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 در انتخابات پیروزشد؟ ترامپدونالد  چرا
 
 ،غاز شمارش آراءآیکی از روزهای پرهیجان در تاریخ ایاالت متحده امریکا بود که با روز دی

نزد خود مسلم همه  اتها ران نامزد ریاست جمهوری ازحزب دموکرکلنتهیلری پیروزی خانم 
و نتایج نهائی هر ایالت قدم بقدم  یافتراء نخست از ایاالت شرقی آغاز آشمارش وقتی ولی  میدانستند،
و  قابل پیشبینی روبه تغییر گذاشتع بطور غیردر ظرف چند ساعت لحظه به لحظه وض  اعالم شد،

تا آنکه هنوز ساعتی به نیمه شب  حدس قبلی مبنی بر قاطعیت پیروزی خانم کلنتن سؤال انگیز گردید.
دونالد ترامپ نامزد رای آبود که همه با تعجب شاهد پیشگرفتن  )بوقت کالیفورنیا( باقی مانده

ک اعالم نگردیده بود که دونالد ترامپ موفق به چند ایالت کوچنتایج نهائی هنوز خواه شدند و جمهوری
که برای برنده شدن انتخابات ریاست جمهوری امریکا  ی "الکترو کالج"أر 270کسب بیشتر از 

 ضرورت بود، گردید. 

مترقب امید بسیاری از امریکائیان را که به موفقیت خانم کلنتن دل بسته تغییر ناگهانی و غیراین 
چنانکه همین امروز یعنی روزبعد اعالم نتایج در یک  .، به یأس و حتی به ناراحتی مبدل کردبودند
آنکه . با ن در برابر وضع پیش امده دست به تظاهرات زدندکلنتشهرهای امریکا هوادارن خانم  دتعدا

 و ضمن تبریکی به رقیب انتخاباتی قبول در همان شب خانم هیلری کلنتن نتایج اعالم شده را فوری 
 ت، ولی موضوع در محضر هواداران خود بیانیه پرمحتوا ایراد کرد و گفت که از باخت خود متأثر اس

 .امریکا مهم است و همه خود را مکلف به خدمت برای کشور میدانیم

جنوری سال آینده پس   20 بتاریخ "منتخبرئیس جمهور"قای ترامپ است آقرار کسب این موفقیت با 

ً کار خود را در قصر سفید آغاز کند. اینکه  کم تجربه گی در امور  اباز طی مراسم تحلیف رسما
مخالفت بعضی  همچنانسیاست بین المللی و  در ساحه داری و نیزحکومتفقدان تجارب در  اداری و

چگونه خواهد بود، به حیث رئیس جمهور امریکا او  یینده کارآ ،اعضای برجسته حزب جمهوریخواه
در  جمهوریخواهنمایندگان ولی آنچه مهم است که با داشتن اکثریت  ؛ظر فرصت بودتبهتر است من

امریکا ت قضات محافظه کار در محکمه عالی انگرس )مجلس نمایندگان و سنا( و نیز احتمال اکثریک
ور جدید مهیا شده است که بتواند با جلب حمایت و همکاری آنها شرایط بسیار مناسب برای رئیس جمه

در صورت موفقیت برای خانم کلنتن  ت در آینده پیش ببرد، درحالیکهامور مطلوبه خود را به سهول
 این وضع توأم با دشواریهای زیاد می بود.

چه امریکا  یجمهور برای رسیدن به مقام ریاستترامپ  ئل پیروزیدال: در باره اینکهامروز هرحال ب
مقاله یکی هم ازجمله  که  صورت گرفته نه های امریکائی و بین المللی، بحث های زیاد در رسابود

تحت عنوان "پنج دلیل پیروزی ترامپ" نگار بی بی سی در امریکای شمالی انتونی کروزر ـ خبر
به  گزارش تحلیلیجائیکه این آناست که همین امروز در سایت فارسی بی بی سی به نشر رسید. از 
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 آن گزارش را اقتباس ومتن مکمل  مذکوربا تشکر از سایت  ماشاره میکند، خواستموضوع نکات مهم 
همان شیوه البته شیوه نگارش این نوشته به ) یم دارم:خدمت خوانندگان عزیز این پورتال وزین تقد

 (در آن تصرف نمایمبه دلیل امانتداری ارسی است که اینجانب نخواستم خاص بی بی سی ف

 

 :گزارششروع 

 "دلیل پیروزی ترامپپنج "
 

 امریکای شمالیخبرنگار ـ  کروزرآنتونی 
 (1395عقرب  19) 2016نوامبر  9

 کند. هم غافلگیرمان میدونالد ترامپ بیش از یک سال است پشت

کشد، نکشید. گفتیم انتخابات داخلی حزب شود، شد. فکر کردیم کنار میکر کردیم کاندید نمیف
جمهوری را آخر ناباورانه گفتیم غیرممکن است انتخابات ریاستبرد، برد. دستخواه را نمیجمهوری

 ببرد. و برد. 

 متحده آمریکاست.  جمهور منتخب ایاالتاو حاال رئیس

  کلیک: ترامپ چگونه رئیس جمهور آمریکا شد؟های قابلنقشه

 ـ کاظم[ مه موضوعو اما ادا ارائه آن نسبت طول نوشته انصراف بعمل آمد ]گزارش حاوی مطالب معلوماتی است که از

وز توان برای برد ترامپ برشمرد. بردی که هنآید پنج دلیل از انبوه دالیلی است که میآنچه در پی می
 برای بسیاری هنوز قابل درک نیست.

 موج سفید ترامپ

نبود. اوهایو، فلوریدا، کارولینای شمالی.  ۵۰-۵۰قدر هم است، آن ۵۰-۵۰گفتند هایی که میایالت
ها، یا های حامی دموکراتها را جارو کرد. هیالری کلینتون ماند و ایالتیکی رأیدونالد ترامپ یکی

رنگ" رأی که قرار بود جلوی پیشروی رقیب را بگیرد. آن سد یی "سد آبیبه قول کارشناسان آمریکا
 هم عاقبت سوراخ شد.

هاست هایی که دهههای مرکزی شمال آمریکا حساب کرده بودند. ایالتها روی ایالتدموکرات
 دهند. بخشی از این رأی مال سفیدپوستان طبقه کارگر و سیاهان است.دموکرات رأی می

نرفته، از حزب دموکرات های دانشگاهبات بخش سفیدپوست رأی، به خصوص سفیدپوستدر این انتخا
هایی که حس برگشت، چه زن چه مرد. رأی غیرشهری هم سوی ترامپ سرازیر شد. رأی آمریکایی

 شان کرده.کردند ساختار قدرت که در سواحل شرقی و غربی آمریکا متمرکز شده، فراموشمی
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های ساحلی، مثل کالیفرنیا و نیویورک، خانم کلینتون رأی پرشمار همین ایالتممکن است در نهایت با 
 زد.در مجموع آراء از ترامپ پیش باشد. اما ترامپ ضربه کاری را جایی زد که باید می

 دونالد 'تفلن'

 نچسبید. -اگر اصابت کرد  -هرچه به سوی ترامپ پرت کردند 

کین توهین کرد. با فاکس نیوز و مجری ای چون جان مکگرفتهکار و نشانترامپ به نظامی کهنه
محبوبش، مگین کلی، درافتاد. وقتی یادش آوردند که وزن یک دختر شایسته التین را مسخره کرده، 

هایش در مورد زنان منتشر شد، به یک عذرخواهی ار کرد. وقتی نوار آن حرفحرفش را تکر
تمرین آمد ها، که قرار است سرنوشت انتخابات را تعیین کند، بینیمه بسنده کرد. حتی در مناظرهنصفه

 و باز )به زبان عامیانه( "سوتی" داد.

ها افت ر محبوبیتش در نظرسنجیها و کارها اهمیت نداشت. هر باکدام از این حرفاما گویی هیچ
 پنبه باال آمد و روی آب ایستاد.کرد، دوباره مثل چوب

طور که باید کارگر نیافتاد. یا شاید ها آنها و رسواییقدر تند بود که جنجالشاید سیر اتفاقات آن
دار شخصیت ترامپ به قدری قوی و جذابیتش به قدری زیاد بود که چیزی محبوبیتش را خدشه

 کرد. ینم

 غیرخودی

 ها، که با حزب خودش هم جنگید. و همه را شکست داد.دونالد ترامپ نه فقط با دموکرات

های رقیبان سرش کوهی از جمجمهخواه که بیرون آمد، پشتهای داخلی که حزب جمهوریاز رقابت
به جا گذاشت. کسانی چون مارکو روبیو، تد کروز، کریس کریستی و بن کارسون نهایتا جلوی 

روای جدید زانو زدند. آنها که نزدند، امثال جب بوش و جان کسیک، باید از این پس خود را فرمان
 یرون دایره حزب بدانند.ب

تر. های پایینشود؟ از پل رایان، سخنگوی مجلس نمایندگان، گرفته تا ردهاما تکلیف بقیه حزب چه می
جمهور شده. یا شاید به همین دلیل واقعیت این است که آقای ترامپ بدون کمک ساختار حزب رئیس

 جمهور شده.که جلوی این ساختار ایستاده رئیس

های آمریکایی که او دهندهشان، حجتی بود برای رأیخواه و رأیاعتنایی او به بزرگان جمهوریبی
واشنگتن و روز از مستقل و "غیرخودی" است. آن هم در دورانی که افکار عمومی روزبه

 شود.نشینان بیزارتر میواشنگتن
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البته فقط ترامپ نبود که این فضا را حس کرده بود. برنی سندرز، رقیب هیالری کلینتون در حزب 
که بیش و خواهند. اما آنالسابق" نمیخواه، فهمیده بودند مردم "کمافیدموکرات، یا تد کروز جمهوری

 با آن تا کاخ سفید رفت، ترامپ بود. بهتر از همه از این موج بهره برد، و

 عامل کومی

دهندگان ناموفق بودند، به ویژه در های رأیها در تشخیص اولویتتردیدی نیست که نظرسنجی
های مرکزی شمال آمریکا. اما اینکه فاصله ترامپ با کلینتون در روزهای آخر کم شده، و او ایالت

 های نادقیق معلوم بود.برسد، از همین نظرسنجیکم روی کاغذ( به کاخ سفید تواند )دستمی

آی، آن نامه بیشود گفت این تغییر در دو هفته آخر رخ داد، زمانی که جیمز کومی، رئیس افمی
های هیالری کلینتون معروف را به نمایندگان کنگره نوشت و اعالم کرد تحقیقات در مورد ایمیل

 دوباره شروع شده.

البته فاصله ترامپ و کلینتون پیش از این ماجرا هم کمی کم شده بود. اما رشد محسوس ترامپ در 
فاصله بین نامه اول )که تحقیقات به جایی نرسیده( و نامه دوم )که تحقیقات دوباره به جریان افتاده( 

 اتفاق افتاد.

کاران مردد را کرده، و محافظه تراحتماال در این فاصله آقای ترامپ جای پایش را بین حامیانش سفت
 به سمت خود کشانده.

آمد اگر خانم اما نباید از یاد برد که همه این داستان، و آنچه بعضی "مداخله" کومی خواندند، پیش نمی
های شخصی از همان ایمیل کاری وزارت استفاده کلینتون وقتی وزیر خارجه بود به جای ایمیل

 کرد.می

 اعتماد به غریزه

ترین کارزار انتخاباتی تاریخ معاصر آمریکا شکنانهاغراق سنتکارزار انتخاباتی دونالد ترامپ بی
 .فهمیدبود. اما ظاهرا او بیشتر از همه متخصصان و کارشناسان می

گفتند های انتخاباتی میهای رقابتهایی رفت که کارکشتهها را ندیده گرفت. به ایالتترامپ نظرسنجی
ها بفرستد که مثل ویسکانسین و میشیگان. به جای اینکه لشکر داوطلبانش را دم خانه -برد هرگز نمی

ر رقابت داخلی حزب های عظیم برگزار کرد. پولی که صرف تبلیغات کرد، چه درأی جمع کند، تجمع
 خواه، چه در رقابت نهایی با هیالری کلینتون، به مراتب کمتر از رقیبان بود.جمهوری

ها را نادیده گرفت و گاه ها کار انتخاباتی کارکشتهدر یک کالم، دونالد ترامپ کل دانش برآمده از سال
 اش عمل کرد.دقیقا عکس
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خندیدند. های ترامپ میصدا و پیوسته به تصمیمر بلدند یکدانند و بیشتکردند بهتر میآنها که فکر می
با فرزندانش و جمع کوچک  -خندد ها ثمر داد. و حاال ترامپ است که میدر نهایت اما همان تصمیم

 هم در کاخ سفید.یارانش، آن

 )پایان گزارش(
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