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طوریکه هموطنان ما ناظر بوده اند، بعد از مبارزات برای جنجالی ترین انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، 

تاجر میونر که سوابق کاری ویرا در جامعۀ امریکایی به جز از  «دونالد ترمپ»نامزد حزب  جمهوری خواه، 

امور اقتصادی شخصی خودش، کسی بخاطر نمی آورد، منحیث بی تجربه ترین فرد در ساحۀ کار اداری دولتی، 

منحیث چهل و پنجمین رئیس جمهور دولت فیدرال ایاالت متحدۀ امریکا انتخاب شد. گرچه ترمپ خود ادعا می 

انتخابات تخطی صورت گرفته است، ولی این موضوع حقیقت نداشته و وی حتی در ایاالتی که  نمود که در

سنگ ماندۀ رأی دهی به دیموکرات ها بوده اند، منجمله تعدادی از ایاالت مهم شمالی و حتی ایاالت جنوبی که 

، به وی با اکثریت رأی نفوس هسپانوی تبار آن از نفرت و تهدید های ترمپ در جریان انتخابات هراسان بودند

 دادند. ولی چرا؟ درین زمینه عوامل مختلفۀ زیاد و بی سابقه ای هم مؤثر می باشد.

جامعۀ امریکایی مدتیست که از روی داد های داخلی و خارجی نگران و نا راض هستند، نه تنها اوضاع هجوم 

وش ساخته، بلکه انکشاف فعالیت های و عدم کنترل آن از جانب دولت فعلی، آنان را مش مختلفه پناه گزینان

تروریستی در جهان و نفوذ آنها بین اتباع امریکایی متعلق به آن خراب کاران و دهشت افگنان، هم خواب را از 

از آغاز کار، به صراحت خود را مخالف ورود نو واردان اعالم  «دونالد ترمپ»چشم امریکائیان ربوده است. 

 بدین طریق با نظریات خود همراه ساخت. پوستان مملکت را زیاد کتلۀ سفید نمود و تعداد
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ترمپ کارگران سفید پوست امریکا را که سالهاست از واردات سرسام آور از خارج، نا راض و شاکی بوده اند 

هم دلداری داده و تخفیف ورود امتعۀ خارجی را برای حمایت از موقف آنان در صورت رسیدن به قدرت، وعده 

( و تا شرق میانه وغیره مردم امریکای التین و مهاجرینشرایط ورود آزاد کار گر خارجی ) مینهنمود. درین ز

هم چنان اعالم نمود که  نامبردهکنترول می نماید. قرار گفتۀ وی هم حد امکان بازار آزاد واردات به امریکا را 

دیده شود که سیاست » خواهد داد بر مسائل سیاسی ترجیحدر سیاست خارجی در درجۀ اول اقتصاد امریکا را 

، طور مثال، به عوض حمایت از تعهدات برای «و پارلمان تا کدام حد این امکانات را طرفداری خواهند کرد

عالیت ل مصارف بیشتری در ف، اعضای آن تشکیل را وادار بر تقب«پیمان ناتو» درپشتیبانی از متحدین امریکا 

 بیشتر از دیگران، بر عهده بگیرد. شد مثل سابق مصارف کمر شکنی راباخواهد نمود تا امریکا مجبور ن ها

 و انکشاف اوضاع، بهبودیبعد از انتخاب بازهم پافشاری نمود که چرخ اقتصادی امریکا را در زمینۀ  «ترمپ»

 گرداند.در جهان، بر می « اش عظمت سابقه»بازهم به جلو خواهد راند و اعالم کرد که وی ایاالت متحده را به 

جایز وی در مورد زنان، مهاجران، مسلمانان و حتی ا، مشاهده شد که چگونه نظریات نابا این همه ادعا ه

معلولین، سبب انتقادات زیادی حتی از جانب اعضای مهم حزب خودش گردید که تصور میشد که پیروزی وی 

رح  بی موقع و حتی غیر قانونی را زیر سوال برده است. ولی همان طور که سیاست چیز کثیفی است، با ط

های د، در آخرین هفته شبری الذمه اعالم که در ماه جوالی وی « هیلری کلنتن»موضوع ایمیل های خانم 

دفتر  -اف بی آی »کمرنگ گردید و با کج و راست روی های مؤسسۀ « دونالد ترمپ»انتخابات، اتهامات بر

دهندگان از وی بر گشته و به ترمپ رأی دادند و یا شاید از دادن در زمینه، تعدادی از رأی « تحقیقاتی فیدرال

 رأی اصالً اباء ورزیده باشند. همسایۀ سالخوردۀ امریکایی این قلم هم به همین دلیل با من به حوزه نرفت.
 

 ندر جریان مبارزات انتخاباتی باعث انتقاد نه تنها مخالفا« ترامپ»در عین حال، بعضی از اظهارات و مواضع 

نظریات وی  سخنان او در مورد زنان، ودیو و سیاسی، بلکه در مواردی حتی، افراد هم حزب او هم شد. پخش

به محبوبیت  مهاجران، معلوالن و مسلمانان از جمله مواردی بود که انتقادات تندی را در پی آورد و قاعدتاً  بر

شد، اما تمام ن« ترامپ»هایی به نفع گیری نشان داد که چنین موضع گیری با اینکه نتیجه رای  او آسیب رساند.

هم بسیار کمتر از تصور صورت گرفت. خبر گزاری رویتر اعالم کرد « کلنتن»تاثیر مثبت آنها بر حمایت از 

ان از گروپ های اقلیت که با وجود فعالیت وی منحیث یک رئیس جمهور زن در آینده، حمایت در صدر آرای زن

 کمتر از عصر انتخابات ،تباران، سیاه پوستان و زنان جوان هسپانیاها که وی حامی آنان قلمداد می گردید، مانند 

 بوده است.« بارک اوباما»

در جریان انتخابات وعده های عمومی، البته بدون تشریح جزئیات، برای بهبود جامعۀ « دونالد ترمپ»گرچه 

ئه داشته است، ولی چون سابقۀ کاری و اجرائیوی وی در امور اداری مملکت موجود نیست، در امریکایی ارا

تا کدام حدود امکان  ی سر خرمنعالم بی تجربگی نامبرده، سوال بر انگیز است که امکانات عملی آن وعده ها

 پذیر خواهد بود؟!

باید تصریح نمود که وی در جریان فعالیت های « هیلری کلنتن»در مورد ناکامی غیر قابل پیش بینی خانم 

انتخاباتی، همان سیاست و عقاید حزب خویش را که مردم امریکا از آن تا حد زیادی نا راضی هستند، وعده 

در پالیسی های هشت سال اخیر دیموکرات « تغییر»برای آوردن « دونالد ترمپ»نمود که به مقابل پا فشاری 
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را فراهم نموده است. ادعای سالیان دراز خدمت در پوست های حساس « کلنتن»م ها، قسمتی از نا کامی خان

مردم نیویارک و وزارت خارجه، برای مردمی که از سیاست دولت ناراضی  منحیث سناتور منجمله وکالت

بودند، تکرار همان روش محسوب گردیده و حتی مردم ایاالتی که با طرفداری از دیموکرات ها همیشه شناخته 

 ده بودند، اکثریت آن طوریکه نتیجه نشان داد، در انتخابات از وی رو گردانیدند.ش

وست، به وقوع پی« دونالد ترمپ»حالت بخصوصی که درین انتخابات در زمینۀ ازدیاد غیر قابل پیش بینی آراء 

اشتراک تعداد زیادی از رأی دهندگان بود که نظر به ادعای گوناگون در مطبوعات امریکا در روز انتخابات، 

نبوده، بلکه با مخالف به روش دیموکرات ها، در حقیقت میخواستند به « ترمپ»واقعاً طرفداران حقیقی نظریات 

ییر اوضاع چند سال اخیر گردند. البته نباید آن عده ای نحوی آراء طرف مقابل وی را ضعیف نموده و سبب تغ

د نا امید بودن« کلنتن»را هم فراموش نمود که از روش دیموکرات ها  و موضوع قضایای لیبیا و ایمیل های خانم 

 را هم قبول نداشتند، اصالً به حوزه های انتخاباتی نرفتند.« ترمپ»و چون 

 ملیون ۶۰ر حدود دو صد هزار محاسبه گردید، ولی تعدادی در حدود در حقیقت با اینکه تفاوت آراء صرف د

 برای هر کاندید رأی دادند. نفر از سکنۀ امریکا

بر هردو قسمت پارلمان، یعنی مجلس نمایندگان و سنا، جمهوری خواهان تفوق حاصل نموده اند، ولی  در حالیکه

اید حتی از جانب حزب وی مری االجراء نباشد، در انتخابات ابراز داشته، ش« دونالد ترمپ»هایی که  وعده

 مطرح خواهد بود. مجربمخصوصاً که در زمینۀ سیاست خارجی امریکا، بیشتر آراء و نظریات نمایندگان 

در نطق تاریخی امروز خود، مخصوصاً خطاب به جوانانی که متأثر بودند ابراز نمود که « هیلری کلنتن»خانم 

ولی این دلیل آن نیست که نا امید بگردیم، بلکه باید بزودترین فرصت به قدرت و بله شکست را باید بپذیریم، 

حمایت از اتحاد ملی مردم امریکا بیندیشیم؛ وی به هر نوع همکاری با حکومت جدید آمادگی خویش را اعالم 

، او «ترمپدونالد »هم اظهار نمود که با امیدواری مؤفقیت ها برای« اوباما»نمود. چنانچه که رئیس جمهور

خود را جمهوری خواه و دیموکرات ندانسته بلکه یک امریکایی می شمارد که به وحدت ملت امریکا و آیندۀ آن 

 امیدوار است.

 منحیث« بارک اوباما»انتخابات سابقه و حال امریکا به هر حالی تاریخ ساز بوده اند؛ مؤفقیت رئیس جمهور

 هیلری»یدی را در جامعۀ امریکایی رقم زد؛ در صورت انتخاباولین سیاه پوست منتخب درین مقام تاریخ جد

، وی «دونالد ترمپ»، وی اولین رئیس جمهور زن در ایاالت متحدۀ امریکا می بود. حاال هم با جایگاه «کلنتن

 اولین تاجر ملیونر بی تجربه به امور دولت است که به این مقام ارتقاء یافته است. 

مسائل اداری و دولت داری بی تجربۀ امریکا، چگونه و تا کدام حدود مشکالت  اینکه رئیس جمهور کامالً در

 روز افزون جهان و ایاالت متحده را رفع خواهد نمود، زمان جواب خواهد داد.

 پایان

 


