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ترامپجنگافروز
دونالد ترامپ در آخرین نطق ریاست جمهوری
خود  ،ادعــا کرد که تنها رئیس جمهوری آمریکا
بوده است که طی دهه های اخیر ،جنگی را شروع
نکرد .وی گفت« :ما درحال بازگرداندن سربازان
خود به کشور هستیم .من همچنین بسیار افتخار
می کنم که نخستین رئیس جمهور در این دهه ها
هستم که جنگ جدیدی را شروع نکرد».البته در
دوره چهار ساله ریاست جمهوری ترامپ  ،همچون
دوران ریاست جمهوری قبلی ،آمریکا وارد جنگ
های نظامی نشد ،اما فردی که روز بیستم ژانویه
 2021قدرت را با نارضایتی و اکــراه تحویل می
دهد ،نقش عمده ای در راه انداختن جنگ های
نوع جدید در جهان داشته است .تا پیش از جنگ
عــراق در سال  ،2003جنگ های آمریکا اغلب
همراه با لشکرکشی نیروها به اقصی نقاط جهان،
بمباران های گسترده  ،کشتار انسان ها و تخریب
فیزیکی زیرساخت کشورهای مورد تهاجم بود.
اما تجربه تلخ و پرهزینه جنگ عراق ،استراتژیست
های نظامی آمریکا را واداشت که در شیوه جنگی
این کشور تغییرات اساسی ایجاد کنند و تسلیحات
جدیدی را به کار گیرند .این شیوه جنگی شامل
جنگ های اقتصادی ،اعمال گسترده تحریم علیه
کشورهای هدف ،حمالت سایبری و پشتیبانی از
گروههاینیابتیبرایبومیسازیجنگدرگوشهو
کنارجهانبودهاست.درچارچوباستراتژیجنگی
قرن بیست و یکمی آمریکا ،تحریم اقتصادی همان
نقشی را بازی می کند که بمباران های گسترده در
استراتژی جنگی قرن بیستم این کشور بازی می
کرد.همچنیناگردرقرنبیستم،آمریکاییهابرای
تصرفسرزمینها،سربازانخودرابهجبههگسیل
میداشتند،درقرنبیستویکم،اینوظیفهبرعهده
سربازانجنگسایبریگذاشتهشدهاست.بههمین
دلیل ،اگرچه ترامپ در مقام فرمانده کل نیروهای
مسلح آمریکا فرمان اعزام گسترده نیروها را برای
لشکرکشی های فرامرزی یا دستور بمباران های
گستردهصادرنکرد،امادرمقایسهباپیشینیانخود،
جنگ اقتصادی و به کارگیری از سالح تحریم علیه
دیگرانرابهسرحدامکانافزایشداد.درعینحال،
دوبار،موشکبارانسوریهبهبهانههایواهیویک
باررویارویینظامیباایراندرپیترورسردارشهید
قاسم سلیمانی ،در کارنامه جنگ افروزی ترامپ
باقیخواهدماند.ضمناینکهترامپ،شدیدترین
جنگاقتصادیراعلیهایرانبهراهانداختتاجایی
که دسترسی ملت ایران به دارو و تجهیزات پزشکی
رادردورانسختعالمگیریکرونامسدودساخت.
دولت ترامپ نام این راهبرد را «فشار حداکثری»
علیه ایرانیان گذاشت در حالی که این رفتار بی
تردید،جنگاقتصادیتمامعیاروهمهجانبهآمریکا
علیه ایران در چارچوب استراتژی جنگ های قرن
بیست و یکم طبقه بندی می شود .البته فقط ایران
یا کشورهایی همچون کره شمالی ،ونزوئال ،کوبا یا
حتیچینوروسیهدرمعرضجنگهایاقتصادی
تحمیلشدهازجانبترامپنبودهاند.بلکهمتحدان
اروپایییاآسیاییواشنگتننیزمتحملخساراتیاز
جنگ های اقتصادی تحمیلی ترامپ شده اند .از
این رو ،شاید بتوان ترامپ را در زمره عمده روسای
جمهوری جنگ افروز آمریکا قرار داد که با سالح
هایمتفاوتوالبتهموثرتر،بهجنگدیگرانرفت.
طــرح بیش از  30ه ــزار ادعـــای دروغ و
نادرست ،مرگ نزدیک به 400هزار نفر از
شهروندان آمریکایی در بحران کرونا ،رشد
بیمارگونه سفیدبرترپندارها ،محرومیت
از حضور در شبکههای اجتماعی ،حمله
به کنگره ایاالت متحده و دو بار استیضاح؛
دونالد ترامپ ،صاحب این کارنامه پربار
دیــروز بــرای همیشه از کــاخ سفید رفت.
دوره  4ساله حضور ترامپ در کاخ سفید
که به نمادی از هــرج و مــرج در ساختار
تصمیمگیری ایاالت متحده بدل شده در
حالی پایان مییابد که خود او معتقد است
در اجرای سیاستهایی که وعدهاش را به
رایدهندگانآمریکاییدادهبود،عملکرد
موفقی داش ــت ،امــا اغلب تحلیلگران و
سیاستمدارانباسابقهاینکشورباوردارند
که میتوان او را در زمره بدترین روسای
جمهور تاریخ آمریکا قرار داد .جالب این
جاست که بایدن نیز پیش از ترک دال ِور
در سخنرانی به ابــراز سخنان احساسی
پرداختودربخشیازسخنرانیخودگریه
کرد.به نوشته الوقت؛اگرچه گریه بایدن
به سخنرانی احساسی او پیش از ورود به
کاخ سفید ارتباط داده شده است ،اما در
واقع او مشکالت بسیاری نیز در آغاز کار
خود در واشنگتن خواهد داشت و در این
گزارش سعی شده مهم ترین چالش های
پیشرویرئیسجمهورجدیدآمریکامورد
بررسیقرارگیرد:
▪همهگیریکرونا

بدون تردید بحران همه گیری کرونا مهم

خروجدرانزوا
تحلیفدر وحشت
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مراسمتحلیفبایدنبامهماناناندک،خالیازجمعیتتماشاگر
مملو ازنیروهایامنیتیوبدونحضورترامپبرگزارشد
گروه بین الملل-واشنگتن همزمان با برگزاری
مراسم تحلیف بایدن ،از ترس اقدامات گروههای
راست افراطی و نفوذیهای آن ها در التهاب بود.
در روز انتقال قدرت در واشنگتن و برگزاری مراسم
تحلیف جو بایدن ،پایتخت آمریکا به دژی تبدیل
شده بود که در جایجای آن موانع ،سیم خاردار و
فنسهای2متریتعبیهشدهبودتاجلویحملهای
مشابه آن چه در ششم ژانویه در کنگره روی داد،
گرفته شود.حین مراسم تحلیف،شیشه های
ضد گلوله با قطر زیاد که رو به روی مقامات آمریکا
قــرار داده شده بود به وضــوح قابل مشاهده بود.
حدود25هزار نیروی گارد ملی از سراسر آمریکا به
واشنگتن اعزام شد هبودند تا امنیت مراسم تحلیف
را تامین کنند؛ یعنی تقریبا 2برابر نیروهایی که
4سال پیش برای مراسم تحلیف دونالد ترامپ در

واشنگتنمستقرشدندوهمچنینپنجبرابرنیروهای
آمریکاییحاضردرعراقوافغانستان.ازاوایلهفته،
صدهانیروینظامیکهلباسهایرزمیبهتنکرده
بودنددراطرافساختمانهایکنگره،کتابخانهآن
و همین طور دیوان عالی مشاهده میشدند .درون
ساختمان هم انبوهی از نیروها یا در حال پست
دادن بودند یا در حال استراحت کردن.همزمان
با مراسم تحلیف ،حتی شبکه خبری انبیسی از
تخلیه ساختمان دیوان عالی آمریکا به دلیل تهدید
وجودبمبخبرداد.نطقافتتاحیهریاستجمهوری
جو بایدن نیز بر دو موضوع مهم متمرکز بــود ،دو
موضوعی که اصلی ترین چالش های پیش روی
ایاالت متحده آمریکا تا سال های متمادی خواهد
بود؛ " دموکراسی " و " وحدت " .او همچنین وعده
داد که بدون تعصب ،رئیسجمهوری همه مردم

کشورشباشدوبرایآنهاییکهبهاورایندادهاند
هم به همان انــدازه کار کند که بــرای حامیانش.
بایدنهمچنینتاکیدکردکهآمریکاباردیگربهنقش
"رهبری" که برای خود در سطح بینالمللی در نظر
گرفتهبازمیگردد؛نقشیکهازجنگجهانیدومبر
عهدهداشتهودردورانچهارسالریاستجمهوری
ترامپ،نادیدهگرفتهشد.اینمهمترینپیامسیاست
خارجی رئیسجمهور جدید آمریکا بود .در مراسم
تحلیف،مایکپنس،معاوندونالدترامپوروسای
جمهورسابقآمریکایعنیباراکاوباما،جورجبوشو
بیلکلینتونشرکتکردند.لیدیگاگاوجنیفرلوپز
برخیازاجراکنندگانسرشناساینمراسمبودند.
تعداد حضار این مراسم هم بهخاطر کرونا ،امسال
کاهش یافته بود.اماجالب این جا بود که دونالد
ترامپ که هنوز شکست در انتخابات را نپذیرفته

استیوبننو ۷۲نفردیگرمشمول
فرمانعفودونالدترامپشدند

والاستریتژورنالازبرنامهترامپبرایتشکیلحزبیجدید
بهنام«میهنپرستان»خبرداد

بخششهای دقیقهنودی
تنها چند ساعت پیش از مراسم تحلیف
ریاست جمهوری جو بــایــدن ،ترامپ در
اتــاق بیضی شکل کــاخ سفید ،پشت میز
موسوم به رزلوت دسک ()Resolute Desk
فرمان عفو 73نفر را امضا کرد .در میان این
افراد نام استیو بنن ،رئیس سابق کارزار و
مشاور وی نیز دیده میشود .استیو بنن،
استراتژیست سابق کاخ سفید و مدیر سابق
کارزار دونالد ترامپ که سال  ۹۶از مقام
خود کنارهگیری کرد ،در مرداد امسال به
اتهام کالهبرداری مالی بازداشت شد .بر
اساس کیفرخواست دادگاه فدرال منهتن،
او به اختالس صدها هزار دالر کمکهای
مردمی برای ساخت دیوار مرزی جنوبی
آمریکا متهم اســت .در بیانیهای که کاخ
سفید بامداد چهارشنبه (به وقت محلی)
منتشر کــرد اشــاره شــده که عــاوه بر ۷۳
عفو ،دونالد ترامپ در مجازات  ۷۰نفر
نیز تخفیف قائل شده اســت .در فهرست
ایــن عفوها ،نامی از خــود ترامپ و افــراد
خانوادهاش نیست .ماهها بود که اخباری
منتشر میشد که احتمال دارد رئیس
جمهور آمریکا برای رهایی از اتهامات فعلی
و آینده ،خود و افــراد خــانــوادهاش را عفو

ترین و بــزرگ ترین چالش جو بایدن در
شــروع کــارش در کاخ سفید خواهد بود.
آمریکاتاکنوننزدیکبه ۲۴میلیونمبتالو
 ۴۰۰هزار جان باخته ناشی از این بیماری
داشته است.دولت ترامپ برنامه خاصی
برای مقابله با همه گیری کرونا نداشت و
دولت فعلی بایدن نیز هنوز به طور کامل
برنامه های خود برای مقابله با این بحران
را اعــام نکرده ،امــا وعــده داده اســت در
اولین اقدام خود ،پوشیدن ماسک را برای
همه شهروندان در اماکن عمومی اجباری
خواهد کرد.با این حال مشخص نیست که
بایدن در چه زمانی پس از به دست گیری
قدرت خواهد توانست از روند رو به رشد
مبتالیان و آمــار مرگ و میرهای ناشی از
همهگیریکرونادرآمریکاجلوگیریکند.
از این رو ،نحوه توزیع واکسن و چگونگی
واکسیناسیونشهروندانآمریکاییچالش
پیشرویبایدناستکهبهاعتقادبسیاری
از دموکراتها ،بهترین راه بــرای متحد
کردناینملتسرخوردهاست.
▪بازسازیاقتصادآسیبدیده

بــحــران همه گیری کــرونــا نــه فقط جان
انسانها بلکه اقتصاد آمریکا را هــم به
سرازیری سقوط کشانده است که به تبع
آن ،افزایش بیکاری ،افزایش بیخانمانی
و از دست رفتن مشاغل کوچک را باعث
شــده است.بسیاری از صنایع همچون
هواپیمایی ،رســتــورانهــا ،دانشگاهها،
گردشگری ،فروشگاههای زنجیرهای و
مشاغلکوچکدچارورشکستگیشدهاند

ترامپ :بهشکلی باز میگردیم

کند .در این فهرست همچنین ،از دو نام
مهم دیگر که احتمال عفوشان مطرح شده
بود خبری نیست :جولین آسانژ  ،بنیان
گــذار و بســایــت افشاگر ویکیلیکس و
ادوارد اسنودن ،افشاگر اطالعات سری از
اقدامات دولت آمریکا در زمان باراک اوباما.
با این حال دو خواننده رپ به نامهای لیل
وین و کداک بلک ،که بهدلیل حمل سالح
گرم محاکمه شد هاند و همچنین کوامی
کیلپاتریک ،شهردار پیشین دیترویت که
به اتهام فساد در حال سپری کردن حکم
 ۲۸سال زندان خود بود ،در میان آخرین
عفوشدگان هستند .همچنین ،الیوت
برویدی ،یکی از تاجران نزدیک به ترامپ
که به نقض قوانین مربوط به البیگری
نیروهای خارجی متهم شده بود در میان
عفو شدگان قرار دارد .بخششهای دونالد
ترامپ در دوران ریاست جمهور یاش
جنجالهایی را بههمراه داشت ،زیرا وی
ب ــدون بــررســی درخــواس ـتهــای رسمی
برای عفو و تنها براساس توصیه آشنایان،
حامیان مالی و مجریان فاکس نیوز شماری
محکومان جرایم سایبری ،حمل سالح و
از
ِ
فساد مالی را نیز بخشید.

شریفی -ترامپ 74سالهتمایلدارددرانتخابات
ریاستجمهوری2024شرکتکند،امادیگرمیان
طیف قابل توجهی از جمهوری خواهان پشتیبانی
ندارد.تاجاییکهحتیرهبرانحزبعلیهاوموضع
میگیرند«.میچمککانل»درآخرینسخنرانیخود
بهعنوانرهبراکثریتجمهوریخواهسنایآمریکا
دربــاره آشوب هفته های اخیر در واشنگتن گفته
بود«:دروغبهخوردایناوباشدادند.رئیسجمهور
و دیگر افراد قدرتمند آنها را تحریک کردند و آنها
تالشکردندازهراسوخشونتبرایمتوقفکردن
رویه ویژه دولت فدرال که از آن خوششان نمیآمد،
استفادهکنند».همینمنفورشدنویمیانگروهی
از جمهوریخواهان باعث شده تا دونالد ترامپ
دربــاره تاسیس یک حزب سیاسی با مشاوران و
نزدیکانش گفتوگو کند .وال استریت ژورنــال،
به نقل از منابع خود خبر داده که نام این حزب
جدید « »Patriot Partyیا «حزب میهنپرست»
خواهد بود .دونالد ترامپ و مقامهای کاخ سفید
هنوز واکنشی به این گزارش والاستریت ژورنال
نشان ندادهاند .ترامپ در سال ۲۰۰۰و زمانی که
حزب رفرم (اصالح) از او برای کاندیداتوری دعوت
کرد ،گفته بود در این کشور حزب سوم شانسی
برای کسب قدرت ندارد .تشکیل حزبی قدرتمند
که بتواند با دو حزب جمهوریخواه و دموکرات

مصائب« جو»

بایدنباکدامچالشهابرایشروعکاردرکاخسفیدروبهرواست؟
و همین مسئله موجب رشــد بیکاری در
آمریکاشدهاست.برخالفادعاهایعمدتا
ساختگی ترامپ مبنی بر روند رو به رشد
اقتصادی ،اخراج کارگران همچنان ادامه
دارد که این اخراج نه فقط منجر به از دست
دادنشغلکهباعثقطعبیمهدرمانیسهم
کارفرمایان هم میشود.در این شرایط به
نظر می رسد که بازسازی اقتصادی آمریکا
در شرایط فعلی یکی از مهم ترین چالش
هایپیشرویدولتنوپایبایدناست.
▪جامعهدوقطبیشده

ترامپ چهار سال با دمیدن در عوام گرایی
و ملیگرایی ،بخش زیادی از جامعه آمریکا
را که وجــه مشترک آن ها برتریطلبی
ن ــژادی بــود ،تحریک کــرد .ایــن مسئله،
جامعه آمریکا را به شدت دو قطبی کرد و
اختالفات را از سطوح سیاسی به سطوح
عــوام منتقل ساخت تا جایی که در ۱۷
دیمــاه ،پس از فراخوان ترامپ برای یک
اجتماعاعتراضیعلیهنتیجهانتخاباتکهاو
متقلبانهمیخواند،بهکنگرهیورشبردهشد
ودرنتیجهآندستکمپنجنفرکشتهشدند.
تاکنونبیشاز ۱۰۰نفربازداشتوبرایآن
هاپروندهتشکیلشدهاستکهبرخیازآن
ها با راجر استون ،دوست صمیمی ترامپ
کهبهتازگیموردعفواوقرارگرفت،ارتباط

در این مراسم شرکت نکرد .او برای آخرین بار به
عنوانرئیسجمهورآمریکاکاخسفیدرادرغربتو
تنهاییترککرد.عکسهایمربوطبهمراسمترک
خ سفید از سوی ترامپ در حالی منتشر شده که
کا 
برجستهترین چهرههای شاخص این مراسم تنها
اعضای خانواده ترامپ هستند.نه میچ مک کانل،
قدرتمندترین جمهوریخواه بعد از دونالد ترامپ،
نه کوین مککارتی ،رهبر جمهوریخواهان در
مجلسنمایندگانوحتیمایکپنس،معاونترامپ
هم در مراسم بدرقه و خداحافظی از ترامپ حضور
نداشتند .همه این افراد چند کیلومتر آن طرفتر،
در اطراف ساختمان کنگره گرد هم آمدهاند تا در
مراسم تحلیف جو بایدن حاضر شوند .واقعیتی
که برای75میلیون هــوادار ترامپ ممکن است
خوشایندبهنظرنرسد.

داشــتـهانــد.در کنار ایــن مسئله ،تبعیض
نژادیساختاریدرآمریکاکهباقتلجورج
فلوید سیاه پوست توسط یک پلیس سفید
رخ داد ،همچنان مورد اعتراض در جامعه
آمریکاست و راهپیماییها و تجمعهای
مربوط به شکلهای مختلفی ادامه دارد.
اینموضوعیکیازنکاتکلیدیدرتمامی
مناظرهها و برنامههای حزب دموکرات و
همچنین مناظره بایدن-ترامپ بــود.در
واقع ترامپ کشوری به شدت قطبی شده و
متفرقرابهارثگذاشت،بهخشونتدامن
زد و نظریه توطئه را گسترش داد و یکی از
مهمترینبرنامههایبایدنچگونگیمقابله
با دوقطبی شدید و شکاف ایجاد شده در
جامعهآمریکاست.
▪شورشهایفاشیستیوناامنیها

قطبیشدنشدیدوهمچنینتفرقهنژادی،
تنها چــالـشهــای پیش روی بــایــدن در
چهارسال آینده نیست ،بلکه او با شورش
فاشیستی هم روبه رو است .هرچند رئیس
جمهور منتخب معتقد است کار این لحظه
و کار چهار سال آینده باید بازگرداندن
دمــوکــراســی ،نجابت ،ع ــزت ،احــتــرام و
حاکمیت قانون باشد .تــرس از شورش
فاشیستی که یکی از گروههای اصلی آن
را پسران مغرور و گــروه کیوانان تشکیل

رقابت کند به منابع مالی قابل توجه و حمایت
مردمی نیاز دارد .اطرافیان ترامپ معتقدند که او
هم اکنون حمایت  ۷۵میلیون آمریکایی را که در
انتخابات نوامبر به او رای دادهاند ،پشت سر دارد و
از صندوقی که برای بررسی تقلبهای انتخاباتی
شکل داده میتواند برای تامین مقدمات تشکیل
اینحزبجدیداستفادهکند.براساساینگزارش،
به نظر میرسد برخی جمهوری خواهان بیش از
دموکراتها از خبر تشکیل حزب «میهنپرست»
نگرانباشند.زیرا،نگرانندآریکهبهصندوقحزب
احتمالیدونالدترامپریختهخواهدشد،بهقیمت
الغر شدن بدنه رأیدهنده جمهوری خواهان تمام
شود اما ،دیگر کارشناسان میگویند با حضور دو
حزبکهنهکاروقدرتمنددرعرصهسیاستآمریکا
تشکیل حزب سیاسی تازه برای رئیس جمهوری
که با کنارهگیری از قــدرت بیشازپیش بهانزوا
میرود ،کار آسانی نیست .گرچه تشکیل احزاب
سیاسی تازه در ایاالت متحده بیسابقه نیست اما
این احزاب ثالث ،باتوجه به آرای ناچیزشان ،هیچ
گاه نتوانستهاند نقش تأثیرگذاری در سیاست
ایــن کشور داشته باشند .با ایــن حــال ترامپ در
سخنرانی خداحافظی خــود در پایگاه شکاری
«اندروز» مریلند خطاب به هوادارانش گفت :ما به
یکشکلیبازخواهیمگشت.

دادهاند،مراسمتحلیفبایدنراآنقدرتحت
تاثیر قرار داده است که عالوه بر استقرار
تانکها ،نردههای پوشیده از سیم خاردار،
بیش از  ۲۵هزار گارد ملی در اطراف کاخ
سفید و کنگره ،باعث شده است اف بی آی
نسبت به شورش مسلحانه در پایتخت ۵۰
ایالت آمریکا هشدار صادر کند.در این باره
روزنامه فرانسوی لوموند نوشت :یک روز
مانده به مراسم تحلیف جو بایدن ،برپایی
اردوگــاه های نظامی با استقرار نیروهای
گــارد ملی در واشنگتن و حتی افزایش
شمار آن ها به  ۲۵هزار نفر در روز مراسم
تحلیفرئیسجمهورمنتخب ۲۰۲۰برای
محافظت از منطقه قرمز از کنگره (مکان
سوگندیادکردنجوبایدنوکامالهریس)
تاکاخسفید،نماییازمحاصرهوسنگربندی
نظامیبهاینشهردادهاست.لوموندافزود:
پس از شورش آشوبگران طرفدار ترامپ
و یورش آن ها به کاخ کنگره در  ۶ژانویه به
منظورتعلیقروندتاییدپیروزیبایدن،هنوز
سایه ترس و اضطراب از تنش و هرج و مرج
بر واشنگتن سنگینی می کند و استقرار و
تردد نظامیان مسلح و نیروهای پلیس با
خودروهای زرهی در خیابان های مسدود
شده با بلوک های بتونی ،منطقه نظامی را
تداعی می کند؛ دست کم دو غیرنظامی
مسلح در روزهــای اخیر در حومه "منطقه
قرمز"دستگیرشدهاند.
▪بازگشتبهتعهداتبینالمللی

دولــت تــرامــپ طــی چهار ســال گذشته
بسیاری از تعهدات بین المللی آمریکا را

زیر پا نهاد و به آن ها بی توجهی کرد و در
این شرایط طبیعی است یکی از نخستین
اولویت های دولت بعد از ترامپ که حال
قــرار است با روی کار آمــدن «جوبایدن»
شکل گیرد ،بازگشت آمریکا به تعهدات
بین المللی اش باشد .ترامپ از معاهده
تغییرات اقلیمی پاریس ،توافق چند جانبه
هسته ای با ایــران ،توافقات استراتژیک
هسته ای با روسیه و برخی عضویت های
آمریکا در نهادهای زیرمجموعه سازمان
ملل از جمله یونسکو خــارج شد و حال
دولت بایدن ناگزیر به بازگرداندن آمریکا
به تعهدات قبلی خود است.با این حال
بازگشت آمریکا به هرکدام از این تعهدات
با چالشهایی روبــه رو اســت .به عنوان
نمونه امکان بازگشت واشنگتن به توافق
برجام مانند دوران قبل از ترامپ نیست و
هم اکنون ایران خواستار لغو تحریم های
اعمالی چهارسال گذشته همزمان با
خروج آمریکاست.برخی دیگر از تعهدات
بین المللی نیز که دولت ترامپ برعهده
دولت بایدن گذاشته نیز مانند خروج از
افغانستان و عراق چندان به میل دولت
دموکرات بایدن نیست و حال دستگاه
سیاست خارجی آمریکا در دوره جدید
ناگزیر است که بتواند برای چالش ادامه
یا خــروج نظامیان آمریکایی در عــراق و
افغانستان چاره اندیشی کند.در حقیقت
بــازســازی چهره آسیب دیــده آمریکا در
نظام بین المللی یکی از مهم ترین چالش
های دولــت آمریکا طی سال های آینده
خواهد بود.

تمامشد

خوب،خوابیعجیبوغریببود

سرانجامروزگارپسازترامپ

توئیت روز

کارشناسمسائلرژیمصهیونیستی:جوبایدن،
دولتی را بر سر کار آورده است که سه چهارم آن
یهودی هستند ،حتی همسر دختر او یهودی
است و همسر پسرش و همسر معاون وی نیز
یهودی هستند .نمی تــوان روی هیچ دولت
آمریکایی که صهیونیست ها بر آن تسلط دارند،
حساب باز کــر د؛ حتی اگر این شخصیت ها و
اسامی آن ها (با اعضای صهیونیست دولت های
دیگر آمریکا) متفاوت باشند.

اظهار نظرروز
توماسفریدمندرمقالهای
درنیویورکتایمز:مردم!ما
چیزی بسیار دیوانه وار و بد
راپشتسرگذاشتیم:چهار
سالدورهریاستجمهوری
یک رئیس جمهور بی شرم
و حیا که توسط حزبی ترسو حمایت می شد و از
حمایت شبکه ای بدون صداقت برخوردار بود و
همه آن ها فرضیه های دروغ توطئه را تبلیغ می
کردندکهمستقیم ًاازطریقشبکههایاجتماعی
فاقد اخالق وارد ذهن ما می شد .در این میان،
وقوع یک همه گیری بی رحم نیز به این مسائل
دامــن می زد .ایــن که کل نظام ما منفجر نشد،
شگفتآوراست،زیرااینکشورواقع ًابهیکموتور
بخاربزرگتبدیلشدهبودکهدمایآنبیشازحد
باالرفتهبود.اتفاقاتیکهماهفتهقبلدرساختمان
#کنگرهدیدیم،بهمنزلهشلشدنپیچهاولوالها
بــود .کنار رفتن دونالد #ترامپ از کاخ سفید و
کاهش قدرت حامیان وی در سنا ،واقع ًا به موقع
بود .تحلیف جو بایدن نیز واقع ًا به موقع است ،اما
کاربرایاودشواراست،زیراماهنوزمیزانآسیبی
راکهترامپبااستفادهازتوئیتروفیسبوکوقدرت
خودبهعنوانرئیسجمهوربهزندگیعموممردم
و حیات نهادهای آن وارد کرده است ،کام ً
ال درک
نکرده ایم .در این میان بزدلی و ترس آن هایی
که شرایط را بهتر می دانستند ،نباید فراموش
کرد .اینیکتجربهبسیاروحشتناکبود.

کارتون روز

پایگاه اینترنتی روزنامه الشرق االوسط با انتشار
کاریکاتوری ،وضعی را که دونالد ترامپ ایجاد
کرده و برای جو بایدن به ارث گذاشته است به
تصویر کشید.

