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 ترين پيام نتايج انتخابات امريکا مھم

  !سوی بربريت و جنگ و خشونت است داری جھانی به تر سرمايهحرکت ھرچه بيش

  )بخش اول(

  
ن، رقيب دموکرات خود خواھان توانست از ھيلری کلينت مزد جمھوریھا دونالد ترامپ، نا نظرسنجی د نتايج ھمهبا وجو

 .کاخ سفيد راه يابد  بهامريکاجمھور اياالت متحده  سئيعنوان چھل و پنجمين ر پيشی گرفته و به

انتخاباتی   بهامريکايخ دو حزب بزرگ نامزدھای تار» ترين نامحبوب«واسطه حضور  در واقع اين دوره از انتخابات به

يکی از   بزرگ قرار گرفت و انتخابات را بهئیھا ئی رسواتأثيرکارزار ھر دو کانديدا تحت . غيرعادی بدل شد

 . بدل کردامريکاترين انتخابات تاريخ  جنجالی

 درصد از ١٢سی، تنھا .یب.ان. سیامريکائیطبق گزارش شبکه .  در اين انتخابات حضور نداشتندامريکااکثريت مردم 

ترين مسائل برای  دھد مھم سی نيوز، نشان می بی نظرسنجی ای. اند سياه پوستان در اين انتخابات مشارکت نموده

 درصد و ١٣ درصد، سياست خارجی ١٨ درصد، تروريسم ۵٢اقتصاد : ترتيب عبارتند از  بهامريکائیدھندگان  یأر

 . درصد١٢مھاجرت 

گيری شگفتی ديگری پس از  یأم پس از يک کارزار انتخاباتی جنجالی توانست در روز ردونالد ترامپ، سرانجا

طلبی، قدرت ريسک باال  جاه. نمايش بگذارد در عرصه اقتصادی جھانی را به) خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا(  برکسيت
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ھای تلويزيونی و  شده برنامه شناختهھای تجارت امالک، مجری  يکی از غول  دونالد ترامپ را بههو ابتکارات نوآوران

  .خواه رسانده است  از حزب جمھوریامريکارياست جمھوری  اکنون به

 درصد ۴٨دھد که بيش از  دست آورد، بلکه شمارش آرای مطلق نيز نشان می   الکترال را به٢٧۶ترامپ نه تنھا توانست 

 .اند او داده ی خود را بهأ رامريکاواجدان شرايط در 

خواه  تر از ھمه ھاليوود از پيروزی دونالد ترامپ، نامزد جمھوری ، نفت، طال، توئيتر و شايد بيشدالری بورس، بازارھا

جمھوری  شوک پيروزی ترامپ در انتخابات رياست. زده و شوکه شدند  شگفتامريکاجمھوری  در انتخابات رياست

با اين حال، از ھمان لحظه انتشار خبر پيروزی . دتر واکنشی منتشر شو باعث شده تا در ساعات اوليه اعالم خبر کم

! »جمھور من نيست سئيترامپ ر«ھای بزرگی با شعار  تر شد اما تظاھرات آرام بيش ھا ابراز و آرام کم واکنش ترامپ، کم

 . آغاز شده و ھنوز ھم ادامه داردامريکادر شھرھا مختلف 

تظاھراتی . تظاھرات زدند ندين شھر اياالت متحده دست بهانتخاب دونالد ترامپ برای سومين شب در چ معترضان به

ترامپ « در دست دارند که جمالتی نظير ئیمعترضان، پالکاردھا.  است اعتراضی در برلين نيز عليه ترامپ برپا شده

 و» نژاد پرستی نه به«، »ترامپ نه به«و » جنگد ھيچ ميلياردری برای حقوق کارکنان نمی«، »جمھور من نيست سئير

 .است   ھا درج شده بر آن» جنگ نه به«

ھای  گيری ترامپ در خصوص قانون منع سقط جنين، روی صورت موضع بسياری از دختران جوان نيز در اعتراض به

 .»بدن من تصميم من«خود با رنگ نوشته بودند 

خابات رياست جمھوری در اندازی کمپينی عليه نوع برگزاری انت کاخ سفيد، با راه چنين مخالفان ورود ترامپ به ھم

 نيز از امريکائیتعداد زيادی از شھروندان . اندازی کردند ، کمپينی را راه)الکترال(  و نحوه شمارش آراامريکا

 ھزار ٢٠٠تر حمايت کرده و تاکنون در اين مورد بيش از ئيدر تو  NotMyPresident اندازی کمپين ھشتگی راه

 .پيامک منتشر شده است

کاخ  ھای اجتماعی درباره ھراس خود از رسيدن ترامپ به سرشناس ھاليوود، با پايان انتخابات در شبکهھای  حتی چھره

 .شدند… کانادا و شوخی يا جدی آماده رفتن به سفيد نوشتند و بسياری نيز به

جمھور  سئيترامپ ر.  که نشان از اضطراب و ھراس اھالی ھاليوود دارندئیھا شبکه اجتماعی توئيتر پر است از نوشته

 .اند  باور نکردهامريکائیھای مطرح   شده و اين موضوع را ھنوز بسياری از ھنرمندان و چھرهامريکا

پيش از اين برايان کرانستون بازيگر . شدن سايت مھاجرت کاناداست يکی از نکات جالب در اين ميان از دسترس خارج

وی با صحبت . رود وری انتخاب شود از کشورش میجمھ سئيعنوان ر  گفته بود اگر ترامپ بهامريکائیسرشناس 

اين . شود می) کانادا( درباره انتخابات گفت تصميمش را گرفته و در صورت رای آوردن ترامپ راھی کشور شمالی

 نقل مکان ًقطعا. روم کانادا می عنوان يک مھاجر به کانادا نخواھم رفت، بلکه به من برای تعطيالت به:  کردتأکيدبازيگر 

ھا  ھای توئيتری ھاليوودی تر بود و ھرچه گذشت، عصبانيت در جمله  رنگ و بوی شوخی در جمالت بيشءابتدا. کنم می

 .افزايش است چنان رو به پيروزی دونالد ترامپ، ھم ھای منفی و عصبی به واکنش. تر شد بيش

من «که  ھايش بود، اين طلبی جاهدھنده  زبان آورد که نشان ای را به  خود جملهھایراني ترامپ، در يکی از سخن 

بنابراين پيروزی رونالد ترامپ . » خواھم بود که تا کنون خداوند خلق کرده استئیترين کارھا جمھور بزرگ سئير

اقليتی    که ھمواره ھمه توجھات و خيرش بهئیخدا! شود محسوب می» خدادادی«برای او و طرفدارانش يک نعمت 

بايد برنده شوند و اکثريت شھروندان توليدکننده و استثمارشده و محروم جھان، بايد بازنده  رسد که ھميشه  دار می سرمايه

ھای جھان را  سرنوشتی زنجيران و ھم شوند تا ھم ھا آن ھم در قرن بيست و يکم متحد می طلب ديکتاتورھا و جنگ! باشند
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ھای  صندوق شان را به چنان رای فند وادار سازند ھمھا را با ھزاران تر در تفرقه و پراکندگی نگاه دارند و در عين حال آن

و در ميان در جنگ و خشونت و در ميان ! تر استثمار شوند داری بريزند تا ھرچه بيش اين و يا آن نماينده سيستم سرمايه

خدای  ھم وجود دارد اين ئیبنابراين اگر ھم فرض کنيم خدا! انواع و اقسام تروريسم دولتی و غيردولتی جان ببازند

ای، ملک سلمان، اولند، مرکل، دوترته، العبادی، نتان ياھو،  جنگ، فقر، ترور، وحشت، اعدام و خدای ترامپ، خامنه

ھای فاشيستی و  چنين خدای ناتو، اتحاديه اروپا و خدای تمام گروه اردوغان، پوتين، سران چين، ژنرال السيسی و ھم

 !… جھالت و فالکتخدای! تروريستی ملی و مذھبی در سطح جھان است

   ندارند جز خدای ھمبستگی،ئیطلبان، عدالت جويان، محرومان و بازندگان جھان، ھيچ خدا خواھان، برابری اما آزادی

رفاقت، مخالفت با ھرگونه ستم و تبعيض، وحشت و جنگ، زندان و شکنجه، اعدام و ترور، خدای برابری زن و مرد، 

بخش، و نھايت خدای پايان  ای موفقيت و پيروزی، خدای طبيعت زيبا و فرحخدای شادی و ھلھله زيبای کودکان، خد

 !استثمار از انسان از انسان دادن به

شايان ذکر است در ھمين روزی که ترامپ پيروز شد در ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی، خبر درآوردن دو چشم 

ه ئيس قوه قضائيو دزدی ر» ی مھربان و بخشنده و عزوجلخدا«قوانين وحشيانه و ھولناک اسالمی   بهءاتکا  با  رامردی

 .منتشر شد… ھا و  روحانی درباره رسانهئیگو حکومت اسالمی و دروغ

 تھران از اجرای ئی، محمد شھرياری، سرپرست دادسرای امور جنا٢٠١۶ نومبر ٩شنبه  خبرگزاری ايسنا، روز سه

محکوم عليه «: و متخصصان مربوطه خبر داد و اعالم کردحکم قصاص نابيناکردن دو چشم يک زندانی با حضور او 

ھويت فاطمه چھار ساله کرده و  پاشيدن آھک بر روی چشمان دختری به  در شھرستان قروه اقدام به١٣٨٨در سال 

 تھران جھت اجرای قصاص ئیدادسرای جنا  وی از دو چشم شده بود و پرونده وی در قالب نيابت بهئیموجب نابينا

 .» بودارسال شده

پيدا کردن پزشکی برای انجام اين حکم نشده و اگر   شاکی اعالم کرده بود که دادگاه قادر به خانواده ابتدا دادستان سنه به

دادگاه معرفی بکنند که نھايتا بعد از اعالم آمادگی  آنان خواستار اجرای حکم ھستند بايد خودشان پزشک متخصصی را به

 .در تھران اجرا شديک پزشک متخصص چشم، اين حکم 

  .، صدھا نفر جان خود را از دست دادند…در سوريه، عراق، افغانستان و

 
. ليبی گريخت روز شايعه خبر فرار ابوبکر البغدادی رھبر گروه تروريستی اسالمی داعش از ترکيه، به يا ھمان

ليبی منتشر  تروريستی داعش بهسرکرده گروز » ابوبکر البغدادی«ھا از فرار  ، برخی رسانه»اسپوتنيک«گزارش  به
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 مکان اقامت شد تا تغيير براساس اين گزارشات، بغدادی که اخيرا در خاک ترکيه حضور داشت، مجبور به. گرديد

 .نيروھای دستگاه اطالعات عراق او را تعقيب نکنند

پيش . ش زخمی شده بود، بر اساس برخی خبرھا، بغدادی در حمله ھواپيماھای عراقی به کاروان خودروھای داعًاخيرا

از اين نيز منابع اطالعاتی انگليس خبر دادند که البغدادی از موصل خارج شده است و نوار صوتی او در بيرون از 

 .موصل ضبط شده است

ھا و  داری با مارک ھای سرمايه داران است و اين جھان ما را سران دولت اگر واقعا بپذيريم که فعال جھان، جھان سرمايه

ای و اردوغان، نتان ياھو و دوترته، ملک سلمان تا السيسی،  ای مختلف از نوع ترامپ و پوتين گرفته تا خامنهھ مدل

اند بنابراين، نتايج انتخابات مستقيم و غيرمستقيم و از نظر  ، محل تاخت و تاز خود قرار داده…ازمرکل و اولند گرفته تا 

 از مسألهاين  رو، پرداختن به گذارد از اين  میتأثيرمردم جھان اقتصادی، سياسی و امنيتی بر سرنوشت بخش اعظم 

. ديدگان و استثمارشدگان نيز امری بسيار مھم و ضروری است  و جھان، يعنی ستمامريکاموضع بازندگان تاکنونی 

و طلب  ھا و احزب راست و افراطی و فاشيستی و نژادپرست و جنگ اکنون قدرت و سرکوبگری سران و رھبران دولت

 .بست رسيده است بن نيز به» دولت-  ملت«تروريسم بيش از پيش در حال افزايش است و ئنوليبراليسم جھانی و طرفداران 

بحث و تحليل خود در رابطه با عروج ترامپيسم، شکست حزب دموکرات و حتی تا حدودی حزب  با اين مقدمه، به

رقابت مابين ھر دو نامزد . دھيم ، ادامه میامريکات جمھوری نتايج انتخابات رياس ھا به  و واکنشامريکاخواه  جمھوری

 ھيلری، امريکاجمھوری  انتخابات رياست  ساعت مانده به٢۴تر از  اما کم. ، بسيار تنگاتنگ بودامريکارياست جمھوری 

ده؛ اتفاقی که تر از ھميشه ش اش با دونالد ترامپ کم ھاست اما در ميان ناباوری ھمگان فاصله  پيشتاز نظرسنجیکلينتن

 .سران حزب دمکرات را مضطرب کرده است

  

  !کلينتن پيشتاز

خواه خود حفظ کرده بود  اش را با رقيب جمھوری ای  پله٨ تا ۵ھا فاصله  ھای گذشته، در اکثر نظرسنجی ن طی ماهکلينت

د، ناگھان شرايط در ھای او خبر دا آی از بازشدن دوباره پرونده ايميل بی  افپوليسس ئي ھفته قبل که ر٢اما از 

ھای روزھای اخير سير نزولی داشته   درنظرسنجیکلينتنآرای .  کردتغيير کلينتنضرر  نفع ترامپ و به ھا به نظرسنجی

اش  پله فاصله به  درصد از آرا پيشتاز بود اما ترامپ پله۵/۴۵ با کسب کلينتن ھيلری. و آرای دونالد ترامپ، سير صعودی

شود، روز  ھا که ھر روز از سوی روزنامه نيويورک تايمز منتشر می ساس متوسط نظرسنجیرا با او کم کرده و برا

.  پيشتاز بودکلينتن ھيلریحتی در برآوردھای اوليه از آرای زودھنگام ھم .  درصد با او اختالف داشت٢انتخابات تنھا 

سراغ اين گمانه رفتند،  ھا بار ديگر به ات در افکار عمومی طی چند روز گذشته چنان قابل توجه بود که برخیتغييراما 

 .»ترامپ شايد بتواند پيروزی را از آن خود کند«

 درصد کاھش ۴۵/٢درصد به   ۶۵/۵ اخير از  تفاوت اين دو رقيب در جلب اقبال عمومی در سطح سراسری طی ھفته

 ٣ درصد به ۶/۴و رقيب از نيز طی يک ھفته اخير اختالف اين د» خاکستری«گانه  ھای يازده يافت؛ در سطح ايالت

 .درصد کاھش يافت

 در قانون اساسی اين کشور، تشريح شده است و در امريکاس جمھوری اياالت متحده ئيفرآيندھای اصلی انتخاب ر

س ئيالبته بسياری از مراحل فرآيند انتخاب ر. ھا اعمال شده است  قانون اساسی اصالحاتی در آن٢٣ و ٢٢، ١٢ھای  متمم

 .ھا يا قوانين ايالتی شکل گرفته است ھای طوالنی و بر مبنای سنت کشور طی سالجمھوری اين 
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نامزدھای تصدی اين سمت، . شوند ھای چھارساله انتخاب می س جمھوری برای دورهئيس جمھوری و معاون رئير

 سال ساکن ١۴ال سن و  س٣۵کم   و شھروند اين کشور باشند، بايد تا روز تحليف، دستامريکاکه بايد متولد  عالوه بر اين

 .البته تصدی اين سمت تنھا برای دو دوره متوالی ممکن است. اياالت متحده باشند

 روز پس ١۵نامزدھای متقاضی شرکت در انتخابات رياست جمھوری اين کشور، : ثبت نام در کميسيون فدرال انتخابات

ھمين مقدار را برای کارزار تبليغاتی خود خرج کردند،  کمک انتخاباتی را جذب کرده و يا دالر ھزار ۵که بتوانند  از اين

کميته  ای را در ارتباط با نامزدی خود نزد کميسيون فدرال انتخابات اياالت متحده ثبت کنند، تا اين کميسيون به بايد بيانيه

  .کردن آن را بدھد ھای انتخاباتی و ھزينه آوری کمک انتخاباتی کارزار نامزد مدنظر اختيار جمع

 
» ھای ملی مجمع«س جمھوری، ئيشان برای تصدی منصب ر  برای انتخاب نامزدھای حزبامريکائیاحزاب عمده 

اين . کنند ھا در آن شرکت می ايالت» نمايندگان حزبی«ھای بزرگی ھستند که  کنند که در واقع اجالس برگزار می

ھای  انجمن«و در برخی ديگر از سوی » بعامه اعضای حز«ھای اين کشور از سوی  نمايندگان حزبی در برخی ايالت

سمتی که در حزب دارند، يعنی در واقع به خاطر  بنا به» نمايندگان حزبی«البته برخی از اين . شوند انتخاب می» حزبی

 شرکت امريکائیھای ملی احزاب  انتخاب شده و در مجمع» نماينده حزبی«عنوان  ارشديت و سابقه فعاليت حزبی، به

 .کنند می

ھا  يندگان حزبی چيزی مانند اعضای کالج الکترال ھستند، با اين تفاوت که در چارچوب حزبی عمل کرده و ھدف آننما

نمايندگان حزبی، در اکثر موارد . ھای رياست جمھوری اين کشور است رقابت  حزب برای ورود بهئیانتخاب نامزد نھا

نيز معموال » مجمع ملی حزبی«رای داده و در ھنگام تشکيل کدام يک از نامزدھای حزبی  اند که به از پيش وعده داده

، برخی نمايندگان حزبی وجود دارند که از امريکابا اين حال، در حزب دموکرات . دھند نامزد مدنظر خود رای می به

مزدھای ھر يک از نا توانند بنابر نظر خود به ای برای حمايت از يک نامزد مشخص نداده و در نھايت کار می پيش وعده

 .حزبی رای دھند

يا از طريق رای عمومی اعضای : شوند يکی از اين دو شکل انتخاب می نمايندگان حزبی در ھر ايالت، معموال به

 Caucuse آن  که به– يا از طريق انجمن حزبی در ايالت -  گويند می primary آن که به -در آن ايالت ) يا مردم( حزب

در شيوه باز، ھر شھروندی . باز و بسته: توانند به دو طريق انجام شوند  دو شيوه، میالبته ھر يک از اين. گويند می 

 .توانند در انتخابات شرکت کنند تواند شرکت کند، و در شيوه بسته، تنھا کسانی که عضو رسمی حزب باشند می می

 ٢٣٨٣ی که بتواند حمايت  نماينده حزبی وجود دارد که ھر نامزد۴٧۶۵بندی حزب دموکرات، در مجموع  طبق تقسيم

در حزب . ھای رياست جمھوری خواھد شد ھا برای رقابت  دموکراتئیھا را کسب کند، نامزد نھا تن از آن
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 تن از نمايندگان حزبی را ١٢٣٧ نماينده حزبی وجود دارد و ھرکسی که بتواند حمايت ٢۴٧٢خواه نيز مجموع  جمھوری

 .شود اب می حزب انتخئیعنوان نامزد نھا کسب کند، به

عنوان  س جمھوری، يک فرد را بهئيدر انتخابات رياست جمھوری اين کشور، ھر يک از نامزدھای تصدی پست ر

س ئيتوان ر صورت ليستی است و نمی ھای اين دو تن به در واقع نام. س جمھوری ھمراه خود دارندئينامزد معاونت ر

 .انتخاب کردجمھوری را از يک ليست و معاون وی را از ليست ديگری 

عالوه پايتخت اين کشور   ايالت به۵٠ انتخابات مجزا در ۵١ در واقع شامل برگزاری امريکاانتخابات رياست جمھوری 

 کسانی که از پيش وعده –دھند  رای می» کالج الکترال«نامزدھای عضويت در  دھندگان به  منطقه، رای۵١در اين . است

دھندگان ھنگام انداختن برگه رای  رياست جمھوری رای خواھند دارد؛ در واقع رایکدام يک از نامزدھای  اند که به داده

صندوق رای   را بهئیھا نويسند، بلکه برگه ھا، نام نامزدھای عضويت در کالج الکترال را نمی خود، در اکثر ايالت

 ۵١زاری انتخابات محلی در پس از برگ. »فالن نامزد رياست جمھوری دھنده به رای«اندازند که در روی آن نوشته  می

 .دھند ، اعضای انتخاب شده، کالج الکترال را تشکيل میامريکامنطقه 

، وقتی که يک نامزد بتواند اکثريت آرای شھروندان اين کشور را کسب کند، تمامی سھميه الکترال امريکا ايالت ۴٨در 

در واقع ( کلينتن در انتخابات ايالت نيويورک بهکنندگان   درصد شرکت۵١برای مثال اگر . کند آن ايالت را آن خود می

رای دھند، تمامی سھميه ايالت نيويورک در کالج ) دھند  رای میکلينتناند که در کالج الکترال به  افرادی که اعالم کرده به

تی تاحدی براساس تنھا در دو ايالت نبراسکا و ماين، سھميه ايال. کند اختصاص پيدا می) کلينتنحاميان ( کلينتن الکترال به

 .شوند دھندگان توزيع می درصد رای

ھای مقدماتی   نقشی در انتخاب اعضای کالج الکترال ندارند، ھرچند در رقابتامريکاھای ماورای بحار  ساکنان سرزمين

 .کنند ھای ملی احزاب ارسال می مجمع ھا، تعدادی نماينده حزبی را به درون حزبی، ھر کدام از اين سرزمين

تعداد اعضای کالج الکترال برابر با مجموع تعداد اعضای مجلس نمايندگان و سنای اين :  اعضای کالج الکترالتعداد

در واقع سھميه ھر اياالت در کالج الکترال برابر با تعداد اعضای مجلس نمايندگان و سنای آن . است)  نفر۵٣٨( کشور

 . استامريکاايالت در کنگره 

شنبه بعد از اولين دوشنبه  ھمواره، روز سه: انتخابات رياست جمھوری( عضای کالج الکترالتاريخ برگزاری انتخابات ا

.  استامريکا، تاريخ برگزاری انتخابات سراسری رياست جمھوری يا ھمان انتخاب اعضای کالج الکترال نومبرماه 

برداشت محصوالت تاريخ «، »ئیوضعيت آب و ھوا«انتخاب اين تاريخ از نظر تاريخی ريشه در سه عامل 

  .داشته است» شرکت در مراسم کليسا«و » کشاورزی

 
که در  -گيری  ھای رای محل استقرار صندوق دھندگان مجبور بودند برای رسيدن به ھای گذشته، رای در واقع در زمان

امکان را شنبه اين  برگزاری انتخابات در روز سه.  با اسب مسافرت کنند- مستقر بودند(County) مراکز نواحی

از  -مسافرت  شنبه در مراسم کليسای محلی خود شرکت کرده و روز دوشنبه را به داد که تا روز يک دھندگان می رای به
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شنبه بتوانند رای خود را   اختصاص دھند و روز سه- گيری ھای رای محل سکونت خود تا محل استقرار صندوق

ھای  زمان ممکن بين فصل برداشت محصوالت کشاورزی و زمستان، بھترين نومبرچنين ماه  ھم. صندوق بياندازند به

راحتی مسافرت  توانستند با استفاده از اسب و درشکه به سخت اياالت متحده است؛ زيرا در اين دو بازه زمانی، مردم نمی

  .کنند

اما . دھند ای میس جمھوری و معاونش تشکيل جلسه داده و رئيپس از تشکيل کالج الکترال، اعضای آن برای انتخاب ر

دھند و  چه کسانی برای رياست جمھوری و معاونت رای می اند که به ھر کدام از اعضای کالج الکترال از پيش وعده داده

به اين ترتيب ھر يک از نامزدھای رياست . اند در اغلب موارد، اعضای مجلس الکترال بر ھمين اساس رای داده

رياست جمھوری اين کشور   رای کالج الکترال را کسب کند، به۵٣٨مجموع  رای از ٢٧٠کم  جمھوری که بتواند دست

 .شود انتخاب می

 از امريکااگر ھيچ يک از نامزدھای رياست جمھوری نتواند اکثريت آرای کالج الکترال را کسب کند، مجلس نمايندگان 

. کند س جمھوری انتخاب میئيعنوان ر اند، يکی را به ترين رای را در کالج الکترال کسب کرده بين سه نامزدی که بيش

يکی از  جا و در قالب يک رای واحد به صورت يک ، بهامريکابا اين تفاوت که در مجلس نمايندگان، نمايندگان ھر ايالت 

 از بين دو نفری که امريکاس جمھوری نيز، در اين شرايط، سنای ئيبرای انتخاب معاون ر. دھند نامزدھا رای می

 .کند اند، يکی را برای اين سمت انتخاب می ا در کالج الکترال کسب کردهترين رای ر بيش

ھمانند  - وجود بيايد   اختالفی بهامريکاگانه  ۵١اگر در فرآيند برگزاری انتخابات اعضای کالج الکترال در مناطق 

 ديوان عالی - ت فلوريدا و مناقشه بر سر شمارش آرای ال گور و جورج بوش در ناحيه پالم بيچ ايال٢٠٠٠انتخابات سال 

 .کند موضوع مورد مناقشه را داشته و تصميم مقتضی را اتخاذ می يت رسيدگی بهمسؤول امريکا

 در اواخر قرن امريکا و دموکراسی الکترال در آن، محصول انقالب امريکادر واقع انتخابات رياست جمھوری در  

 . و موارد مندرج در قانون اساسی اين کشور است١٧٧۶-١۶

برای انتخاب رئيس جمھور، ھر ايالت بر اساس تعداد آرای آن ايالت در مجلس نمايندگان و تعداد آرای ھر ايالت در 

 .شود گذاری می مجلس سنا ارزش

 است و امريکا نماينده در مجلس نمايندگان ۵٣ ميليون نفر جمعيت دارای ٣٨عنوان مثال ايالت کاليفورنيا با تقريبا  به

 نماينده در ٢و البته ھر دو ايالت، .  نماينده در مجلس نمايندگان است٢٧ ميليون نفر جمعيت، دارای ١٩با ايالت فلوريدا 

.  رای است٢٩ و آرای الکترال فلوريدا برابر با ۵۵اين ترتيب آرای الکترال کاليفرنيا برابر با  به. مجلس سنا دارند

)  نماينده در مجلس سنا٢البته ( نماينده در مجلس نمايندگان و ١ھا خيلی کم است، حداقل   ھم که جمعيت آنئیھا ايالت

 . نماينده در مجلس نمايندگان دارد١ ميليون جمعيت، تنھا ١عنوان مثال، ايالت مونتانا با تقريبن  به. دارند

ارزش آن ايالت اضافه تعداد نمايندگان ھر ايالت در مجلس سنا، بيانگر  تعداد نمايندگان ھر ايالت در مجلس نمايندگان به

 .شود جمھور است که به آن آرای الکترال گفته می سئي رتعيينبرای 

يک کانديدا رای  صورت مستقيم به  در انتخابات بهامريکائیفلسفه رای الکترال در اين است که در اصل يک شھروند 

گيری  از دو نامزد در روز رایيکی  اندازند، تمايل خود را به  که در صندوق میئیدھد، بلکه مردم ابتدا با آرا نمی

ھا در آن مجمع، ھمگی بر اساس نظر اکثريت مردم ايالت خود رای  دھند و سپس نمايندگان آن مجمع الکترال اطالع می به

ھمين اقتضا را دارد و در ھيچ کجا از قانون » جمھوری« يعنی امريکادھند، اساسا سيستم نمايندگی از رای مردم در  می

 .بودن نظام سياسی اياالت متحده نشده است» دموکراسی«ای به   اشارهاساسی اين کشور
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دست آورده اما آرای الکترال را   تا کنون چھار بار يک کانديدا، رای باالتری از ديگران بهامريکادر تاريخ انتخابات 

 .جمھور نشده است سئيباخته و در نتيجه ر

  

 
  

  !شوک بزرگ در بازارھای مالی جھان

 از پيشی گرفتن و احتمال پيروزی دونالد ترامپ، نامزد امريکاه نتايج اوليه از شمارش آرای انتخابات در حالی ک

 حساب کرده کلينتن ھيلریخواھان حکايت داشت، بازارھای جھان که پيش از اين روی پيروزی  جنجالی جمھوری

 خود در تاريخ مبادالت اين ارز خارجی ترين رقم نئيپا  ارزش پزوی مکزيک به زمان ھم. بودند، دچار آشفتگی شدند

 .رسيد

ھای پيروزی دونالد ترامپ  ، نشانه٢٠١۶ نومبر ٩ – ١٣٩۵ ]عقرب[ آبان١٩از نخستين ساعات بامداد روز چھارشنبه 

ھای سريعی   در انتخابات رياست جمھوری اين کشور نمايان شد، بازارھای جھانی واکنشامريکاخواه  کانديدای جمھوری

گذاری، حتی  گيری درباره ماندن يا رفتن از بازارھای سرمايه گذاران در سراسر جھان برای تصميم سرمايه. دنشان دادن

تر  ھای امن گذاری سمت سرمايه  برای جلوگيری از ضررھای احتمالی بهء نتايج نماندند از ھمان ابتدائیمنتظر اعالم نھا

ھام دنيا و نفت با افت معناداری مواجه شدند، تنھا طال و برخی برھمين اساس درحالی که عمده بازارھای س. ھجوم بردند

.  سود بردند و رشد کردندامريکا دالردليل افزايش برابری در مقابل   مانند يورو، پوند و فرانک بهئیاز ارزھای اروپا

نوان چھل و ع  و معرفی ترامپ بهامريکاھرچند پس از گذشت چند ساعت از اعالم نتايج انتخابات رياست جمھوری 

اما در . ھا نمايان شد تدريج در آن ھای بازگشت به س جمھوری اين کشور، سقوط بازارھا متوقف شد و نشانهئيپنجمين ر

 زيان ببينند دالرگذاران زيادی در سراسر جھان، ميلياردھا  ھمين چند ساعت، فعاليت منفی بازارھا کافی بود تا سرمايه

 .دنبال داشت  زيان بهدالر ميليارد ٣۵ارسھام استراليا طوری که اين پيروزی برای باز به

رانی  در حالی که در ابتدای روزکاری بازارھای جھانی دچار نوعی آشفتگی و سردرگمی شده بودند اما پس از سخن

 جمله تر بود، بازارھا از ھای انتخاباتی تفاوت بسياری داشت و معتدل اوليه ترامپ که با مواضع تند او در جريان رقابت

 .صعود بازگشتند و شرايط تا حدودی بھتر شد  دوباره بهامريکاداخل 

اين .  درصد سقوط کرد١/۵ واحد، يعنی بيش از ٧٩٢شاخص سھام داو جونز در پی قوت گرفتن شانس پيروزی ترامپ 

 . واحد سقوط کرده بود۵۴٠، تنھا امريکا سپتامبر در ١١شاخص در روز حمالت تروريستی 
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ھا در  درصدی را شاھد بود و افت شاخص¾ ھا در بورس لندن افتی بيش از  الت ديروز، شاخصدر شروع معام

 درصد کاھش داشت، شاخص ٩٧/٢شاخص ھانگ سنگ در بازار ھنگ کنگ .  نيز سرعت گرفتئیبازارھای آسيا

دی را شاھد  درص٧/۴ واحدی يعنی ٢٢۵ ھم سقوط جاپان درصدی را تجربه کرد و نيکی ۴/٣کوزپی کره جنوبی افتی 

 .تری شاھد افت بودند ميزان کم اما بازارھای بورس استراليا و نيوزيلند به. بود

 را امريکانفت جھانی روز چھارشنبه که شمارش آرا برتری غيرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمھوری 

 تا رکورد امريکا وست تگزاس اينترمديت نفت. رو شد نشان داد و بازارھای جھان را در التھاب فرو برد، با کاھش روبه

. شنبه کاھش داشت  معامالت سهئیقيمت نھا  در ھر بشکه سقوط کرد که بيش از چھار درصد نسبت بهدالر ٠٧/۴٣ن ئيپا

 . بھبود پيدا کرددالر ۶٨/۴٣با اين ھمه در ادامه معامالت به 

شاخص بورس اوراق بھادار تھران در . ات سريعی مواجه شدتغييردر اين روز، بازارھای پول و سرمايه ايران نيز با 

 واحد ۴۵٩ھزار و  ھمان نخستين ساعات کاری خود بيش از ھزار واحد افت کرد و تا پايان ساعت کاری اين افت به

 . درصد از آن کاست٨٣/١رسيد و 

ت ولی در ساعات پايانی اين رشد  ھزار تومان افزايش ياف٣٠در بازار طال نيز ھر قطعه سکه تمام بھار آزادی تا مرز 

ھای شديد مواجه   با افزايشئیبازار ارز ايران نيز دچار سراسيمه شد و ارزھای اروپا.  ھزار تومان برگشت١٩حدود  به

 . تومان نزديک شد۴١٠٠طوری که قيمت يورو به  شد به

 تومان ٢٠ با بيش از امريکا دالرو  صعود را در پيش گرفت دالردر بازار ايران برخالف رويه ساير بازارھای دنيا 

ولی در ادامه و پس از ساعت .  تومان نزديک شد۴١٠٠ تومانی به ۵۵ تومان رسيد و يورو با افزايش ٣۶۵۶رشد به 

 ۴٠٧۵ تومانی برگشت و يورو نيز به ٣۶۵١ تومانی با قيمت ١۵رشد   بهدالردر اين ساعت، .  اين رشد متوقف شد١۵

 . رشد داشت تومان٣۶تومان رسيد که 

  

 کنگره و سنای امريکا 

 را امريکاخواھان در انتخابات جديد کنگره توانستند اکثريت آرای ھر دو مجلس شامل سنا و مجلس نمايندگان  جمھوری

 .خود اختصاص دھند به

اھان خو  متشکل از دو مجلس سنا و مجلس نمايندگان اکنون در دست جمھوریامريکاگزارش روزنامه گاردين، کنگره  به

 . قرار داردامريکائی

 در اواسط دور دوم رياست جمھوری باراک اوباما برگزار ٢٠١۴ نومبردر جريان انتخابات پيشين کنگره که چھارم 

ھا در آن زمان مجلس نمايندگان را ھم در اختيار  که آن اين ھا خارج شد و با توجه به  سنا از دست دموکراتکنترولشد، 

، برای ٢٠١۶ نومبرشنبه ھشتم  نمايندگان حزب دموکرات در انتخابات روز سه. گره را گرفتندداشتند، در نتيجه کل کن

 .خواه خود شکست خوردند پس گرفتن جايگاه اکثريت خود در سنا تالش کردند اما مقابل رقبای جمھوری

برای مجلس . ھان افتادخوا دست جمھوری  برای دومين بار پياپی بهامريکاآرای کسب شده اکثريت، کنگره  با توجه به

از مجموع . دوره نمايندگان اين مجلس دو ساله است. شد رای گذاشته  شنبه به  کرسی روز سه۴٣۵ تمام امريکانمايندگان 

دوره نمايندگان سنا شش ساله است اما در ھر انتخابات تنھا يک . شد رای گذاشته  شنبه به  کرسی سه٣۴ کرسی سنا، ١٠٠

 .شود ذاشته میرای گ ھا به سوم کرسی

دست   را بهامريکا رای مجلس نمايندگان ٢١٨ رای را در سنا و اکثريت ۵١اند اکثريت  خواھان اکنون توانسته جمھوری

 .شود خواھان در کنگره محسوب می اين دومين پيروزی پياپی برای جمھوری. آوردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

 امريکا نتايج انتخابات ھای جھان نسبت به ھای برخی از سران حکومت العمل عکس

س جمھور ترکيه دومين ئياند که بعد از والديمير پوتين، رجب طيب اردوغان ر  گزارش دادهامريکای ئ محافل رسانه

 .رھبر سياسی است که از پيروزی دونالد ترامپ اظھار رضايت خواھد کرد

س جمھوری اين ئي رانخميان آمد رجب طيب اردو  در قبال ترکيه بهامريکادونالد ترامپ، در شبی که بحث سياست 

ريزی شده بود اما  گويند که کودتای ترکيه برنامه برخی می. اعتبار زيادی برای او قائل ھستم«: کشور را ستود و گفت

 .»کنم طور فکر نمی من اين

را که ترکيه  جای آن برد يعنی به کار  ترامپ، از ھمان شگردی در بحث ترکيه استفاده کرد که در قبال پوتين و روسيه به

زمانی که جھان «: او گفت. انتقاد از رفتار خود کاخ سفيد گشود بارش سرزنش کند زبان به ھای خشونت خاطر سياست به

کنم که  کنيم، گمان نمی ھای مدنی صحبت می چنان درباره آزادی و ما داريم ھم»  چقدر بد استامريکا«بيند که  می

  .»رسان خوبی باشيم پيام

 
انسوا اوالند تا آنگال مرکل و ديويد کامرون در اين ائتالف بزرگ برای ناکام گذاشتن ترامپ رھبران اروپا از فر -

 و روسيه را برنده اصلی امريکابر ھمين اساس، نيويورک تايمز اروپا را بازنده بزرگ کارزار انتخابات . داشتندشرکت 

 .اين صحنه خوانده است

تواند خوشحالی خود را از   شد نمیامريکارد گود رقابت انتخاباتی کرملين و شخص پوتين که خواسته يا ناخواسته وا

ژی ضديت با روسيه را پيش يھا در طول اين انتخابات سترات  و دموکراتکلينتن ھيلری. پيروزی ترامپ پنھان کند

 .ترين سطح ممکن رسيد نئيپا گرفتند و روابط واشنگتن و مسکو به

 .در ھر صورت نگران ھستيم:  ابراز نگرانی کرد و گفتامريکات وزير تجارت مکزيک، از نتيجه انتخابا -

 و در حالی که احتمال پيروزی دانالد ئی، مارگوت والستروم، پيش از مشخص شدن نتايج نھايدنوزير خارجه سو-

مده است وجود آ  که بهئیھا نگرانی کنم که مھم است تا اکنون نسبت به من فکر می: ترامپ در حال افزايش بود، گفته بود

مسير  مھم اين است که به. افتد ات اقليمی چه اتفاقی میتغييرھای امنيتی و  مشخص نيست که در زمينه سياست. توجه کنيم

 .اين ترتيب قرار است ادامه دھيم خود ادامه دھيم تا ثبات را تضمين کنيم و به
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، سوئد در امريکاھای سياسی در  بندی جناحنظر از  نخست وزير سوئد، استفان لوون نيز پيش از اين گفته بود که صرف

شدن دانالد ترامپ نامزد  زمان با اعالم برنده  ھم. ايجاد کندامريکانظر دارد تا حد امکان روابط خوب با رھبری 

 .ميزان منفی سه درصد افت کرده است ، بازار بورس استکھلم بهامريکاجمھوری خواھان در 

 امريکاجمھور  در انتخابات رياست» دونالد ترامپ«سه، در پی اعالم پيروزی وزير خارجه فران» ژان مارک آيرو« -

 .»ھای جديد دولت اين کشور ھستيم  خواھيم ماند و منتظر سياستامريکادوست «: گفت

 . با عنوان شوکی بزرگ ياد کردامريکاجمھوری   از تحوالت رياستالمان، وزير دفاع »لين در اورسوال فون« -

 گفت که استراليا آماده ھمکاری امريکا وزير خارجه استراليا، در آستانه اعالم نتايج رياست جمھوری »جولی بيشاپ« -

رو خواھد   روبه ھای متعددی شامل منطقه ما، ، با چالشامريکادولت جديد «بيشاپ گفت . با دولت دونالد ترامپ است

 در منطقه خود امريکا از حضور مستدام و رھبری خواھيم ھمکاری سازنده با دولت جديد داشته باشيم تا ما می. بود

 .»مطمئن شويم

نفع  خواھان را به داليل نژادی تفکر نامزد جمھوری  که از ابتدا حامی ترامپ بوده و بهئیھا ھا و جريان از جمله گروه -

 از برگزاری انتخابات ھا، پيش اين گروه از ھندی.  بودامريکاديد ھندوھای افراطی در شبه قاره ھند و نيز خود  خود می

ھا، ترامپ   طبق نظرسنجی يعنی زمانی که! ، پيروزی دونالد ترامپ را جشن گرفته بودندامريکارياست جمھوری 

 . بودکلينتنتر از  اندکی عقب

خواھان در انتخابات با ھندوھای مھاجر تقدير کرده و از برنامه او  اين گروه از دوستی دونالد ترامپ، نامزد جمھوری

 .زده ھستند، استقبال کرد  که بحرانئیای منع ورود مسلمانان از کشورھابر

در منطقه جانتار مانتار دھلی نو جمع شدند با کوبيدن طبل اعالم کردند که دونالد » ارتش ھندو«يا » سنا ھندو«حاميان 

 !پيروز شده است) شنبه ھفته جاری سه( نومبرترامپ در انتخابات ھشتم 

تروريسم  « اصطالح  شد و علت آن تفکراتش درباره بهتأئيدپيروزی ترامپ زودتر :  اين گروه گفتسئيويشنو گوپتا، ر

 .ھند و ھندوھاست و عشق به» اسالمی

ترامپ ميلياردر ماه گذشته در يک رويداد فرھنگی در نيوجرسی که از سوی حاميانش از ميان مھاجران ھندی برگزار 

 .«رمھندوھا را دوست دا«شده بود، گفت که 

حمل » ترامپ تنھا اميد ماست«و » ھند عاشق ترامپ است« با عنوان ئیچنين بنرھا نو، ھم حاميان ترامپ در دھلی

 .ھمراه داشت که نشان مذھبی خال تيلک پيشانی داشت يکی از حاميان ترامپ ھم تصويری از او به. کردند می

 ميان باراک اوباما، امريکا روابط دوجانبه ھند و  نکرد زيرا تأئيد را کلينتن ھيلریدولت ھند، رسما دونالد ترامپ و يا 

 .تر شده است وزير ھند گرم  و نارندرا مودی، نخستامريکاجمھوری  سئير

  

 موضع ترامپ در رابطه با کشورھای مختلف 

 يکاامر  که بهئیھا ترامپ معتقد است مکزيکی.  و مکزيک کشيدامريکابين » ديوار بزرگ بزرگ«بايد يک : مکزيک

ھا مواد مخدر  آن«: دونالد ترامپ گفته است. ھا را گرفت ھا و سوری اند و بايد جلوی ورود آن آيند عموما مجرم می

 ٢سی بين  بی  که به تخمين بی–او معتقد است ھزينه ساخت ديوار را ھم . »ھمه تجاوزکارند. آورند آورند، جنايت می می

 .بپردازد بايد مکزيک –شود   میدالر ميليارد ١٣تا 

 است، که بعضا برنامه او را امريکائیھای  اين رقم تخمين مقام. ھمه يازده ميليون مھاجر غيرقانونی بايد اخراج شوند

 ھزينه دالر ميليارد ١١۴سی اين است که چنين کاری  بی تخمين بی. دانند اجرا می لحاظ مالی غيرقابل  ھراسی و به بيگانه
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فرزند مھاجر  طبق اين قانون، به. بايد لغو شود» حق شھروندی به خاطر تولد«وه بر اين گويد عال آقای ترامپ می. دارد

 .شود شود شھروندی داده می  متولد میامريکاغيرقانونی که در خاک 

قدر از ھم بدشان  ان گفت که اوباما و پوتين آن ان ترامپ در گفتگو با سی. »شوم رفيق می«با والديمير پوتين : روسيه 

صورت اين مشکالتی که حاال داريم،  شوم و در آن من احتماال با او رفيق می«توانند با ھم مذاکره کنند، اما   که نمیآيد می

 .«نخواھيم داشت

 را تعديل امريکااش با  ترامپ معتقد است بايد به چين فشار آورد که تراز بازرگانی. چين را بايد بازخواست کرد :چين 

داشتن ارزش پولش  ن نگهئيکند سياست پا  گفت در صورت قدرت يافتن، چين را وادار میترامپ پيش از پيروزی. کند

 . زيستی و رفاه کارگرانش را باال ببرد را کنار بگذارد، و استانداردھای محيط

سوری در » تروريست«بعد از حمالت پاريس او گفت که حتی چند . »فرستم خانه می مھاجران سوری را به«: سوريه 

 ھم که در ئیھا  نپذيرد و آنامريکاشوند و قول داده که ھيچ پناھجوی سوری را در » بار فاجعه«تواند  اھنده میقالب پن

 . ھستند را اخراج کندامريکا

  

 ھای دو نامزد رياست جمھوری امريکا جايگاه فلسطين در برنامه 

ويژه در جمع   ـ بهامريکااست جمھوری ھای دو نامزد ري رانی رسانی فلسطين، اظھارات و سخن گزارش مرکز اطالع به

ل حکايت داشت؛ ولی چارچوب فکری ھر کدام از ئيھا از حکومت اسرا ـ از موضع کامال جانبدارانه آن ھای يھودی گروه

يک رويکرد انزواطلبانه نسبی دارد، موضعی  تری به رسد که ترامپ تمايل بيش نظر می به. ھا متفاوت از ديگری است آن

تری برای دخالت در   تمايل بيشکلينتناين در حالی است که . رود شمار می خواه به ھای حزب جمھوری تکه مخالف سن

 .داد المللی از خود نشان می عرصه بين

ھا است، بايد  المللی آن ھای بين  برنامهتأثير فلسطين، که البته تحت مسأله  نسبت بهکلينتندر خصوص موضع ترامپ و 

 .رف فلسطينی را تا حدی تحت فشار قرار خواھند دادگفت که ھر دو نامزد، ط

. دھد که فاصله زيادی ميان دو نفر وجود ندارد  فلسطين نشان میمسأله در امريکاھای دو نامزد رياست جمھوری  ديدگاه

طرفانه را در   نامزد حزب اظھار داشت که موضعی بیتعيينخواه برای  ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمھوری

ھای اسرائيلی  ھا برای البی ل اتخاذ خواھد کرد که اين امر باعث برخی نگرانیئيل مناقشه فلسطين و حکومت اسراقبا

توانيم  نمی«: او ابراز داشت.  با ايپک مورد مخالفت قرار گرفتکلينتنگيری ترامپ، اما در جلسه  اين موضع. گرديد

 .«بينيم ما خود را در موضوع اسرائيل حاضر می. طرف باشيم بی

لی اساس و بنيان ئي خواھان آن ھستند که مذاکرات ميان طرف فلسطينی و اسراامريکاھر دو نامزد رياست جمھوری 

الملل ھيچ نقشی را در اين موضوع  خواھند که سازمان ملل يا جامعه بين در واقع آن دو نمی.  شکل سازش باشدتعيين

ن قدس، پناھندگان و ترسيم مرزھا ميان دو طرف از طريق مذاکره چو که حل و فصل موضوعاتی ھم بازی کند يعنی اين

 تأمينمعنای  اين به. ل انجام پذيرد و تابع موازنه قدرت ميان دو طرف باشدئيميان تشکيالت خودگردان و حکومت اسرا

رين ت بيش يابی به طرف فلسطينی جھت دست لی جھت اعمال تمامی انواع فشار بهئيفضای مناسب برای طرف اسرا

 .دستاوردھا است

او . لی بايد صرفا نقش تسھيل کننده باشدئي در مذاکرات ميان طرف فلسطينی و اسراامريکاترامپ معتقد است که نقش 

در اين راستا، از ضعف و عدم کفايت سازمان ملل متحد انتقاد کرده و با ھر گونه اقدام سازمان ملل متحد برای تحميل 
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ھای مناقشه   بايد از طريق مذاکرات طرفمسألهحل اين  راه«: گويد او می. وده استدو طرف مخالفت نم راه حل به

 .»کنم حلی را که شورای امنيت سازمان ملل برای اين موضوع ارائه کند، وتو می من ھر گونه راه. حاصل آيد

، تجھيز »اسرائيل«ی  کرد که برتری نظامتأکيد نيز موضعی مشابه ترامپ اتخاذ کرد و در برابر اعضای ايپک کلينتن

چنين جلوگيری از حمالت  ھای کشف تونل ھای زير زمينی و قاچاق سالح و ھم موشک و فناوری اين حکومت به

حلی که از سوی سازمان ملل  چنين گفت که در مقابل ھر گونه راه وی ھم. کند تروريستی عليه اين حکومت را تضمين می

در اروپا گفت که در سال » آنتی سمتيستی«ھای  رشد گرايش  با اشاره بهينتنکل. ايستد و شورای امنيت ارائه گردد، می

بايکوت، لغو «ھای يھودی نوشته و در آن بر مخالفت کامل خود با جنبش  انجمن روسای سازمان ای را به ، نامه٢٠١۵

 Boycott, Divestment and  Sanctions (BDS) »ھای اقتصادی عليه اسرائيل گذاری و تحميل مجازات سرمايه

campaign اعالم داشته است . 

  

 ايران 

کند که تمام توان خود را برای   میتأکيد مخالفت و امريکاامضاء رسيده ميان ايران و  ی بهئ  با توافق ھستهشدت ترامپ به

 مالی تعھدات ويژه آن بخش از توافق که مربوط به ای به کار خواھد بست به مانع تراشی در مسير اجرای توافق ھسته

رانی مارس  ترامپ در سخن. کند که در دام ايران افتاده است  را متھم میامريکااو دولت .  در قبال ايران استامريکا

امضاء رسيده ميان ايران و  گفت که توافق نامه فاجعه بار به) ايپک( امريکا خود در جمع اعضای البی يھودی در ٢٠١۶

هللا کرد   ھزينه حماس، جھاد اسالمی و حزبتأمين خواه ايران را متھم به جمھوریاين نامزد .  را نابود خواھد کردامريکا

 .و ابراز داشت که در راستای نابودی شبکه تروريستی ايران خواھد کوشيد

در اين ميان بايد توجه داشت که . ھای فراوانی ھمراه بوده است رقابت اين نامزدھا طی چند ماه گذشته با فراز و نشيب

ايران و   ھای انتخاباتی خود را به ترين برنامه ، دونالد ترامپ بيشامريکا ٢٠١۶دھای انتخابات رياست جمھوری بين نامز

نامه   را برای مقابله با حکومت اسالمی ايران و توافقئیھا المللی اختصاص داده و خط و نشان ھای بين  سياستتغيير

اگر در انتخابات رای بياورم برجام را پاره خواھم «: يز گفتھای خود ن رانی کشيده است و در يکی از سخن» برجام«

 .»کرد

ای نزند اما  احتمال زياد در اولين روزھای کاری خود در کاخ سفيد، برجام را پاره نکند و زير توافق ھسته او اگر به

سرعت تعداد  که بهطلب است احتمال اين  او که فردی جنگ. ای در اين مورد پيش خواھد گرفت گيرانه ھای سخت سياست

احتمال . ای را آغاز کند دور از انتظار نيست ھای تازه افروزی دھد و جنگ نيروھای نظامی خود را در آسيا افزايش 

ِ از قبيل تشديد ئیفشارھا. ايران وارد خواھد کرد ترديد فشارھای فراوانی را به جنگ او با ايران بسيار کم است اما بی
 … ی وھای اقتصادی و نظام تحريم

ی ايران را شدت خواھد بخشيد و جلوی ھر گونه پرداختی را از سوی اتومات تأسيس ترامپ نظارت بازرسان بر ًاحتماال

ترامپ وعده داده است که با فروش تجھيزات نظامی معيوب نيروی . ايران مسدود خواھد کرد  بهامريکائیھای  بانک

روز بر فشارھای  به ه که واضح است اين است که دونالد ترامپ روزچ ھر حال آن به. دفاعی ايران را مختل خواھد کرد

 .زانو حکومت اسالمی خواھد کرد افزايد و با انواع ترفندھای عمليات روانی سعی بر به مختلف بر ايران می

کنيد   مینامه برجام را پاره اگر شما توافق«ای رھبر حکومت اسالمی ايران نيز در جواب ترامپ گفته است  البته خامنه

 .»زنيم ما آتش می
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کوين . ايران است دنبال توقف فروش ھواپيماھای مسافربری بوئينگ به  بهامريکامجلس نمايندگان اياالت متحده  

 آبان گفت که ھفته آينده نمايندگان برای توقف ٢١-  نومبر ١١ جمعه امريکاکارتی، رھبر اکثريت مجلس نمايندگان  مک

 .بحث خواھند نشست ايران به فروش بوئينگ به

 در يک دھه آينده دالر ميليارد ١٧ارزش  شده ھواپيماھای مسافربری به ايران به ريزی فروش برنامه موضوع اصلی به

کنگره .  و از سوی دولت اوباما ممکن شد۵+١ای ايران با کشورھای  اين معامله پس از توافق ھسته. گردد بازمی

 . بود تر ھم مخالفت خود را اعالم کرده  است، پيش که مجلس نمايندگان بخشی از آنامريکا

در » ھا تروريست «ئیجا جابه تواند به کنند که دولت ايران با استفاده از بوئينگ می خواھان استدالل می جمھوری

طرح توقف فروش بوئينگ برای «س کميسيون مالی مجلس نمايندگان نيز گفته است که ئير. خاورميانه دست بزند

کار  ھا يا متحدانش به امريکائیجان  دادن به  ھرگز برای پايانامريکا اين امر است که ھواپيماھای ساخت اطمينان از

 .»نرود

 برای امريکادر توافقنامه ايران و .  کردتأئيدايران را   فروش بوئينگ بهامريکاداری  مبر سال جاری خزانهاواخر ماه سپت

 .ماند اھداف تجاری باقی می ھا محدود به اين بوئينگاست که استفاده از   شدهتأکيدفروش بوئينگ 

جمھوری  سئي انتخاب ترامپ به عنوان رتأثيرای، درباره  چنين به گزارش ايرنا، غالمعلی حدادعادل پدر داماد خامنه ھم 

ل کند نه فقط ھا عم آن  که زده است بخواھد بهئیھا اگر واقعا اين حرف:  احتمالی آن گفتتغيير بر اجرای برجام و امريکا

 . با اتحاديه اروپا ھم اثر خواھد گذاشتامريکاروی مذاکرات برجام اثر خواھد گذاشت، بلکه روی روابط 

ھم بخورد چون از اين  خورد البته بدون نظر از برجام شايد ھم بد نباشد خيلی چيزھا به ھم می خيلی چيزھا به: او افزود

 .سامانی خيری حاصل شود یسامانی که داده ما خيری نديديم شايد در ب

 -  برجام - ای با ايران   توافق ھستهامريکادر چنين شرايطی، يکی از مشاوران دونالد ترامپ گفته است که دولت آينده  

 .را مورد بازبينی قرار خواھد داد

 که آيا ؤالساين  گفت، در پاسخ به سی سخن می بی وليد فارس، مشاور ترامپ در سياست خارجی، که در مصاحبه با بی

پاره کردن شايد واژه خيلی تندی باشد، اما او توافقی : گفت» پاره خواھد کرد؟« برجام را امريکاس جمھوری منتخب ئير

 .»ھای تماس، بازبينی می کند دارد و با اروپائيان و طرف را که قبال صورت گرفته بر می

آن را بررسی خواھد «: وی گفت» قف اجرای توافق؟آيا منظور بازبينی است اما نه لزوما تو« شد که سؤالاز فارس 

 دھند و مذاکراتی خواھد بود و مذاکرات تغييرکنگره خواھد فرستاد، و از ايرانيان خواھد خواست چند مورد را  کرد، به

 .»بسيار فشرده خواھد بود

حکومت ايران،   بهدالرون  ميلي٧۵٠اين صورتی که االن ھست، يعنی فرستادن  توافق به«: مشاور دونالد ترامپ افزود

بدون دريافت چيز چندانی در برابر آن، افزايش مداخالت ايران در چھار کشور ديگر منطقه، برای دولت ترامپ قابل 

 .»قبول نخواھد بود

ارتباط ) داعش( موضوع مبارزه با دولت اسالمی  در بخش ديگری از مصاحبه وليد فارس که بهامريکاروابط ايران و 

او .  موضوع مقابله با داعش استامريکافارس گفت که اولويت اول سياست خارجی دولت آينده . مطرح شدداشت نيز 

 متفاوت خواھد بود و امريکا مقابله با داعش با رويکرد دولت فعلی مسألهگفت که برخورد دولت دونالد ترامپ با 

 .توصيف کرد» تر جانبه و قاطعانه غير يک«برخورد دولت جديد را 

 ائتالفی را با کشورھای عربی تشکيل خواھد داد و سيستم دفاعی اروپائيان را برای امريکا گفت که دولت آينده فارس

ھا صحبت خواھد  البته که او با روس«: کار خواھد گرفت و در مورد ھمکاری با روسيه نيز گفت مقابله با با تروريسم به



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

در مورد ھمکاری با روسيه عليه داعش، وی افزود که اولويت اول . »معنی تقسيم دنيا با روسيه نيست کرد اما اين به

، اردن، مصر )فارس( مانند کشورھای خليج ئیکشورھا رو عرب است و ما به تشکيل ائتالفی با کشورھای ميانه «امريکا

 .»نظر داريد

 در حال حاضر ھم وجود کننده که يادآور شد که چنين ائتالفی اظھار نظر مصاحبه مشاور دونالد ترامپ در واکنش به

 ئیاند يک چنين نيروی ھوا گويند که مايل بوده ھای عرب می ای کاش چنين بود، اما بسياری از ديپلمات«: دارد، گفت

خواھيم شما در سوريه يا   برای جنگ عليه تروريسم داشته باشند اما دولت اوباما گفت نه، ما نمیامريکامشترکی را با 

نظاميان  در عراق توسط شبه) عليه داعش( ھمين علت ھم بخش اعظم نبرد افق با ايران؛ بهخاطر تو به… عراق باشيد

 .»گيرد طرفدار ايران صورت می

 باقی است، سخنان وليد فارس امريکاس جمھوری ئيعنوان ر آغاز به کار دونالد ترامپ به که تنھا چند ھفته به در حالی

س جمھوری منتخب درباره برجام از زمان اعالم پيروزی او ئير بهنخستين اظھار نظر مشخص يکی از افراد نزديک 

 .در انتخابات رياست جمھوری است

او . در جريان مبارزات انتخاباتی، دونالد ترامپ مواضع متفاوت و گاه متضادی را در مورد برخورد با برجام اتخاذ کرد

 ايران است اما در يک مصاحبه تلويزيونی در اوايل ای با در سخنانی در ماه مارس، گفت که اولويت او لغو توافق ھسته

، و وعده اقدام فوری برای آزادی آنان، گفت امريکائیخاطر بازداشت چند شھروند  ماه سپتامبر، ضمن انتقاد از ايران به

 ئیتوانا او در اشاره به. س جمھوری، در برجام تجديد نظر کرده و با ايران وارد مذاکره مجدد خواھد شدئيکه در مقام ر

 .»داند بايد چطور مذاکره کرد جمھوری آينده می سئير«: عنوان يک تاجر، گفت زنی خود به چانه

  

 شادی احزاب راست افراطی و نژادپرست و فاشيستی اروپائی از انتخاب ترامپ 

ارين دو لوپن، ھای اين قاره، مثل ويکتور اوربان، رھبر مجارستان، م گرمی پوپوليست در اروپا، پيروزی او موجب دل

آزمايش  ماری لوپن شانس خود را در انتخابات رياست جمھوری در بھار آينده به. گرای افراطی فرانسه شده است ملی

ھا در فروپاشی و دنيای  تی نوشته است؛ دنيای آنئيھای حزب ماری دو لوپن در تو يکی از استراتژيست( .خواھد گذاشت

 ).شدن است ما در حال ساخته

 .زده کرده است ، بلکه جھان را ذوقامريکال استقبال احزاب راست افراطی و فاشيستی و نژادپرستی نه تنھا در ھر حا

فرانسه، در پيامی توئيتری پيروزی » جبھه ملی«رھبر حزب نژادپرست و راست افراطی » مارين لو پن«برای نمونه، 

رھبر حزب راست افراطی فرانسه گفته که در . تبريک گفته است» امريکاجمھوری جديد و ملت  سئير«ترامپ را به 

 .است» کلينتن ھيلریھر کسی جز «، موافق پيروزی امريکاجمھوری  انتخابات رياست

 بودم امريکائیاگر «: سراسر جھان، گفته بود  در صادرات مدل اقتصادی خود بهامريکاتر در مخالفت با اقدامات  او پيش

 .»دادم دونالد ترامپ رای می به

ن حزب راست افراطی فرانسه، با تکيه بر رای مثبت به برگزيت در انگليس و پيروی ترامپ خود را برای اکنو

 .کند پيروزی در انتخابات رياست جمھوری فرانسه در بھار آينده آماده می

 شخصيت عنوان اولين طبق انتظار به) يوکيپ( »استقالل بريتانيا« و ضد مھاجر ئی، رھبر حزب ضداروپا»نايجل فاراژ«

 تبريک گفت و عنوان کرد که نتايج اين امريکاجمھوری  سئيعنوان چھل و پنجمين ر ترامپ به سياسی انگليس به

 .بوده است» تر از برگزيت بزرگ«انتخابات 
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مردم در حال پس «: ھلند نيز ضمن تبريک پيروزی ترامپ گفت» آزادی«رھبر حزب راست افراطی » گيرت ويلدرز«

بئاتريکس «. ما نيز کشور خود را پس خواھيم گرفت: انتخابات آتی ھلند، افزود او با اشاره به .»ستندگرفتن کشور خود ھ

نيز پيروزی ترامپ را » المانآلترناتيو برای «رھبر حزب راست افراطی  (Beatrix von Storch)»فان اشتورخ

 .او تبريک گفت تاريخی دانست و به

 .» خواھد دادتغيير را امريکااقعا سياست خارجی ترامپ بايد ثابت کند که و«: او افزود

 حاکی از آن بود که مردم اروپا امريکانتايج نظرسنجی ھای انجام شده در اکثر کشورھای مھم اروپا پيش از انتخابات 

خواه   نامزد حزب دموکرات در رقابت با دونالد ترامپ نامزد حزب جمھوریکلينتن ھيلریتر خواھان پيروزی  بيش

درخواست  فرانسه که به Ifop ھای نظرسنجی شرکت تحقيقاتی عنوان نمونه يافته به. کاخ سفيد بودند رود بهبرای و

 درصد حاميان جدی نامزد حزب دموکرات ھستند؛ ۵۶ھا با  خبرگزاری اسپوتنيک روسيه انجام شد، نشان داد فرانسوی

 و الماندر .  معرفی شدندکلينتنای دوم و سوم طرفداران ھ  درصد رديف۵٣ و ۵۵ترتيب با  ھا به ئیھا و ايتاليا ئیاسپانيا

 . باال بودکلينتنلھستان نيز حمايت از 

 از پيروزی ترامپ نگرانی دارند و آن را موجب لطمه الماننتايج نظرسنجی ديگری نيز نشان داد بسياری از مردم 

 از المان درصد از مردم ٧٧نشان داد که  (Emnid)«امنيد«نظرسنجی موسسه .  می دانندامريکا با المانديدن روابط 

 . در صورت پيروزی ترامپ نگران ھستندامريکا – المانتيرگی روابط 

 موجب شوک و حيرت بسياری از مردم امريکااين ترتيب ناگفته پيداشت که پيروزی غيرمنتظره ترامپ در انتخابات  به

 . شده استئیھای اروپا چنين برخی مقام و ھم

چنين در ديگر مناطق جھان، سياستمدارانی مستبدی چون رجب طيب   مشوقان ترامپ در خاورميانه و ھمترين اما مھم 

جمھور  سئير ھا اکنون با اميدواری چشم به آن. اند اردوغان در ترکيه، عبدالفتاح السيسی در مصر و بشار اسد در سوريه

 .کراسی و امنيت جھانی نداردحقوق بشر، دمو آزادی،  ای به اند که عالقه  دوختهامريکاجديد 

 امريکاترين پيام نتايج انتخابات  مھم

 !سوی بربريت و جنگ و خشونت است داری جھانی به تر سرمايه حرکت ھرچه بيش

  ٢٠١٦ نومبرچھاردھم -١٣٩٥ ]عقرب[دوشنبه بيست و چھارم آبان

  .ادامه دارد

 

  


