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 وقت، هیچنخواهد داشت منشانهبزرگو  سریع یدونالد ترامپ خروج کهبر سر این

ی سقوطش . برای بسیاری از ما مسئله فقط این بود که ترامپ در دورهبحثی نبوده است

ی پادشاهان و مستبدان به کار معمولاً درباره« سقوط»دانم می چقدر مخرب خواهد شد.

پادشاه دلقک هم هست اینجا با این تفاوت که  یمهستنمایش  همان، ولی ما در رودمی

 .دکننمیش ایهمراه عاقلی ترهیچ بزرگ است که  عصبی کودکی  قدرتو مردِ صاحب

، «بازنده» شدن بهتبدیلآن بلای نهایی در زندگی، یعنی  دفعِدانیم که ترامپ برای می

خواهان  در صورت لزوم او نشان داده است که در قدرت بماند.کند که هرکاری می

. آنچه خیلی روشن نیست این است که است نظام انتخاباتی اری و از بین بردنِدستک

 ماند.ا میهودراثر پامثل فرمانی بی« تهدید»این  تواند تهدیدش را عملی کند، یاآیا او می

برای  که است نوعی نمایشِ مُضحک گیریرأیزدن تهدید به توقف یا برهم ادای

گروهی از وکلا، حتی وکلایی که برای دولت اما  ساخته شده است. ی اومصرفِ حقیرانه

و این خطری جدّی برای  کنندتلقی میسازوکاری قانونی  این تهدید را کنند، کار می

 جمهوری ترامپی ریاستطور که پیش از این در دورهنهما .همراه داردبه دموکراسی 

 آورددرمیبازی کند، کند، دوزوکلک سر هم میایم که آیا او چاخان میماندهبارها 

گرفتن مثل آدمی ژست زند(.کند )آسیب جدّی میمی عملاندازد( یا )نمایش راه می

 ؛زند یک چیز استحدوحصر میبرای ماندن در قدرت به دموکراسی آسیب بی که

رح این تبدیل با طچیز دیگری است،  تمامیبهکردن این نمایش به واقعیت تبدیل

 قواعد انتخاباتی و قوانینِ  ی کههایدعوی گیرد،های قضایی صورت میدعوی

چارچوب دموکراسی ایالات  به و کننداثر میرا بی گیریی حقوق رأیکنندهتضمین

  د.نزنضربه می متحد

دادن که به امکانِ رأی یآنقدردر هر صورت ، های رأی رفتیموقتی پای صندوق

دن / به جو بای رأی دادیم و به این نهادِ دموکراسیِ انتخاباتیِ فعلی و آینده رأی دادیم،

رین تروهایی هستند که پیشرفته)بایدن و هریس هردو میانه رأی ندادیم کاملا هریس
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ا آن دسته از م .(دهای مالی و بهداشتی برنی سندرز و الیزابت وارن را رد کردنبرنامه

قوانین  این احساس را داشتیم که مکردیزندگی می 1بنیادنهادهای حبس خارج ازکه 

هت ج مان از سیاستکه به فهم ندابخشی از چارچوب قانون اساسیپایدار  انتخاباتیِ

 نشدهمحرومیت از حق رأی  دچار رنجِپیش از این  بسیاری از افرادی که دهند.می

 یشان به اعتمادی اساسی در چارچوب قانوندانستند چطور زندگیبودند حتی نمی

گرِ ی حقوق ما و هدایتکنندهعنوان چیزی که تأمینی قانون بهاما ایده .وابسته بود

ی حکومت ترامپ در دوره دادخواهی تبدیل شده است. یعرصهاقدامات ماست به 

ذاشتن گهیچ اصلِ قانونی وجود ندارد که نتوان آن را به دادگاه کشاند. قانون برای احترام

 که موقعیتی بالقوه برای طرح دعوی قضایی است.کردن از آن نیست، بلبه آن یا پیروی

ی نهایی قدرت قانون شده است و تمام قوانینِ دیگر، حتی اکنون دعوی قضایی عرصه

 قابل مذاکره درون این عرصه تقلیل یافته است. یحقوقِ مطابق قانون اساسی، به موارد

 در تجاری یمدل برقرارکردنِ ناشی ازبرخی خطاهای ترامپ را  هرچند

تواند برای کسب سوِد آنچه او می برایدانند، مدلی که بر اساس آن می داریومتحک

مهم است که در نظر بگیریم ولی خود به مذاکره بگذارد هیچ محدودیتی وجود ندارد، 

 6112رسند )از سال قانونی به انجام می اقدماتاو در  بسیاری از معاملات تجاریِ

رود تا او به دادگاه می دادگاهی درگیر بوده است(. یمرافعه 0011در بیش از ترامپ 

وقتی دعوی قضایی بر سر قوانین اساسیِ  خواهد.چیزی باشد که او میآنفرجام  ناگزیر

، نشان داده شود کارانهدغلهای انتخاباتی باشد، اگر هر حمایت قانونی حامیِ سیاست

د ]نشان داده شود[، دیگر هیچ برن]یعنی[ مثل ابزاری که مخالفان ترامپ از آن سود می

                                                      

1 carceral institutions 
ان بر شهایی است که زندان یا محبس نیستند اما بنیانمنظور نهادها یا مکان و است اصطلاح فوکویی

دیده و ی افشین جهانکردن است. نگاه کنید به میشل فوکو، مراقبت و تنبیه تولد زندان، ترجمهحبس

 نیکو سرخوش، نشر نی.
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قواعد دموکراسی را محدود  گرِماند که قدرتِ دعوی قضاییِ تخریبقانونی باقی نمی

شود )مثل درخواستش برای توقف آزمایش وقتی او خواهان توقف شمارش آرا می کند.

د شودرست یا غلط دیده میرا کند که واقعیت محقق نشود و آنچه تلاش می (کرونا

در ایالات  گیریهمه تحت کنترل درآورد. ترامپ معتقد است تنها دلیل بدبودن ]اوضاع[

انگار اگر راهی نبود که بفهمیم  دهد.میارائه متحد آزمایشی است که نتایج عددی 

 .، وضع خوب بودچقدر بد است گیریهمه

های در ایالت شمارش آراخواستار توقف ی روز سوم نوامبر ترامپ در ساعات اولیه

 اگر شمارش ادامه یابد احتمالاً  .یعنی در جاهایی که ترس از باختن داشت، شد کلیدی

ارش آرا متوقف شود تا آن نتیجه نادیده خواهد شمترامپ میشود. برنده می بایدن

در ایالات  شان محروم شوند.، حتی اگر شهروندان از حق شمارش آرایگرفته شود

ه پس عجل شده است. پذیرفته برد: این قاعدهمی ه کمی زمانآرا همیشتحد شمارش م

فرض کنیم ترامپ مطمئن بوده است که اکنون با توقف شمارش  اگر برای چیست؟

او  فهمیم. اما با توجه به آنکهاش را میشود، دلیل این خواستهآرای انتخاباتی برنده می

طرح دعوی توقف  شود؟توقف آرا م شمارشخواهد میارقام انتخاباتی را ندارد چرا 

شمارش آرا در دادگاه با طرح دعویی همراه است که ادعای تقلب دارد )بدون هیچ 

 به این نظامنسبت تواند شدن(، در این صورت او میدلیل مشخصی برای تقلب

ی کافی عمیق باشد، در نهایت اعتمادی به اندازهایجاد کند، که اگر این بی اعتمادیبی

وجور کرده است و جفتاو هایی که دگاهکشاند، داگیری را به دادگاه میتصمیم

جمهور، ها، همراه با معاون رئیسرسانند. سپس دادگاهپندارد که او را به قدرت میمی

 های انتخاباتیسیاست تضییعتوانند دهند که میتشکیل می 1قدرتی پلوتوکراتیک

 کهولو آنها ا مسئله این است که این قدرتصورت قانون درآورد. امبه مشخص را

                                                      

1 Plutocratic 
 حکومت است.قدرت توانگرسالار یا قدرتی که در دست ثروتمندان وابسته به 
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را ضایع  قانون اساسی شناسیلزوماً از روی وظیفهعموماً از ترامپ حمایت کنند، 

   کنند.نمی

ی یوهش ولی، برخی از ما را شوکه کرده استرفتن تا این حد میل ترامپ برای پیش

ه بدیدنِ شکنندگیِ قوانینی که  است.اش همین بوده ترامپ از آغاز کارِ سیاسیعملکرد 

 اندازد.ما را به وحشت می و جهت داده است، هنوز بنیانبه عنوان یک دموکراسی  ما

مدام نظم و قانون است  مدعی نمایندگیدر حالی که  ترامپ اما قدرت اجرایی دولتِ

 ند.کمتمایز میهمیشه را روش حکومت ترامپ  و همین کندمیکشور حمله به قوانین 

رامپ دست تآید که قانون و نظم منحصراً بهاین تناقض فقط وقتی با عقل جور درمی

یک ه محور بوغریب از خودشیفتگیِ رسانهعجیب یک شکلِ معاصرِ بندی شود.صورت

ی رژیم قانونی، خودِ قانون شود نمایندهفرض می شود.بدل می مُهلک از استبداد شکل

ه ب و در نتیجه گذاردکند و زیر پا میدلخواِه خودش قانون وضع میه بهاست، کسی ک

 شود.نام قانون تبدیل به یک مجرم قدرتمند می

 اَشکال گوناگونی جباریتاند، فاشیسم و تصریح کرده پژوهندگانهمانطور که 

همان نازیسم[ مدلی ] سوسیالیسمناسیونال اند که مدعی خواهم با کسانید، میندار

دیگر را شناخت، مخالفت کنم. و  است که باید بر اساس آن تمام اَشکال فاشیستیِ

ت های انتخاباتی دقیقاً جنگ نظامی نیسترامپ هیتلر نیست و سیاستدرست است که 

که وقتی  این است کلّی تخریب ، منطقهنوز جنگ داخلی نشده است( حالهر  به)

 1490 کند. در مارسشروع به لگدپراندن  رسدسقوطِ استبداد تقریباً قطعی به نظر می

د، ها را در هم کوبیدنوقتی نیروهای متفقین و ارتش سرخ تمام سنگرهای دفاعی نازی

و  ونقلهای حملهیتلر تصمیم گرفت خودِ مّلت را نابود کند، او فرمان داد سیستم

و اقرار است اگر  صنعتی و خدمات عمومی را تخریب کنند.های ارتباطات، مکان

ر د یاقدامات تخریب»مکتوب هیتلر  . فرمانِدکنسقوط  هم باید، ملّت دکنسقوط 

 فرمانِ  در آن ،ه بوددشاز آن یاد « نفرمان نِرو»نام به ولی  ،نامیده شد «سرزمین رایش
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تصور  خائنکه خانواده و دوستانش را  امپراتور روم]نرون[ با توسل به  مکتوب هیتلر

 کسانی شدحفظ قدرت و مجازات  اشرحمانهبی خواستِشان را گرفت، کرد و جان

را  جان خودش ننِرو ،وقتی حامیانش پا به فرار گذاشتند کرد.شان میکه خائن تصور

 «میرد!عجب هنرمندی در من می»آخرین کلمات منسوب به هیتلر این است: گرفت. 

های ترامپ نه هیتلر است نه نِرون، او هنرمند بسیار بدی است که برای پرفورمنس

درخواست او از نیمی از ]جمعیت[ کشور انگیزش از حامیانش پاداش گرفته است. رقت

ای از سادیسم را شدهبستگی دارد که مجوزهای شکل تحریک کردوکاری به ترویج

ین ا ی اخلاقی نیست.بند هیچ نوع شرم یا وظیفهدوکند، سادیسمی که در قیادر میص

 بیش از نیمی از مردم به انجام نرسانده است. کاملرا  اشگسیختهلگام آزادیِ کردوکار

مواره شرمانه هاین نمایشِ مضحکِ بی اند،شدید واکنش نشان داده کشور با طرد و تنفرِ

مقدس، جزا دهنده و خشکهتصویری  ؛به تصویر هولناکی از چپ متکی بوده است

کردن عموم مردم از هر نوع لذّت زنگ برای محرومبهگوشکننده، سرکوبگر و قضاوت

 ایستهببا این شیوه، در سناریوی ترامپی سرافکندگی جایگاهی دائمی و  معمول. و آزادیِ

دنبال ها بهدارد در صورتی که در چپ سرافکندگی بیرونی و عارضی است: چپ

 تان، آزارهای، نژادپرستیهایتانوتفنگتوپ خاطرِبههستند  ماکردن شسرافکنده

ی حامیان ترامپ این بود که با ترامپ زدهتخّیل هیجان تان.هراسیتان و بیگانهجنسی

ر گفتار و اش دتوانند بر این سرافکندگی غلبه کنند و از چپ و قیدوبندهای تنبیهیمی

معاهدات  محیطی،بردن مقررات زیستازبینای بر شوند و در نهایت «آزاد»رفتار 

ستیزی زن دیرپایغصب نژادپرستی و تأیید علنیِ َاشکال وریزیِ خشم، برونالمللیبین

 تِ خشون زده ازاندازی کارزار برای جمعیتی هیجانترامپ با راه مجوز بگیرند.

شان فوظبه آنها قول داد که از خطر یک نظام کمونیستی )بایدن؟( مح، نژادپرستانه

ند و ککند، غذایشان را کم میبدارد، نظامی کمونیستی که درآمدشان را بازتوزیع می

 .کندجمهور می)هریس؟( را رئیس« هیولاوش»پوستِ رادیکال و سرانجام یک زن سیاه
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دانند او پیروز نشده کند، ولی همه میزوال اعلام پیروزی میجمهورِ روبهرئیس

تی پذیرد و حنیوز ادعای او را نمینشده است. حتی فاکس است، دست کم هنوز پیروز

پایین  وار به سمتمستبد در حالی که مارپیچ گوید تمام آرا باید شمرده شوند.پِنس می

های تمام روش وانتخابات  قانونِ ،آزمایش، شمارش، علمکند رود درخواست میمی

متوقف  کنند چه چیزی درست است چه چیزی نادرستآوری که معلوم میزحمت

 ببازد، تلاشاگر او مجبور شود  خودش را سر هم کند. بار دیگر حقیقتِشوند تا او 

 کند دموکراسی را هم با خود ساقط کند.می

ی همگان به گوش خندهکند و صدای جمهور خود را برنده اعلام میاما وقتی رئیس

با توهماتی که از خودش در مقامِ  ،خوانندمی غیرعادیرسد و حتی دوستانش او را می

تواند به دادگاه . او هرچقدر بخواهد میشودمی تنهاسرانجام نابودگری قدرتمند دارد 

ش بشوند و دیگر گولب بهها جانشکایت ببرد، ولی اگر وکلا متفرق شوند و دادگاه

نمایشی  همچون، خواهد دید ای به نام ترامپ، او خودش را تنها حاکم جزیرهندهند

 را  ترامپ نمایش مضحکاین در  پیدا کنیمفرصت  شایدمحض از واقعیت. سر آخر 

 اسیدموکر یپشتوانهنابودی قوانین  راهِدر که ببینیم  جمهوریرئیس موقتینمایِ 

ا . به این ترتیب حالتری برای دموکراسی تبدیل شده استخودش به تهدید بزرگ

 اندکیکرد خودنمایی می خستگیِ طولانیبه صورت یک چه آن پس ازتوانیم می

 ابالو!وجو خ برو جلو، .کنیم استراحت

   

 
 


