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 پنجمین و چهل عنوان به ترامپ دانالد؛ شد برگزار inauguration مراسم و رسید در ژانویه 20 روز باالخره
 کسانی باالي تعداد، خوشبختانه. کرد آغاز پیش روز 3 از را خود کار و کرد یاد سوگند، آمریکا جمهور رئیس

 و کاآمری جامعۀ از بخشی وجدان بودنِ ربیدا از، کردند شرکت آمریکا سراسر اعتراضیِ هايراهپیمایی در که
 شکاراآ هابدان، خود مبارزاتی دوران در ترامپ که کرد حکایت ايبشري حقوق امور به نسبت ورزيِحساسیت

 2,5 از بیش، آمار با مطابق ...و دینی هاياقلیت حقوق، پوستان رنگین حقوق، زنان حقوق از اعم؛ بود اعتنا بی
 در هک کسانی تعداد، است جالب. کردند شرکت اعتراضی هاي تظاهرات این در آمریکا سراسر در نفر میلیون

 بیشتر، آمدند ترامپ inauguration مراسم در که کسانی تعداد از، کردند شرکت تظاهرات این در واشنگتن
 و رداختپ وقعما تحریف به، نژاد احمدي سبک به، سفید کاخ در شده مستقر جدیدا ايرسانه تیم چند هر؛ بود

  ...کرد اعالم، هارسانه عموم رقمِ از بیش بسی را مراسم این در کنندگانِ شرکت تعداد
 همسرش اتفاق به ترامپ وقتی. دیدم »ان ان سی« از زنده صورت به را inaugurational balls مراسم، شب شنبه

 که کرد تاکید و پرداخت ژانویه 20 ساز سرنوشت و مهم روز به، طرفدارانش از تشکر از پس، آمد صحنه روي به
  . ساخت خواهیم بزرگی آمریکاي دوباره ما

 و صبح مراسم دو بین، ژانویه 20 روز در باران بارش به ترامپ اشاره، بود برانگیز تاسف و تامل میان دراین آنچه
 کرد می اللتد امر این بر باران بارش، وي روایت به. بود خویش سبک به متعارف و عادي پدیدة این تببین و شب

  ..!!!است مبارك و خوش رویداد و واقعه این در ما گرنظاره نیز خداوند که
 که ما براي. دارد طوالنی اي سابقه، سیاسی مسائل در آن از استفادة سوء و متافیزیکی امور پاي کشیدنِ میان به

 هادار«و »نور هالۀ دیدن« نظیر سخنانی و کردیم تحمل و تجربه را نژاد احمدي جمهوري ریاست دورانِ سال هشت
  .نمایدنمی غریب البته، ترامپ سخن؛ شنیدیم او از را »زمان امام توسط کلمبیا دانشگاه جلسۀ کردنِ

 ارهايابز از، متافزیکی و دینی امور از کردن استفاده سوء و دادن دروغ هايوعده و بافتن ریسمون به را آسمون
 از و کنندمی استفاده دموکراتیک کار و ساز از که سیاستمدارانی؛ است جهان سراسر در پوپولیست سیاستمدارانِ

 فرقی .ندارند باور ايذره، اقلیتها حقوق پاسداشت و انسانی کرامت به دل در اما، روندمی باال انتخابات نردبانِ
 يِورزسیاست آسمانِ، بروي که دنیا کجاي هر، نژاد احمدي یا باشد ترامپ، امریکا یا باشد ایران، کندنمی
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