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جـــــــهـــــــان

سال بیستودوم شماره  6353دوشنبه  17آبان 1395

Netivist

جمهوریخواهــان و دوره اوبامــا بــرای
دموکراتها مثالهای مناســبی هســتند.
کلینتــون مثــل اوباما نبــود ،کارتــر هم در
سیستم قدیمی بود یعنی اختالف حزبی
زیــاد نبود .اما موقعی که ریــگان وارد کاخ
سفید شــد در جامعه شکاف بیشتر شد و
در دوره اوباما هم حزب دموکرات مجبور
شــد به ســمت گرایشهای چپ حرکت
کند.
 ëëشــما میگوییــد بعــد از ریگان شــکاف
و دوقطبــی شــدن بــه جامعه برگشــت و
اوبامــا و ریگان را دو چهــرهای در این چهار
دهــه میدانید که ایــن مرزبنــدی را دوباره
مشخصکردند؟
درست است ،اتفاقاً شکلگیری آدمی
مثل ترامپ از دوره ریگان شروع شد .نکته
جالبی است چون ترامپ رفتارش نشانه و
مظهر دهه هشتاد است.

میانــهرو مثل بوش پــدر نامزد بود خیلی
از ایــن جمهوریخواهــان ایدئولوژیک رأی
نمیدادند .برای آنها نامزد جمهوریخواه
و دموکرات فرقی ندارد چون او درنهایت
بــه واشــنگتن مــیرود و بــا دموکراتهــا
همــکاری میکنــد پــس بهتــر اســت رأی
ندهــم ،بنابرایــن در ایــن شــرایط امریکا
نامزدها باید پایه ایدئولوژیک خود را نگه
دارند.
ëëیعنی رأی ســنتی خــود را نگــه دارند و با
وعدههایشان رأیهای مردد جناح رقیب
راجذبکنندونهلزوماًخاکستریهارا.
بله باید کاری کنند که آنها بیایند.
ëëمعتقدیــد هنوز هــم در دو حــزب اصلی
امریــکا دوقطبــی درونی وجود دارد .شــما
گفتیــد قبــاً نخبههــا نقــش میانجیگری
را ایفــا میکردنــد .حــاال نمیشــود گفت
میانجیگری اما نقش همان آدمهای میانه
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آشفتهدردورنهاییدوبارهاینقدرمختلط
میشــود .چگونه در این شــرایط هنوز هم
بسیاریازترامپحمایتمیکنند؟
چنــد تــا نکتــه وجــود؛ اوالً چهــره
کلینتــون و ترامــپ خیلــی بســیجکننده
اســت .امریکاییها یا از آنهــا نفرت دارند
یا عاشقشــان هســتند یا چــون از ترامپ
میترســند بــه هیــاری رأی میدهنــد
یــا برعکــس .مثــاً بــرای یــک دموکرات
اگــر رامنــی یــا مککیــن برنــده میشــد،
آن فــرد فکــر نمیکــرد کــه فاجعــه رخ
داده اســت .امــا اآلن دموکراتهــا نگــران
فاجعــه ترامــپ هســتند .دوم مســأله
دادگاه دیــوان عالــی اســت .هر کســی که
رئیسجمهوری شــود میتواند دستکم
دو حتی سه قاضی جدید معرفی کند .با
این انتخابهــا رئیسجمهوری میتواند
مســیر اجتماعی -سیاســی امریکا را تا دو

کاخ سفید ،فردای روز انتخابات

نیما راد

خط و نشــانها ،افشــاگریها و اتهامهای بزرگ ،بخش مهمــی از واقعیت رقابت
انتخاباتی هیالری کلینتون و دونالد ترامپ اســت .انتخاباتی که به گفته بســیاری
از ناظــران ،عمالً جامعه امریکا را به دو نیمه خشــمگین تقســیم کرده اســت .دکتر
«ژند شکیبی» استاد سیاست تطبیقی دانشگاه نیویورک و استاد میهمان دانشکده
مطالعــات جهــان دانشــگاه تهــران در گفتوگو بــا «ایــران» ،ریشــههای تاریخی
قطبی شــدن سیاست در امریکا را بررسی کرده اســت .او معتقد است وقایع امروز
انتخابات امریکا ریشه در نیم قرن پیش دارد و نفرت دو سوی رقابتهای انتخابات
 2016از نامزد رقیب به این دوقطبی دامن زده است.

ëëبسیاریمعتقدندوضعیترقابتهای
انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا
نشاندهندهدوقطبیشدنجامعهامریکا
است .آیا امریکا دوقطبی شده است؟چه
مسائلیاینشرایطراایجادکردهاست؟
شــش دلیــل دارد .اول؛ انتخابــات در
امریکادرحوزهایالتیبرگزارمیشود.اینها
میگوینــد کــه جمهوریخواهــان مرزهای
بیــن حوزههای انتخاباتی را طوری رســم
کردهانــد کــه در انتهــا جمهوریخواهــان
برنده شوند .دوم؛ اختالف طبقاتی که هر
روز بیشــتر میشود .سوم؛ در هر دو حزب
اصلــی امریــکا فعــاالن سیاســی افراطی
بیشــتر شــدهاند ،بنابرایــن سیاســت در
امریکاافراطییابهتربگوییمایدئولوژیک
شده است .چهارم؛ سیاست و شخصیت
کاندیداهــای ریاســتجمهوری باعــث
شــده است مردم افراطی شوند و بشدت
از یک شــخصیت حمایت کنند و پنجم؛
در امریــکا به اصطالح ترکیب نــژادی در
حال تغییر اســت .منظورم این اســت که
سفیدپوستان پروتستان تا چند سال دیگر
اقلیت میشــوند بنابراین سفیدپوســتان
تــاش میکننــد شــرایط قدیمــی را
همچنــان حفظ کننــد .اینهــا دالیل چند
قطبی شدن سیاســت امریکا است .البته
ایــن دوقطبیشــدن الزامــاً بــه معنــای
بحران سیاســی تهدیدکننده کلیت نظام
سیاسی نیست و به ماهیت نظام سیاسی
یا خواست ایجاد تغییرات رادیکال منجر
نشده است .این دوقطبیشدن همچنان
در چارچــوب و درون ســاختارهای فعلی
نظام سیاسی امریکا است.
ëëابتدارهبرانحزبجمهوریخواهوحزب
دموکــرات افراطــی شــدند و بعد مــردم یا
برعکس؟
من میگویم برعکس.
ëëیعنیتغییرسیاســتهایامروزرهبری
ایــن دو حــزب در اثــر فشــار جامعــه بوده
است؟
بلــه .در تاریخ احــزاب امریــکا ،از دهه
 30تــا اوایــل دهــه هشــتاد ایــن دو حــزب
اختــاف ایدئولوژیــک و سیاســی عمیقی
نداشــتند .در این دوره هــر حزب که برنده
انتخابات میشــد به دنبال شکل دادن به
یک ائتالف سیاســی فراگیــر میرفت و به
همیــن دلیل در ایــن دوره ما کمتر بحران
سیاســی میبینیم .در دوره روزولت حزب
دموکــرات میتوانســت صحنــه سیاســی
را بــه نفــع خــود عوض کنــد .در ایــن دوره
جمهوریخواهــان تا حد زیــادی با روزولت
همکاری کردند اما از اوایل دهه شصت در
امریکا خود جامعه کمکم داشت به شکل
افراطــی چندقطبــی میشــد .تضادهــای
فرهنگی و جنگ ویتنام از مهمترین دالیل
ایــن حرکت شــتابان بــود .سیاســتمداران
نســل روزولــت که تا اواســط دهه شــصت
در قدرت بودند اتحاد مناســبی با یکدیگر
داشــتند .چرا؟ چون رکــود اقتصادی دهه
ســی و جنگ جهانــی دوم را با هم تجربه
کــرده بودنــد .در واقــع ایــن چنــد خاطره
مشــترک تاریخــی و سیاســی ،افــراط را در
سطح احزاب سیاسی محدود میکرد.
ëëیعنی تجربیات مشترک باعث میشد
سیاســتها و اهــداف مشــترک داشــته
باشند؟
بله دقیقاً ،اما نســلی که بعد از جنگ

جهانی دوم تا دهه شــصت بــه دنیا آمد،
چنیــن خاطــرات و تجربــهای نداشــت.
بنابراین این نسل از سیاستمداران متحد
نبودنــد .سیاســتمداران ایــن دوره اغلب
دموکــرات و لیبــرال و علیه جنــگ ویتنام
بودنــد و از حقــوق مدنی سیاهپوســتها
و گســترش سیســتم تأمیــن اجتماعــی
حمایت میکردنــد .بنابراین بدنه حزب
جمهوریخواه ضعیف شــد و دموکراتها
بیشــتر شــدند ،ولــی بعــد از دوره لیندون
جانسون طرفداران حزب به سیاستهای
او واکنــش منفــی نشــان دادنــد و عمــاً
افراطی شــدن در سطح احزاب هم کلید
خورد.
ëëپس سیاســتهای جانسون باعث شد
بدنهجمهوریخواهبهسمتافراطحرکت
کند؟
معمــوالً جامعــه پــس از مدتــی بــه
اجرای ســریع تغییرات بنیادیــن واکنش
منفی نشان میدهد .در امریکا این اتفاق
با انتخابات  68رخ داد .میخواهم بگویم
از اوایــل دهه شــصت جامعه داشــت به
دوقطب دموکراتهــا و جمهوریخواهان
تبدیل میشــد و همزمان پایه اجتماعی
ایــن دو حزب نیــز در حال تغییر بــود .در
واقع تــا دهه شــصت ،ایالتهای جنوبی
در اختیــار دموکراتهــا بــود و پایــگاه
جمهوریخواهــان در شــمال امریــکا بود.
یعنی در نیویورک و ماساچوســت بســیار
قوی بودند.
ëëاینتغییرپایگاهسنتیچگونهرخداد؟
حزب دموکرات در دهه شصت و اوایل
دوره کندی ســه جنــاح داشــت که متحد
نبودنــد .یکــی دموکراتهای شهرنشــین
کاتولیــک و تحصیلکــرده کــه اکثــراً در
شــمال بودنــد .گــروه دوم دموکراتهای
جنوبــی نژادپرســت محافظــهکار و
ســومی هم میشــود گفت پوپولیستها
بودنــد یعنی از طبقــه فرودســت و کارگر
حمایــت میکردند .از ســال  1912تا 1964
جمهوریخواهان حتی یک سناتور در یک
ایالــت جنوبــی نداشــتند .در مقابــل اکثر
جمهوریخواهان یعنی افراد شهرنشــین
پروتستان در شمال امریکا ساکن بودند.
مسأله سیاست دینی هم مهم است.
حزب جمهوریخواه از اواسط قرن نوزدهم
از آن پروتستانها بود .پروتستانها رابطه
مناسبی با کاتولیکها نداشتند به همین
دلیــل کاتولیکهــای آلمانــی ،ایتالیایی و
ایرلنــدی بــه دموکراتهــا پیوســتند اما با
وجــود اختالفهــای مذهبــی و فرهنگی
ایــن دو حــزب تا اوایــل دهه هفتــاد هنوز
میتوانستند با هم همکاری کنند.
ëëیعنی آثار تغییر پایگاه اجتماعی این دو
حزب در دهه شــصت ،یک دهه بعد دیده
یشود؟
م 
بلــه درســت اســت ،نشــانه اول ایــن
دوقطبــی شــدن انتخابات  68بــود که در
انتخابــات کنگره مــردم بــه لیبرالها رأی
دادنــد و محافظــهکاری را کنار گذاشــتند.
تــا آخــر دهه شــصت و اوایل دهــه هفتاد
پرایمریها در انتخاب نامزد نهایی حزب
نقــش مهمی ایفــا نمیکردند؛ میشــود
گفــت ســران هــر حــزب در اتاقهایــی
دربسته ،نامزد نهایی حزبشان را انتخاب
میکردنــد .ولــی از اوایل دهــه هفتاد این
دو حزب این سیســتم را عــوض کردند تا

مــردم خودشــان نامزد نهایــی را انتخاب
کنند ،یعنی تا آن موقع نخبگان تصمیم
میگرفتنــد و بدنه احــزاب نقش خاصی
نداشــتند اما بعد از آن مسیر تغییر کرد و
پرایمریها ارزش بسیاری پیدا کردند.
ëëبه ایــن ترتیــب وقتی سیســتم انتخاب
نامــزدنهایــیحزبعــوضشــد،نامزدها
مجبــورشــدند خودشــان را بامــردموفق
بدهند .پــس عمالً دوقطبی کــه در جامعه
دهههشتادامریکاشدتگرفتهبودمستقیماً
رویهردوحزبتأثیرمیگذاشت.
بله .مثالً همین امــروز ،رهبری حزب
جمهوریخواه مخالف ترامپ هســتند اما
در برابــر رأی بدنــه حــزب جمهوریخــواه
نمیتواننــد هیچ کاری انجام دهند .ســی
سال پیش اصالً ترامپ نمیتوانست وارد
دور نهایی شود ،این نکته مهمی است.
ëëیعنی در همین نقطه است که دوقطبی
واقعیمیشودچونتأثیرگذاراست.
بله .پیشتر تأثیر مردم کمرنگ بود.
ëëپــس بهخاطر همین اســت که حــاال در
امریکا هــم هدایت افکار عمومی مســأله
مهمی است و هم اینکه چطور سوار موج
اجتماعیبشوی؟
و نتیجــهاش چیســت؟ در مرحلــه
مقدماتیانتخاباتهرکسیکهمیخواهد
نامــزد شــود بایــد بــرای افــراد افراطــی
حــزب خــودش الف بزنــد و بگویــد مــن
از سیاســتهای شــما حمایــت میکنم.
امــا طبــق معمــول بعــد از نامزد شــدن
میانــهرو میشــوند! شــما میفهمید چرا
ســیاهان هنــوز از دموکــرات هــا حمایــت
میکننــد؟ بــه خاطر کار جانســون در لغو
قوانیــن تفکیک نــژادی و تبعیض مدنی
علیــه سیاهپوســتان ،در دهــه شــصت،
برای نخســتین بار جمعیت ســیاهان به
نفع دموکراتها بســیج شــدند .با آن کار
دموکراتهــا فهمیدنــد کــه میتواننــد از
سیاســت هویتــی هــم بــه نفع خودشــان
استفاده کنند و از اسپانیاییها و آسیاییها
و اقلیتها هم حمایت کنند.
 ëëاینیکترفندبود؟
معنی ترفند منفی است ،دموکراتها
دیدند در جامعــه اقلیتها حضور دارند
و تــا حــاال حضــور پررنگــی در سیاســت
نداشــتهاند اما مایلند در صحنه سیاست
حضور داشته باشند.
ëëجمهوریخواهــان چــرا محافظــهکار
شدند؟
آنها از حقوق مدنی سیاهان و سیستم
تأمیــن اجتماعی حمایــت نمیکردند و
همینمحافظهکارشانکرد.
ëëنتایجانتخابات 68چگونهاختالفهای
ایندوحزبراافزایشداد؟
تــا دوره رونالــد ریــگان دو نــوع
سیاســتمدار داشــتیم کــه میتوانســت
بیــن ایــن دو حــزب میانجیگــری
کنــد .دموکراتهــای محافظــهکار و
جمهوریخواهــان لیبــرال کــه هــر دو از
نســل سیاســتمداران دورههــای قبــل
بودنــد .محافظــهکاران دموکــرات
همیــن جمهوریخواهان امروز هســتند.
جمهوریخواهان لیبرال که اکثرشــان در
شمال امریکا بودند از تأمین اجتماعی و
حقوق مدنی حمایت میکردند .پس از
ریگان ،این دو گروه که میتوانستند بین
دو حــزب میانجی باشــند از بین رفتند و
این مسأله به فضای قطبی دامن زد.
ëëشــما میگوییــد دوقطبی شــدن امریکا
در دهــه شــصت در جامعه امریکا شــکل
گرفتوابتدایدهههشتادبهاحزابرسید
و عمــاً با مــرگ میانجیــان پیــر رابط بین
دو حزب ،ایــن دوقطبــی در دو حزب باقی
ماند ،یعنی به قول شما نزدیک چهار دهه
اســت که این دوقطبی بین ایــن دو حزب
وجوددارد.
بله.

در هر دو حزب
جمهوریخواهو
دموکرات،بحران
حضور«سیاستمدار»
به معنای کالسیک
وجود دارد .یعنی کمتر
افرادی وجود دارند
که قائل به مذاکره و
چانهزنی بر سر مسائل
مورد مناقشه دو حزب
باشند .این بحران در
حزبجمهوریخواه
بشدت زیادتر از حزب
دموکرات است

 ëëابتــدا این دوقطبــی چقدر جــدی بود؟
یعنی فقط در حد سیاستهای کالن مثل
حقوق مدنی بود؟ ایــن گفتمان چطور به
جامعه برگشــت و دوقطبــی اجتماعی را
تشدیدکرد؟
ذکــر چند نکتــه در این مــورد ضروری
اســت .اول؛ در دوره جانســون لیبرالهــا
قدرت داشتند .این افراد اعتقاد داشتند با
تأسیس تأمین اجتماعی قوی میتوانند
یــک سیســتم اجتماعــی خوب بســازند.
اعتقاد داشتند دولت میتواند با در اختیار
قــرار دادن فرصت به همــه ،یک جامعه
ایــدهآل بســازد .لیبرالهــای امریکایــی و
سوسیالیســتها معتقدنــد دولــت بایــد
در امــور جامعــه دخالــت کنــد .در دوره
جانســون و حتی نیکســون و کارتــر از این
سیستم حمایت شد اما ریگان این روند را
تغییر داد ،تا دوره ریگان جمهوریخواهان
و دموکراتها ســعی میکردنــد با اجرای
یک برنامه دولتی ،فقر را در امریکا از بین
ببرند .نیکســون جمهوریخواه هم همان
موقــع وزارتخانهای را بــرای محافظت از
ط زیســت تأســیس کرد .میخواهم
محی 
بگویــم تــا آن دوره اختــاف بیــن این دو
حزب چندان زیاد نبود.
ëëولــی به همان نســبت تنــش در جامعه
یشد.
تشدیدم 
بله دقیقاً ،ریگان آمد و صحنه را عوض
کرد .او علنی میگفت دولت نمیتواند در
کار مردم دخالت کند و باید کوچکسازی
دولت را اجرا کنیم .او مشــکالت را ناشــی
از دخالــت در جامعــه میدانســت پــس
بــا تعریــف او جمهوریخواهی مســاوی با
کوچکسازی دولت شد.
 ëëشهروندکسیاستکهمالیاتمیدهد،
یعنیخیلیواضحارزشگذاریکرد.
بلــه درســت اســت .جمهوریخواهان
مثل لیبرالها نسبت به انسان خوشبین
نیســتند .میگوینــد تــو فقیــری چــون
کارنکــردهای و تقصیــر خــودت اســت.
میگویند چرا من کار کنم و مالیات بدهم
تا توی تنبل پول بگیــری؟ دموکراتها در
این وضعیت بشــدت به ســمت مردم و
ارزشهــای لیبــرال حرکت کردنــد .برای
درک بهتــر مرزبنــدی احــزاب امریــکا در
دهههــای اخیــر دوره رونالد ریــگان برای

قشدهدهههشتاددر
ëëیعنیامریکایاغرا 
شخصیتترامپمشاهدهمیشود؟
صد درصد.
ëëنکته ظریفی هم وجود دارد اینکه برنامه
اقتصادیترامپعیناًشبیهریگاننیست،
یعنی ریگان ســرمایهداری تولیــدی را کنار
گذاشــت اما ترامپ در مــورد نفتا و تی تی
آیپیصحبتمیکندوآنرانقدمیکند.
درســت اســت ،دو نکتــه وجــود دارد.
آماری وجود دارد که دموکراتها از ســال
 1960تــا  1994در ســنا غیر از شــش ســال
اکثریــت دائمــی داشــتند ،در مجلــس
نماینــدگان از ســال  54تــا  94بــاز هــم
اینهــا اکثریــت را داشــتند ،درحالیکــه
جمهوریخواهان بیشــتر مواقع کاخ سفید
را در دســت داشــتند .از ســال  94تــا حــاال
جمهوریخواهان در غالب دورهها اکثریت
کنگــره را دارنــد در حالــی کــه بیشــتر در
ریاســت جمهــوری شکســت میخورند،
یعنــی از  94تــا حــاال دموکراتهــا فقــط
یکبــار توانســتهاند اکثریــت کنگــره را به
دستبیاورند.
ëëاینموضوعچقدرمتأثرازسیاستهای
ریگاناست؟
بلــه ایــن بــه خاطــر ریــگان بــود .او
خیلی دربــاره وطنپرســتی ،نقــش دین
در سیاســت و اخــاق جنســی حــرف
مــیزد و شــعار مــیداد .این شــعارها در
بدنــه اجتماعــی جــواب داد چــون مردم
میگفتنــد دموکراتهــا فاســد هســتند
و میخواهنــد در زندگــی مــا دخالــت
کننــد .میخواهنــد از مــا پــول بگیرنــد و
بــه ســیاهان بدهند .بعــد از رفتــن ریگان
حــزب جمهوریخواه مشــکل داخلی پیدا
کــرد .طرفــداران حــزب جمهوریخــواه
افراطی بودند اما گفتند ایدئولوژی ما این
اســت و باید از آن حمایت کنید اما وقتی
دیدنــد کــه رهبــری حــزب جمهوریخواه
در واشــنگتن با دموکراتها چانه میزند
در بدنه حــزب جمهوریخــواه یک نفرت
متولد شــد .یک مثال میزنم ،نقطه آغاز
پیدایــش «حزب چای» مقطعــی بود که
بــوش پــدر در مبــارزات انتخاباتــی گفت
مــن قــول میدهــم نــرخ مالیــات را بــاال
نبرم .این شــعار ریگان بود .دو ســال بعد
به خاطر مشــکالت اقتصادی و واقعیات
سیاســی ،بــوش مالیــات را باال بــرد .بدنه
حزب گفت ما از یک نامزد جمهوریخواه
حمایــت کردیم کــه مالیــات را بــاال نبرد
امــا حاال در واشــنگتن دارد با دموکراتها
همــکاری میکنــد و مــا را فرامــوش کرده
اســت و مالیات را باال میبرد .حزب چای
(تی پارتی) واکنشــی بود به میانهرو شدن
جمهوریخواهاندرواشنگتن.
ëëمســأله مهــم انتخابات امریکا همیشــه
میزان آرای مردد یا خاکستری بوده است.
قطبیشــدن چقدر در میزان ایــن آرا تأثیر
داشتهاست؟
از یــک طــرف میتوانیــم بگوییــم
کــه تعــداد افــراد افراطــی یا بهتــر بگویم
ایدئولوژیــک در حــزب دموکــرات و
جمهوریخــواه زیــاد شــده و تعــداد
رأیدهندههای خاکســتری کوچک شــده
اســت اما رأیهای خاکستری هنوز نقش
ایفــا میکنند اما مثل  10یا  20ســال پیش
نقششانپررنگنیست.
ëëپس شــما معتقدید رأی جامعــه امریکا
مشخصاست؟
رأیهایخاکستریهنوزمهماستاما
نمیشود گفت مثل گذشته تعیینکننده
اســت .اگر به تاریخ انتخابات امریکا نگاه
کنید میبینیــد موقعی که ایــن دو حزب
خیلی ایدئولوژیک و افراطی نبودند نقش
رأیدهندگان خاکســتری مهمتر بود ولی
موقعــی که ایــن دو حزب بیشــتر افراطی
شــدهاند نقــش اینهــا کمتر شــده اســت.
ببینیــد اگــر االن فرضاً جب بــوش یا یک

برش

ëëعملکرداوباماچقدرتشدیدکنندهوضعیتقطبیهشتسالاخیر
بودهاست؟
اوبامــا اگر هیــچ کاری هم نمیکرد باز هم نقش مهمی داشــت.
انتخــاب اوبامــا بــرای خیلــی از جمهوریخواهــان نشــانه تغییــرات
بنیادیــن اجتماعی در امریکا بود چراکه یک سیاهپوســت توانســت
رئیسجمهــوری شــود .ابتــدا گفتنــد کاری میکنیــم دیگــر انتخاب
نشــود اما ملت امریکا در دور دوم رأی باالیی به او داد .مســأله دیگر
اینکه اوباما پرچمدار ارزشهای لیبرال شــده است .درست است ما
میگوییــم جامعه دوقطبی شــده اما همین جامعه دو بــار به اوباما
رأی داد.
ëëاگرجامعهاینقدردوقطبیشدهچرادوباربهاوبامارأیمیدهد؟
امریکاییهــا حتــی افرادی کــه خیلی تند و افراطی هســتند چند
مــاک را در نظــر میگیرنــد :اســتعداد فــرد و کارهایــی کــه انجــام
میدهــد .در واقــع به عملکرد نگاه میکنند به همین دلیل خیلی از
جمهوریخواهان هم به اوباما رأی دادند.
ëëسیاستهایجورجبوشپسرچقدردراینحمایتمؤثربود؟
همین مسأله را میگویم .در امریکا طرفداری ایدئولوژیک وجود
دارد اما امریکاییها بیشتر به فرد نگاه میکنند و درنهایت میپرسند
آیــا میتوانــد کاری انجام دهد یا نه .یادتان باشــد عملکــرد بوش در
عراق و افغانستان ،رنگ پوست اوباما و سیاستهایش در موفقیت
او مؤثر بود .او اســتاد دانشــگاه ،باهوش ،مقداری مغرور ،روشنفکری
شهرنشــین و ســخنران خوبی اســت .برخی از عوام نسبت به او یک
نفرتی پیدا کردند چرا که در امریکا یک حس ضد روشنفکری در کالن
جامعه وجود دارد .کسانی که در شهرهای بزرگ هستند عاشق اوباما
هســتند اما در روســتاها و شــهرهای کوچک ،از او متنفر هســتند .این
نکته هم مهم است که میزان محافظهکار شدن حزب جمهوریخواه
در شــرایط فعلی خیلی بیشتر از میزان لیبرالبودن حزب دموکرات
است.

در بدنه اجتماعی احزاب پررنگتر نشــده
است.
نــه کمتر شــده اســت ،موقعی کــه دو
حزب و طرفدارانشان خیلی ایدئولوژیک
و افراطی نیســتند رأی خاکســتری بزرگ
اســت .وقتــی کــه خیلــی ایدئولوژیــک
میشوند ،هسته سیاسی خیلی سختتر
و منســجمتر میشــود یــا شــما طرفــدار
ایــن هســتی یــا نیســتی .موقعی کــه اکثر
طرفــداران حــزب دموکــرات یــا دیگــری
میانهرو هســتند به یــک آدم میانهرو رأی
میدهنــد ،ولــی موقعــی کــه طرفــداران
دموکــرات یــا دیگــری خیلــی افراطــی
میشــوند این نامزد بایــد رأی آنها را نگه
دارد و اگــر بــه درخواستهایشــان توجــه
نکند خیلیها رأی نمیدهند.
ëëمثلانتخاباتکنگرهقبلکهدموکراتها
شکستسنگینیخوردند.
بلــه مشــکل همین اســت ،در هــر دو
حــزب جمهوریخواه و دموکــرات ،بحران
حضور «سیاستمدار» به معنای کالسیک
وجــود دارد .یعنــی کمتــر افــرادی وجود
دارنــد کــه قائل بــه مذاکــره و چانهزنی بر
سر مسائل مورد مناقشه دو حزب باشند.
این بحران در حزب جمهوریخواه بشدت
زیادتــر از حزب دموکرات اســت ،یعنی با
بحران حضور سیاســتمدارانی مواجهیم
که مسائل را حیثیتی و متصلب میدانند
و چانهزنــی بــا حــزب مقابــل را ناممکن
و نادرســت میپندارنــد.از بعــد از جنــگ
داخلی در امریکا تا پیش از وقوع شرایطی
که شــرح دادم ،چنین وضعیتی هیچگاه
در امریکا وجود نداشته که سیاستمداران
و طرفــداران یک حزب ،سیاســتمداران و
طرفــداران حــزب مقابــل را خائن بدانند
و حاضــر به هیچ مماشــاتی در قبال آنها
نباشــند .مشــکل کنونــی دوقطبیشــدن
فضای سیاسی امریکا به این برنمیگردد
که حزب جمهوریخواه یا دموکرات زیادی
محافظهکار یا لیبرال شدهاند بلکه به این
برمیگردد که سیاستمداران هر دو حزب
و طرفداران جدیشــان را کســانی تشــکیل
میدهنــد کــه بشــدت بدبیــن ،کوتهفکر،
بیادب و از لحاظ سیاسی ناآگاه هستند.
ëëاتهام زنیهای ترامپ و کلینتون در یک
سالاخیرفراوانبودهاست.چطورفضای

دهــه آینده تعیین کند .بنابراین خیلیها
بهرغــم اینکــه از ترامــپ بدشــان میآید
میگوینــد باید بــه او رأی بدهیم چون اگر
هیالری برنده شــود چند تا قاضی لیبرال
میگــذارد و دیگــر خــدا میدانــد کــه چه
اتفاقــی میافتــد .خیلــی از رأیدهندگان
کلینتون بــه رأی خاکســتریها این حرف
را میزننــد کــه آیا تــو میخواهــی ترامپ
چنــد تــا قاضــی دیوانــه معرفــی کنــد؟
مسأله ســوم این اســت که میشود گفت
در ایــن انتخابــات این نبرد بر ســر شــکل
فرهنگــی و سیاســی آینــده امریــکا وجود
دارد .شــعار ترامپ چیست؟ برگردیم به
دهه پنجاه! برگردیم به امریکای قدیمی.
وقتیکــه سفیدپوســتهای پروتســتان
اولویت داشتند و زنان و اقلیتها اهمیتی
نداشتند.دموکراتهامیگویندماپیشگام
آینــده هســتیم .بنابرایــن همــه بســیج و
تحریک شدهاند .دعوا بر سر انتخاب میان
امریکای قدیم و جدید است.
ëëایــن دوقطبی واقعی بود اما شــدتش به
دلیلحضورایندونامزدبسیارویژهاست.
اگر بهجای کلینتون جو بایدن بود اصالً
ترامپ نمیتوانست تا اینجا پیشروی کند
و از طرف جمهوریخواهان اگر جب بوش
بودکلینتوننمیتوانست.
ëëیعنی یک دوقطبی واقعی مبتنی بر فرد
است؟
بلــه و به خاطر این دو چهره خاص به
اوج خودش میرسد .باید در نظر بگیریم
کــه تغییــرات فرهنگــی اجتماعــیای که
امریــکا طی بیســت ســال گذشــته تجربه
کــرده بســیار زیــاد بــوده اســت .خیلیها
احســاس میکننــد دنیــای اطرافشــان
تغییــر کــرده و دیگــر نمیفهمنــد دارنــد
کجا زندگی میکننــد .یک منطقه لیبرال
ماننــد پنســیلوانیا را درنظــر بگیریــد .در
شــهرهای بزرگ ایــن ایالت بیشــتر افراد
تحصیلکــرده ،شهرنشــین و لیبرالنــد که
اغلب شامل آلمانیها و اسالوها هستند.
اینهــا یــک رفتار خاصــی دارند ،میشــود
گفت انضباط دارند .بعد سیاهپوســتها
و اســپانیاییزبانها آمدند و ساکنان آنجا
میبینند که اختالف فرهنگی زیاد است.
بــرای نســلهای قدیمــی و بچههایشــان
سؤال شده که دارند در کدام کشور زندگی
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میکننــد .البتــه بافــت اجتماعــی امریکا
همیشــه اینطــور بــوده اما در شــهرهای
بــزرگ .امــا االن ایــن بافت به شــهرهای
کوچک هم رسیده است.
ëëاین تغییرات چقدر در دوقطبی شــدن و
افراطیشدنجامعهنقشداشتهاست؟
بعضــی اوقات ما فکــر میکنیم افراد
بــه خاطــر ارزشهــای سیاســی افراطی و
ایدئولوژیــک میشــوند امــا بــه نظــر من
هویت سیاسی به چند نکته وابسته است.
اوالً هویت سیاســی براســاس شخصیت،
تجربــه و ویژگیهــای شــخصیتی هر فرد
شــکل میگیرد .چــرا ترامــپ درحالیکه
خودش شهرنشین است اما در شهرهای
کوچک و روســتاها حمایت میشــود؟ به
ی از اهالی شــهرهای
ایــن خاطــر که خیلــ 
کوچــک از روشــنفکران شــهرهای بزرگ
کینه دارند ،از واشــنگتن بدشــان میآید و

مهمتر اینکــه ترامپ مظهر پدرســاالری
برای آنها است.
ëëبه عقیده شــما جو پدرســاالری هنــوز در
امریکاریشهدارد؟
ایــن موضــوع کامــاً درســت اســت و
ناظــران را بســیار غافلگیــر کــرده اســت.
پدرســاالری در روســتاها ،حاشیه شهرها و
شهرهای کوچک وجود دارد.
ëëآیــا میتــوان گفــت خشــونت کالمی و
تخریبی که بین ترامپ و کلینتون به وجود
آمــده مقیــاس کوچکــی از واقعیتهــای
جامعهامریکااست؟
ترامــپ پدیده عجیبی اســت .خیلی از
جمهوریخواهــان میگویند ما نمیتوانیم
او را قبــول کنیــم .جمهوریخواهــان اکنون
ســه جناح دارند؛ جمهوریخواهان قدیمی
میانهرو که پرچمدارشــان جب بوش بود.
جناح دوم مسیحیان افراطی و جناح سوم،
طبقه پایین کمسواد و نژادپرست .این سه
جناح زیر چتر حزب جمهوریخواه هستند
اما نمیتوانستند یک نامزد را انتخاب کنند
چون واقعاً این حزب با یک جنگ داخلی
روبهرو شــده اســت .من فکر میکنم گروه
سوم از ترامپ استقبال میکنند اما بقیه نه.
ëëیعنی بعد از این انتخابــات در هر صورت
بخشــی از جمهوریخواهــان افراطیتــر
خواهندشد؟
بله.
ëëو اگر جمهوریخواهان شکســت بخورند
بعــدازایــنانتخابــاتبهســمتبازآرایی
حزبینمیروند؟
بســتگی دارد ،بــه نظــر مــن پیــروزی
بــا اختــاف زیــاد کلینتــون بــه نفــع حزب
جمهوریخــواه اســت ،چــون ایــن پیــروزی
نشان میدهد که جامعه ،سیاست و رفتار
ترامــپ را قبول نمیکنــد بنابراین رهبری
حــزب جمهوریخــواه میتوانــد ســرطان
ترامپیســم را جراحی کند امــا اگر اختالف
رأی کــم باشــد ترامپ میتوانــد تبدیل به
یک گفتمان جدی داخل حزب شود.
ëëاما اگر ترامپ پیروز شــود چــه اتفاقی در
حزبدموکراتمیافتد؟
اگر کلینتون بازنده شود همه تقصیر را به
گردن او میاندازند ،یعنی میگویند دیدگاه
ما درست بود اما کلینتون آدمش نبود! اگر
کلینتون بازنده شود شکســت بزرگی است
اما حزب دموکرات ماهیت سیاســیاش را
تغییرنمیدهد بلکهبیشترمتحدمیشوند
و میگویند به خاطر کلینتون اینگونه شد که
حقیقت هم همین است.
ëëشــما دموکراســی امریکایــی را در خطــر
میبینید؟
بله اما نمیگویم سقوط میکند .از این
صفت خوشم نمیآید اما این خطر وجود
دارد .اگر کلینتون برنده شــود باید وحدت
ملــی را بازســازی کنــد چــون االن وحدتی
وجود ندارد .اما اگر ترامپ بیاید وضعیت
خیلی بد خواهد شد.
ëëایــن خطــر میتوانــد موجــب تقابــل
اجتماعــی و از بیــن رفتــن دیالــوگ و
ایدئولوژیــک شــدن جامعــه شــود؟ چون
شــواهدنشــانمیدهدکهتعدادایــنافراد
داردبیشترمیشود.
این خطر وجود دارد.
ëëامــا خیلــی از امریکاییهــا میگوینــد
دموکراســی امریکایــی هنــوز پایههــای
قدرتمندیدارد.
فرامــوش نکنیــد که دو تا چهره بســیار
تحریککننده االن وجود دارند،یعنی این
شعله را تقویت میکند .کلینتون که بیاید
فکر میکنم او میتواند از پسش بربیاید.
 ëëیعنی کلینتون تــوان مدیریت دوقطبی
بعد از انتخابــات را دارد اما ترامپ فقط آن
راتشدیدمیکند؟
بلــه .بــا انتخــاب ترامپ ممکن اســت
روابــط قــوای ســهگانه در امریــکا بــه هــم
بخورد.

