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حزب جمهوريخواه
از لينكلن تا ترامپ

170
سال تنش
آنايل كوينس

مترجم :وصال روحاني

وقتي دونالد ترامپ يك سال و نيم پيش اعالم كرد در انتخابات حزب جمهوريخواه
امريكاشركت ميكند ،هيچكس آن را جدي نگرفت اما او در نهايت تبديل شد به فرد
منتخباينحزببرايحضوردرانتخاباترياســـتجمهوريامريكاكهدوروزديگر
برگزار خواهد شـــد .خيليها در حزب جمهوريخواه ميگويند عادات و رفتار او ناقض
سنناينحزباستاماآياواقعاًچنيناست؟اينحزبدردهه 1850توسطبعضي
فعاالن ضد تبعيضنژادي مانند ابراهام لينكلن تأسيس شـــد و آن را حزب بزرگ پير
( GrandOldPartyكه بهطوراختصاري به G.O.Pمعروفاست) ناميدند.اين حزب
هميشهمناديمواديمانندسرزمينهايآزادوكارآزادبودهوالاقلدرظاهرقضيهاين
چنيننشاندادهاست.هرچندكهچهسودزيراقريببه 170سالتنشاجتماعيرادر
بطنخودآفريدهاست.

طرح The week :و بازسازی«ایران»

اين جمهوريخواهان به همان قواعد و
فرمولهايي رجعت كردهاند كه نتيجه دو
انتخابات قبلي رياسـ ــت جمهوري امريكا
را به ضرر آنها سـ ــاخته است .در زمانهاي
دور (اواسـ ــط قرن نوزدهـ ــم) يعني زماني
كـ ــه امريكا تـ ــازه بخش عمـ ــدهاي از خاك
مكزيك را براسـ ــاس تفاهمنامه موسـ ــوم
به گوادالـ ــوپ هيدالگو تصاحب كرده بود،
بين اياالت شـ ــمالي و جنوبي امريكا بر سر
مسـ ــائل بردهداري اختـ ــاف نظر و جنگ
جريان داشت .همان طور كه هيتر كاكس
ريچاردسون ،استاد تاريخ دانشگاه بوستون
و نويسـ ــنده كتـ ــاب «آزاد كـ ــردن مـ ــردان»
استدالل كرده اسـ ــت ،اگر بردهداري بسط
مييافت ،قطعاً باعث از بين رفتن هرچه
بيشـ ــتر تجارت آزاد در امريـ ــكاي آن زمان
ميشـ ــد .او ميگويد :اگر بسـ ــاط به همان
شـ ــكل پيش ميرفت كـ ــه در تاريخ آمده
اسـ ــت ،امريكا توسـ ــط فقط يك درصد از
كل جمعيت اين كشـ ــور كه همان اقليت
سفيدپوسـ ــت و مرفه و تحصيلكـ ــرده اين
كشـ ــور بودند و ثروت زيادي هم داشـ ــتند،
اداره ميشـ ــد .البتـ ــه اين طبقـ ــه ،مطرح و
همچنـ ــان در قـ ــدرت ماند امـ ــا مقاومت
بخشـ ــي از همين گـ ــروه از اسـ ــتيالي كامل
اين قشـ ــر بر جامعه جلوگيري كرد .چنان
فضايي سبب شـ ــد لينكلن و همتاهايش
حزب جمهوريخـ ــواه را بهوجود آورند ولي
اين مسأله سبب نشـ ــد بردهداري كاهش
يابـ ــد و برعكس ايـ ــاالت جنوبـ ــي بيش از
پيش به اينكار مشغول شدند .تنها چهار
سـ ــال بعـ ــد از آن نماينـ ــده حـ ــزب يعني
لينكلن با فتح انتخابات امريكا به رياست
جمهوريرسيد.
ëëفقطسفيدپوستان
مدتـ ــي طوالني نگذشـ ــت كـ ــه  11ايالت
امريكا با جدا شدن از تفاهمنامه كلي كشور
(تحت عنـ ــوان  )Unionپايه جنگ داخلي
امريكا را گذاشتند .اين جنگ  4سال (1861
تا  )1865طول كشـ ــيد و براثر آن بسياري از
عمارات و ساختار اياالت جنوبي كه طرفدار
تبعيض نژادي بودند ،از بين رفت .لينكلن
توانست امريكا را از ميانه آن جنگ مهلك
عبـ ــور بدهـ ــد .او در ايـ ــاالت شـ ــمالي مـ ــورد
تحسين بود زيرا توانست بسـ ــاط بردهداري
را برچينـ ــد .اندرو جانسـ ــون معاون لينكلن
دموكراتي از ايالت تنسـ ــي بـ ــود .او برخالف

رئيس خود ،از سياهپوسـ ــتان نفرت داشت
و بـ ــا جمهوريخواهـ ــان هـ ــم خـ ــوب نبـ ــود،
ريچاردسون اينك ميگويد :جانسون فقط
به سـ ــفيد پوسـ ــتان فكر ميكـ ــرد و اينكه بر
كل امريـ ــكا حكـ ــم براننـ ــد .او در عين حال
ميكوشـ ــيد در بوروكراسـ ــي حاصله خيلي
چيزهـ ــا از بيـ ــن نـ ــرود و مسـ ــأله مالياتها
جا بيفتـ ــد و جمهوريخواهـ ــان در حكومت
بركشور زياده روي نكنند .تحت نظر و اختيار
وي سـ ــياهان فقط به اي ـ ـنكار ميآمدند كه
پول قابل توجهي بگيرنـ ــد ودر عوض آراي
الزم را به كسـ ــاني بدهند كه سـ ــفيد پوستان
ميخواستند و در غير اينصورت بايد برده و
اسيرميشدند.
ëëوقتيروزولتآمد
دولـ ــت لينكلـ ــن و بهتر بگوييـ ــم حزب
جمهوريخـ ــواه زيـ ــر نظـ ــر وي نـ ــه تنهـ ــا
سياهپوستانآفريقاييتباررابهطورقانوني-
و نه عملي! -از بردگي رهايي بخشيد بلكه
با ترميم بندهـ ــاي  13تا  15قانون اساسـ ــي
امريكا به سياهپوسـ ــتان حق قانـ ــون -ولي
نه چندان عملـ ــي! -شـ ــركت در انتخابات
سياسي را ارزاني داشت .اين در حالي بود كه
حزب دموكرات همچنان مشغول حمايت
از كسـ ــاني بود كـ ــه تبعيضنـ ــژادي را تبليغ
ميكردنـ ــد و سـ ــياهان را آزار ميدادند و به
هيچرويبهبرابرينژادهامعتقدنبودند.در
دهه  1920برخي مسائل رو به تغيير نهادند
و دموكراتها و سفيدپوستان در يافتند اگر به
سياهاننزديكترشوند،ميتوانندپستهاي
سياسـ ــي و اجتماعـ ــي بيشـ ــتر و بهتـ ــري را
تصاحب كنند .در سال 1932در شرايطي كه
دوران ركود شديد اقتصادي و كسادي كسب
و كار (موسوم به ديپرشن) جامعه امريكا را
در نورديده بود ،فرانكليـ ــن دي روزولت كه
عضو حزب دموكرات بود به كاخ سـ ــفيد راه
يافت و قواعد جديدي را باب كرد.
ëëحمايتازكسبوكارهايبزرگ
دموكراتها هنوز وابسته به افراد طرفدار
تبعيضنژاديتوصيفميشدندودرنتيجه
روزولت در روزهاي جريان داشتن انتخابات
بشـ ــدت تحت انتقاد و مورد بدبینی قاطبه
مردم امریکا و بخصوص سیاهپوستان این
کشور قرار داشـ ــت .با این حال بعد از اتمام
دوره اول ریاسـ ــت جمهـ ــوری وی تغییراتی
در رفتـ ــار و کـ ــردار او پدید آمـ ــد و «لیا رایت
ریگور» کمک استاد مدرسـ ــه عالی هاروارد

اینک میگوید :سـ ــیاهان بتدریـ ــج از برخی
بهرهها در دوران ریاست جمهوری روزولت
برخوردار شـ ــدند و حرفهای آزادیخواهانه
النورروزولت،همسررئیسجمهوریامریکا
نیز قدمهایی در راه کمک به سـ ــیاهان بود.
شـ ــاید جمهوریخواهان نیز میخواستند در
پارهای موارد از روزولت پشـ ــتیبانی کنند اما
وضع قواعدی تازه از سوی روزولت شرایط را
تغییر داد و فرآیند فوق را تسهیل نساخت.
مشـ ــکل جمهوریخواهـ ــان این بـ ــود که هم
شـ ــماری از بندهای قواعد جدید اجتماعی
روزولترامیپسندیدندوهمنمیتوانستند
هویت سیاسی او را به طور کامل تأیید کنند.
این حالـ ــت بینابینی و تنشهـ ــای حاصله
از آن مـ ــدت یـ ــک ربع قرن باقـ ــی ماند ولی
محافظهکاران و آنهایی که میخواستند هر
دو سـ ــوی ماجرا را داشته باشـ ــند ،به لحاظ
عددی بر سـ ــایرین چربیدند .خواسته آنها
این بـ ــود که امریکا بـ ــه دهـ ــه  1920برگردد.
عصری که در آن حمایت از کسب و کارهای
بزرگ جزو وظایف دولت بود.
ëëحقوقشهروندییا...؟
روابـ ــط حـ ــزب جمهوریخـ ــواه امریکا و
جامعه سیاهپوستان این کشور در سال1964
با روی کا ر آمدن لیندون بی جانسون در کاخ
سفید متشنجتر شد .این امر زمانی رایجتر
شد که جانسـ ــون الیحه موسـ ــوم به حقوق
شـ ــهروندی را تصویب کرد .هـ ــر چند که به
نظر میرسید در اصل فقط «حقوق برخی
شـ ــهروندها» باشـ ــد .اکثر جمهوریخواهان
و اعضای حـ ــزب دموکرات با ایـ ــن قواعد و
راهبردهـ ــای تـ ــازه موافق بودند امـ ــا ایاالت
جنوبـ ــی امریکا کـ ــه محل تجمع سـ ــیاهان
هستند،آنرانمیپسندیدند.
ریگـ ــور در فاصله کمی تا شـ ــروع سـ ــال
 2017میگویـ ــد :حـ ــزب جمهوریخـ ــواه از
قواعد موسوم به حقوق شهروندان مصوب
 1964حمایت میکرد ولـ ــی در همان حال
مهرههایـ ــی را در دامـ ــان خـ ــود میپروراند
کـ ــه ضد این قواعد بودند و میخواسـ ــتند با
مؤلفههای دیگری حرکت کنند .این مسأله
سـ ــبب شـ ــد روابطی عجیـ ــب و لـ ــرزان بین
سیاهپوستانوحزبجمهوریخواهدایرشود.
در همـ ــان زمان بود که بـ ــری گولدواتر برای
رسیدن به پسـ ــت ریاست جمهوری امریکا
خیز برداشـ ــت اما جانسـ ــون او را مغلوب و
عنوانـ ــش را حفظ کرد .نتیجه این فرآیندها

اگر ترامپ ببازد،
سران این حزب باید
در نشستی تازه خط
مشی مدرنتری
را برای آینده خود
ترسیم کنند .این
کار بعد از باخت
قاطع میت رامنی در
انتخابات  2012مقابل
باراک اوباما هم
صورت پذیرفت اما
شماری از راهکارهای
سیاسی اتخاذ شده
هنوز باعث محبوبیت
حزبشان در این
کشور نشده است

این بـ ــود که حزب جمهوریخـ ــواه تبدیل به
حزب حاکم در ایاالت جنوبی امریکا شـ ــد.
ایـ ــن تغییر آشـ ــکار در قیـ ــاس با شـ ــرایط و
مشخصههایقبلیاینایالتبود.
ëëدوجامعههمزمان
هـ ــر چـ ــه بـ ــود در اواسـ ــط دهـ ــه 1960
برخوردهای درونشـ ــهری بین سـ ــیاهان و
سـ ــفیدها و بهتر بگوییم جناحهای سیاسی
هـ ــواداران آنها شـ ــدت گرفت و شـ ــهرهای
زیادی آماج این حوادث شـ ــد و از آن دست
بودنـ ــد کمبریـ ــج و بیرمنـ ــگام در ،1963
روچسـ ــتر ،نیویورک ،فیالدلفیا ،نیوجرسی و
شیکاگو در  1964و واتس در  1965و تازه یکی
دو سال بعد از آن بود که هیأتی حقیقتیاب
از سـ ــوی رئیسجمهوری مسـ ــئول بررسی
در ایـ ــن خصـ ــوص و ارائـ ــه گزارشـ ــی در این
زمینه شـ ــد .این هیأت که سـ ــرکردگی آن با
اوتـ ــو کرنر فرمانـ ــدار ایالت ایلینویـ ــز امریکا
بود ،این رأی را صادر کرد :کشـ ــور ما به سوی
تبدیل شدن به دو جامعه همزمان حرکت
میکند ،یکی تشکیل شـ ــده از سیاهپوستان
و دیگری از سفیدها و البته بین آنها برابری
و سـ ــنخیتی نیسـ ــت .ناآرامیهای تابستان
سـ ــال پیش بر این داللـ ــت دارد که الیههای
اجتماعـ ــی همچنان نـ ــاآرام و تفـ ــاوت بین
طبقات و نژادهای مختلف در حال افزایش
و شـ ــدت گرفتن اسـ ــت .با این وجود وقتی
ریچارد نیکسـ ــون در انتخابات سـ ــال 1968
امریکا شرکت کرد ،یافتههای کمیته تحت
هدایت کرنر از سوی این مرد جمهوریخواه
و همراهانش نادیده گرفته شـ ــد .او از لزوم
به کارگیری نظم و قانون سخن میگفت اما
مشخص بود که خواسته و هدف اصلیاش
سرکوب سـ ــیاهان و محدود کردن این قشر
بود .ریچاردسـ ــون میگوید :نیکسـ ــون موج

«ضدسیاه» محسوس و نامحسـ ــوس را در
اظهاراتش به راه انداخت که بر نس ـ ـلهای
بعـ ــدی جمهوریخواهان هم اثر گذاشـ ــت
و مظاهـ ــر تندرویهـ ــای بعدی آنـ ــان را نیز
سـ ــاخت که رونالد ریـ ــگان رئیسجمهوری
سـ ــالهای  1980تـ ــا  1988امریـ ــکا و دونالد
ترامپ کاندیدای امسـ ــال این عنوان و البته
جورج بوش پدر و پسر از آن قبیل بودهاند.
ëëاندیشهایدیگر
ریگان با اسـ ــتفاده از واژه محافظهکار بر
لزوم تغییرات سیاسـ ــی در کاخ سـ ــفید پای
فشـ ــرده حال آنکه خودش قصـ ــد تغییر و
طرفـ ــدار سـ ــرکوب گروههای مخالـ ــف بود.
اگـ ــر امریکاییهـ ــا از حـ ــرکات ریـ ــگان و واژه
محافظهکار هراس داشـ ــتند در پایان دوران
سرشار از لغزش ریاست جمهوری جیمی
کارتر در سـ ــال  1980اندیشهای دیگر در سر
داشـ ــتند و در عمل حاضر بـ ــه پذیرش نوع
پنهانی و تازهای از محافظهکاران شده بودند
و این قشـ ــر و عنوان آن بیشـ ــتر نشانه تغییر
صـ ــورت ظاهر جمهوریخواهـ ــان بود وگرنه
مبادی کار دو قشر تفاوتهای زیادی داشت
و نمیشد آنها را «هم خانواده» نامید.
ریگورکهپیشترهمنامشآمد،میگوید:
ریگان و گروه مشـ ــاورانش این را برای مردم
امریکا جا انداختند که محافظهکاری لزوماً
بـ ــه یک معنای منفی نیسـ ــت و فقط کافی
است ،اصول همیشگی زندگی اجتماعی را
با قواعد روز همسـ ــو ساخت .آنها به وضوح
اسـ ــم نمیآوردند اما همه چیزشـ ــان برای
گروههای سـ ــفید و برای سفیدپوستان بود.
طبق فرضیهها تنها چیزی کـ ــه در آن زمان
جلـ ــوی ریگان ایسـ ــتاد و مانند سـ ــایر موارد
مغلـ ــوب شـ ــد ،حضـ ــور و کوشـ ــش احزاب
حامی حقوق سـ ــیاهان بود .با اینکه ظاهراً

بـ ــه تنشهـ ــای دوران مارتیـ ــن لوترکینگ و
اجحافهای دهه  1960پایان داده شده بود
اما فضا همـ ــان فضا بود و فقـ ــط زندگیها
پیشـ ــرفتهتر و ماشـ ــینها مدل باالتر شـ ــده
بودند.
ëëتندروامامعاملهگر
بـ ــه نظـ ــر ریچاردسـ ــون هر چنـ ــد ریگان
به لحـ ــاظ ایدئولوژیـ ــک تندرو بـ ــود اما نوع
حرکت سیاسیاش فرق میکرد و برخالف
صحبتهایش از معامله کردن با کشـ ــورها
و جناحهای سیاسی مخالف ابایی نداشت.
او البتـ ــه در صورت حضـ ــور در جمع فعلی
جمهوریخواهان دچار مشـ ــکل میشد زیرا
تندرویهـ ــا در ایـ ــن حزب حتـ ــی از دوران او
هم شدیدتر شده است .به قول ریچاردسون
ایدئولوگهـ ــای حزب جمهوریخـ ــواه حاال
بیش از پیش تبلیغکننده این ایده هسـ ــتند
که هیچ چیز مهمتر از حفظ شرایط شغلی
طبقات باالدسـ ــت جامعه ،تقویت ارتش و
سـ ــرکوب حرکات مخالفان بـ ــه بهانه حفظ
امنیـ ــت جامعه نیسـ ــت و بجـ ــز اینها هیچ
رسالت و وظیفه عمدهای برای دولت وجود
ندارد .این امر سـ ــبب شده معیشت طبقه
متوسط و مردم معمولی امریکا به مشکل
برخورد کند و شـ ــرایط تحصیلـ ــی و امنیت
پزشکی آنها دستخوش تردیدها و تغییرات
دائمی شـ ــود .ریچاردسـ ــون میگوید :با این
اوصـ ــاف و بعد از جنگافروزیهای وسـ ــیع
جورج بوش و سپس پسـ ــرش جورج دبلیو
بوش در نقاط مختلـ ــف دنیا جای تعجب
ندارد که چرا سـ ــرکرده جمهوریخواهان در
انتخابات 2016موجودی مثل ترامپ است.
او هم نمـ ــاد تجارت و صنعت چندسـ ــویه
امریکا اسـ ــت که فقط غولهـ ــای اقتصادی
را بـ ــه جلو میراند و هم نمونه آدمهایی که

چون در صنعت موفق بودهاند حق دخالت
در امور سیاسی را نیز برای خود قائلاند.
ëëتکلیفچیست؟
بـ ــا این اوصـ ــاف تکلیف ترامـ ــپ و حزب
جمهوریخـ ــواه در آینـ ــده سیاسـ ــت امریـ ــکا
چیسـ ــت؟ اگر ترامپ ببازد ،سران این حزب
باید در نشسـ ــتی تازه خط مشی مدرنتری را
برای آینده خود ترسـ ــیم کنند .این کار بعد از
باخت قاطع میـ ــت رامنی در انتخابات 2012
مقابل بـ ــاراک اوباما هم صورت پذیرفت اما
شـ ــماری از راهکارهای سیاسـ ــی اتخاذ شـ ــده
همچون افزایش توجـ ــه جمهوریخواهان به
سـ ــیاهان و التینتبارهای مسـ ــتقر در امریکا
هنـ ــوز باعث محبوبیـ ــت حزبشـ ــان در این
کشـ ــور نشـ ــده اسـ ــت .ترامـ ــپ سـ ــر و صدای
زیادی بـ ــه راه انداخت اما پشـ ــت هیاهوهای
او یک موجودیت سیاسـ ــت مستحکم برای
جمهوریخواهان در آینده مشاهده نمیشود
و اگر ایـ ــن «هیاهـ ــو»ی بزرگ هـ ــم منجر به
شکسـ ــت هیـ ــاری کلینتـ ــون نشـ ــود ،باید در
سیاس ـ ـتهای خـ ــود بـ ــه طـ ــرزی اساس ـ ـیتر
تجدیدنظر کنند زیرا «سیاست»های آنان نیز
کارآمد نبوده و دلیل رویکردشـ ــان به هیاهو،
همینمسألهبودهاست.
ëëآغازیبریکپایان
برخـ ــی میگوینـ ــد سـ ــیر تحولـ ــی
جمهوریخواهـ ــان قاعدتاً باید به نقطه پایانش
رسـ ــیده باشـ ــد زیرا بعد از موجودات مجهولی
مثل ریـ ــگان و ترامپ ،دیگر نمیتواند ادامهای
بر یک روند اجتماعی و جریان سیاسی متصور
باشـ ــد و رد کردن این فرضیه کار بسیار سختی
اسـ ــت .جمهوریخواهان در نقط ـ ـهای در تاریخ
ایستادهاند که شاید تدوین یک اساسنامه جدید
مفید حتی سختتر از پذیرش ترامپ به عنوان
رئیسجمهوریاحتمالیآیندهباشد.

انتخابات امریکا و بازیگری به نام پوتین
ادامهازصفحه11
با توجه به اینکه سیاست چین در دریای
جنوبـ ــی کامالً تهاجمی و کنـ ــش گرایانه در
طول سـ ــالهای اخیر بوده این ذهنیت در
میان تیم سیاسـ ــت خارجی بـ ــاراک اوباما
وجود داشـ ــت که هویت جدید بخشـ ــیدن
به روابط روسـ ــیه و امریکا میتواند بسـ ــیار
ثمربخش باشـ ــد و در اسـ ــتحکام بخشی و
کارآمدسـ ــازی سیاس ـ ـتهای چین و ایجاد
توازن در منطقه شرق آسیا جلوهگری کند.
اّماواقعیتیکهتصمیمگیرندگانامریکایی
آن را کامـ ــاً نادیده گرفتـ ــه بودند ،بدبینی
وسـ ــیع و عمیق والدیمیر پوتین ملی گرای
روسـ ــی نسبت به واشـ ــنگتن بود .والدیمیر
پوتیـ ــن کـ ــه ورود بـ ــه کرملیـ ــن را از مسـ ــیر

کریدورهای امنیتی پیمود ه است ،از همان
زمان به قدرت رسیدن در سال  ۱۹۹۹غرب
به رهبری امریکا را بـ ــه دلیل تالش مداوم
برای بسط و تقویت ناتو خطری موجودیتی
قلمداد کرده است.
هر چند تالشهـ ــای جورج دبلیو بوش
در طول هشـ ــت سـ ــال حاکمیت او در کاخ
سـ ــفید در رابطه با سیاستهای مرتبط به
روسـ ــیه کمک زیادی به ایـ ــن کرد که تردید
والدیمیـ ــر پوتیـ ــن عمیقتـ ــر نشـ ــود اّما در
دوران هیـ ــاری کلینتـ ــون در وزارت خارجه
صداقـ ــت نداشـ ــتن امریکاییان ،روسـ ــیه را
کامالً در مسیر تعارض با امریکا پیش برد.
انحصار رسانهای در امریکا بدنبال گسترش
تعارض بین دو کشور بویژه بدنبال اشغال

شـ ــبه جزیره کریمه به وسـ ــیله روسـ ــیه در
قالب ترسیم کاریکاتوری روسیه به رهبری
والدیمیر پوتین بسـ ــیار موفـ ــق در تخریب
وجهه روسیه و رهبر آن بوده است.
در بطن چنین واقعیتی بود که بدنبال
قطعـ ــی شـ ــدن کاندیداتـ ــوری دونالد جان
ترامپبهعنوانرقیبهیالریکلینتونتیم
انتخاباتی کاندیدای دموکرات به اشاعه این
خط فکری پرداخت که میلیاردر نیویورکی
ساختار قدرت سیاسی در روسیه را بشدت
مطلـ ــوب مییابـ ــد و اگـ ــر به قدرت برسـ ــد
محققاً باید انتظار زیسـ ــتی از نوع روسـ ــی و
سیاسـ ــتگذاری از نوع کرملینی را در امریکا
داشته باشیم .دونالد جان ترامپ در انتقاد
از ریاست جمهوری باراک اوباما در قلمرو

سیاسـ ــت خارجی به مقایسه او با والدیمیر
پوتین پرداخت .منطق او در مقایسـ ــه این
بود که بـ ــاراک اوباما فاقـ ــد اراده در هدایت
سیاست خارجی است و این علت اساسی
نتایج اسـ ــفناک سیاسـ ــت امریکا در لیبی و
سوریه بوده است .در حالی که رهبر روسیه
از همـ ــان آغـ ــاز میدانسـ ــته اسـ ــت که چه
میخواهد و در راستای تحقق این خواست
اراده ضروری را به نمایش گذاشته است.
ایـ ــن بـ ــرای سـ ــاکن کاخ سـ ــفید بسـ ــیار
سـ ــنگین اسـ ــت که با فردی مقایسـ ــه شود
که رسـ ــانههای امریکایی او را سمبل نوین
اقتدارگرایی و خودکامگی امنیتی ترسـ ــیم
ساختهاند .تیم انتخاباتی هیالری کلینتون
به مـ ــوازات نظرات رهبر حـ ــزب دموکرات

(بـ ــاراک اوبامـ ــا) در تبلیغـ ــات انتخاباتی و
سـ ــخنان بزرگان حزب دموکرات مقایسـ ــه
کاندیـ ــدای جمهوریخـ ــواه را توهینـ ــی بـ ــه
مـ ــردم امریکا و نشـ ــانی از فقدان سـ ــرمایه
روشـ ــنفکرانه دونالد جان ترامپ در قلمرو
سیاسـ ــت خارجی ترسیم ساخت .هر چند
مانـ ــور فراوانـ ــی در تقبیح مقایسـ ــه یانکی
نیویورکی بوسـ ــیله تیم انتخاباتی هیالری
کلینتون شـ ــد اّما شـ ــهروندان مقایسه را به
معنای این نیافتند که جمهوریخواهان در
صورت پیروزی الگوی زیست روسی را پیاده
خواهند سـ ــاخت و حتی در حدی وسیعتر
ایننکتهراچندان دور ازحقیقتنیافتندکه
ضعف اساسی سیاسـ ــت خارجی امریکا از
اوکراین تا سوریه همانا فقدان اراده در کاخ

سفید است .این خط حمله با وجود تالش
فعاالن حزب دموکرات اساسـ ــاً تغییری در
معادالتانتخاباتیبهنفعهیالریکلینتون
به وجود نیاورد .البته باید به این نکته توجه
شـ ــود که در شـ ــرایط متعارف انتخاباتی در
امریکایعنیدرشرایطیکهمحورانتخابات
بحث و مباحثه در خصـ ــوص موضوعات
داخلی و خارجی اسـ ــت ،هیچگاه سـ ــطح
انتخابـ ــات از این نزول برخوردار نمیشـ ــد
کـ ــه مـ ــردم امریکا بـ ــا این حقـ ــارت مواجه
شـ ــوند که باید از یک رهبر خارجی و شـ ــیوه
زیسـ ــت مردم کشـ ــور او بهراسـ ــند .اّما تنها
در انتخاباتـ ــی که هیچ یـ ــک از دو کاندیدا از
هیبت موضوعـ ــی ،اقتداراخالقی ،صالبت
شخصیتی و حمایت ذوق زده بدنه اصلی

رأی دهنـ ــده حزبی برخوردار نیسـ ــتند ،این
امکان هست که شیوه زیست مردم روسیه
و شـ ــخصیت والدیمیـ ــر پوتیـ ــن در صحنه
انتخابات برجسته شود .در شرایط متعارف
این اصولسیاستخارجیوالدیمیرپوتین
و ماهیت ظرفیتهای اقتصادی ،فرهنگی
و نظامـ ــی روسـ ــیه هسـ ــتند که بایـ ــد محور
جدلهای انتخاباتی قرار گیرند .پس جای
تعجب هم ندارد که تیم انتخاباتی هیالری
کلینتونبرایقلتبخشیدنبهاثراتمنفی
آشکار شدن استفاده از رایانه شخصی برای
مبادله پس ـ ـتهای الکترونیکی مربوط به
وزارت خارجه آن را کار دستگاههای امنیتی
روسـ ــیه اعالم کند و برای تقویت موقعیت
انتخاباتی ،کاندیدای جمهوریخواه ترسیم

کند ،چون والدیمیر پوتین خواهان انتخاب
دونالد جان ترامپ اسـ ــت .اینکه والدیمیر
پوتیـ ــن بهعنـ ــوان رهبـ ــر روسـ ــیه در جریان
انتخابـ ــات ریاسـ ــت جمهـ ــوری امریکایی
مطرح میشـ ــود و سعی بر این میشود که
ویژگیهای شخصیتی دونالد جان ترامپ
و او یکسـ ــان نمایش داده شـ ــود ،نشـ ــان از
بیقوارگی هیالری کلینتون بـ ــرای ورود به
کاخ سـ ــفید دارد و بـ ــه هیـ ــچ روی نباید این
فکـ ــر را به وجـ ــود آورد کـ ــه دغدغه کلیدی
مردم امریکا ،روسیه و شخصیت والدیمیر
پوتین اسـ ــت بلکه تنها و تنها به این دلیل
اسـ ــت که حقیرترین کاندیداها که بهرهای
از صالبـ ــت الزم برای رهبـ ــری نبردهاند در
صحنه هستند.

