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  داکتر ميرعبدالرحيم عزيز

  ٢٠١٧ فبروری ٢٢
  

   يک ماھه شد"ترمپ"ادارۀ 
نون، مظاھرات ضد از روز اول تا اک. از به قدرت رسيدن دونالد ترمپ به حيث رئيس جمھور امريکا يک ماه می گذرد

باالخص طرح ضد مھاجرت . ترمپ در سراسر امريکا ادامه داشته و معلوم نيست که چه وقت به پايان خواھد رسيد

در داخل قصر سفيد، تضاد ھای آشکار بين ترمپ و تيم کاری آن . ترمپ، اعتراضات بی شماری را باعث شده است

مشاور امنيتی ملی ترمپ جنرال مايکل فلن نسبت ) برطرفی(عفای است. ظھور نموده که ھمه را در تعجب انداخته است

دروغگوئی اش  به معاون رئيس جمھور به ارتباط تماسش با مقامات روسی، بحران قصر سفيد را از داخل وسعت 

سياست خارجی ترمپ ھنوز ھم روشن نيست و او تا حال . بخشيده و پردۀ ابھام بر عملکرد ادارۀ ترمپ انداخته است

اشتراک مايک پنس معاون رئيس جمھور امريکا  در کنفرانس امنيتی ميونيخ اولين تبارز . ح خاصی ارائه نداده استطر

  . جھانی ادارۀ ترمپ تلقی می گردد

مردم سعی می کنند مخالفت خود را نسبت . تظاھرات ضد ترمپ وارد ماه دوم رياست جمھوری اين شخص شده است

رتباط مھاجرت اتباع خارجی، طرح صحی اوباما و کاھش ماليه برای ثروتمندان ترمپ به ا" ارتجاعی"روش ھای 

در شھر ھای بزرگ امريکا مانند نيويارک، شيکاگو، باستون و الس انجلس، مردم به خيابان ھا ريختند و . ابراز بدارند

ديت با روش ھای ترمپ شايد دست ھای نامرئی ھم در تشويق مردم در ض. حمايت خود را از مسلمانان اعالم نمودند

بار ديگر در شھر ھای فيالدلفيا، واشنگتن دی . نقش داشته باشد، الکن نبايد ارادۀ مردمی را ناديده گرفت و ناچيز شمرد

دست به تظاھرات ھمه " يک روز بدون مھاجران"سی، ديترويت، نيويارک و اتالنتا مردم به جاده ھا ھا آمدند و به اسم 

 ٢۵. اد کارگران ھمبستگی خود را با مردم اعالم نموده که غضب کارفرمايان را سبب گرديده استتعداد زي. جانبه زدند

 تن از کارگران ٣٠. تن از کارگران قايق سازی در کارولينای جنوبی نسبت حاضر نشدن به کار از وظيفه  منفک شدند

 تظاھرات را به منظور حمايت ازخشت و سنگ سازی در شھر دنور ايالت کلورادو شغل خود را از دست دادند زي

ت به عين سرنوشت از دست دادن کار مواجه ھمچنان ده ھا تن ديگر در ساير اياال. گرديدندمردمی به وطيفه حاضر ن

ترمپ رئيس جمھور من "ھزار ھا تن در اياالت مختلف امريکا شعار . شده، الکن با شھامت آن حالت را پذيرا گرديدند

 .و صدای اعتراض خود را در ھر سو بلند کردندرا بر افراشته  " نيست

 نظر انداخته مشاھده نمائيد که ھزار ھا تن در شھر سن دياگو شعار ھای حمايت از مھاجران را باال پائين عکسبه 

خواھان، بلکه دموکرات ھا را ھم مورد انتقاد قرار داده و طرح ضد مھاجرت دونالد مدنی نه تنھا جمھوريفعاالن . نمودند
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خواھان وجود فرقی بين دموکرات ھا و جمھورييک تعداد به صدای رسا می گفتند که . مپ را به باد انتقاد گرفتندتر

عالوه، حاميان حقوق بشر از پاليسی ادارۀ ترمپ به ارتباط موضوعات جنگ و صلح و پايمال نمودن حقوق ه ب.  ندارد

  .  داشتندز موضع گيری محافظه کاران ابرادموکراتيک مردم، اعتراض نموده و مخالفت خود را در مورد

  
  مظاھرات مردمی به نفع مھاجران  در سن دياگو، ايالت کاليفرنيا

. در شھر الس انجلس تظاھرات مردمی صورت گرفت و مردم به طرفداری از مھاجران احساسات خود را بروز دادند

گرد ھمائی بزرگی را در مرکز اسالمی " متحد برای امريکا"بيش از سه ھزار تن از مردم الس انجلس زير شعار 

موران امنيتی در بيرون راندن مھاجران اظھار أکاليفرونيای جنوبی به راه انداختند و از روش خشن و ضد انسانی م

  . نفرت نمودند

  
  تظاھر کنندگان در شھر الس انجلس

 مردم می گويند که شما ۀآنھا به ھم...تناک استاعمال ترمپ وحش"سخنگويان مظاھرات مردمی اظھار نمودند که 

آنھا می خواھند که ما را از يک . تروريست ھستيد زيرا به تروريست می مانيد و به زبان تروريست حرف می زنيد

که ، ادارۀ ترمپ در سراسر امريکا با مقاومت مردمی  خالصه اين". ديگر جدا سازند و ميان ما تفرقه ايجاد نمايند

  . ه و در ماه اولش با مشکل و درد سر ھای  بی شماری دست به گريبان بودمواجه شد

علی رغم پيشنھاد ستراتيژيست ھای معروف امريکا به دونالد ترمپ در ارائۀ يک نطق جامع در مورد سياست خارجی 

. ن اقدام مھم شده باشدشايد درد سر ھا در داخل مانع انجام اي. امريکا، ترمپ تا حال اين ابتکار را در دست نگرفته است

.  روی ھيمن دليل بود که ترمپ مايک پنس معاون خود را به اروپا فرستاد تا با متحدين اروپائی داخل مذاکره شود
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لمان شد تا درکنفرانس امنيتی ميونيخ نظرات امريکا را ابراز بدارد و ترس اروپائيان را تقليل اازينرو مايک پنس عازم 

ترمپ ". امريکا از ناتو مانند گذشته حمايت می کند"ميونيخ به متحدين اروپائی اطمينان داد که پنس در کنفرانس . بخشد

ند که امتحدين اروپائی متحير. در جريان مبارزات انتخاباتی از ناتو انتقاد نموده  و آن را يک پيمان ناکار آمد خوانده بود

امريکا از روسيه می  خواھد که پيمان صلح " روسيه گفت پنس در مورد. به حرف کدام يک پنس يا ترمپ اعتماد نمايند

منسک را محترم شمرده و به پايان خشونت بين دولت اوکراين و مخالفان در قسمت شرقی اين کشور کمک 

اين گفتار پنس زمانی اظھار شد که ادارۀ ترمپ ". داند امريکا روسيه را درين خصوص مسؤول و جوابگو می...نمايد

با روسيه مورد شک و ترديد متحدين اروپائی امريکا قرار دارد، چنانچه مايکل فلن مشاور امنيت ملی در تعامل خود 

.  دور انداخته شده دونالد ترمپ نسبت صحبت با مقامات روسی در مورد تعزيرات احتمالی عليه آن کشور از صحنه ب

گردند و بی يار و ياور در صحنه باقی  واشنگتن –ين است که روزی قربانی نزديکی  مسکو اھراس اروپائيان در

. سفر پنس  ھم به ھمين منظور بود که ترس متحدين اروپائی امريکا را تقليل بخشد و به آنھا اطمينان خاطر دھد. بمانند

امريکا در صدد تصرف "در يک بازی ديگر، جيمز ماتيس وزير دفاع امريکا حين سفرش به عراق اظھار داشت که 

اتی بار ھا از تصرف منابع نفت و گاز بدانند که ترمپ در جريان مبارزات انتخا ھمه می".  نيستچاه ھای نفت عراق

صحبت تحريک آميز و امپرياليستی ترمپ، مردم . ين ثروت بيکران محروم سازدارا از" مخالفان"عراق حرف زده تا 

  . شدت انتقاد نمودنشاندۀ بغداد ھم از پاليسی ترمپ بهدست عراق را به غضب آورد که حتا دولت 

ی انجام اروی ھمرفته، ماه اول ادارۀ ترمپ در سردرگمی سپری گرديد و به جز امضای چند فرمان اجرائی کار عمده 

در داخل قصر سفيد، تضاد ھای درونی کار را به سکتگی مواجه ساخته و ترمپ را به واقعيت ھای غير قابل .  نشد

علوم نيست که چه مدت زمانی در کار خواھد بود تا ترمپ بتواند خود را با م. رو ساخته استه باور در واشنگتن روب

  . سياست واشنگتن وفق دھد و به حيث رئيس جمھور واقعی امريکا فرمانروائی کند

  

  

  

  

 

 

 


