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جان جمهوری  ای که بهفروپاشی استیضاح دونالد ترامپ برای پایان بخشیدن به روند عمیقِ

ایی آسمعجزهموکراتیک را به طرز دهادهای ه نآمریکا افتاده هیچ کاری نخواهد کرد. ن

 یهما را به وضعیت حاکمیت قانون بازخواهد گرداند. اشتهای غارتگران و نه ،هزنده کرد

ل پونه پیکر را مهار نخواهد کرد. های غولجنگی و شرکت های بزرگ، صنعتِبانک

واهد ما خط بطالن خ خواریِ قانونیِبه نظام رشوه نه ،ها را از سیاست کنار گذاشتهشرکت

وری آهای امنیتی را جمعمردم توسط سرویس ومرت گسترده و بازرسی عمکشید. نظا

نشین یا های فقیرنظامی در محلهدست پلیس شبههب انهافکننخواهد کرد. حاکمیت ترس

کنار نخواهد گذشت. مانع کار مأمورین  ی رامیلیون شهروند 3,2جمعیِ های دستهزندان

اپیدن کودکان از آغوش آنها و زندانی از تعقیب مهاجرین غیرقانونی و ق 1آی.سی.ای

کُشیِ های فسیلی و بومها نخواهد شد. جلوِ استخراج سوختشان در قفسکردن

آزاد از قیمومت شرکتی برای تبدیل اخبار به  هاییرسانهالوقوع را نخواهد گرفت. قریب

ان و ایپبی هایهایی به قصد سودرسانی در اختیار ما نخواهد گذاشت. به جنگمضحکه

چه بسا  ؛ثمر خاتمه نخواهد داد. نفرت بین قبایل متخاصم کشور را بهبود نخواهد بخشیدبی

 .کندبهم ورتر ورزی را شعلهنفرت آتشِممکن است 

 یههمثل تعویض وج ستاست. چیزی یچیزی مثل لوازم آرایشماهیتاً این استتیضاح  

ش بایدن؛ کسی که خودمثل جو دیگر  منصب سیاسیِعمومیِ امپراتوری با یک صتاحب 

ت و ور اسهای قدرتمند غوطهخدمتیِ چاپلوسانه به ثروتمندان و شرکتدر فساد و خوش

واهد خبه اجرا  کَرّ و فَرّهای انتحاری را این بار با ادب و نزاکت شایسته و همان ستیاستت  

آور ترامپ ذلّه لیاقتی بهتو بی ،نزاکتی، بالهتت . ستتتردمتداران حتاکم از بی  گتذاشتتتت 

انتد. آنهتا نته بته خاطر یک خالر غیر قابل بخشتتتش و قابل پیگرد قانونی علیه او     شتتتده

                                                      

 1 ICE (Immigration and Customs Enforcement )امنیت "ی در دپتارتمان  آژانستتت

دهی دولت پس از یازدهم به عنوان بخشی از بازسازمان 2003در سال این آژانس  ."سرزمین آبا و اجدادی

 به وجود آمد. م. 2001سپتامبر سال 
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مثل استتتتفاده از  ،قابل تعقیب از او ستتتر زده استتتت  هتای متعتددِ  خالر ؛انتد شتتتوریتده 

انگیزی و دامن زدن به انتدوزی شتتتخصتتتی، خشتتتونتت   جمهوری برای ثروتریتاستتتت 

، ممانعت از در اختیار مقامات خارجیبنده شتتتده اطالعات طبقهر دادن قرانژادپرستتتتی، 

ه او بلکه به این دلیل بآنهتا   .و نتاتوانیِ بیمتارگونته در گفتن حقیقتت     ،برقراری عتدالتت  

 ،تآنها از حاکمی یهجرگ یاعضتتتااند که با تالش برای به زیر کشتتتیدن یکی از تاخته

 دست به اشتباهی مُهلک زده است.

تا  هجمهور اوکراین، ولودیمیر زِلِنستتتکی را تحت فشتتتار قرار داد رئیس بلته، ترامپ 

بایدن و پسرش، هانتر بایدن، را در اختیار او بگذارد؛ و احتماالً چیزهایی هم  کاریِکثافت

میلیون دالر  000جمهور آمریکا از واگذاری حدود رستتتد رئیسهستتتت. بله، به نظر می

ه آن ر علیاِعمال فشتتا یهوستتیل تا از آن به عنوان هدکمک نظامی به اوکراین امتناع ورزی

شتتود که عمل او را به  افشتتاگریمانع درج گزارش  هاو تالش کرد دولت استتتفاده کند.

تفصتتتیتل بیتان کرده. بلته، این کتار نقض قوانین استتتت؛ چیزی که به زعم بستتتیاری از      

 ست قابل پیگرد قانونی.های کنگره خطاییدموکرات

کثیف یکی از ارکان عالَم سیاست و روابط  یهجویاندامات تالفیاقاما این شتکل از  

ستتت. کریستتتوفر استتتیل، از مقامات استتبق اطالعاتی بریتانیا را یک شتترکت     المللیبین

بتته استتتتختتدام خود در آورد تتتا  1اس.پی.تحقیقتتاتی و اطالعتتاتی بتته استتتم فیوژن جی

ت ت مذکور با یک شتترککاری ترامپ در ارتباط با روستتیه را برمال کند؛ شتترک کثافت

ری قرارداد داشتتتت تتا برای کتارزار انتخاباتی هیال   2حقوقی تحتت عنوان پرکینز کویی 

ترامپ را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. عملکرد  ،هاملی دموکرات یهکلینتون و کمیت

چهار دهه قبل، مدیر به نقل از گری سیک، مشاور ارشد جیمی کارتر در خصوص ایران، 

اییِ اسیر های آمریکها خواست گروگانونالد ریگان، ویلیام کِیستی، از ایرانی انتخاباتیِ ر

                                                      

1  Fusion GPS 

2  Perkins Coie 
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ا به آنه جمهوریِ نوامبر با آزادستتتازیِدر تهران را آزاد نکنند تا بعد از انتخابات ریاستتت 

های آمریکایی در الزم وارد شتتتود؛ گروگان جمهور وقت، جیمی کارتر، آستتتیبرئیس

 آزاد شدند. ،رسمی ریگان روز آغاز به کارِ ،1891 یهانویژ

دانیم، هیچ وقت با استتتتیل پشتتتت تلفن حرر نزد.  ری کلینتون، تا جایی که میهیال

جمهور ایران پشتتت تلفن حرر نزد. اشتتتباه دانیم، هرگز با رئیسریگان، تا آن جا که می

 این کار هم و خودش هاش را بطور علنی مطرح کردکه خواستتته همهلک ترامپ این بود

گوش  ،مخفیانه برای آسیب رساندن به رقبای سیاسی هایاین قبیل فشار یهالزم !هرا کرد

که  ستفشتتاریو بکارگیری جلستات پنهانی،   و تشتکیل  های ماهرانهتوصتیه فرا دادن به 

تر از عرضهی. ترامپ بداشته باشدمحتاطانه تنظیم شتده باشتد و قابلیت انکارپذیری کامل   

گاه رسد قرار است به باشزند. به همین دلیل به نظر میب هاآن استت که دست به این بازی 

 نتون.اندرو جانسون و بیل کلی :نداهشد بپیوندند که استیضاح انیهورجمئیسر انحصاریِ

. تالش خواهد کرد گیری تن نخواهد دادبه این کنارهصتتدا وستتر چند، ترامپ بیهر

 کل عمارت پوسیده را به همراه خود سرنگون کند.

اعانه برای ترامپ که این هفته بالفاصتتله بعد از اعالم  آوریِک نظرخواهیِ جمعدر ی

ها از من، دموکرات دوست» :درخواستت استتیضتاح ترامپ راهر شتد نوشتته شتده است      

 تو رأیخواهند برند. می، لذت میمثل توساکت کردن و ترساندن حامیان او، حامیانی 

ترین لحظات در حیاتی که خواهد بداندجمهورمان، ترامپ، میدستتت آورند. رئیسهرا ب

  «!چه کسی پا به پای او خواهد ایستاد

 آوریِ اعانه از جریانِجمع در راه استتتت،بته گمتانم   کته  امتا در مقتایستتته بتا آن ته     

 های ترامپ حتیاری. با افزایش فشتتتار، لفّخطرتر استتتتاستتتتیضتتتاح کم  الوقوعِقریتب 

تر از قبل خواهد شتتد. همان طور که در گذشتتته دستتت به این کار زده، علناً   انگیزانهفتنه
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به  ،زندمی هابه آن 1«دشمن مردم»ها و مطبوعاتی که انگ دموکرات مردم را علیه رهبریِ

 خشونت ترغیب خواهد کرد.

کنند کارگر که به حق احستتتاس می یهطبق هایبا کمبود آمریکاییمتا به هیچ وجه  

وانایی ت اند مواجه نیستیم؛شان دادهفریب ستردمداران حاکم شتدیداً به آنها پشت پا زده و  

و بدون آینده به دام  رو به انحطاط بین جوامعِ آمد پایدار زائل شده،برای کستب در آنها 

ردمداران شان به سنگاهو  تند،سای متصور نیشان هیچ آیندهبرای خود و فرزندان اند،افتاده

 آلود است.ند نفرتاهحاکم که آنها را فروخت

آوَرَد. و این کار را با کم این خشم را به زبان میتچه ناالیق استت، دست  ترامپ، اگر

 چشمِشود. شک دارم پایگاهش مینیروهای دهد که موجب خرسندی شناعتی انجام می

. اما او نقش دبستتته باشتتلیاقتی او د و بیاا حتی فستتحامیان او نستتبت به خودشتتیفتگی او ی

ان ها نشتتستتیاستتتمدارانی هم ون کلینتون یههمان انگشتتت بیالر را دارد که آنها به هم

. هراتب بیشتتتر از ترامپ به آنها آستتیب رستتاند مشتتان به هایدهند؛ کستتانی که درو می

آن را به تن  ،ربه جای نشتتتان دادن انگشتتتت مذکو  هترامتپِ مجهز بته وقاحت، توانستتتت  

نشان داد که عامل  2012ستال   جمهوریِنتایج انتخابات ریاستت  اران فرو کند!ستیاستتمد  

از آنها  %00ری کلینتون بوده و فقط از حتامیتان ترامتپ نفرت آنهتا از هیال     %33 محرکِ

 ند.اههای رأی رفتند که بخاطر حمایت از ترامپ پای صندوقاهگفت

 نوشتتته «2012هایی از ستتیرک دیوانه: گزارشو جمهور دلقک رئیس»مَت تایبی در 

ها یا توستتط آن به آنها تعلق خاطر داشتتتهمردم دیگر به نامزدهایی رأی ندادند که »استتت 

علیته کتانتدیدهایی رأی دادند که از آنها نفرت داشتتتتند. در    بلکته  تهییج شتتتده بودنتد.  

آلیستتم، و احستتاستتات قالب خشتتم و انزجار بود. فقدان ایده  ،هااعتراضتتات و راهپیمایی

ت یا هدر مشتتترک با جناح دیگر )یعنی، وّخُالخصتتوص فقدان هر گونه احستتاس اُعلی

                                                      

 معرور هنریک ایپسن با همین نام بکند. م. یهۀای ضمنی به نمایشنامنویسنده خواسته اشاره احتماالً 1 
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ای ثمربخش با یکدیگر، یا حتی خود را کاران ناتوان از تصتتتور آیندهها و محافظهلیبرال

  «.واحد قلمداد کردن(، چشمگیر بود شهروندان یک کشورِ

گر چه ، ابنیانیحامیان ترامپ استتیضتاح او را تالشتی برای حذر این شکل از تمرّد    

شتتتدگان، خصتتتوصتتتاً  رأیاثر، تلقی خواهند کرد. چه بستتتا پیام دیگری برای ستتتلببی

شان که زندگی، دغدغه، آمال، و صداها کارگر بدین مضمون باشد یهپوستان طبقستفید 

ت، همان گونه که ترامپ بدان آگاه استتتت، هیچ اهمیتی ندارد. این بخش عظیم از جمعی

ست، از میلیون سالح گرم در دست شهروندان آمریکایی 300. بیش از اندشدت مسلحهب

میلیون تفنگ شکاری. تعداد  92میلیون تفنگ و  110کمری،  یهمیلیون استلح  110قبیل 

از  –ای که به سبک نظامی ساخته شده و به مالکیت شخصی در آمده تهاجمیهای سالح

 منندر کشتتارهای دبیرستان مارجری استو  که AR-13 اتوماتیکِ-های نیمهجمله تفنگ

کار ب داگالس واقع در پارکلندِ فیالدلفیا، و دبستتان سندی هوک در نیوتاونِ کانکتیکات 

ت ن میزان مالکیمیلیون قبضته استت. ایاالت متحده دارای بیشتری   3,1، تخمیناً گرفته شتد 

های سالح گرم. تیراندازی 80صد نفر هر  یازابهطور متوستط  هب ستالح در جهان استت:  

 دهد. طور متوسط روزی یک بار یا بیشتر رر میهگروهی در ایاالت متحده ب

مان رکود اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، توأم با این باور که انتظارات ما برای زندگی

د. ترامپ، در مبارزه برای رَآوَمان نقش بر آب شده، خشونت به بار میو زندگی فرزندان

 ور ساختن آنبرای شتتعله هیزمهای خالی از معنا به عنوان اریستیاستی خود، از لفّ   حیات

سازی خواهد کرد. اهریمن ،استتفاده خواهد کرد. از مخالفین خود به عنوان مظهر شیطان 

ها، خصوصاً پیرامون نژاد و نژادپرستی خواهد ها و ضدیتتر کردن شکاربه دنبال عمیق

واهان خخواهد زد. را ناپذیر و خائنین بود. به مخالفین ستیاسیِ خود انگ دشمنان اصالح 

ک شان رهبری ید. بستیاری از کستانی که او برای  شت یک دیکتاتور خواهد  قدرت مطلقِ

 یهآنگاه که هال ،د. چونبواین قدرت به او خواهند  یاهدافرقه را به عهده دارد خواهان 

د کننترامپ احستتاس می یهفرق یاعضتتاگیرد، بترامپ مورد حمله قرار  قدرتِ جادوییِ
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 کاییها آمریآنهاستتت. ترامپ به آرزوی میلیون یهاند. او دنبالکه مورد حمله قرار گرفته

 بخشد.مسیحی قرار دارند، تجسّم می آنها که در جناح راستِ ، خصوصاًبه یک رهبر فرقه

و نیویورک  CNNها، از جمله رستتتانه یههای حزب دموکرات و بخش عمدتالش

کس ع یهم مشتکالت ماست، نتیج تایمز، برای عزل ترامپ از قدرت، تو گویی او تجستّ 

 ریبیفعوامایش به پیدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصتادی و ستیاسی ما   خواهد داد. بحران

د. تر خواهند شاین نیروها خطرناک ،. اگر ترامپ استیضاح شودمنجر شدهم ون ترامپ 

کت بیش فال ینهر چه بیشتتر ناتوان از مواجهه و نامیدن نیروهای شرکتی به عنوان مسوول 

گرایی مان باشیم، بیماری فرقهاز نیمی از جمعیت ایاالت متحده و دموکراستی فروپاشیده 

ا بود که ترامپ هتسخیر قدرت توسط اَبَرشرکتاین از پیش گسترش خواهد یافت. بیشتر 

ها، بازسازی نهادهای را استتفرا  کرد. و فقط با رهاستازی خودمان از حاکمیت شترکت   

توانیم از هاستتت که میو رستتانه ،هامان، از جمله مراجع قانونگذاری، دادگاهدموکراتیک

 پا پس بکشیم.مرگ پرتگاه 

 رایب ارسال لوازم انفجاری یهادامها موفق نشتویم،  شترکت  در براندازی قدرتِاگر 

و ری کلینتون و جمنتقدین ترامپ و رهبران حزب دموکرات، از جمله باراک اوباما، هیال

به شتتکل قابل قبولی از گفتمان  ،CNNجورج ستتوروس، جیمز کلَپِر و  یهبعالو بایدن،

رد ساز و رقاص مجونیر، بدن شتود ستیزر ستایوکِ   گفته می ستیاستی تبدیل خواهد شتد؛   

د ذرانَگزندگی میخود  (پیتزافروشتتی) و حامی متعصتتب ترامپ که با وَنِ (محافل زنانه)

 آن گرفته نشتتتود، ی، اگر جلوِت. چنین اقدامات تروریستتتودفرستتتتاده بها را این محموله

سیاسی به  تلِق یهجویانکال تالفیآنارشیستی و اَش قانونیِسرآخر به بار خواهد نشست. بی

   آور تبدیل خواهد کرد.سرعت ایاالت متحده را به یک کشور ورشکسته و رعب
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