هجدهم برومر دونالد ترامپ؟
سام میلر و هریسون فلسا
ترجمه :مهرداد امامی

توضیح متجرم  :مقالهی پیشرو از جمله تحلیلهای معدودی است که سعی دارد بدون شکست کاسببهکوزهها بببر
س طبقه کارگر و تهیدستان شهری و روستایی آمریکا از سازوکار قببدرتگیری و محبببوبیت چهببرهای اقتببدارطلب
مثل ترامپ پرده بر دارد .هرچند نویسندگان این مقاله گرایش دارند که خط چپ بببورژوایی بببه ناینببدگی برنببی
سندرز را بدیلی »سوسیالیستی« در سیاست آمریکا جا بزنند امببا دسببتکم تلشا آنهببا بببرای مقایسببهی تبباریخی
ظهور لوئی بناپارت و دونالد ترامپ در عرصهی مبارزات طبقاتی تلشببی قابببل سببتایش و آموزنببده اسببت .دیگببر
اینکه بازخوانی تحلیلهای سیاسی شناختهشدهی مارکس در سببه اثببر مربببوط بببه نبدهببای طبقبباتی در فرانسببه
بهویژه هجدهم برومر لویی بناپارت میتواند الگویی مناسب برای تحلیلهای مارکسیسببتی از وقببایع روز باشببد.
هنوز هم که هنوز است در بیشت تحلیلها حاتی در میان متفکران اصطلحااا چپ با همن مشکلی مببواجهیم کببه
مارکس در مقدمهی هجدهم برومر به مورخببان »بهاصببطلحا عینینگببر« زمببان خببود از جملببه ویکتببور هوگببو و
پرودون نسبت میداد به همین خاطر است که بازخوانی و الگوبرداری از منطق تحلیل سیاسی مارکس میتواند
به درک معنادارتری از روند تحولت سیاسی-اجتمعی بینالللی نائل شود» :ویکتببور هوگببو در ایببن کودتببا فقببط
ضبر شست یک فرد را میبیند .و متوجه نیست که با نسبت دادن چنین نیروی ابتکار شخصببیی بیسببابقهای در
تاریخ به لوئی بناپارت به جای کوچکتر کردن او بر اهمیت وی میافزایببد .پببرودون امببا میکوشببد کودتببا را بببه
عنوان نتیجهی تحولت تاریخی قبلی در نظر بگیرد .ولی قلم در دست وی چنان میچرخببد کببه تکببوین تبباریخی
کودتا به ستایش تاریخی از قهرمان کودتا تبدیل میشود .پرودون بدینسان بببه اشببتباهی کببه همببه مورخببان بببه
اصطلحا عینینگر ما گرفتار آناند دچار میشود .و اما خود من؛ من ،برعکس ،نشان میدهم که نققبد طبقققاتی در
فرانسه چگونه اوضاع و احاوال و وضعیتی به وجود آورد که در نتیجهی آنها آدم کممایهی دلقکمآبی توانسببت
قیافهی قهرمانان را به خود بگیرد«.
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) .1کارل مارکس ،هجدهم برومر لوئی بناپارت ،ترجمه باقر پرهام ،1381 ،نش مرکز ،ص (4
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کافی نیست که بگوییم آمریکا صبح  9نوامب  2016شگفتزده شد .این معم کببه دونالببد ترامببپ چگببونه بببه ریاسببتجمهوری
رسید حال نشده و باید توضیح داد که به چه نحو خیل عظیمی از افراد فریب خوردند و اسیر دست میلیبباردر مببتجع ]ترامببپ[
شدند.
وظیفهی توضیح ظهور ترامپ کار آسانی نیست .ظهور او بازتابر پدیدهی سیاسی بناپارتیسببم اسببت کببه کببارل مببارکس آن را در
شاهکار سیاسی خود هجدهم برومر لویی بببناپارت تحلیل کرد .مارکس وظیفهی خود را این میدانست که نشببان دهببد چگببونه
مبارزهی طبقات یی خود »موجب شایط و مناسباتی شد که به یک میانمایهی مضحک امکان ایفای نقش یک قهرمان را داد «.بببه
بیان دیگر ،شایط سیاسی جامعهی آمریکا چگونه توانست دورنای وحاشتناک دولت ترامپ را به وجود آورد؟

شباهتهای سیاسی فرانسهی قرن نببوزدهم و آمریکببای قببرن بیسببتویکم چشببمگیر و شببایان توجهانببد .حاببتی تاریببخ  9نوامببب
مصادف میشود با هجدهم برومر در تقویم فرانسهی انقلبببی .هببر دو کشببور بببه واسببطهی بیچببارگی فزاینببدهی تهیدسببتان و
کارگران و یک چپ لهولوووردهشده که خود را مطیع امر احازابر سمایهداری کببرده ،عرصببه را بببرای ظهببور سیاسببت اقتببدارگرایانه
فراهببم کردنببد .در ایببن طغیانهببای خشببم عمببومی ،اعضببای گروههببای آسببیبپذیر خببود را مسببحور آوازهببای وسوسببهانگیز
گردنکلفتهای راستگرا یافتند.
لویی-ناپلئون بناپارت برادرزادهی ناپلئون بود ،کسی که از طریق به راه انداخت یک کارزار تبلیغاتی مدرن تظاهر کرد که ناجی
کشوری است که در خون مبارزات کارگران میغلتد .او نه تنها در دوران جمهوری رئیسجمهور فرانسه شببد بلکببه ظببرف مببدت
کوتاهی جمهوری را ساقط کرد تا خود را امپراتور اعلم کند.
بناپارت ،همنند ترامپ ،پایگاه حامیتی خود را در طبقهی متوسط ،بخشهایی از طبقهی کببارگر ،تهیدسببتان روسببتایی و عناصبب
نخبهی محافظهکار یافت .آنها از تنگدستی اقتصادی مردم به نفع پاشیدن بببذر عصبببیتهای ملیگرایببانه و نببژادی در کسببانی
سوءاستفاده کردند که به پیامهایشان مبنی بر بازیابی شکوه سیاسی و عظمببت بخشببیدن دوببباره بببه کشورهایشببان گببوشا فببرا
میدهند.
توصیفات مارکس از بناپارت پژواک شخصیت لودهوار رسانهایی ترامپ است .گفتببه میشببود کببه بناپببارت »بببه طببرز ناشببیانه ای
فریبکار ،به صورت دغلبازانهای ساده دل ،به شکل احامقانه ای باشکوه ،یک خرافبباتی آبر زیرکبباه ،مضببحکی احاساسبباتی ،پببر از
شگردهای زمان بهسآمده که ناکاراییشان تاشایی است ،مسخرهبازییی در خور ثبت در تاریخ جهان ،طلسمی که فهم مردمان
متمدن از گشودن راز آن عاجز است ،نادی این چنین آشکارا بیانگر چهرهی طبقهای بود که وجودشا نایانگر وجود تببوحاش در
دل تدن است«.
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 .2در ترجمهی باقر پرهام ،این بخش اینطور ترجمه شده است:
»شلخته ولی سشار از نیرنگ ،مکارانه و سادهدل ،پر از حامقت و باشکوه ،خرافاتی و آبر زیرکاه[ ،داستانی] سوزناک مضحک ،پر از شگردهای زمان به س آمده
که ن اکاراییشان تاشایی است ،مسخرهبازییی در خور ثبت شدن در تاریخ جهان ،طلسمی که فهم مردمان متمدن از گشودن راز آن عاجز است ،نادی ایببن
چنین آشکارا بیانگر چهرهی طبقهای بود که وجودشا نایانگر وجود توحاش در دل تدن است« .رجوع کنید به نبدهای طبقاتی در فرانسه ،نش مرکز ،چاپ
سوم ،1381 ،صص.65 -66 .

حاتی سخنانیهای بناپارت از یاوهساییهای دوران تبلیغات انتخاباتی ترامببپ پیشببی میگیببرد» :دلیببل خببوبی بببرای تکببرار ایببن
موضوع دارم که جمهوری فرانسه تا چه حاد میتواند باشکوه باشد ،در پی منافع راستین خود بیفتد و نهادهایش را اصلحا کنبد،
به جای آنکه مرتب اا از یک سو ببه وسبیله مردمفریببان ]سوسیالیسبت[ و از سبوی دیگبر ببه واسبطه هبذیانهای سبلطنتطلبانه
پریشانحاال شود ...من وعدهی صلح در آینده را به شم میدهم «.در عین حاال ،در  ،1848بناپارت در لندن به نیروهای ویژهی
شهربانی پیوست تا با چارتیسم و سایر گرایشهای سوسیالیستی بجنگد.
به همین ترتیب ،خط ترامپ در جهت سواسازی بلگردانها به جای سمایهداری کامال مشخص است» :مکزیکیها شغلهای ما
را از آین خود میکنند .پولهایمن را میگیرند .ما را میکشند «.ترامپ سابقهی دور و درازی در جداسببازی نببژادی داشببته حاببتی
کارگران سیاهپوست خود را »تین ولش« خطابر کرده .ایببن نکببات پیببام بسببیار واضببحی بببرای بببه میببدان کشبباندن آمریکاییهببای
سفیدپوست دارند :مشکل »مکزیکیها«؛ »سیاهپوستان« هستند -به همن ترتیبی که پیام بناپارت آشببکارا خطببابر بببه دهقانببان
بود :مشکل پرولتاریای شهری و رهبان سوسیالیست آن است.
همنطور که همتای لیبال مارکس ،الکسی دوتوکویل گفته ،ظهور بناپارت نسبتی مستقیم با هراس از سوسیالیسببم داشببت .بببه
همین نحو ،ظهور ترامپ مربوط میشود به هراسهای محافظهکاران سفیدپوست از جنبشهای اجتمببعی در حاببال شببکلگیری
مثل جنبش اهمیت جان سیاهپوستان . 3به منظور فرونشاندن چنین وحاشتی بناپارت و ترامپ وعدهی بازیببابی نظببم و قببانون را
دادند.
کاری که این بلگردانی میکند صف اا قرار دادن مردم در برابر یکدیگر است به جای قرار دادنشان علیه جامعهی طبقاتی .البتببه
هیچکس به جز رهب اقتدارگرا که از طریق نفرتپراکنی و وعدههای توخالی حامیت و تشویق میشود از ایببن موضببوع سببودی
نیبرد .بناپارت مانند ترامپ خود را مدافع خخردهبورژوازی و مردمان روستایی دربرابر کسانی تلقی میکرد که به ملببت فرانسببه
آسیب میزدند.
از نظر ترامپ ،این نخبگان جهان یی درسایه و مالیهی بینالللی است که گوشا ثروت و بهروزی آمریکا را میخبرند .این ایببدئولوژی
توطئهآمیز در یکی از سخنانیهای پایانی انتخاباتی او آشکار شد که زمینهای یهودستیزانه داشت.
چگونه ممکن است که ترامپ بتواند همزمان هم به مهاجران تهیدسببت و هببم بببه بانکببداران ثروتنببد حاملببه کنببد؟ آیببا آنهببا
گروههایی به کلی متفاوت نیستند؟ اما از نظر یک منطق سیاسی فاشیستی این گروهها تا جایی که نایببانگر دیگرانببی خببارجی
هستند که خود را بر »بومیان معمولی« تحمیل میکنند ،گروههایی یکساناند .اوهام تصویری نژادپرستانه به منظور جببایگزینی
مبارزهای نژادی به جای مبارزهی طبقاتی به کار گرفته میشود.
اما راست تنها عامل سکوبر مبارزهی طبقاتی نیست .هجدهم برومر مارکس بیشت خودانتقادی نسبت به عقبنشببینی چببپ از
مبارزهی طبقاتی است تا نایش سراست ارتجاع .پیش از آنکه بناپارت تبدیل به ناپلئون سوم امببپراتوری دوم شببود ،لیبالهببا و
نیروهای طبقه متوسط فرانسه دست به کار سکوبر مبارزات کارگران در ماههای خونین منتهی به پایان جمهوری دوم شدند.
3. Black Lives Matter

به زعم مارکس» ،حازبر پرولتاریا« مستقل نبود بلکه »به عنوان ضمیمهی دموکراسی خخردهبببورژوایی نایببان شببد «.در حاببالی کببه
وزارتهای سوسیالیستی ایجاد شدند ،نیروهای لیبال فرانسه آنها را از قدرت و پشتیبانی مالی تهی کردند و زمانی که کارگران
به خیابانها ریختند تا حاقوق خود را مطالبه کنند به ضبر گلوله از پای در آمدند و سلخی شدند.
تراژدی لیبال فرانسه شبیه به مضحکهی لیبال آمریکاست .اگر حازبر نظم نایندهی منافع سمایهی فرانسه بببه قیمببت کببارگران
فرانسوی بود آنگاه حازبر دموکرات هر کاری میتوانست کرد تا هر نوع نودیابی مبارزهجویی چپ را تحلیل ببد و خنثی کنببد.
پببس از آنکببه کمیتهی ملببی دمببوکرات کببارزار برنببی سببندرز را شکسببت داد و هیلری کلینتببون جنگطلببب نببامزد حاببزبر شببد،
رأیدهندهی دموکرات مجبور شد به نامزد محبوبر طبقهی حااکم وال استیت بچسبد.
پیروزی ترامپ در مجمع برگزینندگان ) (Electoral Collegeخب از واکنببش آمریکاییهببای سفیدپوسببت طبقببه متوسببط علیببه
مرکزنشینان شهری میداد .همنطور که در مورد ترامپ هم صدق میکند ،ستون فقرات جامعهشببناختی بناپارتیسببم ریشببه در
تقابل مناطق روستایی با پاریس داشت .به نظر مارکس» ،همینقدر بس که ]انتخابر بناپارت[ واکنش دهقانببانی بببود کببه بایببد
هزینههای انقلبر فوریه را میپرداختند ،واکنش در برابر سایر طبقات ملت ،واکنش روستا علیه شهر«.
بنابراین پایگاه بناپارت دهقانان فرانسوی بود .مارکس توضیح داد که دهقانببان بببه لحبباظ فنببی یببک طبقهی واقعببی را تشببکیل
نیدادند زیرا »توانایی دفاع از منافع طبقاتی خویش را با نام خود ،چه در پارلببان یببا در یببک انجمببن نداشببتند «.اعضببای ایببن
»طبقه« با یکدیگر پیوندی تام اا محلی داشتند اما اتحاد ملی یا سازماندهی سیاسی در کار نبود.
دهقان فرانسوی باید در پی نایندگی سیاسی ورای خود میرفت و آن را در رهب اقتدارگرایی خجست که »ضورت داشببت بببرای
آنها هم اربابر و خدایگان باشد و هم حااکمی با قدرت نامحدود که در برابر سایر طبقات از آنها محافظت و از بال برکببت را
برایشان نازل میکند «.وجود سیاسی دهقانان از این رو تابع لطف و بخشش یک مرجع قدرت اجرایی بود.
البته منافع دهقانان در دنبالهروی کورکورانه از یببک گردنکلفببت نبببود .بهببتین شببیوهی عمببل بببرای آنهببا میتوانسببت ایجبباد
همبستگی و اتحاد با پرولتاریا باشد ،اگر پرولتاریا به دست احازابر طبقه متوسببط و بببورژوازی لیبببال فرانسببه در هببم شکسببته
نیشد و از بین نیرفت.
پیروزی ترامپ مسیر مشابهی را طی کرد .پیش از آنکه رقابت اولیه بین کلینتون و سندرز تشببدید شببود ،ترامببپ سببندرز را بببه
عنوان یک سوسیالیست و »کمونیستی روانی« نکوهش میکرد .اما ترامپ به سعت لحن خود را تغییببر داد زمببانی کببه متببوجه
جایگاه سندرز به عنوان یک توسیخور شفیق شد و تصمیم گرفت که از پیام سندرز در راستای اهداف خود بهره ببد .ترامببپ
استاتژی برنی سندرزی خود را رو کرد و از سخنانیهای سندرز برای مخاطبان همببن آمارهببایی را اتخبباذ کببرد کببه محتمال اگببر
سندرز کاندیدای حازبر دموکرات میبود به او رأی میدادند.

ترامپ اظهار کرد که تفاوتهایی با سندرز دارد اما چیزی که حاول آن اتفاق نظر داشتند »تجارت« بود یعنی حامیت از کارگران
آمریکایی در برابر رقابت خارجی و نارضایتی از وضع موجود .ترامببپ بببه تقلیببد از حامببیتگرایی اقتصببادی سببندرز پرداخببت و
کارگران آمریکا در مناطق کمربند زنگار 4را مخاطب قرار داد.
علوه بر این ،ترامپ صاحات اا دمودستگاه کمیتهی ملی حازبر دموکرات را فاسد اعلم کرد و علیه سندرز از همن ابتدا صفآرایی
کرد و به همراه سندرز بهمثابه کاندیدای ض دد تشکیلت موجود بازشناسی شد .زمانی که موضوع به انتقادات سندرز از کلینتون
در دوره رقابتهای اولیه رسید ،ترامپ همن انتقادات را برای انتخابات ساسی تکرار کرد.
بناپارت در میان پرولتها و خخردهبورژوازی همدلنی داشت ،کسانی که به عنوان »کیفیر آشوبر کاوینیاک« به استقبال او شببتافند
ژنرالی که به شکلی وحاشببیانه بببه سکوبر شببورشاهای طبقببه کببارگر پرداخببت و نببامزد حاببزبر نظببم بببود .بببه همیببن ترتیببب،سفیدپوستان ناراضی در بین تهیدستان روستایی ،کببارگران و رأیدهنببدگان طبقببه متوسببطی در ترامببپ ،کیفببیر آشببویبر برنببامهی
نولیبالی کلینتون را مشاهده کردند.
ترامپ در آمریکا یک دیکتاتوری نظامی بر پا نکرده -دستکم تا کنون بر پا نکرده است .اگرچه او بالقوگی فاشیسببتی دارد امببا
نیتوان او را یک فاشیست تامعیار به حاسابر آورد حاتی اگر حاامیان افراطی او از زاغههای سیاسی باشند .با این حاببال ،کببارزار
ترامپ حااوی ویژگیهایی بناپارتی یا میلی به یک دولت بناپارتی بود.
بنا به تعریف جرج نوواک:
بناپارتیسم ترکز قدرت در رأس دولت را که پیشت در دموکراسیهای امپریالیستی معاص قابل تشببخیص بببود تببا منتهیالیببه آن
پیببش میبرد .تام تصمیمت سیاسی مهم در یک شخص واحاد ترکز مییابند که مجهز به قدرتهای غیرمنتظببره و خارقالعبباده
اسببت .سخنان و واعمل او نه در خدمت پارلان ،مثل صدراعظم ،که به دنبال حاق خود به مثابه »مرد سنوشت« است ،کسی که
فرا خوانده شده تا ناجی ملت در لحظات خطر مرگ آن باشد.
برای بناپارت چندین سال طول کشید تا بتواند جمهوری فرانسه را از پای درآورد و امپراتوری را تأسیس کند .ریاستجمهوری او
تا پیش از آنکه خود را امپراتور اعلم کند تاماا اقتدارگرایانه نبود.
تنها مبارزهی طبقاتی و زماین مشخص خواهد کرد که آیا ترامپ میتواند در پایهریزی بناپارتیسم آمریکایی موفق شود یا نه.
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