
  از ترامپ بیاموزیم!

  فاضل غیبی

  

ان ادب از بی ادبممکن است که لقمان حکیم ترامپ فقط بنا به پند رونالد  که آموختن از شاید برخی بر این باشند

ا بآید که گویا روزی برمیمسیح ی دربارۀ عیسی حکایتفرهنگ ایرانی است که از اما مقصود آموزۀ دیگری در  آموخت!می

آور چندشمی شود. هر یک از شاگردان دربارۀ بوی بد و یا منظرۀ  در گذرگاهی با الشۀ گندیدۀ سگی روبروشاگردانش  

  های سفید و زیبایی دارد!گوید: ببیند چه دندان، اما مسیح میگویدالشه سخنی می

در دنیای توان میچنین دیدی  آیا باولی است.  »دیده نیالودن به بددیدن« ی،ایران بدین معنی یکی از فرازهای اخالق

   شوندبه شناختی درست دست یافت؟تر میهرچه پیچیدهها ها و شخصیتامروز که پدیده

ف  ر ست و از طاو از طرفی برگزیدۀ اکثریت رأی دهندگان آمریکایی انمونۀ خوبی است، زیرا » پدیدۀ ترامپ«از این دید  

فان مخالقرار نداشته است. با چنین شدتی مورد نفرت مخالفانش  جهاندیگر هیچگاه رئیس جمهوری در خود آمریکا و 

  های منفی ویویژگینیست، بلکه   ای برای آمریکاشایسته جمهورنه تنها رئیس  که  ترامپ ،هم نظرنداو در این باره 

   کنند. نیز نفی می عادی یشهروند  شایستگی او را بعنوان��» پرستیخودگویی و دروغ«مانند

اما مطلب  به  این شود. بر طرف  »رخ داده اشتباهی که« آینده او در انتخاباتبا برکناری مخالفان ترامپ امیدوارند که 

ترین کشور دنیا چگونه چنین اشتباهی در مهد دمکراسی و در پیشرفتهاست که  این پرسش مطرح رانیست، زی سادگی

اگر قطار دمکراسی که لوکوموتیوش ایاالت است و  عمیق شتباه دستکم بیانگر بحرانیاین اممکن شد؟ فراتر از آن، 

  د؟ نظام دمکراسی بدینجا خواهند رسی آیا دیگر کشورها نیز در تکامل ،متحده است، بدین سو پیش می رود

نۀ تمام نمای آی برای هواداران چپ اسالمی گرچهبنابراین تصویر کامالً سیاهی که رسانه ها از ترامپ نشان می دهند 

تأسف برانگیز است. خاصه دستکم خواهان دنیا   است، اما برای دمکراسی و آزادی محکوم به زوال ی ضدبشری وسیستم

 اندرا به حدی رساندههیستری ضدترامپی  ای حکومت اسالمیسی در همآوازی با رسانهبیان بیها مفسر در این روز آنکه 

کرسی ریاست جمهوری را ترک نخواهد کرد و به دمکراسی در آمریکا  ،که ادعا می کنند او در صورت انتخاب نشدن

  ) ۱(خاتمه خواهد داد. 

نیکیکنار گذاشت و  را های اوعیبباید نخست بدین هدف . بیابیم تری از ترامپجانبهزم است تصویر همهال  از اینرو

اتی های انتخابدر حّد امکانات به همۀ قول او کههمگان است، اینتأیید  که مورد ترامپ مهم نیکی را در نظر گرفت. شهای

حتی در امروزه  ، زیرااست زی فرهنگ سیاسیساسالمراه در قدمی مهم این رفتار ترامپ خود عمل کرده است. 

 مانع انتخاب مجدد گاهیه حتی کعادی شده، چنان  اتیانتخاب هایوعده کردن فراموش نیز ای دمکراتیککشوره

  !شودنیز نمی سیاستمداران

 برخی ز، نه تنها در چهار سال گذشته به جنگی دامن نزده، بلکه سربازان آمریکایی را اهنیکی دیگر ترامپ این است ک

مذاکره را به شیوۀ رفتار سیاسی به معنی » دیپلماسی« فراتر از آن، بازگردانده است.  (عراق، افغانستان، آلمان ..)نقاط 

امارات و و و در برقراری صلح میان اسرائیل اهمتای نیازی نیست که به موفقیت بیایاالت متحده بدل ساخته است. 

حال باسرائیل در هفتاد سال پیش تا  چنان تغییر داد که از تأسیسی خاورمیانه را بحرین .. اشاره شود، که منظرۀ سیاس

  بیسابقه بوده است، آنهم نه در جهت دامن زدن به اختالفات و درگیری ها، بلکه در سمت نزدیکی و صلح طلبی. 

،  که در هم شکستم کرده بود ترسی» امپریالیسم جهانخوار«که چپ اسالمی از را این حرکت ترامپ، به یکباره تصویری 

رای ب complex military- industrial »صنعتینظامی ـ  هایمجتمع«تی در خدمت امپریالیس حکومت های بنا به آن

   . مجبور به تنش فزایی و جنگ افروزی هستندهمواره فروش اسلحه 

طور به  ده راایاالت متح و اوباما بود کهکلینتون اما آنچه باعث انتخاب غیرقابل پیش بینی ترامپ شد، سیاست اقتصادی 

 تکنولوژی اروپا اجازه می داد با استفاده ازای برای کشورهای جهان دوم بدل ساخته بود و به چین و گاو شیردهفزاینده به 

  به تولید انبوه بپردازند و بازار جهانی را قبضه کنند.  مریکاییآ



رفت در پیشایاالت متحده تولید شده و گرچه » گوشی هوشمند«میلیارد هفت  در دنیا بعنوان نمونه در ده سال گذشته

بیل آمریکایی که مبتکر تولید انبوه اتوم و یا از آن در آمریکا تولید نشدهک عدد ، اما حتی یپیشگام استاین تکنولوژی 

ترین وارد به بزرگخود  شد، امروزههمۀ شهرهای جهان دیده می های ساخت آمریکا درنیم سده پیش اتومبیلبود و 

را باید به حساب نقشی گذاشت که ایاالت متحده از جنگ جهانی دوم به  البته ایناست.  اتومبیل بدل  گشته کنندۀ

   . در دیگر نقاط دنیا برعهده گرفته بود ماندگیها در اروپا و غلبه بر عقبرابیبعد برای جبران خ

بدین  را  ترامپ رأی دهندگان آمریکایی هنگامیکه با اینهمه، دنیا نبوده استده از این بابت هیچگاه طلبکار ایاالت متح

ترامپ  . دنروبرو شد سابقهیبود، با خشم و توهین های ب هایینارساییچنین او خواستار جبران که ، ندانتخاب کردسبب 

خود به ابرقدرت و دیگر کشورهای جهان دوم روپا، چینا آنکه اینک پس از، که ه بوداز جمله این خواسته را مطرح کرد

فراتر از و  تجدید نظر شود ،بسته شدهآنها به  دادهایی که به هدف کمکرار ق در ، الزم استانددل شدهادی بهای اقتص

 این کشورها نیز نقشی در حفظ صلح و امنیت جهانی برعهده گیرند. آن، 

 امریکآ خود در و حتی آمریکا درآمد دارندصادرات به از  ردساله صدها میلیا که هررای کشورهایی ته باین خواسته الب

  به مقاومت تبلیغی وسیع و شدیدی دست زدند. بر علیه آن از همان ابتدا و  اند، گران آمدید تأسیس کردهمراکز تول

در  با تبلیغات وسیع حزب دمکراتمتأسفانه یگر کشورهای طرف تجارت با آمریکا کارزار تبلیغی کشورهای اروپایی و د 

     مجبور به استعفا کنند. برسد اش م شدهاعال  فاترامپ را پیش از آنکه به اهدکه بدین هدف  همسو شد؛خود آمریکا 

بهتر  شود،شوخی گفته می بهر تئوری سیاسی د یز آتش بیار معرکۀ تبلیغاتی بود.البته رفتار و گفتار روزمرّۀ ترامپ ن

کمتر ممکن است مالی،  نیازیزیرا ثروتمندان به سبب بی! دستانهیتا ت روتمندان به مقامات باال برسند،است ث

 بخشید)را هزار دالری خود ۴۰۰(چنانکه حقوق ساالنۀ  به راستی ثروتمند استنه تنها  ترامپ  حال آنکه !فسادپذیر باشند

تارهایشان که اغلب گفبر خالف پیشینیان خود . شاید بدین سبب نیز نیز نیازی ندارد محبوبیتظاهراً به شهرت و بلکه 

  . ابراز کندآزادانه  نمانند دیگر شهروندا را  شاشخصی نظر د،حق خود می داننوشتند را دیگران می

ترامپ را  وریریاست جمهدوران ، چهار سال برعلیه او گسترده سو و کارزار تبلیغی یکترامپ از اعتماد به نفس بنابراین 

ا بداد تا  فرصت در سطح جهانی »ضدامپریالیستی«و به مبارزان  همراه ساختها ر رسانهدکشاکشی هیستریک  با

فاع مهد دمکراسی و پیشگام دایاالت متحده را بعنوان  بزرگداشتدر واقع  ،شدیدترین حمالت تبلیغی بر شخص ترامپ

  . ه زوال جلوه دهندری راسیستی، فاسد و رو بکشو آن را در دید جهانیان دار کنند وخدشه از حقوق بشر

اسالم سیاسی بوده هواداران های تبلیغیها و شیوهپراکنیلجن شته دردکشکه در چند دهۀ گذدوستان برای ما ایران

می از گسترش  شتابان اسالم سیاسی در اروپا و کارزار تبلیغی ضدترامپ در درجۀ اول در خدمت انحراف افکار عمو، ایم

و تشنج آفرینی ضدفرهنگی حتی تا درون حزب دمکرات آمریکا رخنه آمریکاست که در پوشش تبلیغات ضدراسیستی 

  کرده اند. 

دوران رئیس که است در نظر داشت، این های سیاسی داوری شخصیتدر ارزیابی و  از دوران ترامپ، که باید درس مهم

   بلکه در دیگر نظامات دمکراتیکنه تنها در آمریکا،  است و بسر آمده مانند کندی و کلینتون ،ظاهر آراستهبه رهای جمهو

مانند دیگر های انسانی داوری کرد، بلکه آنان را نارساییزندگی خصوصی و یا بر اساس سیاستمداران را نباید 

، یارمع این با  دارند و میزان موفقیت در اهداف اعالم شده ارزیابی کرد. بنا به وظیفه ای که برعهده خدمتگذاران جامعه 

هم به میهن خود خدمت کرده و هم در راه تأمین  صلح  زیرا دانست،خدمتگذاران به بشریت  ازبیشک ترامپ را باید یکی 

  و پیشرفت جهانی گام برداشته است.

ه بازگشت به زدودنی نیستند. ن بسادگیاو ساز دوران هایسیاستبرای بار دوم انتخاب نشود، اما ترامپ ممکن است 

 دوستی کشورهای عربینه د گشت؛ زخواهبه گذشته باسادگی ممکن است و نه روابط تجاری در سطح جهانی برجام به 

  شدن دست برخواهند داشت. » کشور اول دنیا«و نه آمریکاییان از کوشش برای با اسرائیل از میان رفتنی است 
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