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شهباز نخعي

انتصاب يك قاضي جديد براي ديوان عالي آمريكا توسط آقاي دونالد ترامپ ،آمريكا را
دچار تفرقه كرده است .اهميت اين امر از آن رو است كه درصورت اعتراض به نتيجه
انتخابات رياست جمهوري  ٣نوامبر ،مي تواند نقشي تعيين كننده داشته باشد .اين
درحالي است كه هيچ يك از دو اردوگاه رقيب حاضر به پذيرش شكست نيست.

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :اكتبر ٢٠٢٠

دراين سال وحشتناك ،مي شد تابستاني شگفت انگيز گذراند .مثﻼ ،در خانه خود در كانزاس سيتي،
در محله اي كه چمن هاي سبز آن به خوبي زده شده و خانه هاي قصرمانندي كه با يقين مي توان

گفت براي اشراف ساخته شده ،ماه اوت را با آسودگي به خواندن رمان ،انجام خرده كاري هاي خانه،
تماشاي فيلم هاي قديمي و نوشيدن شراب ميسوري پرداخت .به اين ترتيب مي شد فراموش كرد
كه شيوع جهاني مرگبار ويروس همچنان ادامه مي يابد و فروپاشي اقصادي ،اين دنياي كوچك
سعادتمند و دلپذير را احاطه مي كند ،زيرا در صبحگاه آسمان همچنان مي درخشد و حركت
خودروها روان و جاري است .همه چيز برانگيزنده اين شوق بود كه بر دوچرخه خود سوار شده و
راه هاي ساكت مخصوص دوچرخه سواري را در يكي از زيباترين شهرهاي اياﻻت متحده بپيمايي .با
اين همه ،پس از انجام اين كار ،كافي بود كه به توييتر متصل شده يا روزنامه اي را كه روزنامه
فروش جلوي در خانه انداخته برداري و بخواني و...

همه چيز مثل روز پيش بوده است :وحشت ،سردرگمي ،اتهام ها و انتقادها .ويديوهاي افراد در منظر
عام به طعن و ناسزاگويي مشغول است ،جوانان موطﻼيي سﻼح جنگي بر سر دست دارند ،رانندگان

خودروهاي خود را به صف تظاهركنندگان مي زنند ،اشخاصي عصبي متن هاي پدران بنيانگذار ملت
را نقل مي كنند و مي كوشند سﻼمت رواني خود را حفظ كنند .هرروز عوارض جديد وخامت اوضاع
ظاهر مي شود و در وراي آن ،اين احساس رشديابنده به وجود مي آيد كه ديگر هيچ كس واقعا نمي

فهمد كه چه مي گذرد.

برحسب اتفاق ،دو خبر برگرفته از روزنامه كانزاس سيتي استار در تاريخ  ١٤ژوئيه  ٢٠٢٠نقل مي
شود:
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-

در يك رستوران نزديك به خانه من ،يك مشتري با كﻼه قرمزي كه نام ترامپ بر آن
نوشته شده ،اما بدون ماسك حفاظتي وارد مي شود .هنگامي كه پيشخدمت )كه به گفته
روزنامه ساعتي  ٥.٨دﻻر دستمزد مي گيرد( ،از او درخواست مي كند كه دهان و بيني خود
را بپوشاند ،مانند كلينت ايستوود در يك وسترن ايتاليايي ،پيراهن خود را كنار مي زند تا به
پيشخدمت بفهماند كه مسلح است.

 سرخط صفحه اول روزنامه به »پخش كنترل نشده ويروس كورونا« در ايالت كانزاساختصاص يافته است .مطلبي كه روزنامه از تأئيد آن بر مبناي منابع ميداني خود خودداري
نموده و به اين بسنده مي كند كه يك نقشه چگونگي شيوع ويروس كه در اينترنت يافته را
منتشر كند .ظاهرا ،مقام دوردستي كه اين نقشه را كنترل كرده ،كانزاس را از رده بندي
قرمز )بد( ،به قرمز تند )خيلي خيلي بد( انتقال داده و بجز چند خبر كوچك محلي چيز
ديگري ديده نمي شود .شهر كانزاس سيتي با  ٢ميليون جمعيت ،ناگزير است با اين سرخط
اعﻼم خطر كننده كنار بيايد زيرا كسي درجايي يك تارنماي اينترنتي با شكل ظاهرا رسمي
راه اندازي كرده است.
تغذيه خبرها با توييت يا نقشه هاي اينترنتي البته محصول يك روزنامه نگاري تنبل و سهل انگار
است ،اما نشان دهنده وضعيت امروز آمريكا نيز هست .روزنامه هاي منطقه اي ديگر نمي توانند
اطﻼعات جمع آوري شده در چهارگوشه ايالت هاي محل رويدادها را گردآورند زيرا براي انجام اين
كار به قدر كافي روزنامه نگار در اختيار ندارند .روزنامه كانزاس سيتي استار ،مانند بيشتر روزنامه
هاي ديگر ،درطول سال هاي اخير بارها فروخته و دست به دست شده و تحريريه آن لطمه ديده

است .اين روزنامه در سال  ٢٠١٧دفاتر قديمي و تاريخي خود را از دست داد و مالك آن در فوريه
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امسال اعﻼم ورشكستگي كرد .در ژوئيه ،روزنامه توسط يكي از صندوق هاي سرمايه گذاري
)صندوق هاي سرمايه گذاري سوداگرانه( كه مقر آن در نيوجرسي است خريداري شد.

اين وضعيتي است كه در سال  ٢٠٢٠در آمريكا وجود دارد :هيچ كس به هيچ چيز نمي تواند
اطمينان داشته باشد و جدال هاي مطبوعاتي ،تنها نقطه آغاز مشكل است .به دليل قرنطينه بي سابقه
اي كه در كشور تداوم يافته ،روابط شخصي با اشخاص ديگر دچار مشكل شده است :ساختمان هاي
دولتي درهاي خود را بسته يا تعداد مراجعه كنندگان را محدود كرده اند؛ شمار قتل ها به سرعت
افزايش مي يابد؛ مردم از سوار شدن به هواپيما مي ترسند ،بسياري از مدارس تنها از راه آموزش
ازراه دور كار مي كنند؛ فاكس نيوز بينندگان سالخورده را پاي تماشاي صحنه هايي از خشونت و
هرج و مرج مي نشاند؛ و تنها كسي كه به تلفن همراه آنها زنگ مي زند ،صداي از پيش ضبط شده

اي است كه آنها را تهديد مي كند درصورت نپرداختن چندين هزار دﻻر به فﻼن موسسه اعتباري،
آنها را به زندان مي اندازد.

توفان وحشت

دراين حين ،به نظر مي آيد كه توفان ها هم صف بسته و نوبت گرفته اند تا يكي پس از ديگري
لوئيزيانا را ويران كنند ،آتش سوزي هاي فراوان آسمان كاليفرنيا را نارنجي كرده و همه افسرده
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هستند .دنيا در حال فروپاشي است و كسي براي سامان دادن به آن نيست .درگذشته نه چندان
دور ،در زمان هاي سخت و دشوار ،رهبران اين كشور توانايي هاي خود را بسيج مي كردند تا به
مردم اطمينان خاطر بدهند ،اما مستأجر كنوني كاخ سفيد دغدغه چنداني دراين مورد ندارد و تنها
چيزي كه به آن عﻼقمند است شانه خالي كردن از مسئوليت هايش است .آقاي دونالد ترامپ،
خودخواه و خودمحور ،ناتوان از بيان كمترين كﻼم صادقانه ،دربرابر رنج مردم خود ،مانند يك كودن

كندذهن كه درباره يك تصادف جاده اي كه شاهد آن بوده سخن مي گويد ،عمل مي كند .يكي از
بهترين توصيف هاي اين وضعيت را شهردار كانزاس سيتي ارائه كرده است .او در پاسخ به پرسش
روزنامه استار درباره شايعاتي مبني براين كه واحدهايي از عوامل فدرال به شهرش فرستاده شده اند
مي گويد» :بررسي صحت آن غيرممكن است زيرا ديگر هيچ چيز را نمي شود بررسي كرد«.

وقتي كه ديگر چيزي قابل بررسي نباشد ،تخيل جاي واقعيت را مي گيرد و در دوران شيوع ويروس
كورونا ،به تخيل زيادي براي تشديد ترس هايمان و رساندن آنها به اوج هايي ناشناخته نياز نيست.
به باور ما ،آمريكايي ها دربرابر آخرالزمان قرارگرفته ،به پايان شيوه زندگي شان رسيده اند ،يا به
پايان چيزي بزرگ و مهم كه ما نمي توانيم آن را تعريف كنيم اما تا حد بي نهايت نگرانمان مي كند.

اينك ما دربرابر حدود  ١٠ترس فزاينده قرار گرفته ايم :ترس از اين كه ديوان عالي به مدتي
طوﻻني محافظه كار شود .ترس از پليس هاي نژادپرستي كه بدون مجازات شدن مي زنند و مي
كشند .ترس از شورش ها .ترس از همسايگاني كه از داشتن ماسك خودداري مي كنند .ترس از
خود ماسك ،كه مانند پوزه بندي است كه قدرتي اسرارآميز بر فرديت شما تحميل مي كند.
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اما ،دراين سال برگزاري انتخابات ،ترس اساسي اي كه ما را فراگرفته جنبه سياسي دارد :كه
دموكراسي در حال احتضار بوده يا در مرحله اي باشد كه توسط يك ديكتاتور از بين برود .يقينا
چنين ترسي تازه نيست و چپ چندين سال است كه دراين مورد هيجان زده است ) .(١مدتي
طوﻻني است كه به باور دموكرات ها آقاي ترامپ چيزي بيش از يك مأمور روسيه نيست و همه
خطاهايش نشان دهنده توطئه اي مكمل عليه دموكراسي است .انواع مقايسه با واترگيت از همان
زمان ايراد سوگند او رواج يافت ) .(٢در سال  ،٢٠١٨كتاب دو استاد دانشگاه هاروارد در رديف
پرفروش ترين ها قرارگرفت .عنوان اين كتاب »مرگ دموكراسي ها« بود .اين رئيس جمهوري
برمبناي تأكيد بر داستان هاي وحشتناكي كه در اين كتاب نقل مي شود ،به قواعد ،سنت ها ،و به
ويژه رسانه ها احترام نمي گذارد .از اين هم بيشتر ،احترامي نيز براي حرفه اي هاي وزارت امور
خارجه قائل نيست.

پيشروهاي دموكرات ديگر چندان »روسي گيت« ) (٣را مطرح نمي كنند ،زيرا به آن نيازي ندارند.
سلطه فرهنگي كوويد – ١٩-كه حكم مي كند همه چيز تحت سيطره وحشت و اضطرار باشد ،-اين
ترس هاي آكنده در فضا را به شكل توفاني از وحشت درآورده كه هرچه به روز انتخابات نزديك تر
مي شويم گسترش بيشتر مي يابد.

تحقيقي تحت عنوان »ما نمي دانيم چگونه بهتر به شما هشدار دهيم كه آمريكا درحال مرگ است«
رواج عام يافته است ) .(٤هشدارهايي مشابه اعﻼم مي كنند كه از فرداي اعمال سياست هاي
موجب افول ،سيلي از شبكه هاي اجتماعي با آهنگي تقريبا روزانه همه چيز را درخود غرق مي كند.
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جالب تر از همه اين است كه حاميان ترامپ مدعي اين هستند كه حس مي كنند كودتايي برنامه
ريزي شده توسط كاركنان عالي رتبه دولتي دركار است .درواقع ،روايت محافظه كارانه اين كابوس
عمومي ترجمان ترس دموكرات ها از حمله هواداران ترامپ عليه دموكراسي است ،گواهي براي قصد
خودشان جهت ازبين بردن همين دموكراسي كه تنها اشتباه آن در اين است كه آقاي ترامپ را به
قدرت مي رساند .دراين جهان بيني خاص ،دموكرات ها آگاهانه ردي از دسيسه هايشان به جا مي
گذارند »تا اين كه در روز موعود شما فكر نكنيد كه توطئه اي دركار بوده است ) .«(٥يك
آكروباسي روشنفكرانه انجام شده بدون بندبازي ،توسط آقاي ميشل آنتون ،يكي از اعضاي عالي رتبه
دولت ترامپ ،كه اساسا بخاطر مقايسه انتخاب دوست ميلياردرش با يك شورش گذرا در يك

هواپيماي ربوده شده توسط تروريست ها ،شهرت يافته است.

»رئيس پست و بزدل«

شيوع جهاني ويروس دموكرات ها و جمهوري خواهان را ناگزير كرد كه جنبه عمومي گردهمايي
هاي مربوطه خود براي اعﻼم نامزد رياست جمهوري را كامﻼ حذف يا به شدت محدود كنند .اين
گردهمايي ها كه نقطه اوج كارزار انتخاباتي امسال بود ،جاي خود را به يك نمايش تلويزيوني نه
چندان قابل نگاه كردن –  ٤شب تك گويي به شكل مبتذل سرهم بندي شده با اجراي افراد مشهور
هريك از دو تشكل سياسي – داد .در اين دو نمايش همه چيز خﻼف يكديگر بود :جمهوري خواهان
هياهو و سروصدا براه انداختند و دموكرات ها بر تنوع قومي و فضيلت اخﻼقي مفروض رهبران خود
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تأكيد كردند .با اين حال ،به صورتي كلي تر ،جزوه هاي تبليغاتي كه هردو درباره كوويد ١٩-منتشر
كرده بودند ،شباهت هايشان را نشان مي داد .در هردو مورد ،هدف به وجود آوردن واكنش
وحشت ،يا واداشتن تماشاگر به فكركردن به بدترين وضعيت در اردوگاه مخالف ،و اميدواركردن به
اين بود كه درصورتي كه نامزد خودشان در نوامبر انتخاب شود ،امكان بازگشت به نوعي عادي

شدن وضعيت وجود دارد.

درمورد دموكرات ها ،عنصر »وحشت« در برنامه شان مانند چشمه اي جوشان مي جوشيد .براي
آنها كافي بود آنچه را كه رسانه هاي مسلط – بجز فاكس نيوز -از  ٤سال پيش مكررا مي گويند را
تكرار كنند :كه آقاي ترامپ تهديدي براي نهادهاي ما است؛ كه بر تعصب دامن مي زند؛ كه به
شكلي تأسفبار در مهار شيوع جهاني ويروس شكست خورده؛ كه بي كفايتي اش بي نهايت است و اين
كه مي كوشد مجموع روند انتخابات را بي اعتبار كند و غيره .اين اتهامات از آن رو به راحتي جا مي
افتاد كه كم و بيش همه آنها با واقعيت مطابقت داشت.

تامي داك ورث ،سناتور ايلينويز ترامپ را به خاطر اين كه به سربازان آمريكايي خيانت و با كرملن
ساخت و پاخت كرده »رئيس پست و بزدل« خواند .بيلي ايليش ،خواننده موسيقي پاپ اعﻼم كرد
كه رئيس جمهوري درحال »تخريب كشور و هرآنچه كه دوست داريم« است .آقاي آندره كوئومو،
فرماندار نيويورك ،در كسوت تنگ و معمول قابليت اداري خود ) (٦گفت كه نفس گرايش به
ترامپ يك نوع ويروس است .اما ،با فاصله زياد ،كارآمدترين حمله در اين روند بي گمان كار
رئيس جمهوري پيشين باراك اوباما بود كه خطر ترامپ گرايي را به شيوه اي معتدل و استادانه
تجزيه و تحليل كرد .او با تأكيد براين كه اميدوار بوده زماني كه بسازبفروش بزرگ بر مسند
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رياست جمهوري نشست ،از عهده اين كار برآيد ،تصريح كرد» :اما او هرگز چنين نكرد ) ،(...هيچ
عﻼقه اي به كار خود و يافتن زمينه اي براي توافق نشان نداد و استفاده از قدرت عظيم دفتر خود را
جز براي كمك به فردي جز خود و دوستانش بكار نبرد و از نهاد رياست جمهوري مانند يك برنامه
معمولي تلويزيون -واقعيت ،كه براي جلب توجهي كه به آن نياز دارد اجرامي شود ،استفاده كرد« .او
سپس مسئوليت كامل كشته شده هاي كوويد ١٩-را به جانشين خود نسبت داد و او را به تخريب
»اعتبار آمريكا در سراسر دنيا« ،هرچه كه بتواند باشد ،متهم كرد .اوباما در واكنش به ترس از تقلب
انتخاباتي ،ابراز شده توسط جمهوري خواهان ،در يك حركت دوگانه پرش به عقب گفت:
»دموكراسي اين چنين پس رانده مي شود ،تا جايي كه ديگر اثري از آن نماند«.

موضوع بزرگ ديگر گردهمايي دموكرات ها اين بود كه چرا آقاي جوزف بايدن بهترين دوست ما
است .آقاي اوباما اطمينان داد كه او يك »برادر« و انساني »نوع دوست« است و آقاي برني سندرز
گواهي كرد كه او »درستكار« و »مقيد به عرف و عفاف« است .وقت براي مجادله درباره پيشينه
طوﻻني سياسي آقاي بايدن تلف نشد ،بعضا به اين خاطر كه كارنامه او در زمينه مبادله آزاد و
سركوب قضايي مي توانست رأي دهندگانش را ناراحت كند و بخشي ديگر به خاطر اين كه درعصر
كوويد ١٩-همه رودررويي ها بايد به مقابله بين خوب و بد خﻼصه شود – يا چنان كه آقاي بايدن
گفته براي تاباندن نور بر » پايان دادن به فصل تاريكي از آمريكا« استفاده شود.

آقاي بايدن با لحني تند ،كه عامل محبوبيت او است ،گفت» :همه انتخابات مهم هستند ،اما ما با
گوشت و پوست خود حس مي كنيم كه اين انتخابات عوارضي سنگين تر دربر دارد« و »تعيين
خواهد كرد كه به مدت خيلي خيلي طوﻻني آمريكا به چه چيز شباهت خواهد داشت .بازي بر سر
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هويت ،شفقت ،عرف و عفاف ،علم و دموكراسي ما است .بازي بر سر همه اينها است« .معاون
پيشين رياست جمهوري سپس پذيرفت كه به اختصار به زمين واقعيت ها فرود آيد و رودرروي
شيوع جهاني ويروس قرار گيرد كه به گفته او آمريكا در آن »بدترين عملكرد در ميان همه ملت
هاي كره زمين« را داشته و بعد ازنو به دنياي ارواح و اشباحي بازگشت كه در آن دشمناني

نامشخص به نبرد پرداخته اند» :تاريخ مي تواند تصميم بگيرد كه پايان فصل تاريكي آمريكا از
امشب آغاز شود و اميد و روشنايي براي نجات روح ملت با هم متحد شوند«.

در چندين دهه گذشته ،كنوانسيون دموكرات ها بنابراين داشته كه گرد محور موضوعي متحد كننده
برگزار شود :ما حزب طبقه متوسط هستيم ،حزبي كه از شما محافظت مي كند و مراقب اين است
كه مقررات و ضوابط تحميل شده به همگان شامل قدرتمندان نيز بشود .با آن كه تطبيق اين پيام با
واقعيت درطول زمان كم و كمتر شده ،تصوير حيثيت تاريخي حزب ايجاب مي كرد بر روي آن با
شدت هرچه بيشتر تأكيد شود.

اين بار چنين نبود .البته درمورد رنج هاي تحميل شده به مردم براثر بحران اقتصادي پيامد »شيوع
جهاني ويروس آقاي ترامپ« سخن گفته شد ،اما تأكيد چنداني برآن نشد .دموكرات هايي كه
پيشتر با حرارت از نابرابري ها انتقاد مي كردند كجا رفته بودند؟ ايده عدالت اجتماعي دردوران
كوويد ١٩-كجا پنهان شده بود؟ خوب ،بخشي از اين موضوع ها در كنوانسيون جمهوري خواهان –
كه يك هفته بعد از كنوانسيون دموكرات ها برگزار شد -مطرح گرديد .موضوع مورد ترجيح
دموكرات ها ،به شكلي تعجب برانگيز در نخستين شب گردهمايي جمهوري خواهان عنوان شد.
جواني به نام چارلي كرك ،بنيانگذار يك گروه دانشجويي جنگ عليه معلمان »چپ« به نشانه ايمان
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محافظه كاران براي سخنراني دعوت شد و مردم را به مبارزه طبقاتي فراخواند و گفت» :درطول اين
دهه ها ،رهبران دو حزب آينده ما را به چين ،چندمليتي هاي بدون چهره و ﻻبي گران حريص
فروخته اند .آنها اين كار را به خاطر حفظ قدرت و ثروت خود كرده اند و سيستم را به صورتي
دستكاري كرده اند كه افراد خوب و وطن پرست طبقه متوسط  ،كه براي داشتن زندگي شايسته
تﻼش مي كنند ،را از بين ببرند« .سخنران بعدي سنديكاهاي معلمان را هدف قرارداد.

وحشت به صورت موضوع بزرگ كارزار انتخاباتي  ٢٠٢٠درآمده است .نوعي از شكايت و گله
مندي كه هريك از دوطرف مدعي در انحصار داشتن آن است .اما ،درحالي كه كه دموكرات ها با
ميانه روي درباره نژادپرستي نظام مند و خطراتي كه آقاي ترامپ براي نهادهاي دموكراتيك
دربردارد هشدار مي دهند و او را تا حد مترسك جاليز پائين مي آورند ،جمهوري خواهان استادان
ماهر ترس آفريني هستند و دنيا را به شكل كابوس رنگ آميزي مي كنند .آنها در اين زمينه با
همان مهارتي عمل مي كنند كه وﻻديمير هوروويتز با مهارت پيانو مي نوازد .آنها مي گويند :اگر
سكان را به دست دموكرات ها بدهيد ،نه فقط پايان دنيا را خواهيد ديد ،بلكه تمدن نيز به پايان مي
رسد .در همه جا شورش بپا مي شود ،شورش هايي شديدتر از اعتراضات عليه خشونت هاي پليسي
درطول تابستان .امﻼك خصوصي به آتش كشيده خواهد شد ،مجسمه ها سرنگون مي شود وحومه

هاي مسكوني محل اقامت سفيدپوستان ويران مي شود .البته ،رسانه هاي بزرگ دراين باره چيزي
نمي گويند ،زيرا تحت تأثير آژيرهاي چپ گرايي و هرج و مرج هستند...
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به اين ترتيب است كه آقاي جيمز جوردن ،نماينده اوهايو در كنگره مي گويد» :به آنچه كه در
شهرهاي آمريكا مي گذرد نگاه كنيد :جنايت ،خشونت ،بي قانوني ) ،(...دموكرات ها نخواهند گذاشت
شما سر كار برويد و شما را به شورش فرامي خوانند«.

براين روال است كه آقاي مارك و خانم پاتريسيا مك كلوسكي ،زوج ثروتمند سن لويي در ميسوري،

كه به خاطر نشانه گرفتن تظاهر كنندگان مسالمت جو در تظاهرات »زندگي سياهان مهم است«
مشهور شده اند ،مي گويند» :آنها مي خواهند حومه شهرها را به كلي خالي از سكنه كنند«؛ »در
آمريكاي دموكرات هاي راديكال ،خانواده شما در امنيت نخواهد بود«؛ »جمعيتي كه به وسيله
متحدان دموكرات ها در رسانه ها به هيجان آمده ،خواهد كوشيد شما را از بين ببرد«.

مبارزه طبقات خاص

به اين ترتيب ،خانم كيمبرلي گيلفويل ،مجري پيشين تلويزين فاكس نيوز كه توسط »سازمان ترامپ«
استخدام شده ،در سخنراني خود چنان فرياد مي كشد كه گويي بدون بلندگو استاديومي با  ٥٠هزار
تن را خطاب قرار مي دهد ،درحالي كه در يك اتاق خالي در واشنگتن است .او مي گويد» :اين
انتخابات نبردي براي روح آمريكا است«؛ »آنها مي خواهند اين كشور و هرآنچه را كه ما برايش
مبارزه كرده ايم و برايمان عزيز است را ويران كنند«؛ »موجوديت آمريكا است كه مطرح است«.
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سرانجام ،به اين ترتيب است كه آقاي دونالد ترامپ جونيور ،پسر رئيس جمهوري در رأس سازمان
ترامپ مي گويد» :در گذشته ،هردو حزب به حسن هاي آمريكا باور داشتند ) (...اين بار ،حزب
دموكرات به اصولي حمله مي كند كه ملت ما برپايه آنها بناشده است :آزادي انديشه ،آزادي بيان،
آزادي مذهبي و حكومت قانون«.

به ياد داشته باشيم كه همه اينها تنها در نخستين روز كنوانسيون جمهوري خواهان تمركز داشت٣ .
سخنراني بعدي وقف ساخت يك ديدگاه جايگزين از واقعيت شد كه بنابر آن آقاي ترامپ به اندازه
يك نوزاد بيگناه بود .او هرچه درتوان داشت عليه شيوع جهاني ويروس كرده بود ،بنابراين تقصير به
كلي به گردن چين است ،ازسرگيري اقتصادي درست در پيش روي ما است .وظيفه مربوط به
توضيح اين موضوع كه آقاي ترامپ نژادپرست نيست حساس به نظر مي رسيد لذا اين ايده به

وجود آمد كه اين وظيفه به عهده گروهي از قهرمانان ورزشي سياهپوست گذاشته شود .آنچه كه
آنها گفتند ،به اندازه نواي وحشتي كه پيش از آن نواخته شده بود اثر نداشت.

براي درك واقعي حياتي بودن انتخابات درپيش رو ،بايد به شيوه زنجير گسيخته اي كه رسانه هاي
بزرگ كشور در  ٤سال گذشته با آقاي ترامپ رفتار كرده اند توجه نمود .به عنوان فقط يك نمونه،
روزنامه واشنگتن پست ،هر روز سه يا چهار ستون خود را وقف هرچه بيشتر بي آبرو كردن رئيس
جمهوري مي كند .اين حمﻼت مداوم ،كه آشكارا هدف آنها كاستن از ميزان محبوبيت او است،
برعكس اثر مثبت براي آقاي ترامپ داشته و اين حمﻼت را درحدي فوق العاده بي اثر كرده است.
اكنون او مردي است كه به صورت شبانه روزي به آمريكايي ها به عنوان يك هيوﻻي نفرت انگيز،
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بدون تقوا ،موجودي كه از پست ترين سطح جامعه برآمده و حتي شايد يك خائن معرفي مي شود.
آيا جمهوري خواهان موفق مي شوند نشان دهند كه درواقع او مرد خوبي است كه گهگاه كارهاي
خوبي نيز مي كند؟

اين توضيحي بر لحظه ناب پيروزي كنوانسيون جمهوري خواهان است :جشن پاياني ،هنگامي كه
رشته سخنان تند وتيز توسط سخنرانان بي اعتقاد در يك اتاق خالي ،جاي خود را به خانم ايوانكا
ترامپ ،دختر رئيس جمهوري داد كه در ميان رديفي از پرچم هاي آمريكا و با ابراز احساسات
جمعيتي به وجد آمده ،حي و حاضر و بدون ماسك – رفتاري چالش برانگيز و شوك آور در
گرماگرم شيوع ويروسي كه تا اين تاريخ بيش از  ١٥٠هزارتن را در كشور كشته -ظاهر شد.

»ايوانكا« درحالي كه موهاي پر پيچ و خمش در اثر نسيمي نرم تكان مي خورد ،به سوي بلندگوي
گذاشته شده در چمن جنوبي كاخ سفيد ،در سرزمين عجايب آقاي ترامپ رفت و او را »رئيس
جمهوري مردم«» ،قهرمان كارگران آمريكايي« و »صداي مردان و زنان فراموش شده اين كشور«
خواند كه نماد مهرباني است و رسانه ها و سياستمداران »چپ« نسبت به اونقش دروغگو و بدجنس
را ايفا مي كنند .او گفت كه رئيس جمهوري را نوه هايش دوست دارند» ،آمريكايي هاي رنجبر و
كاركنان فوﻻدسازي« او را دوست دارند و وقتي او را مي بينند اشك از چشمانشان جاري مي شود.
او سرشار از »شفقت عميق نسبت به كساني كه با آنها بدرفتاري شده و به ويژه زندانيان است«.
تصورش را بكنيد كه فداكردن »قوي و فراگيرترين اقتصاد دنيا و متوقف كردن آن به خاطر نجات
زندگي آمريكايي ها تا چه حد برايش سخت بوده است«.

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :اكتبر ٢٠٢٠

بعد نوبت به خود آقاي ترامپ رسيد كه پاي بلندگو برود .او گفت كه نامزدي ازسوي حزب خود را
مي پذيرد و به مردم اطمينان داد كه كامﻼ قادر به درك احساسات و عواطف انساني آنها است و
بعد به تصويرسازي سياه و سفيد از آقاي بايدن پرداخت» :آمريكا كشوري غرق در تاريكي نيست،
آمريكا مشعلي است كه دنيا را روشن مي كند« و سپس ادامه داد كه رقيب دموكراتش داراي همه
عيب و نقص هايي كه به آنها متهم مي شود است و به ويژه از طبقه كارگر كﻼهبرداري كرده است:
»او همياري هاي كارگران را به جيب زده  .آنها را در آغوش گرفته و بوسيده است – اشاره به
عادت شناخته شده معاون رئيس جمهوري پيشين كه به نشانه محبت ناخواسته زنان را در آغوش
مي فشرد ،-او به آنها مي گفت كه در دردهايشان سهيم است و بعد به واشنگتن مي رفت تا به
انتقال شغل هاي ما به چين يا ديگر كشورهاي دوردست رأي بدهد« .همه آنچه كه شما فكر مي
كرديد مي دانيد نادرست است.

رئيس جمهوري قشر سياسي كشورش را نيز – بدون استثنا -مشتي شرور و بدخواه خواند» :افرادي
آشنا به رموز سياست در واشنگتن از من خواسته اند كه بگذارم چين به دزديدن شغل هاي ما و بي
ارزش كردن كشورمان ادامه دهد ،اما من به عهدي كه با مردم آمريكا بسته ام پايبند مانده ام«.
آه ،اينها موجوداتي اهريمني و نابكار و خائناني هستند كه تنها به قدرت فكر مي كنند هستند و اگر
به آنها اجازه داده شود ،برنامه اي عجيب و غريب  ،شامل برهم زدن مرزهاي كشور )»در گرماگرم
شيوع ويروس در سطح جهان«( تدوين نموده و به مهاجران غيرقانوني خدمات وكيل پرداخت شده
توسط ماليات دهندگان ارايه مي كنند ،بودجه پليس را از بين مي برند ،شورش ها را ترغيب مي
كنند و »  ٤٠٠هزار مجرم را در خيابان ها و محله هاي شما« رها مي كنند .بنابر گفته رئيس
جهموري ،اين چپ ها »مي خواهند انتخاب مدرسه براي فرزندان شما را ممنوع كنند ،درحالي كه
فرزندان خودشان در بهترين موسسات آموزشي خصوصي كشور درس مي خوانند ،آنها مي
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خواهندمرزها را بگشايند درحالي كه خودشان پشت حصارهاي محافظت شده بهترين محﻼت دنيا
زندگي مي كنند .آنها مي خواهند بودجه پليس را لغو كنند ،درحالي كه خودشان محافظان مسلح

دارند .در ماه نوامبر ،ما بايد صفحه اين طبقه سياسي كه در همه زمينه ها شكست خورده را ورق
بزنيم«.

همه سروصداي آقاي ترامپ ،هذيان گويي هايي كه مي توان آنها را مسخره كرد يا بي اعتنا از آنها
گذشت نيست .درپس ابر افسانه سرايي هاي تخيلي ،اجزايي از حقيقت نيز وجود دارد .كسي نيست
كه نداند برخي از سياستمداران پيشرو از طبقات برخوردار از مزيت ها هستند و در طول سال ها،
راديكال شدن رسانه هاي معتبر ،دانشگاه هاي ثروتمند داراي اعتبار و نهادهاي مورد مراجعه نخبگان

نشانگر اين جنبه از واقعيت است .به عنوان يك مشت نمونه خروار :در پايان ماه اوت،NPR ،
راديويي براي كادرهاي فرهيخته ،ميزبان نويسنده اثري با عنوان »براي دفاع از غارت« بود .نمونه
اي ديگر ،تي شرتي با قيمت گزاف ) ٨٦٠دﻻري( است كه توسط ديور طراحي و توليد شده و روي
آن شعار »همه ما بايد فمينيست باشيم« نوشته شده است.

همچنين ،رئيس جمهوري در جريان سخنراني خود گفت» :آنها براي اين به من حمله مي كنند كه
من براي شما مبارزه مي كنم« .آقاي ترامپ »براي ما« مبارزه نمي كند ،اما اين قابل انكار نيست كه
آنها به او حمله مي كنند و اگر »آنها« از او متنفرند ،اين دليلي كافي براي بسياري از رأي دهندگان
است كه از او حمايت كنند .او دشمن دشمنان آنها است.
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اين درگيري براي بخشي از آمريكا امري مهم است .نه »روسيه گيت« ،نه بي اعتنايي آقاي ترامپ
به قواعد و ضوابط ،نه سوء استفاده او از نيروهاي نظامي و نه حتي بي عملي مطلق اش دربرابر شيوع

ويروس ،كه عوارض آن كشته شدن دههاهزار تن بوده ،وزني به اندازه اين مبارزه طبقات خاص
ندارد :آقاي ترامپ عليه طبقه مرفه و داراي فرهنگ باﻻي آمريكا .اينها با دورخيز براي يك اتحاد
بي سابقه عليه او به هم پيوسته اند .نفرتي كه آنها نسبت به آقاي ترامپ دارند از او يك رئيس
جمهوري خوب نمي سازد – زيرا به طور عيني او براي اين سمت نامناسب است ،-اما به او امكان
مي دهد كه ميليون ها تن از افرادي را پشت سر خود رديف كند كه ،جز در اين مورد خاص ،از
موجود مضحكي مانند او فاصله مي گرفتند.

دليل اين امر آن است كه بغض و كينه اي كه او ايجاد مي كند ،يكي از برگ هاي برنده اي است
كه با آنها بازي مي كند .تراز نامه اقتصادي او ديگر چيزي جز يك پرده دود پيچيده گرد يك
درخت نيست؛ شهروندان خوب و صنعتگر مورد عﻼقه او در انتظار اين كه يك بيماري مرگبار ،كه
تقريبا همه كشورهاي ديگر كره زمين بهتر از او آن را مهار كرده اند ازبين برود ،در زيرزمين هاي
خود تلويزيون تماشا مي كنند .اما احساس نفرت و انزجار نسبت به پيشروهايي كه به ديگران درس
مي دهند ،آخرين شانس او در آستانه انتخابات  ٣نوامبر است.

چرا آمريكايي ها از پيشروها بدشان مي آيد ؟ پاسخ همواره زير چشم ما است .رهبران آنها از
گفتگو درباره ارزش هاي طبقه متوسط طفره رفته و به ستايش از فضيلت هاي خود و خوارشماري
كساني كه در رده هاي پائين تر از ايشان هستند پرداخته اند .آنها سياست توبيخ و سرزنش – كه
در عصر كوويد ١٩-در همه جا رواج دارد -را دوست دارند .درحال حاضر ويديويي در شبكه هاي
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اجتماعي دست به دست مي چرخد كه در آن تظاهر كنندگان »زندگي سياهان مهم است« زني را
دوره كرده اند كه در ايوان يك كافه درحال خوردن غذا است .جمعيت او را تشويق مي كند كه با
بلندكردن مشت و فرياد زدن از جنبش آنها حمايت كند ) .(٧صحنه هايي مشابه ،يا اتهامات و
انتقادها به اوج خود رسيده و هر روز فضاي شبكه هاي اجتماعي را فراگرفته است.

اين احساس رواج مي يابد كه پيشروها سياست آزارنده تهمت و افترا زدن را درپيش گرفته اند .تنها
مي توان گفت كه مردم به اين نوع سياست با آميخته اي از ترس و نفرت نگاه مي كنند .وحشت،
سردرگمي ،بي اعتبار كردن و تهمت زدن ،ادعانامه هاي پرسروصدا ،اين دنيايي است كه ما در آن به
اين سو و آن سو مي رويم و شماري از آمريكايي ها به خاطر آن آقاي ترامپ را سرزنش نمي كنند.

-١

Lire, par exemple, Bob Fitrakis et Harvey Wasserman, « Will Bush cancel the
2008 election ? », Common Dreams, 31 juillet 2007.

-٢

Elizabeth Drew, « Is this Watergate ? », Politico, 6 février 2017.

-٣

٢٠٢٠  اكتبر: فـرهنگي، اجتماعـي،ماهنامه سياسـي

Lire « “Russiagate”, la débâcle », La valise diplomatique, 26 mars 2020.

-٤

Umair Haque, « We don’t know how to warn you any harder. America is
dying », Eudaimonia, 30 août 2020.

-٥

Michael Anton, « The coming coup ? », American Mind, 4 septembre 2020.

 در مارس گذشته او به آسايشگاه هاي. عملكرد خود او در مورد همه گيري يك معجزه نبود-٦
را بدون آزمايش كردن اينكه آنها١٩-بازنشستگان در اياﻻت نيويورك دستور داد كه بيماران كوويد
. بپذيرند،سرايت دهنده بيماري هستند

-٧

Cf. Lauren Victor, « I was the woman surrounded by BLM protesters at DC
restaurant. Here’s why I didn’t raise my fist », The Washington Post,
4 septembre 2020.

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :اكتبر ٢٠٢٠

