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 همقدم

چهپ  و نامیپ     در حالی دونالد ترامپ  هپع واپ ا     

تا کیتر از دو ماه دیگپر وپ داد    کارئ س جیه ر آمری

کاد کع ها ز شگفتی ناشپی از انتاپاو ود در    یاد می

هپایی   آمریکپا  ۲۰1۶ریاوت جیه رد وپا   انتااهات 

رونپپد انتااهپپات یپپ  نی و اوپپتت ترامپپ  در جریپپا  

انتااهات ها اوتیاد هع نفپس هپا تیپامی م انپ       جامالی

دروپت هپروکس   متعدد حزهی و و اوی مقاهلع کرد و 

کپپع در آ  هپپ  رد هپپاد معتیپپرد  کثپپر نسروپپامیا

کل اتپپ   را اولپپ   رئپپ س جیهپپ ر ز  تپپاری  آمریکپپا 

، هع ن روزد رو دت در آمریکا زمانی کپع  کرد معرفی می

شپ د آ  را   هپا مپی   نت مع انتااهات هروکس نسروامی

ناماپپد کپپع راد دهاپپددا  از ه پپا   مپپی« اثپپر هردلپپی»

اادت ای  مسئلع ک تصی م وایعی در انتااهات امتااع می

ن پپز رد داد و  ۲۰1۶در انتااهپپات ریاوپپت جیهپپ رد 

ها ها فاصپلع زیپاد از کل اتپ       ترام  کع در نسروامی

ییپ  از آ  در  شپد، در نهایپت ن پروز شپدت      مغل و می

م رد خروج هریتان ا از اتحادیع ارونا ن پز دی قپاه هیپ      

ها کام ه مغایر نت مع وایعپی   مسئلع رد دادت نسروامی

ندت در هر دو وایعع ایپ  مسپئلع محپرس اوپت کپع      ه د

مردم وایع ت را نگفتاد یپا شپاید در هراهپر جپ  ایمپاد      

هپپا از دفپپت  نسپپر حق قپپی خپپ د     شپپده در روپپانع 

 کش دندت ترو دند یا خمالت می می

هپع رمپم هسپ ارد از تحل لهپا در     از یرف دیگر و 

مپ رد ن ن ل سپپتی شپپد  فیپاد و اوپپی در آمریکپپا،   

شپپگفت انگ پپز انتااهپپات ریاوپپت تپپ ا  نت مپپع  نیپپی

« ن ن ل سپم »جیه رد ای  کش ر را تاها در چارچ و 

محدود کردت شاید هت ا  دفت ای  رخداد وس م نت مع 

تشدید شکافها در آمریکا و اوتراض هاشهاد فرامپ    

شاید ه چ کارشااوپی  شده در جامعع آمریکایی اوتت 

از دسترددی خشم وی می از نایگا  یا ویپ  نفپرت   

  وف د ن وت از فی ا سم و جایشپهاد حقپ     مردا

مدنی ایپ ع نداشپت، ایاکپع چگ نپع از دوپت رفپت        

مالک پپت ایتصپپادد هسپپ ارد از مپپردم در اثپپر هحپپرا   

هاوث از ه   رفپت  روح پع آنهپا     ۲۰۰۸ایتصادد وا  

شد و هاوث شد تا هع خش نت ملی درایی، یرفدارد از 

را انپپزوا و کشپپ د  دیپپ ار در مرزهپپا رو آوردنپپدت چپپ   

متاصصا  و نایگا  ای  و   خشپم را ندیدنپد و یپا    

چپپرا دیدنپپد و آ  را نادیپپده درفتاپپدا ایپپ  وپپ ا  و   

و ا تی مشاهع ها آ  اکا   در هس ارد از تحل لهپا هپع   
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خ ردت الیتپع انتاپاو ترامپ  اولپ   رویپداد       چشم می

کااده در دن پاد مپرو ن سپتت هپراد هرروپی       عش ک

هع هرروپی دی قتپر و    تح   وس م در آمریکا شاید ن از

ی وج د داشتع هاشد کع ن شتار حاضر هپر  وجامعع شاا

آ  تیرکپپز داردت در اهتپپدا  زم اوپپت تپپا هپپع هرخپپی از 

هاد اجتیاوی و ایتصادد ت جپع   مهیتری  ن ش زم اع

 ش دت

 های اقتصادی و اجتماعی پدیده ترامپ زمینه

ایپ  هحپث وجپ د داشپتع کپع و سپتم        ،از مدتها یی 

رودت و سپتم دو حزهپی    رو هع زوا  می و اوی آمریکا

اد  هرنایع مااف  دروههاد ذد نف ذ ای  کش ر هع د نپع 

ن ش رفتپع کپع هپع جپاد ارتقپا و یپافت  راه حلهپاد        

خ یانع هراد هحرانهاد آمریکا ه شتر مستعد اخت   و 

فعال تهاد دولپت ت وپا ایپ  دروههپاد ذد     در ویفع 

 نف  اوتت 

د ن ز ها هحرانهایی از یرف دیگر نسام ورمایع دار

اول   کسی کع هع صپ رتی مسپتاد و   روهرو شده اوتت 

مفص  هع معی  جدید در جامعع ورمایع دارد اشپاره  

کرده، ت ماس ن کتی اوت کع نسرات خ د را در کتاو 

ن شپتت   ۲۰1۳در وپا    ورمایع در یر  ه ست و یکم

ود در کتاو خ د هحرا  آیاده نسام وپرماایع دارد را  

از  و د وپرمایع  نرد در آ داند کع  اهرد میهحرا  ناهر

ایپ  امپر    شپ د و  مپی نرد رشد کلی ایتصپادد ه شپتر   

هپی ثیپاتی   شپده و در دراز مپدت    انیاشت ثروت هاوث

ادپر و سپتم وپرمایع دارد    آوردت ود معتقد اوت  می

اص س نش د نسم دم کرات ک ج ام  هپا تهدیپد روهپرو    

 ش دت   می

هپاد زوا    در وای ، یی  از آمریکا در ارونا نشپانع 

و ستم و اوپی اپاهر شپدند کپع هپارزتری  آ  راد      

مردم هریتان ا هع خروج ای  کش ر از اتحادیع ارونپایی و  

درایش شدید افکار وی می هع احزاو دوت راوتی در 

کش رهاد ماتلف ارونایی اوتت در ای  کشپ رها ن پز   

وجپپ د داردا اوتپپراض درایشپهاد مشپپاههی هپپا آمریکپپا  

ییقات هع ناهراهرد، نسر مافی هع ایل تها و مهپاجرا  و  

 درایشهاد افرایی ملی درایانعت

جهانی شد  تغ  رات زیادد را م جب شد کع در 

یالب نسام ورمایع دارد هع معاپاد جریپا  وپرمایع و    

ن رود کار و ت   هراد یپافت  ن پرود کپار ارزا  تپر     

ای  امر خ د هع خپ د هاوپث    هراد ت ل د ارزا  تر اوتت

ش د ن رود کار ارزا  تر در کش رهاد دیگپر مپ رد    می

ت جع شرکتهاد هزرگ آمریکایی یرار هگ رد کع ح پات  

و اوتیرار ت ل د خ د را در افزایش یدرت ریاهتی خپ د  

آمریکا در ای  فیا مزیپت  ه اادت  ها کش رهاد دیگر می

ایتصپاد  خ د را دذار از ایتصپاد میتاپی هپر ت ل پد هپع      

داند در ایپ  دپذار ماناپد دیگپر      میتای هر خدمات می

ش ند کع در ایپ    هاد تاریای هس ارد متیرر می دوره

هاد هزرگ ت ل دد هدو  مهارت  دوره کاردرا  کارخانع

جدید یرهانی هسپتادت از یپرف دیگپر احپزاو هپزرگ      

اد هراد نمات آنها ارائپع ندادنپد و در    آمریکا ن ز هرنامع

 اندت خ د رها شدهوای  هع حا  

در دورا  ریاوت جیه رد اوهاما ها وج د افزایش 

نرد رشد ایتصادد و ایماد شغ  دوپتیزد هسپ ارد از   

شهروندا  ثاهپت هپایی مانپد و هپع نپ وی نپاهراهرد در       

جامعع آمریکپا دامپ  زدت در وایپ  وپهم یپک درصپد       

درصپد   ۹۹ییقات مرفع از ثروت ملی افزایش یافت اما 

ییقپات نپای   و مت وپا وپهیی از      مردم هع ویژه در

ن شرفتهاد ایتصادد نداشتادت هع ویژه درآمد کاردرا  

هدو  تحص  ت دانشپگاهی در دهپع دذشپتع کپاهش     

دهدت افزایش فقپر، جپرائم و از    چشیگ رد را نشا  می

ها در هپ   ایپ  یشپر هاوپث هپع       هم ناش ددی خان اده

وج د آمد  افرادد هدو  شغ  و مهارت شده کع یادر 
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هع دذرا  زنددی ن ستادت از یرف دیگر نداشت  امکا  

هراد تحص   و افزایش شدید مصرف مپ اد ماپدر در   

ه   مردا  وف د ن وت م ر  ت   در ایالتهایی ماناپد  

ن  هیشایر ت جع هس ارد را هرانگ اتپع اوپتت چاپ      

هاد اخ ر در حا  افزایش و نپر رنپ     مسائلی در دهع

ز احزاو هپزرگ آمریکپا   شد  ه ده اوت اما ه چ یک ا

نت انستاد واکاشپی مااوپب در ایپ  هپاره و در مپ رد      

 شرایا رو هع تاز  ییقات نای   داشتع هاشادت

حزو جیه ریا اه ائت فی از نایگپا  تمپارد و   

محافسع کارا  اجتیاوی ها شعارهاد واتی خ د هپ ده  

اوپپتا هپپازار آزاد، تمپپارت آزاد و هپپاز هپپ د  امکپپا     

یه ریا اها  هپ ش از دم کراتهپا   مهاجرتت در وای  ج

انپدت   هپایی نس پر نفتپا هپ ده     هدنیا  تص یب م افقتاامع

حام   آنها هی اره از وارد شد  ن پرود کپار خپارجی    

انپپدت آنهپپا ویپپدتاه هپپدنیا  کپپاهش مال پپات  وپپ د هپپرده

هپاد کپاردرد و    ثروتیادا ، تیپع ف یپدرت اتحادیپع   

 اندت چا   دوت ر کپارد  کاهش خدمات اجتیاوی ه ده

آشکارا مغایر مااف  ییقع کاردر اوتت حزو دمپ کرات  

هع هعد ویپدتاه حیایپت زنپا ،     1۹۸۰در مقاه  از دهع 

وپپ اها ، ج انپپا  شهرنشپپ  ، هیمپپاس درایپپا  و   

یرفدارا  مح ا زیست را داشتع اوت و نت انسپتع هپا   

ییقع کاردر وف د ن وت ارتیاط هریپرار کاپدت هیپ      

در جامعپع   مسئلع شپاید هاوپث شپده ییقپات نپای       

هپاد وپ متی    آمریکا هع یرس اوهاما هراد کیک هزیاع

معروف هع اوهاماکر رود خ   نشا  ندهاد زیرا از نسر 

ییقات فق ر وف د ن وت یرس اوهاما ه شپتر هپع نفپ     

انتااهات ریاوت جیهپ رد آمریکپا   ایل تهاوت تا آنهات 

اه ر دوهاره ییقات اجتیپاوی و ناوپای هپع افپزایش     

 د ایتصادد هعد از چاپدی  دهپع اوپتت    ناهراهرد و رک

شکاف م ا  نایگا  مرفع و مردم در دو نس  اخ ر در 

 آمریکا رشد زیادد ن دا کرده اوتت 

 کاندیداهای متفاوت

روند انتااهپاتی آمریکپا در حپالی آمپاز شپد کپع از دو       

حزو دمپ کرات و جیه ریاپ اه در چپارچ ن وپاتی     

کاندیداهایی محرس شدندت هپا ایپ  حپا  در انتااهپات     

دو چهپره تیپایز زیپادد هپا      ۲۰1۶ریاوت جیهپ رد  

دیگرا  داشتادا دونالد ترام  از حزو جیه ریاپ اه و  

هرنی وادرز از حپزو دمپ کراتت در اهتپدا ایپ  تصپ ر      

وج د داشت کع ایپ  دو در هراهپر و سپتم و اوپی و     

 لهپپاد وپپاختار تحپپت تسپپلحع دروههپپاد نفپپ ذ و م 

 اد شانسی ندارندت   روانع

اد  اه ر ترام  و حیایت مردمی از ود هع د نپع 

هپپ د کپپع حپپزو جیه ریاپپ اه نت انسپپت مپپان  رونپپد  

 کاندیدات رد ود ش د و حتی دچار چاد دوتگی شدت  

مشاهع ندیده ترامپ  در حپزو دمپ کرات اهپ ر     

وپالع هپا شپعارهایی در     ۷۴کردت واات ر هرنی وپادرز  

کراوی و کاوت  از نپاهراهرد مپ رد   یالب و و ا  دم 

ت جع یرار درفتت اما حپزو دمپ کرات ت انسپت ود را    

کاار هزندت شاید یکپی از هزردتپری  اشپتیاهات حپزو     

دم کرات در ای  راهحع رد داده هاشدت حپزو خشپم و   

اوتراض جامعع آمریکا را نشپا د و هپع جپاد آ  رونپد     

واتی خ د در وفادارد هپع اصپ   و وپاختار و اوپی     

 مریکا را دنیا  کردت  آ

ترام  هع خ هی مشک  جامعع آمریکپایی را در   

زند کع تپازه اوپت امپا ایاکپع راه      کرده و حرفی را می

حلی ندارد یا یادر هع ح  ای  مشک  ن سپت در زمپا    

انتااهپپات چاپپدا  مپپ رد ت جپپع راد دهاپپددا  یپپرار  

اهپپ ر فپپردد ماناپپد ترامپپ  شپپاید نگرفپپتت در وایپپ  

ارکرد مااوپب و سپتم و اوپی    اوتراضی هع وپدم کپ  

 هاشدت

در چا   فیپایی کپع نایگپا  دو حپزو هپزرگ      

آمریکا هع روندهاد واتی و کهاع خپ د وفپادار ه دنپد    
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شاص تی ماناد ترام  ها شعارد جدید هاوپث جپذو   

آمدنپدت   هس ارد از راد دهاددانی شد کع هع چشم نیی

شعار ترام  کع تا حد زیادد شعارهاد وادرز ن پز هپع   

ک ه د او م دوت ر کار ایتصادد ملی درایانپع  آ  نزدی

هراد حفظ و هازدرداند  مشپام  کپاردرا  آمریکپایی    

ه دت ترام  در ای  چارچ و ماالف هر نپ ع مهپاجرت   

)یپپان نی یپپا م ریپپان نید و وادارا کپپرد  شپپرکتهاد    

آمریکایی هراد هازدشت هع خانع اوتت ود هیچا   از 

یکپپا و چپپ  ، پانپپ  و دیگپپر متحپپدا  تمپپارد آمر   

کاد و آنها را مسئ   از  هاد تمارد انتقاد می ت افقاامع

دانپدت در   هپا مپی   دوت رفت  م ل  نها شغ  آمریکپایی 

حالی کع تحل   وی   تر جهانی شد  را مسئ   ایپ   

 دهدت   امر نشا  می

 رویارویی ناباورانه

زمپپپانی کپپپع دو کاندیپپپداد احپپپزاو دمپپپ کرات و   

انتاپاو شپدند   جیه ریا اه در کا انس  نهاد حزهپی  

ای  هاور وج د داشت کع ه  رد کل ات   ها ت جع هپع  

تمرهع ی  نی خ د یادر خ اهد ه د نسر راد دهاددا  

را جپپذو و ترامپپ  را هپپع راحتپپی شکسپپت دهپپدت     

جیه ریا اها  حتی هع شدت نگپرا  ه دنپد و دیپا     

انپد   کردند نع تاها ریاوت جیه رد را از دوت داده می

شپ د اکثریپت کاگپره را     اوث میهلکع ویلکرد ترام  ه

 ن ز از دوت هدهادت

هپپ  رد کل اتپپ   وپپیی  و اوپپتهاد و نسپپم  

م ج د آمریکا ه د و هر حفپظ و سپتم کاپ نی تاک پد     

داشپپتت ود م یپپد و اوپپتهاد اوهامپپا هپپ د و تیپپامی  

هاد خ د را هر میااد ادامع و اوپت م جپ د در    هرنامع

هپدنیا    آمریکا یرار داده ه دت ای  امر نت مع هروکسپی 

داشپپت و م جپپب ایمپپاد مپپ جی از نفپپرت و خشپپم از 

ه  رد شد کع تا زما  او م نت مپع انتااهپات دوپت    

 کم درفتع شدت  

در مقاه  ترام  در هس ج کرد  یشرهاد نادیپده  

درفتع شده و نان پداد راد دهاپددا  و ییقپع کپاردر     

وف د ن وت هس ار م ف  وی  کردت نکتع جالب ت جپع  

یقع در حالی هع ترامپ  راد دادنپد   ای  اوت کع ای  ی

هاد خپ د هپع هاشپی از تفکپرات      کع ود در واارانی

واتی آمریکا هپع ویپژه کپاهش مال پات ثروتیاپدا  و      

از یپرف دیگپر    کاهش خدمات اجتیاوی متعهد اوتت

ای  ییقع هع ی ر واتی و تا زما  انتااو شپد  ه پ    

کل ات   هع ریاوت جیه رد آمریکپا، یرفپدار حپزو    

ه دنپپد و هپپع یپپ ر وپپاتی هپپع کاندیپپداهاد  دمپپ کرات

 دادندت دم کرات راد می

ترام  ویدتاه هع دو مشک  اصلی در نسام و اوی 

آمریکا نرداختا افزایش ناهراهرد کع هع شپدت مت جپع   

ییقع کاردر وف د اوت و تحت ولحع هپ د  و سپتم   

و اوی ت وا دروههپاد ذد نفپ ت هپا ایپ  حپا  ود      

ه چ یرحی هراد ح  ای  دو مشک  ارائع نکرد اما هپع  

ایپ    روپد راد دهاپددا  هپ چ تپ جهی هپع      نسر نیی

 مسئلع داشتادت

اد ن پز   راد دهاددا  حتی هع جامالهپاد روپانع  

ت جهی نکردند هع هی   خایر تکا کهاد واتی هراد 

رو ایی یک کاندیدا و یافت  نقاط ضعف ود در مپ رد  

هپا   ترام  هپ چ تپاث رد نداشپتت در هرخپی مصپاحیع     

یرفدارا  ترام  اخیار تکا  دهاپده در مپ رد رفتپار و    

اد دانسپتادت در وایپ     هپازد روپانع  وااا  ترامپ  را  

ترام  در زمپانی کاندیپدا شپد کپع هپی اوتیپادد هپع        

اد آمریکا هع اوج خ د روپ ده   و ستم و اوی و روانع

اوتت در دذشپتع هپر کپدام از اخیپارد کپع در مپ رد       

ترام  ماتشر شد کافی ه د تا فرد هع زنپددی و اوپی   

 خ د نایا  دهدت  
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هع نشپت یانی   ترام  در وی  نشا  داد کع ن ازد

حزهپپی و وپپاختارد نپپدارد و هپپر زمپپا  کپپع یکپپی از  

دفپت   شاص تهاد جیه ریا اه ول ع ود وپاای مپی  

کرد کع ول ع و ستم و اوی م ج د اوت و  افتاار می

در مس رد دروت یرار داردت میارزات انتااهاتی ترام  

ن ز دروت ضپد وپات و اوپی آمریکپا یپرار داشپتت       

کی از وپ املی هپ د کپع    هاد انتااهاتی ی هی شع هزیاع

داد کدام کاندیپدا شپانس ه شپترد داردت در     نشا  می

وای  تا یی  از ن روزد ترام  هر کاندیدا کع کیکهپاد  

کرد، هرنده ه دت امپا   ه شترد دریافت و ه شتر خرج می

ترام  ها تک ع هپر ثپروت شاصپی خپ د نپ   هسپ ار       

کیترد از ری ب خ د را هراد تیل غات صرف کپردت هپع   

لی هاید دفپت کپع ود کپ  دانپش مرهپ ط هپع       ی ر ک

میارزات انتااهاتی را کع والها اوتیار داشت، زیر و ا  

 هردت  

از نسر کسپب آراد ویپ می، کل اتپ   ت انسپت     

آراد ه شترد هدوت آورد کع مدی   جیع پت ه شپتر   

در و اح  شریی و مرهی آمریکاوت اما از نسر کسپب  

ن پدا کپردت    آراد الکترا  فاصلع زیادد ها ری پب خپ د  

ترام  ت انست ها جلب نسر مپردم در ایالتهپاد م پانی    

 آراد الکترا  را از آ  خ د کادت  

 نیم نگاهی به آینده

دو مپاه دیگپر هپع واپ ا  چهپ  و      کیتپر از   تپا ترام  

نامی   رئ س جیه ر و داد یاد خ اهد کرد امپا هپع   

رود دورا  ریاوت جیهپ رد آرامپی نا اهپد     نسر می

شپپکافهاد ا  میپپارزات انتااهپپاتی داشپپتت ود در دور

جامعع آمریکایی را ه شتر کرده و آمریکا را هپع وپیت   

جامعع دو یحیی ن ش هرده اوتت تا ایاما صدماتی کع 

هع وحدت آمریکا وارد کرده هس ار یاهپ  ت جپع اوپتت    

جامعپپع کپپازم نل تای کپپع نایگپپا  آمریکپپایی هپپع آ  

اکا   کردند هع خحر افتاده اوتت آمریکپا تپ   افتاار می

کرد کع افپراد صپرف    خ د را جامعع ل یرالی معرفی می

نسر از ی م ت، رن  ن وت و مذهب خ د ها تک پع هپر   

هایشا  امکپا  ن شپرفت داشپتاد و وپیی       شایستگی

ای  ادوا ریاوت جیه رد یک مپرد و اهو وپت هپ دت    

ترام  ارزشهاد یدییی آمریکایی را نر رن  کرد و هپر  

د ن وت نروتسپتا ت ود  اواس آ  راد آوردا مرد وف 

هاوث هرانگ اتع شپد  هرخپی نگرشپهاد نژادنروپتانع     

شد کع شاید هت ا  دفت ها ز در وی  جامعع آمریکپا  

وج د داردت ترام  هر احساوات ضد فی ا ستی دامپ   

زد و ول ع چاد فرها  درایی وا  دفت کپع امت پاز   

وف د ن وپت هپ د  را هپع خحپر انداختپع اوپتت ود       

اما تپپی دانسپتت حتپپی در زمپپا    مهپاجرا  را تهدیپپد 

ما از مسلیانا  متافریم، مپا از  »ن روزد هم شعارهاد 

خپ اه م کشپ ر خپ د را نپس      و اها  متافریم، ما می

 خ ردت در ه   یرفدارا  ترام  هع چشم می« هگ ریم

جامعع دو یحیی شده، معترض   هعد از انتااهپات  

داناپد، ناآدپاهی    کع ترام  را رئ س جیه ر خ د نیپی 

د از و ستم و اوی آمریکا، اخت فات درو  حزهپی  و

ود ها جیه ریا اها  و حمم وس یی از مشک ت ای  

رونپپد هپپاور را در هرخپپی هپپع وجپپ د آورده کپپع شپپاید  

اضیح   و ستم و اوی آمریکا تاها هپا یپک شپ      

خارجی یدرتیاد یاه  اص س هاشدت هر چاد کع صپرف  

  ن روزد ترام  خ د هاشی از ای  ش   اوتت


