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  چرا دونالد ترمپ پيروز شد؟
 موفقيت ھلری کلنتن علی رغم پيش بينی ھا و پيشگوئی ھای علمای سياست، اھل خبره، سياستمداران و احصائيه  ھا از

حمايت قشر حاکم امريکا با تمام دستگاه ھای تبليغاتی اش از .  در انتخابات، پيروزی ترمپ ھمه را حيرت زده ساخت

 بود که ه ایابۀ زلزلثموفقيت ترمپ در انتخابات، به م.  ھلری کلنتن، نتوانست ماشين مبارزاتی ترمپ را از کار اندازد

وال ستريت، افراد : ترمپ به تنھائی با چند دستگاه حاکمه در حال جنگ بود. ن را ھم تکان دادنه تنھا امريکا، بلکه جھا

با وجود اين موانع، ترمپ . سرشناس در حزب جمھوری خواه، حزب دموکراتيک، ادارۀ اوباما و رسانه ھای خبری

اين بار اول . سياسی امريکا شد ۀپيروزمندانه انتخابات را پشت سر گذاشت و به حيث رئيس جمھور منتخب وارد صحن

ترمپ حمايت مؤسساتی را . است که يک تاجر پيشه نه سياستمدار در کرسی رياست جمھوری امريکا تکيه می زند

خودش با پول خود به مبارزه برخاست و موفقانه .  در عقب کانديد مورد نظر لنگر می اندازندهطور عنعنبه نداشت که 

وزی ترمپ را طور مختصر ارزيابی می کنم و شايد در آينده بيشتر درين خصوص صحبت درين جا علل پير. در آمده ب

  . نمايم

  

  پوليسم ترمپوپ: اول

اين اصطالح در ھر جامعه . تعبير شده است" مردم ساالری"و " عوام گرائی" "خيزش مردمی"پوليسم در اصطالح وپ

گاھی ھم . گيرد ادۀ جناح ھای چپ و راست قرار میو نزد ھر گروه مفھوم و معنی خاص خود را دارد که مورد استف

پوليسم چپ و راست در ودر اروپا ھر دو نوع  پ. عنه و استھزاء ياد می نمايندطبا " پوليستوپ"چپی ھا از راست گرايان 

 پوليسم راست تبارز کردهوپوليسم چپ و در فرانسه و اتريش پودر يونان و اسپانيه، به اصطالح پ. نماستو حال نشو 

ما "شعار ھای . پوليسم امريکائی متکی به نژاد سفيد روی صحنه آمدومريکا با کانديدی دونالد ترمپ، پدر ا. است

سيستم و قشر حاکم . به دل قشر سفيد کمتر تحصيل يافته خوب نشسته است" امريکا را دوباره بزرگ خواھيم ساخت

اندازه ای که تبليغات ضد به ھر . د، الکن موفق نشدندپوليسم ترمپ را در جنين خفه سازنوامريکا سعی نمودند که پ

که  سوی ترمپ نشان دادند تا اينه پوليستی ترمپ شدت گرفت، به ھمان اندازه سفيدان متعصب گرايش خود را بوپ

 .پيروزی را نصيبش ساختند
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  رد دور سوم يک حزب: دوم

 رياست جمھوری را در دست داشته ۀيا دموکرات بتواند سه دورخواه و اتفاق افتاده است که حزب جمھوريبسيار کم 

 که دو دور  ريگن و يک دوره بوش اول به رياست جمھوری رسيدند و ١٩٩١ -١٩٨٠به استثنای ساليان . باشد

 سال حکمروانی کردند، بقيه خواه جمھوری خواه و يا دموکرات از يک و يا دو دور بيشتر در ١٢جمھوری  خواھان 

بنابران، اين بار ھم مردم . شوند مردم امريکا خواھان تغيير اند و از سلطۀ دوامدار يک حزب خسته می. اندندقدرت نم

تصميم گرفتند که باوجود پيش بينی ھای اھل خبره در موفقيت صد در صد ھلری کلنتن، رأی خود را به دونالد جمھوری 

    .خواه بدھند و او را به پيروزی غير قابل باور  برسانند

  

  حيث سياستمدار فاسد لری کلنتن منيرد  ھ: سوم

 اول کانديدی تا روز اخير، دونالد ترمپ مصرانه ھلری کلنتن را به حيث يک سياستمدار فاسد در انظار جامعۀ از روز

لۀ  بزرگ تبليغاتی برای أ که موضوع ايميل ھای ھلری يک مسًواقعا. ود که سرانجام موفق ھم شدامريکا معرفی نم

ھلری کلنتن ھرگز قادر نگرديد که بتواند ديد مردم خويش را . سوی خود کشانيده پ گرديد و قشر عظيم مردم را بترم

آخرين ضربه . به ارتباط ايميل ھای خود تغيير دھد و آنھا را متقاعد سازد که اين يک خطای جدی و عمدی نبوده است

که رئيس  باوجودی.  آن ھلری به سوی سراشيب سقوط رفترا رئيس اف بی آی بر کانديدی ھلری وارد کرد که بعد از

اف بی آی، بار ديگر اعالم کرد که چيزی تازه در ايميل ھای ھلری نيافته است، ولی ھلری نتوانست که دوباره قد 

  . راست نمايد

  

  قطعۀ نژادی: چھارم

 خود ساخته بود که ھمين ی خط مشدونالد ترمپ از آغاز مبارزات انتخاباتی خود، شعار ھای مذھبی و  نژادی را جزء

باالخص صحبت ھای ضد مسلمانان و ضد التينی ھا در دل نژاد پرستان .  شيوۀ گفتار وی، او را به پيروزی رسانيد

ًدر جريان مبارزات انتخاباتی، صف آرائی نژادی کامال آشکار . که او را به قدرت رسانيدند سفيد خوب نشست تا اين

 که ھلری کلنتن به سياھان و التينی ھا مراجعه می ھر باری. تصادمات فزيکی را به ھمراه داشتًشده بود که حتا بعضا 

در روز انتخابات، سفيدان زور خود را نشان دادند و . کرد، به ھمان اندازه سفيدان متعصب به دور ترمپ حلقه می زدند

  . ًھلری را از پيروزی احتمالی کامال محروم ساختند

اما مسلم . ا پيروزی ترمپ، امريکا به کدام سو در صحنۀ سياست داخلی و خارجی روان خواھد شدمعلوم نيست که ب

  . است که تغيير آمدنی است

    

 

  


