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برخــی از تحلیــل گــران چــون نشــریات چــپ گــرا و خــارج از مــدار

همیــن اوضــاع رفتــار و گفتــار ترامــپ و دولــت او چنــان بــه مضحکــه

جریــان عمومــی معتقدنــد کــه هیئــت اجرایــی و دولت ترامپ ســبب

رســیده کــه خبــر از تــکان هــای جــدی خبرســاز هــم مــی دهــد.

ســقوط آزاد امپراطــوری مطــرح مــی شــود  .نشــریاتی چــون نشــنال

دانلــد ترامــپ در مــاه مــارس مدعــی شــد کــه قضــات دادگاه هــای

ســاز بحرانــی اســت کــه در صــورت ادامــه کار ایــن دولــت  ،امــکان

***

ریویــو و چــپ هــای لیبــرال چــون ویلیــام  Buckleyبــر ایــن عقیــده

فــدرال را اخــراج مــی کنــد و یــک صــد تــن از برگزیــدگان خــود را

ویلیــام  Kristolابــراز نمــی دارنــد ،اوضــاع نــا بســامان اقتصــادی

ادعــای خــود را پــس بگیــرد ،چــرا کــه قانــون اساســی چنیــن حقی را

انــد  .آنچــه کــه تحلیــل گرانــی چــون نامبــرده و دیگرانــی چــون

آمریــکا و بحــران در انباشــت ســرمایه هــای تولیــد و تجــاری اســت
کــه دهــه هاســت بــرده و در خدمــت ســرمایه مالــی قــرار گرفتــه انــد.

جانشــین آنــان مــی کنــد .فقــط یــک هفتــه زمــان احتیــاج بود کــه وی
بــه وی نمــی دهــد .متعاقــب رســانه ای شــدن ایــن خبــر آشــکار شــد

کــه ترامــپ مفــاد قانــون اساســی را نخوانــده و نمیدانــد  .در مــاه بعــد

چــپ آمریــکا تنهــا بــه آشــکار کــردن گاف هــای مهلــک و بــی آیندگی

( آوریــل) وی ضمــن حملــه بــه رئیــس جمهــور مکزیــک مدعــی شــد

ســطح اجتمــاع ،ســخن از فــرا رفتــن از محــدوده دو حــزب مطــرح

و رســانه هــا بــه وی هشــدار دادنــد کــه چنیــن حقــی نــدارد و مســئله

دولــت جدیــد و ایــاالت متحــده آمریــکا مشــغول اســت  ،لیکــن در

دموکــرات و جمهــوری خــواه اســت .تدریج ـ ًا ظهــور و قــوام حــزب

کــه اتبــاع آمریــکای التیــن را از حقــوق شــهروندی محــروم مــی دارد
جــورج ســوم پادشــاه انگلیــس در زمــان تاســیس ایــاالت متحــده

ســوم تواتمنــد بــا گفتمــان سوسیالیســتی مطــرح میشــود کــه هــم

را بــوی اطــاع دادنــد .جــورج ســوم هــم پیــش از  1776میــادی

رویدادهــا تعقیــب نمــود.

بــه کســی مــی دهــد .سرنوشــت ســربازان انگلیــس و ملکــه بــا ریختن

ا کنــون میتــوان جوانــه هــا و نطفــه هــای آن را در بطــن حــوادث و
***

مدعــی بــود کــه اوســت در مقامــی کــه عنــوان شــهروندی آمریــکا را

ســربازان انگلیــس بــه آبهــای ســاحلی باســتن ( )Bostonرقــم زده

در جریــان انتخابــات اخیــر ریاســت جمهــوری آمریــکا مشــاهده شــد

شــد و جــورج واشــنگتن و یــاران چــون  Madisonموســس کشــور

 ،Sandersجوانــان بســیاری در حمایــت او ظاهــر شــدند .ســندرز

و عــدم اطــاع همــه جانبــه از مســائل مبــرم سیاســی و حقوقــی

کــه علیرغــم ســالخوردگی و عــدم تهاجمــی و جــدی بــودن برنــی

کــه از همــان ابتــدا شــک و تردیدهائــی بوجــود آورده بــود کــه تنهــا

جدیــد شــدند .ا کنــون نیــز اوضــاع چنــان درهــم و برهــم شــده

گریبــان ترامــپ را گرفتــه کــه ناظرانــی از حــزب دموکــرات صحبــت

نامــزدی موقتــی و ناتــوان در رقابتهــا اســت .بــا وجــود تمامــی

از بازخواســت و دادگاهــی کــردن رئیــس جمهــور ترامــپ بــه میــان

نخســت رقابــت هــا ،هجــده در صــد نظرخواهــی هــا بــه ســوی وی

***

انتقــادات بــه غیــر جــدی بــود ن ســندرز ،امــا کــه در همــان هفتــه

اورده انــد.

اعــام شــد .انچــه کــه تحلیل گــران جــدی و خــارج از مدیــای جریان

اخیــرا پرچــم مبــارزه علیــه ترامــپ و دولتــش بدســت نیــوکان

دهنــده ان نــوک کــوه یــخ ور شکســتگی سیاســی اجتمــاع اســت کــه

بــزرگان همــان حــزب جمهــوری خــواه هســتند کــه بــه صحنــه

عمومــی معتقدنــد ایــن اســت کــه ظهــور دولــت ترامــپ تنهــا نشــان

در صــورت ادامــه وضــع موجــود بایــد منتظــر روزهــای تاریــک تــری

هــای مشــهوری چــون مــک کیــن و Eliotافتــاده اســت  .ا کنــون

امــده و میگوینــد ترامــپ و دولتــش قبــل از وارد اوردن خســارت

بــرای زحمتکشــان و مــزد بگیــران آمریکایــی بــود .نــرخ بیــکاری ۸

حیثیتــی بایــد متوقــف شــوند و بقــول مارتیــن النــگ مــن در نشــریه

دریاچــه هــای پنــج گانــه چــون اوهایــو و میشــیگان نخواهــد آمــد .

ا کنــون الیــت سیاســی از هــر دو حــزب مطــرح آمریــکا بــرای کنــار

در صــد بجــای خــود مانــده و تولیــدات بــه طــرف ایالــت هــای حــوزه
کــه ســرمایه هــای آمریکایــی کمــا کان در تولیــدات چیــن و ژاپــن و

کــره مــی مانــد و ســود ســرمایه آنهــا هــم وارد آمریــکا نمــی شــود  .در

واشــینگتن Monthlyدولــت ترامــپ خــود رســوایی بزرگــی اســت.
گــذاردن ترامــپ بــه توافــق رســیده انــد .در ایــن میــان امــا کــه کســی

از علــل شکســتهای اقتصــادی – سیاســی آمریــکا حــرف نمــی زنــد

و همــگان از بازگویــی علــل بحــران هــای دوره ای و اقتصــادی

مســتحیل شــده در روابــط احــزاب ســنتی تــوان پیوســتن بــه حــزب

جهانــی نیســت و حریفانــی چــون چیــن و اتحادیــه اروپــا کار را بــر

یــک بلــوک سیاســی چــپ سوسیالیســتی باشــد .آمریکایــی کــه 23

طفــره میرونــد .ا کنــون امپراطــوری آمریــکا اکیــدا قــدرت بالمنــازع
ان ســخت کــرده انــد  .ا گــر در دوران جنــگ ســرد  ،اتحــاد شــوروی

حریــف قــدر آمریــکا بــود و زیــر بــار تعهــدات و مخــارج داخلــی و

ســوم را نــدارد و جایگزیــن وضــع موجــود بایــد نتیجــه قــدرت گیــری

تریلیــون دالر بدهــی بــه چیــن دارد و در مقــام ســوم قــدرت اقتصــاد
جهانــی بــر مبنــای تولیــد نــا خالصــی ملــی  ،قــرار دارد .در حالیکــه

بیــن المللــی خــود ســپر انداخــت و ورشکســتگی سیاســی ان قطعی

چیــن ســاالنه  2/5تریلیــون دالر بــه درامــد تجــارت خارجــی خــود

امپراطــوری شــده.

و چیــن و )...مــی شــود و ســود ســرمایه بــه آمریــکا برنمــی گــردد .در

شــد .امــروزه امــا کــه چیــن ســرمایه داری اســت کــه مــوی دمــاغ
***

مــی افزایــد  ،ســرمایه هــای آمریکایــی راهــی شــرق دور ( ژاپــن  ،کــره
حالــی کــه معافیــت هــای مالیاتــی بــر ثروتمنــدان و کورپورشــن هــا

رونــد حرکــت و کارکــرد دو حــزب ســنتی و مطــرح آمریــکا (دمکــرات

ادامــه دارد ،بیــکاری و افــت تولیــد برقــرار اســت  .تجربــه حضــور

شــده و یــک افســردگی سیاســی در میــان نســل جدیــد کــرده اســت.

دنیــای بهتــر و ســاختار سیاســی بهتــری اســت.

و جمهــوری خــواه) تولیــد دور و تسلســل سیاســت هــای شــناخته

نســل نــو آمریکایــی کــم کــم بــه ســوی اندیشــه تاســیس حــزب ســوم
و الترناتیــو میــرود .اشــکار اســت کــه نیــروی چــپ ســنتی آمریــکا ،

برنــی ســندرز نشــان داد کــه نســل جــوان در پــی حرکــت بســوی
***

