
 
 

  »تيه گ

  ه دموكرات ها به دونالد ترامپ

در اردوگاه .  كا آغاز شده است

دونالد ترامپ  يجمهور

 ي، پافشاريكار دستگاه قضائ

ن يگزارش مولر چن ي
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ه گيروس« يپس از گزارش مولر، ناكام

ه دموكرات ها به دونالد ترامپ

AARON MATE 

  روزنامه نگار

كا آغاز شده استيآمر ٢٠٢٠ ياست جمهوريكارزار انتخابات ر

جمهورس يئهمچنان با لجاجت بر عزل ر 

كار دستگاه قضائجاد مانع در يندگان، به خاطر ايتوسط مجلس نما

يها يريجه گين باورند كه نتيگر برايد 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

پس از گزارش مولر، ناكام

  

ه دموكرات ها به دونالد ترامپيهد
  

AARON MATE:        سندهينو

روزنامه نگار  

  

  يشهباز نخع:        برگردان

  

  

كارزار انتخابات ر

 يدموكرات، برخ

توسط مجلس نما

 يبرخ.  كنند يم



 
 

س يئر ياسيس ينه ها

ه وجود يژه بدون ابهام است و هرگونه نظر

كند را  يه معرفيروس

 ين مسكو و اردوگاه جمهور

نتون درسال يكل يالريخانم ه

ن يوجود رابطه ب يت اتهام ها

به  ير روس، كه وابستگ

ه يه توطئه روسينظرست 

؛ ٢٠١٦دار در برج ترامپ در ژوئن 

 ياردر و آقايلينامزد م

ن، يكل فليام) ضبط شده
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نه هايلند كه دموكرات ها گزين برده و ما

  .را هدف قراردهند

ژه بدون ابهام است و هرگونه نظريگزارش رابرت مولر، دادستان و

روس يمه شب بازيتوطئه كه دونالد ترامپ را عروسك خ

ن مسكو و اردوگاه جمهوريب يدرمورد تبان يچ مدركيه.  

يخانم ه يكارزار انتخابات گروهدستبرد زدن به 

ت اتهام هايتقو يز براين يچ سنديه.  وجود ندارد

ر روس، كه وابستگيا غي، روس يترامپ و اشخاص يمشاوران مختلف آقا

  .ستيكرملن داشته باشند موجود ن

ست يبا يكه م يمولر در گزارش خود اعتبار اسناد

دار در برج ترامپ در ژوئن يد: كرده است يكردند را نف

نامزد م ير كارزار انتخاباتيپل مانافورت، مد

ضبط شده( ي؛ گفتگوهاياسيشاور سك ميك، يمن

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

ن برده و مايرا ازب يراهبرد

را هدف قراردهند يجمهور

  

  

گزارش رابرت مولر، دادستان و

توطئه كه دونالد ترامپ را عروسك خ

.  كند يا رد ميقو

دستبرد زدن به  يخواه برا

وجود ندارد ٢٠١٦

مشاوران مختلف آقا

كرملن داشته باشند موجود ن

  

مولر در گزارش خود اعتبار اسناد يآقا

كردند را نف يرا اثبات م

پل مانافورت، مد يآقا يهمكار

منيلين كيكنستانت



 
 

 يزهايچ ياريو بس ه

قات به يبه طور قطع، تحق

ا ي يبه هماهنگ] ترامپ

با هدف دخالت در  يي

چ يبوده و ه يسراپا ساختگ

 ياست جمهوريه درزمان انتخابات ر

ابرگفته كه بن يقاتي

» يو اساس يمئدا«نتون 

ع يترج.  ل شديترامپ تبد

توسط  يطوالن 

شد، اكنون توسط 

  .افته است

 
 ٢٠١٩ مه: ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

هير روسيترامپ توسط سف يآقات از ين، حما

به طور قطع، تحق«: رسانده كه يريجه گين نتيمولر را به ا

ترامپ يآقا[ يد كه گروه كارزار انتخابات

ييت هايه درچهارچوب فعاليبا دولت روس

سراپا ساختگ ييوين سنارين، چنيبنابرا.  انتخابات پرداخته است

ه درزمان انتخابات ريبه خاطر توطئه با روس يي

  .»خواهد گرفتنب قرار يتحت تعق

يند بود، تحقيسران حزب دموكرات ناخوشا

نتون ين كارزار خانم كليشي، مشاور پير

ترامپ تبد يد انتخاب آقايه به كارزار تجد

 ي، كه مدتيس جمهوريئر» ستيدركار ن

شد، اكنون توسط  يگرفته مدموكرات به استهزا  يون و رسانه ها

افته استياعتبار » مقاومت ضد ترامپ«مولر، قهرمان 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

ن، حمايشيژنرال پ

مولر را به ا يگر، آقايد

د كه گروه كارزار انتخاباتيجه نرسين نتيا

با دولت روس ينيسه چيدس

انتخابات پرداخته است

ييكايشهروند آمر

تحت تعق ٢٠١٦درسال 

  

سران حزب دموكرات ناخوشا ين امر برايا

ريفر پالميخانم جن

ه به كارزار تجديك هديبود، به 

دركار ن يا يتبان«بند 

ون و رسانه هايسياپوز

مولر، قهرمان  يآقا

  



 
 

 يقابل مالحظه ازسو

 ياست جمهوريدوره ر

اتباع ت ورود 

 يديام يت مسلمان همراه بود كه روزنه ها

 يزها به سرعت فروكش كرد و دموكرات ها به جا

د، يد كاخ سفيساكن جد

ك يه يتواند دستما ي

به شهرت  يونيزيتلو

ا در مجلس 

مولر سرانجام ترامپ را مجرم خواهد 

را » ]يتبان[م يرمستق
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قابل مالحظه ازسو يئروين رفتن وقت و نين امر موجب ازب

دوره ر ين هفته هاينخست.  شد يس جمهور

ت ورود يه فرمان ممنوعيگران عليج مهم زنان و د

ت مسلمان همراه بود كه روزنه هاياكثر يدارا ي

زها به سرعت فروكش كرد و دموكرات ها به جاين دورخي

ساكن جد ياست هايك جنبش قادر به اعتراض به س

يشتر مي، كه بيه ايح دادند كه به سرهم كردن نظر

  .باشد، بپردازند 

  يمخف ينقش فعال دستگاه ها

تلو يسود بردند كه درعرصه ها ينا كسان

ا در مجلس يفرنينده منتخب كاليف، نمايآدام ش يآقا

مولر سرانجام ترامپ را مجرم خواهد  يندگان، مكرر اعالم كرد كه آقا

رمستقيمدارك غ«د كرد كه شخصا يژه تاكي

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

ن امر موجب ازبيبه عالوه، ا

س جمهوريئمخالفان ر

ج مهم زنان و ديترامپ، با بس

يخارج يكشورها

ياما ا.  د آورديپد

ك جنبش قادر به اعتراض به سيساختن 

ح دادند كه به سرهم كردن نظريترج

يداستان جاسوس

  

  

نقش فعال دستگاه ها

  

نا كسانيقين راهبرد يازا

آقا.  افتنديدست 

ندگان، مكرر اعالم كرد كه آقاينما

ياو به و.  شناخت



 
 

ه موجب شد كه يه توطئه با روس

ن در يبدهند و ا »ن كابوس ترامپ

س يئر يو گسترش قدرت بازرس

د و يق يت بياست ترامپ درقبال ونزوئال حما

ره شده بود كه تعداد 

ر يسشنز، وز) جف(جفرسون 

شناخته شده به خاطر گذشته نژادپرستانه 

به خود متهم  يترامپ سشنز را به عدم وفادار

س يئر ياتيه اصالح مال

ه ها ه نقض وعد

االت يه خارج شدن ا

 يبرخ.  ران اعتراض كردند

مولر هم همان  يسشنز، آقا

 يترامپ مرتب رو ي

س يئر يگرفت، اما وكال
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ه توطئه با روسياو در دفاع از نظر يسرسخت

ن كابوس ترامپيبدتر«ه او لقب از روزنامه نگاران ب

و گسترش قدرت بازرس يش بودجه نظاميافزابود كه او به نفع 

است ترامپ درقبال ونزوئال حمايداده بود و از س

ره شده بود كه تعداد يچنان بر روح و ذهن دموكرات ها چ

جفرسون  يه بركنارياد، عليز ياز آنها، با سروصدا

شناخته شده به خاطر گذشته نژادپرستانه  يك راست افراط

ترامپ سشنز را به عدم وفادار يآقا.  اش بود اعتراض كردند

ه اصالح ماليكمتر عل يليخ يزانيدموكرات ها به م

ه نقض وعدي، عل)سابقه ثروت به نفع ثروتمندان يانتقال ب

ه خارج شدن ايا عليباراك اوباما،  يآقا يدرمان ي

ران اعتراض كردنديا يس و توافق هسته ايپار يميمتحده از توافق اقل

سشنز، آقا يآقا يكردند كه، پس از بركنار

يآقاالبته، .  آنها اشتباه كردند.  افتيسرنوشت را خواهد 

گرفت، اما وكال يز انتقاد مير مهميقات دادستان را ز

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

سرسخت.  ده استيد

از روزنامه نگاران ب يبرخ

بود كه او به نفع  يزمان

داده بود و از س يرا يجمهور

  .كرد يشرط م

  

چنان بر روح و ذهن دموكرات ها چ» تيه گيروس«

از آنها، با سروصدا ياديز

ك راست افراطيكه  يدادگستر

اش بود اعتراض كردند

دموكرات ها به م.  كرد يم

انتقال ب( يجمهور

يمه هايدرمورد ب

متحده از توافق اقل

كردند كه، پس از بركنار يم ينيبش يپ

سرنوشت را خواهد 

قات دادستان را زيتر تحقييتو



 
 

ق ين مامور تحقيش

 يهمكار«، راهبرد 

ه و دهها يهزار صفحه سند ارا

ترامپ،  يگر از عناصر گفتمان آقا

 يمعرف» ياخبار جعل«را به عنوان منابع عمده 

زن  يك مجريش از دوسال، راشل مادو، 

ون را با يزينندگان تلو

ن كار را با ين است پركرد و ا

ن روزنامه نگار، اقتدار 

ه، يفته او روسگرفت و به 

ون ها يليد كرده بود كه برق م
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شيژه پيكنت استار، دادستان و ي، بنابر گفته آقا

، راهبرد يجنس يها يينتون در رسوايل كليب ي

هزار صفحه سند ارا ستيش از بيدند و بيرا برگز» 

  .كردند

گر از عناصر گفتمان آقايد يكيبه » تيه گيروس« 

را به عنوان منابع عمده  ييكايبزرگ آمر

ش از دوسال، راشل مادو، يب يدر مدت.  ديكند، اعتبار بخش

نندگان تلويذهن ب يس يام اس ان ب يونيزي

ن است پركرد و اين خطوط آناليك تريكه درخور تار

ن روزنامه نگار، اقتدار يد اياز د.  خبر انجام داد يميك شبكه دا

رفت و به  يد فراتر مياز محدوده كاخ سف 

د كرده بود كه برق ميك موج سرما، تهديان رخ دادن 

  .خطر كشته شدن آنها، قطع كند يرا، به بها

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

، بنابر گفته آقايجمهور

يدرمورد دروغ ها

» سابقه يدرحد ب

كردند يشاهد معرف

  

 يساختگ يماجرا

بزرگ آمر يكه رسانه ها

كند، اعتبار بخش يم

يمشهور شبكه تلو

كه درخور تار ييايخوليمال

ك شبكه داياز  يابزارساز

 ين حتيپوت يآقا

ان رخ دادن يدرجر

را، به بها ييكايآمر

  



 
 

 يا يغاتيتكان دهنده با كارزار تبل

ب به اتفاق رسانه يت قر

 يعراق را به داشتن سالح ها

در به عنوان نمونه، .  كردند

كارتر  يدرمورد آقاش 

ن ين درخواست ايزه اي

در كارزار [گر يافراد د 

د كاوش در ين تاك

كه   گرفت يرا در بر م

نه يا به هزيتان

ه يتوج ي، برا

 يف ميتوص» معتبر«و 

رپا و سطح يد يه توطئه ا

خود را مسخره  يآ
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تكان دهنده با كارزار تبل ييشباهت ها يرسانه ا - ي

ت قريكه اكثر يهنگام.  دارد كه منجر به جنگ عراق شد

عراق را به داشتن سالح ها يس جمهوريئن ريها، برخالف واقع، صدام حس

  .و داشتن رابطه با القاعده متهم كردند

كردند يفعال باز ينقش يمخق يز، دستگاه ها

ش يخواستار صدور حكم تفت يآ ي، اف ب٢٠١٦

يانگ.  ترامپ شد يآقا ين كارزار انتخابات

 يد برخيج و شايپ يبا آقا] هيروس[ يتالش ها

ن تاكيا يل اصليدل.  »)١(هماهنگ بوده است 

را در بر م ياز اسناد بودار يبود كه مجموعه ا

تانيبر ياطالعات يل، مامور دستگاه هايستفر است

، برايآ ياف ب.  شده بود يون دموكرات جمع آور

و » منبع دست اول«ك ين گزارش را يدرخواست خود ا

ه توطئه اين متن كه از فرضيا يل شدن اعتبار برا

آ يكرد، اف ب يت ميترامپ و كرملن حما

  .خاص و عام كرد

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

ياسيس ين ناكاميا

دارد كه منجر به جنگ عراق شد

ها، برخالف واقع، صدام حس

و داشتن رابطه با القاعده متهم كردند يكشتار جمع

  

ز، دستگاه هاينجا نيدر ا

٢٠١٦اكتبر سال 

ن كارزار انتخاباتيشيج، عضو پيپ

تالش ها«: بود كه

هماهنگ بوده است ] ترامپ يآقا

بود كه مجموعه ا» ليپرونده است«

ستفر استيتوسط كر

ون دموكرات جمع آوريسياپوز

يدرخواست خود ا

ل شدن اعتبار برايبا قا.  كرد

ترامپ و كرملن حما ين آقايباال ب

خاص و عام كرد



 
 

، به يبا انتقال اطالعات ناشناس، و گاه جعل

نمونه ن يبرجسته تر.  دامن زدند

به  ييكايمز نوشت كه بازرسان آمر

كان يكند نزد يافته اند كه ثابت م

ش از يروس درسال پ

مز يج يآقاچهارماه بعد، 

ن امر صحت يا«

 يوركيويه نين نشر

جان  يآقا.  آن هستند

 يآقا ياست جمهور

 او به.  ن سازمان داشت

.  نكرد يچ اعتراضي

ق درباره رابطه يتحقبزرگ در آغاز 
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با انتقال اطالعات ناشناس، و گاه جعل ين، مسئوالن اطالعات

دامن زدند يعات وجود تبانيروزنامه نگاران معتبر، به شا

مز نوشت كه بازرسان آمريورك تايويبود كه ن 

افته اند كه ثابت ميدست  يا»يتلفن يمدارك و شنودها

روس درسال پ يمكرر با ماموران اطالعات ييتماس ها

چهارماه بعد، .  داشته اند) ٢(» ياست جمهوريانتخابات ر

«رفت كه يدربرابر سنا پذ يآ يس وقت اف ب

ن نشرين انتظار وجود دارد كه اياما همچنان ا

  .ح كندياشتباه خود را تصح

آن هستند يت هايگر با جنگ عراق خود شخص

است جمهوريدر دوره ر) ايس(اطالعات  يس سازمان مركز

ن سازمان داشتيدر امهم  يش از اشغال عراق، سمت

يوارد شدن به جنگ ه يخود برا يمافوق ها

بزرگ در آغاز  يجان برنن، به اعتراف خودش نقش

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

ن، مسئوالن اطالعاتيهمچن

روزنامه نگاران معتبر، به شا

 ٢٠١٧ه يدر فور

مدارك و شنودها«

تماس ها«ترامپ  يآقا

انتخابات ر يبرگزار

س وقت اف بيئ، ريكوم

اما همچنان ا.  »نداشته است

اشتباه خود را تصح

  

گر با جنگ عراق خود شخصينقطه اشتراك د

س سازمان مركزييبرنن، ر

ش از اشغال عراق، سمتيپ ياوباما، كم

مافوق ها يمبالغه ها

جان برنن، به اعتراف خودش نقش يآقا



 
 

پس از آن كه سمت خود را در 

، يس يل گر شبكه ام اس ان ب

س يئبون معتبر، ر

در ماه  . كرد يف ميتوص

كند كه  ينيب شيكرد پ

با انتشار .  ترامپ را دربرخواهد گرفت

برنن، او لحن خود را 

د يشا«: گفت ٢٠١٩مارس 

ش از يب ييزهايكنم چ 

ح يتوانست توض يو بوش به زحمت م

مز يج يآقا.  ابدي

كرد كه  يد ميتاك

نشان داده كه سالح ) 

 ياست جمهورياو كه در دوره ر

ه يروس«ل گر يل به تحل
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پس از آن كه سمت خود را در  ياو حت.  كرد يه بازيترامپ و روس

ل گر شبكه ام اس ان بيژه به عنوان تحليترك كرد، به و

بون معتبر، رين ترياو از ا.  كرد يرا تكرار م ياتهامات درمورد تبان

توص» نيدست نشانده پوت(...) خائن «كا را 

كرد پ يئت مهنوز جر» ايس«ن يشيس پيئ

ترامپ را دربرخواهد گرفت يكان آقايره نزدياز اتهامات دا

برنن، او لحن خود را  يآقا يها ييشگويگزارش مولر و نقش برآب شدن پ

مارس  ٢٦در  يس ياو در شبكه ام اس ان ب

 يافت كرده باشم، اما تصور ميمن اطالعات نادرست در

  .»آن كه واقعا وجود داشت پرورانده بودم

و بوش به زحمت ميجرج دبل ي، دولت آقا

يرا ب يكشتار جمع يدهد كه چرا هنوز نتوانسته سالح ها

تاك يو نقشه كش يربرداريتصو يس موسسه مل

) ٣(» ريد ناپذيترد« يبه صورت يماهواره ا

او كه در دوره ر.  ه جابجا شده استيبه سور

ل به تحليد، بعد از آن تبديرس» ايس«است 
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ترامپ و روس ين آقايب

ترك كرد، به و ٢٠١٧ه يژانو

اتهامات درمورد تبان

كا را يآمر يجمهور

ئگذشته، ر مارس

از اتهامات دا يموج

گزارش مولر و نقش برآب شدن پ

او در شبكه ام اس ان ب.  عوض كرد

من اطالعات نادرست در

آن كه واقعا وجود داشت پرورانده بودم

  

، دولت آقا٢٠٠٣در اكتبر 

دهد كه چرا هنوز نتوانسته سالح ها

س موسسه مليئكالپر، ر

ماهواره ا يبردارريتصو

به سور يرقانونيغ يها

است ياوباما به ر يآقا



 
 

 يم ٢٠١٧او در ماه مه 

از و  ي، نفوذ، كسب امت

  .»)٤(خاص روس ها است 

است  يكسان يت روح

 يج، حقوق دان اف بيزا پ

من از روس ها «: 

م و ي، آنچه كه ما هست

 يمهم برا يديه تهد

درمورد روابط  يآ ي

به نام  يداد از مامور

 يروس ها«: افت كرد

.  لب اغتشاش گرمتق ي
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او در ماه مه .  شد) ان ان يس( يكابل يشبكه خبر

، نفوذ، كسب امتيريارگيمستعد  يذاتبا به طور يروس ها، تقر

خاص روس ها است  ينها روش هايل هستند؛ ا

  »من از روس ها متنفرم

ت روحيوضع يايوجود دارد كه گو يان آلوديهذ

زا پيخانم ل.  پردازند يه ميروس –كه به موضوع ترامپ 

: گفت ٢٠١٨ه ييژو ١٦و  ١٣، در نشست كنگره در 

، آنچه كه ما هستيغرب يده آل هايكنم كه با توجه به ا 

ه تهديم، روسيكن ياز آن دفاع م ييكايآنچه كه به عنوان آمر

يق اف بيكه كار تحق ياو در زمان.  »ما است

داد از مامور يترامپ و كرملن را انجام م يآقا يتخابات

افت كرديبا درينه چندان ز يشيبا گو يتر استروزسك متن

يها ين وحشيا... من از آنها متنفرم.  زيفرت انگ

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

شبكه خبر يبرا» تيگ

روس ها، تقر«: گفت

ل هستند؛ اين قبياز ا يامور

  

  

من از روس ها متنفرم«

  

هذ ياظهارنظرها

كه به موضوع ترامپ 

، در نشست كنگره در يآ

 يفكر م.  متنفرم

آنچه كه به عنوان آمر

ما است يوه زندگيش

تخاباتنن كارزار ايب

تر استروزسك متنيپ

فرت انگن... فيكث



 
 

االت متحده يا ي

 يد چرا داوريتوان فهم

 يانتخاباتن درطول مبارزات 

 يه تا حدياز مسئوالن بلندپا

ه گذشته يژانو ١١.  

در ماه مه  يگريق د

ه منافع يعله يبه دستور روس

 ياف ب يم هايب يتوانسته مبنا

اف » طيت و شرايوضع

 يآ ياف ب يترامپ توجه ماموران ضدجاسوس

ب خود يه را به دستبرد زدن به مكاتبات رق

او درطول .  دعوت كرد

ر يمياز والد ييكرد و به تملق گو

ز قرارگرفتند كه حزب 

 يرين را در مسيخود درمورد بحران اوكرا

 
 ٢٠١٩ مه: ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

يخوشبختانه من در اردو.  و همه جا است، ورزش

توان فهم ي، ميبدخواه ن نفرت ويبا تاباندن نور برا

ن درطول مبارزات يپوت يترامپ نسبت به آقا يرخواهانه آقا

از مسئوالن بلندپا ياريبس يو شگفت زدگ يموجب نگران

.  ق واداشته استيشده كه آنها را به گشودن پرونده تحق

ق ديدست به تحق يآ يمز افشا كرد كه اف ب

به دستور روس«ترامپ  يا آقايزده تا مشخص كند آ

  .»كرده است 

توانسته مبنا يكه م يبه عناصر يچ اشاره ا

وضع«م كه يفهم ين مقاله فقط ميدرا.  باشد نشده است

ترامپ توجه ماموران ضدجاسوس يآقا«را نگران كرده و 

ه را به دستبرد زدن به مكاتبات رقيجلب كرده كه روس

دعوت كرد ٢٠١٦ه يئژودر  يك كنفرانس مطبوعات

كرد و به تملق گو يه خودداريمبارزات خود از انتقاد از روس

ز قرارگرفتند كه حزب ين نكته نير ايبازرسان تحت تاث.  

خود درمورد بحران اوكرا يخواه برنامه گفتگوها
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است، ورزشيدر س

با تاباندن نور برا.  »هستم

رخواهانه آقايخ يها

موجب نگران ٢٠١٦

شده كه آنها را به گشودن پرونده تحق

مز افشا كرد كه اف بيورك تايوين

زده تا مشخص كند آ ٢٠١٧

 يكا اقدام ميآمر

  

چ اشاره اين مقاله هيدر ا

باشد نشده است يآ

را نگران كرده و  يآ يب

جلب كرده كه روس يرا زمان

ك كنفرانس مطبوعاتيان يدرجر

مبارزات خود از انتقاد از روس

.  ن پرداختيپوت

خواه برنامه گفتگوها يجمهور



 
 

 يآ يب، اف بين ترتيبه ا

االت متحده آغاز كرد كه 

 يكه آقاآنچه .  بود

مه يبر بحران كر ير

به .  ن سالح فروخت

ه در ياز انتقاد از روس

بود، چرا  يكار مشروع

  ؟ل و عربستان را انجام داد

 بزرگ با موضوع جنگ با

در .  دو حزب بود

ها  ييبه خاطر عوارض آن دروغگو

» تيه گيروس«برعكس، 

مولر گزارش خود را به 

 
 ٢٠١٩ مه: ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

به ا.  »ه باشديآمد به نفع روس يجهت داد كه به نظر م

االت متحده آغاز كرد كه يا يس جمهوريئق فوق العاده را درمورد ر

بود يعموم يدادهايبدخواهانه از رو يرها

ريبود و تاث يك شوخيگفته بود  ٢٠١٦ه 

ن سالح فروختين، او به اوكرايشيپ يس جمهورئينداشت و به خالف ر

از انتقاد از روس يخوددار«ق كردن درباره او به خاطر 

كار مشروع» نير پوتيمياز والد ييتملق گو«و » ي

ل و عربستان را انجام دادئين كار را درمورد رهبران اسرا

بزرگ با موضوع جنگ با ين مورد تفاوتيات انجام شده در ا

دو حزب بود يازسو  ديترد يب يرين درگيت از اي

به خاطر عوارض آن دروغگو يو روزنامه نگار ياسير س

برعكس، .  افتنديارتقا مقام هم  يحت يمجازات نشد؛ بلكه برخ

مولر گزارش خود را به  ياكنون كه آقا.  ه استيك سويبه شدت 

  .ترامپ به تهاجم پرداخته است يان رسانده، آقا
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جهت داد كه به نظر م

ق فوق العاده را درمورد ريتحق

رهايآن تفس يمبنا

ه يئترامپ در ژو

نداشت و به خالف ر

ق كردن درباره او به خاطر يعالوه، اگر تحق

يمبارزات انتخابات

ن كار را درمورد رهبران اسرايد همينبا

  

ات انجام شده در اين همه، جعليبا ا

يحما.  عراق دارد

ر سچ رهبيجه، هينت

مجازات نشد؛ بلكه برخ

به شدت  يموضوع

ان رسانده، آقايپا

  



 
 

ه باشد، احتماال ياز روس

ذهن » تيه گيروس«كه 

خواه وابسته به پنتاگون و 

 يدر روابط با مسكو را رد م

 يها يهمه جناح ها جاه طلب

ن صحنه يا.  بخشند ي

برد، بدون آن كه چشم انداز 

ست، بلكه ين ييك رسوا

ن محصول يا.  ه كرده اند

دوجناح  يت هاياست كه در آن اولو

ا، در حد گسترده ي  وخواهان، 

 ين، ميبنابرا .يكاران واقع

  .ازها دانست
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از روس يطان سازيش كه موضوع برسر ي

كه  يدرحال.  دهند يل ميهردو حزب جبهه مشترك تشك

خواه وابسته به پنتاگون و  يدموكرات ها را مشغول كرده بود، مسئوالن جمهور

در روابط با مسكو را رد م يي، به شدت تنش زداياطالعات

همه جناح ها جاه طلب ياسيرهبران س ن موضوع،يبه لطف ا

يت ميهن مشروعيخود را تحت پوشش دفاع از م

برد، بدون آن كه چشم انداز  يكباره تنش ها را باال ميد جنگ سرد به 

  .داشته باشد

ك رسوايكلمه  يواقع يبه معنا» تيه گيروس

ه كرده اندياست كه آن را تغذ يرومنديانگر منافع محافل ن

است كه در آن اولو يرسانه ا – ياسيك نظام س

خواهان،  يدموكرات ها و جمهور :شود 

كاران واقعشروبودن هستند و محافظه يپ ي

ازها دانستيخاص دارندگان امت يماريتوان آن را عوارض ب
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ين حال، زمانيبا ا

هردو حزب جبهه مشترك تشك

دموكرات ها را مشغول كرده بود، مسئوالن جمهور

اطالعات يدستگاه ها

به لطف ا.  كردند

خود را تحت پوشش دفاع از م ينظام

د جنگ سرد به يجد

داشته باشد يراه حل

  

روس«سخن كوتاه، 

انگر منافع محافل نيب

ك نظام سي يعيطب

شود  ين مييتب ياصل

يتر، آنها كه مدع

توان آن را عوارض ب

  



 
 

 يس جمهورئيك ر

ك يقرار دارد كه هر يي

.  كنند يخاص خود شهروندان را دچار اشتباه م

تواند بكند و آن 

ج ين انكار مانع از بس

دهندو  يد را شكل م

دموكرات ها  يره سري

 يابزارساز.  ز شده است

بهره  يبرا ياري

ده از يخواهان دربرابر نخبگان بر

  

كا دستخوش يكه آمر

را  يحزب يدامن زده، انشقاق ها

 ييژه آنهاي، به وياطالعات

را به اوج  – اننديبنما

 يدشمنان آقا يه موجب ناخشنود
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ك ري: دوگانه است ينشانگر فاجعه ا» تيه گ

ييايخوليمال يونيسين كه مورد اعتراض اپوز

خاص خود شهروندان را دچار اشتباه م يوه ها

تواند بكند و آن  يك كار ميترامپ تنها  يون، رودررو با آقا

ن انكار مانع از بسيا.  ت انتخاب شدن او استيدربرابر واقع

د را شكل ميكاخ سف ياست هايشود كه س يم يكارآمد شهروندان

ين خياما، ا.  اعتنا هستند يكامال ب يتبان 

ز شده استيدر جناح هواداران ترامپ ن يت وفادار

يبس يت هايفدرال امكان موقع يها يهوادارانه از بازرس

خواهان دربرابر نخبگان بر يجمهور يسنت يت ها

  .ن ببرنديكوشند اراده آنها را از ب ياده كه م

كه آمر يكيبحران تعهد دموكرات» تيه گيروس

دامن زده، انشقاق ها يافراط ييگرا يشتر كرده، به مل

اطالعات يدستگاه ها –كا يانبار نظام آمريافزوده و عوامل ز

بنما ين كننده آزاديكه توانسته اند خود را به عنوان تضم

ه موجب ناخشنوديه توطئه روسينظر يفروپاش
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ه گيروس« يناكام

ن كه مورد اعتراض اپوزيخودبزرگ ب

وه هايل و شيبه دال

ون، رودررو با آقايسيپوزا

دربرابر واقع» يستادگيا«

كارآمد شهروندان

 ينسبت به ادعا

ت وفاداريموجب تقو

هوادارانه از بازرس

ت هاياز شكا يبردار

اده كه مرا د يمردم

  

روس«ب، ين ترتيبه ا

شتر كرده، به مليآن است را ب

افزوده و عوامل ز

كه توانسته اند خود را به عنوان تضم

فروپاش.  رسانده است



 
 

محو  يدآورده و اكنون كه شبح تبان

دشان، آگاهانه به ه اردوگاه خو

ت ياز واقع يتوانند از نو با برخ

وند برقرار يش از دو سال است از آنها ناآگاهند، پ
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دآورده و اكنون كه شبح تبانيز پدين يديروزنه ام 

ه اردوگاه خويبلندپا يرند كه چهره هايشده، اگر آنها بپذ

توانند از نو با برخ يدهندگان دروغ گفته اند، دموكرات ها م

ش از دو سال است از آنها ناآگاهند، پيكا كه ب

Cité dans David Shepardson, « FBI releases documents on former Trump 
», Reuters, 22 juillet 2018. 

Michael S. Schmidt, Mark Mazzetti et Matt Apuzzo, « Trump campaign 
aides had repeated contacts with Russian intelligence », The New York 

2017. 

The struggle for Iraq : Weapons search ; Iraqis removed 
arms material, US aide says », The New York Times, 29 octobre
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 يترامپ شده، ول

شده، اگر آنها بپذ

دهندگان دروغ گفته اند، دموكرات ها م يرا

كا كه بيجامعه آمر يها

  .كنند

  

١-  

FBI releases documents on former Trump 

٢-  

Trump campaign 
The New York 

٣-  

; Iraqis removed 
octobre 2003. 
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