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استیضاح دونالد ترامپ برای پایان بخشیدن به روند عمیقِ فروپاشیای که به جان جمهوری
آمریکا افتاده هیچ کاری نخواهد کرد .نه نهادهای دموکراتیک را به طرز معجزهآسایی
زنده کرده ،و نه ما را به وضعیت حاکمیت قانون بازخواهد گرداند .اشتهای غارتگرانهی
بانکهای بزرگ ،صنعتِ جنگی و شرکتهای غولپیکر را مهار نخواهد کرد .نه پول
شرکتها را از سیاست کنار گذاشته ،نه به نظام رشوهخواریِ قانونیِ ما خط بطالن خواهد
کشید .نظارت گسترده و بازرسی عموم مردم توسط سرویسهای امنیتی را جمعآوری
نخواهد کرد .حاکمیت ترسافکنانه بهدست پلیس شبهنظامی در محلههای فقیرنشین یا
زندانهای دستهجمعیِ  2,3میلیون شهروندی را کنار نخواهد گذشت .مانع کار مأمورین
آی.سی.ای 1از تعقیب مهاجرین غیرقانونی و قاپیدن کودکان از آغوش آنها و زندانی
کردنشان در قفسها نخواهد شد .جلوِ استخراج سوختهای فسیلی و بومکُشیِ
قریبالوقوع را نخواهد گرفت .رسانههایی آزاد از قیمومت شرکتی برای تبدیل اخبار به
مضحکه هایی به قصد سودرسانی در اختیار ما نخواهد گذاشت .به جنگهای بیپایان و
بیثمر خاتمه نخواهد داد .نفرت بین قبایل متخاصم کشور را بهبود نخواهد بخشید؛ چه بسا
ممکن است آتشِ نفرتورزی را شعلهورتر هم بکند.
این استتیضاح ماهیتاً چیزی مثل لوازم آرایشی است .چیزیست مثل تعویض وجههی
عمومیِ امپراتوری با یک صتاحبمنصب سیاسیِ دیگر مثل جو بایدن؛ کسی که خودش
در فساد و خوشخدمتیِ چاپلوسانه به ثروتمندان و شرکتهای قدرتمند غوطهور است و
همان ستیاستت های انتحاری را این بار با ادب و نزاکت شایسته و کَرّ و فَرّ به اجرا خواهد
گتذاشتتتت .ستتتردمتداران حتاکم از بینزاکتی ،بالهتت ،و بیلیاقتی بهتآور ترامپ ذلّه
شتتتده انتد .آنهتا نته بته خاطر یک خالر غیر قابل بخشتتتش و قابل پیگرد قانونی علیه او

 )Immigration and Customs Enforcement( ICE 1آژانستتتی در دپتارتمان "امنیت
سرزمین آبا و اجدادی" .این آژانس در سال  2003به عنوان بخشی از بازسازماندهی دولت پس از یازدهم
سپتامبر سال  2001به وجود آمد .م.
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شتتتوریتدهانتد؛ خالرهتای متعتددِ قابل تعقیب از او ستتتر زده استتتت ،مثل استتتتفاده از
ریتاستتتتجمهوری برای ثروتانتدوزی شتتتخصتتتی ،خشتتتونتتانگیزی و دامن زدن به
نژادپرستتتتی ،قرار دادن اطالعات طبقهبنده شتتتده در اختیار مقامات خارجی ،ممانعت از
برقراری عتدالتت ،و نتاتوانیِ بیمتارگونته در گفتن حقیقتت .آنهتا بلکه به این دلیل به او
تاخته اند که با تالش برای به زیر کشتتتیدن یکی از اعضتتتای جرگهی آنها از حاکمیت،
دست به اشتباهی مُهلک زده است.
بلته ،ترامپ رئیسجمهور اوکراین ،ولودیمیر زِلِنستتتکی را تحت فشتتتار قرار داده تا
کثافتکاریِ بایدن و پسرش ،هانتر بایدن ،را در اختیار او بگذارد؛ و احتماالً چیزهایی هم
هستتتت .بله ،به نظر میرستتتد رئیسجمهور آمریکا از واگذاری حدود  000میلیون دالر
کمک نظامی به اوکراین امتناع ورزیده تا از آن به عنوان وستتیلهی اِعمال فشتتار علیه آن
دولت استتتفاده کند .او تالش کرده مانع درج گزارش افشتتاگری شتتود که عمل او را به
تفصتتتیتل بیتان کرده .بلته ،این کتار نقض قوانین استتتت؛ چیزی که به زعم بستتتیاری از
دموکراتهای کنگره خطاییست قابل پیگرد قانونی.
اما این شتکل از اقدامات تالفیجویانهی کثیف یکی از ارکان عالَم سیاست و روابط
بینالمللیستتت .کریستتتوفر استتتیل ،از مقامات استتبق اطالعاتی بریتانیا را یک شتترکت
تحقیقتتاتی و اطالعتتاتی بتته استتتم فیوژن جی .پی .اس 1بتته استتتتختتدام خود در آورد تتتا
کثافتکاری ترامپ در ارتباط با روستتیه را برمال کند؛ شتترکت مذکور با یک شتترکت
حقوقی تحتت عنوان پرکینز کویی 2قرارداد داشتتتت تتا برای کتارزار انتخاباتی هیالری
کلینتون و کمیتهی ملی دموکراتها ،عملکرد ترامپ را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
به نقل از گری سیک ،مشاور ارشد جیمی کارتر در خصوص ایران ،چهار دهه قبل ،مدیر
انتخاباتیِ رونالد ریگان ،ویلیام کِیستی ،از ایرانیها خواست گروگانهای آمریکاییِ اسیر
1 Fusion GPS
2 Perkins Coie
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در تهران را آزاد نکنند تا بعد از انتخابات ریاستتتجمهوریِ نوامبر با آزادستتتازیِ آنها به
رئیسجمهور وقت ،جیمی کارتر ،آستتتیب الزم وارد شتتتود؛ گروگانهای آمریکایی در
ژانویهی  ،1891روز آغاز به کارِ رسمی ریگان ،آزاد شدند.
هیالری کلینتون ،تا جایی که میدانیم ،هیچ وقت با استتتتیل پشتتتت تلفن حرر نزد.
ریگان ،تا آن جا که میدانیم ،هرگز با رئیسجمهور ایران پشتتت تلفن حرر نزد .اشتتتباه
مهلک ترامپ این بوده که خواستتتهاش را بطور علنی مطرح کرده و خودش هم این کار
را کرده! الزمهی این قبیل فشارهای مخفیانه برای آسیب رساندن به رقبای سیاسی ،گوش
فرا دادن به توصتیههای ماهرانه و تشتکیل جلستات پنهانی ،و بکارگیری فشتتاریست که
محتاطانه تنظیم شتده باشتد و قابلیت انکارپذیری کامل داشته باشد .ترامپ بیعرضهتر از
آن استت که دست به این بازیها بزند .به همین دلیل به نظر میرسد قرار است به باشگاه
انحصاریِ رئیسجمهورانی بپیوندند که استیضاح شدهاند :اندرو جانسون و بیل کلینتون.
هرچند ،ترامپ بی ستتروصتتدا به این کنارهگیری تن نخواهد داد .تالش خواهد کرد
کل عمارت پوسیده را به همراه خود سرنگون کند.
در یک نظرخواهیِ جمعآوریِ اعانه برای ترامپ که این هفته بالفاصتتله بعد از اعالم
درخواستت استتیضتاح ترامپ راهر شتد نوشتته شتده است« :دوست من ،دموکراتها از
ساکت کردن و ترساندن حامیان او ،حامیانی مثل تو ،لذت میبرند .میخواهند رأی تو
را بهدستتت آورند .رئیسجمهورمان ،ترامپ ،میخواهد بداند که در حیاتیترین لحظات
چه کسی پا به پای او خواهد ایستاد!»
امتا در مقتایستتته بتا آن ته کته بته گمتانم در راه استتتت ،جمعآوریِ اعانه از جریانِ
قریتبالوقوعِ استتتتیضتتتاح کمخطرتر استتتت .با افزایش فشتتتار ،لفّاریهای ترامپ حتی
فتنهانگیزانه تر از قبل خواهد شتتد .همان طور که در گذشتتته دستتت به این کار زده ،علناً
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مردم را علیه رهبریِ دموکراتها و مطبوعاتی که انگ «دشمن مردم» 1به آنها میزند ،به
خشونت ترغیب خواهد کرد.
متا به هیچ وجه با کمبود آمریکاییهای طبقهی کارگر که به حق احستتتاس میکنند
ستردمداران حاکم شتدیداً به آنها پشت پا زده و فریبشان دادهاند مواجه نیستیم؛ توانایی
آنها برای کستب درآمد پایدار زائل شده ،بین جوامعِ رو به انحطاط و بدون آینده به دام
افتادهاند ،برای خود و فرزندانشان هیچ آیندهای متصور نیستند ،و نگاهشان به سردمداران
حاکم که آنها را فروختهاند نفرتآلود است.
ترامپ ،اگرچه ناالیق استت ،دستتکم این خشم را به زبان میآوَرَد .و این کار را با
شناعتی انجام میدهد که موجب خرسندی نیروهای پایگاهش میشود .شک دارم چشمِ
حامیان او نستتبت به خودشتتیفتگی او یا حتی فس تاد و بیلیاقتی او بستتته باش تد .اما او نقش
همان انگشتتت بیالر را دارد که آنها به همهی ستتیاستتتمدارانی هم ون کلینتونها نشتتان
میدهند؛ کستتانی که درو هایشتتان به مراتب بیشتتتر از ترامپ به آنها آستتیب رستتانده.
ترامتپِ مجهز بته وقاحت ،توانستتتته به جای نشتتتان دادن انگشتتتت مذکور ،آن را به تن
ستیاستتمداران فرو کند! نتایج انتخابات ریاستتجمهوریِ ستال  2012نشان داد که عامل
محرکِ  %33از حتامیتان ترامتپ نفرت آنهتا از هیالری کلینتون بوده و فقط  %00از آنها
گفتهاند که بخاطر حمایت از ترامپ پای صندوقهای رأی رفتهاند.
مَت تایبی در «رئیسجمهور دلقک و دیوانه :گزارشهایی از ستتیرک  »2012نوشتتته
استتت «مردم دیگر به نامزدهایی رأی ندادند که به آنها تعلق خاطر داشتتته یا توستتط آنها
تهییج شتتتده بودنتد .بلکته علیته کتانتدیدهایی رأی دادند که از آنها نفرت داشتتتتند .در
اعتراضتتات و راهپیماییها ،احستتاستتات قالب خشتتم و انزجار بود .فقدان ایدهآلیستتم ،و
علیالخصتتوص فقدان هر گونه احستتاس اُخُوّت یا هدر مشتتترک با جناح دیگر (یعنی،

 1احتماالً نویسنده خواسته اشارهای ضمنی به نمایشنامۀهی معرور هنریک ایپسن با همین نام بکند .م.
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لیبرالها و محافظهکاران ناتوان از تصتتتور آیندهای ثمربخش با یکدیگر ،یا حتی خود را
شهروندان یک کشورِ واحد قلمداد کردن) ،چشمگیر بود».
حامیان ترامپ استتیضتاح او را تالشتی برای حذر این شکل از تمرّد بنیانی ،اگر چه
بیاثر ،تلقی خواهند کرد .چه بستتتا پیام دیگری برای ستتتلبرأیشتتتدگان ،خصتتتوصتتتاً
ستفیدپوستان طبقهی کارگر بدین مضمون باشد که زندگی ،دغدغه ،آمال ،و صداهاشان
هیچ اهمیتی ندارد .این بخش عظیم از جمعیت ،همان گونه که ترامپ بدان آگاه استتتت،
بهشدت مسلحاند .بیش از  300میلیون سالح گرم در دست شهروندان آمریکاییست ،از
قبیل  110میلیون استلحهی کمری 110 ،میلیون تفنگ و  92میلیون تفنگ شکاری .تعداد
سالحهای تهاجمیای که به سبک نظامی ساخته شده و به مالکیت شخصی در آمده – از
جمله تفنگهای نیمه-اتوماتیکِ  AR-13که در کشتتارهای دبیرستان مارجری استونمن
داگالس واقع در پارکلندِ فیالدلفیا ،و دبستتان سندی هوک در نیوتاونِ کانکتیکات بکار
گرفته شتد ،تخمیناً  1,3میلیون قبضته استت .ایاالت متحده دارای بیشترین میزان مالکیت
ستالح در جهان استت :بهطور متوستط بهازای هر صد نفر  80سالح گرم .تیراندازیهای
گروهی در ایاالت متحده بهطور متوسط روزی یک بار یا بیشتر رر میدهد.
رکود اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی ،توأم با این باور که انتظارات ما برای زندگیمان
و زندگی فرزندانمان نقش بر آب شده ،خشونت به بار میآوَرَد .ترامپ ،در مبارزه برای
حیات ستیاستی خود ،از لفّاریهای خالی از معنا به عنوان هیزم برای شتتعلهور ساختن آن
استتفاده خواهد کرد .از مخالفین خود به عنوان مظهر شیطان ،اهریمنسازی خواهد کرد.
به دنبال عمیقتر کردن شکارها و ضدیت ها ،خصوصاً پیرامون نژاد و نژادپرستی خواهد
بود .به مخالفین ستیاسیِ خود انگ دشمنان اصالحناپذیر و خائنین را خواهد زد .خواهان
قدرت مطلقِ یک دیکتاتور خواهد شتد .بستیاری از کستانی که او برایشان رهبری یک
فرقه را به عهده دارد خواهان اهدای این قدرت به او خواهند بود .چون ،آنگاه که هالهی
جادوییِ قدرتِ ترامپ مورد حمله قرار بگیرد ،اعضتتای فرقهی ترامپ احستتاس میکنند
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که مورد حمله قرار گرفتهاند .او دنبالهی آنهاستتت .ترامپ به آرزوی میلیونها آمریکایی
به یک رهبر فرقه ،خصوصاً آنها که در جناح راستِ مسیحی قرار دارند ،تجسّم میبخشد.
تالشهای حزب دموکرات و بخش عمدهی رستتتانهها ،از جمله  CNNو نیویورک
تایمز ،برای عزل ترامپ از قدرت ،تو گویی او تجستّم مشتکالت ماست ،نتیجهی عکس
خواهد داد .بحرانهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصتادی و ستیاسی ما به پیدایش عوامفریبی
هم ون ترامپ منجر شد .اگر ترامپ استیضاح شود ،این نیروها خطرناکتر خواهند شد.
هر چه بیشتتر ناتوان از مواجهه و نامیدن نیروهای شرکتی به عنوان مسوولین فالکت بیش
از نیمی از جمعیت ایاالت متحده و دموکراستی فروپاشیدهمان باشیم ،بیماری فرقهگرایی
بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت .این تسخیر قدرت توسط اَبَرشرکتها بود که ترامپ
را استتفرا کرد .و فقط با رهاستازی خودمان از حاکمیت شترکتها ،بازسازی نهادهای
دموکراتیکمان ،از جمله مراجع قانونگذاری ،دادگاهها ،و رستتانههاستتت که میتوانیم از
پرتگاه مرگ پا پس بکشیم.
اگر در براندازی قدرتِ شترکتها موفق نشتویم ،ادامهی ارسال لوازم انفجاری برای
منتقدین ترامپ و رهبران حزب دموکرات ،از جمله باراک اوباما ،هیالری کلینتون و جو
بایدن ،بعالوهی جورج ستتوروس ،جیمز کلَپِر و  ،CNNبه شتتکل قابل قبولی از گفتمان
ستیاستی تبدیل خواهد شتد؛ گفته میشتود ستیزر ستایوکِ جونیر ،بدنساز و رقاص مرد
(محافل زنانه) و حامی متعصتتب ترامپ که با وَنِ (پیتزافروشتتی) خود زندگی میگذرانَد
این محمولهها را فرستتتتاده بود .چنین اقدامات تروریستتتتی ،اگر جلوِ آن گرفته نشتتتود،
سرآخر به بار خواهد نشست .بیقانونیِ آنارشیستی و اَشکال تالفیجویانهی قتلِ سیاسی به
سرعت ایاالت متحده را به یک کشور ورشکسته و رعبآور تبدیل خواهد کرد.
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