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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ نومبر ٢٢

 ترين پيام نتايج انتخابات امريکامھم

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

  )بخش پنجم و پاينی(

   

  نويسندگان

خواھان، گفته است که نظام  پل استر، نويسنده سرشناس امريکائی ھم ضمن مخالفت با دونالد ترامپ، نامزد جمھوری

  .بست است سياسی امريکا در آستانه بن

شناسم در آستانه بيماری  ھر کسی که می. ترين کمپين در زندگی من و شايد در تاريخ امريکا است اين سخت«: وی گفت

 .»ی استروان

بيائيد «کند که  اين تعبير می ، به»بيايد دوباره امريکا را با عظمت کنيم«وی اين جمله تبليغاتی دونالد ترامپ را که گفته 

 .»دوباره امريکا را سفيدپوست کنيم

يک . ھای انتخاباتی روزھای اول آغاز رقابت. ، داخل تاکسی بوديم)ھوستوت، نويسنده امريکائی( من و ھمسرم سيری«

از راننده . راديو ھم روشن بود و در اخبار اين جمله ترامپ پخش شد. پوست راننده تاکسی بود جوان با ھوش سياه

پس اگر . »يعنی بيائيد امريکا را کشور سفيدھا کنيم«: او بالفاصله گفت ؟؛»کنی منظورش چيست فکر می« پرسيدم

  .» کردھا چنين برداشتی دارند، بقيه ھم چنين فکر خواھند سياه

 

  نيويورک گانه سه نويسنده استر، پل

  ؟»شود پس اگر ترامپ ببرد آيا امريکا را کشور نژادپرستی می«: مجری از آقای استر پرسيد
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اما وقتی رئيس مملکت چنين . ھزاران شکل، کشوری نژادپرست است امريکا در حال حاضر ھم به«: وی پاسخ داد

 .»دشو چيزی بگويد آن وقت وضعيت خطرناک می

پوست، امريکا را در مقطعی از تاريخ قرار داد  عنوان يک رئيس جمھور سياه گويد انتخاب باراک اوباما به پل استر می

جمھور سياه پوست را در راس قدرت  سطحی از بينش رسيده که يک رئيس اين کشور باالخره به«: شد که تصور می

 .» بھترين شخص برای ھدايت اين کشور استبنشاند و فارغ از رنگ پوست او تصور کند که اين مرد

در ھمان «ھمين دليل امريکا اکنون  خواھان در مقابل اين اتفاق رويکرد درستی نداشتند و به گفته او، جمھوری اما به

 .»توانند با ھم صحبت کنند دو طرف نمی.  قرار گرفته که جنگ داخلی شروع شد١٨۶١شرايط سال 

و . زند که کلينتون جلو باشد ھا حدس می نی کند چه کسی برنده است اما از روی نظرسنجیتواند پيش بي گويد نمی وی می

ای دنبال کلينتون راه بيافتند و  طور خصمانه اند که به خواھان خود را برای شب نھم دسامبر آماده کرده گويد جمھوری می

 .عليه او اقدام کنند

ھای  اما بعد از دوران رياست جمھوری داشت در مقايسه با سالکه اوب» سختی«ھای  ھمين دليل، از نظر وی سال به

 .نظر خواھد آمد به» کودکستان«رياست جمھوری کلينتون دوران آسوده 

بله «: بست رسيده است؟ پاسخ او اين بود بن در پايان مصاحبه مجری از پل استر پرسيد آيا نظام سياسی فعلی امريکا به

ھا که ما که ھستيم و به کجا  با اين پرسش.  ھيچ وقت تا اين اندازه مايوس نبودممن... رسيم آن نقطه می داريم به

 ؟»رويم می

نيکلسون بيکر، يکی از . بسياری از نويسندگان و ھنرمندان امريکائی، از پيروزی دونالد ترامپ خشنود نيستند 

انتخابات رياست » بازی حقه« که با »اغتشاشگر پولدار و متبسم«عنوان يک  نويسندگان سرشناس امريکا، از ترامپ به

 .جمھوری را برد، ياد کرده است

 :، يکی ديگر از نويسندگان مشھور امريکائی گفته است»سی بويل تی«تام کوراگسن بويل مشھور به 

ھا مثل  اما اين يکی؟ ما امريکائی. من از دوران رياست جمھوری نيکسون و جرج دبليو بوش جان سالم به در بردم«

اميدوارم صبح که از . گويم شب بخير می. دانم  چه بايد کرد؟ نمی. ايم  جنگ داخلی گرفتار اختالف و دوپارگی شدهدوران

 .»ھای بامدارائی باشيم خواب بيدار شديم، انسان

ترجمه  به(» استوای امريکائی«نمايشنامه  و) به ترجمه کيھان بھمنی( وی» زندگی وحشی«ريچارد فورد که فقط رمان 

پيش از پيروزی . فارسی منتشر شده نيز از مخالفان دونالد ترامپ است و دوسه داستان کوتاھش به) گ رجبیبھرن

تر  بيش. گوئی انجام داده بود و با اين نويسنده معروف گفت »دی تسايت «ترامپ در انتخابات رياست جمھوری امريکا،

فارسی ترجمه  يچارد فورد اختصاص داشت که ھنوز بهھای ر رمان گو به ترامپ ربط داشت و بخش ديگرش به و اين گفت

 . نشده است

  :ريچارد فورد، در اين گفتگو در جواب سؤاالت از وی، از جمله گفته است

 امريکا در ھشت سال گذشته چه تغييری کرده؟
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 ريچارد فورد، نويسنده امريکائی

  کند؟ ما نسبت به امريکا تغيير میچه پيامدی دارد پيروزی ترامپ در فرھنگ امريکا؟ آيا عقيده ش... 

من به چشم ديدم که . حد نيست بی) از پيروزی ترامپ( ام ست که تغيير کرده، بنابراين شگفتی نگاه من به امريکا مدتی

با خودم گفته بودم که اگر ترامپ برنده شود از وطنم شرمم . تدريج افزايش پيدا کرد چگونه محبوبيت و نفوذ ترامپ به

 .خطر بيفتد آبروی امريکا در جھان به) با پيروزی ترامپ( کنم ان میگم. آيد می

 کنيد؟ آيا از امريکا مھاجرت می

اميدم اين است که ھنگامی که ترامپ با . ام  سالم است و برای مھاجرت به کشور ديگری پير شده٧٢من . دانم نمی

 .تر جلوه کند نی ظاھر شود، کوچکدولتمردان کشورھائی مثل چين و روسيه روی صحنه تئاتر ديپلماسی جھا

بست، در ديپلماسی جھانی ھم به کار ببندد، چه اتفاقی  اما اگر تالش کند آن ترفندھائی را که پشت ميزش به کار می

  افتد؟ می

شوند  ما در سيستم سياسی امريکا تورھای حفاظتی زيادی داريم که مانع از او می. ای رخ دھد کنم چنين فاجعه گمان نمی

يک کودتای نظامی بدون ) بعد از پيروزی ترامپ( من البته الھام شده که در اين کشور به. آميزی انجام دھد  فاجعهکار

ای مانند  مغزھای متفکر نظامی امريکا ھرآينه که با شخصيت شکننده. اين فقط يک تخيل است. افتد خونريزی اتفاق می

 .زنند يک کودتا می ای دسترسی دارد، دست به  ھستهھای تلفن قرمز و کالھک ررو شوند که به ترامپ روبه

 افتد؟ چنين کودتائی چگونه اتفاق می

چندی پيش . شايد ھم آرزوی نھانم. اين، تخيل من است: اما گفتم که. طور که ھر کودتای ديگری اتفاق افتاده ھمان

 .دند و تيربارانش کردندزير کشي که چگونه او را از قدرت به ويديوئی ديدم از بازداشت چائوشسکو و اين

فريادکنان . چنان قدرت را در دست دارد کرد ھم گمان می. افتد پنج دقيقه قبل از آن، روحش خبر نداشت که چه اتفاقی می

 .کند شان می گفت که مجازات ھا که بازداشتش کرده بودند می آن به

 .فقط خشمگين بود. نترسيده بود. فلگير شده بوداو غا. زد چنان فرياد می کردند ھم وقتی ھم که داشتند تيربارانش می

 .افتد اما اين اتفاق در امريکا نمی. بسيار خوب

 .افتد کنم که يک کودتای بدون خونريزی اتفاق می است و من ھم تخيل می» تخيل«اين فقط . افتد نمی. نه

ای را  نامه» جرالدين بوکز«، »سليديا ديوي«، »کالم توبين«، »استفن کينگ«صدھا نويسنده ديگر از جمله چنين  ھم

جمھوری پيش رو کشور اياالت  اند که متن آن در مخالفت با نامزدی دونالد ترامپ برای انتخابات رياست امضاء کرده

  .متحده است
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» آندرو آلتشول«، »مارک اسلوکا«ھای  نام اين نامه که توسط دو نويسنده به: خبرگزاری گاردين، درباره اين نامه نوشت

در ميان امضاکنندگان . اند  نفر از مردم آن را امضاء کرده٦٠٠٠ نويسنده و حدود ٤٥٠اينترنت پخش شد پيش از اين در 

و نويسندگان آثار پرفروش » جانوت دياز«، و »بروکز«، »جنيفر اگان«نام نويسندگان برنده جايزه پوليتزر چون 

 .شود ديده می» کرتيس سيتنفيلد«، و »شريل استريد«، »زديو اگر«، »مايکل شابون«، »آنيتا شرو«، »امی تن«ھمچون 

نتيجه از طريق عقل و منطق  يابی به اين بيانيه بر آزادی دموکراسی و شنيدن صدای مخالف در ھر دين و مذھب و دست

ف جا در زمان گذشته معرو تاريخ کشور امريکا با وجود ھمه تعصبات بی«: در اين بيانيه آمده است. ورزد تأکيد می

ھای مختلف ھميشه در صلح با يکديگر در اين کشور  ھای مختلف است و اين گروه گردآوری مردم دنيا از پيشينه به

 .اند زيسته

ثروت و شھرت . پذيری، دانش، و آگاھی تاريخی از خصوصيات مورد نياز يک رھبر است ھمراه انعطاف اين تجربه به

چنين فردی ظرفيت و توانائی اداره سيستم نظامی و حفظ ياران . گوئی کشور نيست موجب صالحيت يک فرد برای سخن

 .کشور را ندارد و نماينده خوبی برای فرھنگ ملت نيست

جا که وجود چنين فردی عامدا سعی در ايجاد خشونت در جامعه دارد و خشم را در ميان طرفداران خود رواج  از آن

کند، زنان و کودکان را خوار  يگر را دچار رعب و وحشت میکند، پيروان مذاھب د دھد، مخالفان را سرکوب می می

داليلی که گفته شد و عقل جمعی حکم  به! ما بدھيد شمارد، ما در اين نامه تقاضا داريم جوابی روشن و صريح به می

 .»جمھوری امريکا مخالفيم کند با نامزدی دونالد برای انتخابات رياست می

نام  ای نوشتيم تا داليل ايجاد پديده وحشتناکی به نامه» آلتشول«من و « ده روز پيش بوک خود نوشت که در فيس» اسلوکا«

را بررسی کنيم اما پس از برخورد خوب نويسندگان و مردم تصميم گرفتيم آن را تبديل به يک بيانيه » دونالد ترامپ«

 .کنيم

وی دارای عقايد افراطی . خطرناک استکنم وجود چنين فردی در راس يک اتفاق مھم در کشورمان بسيار  من فکر می

از نظر من وی صالحيت نمايندگی . فکران خود ندارد شنيدن نظری جز نظر خود و ھم ای به گونه عالقه است و ھيچ

 .کشورمان در دنيا را ندارد

از ندارد که جنگی ديگر ني دنيا به. ھای مختلف دنيا تخطئه شده است دليل حضور در جنگ کشور اياالت متحده، تاکنون به

دوست کشور  ملت صلح گشائی يک فرد که ھيچ ربطی به بھانه عقده زند و ھم کشور، به ھای کشور ضربه می سرمايه ھم به

 .شود رو می ندارد با تبعات منفی بسياری روبه

گوش ھمه کنيم ھر چه زودتر اين بيانيه را امضاء کنند تا صدای ما به  ما از ھمه مردم و افراد مشھور درخواست می

 .»برسد

به شھرت جھانی » ھری پاتر«گانه  نويس مشھور و ثروتمند انگليسی که برای نگارش ھفت رمان» رولينگ. کی.جی«

او جديدترين نظرش را درباره انتخابات رياست جمھوری . رسيده، حساسيت زيادی روی آينده اياالت متحده امريکا دارد

. خوب رقمش بزنيد. شود  تاريخ امشب ساخته می طرفی، طرفی چه آن نچه اي: اين کشور توئيت کرده و نوشته است

  .خوب رقمش بزنيد کنم  خواھش می

عنوان يکی از کانديداھای  به» دونالد ترامپ«با اين مسأله از زمان انتخاب شدن » رولينگ«درگيری : نوشت» باستل«

قدر ناآگاه و فردی که بازی   وقتی مردی اين: گفتاکتوبراين نويسنده ماه . اصلی رياست جمھوری امريکا شروع شد

  .شود، مسؤوليتش با ھمه است ای نزديک می کدھای ھسته دادنش آسان است، تا نوک دماغش به



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

جمھور بعدی امريکا  تر ھم نشان داده که از اعالم نظرات صريح خود درباره مردی که شايد رئيس اين نويسنده پيش

» ولدمورت«خواه را با  ھايش نامزد حزب جمھوری  در يکی از تندترين توئيت»رولينگ«. ھيچ ابائی ندارد باشد، 

  .مقايسه کرد» ھری پاتر«ھای جادوگری  شخصيت منفی داستان

: ، نوشت»خوانند اين دليل مردم تاجر امريکائی دونالد ترامپ را لرد ولدمورت می به«ای با عنوان  مقاله او در پاسخ به

  .بدی ترامپ نبود بهولدمورت اصال . چه وحشتناک

  را بگيريم،del-alt- ctrl  زمان اگر ھمه ما ھم:  در توئيترش نوشتاکتوبرھمچنين در روز ششم » آوای فاخته«نويسنده 

  .کنيم) اندازی دوباره راه( زور ريبوت  را به٢٠١٦شايد بتوانيم سال 

ای با بيان اين که محبوبيت  سی، در مصاحبهشناس و نويسنده انگلي کدان نظری سرشناس، کيھان استيفن ھاوکينگ، فيزی

محبوبيت ترامپ : گزارش پرس اسوسيشن، استيفن ھاوکينگ گفت به. دونالد ترامپ برای وی امری غيرقابل فھم است

توانم آن را توضيح  خواه امريکائی برای رياست جمھوری فراتر از درک من است و نمی ، نامزد جمھوری»فريب عوام«

  .دھم

تر ھم ھوش وی را  ان نظری مشھور جھان نظر منفی خود را درباره ترامپ ميلياردر پنھان نکرده و پيشاين فيزيکد

 .زير سؤال برده بود

ھا  که آيا اطالعاتش درباره کھکشان» وی تی آی «شبکه » خير انگليس صبح به«اين سؤال برنامه  ھاوکينگ در پاسخ به

است و » فريب عوام«او يک . توانم نمی:  امريکائی کمکی کند يا خير، گفتفھم دليل محبوبيت اين ميلياردر تواند به می

 .پردازد ترين مسائل مشترک می کم رسد که به نظر می به

دھندگان انگليسی خواست تا به خاطر علم و  ھايش بار ديگر از رای پروفسور ھاوکينگ در بخش ديگری از صحبت

 .ن در اتحاديه اروپا حمايت کننددانش و نيز داليل اقتصادی و امنيتی از ماند

 .برگزار شود) سوم تير(  ژوئن٢٣رفراندوم جدائی از اتحاديه اروپا قرار است 

  الزم است که بخشی از گروه. توانستيم عليه جھان روی پای خودمان بايستيم، گذشته است آن روزھا که می: وی گفت

احتمال خروج کشورمان از اتحاديه اروپا، االن ھم . ر تجارتخاط خاطر امنيت و ھم به بزرگتری در جھان باشيم؛ ھم به

 .اقتصاد ما لطمه خواھد زد دھند که اين اقدام به شدت ارزش پوند را کاھش داده است؛ چرا که بازارھا تشخيص می به

ه اروپا دو دليل واضح برای ماندن ما در اتحادي: شناسی نظری در دانشگاه کمبريج افزود مدير تحقيقات مرکز کيھان

جائی افراد در آن ارتقا مئيابد و دانشجويانی از کشورھای اتحاديه اروپا برای تحصيل  که جابه اول اين. وجود دارد

تر، در سطح تحقيقات، تبادل  از ھمه مھم. روند ھای اتحاديه اروپا می ساير دانشگاه آيند و دانشجويان ما به جا می اين به

ھای مختلفی  کند که پيشينه ھای متفاوت را وارد می دھد و افرادی جديد با ايده العات را میتر اط افراد اجازه انتقال سريع

نھادھای انگليسی کرده است که  ھای مالی بزرگی به دليل ديگر مالی است؛ شورای تحقيقات اروپائی کمک. دارند

 .دھد تحقيقات را سرعت داده و يا تبادالت را افزايش می

  

   ترامپاعتراف نويسنده کتاب

تعريف کرده و » ھنر معامله«خاطر نگارش کتاب   نيويورک تايمز، دونالد ترامپ، تاکنون بارھا از خودش بهگزارش به

ترين کتابش را در آينده در سمت رياست جمھوری امريکا نيز  ھای ظريف ذکرشده در پرفروش مدعی شده است که نکته

  .کار خواھد گرفت به
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اوج موفقيت در تجارت و تبديل  نامه ترامپ و مسيری که او تا رسيدن به  منتشر شد، زندگی١٩٨٧اين کتاب که در سال 

دار حاضر در بازار امالک و مستغالت نيويورک طی  ترين سرمايه بزرگ شدن به

 .دھد کرده است را با جزئيات تمام شرح می

افت پول، عنوان نويسنده اصلی اين کتاب که در ازای دري ، به»تونی شوارتز«اما 

 ميالدی صرف مصاحبه با ترامپ و نوشتن ٨٠ ماه از عمر خود را در دھه ١٨

  .است» کتاب تخيلی«گويد که اين کتاب يک  جزئيات زندگی او کرد، اکنون می

صورت  ای با مجله نيويورکر برای اولين بار و به تازگی در مصاحبه شوارتز، به

 ماھه خود با ١٨را از زندگی ًکامال شفاف توضيح داده است که چه چيزھائی 

  .ترامپ آموخته است

دليل نياز مالی نگارش اين کتاب را پذيرفته  کند که به وی در اين مصاحبه عنوان می

جلوه دھد؛ چراکه معتقد بوده است روايت » مثبت«و در اين کتاب سعی کرده است شخصيت ترامپ را تا حد امکان 

نوشته شود، با فروش » رحم تاجر بی«کتابی که درباره يک  ب آمده نسبت بهای که در اين کتا گونه زندگی ترامپ به

 .شود تری مواجه می بيش

را برای اين کتاب انتخاب » ستيز جامعه«کند اگر امکان انجام دوباره اين کار را داشت، نام  وی در اين مصاحبه تأکيد می

  .کرد می

شدت احساس پشيمانی  چه که ھست معرفی کرده به ھتر از آنکه ترامپ را در اين کتاب ب شوارتز گفته است از اين

رياست جمھوری  دست آورده است، اگر او روزی به ھا از ترامپ به او معتقد است با شناختی که در اين سال. کند می

 .تمدن بشری پايان خواھد داد انتخاب شود و اختيار استفاده از بمب اتم را در دست بگيرد، به

پرسش عميقی که نيازمند تفکر بود  ھا ھرگز به گويد ترامپ در طول مصاحبه  در گفتگو با نيويورکر میچنين شوارتز، ھم

  .شد شدت عصبانی می شد با وجود آنکه کتاب برای خود او بود، به داد و اگر با اصرار او مواجه می پاسخ نمی

ھمين دليل وارد  ست که او درست بهکند و معتقد ا توصيف می» تشنه توجه«شوارتز، در اين مصاحبه ترامپ را 

  .انتخابات رياست جمھوری امريکا شده است

شدت اھل مبالغه بود و از گفتن  گويد ترامپ در زمانی که در خصوص اين کتاب با او ھمکاری داشت، به چنين می او، ھم

  .اطرافيان خود ھيچ ابائی نداشت ھای آشکار به دروغ
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خدمت  ھائی درمورد خودشان به عنوان ھمکار برای نوشتن کتاب ی را بهھای معروف، اشخاص بسياری از شخصيت

نداشته و در مقابل، تمام » ھنر معامله«ترين سھمی در نگارش کتاب  گويد ترامپ عمال کوچک گيرند؛ اما شوارتز می می

  .نفع خود مصادره کرده است حقوق معنوی اين کتاب را نيز به

پ در خصوص اين کتاب انجام داد، اين بود که در مراحل پايانی نگارش کتاب، با گويد تنھا کاری که ترام شوارتز می

 .ھا در کتاب برده شود خط قرمز کشيد خواست نامی از آن خودکار برروی نام افرادی که نمی

  .ست که ترامپ بارھا مدعی شده است که نگارش اين کتاب را خود او انجام داده است اين در حالی

: ھا عبارتند از ترين و مشھورترين اين کتاب  کتاب را نوشته است، اما مھم١٨مپ تاکنون بالغ بر شود ترا گفته می

  .»امريکائی که لياقت آن را داريم«، »ھنر بازگشت: ترامپ«، »ماندن در اوج باقی: ترامپ«، »ھنر معامله: ترامپ«

 
  »ھنر معامله: ترامپ«مشھورترين کتاب ترامپ 

گيری در خصوص  ای مشورتی برای کمک به وی برای تصميم ، از تشکيل کميته١٩٩٩  سالاکتوبر ٧ترامپ در 

 امريکا، خبر داد، اما بعدھا و ٢٠٠٠نامزدی به نمايندگی از حزب اصالحات امريکا در انتخابات رياست جمھوری سال 

  .به علت مشکالت موجود در اين حزب، از تصميم خود منصرف شد
 شايعاتی از قصد وی برای شرکت در انتخابات رياست جمھوری امريکا ٢٠٠٨  و٢٠٠٤ھای  در انتخابات سال

 .خواه اين کشور منتشر شد نمايندگی از حزب جمھوری به

فکر رقابت برای کسب منصب فرمانداری ايالت نيويورک به نمايندگی از حزب  ، او به٢٠٠٦در ميانه سال 

 .خواه امريکا افتاد جمھوری

صورت علنی اعالم کرد که در حال  مند شد و به آفرينی در دنيای سياست عالقه نقش  ديگر به، ترامپ بار٢٠١٢در سال 

 با اين حال، ھمراھی و ارتباط وی با جنبش. ھای رياست جمھوری امريکا است ارزيابی شرايط برای نامزدی در رقابت

«Birther» دنيا نيامده است، برای ترامپ گران تمام  هکه اعضای آن سرسختانه معتقد بودند که اوباما در اياالت متحده ب

 .چنان از منتقدان مشھور باراک اوباما باقی ماند ھرچند ترامپ ھم. دار کرد شد و اعتبار سياسی وی را خدشه

طور رسمی از قصد خود برای نامزدی حزب   بود که او به٢٠١٥ ژوئن ١٦تنھا سه سال پس از آن و در تاريخ 

او در يکی از . اش را آغاز کرد  رياست جمھوری امريکا سخن گفت و کارزار تبليغاتیخواه در انتخابات جمھوری

ترين کارھائی  من رئيس جمھور بزرگ«که  ھايش بود، اين طلبی دھنده جاه زبان آورد که نشان ای را به سخنرانی خود جمله

 .»خواھم بود که تا کنون خداوند خلق کرده است

  

 ٢٠١٦ جنوری ٢١تظاھرات 
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، ٢٠١٧ جنوری ٢٠خواھند يک روز بعد از مراسم ادای سوگند روز جمعه  ھا می و فمينيستطلبان  زنان، مساواتجنبش 

ريزان در نظر دارند  برنامه. او تظاھرات کنند واشنگتن بکشانند تا در اعتراض به ھا نفر را به  ميليونجنوری ٢١يعنی 

 .پايان برسانند و خارج کاخ سفيد به که تظاھرات را در محل بنای يادبود لينکلن آغاز کنند

بوک قرار گرفته و برگزارکنندگان  ، از چند روز قبل روی فيسجنوری ٢١فراخوان برای انجام اين تظاھرات در روز 

ھای مجازی   ايالت در شبکه١۶تاکنون برای بيش از . در حال باز کردن صفخات مخصوص برای ھر ايالت ھستند

 .ستای ايجاد شده ا صفحات ويژه

فراخوان اين تظاھرات واکنش نشان دادند و تعداد کسانی که تا اين لحظه  ھزار نفر به ١٣۶بيش از  ساعت ۴٨در عرض 

  .ھزار نفر است ۵٢اند در آن شرکت می کنند  گفته

تمام زنان، . نشان دادن شجاعت و قدرت مخالفان در قالب يک تظاھرات آرام است گويند که ھدف اين برنامه ھا می آن

اند که ورود ھرکس که  چنين نوشته برگزارکنندگان، ھم. اند اين تظاھرات دعوت شده ھا به ھا، ناراضيان و فمينيست ترنس

  .اد استاين تظاھرات آز کند به از حقوق زنان حمايت می

ای است که  کنندگان در زمانه نقل از صفحه ويژه اين فراخوان در نيويورک، اين تظاھرات نمايش ھمبستگی شرکت به

  .عنوان جرمی قابل بخشش است سازی آزار جنسی به ھا و عادی حاشيه راندن اين گروه جامعه در حال به

 

 

رفتار ترامپ با زنان، از  ک گفته که اين تظاھرات اعتراضی بهريزان اين تظاھرات در نيويور باب بالند، يکی از برنامه

  .ھای انتخاباتی است جمله اظھارنظرھای گوناگون او درباره زنان در گذشته و در جريان رقابت

فکر رزرو ھتل در واشنگتن  اند که از حاال به شرکت در اين تظاھرات خواسته مندان به چنين از عالقه برگزارکنندگان، ھم

 .دليل برگزاری مراسم تحليف يک روز قبل از اين تظاھرات، بسيار شلوغ باشند ھا به دسد که ھتل نظر می به. دباشن

واشنگتن سفر  توانند به تواند در سراسر امريکا برگزار شود و اگر گروھی نمی اند که اين تظاھرات می ھا گفته عالوه آن به

 . خود برگزار کنند مشابھی در محل سکونت توانند برنامه کنند، می

بايد منتظر ماند و ديد که آيا اين تظاھرات در چه سطح برگزار شود و چه برخورد امنيتی صورت گيرد؟ آيا اين حرکت 

 ٩٩ما «و » وال استريت را اشغال کنيد«يک جنبش مداوم و پيگير تبديل خواھد شد و جنبش  آيا به! سرکوب خواھد شد؟

  !را تکرار خواھد کرد؟» درصديم

  

  جمع بندی
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نقطه  يک سال و نيم کارزار را به» بار ديگر امريکا را بزرگ کنيم«ستيز،  دونالد ترامپ، با شعارھای نژادپرستانه و زن

ھای آخر از او   عضو، در ماه١۶٠ھا، بيش از  خواه پيروزی رساند، در حالی که حتی اعضای حزب او، يعنی جمھوری

  .جدا شده بودند

رويای امريکائی «عنوان رئيس جمھور منتخب امريکا وعده داد که آمده است تا بار ديگر  اش به یران او در نخستين سخن

  .»را دوباره بسازيم و بر پا کنيم

ماه، با حضور در ستاد انتخاباتی خود در منھتن نيويورک در کنار   آبان١٩ترامپ در نخستين ساعات روز چھارشنبه 

اش روی سن رفت و  ترين مشاوران و ھمراھانش در کارزار چندين ماھه کخانواده و معاونش، مايک پنس، و نزدي

  .عنوان رئيس جمھور منتخب امريکا ايراد کرد اش را به رانی اولين سخن

ھای تبليغاتی رياست جمھوری، سطح جديد غيرقابل  دارن امريکا است؛ در رقابت دونالد ترامپ، يکی از سرمايه

ھای سياسی داخل امريکا و  جريان ھای جدی و صريحی که به مانند حمله  و بهتصوری از ماجراجوئی را نشان داد

اما با اين وجود و بدون سابقه سياسی و . پروا و نترس معرفی کرد چنين برخی کشورھا برد، خود را فردی بی ھم

رات را پشت سر مداران امريکائی، ھيالری کلينتون دموک ترين سياست ترين و کارکشته نظامی، توانست يکی از مھم

  .گذاشته و وارد کاخ سفيد شود

اين دليل که ميلياردھا دالر ثروت  ترين شخصيت تاريخ انتخابات رياست جمھوری امريکاست؛ نه به ترامپ جنجالی

ھا را  کار برد و با آن احساسات امريکائی اين دليل که روشی تھاجمی را در تبليغات رياست جمھوری به دارد، بلکه به

  .اقتصاد امريکا برانگيخت موضوعات حساسی چون نژادپرستی و امور متعلق بهدرباره 

ھای تلويزيونی  ترين از نوع خود بود، از تجربه روش و شيوه کاری او در کوران تبليغات رياست جمھوری، که عجيب

 The نام او پيش از اين مجری يک برنامه تلويزيونی به. و سوابق کاری خود در زمينه رسانه استفاده کرد

Apprentice در شبکه إن بی سی بوده است. 

ھای تفريحی ترامپ و تعداد زيادی  شماری پروژه و برنامه اقتصادی، از جمله برنامه دونالد ترامپ، صاحب تعداد بی

 .ھای ديگر در سرتاسر جھان است ھای گلف و کارخانه خانه، زمين رستوران، ھتل، قھوه

تصويری که از او وجود دارد، . ؤوليت و جايگاه سياسی در تاريخ امريکا ھيچ جائی نداردھيچ مس نام دونالد ترامپ، در 

برخالف ھيالری کلينتون که . تصوير يک ميلياردر است که درگير کارھا و مشکالت تجاری و شخصی خود است

، برند تجاری و شيوه  یشود، تصوير غيرمعمول ترامپ و شيوه زندگ مداران برجسته شناخته می عنوان يکی از سياست به

نحوی که توانست با استفاده از اين  ای شناخته شده ساخت به سخن گفتن صريح او در موضوعات سياسی از او چھره

 .ھای سياسی، ھيالری کلينتون نامدار را پشت سر بگذارد زمينه تصوير غيرمعمول و اين معروفيت خالی از پس

داند؛ از معدود  ت خارجی و حتی جزئيات سياست داخلی ترامپ چيزی نمیھا در حالی است که کسی از سياس ھمه اين

تعريف و تمجيدش از والديمير پوتين، رئيس جمھور  توان به نکات ملموسی که او درباره سياست خارجی گفته است می

  .روسيه، و وعده کشيدن ديوار در مرز امريکا و مکزيک  و اخراج ھزاران مھاجر، اشاره کرد

اين در حالی است که ھيج . ھا گفته است که اعراب امريکائی از حمالت يازده سپتامبر ابراز خشنودی کردندترامپ بار

  .گزارشی در اين مورد وجود ندارد

در » بازجوئی سخت«ترامپ معتقد است اين شيوه و ديگر موارد . استفاده کند» القای حس خفگی با آب«امريکا بايد از  

» ھيچ«کنند، از جمله سر بريدن  ھا می گويد اين کارھا در مقابل کارھائی که آن ت و میمبارزه با داعش مشروع اس

  .است
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جمھوری امريکا  يک از نامزدھای انتخابات رياست ترامپ مدعی است که ھيچ. »با بمب صاف کرد«بايد داعش را 

  .نفت تضعيف خواھد شد ن بهشا داعش سخت نخواھند گرفت و بگفته او اين گروه با قطع دسترسی اندازه او به به

لغو مجوزھای سفر توريستی بدون ويزا ميان امريکا و کشورھائی که در بازگرداندن مھاجرات غيرقانونی خود 

 روز اول ١٠٠چنين اعالم کرد که در  او، ھم. ھای اعالم شده از سوی ترامپ بود ھمکاری نکنند، از جمله ديگر برنامه

از خاک اياالت متحده را » بيش از دو ميليون مھاجر غيرقانونی مرتکب جنايت «جمھوری خود فرايند اخراج رياست

 .آغاز خواھد کرد

ھای انتخاباتی  ترين وعده امريکا، از جمله مھم ھای شديد بر مھاجرت به اخراج مھاجران غيرقانونی و وضع ممنوعيت

  .ھای انتخاباتی او بوده است دونالد ترامپ از زمان شروع فعاليت

خواھانی است که  ترامپ در واقع نماينده آن بخش از جمھوری. توجه است ھای ترامپ در رابطه با ايران نيز قابل سياست

 به برجام ناخشنود ھستند و معتقدند که کاله گشادی بر سر امريکا در طول مذاکرات ٥+١يابی ايران و گروه  از دست

البته . کند ای را پاره می جمھور شدن، توافق ھسته  صورت رئيسھمين خاطر، او تھديد کرده است که در گذاشته شده و به

 بر آن صحه گذاشته و نه ٢٢٣١بايد گفت که برجام، توافقی مورد حمايت شورای امنيت سازمان ملل است که قطعنامه 

باراک اوباما » مثبت«ترديد او برخورد  با اين حال بی. تواند اقدامی عليه آن انجام دھد ترامپ و نه ھيچ فرد ديگری نمی

جمھوری احتمالی  توان انتظار داشت که در دوره رياست و جان کری در رابطه با ايران و برجام را نخواھد داشت و می

  .ھا افزايش خواھد يافت او، روياروئی

ی او ھای خارج المللی دارد؛ ولی ظاھرا کلی سياست تری در امور بين نھايتا در مقايسه با کلينتون، ترامپ تجربه کم

پيمان اياالت متحده ـ  او از کشورھای ھم. اتخاذ سياست انزوا و عدم دخالت در امور ديگر کشورھا دارد تر متمايل به بيش

ھای مالی  خواھد که در عرصه روابط بين الملل مسؤوليت خواه در ناتو و جاپان و خواه در کشورھای خليج فارس ـ می

شدت از سازمان ملل انتقاد دارد و معتقد است که  او به. ا در اين عرصه بپردازندتری ر تری را بپذيرند و ھزينه بيش بيش

او خواستار . ھا نتيجه ملموسی از اين امر ببرد اياالت متحده بار سنگين تأمين ھزينه ھای آن را بر عھده گرفته بدون آن

  .ورد روابط عربستان با امريکا داردجلوگيری از ورود مسلمانان به اياالت متحده است و مالحظات خاص خود را در م

عرصه قدرت را تجديد  ھای انتخاباتی خود، ھدفش از ورود به رانی ھيالری کلينتون، نامزد حزب دموکرات  نيزدر سخن

ايران و روسيه و ايجاد منطقه  تر در حوزه مسائل سياسی مربوط به حاکميت امريکا در منطقه خاورميانه، فعاليت بيش

  .ر سوريه برشمرده بودپرواز ممنوع د

ترميم و بازسازی قوای نظامی خود  خواه نيز اعالم کرده بود، امريکا بايد به دونالد ترامپ، نامزد حزب جمھوری

با روسيه  ھای مختلف از دست داده است و نيز بايد روابط نزديکی توان خود را در درگيری ھا طی سال که بپردازد

  .روه تروريستی داعش بپردازدمبارزه با گ برقرار کرده، سپس به

ھای  اين ترتيب، نيازھای اساسی مردم در کارزار تبليغاتی ھر دو نامزد رياست جمھوری امريکا و در روند بازی به

و منازعات خارج از  ھای نظامی تر بر ھزينه چرا که نامزدھای انتخاباتی بيش. سياسی مضحک، فراموش شده بود

  .ای درباره بھبود استانداردھای زندگی مردم در داخل کشور بيانديشند که لحظه اينجای  اند، به کشور متمرکز شده

از امکاناتی نظير مشاغل مناسب، مسکن و امکانات آموزشی و تحصيلی  اقرار سناتور کوچينيچ، مردم امريکا، بنا به

ام بازنشستگی از امنيت الزم برخوردار ھنگ کنند و به ھای امن، زندگی نمی ھا در محله آن. اند برای فرزندانشان دور مانده

  .است مندی از سيستم درمانی مناسب، ھوای پاک و آب سالم از مسائل ضروری نيستند، در حالی که بھره
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ھا و  گذاری در خصوص درگيری ھا دالر را با سرمايه متحده امريکا نبايد تريليون اياالت: او در ادامه تأکيد کرد

  .ھدر دھد به سازی مقدمات جنگ آماده

موضع او را باالخص درباره ناتو جالب است، تعھد او . برانگيزتر باشد تواند بسيار چالش جمھوری ترامپ می رياست

. که برنامه کاری آن متفاوت است تر بر نبرد عليه تروريسم متمرکز باشد، با وجود اين که ناتو بايد بيش مبنی اين

  .نقش دفاعی و موضع بازدارندگی خود در اروپا ادامه دھد تو بهاين ھستند که نا مند به ھا عالقه اروپائی

احتمال دارد ترامپ، تعھد تاکنونی امريکا، . زا خواھد شد الملل نيز تنش عملکرد ترامپ، در حوزه تجارت بين

يگر مورد مذاکره مانند نفتا را بار د پی را مورد بازنگری قرار داده و توافقات تجاری به پی تی مانند تی ھائی به توافق به

جمھور  در صورت رياست. بست قرار دارد داليل بسيار در بن توافق شراکت تجاری فراآتالنتيک از قبل بنا به. قرار دھد

اين يک فرآيند طوالنی در امريکا بوده و البته . المللی خواھد داشت ترامپ، مشکالت بسياری در عرصه تجارت بين

 .استمنبع اختالف با اتحاديه اروپائی 

که اتحاديه اروپا از ھمان ابتدا از حاميان  ھوائی بيرون آيد در حالی و ترامپ اعالم کرده است که آماده است از توافق آب

 .المللی دارد اين توافق اھميتی اصلی در مواضع اتحاديه اروپائی در عرصه بين. فعال اين توافق و اجرای آن بوده است

تاکنون سياست امريکا، جنگ عليه . تر است  خاوميانه انجام دھد بسيار سختچه ترامپ ممکن است در فھميدن آن

اين يک مشکل عمومی در سياست خارجی . متمرکز شده است اما مشخص نيست که اين امر ادامه يابد» تروريسم«

دی که در منطقه داليل منافع زيا اوباما سعی کرد اما به. امريکا است که چگونه خواھد توانست از خاورميانه خارج شود

 .وجود دارد نتوانست

ای ايران،  خواه، حتی درباره بسياری از موضوعات جھانی چون چين، روسيه، خاورميانه و توافق ھسته  جمھوری حزب

دليل ھمين  بنابراين شايد اعمال تغييرات از جانب ترامپ به. ترامپ دارد ای نسبت به تر و تندروانه موضع سخت

اين امر درباره مسأله اوکراين نيز صادق . خواه دارند بسيار سخت نباشد يقی در حزب جمھوریرويکردھا که ريشه عم

تری  دولت اوکراين ھستند تا بتواند تأثيرگذاری بيش ھای تسليحاتی به خواھان بسيار طرفدار افزايش کمک جمھوری. است

در عين . رو خواھد داشت ار سختی را پيشدر ھر حال، ترامپ در تغيير موضع امريکا در قبال روسيه ک. داشته باشد

 .اختالفات با اتحاديه اروپائی شود تواند منجر به ھا می حال، اما برخی برنامه

 نفوذ خود در  چين اينک قصد تسلط بر منطقه. ترين آزمون اياالت متحده، مناسبات آن با چين است گفته ترامپ، بزرگ به

   سال پيش خواھان تسلط بر نيمکره١۵٠گونه که امريکای نوخاسته در  انشرق و جنوب شرقی آسيا را دارد، درست ھم

واشنگتن از . اکنون اياالت متحده و چين در حال رقابت بر سر برتری در شرق و جنوب شرقی آسيا ھستند. غربی شد

ی سياست منصبان در نھادھا جا نيروی برتر بوده است و بسياری از صاحب پايان جنگ جھانی دوم تا کنون در آن

اين رقابت برای . شمارند که بايد در برابرش ايستاد ای را يک تھديد می جوئی چين برای نفوذ منطقه خارجی امريکا، پی

در عرصه جغرافيای سياسی، دو . جنگ بيانجامند شود و ممکن است به ھا می ای موجب گسترش تنش جوئی منطقه سلطه

ِ◌ درگيری نظامی باالست، مگر آن که  جا احتمال در اين. ، قدرت برتر باشندای واحد زمان در منطقه توانند ھم قدرت نمی

 امريکائی - اشتعال کشمکش چينی از جمله نقاطی که ممکن است جرقه. ھا سوداھايش را از سر بيرون کند يکی از آن

ل نفت و ديگر منابع برانگيز تايوان، رقابت بر سر کنتر ثبات کره، وضعيت مشاجره شوند عبارتند از، شبه جزيره بی

  . دريائی ميان دو اين قدرت طبيعی، و رقابت فزاينده

مدير امنيت ( و کنت ليبرتال) از دانشگاه پکن( گيرنده، حتی در پژوھش بروکينگز توسط وانگ جی سی ھای اوج اين تنش

رتبه  ھا با کارمندان عالی ای آنمبنای اين پژوھش، گفتگوھ. مورد تأکيد قرار گرفته بود)  کلينتون  آسيا در دوره ملی حوزه
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اند،  ای که ھر دو کشور تنظيم کرده »ھمکاری دوجانبه«وانگ دريافت که در پشت چھره . امريکائی و چينی است

اما واشنگتن در صدد جلوگيری از . انگارند  قدرت برتر جھانی، مستعد جانشينی اياالت متحده می مثابه ھا خود را به چينی

ھا  منصبان امريکائی بر اين باورند که ھمتايان چينی آن گويد که بسياری از صاحب برتال نيز میلي. اين خيزش است

  .بينند برای تأمين ھژمونی جھانی می» ٢بازی حاصل صفر « چين را تمثيلی از - مناسبات اياالت متحده

 اياالت متحده نيز اجبارا تغيير ھمراه آن استراتژی بزرگ اين ترتيب، ساختار قدرت جھانی در شرف تغيير است، و به به

  . خواھد کرد

ھا  ھا و تمدن ناپذير است، که ملت دانند که تاريخ پايانی ندارد، اما تغيير اجتناب سنج می اما بسياری از امريکائيان نکته

توان ديد که عصر پس از جنگ جھانی دوم که در ذھن  اکنون می. طلوع و غروبی دارند، که ھيچ عصری ابدی نيست

خوش بحران است،  ای که اينک دست نظم کھنه. بسياری از امريکائيان اعتباری رمانتيک يافته ھمان نظم کھنه است

  .رود پيش می چنان به ھايش ھم ای ھا و پيچيده تاريخ با ھمه فراز و نشيب. اين معنا که پايان آن نزديک است به

آی ای   امريکا، شورای امنيت ملی، وزارت خارجه و سیگيرد بايد نظرات کنگره جمھور امريکا می تصميمی که رئيس

گيرنده اساسی است ولی  جمھور تصميم درست است که رئيس. را جلب کند و در منافع ملی دو حزب فرق اساسی ندارند

  ... را جلب کند حتی دوستان امريکا و ... ھا و  بايد نظرات البی

ھای اجتماعی نظر  بيمه خواھان، از جمله به پ، بلکه حزب جمھوریطور که در باال نيز اشاره شد نه تنھا ترام ھمان

  .گراھا و آزادی سقط جنين اعتقادی ندارند  آزادی ھمجنس ھا به آن. مثبتی ندارند

نوعی  تری برخوردار بوده و اگر جرج بوش جنگ عراق و به ترامپ در مقايسه با جرج بوش از قدرت تخريبی بيش

ھای جھانی  قدرت ھائی را عالوه بر منطقه خاورميانه به رد، ترامپ ممکن است چنين جنگاندازی ک افغانستان را راه

. شده جھانی و اصول ديپلماتيک متداول بين کشورھاست ھای تجربه ترامپ فاقد انديشه. نظير چين و روسيه ھم بکشاند

افع و امنيت جامعه آنان وارد شده من ھر کدام از کشورھای جھان در نوبتی دچار پديده پوپوليستی شده و خساراتی به

ترامپ در صحنه داخلی امريکا با مشکالت . گويا اين بار امکان دارد نوبت اياالت متحده امريکا رسيده باشد. است

کرده و متخصص اين کشور  ويژه اقشار تحصيل رو شده و اشتباھات مکرر او باعث شده جامعه امريکا و به متعددی روبه

برده در فاصله مبارزات انتخاباتی گذشته مطرح کرده، نه  مطالبی که نام. گيری کنند سياسی وی موضعاشتباھات  نسبت به

. دھند ھا را مورد تأئيد قرار می الملل است و نه صاحبان انديشه و تجربه در امريکا آن مقبول و محبوب جامعه بين

تباه فاحش تلقی شده زيرا تشکيل جامعه امريکا اصوال عنوان يک اش ھا در جامعه امريکا به اقليت گيری او نسبت به موضع

بر ھمين اساس ھرگونه اشتباه نابخردانه . ھا مختلف از اقصی نقاط جھان صورت گرفته است براساس تشکيل مليت

  .ھای غيرمنتظره کند به ترتيبی که امنيت ملی کشور را مورد تھديد قرار دھد ثباتی تواند جامعه امريکا را دچار بی می

دست آورد، در مقابل خانم کلينتون   رای الکتورال را به٢٨٨طبق سيستم انتخاباتی امريکا، دونالد ترامپ در ھر صورت 

 جنوریاز روز بيستم در نتيجه ترامپ، .  رای الکتورال در اين انتخابات داغ و تنگاتنگ از پيروزی جا ماند٢١۵که با 

بر . خواھد کرد، بايد پيش از آن ھمکاران و وزيران خود را برگزيندعنوان رئيس جمھور آغاز  ، کار خود را به٢٠١٧

اند، در مورد دونالد ترامپ که ھيچ سابقه سياسی ندارد،  خالف معمول که ھمکاران نزديک کانديداھا از قبل شناخته شده

  .ھای زيادی مطرح است پرسش

ھای  ديويد نوينس رئيس شوتايم که سال: برم میپايان  ، به»واشنگتن پست«اين مطلب پنج قسمتی را با نقل قولی از 

 و ھوملند و فرايدی نايت اليت فعاليت ٢٤ھای تلويزيونی نظير  زيادی را برای انعکاس خلق و خوی مردم در سريال

کرده است گفته است که ترامپ در صورت پيروزی يا شکست، تأثيرات بلند مدتی بعد از انتخابات بر امريکا خواھد 
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مپ و ھوادارانش از بسياری جھات مايه خجالت و سرزنش نخبگانی ھستند که مسوليت کنترل فرھنگ عامه ترا. گذاشت

  .دارند

شان از ادبيات الھام گرفته  گويند فرزندان کنند و می او مراجعه می گويد والدين زيادی به خواه، می اين تحليل گر جمھوری

 .فھميد يک مشکلی وجود دارد نی است که شما میاين زما. کنند شده از ترامپ در مدرسه استفاده می

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

 .پردازند مھاجر در مدرسه نيز می

ھا را  ھا آن اند چرا اين بچه اند و گفته اجعه کردهھا مر ھای مھاجران قانونی و شھروندان امريکا به آن 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 ھای ترامپ را به معلمان نشان می ھايشان توئيت گوشی

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

  .برند رنج می

ھا از  ای شب گويند از ترس رئيس جمھور شدن ترامپ و آغاز جنگ جھانی ھسته يکی از مشاورين گفته بيماران او می

او گفته در سه دھه اخير، او ھرگز . اند اب ترامپ گذاشتهھا اسم اين بيماری را بيماری اضطر آن. پرند خواب می

ممکن است . اند ھا از برنده شدن احتمالی يک کانديدا وحشت زده آن. بيمارانی شبيه بيماران چھار ھفته اخيرش نديده است

ت جمھوی بوش ھا از دوران رياس ممکن است آن. ترسند ھا از رياست جمھوری کلينتون ھم متنفر باشد اما از آن نمی آن

  .کنند ھا وحشت نمی متنفر باشند يا از اوباما متنفر باشند اما ھرگز از اين

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  د، در جامعهافتن جان ھم می ھای واقعی در برنامه تلويزيونی برای ورزش به که در آن شخصيت

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

اجتماعی در جامعه امريکا و جھان پديد تر انسانی و  بايد منتظر ماند و ديد اين بيماری مسری ترامپيسم، چه فجايع بيش

  ؟!خواھد آورد

  

  پايان
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