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ه انتخابات آینده بایدن می گردد، نگارنده معتقد است کخط ترامپ یا  دنیا حول شیردر حالی که فضای سیاسی 

االت متحده را به مخاطره خواهد انداخت.کا به جنگی خانمان سوز و ویرانگر تبدیل خواهد شد و حیات ایآمری  

 در نوشته ی پیش رو، نگارنده توضیح داده است که  به چه علت  معتقد است که محال است ایاالت متحده از 

پیچ تند انتخابات آینده، به سالمت عبور کند. در این نوشته، از زاویه ای دیگر به بحث حکومت داری، 

در  تقد استمعست. نگارنده ، و همچنین فیلترینگ پرداخته شده ارسانه های اینترنتیدموکراسی، انتخابات، 

. هدف این متن روشنگری ادامه ی آن را منقطع خواهد نمودبط بزرگی پیش آمده که نظام لیبرال دموکراسی خ

وستن آن به موزه و پی ظام لیبرال دموکراسیپاشی نفرو ممکن است حتی بعد ازبرای بعضی از نخبگان است که 

رانند.آن را در ذهن بپروت نگردند و همچنان سودای موهوم عل ی تاریخ سیاسی جهان، متوجه  

------ 

 بر شهادتش، شروع شد. یمبن زیعز یمانیخداوند به قاسم سل یبا تحقق وعده که ست  ی، سال 2020سال 

در این سال، آتش شهادت او را بر خانه ی ظالمین داشت تا وی نگاه  شهادت را درطش یم، عخداوند عزیز حک

.بشر قرار دهد خیتار ی امپراطور نیبزرگتر یفروپاش لیآن را دل، مل هما سه بالی پی در پی و مکو ب بیافکند  

.نعم العبد انّه اوّاب   

...م تقدیم میکن اوعزیز  چه قطعا قابل نیست، به روحاین نوشته را اگر    
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 بسمه تعالی 

رابطه ی حکومت   بحثی در مورد  ، نخبگان ایرانیدوستان و یکی از  همصحبتی باطی یا، فرندر یک از اردوهای تفریحی در شمال کالیقبل  سالها

و مردم شکل گرفت. سوال اینجا بود که آیا می شود حکومتی برقرار نمود که ادامه ی قدرت در آن کامال بر اساس رای و انتخاب مردم باشد؟  

)مثل در علوم اجتماعی و سیاسی حول این موضوع و البته مطالب شبیه به آن  مطالعات بسیار زیباییبررسی مرا تشویق به  ،جالبی مطلب 

تئوری غیر ممکن ارو 1، گیبارد و ..( نمود. برایم جالب بود که طبق آمار، تحقیقات در مورد مخاطرات پیش روی دموکراسی، رونق روزافزون  

گرفته اند2.  تصمیم گرفتم تا فهم خود را بنویسم و با مثالی مرتبط توضیح دهم. فکر کردم شاید این موضوع برای شما نیز خالی از لطف  

بر اساس این  نیای امروز ما رخ می دهد با این سوال ارتباط تنگاتنگ دارد و می توان سیر اتفاقات آینده را معتقدم، حوادثی که در د  نباشد.

پیش بینی کرد. فهم،   

 رودخانه ی مستقیم 

 .3ندارد یک پدیده ی ناپایدار است که در مقیاس زمانی مورد مطالعه ی زمین شناسی، اصال وجود    رودخانه ی مستقیم به نظر زمین شناسان

  دائمیدر شکل این رودخانه اثر  (Natural Disturbance) یک مزاحمت محیطی در طبیعت  حتما ، زمین شناسان معتقدند، در طول زمان 

خواهد ساخت. همین سبب از بین رفتن استحکام آن قسمت شده و به مرور فرو می   مثال جانوری در کنار این رودخانه، آشیانه خواهد گذاشت.

در طرف دیگر   این ناحیهدر مقابل درست سرعت آب در این قسمت باعث فرسایش می شود.  .ریزد و جریان آب را به داخل خود می کشاند

این  البته و رسوب گذاری انجام می گیرد. یعنی مجموعا یک خمش در این قسمت رودخانه پیش می آید.  ، سرعت آب کمتر شدهرودخانه

رودخانه، آب پس از عبور از ناحیه ی آسیب دیده، به دیواره ی   ت حرکدرجه در مسیر  45انتهای داستان نیست. بلکه درست در زاویه ی 

ی شود. این فرسایش درست مثل همان ناحیه ی آسیب دیده ی ابتدایی عمل کرده و  باعث فرسایش م مجددا رودخانه برخورد کرده و مقابل 

درجه در مسیر رودخانه می گردد. این روند باعث می شود که رودخانه شکل  45خود موجب خمش در آن ناحیه و همچین خمش در زاویه ی 

 می گویند.  Meandering Riverپیچ خورده به خود بگیرد که به آن 

در علوم   با این تفاوت کهمستقیم مثل سایر پدیده های ناپایدار است که یک مزاحمت کافی ست تا آن را برای همیشه تغییر دهد.  رودخانه ی

به طوریکه وجود رودخانه مستقیم را از اساس زیر سوال می برد. ما از   حتما پیدا می شودطبیعی، تجربه نشان می دهد که چنین مزاحمتی 

 قیم استفاده خواهیم کرد، تا مفهوم مورد نظر خود در مورد رابطه ی قدرت و مردم را توضیح دهیم. مثال رودخانه ی مست
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 محال بودن دموکراسی 

در تمام این نوشته به حکومتی که مردم ادامه ی قدرت را انتخاب می کند، دموکراسی گفته و به حکومتی که در آن قدرت ، ادامه ی خود را  

برای مردم انتخاب می کند ، غیر دموکراسی می گوییم . در بیان ما،  به حکومتی که در آن قدرت، چند گزینه را برای ادامه ی خود انتخاب  

کند و به مردم امکان انتخاب دهد نیز  غیر دموکراسی می گوییم 4 زیرا طی آن به مردم اختیار انتخاب قدرت در خارج از چهارچوب مورد نظر 

به این   . ما فقط، انتخاب کنندبدون دخالت و تحمیلدامه ی قدرت را قاعدتا ایده آل مردم، حکومتی ست که بتوانند اقدرت، داده نمی شود. 

حکومت،  دموکراسی  می گوییم.  مطلب اصلی این است که حکومت دموکراسی نه تنها در عمل، بلکه از نظر تئوری و روی کاغذ هم  نمی تواند  

استقرار داشته باشد. ممکن است سوال پیش آید که چرا؟  چرا نمی شود مردم کشوری در انتخاباتی شرکت کنند و تمام قدرت را در اختیار 

مثال    ،اینجا. درت را به انتخاب جدید مردم واگذار کندفردی قرار دهند و او نیز بعد از چهار سال، انتخابات مشابهی برقرار کند و تمام ق

همانطور که رودخانه ی مستقیم به علت وجود مزاحمت طبیعی اصال نمی تواند در مقیاس زمین   رودخانه ی مستقیم به کمک ذهن می آید.

از بین آدم هایی که مردم انتخاب می کنند تا تمام قدرت را به دست   بماند. زیرا برقرارشناسی پایدار بماند، چنین حکومتی نیز نمی تواند 

گیرند، باالخره فردی پیدا می شود که عالقه ی او به قدرت و ثروت و امکانات موجود باعث می شود  که با سوء استفاده از قدرت تام خویش،  

به نحوی در ادامه ی انتخاب قدرت دخالت کند  و برای همیشه ادامه ی حکومت دموکراتیک را مختل کند. همانطور که از نظر زمین  

فردی پیدا می شود )اگر رای همیشه پیچ و تاب دهد، اینجا نیز حتما را بمستقیم رودخانه  تایک مزاحمت طبیعی حتما پیدا می شود  ان،شناس

 همان نفر اول نباشد( که نتواند بر شهوت قدرت و ثروت خود غلبه کرده، و جریان دموکراسی را برای همیشه متوقف کند. 

آن سپرد تا در  با رای مردم ایجاد کرد و بخشی از قدرت را به دست  یا قضایی  آیا می شود یک سیستم نظارتیممکن است سوال پیش آید که 

انتخاب کنند و  )مثال به عنوان رئیس جمهور(  را  صورت لزوم با فرد منتخب خاطی برخورد کند؟ یعنی مثال مردم برای چهار سال فردی

و بخش دیگر  انتخاب کنند   به عنوان قاضی القضات()مثال  و به صورت موازی نفر دیگری را  وی قرار دهند بخشی از قدرت را در اختیار

 
 اگر چه مرسوم است که آن را دموکراسی غیرمستقیم یا به تعبیر جیمز مدیسون، آن را دموکراسی نمایندگان بخوانند  4



چنانچه او تخطی کرد، با وی برخورد کرده و مانع انحراف جریان دموکراسی شود.   و قدرت را به وی اعطا کنند تا بر فرد اول نظارت کند

این دو منتخب صورت گرفته و قدرت را از  زیرا می شود تبانی بین این سیستم نیز نمی تواند پایدار بماند. منفی است.  نیز   سوالاین جواب 

حیطه ی انتخاب مردم خارج کند. اصوال ثابت می شود، که نمی توان هیچ سیستمی را برقرار نمود  تا جلوی این ایراد را بگیرد. یعنی هرگز  

 نمی شود مردم بتوانند قدرت را به صورت پایدار انتخاب کنند.  

 چاره چیست؟ 

اگر چه به لحاظ تئوری می تواند پایدار باشد، به دلیل خشم   غیردموکراسیو حکومت  نمی تواند برقرار بماندفهمیدیم که حکومت دموکراسی 

چه باید کرد؟ پس  کنترل مردم را از دست داده و به ناپایداری می رسد. ،به جایی می رسد که قدرت)ولو در زمان طوالنی( مردم، نهایتا   

چاره ایی که حکومت های مدرن انتخاب کرده اند این است که قدرت ، ساختاری را تعیین کند و طی آن به مردم اجازه ی انتخاب در آن  

ساختار بدهد. با فهم ما ، این نوع حکومت نیز غیردموکراسی است ولو تا حدی به مردم اجازه ی انتخاب ادامه ی قدرت داده شود.  به هر  

 صورت این قدرت طفیلی در اختیار قدرت اصلی خواهد بود و نخواهد توانست خارج از چهارچوب ضروری قدرت اصلی حرکت کند. 

هنر حکومت های مدرن این است که بتوانند به قدری این فرآیند انتخاب  را "باز و لطیف" جلوه دهند  تا مردم کامال احساس کنند  که اصل 

قدرت را با انتخاب خویش تعیین می کنند، نه طفیلی آن را. اجرای هنرمندانه ی این بازی، در دست پول و رسانه است.  یعنی حکومت های  

مدرن دنیا متوجه شده اند که با برقرای سیستم رسانه ای قدرتمند می توانند در شکل دهی اذهان عمومی موفق بوده  و ساختار انتخابی را به  

نحوی توسعه دهند که حتی صدای مخالف قدرت اصلی در آن اجازه ی حضور پیدا کند. یعنی قدرت اصلی به قدری از تسلط و چیرگی قدرت  

تا انگار هیچ محدودیتی در انتخاب قدرت  رسانه ای و پولی خود مطمئن است که اجازه می دهد بازه ی انتخاب مردم به قدری باز شود 

   ندارند.

تبلیغ دموکراسی فایده ی    

می توان در نه تنها این سلطه بوسیله ی رتمند جهانی که به سلطه ی پولی و رسانه ای خود مطمئن هستند، متوجه شدند که حکومت های قد

داخل یک شعبده ی کامال چشمگیری از دموکراسی به راه انداخت و باعث پایداری گردید، بلکه در خارج نیز می توان از آن به عنوان  یک  

قدرت تخریبگر موثر و عامل ناپایداری استفاده کرد.  یعنی یک حکومت  غیردموکراسی که دارای قدرت پول و رسانه ی قوی ست و می تواند  

شعبده ی خوبی از دموکراسی در داخل کشور خود  نمایش دهد  ، کشوری دیگر را تحت فشار قرار می دهد که چرا حکومتش دموکراسی  

نیست. آن حکومت بیچاره اگر به سمت برقراری دموکراسی واقعی برود قهرا دچار ناپایداری و اغتشاش میشود. اغتشاشی که حکومت آن  

ساختار قدرت  او نیز فضایی درتنها چاره ی حکومت دوم این است که او نیز روش مشابه پیشه گیرد. یعنی   کشور را به ویرانی می کشاند.

خود ایجاد کند تا به مردم اجازه ی انتخاب در داخل آن ساختار را بدهد و با قدرت پولی و رسانه ای سعی در حفظ و توسعه ی این قدرت  

یگر بهتر جوالن رسانه ای دهد، می تواند  طفیلی کند. البته در این بین، قهرا قدرت غالب پیروز است. یعنی آن کشوری که بتواند در کشور د

   ساختار حکومتی آن را برهم بزند.

 ارتباط لیبرال دموکراسی و سرمایه داری

این قدرت ها با بهره مندی از   .هستند سرمایه دارها و شرکت هایشان  ، شاکله ی قدرت،در نظام های موسوم به لیبرال دموکراسی در غرب 

آنها موفق   ردم قرار بگیرد.پول و رسانه های قوی، ساختاری را تاسیس کرده اند که طی آن هر کس می تواند کاندیدا بشود و مورد انتخاب م



گردیده اند تا با این روش نه تنها در داخل کشور خود مانور آزادی بدهند، بلکه حکومت های متخاصم خود را که قابلیت برقراری چنین نظمی  

را به دست نیاورده اند، مخالف ارزش آزادی جلوه داده، آن ها را از نظر اخالقی تحت فشار قرار دهند. باید قبول کرد که نظام لیبرال  

یکی  ایی که تا ج توفیق زیادی در سلطه بر جهان به دست آورد و توانست نظام های رقیب خود را یکی پس از دیگری شکست دهد دموکراسی،

از متفکرین غربی، آن را پایان تاریخ  5دانست.  تنها نظام هایی در مقابل این فشار مقاومت کردند که توانستند مردم خود را تحت تاثیر رسانه ی  

خودی نگه دارند. اینکار در گذشته به دلیل نبود اینترنت و رسانه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی ساده تر بود. اما در حال حاضر تقریبا  

محال است. زیرا محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت در یک کشور،  خود خالف آزادی بیان در انتخاب قدرت بوده  و اجرای شعبده ی  

خ در  و با رسو موضوعسوء استفاده کامل از این یبرال دموکراسی، با طرفی دیگر، سیستم های امنیتی نظام لزا . مشکل می کند دموکراسی را

رقیب خود عمل نموده اند. سرنگونی حکومت های ، با تمام قوا در جهت شبکه های اجتماعی   

 چالش بزرگ نظام لیبرال دموکراسی 

قرار گرفته   شدیدی عدالت اجتماعی در فشار برقراری  وو فرهنگی   اقتصادیمشکالت در دهه ی اخیر، نظام لیبرال دموکراسی، به لحاظ 

است6. البته نگارنده معتقد است که اگر چه این مشکالت باعث کاهش رضایت عمومی می گردد، اما برای شکستن ساختار قدرت، کافی  

 نیست.  بلکه خطر اصلی که نظام لیبرال دموکراسی را تهدید می کند ، همانا گسترش رسانه های اینترنی و شبکه های اجتماعی است. 

نظام  و حتی رقیب  های متخاصم سترش فزاینده ی رسانه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی عمال حکومت بیان گردید، گهمانطور که 

لیبرال دموکراسی را از نظر قدرت رسانه ای مقهور خودکرد. اما حکومت  های لیبرال دموکراسی اخیرا )و البته خیلی دیر!( متوجه شده اند  

  اجتماعی می تواند تسلط قدرت رسانه ای آنها در داخل کشورشان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.که این سالح، دو طرفه است. یعنی شبکه های 

در کنترل حکومت و شعبده  مرگ آور سالحی مخوف برای ویرانی دشمن آنهاست، به چالشی  رسانه های اینترنتی،  یعنی به همان میزان که این

 ی دموکراسی آنها تبدیل شده است. 
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6 Galston, William A. “The Enduring Vulnerability of Liberal Democracy.” Journal of Democracy 31, no. 3 (2020): 8–
24. 
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،  ه اند که ابزار رسانه ای نظام لیبرال دموکراسی در دهه های گذشته بودتسلط شبکه های تلویزیونی آمریکایی نشان می دهد که مختلف آمار 

از روش   ،اینترنتی ، میزان سرمایه گذاری تبلیغاتی شرکت ها در سایت ها و شبکه های2019در سال های اخیر بسیار کمتر شده است. از سال 

میلیارد دالر سرمایه گذاری  104، در مقابل حدود 2021)تلویزیونی و چاپی( پیشی گرفته و پیش بینی می شود در سال تبلیغاتی های مرسوم 

این نشان   یرد.سرمایه گذاری تبلیغاتی صورت گ ،میلیارد دالر در سایت ها و شبکه های اینترنتی  172 ،در آمریکا   تبلیغاتی تلویزیونی و چاپی

شده اند. تلویزیونی   تبلیغات در برابرسایت ها و شبکه های اینترنتی  اثرگذاری می دهد که شرکتهای تجاری متوجه  

خطرناکی شبکه های اجتماعی وقتی بیشتر ملموس می شود که بدانیم این شبکه ها عموما مستقل از قدرت بوجود آمده و رشد کرده اند و  

تنها روش مطمئن در کنترل آنها مسدود نمودن آنهاست که البته این خود خالف شعبده ی دموکراسی در حکومت های لیبرال دموکراسی  

اینترنتی و شبکه های اجتماعی به حال خود آزاد رها شوند، قطعا سلطه ی رسانه ای قدرت را در حکومت های   پس اگر رسانه هایاست. 

 2016دمات جبران ناپذیر به آن خواهند زد. نمونه ی این صدمات، نقش فیس بوک در انتخابات سال لیبرال دموکراسی به چالش کشیده و ص

ا  آمریکاست که به آن خواهیم پرداخت.   

(، به دستور 2020. در آگوست امسال )حکومت های لیبرال دموکراسی است تنها راه پیش روینمودن شبکه های اجتماعی  و مسدود   محدود

نگاهی به آمار تکان دهنده ی این  ریاست جمهوری آمریکا و البته اتفاق جناح های سیاسی، اپلیکیشن تیک تاک در آمریکا مسدود گردید.  

با   ششمین شبکه اجتماعی پرکابرد بوده و   اپلیکشن تیک تاک، Hootsuiteآمار  طبق .آنها متوجه خطر گردیده اند نشان می دهد که اپلیکشن

  80 تیک تاک در آمریکا،  در ماه، توییتر را پشت سر گذاشته و در تعقیب فیس بوک و ویچت و واتس اپ و .. است.فعال   یمیلیون کاربر 800

بیشترین اپلیکیشنی بوده که در آمریکا توسط   2019درصد بوده و در فوریه  375داشته و رشد آن در یک سال در ماه میلیون کاربری فعال 

دقیقه را فقط صرف این   46داشته و روزانه نزدیک  سال 24تا   18طبق آمار، بیشتر از نصف کاربران سنی بین  کاربران دانلود شده است.

پربیننده ترین شبکه تلویزیونی در آمریکا بوده و   2020این را مقایسه کنیم با شبکه فاکس نیوز که طبق آمار در ماه آگوست کنند. اپلیکیشن می 

 )در وقت پربازدید( داشته است.  میلیون بیننده 4نزدیک  فقط در این ماه

وکراسی قرار داده اند. این مرگ زمانی رخ خواهد داد که  شبکه های اجتماعی چالش مرگ آوری را پیش روی نظام های لیبرال دم نتیجه آنکه

این شبکه ها بتوانند از شعبده ی دموکراسی استفاده کرده و شخصی را خالف خواست قدرت حاکم، بر سر کار بیاورند. این دقیقا اتفاقی ست  

 آمریکا افتاد.  2016که در انتخابات سال 

ناپذیر آمریکا: ضایعه ی جبران  2016انتخابات   

از بیان سیاستمداران سرشناس هر  .جدی می گرفتحتی در حزب جمهوری خواه آمریکا، کمتر کسی دونالد ترامپ را  2016در انتخابات سال 

شخصیت های اصلی جمهوری خواه، مثل بوش، رایس،  .استساختار قدرت در آمریکا مخالف ریاست جمهوری وی  دو جناح میشد فهمید که

ب دموکرات وی رای داده و پس از پیروزی ترامپ، حتی در  ینه تنها وی را حمایت نکردند، بلکه بعضی شان به رق ،مک کین و   رامنی، پاول،

توانست با تکیه بر پول و همچنین قدرت رسانه های اجتماعی بویژه فیس بوک رقبای خود را که   ترامپ اما  مراسم تحلیف او حضور نیافتند.

به نظر میرسید او خوب توانسته بود از شبکه های اینترنتی برای   شکست دهد.نظام حاکم بودند های شناخته شده ی  شخصیتحمایت  مورد

درصد   80، بیشتر از بودبخش تبلیغات فضای مجازی ستاد ترامپ   رئیس ،2016که در سال  Brad Parscale تبلیغ خود استفاده کند.



کاربری   میلیون 020 نزدیک به  2016در سال  فیس بوک در آمریکاجالب است بدانیم که  .7کرد را صرف فیس بوک تبلیغات بخش خود بودجه 

 .8درصد آمریکایی ها به آن دسترسی داشتند 68بیش از  و  فعال در ماه داشت

قدرت رسانه ای نظام حاکم در آمریکا، مقهور فیس بوک شد. تعجب نگارنده از این   افتاد. 2016به عبارتی، اتفاقی که نباید می افتاد، در سال 

واقف نبود. نخبگان سیاسی خیلی دیر متوجه این موضوع  آن زمان به اهمیت این موضوع و کنترل فیس بوک  قبل ازاست که چرا هیچ کسی 

فشار   ساختار قدرتبعد از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری،  اهدرست چند م وقتی دست به کار شدند که دیگر فایده ای نداشت.و  9شدند

آنها از وی خواستند که  .نمودند را به کنگره کشیدند و او را بازخواست )مدیر فیس بوک( شدیدی روی فیس بوک گذاشته و مارک زوکربرگ 

همین مدعا را داشت و   آنها یعنی ترامپ نیزمقابل جالب آنکه طرف را بگیرد.  "اخبار دروغ"با نوعی فیلترینگ در فیس بوک، جلوی انتشار 

مارک زوکربرگ را مجبور کردند در برابر کنگره  . مخالفین رئیس جمهور، 10می کرد  متهم" رسانه های دروغین"رقبایش را به استفاده از 

 12فیس بوک نهایتا اعتراف کرد که اثر مخربی بر دموکراسی در آمریکا داشته است!! .11صحبت و به گناه خود اعتراف کند 

 

 2016جلسه استماع مارک زوکربرگ در کنگره آمریکا بعد از انتخابات 

ه  آمریکایی ک .13داشت وضعیت طوری شده بود که ایاالت متحده از دخالت دیگر کشورها مثل روسیه در انتخابات خود شکایت در آن سال 

. این  نموددر انتخابات دیگر کشورها را رد می کرد، به روزی افتاده بود که دیگر کشورها را به دخالت در انتخاباتش متهم می  خود دخالت

 ایاالت متحده آورده بودند.دقیقا همان بالیی بود که شبکه های اجتماعی سر 
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10 Donald Trump shuts down CNN reporter: "You're fake news", Jan 11, 2017. 
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moments 
12 https://www.cbsnews.com/news/facebook-executive-admits-social-media-platform-hurt-democracy/ 
13 https://www.nytimes.com/2018/08/02/us/politics/russia-election-security-midterm.html 



 

باعث   را "اخبار دروغ". مکرون، رئیس جمهور فرانسه، انتشار 14شده بودند  مطلبمتوجه کامال  ،به نظر می رسد نخبگان سیاسی بعد از حادثه

. رابرت مورداک، غول رسانه ای آمریکا، پیشنهاد داد تا فیس بوک و گوگل برای انتشار اخبار مجبور  15دانست  دموکراسی غربی گشتن نابود

تا به امروز، بعضی از این راه  و هر یک راه حلی پیشنهاد دادند.   17اظهار نظر کردندنخبگان سیاسی غرب در این زمینه  .16شوند پول به پرداخت 

آمریکا در راه است و با اینکه اپلیکشن   2020انتخابات حل ها عملی شده است اما هیچکدام نتوانسته اثر شبکه های اجتماعی را محدود کند. 

 مال مشهود است. هایی مثل تیک تاک مسدود شده اند و فیس بوک و توییتر و .. محدود، اما همچنان اثرگذاری شبکه های اجتماعی کا

 آمریکا: پیچ تندی سوی درّه  2020انتخابات 

همانطور که در این نوشته توضیح دادیم، قدرت رسانه ای نظام لیبرال دموکراسی، چندان به خود مطمئن بود که اثر رسانه های اینترنتی و  

فردی خارج از انتخاب قدرت، به  بخورد و   همین باعث شد که در شعبده ی دموکراسی خود شکست .شبکه های اجتماعی را دست کم گرفت

رت  صو دو قدرتزیرا انتخابات بعدی بین  است. ادامه ی انتخاب قدرتالبته توضیح دادیم که خطر چنین پدیده ای، بیشتر در  .قدرت برسد

و هیچ کدام از طرفین حاضر نیست به هیچ قیمتی قدرت خود را از دست بدهد. دقیقا نکته اینجاست که انتخابات آینده،   خواهد گرفت

صورت می گرفت، حاال انتخاباتی داریم که    کنترل یک قدرت فرآیند انتخابات درانتخابات واقعی است بین دو قدرت. یعنی اگر تا االن تمام 

 بقا می کنند و این یعنی جنگ. در آن تالش برای   دو قدرت

آیا نمی شود مثل همان دعوای الگور و بوش در سال   شاید بپرسیم که آیا نمی شود یکی از این دو قدرت بنابر مصالح مملکت، صبر پیشه گیرد؟ 

ازه نمی دهد که  ساختار قدرت اج، رای دیوان عالی برای معترض حجت باشد و او گردن نهد به آن حکم؟ جواب این است که خیر! 2000
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حتی  و  21، پلوسی، شومر 20، بایدن 19، کلینتون 18اوباما  اگر به صحبت های .، باعث تخریبش شودخود او برقرار ساختهشعبده ی دموکراسی که 

ر انتخابات و تخریب  تقلب دهای سنگین  نگاه کنیم، متوجه می شویم که به ترامپ تهمت ( 22)مثل جو والش  بعضی جمهوری خواه ها

تهدید کرد که اگر  23، خانم پلوسی 2020جوالی  20در تاریخ  به عنوان نمونه، .زنند دموکراسی و تالش برای بقا در قدرت و دیکتاتوری می 

که برای سمپاشی ساختمان   است واژه ای Fumigateمی کنند.   Fumigateترامپ شکست بخورد و کنار نرود، ترامپ را از کاخ سفید 

در این دوره پیروز  غیرقانونی   دخالت هاییا او با تقلب  نه تنها یعنی هراس این را دارند که  برای فراری دادن حشرات استفاده می شود.

ند و خالصه برای  ا بر مسند ریاست جمهوری بنشرا )مثال پسرش( خودش سال، تالش کند که شخصی نزدیک به  4بلکه بعد از   ،نتخابات شود ا

نشستن او بر مسند  ادامه ی کند. همین هراس است که اجازه نمی دهد ساختار قدرت و از چنگ قدرت دیگر خارج همیشه قدرت را قبضه 

از  .نماید  خلعنیز تالش نمود وی را  2016بعد از پیروزی او در سال  ، درست همانطورکهریاست جمهوری را تحت هیچ شرایطی قبول کند 

و  24بارها به دادگاه عالی حمله کرده در صحبت هایش او  ائل نیست.طرفی دیگر، ترامپ نیز نشان داد، احترامی برای دادگاه عالی آمریکا ق

 .25بودن متهم نموده است   "قاضی اوباما"دو تن از قاضی های شناخته شده ی آن را به جرم اظهار نظری خالف میل وی، به همین اخیرا 

2020پیش بینی انتخابات   

رت. از همین خواهد بود و نه رقابتی در داخل قد جنگی خونین بر سر تصاحب قدرتدر آمریکا،  2020با اوصاف ذکر شده، انتخابات نوامبر 

سرکوب رای  را  تالشتا جایی که آقای اوباما این    ،برای اخالل در آن دست به کار شده، 26زیر سوال بردن رای گیری پستی االن، آقای ترامپ با 

 شاهد دیگر آنکه همین اخیرا . 28خوانده است  مسخره کردن دموکراسیدموکرات( آن را متموّل بلومنتال )سناتور  و آقای 27دانسته  اندهندگ

و    تقلب در انتخاباتبه طرف مقابل را متهم آقای ترامپ در گردهمایی جمهوری خواهان، ساختار انتخابات را از اساس زیر سوال برده و 

کرونا   30و رای گیری پستی را اجتناب ناپذیر نموده است. شده معرکه  ، کرونا نیز آتش بیار اثنای این درگیری در 29! کرده است دزدیدن آن

از  یبعض  همچنین میزان استفاده ی مردم آمریکا از رسانه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی را به طرز بی سابقه ای باال برده است بطوریکه

 .31می دانند  فاجعه ای برای دموکراسیآن را غربی )که حاال متوجه قضیه شده اند( صاحبنظران 
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که این  نگارنده معتقد است ندارد.   انتخاباتیهیچ شباهتی به یک رقابت  ع بین دو قدرت،و تنازعالئم بیماری سیاسی موجود در آمریکا 

و بعد از اعالن نتیجه    خشونت در زمان انتخاباتاین آنست که، احتمال اوّل شد. منجر خواهد  خشونت بی سابقه در ایاالت متحده انتخابات به 

در صورت پیروزی آقای ترامپ، بعید است که سیستم قضایی   ی رای گیری )که ممکن است به خاطر کرونا با تاخیر مواجه شود( صورت گیرد.

در صورت شکست آقای ترامپ، بعید است  . متقابال ببخشدمیدانند،  33که آنان تهدیدی برای دموکراسی را  32تخلفات او در فرآیند انتخابات 

 الجرم، خشونتی بی رحمانه در کمین نشسته است.  می داند، تن دهد. "قاضی اوباما"که وی به حکم قضاتی که آنان را 

چنانچه، ساختار قدرت در ایاالت متحده به این نتیجه برسد که با وضع موجود،   است. شروع خشونت در قبل از انتخابات، احتمال دوم 

این برای بعضی از مخالفین آقای  کند. حذف فیزیکی طرف مقابلاحتمال انتقال مسالمت آمیز قدرت کمرنگ است، محتمل است که سعی در 

می  صدها هزار آمریکایی )در جریان کرونا(  کشته شدنر وی را مقصو   نداشتههیچ ترحمی نسبت به وی  آنهاترامپ چندان سخت نیست. 

زیرا در اینصورت، بستگان او و به ویژه پسرش ترامپ   البته بعید است که این حذف فیزیکی، مشکل جریان قدرت را حل کند. .34د ندان

 جونیور، فرصت خوبی برای گرفتن جای وی را خواهند داشت. 

 

)که اسم آن ممکن است چندان بی مسمّا نیز نباشد!( نشان   Triggeredپسر آقای ترامپ، ترامپ جونیور، سال گذشته با انتشار کتابی به نام 

در مجمع جمهوری خواهان، قابلیت قابل  35صحبت های او  داد که کامال قابلیت جایگزینی پدرش را در صحنه ی سیاسی ایاالت متحده دارد.

می دانند   36"ترامپی تر از ترامپ"البته بسیاری او را حتی ی برای به دست گرفتن سکان هدایت این جریان قدرت را نشان داد. مالحظه ی و

 که نه تنها شعله ی جنگ را خاموش نخواهد کرد، بلکه آن را شعله ور تر خواهد نمود. 

 
32 https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/08/trump-has-launched-three-pronged-attack-
election/615034/ 
33 https://www.cnn.com/2020/08/14/politics/trump-election-meddling-democracy-russia/index.html 
34 https://slate.com/news-and-politics/2020/08/trump-coronavirus-deaths-timeline.html 
35 https://abcnews.go.com/Politics/video/donald-trump-jrs-speech-2020-rnc-72585179 
36 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53884591 



 

 

 

 37عجیب مجله ی نیویورک تایمز ر  و تیتعکس  

کدام از دو احتمال ذکر شده به وقوع بپیوندد، انتخابات آینده ی آمریکا، جنگی خانمان سوز بوده که آینده لیبرال دموکراسی  فارغ از اینکه هر 

 حتی تمام شود!  2020متحده شروع شده و ممکن است تا آخر  فرآیند تجزیه ی ایاالت ،به عقیده نگارنده  .و بلکه جهان را عوض خواهد کرد

 

 

 
37 https://www.nytimes.com/2020/08/24/magazine/donald-trump-jr.html 
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