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 تعالیبسمه

  مقدمه 

 دیمتوقف کردن جلسه تائ یبرا)ششم ژانویه( چهارشنبه  جمهور بازنده آمریکا،، رئیسهزاران نفر از طرفداران ترامپ     

 ،آنها کرد، به ساختمان کنگره حمله کردند.یم ییدموکرات را نها دن  یجو با یروزیکه پ 1یجمهور استیانتخابات ر جهینت

نفر جان خود را از دست  پنجدر این حمله هدف قرار دادند.  ایاش ریو سا یفلز یهالوله ،ییایمیکنگره را با مواد ش سیپل

 امیدانه و خواستند عظمت را دوباره به کشورشان باز گردانند، اکنون ناآمریکایی که چهار سال قبل می مقاماتدادند. 

ه اند، بلکهای داخلی سرپوش بگذارند. حاال نه فقط کشورهایی که از آمریکا زخم خوردهمستاصل در تالشند بر بحران

 نهاکه تکشوری جهان شاهد است گویند. ده سخن میمتحدان آن هم از ضعف ساختاری و شکاف اجتماعی در ایاالت متح

نظامی  رو به دفعات از ابزا ،کرد یو رهبر یطراح در دیگر کشورها ینظام یکودتا 1۰۰حدود  ستمیدوم قرن ب مهیدر ن

کشورها بهره برد، نتوانست امنیت نهاد قانونگذاری خود را تامین کند و برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس  علیه سایر

  2جمهور جدید وضع اضطراری ملی اعالم کرده است.

هایی مواجه شد؟ این حمله حمله به کنگره با چه واکنش نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع اختصاص دارد که     

     بود و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ بیانگر چه

  ششم ژانویهها به آشوب واکنشمهم محورهای  

کراسی آمریکایی ابراز وسراسیمه حمله به کنگره را محکوم و درباره خطر تهدید دم ،خواهانجمهوریها و اغلب دمکرات    

با این حادثه کمرنگ نشان  را ترامپارتباط خواهانی هم بودند که سعی داشتند اندک جمهوری ،نگرانی کردند. در این بین

ره به نقش ترامپ در تحریک مهاجمان، حمله به کنگره گیری کردند و برخی هم بدون اشادهند. برخی مقامات دولت کناره

 تیامن ،ترامپ»بر مبنای طرح استیضاح:  ؛داد ، استیضاح رئیس جمهور را در دستور کار قرارهم کنگرهرا محکوم کردند. 

کرد، در روند مسالمت دیرا تهد کیآن را به شدت به خطر انداخت، سالمت نظام دمکرات یدولت یمتحده و نهادها االتیا

گیری ترامپ تا هرچند کناره .«دولت )قوه مقننه( را به خطر انداخت یاز قوا گرید یکیانتقال قدرت مداخله کرد، و  زیآم

توانند شود( میسر نخواهد شد، اما نمایندگان کنگره مییک هفته دیگر )که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید برگزار می

به تهاجم به  مهمترین محورهای مطرح شده در واکنشادامه در محروم نماید.  2۰24ترامپ را از نامزدی در انتخابات 

 است.  شده ارائهساختمان کنگره 
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 الف( داخلی

 هادمکرات -

 1ت.شده اس کایآمر یشرمسار هیندارد و او ما یستگیشا یجمهور استیر یکرد ترامپ برا حیتصر ، رئیس جمهور منتخبدنیبا جو*

 2 مقدسات و اراده ملت مورد هجوم قرار گرفت. نیترمهمتوصیف کرد که در آن  کایآمر خیروز در تار نیتراهیسبایدن، ششم ژانویه را 

معترض ، او در انتخابات به کنگره حمله کردند یروزیپ دییمختل کردن نشست مشترک در کنگره با هدف تا یکه برا یگفت کسان دنیبا

نشان  کایپاسخ به حمله به ساختمان کنگره آمر :گفت دنیبا 3بودند. یداخل یهاستیو ترور یگروه اغتشاشگر و شورش کینبودند: آنها 

یم سهیمقا «ارزش دارد اهانیجان س»موسوم به  اهانیبا پاسخ به اعتراضات س یوقت ؛عدالت برابر بود یدهنده قصور آشکار در اجرا

  4.میکن

ماشا ت روزیکه د یاز اقدامات افراد معدود شتریب یلیخ میکه ما در کشورمان با آن مواجه یچالش :گفتمعاون بایدن هم  ،سیهر کاماال*

ات به اعتراض سینحوه پاسخ پل ،سیگفته هر به وجود دارد. «ییدو نظام قضا» کایاغتشاشات نشان داد در آمراو افزود:  است. ،میکرد

 5.است یفعل ییقضا یدر نظام یاز نابرابر یامهم است، نمونه اهپوستانیجنبش جان س

حوادث در  نیا ایگو ، اظهار داشت:بود کایکنگره آمرمله به همه جهان شاهد ح ی، رئیس مجلس نمایندگان با بیان اینکهپلوس*نانسی 

کشور  نیا یو دموکراس کایشهروندان آمر یبرا« مرگبار» یدونالد ترامپ را خطر ی،پلوس 7دهد.یمرخ  6یموز یهایاز جمهور یکی

 9کودتا بود.  یبرا یتالشحمله،  نیا :گفت و8کرد فیتوص

 یهاوغامروز در کنگره را که از در یهاخشونت یبه درست خی: تاراعالم کرد دالحنیشد یاهیانیبا صدور ب کایجمهور سابق آمر سیرئ*اوباما، 

 .سپاردیو شرم آور به خاطر م نیبه عنوان لحظه ننگ ،ت گرفتئنش کایوقت آمر یجمهور سیانتخابات رئ یقانون جهیاساس درباره نت یب

 یتریتوئ تادداشیدر  او پاسخگو شوند. دیکه با دینام یداخل ستیهواداران ترامپ را ترور، کایآمر نیشیخارجه پ ریوز ،نتونیکل یالریه*

 یقدرت پس از انتخابات آزاد. دموکراس زیآمما حمله کردند؛ انتقال مسالمت یدموکراس ادیبه بن یداخل یهاستیخود نوشت: امروز ترور

 1۰محافظت از آن عمل کنند. یخود برا تیبه مسئول دیشکننده است. مقامات ما با

. میو کشور خود مواجه شد یبه قانون اساس یاسابقهیما با حمله ب امروز :اعالم کرد کایکنگره آمر عیوقا تیدر محکوم نتونیکل لیب*

به  ستمیبه س یاعتمادیو کاشتن ب گریکدیها در برابر ییکایدر گسترش اطالعات غلط، قرار دادن آمر یسم استیاز چهار سال س شیب

 11حمله دامن زد. نیا
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ه فرماند یبگذارد، پس برا یامیپ بوکسیدر ف ایکند  تیاجازه داد توئ توانیسندرز نوشت: اگر ترامپ آنقدر خطرناک است که نم یبرن*

و  تخشون ،یزیانگاقدامات وحشتناکش در جهت فتنه یفورا برکنار و برا دیخطرناک است. دونالد ترامپ با اریکل  قوا بودن هم بس

 1ومرج بازخواست شود.هرج

 زیانگاقدام فتنه نی. اونددیبپ خیدان تاربه زباله شهیهم یبرا دیگفت: ترامپ با کایآمر ندگانیدر مجلس نما ورکیوین ندهینما* جفریس، 

  2در برابر قانون به صورت کامل  پاسخگو باشد. دیجهت او با نیکرد و به هم بیبود که دونالد ترامپ آن را ترغ

 سمیمقابله با ترور تیاولو گری: حاال ددیگویدارد، م یکرس ندگانیکه اکنون در مجلس نما ایسابق سازمان س لگریتحل، نیاسالتک زایال*

 3 است. یامروز ما ، اختالفات داخل یمل تیامن دیتهد نی. مهمترستین

 خواهان  جمهوری -

 4جمهور ترامپ صحبت نکند. سیهرگز با رئ گریدگفت در نظر دارد  کایآمر یسنا تیمک کانل، رهبر اکثر چیم*

مکررا  ترامپنوشت: و  5دینام کایآمر خیروزها در تار نیزتریاز غم انگ یکرا ی هیششم ژانو کایآمر یمل تیمشاور سابق امن ،بولتون جان*

را قانع کرد که مخالفانش مرتکب تقلب  بینفر از مردم صادق و نج ونهایلیدرباره آنچه که در آن انتخابات اتفاق افتاده دروغ گفت و م

  6داد. بیرا فر انشیاند و عمال حامشده کیستماتیس

در دامن زدن به  خواهیحزب جمهور یاعضا «مالحظهیرفتار ب»ضمن انتقاد از یاهیانیدر باز روسای جمهور پیشین آمریکا  بوش*

 7ما. کیدموکرات ینه در جمهور ،کشندیبه چالش م گونهنیانتخابات را ا جیموزفروش نتا یجمهور کیگفت: در  «شورش»

متحده به آن دامن زد.  تاالیجمهور ا سیبود که رئ یشورش ،آنچه اتفاق افتاد اعالم کرد: وتایاز  خواهیسناتور جمهور ی،رامن تیم*

 کیشر شهیمه یاز قمار خطرناک او گرفتند، برا تیادامه حما به میتصم کیانتخابات مشروع و دمکرات جیکه امروز با اعتراض به نتا یکسان

 8 ما شناخته خواهند شد. یدمکراس هیعل سابقهیحمله ب نیجرم ا

 او و به تحریک ترامپ دانست و گفت: یبا هدف منکوب کردن دموکراسرا به کنگره  تهاجمهم  کایآمر نیشیدفاع پ ریوز ،سیمت مزیج*

 9اعتمادها به انتخابات ما و مسموم کردن احترام ما به شهروندان خود، تالش کرد. بیتخر یبرا یجمهوراستیبا توسل به ر

 میتوانینم :در اطراف دونالد ترامپ، گفت شیاندمصحلت خواهانیاز جمهور دیبا انتقاد شد کایآمر نیشیامور خارجه پ ریوز ،پاول نیکال*

 میاست که  نتوان نیمن ا یشوند. نگرانیم یالتیمجالس ا یهاوارد ساختمان ،که تفنگ در دست دارند یکه افراد در حال میشاهد باش

ما  هیقتا بازگردند و به ب میدسته از شهروندان کمک کن نیبه ا دیپس ما با ،ستین گریترامپ د ی. آقامیهمه شهروندان را همراه خود کن

 1۰خود جلب کند؟  یافراد را به سو نیدانم او )ترامپ( چگونه توانست ای. نموندندیبپ

به شخص، به  خواهیحزب جمهور آنچه اتفاق افتاد اشک مرا درآورد و دلم را شکست.: گفت ورکیوین خواهیجمهور ندهینما ،دیر تام*

 ،بکشانند بخواهند حزب را به فساد ی. اگر کسانمیکن تیریحزب مد نیبا ا دیاست و ما با یدئولوژیبلکه ا ،تعلق ندارد گانیبه ر ایترامپ 

 11.میکشیچالش م هآنان را ب
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توانستند دولت را نابود یتوانستند همه ما را بکشند. آنها میم )مهاجمان( گفت: آنها یگراهام در سخنان یندسیل ،خواهیجمهور سناتور*

 1.کنند

 اند.گونه جلوه دهند که مهاجمان به کنگره طرفداران ترامپ نبودهنیدارند ا یسع کایجمهور آمر سیترامپ رئ یحام ندگانینما* برخی 

ها هستند خشونت نیکه مسئول ا ییاند آنهاادعا کرده زونایاز آر کایعضو کنگره آمر ،پل گوسار و از آالباما کایعضو کنگره آمر ،مو بروکس

  2بوده است. فایآنت یگراگروه چپ یاز سو زیآمکیاقدام تحر کی نیبلکه ا ،اندترامپ نبوده انیاز حام

 مقامات دولتی -

کنگره به دست طرفداران دونالد ترامپ استعفا  ریدر اعتراض به تسخ کایآموزش آمر ریدووس، وز یحمل و نقل و بتس ریچاو، وز نیلیا*

 دیسف خاکارکنان ک نیشیپ سیترامپ، رئ یسخنگو کا،یاول آمر یترامپ بانو ایکارکنان دفتر مالن سیرئ ،هااز زمان وقوع آشوب کردند.

 اند.خود استعفا داده یهااز سمت کایآمر یمل تیمعاون مشاور امن و کردیخدمت م یشمال رلندیدر ا کایآمر ژهیکه به عنوان فرستاده و

دونالد ترامپ به ساختمان کنگره از سمت خود کناره انیپنج روز پس از ورود خشونت بار حاموزیر امنیت داخلی ترامپ هم  ،چاد وولف

 کرد.  یریگ
افترا  نیاو اظهار داشت:  مخالفت کردها چهره یبرخ یاز سو «موز فروش یجمهور»به عنوان  آمریکا فیتوص باامور خارجه  ریوزپمپئو، *

  3است. کایدر آمر یموز فروش و از دموکراس یهایاز جمهور وبیفاش کننده درک مع

  سایرین -

 به ما یابستگو ایشاهد احترام، ترس  گریدر جهان احتماال د کسچیه یادآور شد: کایآمر یروابط خارج یشورا سیرئریچارد هاس، *

ه که ما چطور ب نجاستیسوال ا امروز باشد. نیآن همآغاز باشد، به طور قطع  خیتار یکایهمچون گذشته نخواهد بود. اگر دوره پسا آمر

 4ندازند؟یرا دور ب یحد مشتاق هستند دموکراس نیتا ا ییکایهمه آمر نیکه ا میدیرس ییجا

کننده  یعصبان یاحمله نیا :ارشد ترامپ بود، گفت یکه مشاور نظام 2۰19تا سال  کایستاد مشترک آمر سیژنرال جوزف دانفورد، رئ*

ه نوشت: حمل یترییتو یامیدر پ هم ترامپ یدفاع اخراج ریاسپر، وز مارک ملت ماست. یناراحت کننده برا یما و روز یدموکراس هیعل

 استیمچنان از سه کایدارم که ارتش آمر نانیاطم گر،یروند انتقال تا دو هفته د نیا لیبود. با تکم ییکایآمر ریبه کنگره شوکه کننده و غ

 نیرتو مورد احترام نیبه عنوان معتمدتر کایآمرو مردم  یو دفاع از قانون اساس تیحما یدور خواهد ماند و همچنان به سوگند خودشان برا

 5خواهند ماند. ارکشور وفاد نینهاد در ا

برند و ب نیرا از ب کایآمر یاند دموکراسنوشت: ترامپ و خانواده او تالش کرده رشتیتوئحساب ترامپ در  سابق لیکوهن، وک کلیما*

 حیترج بود. ترامپ نیبه دست گرفتن قدرت مثل پوت یدارم که هدف ترامپ کودتا برا نانیخوشبختانه شکست خوردند. من کامال اطم

 6ندهد. لیرا تحو دهایاما  کل ،را بسوزاند دیدهد کاخ سفیم

 NBA کایتبال آمربسک یسراسر گیواشنگتن در ل میخود مقابل ت میت یاز شروع باز شیپ ا،یالدلفیبسکتبال ف میت یمرب ورز،یر داک *

در واشنگتن به صورت سرسخت مورد حفاظت قرار  یدولت یهانساختما «پوستان مهم است اهیس یزندگ»گفت: در تظاهرات جنبش 

 پرسش را مطرح نیا او. یبود و نه حفاظت گارد مل یهواداران ترامپ، نه از کمک ارتش خبر زیآمدر حمله خشونت بارنیاما ا، گرفتند

                                                           
 2۰/1۰/99خبر گزاری صدا و سیما به نقل از سی بی اس،   . 1

 2۰/1۰/99خبر گزاری صدا و سیما، به نقل از سی ان ان،  . 2

 19/1۰/99نیست!  "جمهوری موز". ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، پامپئو: آمریکا  3

 18/1۰/99 -ایسنا، ریچارد هاس: دوران پسا آمریکا شروع شد . 4

 18/1۰/99دانند، . ایسنا به نقل از هیل، رئیسان سابق پنتاگون، ترامپ را مقصر این آشفتگی می 5

 2۰/1۰/99 - . ایسنا، به نقل از ان.بی.سی نیوز، مایکل کوهن: با تحقیقات علیه ترامپ همکاری می کنم 6
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 «بودند؟پوست اهیکه به کنگره حمله کردند، شهروندان س یاگر همه افراد مهاجم داد،یرخ م یچه اتفاق دیتصور کن دیتوانیم ایآکرد که 

 کنانیزانو زدند. باز ،یدر هنگام نواختن سرود مل NBA گیخود در ل یاز آغاز باز شیپ زین گریباشگاه د نیچند یاحرفه یهاستیبسکتبال

 ریابستان اخکه در فصل بهار و ت یبرخورد با معترضان وهیش انیم زیادیمنتشر کردند: تفاوت  یمشترک هیانیب یامیبوستون و م یهامیت

  1عمل کردند، مشهود است. یرقانونیکه امروز غ یآمدند و برخورد با معترضان هاابانیبه خ

 اهیس ،کایعامالن حمله به ساختمان کنگره آمر : اگراظهار داشتباراک اوباما  سیضربت پل یروین یاز اعضا نگهامیپاک نت کان یتانیبر*

 جهینت میساختمان کنگره شاهد بود رابردادند. آن چه در بیدر برابر آنها نشان م یکشور واکنش متفاوت نیا سیپل یروهایپوست بودند ن

 2 بود. یانتظام یروهایرسانه ها و ن یمسئوالن و مهاجمان و اقدامات برخ یتبان

عزل دونالد ترامپ از منصب  ای یریگکارگر است، خواستار کناره ونیلیم 12.5 ندهیکه نما کایسند 5۰مشتمل بر  کایآمر یکارگر هیاتحاد*

 3کشور شد. نیا یجمهور استیر

 یاکنون کشور کایبحران، آمر یالمللنیبر اعالم گروه ب بنا همچنان باالست. کایها در آمربحران، هشدار داد خطر خشونت یالمللنیب گروه*

از آنها مسلح هستند و به  یاریانتخاب نشده است. بس یبه طور قانون دیجمهور جد سیاند رئها نفر در آن متقاعد شدهونیلیاست که م

 یاگفته که بر گرید یدهه به کشورها نیکه چند کایآمر یمصمم هستند. اکنون برا انهیگراتوسل به اقدامات افراط یرسد که براینظر م

 4.شدیندیاست تا به درون خود ب یکنند، زمان مهم دیحل مشکالتشان چه با

 

                                                           
 19/1۰/99. دویچه وله،  1

 19/1۰/99-. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ام اس ان بی سی  2

 2۰/1۰/99-خواهان عزل ترامپ شد اتحادیه کارگران آمریکا -. ایرنا 3

 2۰/1۰/99-خبرگزاری صدا و سیما  . 4
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 ب( خارجی

ها برای خروج از بحران قوت قلب دادند. برخی کشورها متحدان غربی آمریکا ضمن محکوم کردن حمله به کنگره، به آمریکایی     

شتنیبا خو ها دعوت کردندطرفاز همه را بکار گرفتند و  کشورها در دیگربحران واکنش به واشنگتن در  مانند ترکیه ادبیات

گیری آمریکا در قبال تحوالت به رویه ناقص انتخاباتی ایاالت متحده اشاره و چین موضع ،روسیه عمل کنند. میو عقل سل یدار

و دبیر کل  هانج یهاکیکاتول رهبرهمچون ها شخصیتکنگ را تالفی کرد. عالوه بر مقامات کشورهای جهان، برخی هنگ

ازمان دفتر حقوق بشر س یسخنگو ،یشمدسان نایراوسازمان ملل متحد هم درباره وقایع ششم ژانویه آمریکا ابراز نگرانی کردند. 

بخش داخلی -مواضع در قبال حمله به کنگره 

دمکرات ها

سیاه ترین روز تاریخ 
آمریکا 

حمله تروریست های 
داخلی به بنیان 

دمکراسی 

اذعان به کاهش 
م بی اعتمادی به سیست

اشاره به تبعیض در 
برخورد با معترضان 

تالش برای کودتا 

ضرورت تغییر راهبرد 
مبارزه با تروریسم به
حل اختالفات داخلی

جمهوری خواهان 

برائت جستن از ترامپ

محکومیت حمله به 
دمکراسی آمریکا

اذعان به شکاف 
اجتماعی

نگرانی درباره ماهیت 
حزب جمهوری خواه

رد ارتباط حادثه با 
ترامپ 

مقامات دولتی

استعفای چندین مقام از 
جمله سه وزیر 

سایرین

تبعیض نژادی در 
برخورد با معترضان 

باال بودن خطر خشونت
در آمریکا 

آغاز پسا آمریکا 
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 و یهودیضد  ینمادها ریاز کنگره نظ رونیدر ب یدپوستیسف ییجویبرتر یدرآمدن نمادها شیخود را درباره به نما ینگران ،ملل

 یهانماد نیدرآمدن ا شیما به نما ( ابراز کرد و گفت:کایآمر یداخل یهادر جنگ یدار)طرفداران برده ونیپرچم کنفدراس

 ان،یگراو افراط دپوستیمتعصب سف یهاگروه یآغوش باز ترامپ برااعالم کرد الملل نبی عفو 1.میکنیرا محکوم م ینژادپرست

ای برای تمسخر آمریکاییمردم بسیاری از کشورها هم این حادثه را به بهانه2 هرج و مرج و خشونت شده است. شیمنجر به افزا

  )الزم به ذکر است واکنش کشورمان در قبال حوادث اخیر آمریکا در این نوشتار مورد بررسی قرار نگرفته است.( ها تبدیل کردند.
 متحدان آمریکا -

 کیدموکرات یهاارزش بیخطر تخر شیاقدام را نشانه افزا نیا ،یادداشتیاروپا با انتشار  هیاتحاد یخارج استیبورل، مسؤول س جوزپ*

 را زنگ کایآمر تختیپا عیاروپا وقا هیارشد اتحاد پلماتیدانست. د یاجتماع یهانشده در شبکه ییآزمایاطالعات نادرست راست هیبر پا

 3کرد. یابیمدافعان آن ارز یبرا یباش داریو ب یدموکراس یبرا یخطر جد

و  کایمرآ یجمهور استیانتخابات ر جهینت هیهوادارانش عل کیبه صراحت رفتار دونالد ترامپ را در خصوص تحر سیانگل روزی نخست*

 کیررفتارها کامال اشتباه است و من تح نیجانسون افزود: به اعتقاد من ا حمله به ساختمان کنگره به باد انتقاد گرفت و آن را محکوم کرد.

 4.کنمیو شرط محکوم م دیق یکه در کنگره رخ داد، ب یآورتار شرمرف یمردم را برا

ی. ما به قدرت دموکراسستین کایرخ داد قطعا )چهره( آمر یس یجمهور فرانسه گفت: آنچه امروز در واشنگتن د سیرئ ،مکرون امانوئل*

 5.میاعتقاد دار ییکایآمر ی. ما به قدرت دموکراسمیاعتقاد دار مانیها

متاسفم که  قایافزود: من عم یتر از مهاجمان و آشوبگران است. ویقو اریبس کایآمر یمرکل، صدراعظم آلمان گفت: دموکراس آنگال*

خواندن  وستهیپهمخارجه آلمان با به ریوز 6.دیکار امتناع ورز نیاز ا زین روزیاست و د رفتهیجمهور ترامپ از ماه نوامبر شکست را نپذ سیرئ

 یبرا 7طرح مارشال»آن را  یشد که و یطرح یاجرا یاروپا برا هیو اتحاد کایآمر نیاروپا، خواستار اتحاد ب هیاتحاد یبا دموکراس عیوقا نیا

 دیتاک کایطرفدار ترامپ به ساختمان کنگره آمر انیبار حمله شورشامور خارجه آلمان با اشاره به واقعه تاسف ریوز 8.دینام «یدموکراس

 بیقر تیکثرابه نوشته هایکو ماس در اشپیگل،  است.را نشانه رفته یغرب یمتحده نبود و تمام دموکراس االتیتص به احمله مخ نیکرد ا

 9دادند. یراست گرا رأ ستیپوپول کی هیدارند؛ آنها در انتخابات عل نانیاطم یاز دموکراس ییکایدهندگان آمر یبه اتفاق رأ

طلب توسط آشوبگران خشونت یحمله به دموکراس میگفت: آنچه ما شاهد بود یخبر یکانادا در کنفرانس ریترودو، نخست وز نیجاست*

ان واقعه همچن نیطور که اشده بودند. همان کیتحر استمدارانیس گریو د کایآمر یجمهور کنون سیبود که توسط دونالد ترامپ، رئ

متحد  نیرتکینزد کا،یدر آمر یکه دموکراس میشاهد بود رایاخ نیست، ما همچنکننده اناراحت حایکننده و صرنگران قایکننده، عمشوک

 1۰و مقاوم است. یقو اریبس مان،هیو همسا

                                                           
 2۰/1۰/99-ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، دفتر حقوق بشر سازمان ملل: ترامپ باید لحن بسیار خطرناکش را کنار بگذارد . 1

 18/1۰/99 –ایسنا، به نقل از روسیا الیوم،  عفو بین الملل: ترامپ معترضان را به خشونت و ارعاب تحریک کرد  . 2

 21/1۰/99-ایسنا به نقل از یورونیوز، واکنش جوزپ بورل به وقایع اخیر آمریکا . 3

 19/1۰/99-ایرنا، جانسون، رفتار ترامپ را محکوم کرد . 4

 19/1۰/99-خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان  . 5

6  .  https://www.ft.com/content/7292597b-2۰9f-4c 57-96 cf-c2e5bcef8f6a 

ر این طرح با طرح مارشال نام طرح سیاست خارجی ایاالت متحده برای بازسازی کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم است. آمریکا د . 7

زده اروپای غربی کمک کرد اقتصاد خود را پس از جنگ بازسازی دموکراسی جنگ 18میلیارد دالر فعلی( به  13۰میلیارد دالر )حدود  12اختصاص 

 کنند و در عین حال سدی در برابر نفوذ و گسترش کمونیسم بسازند.

 21/1۰/99-متحد شوند« طرح مارشال دموکراسی»ایسنا به نقل از یورونیوز، وزیر خارجه آلمان: آمریکا و اتحادیه اروپا برای  . 8

 19/1۰/99-ایرنا، آلمان: تعرض به کنگره آمریکا، حمله به دموکراسی غربی بود . 9

 2۰/1۰/99-ها در کنگره شدندان باعث تحریک خشونتایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ترودو: ترامپ و دیگر سیاستمدار . 1۰

https://www.ft.com/content/7292597b-209f-4c57-96cf-c2e5bcef8f6a
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 مایستقمهم نروژ و سوئد  رانیوز نخست کرد. یدواریابراز ام کایدرباره انتقال آرام قدرت در آمر ایاسترال رینخست وز ، سونیمور اسکات*

 1.و چند عضو کنگره را مقصر دانستند کایجمهور آمر سیدونالد ترامپ رئ

 سایر کشورها  -

گفت:  کرد و به طعنه سهیمقا یکنکرا با معترضان هنگ کایآمر ۀکنندگان به کنگروزارت خارجه، حمله انیاز سخنگو یکیپکن،  در*

 یدادهای، اما در مورد روʻʻییبایز ۀچه منظرˮ گفتندیم دادند،یکنگ گزارش مهنگ زیآماز تظاهرات خشونت یوقت ییکایآمر یهارسانه

 دارند. یگریواشنگتن نظر د

ا گم راه خود ر کایاو آمر ۀدیبه عق .لنگ است ییکایآمر یدموکراس یهر دو پا :سنا نوشت یروابط خارج ونیسیکم سیمسکو، رئ در*

ا ب»خواست دولت آمریکا زاخاروا، از  ای، مارهیوزارت امور خارجه روس یسخنگو ندارد. گرانید ییراهنما یبرا یحق چیه نیکرده و بنابرا

متحده فرصت االتیدر ا یانتخابات ستمیکه س میکنیجلب م تیواقع نیگفت: ما توجه را به ا یو به حادثه واشنگتن پاسخ دهد. «وقار

 المللنیامور ب تهیکم سیرئ اند.شده لیتبد یاسیمبارزه س یبرا یبه ابزار ییکایآمر یهاکند و رسانهیم جادیتخلفات متعدد ا یرا برا ییها

خارج  ریاز مس کایآمر یدر واشنگتن روشن ساخت که دموکراس زیآمخشونت یگفت: اعتراضات انتخاباتهم  هیروس ونیفدراس یشورا

  2کشورها را ندارد. گریبه د استیکردن س کتهیاعتبار د گرید کایاست که آمر یبدان معن نیشده است، ا

در مواجهه با  کنند،یم هاآزادی و حقوق ی،را متهم به نقض دموکراس هیکه ترک یکسان، رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت: اردوغان

هستند،  یاجتماع یهاکردن شبکه یقانون یما برا یهاکه مخالف تالش یکسان .کنندیرا اتخاذ م ریتداب نیدتریشد دهایتهد نینخست

ها را به همه طرف ودنبال  یاعالم کرد آنکارا آن را با نگران هیامور خارجه ترک وزارت 3اند.شکل کرده نیترییشروع به سانسور به ابتدا

 4د.کنیدعوت م یشتنداریخو

 االتینشان داد که ا روزیکشور گفت: حوادث د نیا هیواشنگتن عل «دردناک» یاقتصاد یهامیاشاره به تحر با مبابوهیجمهور ز سیرئ

 ندارد. یاز دموکراس تیتحت عنوان حما یگریدر مجازات ملت د یحق اخالق چیمتحده ه

 نیانتظار را داشت که ا نیا دیبا ،کندیها ظهور متهاجم وکه در آنجا کودتاها  یاز کشورگفت: جمهور ونزوئال  سیرئ ،مادورو کالسین

دند و به وارد کنگره ش کایآمر ییروستا مهینو  ییروستا یاز شهرها ریفق دپوستانیاز سف یگروهمادورو افزود: موارد به خودش باز گردند. 

 دپوستانیسف نیجهان نشان دهند. ا یعادت دارند در مورد کشورها است که آنها یزیهمان چ زیآمخشونت ریتصاو نیآن حمله کردند. ا

اناما ، پ هیسور ،یبیافغانستان، ل ران،یبا لباس سوپرمن در حال حمله به عراق، ا دینیبیهستند که شما م ییهاهمان ،ریفق اریبس ییروستا

 5.و گرانادا هستند

 یاز شکنندگ یاتفاقات نشانه آشکار نیگفت: ا کایدر آمر ریدر واکنش به اتفاقات اخ یجنوب یقایآفر ریوزنخست ،راماپوسا لیریس

 6اده کند.قدرت استف زیانتقال مسالمت آم نهیدر زم یجنوب یقایدر آفر یخواست از تجربه دموکراس کایاز آمر او .کاستیدر آمر یدموکراس

: دیگویفرانسه م یلمللانیب ویبه راد تیسا نیا ریسردب« !قاستیبدتر از آفر کایآمر یوقت»زد:  تریت نهیگ ییقایکشور آفر یخبر تیسایک 

یو م دهندیهمه به ما درس م دهد،یرخ م قاینوع اتفاقات در آفر نیا ی. معموالً وقتاموزدیب یفروتن یبه ما کم دیاتفاقات واشنگتن با

                                                           
 19/1۰/99-خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان  . 1

 18/1۰/99 -گذار روس: دموکراسی آمریکا از هر دو پا لنگ شده است. ایسنا به نقل از اسپوتنیک، قانون 2

 2۰/1۰/99-ایسنا به نقل از آناتولی، اردوغان: حوادث اخیر بار دیگر استاندارد دوگانه اروپا و آمریکا را نشان داد . 3

 18/1۰/99-ایسنا به نقل از آناتولی، نگرانی ترکیه از رخدادهای مرتبط با نتایج انتخابات آمریکا . 4

 21/1۰/99-تبارت خبر گزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی بری . 5

 21/1۰/99-خبر گزاری صدا و سیما به نقل از اسپوتنیک . 6
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ستند، هم ه یباهوش یلیخ یهادونالد ترامپ که حتماً آدم فدارانجهان، طر یدموکراس نیمانده است. اما حاال در بزرگترعقب قایآفر ندیگو

 1.اندآلت دست قرار گرفته نیچن نیا

به واشنگتن  زیآممسالمت یهاحلراه افتنی یفرستادگان عرب برا یاند که بزودگفته زیگوناگون طنزآم یهاامیدر قالب پ یعراق شهروندان

 یاساقدام نشان داد که دموکر نیگفت که ا کا،یداران ترامپ به کنگره آمرالصدر عراق با اشاره با حمله طرف انیجر سیرئ اعزام خواهند شد.

 2.ستیجز دروغ ن یزیکشور چ نیا ییادعا

 خارجیبخش  -مواضع در قبال حمله به کنگره 

 

 آشوب واشنگتناحتمالی  پیامدهای ها و پیام 

تی حسنا را هم از دست دادند. این ناکامی که  اکثریتبلکه  ،نه تنها کاخ سفید 2۰2۰نوامبر انتخابات خواهان در جمهوری     

خواهان بسیار دشوار بود، زمینه بروز پرخاشگری حامیان دونالد منتسب به جمهوری رئیس جمهوره ویژه برای بهم آن  تصور

شان در انتخابات برای حق از دست رفته»تا  گرفتندترامپ را فراهم کرد. کسانی که به طور مستقیم مخاطب دونالد ترامپ قرار 

ر تهان را که از چهار سال قبل در ایجاد شده بود، عمیقخواشکی نیست که این حادثه، شکاف میان جمهوری .«مبارزه کنند

 ی)زمان برگزار هیژانو ستمیاز ب پس از دونالد ترامپ، دچار اختالف شده است. ندهیخواهان درباره آیجمهور یاردواکنون کرد. 

                                                           
 2۰21 /۰7/۰1ترین دموکراسی جهان، های جهانی به اشغال کنگرۀ آمریکا: روز ننگ برای بزرگواکنش ،رادیو فارسی فرانسه . 1

https://www.rfi.fr/fa 
 19/1۰/99-تابناک به نقل از فارس، واکنش مقتدی الصدر به حمله معترضان به کنگره آمریکا . 2

متحدان

غربیدمکراسیبرایجدیخطرزنگ

اجتماعیشبکه هاینادرستاطالعاتخطردربارههشدار

آمریکاجمهوررئیستحریک آمیزرفتارمحکومیت

شرایطکنترلبرایآمریکایی هابهدادنامید

سایر کشورها

یهنگ کنگمعترضانازحمایتخصوصدرآمریکابهطعنه

آمریکاانتخاباتیسیستمضعفبهاشاره

آمریکاجویانهمداخلههایسیاستشدناعتباربی

آمریکادوگانهاستانداردبهاشاره

انتقالتجربیاتارائهپیشنهادوخویشتنداریبهتوصیه
قدرت

آمریکاسیاستبومرنگبازگشت

پوستانسفیدتهاجمیرویهتقبیح
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 دردسرساز خواهد بود. ،جمهور شوند سیخواهند رئیکه م یخواهانیجمهور یتمام یا( دونالد ترامپ بردنیبا فیمراسم تحل

کنند کنترل را از یکاران درون حزب تالش ممحافظه رای، زباشدحزب  یریگجهت یبرا یجد یتواند نبردیماین حادثه 

ترامپ این ظرفیت را دارد که حزب سوم قدرتمندی را در ایاالت متحده  اکنون 1دست ترامپ و وفادارانش خارج کنند.

  کشد. خواهان را به چالش بها و جمهوریحزبی که انحصار قدرت دمکرات ؛بنیانگذاری کند

تخابات ان جیبا نتا ،یجعل یبر ادعاها هیکرد تا با تک جادیا ندهیآ یجمهورها سیرئ یبرا یسابقه خطرناک نیهمچن ترامپ    

ایاالت متحده دیگر قابل تحمل  ضعف نظام انتخاباتیدهد حوادث بعد از انتخابات نشان می، از سوی دیگر .مخالفت کنند

 کیآراء  یتمام، کسب کرده یرأبه رغم اینکه رقیبش اندکی کمتر از او نامزد  کیشود یالکترال که باعث م ینظام آرانیست. 

 یکنگره آت بر این اساس محتمل است که شود.یم یتینارضا جادیو باعث ا ستیعادالنه ن ینظام ،را از آن خود کند التیا

 .را مورد توجه قرار دهد کایآمر یاصالح نظام انتخابات کایآمر

ه ک آنخارج از  نیو همچن داخلدر  کایآمردر پی این حادثه، که  ، کارشناس بنیاد سوروس بر این باور استمارگون سارا    

 یاسیاز نظر ساکنون متحده ایاالت  2شد. اعتباریبکند، یم فایارا  یاحترام به قانون و دموکراس یدر ارتقا ینقش رهبر

طور که ایان برمر، تحلیلگر مسائل سیاسی آن جهان است. یصنعت شرفتهیپ یدموکراسترین شدهمیو تقس نیناکارآمدتر

با  3خود نگه دارد. یرا برا یبه خارج از کشور بود، فراموش کرد مقدار یدموکراس صدورمشغول که متحده  االتیاگوید: می

 یازبازسزیرا  ،متمرکز شود مشکالت داخلیناچار است بر حل دولت بایدن ها و شکاف ایجاد شده، توجه به حجم نارضایتی

ضمن  است. مهم یتدر خارج از کشور ضرور کایآمربرند  یبازساز یبرابر برا یاشدن آن به جامعه لی، تبدییکایآمر یدموکراس

 یواشنگتن برا یتوانند به رهبریم ،ازگرددب زگارمتفاوت و سا یریبه مس این کشورکه آمریکا تنها در صورتی  متحداناینکه 

 4داشته باشند. نانیاطم ندهیآ

ورش تفاوت ش ادآوری از دیگر پیامدهای حادثه ششم ژانویه بود. گاردین نوشت: این روز تبعیض ساختاری مجدد آشکار شدن

شورش  وسرکوب دولت  باپوستان اهیبود: مقاومت س یپوستان در برابر ظلم واقعاهیو مقاومت س ی،در برابر ظلم تقلب دهایسف

کنند، دعا و یم ییمایراهپ ینژاد یآزاد یهاجنبش یرا که برا یمعترضان سیپلشود. مواجه میدولت تبانی با  پوستاندیسف

، مهاجمانگر بود تا نظاره سیپل )ششم ژانویه( روز چهارشنبهاما  ،کندمی یراندازیتو به آنان خوانند، ضرب و شتم یآواز م

به کنگره  ورحمله یهاستیونالیطور که ناسهمانند. به نوشته درکا پورنل، نک نیگزیمتحده را با پرچم ترامپ جا االتیپرچم ا

 5سیاستمداران هم باید محکوم شود. یگریو نظام یدارهینژادپرستانه، سرما یهابرنامهشوند، محکوم می

 یظلم شده است، و آنها به نوع دیدهندگان سفیاعتقاد وجود دارد که به را نی: ادیگویم نستونیانشگاه پردکروز، مورخ  نیکو

انشگاه فونر، مورخ د کیاراست متوسل شوند. یکیزیدر صورت لزوم به خشونت ف یحت -کنترل کنند  دیشوند و بایم یقربان

 یهااستیدر س شهیر ،هرج و مرج در کنگره :دیگویآن نوشته است، م یطوالن یامدهایو پ یداخلنگ ، که در مورد جایکلمب

                                                           
1  .  https://www.bbc.com/news/election-us- 2۰2۰-55567865  

 2۰/1۰/99. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه،  2

3.https://www.afr.com/world/north-america/welcome-to-the-new-normal-of-america-s-asterisk-president-

2۰21۰1۰8-p56sm3 

4  .  https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55585546 

5  .  https://www.theguardian.com/commentisfree/2۰21/jan/۰7/capitol-hill-trump-rioters-race-power 

https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55567865
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-55567865
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55585546
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ذاتاً نامشروع  اهانیس یاعتقاد وجود داشت که آرا نی، ایبازساز یدر پ بعد از جنگ داخلی ایاالت متحده دارد. یدوران بازساز

، اانیزیدر کلفاکس، لوئبه گفته فونر،  شود.یاکنون مطرح مه ک ییهمان ادعاوجود داشت؛ تقلب در انتخابات  ی. آن زمان ادعااست

اختالف داشتند،  خواهیکه در بحث انتخاب فرماندار جمهور یجنوب دپوستیسف یها، دموکرات1873در سال  یدر اوج بازساز

، یشمال ینایکارول، نگتونیلمیدر و دپوستیطلبان سف ی، برتر 1898سال  عام کردند.پوست را قتلاهیشهروند س 15۰حدود 

 ییاکیدر تجربه آمر قاًیاست که عم یزیچحادثه،  نیابه اعتقاد مورخان،  نفر را ذبح کردند. 3۰۰شهر را سرنگون و حدود  نیدولت ا

 1د.دار وندیکشور پ یپر از سرکوب نژاد خیکه با تار یخصومت ؛است یدر واقع خصومت با دموکراس ودارد،  شهیر

 

 
 

 

 جمع بندی 

 استیانتخابات ر جهینت دیمتوقف کردن جلسه تائ یبه ساختمان کنگره برا هزاران نفر از طرفداران ترامپحمله       

های دمکراسی در کشوری حکایت دارد از لرزان بودن پایهکرد، یم ییدموکرات را نها دنیجو با یروزیکه پ یجمهور

ترین روز ها این روز را سیاهدمکراتکشورهای جهان است.  های لیبرالیسم و دمکراسی به دیگرکه مدعی صدور ارزش

اعتمادی به سیستم و تبعیض در برخورد با معترضان، خواستار تمرکز بر در تاریخ آمریکا ذکر کردند و با اذعان به کاهش بی

                                                           
1  . https://www.nationalgeographic.com/history/ 2۰21/۰1 /historians-on-the-unprecedented-chaos-in-congress/ 
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https://www.nationalgeographic.com/history/2021/01/historians-on-the-unprecedented-chaos-in-congress/
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کسی که به این  ای نداشتند، جز اینکه از ترامپ به عنوانخواهان هم چارهحل اختالفات داخلی شدند. بیشتر جمهوری

بحران دامن زد، برائت بجویند. بسیاری از نهادهای مردمی و مقامات سابق نیز درباره باال بودن خطر خشونت در آمریکا 

اند هم، استاندارد دوگانه هشدار دادند. متحدان غربی احساس خطر کردند، رقبا و کسانی که با خصومت آمریکا مواجه شده

آن را یادآور شدند. جالب اینجاست که برخی کشورها، پیشنهاد دادند حاضرند تجربیات خود این کشور و مشکالت داخلی 

ها و پیامدهایی را به هر حال این حادثه پیام آمیز قدرت در اختیار ایاالت متحده قرار بدهند.را در خصوص انتقال مسالمت

و  اعتباری نقش جهانی آمریکابیرین آنها در سیاست داخلی و خارجی ایاالت متحده بر جای خواهد گذاشت که مهمت

 است.احتمال تمرکز بایدن بر حل مشکالت داخلی 


