
ثمانه اکوان: حوادث چهارشنبه شب آمریکا و 
اشغال کنگره به دست نیروهای حامی ترامپ 
اتفاقی نیست که بتوان به  آسانی از کنار آن گذشت. در اصل تمام 
اتفاقات رخ داده در طول انتخابات ریاست جمهوری 2020 به  نوعی 
در تاریخ آمریکا ماندگار شده اند که این کشور را برای سال ها بعد 
در جهان به  عنوان درس عبرت برای سایر دولت ها و کشورهایی که 
گمان می کنند در آنها دموکراسی برقرار است، تبدیل می کند. در 
طول تاریخ ایاالت متحده این دومین بار است که کنگره مورد حمله 
قرار گرفته و توسط عده ای تسخیر می شود. نکته جالب اما این است 
که نخستین مرتبه آن در زمان جنگ استقالل آمریکا و زمانی بوده 
است که نیروهای انگلیسی به ساختمان حمله ور شده اند؛ یعنی حمله 
از سوی یک نیروی خارجی در داخل خاک آمریکا. طی 2 روز گذشته 
بس��یاری از شخصیت های سیاسی و اجتماعی آمریکا از این اقدام 
انتقاد کرده و خواهان برخورد قاطع با رئیس جمهور مستقر به دلیل 
 تحریک طرفدارانش به این اقدام شده اند. آنها - از جمله جو بایدن
رئیس جمهور منتخب آمریکا - این عده را گروهی تروریس��ت در 
داخل آمریکا نامیده اند که امنیت ملی این کشور را تهدید کرده اند. 
تبعات این اقدام برای ترامپ نیز ناخوشایند بوده است. او که بارها 
اع��الم کرده بود تا آخرین لحظه نیز از ادعای خود مبنی بر وقوع 
تقلب در انتخابات دس��ت نمی کشد، حاال مجبور شده شکست را 
بپذی��رد و اعالم کند اولویت دولتش در طول 10 روز باقی مانده تا 
روز مراسم تحلیف ریاست جمهوری جدید، انتقال آرام قدرت به تیم 
جدید است. رسانه ها و مخالفان ترامپ اما این را کافی نمی دانند و 
خواهان برکناری او از طریق توسل به اصالحیه 25 قانون اساسی 

آمریکا ش��ده اند که بیان کرده اس��ت در صورتی که رئیس جمهور 
توانایی الزم برای اداره کش��ور را نداش��ته باشد یا دچار بیماری و 
دیوانگی ش��ده باش��د، کنگره می تواند با رأی دوسوم اعضای خود 
رای به برکناری سریع او از قدرت بدهد. اما این تمام ماجرا نیست. 
تأثیری که این اتفاق بر جریان های سیاسی، هیمنه آمریکا در دنیا، 
سیاس��ت داخلی و حتی سیاس��ت خارجی این کشور می گذارد، 
بس��یار باالتر و عمیق تر از اتفاقات و اظهارنظرهایی اس��ت که این 

روزها مطرح می شود. 
اولی��ن تأثیری که این اتفاق ب��ر دنیا می گذارد، افول جایگاه و 
هیمنه آمریکا به عنوان کش��وری که مدعی داشتن »قدیمی ترین 
دموکراسی جهان« اس��ت، در کل دنیاست. کشورهای غربی که 
آمری��کا را مهد تمدن نوین و دموکراس��ی سیاس��ی می دانند به 
همین دلیل به س��رعت وارد میدان شده و درباره اتفاقات رخ داده 
در این کش��ور ابراز نگرانی کردند. رهبران کشورهای غربی مانند 
رئیس جمهور فرانسه ترجیح دادند این بار نه به زبان کشور خود، 
بلکه به زبان انگلیس��ی از نگرانی های ش��ان برای فروپاشی تصویر 
آمریکا در جهان و در بین ملل کشورهای مختلف صحبت کنند 
و خواستار آرامش مردم و منتقدان و مخالفان شده و بیان کنند 
ساختارها و نهادهای دموکراتیک در آمریکا نباید مورد هجمه قرار 
بگیرند و همان ظاهری که از دموکراسی آمریکایی نیز باقی مانده 
نباید از بین برود. مساله مورد نگرانی افرادی مانند مکرون یا بوریس 
جانسون یا حتی آنگال مرکل و دیگر رهبران دنیای غرب، نه آشوب 
و اغتشاش در قلب پایتخت کشور آمریکا به معنای ایاالت متحده 
با تاریخ 300 ساله، بلکه فروپاشی تصویر دموکراسی غربی یا حتی 

تمدن سیاسی غرب است؛ دموکراسی ای که برای گستردن آن در 
جهان، خون میلیون ها انسان بی گناه ریخته شده و همواره به  عنوان 
محک و معیار اصلی در جهت تشخیص »دنیای آزاد« با غیر آن 
مورد بررسی قرار می گرفته است. نماد دموکراسی در آمریکا زمانی 
توسط نیروهای ارتش انگلیس مورد هجمه قرار گرفته بود و حاال 
توسط مردم خود این کشور و این نشان دهنده بی اعتمادی عمیق 
مردم به این دموکراس��ی و حتی زوال این دموکراس��ی است. اگر 
چه رسانه های آمریکایی از 2 روز پیش تا حاال بر طبل استیضاح 
یا برکناری ترامپ می کوبند و خواهان برخورد شدید با او هستند 
اما نظرسنجی های مردمی که بالفاصله بعد از این حادثه صورت 
گرفته، نش��ان می دهد تنها 15 درصد مردم از محاکمه ترامپ یا 
برکناری او حمایت می کنند و این نشان دهنده بی اعتمادی شدید 

به ساختارها و نهادها در آمریکاست. 
جو بایدن در همان زمانی که معترضان مشغول غارت و از بین 
بردن وسایل درون کنگره بودند، با ظاهری آرام در مقابل دوربین های 
تلویزیونی ظاهر شد تا بگوید می خواهد مرهمی بر شکاف اجتماعی 
موجود در آمریکا، بی اعتمادی مردم به ساختارها و نهادهای سیاسی 
و انتظامی و در نهایت رئیس جمهوری برای همه مردم آمریکا باشد 
اما همین ناکارآمدی نهادهای سیاسی در داخل آمریکا بود که سال 
2016 موجب روی کار آمدن و رأی آوری ش��خصی مانند ترامپ 
شد و هنوز هم حدود 73 میلیون نفر از مردم آمریکا بر این باورند 
باید از او یا فردی مانند او که به معنای واقعی »عناصری بیرونی« 
در دستگاه سیاسی آمریکا هس��تند، حمایت شود. دموکرات ها و 
رس��انه های آمریکایی حاال سعی دارند با توسل به این اتفاق مانع 

حضور دوباره ترامپ در انتخابات س��ال 2024 شده، او را از محل 
توجه رسانه ها دور سازند یا به قول آمریکایی ها در »تاریکی فروببرند« 
یا حتی سعی کنند با هر اقدام دیگری حافظه مردم را از این اتفاق 
پاک کنند اما نکته اصلی اینجاست که روندهای اجتماعی، شکاف 
اجتماعی و سیاس��ی درون آمریکا، اختالف طبقاتی و مش��کالت 
اقتصادی مانع این فراموشی می شود و به  احتمال  زیاد در انتخابات 
2024، دموکرات ها باز هم باید با تفکر ترامپیسم که حاال بخوبی 
قدرت خود را در جامعه سیاس��ی آمریکا به نمایش گذاشته است 

وارد جنگ شوند. 
اما این مس��اله هم تمام مشکالت آمریکا در سال های آینده را 
توصیف نمی کند. مهم ترین مشکلی که ایاالت متحده در سال های 
آینده با آن روبه رو خواهد بود، تضعیف و افول این کشور از منظر 
سیاس��ی در جامعه بین الملل است. ش��بکه الجزیره روز گذشته 
گفت وگوی جالبی را با مردم در خیابان های کابل انجام داده و نظر 
آنها را راجع به اتفاقات چهارشنبه ش��ب کنگره آمریکا جویا شده 
بود. بسیاری از آنها بیان می کردند به  عنوان مردم کشوری که بعد 
از س��ال ها تالش هنوز هم به دموکراسی - از آن نوعی که مدنظر 
آمریکا بود- دس��ت پیدا نکرده اند، هرگز گمان نمی کردند ساختار 
سیاس��ی آمریکا و دموکراسی این کش��ور تا بدین حد شکننده و 
سست باشد. یکی از این افراد بیان می کرد نمی دانستم در آمریکا 
هم شرایط و فضای سیاسی مانند افغانستان است. افغانستان از این 
منظر دارای اهمیت است که هم نمونه بارزی از سیاست آمریکایی 
»بردن دموکراسی به جهان سوم با زور« است و هم یکی از نوپاترین 
و مش��کل دارترین سیستم های سیاسی جهان. مساله جالب توجه 

شباهت هر 2 کشور به هم در نوع مواجهه با مردم، شکاف اجتماعی 
و دموکراسی سست و شکننده این کشورهاست. 

درنهایت اینکه باوجود تمام کشمکش ها، دونالد ترامپ پذیرفته 
است قدرت را به رقیب خود واگذار کند اما این سؤاالت همچنان برای 
 مردم جهان پابرجاست: آیا آمریکا در حال حاضر و دوران پساترامپ
اعتبار و اقتدار الزم را در دنیا خواهد داشت؟ دولت بایدن به  عنوان 
دولتی ضعیف که بسیاری از مردم آمریکا بر این باورند با تقلب به 
قدرت رس��یده، می تواند اقتداری از خود نشان دهد و برنامه های 
م��ورد نظرش را اجرایی کند؟ آیا دولت بایدن می تواند به  عنوان 
دولتی که پشتوانه دموکراتیک و مردمی دارد، در جهان شناخته 
ش��ود و به  عنوان نماینده یک کشور قدرتمند و مقتدر شناخته 
می شود یا به  عنوان نماینده کشوری چندپاره، ازهم  گسیخته و 
بحرانی؟ در بحث سیاست خارجی، اگر این دولت بخواهد اقدامی 
در هر جای دنیا انجام دهد، می تواند ادعا کند روی وعده های خود 
می ایستد یا تضعیف نهادهای سیاسی و بی اعتمادی مردم این کشور 
به سیستم و ساختارهای سیاسی آن در دوره های بعدی انتخابات، 
موجب می شود دوباره افرادی مانند ترامپ را برای ریاست جمهوری 

خود بپسندند؟
اشغال کنگره به دست معترضان طرفدار ترامپ و کشته شدن 
5 نفر در این درگیری ها تنها یک اتفاق نیست، یک روز آتشفشانی 
نمادین از سلسله حوادثی است که در زیر پوست جامعه سیاسی 
آمریکا در حرکت اس��ت و مطمئنا خود را در حوادث و روندهای 
بعدی آمریکا به نمایش می گذارد؛ آمریکایی که ضعیف ترین دوران 

را در طول تاریخ خود بعد از جنگ دوم جهانی تجربه می کند.

بایدن و یک دولت درمانده
یادداشت
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رهبر انقالب در سخنرانی زنده تلویزیونی با اشاره به اتفاقات روزهای اخیر در ایاالت متحده:

یکا مسخره دنیا شده است آمر
   ایران عجله ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد، مطالبه  منطقی ما رفع تحریم هاست که این وظیفه  آمریکا و اروپایی های دنباله  رو آن است

   منطق حضور منطقه ای ایران ، تقویت دوستان و طرفداران جمهوری اسالمی است، این حضور قطعی است و باید وجود داشته باشد و خواهد داشت 
   نظام جمهوری اسالمی حق ندارد وضع دفاعی کشور را جوری قرار بدهد که یک آدم بی ُعرضه ای مثل صدام بتواند شهر تهران را بمباران کند

خانه خراب
ایدئولوژی های ضدنژادپرستی و ملی گرایی 

 در آمریکا به یک جنبش ضدسیستم
 تبدیل شده است

عفونت دمل های جامعه آمریکا

آنچه آمریکایی ها در فتنه سال 88 برای ایران 
تجویز کردند، چهارشنبه شب در واشنگتن 

تجربه کردند

فتنه 88، کارمای 99

علی شمخانی: پاسخ افرادی که در ایران از 
 مذاکره و توافق با این دیوانه )ترامپ(

سخن می گفتند چیست؟

کنایه به روحانی و ظریف

 جو بایدن:  حمله کنندگان به کنگره
 اراذل و اوباش و تروریست هستند

ریچارد  هاس: عصر پساآمریکا آغاز شد
میخائیل گورباچف: 6 ژانویه سرنوشت آمریکا 

را زیر سؤال برد

شورش ششم ژانویه واشنگتن چنان ضربه ای به حیثیت آمریکا وارد کرد 
که صاحب منصبان همیشه حق به جانب آن را به ابراز شرمساری واداشت

کنگره از شرم فرو ریخت

پرونده ویژه »وطن امروز« درباره حمله طرفداران ترامپ به کنگره را در صفحات 1، 2، 5 و 7 بخوانید
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