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  بيانيۀ دونالد ترمپ درکانگرس امريکا

  
تعجب بدين معنی که آن . مه شدروری در کانگرس امريکا سخنرانی نمود که باعث تعجب ھب ف٢٨دونالد ترمپ به تاريخ 

ترمپ عکس گذشته ھايش، متين و . دونالد ترمپ دوران مبارزات انتخاباتی نبود، بلکه مانند يک سياستمدار صحبت کرد

ترمپ سرانجام فھميد که دنيای . با وقار ظاھر گرديد و از ادای  کلمات و جمالت بی مفھوم و بازاری خوداری ورزيد

ش يشود که از ادارۀ گازينو  اعمار تعميرات فرق دارد و واشنگتن ھم طور ديگری اداره میسياست از جھان قمار و

 مصالحه دتوان حکومت داری نمود، بلکه  باي ترمپ ھمچنان درک کرد که با زورگوئی و عصبانيت نمی. متفاوت است

افت و روش او را در مطبوعات امريکا ترمپ را در آن شب يک شخص ديگر ي. کرد و سر سازش را در پيش گرفت

در خالل يک ماه از رئيس جمھور شدنش، ترمپ با مشورۀ مشاورانش و ديد خودش از . جريان سخنرانی اش ستود

  .حد اقل در سطح امريکا در خود وارد کرده است" مثبتی"سياست در واشنگتن تغييرات 

توسعه و تقويت قدرت نظامی : عالم کردراستی داخلی و خارجی خود را در کانگرس امريکا است دستدونالد ترمپ سيا

امريکا، تخفيف ماليه برای کورپوريشن ھا،  بھانه گرفتن مھاجران در خلق بحران سرمايه داری امريکا و تشويق 

ی که در سياست ه ئراستی خود را  به يک نحو عنعندستترمپ طرح روش ھای . ناسيوناليسم اقتصادی و تجارتی

ًد که حتا مورد تأئيد قسمتی از مطبوعات امريکا که قبال از وی انتقاد می کردند، قرار امريکا معمول است، ارائه کر

راستی ترمپ ابراز ناميده شد، از طرح دست" دشمن مردم امريکا"ّشبکۀ تلويزيونی سی ان ان که توسط ترمپ . گرفت

. ليسم اقتصادی عمق بيانيۀ او بودناسيونا.  خواند" آھنگ جديد و بصيرت بلند ھمتانه"رضايت نمود و طرز صحبتش  را 

ترمپ ". بايد به کمپنی ھای امريکا کمک مالی شود تا بتوانند در بازار ھای خارجی نفوذ نمايند"ترمپ پيشنھاد کرد که 

اموال خارجی به داخل ". " کمپنی را کاھش خواھد داد تا بتوانند با ديگران رقابت نموده و موفق گردندۀوعده داد که مالي

در خصوص اين طرحش، دموکرات ھائی مانند ساندرز ". ا می آيند و ما آنھا را به پرداخت ماليه وادار نمی سازيمامريک
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ترمپ از بين بردن مقررات کار و کارگر را وعده . که در کنجی خزيده بودند، ھم به گفتار او کف زدند و شادباش گفتند

ترمپ تقويت . وسيلۀ  کارفرمايان و صاحبان سرمايه خواھد بوده ن بداد که اين خود نشانه ای از تعميق  استثمار کارگرا

 . دالر را در افزايش بوجۀ نظامی وعده دادميليارد ۵۴اردوی امريکا را ارجحيت داده و 

ن بدون تحقيق ان لحن ماليم تر نسبت به گذشته داشت، اما ھشدار داد که آمدن مھاجراترمپ اين بار در مورد مھاجر

ترمپ در مورد ورود مھاجران به امريکا وعده داد که يک سيستم جديد مبتنی بر . بيشتر اشتباه بزرگ خواھد بود

ما اجازه نمی دھيم "ترمپ گفت که . معرفی خواھد کرد که مانع ورود کارگران غيرماھر به امريکا خواھد شد شايستگی

  ". ما مردم خود را از دھشت افگنی اسالم افراطی محافظت خواھيم کرد.. .که امريکا پناه گاه تندروان اسالمی گردد

ما در گذشته سه . "ترمپ بار ديگر بر اولويت امريکا تأکيد ورزيد و متذکر شد که اعمار مجدد امريکا برايش تقدم دارد

او برای ". استفاده نمائيمتريليون دالر در شرق ميانه به مصرف رسانيدم که می توانيم از آن در اعمار مجدد امريکا 

  .اعمار مجدد امريکا، طرح مصرف يک تريليون دالر را به کانگرس امريکا پيشنھاد نمود

اما شرکای ما . ما از ناتو حمايت می کنيم"نظر منفی ترمپ در مورد ناتو تغيير خورده و خالف وعدۀ انتخاباتی گفت که 

متذکر شد " ناسيوناليستی"ترمپ با روحيۀ ". عی خود را افزايش دھندبايد به تعھدات مالی خود عمل نمايند و بوجۀ دفا

ًترمپ عمدا از  روسيه نام نبرد و نگفت که ".  وظيفۀ من نمايندگی از امريکاست. که وظيفۀ من نمايندگی از جھان نيست

 روسيه متھم شده بعضی از اعضای ادارۀ ترمپ به ارتباط با. با روسيه در سطح جھانی چطور داخل معامله خواھد شد

در لحظات تحرير اين نوشته، از طريق اخبار . اند که اولين قربانی استعفای جنرال مايکل فلن  مشاور امنيتی اش بود

ًواشنگتن پوست آگاه شدم  که جيف سيژنز مدعی العموم فعلی امريکا و دوست ترمپ که قبال سناتور ايالت االباما بود، 

سيژنز در جريان پرسش از وی در مجلس سنا، از . قامات روسی ھم صحبت کرده بود با م٢٠١۶در جريان انتخابات 

تماس خود با مقامات روسی حرفی نزد که  ممکن است اين حادثه برايش مبدل به يک درد سر  بزرگ شده  و شايد ھم 

  .  دومين قربانی ادارۀ ترمپ گردد

 بر مبنای عدم مداخله و تجاوز بر حريم ساير کشور ھا صاحب نظران معتقدند که اگر ترمپ سياست خارجی امرکا  را

آيا ترمپ خواھد توانست . اما گفتار و کردار سياست مداران از ھم فرق دارد. دست خواھد آورده قرار دھد، نام نيکی ب

پنجۀ  در مقابل فشار پنتاگون و صنايع صنعتی نظامی تاب بياورد و مقاومت کند؟  آيا فشار کورپوريشن ھا با شاخ و 

جھانی ترمپ را تنھا خواھند گذاشت که طبق ميلش عمل کند و منافع آنھا را مدنظر نگيرد؟ بايد منتظر روز ھای بعدی 

 . ًبود تا عملکرد ترمپ را ببينيم و بعدا قضاوت خود را صادر نمائيم

 

 


