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 ٣١جنوری ٢٠١٧

علل عروج دونالد ترمپ
از روز حلف وفاداری دونالد ترمپ من حيث رئيس جمھور امريکا به تاريخ  ٢٠جنوری  ،٢٠١٧تظاھرات خيابانی پی
در پی عليه ترمپ به راه افتاده است .زنان امريکا نسبت موفقيت ترمپ به سينه می کوبند وفرياد می کشند که "ترمپ
انسان متعصب و زن ستيز است" .گروھی ديگر او را به تعصب نژادی متھم می سازند و اظھار می دارند که ترمپ
يک فاشيست است .کسانی ديگر ھم ترمپ را ضد خارجی و ضد مسلمان می پندارند .تصور کنيم که ھمۀ اين ادعاھا
واقعيت دارند ،الکن بايد عللی بوده باشد که عروج ناگھانی ترمپ را در صحنۀ سياسی امريکا سبب شده است .از نگاه
من ،دو ادارۀ قبلی يعنی ادارۀ بوش و اوباما مسؤول اين حادثۀ غم انگيز تاريخ ھستند .عملکرد اين دو باعث گرديده
است که امريکا به سوی سراشيب سقوط برود و حيثيت جھانی اش صدمه ببيند .ھمانطوری که شوروی به بھانۀ دفاع از
سوسياليسم به افغانستان تجاوز نمود که خود ميخ را در تابوتش کوبيد ،ھمانطور ھم گلوباليزيشن و بھانۀ ضد تروريسم
که تجاوزات امريکا را بر افغانستان و عراق به دنبال داشت و عده ای از ناکسان افغان و امريکائی و عراقی ازاين
تجاوزات حمايت کردند ،سرانجام امريکا را در حالتی قرار داد که محصولش افول سياسی و اقتصادی امريکا و ظھور
دونالد ترمپ است.
زمانی که جورج بوش به بھانۀ مجادله عليه تروريسم به افغانستان لشکر کشی نمود و عراق را به سوی نيستی کشانيد و
صد ھا ھزار تن را به ھالکت رسانيد و زير بنا ھای اقصادی و صنعتی اين کشور را نابود کرد ،کجا بودند ھنرمندان
سينمای امريکا و شبکه ھای تلويزيونی اين کشور که صدای اعتراض را بلند می نمودند و حمالت ضد بشری امريکا
را محکوم کردند .من خوب به ياد دارم که شبکه ھای تلويزيونی سه ان ان و فاکس با غرور و سرفرازی از سقوط نظام
صدام حسين و کشته شدن صد ھزار تن حرف می زدند و آن جنايات را مايۀ افتخار امريکا می دانستند .کجا بود آن دسته
از زنان پيشرو که به خاطر زنان و اطفال عراق و افغانستان به جاده ھا می ريختند و حنجره پاره می کردند .حال که
ترمپ "فاشيست" به زور خود بر اريکۀ قدرت رياست جمھوری تکيه زده ،بنای قال و مقال را گذاشته اند .کجا بودند
نيرو ھای به اصطالح پيشرو امريکا که عليه سقوط اقتصادی ساليان  ٢٠٠٩-٢٠٠٨دست به اعتراض می زدند و مردم
را از روش ضد انسانی ادارۀ بوش – چينی آگاه می ساختند .تجاوز بوش به عراق بود که داعش را خلق کرد و القاعده
را تقويت نمود که امروز لرزه به اندام طبقات حاکم امريکا و اروپا انداخته است .اين سيستم نمی خواھد که مردم واقعيت
ھا را بدانند و به عمق موضوعات سياسی و جھانی وارد شوند .اگر در آن زمان مردم اين کشور به پا می خاستند و با
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تظاھرات خيابانی متداوم جلو انسان کشی بوش را می گرفتند ،امروز داعش وجود نمی داشت و ترمپ ھم رئيس جمھور
امريکا نمی بود .الکن حاال دير شده است .دموکرات ھای ليبرال قمار را باخته اند ،اما ميدان را رھا نمی کنند.
زمانی که مردم امريکا به وعده ھای دروغين اوباما باور کردند و به او در "تغيير" واشنگتن در سال  ٢٠٠٨رأی دادند
و يک سياه را خالف تعامل تاريخ سياسی امريکا به حيث رئيس جمھور تعيين کردند ،ھمه متوقع بودند که اوباما واقعا ً
تغييرات عمده را در حيات شان پديد خواھد آورد و شرايط زندگی را بھتر خواھد ساخت .بعد از مدت ھشت سال،
مردم کمترين تغيير کيفيتی در حيات خود نديدند که راضی شوند به وارث اوباما يعنی ھلری کلنتن رأی بدھند .فقر و
بدبختی سياھان در دورۀ رياست جمھوری اوبامای سياه بيشتر از زمان ديگر گرديد .به کشتار سياھان و به دربند کشيدن
آنھا در زمان اوباما نسبت به دورۀ بوش سه چند عالوه شد .تجاوزات امريکا و کشتار مردم ساير کشور ھا بيشتر گرديد.
کجا بودند زنانی که امروز سينه چاک می کنند وعليه ترمپ زن ستيز شعار می دھند ،تا حد اقل يک بار صدای
اعتراض شان را عليه کشتار زنان ليبيا و سوری و بمباران يمن بلند می نمودند .اگر در آن زمان اين زنان "دردمند"
امروزی و گروه ھای "پيشرو" ليبرال قادر می شدند که جلو خود سری ھای بوش و اوباما را می گرفتند ،شخصی به
نام دونالد ترمپ در روز  ٨نومبر  ٢٠١۶برندۀ انتخابات رياست جمھوری امريکا نمی شد و به روز  ٢٠جنوری ٢٠١٧
حلف وفاداری ياد نمی کرد .امروز دست ھای مرموز و پشت پرده در فعاليت اند تا ادارۀ ترمپ "فاشيست" را بی
اعتبار جلوه داده و او را از پا درآورند .در مجموع علل ذيل در عروج دونالد ترمپ "فاشيست" و "زن ستيز" دخيل
بوده است:
-

سطح بلند بيکاری در ميان طبقۀ کارگر و قشر خرده بورژا.

-

عدم توازن تقسيم ثروت در ميان مردم امريکا  ۵ .در صد مردم امريکا ميليونر اند ،در حالی که  ٩۵در صد
سھمی در ثروت اين کشور غنی ندارند.

-

نبود شغل ثابت.

-

افزايش مخارج زندگی و ثابت بودن معاشات.

-

گسترش شکاف نژادی که در زمان اوباما وسيع تر شد.

-

پائين آمدن عايد سرانۀ مردم .امريکا در ميان کشور ھای توسعه يافته ،در رديف سی و ھشتم قرار دارد.

-

خرابی صحت مردم امريکا نسبت به دھۀ نود و ھشتاد .امريکائيان  ١۵پوند نسبت به دھۀ ھای گذشته فربه تر
شده اند.

-

افزايش خرابی صحت طفل.

-

افزايش بی عدالتی اجتماعی.

-

افزايش بی اعتباری جناح ليبرال دموکرات ھا و از دست دادن حمايت کارگران و زحمتشکان امريکا.

-

افزايش نفرت نسبت به سياسيون و دروغگويان مسلکی.

-

افزايش نا امنی اجتماعی

-

افزايش بی اعتباری جھانی امريکا.

-

شکست گلوبالزيشن و تأثيرات منفی آن بر اقتصاد و جامعۀ امريکا.

ھمۀ علل فوق الذکر دست به دست ھم داده و فردی را روی صحنه آورد که نه تنھا امريکا ،بلکه جھان را به حيرت
انداخته است .عروج ترمپ بزرگترين ضربه بر جناح ليبرال حزب دموکراتيک وارد کرد که خود را حامی طبقات

afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

کارگر و اقشار نادار معرفی می کرد .اگر جناح ليبرال حزب دموکراتيک و جنبش زنان به وعده ھای مردمی خود در
سطح ملی و جھانی پشت پا نمی زدند ،دونالد ترمپ قادر نمی شد که در قصر سفيد بنشيند و از آنجا فرمانروائی نمايد.
خود کرده را نه درد است و نه درمان.
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