
 ترامپیسم: خطر واقعی دونالد ترامپ

                                              ترجمه: سامان                                              اریک درایتسر

ترامپ به ریاست جمهوری انتخاب شد، وحشت بزرگی داشتم. لی که واز همان لحظات ا

. چرا که از لحاظ نویسدوابسته چیزی راجع به آن نمیهای وحشتی که هیچکس در رسانه

بسیار  بدیل تاکنونهای رقیب و رتبه بندی آن بسیار بد است. وحشتی است که در رسانه

گیرد. و آن خطری است که می قرار نظرمورد  حتی و یا، درباره آن توضیح داده شده کم

 کند.آینده ما را تعقیب و تهدید می

لزوما نه با  ولوژیک فاشیسم سقوط کند.ئدیبه باتالق ا متحدهت الاایترسم که من از آن می

، چیزی مشابه آن ، بلکهم هستندکه نشان فاشیس های گازو اتاق هانازی وارزهای غاگام

ر، سیانو یاالیهمزین به  کیک سیب .فاشیستی دتردیبی مانزهمآمریکایی و  انحصارا

 آن داشت. و آرایش درست کردن ت بهعاد درست همانطور که مادربزرگ

 پرواییبی، هراس افکنیپیرامون  پ خودرفقای چبرخی  هایتوانم نالهضر میدر حال حا

 نمهاجر نشی استعماری تامپریالیس پروژه، انهرساال ، پدرسفید طلبی تریبریک  اظهار در

و  ، که بود گونهو قتل عام آن خلع ید،،  داریدهرب  بر پایهساخته شده ، ایاالت متحده چون

 اما این حقیقت دارد. . بشنوم را بلغزدابلیس سوی  به  بیشتر شتاب با احتمال دارد



شما هنوز هیچ . برای آمریکا در پیش استروزهای بدتری »  ن:بیزارو رونالد ریگابه قول 

 «.ایددیدهچیز را ن

 خواهدنمی های سنتی و اجتماعیرسانههمه  ،یهای شرکتدر رسانه کسویم هیچگمی اما چرا

چگونه  .تست اسیفاش یک که ترامپ نمایدبیان  برابر چشم ماستکه هر روزه  هنگامی

مرکب  که هنگامیفاشیسم را به  تهدیددر آمریکا  کساظهار کنم که هیچ متوانب ممکن است

فاشیسم  هایاز جنبه بسیاری و اختصاص یافته، ترامپ یب خوردگانزیادی برای فر

 کند.مطرح نمی، اندگرفتهرا در آغوش  کالسیک

 هست. مترامپیس ،نیستترامپ تهدید فاشیستی ، تر استسخ سادهاپ

پیدا ربط  ترامپ دونالد خود هبا ، بدورئیس جمهور و هم بنی بشربه مثابه  ترامپ هم ددونال

فردی و توهمات  هایموفقیت ی ازیک، که دارای ایدئولوژی استنجا و به حدی آا ت .کندمی

 فراتر  به عنوان فردشاید،  انگلکه این کرم  کردمی فکر املوآتس است. وحشیانه نارسیستی

پرستانه کاربرد قوانین نژاد انکار شرایط اقلیمی،اش)سیاسی هایشاخهوسیع  دامنهاز 

صورت همه  بود، در آن  تنها نگرانیاین و  کرد.ایندگی نمیمو غیره( تهدیدی را نمهاجرتی، 

نئولیبرال شرکتی امپریالیسم های برنامه ریزی شده معمول ستاسی ما می توانستیم به

 بازگردیم.

از راست افراطی، ای جمع آوری و ایجاد آرایه نتواما هرحال آنچه ترامپ انجام داده است به

 ترامپ گاهره و باشد.میدستیابی به سازماندهی و  خشمگین نیروهای سیاسی ارتجاعی



تحلیل در فضای اتری یا آنها آ افتد؟صحنه سیاسی را ترک کند برای آن نیروها چه اتفاقی می

 هایسنجاق،  سدنگاد هایپرچم  مانندفاشیستی خود را هم های سیاست ،خواهند رفت

Blue Lives Matter خود  مجازاتجمجمه های برچسبو  هاه پلیسنو مدال روی سی

 ؟خواهند کرد و پنهان آوریجمع اتاق زیر شیروانی تویکهنه  یدر صندوقرا 

 بر عکس  بعدی و هوچی عوام فریب . رفتبه دنبال رهبر بعدی خواهند  نه، در عوض آنها

عه ااو الس .خواهد بود خوش بیانولوگ ایدئیک و  شیک، ، خوش سلیقه، فتوژنیکترامپ

 چقدرکه کند به آن فکر میفقط  و ور بوده،وظهنظر تکامل سیاسی این جنبش ا، نجایی در

 کار خود را به انجام برساند. دگی کاملیاو تصویر خانو نکات درستگفتن با  تواندمی

 با  ،کندکه حس می است نوبتی ظارتدر ان صرف اوقات خود است.. مشغول او آنجاست

 ت.وقوع اسلاجتناب ناپذیر و قریب ا ،یزیاد ات توجیه

 ظماعکلیسای  بهفرقه شخصیت  از

 اعتقاد سازدمتفاوت می  گرافرقه مومنیک از  معمولی را هوادار سیاسییک  آنچه که

را  عزیز و محترم رهبر که است تنها چیزیکه حقیقت باور دارد  پرسشمومن بدون  ؛است

 های مبارزاتیکمپین، هایگاهپا مدارانکه سیاست مادام نماید. دلپذیر می یا تقویت، حمایت

 را نبنیادگرایا لشگری از  ی مذهبیگرافرقه رهبرانسازند، از هواداران را می یهایشبکهو 

 کنند.قربانی می عزیزر رهبخیر برای  ار بینند که رفاه خود تدارک می



و  خیلی یک ایدئولوژی نیست.فرقه شخصیت  در مقایسه باکه ترامپیسم و روشن است 

شامل را  اصول ایدئولوژیک همسیاسی وهای موقعیتهم های گوناگون روش هب توامان

دفاع از حقوق ت از مسلمانان، نفر افراطی، انحصار نژادی، ناسیونالیسم –شودمی

 چنانو هم. شودویی تبدیل میرترامپ به نی ،مقدرت کالاما از طریق  -پوستان و غیرهسفید

ا با رو عظیمی  سنگین بارآن کلمات  ،برسد پوچ و شگفت انگیز به نظر ممکن است که

 . ندنکخود حمل می

 خود را قویا بین مردمی که از   CBS برگزاریخ ددان نبرمی رد گیرینظر سنجی  اساس بر

 – بدهد ت دقیقی به آنهاااطالع وی دارند که مینانطا ٪۹۱، کنندحامی ترامپ معرفی می

ای در گذار لحظهب. قانع شدند درصد ۶۵ به دوموهله خانواده در  و دوستان ! ٪۹۱ واقعا

به  ،ظاهرا پیشین ترامپطرفداران  نفر ۱۰از هر  فرن ۹ بیش از غور کنیم.این اعداد و ارقام 

 شاین چیزی را در باره ترامپ و قدرت ید باور دارند.آبیرون می او که از دهان  هر چیزی

 گوید.که در باره ترامپیسم به ما می باشدتر آن چیزی ترسناک شاید حتیاما  .داردیان میب

فقط به خاطر داشته  »دارد: نالد ترامپ تقدس برجسته خود را جنین بیان میکشیش اعظم دو

 «.افتدمی همان چیزی نیست که اتفاقخوانید، میو آنچه  باشید که آنچه می بینید

ت، یسهست و ن، قاضی هرچه واقعیت است تاداسبرای پیروانش  ،دار شهرمیان موسولینی

 .حقو ، ، حقیقتتواقعی



زیاد دشوار نیست ؟ افتدبه پائین بلغزد چه اتفاقی مینگامی که ترامپ از صحنه سیاسی ه 

بخواهند پشت سر  گذاردئتالف نیمه منسجمی که پشت سر خود باقی میا  که بینی کردپیش

و اگر آن فرد بداند که  متحد شوند. هایشانو نفرت هااعتمادیبی، هاترساز  اینده دیگریمن

، در آن صورت یک جنبش فاشیستی باشد بعوام فری هوچی وترامپ  بکبه س چگونه

 متولد شده است.

 نقاشی یک تصویر وحشتناک

جرایم و سایر  ها پیرامون خیانتو لیبرال هاوز دموکرات وزشمار، ای بیهرسوایی غمعلیر

 Orange Beastکبوت نارنجی پایه عن، سقوط ترامپهای میهاعال جریان ثابت و بزرگ،

 رشد کرده است. در واقع 

رای  میان او در حمایت از –ترامپ « حزب خود » یرتبه تایید آمار اخیر گالوپ طبق

 جهانیاز جنگ دوم  پس یجمهور یاستر هر ین رتبه باالومید  -دهندگان جمهوریخواه

حمایت مصنوعی سپتامبر  ۱۱ حادثهپی  در بعد از جرج دبلیو بوش کهالبته  کنون است.تا

رای دهندگان به ترامپ از  رسد کهبه نظر می بر این عالوه داشت.طرف مردم از عظیمی را 

در پشتیبانی از او ثابت قدم  ،دهنده تکان ها و انحرافاتعلیرغم همه خیانت ۲۰۱۶سال 

انجام  خود ترامپ هرچه که ست تاا هاسی ترامپیست شتر مربوط به روانشنایاین ب ماندند.

 داده است.

 ...ایدچه پیش می اکه بعد بینیمببنابر این اجازه دهید 



 ۲۰۲۰که انتخابات  زندیم دامن  ینو سایر هااز طرف دموکرات را انزجاری انترامپ چن

مثل ای لیبرال میانهنئو ، یابابی سندرزچون  پیشرونامزدی را برای ترامپ به نفع  شکستی

ها تقریبا مهم نیست که گاه ترامپیستدید زاا . دهدنشان می هیالری کلینتونیا  کاماال هریس

 ست داشتنی مسلمانیک کمونیست دو خان چنگیز چپ در سمت که  هر کسیاین کاندیدا 

کمر به  ژرفدولت دهد که احتماال نشان میی می شود، ترامپ عصب پایه .باشد گیردمیقرار 

، قدرت به دست جناح چپ واگذاریبه منظور از او  نابودی ترامپ و ربودن انتخابات

 جواندختران همه به  که   است بسته ، جراآغوش گیرنده مه مسلمان دوست، درکمونیست، 

استفاده  خاص جنسی  از ضمایر غیرهم  سران و همه پ ندنین کنجتا سقط  فشار خواهد آورد

 ها بازی کنند.و با عروسک نموده

نظامی  بهست ششیهای فاگروهو  ناح راست افراطی،جدر   رشد شدید دآنچه اتفاق می افت

آنها  تصور )به دالیلی که دمتوقف ش اوباما در دورهنبش جآن د که رش در حالیو   است.

باالخص  ، شودچند برابر می این رشد به طور نمادین ترامپ رهپس از دو  د(،کل نیستنمش

 ی بود کهجنگجوی صلیب کا یک یبرای آمر آن خواهد بود که ترامپ العادهفوق روایت که 

که خواهان دیگر  عناصر نامطلوب همهو  سی ان ان، آنتیفا، هاللیبراتوسط  در هر نوبت

، که توسط خدا فرستاده ترامپ قهرمان ما بود  مسدود و متوقف شد. هستند  نابودی آمریکا

نوگرافی و پور ستارگان، روسیه اطربخ در عوض لی، وتا این کشور را پاک و منزه کندشد 

 .جعلی به صلیب کشیده شد اخبار



 تواند چه شکلی بخود بگیرد.یمشدن  یزهرادیکالاعداد و ارقام را بررسی کنیم، و ببینیم حال 

 حامیانهنگامی که   میلیون رای بدست آورد ۶۳دونالد ترامپ تقریبا ، ۲۰۱۶انتخابات  رد

،  به تردید داشتند امپتر بهدا ابتای از جمهوریخواهان که عده ، نداو را رها کرد سابقش

های تعداد ترامپیستدقیق  جاستخرااز آنجایی که  تبدیل شدند،سرسخت  هایترامپیست

در  یآمریکایون نفر یمیل ۵۰ -۷۵با تقری  توانیم بگوییمبا احتیاط میمشکل است، سرسخت 

  گنجند.این کاتاگوری می

فعالیت  اشکالتا حد مشارکت در  هایک دهم از ترامپیستحتی  راگکه  در نظر بگیرید، حال

 میلیون ۷.۵تا  ۵. این بدان معناست که باشند  رادیکالیزه شده non-electral غیر انتخاباتی

 نگهبانان سوگند، درصد ۳ یعنی )پیوندندظامی یا میلیشیا میهای شبه نآمریکایی به گروه

چنین  های راست افراطی.و سایر تشکلمانند پسران افتخار،  ، باندهای فاشیستیخورده(

داده، اولین بلوک واقعی فاشیستی را در  تغییر شکل محلی ما رااست ملی و یس ارقامی بدوا

 ورند.آوجود میمدرن ایاالت متحده به تاریخ 

 که منجر به مرگ ژاد پرست،پوستان ن سفیدتوسط  ۲۰۱۷در آگوست  رلوتسویلشاراهپیمایی  نتیجه در

 ۲۲ها ) تقریبا صد آمریکاییرد ABC News ۹       نگتن پست/ یواشنظرسنجی  طبق ر هیر شد،هیث

 سفید پوستان نژاد پرست یا هاینئوناز هایدیدگاه تا پذیرش بود قابلکه  داشتندبر این باور ( میلیون نفر

یک طار ترامپ از که ق نهم جناها نظر داشته باشید که این دیدگاه رد دنظر داشت.مرا هم 

 تثبیت شدند.بیشتر  انداختچنگ می دیگریبه  دانآتش



 هاینفر آمریکایی نوعی از سیاست ها میلیوناضر میلیونحبه عبارت دیگر، در حال 

یک  توسط واندتمیتنها که  اند.پذیرفتهخود  جهان بینی رگهدایت عنوان هفاشیستی را ب

بیش از آنچه که  دیکالیزه شده وبیشتر را  تبه دنبال پیروزی اس هک پیشروجمهور  رئیس

بیشتری را تقویت  هایتشکل رادیکالیزه شدناین و  .نمایدالغاء  ترامپ انجام داده است

سازماندهی در هر گوشه کشور را  به آنها. ها این دروغ را نمی پذیرندفاشیست زیرا. کندمی

که به یک مرد دارد ز انیتنها چنین جنبش فاشیستی و با شماری میلیونی،  .داد خواهندادامه 

 و مسلح نماید. فعالآنرا 

 .مایندیدهاو را فقط ما هنوز   .یدآد میو این مرد دار

 

 

 سامان

 هلند ۲۰۱۸اوت  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 


