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 ترامپ ریاست جمهوری روز ۰۳رکوردشکنی های

می توان خطر  .دیرس انیپا به - هیفور ۸۴ -بهمن ۰۳ریاست جمهوری دونالد ترامپ،  ماه ۸۴اولین ماه از 

کرد و گفت که هیچ یک از روسای جمهور سابق آمریکا در ماه آغازین ریاست جمهوری خود، چنین 

نوشتار . به ماه آغازین ترامپ از منظرهای گوناگون می توان نگریست .رکوردهایی بر جای ننهاده اند

در این کنش و واکنش . کنونی فقط از منظر اقدامات هنجارشکنانه ترامپ و واکنش مخالفان به او می نگرد

 .ها، ترامپ رکوردهایی تاریخی به نام خود ثبت کرد

 .استروز، تأیید کننده مدعای نوشتار  ۰۳مرور رویدادهای این 

ترامپ در نطقی تهاجمی، همه روسای جمهور . برگزاری مراسم تحلیف با کمترین جمعیت :هیژانو ۰۳

از حاال، قدرت در دستان . قبلی را به نقد گرفت و گفت که از این ساعت قدرت به مردم آمریکا منتقل شد

تشکیل داد  این ادعا در حالی بود، که او ثروتمندترین دولت تاریخ آمریکا را. مردم آمریکا قرار می گیرد

 .ی هستندیک درصد طبقه که جزیی از

 صادر را "اوباماکر" به موسوم اوباما دولت یهمگان مهیب قانون لغو موانع لیتسه ییاجرا دستور ترامپ

 . کرد

. تن در سراسر آمریکا به دعوت زنان علیه ترامپ تظاهرات کردندها در این روز میلیون  : ژانویه ۰۲

 .جنبش ضد جنگ ویتنام بودگفته اند که تعداد معترضان یادآور جنبش حقوق مدنی و 

او . یه طور ضمنی ترامپ را با هیتلر مقایسه کردپاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان  : ژانویه ۰۰

پاپ . از ساخت دیوار حائل یا استفاده از سیم خاردار برای حفاظت از مرزها در مقابل مهاجرین انتقاد کرد

بحران ها ": گفتدر پاسخ به این سوال که آیا از بابت رشد پوپولیسم در اروپا و آمریکا نگران است، 

به عقیده من، واضح ترین نمونه از پوپولیسم اروپایی . موجب برانگیختن ترس و همچنین هشدار می شوند

که سرپا  در آن سال، آلمان ورشکسته بود و نیازمند آن. جو کردو  در آلمان جست ۸۳۰۰ان در را می تو

وجهه کشور باشد و این است که شاهد حضور مرد  أپیدا کند، شخصی که قادر به احی شود و هویت خود را

ر می شود که این طو. من می توانم، من می توانم: جوانی می شویم که نامش آدولف هیتلر است و می گوید

هیتلر قدرت را ندزدید بلکه مردم با رای خود آن را به وی هدیه دادند . همه آلمانی ها به وی رای می دهند

 ."و او هم مردم را به ویرانی کشید

 به من" :گفتترامپ درباره معجزه خداوند در مراسم تحلیفش در سخنرانی سازمان سیا  :ژانویه ۰۰

 زیاد قدری به ها آن. بود آمده آدم نیم و میلیون یک یا میلیون یک رسید می نظر به و کردم نگاه بیرون

 نیایند بیرون و بترسند مردم است بارانی هوا چون شاید گفتم من. نبود ایستادن برای جایی عمال که بودند

 واقع در .شود تو سخنرانی مزاحم باران دهم نمی اجازه من گفت خودش با و کرد نگاه پایین به خدا اما

 خیس باران قطره چند با که بود سخنانم ابتدای! نه وای گفتم کردم، شروع را ام سخنرانی من که زمانی

 که است این واقعیت اما. داد خواهم ادامه من گفتم، باخودم اما! است بد خیلی این اوه گفتم خودم با و. شدم

https://www.nytimes.com/2017/01/20/us/politics/trump-executive-order-obamacare.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/history/2017/02/what_anti_trump_protesters_can_learn_from_the_anti_vietnam_war_movement.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-38708485
http://www.cbsnews.com/news/trump-cia-speech-transcript/


2 
 

 باران شد تمام من سخنرانی که این از بعد درست هم بعد. بود العاده فوق این. آمد بند یکباره به باران

 حادثه با ما دانید می. شد آفتابی دوباره مدمآ بیرون دوباره من وقتی و است انگیز شگفت این. گرفت باریدن

 مراسم برای آدم نیم و میلیون یک تا میلیون یک بگویم باید صادقانه که چرا هستیم روبرو انگیزی شگفت

 ".بود آمده من تحلیف

 آنها ام، انداخته راه به ها رسانه هیعل یجنگ من دیدان یم:"گفت ایس ماموران و کارکنان به خطاب ترامپ

 ".دارند قرار نیزم یرو بر بشر افراد نیاعتمادتر یب انیم در

ترامپ ادعا کرد که با چشمان خود دیده است که جمعیتی که در مراسم تحلیف او حضور  : ژانویه ۰۲

رسانه ها با انتشار تصاویر گوناگون نشان . داشتند، بیش از جمعیت مراسم تحلیف باراک اوباما بوده است

 .هزار نفر در مراسم تحلیف او حضور داشته اند ۰۳۳می دادند که حدود 

و به سود هیالری میلیون رأی به زیان او  ۰ تا ۰ در انتخابات آمریکاکه  ادعا می کردهمچنین ترامپ 

 . تقلب شده استکلینتون 

بحث میان رسانه ها و ترامپ در این موارد باال گرفت و ترامپ و یارانش نتوانستند شواهدی برای  

از  ژانویه  ۲۲در  برای نجات از این مهلکه، ترامپ دونالد مشاور کانوی آن  کلی. ادعاهایشان ارائه کنند

 افزایش موجب و انداخت اورول جرج ۲۸۹۲  یاداین ادعا آمریکائیان را به . سخن گفت" آلترناتیو حقابق"

 در "باوری دوگانه" و "نو گفتار" چون تعابیری به "حقایق آلترناتیو" اصطالح مردم نظر به. شد آن فروش

 آلترناتیو، حقایق"  :گفت باره این در نیز پست واشنگتن خبرنگار تامولتی کارن .است شبیه ۲۸۹۲ کتاب

 ".است اورولی جرج تعبیر یک

 "حقایق جایگزین"یا  "قایق آلترناتیوح"مسأله این بود که ترامپ هیچ کس را قبول نداشت و حاضر بود 

 .نیز بخشی از پروژه اوست" آینده جایگزین"ساختن  .بسازد

هایی  نآمن دستور تحقیقی بزرگ برای تقلب رای دهندگان از قبیل : "ترامپ در توییتی نوشت :ژانویه ۰۲

کردند و حتی کسانی که مدتها هایی که غیرقانونی این کار را  که در دو ایالت نامشان را ثبت کردند و آن

بسته به نتایج تحقیق، ما فرایندهای رای گیری مان را  .نام کردند قبل فوت کرده اند، برای رای گیری ثبت

 ".تقویت خواهیم کرد

 .سفر خود به آمریکا و دیدار با او را لغو کردرئیس جمهور مکزیک به دلیل اهانت ترامپ  :ژانویه ۰۲

 .میلیارد دالر برآورد می شود ۲۸ تا ۸۰هزینه ساخت دیوار میان آمریکا و مکزیک 

 کنم، می شوخی من که کردند می فکر ها بعضی. کنیم می طراحی را دیوار داریم که کنید باور:" گفت ترامپ

 دیوار. ساخت خواهیم را دیوار. کنم نمی شوخی موارد این مورد در دستکم...کنم نمی شوخی من اما

 درد به دیوار آیا که بپرسید اسرائیل از است کافی. بود خواهد مفید بسیار و شد خواهد ای العاده فوق

 ".دهد می نتیجه و خورد می درد به بله، نه؟ یا خورد می

https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2017/01/23/at-white-house-trump-tells-congressional-leaders-3-5-million-illegal-ballots-cost-him-the-popular-vote/?utm_term=.d64b10add3b0
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/01/22/how-kellyanne-conway-ushered-in-the-era-of-alternative-facts/?utm_term=.5e0d25e73c78
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/01/22/how-kellyanne-conway-ushered-in-the-era-of-alternative-facts/?utm_term=.5e0d25e73c78
https://www.theguardian.com/books/2017/jan/24/george-orwell-1984-sales-surge-kellyanne-conway-alternative-facts
https://www.theguardian.com/books/2017/jan/24/george-orwell-1984-sales-surge-kellyanne-conway-alternative-facts
http://www.cnn.com/2017/01/25/politics/trump-calls-for-major-investigation-into-voter-fraud/
https://www.nytimes.com/2017/01/26/world/mexicos-president-cancels-meeting-with-trump-over-wall.html
http://www.breitbart.com/video/2016/12/01/trump-trust-going-build-wall/
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 با خبری های سازمان که گفت تایمز نیویورک به ترامپ دونالد ارشد استراتژیست و مشاور ،یو بنون است

 شرمنده و بکشند خجالت باید ها رسانه:" بنون گفت .اند شده" آبرو بی" انتخابات نتیجه غلط بینی پیش

 حزب نه هستند مخالف حزب ها رسانه جا این. کنند گوش فقط مدتی برای و ببندند را خود دهان و باشند

 ایاالت جمهور رئیس ترامپ دونالد چرا فهمند نمی هنوز...کنند نمی درک را کشور این ها رسانه. دمکرات

، از الفاظ رکیک هم پست واشنگتن و تایمز نیویورکاو در این مصاحبه با نام بردن از  ."است شده متحده

 .استفاده کرد

رئیس جمهور اصلی سرمقاله خود را به این موضوع اختصاص داد که در واقع  هیژانو ۰۳ مزیتا ورکیوین

 .، و ترامپ بازیچه اوستآمریکا استیو بنون است

او . حالت تعلیق درآوردای را به  ترامپ برنامه دولت اوباما برای پذیرش پناهندگان سوریه :هیژانو ۰۲

شدید   خواهند به آمریکا بیایند تحت بررسی که بر اساس آن مسلمانانی که می صادر کرد دستوریهمچنین 

 .گیرندو احتماال ایدئولوژیک قرار 

این امر  .کرد صادر را آمریکا به مسلمان کشور هفت شهروندان سفر ممنوعیت حکم ترامپ :ژانویه ۰۹

هزاران فرد دارای ویزای قانونی سفر به آمریکا را به دردسر انداخت و موج وسیعی از اعتراض عمومی 

  .در فرودگاه های آمریکا برپا کرد

 زده فلک بدبخت   تایمز نیویورک این بیاد نظر اهل و مستعد آدم یک:"توئیتی نوشتدر  ترامپ :ژانویه ۰۸

 ".کنه تخته رو درش محترمانه یا کنه ش اداره درست یا و بخره رو پرداز دروغ

 به مسلمانان ورود ممنوعیت برای ترامپ فرمان به واکنش در بریتانیا کارگر حزب رهبر ،کوربین جرمی

 ممنوعیت سیاست که زمانی تا گفت کوربین. بازداشت بریتانیا به ورود از را ترامپ باید گفت آمریکا

 درباره کوربین. شود داده بریتانیا به ترامپ دونالد ورود اجازه نباید دارد، وجود آمریکا به مسلمانان ورود

 حفظ دنبال به باید واقع در هم آمریکا پارلمان سیستم و است عجیب اقدام این گفت بریتانیا به ترامپ دوت

 که زمانی تا گفت بریتانیا وزیر نخست می ترزا به خطاب همچنین کوربین. باشد افراد حقوق ترین ابتدایی

 ترامپ با نباید هم بریتانیا وزیر نخست کند، نمی رعایت را قوانین و آزادی ابتدایی حقوق آمریکا دولت

 .کند سازش

غیر "ایالتی ضمن بیانیه ای حکم ممنوعیت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان به آمریکا را  دادستان ۸۱

 .به شمار آوردند" قانونی

در فرودگاه نیویورک در جمع معترضان حاضر شد و در  -سناتور چاک شومر، رهبر دموکرات های سنا

 ترامپ که قبال به دلیل مخالفت دموکرات ها با لغو. سخنرانی کرد و گریستکنار یک خانواده مهاجر 

 که دانم یم. شوند یم یرهبر دلقک شومر   چاک یسو از ها دموکرات:"در توئیتی نوشته بود" اوباماکر"

فیلم بازی می کرده و گریه اش الکی بوده ترامپ دوباره به او تاخت که ". است مفتضح و بد چقدر اوباماکر

 .و خوب بلد نیست گریه کند

https://www.nytimes.com/2017/01/26/business/media/stephen-bannon-trump-news-media.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2017/01/30/opinion/president-bannon.html
https://www.nytimes.com/2017/01/30/opinion/president-bannon.html
https://www.nytimes.com/2017/01/30/opinion/president-bannon.html
https://www.nytimes.com/2017/01/30/opinion/president-bannon.html
http://wgntv.com/2017/01/27/what-trump-did-today-friday-jan-27th/
http://wgntv.com/2017/01/27/what-trump-did-today-friday-jan-27th/
http://www.cnn.com/2017/01/28/politics/text-of-trump-executive-order-nation-ban-refugees/
http://www.washingtonexaminer.com/trump-somebody-with-aptitude-and-conviction-should-buy-the-new-york-times/article/2613282
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/jeremy-corbyn-donald-trump-uk-state-visit-banned-entry-us-president-muslim-ban-labour-leader-a7570641.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-states-idUSKBN15D11X
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-states-idUSKBN15D11X
http://time.com/4653374/donald-trump-chuck-schumer-airport-tears/
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 جمهور روسای که گوید می جمهورها ریاست باشگاه به احترام دربارهعرف نانوشته آمریکا  :ژانویه ۰۳

اما  .دارند نگه خود نزد پست این منزلت و شان و جایگاه از حفاظت برای جانشینان، از را انتقادشان باید

 سخنرانی آخرین در اوباما ده روز پس از واگذاری ریاست جمهوری به ترامپ، از طریق سخنگوی خود

 از نگهبانی در ها آمریکایی همه مسئولیت و شهروندان نقش اهمیت درباره جمهور رئیس عنوان به اش

 :داعالم کر و، کرد صحبت دموکراسی

 از شهروندان استفاده. است روزه هر کاری بلکه شود نمی انتخابات به محدود تنها که است مسئولیتی این"

 انتظار ما که است چیزی دقیقا مقامات، به خود صدای رساندن و سازماندهی تجمع، برای خود قانونی حق

 ".بیفند اتفاق آمریکایی، های ارزش افتادن خطر به زمان در داریم

 او ترتیب بدین و است کرده شکایت ترامپ علیه که کرد اعالم ،واشنگتن ایالت کل دادستان ،فرگوسن باب

 کارش به آغاز زمان از ترامپ لتود علیه حقوقی دعوای یک که بود آمریکا در ایالتی کل دادستان اولین

 .انداخت راه به

که ترامپ و استیو  در مقاله ای نوشت، استاد دانشگاه برکلی و وزیر کار دولت کلینتون،  رایشرابرت 

 .پیش می برند "کاست هسته ایلوهو"بنون جهان را به سمت 

 های سالدر  پنتاگون گذاری سیاست رئیس ارشد مشاوراستاد حقوق دانشگاه جرج تاون و  بروکس، رزا

عزل  ۲۳۲۳نوشت که ترامپ دیوانه است و باید قبل از سال  مقاله ای در فارن پالیسیدر  ۲۳۸۸ تا ۲۳۳۳

 مقاله دیگریبعدا در  بروکس. توضیح داد را -از جمله کودتا -عزل رئیس جمهور او سه راه ممکن. شود

ولی گفت که باید در برابر . توضیح داد که تیم استیو بنون چه بر سر او و دیگر منتقدان آورده و می آورند

 . آنها ایستاد فشار

، با قطع مصاحبه سخنگوی کاخ سفید، بیانیه ای درباره آمریکا ملی امنیت مشاور فلین، مایکل : فوریه ۲

 قرار بین ذره زیر را ایران رسمی طور به امروز از ما:"که در بخشی از آن آمده بود  قرائت کردایران 

 کشتی یک علیه حمله و بالستیک موشک یک آمیز تحریک شلیک جمله از ایران اخیر اقدامات. دهیم  می

 را چه آن است، شده انجام ایران حمایت مورد حوثی جویان ستیزه سوی از که سعودی عربستان به متعلق

 آزمایش. کند  می تقویت است، بوده آشکار خاورمیانه در ایران کننده ثبات  بی رفتار درمورد همیشه که

 ."است بوده امنیت شورای ۲۲۰۸ قطعنامه نقض ایران، اخیر موشکی

جنگ حتمی آمریکا با چین و یک کشور در استیو بنون به وقوع در این روز توجه رسانه ها به پیش بینی 

 یا پنج در' جنوبی چین' دریای در جنگ دنبال به ما":بود گفته ۲۳۸۱ مارس ماه درکه  جلب شدخاورمیانه 

 اسالم با ما:"گفته بود ۲۳۸۱ فوریه او در". ندارد وجود رابطه این در تردیدی هیچ و هستیم آینده سال ۸۳

 کنند می تصور آنها. هستند خشن بسیار و باال انگیزه دارای آنها دوی هر. هستیم مواجه طلب توسعه چین و

 ".است کرده نشینی عقب غرب در یهودی - مسیحی جریان که

در حین مذاکره بر سر توافقی که  را ،استرالیا وزیر نخستبا مالکوم ترنیال، تلفنی تماس ترامپ :فوریه ۰

 با که بوده تلفنی تماس بدترین این" که گفت و کرد قطع دفعه یکبود،  بستهاوباما با وی درباره مهاجران 

https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2017/01/30/obama-rejects-comparison-between-trumps-immigration-policy-and-his-own-encourages-protests/?hpid=hp_rhp-top-table-main_pp-obama-236pm:homepage/story&utm_term=.c93a026d8dd7
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2017/01/30/obama-rejects-comparison-between-trumps-immigration-policy-and-his-own-encourages-protests/?hpid=hp_rhp-top-table-main_pp-obama-236pm:homepage/story&utm_term=.c93a026d8dd7
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-washington-state-lawsuit-trump-travel-ban-20170130-story.html
http://www.newsweek.com/robert-reich-dangerous-rise-steve-bannon-549967
https://foreignpolicy.com/2017/01/30/3-ways-to-get-rid-of-president-trump-before-2020-impeach-25th-amendment-coup/
http://foreignpolicy.com/2017/02/06/and-then-the-breitbart-lynch-mob-came-for-me-bannon-trolls-trump/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2017/02/01/republicans-cheer-flynn-putting-iran-on-notice/?utm_term=.cd7fcafe9820
https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/02/steve-bannon-donald-trump-war-south-china-sea-no-doubt
https://www.nytimes.com/interactive/2017/02/01/us/stephen-bannon-war-with-radical-islam.html
https://news.vice.com/story/trump-hangs-up-on-the-australian-prime-minister-after-tense-talks
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اگر این رویه ادامه  نوشت فوریه ۸نیویورک تایمز در سرمقاله ". است داشته حال به تا خارجی رهبر یک

 خط سوی آن که فردی نیست بعید هیچ"یابد، وقتی ما نیازمند متحدانمان باشیم و ترامپ از آنها تقاضا کند، 

 ."کند قطع را تماس این و بکوبد زمین به محکم را نتلف گوشی یکباره به دارد قرار تلفن

 ناشایست اقدام به توئیتی انتشار با پایان تاریخو نویسنده کتاب  دانشگاه استنفورد،استاد فوکویاما فرانسیس

 روزها این:"نوشت فوکویاما.داد نشان واکنش استرالیا وزیر نخست با تلفنی مکالمه حین در ترامپ

 ".است دردناک بودن آمریکایی

رأی دهندگان خواستار استیضاح ترامپ  درصد ۸۳منتشر شد که براساس آن  یک نظرسنجیدر این روز 

 .شده بودند

 یپ در که گفت ،و مشاور وی ترامپ دونالد یانتخابات ستاد ارشد رانیمد از،یکانو آن یکل : هیفور ۰

 کایآمر وقت جمهور سیرئ اوباما باراک ،بودند یعراق که" نیگر نگیبول کشتار" طراحان شدن ریدستگ

 ،گرفت قرار انتقاد مورد دایشد یکانو اظهارات .کرد ممنوع کایآمر به را یعراق انیپناهجو ورود ماه شش

 هرگز بلکه ،نگرفت نظر در یعراق انیپناهجو ورود یبرا یتیممنوع گاه چیه اوباما دولت تنها نه چون

 گفته خود سخنان از دفاع با یکانو حال نیا با .است نداده رخ یکنتاک التیا در نیگر نگیبول در" یکشتار"

این هم یک  ".نگرفت یخبر پوشش هرگز چون هستند اطالع یب کشتار نیا از مردم شتریب"  که است

 .بود که دولت ترامپ می ساخت" حقایقث آلترناتیو"نمونه دیگر از 

به این نکته  ار مهمیمقاله بسیدر  -استاد ادبیات و کرسی فهم عمومی از علوم انسانی -سارا چرچ ول

پرداخت که چگونه متفکران یک قرن اخیر آمریکا ظهور و به قدرت رسیدن یک فاشیست در کشورشان 

او با نقل مفصل سخنان آنان، نشان می دهد که . نامیده بودند" فاشیسم آمریکایی"را پیش بینی کرده و آن را 

 .ترامپ همان شخصی است که آنها درباره اش رویاپردازی کرده بودند

حکم ترامپ مبنی بر ممنوعیت  ، واشنگتن ایالت مرکز سیاتل در ، قاضی فدرال جیمز روبارت :فوریه ۲

و حکمش را " به اصطالح قاضی"او را ترامپ . را لغو کردسفر شهروندان هفت کشور مسلمان به آمریکا 

 .به دادگاه تجدید نظر رجوع کردبه شمار آورد و " مسخره"

که تقاضای تجدید نظر  شعبه نهم دادگاه فدرال آمریکا حمله کرددر یک توئیت ترامپ به قاضی  :هیفور ۲

دولت او مبنی بر لغو حکم دادگاه اولیه برای تعلیق دستور ترامپ برای ممنویت سفر شهروندان هفت 

 .کشور به ایران را رّد کرده بود

 ستیاستراتژ بنن ویاست ،او دستوربراساس . اقدام بعدی ترامپ بود دیسف کاخ یمل تیامن یشورا یبازساز

 نیا از( مسلح یروهاین) مشترک ستاد سیرئ و یمل اطالعات ریمد و وستیپ شورا نیا به دیسف کاخ یاصل

 در دیبا افراد نیا که گفت یمل تیامن یشورا از مقام دو نیا حذف درباره ترامپ. شدند گذاشته کنار شورا

 شده امضا ییاجرا فرمان متن براساس. است مرتبط آنها تخصص و تیمسئول به که کنند شرکت یجلسات

 شیپ یتیامن یدهایتهد" که است شده هیتوج گونه نیا کایآمر یمل تیامن یشورا در راتییتغ ترامپ، توسط

 ."کشورهاست یمرزها از فراتر 12 قرن در کایآمر یرو

https://www.nytimes.com/2017/02/04/opinion/sunday/mr-trumps-random-insult-diplomacy.html
http://www.publicpolicypolling.com/main/2017/02/after-2-weeks-voters-yearn-for-obama.html
https://www.theguardian.com/books/2017/feb/03/americanism-us-writers-imagine-fascist-future-fiction
http://www.usatoday.com/story/news/2017/02/03/report-federal-judge-refuses-block-trump-immigration-ban/97466178/
http://www.cbsnews.com/news/latest-trump-news-today-february-5-2017/
https://www.nytimes.com/2017/01/29/us/stephen-bannon-donald-trump-national-security-council.html
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 سیا پیشین رئیس پانتا لئون ،کلینتون خارجه وزیر آلبرایت مادلین ،وزیر خارجه اوباما کری جان :فوریه ۲

 که مورل مایکل  ،1222 تا 1222 سالهای در سیا رییس مقام قائم لفلین مک ای جان دفاع، اسبق وزیر و

 و داخلی امنیت امور در اوباما پیشین دستیار موناکو او لیسا بوده، سیا موقت رئیس زمانی اوباما دولت در

 حمایت اوباما ملی امنیت مشاور رایس سوزان داخلی، امنیت پیشین وزیر پولیتانو جانت  تروریسم، ضد

 در و کرده امضا را ای نامه آنها. کردند اعالم ترامپ مهاجرتی دستور اجرای ممنوعیت از را خود مشترک

 دادگاه به را نامه این اسالمی، کشور هفت اتباع ورود برای ترامپ فرمان اجرای ممنوعیت از حمایت

 شش نامه در پیشین دفاعی -امنیتی مقامات و سابق ارشد دیپلماتهای این. کردند ارسال آمریکا تجدیدنظر

 در. "افکند خواهد خطر به را آمریکا نظامیان"جان  ترامپ، اعالمی ممنوعیت دادند هشدار خود ای صفحه

 اما است مواجه واقعی تهدیدات با آمریکا که داریم اذعان موضوع این به همه ما" : است آمده نامه از بخشی

 هشدار سابق مقامات این. "هستیم اطالع بی باشد، مسافرت ممنوعیت گر توجیه که خاصی تهدید از ما

 را آمریکا امنیت را آمریکایی نظامیان نهایت در" اسالمی، کشور هفت اتباع ورود ممنوعیت که دادند

 سیاست اجرای مخرب تاثیرات درباره همچنین آنها. "کند تر امن را ما اینکه نه و کند می تضعیف

 تروریسم با مقابله برای متحده ایاالت تالشهای بر آمریکا به مسلمان کشور هفت این اتباع ورود ممنوعیت

 .دادند هشدار

 برکو. سخنرانی کرد کشور نیا پارلمان درنظرات ترامپ  هیعل ا،یتانیبر عوام مجلس سیرئ برکو، جان

 دعوت مجلس در یسخنران یبرا ترامپ، دونالد از "یجنس ضیتبع و ینژادپرست" با مخالفتش لیدل به گفت

 یسخنران با دا  یشد من شخص هم،[ کایامر به] مهاجران منع[ فرمان] یاجرا از قبل:"گفتاو .کند ینم

 بعد کردم،یم مخالفت[ ایتانیبر پارلمان جلسات یبرگزار محل] نستریم وست سالن در ترامپ جمهور سیرئ

 سالن در یو یسخنران با گذشته از شیب من ترامپ جمهور سیرئ دست به مهاجران منع فرمان لیتحم از

 ".هستم مخالف نستریم وست

 . تقلبی است ،نیستند  که نشان دهد مردم از کار او راضیای   نظر خواهی کلیهترامپ ادعا کرد 

که میزان جنایت  به دروغ ادعا کردهای آمریکا ترامپ  های شهر در یک مالقات با رٔوسای پلیس :هیفور ۲

که حقیقت دقیقا بر عکس ادعای او  سال گذشته است، در حالی ۰۳ترین سطح خود در  در آمریکا در باال

همچنین دادگاه فدرال تجدید نظر در سن فرانسیسکو دالیل دولت و مخالفان آن برای ممنوعیت سفر . بود

 .شهروندان هفت کشور را شنید

دلیل . ای نشده است ، ایوانکا ترامپ، رفتار منصفانهشکه با دختر ترامپ ادعا کرددر یک توئیت  :هیفور ۹

تولید  و  های طراحی این ادعا ظاهرا  این بود که یک فروشگاه بزرگ سراسری آمریکا اعالم کرد که لباس

حمله نیروهای  ادعا کرد کهشان اسپایسر  سخنگوی ترامپ  .شده توسط ایوانکا ترامپ را نخواهد فروخت

ئیس کمیته نیروهای که سناتور جان مکین، ر بوده است، در حالی" یک موفقیت کامل"ویژه آمریکا به یمن 

 .حمله شکست خورده استگفت که آن  ،مسلح سنای آمریکا

با اجماع حکم قاضی جیمز را تأیید کردند و بدین ترتیب حکم  سه قاضی فدرال دادگاه تجدید نظر :فوریه ۸

 کشور این دولت:"نوشت آمریکا نظر تجدید دادگاه. ممنوعیت سفر مسلمانان هفت کشور به آمریکا لغو شد

https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/02/06/kerry-panetta-ex-cia-officials-tell-court-trump-order-will-endanger-troops-in-the-field/?postshare=2301486375508108&tid=ss_tw&utm_term=.7f4c22fbcd45
http://www.cnn.com/2017/02/06/politics/uk-speaker-opposes-trump-parliament-speech/
http://www.cbsnews.com/news/latest-trump-news-today-february-7-2017/
http://www.cbsnews.com/news/latest-trump-news-today-february-7-2017/
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/829356871848951809?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.cbsnews.com/news/latest-trump-news-today-february-8-2017/
http://www.politico.com/story/2017/02/yemen-raid-success-sean-spicer-234804
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/politics/ct-trump-travel-ban-ruling-20170209-story.html
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 آمریکا خاک به ورودشان که کشورهایی از افرادی دهد نشان که است نکرده ارائه دادگاه به ای ادله هیچ

 ". اند داده انجام آمریکا خاک در ای حمله شده، ممنوع

 می دادگاه را شما: "نوشت درشت فونت با توییتی در تجدید دادگاه نهایی رایصدور  از پس اندکی ترامپ

 ". است خطر در( آمریکا) ما کشور امنیت بینم،

با واشنگتن پست با اشاره به خطر سقوط دموکراسی ها در اثر پیروزی  مصاحبه در فوکویاما فرانسیس

 درون در داخلی های تنش بروز سبب شدن جهانی رسد می نظر به واقع به":  گفتراست افراطی، 

 شدن فرهنگی چند و مهاجرت با ارتباط در هایی نگرانی همراه به موضوع این.  است شده ها دموکراسی

 در بگویم صادقانه  .شود سفید کاخ وارد ترامپ شد سبب که است شده فریبانه عوام پوپولیسم ایجاد سبب

 نداشته شدن جمهور رئیس برای مناسبی شخصیت که نکردم برخورد او همانند کسی با سیاسی زندگی

 ".دهد می نشان واکنش آن به سپس و بیند می شخصی را حمله یا انتقاد نوع هر ترامپ. باشد

 تصمیم که پرداخت حقوقی تارنمای یک یادداشت از بخشی قول نقل به خود در توئیت ترامپ : فوریه ۲۳

 یادداشت از نقل به ترامپ .بود دانسته آمریکا مصوب قوانین از بخشی با تناقض در راتجدید نظر  دادگاه

 به حتی( قضاوت) هیات تصمیم این طول تمام در که این توجه قابل": نوشت  Lawfare  اینترنتی تارنمای

 توئیت به پاسخ در یادداشت این نویسنده ویتس بنجامین. "باشد داشته قانون به نگاهی که نداده زحمت خود

 اطالع جهت صرفا ولی نه یا کند می اشاره من مقاله به جمهوری رئیس که دانم نمی: " نوشت ترامپ

 ".کنم می حمایت دادگاه تصمیم از من که بگویم

 اصالت اقتصادی، گری حمایت: دارد ستون سه واقع در ترامپیسم"که  در نیویورکر نوشت کسیدی جان

 حکم در [دادگاه استیناف لغو کننده حکم ترامپ]قضات این. خزنده خودکامگی و آمریکا در بودن بومی

. کردند شلیک بودن بومی اصالت و خودکامگی یعنی ترامپ اصول از ستون دو به مستقیم طور به خود

 قانون اساس بر که حقوقی از برخی به کنند می زندگی آمریکا در که خارجیانی تمام که کردند تاکید آنها

 ."دارند دسترسی شود می ها ملیتی دو شامل اساسی

: نوشت توییتی در شد، منتشر تایمز واشنگتن روزنامه در که ای مقاله به استناد با ترامپ : فوریه ۲۲

 مهاجرتی حکم افتادن تعویق به زمان از که پناهجویانی از درصد ۷۷ به! است نابسامان ما قضائی سیستم"

 بسیار که شود، می گفته خوشامد ظن مورد کشور هفت از اند، کرده کسب را آمریکا به ورود اجازه

 .!"است خطرناک

 زنان اعتراضاین نظر . مردانه های لباس نه ،بپوشند لباس زنان مانند باید کارمند زنانترامپ گفت که 

 خود تصاویر و ایجاد "بپوشید لباس زن یک مثل" هشتگ با کمپین یک آنان و داشت دنبال به را آمریکایی

 های عکس توضیحات میان در. کردند توییت یا وشتند گذا اشتراک به اینستاگرام در کارشان لباس با را

 مثل چطور تو. پوشم می لباس زن یک مثل من! ترامپ هی": شود می دیده مفهومی چنین بیشتر شده منتشر

 ".کنی؟ می رفتار جمهور رییس یک

http://www.cnbc.com/2017/02/09/see-you-in-court-trump-tweets-after-court-deals-president-a-setback-on-immigration-order.html
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/02/09/the-man-who-declared-the-end-of-history-fears-for-democracys-future/?utm_term=.bb411e06e5e6
http://www.cbsnews.com/news/trump-blasts-disgraceful-decision-by-appeals-court-over-travel-ban/
http://www.cbsnews.com/news/trump-blasts-disgraceful-decision-by-appeals-court-over-travel-ban/
http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/an-encouraging-first-victory-over-trumpery
http://www.cbsnews.com/news/trump-tweets-on-broken-legal-system-border-wall-cost/
https://www.nytimes.com/2017/02/03/style/trump-women-dress-code-white-house.html
https://twitter.com/hashtag/dresslikeawoman?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
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 این داشت گذشته هفته دفاع وزیر متیس جیمز"خبر می دهد که  فوریه ۸۲نیویورک تایمز  : فوریه ۲۰

 و رهگیری را ایرانی کشتی یک دریایی نیروی که هست این امکان آیا که کرد می پیگیری را وعموض

 که رسید  می نظر به. شود آن وارد است، یمن های حوثی مقصدش احتماال که قاچاقی تسلیحات یافتن برای

 متیس آقای با دیدارهایش در که ترامپ آقای اخیر دستورات با( ایرانی) کشتی محموله احتمالی توقیف چنین

 داشته همخوانی داشت، تاکید تروریسم از ایران حمایت کردن سرکوب بر خارجه وزیر تیلرسون رکس و

 عرب دریای در المللی بین های آب در کشتی این" که گفتند نویسندگان به آمریکایی ناشناس مقام دو". باشد

 مقامات. حاضر حال در حداقل بگذارد کنار را عملیات این که گرفت تصمیم متیس آقای نهایت در و بود

 البته بود کرده درز بیرون به الوقوع قریب عملیات خبر که بود خاطر بدین اقدام این که گفتند سفید کاخ

 توقیف و رهگیری)کاری چنین برای کافی المللی   بین حقوقی پایه آیا که کردند تردید ابراز دیگر برخی

 از که دولت ابتدایی روزهای در که صورتی در که این و نه یا دارد وجود( ایرانی کشتی محموله احتمالی

 با آمریکایی نیروهای ناگهان که افتد می اتفاقی چه بوده، درگیر یمن در نافرجام نظامی اقدام در هم قبل

 ".شوند درگیر هم ایران دریایی نیروی

 متیس طرح": نوشت توئیترش در -تایمز نیویورک روزنامه در «ملی امنیت» بخش خبرنگار -سنگر دیوید

 این سوال اما دارد را تهران با تنش تشدید ریسک شدت به المللی بین آبهای در ایرانی کشتی رهگیری برای

 ".دارد؟ وجود آن در استراتژیکی نفع چه که است

به دنبال یک دوره افشاگری پیرامون روابط غیر قانونی مایکل فلین با سفیر روسیه در دوران  : فوریه ۲۰

قبل از آغاز ریاست جمهوری ترامپ و سخن گفتن پیرامون تحریم هایی که اوباما علیه روسیه وضع کرده 

 . مایکل فلین مجبور به استعفای از مشار امنیت ملی آمریکا شدبود، 

اما سپس کاخ سفید توضیح داد که سه . اظهار بی اطالعی کرد فلینترامپ ابتدأ از تماس های  : فوریه ۲۲

رسانه ها مقاله های بسیاری  .هفته پیش سرپرست دادگستری اسناد تماس ها را به اطالع ترامپ رسانده بود

ترامپ . استصورت گرفته تماس های خالف قانون فیلن به دستور ترامپ در این مورد منتشر کردند که 

برخی گفتند که دلیل این قدردانی این است که اگر فلین . از فلین تشکر کرد که شخص خوب و قابلی است

ن است در بازجویی ها اعتراف کند که به دستور ترامپ با سفیر روسیه قرار و مدار می گذاشته، ممک

 .دیگری شکل گیرد" واترگیت"

آنها حاوی چند ویدیو به زبان   چون تلفن دستی آمریکا جلوگیری شداز ورود چند شهروند مسلمان کانادا به 

 .بود  عربی

 اتهامات با شدن مواجه دلیل به آمریکا کار وزارت برای ترامپ دونالد نامزد پازدر اندرو :فوریه ۲۲

 .ز این پست کناره گیری کردا ترامپ به خود استعفانامه تقدیم با مختلف،

بی "، "سی ان ان"ترامپ در یک مصاحبه عمومی، ضمن حمالت شدید به رسانه هایی چون  :فوریه ۲۲

من  گفتتاخت و  -خصوصا  دولت اوباما -، نیویورک تایمز، و غیره، به شدت به دولت های پیشین"بی سی

 گذشته ماه کی نیا" .ک ویرانه را تحویل گرفتم و در این مدت کوتاه از دولت قبلی بیشتر کار کرده امی

https://www.nytimes.com/2017/02/12/us/politics/national-security-council-turmoil.html?smprod=nytcore-iphone&smid=nytcore-iphone-share&_r=0&mtrref=www.farsnews.com
http://www.cnn.com/2017/02/13/politics/michael-flynn-white-house-national-security-adviser/index.html
http://www.politico.com/magazine/story/2017/02/who-told-flynn-to-call-russia-214782
http://www.cbsnews.com/news/canadian-muslims-denied-entry-to-the-us-after-arabic-found-on-phone/
http://money.cnn.com/2017/02/10/news/kfile-puzder-board-resigned/
https://www.nytimes.com/2017/02/16/us/politics/trump-news-conference.html
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 تکرار گرید بار. دادم انجام کشورمان بزرگ شهروندان از ابتین به من که بود یا سابقه یب اقدامات شامل

 اقدامات نیچن به دست یکوتاه مدت نیچن در که نداشته وجود یجمهور سیرئ نیچن هرگز کنم یم

 ".بزند یا گسترده

ترامپ ادعا کرد که پس از ریگان، هیچ یک از روسای جمهور به اندازه او کارت الکترال کالج به دست 

هور مالکترال رئیس ج ۰۳۸ترامپ با . او اعتراض کردند غخبرنگاران به سرعت به دور .نیاورده است

 .شد جمهور رئیس الکترال ۰۱۰ با ۲۳۳۴ سال در و ۰۰۲ اب ۲۳۸۲  در حالی که اوباما در سال. شد

بیل کلینتون نیز از او بیشتر کارت الکترال  .رئیس جمهور شد ۸۳۴۴ سال در الکترال ۸۲۱  بوش پدر با

  .دست آورد به

 یشورا در یغرب مکرهین یکشورها امورحدود یک ماه پیش از سوی ترامپ به ریاست  ،رید گیکر

 از "سنتر لسونیو" شکدهیاند دراو در این روز در یک سخنرانی محرمانه . منصوب شد کایآمر یمل تیامن

 .کرد انتقاد کیمکز با متزلزل روابط ژهیو به و نیالت یکایآمر در شیها استیس لیدل به ترامپ دولت

 االتیا یمل دفاع دانشگاه در خود سابق منصب بهو کریک دیر  ترامپ به دلیل این انتقاد، او را برکنار کرد

 واشنگتن در کایآمر یمل دفاع دانشگاه یعلم اتیه عضو ۲۳۳۸ سال از رید گیکر. است بازگشته متحده

 نیدوم رید گیکر. درآمد دانشگاه نیا یالملل نیب تیامن امور کالج تیعضو به ۲۳۸۳ سال در یو. بود

 .بودنفر قبلی مایکل فلین  .عزل شد هفته کی ظرف که بود کایآمر یمل تیامن یشورا در ارشد مقام

 یک مثال طور به. پاسخ دادند ترامپبا طوفان توئیتری به مصاحبه روز گذشته  کاربران : فوریه ۲۲

 کردم می فکر پیش ساعت یک تا": نوشت بود کرده تماشا تلویزیون از که کنفرانس اتمام از پس کاربر

 یادتان": نوشت دیگری کاربر ."است بوده "روانی" فیلم ام کرده تماشا تاکنون که چیزی ترین ترسناک

 اتفاق توانست می جمهور رییس یک مطبوعاتی کنفرانس در که چیزی بدترین کردیم می فکر زمانی است

 بازی اسباب یک عنوان به ترامپ توصیف با دیگر کاربر یک".  بود؟ او سوی به کفش کردن پرت بیفتد

 است؟ شده خراب جمهور رییس رسد می نظر به عزیز، آمریکای":نوشت خود توئیتر صفحه در ماشینی

 گارانتی کارت باشد بهتر هم شاید کنید؟ روشن دوباره و کنید خاموش را وی که اید کرده فکر این به اصال

 ."کنید چک را وی

 ،"سی.بی.ای' ،"نیوز سی.بی.ان" همچون هایی رسانه" جعلی اخبار: "در توئیتی نوشت ترامپ

 ".هستند آمریکا مردم با دشمنی نیستند، من با دشمنی" تایمز نیویورک" و" ان ان سی" ،"اس.بی.سی"

: نوشت با رسانه ها ترامپ دونالد برخورد باره در توییتی در استاندارد ویکلی نشریه سردبیر کریستول بیل

 آمریکایی( جامعه)  یا و ودمکراتیک آزاد گفتمان یک از که نیست چیزی' مردم دشمن'  تعبیر باورمن، به"

 ."رود می انتظار شده شناخته

 برداشتن گام حال در خوابگردها همانند حاضر حال در ما:" گفت -استاد دانشگاه پرینستون -جیمز هارولد

، انتخاب اطالعاتی های رقابت ،شدن جهانی با ها مخالفت افزایش او". هستیم دیگر جنگ یک سمت به

 کرد عنوان و برد نام خطرناک حرکت این های نشانه از را ترامپ و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

http://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-s-electoral-college-win-was-not-biggest-reagan-n722016
http://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-s-electoral-college-win-was-not-biggest-reagan-n722016
http://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-s-electoral-college-win-was-not-biggest-reagan-n722016
http://bigstory.ap.org/article/8c634286b7b0405eb199988d55e50c43/senior-trump-appointee-fired-after-critical-comments
http://bigstory.ap.org/article/8c634286b7b0405eb199988d55e50c43/senior-trump-appointee-fired-after-critical-comments
http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-press-conference-reaction_us_58a67a8ce4b07602ad533c3d?pua92r5r9prsve7b9
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/832708293516632065?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/BillKristol/status/832712589041766400
https://www.thesun.co.uk/news/2886958/world-war-3-warning-princeton-collapse-globalisation-brexit-trump-election/
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 وی .اند شده اطالعاتی های رقابت گرفتار اول جهانی جنگ وقوع از پیش دوران مانند جهان کشورهای

 و دفاع خارجه، وزیران چون. است جدی تهدید یک[ سوم] جهانی جنگ وقوع من نظر به: "افزود

 کنترل برای اطالعات داشتن اختیار در که بودند باور این بر میالدی، ۸۳۳۷ های سال در اطالعات

 اکنون ما. بود افتاده راه به اطالعاتی رقابت نوع یک دلیل همین به و است اهمیت حائز نظامی حوادث

 ".هستیم کنونی روزگار در اطالعاتی رقابت دست همان شاهد

و در آن یک  برگزار کرددر فلوریدا ترامپ یک تجمع انتخاباتی پرشور از طرفداران خود  : فوریه ۲۹

 نقاط در گذشته سال یط که یمرگبار حمالت به اشاره با یسخنران نیا یط او .رانی بلند ایراد کردسخن

 در شبید ندیبب. افتاد یاتفاق چه آلمان در دینیبب":گفت بود داده یرو کیبلژ و فرانسه همچون اروپا مختلف

 با االن( ها یسوئد) آنها. باشد افتاده اتفاق یا حادثه نیچن دیکن یم باور ها، یسوئد. افتاد یاتفاق چه سوئد

 ".دادند ینم هم را احتمالش قبال که هستند روبرو یمشکالت

 یتییتو در ،لدتیب کار سوئد، نیشیپ ریوز نخست .شب قبل هیچ اتفاق تروریستی در سوئد رخ نداده بود

 ." بود؟ زده یچ( ترامپ) او ؟یستیترور حمله سوئد؟: "نوشت

 درنوشت که "  شد؟ خالص ترامپ شر از توان می چگونه"در نیویورک تامیز در مقاله  کریستف نیکالس

 اسکای" تارنمای. هستند ترامپ استیضاح موافق ها آمریکایی از درصد ۸۱ جدید های نظرسنجی از یکی

 از بیش گذشته هفته در .نه یا رود می کنار قدرت از ژوییه ماه تا ترامپ آیا که است بسته شرط نیز" بت

 محافظه از برخی حتی. شد اشاره خبری های رسانه در "واترگیت" رسوایی موضوع به بار هزار یک

او . شود برکنار کار از است ممکن وی که اند داده هشدار یا و اند شده ترامپ استعفای خواستار کاران

استیضاح او توسط  .ب .توسط اعضای کابینه با تصویب کنگره  .الف -راه برکناری ترامپسپس دو 

 در خواهان جمهوری که این مگر داد نخواهد رخ اتفاق اینسپس می گوید . را توضیح می دهد -کنگره

 . آمریکاست کل و جمهوریخواه حزب کردن ویران حال در ترامپ ببرند پی نهایت

. وی را بی کفایت و بداندیش خواند که شبانه روز در حال اجرای کمدی است سرمقاله نیویورک تایمز

اما اقلیت بزرگ مهاجران بی گناه نمی توانند بخوابند، چون . اکثریت آمریکا با مسخره کردن او می خوابند

ان را آنان دائما  چشمشان به در دوخته شده تا مأمورین سیاه پوش آن. ترامپ آنان را مجرم قلمداد می کند

او قصد دارد جامعه را پلیسی . رعب و وحشت و هراس آنان را فرا گرفته است. بازداشت و زندانی کنند

 "النه جهانی قاتالن"ترامپ مکزیکی ها را مجرم خطرناک و اسالم را . کند و زندان ها را افزایش دهد

ی در برابر مهاجرستیزی  ایالت های. باید در برابر تب ضد مهاجری ترامپ ایستاد. قلمداد کرده است

 و کند می معرفی شکنان قانون "پناهگاه و مأمن" ا هار ایالت گونه این دروغ به ترامپ دولت. "ایستاده اند

فاقد  نمایندگان و سناتورها اگر ."کند می قطع را ایالتها این فدرال بودجه تنبیه مقام در که کند می تهدید

 سیستم ؛ نوعدوستان ؛ مدارس دانشگاهها؛ ؛ کلیساها اما ، هستندایستادن در برابر مهاجرستیزی  شهامت

ترامپ خطری علیه هویت آمریکایی است و باید  .دارند هنرمندان و کشاورزان ، شرکتها ؛ بهداشتی های

 .شود شکسته تباین 

https://www.washingtonpost.com/politics/trump-supporters-see-a-successful-president--and-are-frustrated-with-critics-who-dont/2017/02/19/496cb4b4-f6ca-11e6-9845-576c69081518_story.html?utm_term=.df5db66a95be
https://twitter.com/carlbildt/status/833219648044855296?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/carlbildt/status/833219648044855296?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/carlbildt/status/833219648044855296?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.nytimes.com/2017/02/18/opinion/sunday/how-can-we-get-rid-of-trump.html
https://www.nytimes.com/2017/02/18/opinion/sunday/breaking-the-anti-immigrant-fever.html
https://www.nytimes.com/2017/02/18/opinion/sunday/breaking-the-anti-immigrant-fever.html
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به سخنان ترامپ " وزین یس.یب.یا" "میت د پرس" برنامه با گو و گفت در نیک مکسناتور : فوریه ۲۸

 حفظ یبرا میدان یم که ییآنجا تا:"که رسانه ها را دشمن مردم نامیده بود، واکنش نشان داد و گفت 

 به که یزمان. میدار ازین آن به که است یزیچ آن تیواقع .است یاتیح آزاد مطبوعات داشتن ، یدمکراس

 سرکوب و بستن پرداختند، آن به کتاتورهاید که یکار نینخست دینیب یم د،یانداز یم ینگاه خیتار

 درس خیتار از دیبا اما شود لیتبد کتاتورید کی به دارد تالش ترامپ که میگو ینم .است بوده مطبوعات

 ."میاموزیب

 با وودوارد باب همکارش همراه به که بود پست واشنگتن ییکایآمر مشهور روزنامه نگار ن،یبرنست کارل

 سیرئ کسون،ین چاردیر یاستعفا و یالدیم ۷۳ دهه در تیواترگ ییرسوا شدن فاش در یا مقاله چاپ

 گفت ترامپ، دونالد" ییگو دروغ" از انتقاد با، در مصاحبه ای داشتند را یاصل نقش کایآمر وقت یجمهور

 یتیتوئاو در   .هاست سال آن در کسونین چاردیر حمالت از" تر خائنانه" ها رسانه به ترامپ حمالت که

 به ترامپ دونالد حمالت. است جمهور سیرئ ییدروغگو" مردم دشمن" نیتر خطرناک همواره"  :نوشت

 نه) یواقع اخبار: افزود ترامپ یروان ثبات بردن سوال ریز با او ."است کسونین از تر خائنانه ها رسانه

 به خودش" یعصب و نما انگشت رفتار" به آنکه یجا به تا کند یم تالش ترامپ دونالد که است نیا( یجعل

 .کند یم صحبت ها رسانه برخورد درباره کند، یدگیرس کایآمر یجمهور سیرئ عنوان

. نواری از ترامپ افشا کرد تا نشان دهد که از نظر سیاسی و امنیتی او غیر قابل اعتماد است پولیتیکو

 کاخ یها مصاحبه محرمانه اتیجزئ یافشا با است، شده ضبط نوامبر ماه که یصوت نوار نیا در ترامپ

 خواهد یم باشگاه نیا یاعضا از ،یوجرسین گلف باشگاه شام افتیض در د،یجد کارکنان جذب یبرا دیسف

 شام افتیض نیا در حاضر افراد به خطاب سخنانش، از یبخش در یو .ابندی حضور جلسات نیا در

 به یسر د،یخواست اگر...  کتاتورهاید و ها ژنرال با کرد؛ میخواه مصاحبه یادیز افراد با فردا": دیگو یم

 دولت است قرار که یمختلف افراد با قه،یدق ستیب پانزده، هر...بود خواهد جالب شما یبرا...دیبزن دیسف کاخ

 ".کرد میخواه مصاحبه بدهند لیتشک را ما

 ترامپ دروغگو

اما  .می کردنددر دوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری بسیاری ترامپ را متهم به درو گویی 

دروغگو خواندن ترامپ در یک ماه آغازین ریاست جمهوری، بسیار افزایش یافت و این هم رکورد 

 .دیگری برای ترامپ به ثبت رساند

های  سندرز در دو توئیت دیگر به دروغ .است" دروغگوی پاتولوژیک"ترامپ یک : سناتور برنی سندرز

 ترامپ یسو از نیزم کره یرو گسترده بحران رفتنینپذ ،یواقع کذب اخبار: "ترامپ اشاره کرد و نوشت

 کذب اخبار". "میهست رو به رو آن با هوا و آب راتییتغ مقوله در امروز که است خواهان یجمهور و

 یمدرک چیه بر و ندارد یخارج وجود عمال که است یانتخابات گسترده تقلب مورد در ترامپ یادعا ،یواقع

 ".ستین یمبتن

 ".کند جدا ها دروغ از را حقایق نیست حاضر ترامپ": از جمهوری خواهان مکین جان سناتور

http://www.nbcnews.com/meet-the-press/mccain-warns-suppressing-press-how-dictators-get-started-n722906
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-carl-bernstein-richard-nixon-watergate-trump-lying-lies-liar-worse-than-nixon-fake-news-a7587481.html
http://www.politico.com/story/2017/02/trump-leaked-audio-clubs-guests-235161
http://www.politico.com/story/2017/02/trump-leaked-audio-clubs-guests-235161
http://www.cnn.com/videos/politics/2017/02/10/fact-check-bernie-sanders-supreme-court-origwx-js.cnn/video/playlists/bernie-sanders-town-hall/
https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/18/john-mccain-savages-donald-trump-administration-inability-separate-truth-from-lies
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 . می گوید زیاد دروغ ترامپ(: سوتا مینه) فرنکن ال سناتور

 . می گوید دروغ او به راجع ترامپ: کنگره نماینده کامینگز، االیجاه

" مکرر دروغ"فوریه می نویسد که ترامپ بحران ساز و بی کفایت است و  ۸۸ سرمقاله نیویورک تایمز 

 .گفته است

 .اختصاص داده است دروغ های ترامپفوریه یک مقاله به /مجله پولیتیکو ژانویه

 .یک ویدئو تهیه کرده است ای یک ماهه آغازین ریاست جمهوری ترامپدروغ هگاردین از 

دروغ های روز بعد رسانه های . ترامپ در تجمع روز آخر ماه اول کار خود نیز دروغ های زیادی گفت

 .شا کردنداو را اف

: او افزود. نوشت که ترامپ با جنگ رسانه ای حواس همه را از مسائل اصلی پرت کرده است دیها نایمار

 مدام یس یب ان از الکساندر تریپ شنبه پنج روز که بود یزمان مسائل نیا از عبور نیتر موفق من نظر از"

 یم فشار گانیر رونالد زمان از یانتخابات یروزیپ نیبزرگتر درباره او دروغ اتیجزئ درباره ترامپ به

 یها دروغ و ها یزن تهمت. هستند مهم ها دروغ. آمد فرود ترامپ به ضربه که است ییجا قایدق نیا. آورد

 ."کرد مبارزه آنها با دیبا که هستند یپرت حواس جادیا عوامل ها رسانه در ترامپ انیپا یب

 رکوردشکنی های توماری 

 ۰ بیش از توماری به شرح زیر بر روی وبسایت خود قرار داده که تاکنون،  Avaaz' آواز' مدنی نهاد

 گونه این تشخص و عظمت عزیز، ترامپ آقای": نفر آن را امضا کرده اند هزار ۸۳۳ و میلیون

 حمایت ما. کند می رد را آن و تابد نمی بر را شما تعصب و انزجار آفرینی، هراس جهان؛[ مردم.]نیست

 در شما کلی ترغیب و تمایل غیرنظامیان، بر داشتن روا جنایت برای شما فراخوان شکنجه، از شما

 مانند که دیگری انسان ها میلیون و تبارها مزیکی مسلمانان، زنان، کردن بدنام ما. کنیم می رد را خشونت

 با درمواجهه. کنیم می رد را کنند، نمی عبادت شما همانند و گویند نمی سخن شما همانند نیستند، شما

 گزینیم برمی را امید ما شما، مایوسانه سخنان شنیدن جای به. گزینیم برمی را شفقت ما شما، آفرینی هراس

 در یکدیگر درکنار ما جهان، شهروندان عنوان به. گزینیم برمی را فهم و درک ما شما، جهل مقابل در و

 ".ایستیم می اید، برافروخته که جدایی آتش مقابل

 .آمریکایی امضا کرده اند هزار ۴۷۳  را بیش از تومار استیضاح ترامپ

بر روی تارنمای پارلمان این کشور قرار  هزار شهروند بریتانیایی ۴۰۴توماری با امضای یک میلیون و 

 دونالد:"در این تومار نوشته شده .گرفته است که آنان خواستار لغو سفر ترامپ به کشورشان شده اند

 یبرا ولز پرنس ای زابتیال ملکه دعوت افتیدر تیصالح یزیست زن و یاخالق ابتذال داشتن لیدل به ترامپ

 صورت به دولت یسو از یستینبا اش یجمهور استیر دوران در ترامپ نیبنابرا. ندارد سیانگل به سفر

 ".شود دعوت سیانگل به سفر یبرا یرسم

https://www.aol.com/article/news/2017/02/12/we-all-have-this-suspicion-he-lies-a-lot-al-franken-suggest/21712487/
http://www.politicususa.com/2017/02/16/press-conference-backfirelrep-elijah-cummings-calls-trump-making-false-story.html
https://www.nytimes.com/2017/02/14/opinion/the-missing-pieces-in-the-flynn-story.html
https://www.nytimes.com/2017/02/14/opinion/the-missing-pieces-in-the-flynn-story.html
http://www.politico.com/magazine/story/2017/01/donald-trump-lies-liar-effect-brain-214658
https://www.theguardian.com/global/video/2017/feb/18/donald-trump-first-month-of-lies-video
http://www.esquire.com/news-politics/politics/news/a53269/trump-florida-rally-lies/
http://www.esquire.com/news-politics/politics/news/a53269/trump-florida-rally-lies/
http://www.esquire.com/news-politics/politics/news/a53269/trump-florida-rally-lies/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/17/donald-trump-media-troll-president-supporters-journalists-lies?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=213882&subid=17994712&CMP=EMCNEWEML6619I2
https://secure.avaaz.org/campaign/en/president_trump_letter_loc/
https://secure.avaaz.org/campaign/en/president_trump_letter_loc/
https://impeachdonaldtrumpnow.org/
https://impeachdonaldtrumpnow.org/
https://petition.parliament.uk/petitions/171928
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 اسالم ستیزی ترامپ و دولتش

این خطری است که بسیاری از ناقدان بر . مواضع ترامپ و اعضای کابینه اش به شدت علیه اسالم است

سخن می گوید، اما " اسالم تروریستی"و " اسالم رادیکال"اگر چه ظاهرا  ترامپ از . آن تأکید می کنند

ی خود را آشکار می و اصطالحاتی از این نوع استفاده می کنند، نظر اصل" سرطان اسالم"وقتی آنان از 

ون ما را به سود جنگ با استیو بننیویورک تایمز نوشت که . یک نمونه است مستندات یو اس تودی. سازند

 . اسالم پیش می برد

 یها جنبش به مربوط یجهان اجالس" در یسخنران کی در جهان کیکاتول انیحیمس رهبر س،یفرانس پاپ

 یمذهب یباورها همه در ییگرا افراط خطر و کنند یم جیترو را صلح مذاهب: "کرد دیتاک" یستیپوپول

 وجود یاسالم سمیترور و یهودی سمیترور که طور همان ندارد، وجود یحیمس سمیترور. دارد وجود

 یمردم. ستین طلب خشونت ای مخدر مواد یقاچاقچ ای مجرم یکس چیه. ندارد وجود ییزهایچ نیچن. ندارد

 یتجاوزگر مختلف اشکال برابر، فرصت جادیا بدون اما هستند خشونت به متهم شوند  یم رتریفق و ریفق که

 یها گروه همه انیم در. برسند انفجار مرز به است ممکن و کرده دایپ رشد یبرا مناسب یا نهیزم جنگ و

 تحمل بدون ینگر یکل با ها دسته نیا. دارند وجود طلب خشونت افراد و انیادگرایبن ها مذهب و مردم

 ".ستین ستیترور ،یمذهب رویپ چیه. کنند  یم هیتغذ را یزیست گانهیب و نفرت رایز شوند  یم قدرتمندتر

که دونالد ترامپ درباره  در فارن پالیسی نوشتنیز در مقاله ای  -استاد دانشگاه هاروارد -استوان والت

 .برداشت نادرست است ۰اسالم گرفتار 

 نتیجه

اکثر رسانه ها . ترامپ نشان می دهد که او رکوردهای بسیاری را شکسته استنگاهی به کارنامه یکماهه 

. همه روزه علیه او راهپیمایی برگزار می شود. بسیاری خواهان عزل او هستند. او را دروغگو می خوانند

زبان ترامپ، هیچ نسبتی با زبان  .بی نظیر است -در میان روسای جمهور آمریکا -جنگ او با رسانه ها

 .ست جمهوری و دیپلماسی نداردریا

http://www.usatoday.com/story/news/2017/02/09/how-some-trump-advisors-see-islam-their-own-words/97662862/
https://www.nytimes.com/interactive/2017/02/01/us/stephen-bannon-war-with-radical-islam.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/02/01/us/stephen-bannon-war-with-radical-islam.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/02/01/us/stephen-bannon-war-with-radical-islam.html
http://www.breitbart.com/national-security/2017/02/17/pope-francis-muslim-terrorism-not-exist/
http://foreignpolicy.com/2017/02/17/five-ways-donald-trump-is-wrong-about-islam/

