
فرامرز اصغری

س��رانجام پس از هفته ها جنجال رسانه ای و قشون کشی 
ه��ای خیابان��ی، در جلس��ه رأی گیری س��نا در خصوص 
رسیدگی به اتهام ترامپ در تحریک به شورش، ۵۷ سناتور 
آمریکایی علیه رئیس جمهور سابق آمریکا رأی دادند و ۴۳ 
نفر از او حمایت کردند و از آنجایی که این الیحه دو سوم 
اکثریت س��نا را به دست نیاورد، ترامپ از اتهام تحریک به 

ش��ورش در حمله هوادارانش به کنگره در تاریخ  ۱۷ دی 
ماه تبرئه ش��د. حال این سوال مطرح است که این نتیجه 

چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟ 
ای��ن اق��دام در حالی ص��ورت گرفت که دموک��رات ها از 
بای��دن رئی��س جمهور گرفت��ه تا پلوس��ی رئیس مجلس 
نماین��دگان، تمام تالش خود را ب��رای محاکمه ترامپ به 
کار گرفتن��د لذا م��ی توان نتیجه این اس��تیضاح را اولین 
شکست و س��رآغازی برای چالش��های جمهوریخواهان و 
دموکرات ها در کنگره دانس��ت که می تواند بر خواس��ته 
ه��ای بایدن از کنگره تاثیر گذار بوده و حتی به چالش��ی 
برای او مبدل ش��ود. در این میان فضای سیاس��ی امریکا 

با چند قطبی همراه خواهد بود. از یک س��و رقابت سنتی 
می��ان دموکرات و جمهوریخواه ادام��ه خواهد یافت بویژه 
اینکه دموکرات ها با طرح استیضاح ترامپ به دنبال حذف 
کامل جمهوریخواهان از عرصه سیاس��ی بودند. از س��وی 
دیگر رای برخی جمهوریخواهان علیه ترامپ زمینه س��از 
ش��کاف میان جمهورخواهان و هواداران انها خواهد ش��د 
چنانکه برخی هواداران جمهوریخواهان و ترامپ خواستار 
محاکمه و مجازات جمهوریخواهانی شدند که علیه ترامپ 
رای داده اند. نکت��ه قابل توجه آنکه ترامپ نیز با این رای، 
حضورش در عرصه سیاس��ی اجرایی می شود. او که وعده 
حض��ور در انتخاب��ات س��ال 202۴ را داده، ب��رای حفظ 

طرفدارانش به اس��تمرار سیاس��ت های رادیکالی پرداخته 
و می تواند به چالشی برای دولت آمریکا مبدل شود. رشد 
ملی گرایی در آمریکا که نتیجه آن را در رای بیش از ۷0 
میلیون نفر به ترامپ می توان مش��اهده کرد فرصتی برای 
ترامپ اس��ت تا به رویاهای سیاس��ی اش بپردازد. با توجه 
ب��ه آنچه ذکر ش��د می توان گفت ک��ه وضعیت امریکا در 
حوزه سیاسی و به تبع آن در عرصه اقتصادی و اجتماعی 
ب��ا چالش��های جدیدی همراه خواهد ش��د  بوی��ژه اینکه 
گسل های اعتراضی جنبش 99 درصدی ها و مخالفان ضد 
نژادپرس��تی نیز همچنان فعال اس��ت و بر میزان بحران ها 

خواهد افزود. 

یادداشت

پیامدهای یک رای 

ادامه تظاهرات علیه نتانیاهو 
معترضان به نخست وزیر رژیم صهیونیستی همانند هفته های گذشته بار 
دیگر مقابل محل اقامت وی تجمع کردند. خبرگزاری اسوش��یتدپرس با 
انتش��ار تصاویری از برگزاری دور تازه تظاهرات علیه نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی خبر داد. معترضان به نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی 
همانند هفته های گذش��ته بار دیگر مقابل محل اقامت وی تجمع کردند.

هزاران تن از ش��هرک نش��ینان با حضور در تظاهرات گسترده علیه بنیامین 
نتانیاهو، برکناری وی را خواستار شدند. تظاهرکنندگان تالش می کنند با برگزاری 
تظاهرات علیه نتانیاهو از ش��رکت وی در انتخابات آینده جلوگیری کنند.با توجه 
به اصرار معترضان بر ادامه اعتراضات و ادامه کاهش محبوبیت حزب لیکود که بر 
اس��اس آخرین نظرسنجی ها در فلسطین اشغالی به 2۶ کرسی کاهش پیدا کرده 
است، به نظر می رسد پایان دوران فرد فاسدی به نام نتانیاهو نزدیک شده است. 

تاکید پوتین بر ادامه سیاست بازدارندگی روسیه
رئیس جمهور روس��یه در دیدار با ش��ماری از سران این کشور از تداوم 
سیاست بازدارندگی این کشور سخن گفت. »والدیمیر پوتین« در دیدار 
با سران رسانه های روسیه، گفت: سیاست بازدارندگی روسیه باتوجه به 
اینکه این کش��ور قدرتمندتر شده با شدت بیشتری اجرا می شود.  وی 
در ادامه افزود: از زمانی که توانمندی های روسیه رو به افزایش گذاشته 
است سیاست بازدارندگی روسیه نیز گام به گام اجرا می شود. این سیاست 
در اقتصاد به اجرا گذاش��ته می ش��ود.  پوتین گفت که غرب برای متوقف کردن 
روند افزایش نفوذ روس��یه در جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی، از افراد جاه 
طلب و تش��نه قدرت اس��تفاده می کند. با همه این شرایط در سالهای اخیر نفوذ 
روسیه در »کشورهای همسود« در حال افزایش است و این مساله موجب نگرانی 

برخی کشورها شده است.

مواضع بحران ساز دبیر کل ناتو 
در مواضعی که به تش��دید بحران در افغانستان منجر می شود، دبیرکل 
س��ازمان ناتو با غیر قاب��ل اعتماد خواندن گروه طالب��ان، پایبندی این 
گروه به تعهدات خود را خواس��تار شد. ینس استولتنبرگ در اظهاراتی 
اعالم کرد طالبان باید به وعده های خود برای کاهش خش��ونت و پایان 
دادن به ارتباط با گروه های تروریس��تی عمل کند. دبیر کل ناتو در ادامه 
با غی��ر قابل اعتماد خواندن گروه طالبان گفت: ما ش��اهد س��طح غیرقابل 
قبول خشونت از سوی آن ها هس��تیم. استولتنبرگ با یادآوری جنگ دو دهه ای 
افغانس��تان مدعی شد جنگ در این کش��ور نمی تواند برای همیشه ادامه داشته 
باش��د و هیچیک از اعض��ای ناتو نمی خواهند بیش از زمان الزم در این کش��ور 
باشند. این در حالیست که گروه طالبان روز شنبه در بیانیه ای به سازمان پیمان 

آتالنتیک شمالی درباره خروج نیروهایش از افغانستان هشدار داد. 

 یم�ن: رئیس ش��ورای عال��ی سیاس��ی یمن بر 
مقاومت ملت این کش��ور تا تحق��ق پیروزی نهایی 

تاکید کرد.
»مهدی المشاط« رئیس شورای عالی سیاسی یمن 
اعالم کرد که مقاومت ملت یمن باعث رقم خوردن 
پیروزی برای آنها ش��ده اس��ت.وی افزود: اقدامات 
مثب��ت بین الملل��ی برای حل بح��ران یمن باید با 
پایان تجاوز به این کش��ور و لغو محاصره آن همراه 

شود و این مساله برای ما اهمیت دارد.

 س�وریه: س��اکنان بلندی های اش��غالی جوالن 
س��وریه بر مقاومت خود در برابر رژیم صهیونیستی 
تا آزاد سازی کامل این منطقه تاکید کردند.ساکنان 
بلندی های اشغالی جوالن سوریه در سی و نهمین 
س��الگرد آغ��از اعتصاب سراس��ری علی��ه اقدامات 
رژیم صهیونیس��تی در این منطقه اعالم کردند که 

همچنان در مقابل این رژیم ایستادگی می کنند.

 عراق: »جبار المعموری« رئیس اتحادیه علمای 
مس��لمان در دیالی اعالم ک��رد که آمریکا یک چتر 
امنیتی برای بیش از ۱0 هزار داعش��ی در س��وریه 

فراهم کرده است.
وی در گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومه« تصریح 
کرد: بیش از ده هزار تروریس��ت داعشی در مناطق 
مش��خص در س��وریه و اغل��ب در نزدیکی مرزهای 
عراق حض��ور دارند. نیروه��ای آمریکایی یک چتر 
امنیتی ب��رای این عناص��ر ایجاد کرده ان��د و مانع 
هرگونه عملیات��ی برای نابودی کام��ل این عناصر 

می شوند.  

 افغانس�تان: »ذبی��ح اهلل مجاه��د« س��خنگوی 
طالبان، خبر کش��ته ش��دن »هبت اهلل آخوندزاده« 
)م��ال هبت اهلل( رهبر این گ��روه، در انفجار بمب در 
کویته پاکس��تان را تکذیب کرد. سخنگوی طالبان 
در واکن��ش به این خبر تصری��ح کرد: »رهبر ما در 
کویت��ه زندگی نمی کند که ای��ن حادثه برای او رخ 
داده باشد. او در افغانستان است«. مجاهد در ادامه 
گف��ت: این نوع ش��ایعات چندی پی��ش هم پخش 

شد.

  هند : دو چهره  ش��ناخته شده در کشمیر تحت 
کنترل هند که سروزیر سابق ایالت »جامو و کشمیر« 
بودند، اعالم کردند که آنها و خانواده هایشان تحت 
حب��س خانگی ق��رار گرفته اند. عم��ر عبداهلل که از 
سال های 2009 تا 20۱۶ سروزیر )رئیس حکومت 
انتخاب��ی( ایالت جامو و کش��میر ب��ود و هم اکنون 
نائب رئیس حزب »کنفرانس ملی جامو و کشمیر« 
اس��ت، در پیامی توییتری خبر داد، دولت هند او، 
خانواده  پدر ۸۳ ساله و همچنین خانواده خواهرش 

را تحت بازداشت خانگی قرار داده است.
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گزارش

آمریکا که طی ماه ها اخیر با چالش��های سیاس��ی و بحران 
ه��ای اجتماعی گس��ترده ای هم��راه بوده بر آن ب��ود تا با 
اس��تیضاح ترامپ نمایش��ی از وحدت را به جهانیان نشان 
دهد حال آنکه تبرئه ترامپ در سنا در کنار آشکار ساختن 
تشدید تنش��های سیاسی- اجتماعی از شتاب گرفتن قطار 

چند پارگی آمریکا حکایت دارد. 
آمریکایی ک��ه زمانی خود را محور دموکراس��ی و ازای در 
جه��ان معرفی می کرد طی ماه ه��ای اخیر نقاب از چهره 
برداشته است. نابس��امانی ها و ابهامات پیش آمده در روند 
برگزاری انتخابات و رس��وایی دموکراس��ی پوشالی در کنار 
اعتراض های مردمی به س��اختار نژادپرس��ت حاکم بر این 
کشور و البته ناتوانی لیبرال سرمایه در حمایت از مردم در 
برابر کرونا ش��رایطی بحرانی را برای آمریکا رقم زد. در این 
میان برخی حاکمان بر ساختار آمریکا بر این ادعا بودند که 
با استیضاح ترامپ می توانند وحدت سیاسی کشور را نشان 
داده و از آن در جهت کاهش اعتراض های خیابانی و بهبود 
چه��ره جهانی آمریکا بهره گیرند حال آنکه این س��ناریو با 
جدال دموکرات ها و جمهوریخواهان بر س��ر قدرت که به 
تبرئه ترامپ منجر ش��د ابعاد جدیدی از شکاف سیاسی در 
آمریکا را نش��ان داده که دامنه آن به خیابان های آمریکا و 
در نهایت عرصه سیاس��ت خارجی این کشور خواهد رسید. 
این ش��کاف چنان بوده که بای��دن رئیس جمهور آمریکا از 
تبرئه رئیس جمهور س��ابق آمریکا در جلسه استیضاح سنا 
بعنوان فصل غم انگیزی در تاریخ ایاالت متحده یاد کرد که 

یادآور شکننده بودن دموکراسی است.
در جلس��ه رأی گیری سنا در خصوص رس��یدگی به اتهام 
ترامپ در تحریک به ش��ورش، ۵۷ س��ناتور آمریکایی علیه 
رئیس جمهور سابق آمریکا رأی دادند و ۴۳ نفر از او حمایت 
کردند و از آنجایی که این الیحه دو سوم اکثریت سنا را به 
دس��ت نیاورد، ترامپ از اتهام تحریک به شورش در حمله 

هوادارانش به کنگره در تاریخ ۶ ژانویه )۱۷ دی ماه( تبرئه 
ش��د.بایدن پس از تبرئه ترامپ در جلسه استیضاح سنا، با 
صدور بیانیه ای تأکید کرد ک��ه علیرغم آنکه رئیس جمهور 
س��ابق آمریکا در این جلس��ه تبرئه ش��د اما وی همچنان 

گناهکار است.
وی در این خصوص توضیح داد: »حتی آنهایی همچون "میچ 
مک کانل" رهبر اقلیت س��نا که با این محکومیت )ترامپ( 
مخالفت کردن��د، نیز بر این باورند ک��ه ترامپ در »تخلف 
شرم آور از وظیفه« مقصر و گناهکار است و "عماًل و از نظر 
اخالقی مسئول تحریک" خشونت های ایجاد شده در کنگره 
است«.وی سپس تبرئه ترامپ را فصل غم انگیزی در تاریخ 
آمریکا توصی��ف کرد و گفت: »این فصل غم انگیز در تاریخ 

ما یادآور ش��کننده بودن دموکراسی است. «.عالوه بر تمام 
سناتورهای دموکرات، ۷ سناتور جمهوری خواه و هم حزبی 
ترامپ نیز - از جمله »میت رامنی« - به محکومیت او رأی 
مثب��ت دادند. برای محکومیت ترامپ نیاز بود ۱0 س��ناتور 
دیگر جمهوری خواه نیز به صف دموکرات ها بپیوندند.اتهام 
مطرح ش��ده علیه ترامپ در طرح استیضاح دوم، »تحریک 
به شورش« معرفی شده و به اقدام او در تحریک هوادارانش 
برای حمله به س��اختمان کنگره در جلسه ۶ ژانویه، هنگام 
شمارش آراء مجمع گزینندگان )الکترال کالج( برای تأیید 
پی��روزی جو بایدن« در انتخابات مربوط می ش��ود. در این 
میان در ادامه انتش��ار اخباری که ش��اید ریشه در تفکرات 
و اهداف دموکرات ها داش��ته باش��د یک گ��روه ترقی خواه 

آمریکایی از گزینه تصدی دادستانی کل درخواست کردند 
رئیس جمهور س��ابق این کشور را محاکمه کند. در همین 
حال نظرس��نجی جدید »ایپس��وس/رویترز« نشان داد ۵۳ 
درصد مردم آمریکا معتقدند رئیس جمهور سابق این کشور 
نباید بار دیگر حق ورود به رقابت های انتخاباتی را داش��ته 
باش��د. یک س��ازمان امنیتی آمریکایی هشدار داد حامیان 
افراطی و تندرو ترامپ، خواس��تار برخورد خش��ن و حتی 
اعدام قانونگذاران جمهوری خواه و دموکراتی هستند که به 

محکومیت او رأی دادند.
رئیس جمهور سابق آمریکا ضمن اعالم پیروزی بعد از تبرئه 
ش��دن در دادگاه استیضاح، طی بیانیه ای مبنی بر بازگشت 
خود به عرصه سیاست، گفت کارهای زیادی پیش رو دارد.

وی س��پس به انتقاد از حزب دموک��رات پرداخته و گفت: 
»ناراحت کننده اس��ت که در دوران ما، یک حزب سیاسی 
در آمریکا، مسیر آزادی برای بدنام کردن ُمر قانون، لکه دار 
کردن اجرای قانون... و اس��تفاده از عدالت به عنوان ابزاری 
برای انتقام جویی کس��انی دارد که با آنها مخالف هستند«.

ترام��پ در اظهارات��ی که رنگ وب��وی بازگش��ت به عرصه 
سیاس��ت در چهار س��ال آینده را داش��ت، گفت: »جنبش 
تاریخی، وطن پرس��تانه و زیبای آمریکا را دوباره با عظمت 
کنیم، تازه آغاز ش��ده اس��ت. در ماه های پیش رو، چیزهای 

زیادی برای به اشتراک گذاشتن با شما دارم«.
وی همچنین افزود: »ما کارهای بس��یار زیادی پیش روی 
خ��ود داریم و به زودی ب��ا دیدگاهی برای آینده روش��ن، 
درخش��ان و بدون محدودیت ب��رای آمریکا، ظهور خواهیم 
کرد«. این وضعیت در حالی بر آمریکا حاکم اس��ت که در 
ح��وزه اقتصادی نیز وضعیت مطلوبی بر این کش��ور حاکم 
نیس��ت چنانکه حدود ۴0 درص��د از خانواده های نظامیان 
آمریکایی به ویژه بازنشس��تگان از زمان شروع همه گیری 

کرونا به کمک های غذایی نیاز پیدا کرده اند.

شکست طرح استیضاح ترامپ در سنا آشکار ساخت 

شتاب گرفتن قطار چندپارگی آمریکا

"
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