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تحلیل روز

غربآسیا؛ 20سالپساز 11سپتامبر
دکتر سید رضی عمادی  20-سال از حمالت
 ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱به برجهای دوقلوی سازمان
تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت
دفــاع آمریکا (پنتاگون) مـیگــذرد ،حمالتی که
به بهانهای برای لشکرکشی آمریکا به غرب آسیا
تبدیل شد .اکنون سوال این است که دو دهه پس
از این رخداد ،غرب آسیا چه وضعیتی دارد و تبعات
دو دهه حضور نظامی پررنگ آمریکا در این منطقه
چه بود؟رصد تحوالت نشان میدهد غرب آسیا دو
دهه پس از  11سپتامبر  2001به مراتب ناامنتر
شده و با هرج و مرج بیشتری مواجه است .آمریکا از
حمالت  11سپتامبر  2001بهره گرفت و با وعده
دموکراسی و ملتسازی به غرب آسیا حمله کرد
و مداخله واشنگتن در امــور داخلی کشورها نیز
آشکارتروبیشترشد .جنگواشغالافغانستانتنها
یکماهقبلازبیستمینسالگرد۱۱سپتامبرخاتمه
یافتوبیشاز 2.3تریلیوندالربرایایاالتمتحده
هزینه داشت ،رقمی که نیم تریلیون دالر دیگر سود
وام دریافت شده برای جنگ و  ۲۳۳میلیارد دالر
به منظور مراقبت از حدود  ۲۱۰۰۰کهنه سرباز
مجروح شده در افغانستان را شامل نمیشود .در
این جنگ ۲۳۲۵ ،نظامی آمریکایی و  ۱۱۴۴نفر
از نیروهای متحدان آمریکا کشته شدند .عالوه
بر این ۸۵ ،هزار نفر از جنگجویان مخالف و ۷۰
هزار غیرنظامی افغان را هم باید به تلفات اضافه
کرد .جنگ عراق ،بر اساس ارزیابی دو اقتصاددان
سرشناس آمریکایی« ،ژوزف استیگلیز» و «لیندا
بیلمز»درکتاب«هزینهواقعیجنگعراق»سههزار
میلیارد دالر برآورد شده است .در این جنگ ،بیش
از  ۴۵۰۰سرباز آمریکایی جان خود را از دست
داده و بیش از  ۳۲هزار نفر زخمی  شدهاند .بیش
از  ۲۰۰هزار غیرنظامی عراقی هم کشته شدند و
اقتصاد و زیرساختهای این کشور که روزگــاری
یک قدرت عربی در منطقه غرب آسیا بود ،در اثر
سالهاجنگویرانشد.آمارهاییکهازهزینهجنگ
آمریکا علیه افغانستان و عراق ارائه میشود عمدت ًا
هزینه آمریکاست و کمتر به هزینههایی که این
کشورها متحمل شدند ،اشاره میشود اما واقعیت
این است که این کشورها دههها پسرفت کردهاند.
زیرساختها در این کشورها از بین رفته است،
نخبگان فرار کردهاند ،شورشهای اجتماعی در
اثر کمبود و ضعف خدمات اجتماعی به بخشی از
تحوالتروزمرهاینکشورهاتبدیلشدهوامنیتنیز
دغدغه جدی برای این کشورهاست .این کشورها
به نوعی با خالء قدرت مواجه شدهاند و گروههای
تروریستی حضور پررنگی در این کشورها دارند و
حتیفرهنگدربرخیازمناطقاینکشورهاتحت
تاثیر تفکرات گروههای تکفیری قرار گرفته است.
یکی از تبعات مهم دیگر لشکرکشی و مداخله دو
دههایآمریکا در غرب آسیا ،رشدافراطگرایی بود.
ده ها گروه در غرب آسیا شکل گرفت که تفکرات و
رفتارهای افراطگرایانه دارند .رشد افراطگرایی
که به تعبیر محمود یــزدان فــام ،استاد دانشگاه،
«با همه شکستهایی که متحمل شده ،مرزهای
ملی و منطقهای را در نوردیده و همچنان تهدیدی
جدی علیه همه کشورهای جامعه بینالمللی به
شمارمیآید»،سببشدغربآسیابهسمتناامنی
بیسابقهای حرکت کند و عالوه بر آن همزیستی
و صلح در میان کشورهای منطقه به خصوص
قدرتها کاهش یافته است .سید رسول موسوی
درتوییتیبهمناسبتفرارسیدن بیستمینسالگرد
حادثه یــازده سپتامبر نوشت« :از  ۱۱سپتامبر
 ۲۰۰۱تا  ۱۱سپتامبر  ۲۰۲۱دنیا چه تغییری
کرده است؟ چه خیال پردازیها که درباره جهان
امنتر ،آزادتــر ،توسعهیافتهتر ،همگراتر و غربی
شدهتر نشد اما امــروز کجا هستیم ؟ پاسخ را در
افغانستانبیابیم .ازکجاشروعشدوبعدازاینهمه
جنگ و کشتار و ...االن کجاست ؟» نکته پایانی این
که دو دهه پس از  11سپتامبر  ،2001غرب آسیا
با دولتهای ضعیف شده به خصوص در سوریه و
عراق ،دو قدرت عربی گذشته ،واگرایی بیسابقه
میان قدرتهای اسالمی ،نگرانی جدی درباره
تداومتهدیدگروههایتکفیریتروریستی،زندگیها
وروابطاجتماعیفروپاشیدهدرسطحجامعه،شدت
گرفتن نظامیگری و فاصله گرفتن از امنیت روانی
و غیرنظامی و همچنین نزدیک شدن کشورهای
عربیبهرژیماسرائیلوبهحاشیهراندهشدنموضوع
فلسطین در جهان عرب مواجه اســت .در چنین
فضایی ،تمایالت و احساسات ضد آمریکایی در
منطقه نیز به شدت افزایش یافته و افکار عمومی از
جنایتهای مداخله گرانه و نظامیگری آمریکا در
منطقهآگاهشدهاست.

خبر متفاوت
دوران صدراعظمی آنگال مرکل پس از  ۱۶سال
رو به پایان است .یک شیرینیپزی در وایلباخ در
ستایش از مرکل ،محصولی از خمیر بادام با طرح
چهرهاوعرضهکردهاست.البتهتعدادشیرینیهای
تولیدشده تنها  ۵۰۰دان ــه اســت و هــــواداران
پروپاقرص مرکل باید هرچه سریعتر بجنبند تا آن
را تهیه کنند .این شیرینی را میتوان به مدت دو
سال نگهداری کرد و تاریخ انقضای آن مدتها پس
ازپایانصدراعظمیمرکلخواهدبود/.دویچهوله

تشدیدشکافمیانسرانطالبان

پسازگذشتچندروزهمچنانشایعهمرگمالعبدالغنیبرادرخبرسازاست،اوکشته
شدهیاشکایتازحقانیرانزدمالهبتا...درقندهاربردهاست؟
نبی شریفی -چند روزی از اعــام اسامی
اعضای کابینه طالبان می گــذرد .کابینه ای
که همه اعضای آن نه در جایگاه «وزیــر» که در
مقام «سرپرست» در حال اداره وزارتخانه های
خود هستند .دو فرضیه درباره حکومت داری
طالبان در قالب «دولت موقت» مطرح است.
طالبان در انتخاب کابینه ،به وعده خود برای
تشکیل «دولــت فراگیر» با حضور نمایندگان
همه اقــوام و سپردن برخی کرسی ها به زنان
عمل نکرده است .اعالم حکومت موقت که در
روزهای نخست با اعتراضات گسترده مردمی
در چندین ولسوالی همراه بود ،می تواند نوعی
آزمــون بــرای مواجهه طالبان با جامعه مدنی
افغانستان و جامعه جهانی باشد .اما فرضیه

دوم ،سپردن حکومت به «دولت موقت» برای
مــذاکــره بــر ســر تقسیم قــدرت میان اعضای
داخلی طالبان است .تقسیم قدرتی که حتی
به درگــیــری و نــزاع داخلی انجامیده است.
چهاردهم شهریور در گزارشی با عنوان «جنگ
قدرت در کابل» به موضوع اختالف و درگیری
خونین مــیــان مــا عبدالغنی بــــرادر ،چهره
دیپلماتیک و یکی از چهار بنیان گذار اصلی
طالبان و سراجالدین حقانی ،رهبر فعلی شبکه
حقانی پرداختیم .درگیری هایی که در کابل
و جال لآباد رخ داد و  ۱۷کشته و  ۴۱زخمی
به جا گذاشت و ژنــرال فیض حمید ،رئیس
استخبارات پاکستان (آ یا سآی) را راهی
کابل کرد .استخبارات پاکستان (آیاسآی)

رابطه عمیق و استراتژیکی با شبکه حقانی به
رهبری سرا جالدین حقانی سرپرست وزارت
کشور افغانستان دارد .بعد از این سفر که خود
آغازگر حمله بزرگ هوایی به پنجشیر از یک
سو و تشکیل کابینه از سوی دیگر بود ،اختالف
مالبرادر و حقانی به پایان نرسید تا جایی که
یک شنبه  12سپتامبر ( 21شهریور) ،شایعاتی
مبنی بر درگیری و تیراندازی در «ارگ» ریاست
جمهوری و زخمی شدن مال برادر مطرح شد.
غیبت مال عبدالغنی برادر در ویدئوی منتشر
شــده از دیــدار محمد حسن آخوند ،نخست
وزیر طالبان با وزیر خارجه قطر که نخستین
دیــدار دیپلماتیک اعضای ارشد طالبان بود،
شایعه کشته شدن وی را تشدید کرد .پس از
آن ،شایعات درباره سرنوشت عبدالغنی برادر
به حدی شدید شد که حتی سخنگویان طالبان
مجبور به روشـنســازی وضعیت سالمت وی
شدند  .هر چند مقا مهای طالبان ،این شایعه
را تکذیب کردند ولی توجیه آن ها برای غیبت
نامتعارف برادر به شایعه دیگری دامن زد .آن
ها گفتند که غیبت مال بــرادر به دلیل سفر او
به قندهار برای دیدار با هبت ا ...آخوندزاده
رهبرطالبان بوده است .شایعه تازه از قهر مال
برادر به دلیل نارضایتی از ساختار دولت جدید
طالبان حکایت داشت؛ قهری ناشی از اختالف
قدرت با شاخه حقانیها که او را ناگزیر به ترک
کابل و بستنشینی در قندهار کرده تا شاید
رهبر طالبان را برای صدور حکم اصالح دولت
ترغیب کند .دو منبع طالبان در دوحه و کابل
به بیبیسی گفتهاند چند روز قبل ،درگیری
لفظی بین عبدالغنی بــرادر و خلیل حقانی،
سرپرست وزارت مهاجرین طالبان و عموی
سراج الدین رهبر شبکه حقانی در کاخ ریاست
جمهوری پنج شنبه یا جمعه شب رخ داده بود.

منابع میگویند که آنان بیرون از اتاق بودند و
بین طرفداران آن ها درگیری رخ داده است .یک
منبع به بیبیسی گفت« :پس از آن حادثه ،مال
عبدالغنی برادر ناراحت شد و به قندهار رفت».
این منابع میگویند که عبدالغنی برادر بر سر
تشکیل دولــت جدید و کابینه موقت طالبان
اختالف نظر داشته است .به گفته این منابع،
«او دولتی نمی خواست که تمام مقاماتش
رهبران طالبان یــا مالها باشند ».ایــن منبع
به نقل از عبدالغنی بــرادر میگوید« :آن ها
در  ۲۰ســال گذشته تجربیات زیــادی کسب
کردهاند و از دفتر سیاسی این گروه در دوحه
قطر ،به جامعه بینالمللی وعده داده بودند که
دولت همه شمول ایجاد خواهند کرد ،دولتی
که نمایندگان همه اقــوا م و همچنین زنــان و
اقلیتها در آن حضور داشته باشند ».گفته می
شود شاخه مالبرادر با عملیات علیه پنجشیر
و تشکیل کابینه پشتون شمول مخالف بوده
است اما شاخه حقانی در همکاری با پاکستان
و بدون برنامهریزی و هماهنگی با شاخه غنی
و درانی ،وارد عملیات شدهاند .منبع دیگری
نیز به بیبیسی گفته« :قبل از تشکیل کابینه
اختالفاتی بین اعضای گــروه طالبان وجود
داشــت اما پس از اعــام کابینه  ،مخالفتها
پایان یافت ».اما اگر اختالف ها پایان یافته پس
سفر «برادر» به قندهار با چه هدفی انجام شده
است؟ آن چه تحوالت امــروز افغانستان را به
پیش می برد ،غلبه قدرت عقاید افراط گرایانه
خاندان حقانی در طالبان اســت .خاندانی
که بخش قابل توجهی از کابینه اعالمی را در
اختیار دارد .مقابله خونین با معترضان ،تحقیر
قشر تحصیل کرده افغانستان و کوچ اجباری
هزاران خانواده پنجشیری و قندهاری سرآغاز
این افراط گرایی است.
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کتابی به نام ( PERILخطر) در آمریکا در مرحله
انتشار است که در آن دو روزنامهنگار تحقیقی
نوشتهاند که طی دوران ریاست جمهوری دونالد
ترامپ ،فرمانده کل ارتش آمریکا نگران حمله
نظامی تــرامــپ بــه چین بــود و بــه همین دلیل
اقداماتی سری بــرای جلوگیری از وقــوع جنگ
میان آمریکا و چین انجام داده بود .ترامپ به این
کتاب واکنش نشان داد و آن را «مسخره» خواند.
در این کتاب که قرار است بهزودی منتشر شود،
دو روزنامهنگار معروف آمریکایی به نامهای رابرت
کوستا و باب وودوارد فاش میکنند که مارک
میلی ،رئیس ستاد ارتش آمریکا ،نگران سالمت
روانیدونالدترامپبودوگویافرماندهارتشآمریکا
اقداماتمحرمانهایبرایجلوگیریازوقوعجنگ
با چین انجام داده است .این افشاگری در آمریکا
جنجال بهپا کرده است .روزنامه واشنگتن پست
و شبکه سیانان آمریکا قرار است این کتاب را در
چند روز آینده منتشر کنند .کتاب ( PERILخطر)
اطالعات خود را با گفتوگو و دریافت گزارش از
 ۲۰۰نفر از مقامهای آمریکایی ،بدون ذکر نام و
هویت آنها بهدست آورده است.

چهره روز

ترامپ :آمریکا تا  3سال دیگر پایان مییابد
کشوری ضعیف و احمق تلقی می شویم ،بوش مسئول کشاندن ما
به تله خاورمیانه بود

«دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق آمریکا
در یک مصاحبه در اظهاراتی ضد و نقیض
پیشبینی کرد این کشور تا سه سال دیگر پایان
مییابد و در عین حال اشاره کرد ممکن است
در سال -۲۰۲۴سه سال دیگر-در انتخابات
شرکت کند .او در مصاحبه با رسانه آمریکایی
محافظهکار «نیوزمکس» به «شان اسپایسر»
از سخنگویان کاخ سفید در دولت خود ،مثل
همیشه گفت که در انتخابات  ۲۰۲۰تقلب
شده اســت .به گــزارش «یاهو نیوز» به نقل از
«هافینگتون پست» ،ترامپ بعد از این که گفت
آمریکا در هشت ماه گذشته در چنان سراشیبی
قرار گرفته که هرگز سابقه نداشته ،بدون ارائه
مدرک افــزود :این کشور پایان خواهد یافت.
وی افــزود :داریــم به سمت انتخابات آتی در
 ۲۰۲۲و  ۲۰۲۴پیش میرویم(اما) کشوری
برای ما نخواهد ماند .در انتخابات تقلب شد و
تا سه سال دیگر برای ما کشوری باقی نخواهد
ماند .نگویید که نگفتم .کشوری ضعیف و احمق
تلقی می شویم .اسپایسر در ادامه پس از اشاره
به این که ترامپ گفته درباره انتخابات 2024
تصمیم گرفته و هوادارانش خوشحال خواهند
شد ،از رئیسجمهور سابق پرسید چه زمانی
ممکن است برنامههای خود را اعــام کند؟
ترامپ از پاسخ مستقیم اجتناب کــرد امــا به
اسپایسر قول داد از این تصمیم راضی خواهد
بود و همچنین گفت آمریکا اکنون مایه تمسخر
اســت .برخی کاربران فضای مجازی گفتند
ترامپ با اظهارنظر درب ــاره هشت مــاه پیش
در واقع خود را زیر سوال برد زیرا در آن زمان
خودش در کاخ سفید بود .پیش از این ترامپ در
جدیدترین مصاحبه خود با شبکه «فاکسنیوز»
به طور ضمنی از قصدش بــرای مشارکت در
رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴
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آمریکا خبر داده بود .ترامپ در مصاحبه خود
بدون آن که جزئیاتی ارائه دهد ،به مخاطبان
شبکه فــاک ـسنــیــوز گــفــت :در خــصــوص آن
چــه قصد دارد دربـــاره مــبــارزات انتخابات
ریاستجمهوری  ۲۰۲۴به زودی اعالم کند،
«بسیار خوشحال خواهند شد» .رئیسجمهور
سابق آمریکا به تازگی با انتقاد شدید از «جو
بایدن» رقیب دموکراتش در انتخابات ۲۰۲۰
به دلیل مجموعهای از ناکامیها در اداره
آمریکا تأکید کــرده آمریکا شایسته رهبری
بهتر از بایدن است .او البته بوش را مسئول
کشاندن واشنگتن به تله خاورمیانه دانسته
بود .دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز
هم ضمن انتقاد شدید از جــو بایدن مدعی
شد «دو سه سال پیش» احتما ًال مردم آمریکا
از چــش ـمانــداز پــیــروزی تــرامــپ در دور دوم
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا خوشحال
نبودند اما با توجه به تغییراتی که هم اکنون در
ایاالت متحده در حال رخ دادن است ،نظرات
آنهــا دربــاره ایــن موضوع تغییر کــرده است.
نحوه اجرای مأموریت خروج از افغانستان در
هفتههای اخیر انتقادات تند داخلی و خارجی
را علیه دولت بایدن به همراه داشته است .پس
از انفجار مهیب در مجاورت فــرودگــاه کابل
که د هها کشته به جا گذاشت ،فشارها برای
استعفای رئیسجمهور آمریکا نیز تشدید شد.
جمهور یخواهان امیدوارند بتوانند از این
مسئله به نفع خود در انتخابات میاندوره ای
کنگره در سال  ۲۰۲۲و ریاستجمهوری سال
 ۲۰۲۴بهره ببرند« .لیندسی گراهام» سناتور
جمهوریخواه که در این مدت بر لزوم استعفای
بایدن تأکید داشته ،گفته است همانند آن چه
در عراق و سوریه رخ داد ،نیروهای آمریکایی به
افغانستان بازمیگردند.

آزمایش موشکی همزمان این و اون
موشک بالستیک کره جنوبی اندکی پس از آزمایش های موشکی همسایه شمالی
شلیک شد
ساعاتی پس از آن که کره جنوبی از شناسایی
آزمایش موشک بالستیک کره شمالی خبر
داد ،برای نخستینبار موشک بالستیک زیر
آب خــود را آزمایش کــرد .ایــن کشور اعالم
کـــرده اســت مــوشــک شلیکشده ساخت
داخل بوده و از زیردریایی  3هزار تنی خود
شلیک و هدف از آن ،کمک به بازدارندگی
در مقابل تهدیدات خارجی ،ارتقای موضع
دفــاع از خود و افزایش صلح در شبهجزیره
کره اعالم شده است .کره شمالی دیروز دو
موشک بالستیک کوتاه برد خود را در آبهای
میان شبهجزیره و ژاپــن آزمایش کــرد .این
آزمایشهای موشکی متقابل ،از مسابقهای
تسلیحاتی در منطقه حکایت میکند .کره
شمالی به دنبال فشار بر آمریکا بــرای آغاز
مجددمذاکراتهستهایاستوکرهجنوبیو
دولت حاکم بر این کشور تحت فشار انتقادات
مبنی بر سهلگیری در مقابل کره شمالی
است .به گزارش بی بی سی ،انجام آزمایش
موشکهای بالستیک پیونگ یانگ مغایر با
قطعنامههای سازمان ملل متحد است که با
هدفکنترلبرنامههایهستهایکرهشمالی
به تصویب رسیدهاند .موشکهای بالستیک
کرهشمالی میتوانند به جز استفاده عادی
جنگی ،کالهک هستهای نیز حمل کنند
و بــراســاس مسافتی که امکان طی کردن
دارند ،در رده موشکهای بالستیک قارهپیما
یا آیسیبیام قرار میگیرند .کره شمالی در
گذشته موشکهای قارهپیمایی را آزمایش
کرده که تخمین زده میشود ،امکان رسیدن
به تمام اروپای غربی و حدود نیمی از سرزمین
اصلی ایاالت متحده را دارد .دوشنبه نیز کره
شمالی یک موشک کروز دوربرد را آزمایش
کردکهمیتواندبخشاعظمژاپنراهدفقرار

دهد و آن را «یک سالح استراتژیک با اهمیت»
نامید .کارشناسان میگویند ایــن کــروز
احتماالمیتواندکالهکهستهایرانیزحمل
کند .شورای امنیت سازمان ملل ،آزمایش
موشکهای کروز را برای کره شمالی ممنوع
نکرده اما موشکهای بالستیک را تهدیدآمیز
میداند زیرا ظرفیت حمل بار بیشتری دارند
و سریع تر حرکت و مسافتهای طوالنی را
طی میکنند .تولید سالحهای جدید در
کره شمالی در حالی صورت میگیرد که این
کشور اکنون با کمبود مواد غذایی و بحران
شدید اقتصادی روبه روست .این کشور بیش
از یک سال است که برای جلوگیری از ورود
ویروس کرونا ،تمام مراودات خود را با خارج
و حتی نزدیک ترین متحدش چین ،قطع
کرده است .قرار بود دیروز وزیر خارجه چین
با همتای کره جنوبی خود در سئول دیدار
کند.احتمالمیروددرایندیداردرخصوص
برنامه تسلیحاتی کره شمالی و مذاکرات
متوقفشدهبااینکشور،صحبتشود.درماه
مارسامسال،پیونگیانگتحریمهایمربوط
به موشکهای بالستیک را زیر پا گذاشت
و موشکی را آزمایش کرد که انتقاد شدید
آمریکا ،ژاپن و کرهجنوبی را در پی داشت.
ماه گذشته نیز آژانس بینالمللی انرژی اتمی
احتمال داد کره شمالی مجدد یک راکتور
تولید پلوتونیوم را راهانــدازی کرده باشد که
می تواند برای سالح هستهای استفاده شود.
آژانس این اقدام را «یک حرکت بسیار نگران
کننده» دانسته بود.

دورخیز پنس برای 2024؟
اقدامات اخیر مایک پنس ،معاون رئیس جمهور
سابق آمریکا ،حاکی از آن است که وی احتماال
خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری
 2024آماده می کند و حتی اگر رئیس سابق وی
هم قصد شرکت در این انتخابات را داشته باشد ،از
تصمیمخودمنصرفنخواهدشد .برخیازفعالیت
های اخیر پنس عبارت است از شرکت در مراسم
ساالنهپیتریکت،تهیهوپخشپادکست،سخنرانی
در مراسم یادبود حادثه  11سپتامبر در ایندیانا و
درخواست از دیوان عالی فدرال آمریکا برای لغو
حکمسقطجنین .پنسهمچنیندرمراسمیادبود
یکی از 13نیروی آمریکایی کشته شده در حمله به
فرودگاه کابل در افغانستان سخنرانی کرد .دیگر
جمهوری خواهانی که قصد دارنــد در انتخابات
 2024شرکتکنند،عبارتندازروندیسانتیس،
فرماندار فلوریدا و تد کروز ،سناتور تگزاس .هر دو
نفر در مراسم ساالنه ریکت حضور داشتند اما این
دو نفر و دیگر جمهوری خواهان اظهار کرده اند اگر
دونالدترامپ،رئیسجمهورسابق،تصمیمبگیردبار
دیگر برای شرکت در انتخابات نامزد شود ،اقدامی
که وی قاطعانه می گوید قصد انجام آن را دارد ،آن
ها کناره گیری خواهند کرد اما پنس ظاهرا چنین
تصمیمی ندارد .به گفته دیوید دروکــر ،خبرنگار
واشنگتناگزمینر،معاونرئیسجمهورسابقاظهار
کردهاستوینمیخواهداجازهدهدترامپآینده
سیاسی وی را مشخص کند .دروکر نوشت ،پنس
معتقداستتقریباهمهجناحهایحزبجمهوری
خواه از نامزدی وی استقبال می کنند به ویژه آن
هایی که حامی ترامپ نیستند .مشکلی که هم
اکنونپنسباآنمواجهاستاینکهشخصترامپ
دیگرباویهمراهنیست.اززمانیکهپنسنتوانست
از تالش های ترامپ برای لغو پیروزی جو بایدن
دموکرات در انتخابات حمایت کند ،ترامپ او را
نادیدهگرفتهاست/.واشنگتناگزمینر

