گزارش ویژه
سرنوشت زنان نزدیک به ترامپ
از طالق مالنیا تا خاموشی ایوانکا

این سه زن!

یورونیوز :نامزد روزنامهنگار منتقد ســعودی در ســخنانی پس از پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که
سرنوشت عدالت را برقرار میکند« .خدیجه چنگیز» نامزد «جمال خاشقچی» روزنامهنگار منتقد سعودی با انتشار توئیتی نسبت به پیروزی
جوبایدن نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش نشان داد .وی در این باره و تحقق عدالت درباره قتل خاشقچی
و مجازات عامالن آن در دوره ریاست جمهوری بایدن نوشت :اگر خودتان نتوانید عدالت را رقم بزنید دست تقدیر آن را برقرار خواهد کرد.
خدیجهچنگیز جمعه نیز در سخنانی گفت که نتایج انتخابات آمریکا برای روح خاشقچی مهم است .وی در توئیتی در این باره نوشت :صرف
نظر از اینکه چه کسی وارد کاخ سفید خواهد شد ،من از فرد پیروز انتظار دارم که موضع منصفانهای را در این پرونده اتخاذ کند و خواستار
تحقیقات شفاف و عادالنه از «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان شود.

اسپوتنیک« :ایمان جوده» و «آتنا سلمان» از ایالت کلرادو« ،رشیده طلیب» از ایالت میشیگان و «فادی قدوره» از ایالت ایندیانا به مجلس
نمایندگان آمریکا راه یافتند .این افراد اصالتاً فلسطینی هستند و به این ترتیب شمار نمایندگان فلسطینی در مجلس نمایندگان آمریکا به
چهار تن افزایش یافت .در دوره قبلی تنها رشیده طلیب ،به عنوان یک زن فلسطینیاالصل به کنگره آمریکا راه یافته بود .جو بایدن نامزد
حزب دموکرات پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد .به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین ،رسانههای معتبر آمریکایی با معرفی
بایدن به عنوان  ۴۶امین رئیس جمهور آمریکا ،تاکید کردند که با شمارش اکثریت آرا تا این لحظه بایدن  ۲۹۰رأی الکترال و دونالد ترامپ
 ۲۱۴رأی را کسب کرده است .فرد پیروز برای ورود به کاخ سفید به  ۲۷۰رأی الکترال نیاز داشت .بایدن به این ترتیب ،باالترین رأی مردمی
در تاریخ انتخابات آمریکا را به دست آورد.
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احتمالیکه با شکست ترامپ در انتخابات 2020طی روزهای آخر ریاست او علیه ایران میرود

بازنده در تدارک سونامی و سیل تحریمهای جدید

سعید اسکندری /گروه سیاست

news@ naslefarda.net

شکســت «دونالد ترامــپ» در دوره دوم
انتخابات ریاستجمهوری 2020در آمریکا
اهداف و سیاستهای ضدایرانیاش را که
قرار بود در دوره جدیــد فعالیتش دنبال
کند ،با مانع روبهرو ساخت .حاال تمام تالش
متحدان ضدایرانی ترامپ بر این است تا در
ِ
مدت باقی مانده حضور وی در کاخ سفید
نهایت ظرفیت خود را برای به ســرانجام
رساندن سیاستهای فشار حداکثری علیه
ایران به کار گیرند.
به گزارش «نســلفردا» منابــع خبری
اسرائیلی در روزهای گذشته از طرح جدید
آمریکا تحت عنوان «سیالب تحریمهای
جدید» علیه ایــران خبــر دادهاند که به
شدن آن قرار است ،آمریکا
واسطه اجرایی ِ
تا پایان مدت زمانی که ترامپ بر ســر کار
اســت ،هر هفته یک تحریم جدید علیه
جمهوریاسالمی ایران و منافعش اعمال
کند .تحریمهایی که قرار اســت ،این بار با
پشــتوانه رژیم صهیونیستی و چند کشور
عربی متحدش در حاشــیه خلیج فارس
قدرت اجرایی شدن یابد .بر همین اساس
گفته میشود که «الیوت آبرامز» ،نماینده
ویژه آمریکا در امور بینالملل ایران و ونزوئال
که به تازگی به اسرائیل سفر کرده است روز
یکشنبه با «نتانیاهو» و «مئیر بنشباب»
مشاور امنیت ملی اســرائیل دیدار کرده
و آخریــن رایزنیهــای خــود را درمورد
تحریمهای جدید علیه ایــران با یکدیگر
انجام دادهاند.
از ســوی دیگر «دونالد ترامپ» هنوز هم
نتوانسته شکست سنگین خود در انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا را بپذیرد و از این

عکس  :یورو نیوز

با پایان عمر دولــت «دونالد ترامپ» بســیاری از
همفکران و مشــاورانش دور او را خالی کرده و در
حال ترک کاخ سفید هستند .در این میان اما شاید
سرنوشت سه زنی که از نزدیکترین افراد به او بوده
و در این چهار سال همواره حواشی مختلفی برایش
درست کردهاند ،بیش از همه جالب توجه باشد .این
سه زن مالنیا (همسر ترامپ) ،ایوانکا (دخترش) و
الرا (عروس رئیسجمهور آمریکا) هستند .در این
گزارش سعی داریم به آینده شخصی یا سیاسی این
سه زن بپردازیم.
مالنیا ترامپ؛ بانوی اولی که شاید طالق
بگیرد
مدتهاست مشــخص شــده مالنیا عالقه خود را
به ترامپ از دست داده اســت .طبق گفته یکی از
نزدیکان مالنیا ،در شب پیروزی ترامپ در انتخابات
 ،2016مالنیا به شــدت گریه کــرده و گفته بود
عالقهای ندارد که به کاخ ســفید بیاید .این گمانه
زمانی تأیید شد که او چند ماه دیرتر از ترامپ وارد
کاخ سفید شد .اختالفات عمیق مالنیا و دونالد بعد
از مراسم تحلیف ریاستجمهوری عیان و بارها سوژه
اخبار حاشیهای رسانهها شد .حاال یکی از مشاوران
ســابق بانوی اول آمریکا فاش کرده کــه او پس از
شکســت ترامپ در انتخابات ،همســرش را ترک
کرده است« .اوماروســا مانیگالت نیومن» دستیار
سابق دونالد ترامپ ادعا کرده است که ازدواج 15
ساله ترامپ و مالنیا رو به پایان است و به زودی این
رابطه اتمام خواهد یافت .روزنامه دیلیمیل نیز در
گزارشی نوشته اســت :دونالد ترامپ انتخابات را از
دست داده اما ممکن است همسرش ،مالنیا ترامپ
را هم از دست بدهد.
عروس محبوب ترامپ؛ آماده خروج از
سیاست
«الرا لی ترامپ» تهیهکننده تلویزیون ،مشاور پویش
انتخابات ریاست جمهوری ترامپ و عروس اوست.
او با پسر دونالد ترامپ اریک ،ازدواج کردهاست و از
او دو فرزند دارند.
الرا ترامپ در ســال  2016وارد کمپین انتخاباتی
دونالد شد و به همین خاطر تمام فعالیتهای تجاری
خود را کنار گذاشت .او در همین زمینه حتی شغل
خود را رها کرد .او نقش بســیاری در جذب آرای
مردم کارولیناشمالی داشت و به علت فعالیتهای
زیادش در انتخابات  2016نزد پدرشوهرش بسیار
محبوب شــد .عالوه بر هدایت کمپین انتخاباتی
دونالد ترامپ ،الرا مســئول اصلی هدایت شرکتی
است که متعلق به ترامپهاســت و از سال2011
مشغول فعالیت بوده است .برخی معتقدند که این
فعالیتها نشان دهنده این موضوع است که الرا نزد
ترامپ محبوبیت بسیاری یافته است.
با پایان یافتن دوره ریاستجمهوری ترامپ ،به نظر
میرسد که عمر سیاســی الرا نیز تمام شده است.
او احتماالً در آینده ،هدایت تجارت پدرشــوهرش
را ادامــه داده و همزمان به کارهــای تلویزیونی و
رسانهای خود برسد.
ایوانکا؛ دوری از پــدر به بهانه بقا در
قدرت؟
حتی پس از اعالم رسمی نام «جو بایدن» به عنوان
پیروز انتخابــات  2020آمریکا ،هنــوز هم دونالد
ترامپ اعتقاد دارد بســیاری از آرای شمارش شده
در سبد بایدن ،آرای غیرقانونی بودند و پس از پایان
روز رأیگیری پست شدهاند .او و پسرانش مدام از
تقلب بزرگ و عدم تمکین به نتیجه انتخابات می
گویند اما ایوانکا دختر او ،در این شــرایط سکوت
کرده است .ســکوت معنی دار ایوانکا بسیاری را بر
این داشته که او پشت پدرش را خالی کرده است.
بسیاری معتقدند ریشه این اتفاق در بیاعتمادی
«جراردکوشنر» داماد ترامپ دارد .او از جمله کسانی
است که معتقد اســت ترامپ باید نتیجه انتخابات
را بپذیرد و بدون دردســر کاخ سفید را ترک کند.
چند روز پیش که ترامپ در کاخ سفید حاضر شد
و رسماً اعتراض خود را به شمارش آرای انتخاباتی
اعالم کرد ،بسیاری از اعضای خانوادهاش در کنارش
بودند .دونالد ترامپ جونیور ،ایوانکا ترامپ ،کیمبرلی
گیلفویل (همسر پسر بزرگ خانواده) ،الرا ترامپ،
اریک ترامپ ،تیفانی ترامپ و مایکل بوالس (نامزد
تیفانی) در این نشست حضور داشتند؛ اما خبری از
جرارد کوشنر نبود«.الکساندر گراف المبسدورف»
سیاســتمدار روابط خارجی حزب دموکرات آزاد
آلمان در مصاحبهای در این باره تاکید کرد :بدیهی
است که خانواده دونالد ترامپ بسیار ناامید شدهاند
زیرا آنها احتمــاالً برنامهریــزی کردهاند آنچه را
که کندیها ،کلینتونها یــا بوشها انجام دادهاند،
انجام دهند .بــه گفته وی پــس از روی کار آمدن
ترامپ فرزنــدان نیز برای باقی مانــدن در صحنه
سیاســی حزب جمهوریخواه و ایالت متحده در
ســالهای آینده برنامهریزی کرده بودند .ازاین رو
برای خانواده ترامپ ،شکست وی تلخ خواهد بود.
اگردوره ریاســتجمهوری وی به همین یک دوره
ختم شود ،شــانس ایوانکا ترامپ و دونالد ترامپ
جونیور برای ایفای نقش تعییــن کننده در آینده
حزب جمهوریخواه کاهش مییابد .طی روزهای
اخیر شمار مقامات سرشناس حزب جمهوریخواه
که از ترامپ حمایت کردهاند ،بســیار اندک بوده
اســت .در میان این افراد تنها «لیندسی گراهام»
سناتور کارولینایجنوبی و چند نماینده دیگر حاضر
شدند  500هزار دالر به وکالی ترامپ کمک مالی
کند .شاید به خاطر همین موضوع باشد که ایوانکا و
کوشنر تصمیم گرفتند فاصله خود را با ترامپ حفظ
کنند و از این طریق ،امیدوار بــه نقشآفرینی در
حزب جمهوریخواه باشند.
منبع :خبر فوری

واکنش نامزد خاشقچی به پیروزی جو بایدن

راهیابی  ۴فلسطینی به مجلس نمایندگان آمریکا

رو همچنان به دنبال اقداماتی برای طرح
شــکایتهای جدید به دیوان عالی کشور
و درخواست از این دیوان به منظور ابطال
آرای رأیگیری شده اســت .طوریکه به
نظر نمیرسد اکنون فرصت چندانی برای
رســیدگی به موضوعات دیگری همچون
موضوعات مرتبط با تحریمهای ســنگین
هفتگی علیه ایران داشته باشد.
بــا این حــال اخبــار و گزارش منتشــر
ن اســت که اسرائیل در
شــده حاکی از ای 
به سرانجام رســاندن این موضوع تالش
بسیاری میکند و بنیامین نتانیاهو به عنوان
مهمترین متحد ترامپ در خاورمیانه سعی
دارد زمام کلیه امــو ِر مرتبط با اجرای این
طرح را برعهده گیــرد .این تصمیم از آنجا
مطرح میشود که منابع اسرائیلی بارها و
بارها از پیروزی بایــدن در آمریکا به جای

نسل فردا  /گروه سیاست این روزهــا و با
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تــب انتخابات
 2020کمکم تنور انتخابات  1400گرم میشود
چراکه به اذعان بسیاری صاحبنظران با مشخص
شدن نتیجه انتخابات ریاستجمهوری در آمریکا
عم ً
ال ماراتن انتخابات  ۱۴۰۰در ایران کلید خورد.
درحالیکــه در اوج گرانــی ارز و طال ،چهرههای
سیاســی از طرح نام خود بهعنوان کاندیدا پرهیز
داشــتند ،حاال با بهبود نســبی اوضاع اقتصادی
ریسک مطرح شدن نام نامزدها پایین آمده است.
برخی معتقدند حامیان دولت «حسنروحانی» با
تکیه بر نزدیکی «جو بایدن» به برخی چهرههای

ترامپ ابراز نگرانی کرده و به خوبی میدانند
او تمایلی ندارد تا طرح ترامپ برای برقراری
صلح میان اســرائیل با کشــورهای عربی
خاورمیانه را دنبال کند .این در حالی است
که تداوم این طرح میتوانســت ،موقعیت
اسرائیل در منطقه را به نفع سیاستهای
ضد ایرانی آمریکا و رژیم صهیونیســتی و
هوادارانش باال برد.
اکنون کشورهای حامی ترامپ در منطقه
به سرکردگی اســرائیل در تالش هستند
تمام توان خود را برای اســتفاده از فرصت
باقیمانده به کار گیرند؛ فرصتی که بدون
شــک با کنار رفتن دونالد ترامپ از عرصه
قدرت به پایان خواهد رسید و به این ترتیب
مشخص نخواهد بود که سرانجا ِم طرحهای
صلح میان اســرائیل و کشــورهای عربی
که تازه موجودیت اســرائیل را به واسطه

تالشهای ترامپ به رسمیت شناختهاند
به کجا خواهد رسید.
مطابق طرح ســیالبِ تحریمهای جدید
هدف اصلــی کشــورهای حامــی رژیم
صهیونیســتی و دونالد ترامپ این است تا
با اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری
اسالمی ایران ،راه هر گونه بازگشت به برجام
در دولت بعدی آمریکا بسته شود  یا حتی در
صورت انجام گرفتن این اقدام ،تحریمهای
اعمال شــده ،دیگر قابل تغییر و بازگشت
نباشــند .این در حالی است که جمهوری
اسالمی ایران در زمان فعالیت چهارساله
دونالــد ترامــپ بدترین و شــدیدترین
تحریمهای اقتصادی و سیاسی را به خود
ِ
ظرفیت دیگری برای
دید و اکنون فرصت و
تداوم این روند باقی نمانده است.
در حال حاضر ،بیشتر دستگاههای اجرایی

پیروزی بایدن کدام گزینهها را به پاستور و انتخابات 1400ایران نزدیک میکند؟

دیپلماتهای مشهور؛ گزینههای روی میز!

عضو کابینه مانند «محمدجواد ظریف» میکوشند
با شعار تعامل با آمریکا در انتخابات  ۱۴۰۰دوباره
نقشآفرین باشند .دولتمردانی که سابقه مذاکره
با دولت «اوباما» را داشــتند ،شاید خود را یکی از
عوامل شکست «ترامپ» میدانند و انتظار دارند
«بایدن» این لطف را جبران کند .با این حال برخی
دیگر با اشاره به کاهش شدید محبوبیت روحانی ،بر
پرهیز نزدیکان او از معرفی نامــزد تاکید کرده و
معتقدند جریان حامی دولت باید با نزدیک شدن
به یک اصولگرا ،در انتخابات  ۱۴۰۰صحنهگردانی

خانه ملت

عقبنشینی مجلس از یک تصمیم پرحاشیه؟

کند .اصالحطلبانــی که ســال  ۱۳۹۲با همین
استراتژی پشت حسن روحانی قرار گرفتند ،حاال
ممکن اســت با همان منطق هفت سال پیش به
حمایت از علی الریجانی روی آورند .با این وجود
اصولگرایان چهرههای ســفید بیشــتری برای
انتخابات در اختیار دارنــد .محمدباقر قالیباف و
ابراهیم رئیسی ازجمله این چهرهها هستند .برخی
از چهرههای اصولگرا اما از تسلط سپاه پاسداران بر
عرصههای مدیریتی سخن به میان آورده و مانند
کریمیقدوسی نماینده مشهد ،وعده بهبود اوضاع

بین الملل

و حوزههای مختلف فعالیت اقتصادی در
ایران و حتی افراد و مقامات سیاسی مهم
کشــوری تحریم هســتند و در چارچوب
کردن سیاســت فشــار حداکثری
دنبال
ِ
ترامپ از ســوی مقامات آمریکایی علیه
ایــران ،اقداماتی صورت گرفــت که بعید
به نظر میرســد ،حــوزه دیگــری برای
اعمال تحریمهای جدید و قویتر نسبت
به تحریمهای پیشــین باقی مانده باشد.
ضمن اینکه حتــی در صــورت تاکید بر
اجرایی شــدن این روند ،تأیید و به مرحله
عملی رساندن هر یک از این تحریمها در
دولت ترامــپ ،روندی طوالنــی به دنبال
خواهد داشت که از فرصت باقیمانده برای
ریاستجمهوری ترامپ خارج است.
بر طبق آخرین اخبار به دست آمده گفته
شده اســت تاکنون افراد زیادی در ایران
به عنــوان «بانک هــدف» در این طرح از
سوی دستگاه دیپلماسی و منابع امنیتی
در اسرائیل شناسایی شده و قرار است ،در
مرحله اول ،این افراد به لیست تحریمهای
آمریکا اضافه شوند .این در حالی است که
بســیاری از مقامات ایرانی عنوان کردهاند
دونالد ترامــپ موظف اســت در فرصت
باقیمانده نهایت سعی خود را برای جبران
خسارات وارد آمده به جمهوری اسالمی و
مردم ایران به واســطه تحریمهای اعمال
شده به کار گیرد و اقدامات ناعادالنه پیشین
خود را متوقف سازد.
گفتنی اســت تنها ده هفتــه دیگر برای
دونالدترامپ به منظور حضور در کاخ سفید
فرصت باقی اســت و او در تاریخ  21ژانویه
تمام اختیارات خود در این کاخ را تحویل
جو بایدن ،نامزد پیروز حزب دموکرات در
آمریکا میدهد.

با حضور چهرههای نظامی میدهند .با این وجود
میتوان پیشبینــی کرد که پیــروزی بایدن در
انتخابات شــانس افرادی چون سعید جلیلی که
شــهره به عدم توافق بــا غرب هســتند را برای
ریاستجمهوری کم کرده و شاید اصولگرایان در
فضای موجــود با چهرههــای میانهروتری مانند
امیرعبداللهیــان یــا قاضیزاده ،معــاون و نایب
محمدباقر قالیباف در مجلس در عرصه انتخابات
نقشآفرینی کنند .با ایــن همه ،انتخابات آمریکا
تنها متغیر در انتخابات ۱۴۰۰نیست و پیشبینی
میشــود موضوعاتی مانند مهارکرونــا یا بهبود
وضعیت معیشتی مردم هم نقش تعیینکنندهای
در انتخابات پیشرو داشته باشد.

ترامپیها دستبردار نیستند

خبر آنالین :نماینده مجلس پیشنهاد حذف بند محدودیت سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری را
مطرح کرد .طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری که از ســوی مجلس یازدهم مطرح شد ،با اما و
اگرهای زیادی مواجه بود؛ به ویژه وقتی پای و سن و سال به میان آمد و موضوع قرار دادن محدودیت سنی
 ۴۵تا  ۷۰سال برای کاندیداها .حاال با وجود آنکه کلیات این طرح رأی آورده و روی میز کمیسیون شوراها
برای چکشکاریهای نهایی قرار گرفته پیشنهاد حذف بند محدودیت سنی از سوی بهارستاننشینان مطرح
میشود« .محسن زنگنه» نماینده مردم تربت حیدریه در توئیتی در این رابطه نوشت« :پیشنهاد حذف بند
مربوط به محدودیت سن رئیسجمهور را در سامانه مجلس ثبت کردم.حداقل سن  ۴۰سال تمام و حداکثر
سن  ۷۰سال تمام در هنگام ثبت نام این بند اوالً مغایر با بیانیه گام دوم است؛ ثانیاً احتمال تغییر قانون در
دورههای آتی به تناسب شرایط نامزدها وجود دارد».

وکیل رئیسجمهور آمریکا مدعی شــد شواهد محکمی از دزدیده شــدن انتخابات توسط دموکراتها در
سه،چهار یا حتی ده ایالت وجود دارد« .رودی جولیانی» وکیل شخصی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا
مدعی شد ،شواهد محکمی برای وقوع تقلب در انتخابات وجود دارد .به نوشته روزنامه «سان» ،جولیانی در
مصاحبهای گفت« :قبول شکست توســط او در حال حاضر کاری اشتباه است .شواهد محکمی وجود دارد
که دستکم در ســه یا چهار ایالت و احتماالً  ۱۰ایالت [انتخابات] دزدیده شده است ».وکیل ترامپ افزود:
«به عبارت دیگر ،این [دزدی] براساس آرای غلط رخ داده است .حاال نمیتوانید اجازه دهید انتخاباتی بدون
به چالش کشیده شدن به تاریخ بپیوندد.».جولیانی ،درباره تقلب انتخاباتی دموکراتها در ایالت پنسیلوانیا
گفت:تیم ترامپ  ۶۰تا  ۷۰ناظر انتخاباتی جمهوریخواه در حوزههای شمارش آرای شهر فیالدلفیا داشت و
در شهر پیتزبورگ نیز ناظرانی وجود داشتند که شاهد تقلب بودهاند.

شادمانی نیروهای نظامی ،اصحاب رسانه و مردم آذربایجان در مرکزی در شهر «فضولی» قرهباغ از
آزادی شهر «شوشا» از اشغال نظامی ارمنستان پس از  28سال
منبع :خبرگزاری آناتولی

بولیوی

معدنچیــان بولیویایــی درمراســم تحلیــف رئیسجمهوری جدیــد سوسیالیســت
در شهر الپاز
منبع :آسوشیتدپرس

سرمقاله

ادامه از صفحه یک...

تکیه کــرد که باعث شــد بســیاری از مردم با
وی همراه شــوند .بــه عبارتی ترامــپ بر موج
نارضایتیهای جامعه آمریکا ســوار شد .در این
چهار سال او توانست در دوره ریاستجمهوری
خود به برخی از خواســتههای حامیانش جامع
عمل بپوشــاند اما نتوانســت مانــع بحرانها و
نارضایتی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شود که
در یک سال قبل از انتخابات بحران کرونا نیز بر این
نارضایتیها شدت بخشید و دامنه آن را وسیعتر
کرد .بنابراین موج ناهماهنگی در جامعه آمریکا و
جامعه مدنی آن صورت گرفت که روز به روز بیشتر
میشود  .بسیاری از اندیشمندان بر این اعتقادند
که مردم بــه خصوص طبقه متوســط در مرکز
آمریکا و مردم درحواشی آمریکا متفاوت از یکدیگر
فکر میکنند و به مســائل اقتصادی و اجتماعی
کشــور متفاوت نگاه میکنند .برای مثال در به
دست گرفتن رهبری جهانی مردم آمریکا نظرات
متفاوتی دارند و این یکی از عوامل تاثیرگذار در
شکاف دموکراســیگرایی آمریکاست؛ چیزی
که تا حدودی در سیاستهای ترامپ نسبت به
تاکیدات دموکراتها کمرنگتر شده بود و باعث
پیوستن حامیان زیادی به وی شد .درمقابل رقیب
وی کسی است که به اتحاد ،دموکراسی و تالش
برای قدرت برتری جهانــی آمریکا اعتقاد دارد و
همچنین تا حدودی با روشهایی مانند استفاده
از زور نظامی در همه جا مخالف است .او به دنبال
خنثی کردن بسیاری از سیاستهای ترامپ است
که برگشتن به توافقنامههایی همچون پاریس،
برگشتن به اتحادها در رأس سیاستهای اوست.
اما آنچه جای تأمل دارد شــرکت تاریخی مردم
آمریکا در انتخابــات  2020و رأی به دو جناح با
سیاستهای متفاوت است که در این بین برخی
از ایالتهایی که ســالها پیش بــه ترامپ رأی
دادند اکنون به دموکراتها رأی دادهاند .همین
امر از نظر سیاستمداران مهر تاییدی بر شکاف
دموکراسی در آمریکاست .در کل جدا از نتیجه،
انتخابات  2020این کشور به مطالبات متفاوت
مردم و سیاستهای متفاوت دو جناح منجر شده
که بحران و شکاف در سیاست و دموکراسی آمریکا
بارز و آشکار شود که عملگرایی مردم و دو جناح
در انتخابات آن را به وضوح نشان داد.
دست دموکراسی غربی برای همه
جهان رو شده است
درگذشــته نه چندان دور ،لیبرال دموکراســی
آمریکایی نوعی الگو و قبله مطلوب برای بسیاری
از مردم کشورهای جهان بود تا بتوانند کشورشان
را شبیه آنها اداره کنند اما امروزه میبینیم که
آمریکاییها علیرغــم توانمندیهای نظامی و
فناوری که در اختیار دارند ،در یک امر خیلی ساده
مانند برگزاری انتخابات دچار بن بست شدهاند.
انتخابات ،حق رأی ،آزادی ،حقوق شــهروندی،
حقوق بشــر ،اینها از پایهها و بنیادهای اصلی
دموکراسی غربی محسوب میشوند .اما انتخابات
اخیر آمریکا به طور واضح به همه جهان نشان داد
که «مشت چدنی در آستین مخملی» پنهان شده
است .هر دو کاندیدای این انتخابات میخواهند
به روشهای متفاوتی خود را پیروز  نشان دهند.
با اتفاقاتی که در جریان شمارش آرا در انتخابات
آمریکا رخ داد ،معلوم شد هیچکدام از نامزدهای
این انتخابات ،به ســاختار سیاســی کشورشان  
اعتماد ندارند و هر دوی آنها از وجود تقلب گله
میکنند؛ بیاعتمادی به ساختار سیاسی آمریکا
حتی به نامزدهای ریاســتجمهوری این کشور
رسیده اســت .جنگ قدرت تا جایی باال گرفته
است که وزیر خارجه آلمان «هایکوماس» اظهار
داشــته اســت« :آنچه در آمریکا در حال وقوع
اســت با آنچه که ما از فرهنگ دموکراســی در
آمریکا میشناسیم همخوانی ندارد ».و «مادورو»
رئیسجمهوری ونزوئال میگوید« :از اینکه آمریکا
تالش میکند به ما درس دموکراسی بدهد ،نفرت
داریم ».آنچه که این روزهــا از پرده برون افتاده
حقایق دموکراسی و ارزشهای غربی است .اینکه
یک کشــوری با ادعاهای فراوان و با وجود اینکه
خود را ناظم جهان و رهبر جامعه جهانی قلمداد
میکرد در یــک رویداد عادی ماننــد انتخابات
درمانده است و یک نوع بیاعتمادی شدید به این
سامانه سیاسی چه از طرف مردم و چه نامزدهای
این انتخابات مطرح میشــود؛این نشان داد که
ساختار سیاسی آمریکا با لیبرال دموکراسی موفق
نبوده است .حاال آمریکا میخواهد از دموکراسی
و ارزشهای غربی برای جهانیان سخن بگوید؟
اینها «قصهها و غصهها دموکراسی غربی» است.
و صد افسوس که برخی مردم جهان این تاریخ و
سوابق را نادیده میانگارند یا در اثر بیاطالعی باز
هم از آمال خود برای تحقق دموکراسی غربی در
جوامع خود به عنوان «مدینه فاضله» و آخرین
غایات بشــریت ســخن میگویند؟! این روزها
رسانهها ،نخبگان ،گروههای مرجع ،دانشگاهیان،
نویسندگان و آزادیخواهان رسالتی بس خطیر
در تنویر افکار عمومی و روشنگری دارند.

