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 آيا ترامپ موفق خواھد شد؟
Trump peut-il réussir ?  

ت برای منعکس کردن دونالد ترامپ روی بحث و جدل ھای مصنوعی پافشاری می در حالی که رسانه ھای آتالنتيس

ن طی اردوی انتخاباتی راه اندازی و تحميل کرد و فراخوان ھا برای به قتل رساندن رئيس جمھور که ھيلری کلينتکنند 

پوريتن که طی دو قرن بر برگزيده افزايش می يابد، دونالد ترامپ  برای تغيير پارادايم و برای سرنگونی ايدئولوژی 

 ولی آيا موفق خواھد شد؟. کشور او حاکم بوده است خود را آماده می کند

  ٢٠١۶مبر  نو١۵/)سوريه(دمشق /شبکۀ ولتر

 

  نرال مايکل تی فلينجدونالد ترامپ و 

تان عادی و مردمی رسانه ھای بين المللی بر آن بودند تا ما را متقاعد کنند که انتخاب کنندگان دونالد ترامپ سفيد پوس

ه ن تداوم می بخشد که بتبليغات در واقع به گفتمان ھيلری کلينتاين . بودند که با چنين گزينشی عليه نخبگان قيام کردند

ن ھيلری کلينتطور مشخص اين رأی دھندگان آن را نفی کرده اند و نمی خواھند ببينند که شکاف کنونی با مضامينی که 

  . کرد ھيچ ارتباطی نداردطی اردوی انتخاباتی مطرح
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چندين رھبر . کرديمبا وجود اين، ھمه شکاف جديدی را نه بين دو حزب بزرگ، بلکه در بطن خودشان مشاھده 

آمادگی ) از حزب دموکرات(برنی ساندرس . ن و چند رھبر دموکرات از ترامپ پشتيبانی کردندجمھوريخواه از کلينت

زنان، اسپانيائی، سياه، ( بر اساس تعلقات گروھی ء ھمين گونه، تحليل آرابه. خدماتی خودش را برای او اعالم کرد

ًگرچه دائما می گفتند که رأی دادن به ترامپ يعنی رأی به نفرت . ھيچ مفھومی ندارد) مسلمان، ھمجنسگرا، و امثال اينھا

  .از اقليتھا، ولی دست کم يک سوم اقليتھا به او رأی دادند

 موضوع را به خروج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا توضيح دھند، در حالی به ھمين دن سعی کردنتعدادی از روزنامه نگارا

اگر تحليل را بر اساس .  و نمی دانستند چگونه بايد وضعيت جديد را توضيح دھنددشکل با اين واقعه غافلگير شده بودن

ارندرا مودی در ھند و رودريگو دوترته در انتخابات خارجی در نظر بگيريم، دست کم بايد انتخابات غافلگير گنندۀ ن

  .حساب بياوريمه ب را )مريکاامستعمرۀ قديمی اياالت متحدۀ (فيليپين 

 عکس، هب. با وجود ھمۀ تبليغات، بريتانيائی ھا عليه اروپا، ھنديھا عليه مسلمانان و فيليپينيھا عليه چينی ھا رأی ندادند

وليت ؤمسبا وجود گرچه . ا نجات دھند و در صلح زندگی کنندھر يک از ملتھا سعی کردند فرھنگ خودشان ر

با پاکستان دست داد، زيرا می دانست که  ، نارندرا مودی دوستانه٢٠٠٢شورشھای ضد مسلمان در گجرات در سال 

 رودريگو دوترته با نزديکی به به ھمينگونه،. مشکالت بين دو کشور از سوی قدرتھای استعماری تدارک ديده شده است

  .چينی موجب شگفتی شد» دشمن«

توضيح داده ام که شکافی که در اياالت متحده بروز کرده نه به امور قومی و نه به ) ١(چند ھفته پيش در ھمين ستونھا 

اگر چنين تعريفی درست باشد، بايد شاھد مبارزۀ . امور طبقاتی تعلق دارد، بلکه باعث و بانی آن ايدئولوژی پوريتن است

  .  طرفداران اين ايدئولوژی در مقابله با دولت ترامپ باشيمِھستی شناختی

از ھم اکنون، . ً بگذارد دائما ھدف حمله قرار گرفته و تخريب خواھد شدءھر طرحی که رئيس جمھور جديد به اجرا

  . کردتظاھرات پراکنده عليه نتيجۀ انتخابات نشان می دھد که بازندگان اصول و قواعد دموکراسی را رعايت نخواھند

برشماريم، بايد از خودمان  را جای تأمل در باب اين امر که چگونه می توانيم مزيتھای دولت ترامپ ه به طريق اولی ب

و به جھان تک قطبی و بپرسيم چگونه می توانيم به او کمک کنيم تا کشورش را از امپرياليسم خودش نجات دھيم، 

پايان دھيم، چگونه می توانيم ھمکاری را جايگزين برخورد ) ائیمريکاجھانشمولی ارزشھای (» دکترين وولفوويتز«

  .کنيم

مريکا روی احتمال گزينش شخصيتھای دولت بوش در بطن دولت ترامپ حرف ادر حالی که رسانه ھای اياالت متحدۀ 

 که ترامپ می می زنند، ما بايد نقش سياسی گروه ھای بازرگانی از سازمان ترامپ را پيشبينی کنيم، يعنی تنھا افرادی

  .تواند به آنان اعتماد داشته باشد

نرال مايکل تی  فلين تأکيد کنيم، زيرا او گرچه دموکرات است، مشاور اصلی در سياست خارجی و دفاع جما بايد روی 

 دست داعش، او پيوسته عليهه  تا تسخير عراق ب١ وي اطالعات نظامی، کنفرانس ژنهفرماند. او طی اردوی انتخاباتی بود

 ديويد پترائوس و جان آلن، و به ھمينگونه جفری فلتمن در رابطه با ،نرال ھاجن، وباما، وزير امور خارجه ھيلری کلينتا

 .مريکا  اقدام کرد، او بھترين متحد برای صلح در شامات خواھد بودااستفاده از تروريسم برای حفظ امپرياليسم 

)Syrie(Watan -Al  -  الوطن : منبع)سوريه( 

[ 1 «] ? ils se réformer ou se déchirer-Unis vont-Les États Watan-Al, par Thierry Meyssan, » 

(Syrie), Réseau Voltaire, 25 octobre 2016.  


