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چرا احتماال ترامپ برای ما بهتر است؟

رای آوردن ترامپ ی��ک نگرانی و چند امید ایجاد کرده اس��ت اما به نظر می رس��د
احتمالاینکهدرمجموعانتخابترامپبرایماگزینهبهتریازکلینتونمحسوب
شود،بیشتراست.
نگرانی اصلی در ای��ران از رای آوردن ترامپ ،موضع وی مبنی بر لغو برجام اس��ت
گرچهبهنظرمیرسدازلحاظشخصیتشناسیبایدمنتظربودترامپبسیاریاز
حرفهایانتخاباتیاشرابهفراموشیبسپارداماقدرتگرفتنبیشترجمهوری
خواهان درمجلس نمایندگان آمریکا که قبال بر کنارگذاشتن برجام تصریح کرده
بودند،احتماللغوبرجامتوسطآمریکارابیشترمیکنداماتصمیمترامپوجمهوری
خواهاندراینبارهذیلیکمسئلهکلیتریقرارداردکهبادرنظرگرفتنآنمسئله
در هر حالت اگر ش��رایط بهتری از االن برای ما ایجاد نشود ،به نتایج خیلی بدتری
نخواهیمرسید.
اکنونمهمترینسوالجامعهجهانیازشرایطپساترامپایناستکهرابطهآمریکا
بادیگرانوبهطورخاصبااروپاییهاچهخواهدشد؟تصویریکهترامپازخوددر
تبلیغاتانتخاباتیایجادکردهباعثشدهاستاروپابانگرانیوبدبینیمواضع آمریکا
رارصدکند ودرنتیجه اروپابارفتارهاییکجانبهگرایانهآمریکامنتظرجداکردن
خطخوداستواحتماالبااولینرفتارهایغیرهمگرایانهحاکمیتجدیدآمریکا،برای
حفظمنافعخودوتنظیمحاکمیتآمریکا،رفتاریمستقلرادرپیشخواهدگرفت.
هنوزمشخصنیستکهترامپبخواهدسیاستواگراییازاروپارادرپیشبگیردچرا
کههمگراییایجادشدهبینایندوبلوکقدرتتوسطاوبامامخصوصادرشرایطیکه
رقیبسنتیغربیعنیروسیه،درحالاحیایخوداست،منافعزیادیبرایآمریکا
دارد؛بهعبارتدیگراگرحاکمیتجدیدآمریکابخواهدمنافعکالنملیکشورشرا
درنظربگیرد،نبایدسیاستواگراییبااروپارادرپیشبگیرد،دراینصورتبرجامبه
عنوانمهمتریندستاوردهمگراییجبههغرببایدتوسطآمریکاحفظشود،چراکه
درغیراینصورتضربهایتمامکنندهبهسیاستحفظهمگراییمحسوبمیشود.
احتمالدومیعنیلغوبرجامنیزگرچهکارراازنظردیپلماسیبرایماسختمیکند
وحتیممکناستدرکوتاهمدتدچارلطماتیجدیبشویمامادرمیانمدت(نه
بلندمدت)بهدلیلاینکهنشاندهندهانتخابسیاستواگراییبااروپاتوسطترامپ
محسوبمیشود،مقدمهایخواهدبودبرایشکافعملیدربلوکغربکهدربلند
مدتمنافعاستراتژیکغیرقابلمحاسبهایبرایماخواهدداشتو درمیانمدت
نیز  ،باعث همراهی نکردن اروپا با بازگشت کامل تحریم ها و در نتیجه از بین رفتن
ساختارتحریمهاعلیهایرانمیشودچراکهفراموشنکنیمموثربودنتحریمهای
موجود علیه ایران نتیجه اجماع اروپا و آمریکا در تحریم ایران بود و این مسئله صرفا
نتیجهفشارحقوقیومالیآمریکانبود.بنابرایندرصورتلغوبرجامتوسطآمریکا،
باتوجهبهرعایتتمامتعهداتتوسطایران،آمریکابهعنوانکشوریغیرقابلاعتماد
وبیتعهدبهپیمانهایبینالمللی،نخواهدتوانستمیدانداراقدامکاملیهمانند
گذشتهعلیهایرانشودوحتیایراناینفرصتتاریخیراخواهدداشتکهباتعامل
جدیبابقیهکشورهای5+1درقبالدادنبرخیتعهداتهستهای(کهبرایاروپا
اهمیتزیادیدارد)وچهبساشایدمذاکرهبرسرمنافعمشترکدرمسائلمنطقه،
بهجمعبندیجدیدی(البتهطبیعتاباشرایطیبسیاربهترازقبل)برسد.
همچنیناینگمانهبهطورجدیوجودداردکه درمدتچندماهیکهازدولتاوباما
مانده است ،با رای آوردن ترامپ ،او سعی خواهد کرد برای حفظ میراث خود و باال
بردنهزینههایلغوبرجام،بهبدعهدیهایآمریکاپایاندهدوبرجامرابهمرحله
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چرا ترامپ رایآورد؟
ایازاجرابرساندکهلغوآنبرایترامپبرگشتناپذیرباشد.
بااینوصفنبایدچنداننگرانتصمیمترامپدربارهبرجامبودبلکهبایدخودراآماده
یکدیپلماسیفعالهمهجانبهکرد.
اما رئیس جمهور شدن ترامپ در مقایسه با کلینتون ،چند احتمال امیدآفرین نیز
ایجادکردهاست.
غیر از احتمال فاصله گرفتن بین آمریکا و اروپا که قبال توضیح داده شد ،به نظر می
رسدترامپرئیسجمهوریاستکههوشمندیوظرافتهایرفتاریدموکرات
ها رادرتامینمنافعاستکباریآمریکادرپوششیزیبا نداردو بهعبارتخودمانی با
پنبهسربریدنراچندانبلدنیستوهمیشهمقابلهبادشمنباهوشباظاهریتمیز،
خیلیسختترازمقابلهبادشمنیخشنوصریحاست.
همچنینترامپدرمسائلمنطقه(براساساظهاراتانتخاباتیاش)برایما بهتر
از کلینتون محسوب می ش��ود .کلینتون با پول های کالنی که از سعودی ها برای
کمپین انتخاباتی اش گرفته بود ،سیاس��ت های س��خت گیرانه ت��ری در تحوالت
منطقهعلیهمنافعما اعمالمیکرد وحتماتروریستهایموردحمایتعربستان
مانندجبههالنصره(ازایجادمنطقهامنتادراختیارقراردادنسالحهایپیشرفتهو
حمایتهاینظامیبیشتر) تقویتمیشدندوحذفآنهاازسوریهبسیارسختتر
میشد،درحالیکهترامپ(اگربهاظهاراتشپایبندباشد)معتقداستبرایازبین
بردنداعشوتروریستهابایدبابشاراسد،روسیهوایرانهمکاریکردضمنآنکه
ترامپوجمهوریخواهانموضعبسیارتندتریدرقبالسعودیهابهدلیلحضور
درکمپینرقیبدارنداینمسئلهبطورطبیعیتاثیرزیادیدر نزاعهایماباسعودی
هامانندیمن،عراقولبنانخواهدداشتبهعبارتروشنترسعودیهاخودراآماده
کردهبودندبارایآوردنکلینتون،درمنطقهیکهتازیکنندواکنونبایدبهفکرایجاد
معاملهایجدیدباحاکمیتجدیدآمریکاباشند.
امید دیگ��ری که ب��ا رای آوردن ترام��پ ایجاد ش��د ،تقویت جریان ه��ای اجتماعی
منتقدساختارهایحاکمیتآمریکاستواقعیتایناستکهآمریکاازدروندچار
مشکالتجدیاجتماعی،اقتصادیوسیاسیاستوهمانزماننوشتمکهجنبش
وال استریت گرچه با سیاس��ت رس��انه ای خاص حاکمیت آمریکا در اقلیت ماند و
حمایتمردمیزیادیکسبنکرد،امااینمسئلهبهطورقطعآغازیخواهدبودبرای
ایجاد و تقویت جریانی منتقد که در الیه های زیرین جامعه آمریکا آرام آرام رشد می
کند .حرکتبرنیسندرزکهتانزدیکیموفقیتپیشرفتوپیروزیترامپ،آغازی
محسوبمیشودکهمخالفان ساختارهایحاکمیتدرآمریکاامیدبهاصالحپیدا
کنندوازنظرجامعهشناسی،اینامیدرکنیمهمبرایتقویتجریانهایاپوزیسیون
است .امروز حتی اگر ترامپ در ادامه مسیر ،خود را در ساختارهای موجود تعریف
کند،بهنظرنمیرسداینجنبشایجادشده،بهزودی دوبارهخاموششودوماباید
دوبارهمنتظرپدیدههایتعدیلشدهایازجنسسندرزباشیم.
در پایان باید تصریح کرد بیشتر آنچه ذکر شد ،بر پایه مواضع فعلی ترامپ است که
بخش زیادی از آن ها صرفا برای رای آوری مطرح ش��ده اس��ت ضمن آنکه ساختار
حاکمیتیدرآمریکااینگونهنیستکهیکنفربتواندبهتنهاییهرآنچهمیخواهد
بهسرانجامبرساند.چنداندورنیستکهچهارسالدیگرکهدورهترامپتماممی
شود ،اتفاق یا تغییر خاصی در سیاست خارجی و ش��رایط داخلی آمریکا رخ نداده
باشد.نبایدفراموشکنیمکهنمیتوانترامپراهنوزبهطورقاطعپیشبینیکرد،
چراکهاوحداقلفعال«هندوانهسربستهاست».

"تراژدیآمریکایی"،اینتعبیریاستکهسردبیرنیویورکربرایپیروزیدونالدترامپنامزدجنجالی
حزبجمهوریخواهبهکاربرد.نیویورکر،یکیازمطرحترینمجالتآمریکا،درطولکارزارانتخاباتی
به طور روشنی ضد ترامپ بود ،با این وجود س��رمقاله آن پس از پیروزی ترامپ به شکلی بی سابقه به
آقایترامپحملهمیکند" .دیویدرمنیک"نوشتهاستکهانتخابترامپبهریاستجمهوریبرای
آمریکا و قانون اساسی آن تراژدی است .در عین حال او پیروزی آقای ترامپ را دستاورد بزرگی برای
اقتدارگرایی ،زن س��تیزی و نژادپرس��تی در داخل و خارج آمریکا میداند .او نوش��ته است پیروزی
غیرمنتظرهترامپرویدادی"تهوعآور"درتاریخآمریکاولیبرالدموکراسیاست .اماایناحساستنها
متعلقبهسردبیرنیویورکرنیست.نتایجانتخاباتآمریکابرایبسیاریناامیدکنندهوبرایهمهشوکه
کنندهبودهاست.جامعهآمریکابهشدتقطبیشدهاست.دانشجویاندانشگاهاورگانشبانهبهخیابان
ریخته،علیهترامپشعاردادهوباپلیسایالتیدرگیرشدهاند.شماریازرایدهندگانایالتکالیفرنیا
کهتقریباهموارهبهدموکراتهارایمیدهند،درشبکههایاجتماعیطرحجداشدناینایالترا
مطرح کردهاند .ماجرا فقط به داخل آمریکا محدود نشده اس��ت .سفیر فرانسه در آمریکا در توییتی
نوشت:بعدازبرگزیتواینانتخابات،ازحاالبهبعدهمهچیزامکانپذیراست،دنیادرحالفروپاشی
است.همهایناظهارنظرهادرحالیاستکهتنهایکروزقبلازروزبرگزاریانتخاباتآمریکا،تقریبا
تمامیافکارسنجیهایمعتبرازپیروزیدونالدترامپخبرمیدادند.اماظاهرااینروزهادیگرصنعت
نظرسنجیاعتباریندارد.درماجرایبرگزیتهمهنظرسنجیهابیانگراینبودکهمردمبریتانیابه
رفراندوم خروج از اتحادی��ه رای منفی خواهند داد اما نتایج رفراندوم چیز دیگ��ری از آب در آمد .این
اتفاق در ماجرای صلح دولت کلمبیا با چریک های فارک هم تکرار شد ،دولت که مطمئن بود مردم
ازپروسهصلححمایتمیکنند،دستبهبرگزاریرفراندومزدولیبامخالفتمردممواجهشد.این
کهچراصنعتنظرسنجیدردنیادچارمشکلشدهاست،نیازمندبحثیفنیاستکهازحوصلهاین
یادداشتبیروناست.اماچرامردمبهترامپرایدادند؟علتایناقبالغیرقابلپیشبینیچهبود؟
رشدپوپولیسمدرجهان
دلیل اول را می توان در رشد پوپولیسم در جهان به ویژه در جهان غرب بازیابی کرد .ملی گرایی این
روزها به برندی تبلیغاتی در دست سیاستمداران راست افراطی تبدیل شده است .واقعیتی که می
شود آن را در رشد محبوبیت حزب افراطی پگیدا در آلمان ،یوکیپ در بریتانیا و جبهه ملی در فرانسه
دید.بیجهتنیستبعدازپیروزیترامپ،رهبرانهمیناحزابتندروپیشازهرکسیبرایرئیس
جمهور آینده آمریکا پیام تبریک فرستادند .این روزها شکس��ت برنامه های غرب در حوزه سیاسی،
اجتماعیواقتصادیوفسادروزافزونسیاستمداراندرکناربحرانمهاجرتونابسامانیاقتصادی
نوعیسرخوردگیعمومیرادامنزدهاست.
پیروزیکاندیدایتغییر
دلیل دوم پیروزی ترامپ همان دلیلی است که باعث پیروزی باراک اوباما در انتخابات سال2008
درمقابلمککینشد.ترامپتوانستبامدیریتصحیحکمپینانتخاباتی بهگونهایعملکندکه
خودرانامزدتغییر(،یعنیهمانشعاریکهنهتنهاباراکاوبامابلکهبیلکلینتونوحتیجانافکندی
نیزباآنبهموفقیتدستیافتند)،وهیالریکلینتونرانمادحاکمیتفاسدودرحالتکراردرآمریکا
معرفی کند .بی جهت نبود که بسیاری از دموکرات ها معتقد بودند برنی سندرز می توانست رقیب
بهتریبرایدونالدترامپباشد.
نارضایتیازساختارموجود
سومین دلیل که از دلیل دوم جدا نیس��ت نارضایتی مردم آمریکا از ساختار سیاسی موجود در این
کشوراست.امریکهترامپآنرابهدرستیتشخیصدادوازروزاولبرآنتاخت.ترامپهمانروز
اول اعالم کرد که به شدت مخالف محافظه کاری سیاسی در گفتار و یا آن چه که در زبان انگلیسی
 PoliticalCorrectnessنامداردهست.اوباصراحتتمامنظامسیاسیآمریکارازیرسوالبردوآن
چهدرذهنمردمبودرابرزبانآورد...
ا دامه در صفحه 3

دانشجو-اسماعیلیرئیسکلدادگستریاستانتهراندربارهحکمصادرشدهرئیسسابقتامیناجتماعیگفت:حکمصادرشدهغیرقطعی
بودهاستومطابقدیگراحکامغیرقطعیهمازسویمتهمپروندهوهمشاکیقابلاعتراضورسیدگیمجدددرمحاکمتجدیدنظراستانتهران
است.پسازرسیدگیمجددوصدوررایقطعیمیزانمجازاتدرنظرگرفتهشدهبرایمتهممذکوربهعنوانمجازاتنهاییاومحاسبهخواهدشد.



حرفمردم

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••متأسفانه مدتی است ب��رای تماس مشترکان با
سامانه  700ام تی ان ایرانسل ،هم هزینه تماس
محاسبهمیشودوهمازشارژمشترککسرمیکنند
وهماینکهدقایقنسبت ًاطوالنیبایدمنتظربرقراری
تماسباکارشناسانبمانی.لطف ًارسیدگیشود.
••ریاستمحترمجمهورشمارابهخدابهمدیرانبانک
صادرات بفرمایید تکلیف ما سپرده گذاران میزان را
هرچهسریعترروشنکنند 22.ماهسرگردانیکافی
نیست؟زندگیمانفلجشدهاست.
••لطف ًا هنگام بازدید وزی��ران و مسئوالن از غرفه
خراسان در نمایشگاه مطبوعات پیگیر مطالبات
سپردهگذارانمیزانهمباشید.
•• چرا نمایشگاه کتاب را با وجود این همه جوان،
دانشجوومتقاضیکتابدرنیشابوربرگزارکردند؟
••این جریمه نویسی سربازان را کجای دلمان جای
بدهیم!
••ضمن تشکر بابت گزارش جریمه نویسی ،بنده دو
نوبتمیدانحافظمنتظرآمدنهمسرمازشهرستان
بودم که هر دو نوبت  60هزار تومان جریمه شدم در
حالی که داخل خودرو بودم و هیچ افسری هم به من
مراجعه نکرده و حتی تذکر هم ن��داده ولی جریمه
کرده اند .چه کسی پاسخ گوی حق و حقوق از دست
رفتهمناست؟
••درحاشیهشهرموادفروشهاخیلیراحتکارشان
راانجاممیدهندوعدهایازعطاریهاومغازهداران
نیزبهقرصوشربتفروختنمشغولهستند!
••برخیازدوستاناگربابرگزارینمایشگاهکتابدر
نیشابورمشکلدارندبهصراحتاعالمکنندوگرنهتا
اینلحظههیچاشکالقابلتوجهینداشتهاست،باید
همهشهرستانهاهمتکنندکاستیهایاحتمالی
برطرفشودتاهمیشهمرکزاستانبارامانتنکشد!
••چون دموکرات ها به جنایات سعودی ها بی اعتنا
بودند،شکستخوردند.انشاءا...منطقهخاورمیانه
بهآرامشبرسد!!
••شکستحقخانمکلینتونبود.مناگرجایاوبودم
سعیمیکردممادربزرگخوبیبراینوههایمباشمو
چراغخانهامراروشننگهدارم.
••آمریکا هم اکنون بیمار است .اگر بیماری مانند
کلینتونرئیسجمهورآنکشورمیشدفکرکنیدچه
اتفاقیمیافتاد!
•• مطالبی که در روزنامه های کیهان ،وطن امروز و
جوان بیاید از باب انتقاد نیست و جنبه توهین و افترا
داردوقابلپیگیریازطریقمبادیمربوطهاست!
••خانمبازیگرفیلم«رگخواب»الهامکرداهستندنه
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کردان!اگرویراستارنداریدخودمبیایم!
••چرابایدافشاکنندهفیشهاینجومیتحتتعقیب
قراربگیرد؟
••مسئوالنمحترمقضاییروزنامهوزینخراسانلطفا
حقوق های نجومی و مخارج دولت را بررسی کنید.
مردمدیگرنمیتوانندهزینههایدولترابپردازند.
•• لطفادیگرنظراتسمیهمروتیرادرستونتحلیل
روز صفحه بین الملل چاپ نکنید چون کال برعکس
تحلیلکردهاند!
••جدا از این که یک دختر در خرم آباد قربانی شد و
حتی یک عذرخواهی هم زورش��ان می آید بکنند،
چقدرغمگینبود 10تامردایستادهبودندوفیلممی
گرفتندبهجایاینکهکمککنند!
•• شهردار خرم آباد برای غرق شدن یک دانشجو در
کانالآبعذرخواهینکردوتقصیررابهگردندولت
قبل و مسکن مهر انداخت! چه خوب است که دولت
قبلوجوددارد!
••منجوانی 25سالهوکارمندم.ازاولامسالبهفکر
ازدواج هستم اما معرف ها دیگر نیستند .دیگر نمی
دانمچکارکنم؟
••بحث چند شغله بودن و در چندین هیئت مدیره
حضورداشتنوازحقوقورانتآناستفادهکردننیز
الزماستبررسیشود.
••آی��ا معنی آزادی بیان ،تهمت و توهین م��ردم به
مسئوالنیاخودمسئوالنبههمدیگراست؟
•• سهماهاستکهبرایوامازدواجازطریقسامانهثبت
نامکردهامولیهنوزاسممبهبانکنیامدهاست؟
••اگر آقای روحانی درخواست برخورد با مطبوعات
راداردمنظورکیهانیاسایرروزنامههاییهستندکه
کاری جز سیاه نمایی ندارند و آزادانه تهمت می زنند
نههمهمطبوعات.
••کسی نمی تواند با فناوری نانو ،رنگی درست کند
که خط کشی خیابان ها دیگر پاک نشود و راننده ها
خطوطراببینندوبینخطوطبرانند؟
•• درب���اره سعید مرتضوی چند پیام دادم چاپ
نکردید!
••وای به حالت که خبر داری فامیل تان دخترش را
برای نداشتن چادر صورتی به مهد نمی فرستد و تو
کارینکردی!
•• پس از سال ها و ماه ها تحریم باالخره بعد از برجام
قرارداد بزرگ گازی با چین و فرانسه به امضا رسید و
برای این توافق به ملت و دولت باید تبریک گفت که
کلید قراردادها با کشورها باز شد و قطار همکاری با
جهانراهافتاد.
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