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هیالری و ترامپ عجیبترین رقابت انتخاباتی تاریخ امریکا را ثبت کردند

نبرد سیاه برای کاخ سفید

نگرانی جهان از انتخابات امریکا

دکتر حسین دهشیار

بـــرای نخســـتین بـــار در تاریخ مـــدرن انتخاباتـــی امریـــکا ویژگیهای شـــخصیتی
کاندیداها و عملکرد نخبگان سیاســـی حاکم شرایطی را شکل داده که رهبر کشوری
دیگر در جایگاه معیار و شـــاخص برای تعیین وجاهت اخالقی ضروری برای ورود
به کاخ ســـفید قرار گرفته اســـت .محیط انتخاباتی به درجهای از ابتذال نزول کرده
که رأیدهنـــدگان امریکایی برای تعیین تصمیمگیری در خصوص جهت رأی خود
میبایستی هراس از نیرویی خارجی را داشته باشند.

نخبگان سیاســـی امریکا نقش بسیار حیاتی
در بنیان گذاشتن چیدمان جامعه و وجاهت
بخشیدن به مبانی ارزشی  -تفسیری مردم
از همـــان آغازیـــن شـــکلگیری کشـــور ایفـــا
کرد هاند.
قانـــون اساســـی امریـــکا بهعنـــوان
قدیمیتریـــن قانون اساســـی جهـــان که در
ســـال  ۱۷۸۷در کنوانســـیون فیالدلفیا مورد
بحث و مباحثه پنجاه و پنج نماینده حاضر
قرار گرفت برجستهترین سمبل این تعیین
کنندگـــی بایـــد در نظر گرفته شـــود؛ هر چند
کـــه ایـــن شـــهروندان امریکایی هســـتند که
از طریـــق مکانیزمـــی به نام حضـــور در پای
صندوق های رأی یا همه پرســـی ارزشها و
نهادها را مشروعیت و اعتبار میبخشند ا ّما
این نخبگان هســـتند که در جایگاه «صافی»
گزینههـــای در صحنـــه را فرصـــت تجلـــی
میبخشند ،معنا اعطا میکنند و به تبع این
واقعیات نوع و کیفیت «محصول» پایانی را
رقم میزنند.
معیار وشـــاخصی که بر اساس آن طبقه
سیاســـی تصمیمات خود را قـــوام میدهد،
همانـــا حفـــظ ،تداوم و اســـتحکام ســـاختار
قدرت مستقر اســـت.از  ۱۸۶۵تاکنون طبقه
سیاســـی با وجود تنوع فکـــری ،جغرافیایی،
حزبـــی ،ســـازمانی و منفعتـــی ،انســـجام و
یکپارچگی عمیق و گســـتردهای را در رابطه
کارآمدتر ســـاختن هر چه بیشـــتر سیســـتم
سیاســـی متجلی ساخته اســـت .اصل نظم
دهنـــده این اتفـــاق نظـــر همانا اعتقـــاد به
سیستم سرمایهداری بهعنوان مظهر هویت
بخش اجتماعـــی و مطلوب ترین چارچوب
بـــرای انباشـــت ثـــروت وبـــه تبـــع آن تداوم
حاکمیت طبقه سیاســـی اســـت .این طبقه
بـــا اســـتفاده از مکانیزمهـــای قانونگذاری،
رسانهای ،مالی و معناسازی در اختیار ،افراد،
ارزشهـــا و نهادهای متناســـب بـــا نیازهای

موجودیتی خود را فرصت وجاهت یافتن و
اعتبار اعطا میکند.
از ســـویی دیگر هر زمان محرز شود ،فرد،
نهاد یا ارزشـــی جایگاه طبقه سیاســـی را در
جامعه مواجـــه با تزلزل میســـازد ،تمامی
منابـــع در اختیـــار ،بســـیج میشـــوند تا این
چالـــش برطرف شـــود .فرانکلیـــن روزولت
بحـــران اقتصـــادی عمیق و گســـترده ســـال
 ۱۹۲۸را که نظم حاکم را بشدت آسیبپذیر
ســـاخته بـــود ،بـــا جابهجایـــی وســـیع در
اندیشـــههای حاکم اقتصادی مهار ساخت.
لیندون جانســـون از حمایت کلیت نخبگان
سیاســـی برخوردار شـــد تا بحران اجتماعی
عمیقـــی کـــه جامعـــه را دربرگرفته بـــود ،با
توفیـــق در تصویب قوانیـــن مرتبط به طرح
«جامعه بزرگ» مدیریت کند.
رونالد ریگان چالش ایدئولوژیکی جهانی
را کـــه امریکا در صحنـــه بینالمللـــی با آن
روبهرو بود ،در بســـتر حمایت اکثریت طبقه
سیاسی برای همیشـــه از میان برد .روزولت،
جانســـون و ریگان از بســـیج منابع به وسیله
نخبگان سیاسی برخوردار شدند تا خطرات
اقتصـــادی ،اجتماعـــی و بینالمللـــی کـــه
ســـاختار قدرت حاکـــم را در معرض تهدید
جدی قرار داده بود ،بیاثر سازند.
ریچارد نیکســـون کـــه در نقش مبارز ضد
کمونیست از زمان معاونت دوایت آیزنهاور
تـــا جایـــگاه رئیس جمهـــوری ،فـــزون ترین
تأثیـــرات را در تضعیف نظام کمونیســـتی و
تشـــدید انشـــعاب در آن انجام داده بود ،به
دنبال ماجرای واترگیت سیســـتم سیاســـی
امریـــکا را دچار بحران شـــدید مشـــروعیتی
ســـاخت .با توجه به ایـــن خطر بود که طبقه
سیاســـی حاکم بـــرای حفظ جایـــگاه خود و
تداوم ثبات سیاســـی رئیس جمهـــوری را با
وجود پیروزی انتخاباتی قاطع برای بار دوم
در سال  ۱۹۷۲مجبور به استعفا کرد.

طبقه سیاسی حاکم امریکا در طول بیش
از دو سده عمر این کشور (به استثنای جنگ
داخلی) همیشـــه با یکپارچگـــی بینظیری
در نقش صافی در راســـتای استحکام هرچه
تمـــام تر ســـاختار قدرت سیاســـی در بســـتر
انتخابات ورود به کاخ سفید را برای بهترین
هـــای طبقـــه سیاســـی ممکن میســـاخت،
ا ّمـــا انتخابات ریاســـت جمهـــوری  ۲۰۱۶در
وســـیعترین شـــکل ممکن بحـــران اخالقی
و بحـــران مســـئولیت مدنی را کـــه نخبگان
سیاســـی امریکا در آن غوطه ور شـــدهاند ،به
نمایش گذاشته است.
دو کاندیدایی که برای کسب مقام ریاست
جمهوری با یکدیگر بـــه رقابت پرداختهاند
از کمتریـــن وجاهـــت اخالقـــی و صالبـــت
روشـــنفکرانه برای ســـکونت در کاخ ســـفید
برخوردار هســـتند .دونالد جان ترامپ فاقد
سرمایه روشنفکرانه و تئوریک برای هدایت
حزبی اســـت کـــه آبراهام لینکلـــن قهرمان
ضدیت با نهاد بـــردهداری در قرن نوزدهم
و رونالـــد ریگان نمـــاد مبارزه بـــا ایدئولوژی
کمونیسم به رهبری شوروی در قرن بیستم
چهرههای تعریفکننده اصول آن هســـتند.
طبقـــه سیاســـی حاکـــم بـــر امریکا امـــروزه
شـــرایطی را برای جامعه رقم زده اســـت که
حزب جمهوریخواه که کنترل سنا و مجلس
نمایندگان را در اختیار دارد ،گزینهای به نام
دونالد جان ترامپ که هیچ گونه سنخیت و
علقهای با ارزشهای محافظه کاری ندارد را
در برابر رأی دهندگان قرار داده است.
هیـــاری کلینتون کـــه از کمترین اصالت
ارزشـــی لیبرال و فزون ترین فســـاد در مقام
کاندیـــدای حزب دموکرات در یکصد ســـال
اخیر برخوردار اســـت از نظر طبقه سیاســـی
ن شـــأن بهرهمند است که یکی از
حاکم از ای 
دو گزینه ورود به کاخ سفید باشد.
هیالری کلینتون در بســـیاری از جهات از
ریچارد نیکسون که مجبور به استعفا و ترک
کاخ ســـفید شـــد و بیل کلینتون کـــه در برابر
سنای امریکا محاکمه شد ،از لحاظ اخالقی
و رفتاری دون مایهتر است ا ّما با وجود وقوف
بـــه ایـــن واقعیت نخبـــگان سیاســـی امریکا
حمایت رســـانهای ،مالی و قانونی را نصیب
او ســـاختهاند و باراک اوبامـــا بهعنوان نماد
جامعه سیاســـی کشـــور حمایت از انتخاب
هیالری کلینتـــون را وظیفـــه تبلیغاتی خود
قرار داده است.
کاندیداتـــوری دونالـــد جـــان ترامـــپ و
هیالری کلینتون بازتاب فقر طبقه سیاســـی
امریکا اســـت که محققاً باعث شـــکلگیری
بیـــداری سیاســـی در امریـــکا خواهد شـــد و
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سرمقاله
هرماه و شاید هر هفته در گوشهای از جهان انتخاباتی صورت میگیرد
تـــا فردی بر مســـند ریاســـت جمهوری کشـــوری تکیـــه زنـــد و بتواند از
جانب مردم ،امور آن کشـــور را راهبری کند ،اما برخی کشـــورها دارای
موقعیـــت و پتانســـیل مخصوصی هســـتند که عـــاوه بـــر تأثیرگذاری
روی کشـــور و مـــردم خود ،میتواننـــد بر محیط اطـــراف و حتی جهان
اثرگذار باشـــند .کشـــورهایی نظیر ایران که دارای موقعیت استراتژیک
سید علی خرم
و ژئوپلتیـــک در خاورمیانه هســـتند ،هرگاه از حکومتی مســـتقل و ملی
استاد دانشگاه
برخوردار بودهاند ،توانستهاند از نقش و نفوذ تأثیرگذاری در خاورمیانه
حقوق بینالملل
و در جهان برخوردار باشـــند .از ســـوی دیگر کشـــورهایی کـــه از قدرت
نرم افزاری یا ســـخت افزاری چشـــمگیری در ســـطح جهان برخوردار
بودهاند ،توانســـتهاند سرنوشـــت جهان را رقم زده و امنیت بینالملل را تحت تأثیر قرار دهند.
فردا ،جهان شـــاهد نمونهای از این انتخابـــات در امریکا خواهد بود که به مدد قدرت اقتصادی،
علمی ،تکنولوژیک و نظامی ،این کشور به نوعی یکی از بازیگران اصلی امنیت جهانی محسوب
میشود .به همین جهت انتخابات امریکا ،نهتنها برای مردم این کشور اهمیت دارد ،بلکه برای
سایر ملل نیز بسیار مورد توجه است .اما این انتخابات در تاریخ امریکا کامالً بیسابقه است زیرا
کاندیدایی در آن حضور دارد که عالوه بر متخصص نبودن گردن نهادن به نتیجه انتخابات را از
هماکنون زیر ســـؤال برده است .همین امر باعث نگرانی در درون و خارج از امریکا شده است و
دولتمردان حاضر و سابق امریکا را به تکاپو انداخته که به هر ترتیب از پیروزی ترامپ جلوگیری
کنند،زیرا امکان تصمیماتی حسابنشده و برخالف عرف بینالملل توسط نامبرده وجود دارد
و میتواند سرمنشأ ناپایداری و بیثباتی فراوانی در جهان حاضر شود.
در این راســـتا رهبران حـــزب جمهوریخواه امریکا بـــه عنوان یک حادثه اســـتثنایی ،به جای
پشتیبانی از کاندیدای خود ،از رقیب دموکرات یعنی خانم کلینتون حمایت کردهاند که به نوعی
خودکشـــی برای حزب جمهوریخواه بهشـــمار میرود .به هرحال تا هفتـــه قبل هیالری کلینتون
هـــم از نظر تعداد آرا و هم از نظر تعداد الکتـــرال در ایالتها از ترامپ جلوتر بود ،ولی موضوع
 650هزار ایمیل یکی از دســـتیاران هیالری کلینتون باعث شد ،بدون توجه به محتوای موضوع،
طوفانی ســـهمگین علیه هیالری کلینتون در جامعه امریکا وزیدن بگیرد و میزان محبوبیت وی
را تا حدودی کاهش دهد .نگاهی به پیشـــینه هردو نامزد از دریچه رســـانههای امریکایی نشـــان
میدهـــد خانم کلینتون مظهر پیـــروی از تکنوکراتها و نظرات کارشناســـی اســـت در حالی که
ترامپ مظهر پوپولیستی و راضی نگه داشتن عوام در جامعه امریکا محسوب میشود.
بـــه عبارت دیگر ،امـــکان دارد همچـــون رفراندوم اخیـــر در بریتانیا که احساســـات بر نظرات
تخصصی و کارشناسی غلبه پیدا کرد و با 52درصد آرا بریتانیا مجبور به خروج از اتحادیه اروپا شد،
در امریکا هم چنین امری به وقوع پیوســـته و احساســـات عوام بر نظرات کارشناسی و مالحظات
امنیت ملی امریکا پیشی بگیرد و آقای ترامپ پیروز از صندوقهای انتخابات بیرون آید .چنانچه
این امر به وقوع پیوندد ،همه بازیگران بینالمللی از چنین انتخاباتی دچار نگرانی شده و میتوان
گفت حداقل  4ســـال اضطراب بر جامعه جهانی ســـایه خواهد انداخت .در عصر حاضرمســـائل
مهـــم جهانی و بویژه مســـائل پیچیـــده خاورمیانـــه نیازمند تجربـــه طوالنی و وقـــوف و آگاهی بر
ریشـــههای مسائل به وجود آمده و اســـتفاده از هماهنگی و همکاری با بازیگران منطقهای جهت
رفع این قبیل مشـــکالت است .مهمترین مســـأله حاضر جهان ،تروریسم و افراطگری گروههایی
همچون داعش و القاعده در ســـطح جهان اســـت که با حرکات ناشیانه و نمایشی نهتنها متوقف
نمیشود ،بلکه زمینه رشد و ارتقای آن در سطح بینالمللی افزایش خواهد داشت.
به غیر از امریکا ،بازیگرانی همچون اتحادیه اروپا که مســـتقیماً در معرض پناهجویان فراری از
مناطق جنگی خاورمیانه قرار دارنـــد و همچنین صحنه نمایشهای زورآزمایی داعش و القاعده
به شـــمار میروند ،بیش از همه خواهان رئیسجمهوری قاعدهمند و مســـلط به حل بحرانهای
جهانی از طریق ایجاد جبهه واحد و ائتالفهای منطقهای هستند .اما سیر تحوالت داخلی امریکا
و مشـــکالت باقیمانده از دوران بحران مالی ســـال  2008و همچنین گرایشها بخصوصی که در
جامعه امریکا وجود دارد ،باعث میشـــود ظرف چند روز آینده ،جهان با خبر پیروزی غیرمنتظره
ترامـــپ مجبور به اتخاذ تصمیماتی جدید نهتنها در مقابل تروریســـم بینالملل بلکه در مقابل
تصمیمات نابخردانه ترامپ در سطح جهانی و بویژه در سطح خاورمیانه باشد .در چنین حالتی
خردورزی و شکیبایی دو شرط اساسی برای احاطه بر مسائل و تبعات بعد از چنین پیروزی خواهد
بود که جمهوری اسالمی ایران هم به نوبه خود باید در اندیشه اتخاذ کارآمدترین سیاست خارجی
و سیاست منطقهای باشد .البته هیچکدام از دو نامزد ریاست جمهوری امریکا برای ایران مطلوب
نخواهنـــد بود ولی خانم کلینتـــون با وجود برخی نگاههای منفیاش نســـبت به ایران ،از روشـــی
قاعدهمند برخوردار است که به ایران امکان ارزیابی قبلی و اتخاذ تصمیم مناسب را میدهد.

انتخابات امریکا و بازیگری به نام پوتین

دو کاندیدایی که برای
کسب مقام ریاست
جمهوری با یکدیگر
به رقابت پرداختهاند
از کمترین وجاهت
اخالقی و صالبت
روشنفکرانه برای
سکونت در کاخ
سفید برخوردار
هستند .دونالد
جان ترامپ فاقد
سرمایه روشنفکرانه
و تئوریک برای
هدایت حزبی است.
هیالری کلینتون هم
از کمترین اصالت
ارزشی لیبرال و فزون
ترین فساد در مقام
کاندیدای حزب
دموکرات در یکصد
سال اخیر برخوردار
است

بـــه ضـــرورت کاندیدایی بشـــدت متفاوت و
بهرهمند از مبانی ارزشـــی و صالبت رهبری
از جنس رونالد ریـــگان و فرانکلین روزولت
در ســـال  ۲۰۲۰بـــه کاخ ســـفید پـــای خواهد
گذاشت.
ëëپوتینبازیگرانتخاباتی
فقـــر موضوعـــی کـــه از ویژگیهـــای بارز
انتخابـــات  ۲۰۱۶اســـت ،محققـــاً در تاریـــخ
مـــدرن انتخاباتـــی کـــه بیش از یک ســـده را
دربرمیگیرد ،باید بینظیر ترسیم شود.
البتـــه واقعیتـــی به نـــام فقـــر موضوعی
در خـــأ شـــکل نگرفتـــه اســـت بلکـــه پیامد
مستقیم و برجســـته ناکارآمدی انکارناپذیر
طبقـــه سیاســـی حاکـــم بر کشـــور اســـت که
کاندیداهایـــی را بهعنـــوان گزینـــه در برابـــر
شـــهروند ممکـــن ســـاختهاند کـــه کمترین
میزان وجاهت اخالقی ،قلیلترین ســـرمایه
روشـــنفکری ،حقیرترین اعتبار شخصیتی و
فزونترین ناتوانی را در مفصلبندی اصول
و ارزشهـــای مورد نیاز برای غنا بخشـــیدن
به سیاســـتگذاری عمومی و ظرفیت بخشی
به بسیج منابع انســـانی ،مادی ،مدیریتی و
هنجاری را به صحنه آوردهاند.
در شـــرایطی که فقر موضوعی از ســـوی
کاندیداهـــا محـــرز و فقـــر نخبگان سیاســـی
از نقطـــه نظـــر مطـــرح کـــردن کاندیداهای
با صالبـــت و انعـــکاس گر مبانی ارزشـــی و
فرهنگی بر همگان آشـــکار اســـت ،پرواضح
اســـت کـــه ابتـــذال فضـــای انتخاباتـــی را
دربربگیـــرد .بـــا بـــه قـــدرت رســـیدن باراک
اوباما تیم سیاســـت خارجـــی امریکا آغازی
نوین از روابط با روســـیه را سرلوحه سیاست
خارجی خود قـــرار داد و هیالری کلینتون در
مقام وزیـــر خارجه متحول ســـاختن روابط
بـــا روســـیه را برجســـتگی و اعتبـــار فـــراوان
بخشید.
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