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دونالد ترامپ و بحران محافظه کاران امريکا
ايرج آذرين

 ٢٩مه ٢٠١۶

اکنون قطعی است که در انتخابات نوامبر آيندۀ رياست جمهوری امريکا ،دونالد ترامپ نامزد حزب

جمهوری خواه خواهد بود .مطابق ميانگين آخرين نظر سنجی ها ،ترامپ اکنون تنها يک درصد کمتر

از هيﻼری کلينتون در انتخابات عمومی رای می آورد ،و برخی نظر سنجی ها ميزان آراء او را حتی
سه در صد بيش از کلينتون اعﻼم کرده اند) .(١رسانه های هوادار حزب دموکرات در امريکا از اين

واقعيت شوکه هستند ،اما بيشتر از بی اطﻼعی سياسی و شخصيت ﻻت منش دونالد ترامپ شوکه

هستند تا گرايش های سياسی ای که او ،حال با هر بيان آشفته ای ،نمايندگی می کند.

تا آنجا که به جنبۀ بی اطﻼعی از سياست مربوط می شود ،واقعيت اين است که توفيق يک آدم

غيرسياسی در کمپين های انتخاباتی امريکا ابدا تازگی ندارد .سی و هفت سال پيش ،پيروزی رونالد

ريگان در انتخابات نشانۀ پايان کامل توهمات ليبرالی به نقش جامعۀ مدنی و عرصۀ عمومی ) public
 (sphereو مسخ شدن آن ها به "روابط عمومی" ) (public relationsبه سبک هاليوود و بازاريابی

تجاری بود .به بيان طنزآلود برخی تحليل گران ،اين درک از "عرصۀ عمومی" بيشتر مديون استيون

اسپيلبرگ بود تا توماس جفرسن) .(٢با ريگان رسما هنرپيشۀ درجۀ دومی از هاليوود را استخدام کرده

بودند تا نقش رئيس جمهور را در صحنۀ سياست رسمی امريکا بازی کند ،و وقتی نوبت جرج دبليو

بوش رسيد حتی دانستن فن هنرپيشگی هم الزامی باقی نمانده بود .بی ربطی دونالد ترامپ به سياست

ابدا اتفاق تازه ای در سياست امريکا نيست .آنچه تازه است اين است که دونالد ترامپ نامزدی حزب
جمهوری خواه را عليرغم ميل و نقشه های رهبران و نخبگان و دستگاه حزب جمهوری خواه کسب

کرده است ،در حالی که ريگان يا جرج بوش )پسر( را نخبگان حزب دستچين کرده بودند و ماشين

حزبی برای شان کمپين می کرد .نکته ای که نياز به توضيح دارد اين است که چگونه اين بار سر
رشته از دست نخبگان و ماشين حزبی به در رفت.

حزب جمهوری خواه ابدا شباهتی به احزاب آفريدۀ دولت های جهان سوم )و همچنين جهان دوم سابق(

ندارد .حزب جمهوری خواه در اياﻻت متحده يک نهاد ريشه دار سياسی است ،بيش از صد و پنجاه
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سال قدمت دارد ،و محل تربيت دستکم نيمی از پرزيدنت ها و ساير رهبران ثروتمندترين و

قدرتمندترين کشور جهان در صد سال گذشته بوده است .کسب نامزدی رياست جمهوری اين حزب

عليرغم خواست و تﻼش رهبران و دستگاه حزبی اتفاقی است بی سابقه .حال که توفيق ترامپ در دور

مقدماتی انتخابات مسجل شده ،مفسران رسانه های امريکا ،اعم از دموکرات و جمهوری خواه ،که تا
پيش از اين با تمسخ ر و تحقير شانسی برای ترامپ قائل نبودند اکنون شگفت زده در صدد توضيح

رمز پيروزی او هستند .توضيح آن ها معموﻻ ترکيبی است از زرنگی و زبردستی شخص ترامپ با

مشکﻼت تشکيﻼتی و اشتباهات حزب) .(٣اين ها همه بجای خود درست اند ،اما از نظر تحليلی به

نظر من پيروزی ترامپ را بايد از جمله پيامدهای ناخواستۀ عملکرد حزب جمهوری خواه شمرد که
در متن اوضاع اقتصادی و سياسی فعلی امکان بروز يافته است.

حزب جمهوری خواه حزبی است که آشکارا منافع ثروتمندان کﻼن و صاحبان سرمايه های بزرگ را

دنبال می کند .اما برای ايفای نقش در عرصۀ سياست ،به ويژه اگر دموکراسی پارلمانی برقرار باشد،
بايد پايۀ اجتماعی وسيعی داشت ،و روشن است که اتکاء به ثروتمندان جامعه )حتی اگر چند برابر آن

 ١%مشهور باشند( ابدا چنين پايۀ اجتماعی را تشکيل نمی دهد .بنابراين به ناگزير بايد در صدد بسيج
تودۀ مردم برآمد .چگونه می توان افزايش ثروت ثروتمندان را به نفع تودۀ مردم جلوه داد؟ نظريه

اقتصادی-اجتماعی توجيه اين امر "اقتصاد نشت" ثروت از باﻻ به پائين است ) trickle-down

 . (economicsثروتمندان هرچه پولدارتر شوند سرمايه هاشان را به کار می اندازند و شغل ايجاد می
کنند و تودۀ مردم هم چيزی گيرشان می آيد .آن نظريه با اساس تئوری های اقتصادی سرمايه داری
همخوانی دارد ،ولی تبليغ صريح و بيشرمانۀ آن با ريگان )و تاچر( و عروج نئوليبراليسم آغاز شد.

حزب جمهوری خواه نيز ثروت اندوزی باﻻيی ها را اين چنين به نفع پائينی ها تبليغ می کند .اما

واقعيت اين است که چنين نظريه ای ،حتی وقتی هيچ بديل چپی در برابرش ننهاده باشند ،بخودی خود

جذابيت ويژه ای برای تودۀ تهيدست و محروم ندارد .پس بايد تبليغات مکملی داشت که مستقيما برای
تودۀ تهيدست و محروم جاذبه داشته باشد.

وقتی به تاريخ رجوع می کنيم می بينيم که تاريخ دموکراسی پارلمانی ،تاريخ فريبکاری و تحميق تودۀ

تهيدست از جانب احزاب صاحبان سرمايه است .ناسيوناليسم ،نژادپرستی ،فرقه گرايی مذهبی و

قومی ،ضديت با مهاجران ،ابزارهای شناخته شدۀ تاريخی ای هستند که احزاب سرمايه داران هميشه
به کار گرفته اند تا به تودۀ محروم اين باور را بقبوﻻنند که مسبب وضعيت فرودست آنها سرمايه و

سرمايه دارن نيستند ،بلکه فرودستان قوم يا ملتی ديگر ،نژادی ديگر ،يا مذهبی ديگر را بايد مقصر

شمرد .حزب جمهوری خواه در امريکا نيز همين شيوه را برای وسعت دادن به پايۀ اجتماعی خود در
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دهه های اخير به افراط به کار برد و نتيجۀ مثبتی نيز گرفت ،يعنی اساسا بسيج تمايﻼت نژادپرستانه و
فرقه گرايی مذهبی )که در دورۀ حاضر بيش از آنکه ضد سياه پوستان باشند ضد اسپانيايی زبان ها و

ﻻتين ها هستند ،و بيش از آنکه يهودی ستيز باشند اکنون مسلمان ستيز شده اند( .نتيجۀ چنين سياستی

جذب بنيادگران مسيحی )که درصد قابل توجهی از جمعيت در امريکا هستند( ،جذب روستائيان فقير و

بی فرهنگ سفيد پوست ) (Rednecksبه ويژه در اياﻻت جنوبی امريکا ،و عموما جذب گرايشات

ارتجاعی نژادپرستانه و دامن زدن به آنها بود .همراه اين شيوه های "کﻼسيک" احزاب دست راستی

در همۀ کشورهای "پيشرفتۀ" سرمايه داری ،حزب جمهوری خواه يک ويژگی امريکايی نيز به آن

افزود" :جنگ فرهنگی".

پس از سقوط بلوک شوروی ،از آغاز دهۀ  ١٩٩٠محافظه کاران امريکا بر مبنای يک نقشه تﻼش

کردند تا مرز چپ و راست را بجای عرصۀ اقتصادی و سياسی در عرصۀ فرهنگی ترسيم کنند ،و
اتاق های فکر محافظه کاران سوژه های اين "جنگ فرهنگی" و مواضع محافظه کاران را به دقت

تعيين کردند :حقوق همجنسگراها ،مواد مخدر ،سقط جنين ،نظريۀ آفرينش به روايت انجيل )در تقابل
با تئوری تکامل داروين( ،و حتی تحقيق پزشکی در مورد سلول های پايه ای ) stem-cell

 ،(researchو نظاير اينها .در همۀ اين موارد ،محافظه کاران موفق شدند موضع گيری در برابر

چنين سوژه هايی را به محور مباحثات سياسی تبديل کنند و دو قطبی سنتی-مترقی ) traditionalist

 (Vs. progressiveرا حول آنها شکل دهند .طرفه اينکه بخش بسيار وسيعی از روشنفکرانی که در

امريکا "چپ" يا "ليبرال" ناميده می شوند ،تحت تأثير مدهای فکری متأثر از پسامدرنيسم ،نه تنها اين
"جنگ فرهنگی" را پذيرفتند ،بلکه بمنزلۀ جبهۀ اصلی نبرد راست و چپ به آن دامن زدند.

"جنگ فرهنگی" محافظه کاران بيشترين توفيق را در وسعت دادن به پايۀ اجتماعی حزب جمهوری

خواه داشت .در تمام اين موارد ،محافظه کاران آگاهی و دانش را نشانۀ نخبه گرايی جلوه دادند و جهل

و پيشداوری عاميانه را ستودند .گفته اند ديرپا ترين تأثير ريگان بر عرصۀ عمومی در سياست امريکا
را می توان اين چنين ديد که قواعد گفتار در عرصه عمومی چنان تغيير کرده که رابطۀ بين ادعا و

فاکت به کلی از هم گسيخته است) .(۴اکنون فاکت ،استدﻻل ،تجزيه و تحليل قرار نيست هيچ رأی

دهنده ای را به بازبينی وادارد .اگر دانش نشانۀ نخبه گرايی باشد ،اتکاء به جهل بهترين استراتژی

بازاريابی انتخاباتی است .دونالد ترامپ در انتهای منطقی چنين مسيری ايستاده است .اتکاء محافظه

کاران به قدرت جهل بيشک پايۀ اجتماعی حزب شان را گسترش داد ،اما وقتی کميّت جاهﻼنی که اين

چنين توانمند شده بودند در حزب افزايش يافت ،کيفيت جديدی بروز کرد .معلوم شد پايه وسيع

اجتماعی بيش از آنچه حزب اميدوار بود تبليغات راسيستی و ناسيوناليستی و ارتجاع فرهنگی باورش
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شده و برای همان اهداف اکنون می خواهد حزب را زير و رو کند .حزب جمهوری خواه دچار

انقﻼب شد ،از آن نوع انقﻼب ها که در آن ديوانگان ادارۀ آسايشگاه را به دست می گيرند .با دونالد

ترامپ حزب جمهوری خواه دارد تقاص پس می دهد .به تخمين برخی تحليل گران ،بيش از دو دهه
وقت برای بازگشت اين حزب به مسير سابقش ﻻزم است.

شرايطی که پير وزی ترامپ را تسهيل کرد ناتوانی حزب جمهوری خواه از توافق بر سر يک

کانديدای متعبر حزبی بود که بتواند ترامپ را در دور مقدماتی شکست دهد .علت اين ناتوانی را بايد
در سطوح مشخص تری بررسی کرد ،اما برای بحث حاضر شايد اين اشاره کافی باشد که واگرايی

در ميان جناح های حزب جمهوری خواه خود نتيجۀ شرايط دشوار اقتصادی و سياسی جهانی است.
چه بحران جهانی اقتصادی ،و چه چالش رهبری سياسی امريکا در جهان ،مثل همۀ موارد تاريخی

ديگر ،چند دستگی در ميان هيأت حاکمه را دامن می زند .تعدد کانديداهای بی ربط جمهوری خواه در

دور مقدماتی نشانی از اين واگرايی بود .اگر خط مشی حزب جمهوری خواه برای وسعت دادن به پايۀ
توده ای اش عامل مادی عروج ترامپ بود ،وضعيت بحران اقتصادی و سياسی جهانی نيز آن شرايط

مناسبی بود که عروج چنين شخصی را بالفعل کرد.

اگر ترامپ به رياست جمهوری برسد چه خواهد شد؟ برخی از تحليل گران در قدرت يابی ترامپ

عروج فاشيسم را ،يا به عبارت دقيق تر نوعی از فاشيسم با ويژگی امريکايی را ،می بينند) .(۵بيشک

در رفتار و کردار ترامپ و جمعيتی که بر او گرد آمده اند می توان تمايل به باورهای فاشيستی را

ديد ،اما فاشيسم به منزلۀ يک جريان سياسی صرفا نتيجۀ باور زمامداران نيست ،بلکه محصول شرايط

اقتصادی و سياسی ويژه ای است) .(۶با اينهمه شک نيست که نفس کردار و رفتار ترامپ بمنزلۀ

رئيس جمهوری می تواند نوسانات ناﻻزمی را در عرصۀ سياست و اقتصاد امريکا ايجاد کند ،و همين

واقعيت کافی است تا صاحبان سرمايه از انتخاب چنين آدمی به رياست جمهوری نگران باشند.

مشخصا در سطح اقتصادی ،نظر سرمايه مالی امريکا روشن است .وال استريت از نامزدی کلينتون
حمايت می کند .سه بانک از بزرگترين پنج بانک امريکا به کلينتون کمک مالی کرده اند ،حال آنکه

در انتخابات چهار سال پيش چهار بانک از پنج بانک بزرگ به ميت رامنی نامزد جمهوری خوهان

کمک مالی داده بودند).(7

به همين دليل ،تا همين يکی دو هفته پيش ،تمام مقامات دستگاه حزبی جمهوری خواهان عليه ترامپ

موضع گرفته بودند و در ميان جمهوری خواهان حتی اين موضع نيز رايج بود که اگر ترامپ نامزدی

جمهوری خواهان را کسب کند می بايد به کلينتون رأی داد .اما اکنون با قطعيت نامزدی ترامپ ،به

نظر می رسد که دستگاه حزبی درصدد است تا با او به نحوی وارد معامله شود .به نظر من ،سازش
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رهبران حزبی با ترامپ به اين واقعيت متکی است که نيات شخص رئيس جمهور نمی تواند منشأ

تصميمات و تغييرات بزرگی در سياست امريکا باشد .تعيين سياست ها در هر دولتی را نيروهای

ساختاری ريشه دارتری شکل می دهند ،و به ويژه در کشوری نظير امريکا ،به مرور ايام ،قواعد

اداری پيچيده و سنت ها و شيوه های روتين کار طراحی شده و شکل گرفته اند که در حکم حلقه هايی

هستند که آن الز امات ساختاری را به رئيس جمهور و ساير تصميم گيران منتقل می کنند .همان طور
که اوباما نيز ،به رغم برنامه اعﻼم شده و هر نيات اوليه ای ،سرانجام عمﻼ در سياست خارجی و

داخلی پيوستگی با دولت پيشين را دنبال کرد .شخصيت و سبک کار رهبران البته تأثير خود را دارد،

شر تحمل روزانۀ چهرۀ جرج بوش خﻼص کرد.
همان طور که مورد اوباما جهانی را دستکم از ّ

مشکل با ترامپ تنها به تحمل شخصيت خود شيفته ،دروغگو ،پشت هم انداز ،بد دهن ،و گردن کلفت
دونالد ترامپ محدود نخواهد بود ،بلکه حتی اگر جمهوری خواهان بتوانند ترامپ را تماما در حيطۀ

الزامات ساختاری محدود کنند ،پايۀ اجتماعی ارتجاعی ای که ترامپ با اتکاء به آن به قدرت می رسد
ساکت نخواهد نشست .در خود امريکا ،قطعا خشونت سياسی از جانب دست راستی ها رايج خواهد

شد ،و حتی اگر صرفا ساکت کردن اين پايه هدف باشد ،چرخش سياست های داخلی و جهانی امريکا

به راست محتوم به نظر می رسد.
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