقبا ، او بدون جواب دادن به 

در بسياری .  مانده استی ھفتاد ساله ، مصاحبه ھای راديو و تلويزيونی زيادی در طول سال ھای گذشته به جاترمپاز 

خترش ايوانکا صحبت می کند که عرق شرم بر پيشانی ھر از اين مصاحبه ھا ، او آن چنان در مورد زيبائی و اندام د

 راديوئی می گويد که سينه ھای دخترش طبيعی ھستند و او عمل ۀدر يک مصاحب. پدری که آن ھا را بشنود ، می نشيند

 با ً تلويزيونی ديگر گفت که حيف من پدر او ھستم ، و گر نه حتماۀيک بار در يک مصاحب.  جراحی سينه نداشته است

يک بار ديگر ھم وقتی ايوانکا در کنارش نشسته بود ، مصاحبه گر زن از ھر دوی آن ھا می .  او روی ھم می ريختم

 می گويد ، من ترمپ.  پرسد که وجه مشترک بين شما پدر و دختر چيست؟  ايوانکا اول جواب می دھد که بازی گلف

دو بار آخر، .  به حال سه بار ازدواج کرده است؟  وی تا !!، ولی خوب ھمان بازی گلف " سکس"خواستم بگويم 

در يکی ديگر از مصاحبه ھای راديوئی می گويد .  ازدواج او با معشوقه ھائی بوده که در زمان ازدواج قبلی داشته است

 که ساالنه صورت می" دوشيزگان شايسته"و مراسم انتخاب "  زيبائی زنانۀملک" مسابقات ۀکه او به عنوان برگزار کنند

 سؤالنی که آن ھا مشغول لباس عوض کردن ھستند ، می شود و وگيرد ، ھميشه سر زده و بدون اعالم قبلی وارد سال

بعد ھم يک نوار صوتی از او در آمد که يازده سال پيش در سن !  می کند که مبادا آن ھا چيزی کم و کسر داشته باشند 

 کتش وصل شده ، روشن است ، در مورد اين که او ھر ۀ به يق سالگی ، بدون آن که يادش باشد که ميکروفونی که۵٩

آن ھا را ) با بيان اصطالح بسيار رکيک(وقت ھر زن خوشگلی را که ببيند ، لب ھای آن ھا را می بوسد و آلت تناسلی 

د از چند روز بع.   در دست می گيرد و چون او پولدار و معروف ھست ، آن ھا به او اعتراض نمی کنند ، صحبت کرد

 اين کار ھا را با ۀانتشار اين نوار ، تعداد ده نفر زن اظھار داشتند که تمام آن حرف ھا درست بوده و او سال ھا پيش ھم

 به آن ھا پول و وعده و وعيد کلينتن ھيلری آن ھا دروغ می گويند و از طرف ۀ ھم گفت که ھمترمپ.  آن ھا کرده است

خاطر شکل و شمايل کنونی او با داشتن موھای سفيد ، مسخره کرد و گفت يک يکی از آن ھا را به .  داده شده است

 آن ۀوی اعالم کرد که بعد از اين که رئيس جمھور شد ، از ھم!  نگاھی به او بيندازيد ، من آن قدر ھم بد سليقه نيستم

مت مالی کالنی از آن ھا زن ھا به خاطر بدنام کردن او و خوار کردن شخصيت او به دادگاه شکايت خواھد کرد و غرا

که نزديک به صد ميليون بيننده داشت ، اظھار داشت اين ای بعد ھم در تلويزيون و در شب مناظره .  خواھد گرفت

.  بوده و از آن حرف ھائی است که در ورزشگاه ھا بين جوانان زده می شود" غلو"حرفی که او در آن نوار زده بود 

 از وی شکايت جنسی کلينتن چھار زن مسنی که در دوران رياست جمھوری بيل ن مناظره ، ازودر عوض ، در سال

 سؤال بنشينند تا به اصطالح اعصاب او خراب شود و نتواند به کلينتن ھيلریکرده بودند ، دعوت کرده بود که جلوی 

مناظره اعالم کردند ،  آن ۀ را برندکلينتن ھيلریاگر چه ناظران سياسی ، .  ھای مناظره جواب ھای مفھوم داری بدھد

 ھمسرش ۀن مناظره ، آن شب در خانه بماند و مناظرو مجبور شد که به خاطر وجود آن چھار زن در سالکلينتنولی بيل 

  . را از طريق تلويزيون نگاه بکندکلينتن ھيلری

برای بيست و " ه صرفهمقرون ب" سالمتی با نام بيمه ۀقانون بيم  در مورد حذفترمپيکی از قول ھای انتخاباتی دونالد 

 خصوصی است که اوباما بدون ۀ دولتی از شرکت ھای بيمۀئی بی بضاعت يا کم بضاعت با يارانامريکادو ميليون 
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درصد .   قانونی رسانده استۀموافقت کنگره و سنا و در مخالفت شديد آن ھا با اين برنامه ، فقط با امضای خود به مرحل

 آن حق بيمه ۀبقي. توسط فرد بی بضاعت يا کم بضاعت پرداخت می شود" به صرفهمقرون " سالمتی ۀکمی از حق بيم

.   دولتی پرداخت می شودۀ شده اند ، با يارانتعيينھای بی حساب و کتابی که توسط خود شرکت ھای بزرگ بيمه 

را ساالنه گران تر  خصوصی سود ھای کالنی در اين معامله می برند ، ولی با اين وجود ، حق بيمه ھا ۀشرکت ھای بيم

 و پنس و کنگره با ترمپ –کاخ سفيد .   به پرداخت يارانه ھای بيشتری منجر می شودًو گران تر می کنند که نتيجتا

مقرون " سالمتی ۀوجود جمھوری خواھان در اکثريت ، تصميم گرفته اند که اولين کاری که خواھند کرد ، لغو قانون بيم

  .         باشد" به صرفه

 به توضيح است که در دوران رياست جمھوری بوش پسر که از حزب جمھوری خواھان بود ، اکثريت نمايندگان الزم

 کارمندان دولت به ۀدر زمانی که کاخ سفيد و ھم.  و اکثريت سناتور ھا ، ھمه از حزب جمھوری خواه بودند کنگره

 در دست ً در دست جمھوری خواھان يا کالًگی کالعنوان مجريان قانون ،  کنگره و سنا به عنوان قانون گذاران ، ھم

 می کنند ، با مخالفتی از طرف ھيچ تغييری که اشته می شوند و يا قوانين قديميدموکرات ھا باشند ، قوانين جديدی که گذ

  سه جزء ، يعنی کاخ سفيد ، کنگره، دو باره اين ترمپدر رياست جمھوری .  رو نمی شوده يک از اين سه جزء ، روب

که با امضای اوباما به را  قوانينی ۀو سنا در دست جمھوری خواھان قرار گرفته است و او مدعی شده است که ھم

 سران حزب جمھوری خواه ۀ ھمًدر اوائل ابتدای دوران انتخابات ، با اين که تقريبا.  ملغی خواھد کرد،رسميت رسيده اند

خود و به قولی با کودتا در " حزب" از سر مخالفت و انتقاد برخاستند اما او با حمله به سران جمھوری خواه ھم ترمپبا 

ن سابق ااکنون شرايطی به وجود آمده که اکثر مخالف. آن حزب ، به کانديدای رياست جمھوری از طرف آن حزب رسيد

  .   به بوسيدن انگشتر دست او به رقابت افتاده انداو در حزب جمھوری خواه ، برای گرفتن شغل و مقام دولتی ،

 در اوائل انتخابات عليه برخی از مھره ھای معروف جمھوری خواه ، مثل بوش پدر و دو بوش پسر ، و يا کالين ترمپ

جمعی در عراق و ه  بوش در مورد آگاھی از عدم وجود سالح ھای کشتار دستۀپاول وزير سابق امور خارجه در کابين

 و اين که او صالحيت ترمپ آن ، موضع گرفت که منجر به موضع گيری ھای متقابل آن ھا عليه ۀگفتن در بار" غدرو"

 از حزب کلينتن ھيلری به رقيب او يعنی ًشخصا) يعنی جمھوری خواھان معروف(رئيس جمھور شدن ندارد و آن ھا 

 در انتخابات در کنار او قرار گرفته اند ترمپيروزی اما امروز اکثر ھمان ھا بعد از پ.  ی خواھند داد ، شدأدمکرات ر

 اظھار داشت که از نظر او سناتور ترمپًمثال . و راجع به لزوم اتحاد در حزب جمھوری خواه صحبت می کنند

 و ويتنام خلبان ھواپيمای جنگی بوده ، که جت جنگی امريکاکه در زمان جنگ بين (جمھوری خواه پر قدرت، مک کين 

قھرمان ) " فرستاده می شودامريکا به ًنام سقوط کرده و دستگير و در آن جا مدت پنج سال زندان بوده و بعدااو در ويت

يا در مورد پاول رايان ، رئيس و . ھيچ وقت زنده دستگير نمی شود" قھرمان"به حساب نمی آيد ، چرا که " جنگ

 به مسند ًشدن رئيس جمھور و معاون او ، قانوناسخنگوی جمھوری خواه کنگره که سومين نفری است که بعد از کشته 

وقتی ھم پاول رايان برای .   می رسد گفت که او بايد عوض شود چون خوب کار نمی کندامريکارياست جمھوری 

 به او ، ترمپ ۀرغم حمل  از رقيب سياسی او پشتيبانی کرد که البته علیترمپانتخابات ايالتی خود فعاليت می کرد ، 

 ھم دست او را فشرد و از ترمپً برنده شد و کماکان رئيس و سخنگوی کنگره باقی ماند و بعدا در تبريک به پاول رايان

 در مورد يکی ديگر از رقبای ھم حزب خود که برای رياست جمھوری خود را کانديد ترمپ. خوبی ھای او تعريف کرد

 ميالدی در سوء قصد به کندی شرکت ١٩۶٣ر سال ُ تد کروز گفت که پدر او د–کرده بود يعنی سناتور ايالت تگزاس 

در مورد يکی ديگر از رقبای ھم حزبی خود که تنھا سياھپوست کانديدای رياست جمھوری از حزب !  داشته است 

دروغ گوئی ذاتی يک مرض است ، .  بن کارسون بود گفت که او يک دروغ گوی ذاتی است–جمھوری خواھان 
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ھمان البته حاال . ت دارد با کودکان سکس داشته باشد نمی شود آن را مداوا کردمرضی که درست مثل کسی که دوس

نث ديگر که رئيس ؤ يک رقيب مترمپ.  وزير مسکن و شھر سازی شده استترمپ ۀشخص يعنی بن کارسون در کابين

فه اش به رئيس  کارلی فيورينا را به خاطر شکل و شمايلش مسخره کرد که قيا– کامپيوتر سازی اچ پی بود ۀکارخان

 دونالد ۀدر حالی که اکنون ھمين خانم به عنوان رئيس سازمان اطالعات ملی در کابين!   نمی خوردامريکاجمھوری 

 را ، فرماندار سابق تگزاس ، ريک پری– يکی ديگر از رقبای ھم حزبی خود ترمپدونالد .   شرکت خواھد کردترمپ

رت انرژی را حذف خواھد کرد ، کانديدای رياست وزارت انرژی کرده که گفته بود که اگر رئيس جمھور بشود ، وزا

يک نظريه غير " گرمايش دمای جھان" دادستان کل ايالت اوکالھما که معتقد است –او ھمچنين اسکات پرويت . است

به چندين بار به دادگاه شکايت کرده است را " حفاظت از محيط زيست"علمی و غير واقعی است و از دست سازمان 

  !انتخاب کرده است" حفاظت از محيط زيست"رياست سازمان 

 اکثريت دارند با ۀاز آن جائی که سناتور ميچ مکانل ، به عنوان رھبر سناتور ھای حزب جمھوری خواه که در سنا رتب

وسيه در ر" سايبری" در مورد نقش پوتين و ارتش امريکا ھفده سازمان امنيتی و جاسوسی ۀ محرمانۀانتشار بيرونی نام

 مخالفت ًدستبرد به ايميل ھای حزب دموکرات ، نامه ای که درست يک ماه مانده به انتخابات نوشته شده بود ، شديدا

 ھم بعد از پيروزی در انتخابات ، به عنوان قدردانی از ميچ مکانل برای کوشش او در ترمپکرده بود ، دونالد 

 خود ۀِ  ای لين چاو را به عنوان وزير حمل و نقل در کابين- انل جلوگيری از درج بيرونی آن نامه ، ھمسر ميچ مک

  .   انتخاب کرد

 اوباما از ارتش برکنار شده بودند را به دور خود جمع کرده و در ۀنرال ھائی که در دورج سه نفر از ترمپدونالد 

خود را در وزارت خانه ھای نرال ھای بازنشسته ھم دوستان ارتشی ج اين ًمسلما.  خود به کار گمارده است ۀکابين

 معتقد ھستند ترمپمنتقدين .  ھا ھم دوستان ھم نظر خود را استخدام خواھند کردمربوطه به پست ھای مھم رسانده و آن 

نرال بازنشسته جيمز متيس ، مشھور به ج.    رئيس جمھور بی سابقه بوده استۀکه وجود اين چنين تعداد ارتشی در کابين

 ، امريکااين در حالی است که بنا بر يک رسم سنتی ديرينه در .  وان وزير دفاع انتخاب شده استبه عن" سگ ديوانه"

 ھميشه يک شھروند غير ارتشی به عنوان وزير دفاع در اين وزارت خانه کار کرده است تا به اصطالح بين ًمعموال

 جيمز متيس تنھا سه جنرالگی از ارتش ، اما چون به جای ھفت سال بازنشست.  ارتش و دولت تعادل بر قرار شده باشد

سال است که از ارتش برکنار شده ، قبول صالحيت او در دست کنگره است که با وضع يک قانون استثناء ، اول ھفت 

 جيمز جنرال.  سال بازنشستگی را در مورد او به سه سال تقليل دھند ، بعد صالحيت او را مورد بررسی قرار دھند

ی رفتار کنيد ولی برای کشتن ھر کسی که با ئدب باشيد و حرفه ؤھميشه م: "خنرانی ھايش گفته استمتيس در يکی از س

  ".   وی مالقات می کنيد برنامه ريزی ھم بکنيد

غرق " طرفدار شکنجه با آب يا ً بازنشسته جان کلی ، وزير امنيت کشور از آن دسته ارتشی ھائی است که علناجنرال

در اين شکنجه زندانی را بر روی تخت می خوابانند و دھان و دماغ او را با حوله بسته و با . می باشد" شدن مصنوعی

نفس کشيدن از طريق . ريختن آب مداوم بر روی حوله ، از نفس کشيدن و رسيدن ھوا به شش اسير جلوگيری می کنند

 از يکی دو دقيقه دست و پا زدن  خيس در زندانی شکنجه شده ، حالت خفگی و حس غرق شدن ايجاد می کند و بعدۀحول

 جان کلی جنرالاضافه بر آن ، .  در آن حالت ، وی مجبور به اقرار به ھر چيزی که از او خواسته شده باشد ، می شود

 . ن سرسخت شرکت زنان در ارتش نيز ھستااز مخالف

 اخبار قالبی و شايعات ضد  بازنشسته مايکل فلين ، مشاور امنيت ملی رئيس جمھور کسی است که در توئيترجنرال

پسر او که يک افسر ارتش ھست به عنوان رئيس دفتر او کار می .  می کرد" پخش دوباره" را بی محابا کلينتن ھيلری
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 در زيرزمين يک رستوران در شھر واشنگتن با کودکان به سکس مشغول می شود و کلينتن ھيلریکند ، ادعا کرد که 

 در ترمپچند ھفته بعد از پيروزی .  است" سکس با کودکان"ان ھمان درخواست در اين رستور" پيتزا"اسم رمز 

انتخابات ، فردی از يک ايالت دور به واشنگتن مسافرت کرد و با اسلحه وارد آن رستوران شد و با شليک ھوائی در آن 

 ھم معلوم ًبعدا.  پايان رسيدليس ، آن غائله به وجا ، خواھان ديدن زيرزمين آن رستوران شد که با دستگيری وی توسط پ

ه عنوان يک عضو حزب وجود نداشته و تنھا چون صاحب رستوران ب" زيرزمينی "ًشد که در آن رستوران اصال

 کمک مالی کرده بوده ، مورد ھدف اخبار قالبی و شايعه از جانب طرفداران کلينتن ھيلری انتخاباتی دموکرات به دفتر

 . در توئيتر قرار گرفته بودترمپ

جف سشن سناتور ايالت آالباما که يکی از دست راستی ترين سناتور ھای کنگره است ، به عنوان دادستان کل کشور 

ھا به شمار می آيد ، معتقد " کوکالس کالن"وی که از سفيد پوستان نژاد پرست و يکی از طرفداران .  انتخاب شده است

ن اوی که از مخالف!  ّ آن مواد مخدر می کشندیی از اعضااست که تنھا عيب گروه کوکالس کالن اين است که بعض

 بود و از آغاز فعاليت انتخاباتی او برای انتخاب شدن ترمپ دونالد ۀن می باشد ، از طرفداران اولياسرسخت مھاجر

ی  ، در سخنرانترمپ سفر کرد و در تعريف از امريکا اياالت ۀ برای رياست جمھوری ، نزديک به دو سال به ھمترمپ

  .ھای متعددی شرکت نمود

مانی خود اعالم ورشکستگی کرده مخارج برج ھای ساخت ھميشه برای فرار از پرداخت ترمپدر طول ساليان گذشته ، 

ی کازينو دالر ميليون ٩٩٠او ديويد فريدمن می باشد که امور ورشکستگی " ورشکستگی"وکيل متخصص .  است

حاال که .   ميالدی انجام داد١٩٩١ وام بانکی بنا شده بود را در سال دالريارد آتالنتيک سيتی او را که با بيش از يک ميل

 در اسرائيل امريکا در انتخابات رياست جمھوری برنده شده است ، ديويد فريدمن به عنوان سفير کبير ترمپدونالد 

رائيل حق دارد که در وی معتقد است که اس.  ديويد فريدمن ھيچ وقت شغل دولتی نداشته است.  انتخاب شده است

" دو دولت"او گفته است که لزومی برای ھمزيستی و وجود . بکند" شھرک سازی" باختری ۀسرزمين ھای اشغالی کران

  .  می بايستی از تل آويو به اورشليم منتقل شودامريکاديويد فريدمن معتقد است که سفارت .   در اسرائيل نيست

 در امريکا انتقال سفارت ألۀ در دوران فعاليت انتخاباتی به ھوادارانش داد ، مسپترميکی ديگر از قول ھائی که دونالد 

 موظف شد تا در آخرين روز سال امريکا ، نونی با تصويب قا١٩٩۵در سال . اسرائيل از تل آويو به اورشليم است

اورشليم را پايتخت خود می داند دولت اسرائيل ، .   ، سفارت خود در اسرائيل را از تل آويو به اورشليم منتقل کند١٩٩٩

ولی ساختمان سفارت بسياری از کشور ھای جھان در تل آويو بوده و اورشليم را به عنوان پايتخت اسرائيل به رسميت 

 به عنوان شھر مقدس شناخته می شود و "مسيحيت ، يھوديت و اسالم" ديناين شھر از طرف ھر سه . نمی شناسند

بسياری از تحليل گران سياسی معتقد .   به ضرر فلسطينی ھا خواھد بودًايتخت اسرائيل کامالرسميت يافتن آن به عنوان پ

 ايمنی متعددی را با خود برای – مالی –ھستند که ايجاد ساختمان يک سفارت جديد در اورشليم ، مشکالت سياسی 

سيم کشی برق آن شرکت خواھند داشت ،  به کارگرانی که در کار ساختمان و امريکا دولت ًمثال.  ايجاد می کند امريکا

 ساختمان يک سفارت که ھمانند يک قلعه عمل کند و ھمچون يک دژ ارتشی نفوذ ناپذير باشد و مخارج.  اعتماد ندارد

برای ھمين .   خرج بر خواھد داشتدالرل خارج و داخل ساختمان سفارت جديد ، چندين ميليارد وحفاظت ايمنی و کنتر

 اوباما ، ساختن سفارت را برای ھر شش ماه يک بار ، بارک ، جرج بوش و کلينتنا به حال ، بيل  ت٢٠٠٠ھم از سال 

ن امنتقد.   گفته است که او کار ساختمان سفارت را شروع خواھد کردترمپولی حاال دونالد .   به عقب انداخته اندًموقتا

 در امريکاتخت اسرائيل و ايجاد ساختمان جديد سفارت  معتقد ھستند که با به رسميت شناختن اورشليم به عنوان پايترمپ
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بين اسرائيلی ھا و فلسطينی ھای دولت خود مختار " صلح"آن شھر ، خشم فلسطينی ھا بر انگيخته خواھد شد و اين امر 

  .را بر ھم خواھد زد

ا و افراد  که دولت ھن او بگويندا منتقد باعث شده کهامريکا به عنوان رئيس جمھور ترمپدر چنين شرايطی انتخاب 

 در ترمپن ھای ھتل برج ھای و اتاق ھا و سالۀرقصی و جلب نظر او ، به مسابقه برای اجارمختلف ، برای خوش

 اجاره امريکا پست در شھر واشنگتن را از دولت ۀ يک ساختمان قديمی ادارترمپبرای مثال .  سراسر دنيا فعال شده اند

ت ھای أاز حاال به بعد ، انتظار اين خواھد بود که ھي.  تاره تبديل کرده استکرده و آن را به يک ھتل شيک پنج س

 در واشنگتن اقامت بگزينند و غذای رستوران ترمپ ھستند ، در ھتل امريکا ، وقتی در امريکامذاکره کننده با دولت 

 قسم رياست ترمپ زمانی که ھنوز(اولين کشوری که اين کار را کرد .   را بخورندترمپھای گران قيمت ھتل 

روز "دولت بحرين بود که جشن سالگرد )  اتفاق خواھد افتاد را نخورده است٢٠١٧ جنوریجمھوری که در بيستم 

    .   گرفت و خرج ھنگفتی کردترمپن ھتل ورا در سال" بحرين

 او تبريک  تماس گرفته است که بهترمپنی با دونالد ولفيھر وقت ھم ، رئيس جمھور يا نخست وزير ھر کشوری ت

 مالی ی در آن کشور ھا تذکر داده است و از شرکاترمپبگويد ، وی راجع به مشکالت جواز ساختمان سازی برج ھای 

اما اين کار او يعنی .   ، نام برده استامريکاخود به عنوان آدم ھای خوبی برای پست سفير کبيری آن کشور ھا در 

جريان واقعه .    و به زندان افتادن شخص سوم ديگری منجر شدتعريف از شخص به خصوصی در ترکيه به دستگيری

 زندگی می کند ، از امريکااز اين قرار است که محمد فتح هللا گولن ، آخوند مرتجع ترکی که در ايالت پنسيلوانيای 

 شده  در ترکيه صورت گرفت ،ًان رئيس جمھور ترکيه متھم به رھبری کودتای ناکام که اخيراخطرف رجب طيب اردو

ان از دولت اوباما خواست که گولن برای محاکمه به ترکيه مسترد بشود ، ولی دولت اوباما اين درخواست خاردو.  است

ن تبريک ولفيھنگام ت.   مدارک مشخص در رابطه با نقش او در کودتای اخير ، رد کرده استۀاو را به خاطر عدم ارائ

مھمت علی يالسين .  يعنی آيدين دوغان تعريف کردک ميلياردر خود  از داماد شريترمپ ، دونالد ترمپان به خاردو

 و دوغان در ترکيه است که ترمپ بين ت مديران شرکت مشترک سرمايه گذاریأداگ که داماد دوغان است يکی از ھي

گر از ان يکی ديخن تبريک ، اردوولفيپس از ت.   در استانبول را بر عھده داردترمپامور دو برج مسکونی و اداری 

در .  ت مديران شرکت دوغان و شريک مالی مھمت علی يالسين داگ را به اتھام شرکت در کودتا به زندان انداختأھي

 ترمپ ، آزادی آن مدير شرکت دوغان که شريک مالی ٢٠١٧ جنوریبرخی گزارشات گفته شده که شايد بعد از بيستم 

  . گولن به ترکيه ، صورت بگيردمحسوب می شود با استرداد آخوند تبعيدی محمد فتح هللا

 خارجی خود به عنوان کانديدا ھای خوبی برای سفير کبيری آن کشور ھا در یدر شرايطی که وی از دوستان و شرکا

 اروپا ۀ اين کار را در مورد نايجل فاراج، رھبر جنبش خروج بريتانيا از اتحاديً مثال- تعريف و تمجيد می کند امريکا

 در جھان به نام اکسان امريکارئيس يکی از بزرگترين شرکت ھای نفتی (شک انتخاب رکس تيلرسون  بدون -انجام داد 

، به عنوان وزير امور خارجه ، بدون سفارش دوست و )  موبيل که از والدمير پوتين باالترين مدال دوستی گرفته-

 موبيل و رئيس آن - ی شرکت نفتی اکسان الردتنيدگی مالی چندين ميليارد .  شريک مالی تيلرسون يعنی پوتين نبوده است

ست که ال پوتين و شرکاء ھستند ، آن چنان پيچيده ورکس تيلرسون با شرکت ھای نفتی دولتی روسيه که تحت کنتر

صالحيت کنگره ای که حتی تأئيد منتخب ، يعنی رکس تيلرسون مورد ۀ ادعا می کنند که وزير امور خارجترمپمنتقدين 

  .ر اکثريت آن ھستند ، واقع نخواھد شدجمھوری خواھان د

 به ھوادارانش داده ، اين است که او به محض ورود به کاخ سفيد ، قرارداد ترمپيکی ديگر از قول ھائی که دونالد 

 در اين امريکای با ايران را پاره خواھد کرد ، چرا که او معتقد است که متن قرارداد به نفع ايران نوشته شده و ئھسته 
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يک بار ھم که چندين قايق سريع السير ايرانی در خليج فارس در جلو يکی از ناوگان ھای .  امه ضرر کرده استتعھدن

 آن قايق ھا را با ۀ گفت که اگر من به جای کاپيتان آن ناوگان بودم ، ھمترمپ ويراژ داده بودند ، امريکانيروی دريائی 

  .دود به ھوا می فرستادم

 و جمھوری خلق چين را به بيجينگ ، تنھا دولت مستقر در امريکايس جمھور ھای مختلف  ميالدی ، رئ١٩٧٩از سال 

با بيست و سه ميليون نفر جمعيت را جزئی از چين بزرگ " تای پی" تايوان و دولت مستقر در ۀرسميت شناخته و جزير

معروف است گفته " چين يگانه" که به نام امريکا در مورد اين سياست خارجی ترمپولی دونالد .  به حساب می آورند

 معتقد ترمپن امنتقد.  اعتقادی ندارد و خود را ملزم نمی بيند که آن را دنبال کند" چين يگانه"است که او به سياست 

.   و چين را منقلب کرده استامريکا ۀ آيندۀن تبريک آميز از رئيس جمھور تايوان ، رابطولفيھستند که وی با پذيرفتن ت

 ترمپ ھائی است که افراد نزديک به مذاکره با چين ملی در تايوان ، به خاطرترمپھستند که علت نزديکی آن ھا معتقد 

  . داشته اند" تای پی" در نزديکی ھای فرودگاه بين المللی تايوان در ترمپبا دولت تايوان برای ساختن برج و ھتل 

 در دوران فعاليت ھای ترمپساخت چين ھستند ،  ، ترمپدر حالی که کت و شلوار و کراوات ھای مردانه با مارک 

انتخاباتی خود ھمواره می گفت که او سرمايه دارانی را که برای استفاده از کار ارزان به مکزيک و ساير کشور ھا 

 ، جريمه خواھد کرد تا آن امريکابه محصوالت شان در ھنگام بازگشت به " تعرفه" درصد ٣۵رفته اند را با بستن 

يکی از اين " کری ير" کولر سازی ۀکارخان!!   باز گردانند امريکاھای از دست رفته را به " شغل"ران سرمايه دا

 خود را تعطيل و حدود ۀکارخانجاتی بود که مدت ھا پيش اعالم کرده بود که قرار است يکی از ساختمان ھای کارخان

 در ترمپبعد از پيروزی .  نه در مکزيک بسازد بکند و در عوض يک کارخااينديانا بيکارھزار کارگر را در ايالت 

 و معاون او يعنی مايک پنس که ترمپاعالم داشت که وی با دونالد " کری ير" کولر سازی ۀانتخابات ، رئيس کارخان

 فرماندار کنونی ايالت اينديانا محسوب می شود ، مالقات کرده و تصميم گرفته که کارخانه اش ، در ايالت اينديانا به کار

" باغ سبز"ِ تلويزيون ھا آشکار کردند که اين کار فقط يک در –چند روز بعد روزنامه ھا و راديو .  خود ادامه بدھد

ی دالر مايک پنس با دادن کمک مالی چند ميليون -  بيشتر نبوده چرا که فرماندار اينديانا ترمپنشان دادن به طرفداران 

و قول حذف ماليات در چندين سال آينده برای " کری ير" کولر سازی ۀخاناز حساب دولتی ايالت اينديانا به رئيس کار

امری که ديگر .   بيرون نرودامريکاداده است که از " رشوه"محصوالت کولر اين کارخانه ، در واقع به اين کارخانه 

 مالی و حذف ماليات سرمايه داران حريصی را که قصد رفتن ھم نداشتند را به وجد در آورده تا آن ھا ھم خواھان کمک

مايک پنس که حاال به پست معاونت رئيس جمھوری رسيده و سخت مشغول مصاحبه با .  برای محصوالت خود بشوند

 می بايستی از شغل قبلی خود يعنی ًست ، قاعدتاا ترمپ ۀکانديدا ھای وزارت خانه ھای مختلف برای ساختن کابين

ولی او با باقی ماندن در . ا شخص ديگری بتواند به پيشبرد امور ايالتی بپردازدفرمانداری ايالت اينديانا استعفا می داد ت

 را در استفاده از پول ھای صندوق مالی ايالت مذکور ترمپس باالترين دفتر ايالتی يعنی فرمانداری ، در واقع دست أر

 غير قانونی است ، منبع ترمپنتخاباتی  دفتر اۀباز گذاشته تا برای مخارجی که طبق قوانين انتخاباتی ، استفاده از بودج

  .    مالی ديگری وجود داشته باشد

 سنگين ۀبا شھري" ترمپدانشگاه "سيس أ اقدام به تامريکا در بسياری از شھر ھای ترمپچندان دور ، دونالد  نۀدر گذشت

ن اين بودند که يک شبه به کسانی که خواھا" معامالت ملکی"در اين دانشگاه ھا قرار بود که در مورد .  کرده بود

اما در واقع، اين مدارک قالبی برای کسانی .  پولدار بشوند ، درس داده شده و مدرک فارغ التحصيلی به آن ھا داده شود

 ترمپدانشگاه ھای .  شھريه بپردازند ، درآمدی ايجاد نمی کردند" ترمپدانشگاه "که از نان شب خود زده بودند تا به 

بودند تا با اخذ شھريه ھای سنگين از دانشجويان بی بضاعت ، منبع درآمد ديگری برای دونالد برای اين درست شده 
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بعد از مدتی ھم ، در ھای اين به اصطالح دانشگاه ھا بسته شدند و دست دانشجويان .   ميلياردر دست و پا کنندترمپ

 دادستان کل ايالت نيويورک با ھمکاری با ،ترمپدر دوران فعاليت ھای انتخاباتی .   ناراضی از ھمه جا کوتاه ماند

 در مورد قالبی بودن آن دانشگاه ھا و سرکيسه کردن تمام کسانی که پول شھريه را ترمپدادستان ھای ايالت ديگر ، از 

ه  به جای اين که در دادگاه حضور پيدا کند تا محاکمترمپاما دونالد .  به سختی تھيه کرده بودند ، به دادگاه شکايت کرد

 ۀوليت و تقصيری ، پروندؤ جريمه ، بدون قبول ھيچ نوع مسدالرشود ، موافقت کرد که با پرداخت بيست و پنج ميليون 

ولی .   جريمه به آن ھا برگردانده شوددالراين شکايت را ببندد ، تا شھريه ھای دانشجويان ھم از آن بيست و پنج ميليون 

 اظھار خشنودی کرده بودند ترمپر فرم ھائی که پر کرده بودند از دانشگاه  ادعا کرد که بسياری از دانشجويان دترمپ

  .  می باشدکلينتن ھيلری سياسی داشت چون او از اعضای حزب دموکرات و طرفدار ۀو شکايت دادستان نيويورک انگيز

ذاشت که برای به  فعاليت انتخاباتی اش شخصيت کسی را به نمايش گۀ در دوران دو سالترمپدوز و کلک ھای دونالد 

ھر ايرادی که او از رقيب سياسی خود می گرفت ، در .  ھدف رسيدن ، از گفتن ھر چيزی و انجام ھر کاری ابائی ندارد

 جھانی ۀ خيريۀسسؤ اين که مًمثال.  مورد خودش بيشتر صادق بود ولی او با وقاحت خاصی از کنار آن ھا می گذشت

 نيز معلوم شد که وی برای پنھان ترمپد ھای غير قانونی آن ھاست در مورد  پوششی برای درآمکلينتن ھيلریبيل و 

کردن درآمد واقعی خود و فرار از اين که در آمدھايش شامل ماليات نشوند ، از مشتريان خود می خواسته که به جای 

" کمک مالی" عنوان  او بهۀ خيريۀسسؤپرداخت مستقيم به کمپانی او ، با کسر مبلغ جزئی از آن ، آن پول را به م

 خيريه برای صرف مخارج متفرقه از قبيل پرداخت جرايم دادگاھی و ؤسسۀ ذخيره شده در مۀبعد ، او از بودج.  بفرستند

ن ھتل و زمين گلف خود به نام ويا خريد قاب دو متری نقاشی شده از نيم رخ صورتش برای نصب در راھروی سال

ثبت شده " خيريه"سسه ای که تحت لوای ؤ اين نوع مخارج از مۀھم.   کرده استدر ايالت فلوريدا استفاده" ماراالگو"

اما او با استخدام دائمی يک گروه از وکالی زبردست ، ھميشه .   غيرقانونی بوده و مجازات مالی داردامريکااست ، در 

واره برای مرعوب کردن  شکايت از ديگران و يا شکايت از دست کسانی است که از او شکايت کرده اند و ھمۀآماد

  .ھا می کند طرف دعوا ، ادعای خسارت با ارقام نجومی از آن

ست که يک قدرت ماورای ا با کشور ھائی نظير ايران در اين امريکاشده در " مھندسی"می توان گفت که فرق انتخابات 

حزب اصلی جمھوری خواھان و  بکند ، بلکه دو تعيين انتخابات را از قبل ۀ نيست که نتيجامريکااحزاب موجود در 

ً مثال.  شده شان برمال نشود ، عليه يکديگر فعاليت کنند" مھندسی "ۀدموکرات ، آزاد ھستند تا آن جائی که بتوانند و برنام

 ميالدی در انتخابات دور دوم بين نيکسون که رئيس جمھور حزب جمھوری خواھان بود و مک گاورن ١٩٧٢در سال 

رات بود ، طرفداران نيکسون ھنگام کار گذاشتن ميکروفون ھای مخفی در دفتر فعاليت که کانديدای حزب دموک

ھای حزب رقيب ، دستگير شدند و اين مذاکره ، جھت پی بردن به " واترگيت"انتخاباتی مک گاورن در ساختمانی به نام 

 يعنی نيکسون که برای بار دوم  ميالدی منجر به استعفای رئيس جمھور وقت١٩٧۴کار آن ھا دو سال بعد يعنی در سال 

  .  برنده شده بود ، گرديد

 خود جمع کرده است که ھر يک از آن ھا ، يا از رقبای سياسی و ھم حزبی ۀ افرادی را در کابينترمپھم اکنون دونالد 

 بر نخواھند  بوده اند که بعد از گذشت چھار سال آينده ، عليه او و به رقابت با او برای دور دوم رياست جمھوریترمپ

خاست ، يا اين که ميلياردر ھائی ھستند که به دفتر انتخاباتی او کمک ھای مالی کرده بودند مثل اريک پرينس بنيان 

،  جنگ در عراق ارتشی برایًکه با استخدام سربازان غير ارتشی يا سابقا" بلک واترز"گذار و رئيس ارتش خصوصی 

م خواھر اريک پرينس يعنی بتسی دی واس را به عنوان وزير آموزش و  ھترمپ.  به ثروت باور نکردنی دست يافت

ی که برای کودکان  مدارس خصوصی و انتفاعيۀدر جھت بسط و توسع.    خود انتخاب کرده استۀپرورش کابين
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دجه  ميليونر ھای فعالی است که به برداشت از بوۀپولداران در ايالت ميشيگان ايجاد شده اند ، بتسی دی واس از زمر

امری که آشکارا در جھت .   بسيار محدود و نازل می باشد ، اعتقاد داردًدولتی وزارت آموزش و پرورش که سنتا

ی که برای تعليم و تحصيل کودکان کارگران و  ضعيف و نحيف دولتيۀدستبرد ھر چه بيشتر ثروتمندان از بودج

  .     صی و انتفاعی می باشدسسات آموزشی خصوؤزحمتکشان در نظر گرفته شده است ، به نفع م

 سرمايه داری است که ثروت چند ميلياردی خود را با باال کشيدن وام ھای بانکی با ارقام نجومی و با دوز ترمپدونالد 

و کلک و ادعای خسارت و خالی کردن جيب ساير سرمايه داران و اساسی تر از آن ، با استثمار کارگران ساختمانی در 

 ۀکسانی که او به عنوان اعضای کابين. ای متعددی که در سراسر جھان دارد به دست آورده استساختن آسمانخراش ھ

ی ئًمثال وی ، اندرو پازدر ، صاحب رستوران ھای زنجيره . خود انتخاب کرده ، ھمه نيز از قماش وی می باشند

کسی که از ميليونر ھائی است که را به عنوان وزير کار انتخاب کرده ، " ھاردی"و " کارلز جونيور"ھمبرگر فروشی 

سال گذشته ، اندرو پازدر در يک سخنرانی در .   کمک ھای مالی بيشماری کرده استترمپبه دفتر انتخاباتی دونالد 

ُکنفرانس اقتصادی ، خشنودی خود را در پيشرفت ربات ھا يا ماشين ھای کامپيوتری ، در جانشينی کارگران اظھار يک 

دبانه کار می کنند ، درصد فروش آن ھا ھميشه باال می باشد ، ھيچ وقت ؤھميشه م: "بات ھاُوی گفت که ر.  داشت

ه باشند ، ھيچ وقت به تقاضای مرخصی نمی کنند ، ھيچ وقت ليز و زمين نمی خورند که نياز به مداوای پزشکی داشت

وی از آن دسته سرمايه ".  می کنند، يا به خاطر تبعيض جنسيتی و يا تبعيض نژادی ، به دادگاه شکايت نخاطر کھولت

 و بيست و پنج سنت در ساعت به پانزده دالردارانی است که مخالف پيشنھاد قانون ازدياد حداقل حقوق کارگران از ھفت 

 به ًاو ادعا می کند که قانون ازدياد حداقل حقوق ، باعث ورشکسته شدن سرمايه داران و نھايتا.   باشد در ساعت میدالر

  .گران تمام خواھد شدضرر کار

 تبليغات تلويزيونی رستوران ۀاين ديدگاه در ھم.  مرد ساالر پازدر ، زنان برای لذت مردان آفريده شده انداز نگاه 

در تمامی اين ويديوھای تبليغاتی ، زنان نيمه لخت .  به عينه به نمايش گذاشته می شود" کارلز جونيور"ھمبرگر فروشی 

اين نوع تبليغات رستوران ھمبرگر .  ر روی تختخواب ، به طرز شنيعی به خود می پيچنددر حال خوردن ھمبرگر ب

ولی از نگاه .  سال ھاست که از طرف سازمان ھای مترقی زنان مورد انتقاد قرار گرفته است" کارلز جونيور"فروشی 

ن ھمبرگر به رستوران ھای او می پازدر ، تنھا مردانی که با ديدن اين نوع تبليغات سکسی در تلويزيون ، برای خورد

روند ، برای او مھم ھستند و اگر زنانی که نيمی از جمعيت جامعه را تشکيل می دھند ، به خاطر اين که در اين نوع 

پازدر ، .    به رستوران ھای او نگذارند ، برای او مھم نيستیويديو ھای تبليغاتی مورد تحقير قرار می گيرند ، پا

.   می باشدترمپو يکی از طرفداران اوليه دونالد " فاکس" سياسی در کانال تلويزيونی دست راستی ھمچنين تحليل گر

 شرکت خواھد کرد يا نه؟  اندرو پازدر با نيشخندی ترمپ ۀ شد که آيا اگر از او دعوت بشود ، در کابينسؤالوقتی از او 

 ، داشته تواند در عين حالی که لباس پوشيده است لذتی است که شخص می  بھترينترمپ ۀپاسخ داد که شرکت در کابين

 ۀ در ديدن ھر چيزی تنھا از زاويترمپ او نمايانگر بينش او و ھمخوانی فکری با دونالد ۀاين جواب وقيحان!  باشد 

        .سکس و جنسيت است

ع نظامی از بيست و ھفت  دفاألۀ ، مسترمپدوران فعاليت ھای انتخاباتی دونالد " بحث بر انگيز"يکی ديگر از مواضع 

 درخواست دفاع و کمک ترمپدونالد .   بودامريکاتوسط ارتش ) ناتو(تالنتيک شمالی اکشور عضو سازمان پيمان 

قرار گرفته شده باشد را منوط به پرداخت سر موعد حق " دشمن "ۀنظامی به ھر کشور عضو ناتو که مورد حمل

 اول به فکر امريکابشود ، ھميشه  ھار داشت که وقتی او رئيس جمھور اعالم کرد و اظامريکاعضويت آن کشور ھا به 

در يکی از سخنرانی ھای انتخاباتی گفت  .   تمام خواھد شدامريکا" سواری مجانی دادن"خودش خواھد بود و دوران 
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 امريکا ۀُبر عھد بايد جاپان حق عضويت نمی پردازد؟  چرا دفاع از امريکا به خاطر شرکت در پيمان ناتو به جاپانچرا 

.  دارندئی ورھائی بپيوندد که بمب ھای ھسته  کشۀی ، به زمرئ بمب ھسته ۀ ھم می تواند با توليد و توسعجاپانباشد؟  

 در پيمان ناتو تا به آن جا کشيده شد که طبق خبر خبرگزاری ھا ، اوباما در آخرين سفر خود به برلين امريکا نقش ألۀمس

 امريکا روابط دوستانه بين ۀلمان قرار گرفت ، مجبور شد به لزوم اداماگال مرکل صدر اعظم و ھنگامی که در کنار ان

  .  لمان تاکيد کنداو 

 که آشکارا ترمپی بيشتر ، رياست جمھوری را به دونالد أ با داشتن نزديک به سه ميليون رکلينتن ھيلریاين که چگونه 

 ولی آن. ه ای ست که تاريخ ، جزئيات آن را بعد ھا روشن خواھد کردلأاز والديمير پوتين تعريف می کند ، باخت ، مس

، بيشتر سرمايه داران امريکا ۀچه امروز مشخص است اين است که در شرايط تشديد تضادھای طبقاتی در جامع

ند  که بيانگر برنامه ھای خشونت آميز ھر چه بيشتری می باشد بودترمپئی خواھان روی کار آمدن فردی چون امريکا

  .  خود را اعمال کردندۀاراد" الکتورال ووت"که از طرق مختلف و از جمله از طريق سيستم 

ی که ھمواره در  اجتماعي-گيری تضاد ھای طبقاتی  خود بيانگر شدت ترمپآن چه مسلم است ، به روی صحنه آمدن 

 آن ھا را قطبی کرده ًرا دامن زده و شديدا خويش اين تضادھا ۀ وجود داشته اند ، می باشد و او به نوبامريکا ۀبستر جامع

حاال طوری شده که کوکلس کالن ھای نژاد پرست که تا ھمين چندی پيش مخفيانه و به اصطالح زير زمينی .  است

ن ھای ھتل ھای معتبر برقرار و ھای خود را در سالتجمعزندگی می کردند ، تظاھرات ھای علنی خيابانی می گذارند و 

ن قھوه ای پوست و زرد پوست ، عليه زنان و ھمجنس اپرستی سفيد پوستان عليه سياه پوستان و مھاجرنژاد.  می کنند

 در سخنرانی ھای متعدد خود قول داد ترمپ.  در ميان جوانان سفيد پوست دامن زده می شود...  گرايان و مسلمانان ووو

البته .  ُا از سياستمداران فاسد خشک خواھد کرد رامريکاکه وقتی رئيس جمھور می شود ، باتالق واشنگتن ، پايتخت 

 حيوانات باتالق واشنگتن را ۀسوسمار ھا و تمساح ھائی که او قرار است با خود به واشنگتن بياورد ، ممکن است ھم

  .ی به نفع آن ھا نخواھد بودتغييرً لزوما" یتغيير"يک لقمه کنند و ھمه به زودی خواھند ديد که ھر 
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