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هنگامي كه آقاي باراك اوباما در سال  ٢٠٠٨جوزف بايدن ميانه رو را به عنوان نامزد خود

براي سمت معاون رياست جمهوري انتخاب كرد ،جانب احتياط را پيش گرفت تا انتخاب
دموكرات ها يعني فردي سياه پوست ،پيشرو و مخالف جنگ عراق براي جانشيني آقاي

جورج دبليو بوش را اعتدال بخشد .اينبار اما ،در ماه نوامبر آينده ،همان آقاي بايدن نماينده
دموكراتها براي احراز مقام رياست جمهوري مي باشد و به اين دليل كه وي هيچ جذابيت
خاصي ندارد ،ﻻزم شد يك بازيگر سياسي جذاب تر كه نماد هيجان انگيزي براي مقابله با
رقيب باشد در كنارش انتخاب شود .البته اين شخص نماد راديكاليسم سياسي نبوده ،بلكه
تنها مي بايست مظهر »جذب« اجتماعي باشد .از اين رو خانم كماﻻ هريس ،فرزند دو

مهاجر ،يكي جامائيكايي و ديگري هندي و همسر يك يهودي به ميدان آمد.
البته »جسارت« چنين انتخابي راه دوري نمي رود چرا كه اين خانم سناتور كاليفرنيايي يك سياستمدار
متعارف و فرصت طلب است كه جاه طلبي شخصي بي اندازه و استعداد سرشارش دراخذ مبالغ هنگفت از
ميلياردرها شهره خاص و عام مي باشد ) .(١شاخص هاي وال استريت  ،كه قبﻼً درماه مارس گذشته
هنگامي كه آقاي بايدن  ،برني سندرز را شكست داد ،صعود كرده بود با خبر انتصاب خانم هريس ،
دوباره افزايش يافت .ياد آور شويم كه وي كه با شكست فاحش در مبارزات مقدماتي دموكرات ها -
سال گذشته قبل از اولين راي گيري كناره گيري كرد – اين خانم همه چيز را مديون مردي است كه او
را برگزيده و به او فرصت داده تا جانشين اش شود .جالب اينجاست كه هر دو بسيار شبيه هم فكر مي
كنند :آمريكا عظيم است  ،آمريكا زيبا ست  ،برخي اصﻼحات مي تواند آن را قدري بهتر سازد .ارزش
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هاي آن الهام بخش جهانيان است و اتحادهاي نظامي اش از ليبرال دموكراسي در برابر استبداد
محافظت مي كند.
آقاي بايدن و خانم هريس تعهد نكرده اند كه بيش از آقاي اوباما در دو دوره رياست جمهوري خود
دستاورد داشته باشند .دست كم همانند او در شب انتخاب شدن با بي احتياطي ادعا نخواهند كرد كه
) » :(٢ما مي توانيم اين روز را به خاطر بسپاريم و به فرزندان خود ياد آور شويم كه پس از اين روز باﻻ
رفتن سطح اقيانوس ها كاهش يافت و اوضاع سياره رو به بهبودي نهاد« .هشت سال بعد  ،وقتي آقاي
اوباما جاي خود را به آقاي دونالد ترامپ داد  ،بچه ها بزرگ شدند بدون آنكه كاهش باﻻ رفتن سطح
اقيانوس ها را ديده باشند.
هر چند به نظرمي رسد با »بليط« بايدن-هريس نتوان راه دوري رفت ،حداقل يك هدف هيجان انگيز
دارد :بيرون راندن رئيس جمهور فعلي از كاخ سفيد و پاك سازي نهادي كه دموكرات ها آن را هتك
حرمت شده توسط فردي بي سرو پا مي دانند .يكي از رهبران آنها اخيراً آقاي ترامپ را با بنيتو
موسوليني مقايسه كرد ،او همچنين معتقد بود كه »پوتين هيتلر است« ) .(٣انتظار مي رود كنار نهادن
چنين رقيب منفوري ،بتواند روز  ٣نوامبر راي دهندگان دموكرات را بسيج كند.
اكثر پايتخت هاي اروپا نيز اميدوارند رئيس جمهوري »عادي« به واشنگتن بازگردد .آنها كه به رهايي از
يوغ رهبري امريكا اميدي ندارند ـ كه تحت رياست جمهوري فردي بي فرهنگ وگستاخ  ،بي حرمت
ترنيز گشته ـ انتظار دارند ريس جمهوري دموكرات حد اقل با مﻼحظه بيشتري با آنها رفتار كند.اين امر
در ضمن اجازه مي دهد تا موعظه هاي معمول در مورد دموكراسي »جهان آزاد« و ارزشهاي غرب نيز
معتبرتر به نظر آيد .حال آيا ما مي بايست از اين ترميم چهره واشنگتن ،به اين دليل اين كه گزينه
جايگزين آن مي تواند جهان را نابود سازد ،خوشحال هم باشيم ؟
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