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 تعاليبسمه

 چکیده 

 

  
 «اردک لنگ». دوره کندیم یمانده دوره خود را سپری، باقشنیاست که پس از انتخاب جانش یاستمداریس «اردک لنگ »

 .فاصله زمانی بین برگزاری انتخابات تا مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید است

  چون رئیس جمهور در دوره انتقالی است و مدت کمی از دوران او باقی است، نمی تواند برخی کارشناسان هم معتقدند

 امات جدی انجام دهداقد

 ،دوره هر  آزادتر ازاحتماال ، یاسیبدون ترس از عواقب س ترامپ با توجه به شخصیت و نیز رویکردش به انتخابات

 خواهد کرد. در این باره چند احتمال مطرح است:عمل  یگرید

 انگاری در مقابله با شیوع ویروس کرونا سهل -

  اخراج گسترده مقامات ارشد -

 دستبرد به اطالعات محرمانه  -

 پنهان انتقام از دولت  -

 حمله سایبری، مداخله پنهانی  -

 و اروپا نیچ با تجارتآسیب رساندن به  -

 احتمال تعطیلی دولت فدرال -

 تالش برای ممانعت از انزوای سیاسی بعد از پایان دوره ریاست جمهوری -

 بحران خود بخشودگی  -

 عفو دوستان، متحدان و اعضای خانواده -

 خواه در خصوص تاثیر مخرب عملکرد ترامپ بر منافع ملی کرات و جمهوریونزدیک شدن دیدگاه نخبگان دم

 آید. ترین موانع ترامپ به شمار میو تالش آنها برای مهار این پدیده از مهم آمریکا
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 مقدمه 

او همچنان با تنش و اختالفات رئیس جمهور ایاالت متحده که اعالم نهایی نام  نیچهل و ششمروز دیگر  70کمتر از 

نتواند ادعای تقلب در انتخابات را اثبات و نتیجه را به نفع  «ترامپدونالد »اگر . کندشدید همراه است، سوگند یاد می

ه بر عهدرا  هیتا آن زمان، ترامپ کنترل قوه مجر .دبوخواهد کاخ سفید  درجانشین وی « جو بایدن»خود تغییر دهد، 

حائز به کارمندان دولت و ارتش  یفدرال هستند. دستورات و یهاهمچنان مسئول ادارات و آژانس او نینصوبدارد؛ م

برخی کنند. ی دولت وی را اجرایی میخارج استیدر سراسر جهان س ییکایآمر یهاپلماتیدو  است یقانونارزش 

رئیس شود، نامیده می (LAME DUCK) «لنگ اردک»در این دوره که های آمریکایی معتقدند کارشناسان و رسانه

 سیرئ فیمراسم تحلبرگزاری قبل از تا تواند یم او. به گمان آنها هر زمان دیگری خواهد بودتر از خطرناک آمریکاجمهور 

برخی دیگر از کارشناسان هم معتقدند چون رئیس جمهور در دوره انتقالی  1وارد کند. کایبه آمر یادیجمهور، صدمات ز

است و مدت کمی از دوران او باقی است، نمی تواند اقدامات جدی انجام دهد، در این تحقیق به دنبال آن هستیم پاسخ 

معمول در این روسای جمهور به طور ؟ در فرهنگ سیاسی ایاالت متحده به چه معناست« اردک لنگ»دوره دهیم که 

ترامپ کنترل « اردک لنگ»و آیا ؟ مطرح استدرباره اقدامات ترامپ  چه احتماالتی؟ دهنددوره چه کارهایی انجام می

  اختصاص دارد. موضوعاین بررسی به پیشِ رو نوشتار شدنی است؟ 

 «در فرهنگ سیاسی ایاالت متحده « اردک لنگ 

سرچشمه لندن  18بازار سهام قرن  از، اشاره دارد معلولای هبه پرندکه در ظاهر « اردک لنگ»اصطالح استفاده از 

دادند مالی خود را از دست می انجام تعهداتکه توان شد استفاده میانی گذارهیسرما فیتوص یبرااین اصطالح . گرفته است

. ستاکه مورد اصابت گلوله قرار گرفته شد به اردکی تشبیه میتاجر ورشکسته در واقع  .شدندیا به اصطالح ورشکسته می

از حوزه مالی به حوزه سیاسی سرایت کرد؛ و نیز شایع شد متحده  االتیا دردر قرن نوزدهم « اردک لنگ»اصطالح استفاده از 

ه است ک یاستمداریس «اردک لنگ»کار گرفته شد. هب جمهور یساؤربرای اشاره به کنگره و بعد در خصوص اعضای ابتدا 

را که بعد از انتخابات عمومی  «اردک لنگ»سنا جلسه مجلس  .کندیم یمانده دوره خود را سپری، باقشنیپس از انتخاب جانش

در این گذارانی که برخی از قانون کند:تعریف میگونه این، شودمی برگزارنوامبر و قبل از قدرت گرفتن کنگره جدید در ژانویه 

  2کنگره بعدی حضور نخواهند داشت.در جلسه حضور دارند، 

فاصله زمانی بین برگزاری انتخابات تا مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید است. این « اردک لنگ»برای روسای جمهور دوره 

روسای جمهور جدید فرصت داده شود از محل زندگی خود به  تا به انجامیدچهار ماه به طول می1930دوره تا اواسط دهه 

ر سال دبا تصویب متمم بیستم قانون اساسی  وسیله اصلی حمل و نقل بود.درشکه  ،ت کنند؛ زیرا در آن زمانواشنگتن عزیم

  به دو ماه و نیم کاهش یافت. «اردک لنگ»دوره  1933

 اردک لنگ»در دوره سای جمهور ؤرمرسوم  اقدامات»  

تا زمانی که در عمل  هستند، محدودیتسای جمهور دچار ؤبیانگر این است که ر« اردک لنگ» که اصطالحدر حالی

همچنان فرمانده کل قوا و رئیس  و ددهنمیرخ  شانموقعیتتغییری در اختیارات و  ،رسمًا دفتر خود را ترک نکنند

غلب ، اموقعیت خود نیستندنگران « اردک لنگ»در دوره آنان از آنجا که با این حال  ایاالت متحده هستند.قوه مجریه 

  .نداشتندجسارت انجام کارهایی را دارند که در غیر این صورت 

                                                           
1.https://www.bnnbloomberg.ca/lame-duck-trump-has-potential-to-upset-markets-with-final-acts-1.1521076-------

https://home.nzcity.co.nz/news/article.aspx?id=321941-----https://www.thenation.com/article/politics/trump-election-biden/ 

2https://www.usatoday.com/story/news/politics/ 2020/11/11 /donald-trump-lame-duck-president-political-term/ 6257752002/  

https://www.bnnbloomberg.ca/lame-duck-trump-has-potential-to-upset-markets-with-final-acts-1.1521076
https://home.nzcity.co.nz/news/article.aspx?id=321941
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و عفو و بخشش مجرمان دستورات اجرایی صدور سای جمهور از این دوره برای انواع انتصابات، ؤربه طور معمول 

در آن واجد اختیار کامل سای جمهور ایاالت متحده ؤاست که رمواردی ارائه بخشش از معدود  .اندردهاستفاده ک

 و( شده یبندهزاران سند طبقه )متهم به افشایاوباما در روزهای آخر کار خود حکم چلسی منینگ باراک هستند. 

ش از بیل کلینتون بی و را بخشیدبوش کارمندان درگیر در ماجرای ایران کنترا  نفر دیگر را تخفیف داد. 200بیش از 

  1.نفر را عفو کرد 140

  و موانع آن  «اردک لنگ»ترامپ در دوره احتمالی اقدامات 

هایی تنشدهه قبل  (9) نه ،آخرین بار، بدون تنش و مشکل سپری شده است. «اردک لنگ»های اخیر، دوره در دهه

قدرت را در دست داشت،  1933تا  1929که از سال  «هربرت هوور»رخ داد. بین رئیس جمهور مستقر و جانشین او 

از راهیابی مجدد به کاخ سفید باز ماند و روزولت رئیس جمهور منتخب را تحت فشار شدید قرار داد تا از شعارهای 

 انیخود را به پا یهااستیس ،متیحال عز در یهادولت« اردک لنگ»در دوره  عموماًاقتصادی خود دست بکشد. 

سای جمهور جدید در تالشند ؤو ر کنندیدر خارج از واشنگتن آماده م یزندگ یا براخود ر ،رتبهیعالمقامات ، رسانندیم

در تواند منجر به هرج و مرج یمبه انتخابات ترامپ  کردیاما رو امسال. کنندبازآرایی را  دیاخ سفهای کمسئولیتو  نهیکاب

چند  .کندیعمل م یگریددوره ، آزادتر از هر یاسیبدون ترس از عواقب س ،ترامپانتقال قدرت به دولت جدید شود. اکنون 

 :با موانعی همراه استدر برخی موارد که البته  وجود داردترامپ « اردک لنگ»احتمال درباره اقدامات 

رگونه هدر این دوره  دیاست که کاخ سف نیگسترده ا ینگران انگاری در مقابله با شیوع ویروس کرونا؛سهل .1

 یهرگونه فشار کنگره برا ایواکسن را کاهش دهد تولید  یفشار برا ،را متوقف کند یریگمبارزه با همه یتالش برا

 دیدگان بحران کرونا را نادیده بگیرد. حمایت اقتصادی از آسیب

ر است که سنا د دیبعالبته افراد غیر وفادار را برکنار خواهد کرد.  ،ترامپاحتماال  ؛اخراج گسترده مقامات ارشد .2

یژه در به واین بدان معناست که اخراج مقامات  ؛برای این افراد تعیین کند ینیگزیبتواند جا «لنگاردک »جلسه 

 به نفع بایدن خواهد بود تا در ابتدای کارش، افراد مد نظر خود را منصوب نماید.  حوزه امنیتی

بندی اسناد را از طبقهبرخی تواند یمکه چیزی برای از دست دادن ندارد،  ترامپ ؛اطالعات محرمانه دستبرد به .3

شود ترامپ یگفته ماز سوی دیگر  های مختلف سیاسی و اقتصادی ایجاد نماید.خارج و اختالالتی را در عرصه

برخی کارشناسان نگرانند  .در آن ذکر شده، مخفی کرده است یبا رهبران خارج دارید اتیرا که جزئ یاسناد

 2 د.نشونترامپ دوره در ایاالت متحده  یو داخل یخارج استیتفکر سکامل شناسایی هرگز قادر به  نگارانتاریخ

 هاآمریکایی نزدیکان ترامپ که مورد خشم وی واقع شدند، کمتر موجب نگرانیاظهارات باتوجه به اما این موضوع 

ور به طاست. ترامپ فردی شفاهی است و بیشتر دستورات خود را مانند رؤسای مافیا به طور مبهم و در عین حال 

ن کوه کلی، ما(رئیس سابق اف.بی.آی) یکوم زمیمانند ج ییهاچهره یهاشهادت و مصاحبهکند. قاطع صادر می

 گواه این موضوع است.  (اتحادیه اروپا سفیر آمریکا در) و گوردون سوندلند )وکیل ترامپ(

 نوعی از این اقدامات یجمهور به طور سنت یساؤکه ریدر حال ؛ مداخله پنهانی ،، حمله سایبریاقدام نظامی .4

دور از ذهن نیست زند، اندایم ریخود به تأخ نیجانش یمانع برا جادیابه منظور پرهیز از و قدرت انتقال دوره  دررا 

علیه  یاقدامات پنهان و، سایبری ینظام حملهژانویه فرصت دارد  20تا صبح روز  اوکه ترامپ متفاوت رفتار نماید. 

برخی مناطق از جمله اروپا خارج و از تواند نیروهای آمریکایی را او همچنین میانجام دهد. یک کشور خارجی 

                                                           
1  .  https://home.nzcity.co.nz/news/article.aspx?id=321941 

2  .  https://www.politico.com/news/magazine/ 2020/10/28 /trump-wild-transition-43302 
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بزرگ  یهابخش الحاق رسمیبا پذیرش همچنین ممکن است متحدان اروپایی را به خروج از ناتو تهدید نماید. 

 ، به نخست وزیر این رژیم هدیه سیاسی بدهد. اسرائیلرژیم به ی کرانه باختر

 سیرئ تصمیماتهستند که  یفرمانده رهیدر زنج یگرید مقاماتنکته این است که  ،اندازی جنگدر خصوص راه

دیگر شود. از سوی سنا صادر می یتهاجم نظاممجوز  نکته دوم این است که دهند.تحت تاثیر قرار میجمهور را 

جنگی  ،خواه اجازه نخواهد داد ترامپ به عنوان رئیس جمهور عضو این حزبحزب جمهوری به احتمال قویاینکه 

 را در این دوره زمانی به راه بیاندازد و موقعیت حزب را نزد افکار عمومی تضعیف نماید. 

می در هایاالت که نقش م تیاز شمار جمع وندانرشهریمحروم کردن غ پنهان با تغییر برخی قوانین؛انتقام از دولت  .5

 .، از جمله این اقدامات خواهد بودسهم نمایندگی ایاالت در کنگره فدرال خواهد داشتو تقسیم بودجه فدرال 

وپا ار هیو اتحاد نیمتحده با چ االتیا یجنگ تجارتواند ترامپ می اروپا؛ و نیچ با تجارتآسیب رساندن به  .6

دولت را برای  یاقتصادشکاف  کند،دنبال می را« اول کایآمر» یتجار استسیکه با این ادعا و  کند، را دوباره زنده

 روسیو وعیرا مسئول ش چینترامپ  ؛است یجهان یبازارها ریپذبیمنطقه آس نیبا چ تجارتبخشد.  قیتعم دنیبا

یمدر این دوره ترامپ کمک کرده است. اش نیز یداند که احتمااًل به شکست انتخاباتیمتحده م االتیکرونا در ا

 1کاهش دهد. ای شیکاالها و خدمات را افزابر مختلف  یهاتعرفه با دور زدن کنگره،تواند 

شود. در صورت یم یدسامبر منقض اواسطدولت فدرال  اعتبار نیتأم مصوبه احتمال تعطیلی دولت فدرال؛ .7

آن هنگام  .خواهد شد لیتعط 2018دسامبر همانند متحده  االتیدولت ا ،در کنگره فعلی این مصوبه نشدن دیتمد

باتوجه به شیوع ویروس کرونا و اما بار این ،مدیریت کندشوک را این بتواند  کهبود  یقو یاقتصاد به اندازه کاف

. از آنجا که خواهد بودجوی دونالد ترامپ، اوضاع بدتر انتقام پیامدهای ناشی از آن در حوزه اقتصاد و نیز نفسِ

ا بتا قبل از آن تاریخ تورهای شکست خورده سناممکن است آغاز به کار خواهد کرد،  هیژانوسوم از  دیکنگره جد

 .کنندبا مشکل مواجه را دولت جدید  وهمکاری ترامپ 

 یابیدست یراه برا نیترمطمئن تالش برای ممانعت از انزوای سیاسی بعد از پایان دوره ریاست جمهوری؛ .8

خواهد  خواهیبلوک قدرت در حزب جمهورجهت تبدیل آنها به  (Qanon)تقویت گروه کیواَنان هدف،  نیبه ا

اید شیا اینکه در حال مبارزه است و  یمنیاهر «پنهانولت د»با ها ترامپ به مانند مسیح کیواَنانیدر افسانه بود. 

 غیتبل لنگ خود را در دوران اردکعجیب  یهرچه ترامپ بتواند ادعاهادوباره به صحنه بازگردد و تجسم یابد. 

 2تر خواهد بود.در این زمینه موفق ،کند

شکایات زیادی به ویژه در زمینه کالهبرداری مالیاتی با  یجمهور استیپس از ر ترامپ بحران خود بخشودگی؛ .9

تواند این کار را هیچ رئیس جمهوری تاکنون خودش را عفو نکرده است، اما جانشین او میخواهد شد. مواجه 

احتمال دیگر این است که او در لحظات  خودش را امتحان کند. عفوگزینه ترامپ  تبرایش انجام بدهد. ممکن اس

تا  در لحظات باقیمانده« مایک پنس»پایانی تصدی مسئولیت، استعفا دهد تا با جانشین شدن خودکار معاونش 

عفو  اما نکته این است که 3ژانویه و تحلیف رئیس جمهور جدید، مشمول عفو رئیس جمهور )پنس( شود. 20

موضوع  (ورکیویدر ن ژهیبه وی )و محل یالتیا یهابرد و دادستانیم نیفقط اتهامات فدرال را از بئیس جمهور ر

 را در خصوص او و خانواده و متحدانش پیگیری خواهند کرد. 

 یانیپا یدر روزهامجرمان بخشش احتمال دارد مسیر اسالف خود را در  عفو دوستان، متحدان و اعضای خانواده؛  .10

، مشاور نیلف کلیقرار گرفتند، مانند ما بیتحت تعق هیروسموضوع که در  یکسانبر این اساس . ی طی کندجمهور استیر

                                                           
1  .  https://www.bloomberg.com/news/articles/ 2020-11-11 /lame-duck-trump-has-potential-to-upset-markets-with-final-acts 

2  .  https://www.theatlantic.com/ideas/archive/ 2020/10 /how-defend-us-against-lame-duck-trump/ 616774/  

3  .  https://www.advocate.com/commentary/ 2020/10/23 /trumps-lame-duck-months-could-be-americas-scariest-era 
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تواند از یم نیاو همچندر اولویت خواهند بود.  ترامپ یسابق مبارزات انتخابات ریسابق و پل منافورت، مد یمل تیامن

 .محافظت کند ندهیآ ای یفعل قاتیبنن در برابر تحق ویبق استسا ستیمانند استراتژ شمتحدانو نیز  فرزندان

 

 بندی  جمع 

 وی یعدم شرمندگو هنجارها توجهی ترامپ به دوره کنونی انتقال قدرت در ایاالت متحده به دالیلی همچون بی 

 دالیل این نگرانیاز چهار سال گذشته  درمخرب ترامپ  رویکردشده است. ها آمریکایی یباعث نگران ،از اقداماتش

 اقلیمی معاهدهمانند  یالمللنیتوافقات بخروج از افکنی نژادی و سیاسی، مهاجر ستیزی، تفرقه آید.به شمار می

ز متحدان دوری او  یاندر سازمان بهداشت جه کای، محدود کردن مشارکت آمررانیا یاو توافق هسته سیپار

از جمله اقدامات ترامپ در این مدت  یاستبداد یهامیروابط با رژ جادیدر ا یسعو در عین حال  کایآمر یسنت

از  دهنیآطی چند هفته  نکهیاحتمال او  است گربیخرت تیترامپ در نهابه اعتقاد کارشناسان آمریکایی  است.

اما چون رئیس جمهور در دوره انتقالی است و مدت کمی  است ادیز ،کند ادهاستف گری خود بیشترقدرت تخریب

رسد ترامپ برای انجام با این حال به نظر می. انجام دهد بین المللی از دوران او باقی است، نمی تواند اقدامات جدی

واه در خکرات و جمهوریونزدیک شدن دیدگاه نخبگان دماست.  روبرواشاره شد، با موانعی  اقداماتی که پیشتر به آن

اقدامات احتمالی 

ترامپ« اردک لنگ»

سهل انگاری در 

مقابله با شیوع

ویروس کرونا اخراج گسترده 

مقامات ارشد

افشای اطالعات 

محرمانه

انتقام از دولت 

ر پنهان با تغیی

برخی قوانین

حمله سایبری، 

مداخله پنهانی
اخالل در تجارت 

با چین و اروپا

احتمال تعطیلی

دولت فدرال

ممانعت از انزوای

سیاسی

بحران خود 

بخشودگی

عفو دوستان، 

متحدان و اعضای

خانواده
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ترین موانع برای مهار این پدیده از مهمآنها خصوص تاثیر مخرب عملکرد ترامپ بر منافع ملی ایاالت متحده و تالش 

  .خواهد بودترامپ 

 


