
ادامه از صفحه اول
صف ه��ای طوالنی ب��رای خری��د غذا و 
مایحت��اج عمومی در ش��عب وال مارت، گس��ترده ترین ش��بکه 
فروش��گاه های زنجیره ای آمریکای شمالی در روزهای منتهی به 
انتخابات و جمع آوری س��اح از این فروش��گاه ها، گواه روشنی از 
استشمام بوی جنگ توسط مردم عادی بود. طرفه آنکه از همان 
روز انتخابات صف های خرید س��اح در سراسر آمریکا رکوردی 
تاریخی به جا گذاش��ت به طوری که یافته های »وطن امروز« از 
برخی ایاالت مثل کلرادو و میشیگان حاکی از تمام شدن فشنگ 

و مهمات در بازار بود. 
در این میان آغاز درگیری های خونین انتخاباتی با پلیس در 
آس��تانه جشن ترسناک هالووین و تنها 4 روز مانده به انتخابات 
در مهم ترین ایالت چرخشی یعنی فلوریدا با 29 رای الکترال، یک 
نش��انه جدی از گریز ناپذیر بودن سرایت دعوای جمهوری خواه/ 
دموکرات به تمام الیه های جامعه یانکی ها بود. سپس تا قبل از 
راه افتادن سیل رای دهندگان حضوری در روز سه شنبه گذشته، 
زنجی��ره درگیری های انتخاباتی همراه ب��ا جراحت و تلفات که 
حتی دامن��ه آن به ثروتمند ترین محل��ه آمریکا یعنی تپه های 
بورلی هیلز لس آنجلس هم کشید، گواه روشن شدن فتیله یک 

جنگ داخلی بود. 
خونین ترین و بزرگ ترین آنها در فیادلفیا، مرکز ایالت پنسیلوانیا 
متعاقب کشته شدن »والتر والس جونیور« جوان سیاه پوست به 
ضرب گلوله پلیس رخ داد که متعاقب آن ۵۳ افسر پلیس در جریان 

درگیری ها زخمی و ۱۷2 نفر از معترضان نیز بازداشت شدند. 
موضع گیری 2 پسر ارشد ترامپ، رویکرد جنگی این خانواده 
را نشان می دهد. دونالد جونیور ترامپ، پسر بزرگ رئیس جمهور 
آمریکا در توئیتی به سبک پدرش اعضای حزب جمهوری خواه را 
به ضعف متهم کرد و نوش��ت: »پدرم باید به جنگی برای اثبات 

تقلب در رای گیری برود، روندی که زمانی طوالنی ادامه دارد«.
برادر کوچک تر او، اریک هم در یک 
توئیت دیگ��ر که بوی جن��گ می داد، 
نوشت: »جمهوری خواهان کجا هستند؟ 
حمایت کنند و با این تقلب مبارزه کنند. 
رای دهندگان ما هرگز فراموش نخواهند 

کرد اگر شما ]مثل[گوسفند باشید«.
از ماه ه��ا پی��ش از انتخابات س��وم 
نوامبر جامعه شناس��ان و کارشناس��ان 
مس��ائل امنیت��ی انتظ��ار ناآرامی های 
پس��اانتخاباتی را با شورش هر دو طرف 
شکاف ترامپ- بایدن در ایاالت مختلف 
آمریکا می کش��یدند   ؛ برخی تبعات این 
نزاع سیاس��ی را به شکل درگیری های 
مدنی یا حداکثر امواج غارت توسط اقشار 
فرودست پیش بینی کرده بودند اما هر 
چه برجستگی این تحلیلگران اجتماعی 

باالتر می رفت، پیشگویی های شان درباره آمریکای بعد از انتخابات 
خشن تر و به یک جنگ داخلی واقعی نزدیک تر می شد. 

نکته حائز اهمیت آنکه متفکران آنگلوساکسون در پیش بینی این 
رویداد جا ماندند و گمانه زنی های جدی آنها درباره ظهور شواهد 
جنگ داخلی 2020 در ایاالتی که هر روز متفرق تر می شوند، تازه 
پس از اعان فرمان آشوب و انقاب از سوی رهبران 2 حزب بود. 
این خود رئیس جمهور آمریکا بود که کمتر از ۵ ماه مانده به 
 روز انتخابات، با اش��اره به شورش های ضددولتی در مینیاپولیس

- متعاق��ب قت��ل جورج فلوید، ش��هروند سیاه پوس��ت توس��ط 
پلیس- اعام کرد: »اگر بایدن در انتخابات پیروز شود کل کشور 

مینیاپولیس خواهد شد«. چند هفته بود او حقیقتا تمایلش برای 
ب��ه راه انداخت��ن جنگ داخلی را با فراخ��وان نافرمانی مدنی به 
هوادارانش در ش��یکاگو مرکز ایالت میش��یگان نشان داد که این 
شبه نظامیان مسلح نیز مرکز دولت ایالتی را به محاصره خود در 
آوردند. در پاسخ ترامپ، این جان کری، نامزد پیشین دموکرات ها 
برای ریاست جمهوری و آخرین وزیر خارجه حزب در دولت اوباما 
و نماد بزرگ ترین توافق سیاس��ی واش��نگتن- با ایران در قالب 
برج��ام- برای جلوگیری از یک جنگ بزرگ علیه آمریکا بود که 
اعام کرد: »ما یک رئیس جمهور جدید )بایدن( خواهیم داشت و 
اگر جمهوری خواهان سنگ اندازی کنند در آمریکا انقاب می شود!«

به عبارت دیگر چنانچه ظرف روزهای آتی، پیش بینی  ها درباره 
ب��روز دومین جنگ داخلی در آمریکا به دنبال نزاع انتخاباتی رخ 
ده��د، فقط امضای ترامپ پای آن نخواهد بود، بلکه دموکرا ت ها 
نیز به نوبه خود در این قشون کشی اجتماعی سهیمند، بویژه که 
طی 4 سال دوره ریاست جمهوری ترامپ، دموکرات ها که سابقه 
راه انداختن جنگ داخلی نخست آمریکا در سال های میانی قرن 
نوزدهم را بر س��ر مخالفت با لغو برده داری توس��ط دولت آبراهام 
لینکلن دارند، بشدت بر تجهیز و حمایت از نیروهای شبه نظامی 
مسلح در قالب زیرمجموعه های جنبش »آنتی فا« کار کرده اند تا در 
روز مبادا جلوی ده ها گروه میلیشیای عمدتا جمهوری خواه بایستند. 
ت��ازه پ��س از اظهارات رهب��ران 2 حزب بود ک��ه متفکران و 
تحلیلگران آمریکایی نس��بت به خطر واقعی یک جنگ داخلی 
هشدار دادند. »رابرت رایش« دولتمرد سرشناسی که هم در دولت 
جمهوری خواه »جرالد فورد« و هم دولت های دموکرات »جیمی 
کارتر« و »بیل کلینتون« سمت های مهمی چون وزارت کار داشته 
و حاال کرسی پروفسوری سیاست عمومی در دانشگاه معتبر برکلی 
کالیفرنیا را بر عهده دارد، یک ماه و یک هفته قبل از انتخابات آژیر 

خطر جنگ را از سوی جامعه نخبگان به صدا درآورد. 
رایش در مقاله ای مهم در روزنامه گاردین با عنوان »با توجه به 
صحبت از جنگ داخلی، آمریکا تقریبا 
ش��کاف خورده است؛ ملت ترامپ جدا 
شده اس��ت!« همه تقصیرات دوپارگی 
جامعه آمریکا را گردن ترامپ و بیماری 
روان��ی مگالومانی��ا )خودبزرگ بینی( او 
انداخت. بر این اس��اس ترامپ به خاطر 
ویژگی ه��ای ش��خصیتی خاصش که 
برخاف رهبران سیاسی پیشین آمریکا 
به جای سازش با مخالفان و منتقدانش به 
آنها حمله می کند، عامل انشقاق سیاسی 

رأس حکومت برشمرده می شود. 
دولتمرد برجس��ته سابق آمریکایی 
سپس بدون آنکه مستقیما به نام آدولف 
هیتلر، دیکتاتور بزرگ آلمان اشاره کند، 
ترامپ را به او و هوادارانش را به نازی هایی 
تشبیه کرد که حاضرند به هر قیمتی در 
جهت باورهای افراطی خود روی بقیه جامعه و حتی کل کشور پا 
بگذارند. او این شاکله را »ملت ترامپ«، معادل »ملت من« پیشوای 
نازی ها خواند که در مقابل خود جبهه خصمانه »ملت ضدترامپ« را 
ایجاد کرده است که بزرگ ترین نمود آن »جدایی طلبان کالیفرنیا« و 
اخیرا همتایان شان در ایالت واشنگتن به مرکزیت سیاتل هستند اما 
در عین حال طیف وسیعی از مهاجران، رنگین پوستان، دگرباش ها 
و لیبرال ها را در همه ایاالت با خود همراه کرده اند. تعریف رایش 
از مواجهه 2 ملت متخاصم در دل جامعه آمریکا، حتی از تعاریف 
محققان جدی حوزه ش��کاف های اجتماعی و جنگ داخلی هم 
فراتر می رفت. کس��انی مثل »کالین وودارد« که یک دهه پیش 

تز »ملت های آمریکا« را بر اساس نظریه های پیشین تحلیلگران 
»کا گ ب« شوروی و بر اساس ۱۱ مرز بندی هویتی و فرهنگی در 
سراسر ایاالت متحده صادر کرده بود. شورش های ضدنژادپرستانه 
بهار گذش��ته که ظرف کمتر از یک ماه به بیش از 4۵0 شهر در 
همه ۵0 ایالت س��رایت کرد، گواهی آشکار برای جامعه شناسان 
خشونت و جنگ بود مبنی بر اینکه آمریکا هنوز به لحاظ فرهنگی 

از پیشینه برده داری خود رها نشده  است. 
این کش��ور بش��دت پراکنده که در حقیقت به لحاظ ساختار 
اجرایی و قانونی نیز متشکل از ۵۳ دولت محلی شامل ۵0 دولت 
ایالتی و ۱4 ناحیه برون مرزی مثل پورتوریکو اس��ت، از جوامعی 
کاما غیرهمگن تش��کیل ش��ده  ک��ه طی عمر 2 ق��رن و نیمه 
فدراسیون مقدماتی ایاالت متحده، به طور مداوم با موج مهاجرت ها 

غیرهمگن تر هم شده اند. 
در چنین جامعه ناهمگنی، ترامپ سفرهای رسمی کارزار دوم 
انتخاباتی اش را بهار پیش از تالس��ا، ش��هری در ایالت اکاهما با 
پیشینه آخرین قتل عام بزرگ سیاهان در قرن بیستم آغاز کرد و با 
سخنانی تحریک آمیز سعی کرد به توهم سفیدبرترپنداری نیز دامن 
بزند. از منظر جامعه شناسی این فقط دهن کجی به رنگین پوستان 
آمریکا محس��وب نمی ش��د، بلکه به  مثابه تیر خاصی به نظریه 
»جامعه شناس��ی واحد آمریکایی« بود که دولتمردان واشنگتن 
دست کم طی 6 دهه پس از لغو قانون آپارتاید آمریکایی در سال 
۱96۵، در تاش برای اثبات آن به اقلیت های مورد تبعیض قرار 

گرفته بویژه سیاهان بودند. 
این جا بود که حامیان تز کالین وودارد در کتاب جنجالی اش، 
»ملت های آمریکایی: تاریخ ۱۱ منطقه فرهنگی رقیب در آمریکای 
شمالی« که عما روند سقوط یکپارچگی نظام اجتماعی ایاالت 
متح��ده را حتی به رغم روی کار آمدن باراک اوباما، نخس��تین 
رئیس جمهور رنگین پوست در واشنگتن آن هم با شعار »تغییر« 
پیش بینی می کرد، وارد گود شدند و »جامعه شناسی انشقاق یافته 

آمریکایی« را مطرح کردند. 
اما نظریه جنگ داخلی از تز انشقاق هم فراتر می رفت. حدود 
یک ماه پیش، پروفس��ور »آرون ش��ینان دین« محقق دانشگاه 

دولتی لوئیزیانا که نتایج سال ها تحقیقاتش را در کتاب »محاسبات 
خش��ونت: چطور آمریکایی ها در جنگ داخلی مبارزه کردند« به 
رشته تحریر در آورده بود، متعاقب مقاله رایش در گاردین، بر آن 

شد یک تز قاطع تر درباره تحوالت پیش رو صادر کند. 
او در مقاله ای در واشنگتن پس��ت نوشت: »ما امروز با بحرانی 
مشابه )جنگ داخلی اول( مواجه هستیم. این آتش خوران جدید 
)وفاداران به ترامپ( از او الگو گرفته اند تا تزی ریاکارانه را توسعه 
دهند که هیچ حد توقفی ندارد. از نظر آنها اگر ترامپ انتخابات را 
ببرد، پس سیستم دارد درست کار می کند. اگر ببازد سیستم فاسد 
است. هر انتقادی به این منطق نیز فقط می تواند دلیلی باشد بر 
نیروهای نهانی توطئه گر علیه ترامپ. خطری که این طرز تفکر برای 
ایاالت متحده دارد همان قدر جدی است که خطر جدایی طلبان 

جنوبی در سال ۱86۱ داشت«. 
نکته اینجاست همانند جنگ داخلی اول، امروز هم آمریکا در 
یک دو راهی ایدئولوژیک قرار گرفته که جوامع مختلف و متضاد 
آن را به سوی جنگ تمدنی سوق می دهد. اگر جنگ داخلی ۱86۱ 
بر گسل میان صنعت ساالری و زراعت ساالری و در بستر کلی تر 
کشاکش میان سنت و مدرنیته کمرکش قرن نوزدهم میادی در 
جهان غرب به راه افتاده بود، این جنگ داخلی نیز بر گسل میان 
ایده قرن بیست و یکمی »حکومت جهانی« با ذهنیت ملی گرایانه 
»آمریکای بزرگ« به جا مانده از قرن بیس��تم نضج می گیرد. در 
حالی که دموکرات ها با نرم افزارهای حقوق بش��ری و دیگر ابزار 
جنگ نرم علیه ملت های مستقل- که از صهیونیسم جهانی عاریت 
گرفته اند- به دنبال ادغام حکومت واشنگتن در حکومت جهانی 
یهود هستند، ترامپ نماینده تفکری رو به افول است که برای حفظ 
آمریکا به عنوان تک ابرقدرت دنیا تقا می کند و به این امید واهی 
حتی حاضر است از همه سازمان ها و پیمان های بین المللی ۱00 
س��ال اخیر که خود واشنگتن بانی آنها بوده، بیرون بکشد. جبر 
زمانه ما را یاری می کند با نگاه به پیروز جنگ داخلی اول آمریکا، 
پیروز نهایی این جنگ داخلی احتمالی جدید را هم حدس بزنیم. 
مشکل اینجاست که ترامپ و حامیانش می دانند جبر زمانه این بار 

علیه جمهوری خواهان عمل می کند نه به نفع آنها. 

شغالی که شاید از سگ زرد بدتر باشد!

سیدپویان حسین پور: ابتنای انقاب اسامی بر بنیان های 
دینی و جهادی و ماهیت ایدئولوژیک تضادها و تقابل های 
بین ایران و آمریکا سبب شده رهبر حکیم انقاب بارها 
ضمن اش��اره ب��ه جنایات و اقدام��ات خباثت آلود دولت 
آمریکا علیه کشور و ملت ایران، آشکارا مخالفت شان را با 
تحرکات دوستداران و حامیان دولت آمریکا در ایران ابراز 
کرده و استکبارس��تیزی را به عنوان یکی از نقاط اصلی 
در تبیین سیاست ها و خطوط کلی تحرکات بین المللی 

ایران اعام کنند. 
با این حال، در طول چند سال اخیر جریان های سیاسی 
و رس��انه ای غرب گرا یکی از اهداف و کارکردهای اصلی 
خود را بر بنیان آنچه رهبر انقاب از آن با عنوان »بزک 
کردن چهره آمریکا« یاد کردند، قرار داده اند. این جریانات 
نشان دار، به انحای مختلف تاش دارند اوال سابقه جنایات 
آمریکا علیه ملت ایران را که بنا بر اقوال تاریخی قدمتی 
بیش از 60 س��اله دارد از حافظه تاریخی ملت بزدایند یا 
با ارائه تفاس��یر عجیب و غریب، مهر تأیید بر آن بزنند و 
ثانیا حس��اب برخی دولتمردان و احزاب سیاسی آمریکا 
را از اس��اف س��ابق جدا کرده و آنان را افرادی متفاوت 
از گذشتگان معرفی کنند تا از این طریق، مسیر را برای 
جلب حمایت افکار عمومی از نزدیکی روابط ایران و آمریکا 

هموار کنند. 
یک��ی از خطوط خبری که جری��ان غرب گرا و هوادار 
آمریکا در ایران همواره به  دنبال آن بوده و از مسیر پیگیری 
آن به دنبال خط کشی و تفکیک و تعیین خوب و بد بین 
جریان های سیاسی آمریکا بوده است، تمرکز بر این گزاره 
ب��وده که اصوال حزب دموکرات در آمریکا از خط مش��ی 
متفاوت با حزب جمهوری خواه برخوردار بوده و در مقابل 
جنگ طلبی جمهوری خواهان، حزب دموکرات به  دنبال 
گس��ترش صلح و امنیت بوده و همواره از در دوس��تی و 

احترام با ملت ایران مواجه شده است. 
بیان گزاره صلح طلبی حزب دموکرات از جانب جریان 
غرب گرا در ایران با این هدف اس��ت که افکار عمومی به 
این باور دست پیدا کنند دولت دموکرات ها، بهترین فرصت 
برای دوستی بین ایران و آمریکا و زدودن تنش های بین 
2 کش��ور است. با این حال باید توجه داشت اصوال بیان 
این نگ��رش، جز تحریف تاریخ، بنیان دیگ��ری ندارد و 
حزب دموکرات، در ادوار مختلف حاکمیت خود در دولت 
آمریکا، جنایات متعدد و مکرری را بویژه علیه ملت ایران 

انجام داده است. 
1- حمایت های »جیمی کارتر« رئیس جمهور دموکرات 
آمریکا از رژیم پهلوی و شخص محمدرضاشاه و پشتیبانی 
دموکرات ه��ای آمریکایی از جنایات ش��اه علیه ملت در 
سرکوب قیام مردمی که در نهایت پس از انقاب نیز منجر 
به تسخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان مسلمان پیرو 
خط امام)ره( شد و همچنین تهاجم نظامی طبس که با 

پوشش آزادی گروگان های ایران رخ داد. 
2- »سیاس��ت مهاردوجانبه« در دولت دموکرات »بیل 
کلینتون« که طی آن، اعمال محدودیت های اقتصادی و 
سیاسی علیه ایران به  جهت کنترل تأثیرگذاری روزافزون 
ایران در سطح منطقه دنبال شد و با بزرگ نمایی خریدهای 
تسلیحاتی ایران در رسانه ها، ایران کشوری که نیازمند مهار 
است معرفی ش��د و همچنین تاش هایی جدی جهت 
ممانع��ت از برقراری هرگونه روابط اقتصادی بین ایران و 

سایر قدرت های اقتصادی اروپا و آسیا انجام شد. 
3- تأیید و اجرای »قانون داماتو« از جانب دولت دموکرات 
»بی��ل کلینتون« ک��ه در قالب رش��ته ای از تحریم های 
اقتصادی سخت گیرانه علیه جمهوری اسامی ایران به اجرا 
درآم��د و طی آن بلوکه کردن دارایی های ایران در خارج 
از کشور و عدم تحویل تجهیزات نظامی خریداری شده 
ایران، در دس��تور کار قرار گرفت. همچنین در چارچوب 
اجرای این قانون، فعالیت شرکت های صنعتی بزرگ در 

ایران بشدت محدود شد. 
4- طراحی و اجرای »رژیم تحریمی شدید و غیرانسانی« 
در دولت دموکرات »باراک اوباما« که در طول سال های 
حضور وی در مس��ند ریاس��ت جمهوری ایاالت متحده، 
هم��واره م��ورد تأکید و تش��دید قرار گرفت��ه و طی آن 
تحریم های فاجعه باری همچون تحریم ه��ای دارویی و 
مواد غذایی رخ داده که منجر به آسیب دیدن بسیاری از 

ایرانیان شده است. 
5- »تهدید و حمایت از حمله نظامی به ایران« توس��ط 
سیاستمداران دموکرات در دولت و کنگره آمریکا در ادوار 
مختلف که در قالب حمایت از صدام در جنگ تحمیلی 
علیه ایران، حمایت از ترور دانشمندان هسته ای کشور و 
حمایت از گروه ها و سازمان های تروریستی نظیر منافقین، 

پژاک، جندالشیطان و... بوده است. 
6- خلف وعده های مکرر در معاهده برجام و عدم پایبندی 
آمریکا در دوران اوبامای دموکرات به تعهدات دولت ایاالت 
متحده در پایان بخشیدن به تحریم های ظالمانه ای که به 
بهانه های واهی هسته ای علیه ایران مصوب و اجرایی شده 
بود. البته اقدامات خصمانه و جنایتکارانه دموکرات های 
آمریکایی علیه ایران به موارد مذکور ختم نمی شود و در 
بیان شخصیت های متنفذ و تأثیرگذار در آمریکا بویژه در 
بین دموکرات ها، همواره ردپای تهدید و توهین و تخریب 
مشاهده می شود و حتی جو بایدن دموکرات، هم از ترور 
فرماندهان ایرانی از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
دفاع کرده و هم موکدا از ادامه سیاس��ت فشار و تحریم 
حداکثری ایران سخن گفته است. به  نظر می رسد خط 
سیاسی و رسانه ای جریانات غرب گرای هوادار و طرفدار 
آمریکا در کشور، با کتمان، تحریف و خدشه بر اقدامات 
خصمانه دولتمردان آمریکای��ی بویژه بزک کردن چهره 
خبی��ث و جنایتکار حزب دموک��رات آمریکا تاش دارد 
زمینه تغییر سیاست های بین المللی ایران علی الخصوص 
در نسبت با آمریکا را فراهم کند و با ایجاد فشار اجتماعی 
بر حاکمیت، سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران را 

به تغییر رفتار منطقه ای و جهانی سوق دهد. 

نکته
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ادامه از صفحه اول
او نمی تواند عقب ماندنش در ایالت های 
کلیدی مانند جورجیا یا آریزونا را با ادعای تقلب دنبال کند و 
در عین  حال نمی تواند ادعا کند در هر ۵ ایالت باقیمانده که 
نتایج آرا هنوز به  صورت کامل مشخص نشده، تقلب شده است. 
او از اعضای حزب جمهوری خواه خواسته است تا پایان پشت 
او بایس��تند و تمام حرف های او در مقابل رسانه ها و اتهامات 
واردکردن هایش را در مقابل رسانه ها به رسمیت شناخته و از 
آن دفاع کنند. جمهوری خواهان با این  حال هنوز به  صورت 
رسمی اعام نکرده اند چه شیوه ای در پیش می گیرند و به نظر 
می رسد بیشتر از اینکه به دنبال حمایت از ترامپ باشند، به 
دنبال س��کوت تا زمان پایان شمارش آرا، پایان درگیری های 
دادگاهی و در نهایت پایان زمان اعام نتایج انتخاباتی باشند. این 
مساله اما بیشتر از هر چیز دیگری ترامپ را عصبانی کرده است. 

انشقاق در حزب جمهوری خواه ■
برای متوجه شدن میزان انشقاق در بین جمهوری خواهان 
بهتر است نگاهی به مواضع افراد سرشناس این حزب داشته 
باشیم. میت رامنی، یکی از سناتورهای معروف جمهوری خواه 
و لری هوگان، فرماندار مریلند از نخستین افرادی بودند که در 
زمان اعام پیروزی ترامپ و زیر سوال بردن پروسه انتخابات و 
ادعاهایش درباره تقلب در انتخابات، بیان کردند نباید پروسه 
دموکراسی در آمریکا زیر سوال برود. کریس کریستی، چهره 
جمهوری خواه که پیش تر فرماندار نیوجرس��ی بوده اس��ت و 
اخی��را در تمرین دونالد ترامپ برای مناظره با جو بایدن به او 
کمک کرده بود، سخنان ترامپ در تکرار ادعای بی سند درباره 
تقلب در انتخابات 2020 را »التهاب افکنی بدون اطاع رسانی« 
خوانده است. نیکی هیلی، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل 
که گمان می رفت بعد از ترامپ به دنبال نامزدی برای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری سال 2024 باشد، در واکنش به بحث های 
ش��کل گرفته، تنها به گفتن این مساله اکتفا کرده است که 
ترامپ با رهبری اش باعث شده است نامزدهای جمهوری خواه 
در سنا و مجلس نمایندگان و همچنین مجالس محلی پیروز 
باش��ند و او و سایر مردم آمریکا شایس��تگی این را دارند که 
آرای انتخاباتی شان با شفافیت و بر اساس قانون شمرده شود. 
این واکنش ضعیف از سوی هیلی که مهم ترین حامی اش در 
حزب جمهوری خواه ترامپ بوده اس��ت، بسیاری از اطرافیان 
ترامپ بویژه پس��ران او را عصبانی کرده اس��ت. آنها از نیکی 

هیلی بش��دت انتقاد کرده اند. »مت گاتز« یکی از نمایندگان 
کنگره فلوریدا نیز در این باره در توئیتر نوشته است: »زمانی 
که برخی از ما در حال مبارزه برای ترامپ هستیم، نیکی هیلی 
دارد برای او مرثیه می سراید! چقدر غم انگیز!«این واکنش های 
ضعیف از سوی تعدادی از جمهوری خواهان در شرایطی بوده 
است که بر اساس نظرسنجی ها، وجهه حزب جمهوری خواه 
در بین اعضای آن در دوران ریاست جمهوری ترامپ بهتر شده 
و حدود 90 درصد از اعضای حزب از عملکرد ترامپ و جایگاه 
حزب در آمریکا راضی بوده اند.* دیگر نمایندگان مانند »دنور 
ریگلمن« و »آدام کینزینگر« از ترامپ خواستار ارائه مدرکی 
برای اثبات ادعاهای خود و »احترام به روند دموکراتیک« شدند. 
سناتور مارکو روبیو به همین ترتیب به مردم اطمینان داد که 
ادامه ش��مارش آرای قانونی »تقلب« نیست. بسیاری دیگر از 
جمهوری خواهان از جمله برخی فرمانداران سابق و فرمانداران 
منتخب در ایالت هایی که هنوز آرای آنها در حال ش��مارش 
است نیز از مردم خواستند صبور باشند و ادعاهای بی اساس 
را نادی��ده بگیرند. البته بعدازظهر دیروز میچ مک کانل، رهبر 
جمهوری خواهان در سنا توئیتی منتشر کرد که باز هم نشان 
می دهد جمهوری خواهان هنوز تمایلی برای حمایت از ادعاهای 
ترامپ ندارند. سناتور مک کانل در این توئیت نوشت: هر رأیی 
که به طور غیرقانونی ثبت شده است نباید شمرده شود. همه 

طرف ها باید بر فرآیند نظارت کنند.

البت��ه افرادی هم بوده اند که هنوز هم با چنگ و دندان از 
جایگاه ترامپ به  عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده حفاظت 
می کنند. س��ناتور تد کروز که البته چندان هم در بین مردم 
آمریکا خوش��نام نیس��ت و لیندس��ی گراهام که به  سختی 
توانست دوباره کرسی خود در مجلس سنا را به دست آورد، از 
جمله کسانی هستند که بیشترین میزان حمایت را از ترامپ 
داشته اند. لیندسی گراهام و تد کروز هشدار دادند در صورتی 
 که نتایج انتخابات ریاست جمهوری به نفع رئیس جمهور نباشد، 
جمهوری خواهان ممکن است مشروعیت نتایج را رد کنند. کروز 
پیش تر اعام کرده بود: دادستان پنسیلوانیا دستور داده است 
همه آرا شمرده شوند تا بایدن پیروز شود. گراهام نیز می گوید: 
انتخابات در فیادلفیا بسیار شرورانه است. برای چه آنها از ورود 
افراد جلوگیری می کنند؟ زیرا نمی خواهند مردم کاری را که 
انجام می دهند ببینند. گراهام اما جدا از این اظهارنظرها ۵00 
هزار دالر نیز به کمپین ترامپ اختصاص داد تا برای هزینه های 
شکایت کمپین او از ایالت های مختلف هزینه شود. رئیس کمیته 
قضایی مجلس سنا به »شان هانیتی« مجری شبکه فاکس نیوز 
گفت برای پیشبرد تاش تیم ترامپ در چالش حقوقی روند 
انتخابات در چند ایالت از جمله پنسیلوانیا، میشیگان و نوادا، 
مبلغ ۵00 هزار دالر به تیم ترامپ کمک خواهد کرد. وی گفت: 
من امشب اینجا هستم تا در کنار رئیس جمهور ترامپ بایستم. 
او نیز کنار من ایستاد و به خاطر تاش های او است که ما بار 

دیگر اکثریت سنا را خواهیم داشت. او به جمهوری خواهان سنا 
کمک کرد. ما می خواهیم کرسی های مجلس نمایندگان را نیز 
به پشتوانه کارزاری که ترامپ در آن برنده شد، به دست آوریم. 

جمهوری خواهان از ترامپ عبور می کنند؟ ■
با آنکه هنوز زود است درباره واکنش جمهوری خواهان به 
حذف احتمالی ترامپ از فضای سیاسی آمریکا صحبت کنیم 
اما برخی شواهد نشان می دهد پروژه عبور از ترامپ در داخل 
حزب جمهوری خواه از هم اینک کلید خورده اس��ت. این در 
شرایطی  است که ترامپ بیشترین کار و فعالیت را در جهت 
ب��اال بردن حزب جمهوری خ��واه و غلبه این حزب بر فضای 
سیاسی آمریکا انجام داده بود. همان طور که نیکی هیلی نیز 
در توئیت خود مطرح کرده، پیروزی نامزدهای جمهوری خواه 
در انتخابات های کنگره های محلی، انتخابات فرمانداران در 
ایالت های مختلف، شهرداری ها و همچنین در مجلس سنا و 
نمایندگان تا حد زیادی مرهون فعالیت ها و اقدامات ترامپ 
بوده است. این نتایج البته واقعیت دیگری را نیز نشان می دهد 
و آن احتمال قناعت جمهوری خواهان به همین پیروزی های 
به وجود آمده و همچنین در دس��ت داش��تن مجلس سنا و 
دیوان عالی و آمادگی ش��ان برای از دس��ت دادن کاخ سفید 
است. صحبت های ترامپ در چند روز گذشته و تندروی های 
او در فاسد خواندن کل سیستم سیاسی، رسانه ای و اقتصادی 
آمریکا به  احتمال  زیاد تعدادی از جمهوری خواهان متنفذ را 
به این نتیجه رسانده است که هزینه های حضور دوباره او در 
کاخ سفید بیشتر از منافع این پدیده است و به همین دلیل 
در ادامه راه، سکوت اختیار کرده اند تا ببینند نظر دیوان عالی و 
دادگاه های ایالتی درباره ادعای تقلب در انتخابات چه می شود.
البته هنوز زود اس��ت یک نتیجه قطعی درباره مناسبات 
جمهوری خواه��ان و ترامپ بر س��ر نتیجه انتخابات 2020 را 
مطرح کرد. باید دید جمهوری خواهان به شکایت های ترامپ 
چه نوع واکنشی نشان خواهند داد؟ آیا به کمک ترامپ می آیند 
یا اینکه منافع سیستمی خود را دنبال می کنند تا این ذهنیت 
تقویت شود که سیستم 2 حزبی آمریکا در نهایت نسبت به 

اخراج ترامپ از کاخ سفید به توافق رسیده است.

پی نوشت:
*https://www.bbc.com/news/election-
us-2020-54835454
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