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مهدیمحمودی:»مون جائه این« رئیس جمهور 
کره جنوبی که به دنبال عزل »پارک گئون هائه« 
رئیس جمهور س��ابق کره جنوبی به قدرت رسید، 
طی چند ماه گذش��ته با مشکالت فراوان داخلی 

مواجه بوده است. 
»مون« که با تسهیل مذاکرات میان کره شمالی 
و آمری��کا زمینه ۳ دیدار میان »دونالد ترامپ« و 
»کیم جونگ اون« را فراهم کرده بود، توانسته بود 
جای��گاه خوبی در میان افکار عمومی کره جنوبی 
ایجاد کند. با این وجود با شکست کامل مذاکرات 
دیپلماتیک واش��نگتن- پیونگ یانگ، ماه عسل 
مون جائه نیز به پایان رسید. تابستان سال 2020 
حتی هزاران نفر از مردم کره جنوبی در اعتراض به 
شکست سیاست های دولت سئول، مماشات و رفتار 
مالیم با کره شمالی و همچنین فساد انتخاباتی به 
خیابان های پایتخت ریخته و خواستار استعفای 
مون جائه شدند. مشکالت رئیس جمهور کره جنوبی 
در حال حاضر نسبت به چند ماه قبل بیشتر شده 

و موقعیت او بیش از پیش متزلزل شده است. 
خبرگزاری یونهاپ اخیرا گزارش داد نتایج یک 
نظرس��نجی تازه نشان می دهد میزان محبوبیت 
م��ون به پایین ترین می��زان و نارضایتی از وی به 
باالترین حد رسیده است. در این نظرسنجی که 
ماه دسامبر منتشر شد، ۳6/7 درصد پاسخ دهندگان 
گفته اند از مون جائه حمایت می کنند که نسبت به 
نظرسنجی قبل از آن 2/8 درصد کاهش یافته است. 
درصد محبوبیت رئیس جمهور کره جنوبی هم به 
پایین ترین میزان خود از مه 2017 رسیده است. 
میزان افرادی که از عملکرد مون ناراضی هستند 
نیز 2 درصد رشد داشته و به 59/7 درصد رسیده 
اس��ت. افزایش شمار مبتالیان به کرونا طی چند 
هفته اخیر و تعلل دولت سئول در تامین واکسن 
کرونا موجبات نارضایتی مردم این کشور از دولت 
را بیش از قبل فراهم کرده است. رسانه های احزاب 
مخالف نیز بش��دت از عملکرد مون در ارتباط با 
مدیریت وی��روس کرونا و تاخیر دولت در تامین 
سالمت مردم در حال انتقاد هستند. سئول قول 
داده است واکسیناسیون سراسری در این کشور 
اوایل فوریه س��ال 2021 آغاز شود. حمله معاون 
وزیر دادگستری کره جنوبی به یک راننده تاکسی 
و کتک کاری وی و همچنین انتقاد افکار عمومی از 
نامزد مون جائه برای پست وزارت زمین در کابینه 
این کشور از دیگر مواردی است که رئیس جمهور 
کره جنوبی را با انتقادات فراوان روبه رو کرده است. 
در بحبوح��ه این وضعی��ت، توقیف نفتکش 
کره جنوب��ی در آب ه��ای خلیج ف��ارس توس��ط 
پاس��داران انقالب اسالمی به دلیل نقض مقررات 
زیس��ت محیطی می توان��د بحران ت��ازه ای برای 

رئیس جمهور کره جنوبی در داخل ایجاد کند. 
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ثمانهاکوان:بعد از مشخص شدن 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا و پیروزی جو بایدن در رأی های مردمی و الکترال، 
ترامپ که این انتخابات را انتخابات جعلی می دانست که 
در آن تقلب فراوانی رخ داده است، خواهان ابطال نتایج 
شد. با وجود اینکه وکالی ترامپ و کمپین انتخاباتی او 
میلیون ها دالر پول جمع کردند تا بتوانند در دادگاه های 
ایالتی و فدرال پیروز شده و ثابت کنند در این انتخابات 
تقلب شده است، هیچ کدام از این دادگاه ها نظر ترامپ را 
به رسمیت نشناختند و رأی به درست بودن نتایج دادند. 
با این وجود او بارها مطرح کرده بود به همین راحتی ها 
هم کنار نمی کشد و همچنان تصمیم دارد به اعتراض 
خود به نتایج انتخاب��ات ادامه دهد. این بار در آخرین 
مرحله از تأیید آرای الکترال در مجلس سنای آمریکا، 
باز هم ترامپ سعی دارد مایک پنس، معاون خود را که 
بر اساس قانون اساسی، رئیس مجلس سنا نیز هست، 

وادارد نتایج آرای الکترال را رد کند. 
رسانه های آمریکایی با این توصیف، دونالد ترامپ 
را خطری برای دموکراسی آمریکایی توصیف کرده اند 
و خواستار پایبندی نمایندگان مجلس سنا به وظایف 
خود برای تأیید نتایج انتخابات شده اند. پروسه تأیید 
نتایج انتخابات، معموال )یعنی تا قبل از انتخابات سال 
2020( به عنوان پروسه ای عادی و فرمالیته به حساب 
می آمده است اما این بار به محلی برای آخرین جدال 
رس��می ترامپ با نتایج انتخابات تبدیل ش��ده و او به 
همراه وکالیش با ناامیدی به دنبال تغییر دادن نتایج 
انتخابات است. مساله اصلی در اینجا اما این است که 
عالوه بر ترامپ، تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه در 

مجلس سنای این کشور نیز به دنبال تغییر دادن نتایج 
انتخابات هستند و به مایک پنس به عنوان معاون ترامپ 
و رئیس مجلس سنا فش��ار آورده اند در هر شرایطی، 
نتایج فعلی را م��ورد پذیرش قرار ندهد. در این میان 
مطبوعات دموکرات به طنز مطرح کرده اند مایک پنس 
در صورتی که نتایج انتخابات را بپذیرد، بالفاصله بعد از 
بیرون آمدن از ساختمان کپیتول هیل باید به فرودگاه 
رفته و از ترس اقدامات تالفی جویانه ترامپ و هوادارانش، 
آمریکا را برای همیشه ترک کند. با این حال طرفداران 
نظریه رد شدن آرای الکترال در مجلس سنا چندان هم 
کم تعداد نیستند. 11 نفر از نمایندگان مجلس سنا به 
همراه حدود 100 نفر از نمایندگان مجلس نمایندگان 
خواهان ابطال رأی های ایالت هایی مانند جورجیا و 5 
ایالت دیگر که ترامپ تاکید دارد در آنها تقلب ش��ده 
اس��ت، ش��ده اند. آنها در وهله اول خواستار به تعویق 
انداختن شناخته شدن بایدن به عنوان پیروز انتخابات 
هستند و در مرحله بعد درخواست داده اند کمیسیونی 
دو حزبی به بررسی آرا در این 5 ایالت بپردازد. مایک 
پنس نیز بعد از این خبر، بیانیه ای منتشر و بیان کرد 
از تالش های اعضای مجلس نمایندگان و سنا برای رد 
کردن نتایج انتخابات و بیان ادله شان درباره تقلب در 
انتخابات و بررسی دوباره آرای ایالت هایی که دارای آرای 

مشکوک هستند، حمایت می کند. 
۱۱هزاررأیجورکن!

ماجرا اما جایی جالب می شود که ترامپ در تماس 
تلفنی طوالنی مدتی با »برد رافنس��پرگر« مس��ؤول 
برگزاری انتخابات در جورجیا، از او خواسته است اقدامی 
برای تغییر نتایج انتخابات انجام دهد. رافنسپرگر که 

یکی از جمهوری خواهان قدیمی و البته میانه رو است 
و تا پی��ش از این نیز از تالش های ترامپ برای تغییر 
دادن نتایج انتخابات حمایت نکرده است، در طول این 
تماس تلفنی یک ساعته بارها به او گوشزد کرده است 
نمی تواند نتایج انتخابات را تغییر دهد اما ترامپ بارها از 
او خواسته است این کار را قطعا به انجام برساند. ترامپ 
در ای��ن تماس تلفنی که ریز جزئیات آن به دس��ت 
روزنامه واشنگتن پست رسیده است، چنین مکالمه ای با 
رافنسپرگر داشته است: »خب ببین! از تو می خواهم این 
کار را انجام دهی. می خواهم 11 هزار و 780 رأی را پیدا 
کنی که بتواند نتیجه انتخابات ایالت را به نفع من تغییر 
دهد«. ترامپ در این تماس تلفنی خاطرنش��ان کرده 
است انتخابات در جورجیا مانند بسیاری از ایالت های 
دیگر با تقلب بوده است و 5 هزار مرده در این انتخابات به 
نفع بایدن رأی داده اند و ۳00 هزار صندوق رأی جعلی 
نیز پیدا شده و آرایش شمرده شده است. با این حال 
مسؤول برگزاری انتخابات در جورجیا به ترامپ گفته 
است یک بار تمام این ادعاها بررسی شده و هیچ کدام 

صحت نداشته است. 
مجله نیویورکر با اشاره به اینکه در این تماس تلفنی 
تنه��ا ترامپ حضور نداش��ته و »مارک میدوز« رئیس 
س��تاد کارکنان کاخ سفید و تعداد دیگری از وکالیش 
هم حضور داشته اند، مطرح کرده است حضور این تعداد 
از کارمندان یا مشاوران و وکالی ترامپ در این تماس 
تلفنی نشان می دهد اقدام اخیر ترامپ بسیار خطرناک 
اس��ت و اقدامی برنامه ریزی شده برای زیر سؤال بردن 

بنیاد دموکراسی در آمریکاست. 
به نظر می رس��د ترامپ بیش��تر از هر سیاس��ت و 

اس��تراتژی دیگری، سیاست فشار از پایین و چانه زنی 
در ب��اال را در پیش گرفته اس��ت. به همین دلیل هم 
از طرفداران خود خواس��ته اس��ت روز چهارش��نبه به 
خیابان ها ریخته و به نفع او و علیه تقلب گسترده در 
انتخابات تجمع اعتراضی برپا کنند. با این حال منتشر 
شدن متن صحبت های ترامپ با رافنسپرگر و مقاومت 
او در این تماس تلفنی در مقابل درخواست های مکرر 
ترامپ برای »جور کردن 11 هزار رأی به نفع او« نشان 
می دهد جمهوری خواهان میانه رو نیز دیگر تمایلی برای 

اهمیت دادن به صحبت های ترامپ ندارند. 
اگ��ر از تالش ها برای تغیی��ر دادن آرای الکترال و 
مردمی در سنای آمریکا نیز بگذریم، قدم بعدی ترامپ 
کشاندن نظامیان به خیابان های آمریکاست. شاید این 
ادعا که ترامپ در صورت نپذیرفتن نتایج انتخابات، به 
نی��روی نظامی و حکومت نظامی برای باقی ماندن در 
قدرت متوسل  شود، در وهله اول بشدت افراطی و غیر 
قابل تصور به نظر بیاید اما روز یکشنبه 10 نفر از وزرای 
دفاع قبلی آمریکا در یادداش��تی مشترک در روزنامه 
واشنگتن پست درباره استفاده ترامپ از نیروی نظامی 
برای باقی ماندن در قدرت هشدار داده و خواستار انتقال 

آرام قدرت در آمریکا شدند. 
میراثترامپبرایسیاستآمریکایی

به احتمال زیاد ترامپ نمی تواند برنامه ها و نقشه های 
خود برای باقی ماندن در قدرت را با موفقیت اجرایی 
کند اما آنچه از این اتفاقات به نمایش گذاشته می شود، 
اف��ول جایگاه آمریکا در جه��ان به دلیل پایین بودن 
سطح سیاسی این کشور و افول نهادهای دموکراتیک 
در ایاالت متحده اس��ت. تبعات تصمیمات و اقدامات 

ترامپ در 4 سال گذشته قرار نیست به این زودی ها 
در این کشور به فراموشی سپرده شود. در عین حال 
تبع��ات تصمیمات و حرکات ترامپ تا س��ال ها برای 
حزب جمهوری خواه نیز ک��ه از رفتار دیکتاتورمآبانه 
او حمایت  کرده اس��ت، باقی خواهد ماند. یکی از این 
نتایج که احتماال خود را در انتخابات مجلس سنا در 
روز چهارشنبه نیز مشخص می کند، احتمال پیروزی 
نامزدهای دموک��رات در ایالت جورجیا برای مجلس 
سناست. در واقع روز چهارشنبه، روز سرنوشت سازی 
برای آمریکاس��ت که تمام اتفاقات آن نیز به دس��ت 
رأی دهندگان جورجیایی رقم می خورد. غیر از قطعی 
ش��دن نتایج الکترال کال��ج در ایالت جورجیا در این 
روز که قرار اس��ت توسط مجلس سنا به تأیید برسد، 
رأی دهندگان این ایالت قرار است 2 نماینده این ایالت 
در مجلس س��نا را نیز انتخ��اب کنند. در صورتی که 
نمایندگان دموکرات انتخاب شوند، اکثریت مجلس 
سنا نیز مانند مجلس نمایندگان به دست دموکرات ها 
می افت��د و برای حداقل 4 س��ال آینده، دولت بایدن 
مشکلی در پیشبرد اهدافش در کنگره نخواهد داشت. 
رسانه های جمهوری خواه مانند فاکس نیوز خطر تبدیل 
شدن سنا به مجلسی دموکرات را حتی بیشتر از خطر 
ریاست جمهوری بایدن می دانند. سناتور جمهوری خواه 
»مارکو روبیو« در یادداش��تی در سایت فاکس نیوز با 
اش��اره به 2 سال ابتدایی فعالیت اوباما در کاخ سفید 
که همزمان با روی کار آمدن مجلس سنای دموکرات 
بوده است،  آن را بدترین دوره تاریخی آمریکا دانسته و 
نوشته است: »خطر لیبرال ها برای ارزش های آمریکایی 

و سازمان های ما بسیار باالست«.
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