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 ۳۰/۰۱/۲۰۱۷        مترجم: دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 «ترمپ رئیس جمهور بودن را نمی تواند»
 

آن، تفسیری را بدست نشر سپرده است، که یادداشت مترجم: روزنامۀ "زوید دویچه سایتونگ"، در صفحۀ "انترنت" 
دقیقه قبل فرستاده است. از زمان "کمپاین" انتخاباتی، تا "برنده شدن" و  ۵۳(، Kurt Kister" کورت کیستر" )

عجایبات مدت زمان، تا اشغال کرسی، تمام جهان را، با نگرانی های وسیع و سر در گمی ها، در بارۀ سرنوشت 
اصطالح "پاپولیزم" با نام این شخص، در زمان "کمپاین" انتخاباتی مهر خورده است.  جهان، روبرو ساخته است.

اعالن "پیروزی" او فقط، باعث 
سرور و "پایکوبی های دست 
راستی ها" شده است. این شخص 
و سیاست او بیشتر از همه اروپا 
را با "نگرانی های" جدی روبرو 
ساخته است. تخلفات صریح از 

ده حقوق انسان نورم های قبول ش
مبنی بر اینکه، حتی  "تبعیض" را 
ً در اوامر خود مجاز  صریحا
دانسته است، وحشتناک است. 
صدور سریع "فرمان" های تحت 
سؤال، فقط حلقات محدود "دست 
راستی" و بقایای افکار "فاشیستی" 
و "نژاد پرستی" را، مسرور 

 نگهداشته است.
 

او با فرمان مرتکب » ر اندازید: )در پایان تصویر "رویتر" می خوانیم: حال به متن این تفسیر در "روزنامه" نظ
(،  حین امضای یک امریۀ Donald Trumpتبعیض می گردد: رئیس جمهور ایاالت متحده، "دونالد ترمپ" )

 «(اجرائیوی
 

معتقد است، که یک کشور را می مبرهن است، که رئیس جمهور ایاالت متحده، نمی داند، که چه می کند. "ترمپ" »
( مواجه Chaosتوان مانند یک تصدی شخصی رهبری کرد. بدینترتیب کشور را به هرج و مرج و بهم ریختگی )

)صدراعظم ایالت "بایرن" یا "باوریا"، رئیس (« Horst Seehoferساخته است. کم از کم " هورست زی هوفر" )
"اتحاد دیموکرات مسیحی" تحت رهبری، خانم "انگیال میرکل"،  حزب " اتحاد سوسیال مسیحی"، حزب "خواهر"،

 رئیسۀ حکومت برحال در جمهوری اتحادی آلمان: مترجم(
خوب می بیند، که "دونالد ترمپ قاطع و منتج  و سریع عمل می کند. اما یک سیاستمدار جهانی از "اینگول »

. تا رابر رئیس جمهور ایاالت متحده از دست استکه احترام را در ب( در مصاحبه می گوید، Ingolstadtشتدت" )
آنچه "ترمپ" در اولین هفتۀ مأموریت خود، زود و حد معین "زی هوفر" را به این نسبت حق بجانب می داند:  

خودسری و شوق، با برخورد سریع براه انداخته است، باید با این مخلوط از تفاخر و بزرگنمائی، قانون شکنی، 
 .ن، ممکن در حقیقت یک نوع خاصی از احترام را، انکشاف دهدشرم آور با متحدی

 
از زمانی که انسان بیاد آورده می تواند، هیچ یکی از رئیس جمهوران ایاالت متحده، با این سرعت، و بیشتر که او  
 کشور خود  را منشعب ساخته و قسمت بزرگ جهان را هم نتنها علیه خود، بلکه با تأسف علیه امریکا، مضطرب

ساخته است، این کار را ننموده است. اما این یک قوت و توانائی است. نمونه های آزمایش را بعنوان مثال از نظر 
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می گذرانیم که، بشکل فرمان، بطور محدود، منع سفر ورودی، که نتنها علیه مهاجرین کنترول شده قرار داده شده 
ی اسالمی در آینده، باید از ایاالت متحده دور است، بلکه اتباع دولت های هفت دولت به اصطالح کشور ها

 نگهداشته شوند.
 

آگاهی ها و شناسائی های پولیسی و غیره درین ارتباط نقشی داشته نمی تواند. نه، کسی که، مسلمان است و از 
ین "سوریه"، "لیبیا"، "عراق" و یا از "سومالیه" می آید، ساده، نا مرغوب شمرده شده، مشکوک و مظنون است. ا

شخص باید اجازۀ سفر ورودی، نداشته باشد. بیرون بماند، نقطه. این امر در إنتاج و دیکته "ترمپ"  به آواز بلند 
. یقین است، که در جهان رئیس جمهور بودن را نمی توانداین شخص، شنیده شده است. چنین مرسوم است، که 

هم موجود است. در جمله عربستان سعودی بنیادگرا و یا رژیم مستبد مصر "ترمپ" کشور های مسلمان "خوب" 
شامل اند، که احتماالً از دید ترمپ، از جهت سیاسی مفید در نظر گرفته می شود. مسلمانان مفید اجازه دارند داخل 

عام و  شوند. این فرمان سفر دخولی، بهر حالت بر اساس "مشخصات" و معیار های مذهبی و "إیتنی"، بطور
تبعیضگرایانه، بخاطر ممنوعیت صادر شده است. انسان می تواند، بشکل تند فورمولبندی نموده، هم چنان بگوید که 
موضوع بر انگیزه های تدافع سیاسی نژادی یا "راسیزم"، استوار می باشد. بنابرین این ممنوعیت، جریحه دار 

 حده را، نمایش می دهد.ساختن صریح مقررات آبرومند، قانون اساسی ایاالت  مت
 

اولین اضافات )تعدیل( در قانون اساسی آزادی بیان و عقیدۀ مذهبی را تضمین نموده و هم تأمین حفاظت از آن در 
برابر تبعیض، بر مبنای دالیل مذهبی، پنجمین تعدیل قانون، صراحت داشته، منجمله حق منظم طرزالعمل حقوقی 

مواد اضافی در قانون اساسی، بعنوان بخشی از حقوق مشروع، از زمان )در پروسه(، متعهد شده است. هر دو 
م برای فرد و حقوق بشر، محسوب گردیده است. در روز جمعه،"ترمپ" این روشنی ۱۷۹۱درخشش اعالمیۀ 

 «چراغ را خاموش ساخت.
 

 پایان
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