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  ترامپ، دیده شدن و جامعۀ مدنی

  14/11/95شنبه، مورخ: روز پنج سایت زیتون، :منبع
  

رسید و دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا، سوگند فردا  ژانویه  بیستم باالخره روز 
، نۀ ترامپغیرعاقال . چنانکه افتد و دانی،  سیاست هاي مهاجرتیروز پیش آغاز کرد دهیاد کرد و کار خود را از 

یف جماعتی بال تکل ؛زا و دردسر آفرین بوده استمشکل   قابل توجهی از شهروندان،بخش اخیر براي زهاي در رو
در  وز دیر ویزا و یا کارت اقامت دائم، می توانند به امریکا سفر کنند یا نه. اند و نمی دانند با در دست داشتنِ 

ذشته، به گواهی آمار، سال گ 15-10، تحلیلگري توضیح می داد که طی »سی ان ان«یکی برنامه هاي صبحگاهیِ 
مریکا رسیده و رد پاي آنها آري، سومالیایی، یمنی... به مردم شهروندان ایرانی، عراقی، سوسمت حداقلِ آسیب از 

در عموم حمالت تروریستی دیده نمی شود. در مقابل، کشورهاي پاکستان، عربستان و افغانستان، که شهروندان 
یکا بوده اند، در فهرست اعالم شده جایی ندارند. از اینرو میتوان مرآشان مسببِ اکثر حمالت تروریستی در خاك 

افزون بر مباینت آشکار با سیاست هاي مهاجرتی و حقوق بشري و دگر  چنین انگاشت که تصمیمِ اخذ شده،
 .نبوده و سویه هاي پوپولیستیِ آشکار دارد ریکا، مبتنی بر نظر کارشناسانپذیريِ آم

ویدا و ه ، مع االسف، قرابت هاي شخصیتیِ ترامپ و احمدي نژاد بیشتر سر بر می آوردآییم هر چه پیش می
دست بردن در آمار و اعداد و ارقام  1،متافیزیک شدن براي مؤید نشان دادنِ خویش: دست به دامان می گردد

تصمیم هاي ضربتی و ناگهانیِ غیرعاقالنه، بی اعتنایی به نظر کارشناسان و متخصصان، اخراج  2،مطابق با میل خود
 و در پی اجراي قانون اند...  دمی کنن مهور، مخالفتو کنار گذاشتنِ کسانی که که با مشی و مرام رئیس ج

                                                             
ترامپ به اتفاق همسرش به روي صحنه آمد. وي  پس از تشکر از طرفدارانش، به روز مهم و   ،تحلیف، شب هنگام برگزار شد تدر مراسمی که به مناسب. 1 

خواهیم ساخت. آنچه دراین میان تامل برانگیز بود، اشاره ترامپ به بارش باران را ژانویه پرداخت و تاکید کرد که ما دوباره آمریکاي بزرگی  20سرنوشت ساز 
صبح و شب و تببین این پدیدة عادي و متعارف به سبک خویش بود. به روایت وي، بارش باران بر این امر داللت می کرد ژانویه، بین دو مراسم  20در روز 

به میان کشیدنِ پاي امور متافیزیکی و سوء استفادة از آن در مسائل سیاسی، سابقه اي  که خداوند نیز نظاره گر ما در این واقعه و رویداد خوش و مبارك است.
جلسۀ دانشگاه  ةادار« و» دیدن هالۀ نور«  دارد. براي ما که هشت سال دورانِ ریاست جمهوري احمدي نژاد را تجربه و تحمل کردیم و سخنانی نظیر طوالنی

  ..غریب نمی نمایدچندان را از او شنیدیم؛ سخن ترامپ، » کلمبیا توسط امام زمان
شرکت کردند، از بیدار بودنِ وجدان بخشی از جامعۀ آمریکا و حساسیت  در ده روز اخیر اعتراضیِ سراسر آمریکاتعداد باالي کسانی که در راهپیمایی هاي .  2 

 تاناز حقوق زنان، حقوق رنگین پوسکه ترامپ در دوران مبارزاتی خود، بدانها آشکارا بی اعتنا بود؛ اعم  می کندورزيِ نسبت به امور حقوق بشري اي حکایت 
که به مناسبت روز تحلیف ترامپ، سامان یافته میلیون نفر در سراسر آمریکا در  تظاهرات هاي اعتراضی  2,5ر، بیش از مطابق با آما . حقوق اقلیت هاي دینی و

، افتدحضور ی رامپمراسم تحلیف ت در شرکت کردند. جالب است، تعداد کسانی که در واشنگتن در این تظاهرات شرکت کردند، از تعداد کسانی کهبود، 
این مراسم  ربیشتر بود؛ هر چند تیم رسانه اي جدیدا مستقر شده در کاخ سفید، به سبک احمدي نژاد، به تحریف ما وقع پرداخت و تعداد شرکت کنندگانِ د

  .را بسی بیش از رقمِ عموم رسانه ها، اعالم کرد
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که از ساز و کار دموکراتیک استفاده می کنند اند احمدي نژاد، در زمرة سیاست پیشگانیمحمود  ترامپ ودانالد 

 هبیومی، نژادي و مذي قروند، اما در دل به کرامت انسانی و پاسداشت حقوق اقلیتهاو از نردبانِ انتخابات باال می
ر خط و متاسفانه براي تحقق این ام به هر قیمتی اند» بحث برانگیز بودن«و » دیدن شدن«شیفتۀ . آنها باور ندارند

 و اذهان را معطوف به خود نفسِ جنجالی بودن وافق باشی یا مخالف؛ بلکهمهم نیست با ایشان م ؛ي ندارندقرمز
اعم از  ی؛گرفتن تحت هر شرایطمرکز توجهات قرار نزد ایشان، است. به  و اختیارکردنی ۀ مطلوب، گزین کردن

، خواستنی و برگرفتنی و لذت بخش است. شعار نانوشتۀ شدنتوجه منفی و نقد  یا و و همدل بودن توجه مثبت
که بیچاره کسی  ؛1»دیده نشدن بهتراست گمنامی و شهرت بد از بی شهرتی و« این جماعت از این قرار است: 

و  دستورات آنیدروغ گفتن، سخنان غریب، بر زبان آوردن . ازاینرو، است که محل اعتنا و توجه قرار نمی گیرد
، مچنینه بخشی از کار و بار سیاسی ایشان است. ،مالت مستقیم و در شکم رقیب رفتنحدن و ضربتی صادر کر

هدف وسیله را «که  و سخن گفتنِ منطقی و موجه در قاموس این حضرات چندان جایی ندارد  اقامۀ استدالل
می کشند و » مار و مار«؛ به وقتش دوغ و دوشاب را به هم می آمیزند و حقه سوار می کنند و »دتوجیه می کن

نحوة  پیش  استفاده میکنند.  و ارعاب جهت  کرسی نشاندن سخن خود ازابزارهایی چون تسخر زدن و تهدید
اتیِ ریاست جمهوري اخیر آمریکا، تداعی کنندة سبک مناظرات انتخابطی ترامپ  و سخن گفتنِکشیدنِ مباحث 

 .شمسی بود 88و سیاق مناظرات احمدي نژاد با میر حسین موسوي و مهدي کروبی در سال 

به تعبیر دوستی، مواجه شدن با پدیدة احمدي نژاد پس اتمام دوران ریاست جمهوري خاتمی، همچنین سر و 
اي پس از سون  ما، مثل رفتن زیر دوش آب سردریاست جمهوري اوبا کله زدن با پدیدة ترامپ پس ازاتمام دورانِ

رد فتغییر کرده؛  سیاست در سپهرکه در آن کثیري ازامورمواجه می شوي  گویی با وضعیتی. تو استبخار 
معقولی که دغدغه هاي انسانی و اخالقیِ پررنگ و اصیلی داشته، جاي خود را به کسی داده که به هیچ موقرِ

 مستقیم نیست و پرواي حقوقِ بنیادین انسانهاي گوشت و پوست و خوندار را ندارد و تنها در اندیشۀصراطی 
  طایفه و طرفدارانی است که گرد او جمع شده و مشوق اویند. راضی نگه داشتنِپیشبرد اهداف خویش و 

و  زانگیآزار وغم دل  انصافا در عرصۀ سیاست، یو غریبنامتعادل  با چنین شخصیت هاي سرو کار داشتن  
سبب وجود جامعۀ مدنی  از قضاي روزگار، به به رغم بادهاي ناموافقی که این روزها می وزد، . رماننده است

 چندينبش هاي اجتماعی ج قوي در آمریکا ( بر خالف ایران)، امري که قدمتی طوالنی دارد و قوام بخش ظهورِ
آمریکاي قرن بیستم بوده است؛ می توان به آیندة پیش رو، کم و بیش خوشبین و امیدوار بود. کنشگرانِ مدنی  در

ر سر د و حواریونش ترامپحقق سوداهایی شوند که اجتماعی خود، مانع از ت می توانند متناسب با قدرت بسیجِ

                                                             
1. Bad publicity is better than no publicity.  
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یِ نیکویی در فرودگاه ها و مدنیِ اعتراضعات اجتمادر روزهاي گذشته،  ،در این راستا، خوشبختانهمی پرورانند. 
  شد. برگزارایالت هاي مختلف آمریکا هاي شهر
و پرنشاط کنونی دل خوش داشت و آینده اي بهتر را در افق  کات جامعۀ مدنیِ جوان، منسجممی توان به تحر 

آمریکا رصد کرد.  سیاست 

  


