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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ نومبر ١۶
  

 ترين پيام نتايج انتخابات امريکا مھم 

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

  )بخش دوم(

  :ھای ترامپ ا و برنامهھ تسسيا

 

 برنامه اقتصادی

اش را اعالم  ھای اقتصادی ، برنامه٩۵ مرداد ١٨ روز دوشنبه امريکادونالد ترامپ، برای کسب مقام رياست جمھوری 

گفته او  ھا و مقررات به نامه نئيبازار کار و لغو بسياری از آ تر به ھا، رونق بخشيدن ھرچه بيش کرد و از کاھش ماليات

 .دولتی خبر داد»  و پاگير دست«

ھای اضافی و  نامه نئيتوليد و اقتصاد، کاستن از مقررات و آ ھدف مھم من برای رونق بخشيدن به«: دونالد ترامپ گفت

 .»کند  ھزينه ايجاد میامريکا برای دالرغيرالزم دولتی است که ھمه ساله دو ھزار ميليارد 

کاخ سفيد را تشريح  يابی به ھای دولت احتمالی خود در صورت راه رنامهترامپ که در کلوب اقتصادی ديترويت کليات ب

محض در دست گرفتن دولت، با   کرد که پس از پيروزی و بهتأکيدکرد و سخنانش بارھا توسط معترضان قطع شد،  می

 .يک مھلت قانونی موقت، بسياری از مقررات دولتی را متوقف خواھد کرد

ای را برای  ھا، مقررات تازه ھای فردی و کمپانی ده داد که عالوه بر کاھش مالياتخواه وع کانديدای حزب جمھوری

 . شودتأمينھا  ھای نگھداری کودکان آن  که فرزند خردسال دارند اعمال خواھد کرد تا ھزينهئیھا زوج

جامعه  وانی بهھای فرا شود، آسيب  ھم پشتيبانی میکلينتن ھيلریھا که از جانب  ھای دمکرات سياست«: ترامپ گفت

 .»آينده دارد ھای رقيب دمکرات، رو به صنعتی ايالت ميشيگان وارد آورده و کمپين او، برخالف برنامه

ھای اقتصادی بود که از  رانی جدی او در زمينه ارائه برنامه حضور او در کلوب اقتصادی ديترويت، نخستين سخن

 .شود  انتخابات رياست جمھوری اين کشور محسوب میترين موضوع مھم ، اساسیامريکائیدھندگان  ديدگاه رای

خبرگزاری رويترز در . عنوان مشاوران اقتصادی و مالی دولت احتمالی خود برگزيد  نفره را به١٣او سرانجام يک تيم 

 بر گويد که اين کانديدای ميلياردر، از اين پس تالش خود را خواه دونالد ترامپ می نقل از ھمکاران جمھوری گزارشی به

 .ھا بود مسائل اصلی مبارزات انتخاباتی متمرکز خواھد کرد و حضور او در ديترويت سرآغازی بر اين تالش
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 ٣٣حداکثر   درصد به۴٠ھا پيشنھاد کرد که باالترين ميزان ماليات اشخاص را از نزديک  دونالد ترامپ در زمينه ماليات

 .درصد کاھش دھد

 درصد خواھد بود، پيشنھادی که بسياری از کارشناسان آن را مورد انتقاد ٢۵ليات تر گفته بود که ميزان اين ما او پيش

دنبال   کسری بودجه بهدالرآورد و صدھا ميليارد  ن میئيميزان زيادی پا قرار داده و گفته بودند که درآمد دولت را به

 .خواھد داشت

 در حال امريکاھا در  ماليات شرکت. ار کرد درصد را ھم تکر١۵ھا به  چنين برنامه کاھش ماليات شرکت ترامپ ھم

 در ده سال امريکاگويند اگر برنامه ترامپ اجرا شود، درآمد مالياتی دولت  کارشناسان می.  درصد است٣۵حاضر 

 . کم خواھد شددالر ميليارد ۵٩٠٠

 رقمی بر او پيشی ھای گوناگون با فاصله دو  رقيب دمکرات ترامپ نيز که تا آن تاريخ در نظرخواھیکلينتن ھيلری

 .ھای اقتصادی خود را در ھمين کلوب اقتصادی ديترويت ارائه کرد گرفته است، برنامه

  

 قراردادھای تجاری 

المللی و از آن جمله  ھای بازرگانی بين اتی در پيمانتغيير  ھم بهئیھا اش اشاره رانی روز دوشنبه دونالد ترامپ در سخن

. اش، کانادا و مکزيک، امضاء شد  با ھمسايگان شمالی و جنوبیامريکاميالدی بين  ١٩٩۴کرد که در سال » نفتا«پيمان 

 .شود  تمام میامريکاقيمت ھزاران فرصت شغلی در  به» نفتا«ترامپ گفت که پيمان 

-او اکيدا با شراکت ترنس.  لطمه نزندامريکائیمنافع صنايع  شرطی که به گويد با تجارت مخالف نيست، اما به ترامپ می

ی امريکا قراردادھای چون پيمان تجارت آزاد تغييرجمھور شود، برای  سئيپسيفيک مخالف است، و اعالم کرده اگر ر

 .شود ھا خارج می  برآورده نشود، از اين پيمانامريکاھای  کند و اگر خواسته مذاکره می) نفتا( شمالی

چون ترامپ اين   درصد ھم۴١. ب قرار داشتنددھندگان در دو قط المللی نيز رای در مورد قراردادھای تجاری بين

آفرين  ھا را شغل  درصد آن٣٩که  دانستند در حالی  میامريکاھای شغلی در  رفتن فرصت از دست قراردادھا را منجر به

 .اند  دانستهتأثير  درصد نيز اين قراردادھا را بی١١. توصيف کردند

  

 سياست خارجی 

 در خاورميانه است، اما اين ادعايش که از ابتدا با امريکاراق و ديگر عمليات نظامی ع دونالد ترامپ از منتقدان حمله به

چنين  ھم. تر با روسيه و والديمير پوتين است ترامپ خواھان رابطه نزديک. عراق مخالف بوده درست نيست حمله به

او معتقد . سوريه بفرستد وی زمينی بهھا ھزار نير  بايد دهامريکا که گاه گفته ئی تا جا–تر با داعش  حامی برخورد سخت

 امريکاگويد بار اصلی روی دوش  می. تر در مبارزه با تروريسم در خاورميانه بازی کند است ناتو بايد نقشی پررنگ

 . خودشان را بپردازند است و بقيه متحدان ھم بايد حاضر باشند ھزينه امنيت

  

 مھاجران 

مھاجران  دھندگان امروز خواھان بخشيدن فرصت به درصد رای ٧١گزارش داد که » اس بی سی«شبکه خبری 

 درصد نيز خواھان اخراج مھاجران ٢۵.  برای دريافت ويزا و کسب اقامت قانونی ھستندامريکاغيرقانونی شاغل در 

 .غيرقانونی شدند
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ساختن . اند وده درصد مخالف آن ب۵۴که   درصد موافق داشته درحالی۴٠سياست ساختن ديوار در مرز با مکزيک نيز 

 .ھای تبليغاتی کمپين ترامپ از آغاز روند انتخابات بود ترين سياست ديوار يکی از مھم

دونالد ترامپ ادعا کرده برای جلوگيری از ورود مھاجران غيرقانونی، ديواری نفوذناپذير بين اياالت متحده و مکزيک 

 ميليون مھاجر بدون مدارک ١١تر گفته بود  رامپ پيشت).  کيلومتر مرز مشترک دارند٣٠٠٠دو کشور بيش از ( کشد می

 .نشينی کرد گيرد، اما از اين دو ادعا عقب طور کل می ھا را به کند، و جلوی ورود مسلمان  اخراج میامريکااقامت را از 

  

 ھا پناھنده 

امنيت ملی اين کشور خصوص از کشورھای مسلمان خاورميانه،  ، بهامريکاگويد سياست پناھجوپذيری  دونالد ترامپ می

برای بررسی » گيرانه بسيار سخت «ئیھا ھا بايد تا زمانی که رويه گويد اسکان پناھنده او می. اندازد خاطر می را به

 بايد بيش - اند ھا سوری و عراقی را پذيرفته که ميليون -گويد کشورھای خاورميانه  می. جوھا پياده شود، متوقف شود پناه

 .گريزند کمک کنند  از خشونت میھا که آن از اين به

  

 اشتغال 

 ايجاد شود، امريکا که بايد در ئیھا ست شغل او مدعی. کند  ميليون شغل ايجاد می٢۵گويد ظرف ده سال  دونالد ترامپ می

 درصد ١۵ درصد به ٣۵ھا را از  او اعالم کرده ماليات شرکت. رود کشورھای ديگر می ويژه در توليد صنعتی، به به

تر کردن تراز منفی تجارت خارجی، کاھش ماليات، و  ھا، متعادل گذاری در زيرساخت گويد با سرمايه می. آورد مین ئيپا

 .کند برداشتن برخی مقررات، شغل ايجاد می

  

 سقط جنين 

 »نوعی مجازات به«کنند  جنين بايد غيرقانونی باشد، و زنانی که سقط می دونالد ترامپ، چند ماه پيش اعالم کرد سقط

خواه اين است که ھر  اش بالفاصله از اين موضع عقب نشستند و گفتند نظر نامزد جمھوری البته تيم انتخاباتی. شوند

تجاوز، زنای با « جنين در موارد  گويد سقط ترامپ می. ايالت برای خودش تصميم بگيرد که اين کار قانونی است يا نه

 .بايد مجاز باشد» محارم، و خطر جانی برای مادر

  

 ھا نگھداری از بچه 

رقمی که مادر . خواھان با شش ھفته مرخصی زايمان برای مادران موافق است دونالد ترامپ برخالف سنت جمھوری

 وارد کلينتنترامپ ھم مثل . شود اما اين شامل حال پدران نمی. کند معادل يارانه بيکاری خواھد بود ھر ھفته دريافت می

 . خواھد شدتأمينھا از کجا  جه اين برنامهجزئيات نشده و مشخص نيست بود

  

 نظم و قانون 

 و ديگر مراجع مجری قانون را برای برخورد با جرم و جنايت پوليسوپای  دست» ادب سياسی«: گويد دونالد ترامپ می

ژاد برای  بر مبنای رنگ و نپوليسداوری  گويد پيش می.  بايد بتواند با مجرمان برخورد کندپوليساو معتقد است . بسته

 . ضروری استامريکاجلوگيری از حمالت تروريستی در خاک 
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 قوانين اسلحه 

توانستند دخالت کنند و  اسلحه انداخته و گفته افراد مسلح می دونالد ترامپ، بعضی کشتارھا را به گردن قوانين مربوط به

 .را لغو کندخواھد حق مالکيت سالح  گويد رقيبش می او می. گناھان را نجات بدھند جان بی

  

 تغييرات اقليمی 

گويد طرفدار آب  او می. باره چيزی نيست سايتش در اين روی وب. ات اقليمی رسما نظر ندادهتغييردونالد ترامپ درباره 

ات تغييرباور او نسبت دادن  به.  را کم کندامريکازيست  محيط  خواھد بودجه سازمان حفاظت و ھوای پاک است، اما می

» خنثی«ات اقليمی را تغييرالمللی برای مقابله با  ھای بين او گفته پيمان پاريس و ديگر تالش. است» حقه «بشر اقليمی به

 .کند می

  

 گران البی 

تر  در حال حاضر، ھرکس کم. را تعريف کرد» گر البی«گرھا اول بايد  گويد برای محدود کردن البی دونالد ترامپ می

گويد اين راه  ترامپ می. بنامد» مشاور«تواند خودش را  البی کردن بکند، میاش را صرف   درصد از وقت کاری٢٠از 

شان اجازه پيوستن  ھای دولتی تا پنج سال پس از کنار رفتن از سمت پيشنھادش اين است که مقام. فرار بايد بسته شود

اند،  کرده ھای خارجی کار می او معتقد است اين منع برای کسانی که برای دولت. گری نداشته باشند ھای البی شرکت به

  .العمر باشد بايد مادام

 

 

 آور ترامپ درباره زنان اظھارات رکيک و چندش

کردند او را  کسانی که در برنامه تلويزيونی او کار می. برانگيز زيادی درباره زنان داشته است نظرات جنجال: زنان

ترامپ در يکی از اظھارنظرھايش گفته بود . کرده است می گذاری  اند که زنان را بر اساس ظاھر آنان ارزش متھم کرده

 .کنار گذاشت»  سالگی٣۵«زنان است و زنان را بايد در » سن مطلوب« سالگی ٣٠که 

 . پزشکان بايد تنبيه شوندامريکاگويد در صورت غيرقانونی شدن عمل سقط جنين در  ترامپ می

، يکی از افراد خانواده بوش که »بيلی بوش«را در کنار لمی از اظھارات خصوصی ترامپ فسايت واشنگتن پست،  وب

اش با برخی  يک مجری تلويزيونی بوده، منتشر کرد که در آن ترامپ اظھاراتی رکيک درباره زنان و رابطه خصوصی

 .کند ھل با آب و تاب نقل میأاز زنان از جمله يک زن مت
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دھد که چگونه وقتی مردان در موقعيت ستاره بودن قرار   است و در آن ترامپ توضيح می٢٠٠۵سال   مربوط بهفلماين 

 .راحتی با ھر زنی که بخواھند رابطه جنسی برقرار کنند توانند به گيرند می می

، جنجالی امريکابرگزاری دومين مناظره زنده تلويزيونی دو نامزد اصلی انتخابات  انتشار اين اظھارات دو روز مانده به

تر خود با ئي نامزد حزب دموکرات و رقيب اصلی انتخاباتی ترامپ در صفحه توکلينتن ھيلری. پا کرد گسترده به

 .کاخ سفيد راه يابد گويد به وحشتناک توصيف کردن اظھارات ترامپ نوشته است نبايد اجازه داد فردی که چنين سخن می

است و از جمله اظھاراتی است ھا پيش  سال در پاسخ دونالد ترامپ گفته است اين اظھارات خصوصی بوده و مربوط به

 .ھا بين مردھا ردوبدل شود که ممکن است در رختکن

 کلينتنای از شنيدن اين سخنان ناراحت شوند، گفته است از بيل  که ممکن است عده او در عين حال با عذرخواھی از اين

 .ده استمراتب بدتر از اين را شني اش در زمين بازی گلف اظھاراتی به ھمسر رقيب انتخاباتی

ترامپ . دھنده شخصيت کامل او نيست  نشانفلمای درباره اظھاراتش گفته است اين   ثانيه٩٠ ئیترامپ با انتشار ويدئو

 . من گفتم که اظھاراتم اشتباه بوده و از اين بابت عذرمی خواھم: گفت

اما تفاوت بزرگی . ام زبان آورده ه احمقانه بئیمن چيزھا«:  گفته استکلينتن ھيلریزوج سياسی بيل و  ترامپ با حمله به

 نيز کلينتن ھيلریطور عملی زنان را مورد آزار قرار داد و   بهکلينتنبيل . بين حرف و عمل ديگر افراد وجود دارد

او در خاتمه ويدئويش، گفته است در روزھای . »ھا را مورد اذيت و آزار قرار داده است قربانيان خود حمله کرده و آن به

 .تر صحبت خواھد کرد  در اين باره بيشکلينتن ھيلریويژه در مناظره دومش با  آينده به

خواه  س جمھوریئي داشته است از جمله پل رايان رئیھا خواھان نيز انتشار اين اظھارات بازتاب در جبھه جمھوری

خاباتی ترامپ بايد کاری شدت ناراحت شده است و کمپين انت  گفته است از شنيدن اين سخنان بهامريکامجلس نمايندگان 

ھای انتخاباتی  کار پيشنھاد لغو کردن برنامه عنوان يک راه خواه به اين چھره جمھوری. برای جبران اين اشتباه انجام دھد

پس از انتقادھای گسترده . رانی انتخاباتی خود در اين روز را پيشنھاد کرده است ترامپ و عدم حضور ترامپ در سخن

 .ای درباره اظھاراتش توضيح دھد  ثانيه٩٠اھان ترامپ مجبور شد در يک ويدئوی کوتاه خو از جانب جمھوری

 نيز در واکنش، اين اظھارات ترامپ درباره زنان را امريکاخواه سنای  ميچ مک کانل، رھبر اکثريت جمھوری

ز سوی ترامپ را خوانده و تنھا صدور يک بيانيه عذرخواھی ا» انگيز و غيرقابل پذيرش تحت ھر شرايطی نفرت«

  . نوامبر منتشر شده بود٨انتخابات  ، يک ماه مانده بهفلماين . برای جبران آن کافی ندانسته است

 

ای سرشار از بساز و بفروشی، خريد و   برود، پيشينهامريکادنبال آرزوی رياست جمھوری  که به ترامپ پيش از اين

 .مدل دارد ھتل، قمارخانه و کازينو، و ازدواج با زنان تأسيس
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عنوان يک ميلياردر  تر به ، بيشامريکاانتخاباتی رياست جمھوری  ھای عرصه رقابت دونالد ترامپ، پيش از ورود به

ھای اخير براساس  فعال در حوزه امالک و مستغالت و يک شخصيت تلويزيونی، معروف بود، کسی که ثروتش در سال

 .بود رسيده دالر ميليارد ۵/۴حدود  ھا به برخی تخمين

  

 اتھام جنسی و تعرض عليه ترامپ ١٧ 

گفته  به. بار مورد تعرض قرار گرفته است نخستين ھمسر ترامپ مدعی شده که از سوی او پس از يک حمله خشونت

البته پس از آغاز کارزار ترامپ ايوانا از ادعايش . او در يک مستند اين ادعا را مطرح کرده است» ديلی بيست«سايت 

 .آن نپرداخت گر بهدوری کرد و دي

تمام  ھای ترامپ درباره خودش را منزجرکننده خواند، خوب است نگاھی داشته باشيم به ھمزمان با آن که جو بايدن حرف

 .استفاده و آزار و اذيت جنسی عليه خودشان متھم کردند سوء زنانی که دونالد ترامپ را به

 

ر در کار تجاری و بازرگانی بوده است و در منھتن زندگی ت  ساله است و پيش٧۴او زنی : ١٩٨٠جسيکا ليدز،  -١

گفته است که از سوی ترامپ مورد تعرض جنسی در طول يک پرواز » نيويورک تايمز«روزنامه   بهًاو اخيرا. کند می

او توضيح داد که چگونه در کنار ترامپ در بخش فرست کلس .  سال داشته است٣٨قرار گرفته است آن ھم زمانی که 

ھای ترامپ را  اين زن دست. خواھان او را مورد آزار و اذيت جنسی قرار داده بود ته بود و نامزد جمھورینشس

 .اختاپوس تشبيه کرده است به

بار مورد تعرض  نخستين ھمسر ترامپ مدعی شده که از سوی او پس از يک حمله خشونت: ١٩٨٩ايوانا ترامپ،  -٢

البته پس از آغاز کارزار . او در يک مستند اين ادعا را مطرح کرده است» يستديلی ب«گفته سايت  به. قرار گرفته است

 .آن نپرداخت ترامپ ايوانا از ادعايش دوری کرد و ديگر به

گويد که اين اتفاق   ساله است و می۴۶کريستين اندرسون در حال حاضر :  ميالدی٩٠ کريستين اندرسون، اوايل دھه -٣

گويد که  اين موضوع را مطرح کرده است و می» واشنگتن پست«ر مصاحبه با روزنامه او د. ھا پيش افتاده است سال

 .شغل مدلينگ عالقه داشت روی داد زمانی که او در اوايل بيست سالگی بود و به  ميالدی ٩٠اين حادثه در اوايل دھه 

او   ميالدی به١٩٩٣در سال گويد که ترامپ تالش کرده بود  جيل ھارث آرايشگر ھنرمندان می: ١٩٩٣جيل ھارث،  -۴

 آن جنوریگفته که اين حادثه در جريان ديدار او از قصر ترامپ در » گاردين«وگو با روزنامه  او در گفت. تجاوز کند

 .سال روی داده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ميل اظھار کرد که دونالد  تر يک مدل بوده است در مصاحبه اختصاصی با ديلی او که پيش: ١٩٩٣وندال کيرسبوم،  -۵

اين . کرده است پ زمانی که در کنارش نشسته بود آن ھم در ضيافتی در کاخ سفيد دائما درباره زنان صحبت میترام

توانستم تمام شب  من ديگر نمی. گفت مبتذل بودند  که ترامپ میئیتمام چيزھا«:  سال دارد گفته است۴٩مدل که اکنون 

 .»بروم  جای ديگری بهتوانم  او گفتم که می ھای مھمل او گوش دھم و به به حرف

 ميالدی ١٩٩۶ بوده و مدعی است که در تابستان سال ئیاو مديرعامل يک شرکت مواد غذا: ١٩٩۶ ليزا بوين، -۶

آميز  گويد اين توھين او می. ای را ديده که در آن ترامپ در حال آزار و اذيت زنان در يک رستوران بوده است صحنه

او گفته است . وگو با ھافينگتون پست اين موضوع را مطرح کرده بود او در گفت.  بود که او ديده بودئیھا ترين صحنه

 .ھمراه دوستش برای مھمانی ترامپ در منھتن دعوت شده بود که به

مدعی » بازفيد«وگو با سايت  ماريا بيالدو و سه نفر ديگر در گفت: ١٩٩٧، امريکائیچھار نوجوان دختر شايسته  -٧

سرعت  ياد داشت که به گويد به او می. لی که آنان برھنه بودند پيش از مراسم وارد اتاق شده استند که ترامپ در حا شده

ھا من  ترامپ در آن زمان گفته است نگران نباشيد خانم. جاست لباس خود را پوشيد و گفت اوه خدای من يک مرد اين

 .ام ھا را ديده تر ھمه اين پيش

او که دختر شايسته پيشين يوتا بوده است اوايل : ١٩٩٧ر رقابت دختر شايسته، تمپل تاگارت از نامزدھای پيشين د -٨

. امسال در مصاحبه با نيويورک تايمز مدعی شد که ترامپ او را زمانی که در مراسم مجللی حضور داشتند بوسيده است

 .غايت نامناسب و جلف بوده است او گفته است که اين رفتار ترامپ به

 ١٩٩٧ ساله است و مدعی شده است که ترامپ او را بدون اجازه در سال ۶٣کتی ھلر اکنون : ١٩٩٧ کتی ھلر، -٩

در «: گاردين گفته است او به. ميالدی بوسيده است؛ زمانی که او در باشگاھی در فلوريدا در روز مادر شرکت کرده بود

ترامپ اين اتھام را رد کرده . و قوی بودالجثه  گويد که ترامپ عظيم او می. »آن زمان دست من را کشيد و من را بوسيد

اش در آن  گيری شخصی دانسته است و آن را در ارتباط با پرداخت حق عضويت خانواده و طرح آن را با انگيزه انتقام

 .باشگاه خانوادگی قلمداد کرده است

گفته است که ترامپ وارد » بازفيد«ای با سايت  او در مصاحبه: ٢٠٠٠، امريکائیبريجت ساليوان، دختر شايسته  - ١٠ 

  .خواستم کمی شما را در آغوش بکشم ترامپ گفته بود که تنھا می. جا ھمه زنان برھنه بودند اتاقی شد که در آن

اس اوايل امسال گفته بود که اتفاقی مشابھی روی داد و زمانی که  بی او به سی: ٢٠٠١تاشا ديکسن، دختر شايسته،  - ١١

 .ارد اتاق شده بوداو نيمه برھنه بود ترامپ و

 ساله بود دونالد او را ٢٣گفته است که زمانی که » پالم بيچ پست«روزنامه  او به: ٢٠٠٣ميندی مک گيليوری،  - ١٢

 .مورد آزار و اذيت جنسی قرار داده است

يگر ليندسی لوھان باز اش به در آن سال ترامپ در يک برنامه تلويزيونی درباره احساس: ٢٠٠۴ليندسی لوھان،  - ١٣

در آن زمان . خوابگی با او گفت ھم  گفت که در آن زمان يک نوجوان کم سن و سال بود و از عالقه خود بهامريکائی

 . ساله بود۵٨ ساله و ترامپ ١٨لوھان 

عنوان منشی در شرکت امالک و مستغالت در برج ترامپ   ساله بود که به٢٢او دختری : ٢٠٠۵راشل کروکز،  -١۴

او در .  ميالدی ترامپ بدون اجازه او را در آسانسور بوسيده است٢٠٠۵گويد که در سال  او می. ردک در منھتن کار می

گويد اين حادثه پس از احوالپرسی  او می. گويد که ھنوز ھم از اين موضوع ناراحت است مصاحبه با نيويورک تايمز می

 .ز آسانسور شداو با ترامپ و دست دادن با او روی داد و ترامپ مانع از خروج او ا
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وی . اتاقی برده است و در اتاق با او تنھا بوده است گويد که که دونالد او را به او می: ٢٠٠۵  ناتاشا استونيوف، - ١۵

 .اجبار با او انجام داده است کند که حرکات مبتذلی را به اشاره می

او مدعی است که . لی ھيلز بوسيده بودزور او را در ھتلی در بور گويد که ترامپ به او می: ٢٠٠٧ سامر زوروس، - ١۶

ھای شغلی و کاری با ترامپ صحبت  او مدعی است که در آن سال درباره فرصت. او در اتاق ترامپ بوسيده شده است

يک  او با اشک ريختن در کنفرانسی خبری گفته بود شما حق نداريد به. بار او را بوسيده است کرد اما ترامپ چندين می

 .ديده يک ابژه جنسی نگاه کنيد بودن به ل ستارهدلي زن صرفا به

 ميالدی بوده است ٢٠١٣سيرلس که دختر شايسته واشنگتن در سال : ٢٠١٣کاساندرا سيرلس، دختر شايسته،  - ١٧

  .کرد گويد او با زنان مانند يک گاو رفتار می او می. گويد ترامپ سعی کرده بود او را تحريک کند می

  

ھا  آن. ، او رسما وارد تجارت زنان زيبای جھان شد(Miss Universe) » زن شايسته دنيا«ن ترامپ، با خريد سازما

 .خوبی از آن مطلع بود  او بودند، واقعيتی که ترامپ بهتأئيددنبال نظرات و  شديدا به

خورد ، از بر١٩٩٧در سال   Miss Universe  ساله از ايالت يوتا، در اولين سال برگزای٢١تمپل تاگارت، مدل 

 .شيوه عجيبی معرفی کرد گفته تاگارت، وی خود را به به. ھا تعجب کرده بود کننده دوستانه ترامپ با شرکت

. نيويورک دعوت کرد گويد ترامپ پس از مراسم جشن فورا نزد وی آمد و از ظاھرش تمجيد کرد و او را به تاگارت می

 .اش را بيان نکند وفقيت در اين کار سن حقيقیھای مد از تاگارت خواست برای م پس از ارتباط با آژانس

با .  بودئیاز ديد گاه او بيست و يک سال سن باال. از من خواست سنم را ھفده سال اعالم کنم«: گويد تاگارت می

 .«درخواستش مخالفت کردم

بيست و يک سالگی کری پريژن از ايالت کاليفرنيا که در . ميزان مشارکت ترامپ در مسابقه بسيار تعجب برانگيز بود

پريژن . در اين برنامه شرکت کرد می گويد از دخالت مستقيم ترامپ در انتخاب شرکت کنندگان بسيار تعجب کرده بود

 .»ھای شماره دار اوليه را به تن کنيم و روی صحنه در يک خط بايستيم ما گفتند لباس به«: گفت

کرد و  ايستاد و او را به دقت نگاه می او مقابل ھر دختری می. دونالد ترامپ وارد شد و از نزديک ما را بررسی کرد»

 .»کرد  يادداشت می ئیاو در دفترچه کوچکی چيزھا. رفت سراغ دختر بعدی می سپس به

نظرت زيباترين زن در اين اتاق  به«: کننده ايالت آالباما نگاه کرد و از او خواست جلو برود و پرسيد شرکت ترامپ به

 ؟»کيست

 .»او خيلی مھربان است. کننده ايالت آرکانزاس شرکت«: اسخ گفتدختر در پ

 ؟»آيا او زيبا است. برای من مھم نيست که او مھربان است«: بار ديگر تکرار کرد  ترامپ اما روشن بود و يکسؤال
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يرآميز بسياری از دختران اين حرکت را تحق. خواه ترامپ بود کنندگان دل مشخص شد که ھدف آن مراسم انتخاب شرکت

 .دانستند می

ھا را ناراحت  زند و آن احساسات مردم لطمه می ای گفت که ھرگز اين کارھا را نکرده زيرا به ترامپ اما در مصاحبه

 .کند می

  درباره ترامپامريکاخواه  ھای برجسته حزب جمھوری کين و ميت رامنی از چھره نظر جان مک 

 و نامزدھای اين حزب در دو انتخابات امريکاخواه   حزب جمھوریھای برجسته کين و ميت رامنی از چھره جان مک

خواه  عنوان نامزدی حزب جمھوری گيری دونالد ترامپ و رسيدن او به انداز قدرت رياست جمھوری گذشته، درباره چشم

 .اند ھشدار داده

اطالع و خطرناک برای   بی «کين ھم او را فردی است و مک» ستيز شياد، متقلب و زن«رامنی گفته دونالد ترامپ فردی 

 .دانسته است» امنيت ملی

نامزدی در  دھد که احتمال رسيدن دونالد ترامپ به خواه نشان می اظھار نظر اين چنينی دو چھره برجسته جمھوری

 .خواه ھراس انداخته است تشکيالت حزب جمھوری

دست آورده  ترين آرا را به ت جمھوری بيش نامزد رياستعييندونالد ترامپ، تاکنون در انتخابات درون حزبی برای 

 .خواه تاخته است تندی بر ديگر نامزدھای جمھوری ھای اخير اظھارات جنجالی متعددی بيان کرده و به او در ماه. است

نه خلق و خوی مناسب «رانی در يوتا گفت ترامپ  ، در يک سخن٢٠١٢خواھان در سال  ميت رامنی، نامزد جمھوری

 .»ری دارد و نه قدرت داوری الزم رابرای رياست جمھو

ستيزی، قلدرمآبی و عدم  زن خواه که از باراک اوباما شکست خورد، دونالد ترامپ را به نامزد سابق حزب جمھوری

شدت  ای توام با امنيت و خوشبختی به چشم انداز آينده“صداقت متھم کرد و گفت اگر او برای نامزدی حزب انتخاب بشود 

 .»بازد رنگ می

ديگران درباره  است که نبايد به» نامزدی بازنده«تر مسخره کرد و گفت و او ئيدونالد ترامپ، رامنی را روی تو

 .پذير بودن نامزدھا مشاوره بدھد انتخاب

ھای ميت  ای گفت که با نگرانی ، با انتشار بيانيه٢٠٠٨خواھان در سال  کين، سناتور برجسته و نامزد جمھوری جان مک

 .ی دارددل رامنی ھم

. اندازد خطر می  را بهامريکاشود و امنيت ملی  اطالعی زده می ھای ترامپ از روی بی کين گفته که است که حرف مک

مان و کارشناسان  خواھم توجه کنند که رھبران مطلع و مورد اطالع حزب خواه می دھندگان جمھوری از رای«: او گفت

 .»گويند درباره آقای ترامپ چه می

ای سرگشاده  خواھان، که شماری از اعضای رده باالی حزب عضو آن ھستند، در نامه يت ملی جمھوریکميته امن

 .خواندند» شديدا نامنسجم و سرگردان و فاقد اصول«الملل را   در امور بينامريکاجايگاه  ھای ترامپ نسبت به ديدگاه

موضع مداخالت ماجراجويانه  الملل به  بين در سطحئیاو در يک جمله از موضع انزواگرا«: در اين نامه آمده است

  .»پرد نظامی می

  

 ھای تجاری ترامپ زندگی و عرصه 

 طبقه مجللی واقع ٣ھاوس  در پنت» بارون ترامپ«و فرزند کوچکش » مالنيا ترامپ«ھمراه ھمسرش  دونالد ميليارد به

 .کنند در آخرين طبقه برج ترامپ در نيويورک زندگی می
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 عيار ٢۴ھا، ھمگی از طالی   تمامی وسائل اين خانه از ظروف و گلدان گرفته تا لوستر و پلکانجالب است که تقريبا

 .ديوار، کف و سقف اين خانه مجلل نيز از سنگ مرمر ساخته شده است. ساخته شده است

ل  ژوئن سا١۴در » لئود مری مک«و » فردريک جونيور ترامپ«دونالد جان ترامپ، فرزند چھارم از پنج فرزند 

. او از نظر مذھبی عضو فرقه پرسبيتری از مذھب پروتستان مسيحی است.  در محله کوئينز نيويورک متولد شد١٩۶۴

  .ِخواھران و برداران وی فرد جونيور، رابرت، ماريان و اليزابت نام داشتند

 
 اش در کنار تعدادی از اعضای خانواده) نفر اول از سمت چپ( دونالد ترامپ

ھای مناسب برای طبقات  يک بساز و بفروش بود که در زمينه ساخت و مديريت آپارتمان) ١٩٠٩ تا ١٩٠۵( پدرش

دار  اما مادرش يک زن خانه. کرد آيلند و بروکلين شھر نيويورک فعاليت می ھای کوئينز، استيتن متوسط جامعه در محله

  .بود و مراقبت از کودکان را برعھده داشت

 
 )فردريک(دونالد ترامپ در کنار پدرش 

او سه فرزند . ی داشتالماناصالتی » فردريک ترامپ«با نام ) ١٩١٨ تا ١٨۶٩( جالب است بدانيم که پدربزرگ ترامپ

سر   بهامريکاِفردريک پدربزرگ، زمانی که مجرد بود و در . و جان داشت) فردريک جونيور( به نام اليزابت، فرد

 و غرب کانادا امريکاخانه در مناطق شمال غربی  ريت تعدادی فاحشهداری و مدي داری، رستوران برد در زمينه ھتل می

  .اياالت متحده برگشت جا ازدواج کرد و مجددا به  بازگشت، در آنالمان وی پس از چندی به. کرد فعاليت می

او . اند ھای موجود از ترامپ، وی را در دوران نوجوانی، فردی پرانرژی و سرزنده توصيف کرده نامه اکثر زندگی

. نيويورک گذراند «Forest» در ناحيه فارست  «Kew Forest» ِ تحصيل خود را در مدرسه کو فارستئیدوران ابتدا

فرستادند،   «New York Military Academy» آکادمی نظامی نيويورک  سالگی به١٣اما والدين ترامپ، او را در 

 .پ را در مسير درستی ھدايت کندبا اين اميد که نظم و ترتيب اين مدرسه بتواند انرژی ترام
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ھا برای شرکت پدرش و در محل کارگاه ساخت و  ھای تحصيل در دبيرستان، تابستان شود که ترامپ طی سال گفته می

 .کرده است ساز کار می

 
 التحصيلی ترامپ از آکادمی نظامی نيويورک تصوير فارغ

 دانشگاه تغييررد دانشگاه فوردھام شد، اما پس از دو سال با  ديپلم خود را گرفته بود، وا١٩۶۴دونالد جوان که در سال 

 در مقطع کارشناسی ١٩۶٨محل تحصيل خود وارد دانشکده امور مالی وارتون در دانشگاه پنسيلوانيا شد و در سال 

  .آموخته شد  رشته اقتصاد دانش

شود  را از اين قرار است که گفته میدر واقع ماج. اند  ارائه کرده ای منابع متعدد از پدر ترامپ تصويری اسطوره

 . گذار بوده استتأثيرعرصه امالک و ساخت و ساز  شدت بر دونالد و تصميم او برای ورود به فردريک ترامپ به

در اين دوران وی با متقاعد کردن . شود التحصيلی از دانشگاه، وارد کسب و کار خانوادگی می ترامپ پس از فارغ

ھا در  با اين حال، رقابت. ی جديد توانست بنيه مالی شرکت تحت مديريت پدرش را تقويت کندھا پدرش برای گرفتن وام

 .کرد بسيار زياد و حاشيه سود اندک بود ای که اين شرکت فعاليت می منطقه

 Elizabeth Trump» نام آموختگی از دانشگاه، مديريت شرکت پدرش به ، پس از گذشت دو سال دانش١٩٧١در سال 

& Son»  را برعھده گرفته و نام آن را به «The Trump Organization»  دادتغيير . 

در نزديکی شھر  «Swifton» ی خود را با فروش دھکده سوئيفتوندالردر اين سال اولی تراکنش مالی چند ميليون 

 .سيناتی در ايالت اوھايو انجام داد سين

منطقه   تصميم گرفت که محل زندگی خود را به کرد،  می، در محله کوئينز زندگی و فعاليت١٩٧١ترامپ که تا سال 

در اين . ھا برقرار کند  که توانست با افراد بانفوذ آشنا شود و پيوندھای مھمی را با آنئیجا. نشين منھتن منتقل کند مرفه

درگير ھای بزرگ ساخت و ساز منھتن  ھای اقتصادی موجود در اين منطقه، در پروژه دوران بود که با درک فرصت

ھای معماری جذاب در  کرد و با استفاده از طرح  که فرصت کسب سودھای زيادی را برای او فراھم میئیھا شد، پروژه

 .ھای خود، باعث شناخته شدن خود در بين مردم شد پروژه

 را  «Commodore» نام کومودور به «Penn Central»  پن سانترال ھای شرکت ، ترامپ يکی از ھتل١٩٧۴در سال 

که غيرسودآور اما در محلی بسيار عالی و در نزديکی ايستگاه بزرگ مرکزی شھر نيويورک واقع شده بود، خريداری 

امضاء کرد، شرکتی که در آن زمان  «Hyatt» ھای ھيات سال بعد، وی قرارداد مشارکتی را با شرکت ھتل يک. کرد

 ۴٠معافيت  ن شھری که بهمسؤوالرداد پيچيده با سپس طی يک قرا. فاقد يک ھتل بزرگ در مرکز شھر نيويورک بود

 Grand»نام گراند ھيات طور کامل بازسازی شده و به ساله اين ھتل از پرداخت ماليات منتھی شد، عمارت ھتل به
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Hyatt»  يک نمونه از موفقيت اقتصادی  اين ھتل پس از بازسازی مشتريان زيادی را جذب کرد و به. گذاری شد نام

 .يکی از مشھورترين افراد فعال در عرصه ساخت و ساز نيويورک تبديل کرد ترامپ را بهتبديل شد و 

آھن مرکزی پنسيلوانيا دچار ورشکستگی شد، ترامپ توانست اختيار فروش محوطه  مدتی بعد، زمانی که شرکت راه

ح پيشنھادی برای در واقع پس از ورشکستی اين شرکت، يک طر. دست آورد وسيع اين شرکت در غرب منھتن را به

در مقابل ترامپ طرح . ھای آپارتمانی در اين محوطه به علت فضای نامناسب اقتصادی کنار گذاشته شد ساخت مجتمع

ھا و نمايشگاه شھر را در اين زمين ارائه کرد، طرحی که مقامات شھری آن را پسنديده و در سال  ساخت مرکز ھمايش

مان ترامپ پيشنھاد داد که در مقابل پرداخت مبلغی، اين مرکز ھمايش و در آن ز.  ساخت آن را تصويب کردند١٩٧٨

گذاری شود، اما اين پيشنھاد وی رد و اين مرکز ھمايش و نمايشگاه نھايتا به نام سناتور  اش نام نام خانواده نمايشگاه به

 .گذاری شد نام (Jacob Javits) جيکوب ياويتز

 Tiffany & Company ر خيابان پنجم نيويورک و در کنار فروشگاه، ترامپ يک قطعه زمين را د١٩٧٩در سال 

 ِاين مجمتع برج ترامپ.  استفاده کنددالر ميليون ٢٠٠قيمت  اجاره کرد تا از آن برای ساخت يک مجتمع آپارتمانی به

«Trump Tower»  طبقه ۶ طبقه، دارای يک سالن ۵٨اين ساختمان .  افتتاح شد١٩٨٢گذاری و نھايتا در سال  نام 

چنين  ھای مشھور، ھم اين عمارت لوکس باعث جذب فروشگاه.  متری در آن جريان دارد٢۴است که آبشاری 

 .سراسر کشور گستراند ھنرپيشگان و افراد معروف و محبوب شد و شھرت ترامپ را به

امپ توانست بخشی از شدن قماربازی در ايالت نيوجرسی گذشته بود، تر ، در حالی که سه سال از قانونی١٩٨٠در سال 

مراکز متعدد قمار و کازينوھايش مشھور  را که به (Atlantic City)  امالک و مستغالت مستقر در شھر آتالنتيک

تر خود، رابرت را به مديريت کسب و کارش در اين شھر و خريد زمين، گرفتن  وی برادر جوان. است، خريداری کند

 Holiday Inns» در آن زمان شرکت ھاليدی اينز. الی گماشت قمارخانه و کسب مجوزھای متأسيسامتياز 

Corporation» کازينوھای ھاراه- که شرکت مادر و باالدستی ھتل «Harrah»  بود به ترامپ پيشنھاد قرارداد

در   «Harrah» ، کازينوی١٩٨٢ را داد، در نتيجه اين قرارداد مشارکت، در سال دالر ميليون ٢۵٠مشارکتی به مبلغ 

 ، ترامپ نھايتا شرکت ھاليدی اينز١٩٨۶در سال . در شھر آتالنتيک افتتاح شد «Trump Plaza» همجموع

«Holiday Inns» را خريداری کرد و عنوان اين مجموعه را «Trump Plaza Hotel and Casinos» دادتغيير . 

فلوريدا  «Palm Beach» را در ناحيه پالم بيچ «Mar-a-Lago» الگوَ-ا-، وی ملکی موسوم به مار١٩٨۵در سال 

ھای انواع خود در جھان  ترين  به ھمين نام است که يکی از لوکسئیاين ملک ميزبان باشگاه و کازينو. خريداری کرد

شود درآمد اين باشگاه ساالنه  گفته می.  اتاق است١٢۶ ھزار مترمربع دارد و دارای ١٠اين ملک وسعتی بيش از . است

 .ت اسدالر ميليون ٣٠قريب به 

 ٨٨قيمت  را در سمت غربی منھتن به)  ھکتار٣٠حدود (  جريب٧۶وسعت  ، ترامپ قطعه زمينی به١٩٨۵در سال 

جا بسازد،  را در آن «Television City» نام شھر تلويزيون ای به  خريداری کرد تا يک مجموعهدالرميليون 

اين مرکز قرار . ک در حاشيه رودخانه بودخراش، يک فروشگاه بزرگ و يک پار  آسمان١٠ای که شامل حدود  مجموعه

ھای جھانی باشد، اما مخالفت ساکنان منطقه  ترين برج مرتبه بود مرکزی برای توليدات تلويزيونی و محل احداث بلند

 .لغو آن منجر شد  طرح توسط مقامات شھر بهتأئيداطراف و فرايند طوالنی 

 قمارخانه ناکام ماند، تأسيسدر کسب مجوز  «Hilton»  ھيلتونھای که مجموعه ھتل ترامپ در ھمين سال، پس از اين

 خريداری کرد و آن را ترامپ دالر ميليون ٣٢٠قيمت  را در شھر آتالنتيک به «Hilton Hotels» ھتل کازينوی ھيلتون

 .فروش رساند  به٢٠١١ترامپ البته اين ھتل را در سال . گذاری کرد نام  «Trump’s Castle» کاستل
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نام تاج محل، زمانی که در حال ساخت بود خريداری کند و  کازينوی جھان را به- ترين ھتل  مدتی بعد وی توانست بزرگ

 . افتتاح کند١٩٩٠آن را در سال   «Trump Taj Mahal» محل ترامپ تاج  عنوانش بهتغييربا 

 West» بيچ ِنی را در منطقه وست پالم يک پروژه آپارتما١٩٨٨ھای اقتصادی خود، در سال  ترامپ برای توسعه فعاليت

Palm Beach»  در ايالت فلوريدا ساخت. 

 خريداری کرد و حدود دالر ميليون ۴٠٧نيويورک را به قيمت  «Plaza Hotel» در ھمين سال نيز، ترامپ ھتل پالزای

 . را برای نوسازی آن، طبق نظر و ھدايت ھمسرش ايوانا خرج کرددالر ميليون ۵٠

 خريداری دالر ميليون ٣۶۵قيمت  را به «Eastern Airl Lines Shuttle» ئی وی شرکت خطوط ھوا ،١٩٨٩در سال 

 .فعاليت آن خاتمه داد  به١٩٩٢گذاری کرد، ھرچند در سال  نام «Trump Shuttle» کرد و آن را

- ی تجاریدالرآنجلس از طرح خود برای ساخت يک پروژه يک ميليارد    نيز در شھر لس١٩٩٠در ژانويه سال 

 . کردئی طبقه بود رونما١٢۵مسکونی که شامل يک عمارت  

خريداری کرد و قصد داشت که  «Barbizon-Plaza» ھمراه ھتل ھا، ترامپ يک عمارت آپارتمانی را به طی اين سال

رنامه گيری از ب اما مستاجرين اين عمارت آپارتمانی با بھره. يک برج مسکونی عظيم را به جای اين دو احداث کند

پس از اين ماجرا، . نشينی، عليه طرح ترامپ مبارزه کرده و پيروز شدند  و ثبات اجارهکنترولمصوب شھر در زمينه 

  . دادتغيير  «Trump Parc» اکتفا کرد و نام آن را به ترامپ پارک «Barbizon» نوسازی ھتل ترامپ به

 
 عمارت ترامپ پارک مشرف به پارک مرکزی نيويورک

ھا و درآمد ترامپ به  ئی افتی شديد را تجربه کرد، و در پی آن ارزش داراامريکا بازار امالک و مستغالت ،١٩٩٠سال 

 کاھش يافت و ترامپ دالر ميليون ۵٠٠ به دالر ميليارد ٧/١طی اين ماجرا، ثروت ترامپ از حدود . شدت کاھش يافت

نمادی از  در اين بازه زمانی، ترامپ به. نی گرفتھای کال برای سرپا ماندن شرکتش و جلوگيری از ورشکستگی آن وام

با اين حال ترامپ .  تبديل شد  شديدا رشد داشته است،١٩٨٠سقوط بخش تجاری، اقتصادی و اجتماعی که در دھه 

ای که ثروت او در سال  ی خود را جبران کند، به گونهدالر ميليون ٩٠٠توانست بار ديگر خود را بازيابد و کسری 

آميز توصيف کرده و ثروت واقعی  چنان اين رقم را اغراق  رسيد، ھرچند برخی منابع مستقل ھمدالر ميليارد ٢ به ١٩٩٧

  .اند  اعالم کردهدالر ميليون ۵٠٠وی را در اين سال چيزی حدود 

را   (Miss Universe Organization) »سازمان دوشيزه جھان« توانست شرکت موسوم به ١٩٩۶ترامپ در سال 

 امريکا، دوشيزه اياالت متحده (Miss Universe) شرکتی که برگزار کننده مسابقات ساالنه دوشيزه جھان. ندتصاحب ک

(Miss USA) و دوشيزه نوجوان اياالت متحده (Miss Teen USA) با اين حال، ترامپ سال گذشته پس از . است

با . سی.بی. و در پی آن قطع ھمکاری شبکه انھا تبارھا، مسلمانان و ديگر اقليت اظھارنظرھايش در ضديت با مکزيکی

 .فروش رساند اين برنامه، تمامی سھام خود در اين شرکت را به
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بعدھا به نام خود او تحت  ھای خود برآمد توانست عمارتی را که به که از عھده بدھی ، ترامپ پس از اين١٩٩٧در سال 

 ۴٠ساختمان شماره   کند، ساختمانی که به شھره شد، خريداری «Trump Building» عنوان عمارت ترامپ

 .ھم مشھور است » ۴٠Wall Streetاستريت  وال به«

، دادگاه استيناف ايالتی نيويورک حکمی را صادر کرد که براساس آن، ترامپ حق تکميل عمارتی ٢٠٠٠در سال 

ھای مدنی عليه اين تصميم ای از نھاد که مجموعه با اين.  متر را در سمت شرقی شھر نيويورک دارد٨٠ارتفاع  به

 .شان، ترامپ توانست ساخت و ساز اين عمارت را ادامه داده و تکميل کند اعتراض کردند، اما با ناکامی

را درست مقابل مقر سازمان   «Trump World Tower»  طبقه برج جھانی ترامپ٧٢، عمارت ٢٠٠١وی در سال 

 .ملل تکميل کرد

 «Park Avenue» را در خيابان پارک «Delmonico Hotel» مونيکو  دل  نيز توانست ھتل٢٠٠٢در سال 

  .خريداری کند

 Tramp Grande» یدالر ميليون ۶٠٠گذاران ساخت پروژه عظيم  ترامپ در ھمين سال با مشارکت برخی سرمايه

Ocean Resort and Residence» را در منطقه ميامی بيچ «Miami beach» فلوريدا آغاز کرد. 

 چون را ثبت کرد و طيف متنوعی از محصوالت و خدمات ھم «Trump» ن يک برند تحت عنوان ترامپچني او، ھم

Trump Financial ،Trump Sales and Leasing ،traump Entrepreneur initiative ،Trump 

Reataurants ،Go Trump ،Donald J. Trump signature collection  و مواردی ديگر را ايجاد کرد. 

را در منطقه بالمادی، در ناحيه آبردين شاير اسکاتلند خريداری کرد با اين » ِمنای«نام  ، ترامپ ملکی به٢٠٠۶سال در 

 زمين گلف را در نواحی ١٧اکنون در مجموع  ترامپ ھم. جا ايجاد کند ھدف که بھترين زمين گلف جھان را در آن

و جھان از جمله در اسکاتلند، ايرلند و دوبی در ) فلوريداآنجلس، نيويورک، نيوجرسی، واشنگتن،  لس( امريکامختلف 

 .مالکيت خود دارد

 Trump National Doral» توان به مالکيت خود درآورده است می ھا و امالکی که ترامپ به ئیاز آخرين دارا

Miami»  است کاربری داده شدهتغييريک ھتل بسيار لوکس  و عمارت قديمی پست واشنگتن اشاره کرد که به . 

، پای ترامپ ٢٠٠۴در سال . گردد سی بر می.بی.ای دونالد ترامپ به ھمکاری وی با شبکه ان ترين فعاليت رسانه مھم 

 The» نام کارآموز به. سی.بی.شبکه ان(Reality Series) نمای ھای واقع تلويزيون کشيده شد و در مجموعه برنامه به

Apprentice»  ھای مشابه ديگری   توانست موفقيت زيادی را کسب کند و نھايتا برنامهای که مجموعه. ايفای نقش کرد

صورت  ھای مشھور به بود که شخصيت  «The Celebrity Apprentice» ھا از دل آن بيرون آمد، مشھورترين آن

  .افتنديی دائم در آن حضور م

 
 سی.بی.شبکه ان «The Celebrity Apprentice» ھای ترامپ در يکی از برنامه
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که اصالتا اھل چکسلواکی بود  «Ivana Marie Zelníčková»  ترامپ با ايوانا ماری زلنيچکوا ،١٩٩٧در سال 

.  بود١٩۶٨تر عضو ذخيره تيم اسکی چکسلواکی در المپيک سال  ازدواج کرد، ايوانا در آن زمان يک مدل بود و پيش

عماری در شرکت خود کرد، جايگاھی که با استفاده  طراحی و ممسؤولترامپ پس از ازدواج، ايوانا را معاون مدير و 

ترامپ از وی سه فرزند شامل . ھتل گراند ھيات ايفا کرد از آن نقش مھمی را در بازسازی ھتل کومودور و تبديل آن به

. دارد  «Eric» و اريک «Ivanka» ، ايوانکا«Donald Junior» ھای دونالد جونيور يک دختر و دو پسر به نام

  .پايان رسيد و اين دو از ھم طالق گرفتند  به١٩٩١ی با ايوانا در سال ازدواج و

اين در حالی . ازدواج کرد «Marla Maples» نام مارال ماپلس کار به بعد با يک بازيگر تازه) ١٩٩٣( ترامپ دو سال

حال، ترامپ در سال با اين . داشتند «Tiffany» که بود که پيش از ازدواج، اين دو يک فرزند مشترک به نام تيفانی

طی اين طالق .  شدئینھا) ١٩٩٩(  طی يک فرآيند پر سر و صدا از مارال جدا شد، طالقی که پس از دو سال١٩٩٧

 .مارال پرداخت شود  بهدالر ميليون ٢توافق شد که مبلغ 

تبار  ئیونيابار ھمسر جديدش يک مدل و طراح جواھرات اسل اين. ، برای بار سوم ازدواج کرد٢٠٠۵ترامپ در سال 

دارد که  «Barron William» نام بارون ويليام بود که از وی يک پسر به «Melania Knauss» نام مالنيا ناوس به

  .اين اولين فرزند مالنيا و ترامپ بود.  متولد شد٢٠٠۶در سال 

 
 اش مالنيا ناوس ترامپ و ھمسر سوم و کنونی

  .ونالد جونيور و دو فرزند از ايوانکاپنج نوه از د.  نوه است٧چنين صاحب  ترامپ، ھم

او عالقه خاصی .  ساله بود که والدينش از ھم طالق گرفتند١٢وی .  ساله و يکی از سه معاون پدر است٣٧ِدونالد پسر، 

خانه مادربزرگش در حومه  ھا به داشته و در دوران کودکی، تابستان «Milos» مادربزرگ مادری خود به نام ميلوس به

التحصيل دانشکده امور مالی وارتون در  وی ھمانند پدرش فارغ. کرد سر می جا به فت و چندين ھفته را در آنر پراگ می

تفريح . دانشگاه پنسيلوانيا است و مدرکی دانشگاھی در رشته امور مالی و امالک را از اين دانشگاه کسب کرده است

کار در  التحصيلی به ، پس از فارغ٢٠٠١وی در سال . مورد عالقه وی شکار گوزن با استفاده از تير و کمان است

 ھمسرش را در  تر مدل بوده است، دونالد جوان، او ھمانند پدرش ھمسری را برگزيد که پيش. شرکت پدرش پرداخت

ی از وی دالر ھزار ١٠٠يک نمايش فشن و مدل مالقات کرد و پس از کمی کش و قوس، با خريد يک حلقه 

 .و دونالد جوان، پنج فرزند دارند  «Vanessa Trump» رامپوانسا ت. خواستگاری کرد

. ِآموخته دانشکده وارتون دانشگاه پنسيلوانيا است  دختر بزرگ ترامپ نيز مانند پدر و برادرش دانش  ساله،٣٣ايوانکا، 

وی  به  «Vogue»  که مجله ووگئیعنوان يک مدل نيز فعاليت داشته است تا جا  سالگی برای مدتی به١٧وی در سن 

ايونکا ھم يکی از سه معاونان پدرش است و تخصص وی . پيشنھاد ھمکاری داد، ھرچند وی اين درخواست را نپذيرفت

که فرزند يک   «Jared Kushner» وی با جارد کوشنر. ھای جديد است ھا و طراحی پروژه معامله» جوش دادن«
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اند، ايوانکا ھم يھودی شده است و طبق  نواده جارد يھودی بودهجا که خا اما از آن. ميليارد يھودی است ازدواج کرده است

 .کند ھا عمل می آداب و رسوم آن

وی يک . گزيند  ساله، فرزند سوم دونالد ترامپ، بيش از بقيه برادران و خواھرانش از دنيای رسانه دوری می٣١اريک 

وی برخالف برادر و خواھر بزرگش . وده استبار گفته بود که برادر بزرگش مربی و خواھرش ايوانکا مادر دوم او ب

طور خاص امور ساخت  اکنون يکی از سه معاون پدرش است، و به التحصيل شده است و ھم تاون فارغ از دانشگاه جورج

اش  که از دوستان زمان نوجوانی  «Lara Yunaska»  با الرا يوناسکا٢٠١٢وی در سال . و ساز را زير نظر دارد

 .استبود ازدواج کرده 

مارال، ھمسر دوم ترامپ پس از . ترش نزد پدر بزرگ نشده است  ساله، برخالف دو برادر و خواھر بزرگ٢١تيفانی 

با اين حال از ثروت . او را بزرگ کرده است» تک والد«اش مانند يک  گفته ، تيفانی را نزد خود نگه داشته و بهئیجدا

اکنون در دانشگاه  وی ھم. آنجلس تحصيل کرده است ن مدارس ناحيه لستري پدر چندان دور نبوده و در يکی از گرانقيمت

گزارش شده است که . خواند و اميدوار است در عرصه مدل، فشن و يا موسيقی مشغول به کار شود پنسيلوانيا درس می

 ووگاو کمک کرده است تا بتواند وارد يک دوره کارآموزی در مجموعه  بار به ايوانکا، خواھر بزرگترش، يک

«Vogue» شود. 

ھاوس پدرش در برج ترامپ، يک  وی در پنت. بارون ويليامز، آخرين فرزند ترامپ از آخرين ھمسرش مالنيا است

 تا ۵٠که قيمتی بين ( کننده خاويار بار گفته بود که ھر شب از مرطوب مادرش مالنيا يک. طبقه کامل را در اختيار دارد

گفته شده است که بارون در چھار سالگی، مراسم . کند ت بارون ويليام استفاده میبرای محافظت از پوس)  دارددالر ١۵٠

  . منھتن جشن گرفته استئیھای کودکستان خود در موزه ھوافضا و دريا کالسی جشن تولد خود را با حضور تمامی ھم

 
 ترامپ در کنار کوچکترين فرزندش، بارون ويليام

 را امريکائینتشار گزارشی مصور، روند زندگی پرحاشيه اين مولتی تريلياردر نيوز اخيرا با ا NBC پايگاه اينترنتی

ِفرد ترامپ( ياری پشتوانه مالی پدرش ، به١٩٨٠مورد بررسی قرار داده و از جمله نوشته است او در سال  و البته ) ِ

  .تر کند ھای اقتصادی خود را تکميل ھای کم بھره و سخاوتمندانه دولت توانست پروژه وام

توليد مسکن شرايطی برای اين طبقه از جامعه  ھای دولتی به ھای مالياتی و يارانه گيری از تخفيف فرد ترامپ نيز با بھره

 . يک زندگی سوپرلوکس بودتأمينروندی که مبنای آن . مبادرت داشت و در واقع بستر را برای دونالد مھيا کرد

گر بزرگ را فرا  يک معامله  و راز تبديل شدن به ول بود و رمزدستياری پدر مشغ ترامپ از ھمان سنين نوجوانی، به

 .گرفت

ھای برجسته داخلی و خارجی برگذار شد، مدل  ، در مراسمی که با حضور تعدادی از شخصيت٢٠٠۵ می ١٨ترامپ  

 .ھای دوقلوی مرکز تجارت جھانی را ارائه داد پيشنھادی بازسازی برج
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 سپتامبر نيز برای آن طراحی ١١ای قبلی که يادبودی از قربانيان حمالت تروريستی ھ تر از برج روزتر و مرتفع مدلی به

 .شده بود

که ھدفش  گرفت نام خود را افتتاح کرد که طرح اوليه آن کالجی آنالين را در برمی ترامپ در ھمين سال، دانشگاھی ھم

البته اين دانشگاه ھيچ گاه از اعتبار چندانی در سيستم  .آموزش اصول مديريت امالک و راھبردھای کارآفرينی بود

 . برخوردار نشدامريکاآموزشی 

اد تا ضمن امضای توافقنامه ھمکاری، دو ھای بنگاه امالک دونالد ترامپ و استيو راس را در کنار يکديگر قرار د جاذبه 

 . کنندتأسيس  ھای ھوستون گمبلرز و نيوجرسی جنرالز نام تيم فوتبال به

ھمتای اساسی را  برنده بی شھرت رسيدن ترامپ و تبديل او به ، در بهامريکادر واقع مالکيت يک تيم فوتبال در ليگ 

 .ھمراه آورد ، شھرت و اعتبار عمومی بسياری برای او بهھای ترامپ طلبی در واقع ثروت ھنگفت و جاه. موجب شد

تا پيش از تيم داری من شناخته شده بودم :  گفته استئیدر جا) ئیآمرکا( حضور در ليگ فوتبال خود ترامپ با اشاره به

يای ميلياردھا  برايم ھزينه داشت اما از مزادالر ميليون ٣اگرچه ماليات آن روزھا نزديک به … چنان که بايد  اما نه آن

 .کوپتر شخصی دارد  ھلی٣ترامپ . مند شدم  تبليغات مجانی بھرهدالر

 در کنارچراغ جادوی مخصوص اين مراسم ديده ١٩٩٠ترامپ در مراسم افتتاحيه کازينو تاج محل در سال  

 ٢٠٠٩ وی که در آن زمان مالکيت سه کازينوی ديگر را در آتالنتيک سيتی در اختيار داشت در سال .شود می

 .ھای خود در اين شھر را تا حدود بسياری تعديل کرد فعاليت

ی برای دالر ميليون ٣٠٠ای نوشته بودند، پادشاه برونئی پيشنھادی  ، در مقاله١٩٩۴ھای نيويورک در سال  روزنامه 

 .ترامپ ارائه داده است خريد ھتل منھتن به

اين روند با قرار . بورس ارائه کرد عموم به ای واگذاری به، بخشی از سھام کازينو پالزا را بر١٩٩۵ترامپ در سال  

سرانجام  وجه به ھيچ بندی ترامپ در بورس ادامه يافت، اما اين اقدام به ھای شرط گرفتن تعدادی ديگر از کازينوھا و بنگاه

 ۶تر از  ند، در کمکرد  و قمار روندی ضرر ده را طی میئیشو دليل پول سھام کازينوھای ترامپ که به. درستی ختم نشد

 .ماه نيمی از ارزش خود را از دست دادند

کارگيری برخی ابتکارات تجاری اين سھام را از سقوط آزاد و ورشکستگی نجات داد، اما مشکالت  البته ترامپ با به

 .چنان ادامه داشت  ھمئیشو پول مربوط به

رسما اعالم کرد قصد » لری کينگ اليو«دار ، با حضور در برنامه پرطرف١٩٩٩ترامپ برای نخستين بار در سال  

 . شرکت کندامريکادر انتخابات رياست جمھوری » کميته اکتشافی«دارد در آينده با تشکيل يک 

 

 نمائی از خانه طالئی ترامپ
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 طبقه مجللی واقع ٣ھاوس  در پنت» بارون ترامپ«و فرزند کوچکش » مالنيا ترامپ«ھمراه ھمسرش  دونالد ميليارد، به

جالب است بدانيد که تقريبا تمامی وسائل اين خانه از . کنند ر آخرين طبقه برج ترامپ در منھتن نيويورک زندگی مید

ديوار، کف و سقف اين خانه .  عيار ساخته شده است٢۴ھا، ھمگی از طالی  ظروف و گلدان گرفته تا لوستر و پلکان

  . کيلو طال و سنگ مرمر استفاده شده است٢۴ت ھاوس از در ساخت اين پن. مجلل نيز از سنگ مرمر ساخته شده است

» کارآموز«، با برنامه ٢٠٠۴داد اما در سال  ھا را از دست نمی گاه فرصت حضور در مقابل دوربين ترامپ اگرچه ھيچ 

 .توانست، در اين عرصه نيز نامی برای خود دست پا کند

 و جھان امريکا تاجران، بازرگانان و کارآفرينان معروف گفتگو با  فصل تھيه شد، به١۴اين شوی تلويزيونی که در 

 .پرداخت می

ھای برجسته  ھا و شخصيت گيری با چھره گيری اين مولتی ميلياردر از يک کارشناس و دالل امالک تا ارتباط روند اوج

اش   اصلیروندی که ھدف. بود» کارآموز«، در نھايت اجرای برنامه موفق تلويزيونی … و سياسی، ھنری، ورزشی

 و البته کسب شھرت و اعتبار بود ھای سود ده گذاری موفقيت در سرمايه

آتن از  اين مشعل در مسير خود برای رسيدن به. ترامپ يکی از حمل کنندگان مشعل المپيک آتن در شھر نيويورک بود

 .آتن بود در مسير رسيدن به کنندگان آن  کشور گذشت و دونالد يکی از حمل٢٧ شھر در ٣۴

چه کالھبرداری از طريق فريب دادن  دليل آن ، اريک اشنايدرمن، دادستان کل نيويورک ترامپ را به٢٠١٣در سال  

 . جريمه محکوم کرددالر ميليون ۴٠پرداخت  ھا عنوان کرد، به  از آندالر دانشجو و گرفتن ھزاران ۶٠٠

 درصد قبولی ٩٨ کرد، اين دانشگاه با نرخ مايکل کوھن، وکيل نام آشنای ترامپ ضمن رد اتھامات وارد شده اعالم

وجه در پی کالھبرداری نبوده و انگيزه اين اتھام را سياسی و تالش برای مخدوش کردن وجھه موکل خود اعالم  ھيچ به

 .کرد

، طی مراسمی در برج ترامپ در نيويورک رسما حضور خود در مبارزات انتخاباتی برای ٢٠١۵ ژوئن ١۶دونالد 

 را پشت خود امريکاکه پرچم بزرگ  تريبون در حالی وی در مقابل .خواه را اعالم کرد زب جمھوریکسب نامزدی ح

کنم و مطمئن در کنار يکديگر خواھيم توانست دوباره  رسما حضور خود در کارزار انتخابات را اعالم می: داشت، گفت

 .اش برگردانيم جايگاه واقعی را به کشورمان

ھر روز شاھد :  کردتأکيدھای مھاجرتی دولت او  باراک اوباما و سياست ا انتقاداتی تند بهرانی، ب ترامپ در اين سخن

قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان يافته و تجاوز در خاک   ھستيم که تنھا بهامريکا ورود افرادی از مکزيک به

رزھای جنوبی کشور بکشم و مانع دھم در صورت موفقيت در انتخابات ديواری بلند در م قول می. مشغولند مان سرزمين

 .شوم داخل اياالت متحده از ورود چنين افرادی به

خواه در ايالت کليولند، با پذيرش نامزدی حزب در انتخابات رياست  ترامپ در آخرين روز مجمع ملی حزب جمھوری

طور کل  ونی و بهغيرقان مھاجران: ھای مھاجرتی دولت اوباما گفت ، ضمن انتقاد مجدد از سياست٢٠١۶جمھوری 

 .شوند مھاجران، تھديد کننده امنيت ملی کشور محسوب می

ای  پروژه.  دادتغييرھای ترامپ  ای ديگر از ھتل شعبه  اين اداره را بهدالر ميليون ٢٠٠ای بالغ بر  ترامپ با صرف ھزينه

رند، معاونان امپراطوری  سال سن دا٣٠ھر سه فرزند ارشد ترامپ که ھمگی حدود  . شدئی نھا٢٠١۶که در سپتامبر 

 .دفتر امالک وی محسوب شده و البته از مشاورين ارشد پدر در مبارزات انتخاباتی رياست جمھوری ھستند

خواه در انتخابات رياست جمھوری نوامبر را  ترامپ با تثبيت پيروزی در اينديانا، نامزدی خود برای حزب جمھوری

 .پايان رسيد انگيز ترامپ به در نھايت با پيروزی شگفترقابتی تنگاتنگ با تد کوز که  .قطعی کرد
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موھای  (مری مارگارت بنيستر) رانی انتخاباتی در گرين ويل کارولينا جنوبی، يکی از حاميان ترامپ در حين سخن

موھای . من کاله گيس ندارم:  ھوادار خود گفت١٨٠٠ترامپ در بين  .ن شود، واقعی ھستندترامپ را کشيد تا مطمئ

 .اند خورم که واقعی قسم می. خودم ھستند

 ترامپ با ئیمصاحبه راديو گزارشی که در آن با استناد به. اين دفاعيه در پی گزارش روزنامه نيويورک تايمز انجام شد

احتمال  گذاشته شده است، به» مردی با کاله گيس«که نام مصاحبه  اين با توجه به: دش  میتأکيد ئیيک خبرنگار اسپانيا

 .فراوان موی ترامپ واقعی نيست

  

 ديدار اوباما و ترامپ در کاخ سفيد 

کنگره، ابتدا  شنبه پيش از رفتن به دونالد ترامپ روز پنج. واشنگتن رفت ترامپ با ھواپيمای شخصی از نيويورک به

 .وگو کرد  در خصوص انتقال قدرت بحث و گفتامريکاجمھوری  سئي رفت و با بارک اوباما رکاخ سفيد به

اولويت اصلی من در دو ماه آينده انتقال آرام قدرت و موفقيت «: باراک اوباما در خصوص اين ديدار گفته بود

ر کردن و ھمکاری با يکديگر چه که برای ھمه ما بسيار مھم است کا جدا از اختالفات، آن. جمھوری منتخب است سئير

  .»است

ريزی شده طول کشيد و ما درباره بسياری از  وگوھا بيش از زمان برنامه گفت«: دونالد ترامپ نيز تصريح کرده بود

  .»موضوعات مختلف صحبت کرديم

جريانی بود که ترامپ از رھبران . مناسبات ترامپ و اوباما حسنه نبوده و يکی از داليل، سخنان ترامپ عليه اوباماست

گفت که اوباما  او بر ھمين اساس می. کرد  متھم میامريکااش و عدم تولد در خاک  تقلب در مدارک ھويتی اوباما را به

 . نيستامريکاجمھوری و فرماندھی کل قوا در  شايسته تصاحب پست رياست

 بود بسيار ناراحت خواھد شد اگر ترامپ کرد و گفته اوباما نيز در طول کارزار انتخاباتی ترامپ، مواضع او را نقد می

 .انتخاب شود

ترامپ وعده کرده که بسياری از تصميمات و تدابير اوباما را فسخ . مواضع سياسی اين دو نيز مغاير يکديگر بوده است

  .کند؛ از جمله اصالحات نظام درمانی و توافق اتمی با ايران را می

  

مستاجر کنونی آن، يعنی اوباما . سی، واقع شده است.ا، شھر واشنگتن دیيوانليابان پنسي ، خ١۶٠٠کاخ سفيد در شماره 

  .مستاجر جديد، يعنی ترامپ تحويل دھد جا را تخليه کند و به زودی آن بايد به
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د را بيش از يمت كاخ سفيسی، ق.ن امالك شھر واشنگتن دیيتر مت لوكسيروی ق كارشناسان خبره براساس مطالعاتی به

  .اند  تخمين زدهلرداون يلي م١١٠

ن ساختمان دو طبقه يدر واقع، ا.  مترمربع است۵١٠٠مساحت   بهئیر بنايالعاده لوكس با ز ك اقامتگاه فوقيکاخ سفيد، 

 ھكتار ٣/٧وسعت   و حمام در پاركی بهئی دستشو٣۶ اتاق خواب، ١۵ اتاق و سالن از جمله ١٣٢شش سطحی شامل 

ست يك پين بسكتبال و يك زميك استخر، ينما، يك سالن سينگ، يالن بولك سيس، ين تنيك زميقراردارد و دارای 

  . روی است ادهيپ

  . االت متحده استيجمھور ا سئيالدی، اقامتگاه رسمی ري م١٨٠٠د از سال يكاخ سف

 صورت پاره وقت برايش  نفر ھم به٢۵٠ خدمه ثابت دارد و ٩۶گويد اين کاخ  خانم اندرسن، نويسنده کتاب اقامتگاه می

  .کنند کار می

 ھزار ٧۵٠ھر سال .  استدالر ميليون ١٣ بود، اين بودجه االن حدود دالر ھزار ١۵٢،  بودجه کاخ سفيد ١٩۴١در سال 

  .شود  ھم ھزينه تعميرات ساالنه آن میدالر

 تقريبا .شوند ھای شغلی کاخ سفيد آگھی نمی گويد فرصت  کاخ سفيد بوده میئی، مدير اجرا٢٠١٣تونی ساووی که تا سال 

  .شوند شان پيشنھاد می شوند از طرفت دوستان يا اعضای خانواده ھمه کسانی که مصاحبه می

  

   

  واکنش کارکنان کاخ سفيد ھنگام ديدار اوباما و ترامپ

کيت اندرسن براور، برای نوشتن اين کتاب عالوه بر بيش از صد نفر خدمه سابق کاخ سفيد، با سه بانوی اول پيشين اين 

) ھمسر جيمی کارتر( ، روزالين کارتر)ھمسر جورج بوش پدر( ، باربارا بوش)ھمسر جورج بوش پسر( لورا بوشکاخ، 

  . گفتگو کرده استامريکاو چند نفر از فرزندان روسای جمھوری سابق 

 در کاخ سفيد، ھمان روزی شروع می شود که مراسم سوگند رياست جمھوری امريکاس جمھوری منتخب ئياقامت ر

  .جمھوری پيشين ھم درست ھمين روز بايد کاخ را ترک کنند سئي خانواده ر.شود ر میبرگزا

کاخ سفيد  اش به س جمھوری منتخب با خانوادهئيساعت ده صبح روزی که قرار است مراسم سوگند برگزار شود، ر

  .روند راسم تحليف میمحل م شود و بعد ھر دو به اش استقبال می  جمھوری پيشين و خانواده سئيآيد و از جانب ر می

جمھوری پيشين را خارج کنند و  سئيخانه بيايند، خدمه کاخ فرصت دارند اسباب ر در اين فاصله تا وقتی خانواده جديد به

س جمھوری پيشين ئيھا، اين کار بايد طوری انجام شود که خانواده ر گفته يکی از خدمه  به.اثاثيه خانواده جديد را بچينند

  .کنند شان می شان بيرون ند از خانهاحساس نکنند دار

خواھان بوده در مورد  س کميته ملی جمھوریئيباربارا بوش که ھمسرش، جورج بوش اول زمان استعفای نيکسون، ر

گويد ما برای خداحافظی از نيکسون که بعد از   و تحول در جايگزينی روسای جمھوری جديد و پيشين میتغييرسرعت 
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ھای روی ديوار   ھليکوپتر از کاخ سفيد برود، بيرون رفتيم وقتی به داخل کاخ برگشتيم عکسرفت تا سوار استعفايش می

  .جمھوری جديد جرالد فورد روی ديوارھا بود سئيعوض شده بودند و تصاوير خانواده ر

ھايشان بوده   تجربه کاخ سفيد يکی از پردردسرترين ھا به کلينتنگوند ورود  نويسنده کتاب می خدمه پيشين کاخ سفيد به

 بدھد تغييرشان را  سليقه خودشان مبلمان اقامتگاه ھا پس از انتخابات يک طراح داخلی را استخدام کردند تا به کلينتن .است

  . برای اين کار ھزينه کرددالر ھزار ۴٠٠شان ھم حدود  و يکی از حاميان

فيد آوردند و اين برای کسانی که دويست سال سابقه کاخ س شان، افراد خودشان را به ھا برای چيدن اسباب و اثاثيه کلينتن

  .اين کار را داشتند خوشايند نبود

گذراندند و بسياری از  شان را در کاخ سفيد می تر وقت گويد سه پسر کارتر بيش رون پاين يکی از خدمه کاخ سفيد می

جوانا   در آن زمان مصرف ماری.را ديده است) جوانا ای مخصوص کشيدن ماری پيپ شيشه( شان، بانگ اوقات در اتاق

  .شدند کشيدند، قطعا دستگير می ھا بيرون کاخ ماری جوانا می در واشنگتن، ممنوع بوده و اگر آن

ھا را برايم روشن و خاموش کرديد  رونالد ريگان، موقع خداحافظی به خدمه گفته که بعد از ھشت سال که شما چراغ

  .ا بکنمحاال من يادم رفته چطور بايد اين کار ر

جمھور،  سئيھای دستيار شخصی اوباما، ھيات مشاوران ر  در سمتامريکائیـ  ھم اينک چھار زن دوتابعيتی ايرانی

دستيار (از خانم فريال گواشيری .کنند  کار میامريکاسفيد برای دولت   کاخئیآرا  و مدير گلامريکاکارمند بانوی اول 

گل (و ھديه روشن غفاری) دستيار ميشل اوباما(آ قائد ، پانته) اوباماھيات مشاوران(، سحر نوروززاده)شخصی اوباما

  .ياد شده است) آراء

دفتر ترزا می اعالم کرده . ، نخست وزير بريتانيا داشت ترامپ در جوار مالقات با اوباما، تماسی تلفنی نيز با ترزا می

 دعوت کرده امريکا  و ترزا می را برای سفر بهکه ترامپ در اين مکالمه از روابط حسنه واشنگتن با لندن تقدير کرده

 .است

 مبتنی است بر تأکيداين . تر گفته که خواستار تقويت مناسبات تجاری لندن و واشنگتن است نخست وزير بريتانيا پيش

رزا اوباما در مالقاتی که در بھار با ت.  پس از برگزيت و ترک اتحاديه اروپاامريکاتوافق تجارت آزاد بريتانيا با 

 اين موضع ترامپ .داشت، گفته بود که بريتانيا برای اين توافق بايد در نوبت بماند؛ چيزی که خشم لندن را برانگيخت می

  . تاچريسم است-دآور دوران ريگانيسم  و ترزا، يا

  

 وزير بريتانيا  نخست ريگان در کنار مارگارت تاچر
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طور گسترده در محافل نظری دول قدرتمند  ترين مسائل، به  مھمعنوان يکی از  توسعه به مسألهبعد از جنگ جھانی، 

مسائل معنوی  توسعه از سوی اقتصاددانانی ارائه شده است که توجھی به ھای مربوط به تر تعريف بيش. مطرح بوده است

. اند نستهدا سازی می و زندگی مزدبگيران نداشته و پيشرفت جوامع را در گرو پيشرفت اقتصادی بازار آزاد و خصوصی

تر افراد در سراسر جھان يادآور راھبردھای توسعه اقتصادی  در نزد بيش» اجماع واشنگتن«در اين ميان، اصطالح 

ابعاد اجتماعی و فرھنگی متمرکز است؛  سازی، آزادسازی و ثبات کالن اقتصادی بدون توجه به است که بر خصوصی

حداقل رساندن  رھای آزاد تکيه کرده و سعی بر کاھش يا حتی به که براساس اعتماد قوی بر بازائیھا مجموعه سياست

  . نقش دولت داشت

المللی  سيستم اقتصاد بين بخشی به منظور ترسيم و سامان ای جديد به عنوان پروژه پس از جنگ جھانی دوم، نئوليبراليسم به

عنوان دکترين اقتصادی مورد توجه  بهاصول اقتصاد کالسيک، عموما  در حقيقت نئوليبراليسم با بازگشت به. ظھور کرد

 بر منافع و ايدئولوژی بازار، در صدد جدا کردن مسير حرکت تأکيد خوبی با قدرت حکومت نداشته و با  است که رابطه

تاچريسم در انگلستان و . اقتصاد و بازار از مسير سياست و قدرت و تحديد قلمرو و فعاليت حکومت و سياست است

  .سرعت بخشيدند. کاری را با نئوليبراليسم را پيوند دادند  نئومحافظه ، گذار بهاامريکريگانيسم در 

 ظھور الگوی جديدی از دولت در اکثر کشورھای پيشرفته ، منجر به١٩٨٠  در واقع اين پيوند از آغاز دھه 

(OECD) نی بر بازارمديريت دولتی مبت«، »مديريت دولتی نوين«شد که برخی اقتصاددانان و دانشمندان آن را« ،

. ناميدند» دولت بازارگرا«يا » دولت کارآفرين«، »بازآفرينی دولت«و اسبدن و گيلبر آن را » پارادايم فرابوروکراتيک«

ھا مختلف و متفاوت، يک مفھوم اصل است و آن ھم عبارت است از تالش برای تحقق  با وجود تمامی اين واژه

ھای  مکانيسم ھای بازار به  سطوح دولت و تمرکز بر ترجيح مکانيسم ر کليه و اثربخشی دئی، کارائیجو ھای صرفه ارزش

کاری، افزايش  ، آزادسازی، استفاده از پيمانئیزدا سازی، مقررات ھا، خصوصی بوروکراتيک دولتی، حذف يارانه

ی اين رويکرد ھستند که ھا ھا از ويژگی اين...  دولت و کنندگان خدمات، کاھش اندازه و مقياس و دامنه رقابت ميان ارائه

  .داری در دولت ناميد توان آن را ابزار مستقيم سرمايه طور کلی می به

سازی  سازی و البته نوع خاصی از جھانی المللی پول و بانک جھانی، ابزارھای مھم و اصلی برای جھانی صندوق بين

  ! »تجارت آزاد«: ھستند

ساير   بهامريکاويژه از   دولت بازارگرا به دار، ايده ن و تجار و سرمايهاين دليل، اکنون با روی کار آدمدن ترامپ شوم به

المللی چون بانک جھانی،   بر نھادھای پولی و مالی بينامريکا  کشورھای جھان اشاعه خواھد يافت، بايد گفت سيطره

الملل و  وسيله اقتصاد آزاد بين و نيز نقش آن در تعديل اقتصادی در جھان اشاعه يافته و بدين... المللی پول و صندوق بين

خود خواھد  تری به سازی سرعت بيش الملل، جھانی منظور تثبيت سيستم اقتصاد سياسی بين گرا به برقراری نظم چندجانبه

  . گرفت

ترين  ھا و اھداف اقتصادی، سياسی و نظامی تاچريسم و ريگانيسم بزرگ ھا تن از مردم جھان در اثر ساست ميليون

چيان با دولت او  ھای کارگری و محرومان و سياسيونی که در طول اعتصابات معدن خانواده. خوردندھا را  ضربه

  . مبارزه برخاستند، نھايت شديدا سرکوب شدند به

داران را با تعرضی  قدرت رسيدنشان، سياست حمايت از سرمايه مارگارت تاچر و ورنالد ريگان از ھمان آغاز به

  . پيش برد زدبگير بهزندگی مردم م سابقه به بی

چنان محيط رعب و وحشتی را در ميان طبقه کارگر و  ، آنامريکائیھای  ھمراه ريگانيست ھای انگليسی به تاچريست

ھای خود  ھای فاحش بزند و از خواسته نشينی عقب ھا مجبور شدند دست به وجود آورند که آن شھروندان عادی جامعه به
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معدنچيان انگليس در مقابل قوانين ضدکارگری تاچر مقاومت کردند و مدت طوالنی در اما با اين وجود . کوتاه بيايند

داری، دستور محاصره و سرکوب و کوبيدن  اما بانوی آھنين سرمايه. مقابل او، برای حق زندگی خود مبارزه کردند

 زندگی بھتر، آموزش  چونئیھا سنگرھای معدنچيان را صادر کرد و سياست بازار آزاد را در مورد سرکوب خواسته

کرد که برای پيشرفت جامعه و حتی خود  مارگارت تاچر ادعا می. زانو درآورد ھا را به کار گرفت تا آن به... بھتر و

  . جريان بيافتد چنان سفت کرد که سرمايه به ھمين کارگران، بايد کمربندھا را آن

او از ھمکاران ھميشگی . ن صدمات عظيمی وارد ساختسرتاسر جھا مارگارت تاچر نه تنھا در خود بريتانيا، بلکه به

جنايات بريتانيا در .  در جنگ فالک لند برای تقويت کمپين انتخاباتی خود ھزينه کرددالرھا  ناتو بود و از جمله ميليون

ز ھمکاری او با حکومت آپارتايد آفريقای جنوبی و پينوشه ا. ھای قدرت تاچر فراموش شدنی نيست ايرلند، در سال

تاچر و » اطاق فکر«کارانه ای که تاکنون نيز ادامه دارند ھمگی در  ھای جنايت ھمه اين سياست. شاھکارھای تاچر است

  . اند ريگان توليد شده

دھندگان راه   و ترامپ، ادامه ھا ترزا می اند و در قيد حيات نيستند اما وارثان آن مارگارت تاچر و ريگان ھر دو مرده

تری خواھند کرد  درازی بيش زيست و زندگی کارگران و محرومان جھان دست ھا، به  بسا شديدتر از آنھا ھستند و چه آن

  ! خاک و خون خواھند کشيد و جھان را به

ھای  داران، حذف باقی مانده بودجه نفع سرمايه  مقررات بازار کار باز ھم بهتغييرسازی، تشديد استثمار،  تشديد خصوصی

  .چنان ادامه خواھند داد  سرکوب را ھمرفاه اجتماعی و جنگ و

 رونالد ريگان، حمايت مارگارت تاچر   و مشاور چندين سالهامريکانھايت ادوين ميس، وزير دادگستری پيشين 

روند فروپاشی ديوار سرعت  باور ادوين ميس، گورباچف به  به.داند  نمیتأثيروزير بريتانيا از ريگان را بدون  نخست

تحوالت بدون وجود رونالد   اين  ھمه«: گويد ميس می. نيز پايان اتحاد جماھير شوروی را رقم زدبخشيد و در نھايت 

 که شوروی از ھم پاشيد، بلکه اگر ريگان نبود اين اتفاقات ١٩٩١ و ١٩٨٩ھای  کم نه در سال ريگان ناممکن بود، دست

  .داند ان میھای ريگ  سياست ميس تمام اين تحوالت را نتيجه. »دادند ديرتر رخ می

 را که در بحرانی عميق فرو رفته بود دوباره زنده کرد، و قدرت را امريکاريگان اقتصاد «گويد  ادوين ميس، می

 ريگان بار ديگر تبديل به قدرت برتر   در دورهامريکا. بود، باز گرداند  ميالدی تقليل رفته٧٠  ارتش ما که اواخر دھه به

 .»جھان شد

شايد دوستی ترامپ . ای را با ميخائيل گورباچف برقرار کرد  دوستانه جمھوری رابطه انی رياستھای پاي ريگان در سال

شايد تحوالت اين دوره و تکرار تاريخ شوروی سابق، اين بار در اياالت ! و پوتين نيز از ھمين تجربه نشات گرفته باشد

  !سراسر جھاندر »  دولت- ملت «فروپاشی و پايان فلسفه !  تکرار شودامريکامتحده 
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