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ادامه از صفحه اول -مراســم تحلیف
جــو بایــدن دیــروز در میــان شــرایط
امنیتی بسیاری برگزار شد .این اولین
بــار اســت کــه مراســم تحلیــف یک
رئیس جمهــوری در امریکا با چنین
ســطح امنیتی برگزار شد .به گزارش
«سیانان» به دلیل همین نگرانیها
«نشــنال مــال» پــارک وســیعی کــه
بهطور معمول تحلیفهای رؤســای
جمهوری امریکا مقابل کنگره امریکا
و مشــرف بــه آن برگــزار میشــود،
تعطیــل شــده بود تــا مراســم بدون
حضور مردم برگزار شده و از احتمال
هرگونــه برخــوردی بیــن حامیــان
«ترامپ» و «بایدن» جلوگیری شود.
اما برگزارکنندگان مراســم به نشــانه
کســانی که میتوانســتند و عالقهمند
بودند در این مراســم حضور داشــته
باشــند 200 ،هزار پرچم کشور خود را
نصب کــرده بودند .ضمــن آنکه 20
هزار گارد امنیتــی حفاظت از امنیت
مردم را برعهده داشتند .با این حال
تنها ســاعتی پیش از شــروع مراســم
تحلیــف «جــو بایــدن» ســاختمان
دادســتانی امریــکا بــه دلیــل تهدید
امنیتی  -گفته شد احتماالً یک بمب
در این ســاختمان کار گذاشــته شــده
است  -بهطور کامل تخلیه شد.
«جــو بایــدن»  78ســاله ،عصــر
دیروز پیش از مراســم تحلیف خود،
به کلیســای ســنت مایکل رفت تا به
همراه همســر و همراهانش مراسم
دعــا و نیایــش بــه جــا آورد .او پس از
آن زمانــی که خبــر خــروج ترامپ از
کاخ ســفید منتشــر شــد ،در توئیتــی
نوشــت« :امــروز روز جدیــدی بــرای
امریکا اســت»« .بایدن» در بدو ورود
بــه ســاختمان کنگــره امریکا نیــز در
توئیتی خطاب به همسرش نوشت:
«دوســتت دارم جیــل و نمیتوانــم
آنطــور کــه باید ،قــدردان آن باشــم
که در ســفرم رو به جلو تو را در کنارم
دارم ».فرد دیگری که توئیت او دیروز
مورد توجه واقع شد «باراک اوباما»،
رئیس جمهوری ســابق امریــکا بود.
او پیش از اینکه به همراه همســرش
در مراســم تحلیف «بایــدن» حاضر
شــود ،در توئیتــی خطاب بــه معاون
ســابق خــود نوشــت« :حــاال زمــان
توســت» .در مراســم دیــروز تقریبــاً
تمامــی اعضــای ســنا و مجلــس
نماینــدگان امریــکا که تنهــا یک نفر

آنهــا راهمراهــی میکــرد ،شــرکت
داشــتند .بجــز آنها «بیــل کلینتون»،
رئیــس جمهــوری ســابق امریــکا به
همراه همسرش« ،هیالری» و همین
طور «جورج بوش» و همسرش «لورا
بوش» در این مراسم حضور داشتند.
اما «جیمــی کارتر» به دلیل شــرایط
جســمانی نتوانســت در این مراســم
شرکت کند.
مراســم ســوگند «جــو بایــدن» را
«جــان رابرتــز» ،رئیس دیــوان عالی
امریکا اجرا کرد .در کنار «جو بایدن»،
«کامــا هریــس» نیــز ســوگند بجــا
آورد تــا در مقــام معــاون اول رئیس
جمهوری ،در خدمت کشورش باشد.
او نــه تنها اولین زنی اســت که به این
ســمت منصوب میشــود کــه اولین
مهاجــرزاده و اولیــن رنگینپوســتی
اســت کــه بــر کرســی معــاون اولــی
رئیــس جمهوری امریکا مینشــیند.
مراســم سوگند او را نیز قاضی «سوتو
مایــر» بجــا آورد کــه نخســتین زن
رنگینپوست و التینتبار دیوان عالی
است.
ëëپیام وحــدت و تعامل بایــدن برای
امریکاوجهانیان
«بایدن» در ســخنرانی خود پس
از ادای سوگند ،بیش از هرچیز تالش
کــرد مردم امریــکا را که در یکســال
اخیــر دچــار شــکافهای بســیاری
شــدهاند ،بــه وحــدت دعوت کنــد .او
خطاب به امریکاییهــا گفت «امروز
روز دموکراسی است .امریکا در طول
تاریــخ بارها محــک خــورده و اکنون
نیز هدف ما دموکراسی است ...اراده
مردم شــنیده شــد و مورد توجه قرار
گرفــت .مــا در ایــن مــدت آموختیم
دموکراسی شــکننده و گرانبها است.
امروز دموکراسی برنده شد .ما امروز
در این میدان که چند روز پیش شاهد
خشــونت بــود ،آمدهایــم تــا شــاهد
انتقال مسالمتآمیز قدرت باشیم».
او ســپس از اســاف خــود از هــر دو
حزب تشــکر کــرد و گفــت« :حکایت
امریکا به شــخص بســتگی نــدارد به
همه ما بستگی دارد .ما به اتحاد نیاز
داریم .ما راه خود را در پیش خواهیم
گرفت .مســائل زیادی اســت که باید
احیا کنیم و به دســت آوریم ...هدف
عدالــت نــژادی همچنــان یــک رؤیا
بــرای ماســت .دیگرایــن رؤیــا را کنار
نمیگذاریــم ...زمین بــرای بقا فریاد
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میزنــد ...ایــن روزهــا افراطیگــری
سیاســی و تروریســم چالشهایــی
هستند که با آنها روبهرو میشویم....
ما تنها نیازمند وحدت هستیم ....در
ســال  1883لینکلــن فرمــان آزادی
را نوشــت و گفــت روح خــود را در آن
نهــاده اســت .امــروز مــن نیــز از روح
خــود مایــه میگــذارم بــرای متحــد
کردن این ملت و از همه امریکاییها
میخواهــم که به من ملحق شــوند.
مــا بایــد بــا دشــمنانی مثل نفــرت و
افراطیگــری و خشــونت و بیکاری و
ناامیــدی مبــارزه کنیم .مــا با وحدت
میتوانیــم کارهــای بزرگــی انجــام
دهیــم و عدالــت اجتماعــی را اجــرا
کنیــم ».او ســپس دیگــر بار بــا تأکید
بــر وحــدت گفــت« :بــدون وحــدت
صلحــی و پیشــرفتی در کار نیســت
فقط هرج و مرج خواهد بود .وحدت
راه پیشروی ما اســت .ما باید مانند
ایــاالت متحده امریکا بــا این چالش
روبــهرو شــویم ».او همچنیــن بــه
مبارزات ســیاهان و زنان اشــاره کرد و
گفت« :اینجا جایی اســت که مارتین
لوترکینگ از رؤیای خود سخن گفت
و پیــش از او زنــان بــرای حقوق خود
همیــن جــا ایســتادند و امــروز بــرای
اولیــن بــار شــاهد ســوگند نخســتین
زن معــاون رئیس جمهــوری امریکا
هستیم ».او سخنان خود را نیز با پیام
صلح بــرای جهان به پایان رســاند و
گفت« :پیام من به کســانی که خارج
از مرزهای امریکا هســتند این اســت
کــه مــا با دنیــا تعامــل خواهیــم کرد
تــا بر چالشهــای نه دیــروز که آینده
فایق شویم .ما شریکی مطمئن برای
صلح خواهیم بود».
«بایــدن» و «هریــس» پــس از
ایــن مراســم نیــز قــرار بــود ،ابتــدا
بــه بنــای یادبــود ســرباز گمنــام در
گورســتان ویرجینیــا رفتــه و تنهــا
 5ســاعت پــس از انجــام مراســم
ســوگند ،فرمانهایــی را صــادر کند
که بخشهایی از فرمانهای ســابق
ترامپ را لغو میکنند؛ فرمانهایی
مثل لغو محدودیتهای مهاجرتی
برای شماری از کشورهای مسلمان
و ســایر مهاجران ،بازگشــت امریکا
بــه توافقنامــه آب و هوایــی پاریس
و فرمانهایــی درمــورد مبــارزه بــا
کوویــد  19و تبعات اقتصادی آن .با
این حال ناظران معتقدند ،دســت
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حذف مجــوز امنیتی اقدامی کامالً نمادین بود ،زیرا داشــتن چنین مجوزی
بــه ایــن معنا نبــود که برنــان یا هر فــرد دیگــری میتواند براحتی وارد ســیا
شــود و از هر موضوع مورد عالقهاش ســردرآورد .چنین فردی الزم بود اوالً
«ضــرورت آگاهی» از یک موضوع خاص را اثبات کند و ثانیاً هر ســند واقعاً
مهمی فقط باید در بخش ویژهای که در داخل سازمان سیا برای این کار در
نظر گرفته شده بود ،خوانده میشد.
کلــی گفت به خاطــر موضوع مجوزهــای امنیتی با ترامپ وارد بحث شــده
اســت ،ایــن اولیــن رویارویــی او بــا ترامــپ نبود امــا ظاهــراً این بــار از موارد
قبلی شــدیدتر بوده اســت .کلی به ترامپ گفته بود :این کار «زیبنده رئیس
جمهــوری نیســت» که البته حق هم داشــت .کلی به من گفــت که از نظر او
«چنین تصمیمی یک کار نیکســونی اســت» که باز هم حق با او بود و کامالً
درســت میگفت (ریچارد نیکســون رئیس جمهوری اسبق امریکا بود که به
خاطر رســوایی واترگیت در دهه  1970مجبور شــد از سمت خود کنارهگیری
و کاخ سفید را ترک کند).
کلــی از مــن پرســید« :آیا تا به حال چنیــن رئیس جمهوری داشــتهایم؟» با
اطمینان پاســخ منفــی دادم .من فکر میکردم اشــکال برنــان این بوده که
ســازمان ســیا را سیاسی کرده بود اما ترامپ با رویکرد سیاسی آشکاری که با
دســت گذاشــتن روی مجوزهای امنیتی ،علیه او اتخاذ کرد بر این خطای او
سرپوش گذاشت .اگر مجوزهای امنیتی بیشتری لغو میشدند ،اوضاع بدتر
میشد .کلی با این نظر من موافق بود.
کلی در طول آنچه تا بدین جا هم یک بحث احساسی برای هر دو نفر ما
بود ،عکس پسرش را به من نشان داد که در سال  2010در جنگ افغانستان
کشــته شــده بود و فضا را احساســیتر کــرد .ترامپ صبح همــان روز ب ه کلی
گفتــه بود« :تو بیشــتر از همــه زجر کشــیدهای ».از آنجایی کــه ترامپ در آن
دوران سعی میکرد جنگهای افغانستان و عراق را کم اهمیت نشان دهد
به نظر میرســید قصد او از گفتن این حرف این بوده که پســر کلی بیهدف
کشته شــده است .کلی گفت «ترامپ اهمیتی نمیدهد که چه اتفاقی برای
این بچهها میافتد .او میگوید برای حمله به ونزوئال نیز سخت نمیگیرد».
در ایــن مکالمــه دونفــره ،من تقریباً ســکوت کرده بودم و کلــی عمدتاً با
لحنی ناامیدانه از اتفاقات دولت ترامپ میگفت و در میان صحبتهایش
شــاید موارد اندکی بــود که با او موافق نبودم .نمیدانســتم با این وضعیت
ترامپ چطور ممکن اســت در انتخابات  2020شرکت کند؛ اگرچه او همین
چند هفته قبل تأکید کرده بود در این انتخابات شــرکت میکند .وقتی دفتر
کلی را ترک کردم درباره صحبت هایم با او به کسی چیزی نگفتم.
شــاید این اتفاق در طول تاریخ ریاســت جمهــوری در امریکا منحصربه
م تدفیــن و ترحیــم
فــرد باشــد ،امــا حضــور یــا نبــود ترامــپ در مراســ 
شــخصیتهای سرشناس نیز جنجال برانگیز شده بود .خودداری ترامپ از
شــرکت در چنین برنامه هایی ،از مراســم تدفین باربارا بوش (همسر بوش
پدر و مادر بوش پســر) در آوریل  2018شــروع شد و ترامپ مهمترین مقام
غایب در این مراســم بود (هر چند که چهار رئیس جمهوری قبلی امریکا و
بانوی اول حضور داشتند).
ترامــپ همیــن شــیوه را اواخــر مــاه اوت و در برخــورد با مراســم تدفین
ســناتور جان مک کین نیز تکرار کرد .کلی جلســه هفتگی کارکنان کاخ سفید
را در روز  27اوت بــا ایــن جمله آغــاز کرد که «امــروز در موقعیت بدی قرار
گرفتــه ام .زیــرا همچنان با ترامپ درباره نیمه افراشــته کردن پرچم امریکا
هنگام فوت شــخصیتهای مهم و اینکه چه کســی در چه مراسمی شرکت
کند ،اختالف نظر داریم ».البته خانواده مک کین هم نمیخواستند ترامپ
را در هیچ یک از مراسم خود ببینند ،بنابراین ،این احساس دو طرفه بود.
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کم شــش مــاه الزم اســت تــا بتوان
مطمئن شــد «بایــدن» قرار اســت
چه سیاستهایی را در پیش بگیرد.
ëëخروج بیســر و صدای ترامپ از
کاخ سفید
«جــو بایــدن» در حالــی در
مراســمی نســبتاً خلوتتر از تحلیف
ســایر رؤســای جمهــوری امریــکا
وارد کاخ ســفید شــد کــه پیــش از او
«دونالــد ترامــپ» خیلــی بیســر و
صــدا آن را ترک کرده بود .به گزارش
«پولیتیکــو» ،ترامــپ روزهــای آخــر
ریاســت جمهــوری خــود مثــل یــک
روح در کاخ ســفید راه میرفــت و در
فرصتی که از نظر او خیلی اندک بود
به دســتوراتی فکر کرد که در این کاخ
صادر کــرد .او بــه گامهای اشــتباهی
کــه داشــت و منجــر به شکســت وی
در برابر بایدن شــد ،فکر میکرد و به
آیندهای که هنوز برایش مبهم است.
با ایــن حــال او دیروز آنقــدر فرصت
داشــت که در روز آخر کارش آخرین
دستورات خود را صادر و آنها را امضا
کند .او درست در آخرین ساعاتی که
بر کرسی خود در اتاق بیضی نشسته
بــود ،فرمــان عفو  73نفــر و تخفیف
مجازات  70نفر را امضا کرد« .اســتیو
بنن» ،استراتژیست سابق کاخ سفید
یکــی از کســانی بــود کــه مــورد عفــو
ریاست جمهوری واقع شد .او متهم
بــه پولشــویی بــود« .پل اریکســون»،
یک وکیل امریکایی که او نیز بهخاطر
کالهبرداری زندانی شده بود نیز مورد
عفو قرار گرفت« .ترامپ» همچنین
«کــوام کیلپاتریــک» ،شــهردار
دیترویت که متهم به فساد مالی بود،
«پل مانافورت» ،مدیر سابق کمپین
ترامپ« ،چارلز کوشــنر» ،پــدر داماد
خــود که متهــم به فــرار مالیاتی بود،
«راجر اســتون» مشــاور کمپیناش و

«مایــک فلین» ،مشــاور امنیت ملی
ســابق خــود را نیز عفــو کــرد .او پس
از صــدور ایــن فرمانهــا کاخ ســفید
را بــه مقصد ویــای مجلل خــود در
ماراالگو که روزهای زیادی از ریاســت
جمهــوریاش را در آن به بازی گلف
گذرانــد ،ترک کرد .امــا پیش از آن در
مراســم تودیع خــود در پایگاه هوایی
انــدروز در چنــد کیلومتــری جایی که
«بایــدن» قــرار بــود ســوگند ریاســت
جمهــوری خــود را ادا کنــد ،شــرکت
کرد؛ مراســمی که بســیار خلوتتر از
مراســمی بود که او چهار ســال پیش
در بیســتم ژانویــه  2017در تحلیــف
خود شــاهد بود .پیش از این مراســم
رهبــران حــزب جمهوریخــواه در
کنگره امریکا اعالم کردند در مراسم
تحلیــف «بایــدن» شــرکت خواهنــد
کرد« .مایک پنــس» ،معاون ترامپ
نیــز اعالم کــرد بــه دلیل شــرکت در
مراسم تحلیف نمیتواند در مراسم
تودیع ترامپ شــرکت داشــته باشد.
این در حالی بود که «دونالد ترامپ»
دومین رئیس جمهوری امریکا است
کــه حاضــر نشــد در مراســم تحلیف
جانشــین خود شــرکت کنــد .پیش از
او «اندرو جانسون» حاضر نشده بود
در مراسم جانشین خود شرکت کند.
«دونالــد ترامپ» در این مراســم
ســخنرانی کرد .اما حاضر نشــد متن
از پیــش نوشــتهای را کــه بــه او داده
شــده بود ،بخواند و به جای آن دیگر
بــار ســخنانی تهییــج کننده بــر زبان
آورد .وی با تأکید بر اینکه زمینههای
موفقیت را برای دولت بعدی امریکا
فراهــم آورده ،بــدون آنکــه نامــی از
بایــدن بیاورد بــرای دولــت او آرزوی
موفقیــت کــرد« .ترامپ» بــا دفاع از
کارنامه اش ،بــه هواداران خود وعده
داد« ،باز خواهد گشت».

ادامــه از صفحــه اول-و از ســوی دیگــر مجــال و توان و
انگیزه خیزش قهرآمیز تند و خشــونت بار برای تغییر
شرایط را ندارند ،بهترین راه ممکن برای آنان ،استفاده
از همیــن ابزارهای متعــارف ،یافتن خللهــای ظاهراً
قانونــی و ســینه زدن زیــر علم اشــخاص و جریانهای
جاهطلبیاستکههمچونناجیانیهمانندرابینهود
و بتمن ،از درون سیســتم یکتنــه به جنگ بدخواهان
کشوربروند.
اگر قرار است جهان و جهانیان از شر ترامپ و ترامپیسم
رهــا شــوند ،باید به جای ماتم گرفتن پــس از به قدرت
رسیدن امثال او ،بسیار زودتر به فکر بیفتند .کسانی که
فکرمیکردندو فکرمیکنندباتکیهبرقدرتپوپولیسم
و سوار بر موج موبوکراسی (حکومت اوباش) میتوانند
رقبای سیاسی خود را کنار زده و به اهداف خود و قدرت
سیاســی برســند ،اکنون با تجربــه ترامپ بایــد دریافته
باشــند که با کمــک چمــاقدار احتماالً میتــوان رقبا و
دشــمنان را کنــار زد ،ولــی هرگــز نمیتوان چمــاق را از
دســت آنــان گرفــت ،جاهطلبی آنــان را مســدود کرد و
توقع داشت که گروههای تندرو صرفاً به وظیفه از پیش
تعیین شده عمل کرده و توقع سهمی جزئی و کلی در
قدرت سیاســی نداشته باشند .تجربه ترامپیسم نشان
داد که محدود کردن فضای رقابت ســالم سیاســی ،به
جای تطهیــر و تزکیه فضای سیاســی ،صرفــاً به ظهور
فرصتطلبــان ،قانونشــکنان و خودکامــگان منجــر
خواهدشد.
اندیشهترامپوترامپیسممبانیمختلفیدارد،ولیبه
گمانمن،یکیازمهمترینمبانیآن،ایننگاهاستکه
همهگذشتگانخالفمصالحومنافعملیعملکرده،
دیگــران تبهکار و ضد مردمی هســتند و این تنها من و
قبیله من هســتیم که به فکر مردم و مصلحت کشــور
هستیم .در این نگاه ،جایی برای خرد جمعی ،احترام
به دگراندیشــی و تصور اینکه همه بایــد نگاه راهبردی
به منافع ملی داشــته باشند وجود ندارد .امثال ترامپ
تصــور میکردنــد و میکننــد کــه از همه بیشــتر و بهتر
مصالح و منافع ملی را درک میکنند و هیچ شخص و
جریان دیگری نه میتوانند و نه باید به اندازه او پایبند و
دلسوزمنافعملیومصلحتحکومتباشند.
ترامپ به دنیا نشــان داد که ســردادن شعارهایی مثل
اول امریــکا یــا بیاعتنایــی بــه پیمانهــا و تصمیمات
جهانــی بــرای جلب نظــر تودههای خســته از قولها و
سوءرفتار سیاستمداران بعضاً فاسد و ناکارآمد قبلی و
لوفصلمشکالت
ارائهراهکارهایمعجزهآمیزبرایح 
جهان ،در کوتاه مدت شــاهکار نشــان میدهد ،ولی در
میانمدت و درازمدت به فاجعه منتهی میشــود .اگر
قرار اســت جهان در آینده شــاهد ترامپ و ترامپیســم
در ابعاد کوچکتر و بزرگتر نباشــد ،باید بهطور جدی به
رونــد ظهور چنین پدیدههایی فکر کرد .امریکا نیز پس
از آزمون تلخ و سخت ترامپ باید نشان دهد که آماده
پذیرش دالیل این دوره انحطاط هست یا نه .باید دید
کهبایدن،ایندومینرئیسجمهورکاتولیکامریکا،که
برخالف اولین مورد (جان کندی) که جوانترین رئیس
جمهور کشــورش بود ،پیرترین پرزیدنت امریکاســت،
پس از جشن به قدرت رسیدن و آغاز واقعی کار ،چگونه
میخواهــد و میتوانــد با ایــن روش و منــش برخورد و
احیاناًپیکارکند.

«بایدن» چگونه پیروز شد و چه در پیش دارد

زهره صفاری« /جو بایدن» شب گذشته پس از نزدیک به یک سال و نیم مبارزه برای راهیابی به کاخ سفید ،کلید این کاخ را به دست گرفت .در اینجا  4تحلیل
را از شماری از تحلیلگران امریکایی درباره راهی که پیش روی اوست ،گرد آورده ایم.

ëëبازی «ترامپ» در زمین حریف

هری انتن
کارشناس مسائل سیاسی
«بایدن» با یکسری کارهای
ســاده ،پیــروزی بزرگــی در
برابــر «ترامپ» به دســت
آورد .مهمتریــن نکتــه
اینکــه اجــازه داد «ترامــپ»« ،ترامــپ»
بمانــد .شــاید بتــوان گفــت بســیاری از
نقــاط تاریــک دوران ترامپ بویــژه در دو
ســال اخیر بــا بازیگردانی «بایــدن» رقم
خورده اســت .نخستین مورد ،استیضاح
اول «ترامپ» در ســال  2019بود که همه
میداننــد ســرمایهگذاری رئیس جمهور
در اوکرایــن ،بــرای بــه جریــان انداختــن
پرونده «بایدن» در این کشــور بود .شاید
در آن زمــان «بایــدن» مســتقیماً کاری
انجام نــداد اما عامل حرکــت «ترامپ»
به سمت استیضاح بود .به نظر میرسد
در آن زمــان نظرســنجیهای وقــت و
پیشــتازی «بایــدن» ســبب احســاس
خطر رقیبش شــده بود .امــا «ترامپ» تا
آخریــن روز نیز متوجه آن نشــد کــه او با
این کارهایش ناخواسته در زمین حریف
بــازی میکنــد .همیــن توجهــات بیــش
از حــد ترامــپ نیــز نظــر دموکراتهــا را
جلــب کرد و «بایدن» را بــه عنوان نامزد
منتخــب معرفــی کردند .دومیــن مورد؛
تالشهای «ترامپ» پس از شکســت در
انتخابات 2020ریاست جمهوری است.
«بایــدن» بــا کمترین کمپین برنده شــد
امــا «ترامــپ» بــا وجــود کرونا بــه هر جا
رفت و سخنرانی کرد .به نوعی «ترامپ»
حتی پــس از شکســت در انتخابــات 80
درصــد اخبار را چه خوب چه بد ،به خود
اختصاص داده بود و سهم «بایدن» تنها
 20درصد بود .ســومین مورد؛ «ترامپ»
که نمیتوانست شکست به بایدن را باور
کند آتش خشــم هوادارانش را شعله ور
و آنهــا را به ســمت حرکت به ســوی کاخ
کنگره تشویق کرد.
ëëمنبعCNN :

«ëëترامپ»،سکویپرش«بایدن»

مکس بوت
ستون نویس واشنگتن پست
اینکــه «جــو بایــدن»
جانشــین بدترین رئیس
جمهوری تاریــخ امریکا
خواهــد شــد ،در عیــن
حالــی کــه یک چالــش بزرگ اســت،
میتوانــد فرصتی نیز برایش بســازد.
دوران «دونالــد ترامــپ» از بدتریــن
ســالهای مــردم امریــکا بــود ،چراکه
شــیوع ویــروس کرونا عــاوه بر مرگ
 400هــزار نفر ،باالترین آمــار بیکاری
را از رکــود اقتصــادی در تاریــخ مدرن
امریــکا بــه ثبــت رســانده اســت .امــا
ایــن تنها گوشــهای از فجایعی اســت
کــه «ترامپ» بر ســر کشــورش آورده
و او را متقلبتریــن و فاســدترین،
نژادپرســتترین رئیــس جمهــوری
امریــکا کــرده اســت .در ایــن شــرایط
گرچــه «بایــدن» در تاریکتریــن بازه
تاریخــی امریــکا بــه قدرت میرســد،
اما این ناکامیها میتواند زمینهســاز
موفقیــت او باشــد .بزرگترین شــانس
او تولید واکســن کرونا است که مدتی
اســت شــروع شــده و طبق زمانبندی
انجــام شــده تــا  100روزه وعــده داده
شــده «بایــدن» بیــش از  100میلیون
امریکایــی واکســینه میشــود .در
ایــن شــرایط اگر طبــق شــرایط اعالم
شــده کرونــا ریشــهکن و در نتیجــه آن
اقتصاد احیا شــود« ،بایدن» باالترین
موفقیــت ســال اول کاریاش را بــه
دست آورده است.
شــاید او هرگــز نتوانــد فجایــع ترامپ
را ســر و ســامان دهــد امــا دســت کم
حمایــت طبقــه متوســط جامعــه را
دارد .پــس بایــد از رئیــس جمهــوری
ترامپ تشــکر کرد؛ از اینکــه آنقدر بد
بود که زمینه موفقیتی فرای انتظار را
برای «بایدن» تضمین کرد.
ëëمنبعWashington Post :

ëëفرصتناب«بایدن»

هیأت تحریریه
وال استریت ژورنال
«جــو بایــدن» ،ریاســت
جمهــوری را در اوج
یهای سیاســی
یارکشــ 
آغــاز کــرد امــا برخــاف
انتظــارات ایــن شــرایط فرصتــی ناب
در اختیــار او خواهــد گذاشــت .بــدون
شک ســخنرانی روز تحلیف او سرشار
از جمالتــی با مضامین اتحاد و بهبود
شــرایط اســت اما موفقیــت او در گرو
مقاومتــش در برابر ســلطه چپهای
دموکرات خواهد بود« .بایدن» بســیار
خوش شــانس بود که بــه اتاق بیضی
راه یافــت .چراکه «کوویــد »19نه تنها
جایگاه «دونالد ترامپ» بلکه ساختار
اقتصادی قدرتمند او را نیز نابود کرد.
از ســوی دیگر «بایدن» گزینه منتخب
دموکراتها نبود امــا در اوج ناامیدی
سیاســی معرفی شــد .اما در بدو ورود
او بــه کاخ ســفید ،واکسیناســیون آغاز
شــده و اقتصاد در مسیر بازگشت قرار
گرفتــه اســت .در این شــرایط با توجه
بــه شــاخصههای سیاســی «بایــدن»،
او را میتوان مرد ایــن روزهای امریکا
دانســت .چراکــه او یــک میانــهروی
لیبرال است که از طبقه کارگر حمایت
میکنــد .از طرفــی کســب اکثریــت
مجلــس نمایندگان و ســنا نیز دســت
او را در بعــد عملی بازتر کرده اســت.
بدون شــک او بخوبــی میداند با 78
ســال تنها یــک دوره رئیس جمهوری
امریــکا خواهــد بــود امــا در عین حال
با خاموش کردن آتشــی که «ترامپ»
برپا کــرده میتوانــد در تاریخ ماندگار
شــود .دســت کــم ایــن چشــمانداز
امیدوار کننده پیش روی ماست .پس
«بایدن» برای ایجاد اتحاد کشــور باید
به قلــب  74میلیــون امریکایــی نفوذ
کند که به «ترامپ» رأی دادهاند.
ëëمنبعWall Street Journal :
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گری آندرسون
تحلیلگر سیاسی
تصــور کنیــد در حــال
بنزیــن زدن هســتید و
ناگهــان بــاک پرشــده و
بنزین روی زمین جلوی
پایتــان میریــزد ،چــکار میکنیــد؟
آیا ســیگار روشــن میکنیــد؟ این یک
تصویــر واقعــی از نمایشــی اســت
کــه دموکراتهــای کنگــره و جمعــی
از جمهوریخواهــان بــا تصویــب
الیحــه اســتیضاح ترامــپ بــه اجــرا
درآوردهانــد ،امــا دموکراتهــا نبایــد
فراموش کنند که حدود نیمی از آرای
الکترال متعلق به مخالفان شورشــی
«بایــدن» اســت و «نانســی پلوســی»
ثابت کرد کــه «بایدن» نمیتواند ماه
عسل شــیرینی پس از تحلیف داشته
باشــد و به واقع قصه استیضاح پایان
خوشی ندارد.
اینکــه جمهوریخواهــان چگونــه بــه
ایــن رفتــار دموکراتهــای مجلــس
نماینــدگان و همحزبیهــای همــراه
رقیبشــان پاســخ دهنــد و بــه عبــارت
دیگــر آیــا پمــپ بنزیــن را بــه آتــش
بکشــند یــا خیر ،مهم اســت .آیــا این
شــرایط میتوانــد رهبــران حــزب
جمهوریخــواه را بــرای موفقیــت در
 2022تا  2024به تکاپو بیندازد؟
بایــد پذیرفــت کــه حــزب دموکــرات
یکدســت نیســت و اعضــای پیشــتاز
آن نــگاه مثبتــی بــه طبقــه متوســط،
همانهایی که بسیاری علیه «دونالد
ترامپ» رأی دادنــد ،ندارند و بزودی
مــردم متوجــه همراهی نکردنشــان
خواهنــد شــد؛ در ایــن شــرایط
جمهوریخواهــان بایــد بپاخیزنــد و
بــا گــردآوردن حامیانشــان ،اقدامات
اعضــای ارشــد دموکراتهــا را خنثی
کنند.
ëëمنبعThe Washington Times :

