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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از

  ٢٠١٧جون ١۴

 

 را اتھام فساد تھديد می کند " ترمپ"
 

آنھا اقدامات حقوقی عليه رئيس جمھور .  می نماينددو مدعی العموم، دونالد ترمپ را متھم به فساد و رشوه خوری

  . اياالت متحده را تدارک می بيند

 
. رئيس جمھور اياالت متحده به مفھوم کالسيک آن سياست نمی کند. عاشق معامالت وتجارت است" دونالد ترمپ"

پيروان و طرفداران وی از پيشبرد اين نوع سياست خوش و راضی ھستند، البته اين نوع انجام مأموريت برای وی 

  .اکنون از نگاه حقوقی مشکالتی را به وجود خواھد آورد

  دو مدعی العموم مربوط به حزب دموکرات کشورامريکا Washington Post" واشنگتن پست"مبتنی بر يک خبر 

 از Brian E. Frosh" فروش. براين ای" و ديگری به نام (.D.C) از Karl A. Racine"  رکين. کارل آ "يکی به نام

  .  مقدمات وارد کردن اتھام به فساد عليه ترمپ را آماده می کنند(Maryland)" مريلند"ايالت 

 جنوری سال جاری ميان رئيس جمھور اياالت متحده از آغاز اشتغال مأموريت خود يعنی از ماه: اتھام چنين است

از يک جانب وی در . منفعت ھای خصوصی  ورياستی به طور منزه تفکيک نکرده و ھر دو را به يکديگر آميخته است

زمينۀ رشد و توسعۀ مالی قدرت جھانی شرکت ھايش اطالع داده خواھد شد و از جانب ديگر وی از اعانه ھائی دولت 
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ًکه رسما توسط فرزندانش  سرپرستی و ھدايت می شوند، نيز مطلع می گردد ھای خارجی به شرکت ھای ميليون دالری 

  .نظر به داليل فوق اتھام عليه ترمپ تخطی از اتخاذ ضد فساد  طبق قانون اساسی اياالت متحده است

در افتتاح شده است، ) سی. دی(ًحدودا از سال گذشته ھوتل بين المللی ترمپ در واشنگتن : موضوع از اين قرار است

به ھمين اساس سفارت امارات متحدۀ . درفاصله از قصر سفيد باشيد" فقط چند دقيقه با پای: "تبليغات ھوتل آمده است

ً با وجودی که قبال جای خواب را در جای ديگر تدارک ديده بود در ھوتل ترمپ مراسمی را برگذار  (VAE)عربی 

 کرسی رياست جمھوری بارھا از طريق يک فرد ميانجی در کرد ، ھمچنان عربستان سعودی از زمان اشتغال ترمپ بر

سفير گرجستان در ملل متحد در ابتداء ماه اپريل با تبارز شادی و ھيجان بسيار در . ھوتل وی اتاق سفارش کرده است

   .بارۀ استقرار محل لذت و خوشگذرانی يعنی ھوتل ترمپ، اطالعاتی به نشر رسانيده است

 

  :افزودۀ مترجم

  !ان نھايت عزيزخوانندگ

اين شروع مرحله است، در آيندۀ قريب ديده خواھد شد که دامنۀ : طوری که شما ترجمه را از نظر گذشتانديد بايد گفت

 یبا وجود. اين اتھامات عليه ترمپ به کجا کشانده خواھد شد و مخالفان دولت وی را به چه سرنوشتی مبتال خواھند نمود

ھمان سياست جنايتکارانه، مخرب و ويرانگرانۀ امپرياليسم جنايتگستر را پيش می ھوربه مانند ساير رؤسای جمکه وی 

 مھمتر عدم دانش علوم سياسی استعماری که دپلوماسی هی و سلطه طلبی و از ھمئبرد مگر خود سری ھا، زورگو

گاھی از آن، برخورد ھا و روابط داد و ستد شخصی و دولتی را آ ترمپ ھنوز با نداشتن ومختص به خود را دارا است 

  .با ديگر کشور ھای جھان خلط نموده است

ًمندی به معامالت وی که تقريبا به شکل استفاده از ھوتل ترمپ در ه  اتھام زنی آنھا نسبت به ترمپ به خاطر عالق

 را که مخالفان رئيس جمھور ترمپ  ارائه می کنند یيلدال. واشنگتن که از آن منافع خود را برآورده می سازد، می باشد

ترمپ . ًاين است  که ترمپ طبق قانون اساسی امريکا خود را کامال از شرکت ھای  اموال غير منقول جدا نکرده است

مندی به معامالتی که يکی آن تجارت و معامله با سکس است، با ه به خاطر برآورده ساختن منافع اقتصادی و عالق

فاده از ھوتل خود جھت بھره برداری سياسی وبه دست آوردن منافع اقتصادی، محل وشرايط لذت و خوشگذرانی است

 که مشتی از افراد کثيف و بی وجدانی بيش نيستند، آماده  راًھای شيخ ھای ظاھرا مسلمان ومقامات ارشد دولتھای عربی

  . می سازد

به قدرت رسيدن ترمپ به مقام رياست جمھوری متواتر برنامه ھا کشورھای خارجی از زمان به گزارش از رسانه ھا، 

 سران دولتی کشورھای عربی مانند عربستان سعودی مالقاتھا و .و مراسم زيادی را در ھوتل ترمپ برگذارمی کنند

از يک جانب ترمپ می . دنشب گذرانی ھای خود را در ھوتل مشھور و آنھم در نزديکی قصر سفيد، برقرار می نماي

خواھد تا با آماده ساختن شرايط خوشگذرانی شيخ ھای عرب در ھوتل خود و آنھم جھت اخذ امتياز، بھره برداری 

رئيس جمھور در بدل " حسن نيت"سياسی و اقتصادی از آنھا نمايد و از جانب ديگرعکس قضيه، خريداری به اصطالح 

  . ز جانب شيخ ھای عرب می باشداقامت و استفاده از شرايطی که برای آنھا مھيا گرديده است، ا

يعنی  سياسیاسالم مروج و مدافع پالن ديگر ترمپ فروش و صدور سالحھای کشورامپرياليستی امريکا به کشورھای 

وی با اين اقدامات خود می خواھد تا اتحاد و پيمان جنگی را در منطقه به وجود . شيخ ھای خود فروختۀ عربی است

به وجود آوردن پيمان جنگی کشور ھای عربی و امريکا که کشور اسرائيل ھم با ارد که که امکان د در حالی. بياورد

شامل آن است، روزی سالح ھای صادر شدۀ  امريکا را عليه ھمديگر به کار ببندند و منطقه را به خاک و خون يکسان 
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 ثروت عظيم شرکت ھای طوری که تا به حال ديده می شود وی فقط به فکر صاحبان صنايع سالح سازی و. نمايند

 داخلی خلق حل دشواری ھایترمپ نه در فکر . جھانی که خودش صاحب شرکت ھای متعدی است، می باشد

. می در جھان که پی آمد ھای مرگبار و عواقب خطيری را در قبال داردوامريکاست و نه ھم در فکر خطرات جنگ ات

که در شرايط فعلی با موجوديت آرزوئی نه قدرت جھان است، وی خواھان تحکيم سلطۀ امپرياليسم امريکا به حيث يگا

که گسترش  ديگر اينتحقق آن بدون مخاطره نمی باشد و دو کشورقدرتمند سياسی و اقتصادی يعنی روسيه و چين 

  .سرمايۀ مالی، رشد و توسعۀ شرکتھای مربوط به خودش می باشد

  
   برای کشتار خلقھامع آمادهج

  :منبع
Spiegel Onlin 

 
 


