از ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ!
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ از روﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺪ ﻟﻘﻤﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ادب از ﺑﯽ ادﺑﺎن
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ! اﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮد آﻣﻮزۀ دﯾﮕﺮی در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺣﮑﺎﯾﺘﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ روزی ﺑﺎ
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻻﺷﮥ ﮔﻨﺪﯾﺪۀ ﺳﮕﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﮔﺮدان درﺑﺎرۀ ﺑﻮی ﺑﺪ و ﯾﺎ ﻣﻨﻈﺮۀ ﭼﻨﺪشآور
ﻻﺷﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ دﻧﺪانﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد!
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮازﻫﺎی اﺧﻼق اﯾﺮاﻧﯽ» ،دﯾﺪه ﻧﯿﺎﻟﻮدن ﺑﻪ ﺑﺪدﯾﺪن« اﺳﺖ .وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪی ﻣﯽﺗﻮان در دﻧﯿﺎی
اﻣﺮوز ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؟
از اﯾﻦ دﯾﺪ »ﭘﺪﯾﺪۀ ﺗﺮاﻣﭗ« ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا او از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ اﮐﺜﺮﯾﺖ رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮕﺎه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری در ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﻢ ﻧﻈﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ وی
ﻣﺎﻧﻨﺪ»دروﻏﮕﻮﯾﯽ و ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ « ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ او را ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﺮاﻣﭗ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری او در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه »اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ رخ داده« ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در ﻣﻬﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و در ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ
ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ؟ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه دﺳﺘﮑﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﻄﺎر دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮش اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ،آﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﻫﻮاداران ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ آﯾﻨﮥ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺿﺪﺑﺸﺮی و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ زوال اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادیﺧﻮاﻫﺎن دﻧﯿﺎ دﺳﺘﮑﻢ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺧﺎﺻﻪ
آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻔﺴﺮان ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ در ﻫﻤﺂوازی ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﺴﺘﺮی ﺿﺪﺗﺮاﻣﭙﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ او در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪن ،ﮐﺮﺳﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد(۱) .

از اﯾﻨﺮو ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﺗﺮی از ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﯿﺐﻫﺎی او را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﯿﮑﯽ
ﻫﺎﯾﺶ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﯿﮑﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ او در ﺣ ّﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻗﻮلﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﺪﻣﯽ ﻣﻬﻢ در راه ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻣﺮوزه ﺣﺘﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن وﻋﺪهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭼﻨﺎن ﻋﺎدی ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮد!
ﻧﯿﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﻣﭗ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ داﻣﻦ ﻧﺰده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را از ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻘﺎط )ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن  (..ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﺗﺮ از آن» ،دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺬاﮐﺮه را ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎی او در ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻣﺎرات و
ﺑﺤﺮﯾﻦ  ..اﺷﺎره ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻨﻈﺮۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﭼﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﮐﻪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل
ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،آﻧﻬﻢ ﻧﻪ در ﺟﻬﺖ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و درﮔﯿﺮی ﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﯽ.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﮐﻪ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ از »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار« ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺧﺪﻣﺖ »ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ«  military- industrial complexﺑﺮای
ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻓﺰاﯾﯽ و ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﺎو ﺷﯿﺮدهای ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن دوم ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و اروﭘﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻧﯿﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد »ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﮔﺮﭼﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﮕﺎم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﺪد از آن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﺑﻮد و ﻧﯿﻢ ﺳﺪه ﭘﯿﺶ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺮوزه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وارد
ﮐﻨﻨﺪۀ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻘﺸﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ در اروﭘﺎ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻃﻠﺒﮑﺎر دﻧﯿﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ او ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﺒﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺮاﻣﭗ
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اروﭘﺎ ،ﭼﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن دوم ﺧﻮد ﺑﻪ اﺑﺮﻗﺪرت
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ در ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد و ﻓﺮاﺗﺮ از
آن ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﯽ در ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد از ﺻﺎدرات ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ درآﻣﺪ دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﺮان آﻣﺪ و از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ وﺳﯿﻊ و ﺷﺪﯾﺪی دﺳﺖ زدﻧﺪ.
ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮف ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻊ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات در
ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻋﻼم ﺷﺪهاش ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
روزﻣﺮۀ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﯿﺰ آﺗﺶ ﺑﯿﺎر ﻣﻌﺮﮐﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮد .در ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ
اﻟﺒﺘﻪ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر
ّ
اﺳﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن! زﯾﺮا ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ
ﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ! ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﮥ ۴۰۰ﻫﺰار دﻻری ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯿﺪ(
ﺑﻠﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﻪ ﺷﻬﺮت و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن
را دﯾﮕﺮان ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽاش را ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آزاداﻧﻪ اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﺮاﻣﭗ از ﯾﮑﺴﻮ و ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ او  ،ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮاﻣﭗ را
ﺑﺎ ﮐﺸﺎﮐﺸﯽ ﻫﯿﺴﺘﺮﯾﮏ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزان »ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﺮاﻣﭗ ،در واﻗﻊ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﭘﯿﺸﮕﺎم دﻓﺎع
از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﻨﻨﺪ و آن را در دﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﮐﺸﻮری راﺳﯿﺴﺘﯽ ،ﻓﺎﺳﺪ و رو ﺑﻪ زوال ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاندوﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ دردﮐﺶ ﻟﺠﻦﭘﺮاﮐﻨﯽﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻫﻮاداران اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده
اﯾﻢ ،ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺿﺪﺗﺮاﻣﭗ در درﺟﮥ اول در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺤﺮاف اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺘﺎﺑﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ در اروﭘﺎ و
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪراﺳﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺸﻨﺞ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺿﺪﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ درون ﺣﺰب دﻣﮑﺮات آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺧﻨﻪ
ﮐﺮده اﻧﺪ.
درس ﻣﻬﻢ از دوران ﺗﺮاﻣﭗ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ارزﯾﺎﺑﯽ و داوری ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوران رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آراﺳﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺪی و ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺑﺴﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ در دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران را ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ داوری ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاران ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻫﺪاف اﻋﻼم ﺷﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر،
ﺑﯿﺸﮏ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاران ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ داﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده و ﻫﻢ در راه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دورانﺳﺎز او ﺑﺴﺎدﮔﯽ زدودﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ؛ ﻧﻪ دوﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن از ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای »ﮐﺸﻮر اول دﻧﯿﺎ« ﺷﺪن دﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
) (۱ﺑﻬﻤﻦ ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ ،ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ۲۰۲۰/۹/۲۵ ،م.

