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سفیر سابق آمریکا:
ترامپ پایان کشور است

مک فول سفیر سابق آمریکا در روسیه که پیشازاین گفته بود پس از رئیسجمهور ش��دن هیالری کلینتون ،برخورد با مسکو در دستور کار
قرار میگیرد ،اعالم کرد :پی��روزی دونالد ترامپ پایانی بر آمریکا اس��ت .وی همچنین پیروزی ترامپ را یک موفقی��ت برای والدیمیر پوتین
رئیسجمهوری روس��یه خواند .فول خطاب به پوتین گفت :آفرین به پوتین .وی افزود :هیچگاه تا این اندازه به آینده آمریکا بدبین نبودهام.
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تحلیل روز
سید حمید حسینی
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ترامپ کمپین یا ترامپ کاخ سفید ؟
دونالد ترامپ دیروز همه را غافلگیر کرد اما این غافلگیری
درس��ت س��اعتی بعد از اعالم پیروزی وی و وقتی او پش��ت
میکروفن رفت دو چندان شد  .سخنان نسبتا مالیم ترامپ
که تفاوت های فاحش��ی با س��خنان او در کارزار انتخاباتی
داش��ت این س��وال را پدید آورده اس��ت که ما از ای��ن پس با
چگونه ترامپی مواجه هس��تیم ؟ تحلیل ها درب��اره رویکرد
آینده ترامپ به ویژه در زمینه سیاس��ت خارجی براس��اس
مواض��ع وی در دوره انتخاب��ات رویکردی نس��بتا متفاوت
را در حوزه های مختلف ترس��یم می کند براین اس��اس   با
توجه به مواض��ع وی در خص��وص نات��و ،همگرایی جهانی
و تج��ارت آزاد ،بس��یاری چال��ش های ج��دی را ب��رای دو
سوی آتالنتیک پیش بینی می کردند و می کنند یا درباره
کش��ور های عربی مثل عربس��تان و همچنی��ن ژاپن وکره
وتاکید بر این که بای��د هزینه محافظت از خ��ود را به آمریکا
بپردازند ،انتقاد از سیاست مداخله جویی آمریکا در جهان
پس از جنگ سرد ،تمجید او از پوتین وموضع نسبتا مبهم و
سربس��ته وی درباره جنگ س��وریه که مالیم ت��ر از رقیبش
هیالری کلینتون بود و در عین حال جمله معروف او که «در
روز اول کاری خود برجام را پاره خواهد کرد »منظومهای
چن��د وجه��ی را پی��ش روی ما ق��رار م��ی دهد.اما ب��ه واقع
آیا ترام��پ توانایی انج��ام این ش��عار هارا خواهد داش��ت و
اینکه س��خنان مالیم او در نطق پیروزی که اساسا درتضاد
کامل با برخی از این مواضع بوده اس��ت را چگونه میتوان
تحلیل کرد.
جدای از این تناق��ض مواض��ع در دوران کمپین انتخاباتی
و دوران پیروزی که یکی از نقاط س��وال برانگیز و ترسناک
درباره ترامپ است و تضمینی هم نیست که این روند همین
جا متوقف شود  ،بدون شک عرصه شعار و عمل دو ساحت
متفاوت با اقتضائات مختل��ف از یکدیگر هس��تند و همه ما
در طول زندگی تفاوت ش��عار هایی که سیاس��تمداران در
دوره انتخابات سر می دهند با عمل آن ها در پشت صندلی
مس��ئولیت و قدرت را تجربه کرده ای��م .اینکه ترامپ چقدر
فرصت  ،امکانات و مجال برای عملی کردن این ش��عار ها
خواهد داش��ت بحثی مبس��وط می طلبد و مستلزم توجه
به ساختار سیاس��ی آمریکا و نظام بین الملل است  .اینکه
ساختار تماما جمهوریخواه کنگره چقدر به او اجازه عملی
کردن شعار های خود را خواهد داد و یا اینکه چقدر واقعیت
های آم��اری داخل و خ��ارج آمریکا س��ایه س��نگین خود را
برروی محاس��بات این تاجر میلیاردر خواهد افکند نیاز به
گذش��ت زمان دارد اما به ط��ور قطع می ت��وان گفت برای
تحلیل دقیق رفتار رئیس جمهور جدید آمریکا به ویژه درباه
مسائلی که به ایران مربوط می شود این نکته را باید مدنظر
داشت که «ترامپ کمپین انتخاباتی »با «ترامپ کاخ سفید»
تف��اوت خواهد داش��ت و باید منتظر مش��خص ش��دن تیم
امنیتی و سیاست خارجی وی بود و حس��اب شده و بدون
قرار گرفتن در کلیش��ه ساخته ش��ده از او از موضع گیری
زودهنگام پرهی��ز کرد .از این پس ش��طرنج جدی��دی آغاز
خواهد شد .شطرنجی که یک سوی آن بازیگری ناشناخته و
غیر قابل پیش بینی نشسته وباید برای هر سناریوی با حفظ
انسجام کامل در داخل و پرهیز از نگاه جناحی و سیاسی به
این مسئله آماده باشیم .
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یادداشت
امیرحسین یزدان پناه

international@khorasannews.com

به پیشواز جامعه دوقطبی آمریکا
رقابت ه��ای انتخاباتی اخی��ر آمریکا نش��ان داد که مواضع
نامزدها و حامیان آن ها گویای انشقاق یا دوقطبی درحال
تثبیت در جامعه آمریکاس��ت .حاال دیگر همه می دانند که
یکی از اصل��ی ترین دالیلی ک��ه حامیان هی�لاری و دونالد
برای رای دادن به کاندیدای مورد حمایت شان مطرح می
کردند این بود که کاندیدای مقاب��ل رای نیاورد .این یعنی
گزاره «نف��رت» یکی از عوامل «دوقطبی» س��ازی جامعه در
آمریکاست و قدرتش هم کم نیست .باراک اوباما ،دیروز در
پیغامی از آمریکاییها خواست که پس از انتخابات «یکدیگر
را نه به چش��م دموکرات ی��ا جمهوریخواه ،بلکه به چش��م
هموطننگاهکنند».اوگفت«:خورشیدفردادوبارهمیتابد،
و آمریکا همچنان برترین کشور جهان خواهد بود ».جالب
این جاس��ت که همین دیروز خیلی ها رای ترامپ را بیشتر
از آن چه رای به خود او توصیف کنن��د رای «نه به کلینتون»
می دانستند و در مقابل رای کلینتون را رای «نه به ترامپ».
و ب��از جالب این که براس��اس آخرین آماری ک��ه عصر دیروز
«س��ی.ان.ان» منتش��ر کرد ،ترامپ که  59میلیون و 427
هزار رای مردمی گرفته بود ،تازه ح��دود  200هزار رای از
کلینتون کمتر کس��ب کرده و صرفا به لط��ف الکترال ها به
کاخ سفید راه یافت .دو رای 59میلیونی به دو نامزد نشان از
جامعه ای دوقطبی در آمریکا دارد؛ با این اوصاف در جامعه
ای که به دنب��ال رای نیاوردن ترامپ یا کلینت��ون بود امروز
که خورشید دوباره بتابد ،نیمی از مردم چقدر با «نفرت» از
ترامپ میتوانند کنار بیایند!
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اندیشکده روز
دیپلماسی «ترامپ» راست یا دروغ؟
اندیش��کده آمریکای��ی «بروکینگ��ز» نوشت:سیاس��ت های
اعالمی ترامپ «غیرمنس��جم ،بس��یار کل��ی وناهماهنگ با
اصول کلی سیاس��ت خارجی آمریکا» است .ترامپ بر لزوم
وجود انس��جام در سیاس��ت خارجی کش��ور تاکید ک��رد اما
تناقض های فاحش سخنان وی حاکی از چنین دیدگاهی
نب��ود .مث�لا وی دوران جنگ س��رد را دوران طالی��ی برای
آمریکا توصیف و در عین حال مشارکت در نهادها و سازمان
های بین المللی ک��ه از ارکان اصلی و حت��ی جدایی ناپذیر
سیاست خارجی کاخ س��فید در آن دوران بود را انکار کرد.
ویخواستارتقویتزرادخانههایهستهایآمریکاوافزایش
بودجه نظامی کش��ور ش��د ولی در عین حال تاکید کرد که
مشکل بزرگ دنیای امروز وجود انبوه تسلیحات است.

«وقتی مکزیک ،ش��هروندان خ��ود را به آمریکا
میفرستد…بهترینهارانمیفرستد…آنهابا
خودموادمخدرمیآورند.جرموبزهمیآورند.
تجاوزگرند… اینها همه از جن��وب و آمریکای
التینمیآیندوبهاحتمالزیادازخاورمیانه…
من دی��واری بلن��د در مرزهای جنوب��ی آمریکا
احداثخواهمکردومکزیکرامجبورمیکنم
تاهزینهآنراتقبلکند».

جهان در شوک ترامپ
نامه اتحادیه اروپا به ترامپ،
تبریک پوتین و تردید اوالند

ش��ریفی-میدانم خیل��ی از م��ردم آمری��کا از
من حمای��ت نکردن��د ،ام��ا اکنون «م��ن رئیس
جمه��ور تم��ام آمریکاییه��ا خواهم ب��ود» .این
بخشیازسخناندونالدترامپ ۷۰سالهپساز
پیروزیشگفتانگیزانتخاباتیاشبود.ترامپ
جمهوریخواهباکسب 289رایالکترالو48
درصدآرایشرکتکنندگانبهعنوانپیرترین
رئیس جمهوری منتخب آمریکا برگزیده ش��د؛
در حالی که هیالری کلینتون تنه��ا  218رای
الکترال را کس��ب کرد.از می��ان رایدهندگان
مرد  ،حدود  ۴۱درصد ب��ه «هیالری کلینتون»
 ،و 50درص��د به «دونال��د ترام��پ» .رای دادند
و از میان زن��ان  ،حدود  ۵۴درص��د به کلینتون
و  ۴۰درص��د ب��ه ترام��پ رای دادهاند.ای��ن در
حالی است که 8درصد سیاه پوستان به ترامپ
و88درصد به کلینتون رای دادند .طبق سنت
انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمری��کا ،معموال
اول بازنده رقابت سخنرانی میکند و شکست
را میپذی��رد ،اما نام��زد حزب دموک��رات بدون
س��خنرانی طرفداران خود را به خانه فرستاد و
تلفنیبهرقیبشتبریکگفت .چهلوپنجمین
رئیسجمهورآمریکاباحضوردرستادانتخاباتی
خود در منهت��ن نیویورک هم��راه با خان��واده و
معاونش،مایکپنس،رویسنرفتوگفت«:ما
کارزار نداش��تیم ،یک جنبش داشتیم ،ساخته
شدهازمیلیونهامردوزنکهآیندهایدرخشان
برای خودش��ان و خانوادهش��ان میخواهند».
اکنون زمان آن است که «در هیئت ملتی متحد
گرد ه��م آییم» .هی�لاری کلینتون اما دیش��ب
با حض��ور در جمع حامیانش گف��ت :من خیلی
متاسفمکهمانتوانستیمپیروزانتخاباتبشویم
 ....مابایدنتیجهانتخاباترابپذیریموبراساس
قان��ون ،ترامپ رئی��س جمه��ور اس��ت و باید به
او کم��ک کنیم.ب��اراک اوباما نیز در نخس��تین
س��خنرانی اش پس از پیروزی ترام��پ  ،با بیان
اینکهتلفنیبهاوتبریکگفتهخطاببهدموکرات
ها گفت :این نبرد ،نبردی بین اعضای خانواده
بود و نتیجه را می پذیریم .ما به وحدت و احترام
بهقوانیننیازداریم.
▪ ▪تبریکپوتینوتردیداوالند

یک سال و نیم پیش کمتر کسی تصور می کرد
فردی که ش��یفته والدیمیر پوتین است وحرف
هایعامهپسندمیزندبتواندرئیسجمهوری
ای��االت متحده ش��ود .والدیمیر پوتی��ن ،رئیس
جمهورروسیهپیروزیانتخاباتیدونالدترامپرا
تبریکوگفت«:بارهانیزگفتهامکهمسکومقصر
بروزوضعیتکنونیدرروابطباواشنگتننیست،
بلکهخواهانبرقراریمناسباتکاملیهستیم
و به س��هم خود ب��رای پیمودن چنین مس��یری
آمادگی داریم ».همچنین« ،مارتین ش��ولتز»،
رئیس پارلمان اروپا ،هشدار داد ،روابط سخت
برای دو سوی آتالنتیک را در سایه ورود ترامپ
به کاخ ریاست جمهوری پیش بینی کرده و این
انتخابات را درس��ی برای اروپا دانس��ته و اظهار
داشتهاستکهروابطدوسویآتالنتیکدشوار
ترمیشود .اکنونراهیابیترامپبهکاخسفید
می تواند امیدها ب��رای احیای روابط روس��یه و
آمریکاراکهبهپایینترینسطحاززمانفروپاشی
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▪ ▪کنگرهدرکنترلجمهوریخواهان

شوروی (س��ال )1991رسیده است ،افزایش
دهد.باراکاوباما،رئیسجمهورآمریکاپیشتردر
مصاحبهباشبکهان.بی.سیگفتهبود«:دونالد
ترامپ بارها والدیمیر پوتین را تحسین کرده و
من فکر میکنم ترامپ در روس��یه توجه زیادی
را به خود جلب کرده است ».در مقابل «فرانسوا
اوالند»رئیسجمهورفرانسهاماازانتخابترامپ
چندان خش��نود نبود .در پیام اوالند آمده است
که براساس رس��وم دیپلماتیک ،این انتخاب را
به وی تبریک می گویم .اما« ،انتخاب آمریکائی
ها آغازگر دوران تردید اس��ت ».به همین دلیل
بایدرویکردیهمراهبا"روشنبینیوشفافیت"
درقبالآنداشت.ازسویدیگر«،آنگالمرکل»
صدراعظم آلم��ان نی��ز از ترامپ خواس��ت تا به
ارزشهای بنیادی دموکراس��ی توجه داش��ته
باشد .در همین حال به گزارش رویترز روسای
نهاده��ای اروپایی دی��روز در نام��ه ای به ترامپ
خواستار برگزاری نشس��تی دو جانبه در اولین
فرصتبرایبررسیچشماندازروابطشدند.
▪ ▪ترامپقهرمانمتفاوتهادراروپا

چهلوپنجمینرئیسجمهورآمریکاکهکارش
رااز 20ژانویهسال 2017آغازمیکند،تبدیل
بهقهرمانجنبشهایاعتراضیدراروپاشده
اس��ت« .مارین لوپن» رهبر ح��زب «جبهه ملی
فرانس��ه» پیش از اعالم نهایی نتایج ش��مارش

آرا پی��روزی در انتخاب��ات ریاس��تجمهوری
آمریکا را به دونال��د ترامپ تبریک گفت .حزب
«لوپ��ن» آذرماه گذش��ته توانس��ته ب��ود در دور
اول انتخابات منطقهای فرانس��ه دستکم در
 6منطق��ه ( از مجموع 13منطق��ه) به پیروزی
دست یافته و حزب حاکم را پشت سر بگذارد.
در بریتانیا نایجل ف��اراژ رهبر حزب یوکیپ که
توانس��ت ایده «برگزی��ت» را در همهپرس��ی به
پیروزی برس��اند ،نیز به ترام��پ تبریک گفت.
آقای فاراژ که در تجمعهای انتخاباتی ترامپ
هم حضور داش��ته ،پیشبین��ی کرده ب��ود که
نامزدریاستجمهوریآمریکانیزمانندبریتانیا
بتوان��د با اتکا ب��ه نارضایت��ی مردم ب��ه پیروزی
برس��د .همچنی��ن ،رهب��ر ح��زب راس��تگرای
افراطیآلترناتیوبرایآلماننیزپیروزیترامپ
را نش��ان از آن دانست که «ش��هروندان جهان
غرب خواهان تغییر مس��یر سیاسی هستند».
بئاتریکسفوناشتورخ،رهبرحزبراستگرای
افراطیآلترناتیونوشت«:نهتنهادرآمریکابلکه
ی
در آلمان هم شهروندان مرزهای امن ،جهان 
شدنکمتروسیاستهایمعقولمیخواهند
که بیشتر بر کشور خودش��ان متمرکز باشد».
این س��خنان ش��بیه به گفته های ترامپ است
که پیشتر به سیاست های «بازگشت به درون»
آمریکا ،عب��ور از نات��و و قوانین ض��د مهاجرتی
تاکی��د ک��رده ب��ود .ترامپ پیش��تر گفت��ه بود:

واکنشهای رسانه ها

برآوردهانشانمیدهدکهحزبجمهوریخواه،
اکثریتخوددرمجلسنمایندگانراحفظکرده
است.درمجلسفعلیکهماهژانویهجایخودرا
به مجلس تازه خواه��د داد ،جمهوریخواهان
صاح��ب  ۲۴۷کرس��ی و دموکراتها صاحب
۱۸۸کرسیهستند.رئیسمجلسنمایندگان
در ح��ال حاضر پل رایان اس��ت که گزارش��ی از
خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس نش��ان میدهد،
کرس��ی خ��ود را در رقاب��ت با رای��ان س��ولن ،از
حزب دموک��رات ،حف��ظ کردهاس��ت .مجلس
نمایندگان میتواند قوانین ف��درال کل ایاالت
متحده را ب��ه تصویب برس��اند و در م��ورد لوایح
دولتیتصمیمگیریکند.همچنین،درمجلس
سنا نیز ،جمهوریخواهان توانستند بیش از51
کرسیاز 100کرسیسنارابهخوداختصاص
دهن��د .س��ناتورها ب��رای دورهای ش��ش س��اله
انتخاب میشوند و یک سوم کرسیها نیز هر2
سالیکباربهرایگذاشتهمیشود.پیشبینی
میشودکهاینهمگراییدرپیشبردبرنامههای
ترامپ و جمهوریخواهان نقش موثر و به سزایی
ایفاکردهوبهانزوایدموکراتهابینجامد.

▪ ▪آن��ان که به دنبال ورود به کابینه ترامپ
هستند

ش��بکه خبری ان.بی.س��ی نیوز در گزارشی
اسامیبرخیازافرادوفاداربهرئیسجمهوری
منتخب ای��ن کش��ور را که ب��ه نظر می رس��د،
پست هایی در کابینه وی داشته باشند ،اعالم
کرد .مطرح ش��دن این افراد بر اساس گفت و
گوهاییاستکهباسهمشاورکارزارانتخاباتی
ترامپ تا پیش از پیروزی وی انجام شده است.
'رودی جولیانی' ( )Rudy Giulianiشهردار
سابق نیویورک برای 'دادستانی کل' آمریکا
در نظر گرفت��ه ش��ده اس��ت .رودی جولیانی
یکصدوهفتمین ش��هردار نیویورک بین سال
ه��ای  1994ت��ا 2001می�لادی در زم��ان
حوادث یازده سپتامبر بود' .نیوت گینگریچ'
()Newt Gingrichرئی��س س��ابق کنگ��ره
آمریکا در سالهای  1995تا  1999نیز برای
سمت وزارت امور خارجه آمریکا در نظر گرفته
شده اس��ت .بر اس��اس این گزارش' ،مایکل
فلین' ( )Michael Flynnژنرال بازنشس��ته
ارتش نیز برای وزارت دفاع یا 'مش��اور امنیت
ملی' در نظرگرفته ش��ده اس��ت .فلین رئیس
س��ابق آژان��س اطالع��ات دفاع��ی  2012تا
2014میالدی بود' .استیو ناچین' (Steve
 )Mnuchinرئی��س مال��ی ترام��پ ب��رای
وزارت خزان��ه داری و 'ل��وی آیزنبرگ' (Lew
 )Eisenbergب��رای وزارت بازرگان��ی در نظر
گرفته ش��ده اند .این اس��امی تا پیش از اعالم
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری
بود و مش��اوران ترامپ گفتند که بیشتر توجه
کارزار بر نتایج انتخابات متمرکز بود.

واکنشهای جهانی
پوتین ،رئیس جمهور روسیه :امیدوارم با روی کار آمدن ترامپ در کاخ سفید ،بحران در
روابط دوجانبه مسکو-واشنگتن حل شود.
ویکتور اوربان ،نخستوزیر مجارستان :پیروزی ترامپ به معنای زندهبودن دموکراسی
در جهان است.
هایکو ماس ،وزیر دادگستری آلمان :با پیروزی ترامپ  ،اگر چه دنیا به پایان نمیرسد ،اما
هم هچیز قدری بههمریختهتر خواهد شد
شدن گا مهای مثبتی
اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه:امیدوارم پیروزی ترامپ به برداشته
ِ
برای خاورمیانه و حقوقاولیه و آزادی در جهان منجر شود.
«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا :اتحادیه اروپا به همکاری
با آمریکا ادامه می دهد.
«مارتین ش��ولتز» رئیس پارلمان اروپا :پیروزی ترامپ کار را برای همکاری اتحادیه اروپا
با آمریکا «دشوارتر» کرد.
حماس :با انتخاب «ترامپ» منتظر تغییرات در سیاست آمریکا نسبت به فلسطین نیستیم

دیلی میرور  :اهانت به سیاه پوستان ،مکزیکی ها و مسلمانان ،بخشی از افکار قلبی
ترامپ است که با چهار سال کابوس ،بر عمق زخم های موجود خواهد افزود.
نشنال پست :ترامپ دنیا را شوکه کرده است

'نایجل فاراژ' رهبر حزب 'استقالل بریتانیا' :پیروزی ترامپ 'بزرگ تر از برگزیت ' بود.
بنیامین نتانیاهو ،نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی :ترامپ دوس��ت واقعی اسرائیل
است
مارین لوپن ،رهبر راست افراطی فرانسه :پیروزی ترامپ "شگفتآور" است.مردم آمریکا
اکنون آزادشدند

واشنگتن پست :پیروزی 'ترامپ' غمی تاریخی است
نیویورک تایمز:چه کشور ناشناخته ای داریم!
ژنرال آنسایگر :بعد از همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حاال کابوس سیاسی
بعدی برای اروپا محقق شد
گاردین :باپیروزی ترامپ آمریکا سقوط کرد و به سوی آینده ای نامعلوم رفت
بیزینس اینسایدر :بزرگ ترین فاجعه در تاریخ سیاسی آمریکا ،دونالد ترامپ پیروز شد
ان بی سی نیوز:متاسفانه ترامپ رئیس جمهور شد
ایندیپندنت:ریاست جمهوری ترامپ :حقیقتی غیرقابل باور که آمریکا را متفرق کرده و
دوره جدیدی در سیاست جهان به وجود می آورد.
پولیتیکو:بزرگترینفاجعهتاریخآمریکا:میلیاردرآمریکاییکشورودنیارابهلرزهدرمیآورد
رویترز:با کمال تاسف ترامپ به کاخ سفید راه یافت؛ بازارهای جهانی برهم ریخت
فرانس پرس:در پی پیروزی ناراحت کننده ترامپ ،کاخ سفید رویکرد "جلوگیری از
آسیب" اتخاذ می کند
واشنگتنپست:ترامپموجیراهدایتکردکهبخشیازآنبهواسطهرأیدهندگانمحلی
و حومه بود که احساس میکردند دس��تگاه های سیاسی آن ها را در حاشیه قرار داده است
لوفیگارو :ترامپ پیرترین رئیس جمهوری آمریکاست

...

نجیب رزاق ،نخست وزیر مالزی :پیروزی ترامپ نش��ان داد که آمریکاییها میخواهند
کشورشان در خارج از کشور مداخله کمتری داشته باشد و میخواهندبیشتر دولت جدید
بر منافع و رفاه کشور متمرکز شود.
"انریکو لتا" ،نخست وزیر پیشین ایتالیا :پیروزی ترامپ بزرگ ترین شکست سیاسی بعد
از سقوط دیوار برلین و یک بیداری بزرگ برای اروپا ست.
زیگم��ار گابریل" ،مع��اون صدر اعظ��م آلم��ان :پی��روزی "دونال��د ترامپ" هش��داری به
اروپاست
سارکوزی:انتخاب ترامپ و برگزیت نشان دهنده تمایل مردم به تغییر است
'پائولو جنتیلونی' وزیر خارجه ایتالیا :پیروزی ترامپ تعجب آمیز بود .تردیدی نیس��ت
که این پیروزی یک رویداد بسیار مهم و غیرمنتظره است که باعث ایجاد تغییرات زیادی در
جهان خواهد شد.
«ماریو مونتی» نخست وزیر پیش��ین ایتالیا :پیروزی ترامپ آرمان تشکیل ارتش اروپا را
تقویت کرد
طالبان « :آمریکایی ها باید سیاستی به منظور عدم نقض استقالل و حاکمیت دیگر کشورها،
تهیه کنند».
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه س��عودی :امیدوارم دونالد ترامپ « ثبات » را به خاورمیانه
بازگرداند.
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مردم؛ مهم ترین بازیگر«فردای غرب

»

ش��وک نوامبر«س��قف شیش��ه ای» آرزوهای هیالری را فروریخ��ت و همزمان
«دموکراس��ی» آمریکایی ،چین و چ��روک های س��الخوردگی خ��ود را درآینه
انتخابات این کش��ور دید .این انتخابات یک واقعیت را که پیشتر آغاز شده بود
فریاد زد؛ اینکه مردم خسته هستند و می خواهند قاعده بازی را تغییر دهند و
به بازیگران عرصه قدرت نشان دهند که باید آن ها را در معادالت در نظر داشته
باشند .شاید از فردا در غرب این بازی سیاس��ی به یک «ژست» تبدیل شود که
هر کس��ی رای می خواهد،بر طبل «تغییرات بنیادین» بکوبد .قدرتمندان نیز
در مقابل ،از برگزیت و انتخابات آمریکا درس��ی مهم گرفتند؛ اینکه اگر توده را
بهره مند از حداقل های مورد نیاز زندگی خود نکنند ،خشم آن ها دست کم در
انتخابات دامنگیرشان خواهد شد .اما نکته دیگر این انتخابات ،مشخص شدن
وزن هر یک از بازیگران عرصه سیاست در دنیای غرب است .در حالی که دولتی
بودن ،آتش به خرمن هیالری در کارزار انتخاباتی اش انداخت و مردم به عنوان
یکی از بازیگران «عرصه سیاسی جدید» نقشی تعیین کننده ایفا کردند ،رسانه
ها نشان دادند که هم تعیین کننده هستند و هم نمی توان به آن ها اعتماد کرد و
نظرسنجی های آن ها اص ً
ال نمی ارزد .اما یک حقیقت دیگر نیز از این انتخابات
قابل فهم است؛ اینکه سازمان ها و کارتل های مالی دریافتند که با وجود اینکه
پول نقش تعیین کننده ای در آینده سیاس��ی غ��رب دارد ،اما مهمترین بازیگر
«فردای غرب» و شاید جامعه جهانی« ،مردم» هستند که باید برای رفاه آن ها،
سهمی از سرمایه نصیبشان گردد.

امید ادیب

political@khorasannews.com

نبی شریفی

n.sharifi@khorasannews.com

تغییر بود ،اما کم بود!

ترامپ و نظم نوین جهانی

ش��اید اولین پیام این انتخابات خطاب به اوباما بود! کس��ی که
هشت سال پیش با شعار تغییر وارد کاخ سفید شد و امروز پس
از هشت سال با حمایت از کلینتون نشان داد که رأی به او نماد
حمایت از وضع موجود اس��ت .م��ردم آمریکا اما ای��ن موضع را
نمی پسندیدند و در انتخاباتی عجیب به سمت یک پدیده غش
کردند.عبارتعجیبراازآنلحاظبهکاربردمکهاینانتخابات
ویژگیهاییخاصداشت؛چرخشهایبرخیسرانجمهوری
خواه به س��مت کاندیدای ح��زب مقابل برای اولین ب��ار در این
سطحرخمیداد،اکثرنظرسنجیهااشتباهازآبدرآمد،بخش
گستردهایازنخبگانوحاکمیتآمریکابهسمتنامزدیدیگر
رفتهواینرویکردحتیدررسانههایغیرآمریکاییبینالمللی
هم تا حدی دیده ش��د .برخی رسانه های جمهوری خواه برای
زمین زدن نامزد حزب شان به میدان آمده و موضوعاتی مانند
فایل های رکیک او را منتشر کردند و  . ...فهرست پدیده های
این انتخابات طوالنی است ،اما رأی مردم در برابر این اتفاقات
عجیب و غریب ،تنها یک پیام داشت؛ دلزدگی و سرخوردگی از
رویهفعلیحاکمیتآمریکا.قصدبررسیکارنامهپرزیدنتسیه
چرده فعلی را ندارم ،اما در خ��وش بینانه ترین حالت می توان
گفت :آقای اوباما! تغییر بود اما کم بود!

ترامپ حس ناسیونالیستی خفته آمریکا را بیدار کرد .او نوید بازگشت به گذشتهای را داد که
همه امور ،نظم آمریکایی داشت و خانوادهها بدون ترس زندگی میکردند .اکنون ،همین
حس ملی گرایی و تبلیغات ترامپ برای تقویت آن ،باعث شده میلیاردر نیویورکی به عنوان
چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا برگزیده شود .مردم آمریکا خسته از نظمی هستند
که به واسطه آن ،سیاستمداران این کشور برای حفظ «هژمونی آمریکا» مجبورند از جیب
خود هزینه آن را بپردازند .بازیگری آمریکا در عرصه بین الملل و حضور گسترده در سراسر
جهان برای آمریکایی ها خسته کننده شده و برای آنان فرق نمی کند که رئیس جمهورشان
بگوید «جامعه بین الملل» یا «نظام بین الملل» .پس از 8سال ،در نتیجه نظم هژمون گرایانه
اوباما در جامعه بین المللی ،مردم اگر چه در نظرسنجی ها «خجالت» کشیدند که بگویند
طرفدار ترامپ هستند ،اما سرنوشت کاخ سفید را رقم زدند .این اتفاق مشابه رویدادی بود
که به پیروزی همه پرسی برگزیت در بریتانیا و استقالل از اتحادیه اروپا انجامید .اما نتیجه
«نظم نوین جهانی» و تاکید بر تحقق نظام بین الملل و تمایل «درونگرایانه» آمریکا توس��ط
ترامپ چه خواهد شد؟ پاسخ واضح است؛ این کاهش حضور در صحنه جهانی ،در شرایطی
که قدرت های منطقه ای سراسر جهان در حال پیدایش و گسترش اند« ،انزوای آمریکا» را
در پی خواهد داشت .روسیه در حال بازیابی قدرت بازیگری منطقه ای خود در خاورمیانه
و اوراسیا است .چین در پی حضور در پیمان های منطقه ای و افزایش قدرت نظامی است.
اعضای اتحادیه اروپایی چند پارچه شده و منافع ملی را به منافع جمعی ترجیح می دهند و
نظم جهانی در حال عبور از یک هژمون واحد و تبدیل به جامعه ای چند قطبی است .نظمی
که در آن ابر قدرت های منطقه ای برای حل مشکالت میانجی گری می کنند.

...

اظهار نظر روز
نوام چامسکی:

به  5دلیل ترامپ خطرناک است
تحلیلگر سیاسی سرشناس
آمریکاترامپراخطریبرای
حقوق بش��ر و محیط زیست
خواندک��ه پی��روزیاش در
انتخابات،بشررادرمشکالت
بسیارعمیقیفروخواهدبرد.
چامس��کی گف��ت :در ابت��دا
بای��د از خودمان بپرس��یم که
آی��ا ترامپ به ام��وری که بیان
میکند ،معتق��د اس��ت؟ترامپ در س��خنرانیهایش خیلی
چیزهامیگوید،برخیمعنادارندوبرخیبیمعناواحمقانه
هس��تند ،اما ایاالت متحدۀ آمریکا یک کشور قدرتمند است
و اگر ترامپ حقیقت ًا بخواهد آنچ��ه که میگوید را اجرا کند،
بشر به مشکالت عمیقی بر می خورد.با پیروزی ترامپ بشر
به این پنج دلیل با مش��کالت عمیقی مواجه شده است-۱ :
پدیدۀ گرم ش��دن کرۀ زمین همچنان مناطق آس��یبپذیر را
تحتتأثیرقرارخواهدداد.گرمایشجهانییکپدیدۀبسیار
مهماست؛آثارگرمشدنکرۀزمینبسیارشدیداست.حزب
جمهوریخواهوبهطورخاصترامپتالشهایصورتگرفته
برای جلوگیری از تولید برق در نیروگاههای زغال س��نگ را
متوقف خواهند کرد .ترامپ صراحتا گفته اس��ت «این اتفاق
نمیافتد-۲».ش��کنجه افزایش خواهد یافت  .ترامپ گفت
«مردمراشکنجهکنیم»درواقعازغرقمصنوعییعنینوعی
شکنجهسخنگفتکهبراساسقوانینبینالمللیغیرقانونی
استوبهیکرسواییبینالمللیتبدیلشدهاست.ویگفت
این شکنجه کافی نیست و باید بیشتر از این را انجام دهیم».
ترامپبهمنماهامسالبههوادارانشگفت«:غرقمصنوعی
بهاندازهکافیخشننیست.همیناالنافرادیدرخاورمیانه
و جاهای دیگر هس��تند که سر مس��یحیان را از بدنشان جدا
میکنند-۳».بحرانپناهجویانبهعنوانیکمشکلخارجی
نادیده گرفته میش��ود .ترامپ واکن��ش افراطگرایانهای به
حمالتسالگذشته(داعش)بهپاریسدارد(.ترامپگفت)
«بیاییدهمۀمسلمانانراازورودبهکشورمنعکنیم،بیاییدیک
دیواربسازیم،یااینکهبیاییددرمکزیکیکدیواربسازیمواز
ورودمردمبهایاالتمتحدۀآمریکاجلوگیریکنیم».حالباید
نها از کجا فرار میکنند؟ اکثر ًا از آمریکای مرکزی و
پرسید آ 
از نتایج سیاس��تهای ما (آمریکاییها) ف��رار میکنند-۴».
ش��کاف نژادی افزایش پیدا میکند .طرفداران اصلی ستاد
ترامپ در واقع کس��انی هس��تند که زندگی ،حیثیت و آیندۀ
خود را از دست رفته میبینند و این موضوع عواقب خوبی به
دنبالنخواهدداشت-۵.خطرجنگجهانیهمیشهوجود
یدهدکه
خواهدداشت«.نظرسنجیهایآمریکایینشانم 
ایاالتمتحدۀآمریکابافاصلۀزیادبزرگترینتهدیدعلیهصلح
یتواند
جهانی است ».تصور ریاست جمهوری یک فرد که م 
جهانرانابودکندویاتصمیماتیبگیردکهتأثیراتگستردهای
میگذارد،یکچشماندازبسیارترسناکاست.

...

خبر متفاوت
▪ ▪از هواپیمای 3طبقه تا توپ اتمی؛ همۀ آنچه ترامپ
تحویل میگیرد

دیلی میل:دونالد ترامپ نامزد پیروزجمهوریخواه آمریکا
از باراک اوباما  ،غیر از پروندههای سیاست خارجی ،اقتصاد
و امور اجتماعی ،وسایلی نیز به ارث میبرد .بهجز کلید کاخ
سفید،هواپیمای3طبقهوبالگردفوقمدرنریاستجمهوری،
دونالد ،خودروی ایمن و موبایل آیف��ون فوق امن باراک را که
فقط میش��ود با آن زن��گ زد و آبوهوا را چک ک��رد ،تحویل
میگیرد .خطرناکترین وس��یله ترامپ« ،کی��ف اضطراری
رئیسجمهور»یا«توپاتمی»استکهیککیفچرمیاستو
درآنکداستفادهازسالحهایاتمیآمریکاقرارداردوهمیشه
یک مام��ور وی��ژه آن را به هم��راه ترامپ ،حم��ل خواهد کرد.

...

یادداشت روز
چرا ترامپ رای آورد؟

▪ ▪برندینگ موفق در حوزه سیاسی

ادامه از صفحه  - 2دلیل بعدی برندینگ موفق ترامپ در
حوزه سیاسی است .ترامپ با زیرکی تمام توانست خود را به
یک"برند"خاصتبدیلکند.درعلمبرندینگگفتهمیشود
که هر چقدر یک برندُ ،برنده تر و تیز تر باشد ،قدرتش بیشتر
است و بیشتر در یادها می ماند .این نکته ای بود که ترامپ و
تیم برندینگ او ،به خوبی از عهده اش برآمدند .وقتی ترامپ
به عنوان یک��ی از کاندیداهای اولی��ه جمهوریخواهان وارد
رقابت های درون حزبی ش��د ،طبق روال از او پرسیدند که
اگر جمهوریخواه دیگری کاندیدای نهایی ش��ود ،آیا ترامپ
از او حمایت خواهد کرد؟ و ترامپ برخالف عرف سیاس��ی
گفت :نه! خودم ب��ه تنهایی ادامه خواه��م داد .اینجا بود که
او بر متفاوت بودن خود با دیگران تأکید کرد و توجهات را به
خود جلب کرد .س��پس با اتخاذ مواضع تند و تیز ،برند خود
را ُبرنده تر کرد؛ اظهاراتی مانند کش��یدن دی��وار حائل بین
آمریکا و مکزیک ،ممنوع الورود کردن مس��لمانان به ایاالت
متحده ،محدود کردن مهاجران ،استفاده از بمب اتم ،پاره
کردنبرجامونظایراینها.اوپسازآنکهتوجهاترابهخود
جلب کرد ،با زیرکی مواضعش را تعدیل کرد .این برندسازی
هدفمند ،شاید مهم ترین عامل پیروزی او بوده است.
▪ ▪بهره گیری از ترس سفید پوستان

مهمترین دلیل پی��روزی ترامپ را می ت��وان در بهره گیری
وی از ترس طبقه کارگر س��فید ،یا آنچه هانتینگتون سفید
آنگلوساکسون و پروتس��تان می نامد دید .س��فید پوستان
هنوز هم بزرگترین نژاد آمریکا را تشکیل می دهند.نژادی
که در حال از دست دادن جایگاه خود در آمریکاست .حس
ترس��ی که پیش از ای��ن در کت��اب چالش هوی��ت آمریکایی
هانتینگتون به آن پرداخته شده بود و حاال در دوران ریاست
جمهوری اوباما به اوج رس��یده ب��ود .این طبق��ه ای بود که
ترامپ را به ریاست جمهوری رساند .طبقه ای که بیشترین
آرای خاموش متعلق به آن ب��ود و به همین دلیل مورد توجه
نظر س��نجی های متعدد قرار نگرفت .بر اساس آمار اعالم
شده رای دهندگان سفید پوست بیشترین افرادی هستند
که به ترامپ رای داده اند.
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