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 ترين پيام نتايج انتخابات امريکامھم

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

  )بخش سوم(

  

  ن و گفتمان سياسی ترامپ بر جامعه امريکاتأثير لح

، بلکه مجوز  امريکائی گرايشات راست و نژادپرست ستيز ترامپ، نه تنھا به ستيز و زن ادبيات و لحن سياسی و خارجی

ھمه اظھارنظرھای ترامپ در تبليغات و . اظھار نظرھای آزادانه نژادپرستانه در سطح جھانی صادر کرده است

طور ھفتگی در تلويزيون پخش  يغاتی، در مورد جنسيت و نژاد و مھاجرين و پناھندگان، قبال ھم بهھای تبل رانی سخن

تر در مقام کانديدای رياست  طور آشکارتر و علنی او تنھا در اين مورد تنھا فردی است که اين چنين چيزھا را اين. شد می

  .ای است جمھوری عنوان کرده، مسأله برجسته

يک امر روتين در فرھنگ سياسی باالترين مقام  ظھور ترامپ، ادبيات زمخت و تھديدآميز و تھاجمی بهاين ترتيب، با  به

فرد نيست اما اکنون اين  عنوان يک عامل چندان منحصر به از اين منظر تأثير ترامپ به. شود آمرسکا ھم تبديل می

ھای اقتصادی،  ناپذير بحران تيجه اجتناباين وضعيت ن. گرايشات ضدانساين را در کاخ سفيد نمايندگی خواھد کرد

سازی  سياسی، اجتماعی، ديپلماتيک و امنيتی در اثر تغييرات سريع تکنولوژيکی از رياست جمھوری ترامپ و دوقطبی

 .جامعه در اين دوره است

د اما اين ماجرا، خود جلب کرد که او را راھی کاخ سفيد کردن چنان به ھا امريکائی را آن پوپوليسم ترامپ، توجه ميليون

» اصالحات«بارھا در طول تاريخ امريکا تکرار شده است و چنداين ھم تازگی ندارد بنابراين، عمدتا در دوران جنگ يا 

 .آيد تری دارند پديد می سياسی که مردم احساس ناامنی بيش

ھاست،  دموکراسی بيان سالھا، سياست ھويت و تعريف آزادی و  ھای دانشگاھی، درگيری و گفتمان جھان بينی در محيط

ھا، خيلی قبل از شيوع ادبيات خشن ترامپ درباره زنان و  در محيط آنالين بسياری از امريکائی. تر شده است خشن

 .اند اتھاماتی که در مورد عدم کفايت او در جريان است، بحث کرده

گفته او، ترامپ چيزھائی که  به. ه، يکی از حاميان ترامپ گفته که او از ناکجاآباد پيدايش نشد»کريس بوسکرک«

ادبيات ترامپ يک دھه است که آغاز شده و آينه وضعيت جامعه است که در . اند را تقويت کرده اکنون جريان داشته ھم
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 صبح چيزی نيست که من ٣ھای  اما طوفان توئيت. اند ھای جديدی در مدرسه و کارشان مواجه شده آن مردم با محدوديت

 .کند را نگران 

سازد کاری را بکنند که  دھد که مردم امريکا را در اين تغييرات قادر می او معتقد است ترامپ نويد تغييراتی را می

کنند که يک فرد عادی توانسته باال بيايد و  اين توجه می کنند بلکه به ابتذال او توجه نمی حاميان ترامپ، به. خواھند می

 .متفاوت عمل کند

ھای ويژه برای باال آمدن استفاده نکرده با اين که او يک ميلياردر است اما از طرف  وشگويد ترامپ از ر او می

 .زند قدرتمندان حمايت نشده، بلکه مثل مردم عادی امريکا حرف می

گويد دو سال پيش حاضر  نوينس می.  ھا تأثيرات ترامپ مشھود است سازی ھای تلويزيونی و تئاتر و تصميم در سريال

تلويزيونی ميلياردرھا را نمايش دھد اما با وجود ترامپ اين برنامه را که عليه ميلياردرھاست پخش کرده نبود برنامه 

 .گويد اين فصل درباره دوران ترامپ است نويسنده فصل بعدی سريال ھوملند می. است

ن بر اساس ديک جھا«و » اتاق جنگ«ھائی نظير  ساز مستند سازی که بر فرھنگ سياسی در فيلم آر جی کاتلر فيلم

گويد  او می.  است٢٠١٧تمرکز داشته در حال ساخت سريالی در يک شھر کوچک در امريکا قبل از انتخابات » چنی

 .درباره دموکراسی، درباره چيزھای بسيار اساسی. اين فيلم در زمانی است که ھر بدی ممکن است اتفاق بيفتد

ترامپ از . شناس امری غيرقابل اجتناب بوده است ريزما و رسانهگويد شخصيتی مانند ترامپ يعنی دارای کا کالتر می

حتی اگر . دھد راھش ادامه می ترامپيزم به. ھای اجتماعی و قدرت فراگير تلويزيون برآمده است ميان طوفان بلوغ رسانه

 بھتر است چرا که او شکست بخورد حتی برای او اين. معنای رای چند ده ميليون نفر است  درصد رای بياورد به٣٧او 

 .محک آزمايش گذاشته نخواھد شد ھای او ھرگز به که سياست

زنند آزادانه  اقدامات نژادپرستانه دست می ھائی که به ھا اجازه داده تا در دفاع از پوليس آن حاميان ترامپ معتقدند او به

 .ترسيدند حرف بزنند ه از آن میطرفداران اين اجازه را داده که تا در مورد چيزھائی ک ترامپ به. گو کنند و گفت

کند گفته که در سال گذشته، ترامپ با اظھارات  دھندگان تحقيق می خواه که بر روی گروه رای مشاور جمھوری

آميزشان شرم  قبل از آن مردم از اظھار نظرھای توھين. ھا بدل شده است يک آدم عادی برای امريکائی آميزش به تحريک

ھای  من بارھا صحبت. ھيچ سانسوری وجود ندارد. اند برند و جذب آن شده ا از آن لذت میھ کردند اما امروز آن می

 .ام ھا را آزاد کرده و من از شنيدن اين صدا شوکه شده ترامپ صدای درونی آن. ام ترامپ را گوش داده

ادبيات خشن باعث . نداردکه اين شعارھای خشن قرار است گذرا باشد وجود  ای از اين گويد ھيچ نشانه چنين می او، ھم

 .شويم ما ناگھان متمدن نمی. گرديم عقب برنمی ما به. شود ايجاد ادبيات خشن تر در آينده می

شان از ادبيات الھام  گويند فرزندان کنند و می او مراجعه می گر ھم حزبی ترامپ، گفته است والدين زيادی به اين تحليل

 .فھميد يک مشکلی وجود دارد اين زمانی است که شما می. کنند یگرفته شده از ترامپ در مدرسه استفاده م

آموزان مھاجر  تھديد دانش کنند بلکه به ھا فرم چھره ترامپ را تقليد می اند که بچه معلمان در سراسر کشور گزارش داده

 .پردازند در مدرسه نيز می

ھا را  ھا آن اند چرا اين بچه اند و گفته ھا مراجعه کرده آن ھای مھاجران قانونی و شھروندان امريکا به گويند بچه معلمان می

ھا در  آن. ھا قبل از ترامپ با ھم دوست بودند اين در حالی است که اين بچه. ھا متنفرند کنند و از آن اذيت می

 .ھايشان مشھود است دھند و ترس در چھره معلمان نشان می ھای ترامپ را به ھايشان توئيت گوشی

اند و از استرس  خوابی شده گويند مردم دچار کم شود، بلکه روانپزشکان و مشاوران نيز می ھا نمی بچه  بهاين ترس محدود

 .برند رنج می
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در فرھنگی . ای بازتابی از فروپاشی اعتماد جامعه است که پيش از ظھور ترامپ رخ داده است چنين اعصاب فرسوده

ای که رابطه بدون تماس  افتند، در جامعه جان ھم می برای ورزش بهھای واقعی در برنامه تلويزيونی  که در آن شخصبت

ھائی که ما در فضای آنالين با نام  فيزيکی و دورادور باعث از بين رفتن اعتمادھا شده است، ظھور کسی که حرف

 .زند امر عجيبی نيست زديم را بلند می مستعار می

افتد  ھا اتفاق می  اجتماعی و اتفاقاتی که ناگھان در سطح خيابانھای عامه فاصله زيادی بين تغييرات تر فرھنگ در بيش

 .وجود دارد

ھا بر اين  گويند از زمانی که ترامپ الھام بخش کارھايشان شده آن سرايان می ھا و ترانه ھا، رمان نويس نمايشنامه نويس

گويند ما ھمين االن ھم  ھا می آن. اند خورند تمرکز کرده تر در دنيای خودشان غوطه می روز بيش به مسأله که مردم روز

ای فاقد صفات انسانی  کنيم در نتيجه ما برای آينده ھای اجتماعی افتضاح عمل می مان با ھمديگر در شبکه در ارتباط

 .ايم بسيار آماده

ناکی که تغييرات خطر. گردد ای او در اين سال برمی سلطه رسانه برای بسياری از افراد پايدارترين تأثير ترامپ به

 .اند او اختصاص داده شان را به ھا پخش زنده وجود آورده اين است که رسانه ترامپ به

 فرھنگی، ما شاھد رئيس جمھوری ھستيم که در مورد سايز –امروز با رويکردھای خصمانه ترامپ در عرصه سياسی 

ای را در  نفر بعدی که چنين رويه. ددھ کند يا زنان را با اسامی وحشتناک خطاب قرار می آلت تناسلی خودش شوخی می

تماشای  اين شرايط، باز ھم به ھا نيز با وجود شکايت نسبت به تر است و خيلی ھا قابل قبول پيش بگيرد پس برای رسانه

 .دھند ھا ادامه می اين برنامه

اسی و تحوالت ھای قانون اساسی، موازنه قدرت سي ترديد، اقدامات رئيس جمھور امريکا در چارچوب محدوديت بی

از سوی . تواند در اين امر تأثيرگذار باشد پذيرد؛ ولی رويکردھای فردی روسای جمھور نيز می المللی انجام می بين

ديگر، انتخابات رياست جمھوری امريکا نشان داده است که مواضع سياسی نامزدھا در جريان تبليغات انتخاباتی 

 .گيرند از پيروزی پيش میضرورتا و لزوما مشابه موضعی نيست که بعد 

 

   برنی سندرز درباره پيروزی ترامپۀبياني

جمھوری  برنی سندرز، کانديدای پيشين انتخابات رياست جمھوری امريکا از حزب دمکرات، به دونالد ترامپ، رئيس

  .جديد اياالت متحده پيشنھاد داد تا به سود طبقه کارگر امريکا ھمکاری کنند

 
  برنی سندرز

جمھوری امريکا بود که با   سايت زمانه، برنی سندرز يکی از کانديداھای حزب دمکرات در انتخابات رياستگزارش به

 .مواضع چپ نظر بسياری از جوانان را جلب کرده بود
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عنوان رئيس جمھوری امريکا منتشر کرده گفته است  ای که پس از انتخاب دونالد ترامپ به سناتور سندرز در بيانيه تازه

بنيان اقتصاد، سياست و «ای که از  دست آورد، طبقه رگ خواب طبقه متوسط ناراضی و فروريخته را بهترامپ 

 .اند خسته شده» ھای موجود رسانه

ھای کارگری جدی باشد من و  برد سياست بھبود زندگی خانواده در پيش«سندرز در اين بيانيه گفته است اگر ترامپ 

 .»و ھمکاری کنيمايم با ا ديگر نيروھای پيشرو آماده

ستيز و مخالف با محيط زيست را در  سياست نژادپرستانه، ضدزن، خارجی«سندرز افزوده است اما اگر ترامپ بخواھد 

 .»شدت مخالفت خواھيم کرد پيش گيرد ما با آن به

. نتون داشتھای تندی عليه کلي گيری ھای مقدماتی با ھيالری کلينتون در حزب دمکرات، موضع برنی سندرز در رقابت 

ويژه جوانان  ھا نفر به دليل طرح شعارھای مدنی و تأکيد بر حق بيمه درمانی و اجتماعی برای ھمه، رای ميليون او به

سندرز بعد . امريکائی را پشت سر خود داشت اما در رقابت با کلينتون در کارزار انتخاباتی شکست خورد و کنار رفت

اين اظھار . دھد جمھور شدن ھيالری کلينتون انجام می اش باشد، برای رئيس ھدهاعالم کرد که ھر کاری بتواند و در ع

ترامپ در . خواه بود گيری از پيروزی دونالد ترامپ، نامزد جنجالی حزب جمھوری نظر سندرز معطوف به لزوم پيش

 .استکلينتون فروخته  که خودش را به سخنان سندرز، او را متھم کرد به اين آن زمان در واکنش به

  

  نظر کيسينجر در باره آمدن ترامپ؛ پوتين و ايران

 کالن امريکا یھا کسينجر جايگاه سياسی ستراتژيک در سياست

و جھان دارد و نظريات و مواضع او برای سيستم سمرايه داری 

جھان و در راس ھمه برای سران خود اباالت متحده امريکا، 

  . حائز اھميت است

ز چھارشنبه روزی که امريکا و رو: نشريه آتالنتيک، نوشت

طور تلفنی با  جھان با شوک عظيم پيروزی ترامپ مواجه شدند به

  .ھايش بعد از انتخابات صحبت کرديم کسينجر درباره ديدگاه

 :آيد مصاحبه آتالنتيک با ھنری کسينجر در زير می

  برای نقش امريکا در جھان دارد؟ انتخاب ترامپ چه معنی

ای بين  قطعا يک فاصله. مان رابطه برقرار کنيم سازد که بين سياست خارجی و سياست داخلی در میاين انتخاب ما را قا

کنم  من فکر می. ديدگاه عموم مردم از نقش امريکا در سياست خارجی و ديدگاه نخبگان در اين مورد وجود دارد

خودش  ين فرصت برای او ھست اما بها. جمھور جديد اين فرصت را دارد که بين اين دو گروه آشتی ايجاد کند رئيس

 .بستگی دارد که اين فرصت را بقاپد يا نه

 صالحيت يا جديت ترامپ احساس بھتری داريد؟ آيا نسبت به

او فرصت رشد  ما بايد به. جمھور کشور است او رئيس. گونه سؤاالت را کنار بگذاريم ھا و اين ما بايد اين بحث

 .ھايش را بدھيم فلسفه

 او کمک کنيد؟ ت بهآيا قرار اس

. سای جمھور از زمان ترک دفترم تا کنون بوده استؤھمه ر او ندارم اما اين رويکرد من نسبت به من ھيچ دسترسی به

 . کمکش خواھم کردًاگر از من بخواھد من حتما
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  ثبات جھانی بعد از اين انتخابات چيست؟ۀات دربار ترين دغدغه بزرگ

خواھم احتمال ايجاد سطح جديدی از  من می. شان است ن ناشی از حجم شوکه شدنھايشا العمل کشورھای خارجی عکس

اين فلسفه من در سياست خارجی است و برخی از : گويد مردم امريکا می ترامپ به. ھا را متصور شوم ديالوگ

 .ھای سابق ما قابل انطباق نيست اما با اھداف اوليه مردم امريکا منطبق است ھايش با فلسفه سياست

 نوعی فردی است که دائما از پوتين عذر بخواھد؟ کنيد ترامپ به آيا فکر می

ھای خوبی درباره او  لفاظی زده است چرا که پوتين از او تعريف کرده و حرف ترامپ تنھا دست به. کنم نه من فکر نمی

 ھای خوب پاسخ دھد اين حرف زده است و ترامپ نيز احساس کرده بايد به

 که روسيه از اين وضعيت جديد سود ببرد وجود ندارد؟ نسی برای اينبنابر اين ھيچ شا

ھائی که ھيچ  روسيه و امريکا در وضعيت. تر است چه صورت خواھد شد محتمل که پوتين صبر کند ببيند وضعيت به اين

 در اين ء شرکااين امکان وجود دارد که برخی از. يک از ما کنترولی روی آن نداريم نظير اکراين و سوريه در تضادند

ھايش چه تغييری  کند ببيند گزينه پوتين صبر می. تری داشته باشند شان احساس راحتی بيش ھا برای اقدامات درگيری

 .کرده

 آيا امکان بروز نا امنی وجود دارد؟

يفی تر سياست خارجی جھان در شش تا نه ماه آينده احساس بالتکل کنم بيش من فکر می: کنم طور کلی عرض می من به

خواھند درباره  ھا می آن. ھا شاھد انقالب داخلی ما ھستند آن. کند تا نتيجه انتخابات کامال مشخص شود دارد و صبر می

تنھا استثنا در . گيری را بار ديگر الزامی کرده است اين مسأله مدتی مطالعه کنند اما از برخی جھات اين حوادث تصميم

ھا  جا ممکن است برای تحريک واکنش امريکائی ھای غير دولتی باشد؛ آن تواند گروه اين قانون اين است که می

 .کند ھائی داشته باشند که در نھايت موقعيت مارا در کل جھان تضعيف می انگيزه

 تر شده است؟ آيا تھديد داعش امروز جدی

ش ترامپ را در مقابل اين شان بزنند تا واکن برخی حمالت تروريستی در راستای اھداف ھا ممکن است دست به اين گروه

 .شان بسنجند اقدمات

 دھد؟ حکومت ايران چه پاسخی می

کس  ھيچ. تر از گذشته است ی امروز شکنندهئ درستی اين نتيجه را خواھد گرفت که توافق ھسته حکومت ايران، احتماال به

در واقع .  اين پديده خواھند گذراندمطالعه داند و در نتيجه ھمه مدتی را به چيز زيادی درباره سياست خارجی ترامپ نمی

 .ست واژه مناسب تری» وار يک مطالعه ديوانه«

 ؟)پپروزی ترامپ( کنيد اين اتفاق افتاد چرا فکر می

ھای اين طبقه توسط قشر روشنفکر و جامعه  ارزش حمله به بخش بزرگی از پديده ترامپ واکنش طبقه متوسط امريکا به

 .ترين عامل آن است جود دارد اما اين مسأله مھمداليل ديگری ھم و. ست دانشگاھی

  

 !»جمھوری من نيست رئيس«ترامپ : تظاھرات در شھرھای مختلف امريکا عليه ترامپ با شعار

معترضان .  ساعت از اعالم پيروزی ترامپ شھرھای امريکا شاھد اعتراضات گسترده و شديد مردمی است٢۴تر از  کم

ھا آمدند و  خيابان  نيويورک سيتی، شيکاگو، سانفرانسيسکو، واشنگتن و ديترويت بهدر چندين شھر بزرگ امريکا مانند

 .رسد بخشی از معترضين طرفدار برنی سندرز باشند نظر می به. سر دادند» جمھور من نيست ترامپ، رئيس«شعار 
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 ]عقرب[ آبان١٩ – نومبر ٩ –َتظاھرات عليۀ انتخاب دونالد ترامپ در سن ديه گو در کاليفرنيا 

 ٩خواه، ھزاران نفر، روز چھارشنبه  با اعالم نتايج انتخابات رياست جمھوری امريکا و پيروزی نامزد حزب جمھوری

گان از جمله  کنند  تظاھرات.اعتراض زدند ھا ريحتند و دست به خيابان  آبان، در شھرھای مختلف اين کشور به١٩ - نومبر

اشنگتن،لس انجلس، بوستون، سن فراسيسکو، فيالدلفيا، آستين و سياتل، شيکاگو، نيويويورک، و«در شھرھای 

  .اند ھا آمده خيابان به» پورتلندتر

تجمع کرده و عليه رئيس جمھوری برگزيده شعار ترامپ » برج ترامپ«در شيکاگو، ھزاران نفر مقابل 

در ميان . بان آمدندخيا  بعد از ظھر به۴۴در اين شھر، مردم از ساعت . سر دادند» جمھوری من نيست رئيس«

ھا شعار  آن. شد باشان جنسی ديده می ھای مذھبی و دگر ھا و با ھر رنگ پوستی و نيز اقليت تظاھرکنندگان از ھمه مليت

 .سر دادند و از روی پرچم امريکا رد شدند» امروز نه«، »رئيس جمھوری من نه«

سر » دھم، تو ھم بايد ماليات بدھی من ماليات می«ار کنندگان مقابل برج ترامپ جمع شدند و شع در نيويورک، ھم تظاھر

 .دادند

سرا و خواننده مشھور امريکائی نيز در اين شھر، با در دست داشتن پالکاردی که روی آن نوشته شده  ليدی گاگا، ترانه

 .وستجمع تظاھر کنندگان پي با باال رفتن از يک کاميون مقابل برج ترامپ، به! »عاشق تنفر از ترامپ«: بود

ھيالری کلينتون رای  ای به صورت گسترده شنبه به در نيويورک که شھری کامال دموکرات است و در انتخابات روز سه

ھم زل زده بودند و حتی به صورت  در متروی شلوغ و پر جمعيت نيويورک مردم به. ھا ناباور و پراخم بود داد، چھره

 .کردند ھم نگاه نمی

نظاھرات زدند و شعار  شان خارج شدند و دست به آموز از کالس در کاليفرنيا ھم صبح روز چھارشنبه، صدھا دانش 

من از چھار «: خبرنگاران گفت آنجلس، به کننده جوان در لس يک تظاھر» الکس «.سر دادند» شود نفرت برنده نمی «

جا  جا بزرگ شدم، انگليسی زبان اول من است و اين  در اينامريکا مھاجرت کردم و ھمراه مادرم از فرانسه به سالگی به

 .»تواند مھاجران را مجبور کند که خانه خود را ترک کنند شود، کسی نمی کشورم محسوب می

توانيم اجازه بدھيم که ترامپ، ديوار کشی کند و يا  ما نمی«: سی، يکی ديگر از تظاھر کنندگان گفت .در واشينگتن دی

تر جمعيت  بيش. »خيابان خواھيم آمد دھيم وھر روز به اين راه را ادامه می.  را کشور خارج کنداين که مھاجران

ای را با محتوای ضد  بوک صفحه مخالفان ترامپ، در شبکه اجتماعی فيس. دھند تظاھرکنندگان را جوانان تشيکل می

 .طور در توئيتر فعال شدند اندازی کردند و ھمين ترامپ راه
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 ليه ترامپ در نيويورکتظاھرات ع

انتخاب وی  نارضايتی خود به» ترامپ، نژادپرست است«پيمائی و شعار دادن  ، ھزاران نفر با راه»بوستون«در  

ترامپ را «: ھا نوشته شده بود معترضان پالکاردھائی در دست داشتند که روی آن. جمھور ابراز کردند عنوان رئيس به

  .»ان را لغو کنيدمجمع برگزينندگ«و » استيضاح کنيد

. پيمائی کردند راه» آستين«سمت مرکز شھر  ھای درس به ، با تعطيلی کالس»دانشگاه تگزاس«صدھا نفر از دانشجويان 

جا قرار دارد تجمع کرده و سپس  ، که دفتر فرماندار در آن»کاپيتول تگزاس«ھای نزديک ساختمان  دانشجويان در خيابان

 .يک پل شلوغ را مسدود کردندمسير عبور و مرور خودروھا در 

ھا حاکی است  چنين گزارش ھم. اند را مسدود کرده» پورتلند«ھا در مرکز شھر  ھا نفر خيابان ، ده»اورگون«اما در ايالت 

ھا تا بعد از  تجمع. مردم در اين شھر پرچم امريکا را به آتش کشيده و موجب تاخير در حرکت قطارھای شھری شدند

  .خيابان ھا بازمی گردند کنندگان گفتند که در روزھای آينده، به ت و تظاھرنيمه شب ادامه داش

  
  ن در سانفرانسيسکوا      معترض                 معترضان ضدترامپ در اورگن   

ای را رقم زد   نومبر، آغاز شد و سومين شب از تظاھرات گسترده٩اين اعتراضات مردمی از عصر روز چھارشنبه  

  .راه افتاده است خواه در انتخابات رياست جمھوری امريکا به پيروزی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمھوریکه بعد از 

خشونت  که شب پيش از آن به آميزی  لند در ايالت اورگان روز جمعه بعد از اعتراضات مسالمت مقامات شھر پورت

  .کشيده شد، خواستار آرامش شدند

عنوان  انتخاب ترامپ به ه با برپائی تظاھرات در اين شھر، در اعتراض بهشنب  ھزار معترض شامگاه پنج۴حدود 

ھا را  خودروھا آسيب رساندند و شيشه پنجره اين در حالی است که برخی از معترضان به. جمھور شعار سر دادند رئيس

 .شکستند
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 .کنندگان توسط پوليس دستگير شدند ھا تن از تظاھرات ده

. نشانی اين شھر حال دو نفر از زخميان وخيم است گفته مسؤوالن آتش به.  گلوله زخمی شدنددر سياتل پنج نفر با شليک 

احتمال قوی اين  پوليس سياتل اعالم کرده به. در نزديکی محل تيراندازی تظاھراتی عليه ترامپ جريان داشته است

ؤوالن کارزار انتخاباتی ترامپ حاضر به گزارش خبرگزاری رويترز مس. اند ھا ارتباطی با تظاھرات نداشته تيراندازی

آموزان  بسياری از معترضان ترامپ را قشر دانشجويان و دانش. اند به اظھار نظر در مورد اعتراضات گسترده نشده

  .جا گزارشی در مورد دستگيری يا بروز خشونت در تظاھرات عليه ترامپ منتشر نشده است تا بدين. دھند تشکيل می

   
   تصويری از تظاھرات ضد ترامپ در نيويورک   لند   ھاوس پايونير در پورت رات در ميدان کورتتصويری از تظاھ

طلب مواجه شديم که با  لند روز جمعه در يک کنفرانس خبری گفت ما با تعدادی آشوب ِچارلی ھيلز، شھردار پورت

  .ھمسايگان ما و دوستان ما خسارت شديد وارد کردند استفاده از فرصت به

 .وستون نيز صدھا نفر تظاھرات کردنددر ب

ھای خود  آموز دبيرستانی کالس اعتراضات مشابھی نيز در فلوريدای جنوبی و دنور برگزار شد که در آن صدھا دانش

ما . ما اراذل و اوباش نيستيم«: گفت ترامپ می کرد که خطاب به ای حمل می آموزان نوشته يکی از دانش. را ترک کردند

 .»درست مثل تو ترامپ. ما انسانيم. تيمکار نيس جنايت

ھای  خيابان«: دادند آمد خودروھا شعار می و آنجلس نيز ھزاران معترض با مسدودکردن رفت گزارش رويترز، در لس به 

  . نفر را دستگير کرد١٨۵پوليس » .پذيريم جمھوری منتخب را نمی ما رئيس«و » ھا ما چه کسی؟ خيابان

 .برگزار کردند» تظاھرات عشق«پارک واشينگتن اسکوئر رفتند و در نيويورک، معترضان به 

 نومبر در برلين، ١٢دونالد ترامپ شنبه » ستيزانه زن«خبرگزاری فرانسه نيز گزارش داد که معترضان به ادبيات 

ی ترامپ رسوائی جنس گذاری شده است که به نام «Pussy Grabs Back» اين تظاھرات. ھا آمدند خيابان پايتخت المان به

 .اشاره دارد

  

 
 ھا عليه ترامپ تظاھرات برلينی
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اما » .اند ھا تحريک شده با رسانه«دانست که » ای معترضان حرفه«کنندگان را  تظاھرات  ترامپ در ابتدا در توئيتر خود،

 .ھا را ستود آن» عالقه شديد«بعد احساسات و 

  

 سازمان ديدبان حقوق بشر

ای از او خواسته  جمھوری منتخب امريکا، سازمان ديدبان حقوق بشر در بيانيه رئيسعنوان  در پی انتخاب ترامپ به

ھايش درباره زير پا گذاشتن تعھدات  نظر کند و حرف مواضعش در جريان مبارزات انتخاباتی تجديد است تا نسبت به

 .امريکا در زمينه حقوق بشر را تکرار نکند

است که اگر دولت و کشور او موازين حقوق بشر را ناديده بگيرد، ديگر ترامپ ھشدار داده شده  در اين بيانيه، به

 .تواند کشورھای ديگر را برای رعايت حقوق بشر تحت فشار بگذارد نمی

ھای داخلی و خارجی خود  حقوق بشر را محور سياست چنين از ترامپ خواسته است تا سازمان ديدبان حقوق بشر، ھم

  .قرار دھد

بان حقوق بشر، با انتقاد از دونالد ترامپ گفته است حاال که او پيروز انتخابات شده  ئی سازمان ديدکنث راث، مدير اجرا

ترامپ با «: کنند احترام بگذارد پراکنی کردن پرھيز کند و به ھمه کسانی که در اياالت متحده زندگی می بايد از نفرت

ھراسی گفتمان غالب بوده، اما رفتن اين  ستی و ديگریپر ستيزی، نژاد کمپينی وارد کاخ سفيد شده است که در آن زن

جمھوری منتخب بايد شيوه رفتار و عملی را  عنوان رئيس ترامپ به. تواند باعث موفقيت يک حکومت شود مسير نمی

  .« کننده توجه به حقوق بشر برای ھمه باشد برگزيند که بيانگر احترام و توصيه

… ھا، پناھجويان و پناھندگان و  اباتی خود در مورد حقوق زنان و اقليتدونالد ترامپ در جريان مبارزات انتخ

 .رو شد برانگيز کرد که با خشم و واکنش فعاالن مدنی و حقوق بشری روبه نظرھائی جنجال اظھار

مردمی که از مکزيک «:  اشاره کرده است که گفته بود٢٠١۵ھای او در ماه ژوئن سال  ديدبان حقوق بشر به صحبت

فرستد  جا می اين دار را به مکزيک افراد مسأله… آيند جا می اين جا نيستند که به ھای آن شوند، بھترين آدم  امريکا میروانه

البته . ھا متجاوزان جنسی ھستند آن. آورند مواد مخدر و جرم و جنايت می: آورند شان را برای ما می ھا مشکالت و آن

 .»ھای خوبی باشند  آدمشان ھم ھای کنم که احتماال بعضی تصور می

 .کند امريکا ممنوع می چنين گفته بود که ورود مسلمانان را به ترامپ، ھم

به عنوان ( ھا، رئيس جمھوری جديد امريکا در تبليغات خود برای انتخابات، استفاده انواعی از شکنجه عالوه بر اين

ات در مورد اقدامات تروريستی جايز دانست را برای گرفتن اطالع) نمونه شکنجه آبی و غرق کردن مصنوعی متھمان

 .ھوادارانش وعده داد بازداشتگاه گوآنتانامو را باز نگه دارد و به

ديدبان حقوق بشر اما گفته است که با آغاز دوره رياست جمھوری دونالد ترامپ در ماه ژانويه سال آينده ميالدی، او 

که او بايد درباره نقش  الت متحده خواھد بود، از جمله اينوارث مشکالت عظيم حقوق بشری در داخل و خارج از ايا

انجاميده و … ھائی که به نابودی گسترده غيرنظاميان در سوريه، عراق، افغانستان، يمن و  امريکا در درگيری

 .گيری کند جريانی روزمره تبديل شده است تصميم به

ھای  ارد که شعارھای اغلب منزجر کننده مبارزهحاال ترامپ اين فرصت را د«: چنين گفته است اين سازمان، ھم

او بايد . ھای داخلی و خارجی دولت بعدی قرار دھد اش را کنار بگذارد و رعايت حقوق بشر را محور سياست انتخاباتی

که  شود مگر اين برد حقوق بشر، مديريت خوب و حکومت قانون حفظ نمی بداند اعتبار دولت اياالت متحده در زمينه پيش
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ن کشور بتواند عملکرد خود در موضوعاتی مانند حقوق زنان و کودکان، حقوق کيفری، بازداشتگاه گوآنتانامو، اي

 .«عمليات پھپادھا در خارج از مناطق جنگی و عدالت برای قربانيان شکنجه را بھبود بخشد

*** 

 
دانيد، در  طور که می  ھمان  گفته است،خبرنگاران دونالد ترامپ پس از ديدار با پل رايان، رئيس مجلس نمايندگان، به

ما يک کار واقعی . صرفه شود کنيم که برای ھمه مقرون به کاری می) بيمه تأمين اجتماعی( خصوص مسأله نظام بھداشت

  .در خصوص نظام بھداشت انجام خواھيم داد

نی باراک اوباما و ايجاد ديوار دونالد ترامپ، در جريان مبارزات انتخاباتی خود دو موضوع؛ لغو کردن طرح بيمه درما

 .برای جلوگيری از ورود مھاجران غيرقانونی را محور اصلی تبليغات خود قرار داده بود

ای که اکثريت آن در اختيار  ھمراه کنگره به:  نومبر، تصريح کرده است١٠شنبه  رئيس جمھوری جديد امريکا روز پنج

 .»ی مردم امريکا خواھيم داشتگيری برا دستاوردھای چشم«خواھان است،  جمھوری

ما کارھای زيادی برای «: چنين پس از ديدار يک ساعته با مک کانل، رھبر اکثريت مجلس سنا، گفته است ترامپ، ھم

 !»انجام داريم

 .»مسأله مھاجران خواھيم داشت قطعا ما نگاه جدی به«: او باز تأکيد کرده است که

 .خود را از سر بگيردکنگره امريکا قرار است ھفته آينده کار 

ھای برجسته و  او بر چھره. رود شمار می خواه يک غيرخودی به اما ترامپ، حتی در حزب خود، يعنی حزب جمھوری

ھا  کدام از آن طور غيررسمی ھم با ھيچ بلندپايگان تکيه نکرده است، حتی با اين افراد در ارتباط تنگاتنگ ھم نيست و به

 .آشنائی ندارد

احتمال زياد افرادی را دور خود جمع خواھد کرد که در صحنه  کند، زيرا ترامپ به تر می ل را پيچيدهاين امر مسائ

 .تجربه و بدون ارتباطات موثر ھستند اما در عين حال ماجراجو سياست بی

ويژه در بخش اقتصاد، که در آن آزادسازی تجاری در سطح  چنين تصميمی پيامدھای مشخصی خواھد داشت، به

 .که پای ايران و اسرائيل و فلسطين در ميان است مطرح است، و نيز در سياست خارجی و امنيتی  لمللی ا بين

 آيا در جنگ سوريه، عراق، افغانستان و ليبی چه موضعی اتخاذ خواھد کرد؟

ھای جھادی موضوعی پراھميت است، و  چنين چگونگی دخالت نظامی عليه تروريست در زمينه سياست خارجی، ھم

که آيا بايد با اين دو ابرقدرت روابط دوستانه  قعيت واشنگتن در خاور نزديک، روابط شکننده با روسيه و چين و اينمو

 .انزوا کشاند، ھم موضوعات پراھميتی ھستند که در نھايت خود را به رقابت پرداخت، يا اين ھا به داشت يا بايد با آن
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مداران کارکشته  ھمين دليل نزديکی سياست به. سياسی تعلق نداردنخبگان  او در زمينه سياست داخلی امريکا، به

 .او کار آسانی نخواھد بود امريکائی به

آيا پيمان ناتو برای اياالت متحده يک سيستم امنيتی . پيمانان امريکا ھم مطرح است عالوه بر اين، سرنوشت رابطه با ھم

که معتقد است،  رسميت خواھد شناخت؟ يا اين پيمانان را به رود؟ آيا ترامپ سياست مشترک با ھم شمار می مشترک به

 تری بپردازند؟ ھا بايد برای ثبات امنيت خود ھزينه بيش اروپائی

جمھوری  انتخابات رياست«:انتخاب وی در صفحه توئيتر خود نوشت  معترضين به دونالد ترامپ، در اولين واکنش به

 .»کنند، اين عادالنه نيست ھا اعتراض می ان با تحريک رسانهآميز بود، حاال برخی مخالف برای ھمه و موفق

آميز در ايالت  پاسخ ترامپ به معترضين عليه انتخاب وی، ساعاتی پس انتشار خبر براه افتادن تظاھرات اعتراض

 .کاليفرنيا صورت گرفت

گان گفتند اگر ترامپ  ھر کنندهتظا.  ھزار نفر تخمين زد۵گان مخالف ترامپ را حدود  کننده پوليس نيويورک شمار تظاھر

 .ھا از امريکا جدا خواھند شد رئيس جمھور شود آن

ای اعالم کرد که باراک او باما رئيس  از سوی ديگر، کاخ سفيد امريکا نيز برای آرام کردن مردم، با انتشار بيانيه

خواھد که بدانند که ما در   خود میوطنان امريکائی آميز اعتقاد دارد اما از ھم حق اعتراض مسالمت جمھوری امريکا به

 .خواه يا دمکرات باشيم ھمه امريکائی ھستيم که جمھوری وھله اول پيش از اين

ھای مالياتی او  ھايش؛ منتقدان بدھی درست مثل دارائی. کاره است توان گفت ترامپ چه اما در عين حال خيلی دقيق نمی

سخنان پرخاشگرانه . دھد چون زرنگ است گويد ماليات نمی ھا می سخ آناو در پا. زنند  ميليون دالر تخمين می۶۵٠را تا 

 !جويانه پس از پيروزی در انتخابات در مبارزه انتخاباتی، اظھارات آشتی

 درصد آرای زنان را در کل داشت، در ۵۴ درصد آرای زنان سفيدپوست فاقد تحصيالت دانشگاھی و صرفا ٣۴کلينتون 

البته کلينتون در برابر کانديدائی فعاليت داشت که .  درصد اين آرا را در اختيار داشت۵۵ که ٢٠١٢مقايسه با اوبامای 

 .»خواھد برود سر اصل مطلب مستقيم می«گويد وقتی با آنان است   زنان می در فيلمی درباره

صد   تقريبا يکھا در رياست جمھوری اوباما، دموکرات. کلينتون، تبلور اجماع اين نسل از رھبران حزب دموکرات است

ھا، شصت و نه کرسی مجلس نمايندگان و سيزده  تعداد زيادی از فرمانداری. گذاری را از دست دادند کرسی قانون

 .کرسی سنا

طبق آمارھای اعالم شده، ھفتاد و دو درصد . معضل کلينتون، در واقع معضل کل حزب دموکرات امريکاست

اندازی شده  نفع ثروتمندان و قدرتمندان راه اقتصاد به« اعتقاد داشتند که گيری اخير رای دادند، ھائی که رای امريکائی

مداران سنتی، افرادی مثل من اھميت  برای احزاب و سياست«شصت و ھشت درصد با اين نظر موافق بودند که » .است

 .»ندارند

سخن  ودبيگانگی و خشم طبقاتی بهبرنی ساندرز در ميان سياستمداران دموکرات تقريبا تنھا کسی بود که با اين حس از خ

شما سزاوار بيش از اين ھستيد و حق داريد چنين باوری داشته «: سندرز پيامی ساده برای مردم امريکا داشت. آمد 

اين پيغامی است که او را در ميان سياستمداران . »مراقبت درمانی، آموزش دانشگاھی و دستمزد معيشتی. باشيد

 .مدار اين کشور ساخت ياستترين س شده، محبوب شناخته

کردند آن را در  ھا، فکر می آن. ھا واگذار کنند آن  دھندگان خواسته بودند که سياست را به اکنون رھبران احزاب از رای

 . با پيامدھای آن سروکار دارند و سروکار ھم خواھند داشت اکنون ھمه. کنترول خود دارند
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شنبه  زمان اين کشور است که روز سه تخابات سراسری، چندگانه و ھمانتخابات رياست جمھوری امريکا يکی از ان

در ھمين . شوند  عضو مجلس نمايندگان نيز مشخص می۴٣۵جمھوری آتی اين کشور، ھر  عالوه بر تعيين رئيس

 شھردار شھرھای بزرگ اين کشور ١٧ کرسی سنا، ١٠٠ کرسی از ٣۴ ايالت، ١٢انتخابات، تکليف فرمانداران 

 .شوند  ايالت امريکا نمايندگان و سناتورھای مجالس ايالتی را نيز انتخاب می۴٣ود و ساکنان ش مشخص می

 اياالت متحده در ماه نومبر را سه ميليارد ٢٠١۶ھای انتخاباتی  ، ھزينه کمپين(FEC)کميسيون انتخابات فدرال امريکا

ھای نامزدھا و احزاب  مجموع ھزينه. عالم کردترين کارزار انتخاباتی تاريخ اين کشور ا دالر برآورد و آن را گران

 ٣/٢شود که اين رقم در انتخابات پيشين امريکا  کاخ سفيد در حالی سه ميليارد دالر برآورد می امريکائی برای ورود به

 .ميليارد دالر اعالم شده است

ترين انتخابات اروپا  و گران ميليون يورو ۶۶ رياست جمھوری فرانسه، ٢٠١٢در مقايسه با امريکا، ھزينه انتخابات 

ھای  بر اساس اين گزارش، ھزينه کمپين.  ميليون يورو اعالم شده است٨٧ انگليس، با ٢٠١۵انتخابات  مربوط به

آوری افزايش يافته و  شکل سرسام ، به)کارزار انتخاباتی بارک اوباما و جان مک کين( ٢٠٠٨انتخاباتی امريکا از سال 

 .برابر شده استدر مدت ھشت سال اخير سه 

سياستی که با زيست و زندگی و . المللی است اين دوران جديدی است که مستلزم نوع جديدی از سياست داخلی و بين

گرا در مقابل پوپوليسم جناح راست  اکنون ليبراليسم نخبه. ھا کاری ندارند  آن نيازھای شھروندان و مزدبگيران و اميدھای

 .شکست خورده است

وضع موجود اسفبار، و حاصل نارضايتی وسيع از احزاب و رھبران  ی نه بهأترامپ، ر ی بهأوان گفت رت در واقع می

 !سياسی حاکم و سيستم حکومتی در امريکاست

 تغييررا نمايش گذاشت و باعث ايجاد »  دولت–ملت «چه که اکنون مسلم است در واقع انتخاب ترامپ، شکست فلسفه  آن

چه  آن. معنای پايان روابط تاکنونی با جھان  بر جھان و بهامريکا و ژاندارمی ئی در زمينه آقا اساسیتغييرشده، شايد يک 

، سراسر » درصديم٩٩ما «را اشغال کنيد و » وال استريت«مسلم است اکنون جنبشی راه افتاده است که احتماال جنبش 

 . را فرا بگيردامريکا

  ٢٠١٦م نومبر  شانزدھ-  ١٣٩٥ ]عقرب[نچھارشنبه بيست و ششم آبا

  .ادامه دارد

 

  


