رســید« :رفتارهــای هیجانی ترامپ به دلیل ناآگاهی و ناآشــنایی
او با فضای سیاســت اســت که البته نمیتواند ادامه داشته باشد؛
چــون بازخوردهــا و نتایــج منفی داخلــی و خارجی بســیار زیادی
دارد».
اما آیا روی کار آمدن چنین شــخصیتی در امریکا که فعالیت
جریانهای سیاســی دنیا و بازارها و بانکها و بســیاری چیزهای
دیگر را تحتالشعاع قرار داده ،تأثیری روی وضعیت معیشت
و اقتصــاد مــردم ایــران نیــز دارد؟ مــردم در اینبــاره چگونــه
میاندیشند« :روی کار آمدن ترامپ هیچ تأثیری روی وضعیت
اقتصادی مردم نــدارد .ترامپ رئیس جمهوری اســت که هیچ
شــناختی از جایگاهش نــدارد و تصــور میکند همه چیــز با پول
و دســتور دادن حــل میشــود .طــرف بعد از  70ســال نخســتین
شــغل دولتی که به دست آورده ،ریاست جمهوری امریکاست.
چیــزی که خیلیهــا به آن معتقدند این اســت که ترامپ شــاید
نخســتین رئیس جمهوری امریکا باشــد که فقط برای یک دوره
روی کار باشــد یــا حتی نتواند همین یک دوره را به ســامت ســر
کنــد مگر اینکه کامــاً کنترلش کننــد ».اینها را وحید 30 ،ســاله
و کارمنــد میگویــد .در اداره آنها هم بحث ترامپ حســابی داغ
اســت؛ خصوصاً بعد از فرمان لغو ســفر اتباع  7کشــور مسلمان
بــه امریــکا .وحید معتقد اســت ترامپ با این قبیل کارها ســعی
دارد چهــره مســلمانان و به ویژه ایرانیــان را در جهان مخدوش
«دونالد» ،سوژه طنز و جدی ایرانیان شده است
کند اما نه تنها موفق نمیشــود ،بلکه تصویری ضدامریکایی به
وجــود میآورد .بــه اعتقاد او طرفــداران افراطی ترامــپ بدتر از
داعش هستند.
اظهارنظرهــا گاهــی کارشناســانهتر اســت .یــک پژوهشــگر
حــوزه علــوم انســانی که عالقــهای نــدارد نامــی از او آورده شــود،
میگویــد« :ترامــپ اگر یک حرف حســاب زده باشــد ،آن هم این
بود که گفت در مسأله توافق هستهای ایران امتیاز زیادی از امریکا
دامنه صحبــت درباره او از محافل سیاســی به مردم کوچه و بازار کشــیده شــده
گرفته .در واقع به نظر من آقای روحانی نه تنها سایه شوم تحریم
اســت .آنقدر جنجال برانگیز بوده که کمتر کسی را میتوان یافت که دربارهاش
مریم طالشی
و حتــی جنگ را از ســر ایران کــم کرد ،بلکه آنقــدر امتیاز گرفت که
بینظر باشــد .دربــاره او و تصمیمات شــوکه کنندهاش ،او و دســتورات حســاب
خبر نگار
حــاال داد ترامپ درآمده باشــد .حاال هم رئیس جمهوری شــدن
نشــدهاش ،او و ثروت افســانهایاش ،او و عالقهمندیهای دیوانــهوارش ،او و...
او ممکن اســت برای ایران خوشــایند نباشــد همانطــور که برای
ترامپ گویی عزماش را جزم کرده تا به پدیدهای تبدیلشــود .پدیدهای قابل ثبت در گینس .ممکن اســت نویســندهای پیداشــود و
جامعهجهانینیستاماچیزیکهمسلماستایناستکهقطعاً
کتابی پرفروش درباره او بنویسد .حتماًخواهند نوشــت .رئیس جمهوری که سوژه هرروزه شبکههای مجازی است ،موضوع اصلی
به شرایط قبل از تحریم برنمیگردیم».
گفتوگوهای مسافران در تاکسی و...
شــاید آنهایی که سودای
صحبت درباره ترامپ
موجــی از اعتراضات و تحســینها پشــت ســر اوســت .اعتراضها
مهاجــرت بــه امریــکا
مرجان،
بیشــترند و تحســینکنندگان دنبــال منافعــی هســتند کــه بــرای بــه مدرســهها هم کشــیده
داشــتند و دارنــد ،بیشــتر از
روزنامهنگار ،ترامپ
خودشــان کامالً موجه اســت .یکی میگوید امریکایــی های اصیل شده است .امیر  14ساله ،از
بقیــه نگــران روی کار آمدن
را یک سیاستمدار ناشی و
تنبــل و آنهایــی که هیــچ تخصصــی ندارنــد ،طرفدارش هســتند .بحثهــای داغی میگوید
ترامــپ باشــند .ترامــپ
تازه کار میبیند .کسی که
کســانی که فکــر میکننــد مهاجــران تحصیلکــرده ،موقعیتهای کــه بــر ســر ایــن موضــوع
پیــش از انتخابــات اعــام
امریکا را مثل شرکت
کاری را از دستشــان درآوردهانــد ،یکــی میگویــد مگــر میشــود بیــن همشــاگردیهایش
کــرده بود کــه التــاری را هم
خودش میداند و فکر
دیوانهای مثل ترامپ بدون تقلب رئیس جمهوری شده باشد و ...درمیگیرد .بین بچههایی
حــذف میکنــد؛ امکانی که
میکند چگونه باید با
«بابا جان کشــور خودشــان اســت .دلشــان نمیخواهد کســی کــه هنوز از تماشــای بتمن
بــرای خیلیهــا در سراســر
را راه بدهنــد ».زنــی کــه ایــن را میگوید ،حدوداً 60ســاله اســت .و مــرد عنکبوتــی لــذت
دنیــا شــرایطی را بــه وجــود
شرکتهای رقیب جنگید و
پوستر سیاهی دست گرفته که روی آن عدد  125دیده میشود که میبرنــد« :تــوی مدرســه
مــیآورد کــه بــدون طــی
به سود بیشتری رسید:
پنجاش ،قلبی قرمز اســت .مراسم تشــییع آتشنشانهای شهید خیلیهــا طرفــدار ترامپ
مراحــل دشــوار مهاجــرت،
رفتارهای هیجانی ترامپ
اســت .زن دیگــری که کنار دســت او ایســتاده ،با نظر دوســتاش هســتند .میگوینــد خیلی
کارت ســبز اقامــت امریــکا
به دلیل ناآگاهی و
موافق نیســت« :یعنی چه که دلشان نمیخواهد؟! تو آنجا کسی باحال اســت؛ دل و جرأت
را بــه دســت آورنــد .پیــام
ناآشنایی او با فضای
را نداری ،نفسات از جای گرم درمیآید .این همه ایرانی میرود دارد و هــرکاری دلــش
یکــی از آنهاســت :بــه ما که
سیاست است.
امریــکا و برمیگــردد .ایــن چــه کاری اســت آخر!» زنها ســکوت میخواهـــــــد میکنــــــــد.
رسید اینجور شــد .خیلیها
میکننــد .فضا جوری اســت کــه انــگار ترجیح میدهند بیشــتر از میگوینــد پیــر پاتالهــا
را میشناســم کــه بــا التاری
طرفــدار هیالری هســتند،
این ،درباره ترامپ حرف نزنند.
بــه امریــکا رفتهانــد .خیلی
«ترامپ سیاســتمدار نیســت .مثل یک بچه لوس و ننر اســت جوانهــا از ترامــپ خوششــان میآیــد!» امیــر خــودش البتــه هــم اوضــاع و احوالشــان خوب اســت .مــن خودم  2بار شــرکت
کــه بازیچه به دســتاش دادهاند .االن هم هرکاری دوســت دارد مخالف نظر بیشــتر همشاگردیهاســت .به نظر او ترامپ دنیا را کردهام .امیدوار بودم این بار برنده بشــوم اما انگار شــانس ما هم
میکند .کســی هــم نمیتواند جلویش را بگیرد .بــا وعدههایی که به ســمت جنگ پیش میبرد مگر اینکه عاقــان امریکا فکری به اینجوری است .چشــمم آب نمیخورد دیگر امیدی باشد .با این
داد ،عــوام امریکا را به خــودش جلب کرد و همانها هم به او رأی حالش کنند .از او پروندهای چیزی گیر بیاورند و بیرونش کنند.
شــرایطی که پیش آمده ،همانهایی را هم که آنجا هستند بیرون
دادنــد .وگرنه تحصیلکردههــا مخالف این آدم هســتند ».اینها
حرفهــا و تحلیلها دربــاره ترامپ هیــچ محدودیتی ندارد و میکنند».
را مــردی میگویــد که مقابــل تعویض روغنــی ایســتاده و منتظر ممکن اســت هر جنبهای از تصمیمات او ،خانواده او و شخصیت
این روزها ترامپ در محافل مختلف و دورهمیهای دوستانه
است کار ماشیناش تمام شود .یکی از مکانیکها با پشت دست او را دربر گیرد .نمونهاش امین ،بازنشســته شــهرداری که درحال و میهمانیهــای خانوادگــی ایرانــی ،بــه یــک ســرگرمی بــزرگ
پیشــانیاش را پــاک میکند .به نظــر میرســد میخواهد چیزی خرید از ســوپرمارکتی در چهارراه مجیدیه است« :این چه رسمی تبدیل شــده اســت .بســیاری او را دچار اختالالت روانی میدانند
بگوید اما انگار پشــیمان میشــود .یکی دیگر از مکانیکها طرف اســت که هرکســی رئیــس جمهوری امریــکا میشــود ،باید زنش و بــا او تفریــح میکننــد« :از امریکا پناهنــده میپذیریــم»« ،عید
صحبت مشــتری میشــود« :اینها هیچ فرقی باهــم ندارند .آن را بــا خــودش ایــن طــرف و آن طرف ببــرد؟ ایــن هم مثــل اوباما میخواســتم با خانــم بچهها برویم «بورلی هیلز» نشــد ».و ...اما
یکــی با پنبه ســر میبرید ،ایــن حداقل رو بــازی میکنــد .برای ما دســت زنش را میگیرد و انگار دارنــد میروند فریدونکنار؛ از این کنار این شوخیها خیلیها هم تحلیلهای جدیتری دارند .این
چه فرقی میکند؟! حاال مثالً هر روز داشــتیم میرفتیم امریکا که جلســه به آن جلسه .این چه رسم مســخرهای است ،مگر کار و بار تحلیلهــا با نوعی نگاه ملی عمدتــاً دو جهت مخالف دارد .یک:
نگران باشــیم؟!» مشتری میگوید« :مسأله که فقط امریکا رفتن ندارند؟»
روی کار آمدن دیوانهای مثل ترامپ برای ما خطرناک است .دو:
نیست .اگر برجام لغو شود ،هرچه رشته بودند پنبه میشود .تازه
مرجان ،روزنامهنگار ،ترامپ را یک سیاســتمدار ناشــی و تازه روی کار آمــدن دیوانهای مثل او و ایجاد شــکاف بین امریکا و اروپا
امیدوار شــده بودیــم وضعیت اقتصــادی یک تکانــی میخورد .کار میبیند .کسی که امریکا را مثل شرکت خودش میداند و فکر و تثبیــت موقعیت ایران در جامعه جهانــی ،یک فرصت طالیی
حاال همین را کم داشتیم فقط .جنگ نشود ،شانس آوردهایم ».میکند چگونه باید با شرکتهای رقیب جنگید و به سود بیشتری برای ماست .شما درباره این پدیده چگونه میاندیشید؟
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