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سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
ششم ژانويه 2021 مي تواند در تاريخ امريكا  نقطه عطفي 
باش��د. اين روز بود كه هواداران دونال��د ترامپ در آخرين 
روزهاي رياست جمهوري  او به س��اختمان كنگره هجوم 
بردند تا مانع شوند اعضاي سنا و مجلس نمايندگان رياست 
جمهوري جو باي��دن را تأييد كنند. اين ي��ورش از جهات 
بس��ياري يك نقطه عطف است؛ س��اختمان كنگره براي 
نخستين بار مورد هجوم قرار گرفت و غارت شد، دست كم 
شش نفر از جمله يك افسر پليس كشته شدند و نمايندگان 
دو مجلس با خوش شانسي سالم ماندند و توانستند بعد از 
تمام شدن غائله به كار خود ادامه دهند و رياست جمهوري 
بايدن را تأييد كنند. ب��ا اين حال، شش��م ژانويه از جهت 
ديگري نيز در تاريخ امريكا نقطه عطف اس��ت، جهتي كه 
مي تواند تأثيرات عميق تري در اين كشور بگذارد كه تاكنون 

تصورش هم نمي شد. 
مسئلهتقلب

تقل��ب در انتخاب��ات امري��كا ت��ازه نيس��ت. نمون��ه بارز 
انتخابات رياس��ت جمهوري 2000 ب��ود. ال گور، معاون 
وقت رئيس جمهور همراه جو ليبرم��ن از حزب دموكرات 
رقيب جورج دبليو ب��وش به همراه دي��ك چيني از حزب 
جمهوريخواه بود. بوش با وجود اينكه 543/895 رأي كمتر 
از ال گور داش��ت، پيروز انتخابات شد اما مشكل اين مقدار 
رأي كمتر او از ال گور نبود؛ مشكل آراي ايالت فلوريدا بود. 
سرنوشت پيروز آن انتخابات به نتيجه اين ايالت گره خورده 

بود و رقابت بين ال گور و بوش در اين ايالت تا آن حد نزديك 
به هم بود كه رسانه هاي امريكا مجبور شدند در روز هفتم 
نوامبر دائم پيش بيني خ��ود را از نتيجه رأي گيري در اين 
انتخابات تغيير دهند و با پايان ش��مارش آرا، بوش تنها با 
اختالف2/000 رأي پيروز اين انتخابات شد و اين اختالف 
اندك باعث شد تا تيم ال گور درخواست بازشماري آرا كند 
و اين اختالف بعد از بازش��ماري كمتر و به حد 537 رأي 
رسيد. پامال كارالن، حقوقدان برجسته و معاون دادستان 
كل حقوق مدني، بعد از چند س��ال تحقي��ق در مقاله اي 
به نام »درس هاي آموخته ش��ده: حق رأي و دولت بوش، 
 Lessons Learned: Voting Rights and the Bush
Administration«، در س��ال 2009 نوش��ت: »هزاران 
رأي دهنده كه بي ش��ك حق رأي دادن داش��تند از رأي 
دادن محروم شدند.« تحقيقات انجام شده نشان مي دهد 
دست كم نام 2700 نفر از ثبت نام كنندگان در آن انتخابات 
از فهرس��ت واجدين حق رأي حذف ش��د به اين بهانه كه 
امريكايي نيستند و بعد معلوم ش��د اين ادعايي كذب بود. 
جوديت براون ديانيس، مدير انجم��ن حقوق مدني پروژه 
پيشرفت، در نامه اي به اس��كات نوشت: »همه ما مي دانيم 
كه فلوريدا در حذف رأي دهندگان اقليت ها سرآمد است، 
اين را در سال 2000 و 2004 با ايجاد فهرست دروغين از 
مجرمان و حذف دهها هزار امريكايي آفريقايي تبار كه حق 
شركت در انتخابات را داشتند، به اثبات رساند. فلوريدا براي 
حفظ يكپارچگي انتخابات بايد از روند جلوگيري از شركت 

برخي شهروندان در انتخابات دست بردارد.«
نقشترامپ

هر چند موضوع تقلب محدود به 2000 نبود و در سال هاي 
قبل و بعد از آن نيز مط��رح بوده اما حاكمي��ت امريكايي 
همواره سعي كرده است اين موضوع را از نظر مردم دور نگه 
دارد و تنها در حد مشاجرات آكادميك و حداكثر در چند 
نش��ريه حقوقي مثل همين مقاله خانم كارال مطرح شود. 
كاري كه ترامپ در اين دوره كرد، كشاندن اين موضوع به 
افكار عمومي به نحوي است كه نظرسنجي ها نشان مي دهد 
تنها يك سوم از جمهوريخواهان به سالمت انتخابات اخير 
اعتماد و دو سوم به وقوع تقلب گس��ترده باور دارند. نكته 
قابل توجه اين نيست كه باور آنها تا چه حد مستند و متكي 
به شواهد و مدارك قابل قبول است، بلكه مسئله در شك 
و ترديدي است كه ترامپ در اذهان بخش قابل توجهي از 
مردم امريكا به س��المت انتخابات به وجود آورد. در واقع، 
ششم ژانويه نماد و سمبلي از اين بي اعتقادي است كه خود 
را به صورت ش��ورش افسارگسيخته اي نش��ان داد تا آنجا 
كه كنگره امريكا براي نخس��تين بار مورد تاخت و تاز اين 
كشور قرار گرفت. شايد در فيلمي مثل سقوط كاخ سفيد 
محصول سال 2013 به ساختمان كنگره حمله مي شد، اما 
كس��ي فكرش را نمي كرد كه اين واقعيت امر اتفاق بيفتد. 
بايد توجه داش��ت جايگاه ترامپ به عنوان رئيس جمهور و 
فضاي دو قطبي كه بر س��ر موضوع تقلب ايجاد كرده بود 
وقوع هر اتفاقي از جمله حمله به كنگره را محتمل ساخته 

بود و از اين جهت، او نقش اساس��ي در اين موضوع داشت. 
شكي نيست ترامپ در اين جريان نقش اساسي داشته و به 
اين جهت است كه فرصتي به دشمنانش براي انتقام جويي 

داده است. 
نوبتانتقاميانجاتامريكا

ترامپ پيش از اين گفته بود ك��ه در 20 ژانويه همزمان با 
مراسم تحليف بايدن، برنامه رسمي خودش را براي اعالم 
نامزدي انتخاب��ات 2024 اجرا خواهد ك��رد. اين مي تواند 
زنگ خطري ب��راي حاكمي��ت امريكا باش��د، چراكه او تا 
كنون با زير سؤال بردن س��المت انتخابات آشوب عمومي 
بي س��ابقه اي به راه انداخته و اگر مجال چهار ساله ديگري 
بعد از 2024 به دس��ت آورد، معلوم نيست امريكا را به چه 
سمت و سويي خواهد برد. رقباي دموكرات در حال حاضر 
فرآيندي را شروع كرده اند كه درست يك سال قبل در انجام 
آن شكست خورده بودند. اين فرآيند استيضاح ترامپ است. 
با وجود اينكه تا پايان رياست جمهوري ترامپ فقط چند 
روزي باقي مانده است اما دموكرات ها اميدوارند حتي بعد  
از تحليف بايدن هم به اين فرآيند ادامه دهند تا با مجلس 
سناي جديد و همراهي دست كم 17 سناتور بتوانند رأي به 
استيضاح ترامپ را به دست بياورند. در اين صورت، ترامپ 
نه تنها در تاريخ رؤساي جمهور امريكا اولين فردي خواهد 
بود كه استيضاح او رأي آورده است، بلكه با اين كار پرونده 
سياسي اش به طور كامل بسته خواهد شد و ديگر نمي تواند 
در 2024 وارد رقابت انتخابات رياس��ت جمهوري شود. با 
اين حال، مسئله اساسي اين اس��ت كه دموكرات ها با اين 
كار به فكر نجات امريكا هستند يا انتقام از ترامپ. واقعيت 
اين اس��ت كه نجات امريكا با بستن پرونده سياسي امريكا 
به دس��ت نمي آيد، زيرا جداي از ماندن خانواده ترامپ در 
رقابت هاي انتخاباتي، بازگش��ت اعتماد عمومي امريكا به 
سالمت انتخاباتي دست كم در ميان جمهوريخواهان كار 
آساني نيست به ويژه اينكه حذف سياسي ترامپ مي تواند 
به اين بي اعتمادي بيش��تر دام��ن بزند. در اي��ن صورت، 
دموكرات ها شايد بتوانند با اس��تيضاح ترامپ او را عماًل از 
دور خارج كنند اما نمي توانند اعتماد عمومي را احيا كنند 
و ششم ژانويه از اين جهت نمادي از آشوب و هرج و مرجي 

است كه امريكا تا مدت ها از آن رهايي نخواهد يافت. 

احسانشيخون 
سرانجام، انتخابات رياست جمهوري امريكا 
با پي��روزي دموكرات ها ب��ر جمهوريخواهان 
و انتخاب »بايدن« به پايان رس��يد. اما از آن 
زمان تاكنون هر روز شاهد شكاف هاي عميق 
سياس��ي، اجتماعي و اقتصادي هس��تيم كه 
هر روز نمايان تر از قبل مي ش��ود. شكس��ت، 
اما براي رئيس جمهور مستقر يعني »دونالد 
ترامپ« بس��يار ناباوران��ه و غيرقابل پذيرش 
بود؛ به گونه اي ك��ه تنها دو هفت��ه مانده به 
پايان دوره تصدي اش بر رياس��ت جمهوري، 
او طي س��خنراني اي در نفي انتخابات برگزار 
شده رياست جمهوري و فراخوان حاميانش، 
زمينه ساز حمله به كنگره شد، درست زماني 
كه كنگره جلسه بررسي و تأييد رئيس جمهور 
جديد جو باي��دن را برگزار مي ك��رد. با آغاز 
درگيري مي��ان حاميان ترام��پ و پليس كه 
منجر به كشته شدن ش��ش نفر و دستگيري 
دهه��ا نف��ر از معترض��ان و گارد حفاظت از 
كنگره شد، نشست تأييد رئيس جمهور جديد 
نيمه كاره رها ش��د و پس از چند س��اعت در 
نشستي اضطراري، كنگره پيروزي جو بايدن، 

رئيس جمهور منتخب امريكا را تأييد كرد. 
به اين ترتيب، ح��زب جمهوريخواه كه حامي 
ترامپ در اي��ن انتخابات ب��ود، اكنون قدرت 
گذش��ته خود را از دس��ت داده و در وضعيتي 
هرج و مرج گونه و دش��وار قرار گرفته اس��ت. 
البته از زمان روي كار آم��دن ترامپ و اتخاذ 
سياس��ت هايي همچون خروج از قرارداد هاي 
بين المللي و بدعهدي هاي فراوان نس��بت به 
ديگر كشور ها و حتي متحدان نزديك به خود، 
اعالم خروج از سازمان بهداشت جهاني و قطع 
بودجه آن، سياست هاي نامعقول اقتصادي- 
اجتماعي كه س��بب  س��از افزايش بيكاري و 

رشد نژادپرستي در داخل امريكا شده است، 
بي  توجهي به قرارداد هاي بهداش��تي در اوج 
بيماري كرونا، تشويق و ترغيب و مسلح شدن 
راست گرايان افراطي و سرانجام سياست هاي 
ضد  مهاجرتي غيرانس��اني از يكس��و و دامن 
زدن به رخ دادن تقلب گس��ترده در انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا قبل از آغ��از آن تا 
كنون از س��وي ديگر اعتراض هاي بسياري از 
جمهوريخواهان نسبت به خود را باعث شده 
است. اكنون جمهوريخواهان بيم اين مي برند 
كه حزبش��ان از داخل چند پاره شود و اتحاد 
پيشين را از دست دهد. حال بايد ديد با توجه 
به اين رخدادها در آينده پيش رو چه سناريويي 

براي جمهوريخواهان مي توان متصور شد. 
تا پي��ش از حمله ب��ه كنگ��ره، 12۶ نماينده 
جمهوريخواه ش��كايتي تهي��ه و امضا كردند 
كه درخواس��ت بازگرداندن نتاي��ج انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا را داش��تند. آنها از 
دادگاه عالي اياالت متحده درخواست كردند 
آراي دونال��د ترامپ معتبر دانس��ته ش��ود و 
ساير آرا بازش��ماري و حتي باطل شوند. اين 
در حالي اس��ت كه تالش هاي تيم ترامپ از 
شكايت به دادگاه ها و فش��ار بر اياالتي كه در 
دس��ت جمهوريخواهان بود، ب��دون نتيجه 
مختومه اعالم ش��د و ب��ه جايي نرس��يد. در 
مقابل اين عده، دسته اي از جمهوريخواهان 
بودند كه پي��روزي بايدن را طب��ق يك روال 
قانوني دانس��ته و او را رئيس جمهور منتخب 
اياالت متحده مي دانند. هر دو دسته از آينده 
پيش رو بيم دارند: دس��ته اول ك��ه مي توان 
آنها را »ترامپيس��ت« ناميد متشكل از برخي 
محافظه كاران، ليبرترين ها و پوپوليس��ت ها 
هس��تند كه بدون ترامپ منافعشان به خطر 
خواهد افتاد و در مقابل جمهوريخواهاني كه 

معتقدند در دوره رياس��ت جمهوري ترامپ 
او اعتماد ب��ه نهادها، س��ازمان هاي دولتي و 
بنيان هاي دموكراتيك اياالت متحده را نقض، 
ناديده و حتي به نحوي برنامه ريزي ش��ده از 
بين برده و در عرص��ه بين المللي نيز با دوري 
از متحدان س��نتي و اقدامات خارج از عرف، 

مشروعيت اين كشور را تنزل داده است. 
ترامپيس��م ك��ه مي ت��وان آن را مي��راث دار 
س��لف خود، جنبش »تي پارتي« دانست، در 
راس��تاي جنبش هاي پوپوليستي- اعتراضي 
و محافظه كاران��ه در ح��زب جمهوريخ��واه 
تعريف مي شود كه البته اين دسته اعتراضات 
تازگي ن��دارد. اما اين بار حجم و گس��تره آن 
بيش از پيش ش��ده و نوعي دوگانه/ دو قطبي 
را بر جامعه امريكا حاكم كرده است. هرچند 
پذيرفتني اس��ت كه اياالت متحده نيز مانند 
بس��ياري از كش��ور ها داراي ش��كاف هاي 
سياس��ي و اجتماعي درون حزبي باشد، ولي 
با اين تفاوت كه هر چه مي گ��ذرد، بر عمق و 
ش��دت اين ش��كاف ها افزوده و مديريت آنها 

ناممكن تر مي گردد. به اين ترتيب، ترامپيسم 
و چنددستگي جمهوريخواهان باقي خواهد 
ماند و در س��ال هاي پيش رو عجيب نخواهد 
بود كه نفوذ قابل  مالحظه اي نيز بر انتخابات 
داش��ته باش��ند. به وضوح، آن 12۶نماينده 
جمهوريخواه كه سياستمداراني تحصيلكرده و 
با تجربه سياسي بااليي هستند، همراه بسياري 
از طرف��داران ترامپ، جو باي��دن را به  عنوان 
رئيس جمهور اياالت متحده نخواهند پذيرفت 
و خود ترامپ نيز به رغم فشارها و قبول كردن 
انتقال مسالمت آميز قدرت به بايدن، بعيد به 
نظر مي رسد شكست را بپذيرد. اين واقعيت كه 
بسياري از امريكايي ها با وجود اين رخداد ها و 
اقدامات چهار سال گذشته از ترامپ حمايت 
كنند و دوباره به او رأي دهند، بيان كننده آن 
اس��ت كه ش��كاف دروني جمهوريخواهان به 
نقطه بدون بازگشتي متفاوت از قبل نزديك 
شده اس��ت و احتمال دارد شاهد سربرآوردن 
حزبي جديد در اين ميان باش��يم. حزبي كه 
حمايت بيش از 73 ميليون امريكايي را دارد 

و ب��راي ح��زب جمهوريخ��واه و نمايندگان 
منتخب آنها به مشكلي بزرگ مبدل شده اند. 
اگر جمهوريخواهان، استيضاح ترامپ، عزل و 
حتي شكست او را قبول كنند و تسليم پيروزي 
بايدن ش��وند، بايد منتظر باش��ند ه��واداران 
ترامپ به حاشيه رانده شوند و جايگاهشان در 
حزب متزلزل شود. در غير اين صورت نيز بايد 
بنيان هاي دموكراسي اياالت متحده را كه به آن 
افتخار مي كنند! ناديده بگيرند. از اين رو بيشتر 
جمهوريخواهان س��عي دارند ضمن پذيرش 
پيروزي بايدن، طرح استيضاح و عزل ترامپ را 

كه دموكرات ها تهيه كرده اند، نپذيرند. 
نباي��د از ي��اد برد ك��ه ش��كل گيري و اتحاد 
جمهوريخواهان در بس��ياري موارد ناشي از 
همين حركت هاي پوپوليستي- محافظه كارانه 
بوده اس��ت. براي نمونه جنبش تي پارتي كه 
همواره اعتراض ش��ديدي به سياس��ت هاي 
كنگ��ره امري��كا و كاخ س��فيد داش��ته و بر 
نداش��تن اعتماد به سياس��تمداران، دولت و 
رس��انه ها تأكيد مي نمايد، در س��ال 2009 
جمهوريخواهان را به س��مت محافظه كاري 
و پوپوليسم س��وق داد و برآيند آن به قدرت 
رس��يدن ترامپي بود كه خود را يك »ناجي« 
و قرباني سيستم فاسد اياالت متحده مي داند 
و معتقد است در مبارزه با اين سيستم فاسد، 
بايد فداكاري نشان دهد. قريب به اتفاق رأي  
دهندگان ب��ه وي نيز مي پندارن��د ترامپ نه 
تنها رئيس جمهور اياالت متحده، بلكه ناجي 
آزادي، ارزش ها و زندگي آنهاس��ت و خواهد 
بود. به اين ترتي��ب، جمهوريخواهان يا بايد 
انشعاب جديدي را در حزب خود بپذيرند يا 
همانند آنچه قباًل در موضوع جنبش تي پارتي 
و تغيير سياست هايش��ان رخ نمود را مجدداً 

انجام دهند. 

اعتماد فروپاشيده ششم ژانويه
ترامپهمحذفشود،جامعهامريكانجاتپيدانميكند

پسازحملهبهكنگرهشكافسياسيواجتماعيجمهوريخواهانعميقترشدهاست

شكاف تاريخي در ديوار جمهوريخواهان

   فراسو

دكترسيدرضاميرطاهر
با حمله هواداران خشونت گراي دونالد ترامپ 
رئيس جمهور امريكا به كنگره امريكا در 17دي 
1399)ژانويه 2021( كه با تش��ويق و حمايت 
مستقيم او براي مانع تراشي در مسير به رسميت 
ش��ناختن پيروزي جو باي��دن رئيس جمهور 
منتخب انجام گرفت، بار ديگر مسئله مزمن و 
البته رو به گسترش تروريسم داخلي در امريكا 

در كانون توجه قرار گرفته است. 
جو بايدن در واكنش به رخدادهاي چهارشنبه ۶ 
ژانويه هواداران مسلح ترامپ را »تروريست هاي 
داخلي« خوان��د و نيروهاي امنيت��ي را نيز به 
برخورد بيش از حد نرم با هواداران ترامپ متهم 
كرد. اظهارات بايدن سخناني بسيار مهم است 
كه در بط��ن آن »اعتراف��ي ديرهنگام« نهفته 
اس��ت. مفهوم اظهارات بايدن اين است كه او 
ترامپ را رهبر تروريس��ت هاي داخلي دانسته 
و طبيعتاً شخص دونالد ترامپ هم تروريست 
است. اين اعتراف همچنين نشان مي دهد در 
چهار سال گذشته يك تروريست به همراه دار و 

دسته اش، رئيس جمهور امريكا بوده است. 
امريكا از س��ال 2001 به بهانه نب��رد جهاني 
با تروريس��م به غرب آس��يا لشكركش��ي كرد 
و صدها هزار نف��ر را در افغانس��تان و عراق به 
خاك و خون كشيد. دونالد ترامپ نيز در دوره 
زمامداري خود در چارچوب معيارهاي دوگانه 
در باره تروريسم، ضمن بي توجهي و اين اواخر 
حمايت از تروريست هاي داخلي، تالش زيادي 
را معطوف به تروريست نشان دادن جنبش هاي 
ضد استكباري و ضد صهيونيسم مانند جنبش 
حزب اهلل يمن و گروه هاي جهادي فلسطيني 
و كش��ورهاي مخالف خود به وي��ژه در غرب 
آسيا كرده اس��ت. نمونه آش��كار اين رويكرد 
موضعگيري او عليه ايران اس��ت. ترامپ بارها 
اي��ران را »بدترين دولت حامي تروريس��م در 
جهان« ناميد، ضمن اينكه ترامپ در 3 ژانويه 
2020 به بهانه خط��ر فوري علي��ه نيروهاي 
امريكايي در عراق، دستور ترور سردار سليماني 
و همراهان وي با حمل��ه پهپادي را صادر كرد. 

اين اقدام مصداق بارز تروريسم دولتي بود. 
اما حاال با حمله ه��واداران مس��لح ترامپ به 
كنگره، مقامات ارش��د امريكايي از جمله جو 
بايدن ناچار به اذعان اين مس��ئله شده اند كه 
در داخل امريكا با پديده اي ش��وم و خطرناك 
يعني تروريس��م داخلي و گسترش روز افزون 

آن مواجه هستند. 
ريشه تروريسم داخلي در امريكا به دهه ها قبل 
برمي گردد و گروه ها و افراد معترض در امريكا 
تاكنون برخي حوادث تروريستي بزرگ را رقم 
زده ان��د. از جمله مهم ترين م��وارد مي توان به 
انفجار ساختمان فدرال در شهر اوكالهماسيتي 
در سال 1995 اشاره كرد كه عامل آن گروه هاي 
ش��به نظامي داخلي بودند كه به سياس��ت ها 
و اقدامات دولت فدرال اعتراض داش��تند. در 
واقع يكي از اجزاي تروريسم داخلي در امريكا، 
افراد و گروه هاي شبه نظامي داراي ديدگاه هاي 
محافظه كارانه و راس��ت گرايانه هس��تند. اين 
افراد و گروه ها از هواداران اختيارات دولت هاي 
ايالتي و مخالفان سياست هاي دولت فدرال تا 
گروه هاي نژادپرست و مخالف اقليت هاي نژادي 
و مذهب��ي در امريكا تا افراد داراي گرايش��ات 
راس��ت افراطي كه ديدگاه هاي ضد مهاجرتي 
داشته و خواهان به اصطالح تفوق سفيدپوستان 
در امريكا هستند را شامل مي شود. آمارها نشان 
مي دهد حمالت علي��ه مهاجران و اقليت هاي 
قومي و ديني در دوره ترامپ از س��وي اعضاي 
گروه هاي ش��به نظامي راس��ت گراي افراطي 
افزايش قابل توجهي داشته است. به گفته»پت 
بوتيجيج، سياستمدار امريكايي« امريكا هدف 
حمله تروريس��تي سفيدپوس��تان نژادپرست 
ملي گرايي است كه مورد تشويق دونالد ترامپ 
رئيس جمهور اين كشور هس��تند. اكنون نيز 
هواداران خش��ونت گراي ترام��پ مانند گروه 
راست گراي افراطي خش��ن »پسران مغرور« 
با حمله ب��ه كنگره امري��كا حادث��ه اي را رقم 
زده اند كه در تاريخ اين كش��ور بي سابقه بوده 
و نشانگر خطرات روز افزون تروريسم داخلي 

در امريكاست.

رضاطاهري 
يورش هواداران خشن و افراطي دونالد ترامپ 
رئيس جمه��ور جنجالي امريكا ب��ه كنگره در 
شش��م ژانويه، به بهانه جلوگيري از تأييد جو 
بايدن ب��ه نقطه عطفي در تاريخ اين كش��ور و 
در واق��ع آغاز دوره اي جدي��د در عرصه روابط 
بين الملل تبديل ش��ده است.»ريچارد هاس« 
رئيس انديشكده شوراي روابط خارجي امريكا 
معتقد است اگر عصر پساامريكا آغازي داشته 
باشد، قطعاً همان روزي است كه حاميان ترامپ 
كنگره را مورد يورش قرار دادند. هاس نگراني 
خ��ود را از پيامد هاي حادثه كنگ��ره بر وجهه 
بين المللي امريكا اينگونه بيان كرد: »بعيد است 
كسي در جهان ديگر به همان شكل قبل ما را 
ببيند، احترام بگذارد، بترس��د يا به ما وابسته 
باش��د. اگر عصر پساامريكا س��رآغازي داشته 

باشد، مطمئناً امروز است.«
اذعان رئيس مهم ترين انديش��كده سياس��ت 
خارجي امريكا بر آغاز عصر پساامريكا، در واقع 
اعتراف به افول روز اف��زون آن در عرصه هاي 
مختلف است. موضوعي كه البته مدت هاست 
از جانب انديش��مندان سياس��ي مطرح است. 
اگر تاكن��ون امريكا مدعي بوده ك��ه به عنوان 
بزرگ تري��ن نظ��ام ليب��رال دموكراس��ي در 
رأس هرم قدرت جهاني ق��رار دارد اما اكنون 
مش��روعيت و نفوذ بين المللي آن به خصوص 
در زمين��ه سياس��ي زير س��ؤال رفته اس��ت. 
تصاوير و كليپ هاي منتش��ر ش��ده از يورش 
هواداران ترامپ به كنگره يادآور وقايع سياسي 
كشورهايي است كه در آنها دموكراسي وجود 
ندارد و گرفتار كشمكش هاي سياسي داخلي 
هستند. اين مسئله اي است كه به نحو خاص 
مورد توجه ش��ركاي اروپايي واش��نگتن قرار 
گرفته است و آنها نيز اكنون در باره دموكراسي 

در امريكا عميقاً دچار ترديد شده اند. 
در عين حال حادث��ه كنگره نم��اد پديده اي 
غير قابل انكار در داخل امريكا يعني ش��كاف 
روز افزون بين محافظ��ه كاران و دموكرات ها 
درسطح نخبگان و ش��كاف دوقطبي در داخل 

جامعه امريكاست. به گفته رحمان قهرمان پور، 
كارشناس سياسي زخم عميقي بر پيكره ليبرال 
دموكراسي امريكا وارد شده است و اين موضوع 
را نبايد دست كم گرفت. حادثه كنگره ما را ياد 
سخنان فوكوياما در سال 2010 مي اندازد. او در 
آن زمان اعالم كرد ليبرال دموكراسي امريكايي 

نشانه هايي از زوال را با خود دارد. 
پرسش��ي كه اكنون بيش از هر زمان ديگري 
مطرح مي ش��ود اين اس��ت كه آيا دموكراسي 
كه امريكا از آن دم مي زن��د و داعيه حمايت از 
آن در جهان را دارد و ب��ه همين بهانه اقدام به 
لشكركشي به عراق و افغانس��تان در دهه اول 
قرن بيس��ت ويكم كرد و ادعاي دولت س��ازي 
در اين كش��ورها را داشت، آيا همين پديده اي 
اس��ت كه اكنون در اين كش��ور جريان دارد؟ 
يكي از بنيان هاي دموكراسي، نقش مردم در 
انتخابات حاكمان اس��ت كه از طريق فرآيند 
انتخابات ب��ه عنوان يك��ي از اركان اصلي يك 
نظام دموكراتي��ك بدان مب��ادرت مي كنند. 
با اين ح��ال، ترامپ به عن��وان رئيس جمهور 
مستقر كه به اصطالح وظيفه حفاظت از نظام 
سياسي امريكا را بر عهده دارد اين نظام را فاسد 
خوانده است. ترامپ اساس��اً نظام رأي گيري 
امريكا را زير سؤال برده و با تأكيد بر وقوع تقلب 
گس��ترده در آن، از طريق فراخ��وان هواداران 
خود و تشويق آنها به شورش و حمله به كنگره 
عماًل شبه كودتايي را با هدف برهم زدن فرآيند 
قانوني انتخاب جو بايدن س��امان داد. حادثه 
كنگره همانند رويدادهايي بود كه در كشورهاي 

غير دموكراتيك رخ مي دهد. 
 اكنون بنيان هاي دموكراسي امريكايي دچار 
فروپاش��ي ش��ده و حيثيت امريكا در سطح 
جهاني از ميان رفته است. اين امر را مي توان 
نماد ديگري از افول امريكا دانست. اين روند در 
دوره ترامپ به دليل سياست يكجانبه گرايانه 
وي تسريع شده و حادثه كنگره نيز به منزله 
آغازي بر عصر پس��اامريكا و فراموش��ي الگو 
و ارزش ه��اي امريكاي��ي به وي��ژه در زمينه 

دموكراسي است.

تروريسم داخلي در قلب كاخ سفيد

رويكرد

نگاه
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