
  
 
 

 حزب دموكرات؟

  ... شود يمجاز م 

دونالد  يآقا يبركنار يبراكا 

 يزب دموكرات براه در ح

ن يدر ا.است ز آغاز گشتهي

 هرچند. ترامپ البته  همواره حضور پر رنگ دارد 

 يبرنامه هاگر يد ي، برخرا هدف خود قرار داده اند

به  ،يفردبه صورت  كا ياست آمر

و فرسوده  يعاصكشور را ها يخودمحور

ن است كه يو چن .به وجد آمده اند

از وجود  زينخواهان يجمهور 

دموكرات ها در حال بحث و . 

 ييرها يزيدآميس جمهور تهدين رئ

 يبيرق يمقدماتدر انتخابات دوارند كه 

  .ن زندي

به تازه م ياز شر او خالص شوم كه 

به   ». سدر يروزيبه پ يشد وآنقدر بد كه باعث 
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حزب دموكرات؟ ينه هايگز

 دونالد ترامپ ت با يبه نام  ضد

كا يامراالت متحده يا يجلسات مجلس سنا گذشته

ه در حياول يريگ يرا ه يفور ٣از  كه  يدر حال. 

يندر ماه نوامبر  ياست جمهوريانتخابات ر در

ترامپ البته  همواره حضور پر رنگ دارد  ت يشخص و اعمال، نظرات 

را هدف خود قرار داده اند يو يبراندازاز دموكرات ها تنها 

 .دارند

است آمريس در مورد يريم گيتصمد ، يدونالد ترامپ به كاخ سف

خودمحورو بياكاذت ها ، ي، توئ يرسم يه هاياطالع. 

به وجد آمده اند ييتاهم يب يشينما ده ين پدياز وجود چناما رسانه ها 

 . كنند يهمه فقط درباره او صحبت مگشته و يشمع مجلس رسانه ا

. بالند  يمخود به  شاندر اردوگاه  رقابل انكاريبا اقتدار غ

ن رئيچنعتر از شريهر چه سرباشند تا  بتوانند  يم ي

دوارند كه ي، آنها امرسد يبه نظر مد يار بعيبس ياز آنجا كه عزل و

يبتواند ترامپ را به زمنده ينوامبر آ ابند كه درماه 

م كه يكنن اكتفا يبه ا اگر ما فقط اما «: ديگويمن يكال

آنقدر بد كه باعث  يطيشرا يعنيم گشت، يباز خواه

نامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماه

  

به نام  ضدآنچه 
  

  يمينوشته سرژ حل

  ريترجمه  مرمر كب

  

گذشتهه يژانو از ماه

. شدگزار بر ترامپ 

در يوف ين حرييتع

اعمال، نظرات  دادها،يرو

از دموكرات ها تنها  يبرخ

دارند يراز مدت ترد
  

دونالد ترامپ به كاخ سف وروداز زمان 

. ده استياوج خود رس

اما رسانه ها . ساخته است

شمع مجلس رسانه ا يو

با اقتدار غ يقهرمانن يچن

يافتن مفري يجدل برا

از آنجا كه عزل واما . ابندي

ابند كه درماه يب يدر خورمقابله با و

 
كال ينوئمسنده چپ ، ينو

باز خواه يت قبليوضعهمان 



  
 
 

انگ ، ياندرو . ميياكتفا نما يمار

سكوت در مورد رسانه ها با «: ز معتقد است

 هركدام از. كنند يبه ما كمك نم

ه ، يروسطئه تواز  ستيملغمه ا

ن يدانند كه ا يها م ييكاياما آمر

ن يسكانسيا ، ويلوانيگان ، پنسيشيو ، م

 آنها در در باشند كه  يم ياالتينها ا

 يآقا ييكه گو مياصرار كنشتر 

ما در درك و حل مشكالت 

، شود يم يندگينمادن يجوزف با

دست كم  رساند يروزيپ هرا ب 

 يكار يبا و يمقابله اساس ي

معاون  دن،يخود با و... باراك اوباما 

از خود ترامپ هم ، كه به طور بالقوه 

 يزيهم چ ين الملليروابط باز  و 

بتواند كسان يباً يتقر ياستيس گشته و با

آنها تازه سناتور . ندها شاد و سربلند بود

. داد يم »رييتغ«وعده و  »د

 و ارتجاع ،  در خدمت ثروتمندان 

 را بر سر كار آورد ياقشار جامعه  و
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ماريئم بمبارزه با عالنكه به يام نه يرا درمان كن  علت

ز معتقد استين يدموكرات در انتخابات مقدمات ي

به ما كمك نم كايامرس جمهور يرئ انتخاب شدن ترامپ به عنوان

ملغمه ا يل انتخاب ويدلد كه يكن ي، تصور مديرا كه نگاه كن

اما آمر. يوخود   يل هايمينتون و ايكل يالريس بوك ، ه

و ، مياوهااالت يا، عمدتا در  يون شغل صنعتيليما چهار م

نها اياد اذعان داشت كه يباكمال تعجب با [م ياز دست داده ا

شتر يهرچه ب] . روز شديبا اختالف اندك پ  يس جمهور فعل

ما در درك و حل مشكالت  ييشتر به توانايها ب ييكاي، آمر باشد يمترامپ علت همه مشكالت ما 

  »). ١(كنند  

جوزف با يحزب دموكرات ، كه عمدتاً توسط آقا ي

 يكه و يطيشرا ل در مورديتحلبدون  يفعلس جمهور

يرا كه در هنگام دردست داشتن زمام امور برا يافراد

باراك اوباما  ينتون ، آقايكل يالريخانم ه يعني رهاند  يان اتهام م

  .به مدت هشت سال

، كه به طور بالقوه به همراه آوردد را يجد يد ترامپيخطر تولتواند 

و باشد  فته يتر خودشكمرك تر و يز يد  كميخواهد بود  شا

گشته و با در داخل و خارج  ينيافتن متحديو به تبع  قادر به 

  .ادامه دهد يساختار

ها شاد و سربلند بود ييكايت آمري، اكثر ٢٠٠٨نوامبر  ماه در

ديام«د ينوكه  بودند د آوردهيرا به كاخ سف يا ييكا

ارتجاع ،  در خدمت ثروتمندان  نماد  ياريخواه كه بس يحزب جمهوربه  يضربه محكم

اقشار جامعه  و نيرتريفق  محبت يايدرو دانستند  وارد كرد 

نامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماه

علتست يبا يم ينظر و

يداياز دوازده كاند يكي

انتخاب شدن ترامپ به عنوان يل واقعيدال

را كه نگاه كن يخبر يهاكانال

س بوك ، هي، ف ينژادپرست

ما چهار م. ستيدرست ن

از دست داده ا يسوريو م

س جمهور فعليرئ  ٢٠١٦سال 

ترامپ علت همه مشكالت ما 

 يروزمره خود شك م

  

يانه رويماز نظر جناح 

س جمهوريرئ كردن نيجانش

افراد  : ك حسن دارد ي

ان اتهام منكردند از مظ

به مدت هشت سال اوباماسابق 

  

تواند  يبرخورد من ياما ا

خواهد بود  شاخطرناك تر 

و به تبع  قادر به  سرش شود 

ساختارمخرب  يبه رفتارها

  

در م كه يبه خاطر آور 

كايآمر-ييقايجوان آفر

ضربه محكماو  انتخاب

دانستند  وارد كرد  يان ميگرا  ينظام



  
 
 

اوباما  يآقان يجانش يچه كس عاقبت

هرچه دل تنگش  سازدز يمتنفر است متما

،  يحرمت يبابتذال ، :  ستين اعمالش

،  هم زمان البته. از موارد ياريدر بس

ر سوال يز :سر دراز داردكه قصه آن 

به  ن انتقاد يمثبت وبدون كوچكتر

ل از يتجل ، ز را خراب كرد

اول «  ديگو يم يس جمهور فعل

و مكالمات (اطالعات  كه  كا ي

 ل ازيتجل سرانجام ،. گردند 

ت آنها به يفعال كه  كند يادعا م

و  ٢٠٠٨ ياست جمهوريپلم كه در انتخابات ر

اران از آنجا كه هواد). ٣(خواهان قرار گرفتند 

دو بار آنان كه چرا  متهم كنند   

جه ين نتيمتهم كردند و به ا يزي

 منشاء روس  كهن ياخبار دروغ 

 و   دموكرات انيخود آقاتجارت آزاد 

تواند  يم كنند،  ير ميه را تحقيكه بق

  .مغزشان خطور نكرد ازهم  يلحظه ا
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عاقبتكه  م يدان يم ز بود وياصالحات ناچ ؛د ها سرخورد

متنفر است متما اواز ن كهيشيس جمهور پئيرخواست خود را از 

اعمالشات در مورد يجزئ ارائه سند و به يازينخواست انجام داد  كه 

يدر بس ييگو دروغ  و ل از خشونت ي، تجل ياظهارات نژادپرستانه و جنس

كه قصه آن  افته استيگسترش  زيها ننگران كننده در اردوگاه دمكرات

مثبت وبدون كوچكتر شود ،  نگاه  يمنجه مطلوب حاصل ينت كه ي

ز را خراب كرديترامپ همه چ يكه انتخاب آقا ياالت متحده تا آن روز لعنت

س جمهور فعلينكه رئيل ايدلبه شدند تنها » يمترق«غرب كه ناگهان 

America first(يامر ياطالعات يسازمانها از يساز قهرمان   ؛

 يمد يكاخ سف يدهند و باعث نا خشنود يدرز م  

ادعا م ترامپ  يآقال كه ين دليتنها به ا  يخصوص يمقتدر رسانه ا

  .شود يخالصه م

  »اد است 

پلم كه در انتخابات ريد پوست بدون دياز افراد سف ٪٢٢،  

خواهان قرار گرفتند يداده بودند ، در اردوگاه جمهور ياوباما را

  ينژادپرستدهندگان را به  ين راياتوانستند  يم ي

يزن ست ه، آنها را ب بودندداده  يرأ ييكايآمر-ييقا

 ئن بودن سطح سواد آنها باعث شد راحت تر در  معرض

تجارت آزاد  بر يمبتن مخرب ياستهايكه سنظرن يا 

كه بقل يفارغ التحص يها نيشهرنش محافل حباب محبوس شدن شان در

لحظه ا شته باشد ، دا ين واژگونيدر ا ينقش مهم  حداقل به همان اندازه 

نامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماه

د ها سرخورديمتاسفانه ام .)٢(

  .گشت

  

خواست خود را از  يترامپ كه م

خواست انجام داد  كه  يم

اظهارات نژادپرستانه و جنس

نگران كننده در اردوگاه دمكرات يرفتارها

يا مردم هنگامبردن آر

االت متحده تا آن روز لعنتيخ ايتار

غرب كه ناگهان  ينظام ياتحادها

America first( » كايمر

  به مطبوعاترا ) يتلفن

مقتدر رسانه ا يوالهايه

خالصه م يد اخبار جعليتول

  

اد است يزقاتل «

 
 ٢٠١٦در نوامبر سال 

اوباما را يبه آقا ٢٠١٢

ينتون به سختيخانم كل

قايآفر يدايك كانديبه 

ئن بودن سطح سواد آنها باعث شد راحت تر در  معرضيپا دند كهيرس

 اما . رنديدارد  قرار گ

محبوس شدن شان در

حداقل به همان اندازه 

  



  
 
 

 Roseanneال يسر ين قسمت ها

ك ، روزنامه ينه طراحان گراف

ر كانال يمد، ر موجه شد يت چشمگ

 و تنوع از نظر رنگ ، مذهب تي

ن يا تيموفق. ميبود فكر نكرده 

 يون نميزيدر تلو خودراافراد امثال 

ترامپ  سوار بر  يكه آفامنتظربودند 

  . رنديبكار گ را خود تيالقخ

 نينشل كرده و شهريتحص طبقه متوسط 

نده  يت فزايحما ه بريبا تك

 يآنها چشم پوش نكه كامال از يبرا

فرو دست باشد   ياجتماع يهاگروه

 يآقا: كند يد مياز رفتار سلف خود تقل

 يرار هاققول و نمادها و  ه بود تنها 

  .ر نشديدرگ كند يآنها را خرد م

 - يزيهر چبا و  - يهركس رفتن

و  كنند  يمجرم محكوم مدفاع كند ، آنها او را به عنوان 

به  يو ، فقط دو هفته پس از ورود 

فوق  يمجرد توسط يس جمهور جد

مورد  ، ردك يم» قاتل« نير پوت

نجا ياما خودمان . است  اديز  قاتل

  »گناه است؟ 
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ن قسمت هاينخست. ستينه انتخابات مشهود نيتنها در زم ي

نه طراحان گرافو روستا بودند  ياهال وآن كارگران ، كارمندان  ي

ت چشمگي، با موفقيهنر يدگان رخدادهااستادان قلم و برگزاركنن

ABC (تيرعا گرانشتر نيما تا بحال ب«: اعتراف كرد

 ياقتصاد تيبه تنوع از لحاظ موقع يبه اندازه كاف 

افراد امثال هرگز  ياقشار اجتماعاز  ياريكند كه بس يم 

منتظربودند تنها  يونيزيتلو يال هايسر سندگان يدكنندگان و نو

خ يقدرشود تا روز يروشنفكر پ »نخبگان«در برابر  

طبقه متوسط    .خ انقضاء دارديز تاريها ن يبني روشن به اصطاح 

يبا تك د، نده يم يا به دموكرات ها رأيفرنيورك و كال

برا يم خود مبنيتصم ، ترامپ از يالت عاليتحص فاقد

گروه يحامهم كه قرار بود  يالبته فرد. كنند يه مي

از رفتار سلف خود تقل ترامپ، ن مورديدر ا دست كم   . نداد ت

ه بود تنها اعالم كردهمبسته  ييكايآمر-ييقايآفر يايخود را با  پرولتار

آنها را خرد م كه يا ينظم اقتصاد  هرگز با شان به ارمغان آورد و

رفتنيحاضر به پذ» شر ترامپ«راحت شدن از  يبرا

دفاع كند ، آنها او را به عنوان  يترامپ از كس يآقاآنكه 

، فقط دو هفته پس از ورود  ٢٠١٧ه يفور ٥كه روز ياتفاق . هستندش طرفدار

س جمهور جدي، رئن مدعاستيرخ داد شاهد ا وزيفاكس نو 

ر پوتيمي، كه او را متهم به عدم محكوم كردن والد ي

قاتل«: از رو نرفت و پاسخ داد   هم ترامپ  يآقا. قرار گرفت

گناه است؟  يب مملو ازنكه كشور ما يست؟ اينظر شما چ

نامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماه

ياجتماع ينين كوته بيا

ياصل يت هايكه شخص

استادان قلم و برگزاركنن ا ينگاران 

ABC( ييكايآمر يونيزيتلو

  اما. ميه ابودت يجنس

 يادآوري به ما اليسر

دكنندگان و نويتول.  »)٤(نند يب

 يمردم يتينارضاموج 

  

به اصطاح  ن نوعياما ا

ورك و كاليويژه در نيكه به و

فاقدر ويدپوستان فقيسف

يتوج يبه راحتكنند را 

تياهم به آنها چندان 

خود را با  پرولتاركه اوباما 

شان به ارمغان آورد ويبرا  نااستوار

 
برا ييكايون ها آمريليم

آنكه  به محض . هستند

طرفدار كند، يهر آنكه او نف

و يدر استود  ديكاخ سف

يليل اوريمحافظه كار ب

قرار گرفت يانتقاد جد

نظر شما چ. ميهم فراوان دار

 



  
 
 

 كرد يراحتاابراز نحزب خود،  يانتخابات مقدمات

سه يلت خود مقايفضنماد را با كشور 

 و متعهد يرسم انيوبلند گ، به عنوان 

نه چاك خود را يس يهن پرستي

 يروسا يتا كنون براه يروسنسبت به 

 تيعقمو نكهيا يترامپ به جا

كه  دارد شنهاد يو پ  كند يم 

 يس فعلي، رئ يپلوس يخانم نانس 

خواست تا ) يآ ياف ب(قات فدرال 

او را تحت قشار  ه يكه دولت روس

با ترامپ ، همه «: كند يتكرار م

 يباق يزيگر چيد »تيگيروس« يماجرا

رخنه  ياست جمهوريشكل ر  

را به خود  –و رسانه ها  -دموكرات ها 

بودجه ارتش به وجود آورد كه باالرفتن 

 (ندگان پارلمان از هر دو حزب ي

ر يميكه توسط والد ييكايآمر يدموكراس

ژاپن در  يامپراتور اغلب با حمله به پرل هاربر توسط

 يياما رسوا. ل شده استيتبد يرسم

 يس جمهور فعليرئ: گذشته استز 

 يو يكنون يرسم ياز او رقبا

  .كل بلومبرگيما يآقا: باشد
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انتخابات مقدمات يكلوبوچار ، نامزد فعل يبالفاصله ، سناتور دموكرات ، ام

را با كشور  يطانيه شياالت متحده جرات كرده است روس

، به عنوان  MSNBCو  CNNبه همراه شبكه ز كه ين

يم  يا رمقالهسدر  ،كنند يعمل م حزب دموكرات

نسبت به  االت متحدهيا ياسيو س ياخالق يبرتر د بر

ترامپ به جا يد آقايرس ياما به نظر م. نبوده است يامر دشوار

 ين قدردانيپوت يآقا يگري، از وحش خاطرنشان سازد

 جسورانه ترامپ چنان اسين قيا. »)٥( دينماوه رفتار 

قات فدرال ياصله از دفتر تحقكه بالف  ندگان را شوكه كرد

كه دولت روس دينما نان حاصلياطم و كند يد را بررسيس جمهور جد

تكرار موار يطوطاست دائما ار باهوش يبسنكه يبا ا ن زن

  .»دشو يم ين منته

ماجرااز  ،دادستان رابرت مولر پس از گزارش بهار سال گذشته

 يضيدر دفتر با يكه گوعامل دشمن ) ناموفق(شكار 

دموكرات ها  ،ترامپ ياست جمهوريدو سال اول رن داستان در 

به وجود آورد كه باالرفتن  يئديو توانست چنان جو سوء ظن و پارانو

ندگان پارلمان از هر دو حزب يب به اتفاق نمايت قريت اكثريبه لطف حما ) دالر

دموكراس«ه ينظر. شعاع قرار دادرا تحت ال )سندرز 

اغلب با حمله به پرل هاربر توسط كه يامر -  »ته استن مورد حمله قرار گرف

رسم گفتماناكثر مخالفان ترامپ به  يبرا -شود  ي

ز ير ناچيس بوك با تأثيف يچند حساب جعلتوطئه 

از او رقبا يكيروز شد و يب خود پيكمتر از رق يون رايليبا سه م

باشد يشتر ميز بين يكه ثروتش از وورك يويدر ناست 

نامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماه

بالفاصله ، سناتور دموكرات ، ام

االت متحده جرات كرده است روسيس جمهور ايكه رئ

نمز  يورك تايوين. كند

حزب دموكرات يانه رويمون يفراكس

د برياكت«: ان كردين بيچن

امر دشوار كايآمر يجمهور

خاطرنشان سازدرا  كايآمر ياستثنائ

وه رفتار يكا به همان شيآمر

ندگان را شوكه كرديدموكرات مجلس نما

س جمهور جديرئ يامور مال

ن زنيا. نگذاشته است يمال

ن منتهيجاده ها به سمت پوت

 
بهار سال گذشته اگر يحت

شكار ـ منظور نمانده باشد 

ن داستان در يـ ا كرده بود

و توانست چنان جو سوء ظن و پارانو )٦( مشغول كرد

دالرارد يليم ٧٣٨(كا يآمر

 يسناتور برنر از يبه غ

ن مورد حمله قرار گرفيپوت

يسه ميمقا ١٩٤١سال 

توطئه  كا ازيآمر يدموكراس

با سه م ٢٠١٦در سال 

است  يگرياردر ديليم

 



  
 
 

ن و يتر يخود نظام يضد روس 

 ـ به همراه روزنامه نگار ن والد 

از  يدرك بهتر شانيها گزارش

ا ينكه توسط ژنرالها يبدون ا 

باً يتقركنند  ين رسانه ها كار ميدر ا

كه  ياتاطالع يس هايد از سرو

ست، يده نيپوش ير كسكودتا در خارج از كشور ب

 يم يخودكامه معرفس جمهور 

،  يخارج يس دولتيبا رئ امپتر ي

 شيخو ياسيس يثبات يب يتالش برا

كه  رايم زيخوشحال شو ست

ن يتواند دچار هم يم يگريس جمهور د

 يس هايبه سرو ش به عشق 

نا ن يو جانش خواه يجمهور سابق جمهور

كه  يحداقل كسان -ييكايامر جانبازان

شل يم. به زوج بوش اهدا كرد يي

،  »امروز«(دوست دارد  »فوق العاده

Trumpwashing «ن مواضع يز از همين

 يچپ اطالق م يرو هايتوسط ن يي

طعنه آنها به  يتييتو ترامپ در ي

 هر چند . سود بردهگذشته  يباساز

 .استكشنده بوده به واقع كمتر 
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 يبيجنگ صلدر ، آن يرسانه ا يب دموكرات و رله ها

ن والد يگلن گر. كا را با خود همراه كرده انديآمرن عناصر جامعه 

گزارشدر  به طور منظم -ان آسانژ ينگ و جوليمان ي

 CNNا ي MSNBC يتماشا« دهند يارائه م كا 

در ا رخبرنگا يا حتي وكه اكنون به عنوان مفسر يآ 

د از سرويتمج از يياباچ يگر هيمعتدل د يدموكرات ها

كودتا در خارج از كشور ب يو سازمانده ياسيترور مخالفان س

س جمهور يدر برابر رئ »مقاومت«ر يجزا را يتيامن ين دستگاهها

ياوت گذشته ، مكالمه تلفن ماها نبود كه دريس انلگر

تالش برال ين دليبه همترامپ  يآقا ؟  دادرون درز 

ستيبا يما ما يآ حال. كند يرا مطرح م » اعماق نظام

س جمهور ديرئهر كه  ن ياز ا نگران   ا ياست ، دات ين تمه

ش به عشق يق هواداران خويز كه چندان از تشوينرهبران حزب دموكرات 

جمهور سابق جمهور ين روسايتقابل ببه دامن زدن به  ستند

جانبازانتعهد نسبت به ل از يتجل يدن برايبا ياآق. پردازند

يي، مدالها جان بدر برده اندعراق و افغانستان  يرسد از جنگها

فوق العاده يمرد «به عنوان و بوش را يجورج دبل اوباما اعالم كرده است كه 

Trumpwashing«» رامپتق ير از طريتطه«  اصطالح ). ٢٠١٨

ييكايعناصر راست آمر نيز ترياز نفرت انگن يكه به تحس

ينكه آقايا ايترامپ انتقاد كرده اند  ياز آقا بارك ي

باسازيز يك برايدات دموكراتين تمهيگان از ايرونالد ر

به واقع كمتر  قبل يكا در سه سال گذشته نسبت به دهه ها

  نه مخالف

نامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماه

ب دموكرات و رله هاجناح معتدل حز

ن عناصر جامعه يتر يتيامن

يادوارد اسنودن ، چلس

كا يآمر يت جاسوسوسع

 يا اف بيا يمأموران س

دموكرات ها ).٧(. رممكن استيغ

ترور مخالفان ستشان در يمسئول

ن دستگاههاياآنها . ندارند 

لگريتحل از يكيا يآ. كنند

رون درز يبه برا ن ياوكرا يعني

اعماق نظام«از  يكارگزارانتوسط 

ن تمهيا ياو قربان نباريا

  )٨(؟ وضع گردد 

 
رهبران حزب دموكرات البته 

ستنديمفتخر ن ياطالعات

پردازند يم متعارقشان

رسد از جنگها يبه نظر م

اوباما اعالم كرده است كه 

NBC  ،٢٠١٨اكتبر  ١١

كه به تحس نشئت گرفته 

ي كه تنها يافراد ؛شود

رونالد رخاطره  يحت. زده 

كا در سه سال گذشته نسبت به دهه هايآمر ياست خارجيس

  

نه مخالفيدو گز



  
 
 

 ١١كه ، از  يدر كشور ستيبا

كشور و  ١٧٢سرباز در هزار  ٢٤٠

 يباني، مورد پشته كرده استيتوج

كا يامر يدر افكار عموم ن نبرد،ينه در ح

 »انيپا يب يجنگ ها«كا به يل مردم آمر

 يم يك معرفياتژو استر ي، تجار

انه يت گرايحما ياست هايژه ، با س

 يدر مقاله ا يو .ديستا يمناتو را 

ه شد تا يبا روس تقابل رو در رواست 

ل و ياسرائجناح راست  ك به يمز ، نزد

نظر  صرف اآنهت از يه در نها

در عمل  جبران كنند و آنرا يها ي

 »ينيعقب نش«است يس كند كه

راهم ف يو  ياسيمخالفان س 

  )١٠( .كنند يكه تازي يه و كره شمال

سندرز ،  يزابت وارن ، مانند آقاي

به سناتور سندرز . شوندانه و افغانستان خارج 

س جمهور يم جونگ اون رئيبا ك 

خود  يهسته ا يسالح ها شر
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با يقاعدتا م ييبر تشنج زدا يمبتن ين الملليب ياستراتژ

٢٤٠  يمداخله نظام  »يدموكراس يمبارزه برا«در راه  

توجارد دالر يليم ٧٠٠ش از يب بالغ برساالنه  يبودجه نظام

نه در ح آنهم ،يمانيقاسم سل يرانيت كه ترور ژنرال ا

ل مردم آمريد كننده عدم تمايي، تأنشد تمام س جمهور ترامپ 

، تجاريك نظم جهاني يناجدموكرات خود را به عنوان  ي

ژه ، با سيدن ، به ويبا يآقا. ختهياست بر هم ر كنند ، كه مدت سه سال 

ناتو را باشد و يمدر عراق  ييكايآمر يروهايخواستار حضور ن

است ير سم خواستايدخوان يكه در اوج جنگ سرد م

  ».در برابر دشمنان خود دفاع كند

مز ، نزديورك تايوين از روزنامه نگاران قهار يكي ؟  م

ه در نهاك يحمالتاز جمله  -االت متحده يا يمشتاق همه مداخالت نظام

يو كاست د يكاخ سف يشنهاد داد كه دموكرات ها شكست ها

كند كه ياعالم م او با دامن زدن به تضادها. ل گردنديتبد

 ين امكان را برايژه در  خاور دور ، ايترامپ ، به و

 »Pax americana« ه و كره شماليه ، روسيه سوريعل

يال. فا كندين نقش را ايحزب دموكرات قصد ندارد ا

انه و افغانستان خارج يماز خاور ييكايآمر يروهايد كه تمام ن

 يواز مالقات  سال گذشته  و پردازد ينمترامپ  

شر ت ازيكشور را با موفق نيا اگر ترامپ بتواند«: استقبال كرد

نامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگيماه

 
  

استراتژ كيهرچند اتخاذ 

 ، ٢٠٠١سپتامبر سال 

بودجه نظامرا با ن يسرزم

ت كه ترور ژنرال اين واقعيا. رديقرار گ

س جمهور ترامپ يه نفع رئب

  . است

  

يكثر اوقات ، نامزدهاا

كنند ، كه مدت سه سال 

خواستار حضور نكند ،  يمبارزه م

كه در اوج جنگ سرد م ي، از نوعزيانگدلهره 

در برابر دشمنان خود دفاع كند يدموكراس از«

 
مينروش يشتر پيچرا ب

مشتاق همه مداخالت نظام يحام

شنهاد داد كه دموكرات ها شكست هايپ -كردند 

تبد يحزب امپراتوربه 

ترامپ ، به و يآقا »ساده لوحانه«و

 يساخته كه تحت لوا

 
حزب دموكرات قصد ندارد ا يون مترقيراكساما ف

د كه تمام ننكن يشنهاد ميپ

يمخالفت منظم با آقا

استقبال كرد يكره شمال



  
 
 

). ٢٠١٩ه يفور ٢٥ان ان ،  يس( 

س جمهور به دوستان يبا رئ ك دموكراتها 

،   طفره روندخواستار آن است 

  .») ١١( حتما خواهند باخت دموكرات ها 

  ؟ به دست آورندخواهند  يم

 كنند  يه ميتوج يدهندگان يل به ترساندن رأ

به : باشند ين نميادير بنييموافق تغ

كه بر  يدر حال. اندقابل قبول بورس 

 يس جمهور فعليرئ هيموجود عل

،  دموكراتها يمقدماتانتخابات در  

 يآمادگ يط عاديارائه دهند كه در شرا

 يكه  مدتهاست پا يافراد ي

 يپزشك( ير واقعييندارند چشم انداز تغ

نه تنها بازگشت به و  ؛ارائه شود

 ٣انتخابات خود  حداقل به اندازه 

  

tps://ir.mondediplo.com/articleht  

Sabrina Tavernise et Robert Gebeloff, «

for Trump. Can Democrats
Times, ٤ mai ٢٠١٨ 
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 ». كنم يت ميموفق ياو آرزو يبرا ، و من كرده ي

ك دموكراتها يستماتيس مخالفتن امر كه يااز  يبا آگاه

خواستار آن است  ييكايكه جامعه آمر ياز تحوالت ساختار تادهد 

دموكرات ها . مير تمام وقت خود را صرف حمله به ترامپ كن

م چه ن است كهيا دموكراتها مطرح است يبرا كه امروز 

ل به ترساندن رأيتماعدم شنهادات خود را با يل پيگرا تعد

موافق تغ، اما باشند يمترامپ  يآقا رفتار خودكامهل به كنار گذاشتن 

بورس و  اوضاع  يج اقتصادينتا ختيمال بهم راد اوضاع را ك

موجود عل نفرتعتقدند كه م، خانم وارن  يزان كمتريساندرز و به م

 يروزيدر صورت پ ،كه ردين مورد استفاده قرار گ

ارائه دهند كه در شرا  يرا به اقشار اجتماع يكاليراد يشنهادها

يبرا  ن حربهيه به ايدوارند با تكين امينآنها همچ. رفتن آنها را ندارند

ندارند چشم انداز تغ ياست اعتقاديگر به سيد روند و ينم ي

ارائه شود) يطيست محيز ، دو برابر شدن حداقل دستمزد ، انقالب

حداقل به اندازه  ان دموكراتهايدر منه ين دو گزين ايانتخاب ب .ش 

  ٢٠١٩دسامبر  ١٩ان دموكراتها در لوس آنجلس  

   ٢٠٠٤ك اكتبر يپلماتيلوموند د» 

.html420tps://ir.mondediplo.com/article

Sabrina Tavernise et Robert Gebeloff, « They voted for Obama,

Democrats win them back ? », The New York
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يكار مثبت سازدخالص 

با آگاه ، سندرز،چند ماه بعد

دهد  يدن اجازه ميبا يآقا

ر تمام وقت خود را صرف حمله به ترامپ كناگ«: افزود

 
كه امروز  يسؤالدر واقع 

گرا تعدانه يم يداهايكاند

ل به كنار گذاشتن يكه ما

د اوضاع را كينباآنها نظر 

ساندرز و به م يآقاعكس 

ن مورد استفاده قرار گيا يد در راستايباتنها 

شنهادهايبه آنها اجازه دهد پ

رفتن آنها را ندارنديپذ

يريگ يرا يصندوق ها

، دو برابر شدن حداقل دستمزد ، انقالب ياجتماع

ش يسه سال پ يكايآمر

 .نوامبر مهم است

  

ان دموكراتها در لوس آنجلس  يـ  بحث م ١

» ن بوشيمستضعف«ـ ٢
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