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محمد بن سلمان پدیده
سال  2017در کشور سنتی
عربستان
نظام ســنتی و فرسوده عربســتان سعودی در
سال  2017با زلزلهای سیاسی ،اجتماعی روبهرو
شد .تا همین یکسال پیش زنان عربستانی در
اعتراض به عدم داشتن حق رانندگی ،پشت رل
اتومبیلها مینشستندو فیلمرانندگیخودرادر
شبکههای اجتماعی منتشر میکردند .در عرصه
سیاستنیزسیستمحکومتیعربستانسعودی
متکی به شاهزادههای ثروتمندی بود که پشت
پرده در تصمیمات حکومتی دخالت میکردند.
اما محمدبنســلمان این نظم سنتی را زی رورو
کرد .رفرمیسم فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
و اظهار تمایل محمدبنســلمان بــرای ایجاد
اصالحات در این عرصهها وجه دیگر شخصیت و
تاکتیکهای بنسلمان است که با قدرتطلبی
و تمامیتخواهی وی در عرصه سیاسی متفاوت
است .اقدامات اصالحی محمدبنسلمان در سه
حوزهفرهنگی،اقتصادیواجتماعیشکلگرفته
اســت و در سه موضوع زنان ،توسع ه اقتصادی و
فساد ستیزی پررنگ شده است.
ارائ هطرحاسالمسکوالردرتفکرمحمدبنسلمان
اولیــن نمــود عینــی خــود را در اقدامــات
شبهاصالحاتی او درباره زنان داشت .اعطای حق
رانندگی به زنان ،حق صدور فتوا از سوی زنان،
ایجاد باشــگاه بوکس برای زنان در جده و چند
اصالح دیگر از جمله مهمترین مواردی اســت
که بهعنوان نماد تغییرات اجتماعی درعربستان
مطرح شد.
تدوین ســند چشــمانداز  ۲۰۳۰و تالش برای
تحقق آن مهمترین نشانه تالشهای شاهزاده
جوان بــرای مطرح ســاختن خــود بهعنوان
شــخصیتی رفرمگرا در زمین ه اقتصادی است.
چشمانداز  ۲۰۳۰ســعودی یا «رویهالمملکه
العربیه الســعودیه ،»۲۰۳۰ســندی است که
توسط شورای امور اقتصادی و توسعه به ریاست
محمدبنســلمان و با مشــارکت قریب به ۲۰
وزیر ســعودی تدوین و در  ۲۵آوریل  ۲۰۱۶از
آن رونمایی رسمی شــده است .این سند که از
آن به نقشه راه توســعه اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی سعودی یاد میشود ،در بردارنده طیفی
از طرحها و برنامههای بلندپروازانه و گســترده
محمدبنســلمان برای ارتقای نقش و کارکرد
ســعودی در دو حوزه داخلــی و خارجی و در
زمینههای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی -فرهنگی است .در واقع سند تحول
 ۲۰۳۰عربستان سعودی طرحی است که بنا بر
آن ،قرار است ساختار اقتصاد و بهتبع آن اجتماع
و سیاست عربستان تا حد زیادی تغییر کند .با
توجه به اصالحات اقتصادی عربستان ،کاهش
نرخ بیکاری و افزایش درآمد ســرانه تا دو برابر
در پایان  ۲۰۳۰به افزایش مقبولیت اجتماعی
محمدبنسلمان منجر میشود.
تشــکیل کمیته مبارزه با فساد با دستور پادشاه
عربســتان و به ریاست محمدبنسلمان طرحی
دیگر بــرای حفظ قــدرت و افزایش محبوبیت
محمدبنســلمان در جامعه عربستان است .هر
توپاشهای محمدبنسلمان
چند افشای ریخ 
و خرید ویالی میلیارد دالری در فرانسه و افشای
آن توســط نیویورک تایمز باعث شده ماجرای
شعار بنسلمان در مبارزه با فساد تحتتاثیر قرار
بگیرد ،مبارزه با فســاد خاندان آلسعود همواره
یکی از مهمترین درخواستهای مردم عربستان
از حاکمان آلسعود بودهاست بهگونهای که این
درخواســت به یکی از شعارهای اصلی تجمعات
مردمــی در جریان بیداری اســامی و جنبش
حراک  ۱۵سپتامبر عربستان بدل شد .اقدامات
فسادستیزانه محمدبنسلمان با تشکیل کمیته
مبارزه با فساد و دستگیری بسیاری از شاهزادگان
و مقامات سعودی جنبه عملی بیشتری به خود
گرفت .اما آنچه توسط بنسلمان درحال اجراست
تنها بهعنوان فسادســتیزی مطرح نیست .او با
دستگیری شاهزادگان قدرتمند در زمینههای
نظامــی ،اقتصادی و رســانه عالوه بــر افزایش
محبوبیت اجتماعی توانست پایههای قدرت خود
را مستحکم کند .بهویژه آنکه در سالهای اخیر
اخبار گستردهای درباره فســاد مالی و اخالقی
شاهزادگان سعودی در سراسر جهان منتشر شده
بود .اما باز هم افشای ماجرای باجخواهی او از ولید
بن طالل ،سوژه رسانهها شد و بازی بنسلمان را
بههم زد ،در بعد بینالمللی نیز ریاض با همکاری
بن سلمان و جرد کوشنر طرح صلح خاورمیانه را
روی میز قرار داده است ،عربستان آرزو دارد ژاندارم
منطقه باشــد برای همین دســت به یک خرید
تسلیحاتی بزرگ از ترامپ زده و یک همپیمانی
نانوشــته نیز با اســرائیل دارد ،قطعا بن سلمان
بازیگر و پدیده بزرگ ســال  2017خواهد بود،
اما به اعتقاد پاتریک پویان مدیر شــرکت نفتی
توتال اصالحات بنسلمان باعث شده ثانیهشمار
فروپاشی عربستان به مانند شوروی به راه بیفتد.

وقتیسکوتشکست

گزارشی از پویش «من نیز!»
زهره قلیپور
روزنامهنگار

حدود  10سال قبل ،در یکی از شهرهای آمریکا یک
گردهمایی با موضوع تقویت قوای روانی برگزار شد.
حاضران از خاطرات دردناک خود سخن میگفتند
تا ضمن بیان زخمهای گذشــته از زیر یوغ آنها رها
شوند .از افراد حاضر در جلســه که حدودا  200نفر
بودند ،درخواست شد اگر تابهحال مورد آزار جسمی

یا جنســی قرار گرفتهاند دســت خود را باال ببرند.
شش یا هفت نفر با تردید دست خود را باال گرفتند.
سردسته از حاضران خواست چشمان خود را ببندند،
بعد ســوالش را تکرار کرد و گفت حاال چشمها را باز
کنید .در آن لحظه هرکس شــاهد بود تقریبا دست
همه باال رفته .هیچ یک از حاضران آن جمع فکرش را
هم نمیکرد یک دهه بعد دیگر کسی از اینکه دربرابر
چنان درخواستی ،با چشــم باز دستش را باال ببرد،
احساس آزردگی و سرافکندگی نخواهد کرد .اینبار

در یک گردهمایی بزرگتر و نه در محفلی محدود،
هزاران نفر به یک نــدا آری میگفتند و در قبال این
پرســش که آیا تو هم مورد آزار قرار گرفتهای ،پاسخ
میدادنــد( MeToo :من نیز) .امــا خصیصه بارز
موقعیت تازه از این قرار بود که دیگر تصور نمیشــد
آزار جنسی سلسلهمراتب داشــته باشد ،طوریکه
هرکس ،بههر نحوی که قربانی واقع شــده – خواه
در حد متلکپرانیهای اخاللگــر ،یا برخوردهای
جســمی -میتوانست همصدا با ســایرین بگوید:

نوملیگرایی ،پوپولیسم ،برافراشتن یا فروپاشی دیوارها

انتخابات
دموکراتیک
در آمریکای
جنوبی،
آفریقای
شمالی،
خاورمیانه،
حوزه بالکان،
جنوب و
جنوب شرقی
آسیا –که
اغلب تحت
نظارت
دیدبانان
بینالمللی
صورت
گرفته -به
رشد حاکمان
مستبد و
نظامهای
فراملیگرایی
منجر شده که
در سرکوب
آزادیهای
مدنی و
نفی حقوق
مخالفان یا
منتقدان
خود لحظهای
درنگ

دیدار اروپایی-ژاپنی که رسانههای اندکی هم به آن پرداختند،
هرگز در مجامع سیاسی جهان بازخوردی نداشت .درحقیقت
این دیدار بیش از آنکه چیزی از گذشته را بر شانههای خود حمل
کند ،از آینده راســتگرایی افراطی در جهان نشان داشت و بر
پیوندهای تازه ،نامحتمل اما فراملی بین بومیگرایان روشنی
میافکند.
در نسل حاضر شــاهد دگرگونی کامل در ســیمای ظاهری
راستگرایی افراطی هستیم ،بیاینکه سرشت آن تحولی یافته
بوتحمل
باشد .اما آنچه حقیقتا دستخوش تغییر شده سطح تا 
ما برای پذیرش نوعی گفتمان است که سالها پیش ظهوری
نخنما یافت .گردهمایی کماثــری که در ژاپن صورت گرفت از
ملیگرایی همهگیری حمایت میکرد که چشمانداز سیاسی
ژاپن در آن زمان بدان مایل بود.
به همین ترتیب در روسیه ،رویکرد ملیگرایی مفرط (پانروسی)
پا گرفت و نشانههای خود را در آغاز هزاره بر پیشانی سیاست این
کشــور مهر کرد ،حتی راهش را تا کرملین گشود و بر گفتمان
دولتی والدیمیر پوتین سایه انداخت.

در 10سال گذشته ،جهان شــاهد ظهور تنشی چشمگیر در
جنبشهای ملیگرایانه به انضمام بیگانههراسی و بومیگرایی
بوده است .بعد از رخدادهایی چون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
و انتخابات دونالد ترامپ ضرورت گفتوگویی واقعی درباره رشد
نوملیگرایی در عرصه جهانی احساس میشود .روزنامهنگاران
اروپای غربی و آمریکای شــمالی ،اندیشــمندان و چهرههای
دانشگاهی درحالحاضر به گمانهزنی پیرامون وسعت و میزان
نفوذ این گرایش مشغول هستند.
بیتردید اگر نگاهی عمیق به ابعاد و عمق تحوالت سیاسی ،از
جمله شیوههای برگزاری انتخابات در سالهای  2016و 2017
بیندازیم ،شاهد وقوع جابهجاییهایی در قدرتهای گرادننده
جهانی خواهیم بود .اگر در این چشمانداز نیک بنگریم ،دونالد
ترامپ ،نیگل فارگان ،مارین لوپن ،و گیرت وایلدرز بیش از هر
چهره دیگری به چشم خواهند آمد .ویکتور اوربان مجارستانی،
آندری دودای لهستانی ،و رجب طیب اردوغان نیز در این دورنما
رخ مینمایند؛ چنانکه ســایههایی از نارنــدرا مودی هندی و
رودریگو دوترته فیلیپینی نیز به دیده میآیند .با اینهمه هنوز
راهی دراز در پیش داریم تا شجرهنامهای کامل از نوملیگرایی
شکلگرفته در سرتاسر جهان به دست دهیم.

از سقوط دیوار برلین تا برافراشتن دیوار ترامپ

 20سال پیش فرید زکریا ،پژوهشــگر ،از ظهور «دموکراسی
غیرآزادیخواه» ســخن گفــت .انتخابــات دموکراتیک در
آمریکای جنوبی ،آفریقای شــمالی ،خاورمیانه ،حوزه بالکان،
جنوب و جنوب شرقی آسیا –که اغلب تحت نظارت دیدبانان
بینالمللی صورت گرفته -به رشد حاکمان مستبد و نظامهای
فراملیگرایی منجر شده که در ســرکوب آزادیهای مدنی و
نفی حقوق مخالفان یا منتقدان خود لحظهای درنگ نکردهاند.
بااینهمه ،صرفنظر از کشورهای حوزه بالکان ،به نظر نمیرسد
این پدیده تأثیر مستقیمی بر کشــورهای غربی داشته باشد.
سقوط دیوار برلین در قلب اروپا به رشد تلقی سیاسی نیرومندی
انجامید که بهرغم نشانههای ضعیف آن در بادی امر ،با گذشت
زمان قوت گرفت و پردامنه شــد .برحسب این تلقی نوپا ،همه
دیوارهای جداییساز در سرتاسر جهان فرومیریخت و آمیزش
و پیونــدی دلگرمکننده در میان جوامع شــکل میگرفت که
برای قدرتهای تازهتأســیس مفید فایده واقع میشد .در این
چشــمانداز ،آزادســازی اقتصادی تحت حمایت شرکتها و
NGOهای بینالمللی با آزادسازی سیاسی مقارن میشد.
ذیل نفوذ این نگرش خوشبینانــه ،پارلمانهای غربی بحث
«دموکراسی غیرآزادیخواه» را موضوعی جانبی یافتند .اما با
گذشت زمان ،آنچه فرعی و خارج از موضوع میکرد غافلگیرانه
وارد محور شد و از مرزهایی که آن را دربرمیگرفت فراگذشت.

شیوع پوپولیسم از مجرای فنآوری فوقپیشرفته

غرب :بیقرار ،اما نه تحولیافته

سرنوشت راستگرایان افراطی

دیــدار هیأت نماینــدگان راســتگرای افراطــی متعلق به
پارلمانهای اروپایی در معبد یاسوکونی ژاپن به سال ،2010
نشانهای بود که از ظهور «جهانیشدن ملیگرایی» نشان داشت
که براساس آن کل جهان ،ملتی یکپارچه دانسته میشد .این

برپایی مجمع کشورهای بریکس که شامل برزیل ،روسیه ،هند،
چین و آفریقای جنوبی میشــد گامی در جهت شکلگیری
قدرتی غیرغربی یا حتی مابعدغربی بود .اما در عمل مشارکت
اصلی این کشورها در ملیگرایی نظامی رخ مینمود که آن هم
در سایه قدرتهای سیاسی فاقد ارج و اعتبار شد .امروز بیشتر
از همیشه میتوان شــاهد بروز و تشدید ملیگرایی در مسکو،
بیجینگ ،دهلی نو و حتی در برزیل بود .حاال اتحاد بین رهبران
نوملیگرا ،تقسیمات مرزهای غرب و غیرغرب را درمینوردد،
چنانکه مصداقش را میتوان در حمایت والدیمیر پوتین از دونالد
ترامپ و مارین لوپن یافت.
تبانــی میــان ملیگرایــان نوظهــور ،نامحتمل و چهبســا
متناقضنماست ،چون نگرش تعصبآمیز ملیگرایی در ماهیت
خود تجزیه را برنمیتابد .با اینهمه نوملیگرایی تلقی فراگیر
و نیرومندی به دست داده که درست در تضاد با جهانیگرایی
خوشبینانه دوران جنگ سرد است.
در دهه هشتاد ،رونالد ریگان از میخائیل گورباچف خواست تا
دیوار برلین را منهدم کند 30 .سال بعد دونالد ترامپ مدعی شد
جهان به برافراشتن دیوارهای هرچه بیشتر بین ملتها نیاز دارد.
منظره نوین جهانی که به خاطر وجود دیوارها متقاطع و چندپاره
بهنظر میرسد ،حاال به یمن روزآمدترین ابزار جهانیسازی یعنی
اینترنت و رسانههای اجتماعی یکدست و بیدیوار میشود.
ده سال پیش کسانیکه به دلیل عدم وجود شبکههای اجتماعی
گســترده هنوز قادر نبودند نوملیگرایی خود را به عرض اندام
واداراند ،تمام نیرویشان را صرف چندبرابر کردن مجاری ارتباطی
از رهگذر اینترنت کردند .حاال چهرههای برجســته پوپولیسم
ملیگرا ،از مجزای فناوری فوقپیشرفته به سردمداران پوپولیسم
تبدیل شدهاند.

 ! Me Tooبدینترتیب حس «قربانی تکافتاده»
از زنان زدوده میشد .خاستگاه  Me Tooرا باید در
سال  2006جست؛ یعنی زمانی که تارانا بورک ،فعال
مدنی ،برای افزایش آگاهی از وضع زنانیکه مورد آزار
جنســی قرار میگیرند و با هدف حمایت عاطفی از
آنها ،این عبارت را در شبکههای اجتماعی سر زبانها
انداخت و پیشگام شد تا به گوش هر یک از قربانیان
برساند که «تو تنها نیستی».
گرچه این تحرک اجتماعی در قالب فعالیتی مدنی
برای زنان تداوم داشــت و در سطوحی ملی یا حتی
فراملی بــه دم و بازدم خود ادامه میداد –چنانکه به
ســال  2012در هند و مراکش و در دفاع از قربانیان
متوفای تجاوز رخ نمود و در ســال  2016در برخی
کشــورهای آمریکای التین مجرای اعتراضاتی در
واکنش به جرائم مشابه شد -اما آنچه مرززدایی غایی
را میسر کرد و آبراههای را به رودی خروشان تبدیل
کرد ،ماجرایی است که هاروی وینستاین ،تهیهکننده
سرشناس هالیوود از ســه دهه پیش آن را رقم زده
بود .در اکتبــر  2017نیویورکتایمــز و نیویورکر
گزارشهای مفصلی از آمار شــکایتهای زنان علیه
تعدیهای جنســی وینســتاین به دست دادند که
براســاس آنها میشــد تخمین زد این تهیهکننده
مرتکب دستکم  80فقره تجاوز شده .زنانی که طرف
این دعوای حقوقی بودند ،بهطور مجــزا روایاتی از
شــیوه تجاوز بیان میکردند که خطوط داســتانی
مشترکی داشت و این به ضرر آقای تهیهکننده بود.
چون در خیلی موارد جایی برای نیاز به مســتندات
دیگر باقی نمیگذاشــت و ازا یــن رو گرفتار کردن
او سهلتر میشد .موج این رســوایی س ِر خوابیدن
نداشــت چون در همان ایام یک بازیگر سرشناس،
آلیسا میالنو ،زنانی را که از آالم مشابه رنج میبردند
فراخواندتاهشتگ MeTooرادرتوئیتردنبالکنند.
تا ســاعاتی بعد از فراخوان میالنو این هشتگ بیش
ازنیممیلیونبار توئیت شد ،در میان دنبالکنندگان
اسم زنانی از مشاهیر هم به چشم میخورد .پیشگام
شــدن چهرههای شناختهشــده تأثیر بسزایی در
تشجیعزنانیداشتکهدرمشاغلدیگرقربانیجرمی
همسان شده بودند .درواقع رسوایی یک تهیهکننده،
به برمالشــدن چهره برخی اصحاب رســانه و بعد
پردهبرداری از سیمای اعضای کنگره و مجلس سنا در
آمریکاانجامید،دامنهافشاگریتاپارلمانانگلیسهم

کشیده شد .ماجرای این رسواییها به احیای خاطره
جمعی از هتاکیهای دونالد ترامپ منجر شد و علنی
شدن انحطاط اخالقی روی مور  -جمهوریخواهی
که اخیرا از رقیب دموکرات خود برای تسخیر کرسی
در مجلس سنا شکست خورد -را بهدنبال داشت.
اما نکتهای که در راهاندازی پویش  Me Tooیافت
میشود و وجه ممیزه آن بهشمار میرود این است که
جنبش مزبور بهرغم سایر تحرکات اجتماعی در پی
جلب حامی یا ایجاد انگیزشی برای اقدامی اجتماعی
نبوده و نیست .بنمایه این تحرک جمعی ،تالش برای
آگاهیبخشی است Me Too# .خواستار آن است
تا پیام بیدارباش را به عموم برســاند ،بلکه جماعات
مردمی از شــیوع معضلی همهگیر غافل نمانند .به
تعبیر ســرآمدان این جنبش یعنــی تارانا بورک و
آلیسا میالنو ،سعی بر آن است چشم عموم به «عمق
فاجعه» و شدت ستمی که از رهگذر آزارهای جنسی
بر زنان و دختران میرود ،باز شود .بهزعم ایشان شاید
این گامی برای التیام بخشیدن به امنیت روانی زنان
و دختران باشد .زنان درصورت دریافت حس امنیت،
قادر خواهند شد قوای درونی خود را ظهور ببخشند
و با ایفای نقشــی تأثیرگذار سرنوشــت عمومی را
دستخوش تحوالتی سازنده کنند .این پویش از سوی
محققانی که در سایتهای پژوهشی چون آکادمیا
فعال هستند و همچنین از جانب برخی کارگزاران
گوگل و مایکروسافت پشتیبانی میشود .اما در این
میان افرادی چون ناواسکی ،از سردبیران سابق مجله
نیشن بر این باورند ممکن است تحرکاتی از این دست
نوک پیکان انتقاد را به سوی برخی مشاهیر بگیرد و
چنان از معضل اصلی تمرکززدایی کند که تالش برای
تحقق زنان به غفلت سپرده شود .اما الزم است زمان
بگذرد تا بعد از فرونشست هیجانات عمومی ،ببینیم
این ترازو در کدام نقطه به تعادل خواهد رسید .گرچه
این جنبش در برخی موارد ،حامی مردانی هم بوده
که از تجربهای مشابه رنج بردهاند ،اما وزنه اصلی این
جنبش را زنانی تشکیل میدهند که سکوتی دیرپا را
شکستند و تصویر خود را در مقام چهره سال 2017
بر پیشانی مجله تایم درج کردند .حاال تارانا بورک و
آلیسا میالنو از راهاندازی هشتگ ( Her Tooاو نیز!)
سخن میرانند چون بر این عقیدهاند وقت آن رسیده
از زنانی حمایت کنیم که امکان دستیابی به ابزارهای
ارتباطی جهت علنی کردن تجارب مشابه را ندارند.

ترامپ؛ مردی برای همه فصول کتابخوانی

یکســال از ورود ترامپ به دفتر کار بیضوی در واشــنگتن
میگذرد و هنوز عدهای در پی پاسخ به پرسش مهمی هستند؛
اینکه چه عواملی دستبهدست هم دادند تا یک تاجر قادر شد
مهمترین مسند سیاســی را برای چهار سال به مالکیت خود
درآورد .نام ترامپ تا پیش از ورود او به کاخ در محافل سیاسی
شنیده نمیشد ،از ســویی وی با حضوری دیرپا در تلویزیون
و ارائه ســیمایی پرخاشــگر از خود ،نظرات نامساعدی علیه
خویش برانگیخته بــود ،لذا بهنظر میرســید کامیابی او در
کســب محبوبیت و نیل به چنان مقامی منتفی باشد .گرچه
باورکردن نتایج انتخابات آمریکا در ســال  2016برای شمار
کثیری دشوار بود اما چنین رخدادی عاقبت باید بهعنوان یک
واقعیت پذیرفته میشد.
ترامپ تنها در عرض یکسال بسیاری از سیاستهای داخلی
و خارجی کشورش را دستخوش تحوالت بیسابقهای کرد و
یکی از بزرگترین گمانهها یعنی انزوای تدریجی آمریکا را به
اذهان متبادر کرد .براین اساس پذیرش واقعیت برای بسیاری
از صاحبنظران دشــوارتر میشد و پاســخگویی به پرسش
یادشده تأمالت بیشتری را اقتضا میکرد .در این اثنا فرضیاتی
شکل گرفت تا بتوان بر مبنای آنها پیروزی ترامپ در انتخابات
را توجیه کرد .ازجمله تالشهای صورتگرفته در این راستا
نگارش کتابهایی است که توضیحاتی مبسوط و روشنگر در
باب زمینههای ظهور ترامپ بهدســت میدهند .از این حیث
شاید بتوان سال  2017را تجلیگاه اندیشههایی دانست که در
قیاس با سالهای پیش ،کاخ سفید را موضوعی جنجالیتر از
همیشه یافتند .آمار کتابهایی که با هدف معرفی آن اندیشهها
رقم خوردهاند ،شاهدی بر آن ادعاست.
گرچه ایــن کتابها طیف متنوعی از نقــد ترامپ تا همدلی
بــا او را دربرمیگیرنــد اما تعــداد آثار منتقدانــه بهمراتب
بیشتر از مکتوبات همدالنه اســت .در این گزارش به معرفی
اجمالی چند اثر بهعنوان نمونه بســنده میشــود چون ذکر
نام همــه آن کتب خارج از حوصله این مجال اســت .الزم به
یادآوری اســت کتابهایی که ذیال به آنها اشــاره میشــود
در ســال گذشــته تألیف شــده و با فواصلی کوتــاه از هم
منتشر شدهاند:
«مورد خطرناک دونالد ترامپ» به قلم لیفتون و چند نویسنده
دیگر ،در اشاره به حاالت و رفتارهای نامتعارف رئیسجمهور
آمریکا ،اختالالت روانی او را که شــامل «خودشــیفتگی» و
«جامعهستیزی» میشود ،به رشته تحریر درآمده است .آلن
فرانسس ،ضمن تألیف «در گرگومیش عقل سلیم آمریکایی»
این پرسش را به میان میکشد که اگر ترامپ یک فرد پریشان
احوال است ،درباره احواالت ملتی که او را در آن کرسی نشانده
چه باید گفت؟ فرانســس چنین پاســخی را ممکن میداند:
«ترامپ بیمار نیست ،ماییم که بیماریم».
کرت اندرسن در کتاب «عالم هپروت» این تصور عمومی را که
ترامپ ،امری نوپدید و غیرقابل توضیح است ،منتفی میداند.
بهزعم اندرســن کامیابــی ترامپ نتیجه افسارگســیختگی
سائقههایی است که از میان خود مردم میجوشد.
در کتاب «کارآموز مســتبد ،هجوم ترامپ به دموکراسی»،

برایــان کلس از عواملــی چون حمله ترامپ بــه مطبوعات،
قبیلهگرایی در انتخاب کارکنان کاخ ســفید و منع حاکمیت
قانون-از رهگذر اخراج کسانیکه در پی بررسی عملکرد ترامپ
و هیأت دولتش برمیآیند -بهعنوان عناصری یاد میکند که
تباهی دموکراسی نتیجه اجتنابناپذیر آن است .اما کتابهای
«جنگ همهگیــر» به قلم ادوارد کلیــن و «بگذارید ترامپ،
خودش باشد» از لواندوسکی و بوســی با نگاهی همدالنه به
شخصیت ترامپ نوشته شدهاند و قصد دارند نگرش عمومی را
با او همسو کنند .همچنین اچ.آ .گودمن همصدا با کاخ سفید
روسی ترامپ دست بکشید» به رد
سعی داشته در «از افسانه
ِ
دعاوی مرســوم پیرامون تبانی محتمل روسیه و آمریکا برای
پیروزی ترامپ بپردازد .این درحالی است که لوک هاردینگ در
کتاب «تبانی :دیدارهای محرمانه ،پول کثیف و نقش روسیه
در پیروزی ترامپ» ضمن رد صداقــت ترامپ ،توفیق وی را
محصول دخالت عوامل بیگانه و دسیســه مقامات غیرخودی
معرفی میکند.
در این میان میتوان آثاری یافت که به شیوهای فکاهی نگاشته
شــدهاند و هدف از آنها نه طرح انگارههایی روانشــناختی یا
جامعهشناختی ،بلکه مقاومت در برابر عادیسازی رفتارهای
ترامپ است .برای مثال در ماه اکتبر ،فروشگاههای کتاب در
آمریکا شاهد مجموعهای با عنوان «ترامپ یک احمق لعنتی
است ،شــوخی نمیکنم» بود که از زیر دست کیت اولبرمن
بیرون میآمد .هجویــهای دیگر نیز با عنــوان «نمیتوانید
بییــاد من از آمریــکا نام ببریــد» از الــک بالدوین و کرت
اندرسن ،شــرححالی خیالی از زبان ترامپ به دست میدهد
و بــه نقل عملکرد او در دوره چهارســاله ریاســتجمهوری
میپردازد.
به همین ترتیب سال  2018نیز شاهد تألیف و نشر کتابهایی
در راســتای پرتوافکنی بر عواقب ظهــور ترامپ خواهد بود،
چنانکه بناســت در ماه ژانویه  2018دو کتاب مهم با عناوین
«بدتر از بد :دولت ترامپ چه بر ســر آمریکا میآورد» نوشته
دیوید جانســتون و «ترامپوکراســی» تألیف دیوید فروم به
بازار آیند.
کتاب نخســت درصدد پاســخگویی به این پرسش است که
«چگونه حضور ترامپ آمریکا را به ورطهای بدتر از سال قبل
خواهد کشــاند ».این کتاب درســت به نقیضه ادعای ترامپ
مبنی بر بازگشت عظمت این کشور میپردازد .کتاب دوم به
پرسش از چگونگی نفوذ فساد در جمهوری آمریکا و تخریب
تدریجی پایههای دموکراسی پاسخ میدهد.
جیســون پینتر ،نویسنده سرشــناس آمریکایی در مقالهای
با عنــوان «کتابهایی که باید بخوانید تا اثــر ترامپ را دفع
کنید» ضمن مقایســه رئیسجمهور ســابق آمریکا ،باراک
اوباما و رئیسجمهــور کنونی یعنی ترامــپ اذعان میدارد
که اوباما یکی از الگوهــای کتابخوانی در افکار عمومی بود،
حالآنکه ترامپ –که تنها خود را با اخباری دستچینشده
از ســوی کارکنان کاخ سفید مشــغول میکند -ناخواسته
عامل پرفروش شــدن کتابهایی شــده کــه علیه خودش
نوشته شدهاند.

