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هیلری کلینتن، برنی سندرز، و دانالد ترامپ، بخش 

 سوم: نئو- فاشیسم ترامپ

 محمد سهیمی

 مقدمه

در بخش دوم این . با مواضع سیاسی و اقتصادی خانم هیلری کلینتن آشنا شدیم بخش اول این سری مقالهدر 

این بخش  .مواضع سیاسی و اقتصادی سناتور برنی سندرز مطرح و مورد بحث قرار گرفتند سری مقاالت

  قاله در نسخه پیمطابق همیشه تمامی منابع این م. مواضع آقای دانالد ترامپ میپردازد  از مقاله به بررسی

 .آن موجود میباشند   دی اف

 مواضع بخشی از ایرانیان خارج از کشور

  اجمالی  پرداخته شود، نگاهی  قبل از اینکه به بحث اصلی  چون این مقاله آخرین بخش از این سری میباشد،

بخشی از ایرانیان که خواهان سرنگونی  .مفید میباشد خارج از کشوربه نظرات بخشی از ایرانیان مقیم 

جمهوری اسالمی از طریق مداخله نظامی غرب هستند، بدلیل تنفر خود از اسالم و مسلمانان از آقای 

شب و روز برای آقای ترامپ تبلیغ   ای ایرانی های ماهواره از تلویزیون  یکی. ترامپ هواداری میکنند

سلطنت . جمهوری اسالمی میداند" طرفدار"و یا " البی"کنند را  را که از ایشان انتقاد  کند، و هر کسی می

اکثریت بسیار بزرگ . یا از آقای ترامپ حمایت میکنند، و یا از خانم کلینتن  های ایرانی طلبان و شاه الهی

ایرانیان کلیمی خارج از کشور از خانم کلینتن حمایت میکنند، که با توجه به مواضع ایشان درباره ایران و 

بخشی از ایرانیان خارج از کشور ادعا . سرائیل که در بخش اول این سری مقاله بحث شد، طبیعی استا

راست افراطی در ایران نیز به نظر . میکنند که برای خاور میانه ریاست جمهوری آقای ترامپ بهتر است

نگارنده . یعی استرسد مایل است آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برسد، که البته این نیز طب می

 .یکدیگر میباشند  که راست افراطی در ایران، اسرائیل، و آمریکا متحدان ضمنی همیشه معتقد بوده است

 های اسالمی پیروزی خانم کلینتن بعد از پیروزی رهبران زن کشور

  در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در داخل حزب دموکرات واقعه مهمی خانم کلینتن پیروزیتردید  بی

ای بسیاری  های شیشه های وطنی مقیم غرب، سقف های بسیاری از فمینیست است، چرا که برخالف ادعای

بعنوان مثال، . ها در آمریکا نیز وجود دارند که شکستن آنها مهم میباشند برای جلوگیری از پیشرفت خانم

در آمریکا وجود داشت که هدف آن  ۲۷۹۱و  ۲۷۹۱های  ها بین سال به رهبری خانم  جنبش بزرگی

. ها با آقایان بود درباره حقوق تساوی خانمآمریکا   تصویب و اضافه نمودن یک اصالحیه به قانون اساسی

ها باید آنرا با دو سوم آرا  اضافه گردد، دو سوم تمامی ایالت  برای اینکه یک اصالحیه به قانون اساسی
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در نتیجه، تساوی . ای اضافه نشد آن جنبش به هدف خود نرسید، و چنین اصالحیه  ولی. تصویب میکردند

 .ها میباشد حقوق زن و مرد در آمریکا هنوز یک هدف مترقیان و فمینیست

. آنچه که برای نگارنده عجیب است اهمیت زیاده از حدی است که به پیروزی خانم کلینتن داده میشود  ولی

 خانم ایزابل پرونچهل و دو سال پیش . جنسیت او  از نظر نگارنده مواضع یک شخص مهم هستند، نه

نخست  اولین۲۷۷۱تا  ۲۷۹۷از سال  خانم مارگرت تچر. بود ۲۷۹۱تا  ۲۷۹۱نتین از رئیس جمهور آرژا

راستگرا بود که   دومی. کردندبا کودتا سرنگون را نظامیان فاشیست آرژانتین   اولی. بریتانیا بود زن وزیر

های کارگری بریتانیا را صدمه زیادی زد، سوسیال دموکراسی بریتانیا را تا مرز مرگ پیش برد، و  اتحادیه

خانم سارا . رهبری کرد ( فالکلند)برسر جزائر مالویناس  ۲۷۹۱ بر ضّد آرژانتین را در جنگ امپریالیستی

از ارتجاعی ترین، و   ایشان یکی  بود، ولی ۱۱۱۹پیلین هم نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا در سال 

پس آنچه که مهم است مواضع و . های تاریخ آمریکا بود ترین کاندیدا ترین و سطحی سواد در عین حال بی

 . ستمدار استهای یک سیا سیاست

که جنگ  به این معنا خوب است، اما نه   بسیار  ها و رفع تبعیض به معنای دفاع از حقوق خانمفمنیسم 

اگر زنی خاورمیانه را به آتش و خون بکشد،  .تحمیل کنیمرا به نام فمنیسم به همه خانم کلینتن مانند طلبی 

یا  ،شد است خواهند داشته اند و این به سود فمنیسم آمریکایی و زنان خاورمیانه که کشته و زخمی و آواره 

، نئولیبرال و مارگرت تچرانگلیس، یعنی سرکارخانم " بانوی آهنین"فمنیسم را بدنام خواهد کرد؟ 

نخست وزیری بلند مدت او چه دستاوردی برای فمنیسم و زنان . طبقه مرفه، را در نظر بگیرید خدمتگزار

هزاران زن لیبیایی قربانی جنگ امپریالیستی این . جداً باید ترسیدخانم کلینتن از در سطح جهانی داشت؟ 

که در  ببینید ا آنجا کلینتن ر خانمهرگاه زنان و کودکان مهاجر لیبی در دریا غرق می شوند، . خانم شدند

های  جان خودرا بخاطر تحریم کودک و نوجوان عراقی ۱۱۱،۱۱۱نزدیک به . حال غرق کردن آنهاست

فمنیسم کلینتن دستکش  خانمبر دست های خونین  .از دست دادند ۲۷۷۱اقتصادی آقای بیل کلینتن در دهه 

از ، بخصوص خون زنان، کودکان و نوجوانان،  انسانهای بیگناه از عراق تا لیبی خون چرا که ، نکشیم

 .زیر آن دستکش ها هم جاری است

  ستیزان وطنی، بخصوص در خارج از کشور، زیاد هستند، بی-و مسلمان --در عین حال، چون اسالم

های اسالمی  لطف نیست که یادآوری شود قبل از آنکه خانم کلینتن به چنین پیروزی دست یابند، کشور

ز رئیس بوده و یا هستند، در حالیکه خانم کلینتن هنو زن  رئیس جمهور و یا نخست وزیر ۲۲دارای 

، استاد همانطور که پروفسور خوان ّکلهای اسالمی،  رهبر زن کشور ۲۲این . جمهور آمریکا نیز نیستند

های  ، نخست وزیر پاکستان بین سالخانم بینظیر بوتودانشگاه میشیگان یادآوری نمودند، عبارتند از، 

و  ۲۷۷۲های  ، نخست وزیر بنگالدش بین سالخانم خالده ضیا؛ ۲۷۷۱تا  ۲۷۷۱، و ۲۷۷۱و  ۲۷۹۹

خانم شیخ ؛ ۲۷۷۱و  ۲۷۷۱های  ، نخست وزیر ترکیه بین سالخانم تنسو جیلر؛ ۱۱۱۱تا  ۱۱۱۲، و ۲۷۷۱

خانم مگاواتی تا کنون؛  ۱۱۱۷، و ۱۱۱۲و  ۲۷۷۱های  ، نخست وزیر بنگالدش بین سالحسینا

، نخست وزیر خانم مامه مدیور بوی؛ ۱۱۱۱تا  ۱۱۱۲، رئیس جمهور اندونزی از سال سوکارنوپوتری

ه گذشته؛ تا ما ۱۱۲۲، رئیس جمهور کوزوو از سال خانم عاطفت جهجاگا؛ ۱۱۱۱تا  ۱۱۱۲سنگال از سال 

، خانم سیز مریام کایدما سیدیبه؛ ۱۱۲۲و  ۱۱۲۱های  ، رئیس جمهور قرقیزستان بین سالخانم روزا اتنبایوا
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تا  ۱۱۲۱، نخست وزیر سنگال از خانم امیناتا طوره؛ ۱۱۲۱و  ۱۱۲۲های  بین سال  نخست وزیر مالی

 . تاکنون ۱۱۲۲، رئیس جمهور موریتس از سال فکیم-خانم امینا گوریب، و ۱۱۲۱

 سیاسی بازگشت فاشیسم به عرصه

قبل از تشریح مواضع آقای ترامپ الزم است به چرایی ظهور تمایالت راست افراطی، شبه فاشیستی و   

های غربی که راستگرایان، و  چگونه است که لیبرال دموکراسی. فاشیستی در غرب بپردازیم --نئو

بشریت قلمداد میکردند گهواره تولد دوباره فاشیسم، نژاد " نجات"های سابق، آنرا یگانه راه  همچنین چپ

  رده اند؟های سیاسی شده اند که تمامی جهان را با خطری بزرگ مواجه ک ترین رگه پرستی، و افراطی

فاشیستی و شبه فاشیستی دارد منحصر به آمریکا --نئوراست افراطی که تمایالت  دوباره ظهورپدیده 

نشنال فرانت، یا . نیست، و قبل از آمریکا در اروپا بعنوان یک نیروی سیاسی مهم وارد صحنه شده است

ها است که در فرانسه یک نیروی مهم سیاسی است و در انتخابات محلی ماه دسامبر  سال"  ملی  جبهه"

که پیروزی  نشنال فرانت قادر نبود، اگرچه در دور دوم همان انتخابات داشت  های مهمی پیروزیگذشته 

حتی در آلمان که از لحاظ . فعالیت دارندچندین حزب راست افراطی  در بریتانیا .خودرا تکرار کند

  های مهمی پیروزیبریتانیا میباشد، احزاب ماورای راست اقتصادی در شرایط بسیار بهتری از فرانسه و 

در انتخابات ریاست جمهوری اتریش آقای نوربرت هافر کاندیدای . داشتند در انتخابات محلی ماه مارس

فقط با شش دهم   ماه مه ۱۱دوم در  ، و در دوردر دور اول نفر اول بود "حزب آزادی"از  راست افراطی

انتخابات را به رقیب خود، پروفسور الکزندر ون در بیلن رهبر سابق حزب سبز اتریش،  یک درصد آرا

جنبش برای " حزب راست افراطی  ۱۱۲۱رلمانی سال در مجارستان در انتخابات پا. واگذار کرد

ها و  که حافظ ارزش  گرای مسیحی  ال ملییک حزب رادیک"که خودرا " ،جاب ایک"یا " مجارستان بهتر

این حزب ضّد کلیمیان . درصد آرا را بدست آورد ۱۲کند، نزدیک به  می  معرفی" منافع مجارستان است

ای کلیمیان را متهّم  از رهبران آن که در مقاله  است، و در یک انتخابات پارلمانی دیگر در سال گذشته یکی

رقیب خود بر ضّد مردم مجارستان استفاده نموده اند، " سالح میکروبی"ان را بعنو" کولی ها"کرده بود که 

ها  در محدود کردن آزادی  و سعی یک حزب ماورای راست در قدرت استدر لهستان نیز . را شکست داد

در یونان حزب ماورای راست . اخطار داده استدارد، بطوریکه حتی اتحادیه اروپا به آن دولت آن کشور 

 سومین حزب نیرومند سیاسیدارد،  شبهه فاشیستی و نازیکه تمایالت " گلدن دان"یا " طلوع طالیی"

درصد آرا را  ۱۹است  حزب راستگرای ضّد مهاجرانکه یک " حزب مردم دانمارک"در دانمارک . است

حزب دموکرات سوئد، یک حزب راستگرا، در آن   .در آخرین انتخابات پارلمانی آن کشور بدست آورد

های دیگر به سوئد برای  از مساله مهاجرت مردم از خاور میانه و کشورکشور به تدریج قدرت گرفته، و 

از "، گوید وزیر امور مهاجرت دولت سوئد میخانم مورگان جوهانسن . کند جذب شهروندان استفاده می

بسیاری از این احزاب در  " . نشنیده ایم[ بر ضّد مهاجران]تا کنون چنین صحبت هایی  ۲۷۱۱های  سال

 .داشتند  های مهمی پیروزی ۱۱۲۱و  ۱۱۱۷سالهای  در انتخابات پارلمان اروپا

به ظهور نازیسم و فاشیسم شد،  که منجر ۲۷۱۱های  به تحوالت چند سال گذشته و مقایسه آن با سال  نگاهی

چرا مردم آلمان دموکراسی پارلمانی خود بعد از جنگ . های زیاد دو دوران را نشان میدهد بخوبی شباهت
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http://www.theguardian.com/world/2015/sep/21/neo-fascist-greek-party-election-golden-dawn-third-place
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/21/neo-fascist-greek-party-election-golden-dawn-third-place
http://www.thelocal.dk/20160127/danish-peoples-party-more-asylum-restrictions-coming
http://www.bbc.com/news/world-europe-34784424
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/05/30/the-far-right-in-the-2014-european-elections-of-earthquakes-cartels-and-designer-fascists/
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ها  نام داشت را کنار زده و از جنایتکاری مانند ادالف هیتلر و نازی" ری وایمرجمهو"اول، که   جهانی

رکود اقتصادی، از دست دادن : در این تغییر شگفت انگیز نقش داشتند دستکم چهار دلیلحمایت کردند؟ 

آن زمان، تحقیر شدید سیاسی در نتیجه پیمان ورسای و   اعتماد به نظام سیاسی حاکم و سیاستمداران سنتی

چند دلیل از چهار دلیل عمده . رهبران تسلیم آلمان و بدنبال آن تحقیر اجتماعی، و اشتباهات بزرگ سیاسی

نقش عمده دارند؟ به نکات زیر توجه  فاشیسم-نئو و فاشیسم شبهدر حاضر نیز در ظهور  ۲۷۱۱لهای سا

 :کنید

از   یکیطبقات زحمتکش و متوسط آمریکا درباره امنیت و آینده اقتصادی خود،  تشویش :از لحاظ اقتصادی

از زمان دولت آقای رانالد ریگان تا بحال . باعث ظهور تمایلالت افراطی شده اند است که  عوامل مهمی

های نئو لیبرال اقتصادی، انتقال صنایع مهم آمریکا به خارج و به همراه آن از میان رفتن آن  سیاست

سر های تریلیون دالری، ک های امپریالیستی در مناطق گوناگون با هزینه جنگ ها شغل پردرآمد، میلیون

های  های تجاری و همچنین جنگ بودجه آمریکا که بدلیل کاهش شدید مالیات ثروتمندان و شرکت

کاهش شدید بودجه دولت برای امنیت اقتصادی و اجتماعی و کمک به   امپریالیستی است، و نتیجه آن یعنی

روز بروز عمیق تر مردمان فقیر، کمر مردم را شکسته است، و شکاف اقتصادی بین ثروتمند و فقیر را 

حقوق متوسط کارمندان خودرا دریافت  برابر ۱۱۱بطور متوسط های بزرگ  رٔوسای شرکت. کرده است

، درصد است ۲حدود از آن است که درصد بیکاری در آمریکا در حال حاضر   حاکی  آمار رسمی .میکنند

ه فقط چند ساعت در ها مردمانی ک بیکاری بسیار بیشتر از این رقم است، چون این آمار  نرخ واقعی  ولی

به حساب آورده، و از طرف دیگر هیچگونه آماری درباره مردمی که از " شاغل"هفته کار میکنند را نیز 

  ، ولیدرصد است ۱۱بیکاری   اقعینرخ وآقای ترامپ معتقد است که . یافتن کار ناامید شده اند نیز ندارد

 .درصد برآورد میکنند ۲۱چیزی حدود کارشناسان اقتصادی آنرا 

تر آمریکا که در میان آنها همیشه تمایالت نژاد   همزمان، سفید پوستان مسن تر، کم سواد تر، و مذهبی

با انتقال صنایع تولیدی آمریکا به . پرستانه وجود داشته اند، از لحاظ اقتصادی احساس عدم امنیت میکنند

ه احتیاج به دانش و تحصیالت های کم درامد تر ک شغل. های خوب پردرآمد از میان رفته اند خارج، شغل

باال نیز ندارند به تدریج توسط مهاجران فقیر از آمریکای التین اشغال شده اند، و یا سفید پوستان حاضر به 

که تا سال  میشود  پیش بینی. انجام آن نیستند، نظیر کار در مزارع و یا در بخش خدمات جهانگردی

شناخته میشوند، نظیر مردم " غیر سفید پوست"بخشی از مردم آمریکا که اکنون بعنوان اقلیت   ۱۱۲۱

درصد  ۲۹در حال حاضر )اکثریت جمعیت آمریکا را تشکیل دهند  آمریکای التین تبار و سیاه پوستان،

شرایطی چنین (. هستند از سیاه پوستان درصد ۲۱و متجاوز از  مردم آمریکای التین تبارآمریکا از  جمیت

تمایالت نژاد پرستانه را در میان این بخش از مردم آمریکا تشدید نموده اند، و زمینه الزم را برای ظهور 

 . فاشیسم فراهم میکنند-فاشیسم و یا شبه

کنگره آمریکا هر دو سال یکبار انتخاب میشود، و سنای  :از میان رفتن اعتماد مردم به سیاستمداران

است که نمایندگان کنگره در حال کارزار دائم انتخاباتی   وضع به صورتی. آمریکا هر شش سال یکبار

هیچ محدودیتی برای . هنوز انتخابات تمام نشده، به فکر انتخاب دوباره خود در دو سال دیگر هستند. هستند

ها نیز دائماً در حال فعالیت برای انتخابات  ی آمریکا وجود ندارد، و بنا بر این سناتورانتخاب مجدد در سنا

https://www.facinghistory.org/weimar-republic-fragility-democracy/readings/why-study-weimar-germany
http://thinkprogress.org/economy/2014/12/18/3605137/us-wealth-gap-at-its-widest-in-decades/
http://thinkprogress.org/economy/2014/12/18/3605137/us-wealth-gap-at-its-widest-in-decades/
http://thinkprogress.org/economy/2014/12/18/3605137/us-wealth-gap-at-its-widest-in-decades/
http://thinkprogress.org/economy/2014/12/18/3605137/us-wealth-gap-at-its-widest-in-decades/
http://money.cnn.com/2015/06/22/news/companies/ceo-pay/
http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000
http://fortune.com/2015/09/14/donald-trump-unemployment-rate-jobs/
http://www.cnbc.com/2016/02/05/but-whats-the-real-unemployment-rate.html
http://www.cnn.com/2008/US/08/13/census.minorities/
http://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2015/cb15-ff18.html
http://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2015/cb15-ff18.html
http://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2015/cb15-ff18.html
https://www.census.gov/quickfacts/table/PST045215/00
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شرکت های  در نتیجه نقش البی. این کارزار دائمی انتخاباتی احتیاج به بودجه عظیم دارد  ولی. بعدی هستند

نظیر اسرائیل، عربستان سعودی، و غیره   های خارجی دولت، و اسلحه سازان،  ها، بانک، مٔوسسات مالی

در واشنگتن وجود دارد،  البیگر ۲۱،۱۱۱متجاوز از نشان میدهد که  ۱۱۲۱آمار سال . پر رنگ میشود

غیر "های بسیار این البیگران، تعداد بسیار بیشتری البیگر وجود دارند که  در حقیقت، به دلیل رسوائی  ولی

ها میلیون دالر به  این البیگران ده. است ۲۱،۱۱۱ه هستند که تعداد آنها نزدیک ب "زیرزمین"و یا "  رسمی

آمریکا نیز که در آن راستگرایان در اکثریت   دادگاه عالی ۱۱۲۱در سال . انتخابات کاندیدها کمک میکنند

. های مخصوص هزینه کنند تا پول نامحدودی در انتخابات از طریق کمیته زه دادها اجا به شرکتهستند، 

در نتیجه، به تدریج نمایندگان کنگره و . دهند پول نمی  به کسی" محض رضای خدا"روشن است که اینها 

نند، ها میباشد حمایت میک سنا به جای آنکه از منافع مردم عادی حمایت کنند، از آنچه که به سود این شرکت

در نتیجه مردم به تدریج اعتماد خودرا به . های خود به مردم در زمان انتخابات عمل نمیکنند و به قول

که مردم آمریکا معتقدند که  فوریه همین سال نشان داد در  یک نظر خواهی. اند کنگره و سنا از دست داده

 .به کنگره اعتماد دارند درصد مردم ۲۱فقط و کنگره برای فروش است 

با این . آمریکا دارای نیرومندترین نیروهای مسلّح در جهان و بزرگترین اقتصاد دنیا است :تحقیر سیاسی

های رادیویی و تلویزیونی جناح راست بخصوص راست افراطی گوش کنیم و تماشا  حال، اگر به برنامه

اهیم داشت که بیندازیم، این برداشت را خو  حتی اجمالی  ها و مطبوعات آنها نگاهی کنیم، و اگر به وبسایت

های سیاسی شبکه فاکس را  اگر برنامه. گویند های جهان به آمریکا زور می ترین کشور گویی حتی ضعیف

، را در جناح ماورای راست استسیاسی که " تحلیلگر"آقای راش لیمبا،  برنامه رادیوییتماشا کنیم، و یا 

انتخاب پرزیدنت اوباما، . اند اشغال کرده  گوش کنیم، تصور خواهیم نمود که آمریکا را نیروهای خارجی

باعث شدت  های دروغین درباره تولد ایشان در کنیا، و نام میانی ایشان، حسین، یک سیاهپوست، شایعه

 ۲۲از   خواه از فلوریدا و یکی حتی آقای مارکو روبیو، سناتور جمهوری. یافتن اینگونه افکار شده است

چون به عقیده ایشان آقای اوباما  کرد" خیانت"متهم به کاندیدای اولیه جمهوریخواهان پرزیدنت اوباما را 

مانند  سواد و سطحی فرد بی، بگذریم که کردن آنرا دارد" سوسیالیست"بطور عمدی قصد تغییر آمریکا و 

های عراق و افغانستان، ظهور  های آمریکا در جنگ ناکامی. آقای روبیو حتی نمیداند سوسیالیسم چیست

چین، انتقال بسیاری از کارخانجات ، نیرومند شدن هرچه بیشتر  دوباره روسیه بعنوان یک قدرت جهانی

" پارتی  تی"سیاسی مردم، و ظهور گروه هایی مانند   تولیدی آمریکا به خارج، بخصوص چین، عدم آگاهی

به اینگونه  هستند، ابزار دست راست افراطی و حامیان ثروتمند آن، از قبیل برادران کوککه در حقیقت 

، روزنامه نگار و فعال به قول آقای اکبر گنجی .اند دامن زده" حقارت"احساسات سطحی و احساس 

و " و مسلمانان است،  های خارجی آقای ترامپ یک آمریکای ضعیف بنا میکند که قربانی قدرت"سیاسی، 

 .کند در تطابق کامل است کا ترسیم میالبته این چنین آمریکائی با تصویری که راست افراطی در آمری

اشتباهات فاحش رهبران آمریکا آنقدر زیاد هستند، و آنقدر شناخته شده و مورد بحث قرار  :اشتباهات

به عنوان مثال، بالفاصله بعد از آغاز . گرفته اند، که قاعدتا نباید احتیاجی به بحث دوباره داشته باشند

از کنگره دریافت کرد که  میلیارد دالر ۹۹۹ای بالغ بر  بودجهریاست جمهوری خود، پرزیدنت اوباما 

  ها و مٔوسسات مالی از آنها به جیب بانک  بخش بزرگی  ولی. اقتصاد درحال سقوط آمریکا را نجات دهد

از   ا هیچگونه امتیاز مهمیدر عین حال، آقای اوبام. بحران بودند  ریخته شد که خود عامل اصلی  بزرگی

http://www.theatlantic.com/business/archive/2015/04/how-corporate-lobbyists-conquered-american-democracy/390822/
http://www.theatlantic.com/business/archive/2015/04/how-corporate-lobbyists-conquered-american-democracy/390822/
http://www.theatlantic.com/business/archive/2015/04/how-corporate-lobbyists-conquered-american-democracy/390822/
http://www.theatlantic.com/business/archive/2015/04/how-corporate-lobbyists-conquered-american-democracy/390822/
http://www.huffingtonpost.com/william-hartung/arms-industry-ramps-up-lo_b_7484338.html
https://www.washingtonpost.com/blogs/in-the-loop/wp/2014/05/14/which-foreign-countries-spent-the-most-to-influence-u-s-politics/
http://www.thenation.com/article/shadow-lobbying-complex/
http://www.thenation.com/article/shadow-lobbying-complex/
http://www.thenation.com/article/shadow-lobbying-complex/
http://www.demos.org/publication/10-ways-citizens-united-endangers-democracy
http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/mood_of_america/congressional_performance
http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/mood_of_america/congressional_performance
http://tunein.com/radio/The-Rush-Limbaugh-Show-p20617/
http://www.motherjones.com/politics/1995/05/lyin-bully
https://thefloridasqueeze.com/2016/01/29/anti-intellectualism-pandering-treason-and-the-marco-rubio-candidacy/
http://www.politico.com/story/2016/02/gop-debate-marco-rubio-performance-218885
http://wonkette.com/583258/marco-rubio-is-not-a-scientist-is-a-idiot
https://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_movement
http://www.salon.com/2015/10/27/charles_kochs_frankenstein_problem_he_created_the_tea_party_monster_and_now_he_laments_the_results/
http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/trump-constructs-a-weak-us-victimized_b_10064766.html
http://www.cfr.org/united-states/us-economic-stimulus-plan/p18348
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به   ها و مٔوسسات مالی نگرفت، و حتی یک نفر از رٔوسا و مدیران این بانک  ها و مٔوسسات مالی این بانک

برای اصالح نظام بانکی که  ۲۷۱۱گل استی-قانون گالستوانست  پرزیدنت اوباما می. دادگاه کشانده نشدند

این قانون اجازه . توسط ایشان لغو شد را دوباره برقرار کند  تا دوران آقای بیل کلینتن هنوز اجرا میشد ولی

های اقتصادی شوند و مانع از تداخل کار آنها در  از فعالیت  وارد خیلی  نمیداد بانک و مٔوسسات مالی

. منجر شد ۱۱۱۹--۱۱۲۱سالهای   که لغو این قانون به بحران مالی و بسیاری معتقد هستندیکدیگر میشد، 

  کند، ولی  های بزرگ را دستکم بطور موقتی ملی توانست بانک ایشان می. آقای اوباما اینکار را نکرد  ولی

  های کوچکتر بشکند، ولی پیکر را به قسمت  ها و مٔوسسات غول توانست بانک ایشان می. اینکار را هم نکرد

  .این فقط یک نمونه از اینگونه اشتباهار فاحش بود. اینکار را هم نکرد

  راضی  اتفاق افتاد که رهبران آن، بدلیل اینکه فقط در پیخواه  اشتباه فاحش دیگر در حزب جمهوری

و انتخاب مجدد خود هستند،  های اسلحه سازی کمپانی،  ها و مٔوسسات مالی نگهداشتن طبقات مرفه، شرکت

سال گذشته، از زمان ریاست  ۱۲برای   .تفاوت بودند، و حال از خواب آشفته خود بیدار شده اند  به آن بی

های متعصب، نژاد   خواه آمریکا تیول راست افراطی، مذهبی جمهوری آقای رانالد ریگان، حزب جمهوری

در سال " پارتی  تی"ظهور . های عقب افتاده جامعه بوده است پرستان، مردم ضّد مهاجران، و دیگر قشر

بر " حزب"تسلط این بینند، و  های جامعه آمریکا خودرا با آن متحد می ترین قشر ، که عقب افتاده۱۱۲۱

مانند آقای   بود بر ظهور شخصی" بشارتی"هم در کنگره و هم در سنای آمریکا  جناح جمهوریخواهان

، انتقال بخش عمده صنایع سنگین آمریکا به خارج  ین حال، ظهور دهکده به اصطالح جهانیدر ع. ترامپ

های طبقاتی، بخصوص فاصله  ها شغل در آمریکا شده است، عمیق تر شدن شکاف که باعث حذف میلیون

 بین ثروتمندان و طبقات پایین جامعه، و در عین حال عدم اطالع و دانش مردم آمریکا درباره تحوالت

که در آن ثروتمندان و پول آنها حرف  به یک الیگارشینظام دمکراتیک   سیاسی آمریکا و تبدیل تدریجی

جناح راست آمریکا تاثیر داشته  سیاسی رو به عقب "انقالب"عواملی هستند که در   اول را میزنند، همگی

 .اند

 هشدار درباره ظهور فاشیسم

مدار برجسته انکشور هشدار داد که  چند سال پیش آقای هلموت اشمیت نخست وزیر سابق آلمان و سیاست

برای ّکل جهان است، چرا که کشوری که   ظهور راست افراطی و فاشیسم در آمریکا خطر بزرگی

ادن نیرو در ای است، و توانائی فرست ترین نیروهای مسلّح را دارد، مجهز به هزاران کالهک هسته نیرومند

سطح ّکل جهان را دارد، اگر توسط یک دولت راست افراطی با تمایالت فاشیستی ادارٔه شود، میتواند جهان 

هجوم بردند،  ۱۱۱۱آمریکا که به عراق در سال  نیروهایتامی فرنکس، فرمانده  ژنرال. را نابود کند

بر ضّد آمریکا انجام شود،  ۱۱۱۲سپتامبر  ۷دیگری از نوع حمله  هشدار داد که اگر حمله تروریستی

آقای رابرت ." نظامی برقرار خواهد شد[ دیکتاتوری]کنار گذاشته خواهد شد و یک رژیم   قانون اساسی"

که آمریکا در حال تبدیل به یک  در کنگره هشدار دادخواه سابق ایالت جرجیا  بار، نماینده جمهوری

  . است( توتالیترین استیت)حکومت دیکتاتوری مطلق 

http://www.federalreservehistory.org/Events/DetailView/25
http://www.usnews.com/opinion/blogs/economic-intelligence/2012/08/27/repeal-of-glass-steagall-caused-the-financial-crisis
http://www.teaparty.org/
http://www.hoover.org/research/gops-tea-party-problem
http://www.hoover.org/research/gops-tea-party-problem
http://www.hoover.org/research/gops-tea-party-problem
http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/the-transformation-of-ame_1_b_7945040.html
http://www.prisonplanet.com/211103martiallaw.html
http://www.prisonplanet.com/211103martiallaw.html
http://www.prisonplanet.com/articles/december2005/111205totalitariandanger.htm
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ظهور آقای   ولی . دهای فاشیستی ظهور میکنن در تحت چنین شرایطی، پوپولیسم، عوام فریبی، و رگه

است بخوبی   که فاشیسم در آمریکا دارای پایگاه اجتماعی مهمی نیز ترامپ در جناح راست این حقیقت را 

حتی اگر مواضع فاشیستی آقای ترامپ فقط برای جلب رأی مردم باشد، این واقعیت . به نمایش گذارده است

از   های کارزار انتخاباتی ایشان برخی ها نفر از مردم به ایشان رأی داده اند، در گردهمأیی که میلیون

از   ، نژاد پرست معروف و یکیدیوید دوک، و ها میدهند سالم به سبک نازیقای ترامپ طرفداران آ

، بخوبی ریشه عمیق فاشیسم از ایشان حمایت کرده استها  رهبران سابق فرقه نژاد پرست کوکالس کالن

برای ناظران  ظهور آقای ترامپبه دالئلی که ذکر شد، . های جامعه را نشان میدهد از الیه  در میان برخی

 . و تحلیلگران سیاسی واقع بین جای شگفتی ندارد

مهم باید یادآوری شود، و آن این است که تا قبل از بحث درباره مواضع آقای ترامپ، یک نکتٔه بسیار 

زمان نوشتن این مقاله آقای ترامپ هیچگونه برنامه مدونی برای ادارٔه آمریکا در صورت انتخاب به 

هستند، بدین معنا که ایشان در لحظه " لحظه ای"مواضع ایشان بیشتر . ریاست جمهوری ارائه نداده اند

  های قبلی رند، حتی اگر در تضاد کامل با گفته است برزبان میاو هرچه را که تصور کنند به سود ایشان

رسد ایشان خودرا مقید به هیچ قانونی، چه  در عین حال به نظر می. ایشان درباره همان موضوع باشند

نبه بنا بر این آنچه که در دنباله این مقاله بحث میشود را باید در سایه این ج. بینند المللی نمی و چه بین  داخلی

 .از شخصیت آقای ترامپ دید

 اقتدارگرایانه و شبه فاشیستی مواضع 

اکثریت . از چنین رژیمی حمایت میکنند، و در حقیقت طرفداران ایشان نیز اقتدار گرا هستندآقای ترامپ 

، ساده لحاظ سیاسی نا آگاه، و از اقتصادی تحت فشار، از لحاظ کم سواد سفید پوستان این طرفدارانعظیم 

و ساده اندیش هستند که واقعا باور دارند که آقای ترامپ میتواند دوباره در طول چند  ،اجرانضّد مهلوح، 

اگر من رئیس جمهور شوم، "با این ادعا که ، و عوام فریب هستندایشان . کند" با عظمت"سال آمریکا را 

؛ من بازمیگردانم[ به آمریکا]چین را [ ی از دست رفته به]ها  من شغل"، نظیر " چنین و چنان خواهم کرد

ه انجام آنها را توصیف کنند، به فریب مردم پرداخت  بدون اینکه چگونگی " شغل هارا از ژاپن بازمیگردانم،

 . اند

، آزادی به آزادی مطبوعاتاعتنایی ایشان   نکته دیگری که نشان از تمایالت فاشیستی آقای ترامپ دارد بی

را  ، آنهاخبرنگاران را مسخره نموده اندایشان بارها . بیان، و استقالل قوه قضائیه از قوه مجریه میباشد

کاخ سفید و وزارت ، و حتی تهدید نموده اند که اگر به ریاست جمهوری برسند، دروغگو نامیده اند

ایشان اعالم کرده . به خبرنگاران و مطبوعات اجازه نخواهند داد تا آزادانه بنویسند دولت ایشان دادگستری 

این دانشگاه ]ند ک می  را بررسی" دانشگاه ترامپ"از  شکایت گروهی از مردماند که قاضی یک دادگاه که 

به دلیل [ های خود عمل نکرد تعطیل شده است و دانشجویان سابق آن شکایت کرده اند که دانشگاه به قول

 و یک قاضی مسلمان، [قاضی در آمریکا متولد شده است خود آقای] اینکه پدر و مادرش مکزیکی هستند

رهبران بر ضّد ایشان تبعیض قائل میشوند، که براستی ادعا ایی نژاد پرستانه است که مورد اعتراض حتی 

http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2016/03/12/trump-supporter-who-made-nazi-salute-explains-why-she-made-the-gesture/?_r=0
http://www.nbcnews.com/news/us-news/who-david-duke-white-supremacist-who-endorsed-donald-trump-n528141
http://www.politico.com/story/2016/02/david-duke-trump-219777
http://www.truth-out.org/buzzflash/commentary/study-finds-supporters-key-attraction-to-trump-is-his-authoritarian-image
https://www.minnpost.com/eric-black-ink/2016/04/why-donald-trump-appeals-authoritarian-voters
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/03/who-are-donald-trumps-supporters-really/471714/
http://www.salon.com/2015/12/22/donald_trump_will_make_america_white_again_white_working_class_anxiety_is_a_dog_whistle_for_racism/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/07/27/donald-trumps-surge-is-heavily-reliant-on-less-educated-americans-heres-why/
http://abcnews.go.com/Politics/white-nationalists-support-donald-trump/story?id=37524610
http://www.salon.com/2016/04/30/we_must_shame_dumb_trump_fans_the_white_working_class_are_not_victims/
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/03/who-are-donald-trumps-supporters-really/471714/
https://www.washingtonpost.com/opinions/trump-is-the-demagogue-that-our-founding-fathers-feared/2016/03/10/58584278-e6df-11e5-b0fd-073d5930a7b7_story.html
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/05/the-way-donald-trump-speaks-toand-aboutminorities/481155/
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/05/the-way-donald-trump-speaks-toand-aboutminorities/481155/
http://www.huffingtonpost.com/entry/donald-trump-border_us_55b17c0be4b0224d8831ac3a
http://mediamatters.org/research/2016/05/23/libel-laws-threats-nasty-insults-guide-trump-s-war-against-media/210507
http://www.cnn.com/videos/tv/2015/11/26/donald-trump-mocks-reporter-with-disability-berman-sot-ac.cnn
http://www.redstate.com/leon_h_wolf/2016/03/10/trump-campaign-calls-breitbart-reporter-liar/
http://www.redstate.com/leon_h_wolf/2016/03/10/trump-campaign-calls-breitbart-reporter-liar/
http://www.pbs.org/newshour/rundown/trump-threatens-to-weaken-first-amendment-protections-for-reporters/
http://www.pbs.org/newshour/rundown/trump-threatens-to-weaken-first-amendment-protections-for-reporters/
http://www.pbs.org/newshour/rundown/trump-threatens-to-weaken-first-amendment-protections-for-reporters/
http://zhlaw.com/cases/trump-university/
http://www.wsj.com/articles/donald-trump-keeps-up-attacks-on-judge-gonzalo-curiel-1464911442
http://www.wsj.com/articles/donald-trump-keeps-up-attacks-on-judge-gonzalo-curiel-1464911442
http://www.wsj.com/articles/donald-trump-keeps-up-attacks-on-judge-gonzalo-curiel-1464911442
http://www.wsj.com/articles/donald-trump-keeps-up-attacks-on-judge-gonzalo-curiel-1464911442
http://www.nytimes.com/2016/06/06/us/politics/could-a-muslim-judge-be-trump-neutral-trump-thinks-not.html
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شدید حقوقدانان،   نگرانیاین تمایالت . خواه که از ایشان حمایت میکنند نیز قرار گرفت حزب جمهوری

 .خته استرا به شدت برانگی ، و طرفداران آزادی بیان متخصصین قانون اساسی

 تمایالت نژاد پرستی

و قاتالن خودرا به ، دزدان متجاوزان به عنفبا این ادعا که مکزیک  آقای ترامپ نژاد پرستانه تمایالت 

له بر ضّد مردم ها حم از عوام فریبی ایشان همین بس که بعد از ماه. بخوبی آشکار هستند ،فرستد آمریکا می

، یک غذای مکزیکی تاکو" عاشق"ایشان کند که با گفتن اینکه  آمریکای التین تبار، ایشان تصور می

 .هستند، مردم آن حمالت را فراموش میکنند

ها نفر از آنها جای شک و  و تهدید به اخراج میلیون ها و دیگر اقلیت انتقاداد شدید ایشان از سیاه پوستان

های آقای ترامپ را برای  وزارت دادگستری آمریکا شرکت .دگذار نمی  ایشان باقی  تردید در نژاد پرستی

ها در ایالت نیو  کمیسیون کنترل کازینو ۲۷۷۱در سال  .به دادگاه کشانده استعدم استخدام سیاهپوستان 

 . دالر جریمه نمود ۱۱۱،۱۱۱جرزی هتل و کازینو آقای ترامپ را بخاطر تبعیض بر ضّد سیاهپوستن 

  نیز خود نشان خوبی تٔاکید براینکه ایشان در کنیا متولد شده اندزیر سوال بردن محل تولد پرزیدنت اوباما و 

ر ماه نوامبر گذشته طرفداران آقای ترامپ به در یک تجمع انتخاباتی د .از تمایالت نژادپرستانه ایشان است

که گویی معتقد  آقای ترامپ چنان درباره آن سخن گفتیک سیاهپوست حمله کردند، و روز بعد از حمله 

 .است که آن حمله کاردرستی بوده است

با تاکید " من،[ سیاهپوست]امریکایی -طرفدار افریقأیی"ایشان اخیرا با ژستی کامال نژاد پرستانه به یک 

تنها نشان میداد که آقای ترامپ هیچگونه حمایت قابل   ، که نهه کردنددر میان جمعیت اشار" من،"بر 

. موجب انتقاد شدید از ایشان شددر میان مردم سیاهپوست آمریکا ندارند، بلکه همین ژست ایشان   توجهی

اعالم که آقای ترامپ به ایشان بعنوان طرفدار سیاهپوست خود اشاره کردند   جالب است که آن شخصی

 .نیستندکه طرفدار آقای ترامپ  کردند

های خود با  سخنرانی در .کرده استبارها توهین نیز "( سرخ پوستان)"به امریکأییان اولیه آقای ترامپ 

استفاده میکنند که این را در طرفداران خود " ما"طرفداران سفید پوست خود آقای ترامپ همیشه از کلمه 

زمانیکه راجع به اقلیت ها، نظیر سیاهپوستان   هستند، ولی  القٔا کنند که آنها بخشی از یک جنبش واقعا ملی

یاد میکنند، که نشان از این واقعیت دارد " آنها"میکنند از آنها با کلمه  و مردم آمریکای التین تبار صحبت

 .که رفتاری است کامال نژادپرستانه" آنها،"و " ما"که از نظر او دو گروه در آمریکا وجود دارند، 

به ثبت نام در یک سازمان که اگر رئیس جمهور شود، مسلمانان آمریکا را وادار  داده اندآقای ترامپ وعده 

معتقد   آقای ترامپ .اینکار خواهد کرد، مانند کاری که آلمان نازی با کلیمیان انجام داد دولتی مخصوص

خطاب " انحیو"مسلمانان را ایشان همچنین  ،را ممنوع کندآمریکا باید ورود مسلمانان به این کشور  است

هزاران و هزاران "که  ایشان ادعا کرده اند .اند هم حمایت کرده، و از شکنجه مظنونین به تروریسم کردند

به جشن و پایکوبی  ۱۱۱۲سپتامبر  ۲۲تروریستی  از مسلمانان ایالت نیو جرزی پس از حمالت" نفر

آقای آنتونی سنکال، پیشخدمت آقای ترامپ، معتقد است که شهر دیترویت  . پرداختند، که دروغ محض بود

http://www.nytimes.com/2016/06/04/us/politics/donald-trump-constitution-power.html
http://www.nytimes.com/2016/06/04/us/politics/donald-trump-constitution-power.html
http://www.huffingtonpost.com/entry/donald-trump-racist-examples_us_56d47177e4b03260bf777e83
https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2015/06/17/trumps-mexican-rapists-will-keep-the-republican-party-out-of-the-white-house/
https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2015/06/17/trumps-mexican-rapists-will-keep-the-republican-party-out-of-the-white-house/
https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2015/06/17/trumps-mexican-rapists-will-keep-the-republican-party-out-of-the-white-house/
https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2015/06/17/trumps-mexican-rapists-will-keep-the-republican-party-out-of-the-white-house/
http://www.huffingtonpost.com/entry/donald-trump-taco-bowl_us_572bf20be4b096e9f090e1c5
http://www.thepoliticalinsider.com/donald-trump-blasts-black-lives-matter-movement-in-a-major-way-boom/
http://www.thepoliticalinsider.com/donald-trump-blasts-black-lives-matter-movement-in-a-major-way-boom/
http://www.huffingtonpost.com/entry/donald-trump-racist-examples_us_56d47177e4b03260bf777e83
http://www.upi.com/Archives/1992/10/19/Trump-Plaza-loses-appeal-of-discrimination-penalty/1911719467200/
http://www.upi.com/Archives/1992/10/19/Trump-Plaza-loses-appeal-of-discrimination-penalty/1911719467200/
http://www.huffingtonpost.com/2011/04/07/birther-bonkers-donald-trump_n_846051.html
http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-black-lives-matter-protester_us_5651ea96e4b0258edb31dd7e
http://www.cnn.com/2016/06/03/politics/donald-trump-african-american/
http://us.blastingnews.com/news/2016/06/donald-trump-hit-with-new-allegatons-of-racism-after-latest-african-american-comment-00958143.html
http://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/06/06/donald-trump-african-american-gregory-cheadle-npr-news/85477062/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/06/06/donald-trump-african-american-gregory-cheadle-npr-news/85477062/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/06/06/donald-trump-african-american-gregory-cheadle-npr-news/85477062/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/06/06/donald-trump-african-american-gregory-cheadle-npr-news/85477062/
http://www.courant.com/business/dan-haar/hc-haar-donald-trump-connecticut-indians-weicker-20150810-column.html
https://www.nationaljournal.com/donald-trump-muslims-database-nazi-germany
https://www.nationaljournal.com/donald-trump-muslims-database-nazi-germany
https://www.nationaljournal.com/donald-trump-muslims-database-nazi-germany
https://www.nationaljournal.com/donald-trump-muslims-database-nazi-germany
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/12/donald-trumps-call-to-ban-muslim-immigrants/419298/
http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/do-not-dehumanize-muslims_b_8636904.html
http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/do-not-dehumanize-muslims_b_8636904.html
http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/do-not-dehumanize-muslims_b_8636904.html
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/02/17/donald-trump-on-waterboarding-torture-works/
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/02/17/donald-trump-on-waterboarding-torture-works/
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" رسوا"، چون جمعیت زیاد مسلمان آن دیترویت را ای ویران شود با بمب هستهدر ایالت میشیگان باید 

  .خته شودباید بدار آوی "خیانت"کرده است، و پرزیدنت اوباما به جرم 

از سخنان نژادپرستانه آقای ترامپ را ظاهراً محکوم کرده اند،   خواه برخی اگرچه رهبران حزب جمهوری

هرگز حمایت خود از ایشان را متوقف نخواهند کرد، چراکه خود نیز دارای تمایالت نژادپرستانه   ولی

 . هستند

نشان  ۱۱۲۱  مه ۲۲  یکشنبه مقاله مفصل روزنامه نیو یورک تایمزنگاه ایشان به خانم ها، همانطور که 

بیندازید تا عمق فاجعه ظهور ایشان در صحنه   نگاهی ها به نظرات ایشان درباره خانم .داد، بسیار بد است

، و اگر اینچنین شد و کورتاژ باید ممنوع شوداعالم کردند که آقای ترامپ  .سیاسی آمریکا را بهتر دریابید

بدین ترتیب آقای ترامپ معتقد است که خود . باید مجازات شودانجام داد، " غیر قانونی"خانمی کورتاژ 

 .گیرد نظامی که امکان کورتاژ قانونی و ایمن را از آن می  قربانی خطا کار است، نه

 مواضع اقتصادی 

. شدید مالیات ثروتمندان و سود سرمایه گذاری میباشدمهمترین پیشنهاد اقتصادی آقای ترامپ کاهش 

های مالیاتی خودرا منتشر نکرده است که در صورت   بسیاری معتقدند که آقای ترامپ به این دلیل برگه

های شبه قانونی و غیر قانونی برای کاهش  اینکار مردم آگاه خواهند شد که ایشان از انواع و اقسام راه

حداقل دستمزد  فدرال برایخواهد قانون  ایشان می در عین حال . استفاده نموده استمالیات بر درامد خود 

، مالیات شرکت اگر چه موضع خودرا در اینباره چندبار تغییر داده است ، آنرا بسیار کم کندیا  را لغو کند

درهای کشور را بر روی  --شرکت هأییکه همین حال نیز مالیات چندانی نمیپردازند  -- هارا کم کند

ببندد، و برای ایجاد کار برای شهروندان و ساکنین  زیاد بر آنها  با اعمال گمرک بسیار  های چینی کاال

گونه اقتصاد دانان برجسته بطور هماهنگ به این .ها نفر را از آمریکا اخراج کند قانونی آمریکا میلیون

 .فاجعه آمیز ارزیابی کرده اندحمله کرده و آنرا " های اقتصادی برنامه"

   سیاست خارجی

در  .مواضع مالیمتری نسبت به خانم کلینتن دارند  سیاست خارجیاز مسائل   درباره بعضیآقای ترامپ 

اگر مواضع آقای ترامپ را که در زیر مرور میشوند با مواضع خانم کلینتن مقایسه کنیم، خواهیم  حقیقت،

جیمز آقای  صرف نظر از این واقعیت،. در سمت چپ خانم کلینتن هستند  دید که ایشان در سیاست خارجی

وهای ، فرمانده سابق نیرژنرال دیوید پتراس، و همچنین بیکر وزیر خارجه دولت پرزیدنت بوش پدر

آمریکا در عراق و رئیس سابق سازمان سیا، هردو اعالم کرده اند که نظرات آقای ترامپ درباره سیاست 

  . کند آنرا تهدید می  امینت جهان، امنیت آمریکا و منافع ملی  خارجی

مالیم تر از خانم کلینتن و در بسیاری از موارد   سیاست خارجیبا وجود آنکه مواضع آقای ترامپ درباره 

و  بیل کریستولآقایان   ، بخصوص رهبران آنها یعنینئوکان هاواقع بینانه تر میباشند، و به همین دلیل 

ایشان را برای جهان به خطرناکی خانم کلینتن ، به چندین دلیل نگارنده از ایشان متنفر هستند رابرت کیگان

http://gawker.com/trump-butler-says-detroit-should-be-nuked-for-being-di-1776391214
http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/trump-s-longtime-butler-thinks-president-obama-should-be-hanged-n573331
http://www.nytimes.com/2016/05/15/us/politics/donald-trump-women.html
http://www.huffingtonpost.com/entry/18-real-things-donald-trump-has-said-about-women_us_55d356a8e4b07addcb442023
http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/trump-lewandowski-they-re-destroying-very-good-person-n548036
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/donald-trump-abortion-punishment-ban-illegal-pro-life
http://www.rightwingwatch.org/content/trump-campaign-manager-open-eliminating-federal-minimum-wage
http://www.rightwingwatch.org/content/trump-campaign-manager-open-eliminating-federal-minimum-wage
http://www.rightwingwatch.org/content/trump-campaign-manager-open-eliminating-federal-minimum-wage
http://www.rightwingwatch.org/content/trump-campaign-manager-open-eliminating-federal-minimum-wage
https://www.youtube.com/watch?v=VoO4t4kfoIg
http://money.cnn.com/2016/03/03/news/economy/china-trump-trade-business/
http://www.politico.com/story/2016/01/trump-economy-217496
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-foreign-idUSKCN0Y32MP
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-foreign-idUSKCN0Y32MP
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-foreign-idUSKCN0Y32MP
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-foreign-idUSKCN0Y32MP
https://www.washingtonpost.com/opinions/david-petraeus-anti-muslim-
https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-foreign-policy-speech
http://www.politico.com/story/2016/03/trump-clinton-neoconservatives-220151
http://www.salon.com/2016/03/21/bill_kristols_anti_trump_fantasy_the_always_wrong_pundit_has_an_absurd_scheme_to_save_the_gop/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/05/07/the-10-republicans-who-hate-donald-trump-the-most-ranked/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/05/07/the-10-republicans-who-hate-donald-trump-the-most-ranked/
http://www.thenation.com/article/the-real-reason-neocons-are-so-upset-about-donald-trump/
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دوم، هیچ کارشناس . ندارند  ای درباره سیاست خارجی اول، آقای ترامپ هیچگونه تجربه. کند ارزیابی می

تجربه با   آنچه که هست انسانهای بی. ن مشاوران ایشان وجود ندارد  در میا  برجسته سیاست خارجی

در هر لحظه، با . ارای ثبات فکری درباره مسائل گوناگون نیستندسوم، ایشان د. مواضع افراطی است

توجه به آنچه که ایشان در آن زمان درک و یا احساس میکنند، آقای ترامپ ممکن است موضع بسیار غیر 

المللی بسیار غلط و سطحی  چهارم، اصوال درک ایشان از بسیاری مسائل مهم بین. عقالنی بگیرند

ای به یک  شرایط خطرناکی، چگونه میتوان به آقای ترامپ برای عدم حمله هستهدر تحت چنین . میباشد

کشور دیگر، و یا دستور حمله و بمباران یک کشور دیگر اعتماد نمود؟ با این مقدمه، مواضع آقای ترامپ 

 .مرور میگردند  درباره سیاست خارجی

آقای  از یکطرف . و دائماً در حل تغییر هستند درباره ایران روشن نیستمواضع آقای ترامپ  :ایران

  ولی." اسرائیل را بخاطر انداخته استامنیت "که  بد ارزیابی کردندای با ایران را  توافق هسته ترامپ

  از طرفی از یکطرف  .المللی است که باید اجرا شود که به هرحال یک توافق بین ایشان همچنین گفتند

از اولین   که یکی ندآقای ترامپ اعالم کردای با روزنامه واشنگتن پست در ماه آوریل  دیگر در مصاحبه

 . است" بهتر"ای با ایران و مذاکره برای یک توافق  اقدامات ایشان بعنوان رئیس جمهور لغو توافق هسته

پاره ` دیوانه`ترامپ  ترین برنامه عاقالنه"که  گوید حسین شریعتمداری کیهان هم میجالب اینجاست که 

ها در  فاشیست --ها و نئو همانطور که در آغاز مقاله گفته ّشد فاشیست." کردن توافق هسته با تهران است

ادعای راست افراطی اسرائیل را نیز در پایان ماه مارس آقای ترامپ همچنین . همه جا متحد هم هستند

" ای خواهد بود، ای با ایران پایان یابد، ایران دارای سالح هسته به محض اینکه توافق هسته"که  تکرار کرد

ماه  ۹در  .اسرائیل نیز ندارند  ادعا ایکه حتی بسیاری از کارشناسان واقع بین ارتش و نیروهای اطالعاتی

همیشه بر ضّد   ترین مشاوران آقای ترامپ که مسلمان نیز هست ولی از افراطی  آقای ولید فارس، یکی  مه

گفت که در صورت انتخاب به ریاست  به روزنامه وال استریت ژورنالمسلمانان موضع گرفته است، 

نگره ای با ایران و منع ورود مسلمانان به آمریکا با ک جمهوری آقای ترامپ درباره لغو توافق هسته

 .مشورت خواهد کرد

این ." میلیارد دالر به ایران پول داده است ۲۲۱"اند که آمریکا  همه جٔا ادعا کردهآقای ترامپ ر عین حال د

تنها عوام فریبی و دروغ کامل است، بلکه حتی اگر صحیح هم بود، در حقیقت پول خود ایران بود که   نه

آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا اخیرا اعالم کرده اند که از ماه . های اروپأیی مسدود بود در بانک

، که این خود میلیارد دالر دریافت کرده است ۱فقط ای، ایران  فوریه، از زمان اجرأیی شدن توافق هسته

میلیارد دالر  ۱در عین حال، آمریکا . ها بر ضّد دولت آقای روحانی شده است موجب حمالت شدید تندرو

 .در اروپا را دزدیده است از پول ایران

در سال اگر چه ایشان از هجوم به عراق  ،احمقانه ارزیابی کرده انداق را جنگ عر آقای ترامپ :عراق

بدلیل هجوم آمریکا به عراق، حمله پیمان  اعالم کردند که شرایط کنونی خاورمیانهو  حمایت کرد ۱۱۱۱

، مداخله سیاسی و نظامی در مصر و سوریه، و از میان بردن نظام سیاسی و اداری عراق  ناتو به لیبی

معتقدند که  در عین حال آقای ترامپ. بوده است، که خأل یی ایجاد کرد که توسط القاعده و داعش پرشد

 . تا نفت آنرا استفاده کند باید اشغال عراق را ادامه میدادآمریکا 

http://www.nationalreview.com/article/434691/donald-trump-iran-nuclear-deal-position-confused
http://thehill.com/blogs/ballot-box/gop-primaries/264598-trump-iran-deal-was-so-bad-its-suspicious
http://www.timesofisrael.com/obama-snubbed-israel-treated-iran-with-tender-love-and-care-trump-charges/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/sep/4/donald-trump-iran-nuclear-deal-we-have-horrible-co/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/sep/4/donald-trump-iran-nuclear-deal-we-have-horrible-co/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/04/04/donald-trump-is-right-about-tearing-up-the-iran-deal-says-a-leading-iranian-hard-liner/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950111000534
http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/mar/24/donald-trump/donald-trump-says-iran-military-will-have-nuclear/
http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/mar/24/donald-trump/donald-trump-says-iran-military-will-have-nuclear/
http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/mar/24/donald-trump/donald-trump-says-iran-military-will-have-nuclear/
http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/mar/24/donald-trump/donald-trump-says-iran-military-will-have-nuclear/
http://blogs.wsj.com/washwire/2016/06/08/trump-will-consult-congress-agencies-on-iran-deal-and-muslim-ban-adviser-says/
http://www.salon.com/2016/02/05/donald_trumps_iran_idiocy_the_interview_that_should_have_ended_his_candidacy_once_and_for_all/
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2016/05/11/kerrys-claim-that-iran-has-only-received-3-billion-from-the-nuclear-deal/
http://www.reuters.com/article/us-usa-court-iran-idUSKCN0XH1R6
http://www.reuters.com/article/us-usa-court-iran-idUSKCN0XH1R6
http://www.reuters.com/article/us-usa-court-iran-idUSKCN0XH1R6
http://www.realclearpolitics.com/video/2016/02/17/trump_on_iraq_how_could_we_have_been_so_stupid_one_of_the_worst_decisions_in_the_history_of_the_country.html
http://www.vox.com/2016/5/1/11549838/new-york-times-trump-iraq
http://www.vox.com/2016/5/1/11549838/new-york-times-trump-iraq
http://www.vox.com/2016/5/1/11549838/new-york-times-trump-iraq
https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-foreign-policy-speech
http://www.nationalreview.com/article/421825/donald-trump-foreign-policy-middle-east-oil
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جمهوری آمریکا انتخاب شوند، چه سیاستی درباره  روشن نیست که اگر آقای ترامپ به ریاست :سوریه

که دنیا باید دست روسیه را برای  قای ترامپ پیشنهاد کردآ ۱۱۲۲سپتامبر  ۱۹در  .سوریه خواهند داشت

که با شرکت  آقای ترامپ گفت ۱۱۲۲اکتبر  ۲در  . جنگ بر ضّد داعش را در عراق و سوریه بازگزارد

 ۲۱، زمانیکه پرزیدنت اوباما اعالم کرد که ۱۱۲۲اکتبر ۱۲ در .ای ندارد روسیه در جنگ سوریه مساله

ما رئیس جمهوری  " آقای ترامپ به ایشان حمله کرد و گفتمشاور نظامی را به سوریه فرستاده است، 

با فرستادن تعداد ]دهید  انجام می را[ مداخله مستقیم در سوریه]اینکار یا  . کند داریم که نمیداند چکار می

که میتوان فرستادن نیروهای  نوامبر آقای ترامپ گفت ۲۹در   ". نمیدهیدانجام [ اصال]، و یا [زیادی نیرو

ژانویه  ۷در  .دکرد و ظاهراً تحت شرایطی حاضر است که اینکار انجام ده  آمریکا به سوریه را بررسی

فوریه  ۲۹یک مصاحبه در  در." احتماال داعش هستند"که پناهندگان اهل سوریه  ترامپ اعالم کردآقای 

 . که با سیاست پرزیدنت اوباما درباره سوریه موافق است آقای ترامپ اظهار کرد

که در زمان  اخیرا قبول کردند  ، ولی بوده است  مخالف مداخله در لیبیکند که  آقای ترامپ ادعا می:  لیبی

ایشان احتماال به این دلیل است که آقای ترامپ  مخالف  کنونی موضع .بودند  حمله موافق مداخله در لیبی

ایشان با سخن . است در کارنامه خانم کلینتن  لکه بزرگی و شکست غرب در آن   بخوبی میدانند که لیبی

بعد از سرنگونی مرحوم معمر قذافی خوب   رنامه غرب در لیبیاخیر پرزیدنت اوباما نیز موافق است که کا

 ".های زیادی با قذافی ساختم من پول"در عین حال ایشان در گذشته الف زده اند که . نیست

بدلیل حمایت آمریکا دوام یافته ترامپ اعالم کرده است که رژیم عربستان  آقای :عربستان سعودی

 .را بپردازد بخشی از هزینه دفاع خود توسط آمریکا، و باید است

این اسرائیل است که صلح ترامپ چندی پیش گفتند که بین اسرائیل و فلسطینیان  آقای :اسرائیل

ظاهراً نظر خودرا تغییر داده است، چون آقای شلدون ادلسن میلیاردر راست  ایشان  ولی. خواهد نمی

است که چندسال قبل گفت که باید   آقای ادلسن همان کسی. کند از ایشان حمایت میاسرائیل   افراطی و حامی

ای  تا رهبران ایران بفهمند که اگر برنامه هسته بر روی صحرای مرکزی ایران منفجر کرد  یک بمب اتمی

ا از چنین دشمن ایران آقای رضا پهلوی اخیر. خودرا کنار نگذارند، بمب بعدی در تهران منفجر خواهد شد

خواهد مردم  زمانیکه جائزه دهنده حقوق بشر آقای ادلسن باشد که می. جائزه حقوق بشر دریافت کرده است

 .بود عام کند، جائزه گیرنده نیز لزوما آقای پهلوی خواهند ایران را قتل

قادر خواهد بود کار کند و کنار ترامپ معتقد است که با آقای والدیمیر پوتین رهبر روسیه  آقای :روسیه

 . بیاید

ای خودرا داشته  باید سالح هستهمعتقد است که کره جنوبی و ژاپن ترامپ  آقای :های هسته ای سالح

ای معتقد است که هر کشوری  ظاهراً ایشان به بازار هسته. دفاع کنند  تا از خود در برابر کره شمالی باشند

ای  ای چه فایده بمب هسته"که  اخیرا اظهار نظر کرداز دستیاران ایشان   یکی. میتواند در آن خرید کند

که منظور ایشان این بود که مورد استفاده هم میتواند قرار " ،اگر از استفاده از آن وحشت دارید دارد،

 . گیرد

http://www.washingtontimes.com/news/2015/sep/29/donald-trump-let-russia-fight-isis-syria/
http://www.cnn.com/2015/09/30/politics/donald-trump-syria-don-lemon/
http://www.cnn.com/2015/10/31/politics/donald-trump-syria-super-pacs/
http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/trump-open-ground-troops-syria-expands-safe-zone-idea-n466021
http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/trump-tells-rally-syria-refugees-probably-isis-muslim-protester-removed-n493316
http://www.rawstory.com/2016/02/watch-as-charlie-rose-forces-trump-to-admit-he-agrees-with-obama-on-syria/
http://www.rawstory.com/2016/02/watch-as-charlie-rose-forces-trump-to-admit-he-agrees-with-obama-on-syria/
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/06/trumps-libya-quagmire/485870/
http://www.nydailynews.com/news/politics/flip-flop-trump-admits-suppoted-libya-intervention-article-1.2662238
http://www.dailynews.lk/?q=2016/06/08/world/83980
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/264748-trump-we-made-iran-a-power
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/264748-trump-we-made-iran-a-power
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/264748-trump-we-made-iran-a-power
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/264748-trump-we-made-iran-a-power
http://www.theguardian.com/us-news/2016/mar/27/trump-would-consider-halting-purchase-of-oil-from-saudi-arabia
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4734724,00.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4734724,00.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4734724,00.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/sheldon-adelson-i-endorse-donald-trump-for-president/2016/05/12/ea89d7f0-17a0-11e6-aa55-670cabef46e0_story.html
http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Adelson-US-should-drop-atomic-bomb-on-Iran-329641
https://twitter.com/BahmanKalbasi/status/728452906538569728?s=09
https://twitter.com/BahmanKalbasi/status/728452906538569728?s=09
http://thehill.com/policy/defense/253963-trump-i-would-get-along-with-putin
http://thehill.com/policy/defense/253963-trump-i-would-get-along-with-putin
http://thehill.com/policy/defense/253963-trump-i-would-get-along-with-putin
http://thehill.com/policy/defense/253963-trump-i-would-get-along-with-putin
http://www.cbsnews.com/news/donald-trump-japan-south-korea-might-need-nuclear-weapons/
http://www.cbsnews.com/news/donald-trump-japan-south-korea-might-need-nuclear-weapons/
http://www.cbsnews.com/news/donald-trump-japan-south-korea-might-need-nuclear-weapons/
http://www.nydailynews.com/news/politics/trump-spokeswoman-bizarre-comment-o-reilly-factor-article-1.2471029
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 ؟ رأی به چه کسی

. میباشد  شرکت و یا عدم شرکت در فرایند انتخابات، و همچنین رأی به هر نامزدی، یک انتخاب شخصی

به خانم کلینتن رأی خواهد داد، و   تحت هیچ شرایطی نه او برای نگارنده محرز است این است که  آنچه که

برنامه . رأی خواهد داد جیل استاینخانم دکتر  کاندیدای حزب سبزهانگارنده به  .به آقای ترامپ  نه

از سناتور دکتر استاین . که تا چه اندازه مترقی و انسان دوستانه است ایشان را مطالعه کنیدپیشنهادی 

ایشان در . که بعنوان کاندیدای حزب سبز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند سندرز دعوت کردند

قدرت گرفتن   از عوامل اصلی  کیکه خانم و آقای بیل کلینتن ی یک مصاحبه تلویزیونی بدرستی گفتند

های  رأی به کاندیدا.  فاشیستی مانند آقای ترامپ هستند-نئو راست افراطی و ظهور شخص نژاد پرست و

های خود  بیشتری از دولت برای فعالیت  احزاب کوچک باعث خواهد شد که آنها قادر باشند کمک مالی

 .دریافت کنند
احمدی نژاد به شدت  های احمقانه آقای محمود شعار را برای  ایرانیان و بخصوص غرب هشت سال جهان

های اقتصادی  ترین تحریم ای قرار داد تا بر ضّد مردم ما کمرشکن را بهانه ، و آنهامسخره کرد و بدرستی

م ستیز ، نژادپرست ، فاشیست و که فردی اسال "ببالند"حاال آمریکایی ها باید به خود  .تاریخ را برقرار کند

از دو حزب مهم سیاسی   حزب خود، یکی تر از هر هتاکی آرای حدود نیمی از رأی دهندگان هتاک

و حزب جمهوری خواهان که اکثریت کنگره را در دست دارد از او حمایت می  بدست آوردهرا  آمریکا،

، نامزد حزب جمهوریخواهان در سال میت رامنی آقایترامپ گفت که  آقای ماه جون ۲۲روز شنبه  .کند

فرزند طبیعی و مشروع  بلکه ترامپ از آسمان نیامده،  آقای. مثل سگ به اوباما باخت ،۱۱۲۱

او میلیون ها آمریکایی  بلکه ترامپ را هیچ کشوری به آمریکا تحمیل نکرده،  آقای. جمهورخواهان است

 .نمایندگی می کند فاشیسم خود --با نئورا 

 کالم پایانی

  برای تحصیل در دوره دکتری به آمریکا آمد، و از آن زمان در این کشور زندگی ۲۷۹۹نگارنده در سال 

مواضع . بود ۱۱۲۱کشور بسیار بهتری از آمریکای  ۲۷۹۹به گمان نگارنده آمریکا در سال . کند می

 ۲۷۹۱های اخیر در دهه  خواه در سال های حزب جمهوری سیاسی و اقتصادی آقای ترامپ و دیگر نامزد

  اصال مطرح نبودند، و فقط یک گروه بسیار کوچک در منتهای سمت راست طیف سیاسی راجع به برخی

و جامعه به شدت ضّد  گذشت، سال از پایان جنگ ویتنام می  فقط سه ۲۷۹۹در . از آنها صحبت میکردند

های اقتصادی نئولیبرالیستی، و مسائل دیگری که به آنها  های امپریالیستی، سیاست جنگ  ولی. جنگ بود

اشاره شد، جامعه آمریکا را به سوی قهقرا میبرد، و فقط یک انقالب سیاسی مترقیانه از نوع آنچه که آقای 

خشم در جامعه چه در جناح راست و . ا نجات دهدکند میتواند این کشور ر سندرز راجع بدان صحبت می

ها رأی گرفته و اکثریت  این موضوع که آقای سندرز میلیون  ولی. چه در جناح چپ بسیار عمیق است

همین موضوع نشان . است  حامیان ایشان جوانان، بخصوص دانشجویان دانشگاه هستند باعث دلگرمی

، جامعه آمریکا آماده سوسیال دموکراسی نیز هست، چه  نیهای بریده ایرا میدهد که بر خالف ادعای چپ

 . از لحاظ اقتصادی، و چه از لحاظ فرهنگی

http://www.jill2016.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jill_Stein
http://www.ontheissues.org/Jill_Stein.htm
http://www.democracynow.org/2016/6/9/jill_stein_to_bernie_sanders_run
http://www.democracynow.org/2016/6/9/jill_stein_to_bernie_sanders_run
http://www.democracynow.org/2016/6/9/jill_stein_to_bernie_sanders_run
http://www.democracynow.org/2016/6/9/jill_stein_to_bernie_sanders_run
http://www.salon.com/2016/06/09/clinton_helped_create_trump_green_partys_jill_stein_blasts_hillary_for_already_implementing_donalds_policies/?utm_source=facebook&utm_medium=socialflow
http://www.salon.com/2016/06/09/clinton_helped_create_trump_green_partys_jill_stein_blasts_hillary_for_already_implementing_donalds_policies/?utm_source=facebook&utm_medium=socialflow
https://www.youtube.com/watch?v=RxMyEamSftA
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*********************************** 

ها در باره ایران و  ها و تحلیل کند که  برای دریافت آخرین خبر دعوت می  نگارنده از خوانندگان گرامی

 های خاور میانه اخبار ایران و گزارشبقیه خاور میانه، هم به فارسی و هم به انگلیسی، از وبسایت او، 

در فیسبوک نگارنده  .کنند در اینجا تماشارا  اوهای تلویزیونی  دیگر برنامهها و  و مصاحبه بازدید کنند،

 .اینجاست

http://www.imenews.com/
http://www.ifttv.com/muhammad-sahimi/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007516907764
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007516907764
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007516907764
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007516907764

