
 

 

 

 فـــرید ســــیاوش : ینش و نگارشگز

  انرژی اش را در  قبل از ورود به عالم سیاست، پ دونالد ترام
 
ن  ؛ه بود زیر کردرساشتی کچ حوزه ورزش ک بی 

 ۲۰۱۳تا    ۱۹۸۸های  سال 
 
ن  حضور    ،ار و در کنار رینگ مبارزهذشتی را برگ، او مسابقات ک . داشتمیشور انگی 

   مسابقات  
 
اما در پشت پرده بر اساس یک   ،آفرین  هیجانو  رقابتی    روی صحنه و ظاهر کاملندر  شتی کچ  ک

و چال ها را از قبل باهم هماهنگ   ،حرکاتتاکتیک ها   شوند. حریفانار م ذاز پیش نوشته شده برگ  سناریوی

 نمایش    پسو    پیشهای  ، نتایج مسابقات، مصاحبهکرده
ی

.  ن استدواقیع جلوه دابرای    و   از مسابقه، همگ

 . شده استگ سیاست و اما در عرصه سیاست هم ترامپ با یک سناریوی از قبل آماده وارد رین

ترامپ   باورند که  این  بر  امریکا جمیع  متحده  ایاالت  جمهور  رئیس  ن  پنجمی  و  عمرش   چهل  طول  در 
ود جمهوری آمریکا انتظار  را به نمایش گذاشته است که از رئیس  های  صفت گرای  بسیار باال که  ؛ بروننمی 
ن ترکیب شده است با توافق  رفتار ناسازگارانه و خشمگینانه، حیله گر، غی  قابل اعتماد،    .پذیری بسیار پایی 

، فردی معامله گر، خود شیفته، خصومت گرا افرایط که آداب دیپلماتیک را مراعات نمیکند و...  ن  بدبی 
ن ترکیتی از دو عامل شخصیتی  دلیل  کننده رفتارهای ناسازگارانه و خشمگینانه است. ترامپ بهبیتن ، پیش چنی 

ن برون ه شود و بگوید که از گرای  بسیار باالیش، ابای  ندارد که به دوربی  نگاران خی  ها و چشمان نگران خیی
ن  آداب دیپلماتیک را رعایت نکند و در   که  ندارد   تریسطور که  ن شود. هماالملیل خارج م فالن توافق بی 

نگار یس  ی با خیی گری را    فردیست که هین معامله   .ان مجادله لفظن داشته باشدانمیانه یک نشست خیی
 خوب میداند و معامله گر زرنگ است. 

که در گذشته کش در امریکا یوی از جنس دیگر وارد رینگ سیاست شده است  در باال گفتیم ترامپ با سنار 
ن  ٤٥ که این الزامآ باید بدانیم  ؛ تجربه نکرده بود  دماغ  چه اندیشه و فکری در دل و ریئس جمهور امریکامی 

ن سو در حرکت است. و بک دارد  دامی 

ن برخالف تصور بسیاری ها  ذکر و دستور کار بسیار روشِن دارد؛    ،، فکر اندیشه  ؛رئیس جمهور بحث بر انگی 
ن و عدالت محور خواهیم بود.  هد اگر بر اریکه قدرت و زنده بماند ما شا  ت انگی  ات بسیار حی   تغیی 

 

 



 
 

ترامپ با شخصیت ترکیتی خویش  کارگردان،  تحلیلگر و    ژورنالیست،  نویسنده،  الفارستسیلوین  به گفته  
ی   چنا  دارای اتی  

روشن و ظریف است که به سختی کساین آنرا م بینند. برای ن  نچندا    پیچیده،ن اسیی
به   بلند پروازانه اش مجبور است بجای مسی  های طرح ها و پیاده کردن و رسیدن  هدف های بزرگ و 

، گایه مسی  های قویس، پیچیده و نا هموار را انتخاب کند و آنگاهست که درک او مشکلیی مستقیم و کوتاه
میشود. بخصوص برای ژورنالیستاین که عمدتآ به پخش اخبار جعیل رس و کار داشته و خظ فکر میکنند  

 . الناس  امعو همچنان برای 

با داروی   نامنظم ترامپ را  تابو شکتن م کارد. الفاست  سیاست های  نو را در یی نظیم و  ترامپ نظم 
ییی و حرکتی به  یتو   ،مقایسه میکند که دقیقآ برای عوارض جانتی استفاده میشود و برای هر تصمیم بیانیه

ت زده میسازد را  نمایش م گذارد و همه   مشخصه ترامپ است و در گذشته هیچ  فقط  این خصلت    . حی 
ن نبوده است. ایاالت متحده امریکا چرئیس جمهور   نی 

ن و تنها رئیس جمهور آمریكا است كه تاكنون به ین و    ترامپ اولی  یت پرداخته    بزرگیی بدترین ضعف جمیع بش 

  و پرورش   شآموز سیستم  از آنجا که رسانه ها و    ترامپ معتقد است    است.   ناآگایه از واقعیتضعف  و این  

ل م شود ، همه آنچه در  و هر دو توسط تعداد اندیک از میلیاردرها که این کره خایک را اداره م کنند کنیی 

ن غول های رسمایه مایلمورد تاری    خ م دانیم توسط   پیچیده شده است و ما هیچ رسنخن از دنیای   همی 

بسیاری را متقاعد کرده است   او "را به کار برد    اخبار جعیلفعیل خود نداریم. ترامپ خییل رسی    ع اصطالح"  

"آیا م فهمید که چقدر تکان دهنده  )به ویژه در غرب( همیشه دروغ م گویند.    غول های رسانه یکه  

 جعیل هستند؟" 
ً
های  که فکر م کنید کامال

ن  همه چی 
ً
 است که تقریبا

ند   ن م گویند ، بلکه در مورد    تاری    خ و سیاست دروغرسانه ها نه تنها در مورد  ترامپ با صدای بلند داد می 

    -اقتصاد ، غذا ، آب و هوا ، انرژی ، بهداشت ، مهاجرت  
ً
ن کامال نادرست ترسیم تصویر  در مورد همه چی 

جان  ، از جمله اینکه قاتالن واقیع  ه م دهد که اکنون ثابت و تأیید شده استی کرده اند. مثالهای تاریخن ارا

روز    ١٠، اینکه آمریکای  ها  اند ویل تا حال افشا نشده    است که شناخته شده اند مدت زیادی    اف کندی

ن را در مورد این موضوع م دانند و به عمد اجازه م دهند که این   قبل از حمله ژاپن به پرل هاربر همه چی 

ن گرمایش حقه بازی   اتفاق بیفتد، که  ثابت  صد در صد  از نظر علیم پوچ است و از نظر علیم  CO2 زمی 

 است.  یازده سپتامیی عملیایی با پرچم کاذب شده است که  

 برای عوارض جانتی استفاده    ال فارست
ً
سیاست های نامنظم ترامپ را با داروی  مقایسه م کند که دقیقا

ن که این را فهمید ، م بینید که او چه   م کند و برای هر تصمیم ، بیانیه و حرکتی اعمال م شود. "و همی 

 ."  شباهت ندارد  او رئیس جمهور خارق العاده ای است و هیچ کس دیگر به 

ن کش است که درک م کند    44پس از   تنها زماین امکان پذیر   آزادی واقیعرئیس جمهور قبیل ، ترامپ اولی 

یت از این   ن دلیل او خواستار تماس    و نا آگایه  جهالتاست که بش  غی  قابل تصور خالص شود. به همی 

  . میکنند   آسیب شنایس   را دروغگوی    کهاست      راستگو و حقیقت پرداز با رسانه های اصیل و روزنامه نگاران  

ترامپ را "دیوانه" ، "منحرف" ، "احمق"   شایعه پراگن و دروغ پرداز   ،رسانه های انحصاریصف مقابل  در  

ین تهدید ممکن برای جهان م دانند   . و "خطرناک" م خوانند. آنها او را بعنوان بزرگیی

ن روز حضور در کاخ سفید ، هر روزه به عنوان یک خودشیفته ، نژادپرست ، تبعیضترامپ     گرای از زمان اولی 

ن  گرمایشمنکر   ،جنش یت مردم و گذشته ای سایه دار  زمی    ،به تصویر کشیده م شود. در حایل که اکیر



 
 

این تصور را  این رسانه ها همواره اعتماد ندارند ،   (غول های رسانه ی) دیگر به رسانه های جریان اصیل

 هایشکه ترامپ   دامن م زنند 
ی

 برای ریاست جمهوری شایسته نیست.  با دیوانگ

تویییی ، عصبانیت   از طریق،  دونالد ترامپ برای تغیی  این تصویر از خود کار خایص انجام نیم دهد. برعکس

ن ها را پخش م کند، به نظر م رسد    . کند می خود را آزاد   و عجوالنه   احمقانه  رفتار او تحریکات و توهی 

د ، روزانه دروغ م گوید ، تصمیمات غی  ندارد  میل به اقدام پیش از فکر کردن داشته و     . منطقی م گی 

ه م دهد ، خود تخریتی است، که ی"تصویری که ترامپ از خود ارابه این نتیجه رسیده است که    الفارست

 برعکس آنچه خودشیفتگان آسیب شنایس انجام م دهند 
ً
توسط   مشتاقانه م خواهند زیرا آنها  ؛  دقیقا

ند.   ن قرار گی  مهم نیست که شما او را دوست دارید  ترامپ  برای  اما  همه دوست داشته شوند و مورد تحسی 

 باشد. "  ؛یا نه
ی

 این باعث م شود او نهایت ضد خودشیفتگ

ب  یعبرنامه جالب و جام ترامپ   بازگشتاندن قدرت  ه مردم یعتن صاحبان اصیل آن م  دارد که بر محور 

گرفتار شده است   جهاین   رسمایداری  ، در یک شبکه، مانند اروپا ایاالت متحده  میداند کهاو خوب    چرخد. 

، صنعتگران نظام   ل گروه کوچگ از بانکداران جهاین رسمایه    و   چند ملیتت  که بیش از یک قرن تحت کنیی

وهای خود را  برنامه دارد  . ترامپ  قرار دارد   مایل به تمام جنگ های خارجی و عملیات نظام پایان دهد، نی 

ل فدرال رزرو )خصویص( را   (CIA & NATO)    و یس آی ای  ناتو ،  فراخواند به خانه   را متالیس  کند ، کنیی

د  بگی  الملیل سوئیفت به دست  ن  بی  پرداخت   Society for Worldwide Interbank Financial)(١)، سیستم 

Telecommunication  )  "و تمام سازمانهای در سایه    دولت  ، قدرت تبلییعن رسانه ها را خاتمه دهد. "باتالق

 .فرامیل آن را تخریب و تخلیه کنید

الیسم و گلوبالیسم(  نظم نوین جهاین و ایدئولوژی  مصمم استاو   د. این    ) مربوط به آن نیولییی ن بیی را از بی 

 بسیار بزرگ و خطرناک است.  اویل ویلوظیفه  

ن به عنوان  رست باور دارد که ترامپ خوشبختانه در این راه تنها نیستاالف یك متحد    او به روسیه و پوتی 

بار به آمریکای  ها برای رسیدن  ، روس ها یکگذشته: در  ید کرده م افزابزرگ علیه این نظم نوین جهاین اشاره  

اتوری انگلیس کمک کردند  ون و نازی ها را شکست دادند. پس از  یروس ها ناپل همچنان به استقالل از امیر

 موفق به نابودی و تسلیم روسیه شدند   یدنیا،  سقوط اتحاد جماهی  شوروی
ً
  با درایت ، اما  غریی تقریبا

ن  فت  در   یافتهاز فروپایس  و فساد و نابودی نجات  و روسیه  مسکو    ،ورود والدیمی  پوتی   و ترقی   مسی  پیش 

ا  . قرار داده شد چشمگی    ن بردن امیر ن انجام م دهد برای از بی  م    وریتاز آن زمان به بعد، هر کاری که پوتی 

   . استبراه انداخته نظم نوین جهاین  پروژهزیر آمریکا که   باشد 

ن تا زمان ورود   ی از کنیی پوتی  ل کامل نظم نوین جهاین بر همه منابع انرژی و ترامپ در مبارزه برای جلوگی 

ن کاری که ر  ، مدرن سازی ارتش و  یس جمهور روسیه انجام داد ی)نفت در خط مقدم( تنها بود. بنابراین اولی 

ن آن به سالح های فته  تجهی  سونیک  پیش  یک و هاییر اتی  
نه    کهمیدهد  توان آنرا    این کشور    هبود که ب  اسیی

سوریه مانند  نفت  مستقل  تولیدکنندگان  از  بلکه  خود  از  ونزو تنها  برابر  ی،  در  ایران  و  ناتو    تجاوزاتال 

 محافظت کند. 

 

 



 
 

 از طرف بانکها به سیا و ناتو دستور م دهد  باور دارد این تحلیلگر  
ً
: "از آنجا که یک دولت سایه مستقیما

"دولت   ندارد."  ارتش  بر  یل  هیچ کنیی ترامپ  سایه،  در  یا  داپنهان  مقامات  از  ای  است که  ی" شبکه  یم 

ل م کنند و فقط از دستورات آنها اطاعت م کن ن و پنتاگون را کنیی  ند. واشنگیی

سپتامیی و افغانستان،    ١١از جنگ اسپانیا و آمریکا ، جنگ جهاین اول و جنگ جهاین دوم ، تا ویتنام ، عراق ،  

 زیرنامبرای دستیایی به اهداف خود از عملیات پرچم دروغ استفاده م کرد. آنها با نقایی جعیل    ناتو   سازمان

 . میدان میشدند وارد " آزادی و انسانیت ،  دفاع از دموکرایس "

ن ر  ترامپ  تصدیق را نابود کرد و اخبار جعیل یک قرنه تمام که با یک جمله   یس جمهور است یاولی 
ً
رصیحا

"آن کشورها و    آزاد سازیاست و نه"    رسقت نفتم کند که مداخالت نظام در خاورمیانه فقط برای  

 .  دموکرایس تحقق  

ن آن    مریکا مهور اجترامپ از جمله چهار روسای    در  و چهارمی 
ً
کنار در تاری    خ ایاالت متحده است که واقعا

که عمدتا پول مردم را م گرفتند و در جیب بانک های    دیگر   تن روسای٤١برخالف    است.   همردم ایستاد

 خصویص م گذاشتند.  

که به دلیل انحالل   بود   اندرو جکسون   اویل  بایستند؛هم تالش کردند در کنار مردم    دیگر  یس جمهور  یسه ر 

ن وام از روچیلدها با سود  آبراهام لینکلندوم  بانک میل به قتل رسید.     فیصد ٢٤، که به دلیل امتناع از گرفیی

ن م خواست   جان اف کندی     سوم   . به قتل رسید   چاپ پول خود اقدام به  و   که عمدتا به این دلیل که او نی 

 . ، به قتل رسید صنعتی پایان دهد  -به قدرت بانک ها و مجتمع نظام 

ن از گ  رسهای شان را برباد دادند    ی شانهاذشته و روسای جمهوری که بخاطر طرح  ترامپ با درس گرفیی

ین  ندن  و بقدرت ما  برای زندهمجبور شد   ن بردن خطرناکیی این کره خایک    آدمهایروش دیگری برای از بی 

رسیدن به اهدافش، او چندین تکنیک و تاکتیک خاص را برای القای مفاهیم موردنظرش به   در   . پیشه کند 

د  ی از او    . کار م گی  ی    برای کار گی  وع به تصمیم گی   تغیی  داد و رس 
ً
اتژی و رویکرد خود را کامال نبوغ خود اسیی

  ، که مردم درباره او چه فکر م کنند   دهد یت کردن بیانیه های ظالمانه کرد. او اهمیتی نیم  یهای پوچ و تو 

او حتی   . بکشاند   تا مردم را به شک و فکر کردن  او تالش دارد مهم است.    برایش  زیرا در پایان فقط نتیجه

  ترامپ   احمق است، و  ساده    شخصیک  ، یا فقط  دیوانه  و ح  وانمود کرد که ساده لو   ماهرانه  ها   در تویییی 

ن دلیل خطرناک نیم داند چه کاری انجام م دهد   کهحاکم سازد  این تصور را در اذهان    میخواهد  ، و به همی 

 نیست 

ی از حمله ناتو به کره شمایل بود. در ابتدا ، ترامپ تا   ن آزمایش این رویکرد جدید جلوگی  استخوان    مغز اولی 

ن کرد ، او را "مرد موشگ" خواند و او را تهدید به سالح هسته ای کرد، تا اینکه  -به کیم جونگ   بهاون توهی 

و مرده جمع    ، اگر بزنیم شاید بخوریمتکه باالخره جنگ با این کشور ایده چندان خویی نیس  ند اهمه فهم

او در پارک قدم زد، جای  که هر دو رهیی خندیدند و با یکدیگر با  . ترامپ سپس به دیدار کیم رفت،  کنیم

 ناتو را کامال فلج کرد. با این کار شیوه  دوست شدند. ترامپ

ن ال  یونزو   در مورد   خواهد کرد ، در   هموار کشور را  آنرویکرد عجیب ترامپ جواب داد. وی تهدید کرد که    نی 

ن    حایل که همزمان از گوایدو     گوایدو ی طرفدار  دنیاظرافت کاری  باحمایت م کند،  رژیم حاکم  رهیی مخالفی 

منده ساخت. نآ نا کار امد  دیپلمایس و   زیل و کلمبیا اظهار داشتند که نیم خواهند در ابر  نتیجه در  ها را رس 



 
 

کت کنند.  یحمله به ونزو   که برای اشغال  کار شیوه ترامپ کارا از آب برامد  ال رس 
ی

تاراج  و  و توانست از جنگ

ی کرده و از یک بحران دیگر سالم عبور کند. ر طونزویال   اج شده بود جلوگی 

ن یک تصادف است؟ آیا هنوز    میشود باور کرد آیا   یالیسم آمریکا در رسارس کره زمی  که انفجار آشکار امیر

، کنگره ، همه رسانه ها   CIA   ،FBIاست ، که    ٢٠١٦به دلیل نفوذ روسیه در انتخابات    قبول کنیم که

 " او پیش رفتند استیضاح تا رسحد ، دموکرات ها و نییم از جمهوری خواهان ، فدرال رزرو ایاالت متحده

امریکا و جهان خواهد بود هرگاه ترامپ برنده انتخابات شود و زنده  سال بسیار مهم در تاری    خ  ٢٠٢٠سال 

ن سالهای    بماند  ن  به شدت تغیی    ٢٠٢٤و    ٢٠٢٠جهان بی  » یا    که باور دارند    خواهد کرد." ترامپ و پوتی 

 علیه تروریسم یی پایان  به جنگ    ، و اتحادیه اروپا    رسمایه مایلباید با هم تالش کنند تا ناتو ،    «اکنون یا هرگز 

ن   پروژه ،  مبتکران و حامیان این دروغ ها خاتمه دهند.  و به کار زار گرم شدن کره زمی 

تا یتصمترامپ   دارد  را    م  پنتاگون  و  سیا  بانگ    خشک باتالق  سیستم  قدرت  میل کند.  را  رزرو  فدرال  و 

صلح و رفاه م تواند به  که  ستهاانجام این کار  با   . سقوط کند بانک ها  دومینوی  بشکناند تا را خصویص 

ن  ارتش   نظامیان و صاحبان صنایع نظام  ماجراجوی  های خرچ  مالیات ما دنیای که دیگر ، برگرد کره زمی 

 در خدمت    ه بلکهشدنبانک ها  و اسباب بازی های گران قیمت آنها یا پرداخت سود وام های     زگر تجاو های  

ن توسعه کشورها   انسانهای روی زمی 
ی

د. و بهبود وضعیت زندیک  قرار گی 

 

 ١۹۷۳جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی " است. یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه مه   "(SWIFT) سوئیفت - ١

بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی روشهای ارتباطی غیر    ۲۳۹میالدی توسط  

 . لمللی با یک روش استاندارد شده جهانی بوددر سطح بین ا Telex استاندارد کاغذی و یا از طریق

 شده است:   از منابع زیر استفاده

 https://edition.cnn.com/specials/politics/president-donald-trump-45 (CNN) 

 https://www.nytimes.com/topic/person/donald-trump  (New York Times) 

 https://orientalreview.org/  
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