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 عملکرد دونالد ترامپ در مقام رئیس جمهور

ی خود را بر اساس روابط شخصی و جذابیت دونالد ترامپ کابینه

به احتمال شان. کند، نه بر اساس قابلیت و کاراییانتخاب می آنان ظاهری

یا اشخاص متملق و به اصطالح،  شزیاد، او خودشیفتگانی همچون خود

 چین را به کار خواهد گمارد.دورقاببادمجان

رد. او به بررسی کامل انتخاب نخواهد کی خود را با تحقیق و او کابینه

دیگر دوستان و آشنایان خود به مناصب باالی گماردن اعضای خانواده و 

ی این کار را ندارند. این کار ها تجربهدولتی ادامه خواهد داد، اگرچه آن

شود که اعضای آن بر اساس منافع، ای میکابینهگیری منجر به شکل

 کنند. های خود عمل میتصورات و هوس

های تصادفی رح. بای ندارندیکپارچه مشی خط و ی او عملکردکابینه

ها نظارت گرها و بنگاهالبیهدف فراوانی به اجرا گذاشته خواهد شد. و بی

از آن خواهند برداری را این موضوع خواهند داشت و حداکثر بهرهدقیق بر 

با  توسعه خواهند داد وبا اعضای کابینه روابط شخصی خود را ها کرد. آن

از فقدان رهبری مناسب و عدم یکپارچگی اهداف  توسل به رشوه و پاداش،

بنابراین،  .بردنهایت استفاده را خواهند  اعضای کابینههای و سیاست
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هیچ های دولتی بر اساس منافع خود و بیگماشتگان ترامپ در اکثر اداره

تا حدی دست به شود تنها عاملی که باعث می نظارتی عمل خواهند کرد.

گرانی از افکار عمومی است. در ابتدای کار، با عصا وارد عمل شوند، ن

کنند، هرچند، در نهایت های خود تغییرات کوچکی را ایجاد میبرح

گرها و ها، البیهایی را اجرا خواهند کرد که بنگاهها و برنامهبرح

 کنند. دیکته می هااشخاصی که بر آنان نفوذ دارند به آن

های مختلف زندگی، از جنبهسازی های فراوانی برای خصوصیتالش

 هایها صورت خواهد گرفت. این امر بحثویژه زندانها و بهجمله مدرسه

 ی امریکا به راه خواهد انداخت.ها و جامعهمفصلی را در رسانه

های آنان عمل و به توصیه گویی چاپلوساندر کل، ترامپ در قبال تملق

 خدمتی خواهد کرد. برایشان خوش

های امریکایی که کارهایشان را به دیگر کشورها محول شرکتاو به 

های اضافی تحمیل خواهد کرد. نگهداشتن مشاغل در کنند، مالیاتمی

و از سویی،  ی اصلی ریاست جمهوری او خواهد بودداخل امریکا دغدغه

 امتیازهای مبادالت اقتصادی با کشورهای خارجی لغو خواهد شد. 
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به ویژه و بهلید را در ایاالت متحده تقویت کند کند تا تواو تالش می

کند که تولیداتشان را در داخل ایاالت فشار وارد می سازندگان خودرو

 متحده افزایش دهند. 

او با تمام قوا تالش خواهد کرد تا در مرز امریکا و مکزیک دیوار و 

 حصار ایجاد کند. 

هایی که از لحاظ عابفی و احساسی برایش اهمیت دارند، او روی برح

 نظیر ایجاد شغل در امریکا، مهاجرت و امنیت کار خواهد کرد. 

ها میلیون از مرزها را افزایش خواهد داد.  حافظتی نظارت و ماو بودجه

ریاست جمهوری او از ورود به داخل ایاالت  یساله 8تا  4ی نفر بی دوره

ی ریاست جمهوری اوباما به بور تقریبی در دورهند شد. متحده منع خواه

های عادی مهاجرتی و تمهیدات ی سیاستدو و نیم میلیون نفر در نتیجه

تعداد  امریکا منع شدند. ببیعتاً، از ورود و اقامت درحفاظت از مرزها 

از ورود و اقامت در امریکا بی دوران ریاست جمهوری ترامپ  مشابهی 

های ورود را از آنِ ها و ممنوعیتترامپ اعتبار این اخراج شد.منع خواهند 

هایش یک از برحها هیچ ربطی به او یا هیچآنکند، در حالی که خود می

کند، اما نمی عمالهای مهاجرتی اتغییرات زیادی در سیاستندارند. او 


