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  » پیش پا افتادگیِ بدي«انتخابات آمریکا و 
 

22/8/95ت زیتون، روز شنبه، مورخ: سای :منبع  
  

، هنگام بازگشت از دانشگاه تورنتو به منزل، جمعیت انبوهی از دانشجویان را دیدم 10:30حوالی ساعت  چند شب پیش
ا نگرانی دنبال هاي دانشگاه گرد آمده بودند و نظیر هنگامی که دقایق پایانیِ یک مسابقه فوتبال را بکه در یکی از سالن

کردند؛ زمانی که تعداد آراء الکترالِ کلینتون باال می رفت رصد میروي صفحه تلویزیون کنند، به دقت نتیجه انتخابات را می
، وقتی پیروزي ترامپ شد. نهایتاًهم کشیده میهایشان دررفت، چهرهکردند، وقتی تعداد آراء ترامپ باال میخوشحالی می

، توجهم را دادهایی که به برخی از دانشجویان امان نمیهاي مغموم و اشکبود، بیش از هرچیز چهرهتقریبا قطعی شده 
گفت: آخر چطور مردم امریکا به کسی که آشکارا . یکی از دانشجویان که گریه امانش را بریده بود، میه بوددجلب کر

 !اند؟ته، اعتماد کرده و راي دادهاي گفو زننده مسلمانان سخنان تند یهو علاست و قائل به تبعیض جنسیتی  نژادپرست

دور دوم  شمسی در ذهنم زنده شد؛ خصوصاً 84پریشب، بارها حوادث خرداد و تیر سال ». نازنین روزگار غریبی است«
 27اي شناخته شده و تکراري که نمایندة حاکمیت در انتخابات ریاست جمهوري و رقابت میان هاشمی رفسنجانی، چهره

داد که البته محقق نشد و ملت می و دلفریبی هاي جذاباي ناشناخته بود و وعدهذشته بود، با احمدي نژاد که چهرهسال گ
روز پیش، در مجموع آراء  چندخالف هاشمی، در انتخابات ، بر. کلینتونۀ هنگفت آنرا طی هشت سال پرداختایران هزین

بات بود؛ اما به سبب تعداد کمترِ آراء الکترال، که به سبب فدراتیو بودن بیشتري را به دست آورد واز این حیث برندة انتخا
، به رغم اخذ راي بیشتر، بازي 2000گوردر سال  ر نتیجۀ انتخابات دارد؛ مانند الاي دنظام سیاسیِ امریکا، نقش تعیین کننده

 .را به رقیب باخت

مریکا را به نیکی به تصویر می کشد: جماعتی که تحصیل کرده ، دو پاره بودن ملت ااخیر انتخابات ۀمالت اولیه در نتیجأت
 گرایی فرهنگی ومدنی کثرتهایی چون حقوق اقلیت، مدارا، جامعۀ ها و ارزشو فرهیخته و فرهنگی است و به آموزه

هاي گرفت در مقابل، جمعیتی که به سبب مشکالت و گیر و .گذارداحترام میبدان  باور دارد و ... عمیقاًي انتقاديگفتگو
ال خود را در سخنان و اقتصادي و معیشتیِ جدي، همچنین سوداي احیاي دوبارة نام و هویت و نژاد امریکایی، آمریکاي ایده

  پرده بود. ، ترامپی که طنین فاشیستیِ سخنانش در کارزارانتخاباتی، روشن و بیهاي ترامپ جستجو کرده و سراغ گرفتهوعده
 1»ابتذال شر« یا  » پیش پا افتادگی بدي«توان با وام کردن مفهوم ز جامعۀ امریکا به ترامپ را میاقبال بخش قابل توجهی ا

که براساس مشاهدات آیشمن در اورشلیم    اثر ماندگارِ . او دریاسیِ برجستۀ قرن بیستم تبیین کرداز هانا آرنت، فیلسوف س
انسانی  به  3»خودآیینیِ«و  2»تفرد«دهد که وقتی ه، توضیح مینوشت در شهر اورشلیم دادگاه آدولف آیشمنجلسات خود از 

رسد، ناممکن به نظر میدر وهلۀ نخست که و بعید شود، برخی از امورِ غریب تعطیل می و تعقل رود و تفکرمحاق می
قل و خودآیینی، با تعطیلی تع دهد.و رخ می شودبدل میو مبتذل  به امري پیش پا افتاده» بدي«گردد و پذیر میامکان

تعبیر » زداییِ اخالقیحساسیت«به  توان از آنافتد؛ امري که میر میرود و از کانیز به محاق می شهودهاي اخالقیِ عرفی

                                                
1. banality of evil 
2.  individuality 
3. autonomy 



 ٢

مندترین و با ؛ در قدرتگیزاستانامریکا رخ داده، حیرت اخیر بر همین مبنا، براي ناظران بیرونی، آنچه در انتخاباتکرد. 
کسی که  چطور ،مدارانی چون جرج واشنگتن، آبراهم لینکن و باراك اوباما را به خود دیدهکشور دنیا که سیاست نفوذترین
 خود خرسند بود،ساالنۀ مالیات بود، از نپرداختن  ل هر مجلسیو نق قل هر محفلآمیزش دربارة زنان، نُتخفیف سخنان 
 باتیو در هر جلسۀ مناظرة انتخا کردها و مسلمانان اهانت میکزیکیمآورد و به پرستانه بر زبان میسخنان نژادآشکارا 

میلیون راي آورده است؟؟  چشم پوشیدن بر این همه خبط و خطا و آنها را به  58، بالغ بر گفتهاي متعددي میدروغ
روز و ظهور پیدا از جامعۀ امریکا ب است که در نیمی» ش پا افتادگی بديپی«حساب نیاوردن و لحاظ نکردن، مصداقی از 

  ...شناختیشناختی، روانو واکاوي آن از مناظر اقتصادي، جامعه در جامعۀ امریکا کرده است. چرایی سربرآوردنِ این پدیده
         طلبد. ها را میمتخصصانِ این حوزهجمعیِ است و مشارکت  بیروناز حوصلۀ این نوشتار 

بینی کرده بود که شورشِ طبقات پایینِ و سرخوردة گري پیش، تحلیلچند وقت پیش، قبل از داغ شدن تنور انتخابات
دیده بودیم. اکنون، آن پیش بینی » جنبش وال استریت«جامعۀ آمریکا در پیش است؛ شورشی که بروز و ظهور آنرا پیشتر در 

، در این انتخابات بوددموکرات کلینتون نمایندة حزب هیالري  سندرز به جايبرنی محقق شده و سخن گفتن ازاینکه کاش 
کرد، راهی به گذاري بیشتري میسرمایه هامی گرفت و روي برخی از ایالت ترتیم انتخاباتی کلینتون، رقیب را جدي کاش

سر تا پاي وضعیت سیاسیِ  کهمتمول و متمکن  قرار است ترامپِ رغم اعتراضات خیابانی روزهاي اخیر،به برد.جایی نمی
گردد؛ باید منتظر ماند و نگریست که  و فرودست منجی این طبقۀ ناراضی و شورشیاز قضاي روزگار، موجود را نقد کرده، 

  .به احمدي نژاد راي دادند، سرخورده و ناراضی می شوند یا نه ت، مانند جماعتی که طی سالیان پیش رو، این جماع

هاي اخالقیِ حقوق ها دلبسته آموزهدارد و سال گرایی فرهنگی باوربه پلورالیسم دینی و کثرت به عنوان کسی که عمیقاً
محور از دیانت معتقد است و به قدر طاقت خویش در این باب نوشته بشري و دموکراتیک بوده و به روایتی انسانی و مدارا

 بعضاًهستم. به رغم انتقادات  آتیهاي دة میراث اوباما در سالنگرانِ آینهر چیز دل و سخن گفته؛ در این ایام، بیش از
ام؛ در مجموع، وضعیت اي دولت امریکا در پانزده سال اخیر داشتهاي و خاورمیانههاي منطقهاي که به برخی از سیاستجدي
.. در .گرایی فرهنگیهاي قومی، مذهبی، نژادي، جنسیتی و کثرتو برکشیدنِ حقوق اقلیت داشت حقوق بنیادینِ بشرپاس

دانم، با عنایت به سخنانی که ترامپ در دوران پذیر بود. نمیو دل رگیباما چشمسالۀ ریاست جمهوريِ اودوران هشت 
شود و سکان هدایت کشور را در میکه ژانویۀ پیش رو در کاخ سفید مستقر  اش بر زبان آورده، هنگامیانتخاباتی مبارزات

آزارِ به ارم اشتباه کنم و شاهد رجعت دلگیرد، با این میراث، در سطح داخلی و بین المللی چه خواهد کرد؟؟ امیدومیدست 
پرستانۀ فاشیستی و نژادهاي ، سویهاروپایی پیشگانِبرخی از سیاستهاي کنشیم، گذشتۀ نه چندان دوري که گذشته نباش

  .کُشی داشتستیز و اخالقانسان ،رماننده
 
   


