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   ٢٠١۶کارزار انتخابات در آمریکا در 

در ھشتم نوامبر سال کنونی تقویم مسیحی رأی گیری نھایی بھ منظور انتخاب ریاست جمھوری جدید 
در آمریکا برگزار شد. در عرض یک روز نتیجھ ی رأی گیری اعالم شد و در فضایی شگفت زده و 

  دانستند.» دونالد ترامپ«آِن  فرو افتاده در بھت و سکوت پیروزی در این کارزار را از

کمتر کسی چنین نتیجھ ای را انتظار می کشید. با آنکھ بر اثر دخالت سازمان امنیتی فدرال معروف 
از پیشتازی نامزد حزب دموکرات کاستھ شده بود، با اینحال نظرسنجیھا ھمچنان او » اف بی آی«بھ 

  را پیشتاز بر می شمردند. از دو تا پنج در صد.

ی کمتر از یک روز شھرھای بزرگ امریکا در معرض اعتراض بسیاری از جوانان و میانساالن در مدت
را رئیس جمھور خود نمی دانند. این » ترامپ ددونال«قرار گرفتند. اینان فریاد برمی آوردند 

اعتراضھای گسترده از نظر مکانی بدین شکل و بھ این وسعت کھ حتی بھ ھنگام نگارش این یادداشت 
  ) بھ نوبھ ی خود پدیده ای یکھ و بی ھمتا بھ شمار می رود.٢٠١۶نوامبر ١٣ھ دارد (ادام

در این نوشتھ ی کوتاه می کوشم نگاھی کلی بیندازم بھ آنچھ در آمریکا گذشت و می گذرد بھ قصد 
فھم گوشھ ای و جلوه ھایی از حیات سیاسی و فرھنگی این کشور بزرگ. رویکرد این قلم در این 

شت مبتنی است بر تحلیلی فرھنگی از اوضاع کنونی در بزرگترین کشور جھان از نظر قدرت این یاددا
  اقتصادی و نظامی. 

سھ جریان در عرصھ ی سیاسی در دوحزب .انتخاب ریاست جمھوری در آمریکا ھمراه بود با ١
» بامااو«بزرگ آمریکا. یک جریان بھ نمایندگی ھیالری کلینتون کنونی خواستار تدوام اصالحات 

بود با برشھایی تازه و جابجایی اولویتھا و دستکاریھایی متناسب با نگرش این نخستین زن نامزد 
او می خواست در چارچوب سنت اصالحاتی بھ کاربندد و خاصھ  ریاست جمھوری در تاریخ آمریکا.

  لیتھا مددبرساند.بھ بھبود حقوق زنان و اق

رده کاھش بی عدالتیھای گستکوشش در جھت مالی و بود بر نقد وضع اقتصادی ونگرش دوم مبتنی 
 ساختار اداری،درمالی را  و محافل ھاوآموزش.این نگرش سلطھ ی حوزه  ارتباط با دستمزددر

تصمیمگیریھای اقتصادی و فرھنگی سخت نکوھش می کرد  بی آنکھ راه حل مشخصی  سیاسی،
ر  کاستھ شود یا حتی المقدور در برابمالی ارائھ دھد. آنچھ مسلم بود این بود کھ باید از نفوذمحافل 

ثرگذاریھای چنین محافلی در حد ممکن مقاومت شود. این جریان توانست بھ گونھ ای بی سابقھ ا
جوانان آمریکایی خاصھ جوانان دانشگاھی را بسیج کند و ھمراه با این گروه ھا برخی از میانساالن 

بھ پشتیبانی از خود جذب کند. نماینده ی این جریان  و قشرھای تھیدست جامعھ را نیز فعال گرداند و
تجلی یافت کھ گرچھ سناتور » برنی ساندرز«بھ نام  در حزب دموکرات سربرآورد و در وجود شخصی

بود و سالھا در ساختار سیاسی آمریکا فعالیت داشت و بھ ھمین اعتبار از طبقھ ی سیاستمداران بھ 
کھ می توان آن را بھ  establishmentقر سیاسی موسوم بھ حساب می آمد اما آشکارا ازنظام مست

ترجمھ کرد،فاصلھ می گرفت و از » نخبگان سیاسی مستقر«و بھ اعتباری » طبقھ ی سیاسی حاکم«
تند و تیز این جریان  سرزنشاز حتی و نکوھش نظام سیاسی حاکم در واشنگتن و » طبقھ«نقد این 

ر این نظام مستقر و حتی برافتادن آن بود. بارھا اصطالح مستقر بازنمی ایستاد. او خواستار تغیی
جھت ھم رسانھ ھا و نظام  نرا ھمچون یک ضرورت بھ کارگرفت و بھ ھمی» قالب سیاسی نا«

  را شگفت زده کرد. سیاسیمستقر

آشکارا شعارھای  حاکم، برای نخستین بار در ایاالت آمریکا نماینده ی یک جریان سیاسی
نیز خود را سوسیال دموکرات » برنی ساندرز « سوسیالیستی سرمی داد و از این بابت بیمناک نبود.



 

٢ 
 

یالیست می نمایاند. از بیمھ ی ھمگانی بھ سبک انگلیس و اروپای غربی دفاع می کرد سیا حتی سو
را کھ بھ  »اوباما«بک تی بیمھ ی ھمگانی بھ سح می دانست.ریکا را از این بابت عقب مانده مو آ

بھ جای زحمت و با مخالفت جمھوریخواھان بھ دست آمده بود ناکافی و نارسا و ناقص می خواند و 
می خواندند وبخت » کمونیست«ھمگانی را تبلیغ می کرد. برخی او را یکسره  بیمھ ی سراسری وآن 

در مدتی » درزبرنی سان«ن او را برای دستیابی بھ مسند ریاست جمھوری جدی نمی گرفتند. اما ھمی
را بھ پذیرش » ھیالری کلینتون«راه انداخت کھ مخالفانش را شگفت زده کرد و  کوتاه چنان جنبشی

برخی از شعارھایش واداشت. در یک کالم این جنبش اجتماعی سھ شعار اصلی را محور اصلی کار 
رفت: یک آموزش رایگان و خود قرارداد و در کنار افزایش دستمزد دو شعار سوسیالیستی را پی گ

دودیگر بیمھ ی ھمگانی. این چیزھا بھ این حد و بھ این صراحت در صحنھ ی سیاست آمریکا یکسره 
  بدیع و نوبود.

حد اکتفانکرد. در کارزار تبلیغاتی درون حزبی بھ منظور انتخاب نماینده ی این بھ اما » ساندرز«
حملھ برد و نقد بھ او را دامن زد کھ گویی » تونھیالری کلین«حزب برای مبارزه ی نھایی چنان بھ 

را نماینده ی محافل مالی آمریکا قلمداد » ھیالری کلینتون«از دوحزب مخالف برآمده باشند. نخست 
کرد و او را در خور سرزنش دانست بھ این اعتبار کھ بابت سخنرانیھایش دستمزدھایی گزاف دریافت 

در سنا بھ طرح حملھ بھ عراق در زمان جورج بوش و کرده است. سپس این زن را بابت رأیش 
فلسطین یکسره مقصر و گناھکار  -عملکردش در ارتباط با لیبی و حتی در ارتباط با مسئلھ ی اسراییل

پیشتر پذیرفتھ بود کندھرچند کھ  واکنشنمی دانست چگونھ » ھیالری کلینتون«کھ برشمرد بھ حدی 
  بوده است و از این بابت متأسف است.راق اشتباه رأیش بھ طرح حملھ بھ ع

حزب دموکرات آمریکا در اساس فقط دو نامزد داشت .یک نفردیگر ھم بود کھ زود پس کشید. در 
» ساندرس». «ھیالری کلینتون«بود و » برنی ساندرس«نتیجھ رقابت اصلی درون حزبی میان 

 ستقر فعالیت کرده بود.در چارچوب نظام مو بل بیشتر در سمتھای مختلف چیزی حدود سی سال 
از این رو ممکن نمی بود او را فردی خارج از این چارچوب بھ حساب آورد. البتھ در بیشتر موارد 
مواضعی پیشرو اتخاذکرده بوده است. تنھا موردی کھ ھیالری کلینتون او را نقدکرد کھ نقدی بجا 

روش آزادانھ ی سالح در و اثربخش بودھمانا موضع ساندرس بود در ارتباط با حمل سالح و ف
آمریکا. برنی ساندرس برای آنکھ بتواند بھ سنا راه بیابد از حمل آزاد سالح دفاع کرده بود. در 

بھ  انتقادات ساندرز از کلینتونبا اینحال  .ندگان سالح بھ او یاری سانده بودنتیجھ جامعھ ی فروش
  ی برجاگذاشت.میزانی برون از حد تصور تخریب کننده بود و آثاری نازدودن

کھ نھ از فعاالن حزب جمھوریخواه بود و نھ » دونالد ترامپ«در مقابل شخصی قدعلم کرد بھ نام 
ثروت ت. سی گفت بسیارثروتمند اپیشینھ ی سیاسی داشت. خود را میلیاردر معرفی می کرد و م

لکھ ی زیبایی خود را ازراه معامالت امالک و راه اندازی قمارخانھ و برگزاری مسابقات انتخاب م
. در عمل برای او این ه استنیز نزدیک شده بود در گذشتھ بارھا بھ حزب دموکراتاندوختھ بود.

 د. شباھت دو نالدو حزب چندان متفاوت ازھم نبودند. می گفت بھ ھردو حزب کمک مالی کرده است
مخالفت برخاستھ بود سیاسی حاکم بھ کتھ نھفتھ بود کھ اوھم با طبقھ ی ترامپ با ساندرز در این ن

ھیچگاه فعالیت رسمی » ترامپ«ومی خواست این طبقھ را کناربزند. تفاوتشان اما در این بود کھ 
بھ کارمی گرفت کھ بی  سیختھ و عامیانھ و جاھل مآبانھ گ یدر طبقھ ی سیاسی حاکم نداشت و زبان

گفت ھمھ ی اطالعاتش را نبود. این میلیاردر نیویورکی می » کابوھای آمریکایی«شباھت بھ زبان 
از تلویزیون دریافت می کند. مدعی بود کتاب نمی خواند و بھ فرمایشات لیبرال و روشنفکری 

شعارھایش  اعتنایی ندارد. آنچھ وعده می داد ایجاد شغل بود و دستیابی بھ بزرگی برای آمریکا.
سقط جنین موافقت نداشت  با شکارا وجھھ ای نژادی داشت و در مخالفت بود با برابری زن و مرد.آ



 

٣ 
 

 مھچھ لیبرالھای آمریکایی برزبان می راندند،طرد می کرد و نادرست جلوه گر می ساخت. ازھو ھرآن
یکاشده اند از این مرمھمتر آنکھ می خواست و می خواھد ھمھ ی کسانی را کھ بی اجازه وارد آ

خوانده می » التینی تبار« کشور اخراج کند. یازده میلیون نفر از چنین مردمی در اصطالح رایج
یادآور اخراج یھویان از آلمان و دیگر در مدت زمانی کوتاه اخراج چنین انبوھی از مردمان شوند.

برای جلوگیری از ورود چنین مردمی می خواھد دیواری سراسری بکشد کشورھا می بود. می گفت 
 ی مکزیک خواھد بود.بھ عھده از نظر او ھمچون دیوار چین. ھزینھ ی احداث چنین دیواری 

نھ تنھا سھ بار ازدواج کرده است،بل درفعالیتھای اقتصادی خود سھ بار ھم » دونالد ترامپ«
ورشکست شده است. اینھا بھ کنار او رفتارھایی آزادانھ با زنان داشتھ است و در پیشینھ اش آزار 

اباتی ی یک نامزد انتخت رسیده است. ھریک از چنین چیزھا درعرف سیاست آمریکایجنسی نیز بھ ثب
ھیچ صدمھ ای کھ ندید بھ کنار، حتی در  »کابوی رویین تن«را بھ نابودی سوق می دھد اما این 

عالوه بر ھمھ ی نکتھ ھایی کھ ذکر شد بیش از ده امزه و استثنایی بھ حساب آمد.مواردی آدمی ب
 یک سالش حتی مالیات کسیسال بود کھ مالیات پرداخت نکرده بود. بھ طور متعارف در آمریکا اگر 

ابات را ندارد. این کابوی ای شرکت،چھ رسد بھ پیروزی در انتخرا پرداخت نکرده باشد بختی بر
  رویین تن اما ھیچ آسیبی از این نظر ھم ندید و ھمچنان امیدوارانھ بھ کارزار خود ادامھ داد.

اعضای حزب اگذارکرد. و» ھیالری کلینتون«صحنھ را بھ » برنی ساندرز«. در میانھ ی راه ٢
» ترامپِ «در مقابلدموکرات در انتخاباتی آزاد و سراسری ھیالری کلینتون را براو ترجیح دادند. 

ھمھ ی رقیبانش را وادار بھ کناره گیری کرد. آنچھ او در چنتھ داشت نوعی ناسیونالیسم  میلیاردر
دپوستان را ارجح می نمایاند و با نژادپرستی. ناگفتھ سفیبود با سس  یاییکدیررس و سمج آمر

و سیاه پوستان با لحنی توھین آمیز برخورد می کرد. زنان ھم در کتابچھ ی محاسبات  نالتینی تبارا
ریج کھ دید نمی تواند با چنین برنامھ ای آرای کافی بھ دست آورد شروع داو جایی نداشتند. بھ ت

  . وھین آمیزباج دادن بھ گروه ھای حاشیھ ای بھ نحوی تکرد بھ 

ملغمھ ای بود از وفاداری بھ آمریکا، اولویت بخشیدن بھ آمریکا در »دونالدترامپ«ناسیونالیسم 
ھمھ ی محاسبات اقتصادی و سیاسی در عرصھ ی بین الملل، بیرون راندن مھاجران، ترویج اسالم 

ز سرکردگی ھراسی و در یک کالم رجحان بر انزوا طلبی بھ جای ھزینھ کردن در جھت پاسداری ا
ایاالت متحده ی آمریکا. این مجموعھ در ضمن گفتھ و ناگفتھ بر عنصر سروری سفیدپوستان در 

  سیاستھای آمریکا تکیھ می زد.

 عملی تاریخی انجام می داد. ،تیھایشزنی بود کھ صرف نظر از کاس »کابوی رویین تن«رقیب این 
بود نامزدی حزبش را کسب کند و اگر  ن یک زن توانستھری کلینتون برای نخستین بار ھمچوھیال

چکترین وبھ مقام ریاست جمھوری می رسید نخستین زن در این سمت می بود در تاریخ این کشور. ک
عیب و ایراد او را بزرگ می ساختند و بارھا و بارھا تکرار می کردند. اما ھر عیب و ایرادی کھ 

مبھم و مالیخولیایی می رفت و وعده ھای  بھ کابوی رویین تن وارد می شد در اندک مدتی بھ کنار
سازمان نظامی ناتو کھ  گ می نمایاندند. فاصلھ گیری ازاحداث دیوار را بزراو مانند ایجاد شغل و

اروپا وحتی وعده ی واگذاری سالح ھستھ ای بھ ژاپن -تبدیل شده است بھ دستآورد بزرگ آمریکا
مراه می بود با نابودی سیاسی اش اما از و کره جنوبی اگر از زبان کسی دیگر جاری می شد ھ

  زبان این کابوی رویین تن بی دردسر روان شد و با اغماض از آن گذشتند.

یا بھ اعتبار فیلمی سینمایی کھ » کابوی شھری«پیش از آنکھ بھ مصاف این » ھیالری کلینتون«
رقیب ھم حزبی در آلمان شھرت یافت،برود ضربھ ھایی سخت را از » آسفالت کابوی«بھ عنوان 

او را سخت آسیب رسانده بود خاصھ از بابت پولھای » برنی ساندرس«خود متحمل شده بود. 
شبیھ بھ ھم » ترامپ«و » ساندرس«دریافتی بابت سخنرانیھایش. از یک بابت دیگر ھم باید گفت 
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خود را گرچھ این دو، علنی.  یبودند: از نظر نوع سخن گفتن با ھیالری کلینتون در مناظره ھا
معرف پایگاه ھای فکری متفاوتی معرفی می کردند اما لحنشان در رویارویی با ھیالری کلینتون با 

سخره کننده ای کھ از تی با تحقیر آمیختھ بود. در حین مناظره اصوات منوعی خردبینی و گاه ح
ن دیگری سخره گرفتکھ آدمھا بھ طور متعارف جھت بھ م د از نوع اصواتی استدنخود بروز می دا

  خاصھ کودکان از خود صادر می کنند.  این زن ھمھ ی اینھا را تحمل کرده بود.

از چند نظر استثنایی بود. نخست مخالفت دو جریان عمده در  ٢٠١۶. انتخابات ریاست جمھوری ٣
این » ! واشنگتنی ھا«با طبقھ ی حاکم سیاسی معروف بھ  ھوریخواهحزب دموکرات و در حزب جم

مخالفت با طبقھ ی سیاسی واشنگتنی در گذشتھ نیز سابقھ داشت اما ھمواره در حد الف زدن باقی 
خود اوباما ھم از این قبیل سخنان گفتھ  می ماند و عملی ملموس در این زمینھ صورت نمی گرفت.

 »انقالب سیاسی«ین بود کھ یکی یعنی برنی ساندرس از یک بوده است. آنچھ این بار تازه بود ا
نبود. دونالد ترامپ بود کھ خود را بی نیاز از واشنگتنیھا  »واشنگتنی«حرف می زد و دیگری اصالً 

  وانمود می کرد و زبانی گستاخانھ علیھ ھمھ ی واشنگتن نشینان بھ کار می گرفت. 

بھ سیاستمداران گاھی ی را سرزنش می کرد ، بل دونالد ترامپ نھ تنھا سیاستمداران واشنگتن
جمھوریخواه ھم می تاخت و آنان را نیز مشمول نقد خود قرار می داد. کار بھ جایی رسید کھ رھبری 
حزب بھ تدریج با اوبا فاصلھ برخورد می کرد. رفتار این رھبری آمیختھ بود با دو رویی و بی 

ستند و از سوی دیگر در تھ دل پیروزی او و شکست اخالقی . از سویی از نامزد خود دوری می ج
از نظر جمھوریخواھان ھرچھ علیھ ھیالری کلینتون می بود،  ھیالری کلینتون را آرزو می کردند.

  خوب می بود.

.در مرحلھ ی آخر کارزار انتخاباتی دو رویداد ھمھ چیز را زیروروساخت. نواری انتشار یافت از ۴
با » ترامپ«و را باخبرنگاری دربرداشت. در این گفتگو حضرت کھ گفتگوی ا» دونالدترامپ«

فخرفروشی ادعا کرده بود ھر زنی را کھ بخواھد فراچنگ می آورد . مدعی بود شھرت و پول چنین 
 رکیک و زننده بود.واژگان ولحن بھ کارفتھ دراین مصاحبھ . آورده استامکانی را برایش فراھم 

بھ  این کابوی نیویورکیانتشار این گفتگو بھ تصور بسیاری زمینھ ساز باخت مسلم او می بود. اما 
از  مددرسان رسانھ ھای یاری دھنده اش و سکوت استمدد ھمسرش کھ یک مھاجر از بالکان 

  مھلکھ جست. 

 رئیس اف بی ای کھ سازمان مسئول ،برخالف عرف حقوقی و حتی خالف قانوندر ھمین مقطع 
» ایمیل«امنیت داخلی آمریکاست ناگھان طی نامھ ای بھ سناتورھای جمھوریخواه نوشت پرونده ی 

ھای ھیالری کلینتون را باردیگر می خواھد کنترل کند. شماری ایمیل از ھیالری کلینتون روی 
ا را کامپیوتر دستی شوھر سابق یکی از ھمکاران این خانم پیداشده بود. ھمین نامھ ی مبھم فض

  یالری کلینتون برگرداند.لیھ ھع

علی االصول و طبق یک عرف جا افتاده ی حقوقی و جھ بسا مقرراتی مکتوب کھ اطالعی دقیق 
ندارم، دستگاه امنیت داخلی یعنی ھمین اف بی آی از چندماه قبل از انتخابات، تصور می کنم دسِت 

یا بررسیھا وجستجوھایی را علنی حق ندارد مطالبی انتشار دھد  ،و بھ اعتباری شش ماه کم سھ ماه
رسماً و با حضور  ٢٠١۶کند کھ بھ زیان یکی از نامزدھا بینجامد. رئیس اف بی آی در ماه ژوئن 

 ھیالری کلینتون جرم محسوب نمی شودالم کرد جریان نامھ ھای الکترونیکی در مجلس سنا اع
مھ پراکنی را می توان سھل ه است. حداکثر آنکھ این نحوه از ناچون قصدی در ارتکاب آن نبود

.این باراما ھمین حضرت رئیس این پرونده پایان یافتھ بودضل عانگاری بھ حساب آورد. بدین سان م
یکی ازدستیاران اف بی آی بھ بھانھ ی مسخره ی احتمال وجود مدارکی روی کامپیوتر ھمسر سابق 
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تون بھ راه انداخت کھ سخت بھ و ضرورت بررسی آنھا جنجالی در ارتباط با ھیالری کلین کلینتون
مانده بھ رأی گیری ھمین حضرت اعالم تمام شد آنھم ده روز قبل ازانتخابات. دو روز زنزیان این 

نکتھ ی مھم  اکرد شواھدی نیافتھ است. ماجرای نامھ ھای الکترونیکی سابقھ ای طوالنی تردارد ام
ر اف بی آی از مھره ھای گماشتھ شده این است کھ چرا اف بی آی در این کار دخالت می کند؟ مدی

ھمھ می  یشنھاد و منصوب کرد.است. وزیر پیشین دادگستری او را پدر ساختار مدیریتی اوبام
دانستند جمھوریخواه است و بھ آنان نزدیک. شھرتش اما این بود کھ آدمی است اصولی. ھمین آدم 

مھلک بھ ھیالری کلینتون  ضربھ ای »اوباما «سربزنگاه بھ سابقھ ی خود بازگشت و با خیانت بھ 
  .وارد ساخت

 »ایمیلھای«این جریان ھنگامی بوقوع پیوست کھ مدتی بود مدیر ویکی لیکس شمار زیادی از 
علنی می کرد. این مدیر ھم اکنون والبتھ از مدتھا پیش در وھیالری کلینتون را انتشار می داد 

نبال اوست بھ علت شکایتھای جنسی. ددر لندن پناه گرفتھ است. دادستانی سوئد  »اکوادور« سفارت
اھای نظام قضایی سوئد را مبتنی بر عکھ روزگاری مطلوب نیروھای جوان و منتقد بود اد» آسانژ«

دانست و می گفت این کار را آمرکاییھا تدارک دیده اند زیرا می خواھند او توطئھ و پیشداوری می 
از » نامھ ی الکترونیک«یکا بکشانند و محکوم بھ اعدام کنند. ھمین شخص آن قدر را بھ آمر

از روسیھ و بھ وضوح از پوتین » دونالد ترامپ«ھیالری کلینتون انتشار داد کھ در خور فھم نیست. 
خواستھ بود کھ ایمیلھای ھیالری کلینتون را پخش کند. ھمھ می دانستند روسیھ ی پوتین بھ نظام 

در آمریکا این امر را با کس حزب دموکرات و شخص کلینتون دست یافتھ است. اما ھیچ  »ایمیلی«
صوصی عمل ویکی لیکس و روسیھ تجاوز بھ حریم خ مفھوم حوزه ی خصوصی پیوند نمی زد.

جریان انتخابات آمریکا توسط بیگانگان. اگر دموکراتھا یک فردبھ شمار می رفت ودرضمن دخالت در
ا روسیھ و ویکی لیکس می شدند بی تردید از نظر جمھوریخواھان گناھی متھم بھ ھمکاری ب

نابخشودنی مرتکب شده بودند در حالی کھ افشای نامھ ھای کلینتون از نظر ھمین محافل عملی 
مطلوب جلوه گر می شد. دونالد ترامپ ھم کھ رسماً از روسیھ خواستھ بود ھمھ ی نامھ ھای کلینتون 

بھ دو عمل مغایر با قانون جاری در آمریکا دست زده بود:یکی دعوت بھ آشکارا  را انتشار دھد
تجاوز بھ حریم خصوصی و دیگری دعوت از یک دولت بیگانھ و بھ اعتباری حتی متخاصم بھ 

. آیا اف بی آی ھم در این کار دست داشتھ است؟  چنین پرسشی دخالت در امور انتخابات در آمریکا
نم ھمھ ی ماجرای این نامھ ھا در محافل مختلفی تدارک دیده شده پُر بی ربط نیست. تصور می ک

  است. این محافل را جایی ناشناختھ رھبری و ھدایت می کرده است.

شرح کوتاه رویدادھای عمده ی انتخابات ریاست جمھوری آمریکاست. ما در اینجا  م. آنچھ آورد۵
روش از سنجش نمی پردازیم مگر  بھ نحوه ی سنجش افکار و درستی و نادرستی و نقصانھای این

  این انتخابات بیانگر چیست؟  ببینیم و بفھمیم بھ اشاره. مھم این است کھ

ایاالت متحده ی آمریکا تنھا یک کشور قدرتمند نیست. رھبر بلوک غرب است و یک امپراتوری 
ی  نیز بھ شمار می رود. از این رو سرنوشت و سرشت این کشور و آینده اش بر سرنوشت ھمھ

کشورھای دیگر اثر می نھد. بھ ھمین جھت ھم الزم می آید ببینیم با این انتخابات چنین کشوری در 
چھ وضعی و کل این مجموعھ ای کھ ایاالت متحده نام گرفتھ است در چھ موقعیتی قرار دارد و بھ 

  .واقع شده استکجا می رود و بھ چھ میزان در معرض ثبات یا تغییر 

زبان بھ کاربرده شده  .ھباتی بھ حساب آورد مانند گذشتاانتخرویدادی نمی توان را  ٢٠١۶بات انتخا
در این انتخابات از سوی خاصھ یکی از نامزدھا یعنی دونالد ترامپ بیانگر گسستی عمیق بود با 

نگ رویارویی نامزدھای انتخاباتی. بدترین دشنامھا بھ کاربرده می شد و ھریک کوششی فراوان ھفر
بھ کار می بست جھت بی اعتبار سازی دیگری. در این میان اما ھمھ برسر یک نکتھ توافق داشتند 
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از آبروی و آن اینکھ ھر نتیجھ ای در این انتخابات از آغاز می  باید ھیالری کلینتون را از اعتبار و 
متعارف در جامعھ ی آمریکا بیندازد. پیش از دونالد ترامپ مخالفت گسیختھ با وزیر خارجھ ی 

نان در این راه افراط کرد کھ حتی وقتی پایھ گذاری کرد. او کھ چپ می زد چپیشین را برنی ساندرز 
ھ ضرورت دفاع از جایگاه و بھ اصطالح موضع پیشین خود فاصلھ گرفت و در برابر دونالد ترامپ ب

  از ھیالری کلینتون روآورد، کسی او را باور نمی کرد و جوانان طرفدارش سخت مقاومت می کردند.

گسستی عمیق بھ شمار می رود از سنت انتخاباتی  ٢٠١۶بدین سان می توان گفت زبان رایج در 
  طالح قدیم ترین دموکراسی جھان معاصر.در این بھ اص

انتخابات رواج گرفت و گسست از سنت بھ شمار می رود نحوه ی  . پدیده ی دیگری کھ در این۶
جدل و استالل میان نامزدھای ریاست جمھوری و حتی رسانھ ھای ھمگانی است. اگر بپذیریم کھ 

، باید یادآور شد کھ مھمتری یکی از علل پایداری و ترویج دموکراسی پذیرش قواعد بازی است
ی استفاده از استدالل بھ گونھ ای منطقی است. بھ بیان  قاعده در رعایت بازی دموکراتیک شیوه

دیگر حتی اگر رقیبان از نکتھ ھایی آگاه باشند یا بھ تصورشان بتوانند نکتھ ھایی را علیھ رقیب بھ 
کار گیرند کھ دور از ساختار جدل استدالل منطقی باشد، باید از این کار بپرھیزند تا در فرصتی 

آسیب ساز بھ حریف بھره بگیرند. این امر را شاید بتوان قاعده ی  مناسب از آگاھی و استدالل
ن دور نمانده است و انانوشتھ در دموکراسی بھ حساب آورد اما از چشم بسیاری از نظریھ پرداز

حتی افرادی چون رالف دارندورف بھ آن اشاره داشتھ اند. ستیز میان نامزدھای انتخاباتی چھ در 
ی یا محلی یا حتی ریاست جمھوری مبتنی بر استدالل و ضد استدالل برپا عرصھ ی انتخابات پارلمان

می شود. این نظام استداللی با توجھ بھ اصولی کلی و براساس ھرفرھنگ در مقیاس ملی سامان 
می یابد اما نباید نابودی رقیبان را ھدف بگیرد. جدل استداللی ھدفش ارتقای آگاھی ھمگانی و 

با بھره گیری از استدالل  لی و سازمانھای سیاسی ھر کشور است.استوار ساختن ھمبسنگی م
منطقی می توان نتیجھ ی ھر انتخاباتی را در ھر دموکراسی کمابیش جاافتاده ای قابل قبول برای 

  نظام دموکراتیک را از تدوام برخوردارساخت.و بدین سان کرد جامعھ و برای بازندگان انتخابات 

استدالل منطقی مبتنی برحضور یک جدل آنچھ وجود نداشت  ٢٠١۶ ست جمھوریدر انتخابات ریا
پرسشھا و پاسخھا برپایھ ی تخریب دیگری و بی آبرو سازی حریف ساماندھی می شد و ھر  بود.

کھ وقیح تر و گستاخ تر می بود از بازتاب رسانھ ای بیشتر و گسترده تری بھره می گرفت. در 
گوی سبقت را از حریفان می ربود. او بھ اعتبار » ترامپدونالد «چنین موقعیتی بھ طور بدیھی 

شایستی را بھ کار لفظ نااینکھ بھ طبقھ ی سیاسی تعلق ندارد بھ خود اجازه می داد ھر اتھام و ھر 
  ون آدمی طبیعی و متعلق بھ قشرھای عادی و بی پیرایھ ی جامعھ مطرح شود.بندد و تازه ھمچ

کراسی علی االصول نباید نابودی طرف مقابل را ھدف یک دموھمانگونھ کھ آمد استدالل و جدل در 
بگیرد. در یک دموکراسی ھمھ حق حیات دارند و ھمھ از راه پاسداری حرمت یکدیگر بھ رقابت 

کرد والفاظی می بی حترامی او می پردازند. دونالد ترامپ در ارتباط با ھیالری کلینتون نھ فقط بھ 
الفاظ را بھ نحوی ادا می کرد کھ آمیختھ بود با تحقیر حریف  ناشایست بھ کار می گرفت، بل این

ھمچون یک زن. از این گذشتھ مدام رقیب خود را تھدید می کرد و می گفت او را بھ زندان می 
اندازد و بھ یک اعتبار نابود می سازد. حتی یک بار بھ گونھ ای سخن گفتھ بود کھ بوی ترور 

نھ چیزی محکوم در افکار  دھ ی اینھا اما خوراک رسانھ ھا بودنآمد. ھم ھیالری کلینتون از آ برمی
  عمومی .

اعتبار نظام مستقر را پرسش برانگیز ساخت. ھمھ بھ  ٢٠١۶. انتخابات ریاست جمھوری ٧
تھا دستگاه سیاسی می ساختند. این دست از نقدھا نھ ت واشنگتن و طبقھ ی ساسی مستقر انتقاد وارد
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بل بھ ھمھ حتی جمھوریخواھان نیز تسری می یافت. جمھوریخواھان فت،ھدف می گرحاکم آمریکا را 
اما اینھا را باسکوت برگزارمی کردند چون نابودی حریف و مھمتر از آن بی اعتبار سازی رئیس 
جمھوری کنونی یعنی اوباما را منظور می داشتند. در گذشتھ رقابتھا بھ نحوی بود کھ حرمت رؤسای 

کردند و حتی المقدور انتقادات را از نظر محتوایی مطرح می ساختند. جمھور وقت را رعایت می 
مھور وقت است. این بار اما ھتاکی بھ رئیس جاستثناء ھم داشتھ ایم اما بھ ھرحال تاحدودی بوده 

بی حد بود. دونالد ترامپ او را بی لیاقت می نامید و رئیس جمھور روسیھ را برتر از او جلوه گر 
اندازه از زن بودن ھیالری کلینتون بھره می جست برای حمالتش کھ از سیاه  می ساخت. بھ ھمان

تیجھ غیر آمریکایی نپوست بودن اوباما. آن قدر پیش رفت کھ اوباما را متولد جایی دیگر و در 
این ماجرا بھ حدی تحول یافت کھ باالخره  خواند و او را متھم کرد بھ فریب دادن مردم آمریکا.

ولد اوباما بھ طور علنی انتشار داده شد. ھمھ چیز در این کارزار در حدی نازل ناچار برگھ ی ت
جریان می یافت. این حد از تنزل در ضمن نشانگر آن است کھ جامعھ ی آمریکا و نخبگان این 

  کشور می توانند بھ این درجھ سقوط کنند و متحمل این میزان از ابتذال باشند.

در این انتخابات سخت آسیب دید. نھ فقط قھرمانان جامعھ ی . نظام مستقر سیاسی و امنیتی ٨
ترامپ سناتور مک کین  دآمریکا از اعتبار افتادند ،بل نزاعھا بھ درون احزاب نیز رسوخ کرد. دونال

را کھ بھ ھرحال یک قھرمان جنگ ویتنام بھ حساب می آمد نکوھید و گفت او یک قھرمان نبوده 
ھ غلط قھرمان بھ حساب آمده است. و این حضرت مک کین کھ است؛ یک زندانی بوده است کھ ب

در رقابت با اوباما حتی در نگارش نامھ ای علیھ اوباما بھ خامنھ ای شرکت جست و بھ او متوسل 
شد، لب فروبست و در برابر دونالد ترامپ سکوت پیشھ کرد. از این رو کسی کھ چنین رفتار و 

گونھ می تواند سرزنشھای ناشایست او را بھ رقیبش از چاظی را از ھم حزبی خود می پذیرد الف
این نحوه ی برخورد با یکدیدگر نشانگر لرزان بودن نظام ارزشی  حزبی دیگر عملی نادرست بداند.

مستقر در عرصھ ی حیات سیاسی در آمریکابود. ھمھ با آنکھ شگفت زده بودند و گاه ناخرسندی 
دھان بستھ یا با آه و نالھ این وضع ناخوشنایند را برمی با ل خود را بھ نمایش می گذاشتند، با اینحا

  تابیدند.

. زمینھ ی این برخورد درطول ھشت سال ریاست جمھوری اوباما فراھم آمده بود. جمھوریخواھان ٩
در این دوران ھشت سالھ نھ تنھا با ھر حرکتی ازسوی اوباما مخالفت می ورزیدند ، بل کمر بھ 

اوباما ھم بھ بھ ھر قیمت. نتوانستند در ابن کار موفق شوند اما نگذاشتند شکست او بستھ بودند 
ا این حال جمھوریخواھان اصالحات را بھ حساب خود ثبت کند. بد و بسیاری خواستھ ھای خود برس

پایھ ریزی کنند. مسئلھ ی مھم این علیھ او عنان گسیختھ را  یتوانستند بسترحملھ بھ او باما و نقد
وست حتی دورگھ نتواند در تاریخ امریکا مقامی برگزیده و شایستھ کسب کند. یاه پبود کھ یک س

ستونھای ظاھری و باطنی جامعھ ی آمریکا را لرزاند. حس این نوع از فعالیتھای جمھوریخواھان 
برتری در میان سفیدپوستان را تقویت کرد و نارضایی موجود در جامعھ را بھ جای آن کھ بھ سوی 

بھ یاد  صادی براند ، در جھت برانگیزاندن احساسات نژادی و برتری جویی سوق داد.مطالبات اقت
ست آمریکایی کھ در زمان جورج بوِش پسر یک ژنرال محبوب سیاه پواما بیاوریم کھ پیش از اوب

کولین «ت نکرد خود را نامزد ریاست جمھوری کند. زارت خارجھ را ھم بھ دست آورد جرأمقام و
مھوریخواه بود و سالیان دراز در ارتش بھ آمریکا خدمت کرده بود. وقتی ج عضو حزب» لپاوو

اصرار بھ او برای نامزدی شدت یافت، ھمسرش با زاری و التماس او را از این کار بازداشت. می 
  ترسید او را ترور کنند. 

شونتھای پلیس محلی علیھ سیاه پوستان در واقع بازتاب ھمین موقعیت بود و این بسیاری از خ
واقعیت کھ سیاه پوستان حتی در دوران اوباما از امنیت کمتر برخوردارند. این ھمھ خشونت و این 
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ھمھ برخورد غیر منطقی در ضمن نشانگر این واقعیت است کھ ھمھ ی استداللھای حقوق بشری 
از این گذشتھ دیدیم  اقلیتھا چیزی سطحی و پوشالی است در جامعھ ی آمریکا. وبرابری و ھمسانی

جامعھ ی آمریکا بھ چھ میزان آسیب پذیر است و شکننده. ھنوز ھم باید گفت استمرار این جامعھ 
بھ گونھ ای مدیون نظام حقوقی آمیختھ با تبعیض، نظام سیاسی آمیختھ با خشونت اما ھمچنا برجا، 

نوعی   ظاھری از تا حدودی انعطاف پذیر و پاسداری انباشتھ از تبعیض نژادی اما  نظام اجتماعی
یرد اما رھبری آن کھ بھ ھمھ ی ارزشھای دموکراتیک را می پذعھ آداب دموکراتیک است.  این جام

دیت خود را ھم بھ رقابت وابگذارد و ھمھ چیز را قابل دست محافل معینی است نمی خواھد موجو
ییر بداند. این جامعھ را سفید پوستان ساختھ اند و ھدایت آن را ھم سفید پوستان در انتخاب و تغ

دست خود نگاه داشتھ اند. دیگران حق دارند در این راه سھیم باشند و شرکت کنند، نھ آن کھ ھدایت 
پس از انتخاب اوباما » کانل میچ مک«یس گروه جمھوریخواھان بھ نام رئ آن را بھ دست بگیرند.

دور اول گفتھ بود یک بار انتخاب بس است. اما وقتی اوباما برای بار دوم ھم انتخاب شد دیگر در 
بھ ھر نحو ممکن او را کوبیدند و از عمل بازداشتند. قرارداد ھستھ ای با ایران را  قابل تحمل نبود.

و از او  مشھورشده است خیانت برشمردند اما خود بھ خامنھ ای نامھ نوشتند» برجام«کھ بھ نام 
یک ھدف  طخواستند بھ دستگاه دیوانساالری اوباما اعتمادنکند. ھمھ اش رفتارھایی متناقض کھ فق

نخست  و برخالف میل اوباما، وست. خالف عرفی اعتبار سازی ریاست جمھور سیاه پداشت: ب
ی در گره دعوت کردند. اینھا ھمھ نشانگر ترکھایی جدبھ بھ کنراییل را برای ایراد خطاوزیر اس

بدنھ ی سیاسی در آمریکاست. چنین ترکھایی وقتی بھ فروپاشی می انجامند کھ نظام سیاسی توان 
 بازسازی خود را ازدست بدھد و جامعھ بھ گردانندگان سیاسی اعتماد نکند.

دموکراسی را نمی توان تنھا رعایت قواعد بازی دانست. دموکراسی برای آنکھ موفق باشد  .١٠
نگاھدارنده ی این قواعد بازی. این فرھنگ مبتنی  یست بالنسبھ پایدار در ھستھ نیازمند فرھنگی ا

است برنوعی خودآگاھی و نوعی سنت. ھستھ ی نگاھدارنده ی جامعھ آن بخشی از بدنھ ی جامعھ 
بھ شمار می رود کھ اوالً وراسوی احزاب و گروه ھای مدنی و منافع زودگذر یا مقطعی عمل می 

بھ نظامی ارزشی تکیھ می زند کھ مالط پایداری جامعھ است. این فرھنگ در ضمن بھ ثانیاً کند و 
مجموعھ ای از ارزشھا پایبند است کھ میان گروه ھای مختلف جامعھ مشترک است کھ باور بھ این 

دانند. بدین ترتیب مجموعھ ی ارزشی را بخشی از وجود خود بھ اعتبار فرد و بھ اعتبارجمع می 
یک جامعھ ی تک مذھبی و تک قومی و تک الیھ ای رارزشھا و باور بھ آنھا حتی دراین اشتراک د
کلی تر و فراگیر کھ ھمچون ھالھ ای دور سر جامعھ می چرخد و در بحران بھ یاری چیزی است 

ھمھ ی جامعھ می آید بی آنکھ سود و زیان این یا آن گروه، این یا آن دین،این یا آن قوم را از 
  ر سازد.اولویت برخوردا

اعتبار نیز  اگر ھمین استنباط از فرھنگ را بھ حوزه ی سیاست تسری دھیم و دموکراسی را بدین
می یابیم کھ رعایت قواعد بازی چنانچھ بھ مدد چنین استنباطی از فرھنگ تعریف کنیم آنگاه در

ی می جاری نشوند،آنگاه بھ تدریج رعایت قواعد بازی کافی نخواھد بود وگرنھ تنھ ی دموکراس
  پوکد و از درون سست می گردد.

در انتخابات ریاست جمھوری آمریکا بھ باور شمار در خور توجھی از تحلیلگران سیاسی  کاھش 
تدریجی رفاه سفید پوستان موجب چرخش رأی بھ سود دونالد ترامپ شد. این سخن دقیق نیست. 

از او کھ کشور در آستانھ ی  در مجموع رفاه در دوران اوباما نسبت بھ دوره ی پیشنخست آن کھ 
ھر حال نباید فراموش  ورشکستگی قرار داشت بیشتر شده بود. البتھ کھ این چیزھا نسبی است. بھ

مالی بھ باراک اوباما تحویل داد. را از نظرج بوش کشوری بدھکار و در مرز سقوط کرد کھ جور
بھ مدد تکنولوژ ی تازه از  اوباما کوشید نیروھای نظامی را از معرکھ ھای نظامی دور سازد و
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ھمھ ی این احوال بھ سود مردم عادی آمریکا بود. باگسیل گسترده ی پیاده نظام بپرھیزد. اینھا ھمھ 
سفیدپوستان آمریکایی خاصھ در مناطق و شھرھای کوچک کھ حتی تعداد گروه ھای وسیعی از 

نگاه رأی اعتراضی خود را خور توجھی از آنان وابستھ بودند بھ اتحادیھ ھای کارگری،سر بزدر
  ریختند بھ صندوق بھ سود دونالد ترامپ .

مطابق شمارش آرای انتخاباتی نتوانستند دونالد ترامپ را باز ھم باید گفت حتی چنین رویکردھایی 
از نظر آرای مردمی در نقام نخست قراردھند. بازیھای انتخاباتی آمریکا کھ خاصھ در این مورد 

آمده بھ یاری نامزد جمھوریخواه تا کنون نمایندگی در چند مورد حساس  متکی است بھ کالجھای
  پشت سرگذاشت. را ھیالری کلینتون این بارھم و است 

این آرای اعتراضی در طول انتخابات ھمچنان سخت و سفت و نفوذناپذیر ماند و بھ ھیچ استدالل و 
تنیده و نفوذناپذیر عمل کرد کھ واکنش نکرد. چنان درھم  نسنجیده یھامنطق و افشاگری و رفتار

گویی تصمیمش را ازقبل گرفتھ بوده است و حاضر نیست از ھیچ استداللی و از ھیچ تحولی اثر 
بپذیرد. بدنھ ی اصلی این ھستھ ی منجمد بتونی را  جامعھ ی سرخورده ی سفید پوستی می ساخت 

ات بیشتری کسب و آینده ی وستان می تواند امتیازکھ تصور می کرد با استقرار سروری سفید پ
در اینجا آنچھ اھمیت یافت عاملی روانی نیز بود. نھ فقط امر  بھتری برای فرزندانش تصور کند.

اقتصادی کھ امر روانی اثرگذار شد. سفید پوستانی کھ تصور می کردند در یک جامعھ ی چندفرھنگی 
سرنوشتی ناروشن و مبھم نقشی تعیین کننده در آینده نخواھندداشت و فرزندانشان دستخوش 

  خواھند شد بھ ھیچ استدالل دیگری دلبستگی نشان ندادند.

ھیالری کلینتون  -این بدنھ بتونِی خشک شده از شعارھای افزایش دستمزد توسط برنی ساندرس
تأثیر نپذیرفت و نسبت بھ افشاگریھای فراوان علیھ دونالد ترامپ اعتنایی نکرد. آنچھ این بدنھ را 

ی پیونداند وضع اقتصادی نبود. مالطی بود برآمده از فرھنگ دوران برده داری و شکوفایی م بھ ھم
زعامت  مسندگان پیشین را دریا برآمدگان از خانواده ھای بردصنعتی . چگونھ می شد برده ای 

  تحمل کرد و خود زندگی معمولی داشت!

. روزنامھ ھای معتبر و مھمی دگشتنی آمریکا در این انتخابات بھ دو دستھ تقسیم . روزنامھ ھا ١١
بھ دفاع برخاستند و » ھیالری کلینتون«از آغاز از » واشنگتن پست«و » نیویورک تایمز«چون 

شماری از روزنامھ ھا ھم دونالد ترامپ ار ترجیح دادند و بھ پشتیبانی از او روآوردند. از اینرو 
می کردند اما دونالد ترامپ توانست در گرچھ رسانھ ھای مھم و معتبر از ھیالری کلینتون حمایت 

  حد معینی اعتبار سخنان این را روزنامھ ھا را مخدوش سازد.

فیس «خاصھ » اینترنت«در کنار مطبوعات بایدنقش رسانھ ھای دیگر راھم درنظرگرفت. شبکھ ی 
 و کانالھای تلویزیونی ھم نقش در خور توجھی داشتھ اند. دونالد ترامپ از »ئیترتو«و  »بوک

یکسره در خدمت او نبود  گرچھ بھ ظاھر» فیس بوک«شبکھ ی توئیتر بھ سود خود بھره گرفت. 
ی اما تبدیل شد بھ رسانھ » فیس بوک«شبکھی بھ نفع ھیالری کلینتون عمل کند.  نخواستاما 

صدمھ » فیس بوک«ھمین امر اکنون بھ اعتبار». دونالد ترامپ«پراکنی سازمان یافتھ بھ سود دروغ
ت. گروه ھای سازمان یافتھ ای دروغاھایی را در فیس بوک وارد می ساختند و با حیلھ زده اس

در زمانی کھ او باما رقابت می کرد ھایی خاص این دروغھا را در مقیاسی وسیع می پراکندند. 
ن سبب موفق شد کھ بدا اماشبکھ ی فیس بوک عامل مھمی بود در جھت تفوق اوباما. این امر

ھیالری کلینتون اما نتوانستھ بود ھمھ ی ن شبکھ بھ سود اوباما بھره گرفت.از ایموجی از جوانان 
مراحال بعد کھ برنی توانستھ بودراه اندازد. در »برنی ساندرس«اررا جوانان را بسیج کند. این ک

ساندرس کنار کشید ھمھ ی جوانان یا امواج جوان در جھت حمایت از کلینتون بھ راه نیفتاد و 
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این امواج بھ حمایت از او ممکن ھمھ ی ساندرس نیز بھ حدی بھ کلینتون تاختھ بود کھ برگرداندن 
بھ حق گفتھ بود در صورتی انتخابات بھ سود دموکراتھا می انجامد کھ ھمھ » برنی ساندرس«نشد. 

ن دوق رأی بروند. تفاتھای اندک در ایاالت در حال نوسان نشان داد کھ بھ چھ میزانبھ پای ص
مافیایی  –دستگاه تبلیغاتی  .مشارکت گسترده در انتخابات خاصھ در ایاالت کلیدی اثرگذار توانند بود

دونالد ترامپ بھ گونھ ای نامحسوس اما کارآمد و البتھ سازماندھی شده از شبکھ ی فیس بوک 
کی وی«با » دونالد ترامپ«بھره گرفت و نگذاشت تجربھ ی اوباما تکرار شود. ھمین روش را 

  ».پوتین«پی گرفت البتھ با پشتیبانی » لیکس

شبکھ ھای تلویزیونی کارکردی دیگر داشتند. شبکھ ی سی ان ان بھ نحوی عمل می کرد کھ موضعی 
میانھ را بتاباند. شبکھ ھای دست راستی مانند فاکس نیوز کھ در آغاز حتی دونالد ترامپ را پس 

ند و تخریب ھیالری کلینتون را با جدیت تمام پی گرفتند. زدند در نھایت بھ نفع او پا بھ میدان گذاشت
آنچھ در این میان مھم بود ایجاد ابھام و اغتشاش آفرینی ذھنی بود. کار بھ جایی رسید کھ انتخاب 

مبھمی بھ طور متعارف نتیجھ ی انتخابات سخت مطرح شد. در چنین وضع » بد و بدتر«میان 
. وقتی سخن از انتخاب میان بد و بدتر می رود دیگر دستخوش لحظات متغیر و نامشخص می شود

منطق استداللی و فضای منطقی، قدرت و توان خود را از دست می دھند و رأی دھندگان بستھ بھ 
احواالت شخصی و مدھوش و خستھ از فضای آشفتھ عمل می کنند. چنین فضای درھم و مغشوشی 

ان یک قمارباز در لحظھ ی سرنوشت ساز معموالً بھ سود کسی است کھ بخت کمتری دارد و بس
ھمھ ی سرمایھ ی خود را خطر می کند: یا برنده یا بازنده. بھ ھر حال بھتر از آنکھ منفعل بماند. 
از این رو در یک نتیجھ گیری کلی می توان گفت رسانھ ھای آمریکا نتوانستند نقشی تاریخی ایفا 

انجام داد ، این بار دیگر حتی بھ یاری » یتواترگ«در ماجرای » واشنکتن پست«کنند. کاری کھ 
لویزیون تماشا می کند و با دوجملھ در میسر نگشت. کسی کھ می گفت فقط ت» نیویورک تایمز«

ی، شبکھ ی فیس بوک و نظام تلویزیونتوئیتر سخن می گوید و ارتباط برقرار می سازد بیشتر از 
ھ بر سنت در راه اصالح آن می کوشید. بھره گرفت تاکسی کھ تحصیلکرده بود و با تکی توئیتر

بازنده ی این کارزار طبقھ ی سیاسی بود و دموکراسی آمریکایی و در یک کالم جامعھ ی آمریکا 
کھ اکنون پاره پاره گشتھ و دیگر بھ آسانی بھ یکپارچگی ملی نخواھد رسید. نوعی ناسیونالیسم 

متحمل و متکی برمدارا غلبھ کرد. در گذشتھ نژاد محور و نیندیشیده بر اندیشھ ی جامعھ ی متکثر و 
ا کنون تصورم براین است کھ با و حتی در این انتخابات از دو آمریکا سخن بھ میان می آمد ام

  ر از دو آمریکا سروکارداریم.تشبی

 دو آمریکا. ١٢

ی باردیگر اصطالح دو آمریکا مطرح شد و در محافلی از آن ھمچون چھره ی واقع ٢٠١۶در انتخابات 
آمریکا گفتگوھایی بھ میان آمد اما آنچنانکھ باید از توجھ کافی برخوردار نشد. صحبت از ایجاد شغل شد 
برای مردم و از میان برداشتن بیکاری فزاینده درمیان سفیدپوستان .این نوع از سخنان از قدیم بھ حوزه ی 

» برنی ساندرس«ی لیبرال بھ نمایندگی دموکراتھا خاصھ دموکراتھای لیبرال تعلق داشتھ است.این بارھم جناح
» دونالد ترامپ«از چنین منظری وارد عرصھ ی کارزارانتخابات شداما نتوانست آن را درست حفظ کند. ورود 

افق تازه ای گشود کھ ھر چند مغشوش بود اما توانست با رنگ و روغنی جالدھنده و با وجھھ ای دست 
دپوستان غمگین سخن بگوید و در سکوت و با چشم و ابرو راستی و حتی نژادِی شرمنده از حقوق سفی

برتری مردم سفید را وعده بدھد. گرچھ در ھردو حزب سخن از توجھ بھ مردم زحمتکش می شد اما یکی 
یعنی در حزب دموکرات با توسل بھ سنت کارگری از این موضوع یاد می کرد و دیگری یعنی در طیف 

  سودمی جست. جمھوریخواھی با لعابی نژادی از آن
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نامزد نمایندگی حزب دموکرات برای » جان اواردز«توسط ٢٠٠۴در اساس اصطالح دو آمریکا بھ سال 
دستیابی بھ مقام ریاست جمھوری عنوان شد. او از قشربندی اجتماعی در جامعھ ی آمریکا یادکرد و آمریکا 

جھات بسیاری با ھم تفوت دارند.  ازتقسیم کرد. بھ باور او این دو گروه » ندار«و » دارا«را بھ دو بخش 
گروه صاحب امتیاز درآمد بیشتر ». ندار«روه نخست از امتیازات بیشتری برخورداراست نسبت بھ گروه گ

چشم بھ » ندار«دارد و می تواند فرزندانش را بھ آموزشگاه ھا و مدارس خوب بفرستد در حالی کھ گروه 
تنگدستی می گذراند و فرزندانش را بھ مدارس معمولی می دستمزد یا حقوقش دوختھ است وزندگی را در 

جان «فرستد. یکی از فرصتھای خوب بھره می گیرد و دیگری تنھا بھ این امید است کھ روزگار بگذراند. 
ترسیم  در آن رقابت انتخاباتی بختی نداشت اما بارھا بھ این نکتھ و بھ این تصوری کھ از آمریکا» اواردز

داشتھ باشد. یک بارد در ارتباط با توفان و گردباد موسوم بھ  دیگر فرصتیبی آنکھ کرده بود بازگشت 
» داراھا«جایی برای ماندن ندارند در حالی کھ »ندارھا «کھ زندگی بسیاری را نابود ساخت، گفت » کاترینا«

دو اقتصاد دارد  بھ راحتی می توانند در ھتلھا و مھمانخانھ سر کنند. آمریکا بھ باور او دو نظام آموزشی و
مد آواست برای تھیدستان مشاغلی با درکھ یکی برای ثروتمندان است و دیگری برای تھیدستان. او می خ

خوب ایجاد کند و بر مالیات ثروتمندان بیفزاید و معافیتھای مالیاتی برای کمپانیھا و شرکتھا را حذف کند. 
ضرورت دارد و سوراخھای مالیاتی برای  مریکاییانآلیل مالیات برای نودو ھشت در صد می گفت تق

ثروتمندان و مردم مرفھ را ببندد. ھمین سخنان باعث شد جمھوریخواھان او را ھدف بگیرند و بھ او بتازند. 
  سرانجام اورا بھ علت روابط جنسی خارج از ازدواج از میدان راندند.

) سی سال پیش ھیچکس  The Hindu,Nov.6,2016بنا بر گزارشی در یک روزنامھ ی ھندی بھ نام (

را جدی نمی گرفت اما امروز بسیاری او را جدی می گیرند چون آینده ی آمریکا دیگر » دونالد ترامپ«
این سخن را با نقاشی روی ». آینده، بسان گذشتھ نیست«ھمان نخواھد بود کھ در گذشتھ بود. می گویند 

  ند.در بیرون شھر ترسیم کرده ا» اوھایو«دیوار یک رستوان 

شعار دو آمریکا در زمان رنالد ریگان کھ امروز ھردوحزب از او بھ نیکی یاد می کنند نیز مطرح شده بوده 
است. با آنکھ رونالد ریگان در یک سخنرانی پذیرفتھ بود کھ برخی در امریکا ناخشودند و حتی نگرانند 

؛ شھری است درخشان روی یک تپھ نسبت بھ وضع خود و خانواده و آینده اما معتقد بود این کشور مانند 
اما بھ قول این روزنامھ نگار ھندی رونالد ریگان این شھر نورانی را از درون کاخ سفید می نگردیست در 
حالی کھ حقیقت خشن این است کھ ھمھ در این شھر نورانی از شکوه و جالل برخوردار نیستند زیرا او آن 

ن قادر نیستند قسطھایشان را بپردازند و بیشتر جوانان در بخش دیگر  این شھر  را نمی دید کھ مردم آ
وضعی نیستند کھ بتوانند بھ نظام آموزشی مطلوبشان راه بیابند و پدران و مادران فرزندان طبقھ ی متوسط 

  ناظر تبخیر رؤیاھای فرزندانشان اند.

ین کننده بھ عھده داشت. تا کنون وقتی سخن از دوآمریکا بھ میان می آمد ھماره عامل اقتصادی نقشی تعی
براساس امر اقتصادی این دو آمریکا از ھم متمایز می شدند. دوگانھ سازی بھ طور بدیھی یک امر مادی بھ 

اما نشان داد این تفکیک گرچھ خصوصیاتی مھم را در برمی گیرد اما از  ٢٠١۶شمار می آمد . انتخابات 
 ٢٠١۶شدن جامعھ ی آمریکا توجھ ندارد. انتخابات جامعیت برخوردار نیست و بھ ھمھ ی جوانب شقھ شقھ 

ناگھان نشان داد کھ عنصرفرھنگ جامانده است و گرچھ در تحلیلھایی در رابطھ با جامعھ ی آمریکا گھ و 
  گاه ذکر می شود اما ھمچون عاملی مستقل از نظر دور می ماند.

در اداره ی جامعھ، نگرانی از  نستاععنصرھایی چون برتری سفیدپوستان، عدم اعتماد بھ توانایی سیاه پو
حضور فزاینده ی التینی تباران، ناخشنودی از حضور رو بھ افزایش مسلمانان،تعبیرھای تازه از جنسیت، 
جایگاه زنان، پذیرش ھمجنس گرایان، ناخشنودی از جامعھ ای چند فرھنگی و چیزھایی دیگر از این دست 

ھ حال و نسبت ب د پوست آمریکا را نگران ساختھ بود نسبتھمھ و ھمھ از مدتھا پیش جامعھ ی سنتی سفی
از دیدگاه چپ تنھا بھ عنصر مادی و دستمزد و آموزش و بھداشت نظر داشت » برنی ساندرس«بھ آینده. 

آمریکا را «رھایی کلی چون عاوانی و فرھنگی می پرداخت و با شدر حالی کھ دونالد ترامپ بھ وضعیت ر
ھای زندگی فرھنگی و ناخشنودیھای جاری اشاره داشت و این اشارات را بھ بھ گوشھ » بزرگ می سازیم

و البتھ » کوکلوس کالن«. گروه ھای نژادباور ھمچون تمیز بھ مخاطبان خود منتقل می ساخگونھ ای رمزآ



 

١٢ 
 

اطر بزرگی آمریکا یام رمزآلود بودند و از ھمھ می خواستند بھ خپچک دیگر حامل این وبسیاری گروه ھای ک
  نیز در نوشتھ ھای خود داده بود.» ھانتیگتون«ی بدھند. پیشتراین ھشدارھا را أر پدونالد ترامبھ 

. در این میان بھ یک نکتھ نیز باید نگاه انداخت تا بتوان انخابات کنونی را در آمریکا درست ارزیابی ١٣
گزینش ریاست جمھوری. در نظام کرد. این مورد چیزی نیست مگر نظام ناعادالنھ ی انتخاباتی در ارتباط با 

انتخاباتی آمریکا اساس پیروز مبتنی است بر نظام کالج انتخاباتی کھ از دیرباز توسط پدران بنیانگذار در 
این کشور پی ریزی شده است. این نظام بھ گونھ ای تنظیم شده است کھ ایاالت کوچک بتوانند نقشی حداقل 

تصور آغازین از این تفکر نشأت گرفتھ بوده است کھ در چارچوب  برابر و حتی بیشتر برای خود کسب کنند.
د. این تصور اوالً نادقیق است و ثانیاً اباالت متحده ی آمریکا ایاالت بزرگتر نتوانند برایالت کوچکتر بچربن

ی یروز شده اند کھ آراھار مورد در تاریخ آمریکا کسانی پمروز دیگر کارکردی پذیرفتنی ندارد. حداقل در چا
ھ آورده بوده اند. در این مورد آخر می دانیم ک ما آرای کالج انتخاباتی را بھ دستمردمی را باختھ بوده اند ا

رای مردمی را کسب کرده است ، بل در ایاالت در حال نوسان با تفاوتی ھیالری کلینتون نھ فقط اکثریت آ
و استدالل پشتیبان آن نیز غیر قابل قبول  رقابت را واگذارکرده است. این نظام یکسره ناعادالنھ استاندک 

است. نخست آنکھ ایاالت کوچک در مجلس سنا حقی برابر ایاالت بزرگ بھ خود اختصاص داه اند و ھمھ بھ 
یک اندازه می توانند سناتور انتخاب کنند. ھمین امر البتھ بھ گونھ ای دیگر در مجلس نمایندگان نیز حقوق 

با این تفاوت کھ ھمھ بھ یک نسبت مبتنی بر جمعیت نماینده انتخاب می کنند.  ایاالت کوچک را پاس می دارد
 بھ نحوی حضور این ایاالت را منعکسیندگی می کنند ھریک ابدین ترتیب دو مجلسی کھ حقوق ایاالت را نم

اد می کنند. یکی بھ یک میزان مساوی و دیگری بھ یک نسبت جمعیتی. تنھا جایی کھ باید امر ملی یعنی اتح
ملی آمریکا منعکس شود انتخاب ریاست جمھوری است کھ نھادی است عام و تازه در بسیاری موارد نیازمند 

تی سنا و مجلس نمایندگان. این نھاد اکنون افتاده است دست اقلیت تنھا بھ علت نظام انتخابا تکسب موافق
 ینظام کالج انتخاباتی کھ روزگار ی کھ این بار بھ وضوح مشاھده شده است.مبتنی بر کالج انتخاباتی. کار

 جاوز بھ رأی اکثریت شده است. آنچھنماد وحدت ایاالت سراسر آمریکا بوده است اکنون نماد اختالف و ت
ازی کند بی تردید اصالح نظام انتخاباتی ر قرار گیر و وحدت آمریکا را بازسباید یک باردیگر دردستور کا

نماد وحدت ملی آمریکا شخص رئیس جمھور است و نماداتحاد میان ایاالت ، دومجلس  در این کشور است.
  نمایندگان و سنا ھستند کھ در مجموع کنگره خوانده می شوند.

ت. یکی آن کھ رأی کثریت مردم فراموش نکنیم کھ در حال حاضر ریاست جمھور آمریکا دوبار نماد اقلیت اس
نظر بگیریم کھ در انتخابات شرکت ر درصد مردم را د وپنج از چھل اگر بیشکھ ندارد و دودیگر این را 

ھور بیفزاییم می بینیم کھ ریاست جمھوری امریکا با رأیی رای رقیب ریاست جمنکرده اند و این جمع را بھ آ
بسیار اندک بھ این مقام دست یافتھ است. ھمین مجموعھ بیانگر تضادی دیگر در نظام بحران زده ی 

  این کشور قدرتمند و آسیب پذیر است. دموکراسی در

تمدنھا و کشورھای دیگر حق دارند بھ فکر خود باشند و بیش از حد بھ آمریکای در حال تغییر دل نبندند. 
از پشتیبانی برخوردار نھ این کشور نھ متحدی است پایدار و حکومت  آمریکا بھ این صورت دوام نمی آورد.

ی چار باید بحران بیافریند تا بر بحران پدیدارشده غلبھ کند. این چرخھ ھر بحرانی نااکثریت مردم خود. در
بحران زا مدام جھان را بھ سوی بحران می راند و تردید نیست کھ خطرآفرین می شود برای کل جھان. 

قادر نیست تفکری جھانی عرضھ کند و نظمی نو بیافریند متأثر از  مایھ داری آمریکا نیز نشان داد سر
اینکھ حاال عده ای در ایران بھ این فکر تن داده اند سیاستی واقعگرایانھ نسبت رئیس  جھانشمول.ارزشھای 

جمھور منتخب آمریکا اتخاذ کنند بھ واقع از روی نگرانی است ، نھ از سر دوراندیشی سیاسی. اوباما از 
واکنشھایی دست دوستی بھ سوی ایران دراز کرد اما با رسید ھ بھ منصب ریاست جمھوری کروزی 

روبھ رو شد. چنانچھ ھمین نظام اسالمی در ھمان ھنگام خردمندانھ رفتار می کرد حاال ناچار  ھغیرواقعگرایان
  ». نھ عزا می گیریم و نھ شادی می کنیم«نبود بگوید ما 

  چنگیز پھلوان

  ٢٠١۶نوامبر  ١۵اندیشھ 
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