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  دو���د �را�پ ر��س ���ور ا�ر��� �د

  �و���؛ ���

در ر�ن ��ور د��� و ا��وی د�و�را�� از ���ه �ظ��� و ا���دی  �ود راا���ت ��دۀ ا�ر��� �� ��

، دو �زب +�*وری �واھ�ن و آن ا�زاب ��&ف ����� از ���ن $�ش��ل  160  �دود�!ر � ����د از 

 �*و !��ن ���دۀ �ر�و�ت ا�ر��� �رار -��ر�د -�ش از ھر �زب د��ر در �در �درت وا��� ا�د د�و�را

��د.�-  

��3دی -�  ١٨۵۴در ��ل   (The U.S. Republican Party  )�واه ا���ت ��ده آ�ر���  �زب +�*وری 

�س +�*ور ���ب ط� ���*�ی ( ����ن ر���8&ن -� ��ث �� ا-رھ�م � رو��5 4د -رده داری -� ���ن آ�د

١٨۶١ �٢٠٠٩�  ٢٠٠١ی )ھ� ��ل-وش $�ر -ود �� +ورج ز��م ا�ور را -� د�ت =ر ت و آ�ر�ن ر�8س +�*ور آن  ١٨۶۵ ((  

  �رد. �$ریدر ��خ ��Bد را 

*� در �ظر ����ت �را�ژ�F ا�ر��� -ر $��5 او�و�ت دادن -ر ��� E ا�ر��� را ھر دو �زب +�*وری �واه و د�و�راھر�Dد 

ر +�*وری �واھ�ن -ر �و�ت -��5 �ظ��� ا�ر��� و +&و=�ری از ���رف ����د -� ����*�ی $����ه  -�رون از ا�ر���دار�د و

ن رو��5 ��طE در ا�ر ��� E ا�ر���  �� -� �� -��د ���ن ھ�ی �ظ��� در ��ور ھ�ی ��ر+� ��زب  ھ���Dن د.�3ش ����دا

�د ی و�ط و��س +Bر�ون��3د 1792د�و�رات در ��ل  ��ر ��  -���د =ذا�طر دار ������ و � ��ن در ����ت ��ر+-�

 .د���ت �ظ��� دار�د -� ھ��د و ���ل ��ر» �Dن و رو���«دو ر��ب �ود  -را-رد�$&���� ���و��ً در  ازطر�ق ھ� راه �ل

�!�س  -ر Lراق در ز��ن +ورج د-&�و -وش و ا�ر����ظ��� *�+م  دررا +�*وری �واھ�ن  ��د ھ�ی ����ت�زد��ر�ن �ُ �-

�ن در ز��ن او-��� ���M ر ا�ر��� را از ا���L روج� �*ھ���Dن +�*وری �واھ�ن ���ھده �رده �� وا��م.از �زب د�و�را

ط �D���D در ���ت ��وع ھ�+���را�� و ����دھ�د د��و�را�� را -� �Bظ ارز�*�ی د���،  رھ��� و ا���3 �ورد و+� �رار 

  -�رون ���د.ا���3 و  رھ��� د���، +��ن ����Bت ورز�ده و ��وا�� ا�د �Oل د�و�را*� آزاد�*� را از �Dر Dوب ارز�*�ی 

رور��م �� ط� دھ5 ھ�ی  و اوج =�ری �ظ��� -�را�*�ی �����، +�رب  راوان از ��ول -�  از �زب د�و�رات���م �&��ن 

در  ر+�م +ر-� از د���ی ����ت �رار =ر ت.  �رد +�رت و -� دو���د را�پ���-ل در  ��ت و �و �� � ا�ت،  ا��ر در+*�ن

-�ن ا��&&� -� �ورت  داور�*�یدا�ل ا�ر��� و $��ه در �Qر ��ظر -�ورت ��4را���-�ت اش را در $�روزیوا��ت را�پ 
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����ر D وت و�B�ن �D ���ری را �واھد  دو���د را�پ�L&�رد  و ا�� ا��ون د�ده �ود �� .-� ����ش -�ذارد-���ر ����M ا �-

  $��ود؟

�ن �ظر -�� ���م:���M 5 ا�  -رای $��T -� ا�ن �وال -��د ��� -� =ذ

�ن ط� D*ل ��ل �&ط�ت ���د ظ�ھر -ر�-��ی ���M دم ����ت ����ت ��ر+� اL ود. -� ھ��ن- �ا��3ک �� -�طر � ��ل �� 

�ن -� ��ورھ�ی �ورد و -���M ل ا����  ���ب اراده -ودش �ود�&ط�ت، �� در ا�ل   �W دار و �ر�ز دا�ت.زرگ د��� ار-�ط د

-�د ��ور ھ�ی -زرگ +*�ن در را -� ��ھراه ر�� �وق دھد و �� $�ی �ود را  ��ور-� ��ر و $���ر �+����L و د��وزا�� �&ت و 

�ور ھ�ی ارو$��� و �� ا��د �وروی  ،�Oل ا�ر���� ����د -� �ول �!روف  . -Mِل آ�*� �ود را Dرب ��د از �� ���� -ود-�

ا�ن ����ت -�طر � � اوا�ر  را ���رد.را �� �ورد و $رده اش اش �و�5 �!��  ، را ���Qت ��دا��تاش ظ�ھر، $�د��ھ� 

�ن $س از �ود�ی  +�*وری ���M ھ� -� ����ت ا �7��د داوود ادا�� $�دا �رد. و ا�� ا ��Dھ� و $ر ��و�ط �&��د Oور 

�وروی �ر � $� �رص -� ��ث ��!�رۀ رو�*� Lرض ا�دام �رد. -� �ظر �ن ���د ا�ن �-ر �ر�&�ن و در رأس آن Qرور -د 

ھ�ی ��د�ده، �و ���� و �و -� �&�� ھ� و $ر��D و Lدم ��رول  -� ا�ط3ح (�ر -� داگ �3 دادن) ر+�م -ر�ژ��ف و از �و�� 

�ن -� ���دان ��ک �-دل Lو-� و��&5 ا��د �وروی و آ�*� �درت ر��ده و ام -�  �ر و ذھن ��م���M ا�ل =و��=ون د��ر -ود �� ا

�ت و از = �-��+��و ر�&و�*� دا�ر 4رر ر��د�د -� �ل  ��Lر و ا �ر روس، �دھ� ا��د �وروی -زرگ  3Lوه از  رو$�

  .�د��دی د�د

�ن و و ا��Bدۀ ا-زاری از �+�ھد�ن، ا�ر��� وQرب از ھر و��&� -� ��ول رور��ت $روری رو�ن ا�ت �� ���$ �- ���-در 

 ا��د �وروی را -� زا�و ����د. ا�� ا�ر��� و ��ور ھ�ی Qر-�، -���ر ��+وا��ردا�� ،�ر�ف د�ر��� اش ���ر ��ور ھ�ی Lر-�

�ن رھ� �رد-� �ر�و�ت � را Dون =ر=�ن =ر�� وط��-�ن ا���3�ظ�م ھ�ی  �ران���M ور . ا=ر ا�ر��� �د�ردم -� د �ع ا�و �

-� ا���ن و ��م ا�����ت ھ�ی Qر-� ��ن  �دا�د�� و+� ��دا���M را�س -ن در اB�� ن -ر -���د�� �و �د ا�ل از ��و�ت �ود ���

�ن و  -� ��م و�� �!�ت ھ� و -� -�د و -�ری ھ� را �+روی�ظ�رت د��ق �� �رد�د وھر =و�� ���M ن -ر �����ن ا��-ودن 

 �د���Lد �� ��� +� -ر +� $����ن ��ن ادا�� �� د��ر $����ن -� د�ت درازی ھ�ی ��ط���  �دو ��� =ذا���M اش در ا�ور ا

+��� -� د�ت ا�ر��� -ود. � آ��� ����ت ��ل -��� ا�ر��� -� و ��ص ���د �رزی ز�را ز�+�ر $����ن و �ران �ظ�م ھ� دھد، 

ھ��� را  ر��د �� ط��-�ن، ا���Lده و ���ر =روه ھ�ی رور��� -� ھر �و ر��� دوا��د�د، ��خ و $�+� ���د�د و در  ر+�م =رگ

 �رور�� 5Oن -ود، د�ت -� ��د���-ر زد�د. ��11 د�$روردۀ �ود $�  

 �رور�� 5Oر در�ت ز���� رخ داد �� +ورج -وش از �زب +� 11��د-�-� را ا�ر���  ی+�*ور ر���ت *وری �واھ�ن، �$

-� �L-���ت در $� �&E و ��E ط��-�ن، ا���Lده و آ�*م -� و��&5 ��ر-رد �ظ���  +�*وری �واھ�ن،-ر و ق ا�د��5  اودا�ت. L*ده 

�د. �D���D �����ت $� -ر+�یِ  �5��3L ا�ر��� آن   �ط -� �F ا�&��� ھ�ی ط��-�ن -� ھ�� ��ز و-رگ و  ���ر =روه ھ�ی رور��

�ن �Oل $رول -� ھوا ر ت و اOری از ط��-�ن (-� ا���Oی ���طق وره -وره �� -ن �دن دران +� $��ه =ر � -ود) ���M در ا �+ �-

 �-� و+ود آ�د و �ر�L $�د��ھ� -� ��م 3Qم -5D ط��-�ن ث ���ت) �� -ود، (ا��+� ��-ل -�����د. �$س ��Bرا�س -ن -� ھر ��ھ�

�*�ی  2001زی -را�د. ھر=�ه د�ت ���م، از ��ل ���د �ر�� ��ر��ت رور��� ط��-�ن در ���طق �وھ���� 2008و  2007 

�ن ���M رق ا�����ر �-ود ��ر�وار �رزی +�وب، +�وب Qرب و D �� ھده �� ر��د��از +��-� �وت ھ�ی �ظ���  .-� �

�د �����Bن را �ورد ��&� �رار �� داد�د. و ا��   از طر�ق ز��ن و ھوا ا�ر��� و ��و رھ-ری �L&��ت +��� را -� L*ده دا���

�ن ��ھش ��روھ�ی ���M ن ا�دا�ش در �ورد ا�ز���� �� -�راک او-��� از �زب د�و�را*� -� ر���ت +�*وری ر��د، ���

�ن -�رونا�ر��� را از  �ظ��� � �دی �� ��ز و -رگ �ظ������M داد ��دود  �رد ا!  -��� =ذا�ت. در ا�ر آ�وزش  را ���Lرو 
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�ن �Lل �رد، د�د�م �� راھ-رد ھ�ی و =ری �!��&�  ،و�� او-��� -� �Bظ ��&ت �دارا �ردن���M ط -� ا�-د$&و���� �ز-ش در ار

�ن -&�� در $����ن، �ور��، Lراق، ��ن، ��-��، �ودان و ���ر ��ور ھ� ���M در ا �*� �� �-� =ذ�ت ھر روز ���Lر رور��

در �و��ن در �را�ر +*�ن -��وص ��3ت ا��Lل دھ�ت ا ���  -�رور���ن  در ��+�� ���*�ی ��&ف Lرض ا�دام �رد�د. -

��*� را���، ا��&��ن، ر���، ا�ر��� و ���ر ���ط ا�ن د��� D د��� و  -� ��-وس �-دل ���ت. �ردم  ی�واب آ رام را از

� آ��D را او- -��وص �ردم ا�ر��� �س �رد�د،�-��-ود، داده در ار-�ط -� از���ن -ردن رور��م وLده اش ��� در ��$��ن ا�

  ����م ���د. 

�� د��ر  ر�ب وLده ھ�ی  �ددر ا���-�ت ��4ر �� ���م �&��ن از �زب د�و�رات ���د�د -ود، �ردم ا�ر��� -� ا�ن ��+� ر��د

 �Qر �����، ����ت ��ور�د. ا�����ت و +ذ-� ھ�ی ��ن،   �!��&� =را��و  ت ھ� را -� ����ت ھ�ی ��ز���را�� د�و�را

ُ�� ط-�!�، � F� را�پ��ط!�ت و-� ��خ ر���ت +�*وری ا�ر��� ��ب آرای -� ��-�� -�Lث �د �� �و�وف -�  دو���د 

  +����ھش را ا�راز ��د.

*�ی ��&ف ��� ��&����ن ا�ر����� ھ�ی ��ن، آ����� ھ� و �، !داد��Oری از دو���د را�پ-!د از ا3Lن $�روزی �در ا��

را�پ �!�ر ��&L ظ�ھرات -زرگ زد�د و�ر داد �د �� -� ھ�^ و+5 ا�ن ظ�ھرات در �و�ف را�پ ��Oر  ھ�ا�ر��� د�ت -� 

را�4ت و ظ�ھرات =�رده ھ�� ��واھد -ود. ا�� آن =ذار Lوا�د  ا� در  -��د دو���د را�پھ�دار و ا���زه دھ�دۀ �وب -رای ��

و�ل �ود �� -وا�د �ود ��� ھ�ی ��ری -ر�� �ر از ھوادارا�ش در ���ن �!ر�4ن، ��-و-�ت �ود را -� ا�دا���در �ظر -�

�د.�- ��  دا

�ن -��ن ��رده، ا�� از �ر���  دو���د را�پ���M ون د�د=�ه �ود را در �ورد ا�����Dن ا��-�ط �� $س از ا3Lن $�روزی اش 

�ن ا�ن -�ر در --� ا��Bده از +�رب =�ن �زب +�*وری �واھ�ن  ���م =�ر�ده�ود �� ���M راق و اL ��� رور��م ورا-ر 

-� و+*�ن   �ردم ا�ر��� رد �Lل �واھد �د. را�پ -��د -� -� ��ط!�ت وادر $����ن و ھر +�ی د��ر د���  ھ�ی رور��ت ھ�

�ن اO-�ت -ر���د �� او در ر��� �ن ��زی رور��م �-�رزه -� ���M و ا��ن �� ��د. او درک �رده ا�ت �� ا=ر $ول ا�ر��� در ا

 در�ن ���ن -� �ل �� ر�د، -� ��رف �� ر�د و �� �ر-�ز ا�ر��� در ���-&� -� رور��م در ��دان �-رد �� ھر+�ی د��ر د��� 

�ن ��دان ��واھد داد �� -� ���M ا ���ن و  �ر���ری ا�ر��� ادا��د��ر -�  ��د $��� =�ن دو���M را �ردم ا �Dدھ�د. ز�را آ�

�ن  ا�ر��� +*�ن از �دا�&� �ظ������M د، در ا���+5 �ط&وب �داد ه ا�تدر+*ت  -�ز ��زی و ��و رور��م، ا�ظ�ر دا� .

�� از ��م �زب +�*وری �واھ�ن -� ��خ ��Bد �دم �� =ذارد، �+-ور ا�ت ��ر ����� �ز-ش را �� از ز��ن  دو���د را�پ

�ن -� �ر���ری �وا+� =رد�ده، آ�را -� ا�+�م +و���M -ل +*�ن آزاد ���� ا��م ���ده و در ����ن �����M رج د-&�و -وش در ا

  -ر���د. 
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