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خشم تاریخی پس از بلوای تاریخی
درصدی تاریخی از آمریکاییها پس از غائله کنگره خواهان برکناری
دونالدترامپهستند

[ شــهروند] برکنــاری احتمالــی دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهــوری
آمریکا ،از ســمت خود بیش از برکناری هر رئیسجمهوری دیگری
در تاریــخ معاصر آمریکا خواهان دارد .با ایــن حال برکناری ترامپ
از ِسمت خود در میان جمهوریخواهان چندان طرفدار ندارد.
نگاهی به نظرسنجیهای انجامشده پس از غائله کنگره آمریکا و
تســخیر آن به دســت هواخواهان دونالد ترامپ در روز چهارشنبه
( 6ژانویــه) نشــان میدهــد کــه بســیاری از آمریکاییهــا خواهــان
برکناری دونالد ترامپ هســتند ،حتی در شــرایطی که جو بایدن،
رئیسجمهــوری منتخــب ،قــرار اســت بیســتم ژانویــه بــر ســر کار
بیاید!
این را ب ه خوبــی میتوان در نظرســنجی ABC News/Ipsos poll
که روز یکشنبه منتشر شد ،مشاهده کرد.
ایــن واقعیت که بســیاری از آمریکاییها خواهــان برکناری ترامپ
از ســمت خود هســتند ،در واقع از نظر تاریخی ،در اوایل روند کار،
بیسابقه است.
بیشــتر مــردم (56درصــد) میگوینــد ترامــپ بایــد از ســمت خــود
برکنار شــود ،در حالــی که تنها 43درصــد معتقدند نبایــد او را کنار
گذاشت.
بهطور متوســط نظرسنجیها از چهارشــنبه ( 6ژانویه) نشان داد
که 50درصد از آمریکاییها یا خواهان اســتیضاح ترامپ با استناد
به متمم  25قانون اساســی بودند یا خواهان استعفای او از مقام
خود .اقلیــت (43درصد) گفتند هیــچیک از این مــوارد نباید رخ
دهد.
یهــا در حالــی خواهــان برکنــاری ترامپ
درصــد باالیــی از آمریکای 
از کار هســتند کــه دموکراتهــای مجلــس نماینــدگان در حــال
پ هستند.
برنامهریزی برای استیضاح ترام 
این دومیــن تالش کنگره برای اســتیضاح ترامپ اســت .هنگامی
که دموکراتها در ســپتامبر سال  2019بررسی اســتیضاح ترامپ را
آغــاز کردند ،برکناری او از ســمتش در هیچجا تــا این حد خواهان
نداشــت؛ البته مجلــس ترامپ را اســتیضاح کرد اما ســنا برکنارش
نکرد.
پیش از آنکه نانســی پلوســی ،رئیس مجلس نماینــدگان موضوع
اســتیضاح را اعالم کند ،تنها حدود 40درصد آمریکاییها طرفدار
اســتیضاح و برکناری ترامپ بودند؛ حدود نیمــی از رأیدهندگان
مخالف بودند.
درصــد آمریکاییهایی که خواهان اســتیضاح بیــل کلینتون پس
از رابطــه نامشــروع او بــا مونیــکا لوینســکی بودنــد ،هرگــز باال تــر از
40درصد نبود.
بــه همیــن ترتیــب ،هنــگام رأیگیــری مجلــس بــرای آغاز بررســی
اســتیضاح در فوریــه  ،1974درصــد آمریکاییهایــی کــه فکــر
میکردنــد ریچــارد نیکســون بایــد برکنــار شــود یــا از ســمت خــود
استعفا کند ،حدود 40درصد بود.
مثــل آخرینبــار ،بــه نظــر نمیرســد اشــتیاقی در میــان
جمهوریخواهــان بــرای بلندکــردن ترامــپ از مقامــش وجــود
داشــته باشــد.برای اینکه اینبار ســنا ترامــپ را مجرم بشناســد،
حداقــل 34درصــد از جمهوریخواهــان ســنا بایــد رأی آری
بدهنــد.در نظرســنجی  ABC News/Ipsos pollحمایــت در
میــان جمهوریخواهــان فقــط 13درصــد بــود و ب ه طور متوســط
در تمــام نظرســنجیها از روز چهارشــنبه ،ایــن میــزان حــدود
15درصــد بود .حــدود  10تــا 15درصــد جمهوریخواهــان طرفدار
استیضاح یا برکناری ترامپ در آخرین استیضاح او بودند.آنچه در
هفتههای آینده برای این درصدها اتفاق میافتد ،معلوم نیست
و جو بایدن کمتر از دو هفته دیگر رئیسجمهوری میشــود.آنچه
مشــخص اســت این اســت که آمریکاییهــا از دونالــد ترامپ پس
از حــوادث روز چهارشــنبه و پیامدهــای آن بســیار ناخشــنودند.
ِصــرف ایده برکنــاری رئیسجمهــوری از ِســمت خود گامــی بزرگ
اســت .بســیاری از آمریکاییها برای دوباره دســت یازیــدن به آن
آماده به نظر میرسند.
منبعCNN :

«افبی آی» هشدار داد :طرفداران ترامپ در حال برنامهریزی برای اعتراضات مسلحانه هستند

امنیتی ترین
مراسم تحلیف در تاریخ آمریکا
فب ـیآی» نســبت بــه احتمــال
[فرشــته کیانــی -شــهروند] «ا 
شــکلگیری اعتراضــات مســلحانه در سراســر ایــاالت متحــده
هشــدار داده اســت؛ این در حالی اســت که طرفــداران ترامپ
و گروههــای راســت افراطی خواســتار برگــزاری تظاهــرات قبل
از ســوگند یادکــردن جــو بایــدن بــه عنــوان رئیسجمهــوری
هستند.
گزارشها از گروههای مســلح حا کی اســت که آنان قصد دارند
در مرا کز همه  50ایالت و واشینگتن دیسی در آستانه مراسم
تحلیف جو بایدن در  20ژانویه جمع شوند.
پــس از حمله گروهی از هــواداران دونالد ترامپ به ســاختمان
کنگره ،مراســم تحلیف جو بایــدن تحت تدابیر شــدید امنیتی
برگزار خواهد شد.
تهــای مجلــس نماینــدگان گفتنــد رأیگیــری بــرای
دموکرا 
استیضاح رئیسجمهوری روز چهارشنبه انجام میشود.
آنان ترامپ را به «تحریک برای شــورش» متهم کردند وگفتند
رأیگیــری برگزار خواهد شــد ،مگــر اینکه مایک پنــس ،معاون
رئیسجمهــوری بــرای برکناری ترامــپ از قــدرت ،از اختیارات
مبتنی بر قانون اساســی اســتفاده کند .هیچ نشــانهای وجود
نداشــت که پنس آمــاده انجام ایــن کار باشــد .او بــا توصیه به
ِاعمال متمم  25قانون اساســی برای برکناری ترامپ مخالفت
کرده است.
انتظــار میرود بایــدن و معــاون منتخــب او ،کامــاال هریس در
مراسمی در کنگره سوگند یاد کنند.
تیــم بایــدن قبــا از آمریکاییهــا خواســته بــود از ســفر بــه
پایتخت بــه دلیل بیمــاری همهگیر کوویــد 19-اجتناب کنند؛
درخواســتی کــه مقامــات محلــی بــه دنبــال خشــونتهای
هفتــه گذشــته آن را تکــرار کردهاند.مقامات امنیتــی گفتهاند
آنچــه در  6ژانویــه رخ داد ،تکــرار نخواهــد شــد.در حملــه بــه
کنگــره -که پــس از تکــرار ادعاهــای بیاســاس ترامــپ مبنی بر
کالهبــرداری در رأیگیری ماه نوامبر و تشــویق طرفداران خود
بــرای تاختــن بــه کنگــره رخ داد -پنج نفر کشــته شــدند .از آن
زمــان ،اســتعفای ترامــپ ،برکنــارییــا اســتیضاح او در میــان
دموکراتها و برخــی جمهوریخواهــان ،خواهــان پیدا کرده
اســت.زمانی که در ســال  2019مقام اطالعاتی آمریکا از ترامپ
بــه دلیــل سوءاســتفاده از قــدرت شــکایت کــرد ،او ســومین
یشــد .در آن زمان
رئیسجمهوری آمریکا بود که اســتیضاح م 
سنا از او اتهامزدایی کرد.
چه اعتراضات دیگری در راه است؟
آنالین طرفدار ترامپ و راست افراطی
پس ـتها در شــبکههای
ِ
خواســتار اعتراض در برخی روزها از جمله تظاهرات مسلحانه
در شــهرهای سراســر کشــور در  17ژانویــه و راهپیمایــی در
واشنگتن دیسی در روز تحلیف است.
 ABC Newsو ســایر رســانهها میگوینــد بولتــن داخلــی
«افب ـیآی» هشــدار داده اســت کــه گروهــی تهدیــد کردهاند

ا گر ترامپ زودتــر از موعد از قدرت برکنار شــود ،بــه دادگاههای
ایالتی ،محلی و فدرال در سراسر کشور یورش میبرند.
گرچــه هفته گذشــته ،خشــونتها در کنگره ایــاالت متحده بر
عناوین خبری حا کم بود ،اما حوادث کوچکتر مشــابه نیز در
سایر نقاط کشور گزارش شد.
فب ـیآی» هشــدارهای الزم را داده اســت :در تمــام
«ا 
تهــای ایالتی از  16تا  20ژانویه و در واشــنگتن دیســی
پایتخ 
حداقل سه روز قبل از مراسم تحلیف باید هوشیار بود.
شــرکتها و شــبکههای رســانههای اجتماعــی کاربــران و
وبســایتهایی را که خشــونت را تشــویق میکننــد ،محدود
کردهاند .از جمله فعالیت «پارلر» -شــبکه اجتماعی ُپرطرفدار
میــان هــواداران ترامپ -بــا قطع خدماتــی که شــرکت آمازون
به آن میداد ،متوقف شــد .مســئوالن پارلر از آمازون شــکایت
کردهاند.

احتمال وقوع اعتراضات مسلحانه در
سراسر ایاالت متحده10 ،هزار نیروی گارد
ملی را دست به ماشه و چندین هزار دیگر
را گوش به زنگ کرده است .آمادهباش
تا  20ژانویه و حتی بعد از آن ادامه دارد.
با التهاب در  50ایالت ،تحلیفی امنیتی
در راه است .استعفا ،برکناری یا استیضاح
واژههای آشنای این روزهای آمریکاست؛
روزهای ملتهبی که یک رئیسجمهوری
رقم زد .اما گویا خود بر این باور نیست که
سه شنبه در نخستین اظهار نظر عمومی
پس از وقایع خشونتبار کنگره ،گفت
سخنرانیاش قبل از حوادث کنگره
«کامال مناسب» بوده است!

شــبکه اجتماعی توییتر هم اعالم کرد بیش از 70هزار حســاب
کاربری را که تئوری توطئه  Q Anonرا تبلیغ میکنند به حالت
تعلیق درآورده است.
فیسبــوک هم اعــام کــرد هرگونه محتوایــی کــه در آن عبارت
«( »Stop the Stealدزدی را متوقــف کنیــد) به کار رفته باشــد،
مســدود شــده اســت؛ شــعاری مربوط به ادعای ترامپ درباره
تقلب و دزدی آرا در انتخابات ریاستجمهوری.

چــه تدابیر امنیتــی بــرای مراســم تحلیــف در نظر گرفته شــده
است؟
روز دوشنبه ترامپ در واشــینگتن دیسی تا  24ژانویه وضعیت
اضطراری اعالم کــرد که بــه وزارت امنیت داخلــی ( )DHSاجازه
میدهد برای «جلوگیری از تهدید فاجعه» اقدام کند.
چــاد وولــف ،وزیــر امنیــت داخلی کابینــه ترامــپ ،گفت کــه او با
توجــه بــه حــوادث هفتــه گذشــته ،بــه ســرویس مخفــی آمریکا
دستور داده بود مراسم تحلیف را روز چهارشــنبه  6 -روز زودتر-
آغــاز کند.البتــه روز دوشــنبه ،در ادامــه مخالفتها بــا اظهارات
دونالد ترامپ ،چاد وولف هم اســتعفا کرد؛ ســومین وزیری که از
یهــای کنگره کنارهگیــری میکند .پیــش از او وزرای
زمان ناآرام 
حملونقل و آموزشوپرورش استعفا کردند.
ژنرال دانیل هوکانسون ،رئیس دفتر گارد ملی گفت تا آخر هفته
بیــش از  10هــزار نیــروی گارد ملــی در پایتخــت خواهند بــود و در
صورت نیاز حدود  5هزار نفر دیگر در دسترس خواهند بود.برای
مراســم تحلیف ترامپ در ســال  ،2017حدود  8هزار نیروی گارد
ملی مستقر شــدند.در همین حال ،خانم موریل بوسر ،شهردار
واشینگتن خواستار امنیت بیشتر شــد .او هفته گذشته یورش
به کنگره را «حمله تروریستی بیسابقه» توصیف کرد.
ســرویس پارک ملی اعالم کــرد که بنــای یادبود واشــینگتن را به
دلیــل تهدیدهــای خشــونتبار بــه روی بازدیدکنندگان بســته
اســت ،همچنیــن ممکــن اســت مناطقــی از «نشــنال مــال» و
«پارکهای یادبود» را بهطور موقت تعطیل کند.
جو بایدن در حالی که روز دوشنبه دومین دوز وا کسن کووید19-
خــود را تزریق میکرد ،گفت که بــا وجود ترس از امنیــت ،از ادای
سوگند در فضای باز ترسی ندارد.
انتظــار م ـیرود جــو بایــدن پــس از ســوگند بــه عنــوان
رئیسجمهــوری ،در کنــار رئیسجمهوریهای پیشــین بارا ک
اوبامــا ،جورج دبلیو بــوش و بیل کلینتون در مراســم خاص این
روز برای تأ کید بر پیام وحدت شرکت کند.
دونالــد ترامــپ گفته اســت در مراســم تحلیف شــرکت نمیکند؛
در این صــورت او نخســتین رئیسجمهــوری خواهد بــود که در
 150ســال گذشــته چنین میکند.در حالی دونالــد ترامپ متهم
بــه تحریک برای شــورش اســت کــه خود بــر این بــاور نیســت.او
هنگامــی کــه ســه شــنبه کاخ ســفید را بــه مقصــد تگــزاس برای
بررســی روند احــداث دیوار مرزی بــا مکزیک تــرک میکرد ،گفت
ســخنرانی او قبل از شورش مرگبار هفته گذشــته ،هنگامی که از
طرفدارانش خواست به ســمت کنگره راهپیمایی کنند« ،کامال
مناســب» بوده اســت .او افــزود« :فکر میکنــم این [اســتیضاح]
خطری عظیم برای کشــور و خشم شــدیدی ایجاد میکند .من
به هیچوجــه خشــونت نمیخواهم».ایــن نخســتین اظهارات
عمومی او در جمع خبرنــگاران پس از وقایع خشــونتبار کنگره
است که در آن پنج نفر کشــته و دهها نفر زخمی شدند ،از جمله
حداقل 60افسر پلیس.
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