برخی نظرسنجیها :سوسیالیسم از ترامپ محبوبتر است
جان نیکلز

رئیسجمهور آمریکا در کارزار انتخاباتی علیه سوسیالیسم است؛ نظرسنجیهای اما اخیر خبر از شکست او در این
.کارزار میدهند
.دونالد ترامپ بخش زیادی از سال جاری را به کارزار انتخاباتی علیه سوسیالیسم گذرانده است
او کارزار انتخاباتی خود را با سخنرانی ساالنه وضعیت کشور در  ۵فوریه آغاز کرد .او در این سخنرانی گفت:
«امشب ،ما مصممتر از پیش اعالم میکنیم که آمریکا هرگز یک کشور سوسیالیست نخواهد شد ».یک ماه بعد ،در
ماه مارس ،ترامپ در جریان دیدار با رئیسجمهور راست افرطی برزیل ،یعنی ژائیر بولسنارو،اعالم کرد:
»«.غروب سوسیالیسم فرارسیدهاست
.واقعیت اما با آرزوی ترامپ نمیخواند .پای اعداد وارقام در میان است؛ رئیسجمهور زیر است و سوسیالیسم ،باال
تیتر گزارش  ۱۷مه موسسه گالوپ درمورد آخرین نظرسنجیاش در مورد میزان مقبولیت رئیسجمهور آمریکا بدین
».قرار است« :آمار رضایت از ترامپ به ٪۴۲تقلیل یافتهاست
».سه روز بعد ،گالوپ گزارش کرد ٪۴۳« :آمریکاییها میگویند سوسیالیسم چیز خوبی برای کشور خواهد بود
درست است؛ ترامپ پساز ماهها حمله به سوسیالیسم ،در اواسط ماه مه ،به نرخ مقبولیت  ۴۲درصد رسیده،
درحالیکه میزان مقبولیت سوسیالیسم  ۴۳درصد است .البته اگر بخواهیم جانب عدالت را بگیریم ،باید بگوییم که این
نظرسنجیها همواره واجد حاشیه خطایی چند درصدی است ،و محبوبیت رئیسجمهور و همسویی ایدئولوژیک از
اساس دو مقولهغیرقابل قیاساند .اما باز این امر قابل توجه است که میزان رضایت از ترامپ درحال نزولاست.
سوسیالیسم درمقابل اما بهنظر هواداران خود را حفظ کرده است .بنا به گزارش گالوپ« ،از هر ۱۰آمریکایی ،چهار
».نفر سیاستهای سوسیالیستی یا گونهای از سوسیالیسم را مقبول میدانند
نکتهحتی قابلتوجهتر ،مربوط به چگونگی توزیع افرادیمیشود که به سوسیالیسم عالقهمنداند .همسویی زنان با
سوسیالیسم مشخصا ً بیشتر است ۴۸ :درصد زنان سوسیالیسم را برای کشور خوب میدانند و  ۴۷درصد بد( .در
میان مردان ،مخالفان  ۵۶درصد و موافقان  ۳۸درصد اند)؛ همچنین ،پیمایش گالوپ نشان میدهد که بیشتر
طرفداران سوسیالیسم را غیرسفیدپوستها تشکیل میدهند؛  ۵۷درصد آنان به سوسیالیسم رای مثبت دادهاند و در
.مقابل ۳۵ ،درصد رای منفی

سوسیالیسم بهطور ویژهای در میان جوانان از محبوبیت برخورداراست .در میان جوانان بین  ۱۸تا  ۳۴سال که در
.نظرسنجی گالوپ شرکت کردهاند ۵۸ ،درصد فکر میکنند که سوسیالیسم به نفع کشور است
بنابراین ،چنانچه آینده در دست زنان باشد ،تنوع نژادی در آمریکا فزونی یابد ،و جوانان در سیاست تأثیرگذارتر
.شوند ،کامالً منطقی است که فرض کنیم سوسیالیسم به جریان اصلی بدل شود
تحلیل گالوپ آنجا که دید آمریکاییها به سوسیالیسم را پیچیده و چندوجهی میانگارد ،صحیح است .نتایج برخی
دادههای اخیر ممکن است اغراق آمیز به نظر برسد ،اما در یک نگاه دقیقتر و تاریخیتر به این دادهها ،تغییرات
قابلمالحظهای را در دید آمریکاییها نسبت به سوسیالیسم میتوان مشاهده کرد .به هرحال ،فهم آمریکاییها از این
.اصطالح چندالیه و چندوجهیاست
برای مثال ،آیا فرقی میکند اگر واژه «دموکراتیک» به این اصطالح الصاق شود ،تا این ایدئولوژی درقالب
«سوسیالیسم دموکراتیک» تعریف شود؟ الکساندریا اوکاسیو کورتز ،نمایندهکنگره با این ترکیب هویت خود را
تعریف میکند ،همینچنین بسیاری از اعضای جدید شوراهای شهر و مجلس قانونگذاری که با حمایت سازمان
.سوسیالیست دموکراتیکهای آمریکا (دی اس آ) انتخاب شدند
آن است که مردم فکر میکنند سرمایهداری نظرسنجیها به ما میگویند که مقبولیت سوسیالیسم تاحد زیادی نتیجه
دیگر کار نمیکند؛و سازمان سوسیالیست دموکراتیکهای آمریکا همین باور و احساس را هدف گرفته است .این
سازمان معتقد است« :سوسیالیسم دموکراتیک با بازگرداندن قدرت به کارگران از طریق اتحادیهها و نمایندگی
.حقیقی ،با نابرابری مبارزه میکند
سوسیالیسم دموکراتیک با تقویت حقوق مدنی و با متشکل و منجسم کردن انبوه مردم ،بر ازخودبیگانگی و نابرابری
غلبه میکند .هیچ نظامی بینقص نیست ،اما نظامی که ما اکنون در آن زندگی میکنیم ،بدوندلیل و بیآنکه
».ضرورتی وجود داشته باشد ،بیرحمانه و ناعادالنه است؛ میلیونها نفر خواستار چیزی جدید و بهتر هستند
اما آیا میتوان تصور کرد روزی آمریکاییها یک رئیسجمهور سوسیالیست دموکرات را ترجیح بدهند به
رئیسجمهوری که به سوسیالیسم میتازد؟ بنا برآخرین نظرسنجی عمومی گروه سنجش افکار عمومی کالج امرسون،
مشهورترین سوسیالیست دموکرات دولت ،سناتور اهل ورمونت ،یعنی برنی سندرز ،هشت درصد از ترامپ پیشی
گرفتهاست .بنا بر سرشماری امرسون؛ درماه فوریه که ترامپ تازه کارزا خود علیه سوسیالیسم را آغاز کرده بود،
سندرز به زحمت از رئیسجمهور فعلی آمریکا جلو بود :سندرز  ۵۱درصد و ترامپ  ۴۹درصد .با گذشت سه ماه از
کمپین ترامپ ،حمایت از او به  ۴۶درصد کاهش یافته ،در حالیکه آرای نمایندهسوسیالیست دموکرات تا  ۵۴درصد
.افزایش یافته است
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