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برندگان و بازندگان پیروزی ترامپ

عبدالباری عطوان* :اش��تباه
بزرگی که بیشتر تحلیلگران
به آن گرفتار میشوند ،تمرکز
بر سیاستهای دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری جدید آمریکا
درباره مس��ائل خارجی اس��ت .تحلیلگران یک
واقعیت اساس��ی را فراموش کردهان��د و آن این
اس��ت که ترامپ به دلیل تمرکزش بر مس��ائل
داخلی آمریکا ،مهاجرت و بویژه کار ،س��ورپرایز
بزرگ را محقق ک��رد و این یعنی وی در درجه
نخس��ت بر داخل آمریکا تمرک��ز میکند ،زیرا
بازس��ازی آمریک��ا از داخل ،ق��درت و عظمت
جهانی آن را احیا میکند .با توجه به طرحهای
عریض تعریفشده برای سیاست خارجی دولت
بعدی آمریکا ،میتوان نقشه برندگان و بازندگان
پیروزی ترامپ را ترس��یم کرد .والدیمیر پوتین
و بشار اسد ،رؤس��ایجمهوری سوریه بارزترین
برندگان هستند .ترامپ از همتای روسش بسیار
خوش��ش میآید و بر این باور است که پوتین با
تندروها در سوریه میجنگد و به همین دلیل در
اردوگاه پوتین میایستد و با بشار اسد نمیجنگد
بلک��ه با داعش خواهد جنگی��د .ترامپ محکوم
کردن حمله روس��یه به حلب ی��ا دیگر مناطق
را نپذیرف��ت .جنگ در کنار روس��یه با داعش و
دیگر گروههای تروریس��تی ،جنگ در کنار اسد
و نه علیه وی به ش��مارمیرود؛ امری که اسد را
در وضعیتی مش��روعتر و باثباتتر در نظر دولت
جدید آمریکا قرار میدهد .این مساله قابل توجه
بود که ترامپ با اش��غال ع��راق و دخالت ناتو در
لیبی مخالفت کرد و تاکید کرد که نمیخواهد
دموکراس��ی آمریکایی را «صادر» کند و نظامها
را در خاورمیانه دس��تخوش تغییر کند و این به
نفع چندین نظام از جمله روسیه و نظام حاکم
بر س��وریه است .چه بس��ا ،عبدالفتاح السیسی،
رئیسجمهوری مصر از جمله قویترین اعضای
باش��گاه برندگان اس��ت .ترامپ طی دیدارش با
وی در حاش��یه نشست مجمع عمومی سازمان
مل��ل احترام زیادی به وی گذاش��ت و وعده داد
رواب��ط آمریکا با مص��ر را در صورت پیروزیاش
تقویت کند و از سیاست دولت اوباما در حمایت
از جنبش اخوانالمسلمین انتقاد کرد .اگر درباره
ایران بخواهیم سخن بگوییم باید بگوییم ایران
در اردوگاه برندگان و بازندگان با هم است .ایران
در اردوگاه برندگان اس��ت زیرا متعلق به ائتالف
روس��یه و سوریه اس��ت که ترامپ به آن تمایل
دارد اما اگر ترامپ تالش کند بندهای توافقنامه
هستهای با ایران را تغییر دهد ،این مساله باعث
میش��ود وی در رویارویی مستقیم با ایران قرار
گیرد اما ما بعید میدانیم موفق به انجام این کار
ش��ود ،چرا که این توافقنامه فقط میان آمریکا و
ایران نیست و تغییر یا لغو آن ،چه بسا در خدمت
ایران باش��د و محدودیتهای��ش را از بین ببرد.
موضع ترامپ درباره چین روشن نیست .در حالی
که وی از هرگونه انتقاد مستقیم از چین اجتناب
کرد اما نسبت به غرق کردن بازارهای آمریکایی
با کاالهای چینی اعتراض کرده اس��ت اما اگر به
اردوگاه بازندگان احتمالی منتقل شویم ،معارضان
س��وری بارزترین ای��ن بازندگان هس��تند .این
معارضان و ائتالف عربی حامیش��ان برای رفتن
اوباما لحظهشماری میکردند و تقریبا مطمئن
بودند رئیسجمهوری جدید ،هیالری کلینتون
است که وعده داده بود معارضان را به سالحهای
مدرن مجهز کند و مناطق پرواز ممنوع در سوریه
بهعنوان مقدمهای برای براندازی نظام بشار اسد
ایجاد کند ولی پیروزی ترامپ همه امیدهای آنها
را ب��ر باد داد .عربستانس��عودی ترجیح میداد
کلینتون برنده شود نه به دلیل اینکه کمضررتر
اس��ت بلکه به این دلیل ک��ه میداند ترامپ به
هیچی��ک از کش��ورهای حاش��یه خلیجفارس
عالقهای ندارد .اگر اوباما در مصاحبه مشهورش
با مجله آتالنتیک ،عربستان را اینگونه توصیف
ک��رد که میخواه��د مجانی از آمریکا س��واری
بگیرد ،ترامپ از این کشور خواسته برای هرگونه
حمایتی که آمریکا در گذشته از آن کرده است
به واش��نگتن بهایش را بدهد .از امروز به بعد نه
حمایت و نه س��واری مجانی دیگر وجود ندارد.
خطرناکتر از آن این اس��ت که ترامپ از جمله
مش��تاقترین افراد به قانون «جاستا» است که
آمریکاییهای متضرر از انفجارهای  11سپتامبر
را تش��ویق میکند عربستان را محاکمه کرده و
غرامته��ای مالی کالنی بگیرن��د .این موضوع
که آیا باید فلسطینان و اس��رائیل را در اردوگاه
بازندگان قرار داد یا برندگان ،برای ما دشوار است.
ترامپ وعده داده س��فارت آمریک��ا را به قدس
اش��غالی منتقل کند و در عین حال اشاره کرد
سیاست بیطرفانهای را در نزاع عربها و اسرائیل
اتخاذ کند .همچنین البی یهودی (آیپک) هیچ
نقش��ی در پیروزیاش ب��ازی نکرد و هیچ گونه
کمک مالی از این البی یا غیر از آن در تبلیغات
انتخاباتیاش به دست نیاورد ولی با توجه به اینکه
اسرائیل همیشه همپیمان قوی دولتهای آمریکا
بوده ،پس بهتر است از روی احتیاط ،فلسطینیان
را در اردوگاه بازندگان پیروزی ترامپ قرار دهیم.
*تحلیلگربرجستهجهانعرب

افتتاحپایگاهدریاییانگلیسدربحرین

آمریکاییها موج بیسابقهای از آتش زدن پرچم ایاالت متحده را در آشوبهای گسترده پساانتخاباتی در شهرهای مختلف به نمایش گذاشتند

درس��ت زمانی که برخ��ی دولتهای غربگرا در
گوش��ه و کنار جهان برای آتش نزدن پرچم آمریکا
بخش��نامه صادر میکنند و آن را نش��انه تندروی
میدانند ،این خود آمریکاییها هستند که پرچمشان
را آت��ش میزنند .طرفداران حزب دموکرات طی 3
روز سپری شده از انتخابات آمریکا ثابت کردند که
اوباشگری و شورش علیه نتایج هر انتخاباتی در هر
جای جهان که مخالف منافعش��ان باشد ،سیاست
کلی دولتهای برآمده از این حزب طی  8س��ال به
رهبری باراک اوباما و هیالری کلینتون بوده است .از
بامداد چهارشنبه گذشته که دونالد ترامپ با فاصله
قابل توج��ه با کلینتون به عنوان پی��روز انتخابات
ریاستجمهوری ایاالت متحده معرفی شد ،تظاهرات
هواداران اوباما و کلینتون در ایاالت مختلف همراه با
رکیکترین دش��نامها ب��ه رئیسجمهور منتخب
بیوقفه ادامه داش��ته اس��ت .احتماال تعدد موارد
آت��ش زدن پرچم آمریک��ا در  3روز اخیر در تاریخ
آمریکا بیسابقه بوده است .این شورشها به وضوح
جامعه آمریکا را چندپاره و به ایاالت متفرقه تبدیل
کرده است؛ دونالد ترامپ و هیالری کلینتون نیز در
نطقهای پیروزی و شکس��ت خود به جامعه زخم
خورده و دودستگیهای آشکار آمریکاییها اعتراف
کرده بودند .نخستین موج تظاهرات از نیویورک با
تجمع مخالفان ترامپ مقابل محل جشن طرفداران
او آغاز ش��د که شعار «او رئیسجمهور من نیست»
برای بار نخست سر داده شد .در منهتن نیویورک،
جمعیتی بالغ بر یکهزار نفر قصد ورود به برج ترامپ
را داشتند که پلیس با حصارکشی در محوطه بیرونی
س��اختمان مانع آنها شد .این تظاهرات بالفاصله از
شرق آمریکا به غرب آن و ایالتهایی مثل کالیفرنیا و
اورگان کشیده شد که درصد باالیی از جمعیتشان
را مهاجران ،س��یاهان و التینها تشکیل میدهند.
از روز پنجش��نبه اما تظاهرات ضد ترامپ در ایاالت
هیالری کلینتون اعتراف کرد شکست از دونالد
ترامپ دردآور بوده اس��ت .نامزد پرمدعا اما مغلوب
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ،فردای شکست
در جمع هواداران خود در نیویورک گفت« :اگرچه
این شکست دردآور اس��ت ولی از شما میخواهم
هرگز باور خود را از مبارزه در راه آنچه ارزش تلقی
شده و ارزشمند است از دست ندهید» .اشاره او به
شعارهایی بود از قبیل عدم تبعیض ،حاکمیت قانون
و برابری افراد نزد قانون که طی  8س��ال حکومت
متحدان دموکرات او بر کاخ س��فید دروغین بودن
آنها ثابت ش��د و در نتیج��ه اکثریت جامعه جوان
آمریکا در انتخابات هشتم نوامبر به هیالری دروغگو
نه گفتند .کلینتون که با توجه به افش��اگریهای
گس��ترده رازهای تاریکش -از جمله همدستی در
ایجاد گروه تروریستی داعش  -توسط ویکیلیکس

ایاالت متفرقه

متحده شکلی سراسری به خود گرفت و از اعتراض
ساده گذشت به طوری که آتش زدن اموال عمومی
و سرقت از فروشگاهها تبدیل به بخش جداییناپذیر
از این ناآرامیها شده است .حتی در شهر پورتلند،
پلی��س فدرال رس��ما از ش��ورش خب��ر داد و تنها
پنجشنبهشب  26معترض با شلیک گلوله الستیکی
توس��ط نیروهای امنیتی در این شهر ایالت اورگان
زخمی ش��دند .به گزارش آرتی حدود  4هزار نفر از
معترضان خیابانهای مرکز ش��هر را مسدود کرده،
پرچم آمریکا را به آتش کشیدند و موجب تأخیر در
حرکت قطارهای شهری شدند .در عین حال واکنش
توئیتری خشمگینانه ترامپ نسبت به این اعتراضات
و همچنان غیر منصفانه خواندن تحرکات رسانههای
اصلی علیه خود ،باعث خشم بیشتر مخالفان او شده
اس��ت .به گزارش دیلیاستار ،در ش��یکاگو هزاران
معترض آمریکایی با تجمع مقابل برج ترامپ یکصدا
شعار «ترامپ رئیسجمهور من نیست» را سر دادند.
هزاران معترض در شهر بوس��تون با برگزاری یک
راهپیمایی شعار دادند« :ترامپ ،نژادپرست است».
آنها پالکاردهایی در دس��ت داش��تند که روی آنها
نوش��ته ش��ده بود« :ترامپ را اس��تیضاح کنید» و
«مجمع گزینشگران(کالج الکترال) را منحل کنید».
در واشنگتن نیز تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان
کاخ س��فید تجمع کرده و اعتراضشان را با روشن
کردن ش��مع و برگزاری س��خنرانی اع�لام کردند.
دانشجویان دانشگاه تگزاس کالسهای درس خود
را تعطیل و به س��مت مرکز آس��تین ،پایتخت این
ایال��ت راهپیمایی کردن��د .در کالیفرنیا طرفداران
«هیالری کلینت��ون» نامزد مغل��وب دموکرات در
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا به خیابانها آمده
و ضمن اعالم خش��م و انزجار خود نسبت به نتایج
انتخابات ،ش��عار «رئیسجمهور ما نیست» را علیه
ترامپ سر دادند.

همزمان با ناآرامیهای شهرهای مختلف آمریکا
بویژه در روز پنجشنبه ،آمار درگیریهای مسلحانه
در ایاالت متحده نیز افزایش قابل توجهی داشت که
ن تنها  14تن به ضرب گلوله از پای درآمدند.
طی آ 
جنایات ناشی از نفرت و خشونت باانگیزه نژادپرستی
علیه اقلیتها در آمریکا پس از انتخاب دونالد ترامپ
بهعنوان رئیسجمه��ور این کش��ور افزایشیافته
اس��ت .در همین حال گزارشهای متعددی درباره
جرائم ناشی از نفرت علیه مسلمانان ،التینتبارها
و سیاهپوس��تان آمریکایی در رسانههای اجتماعی
منعکس شده است .هواداران ترامپ متهم هستند
 24ساعت پس از پیروزی خیرهکننده وی ،حمالت
متعددی از جمله نوشتن شعارهای نژادپرستانه و
تهدیدات مرگ انجام دادهاند.

نزدیکی نومحافظهکاران ،بازهای شکاری معمار
داعش و طراحان شورشها و انقالبهای رنگی در
جهان به دولت اوباما باعث میش��ود کارشناسان
به دنبال س��رنخ موج تظاهرات ضد ترامپ آمریکا
در کاخ س��فید باش��ند .گفته میشود بسیاری از
ش��ورشهای روزهای پس از انتخابات در آمریکا
از سوی فعاالن اجتماعی و مجازی تحت حمایت
جورج سوروس ،س��رمایهدار صهیونیست و یکی
از س��رمایهگذاران انقالبه��ای رنگی در آس��یا،
ش��رق اروپا و آمریکای التین برپا ش��ده اس��ت.
رفتار مزورانه همیش��گی اوبام��ا و تیمش نیز او را
بیش از پیش مورد س��وءظن قرار میدهد .البته
اوباما در نخس��تین بازدید ترامپ از کاخ سفید به
عنوان «رئیسجمهور منتخب» س��عی کرد رفتار
دوستانهای با او داشته باشد و از انتقال آرام قدرت
سخن گفت اما جو بایدن ،معاون او یک روز جلوتر
با تحقیر ترامپ ،پیام تنفر را به جامعه آمریکا القا
کرده بود .او زمانی که اوباما در مقابل کاخ س��فید
مشغول سخنرانی به مناسبت شکست دموکراتها
و پذیرش ریاستجمهوری جدید بود ،هنگام آمدن
نام ترامپ به تمسخر روی سینهاش نشان صلیب
کشید که خنده حضار را در پی داشت .همزمان
با دیدار ترامپ و اوباما در اتاق بیضی کاخ س��فید،
همسران آنها میشل اوباما و مالنیا ترامپ در طبقه
دوم این کاخ که محل اقامت خانواده رئیسجمهور
اس��ت دیدار کردند .اما خانواده اوباما حاضر نشد
برخالف سنت موجود با ترامپ و همسرش عکس
دستهجمعی بیندازد.

■■موج نفرت

■■رژه پیروزی کوکلوکسکالنها

اما در مقابل مش��هورترین گروه ش��بهنظامی
نژادپرس��ت آمریک��ا در ایالت کارولینای ش��مالی
به افتخ��ار پی��روزی ترام��پ رژه م��یرود .ایالت
کارولینای ش��مالی جایی اس��ت که در انتخابات
هفته اخیر ،دموکراتها با آرای بیس��ابقه به نامزد
جمهوریخواهان غافلگیر شدند .به گزارش تارنمای
پلهام ،اعضای گروه موس��وم به شوالیههای سفید
که از زیرمجموعههای جامعه نژادپرس��تان تندرو
ی��ا کوکلوکسکالنها هس��تند اع�لام کردند روز
 3دس��امبر این رژه را برگزار میکنند .شوالیههای
سفید حدود  150تا  200نفر عضو دارد و شعارشان
اتح��اد نژادی اس��ت که آخرین ب��ار در کارولینای
جنوبی اق��دام به برگ��زاری رژه خیابان��ی کردند.

نامزد سوخته دموکراتهای آمریکا بنفشها را در شکست خود سهیم کرد

درد بیدرمان هیالری

تبدی��ل به یک مهر س��وخته
برای حاکمیت آمریکا ش��ده
اس��ت ،در نطق شکست خود
نی��ز حرفهای��ی زد که بوی
خداحافظی از سیاست میداد.
او طوری ح��رف زد که گویی
دردهای��ش از جمله بیماری مهلک او و همچنین
پروندههای رسواییاش دردهای بیدرمانی هستند
ک��ه او را ره��ا نمیکنند .کلینتون ب��ا حواله دادن
آرزوهایش به «کس��ی دیگر» گفت« :میدانم که
ما هنوز بلندترین و س��ختترین سقف شیشهای

واکنشهای عربی به انتخابات آمریکا

خط و نشان مالی احمقانه سعودیها برای ترامپ
«فقیرترین ف��رد در کویت
مانند پادشاهان زندگی میکند.
ماییم که این امکان را برایشان
فراهم میآوریم که نفتش��ان
را بفروش��ند .چرا مجبورشان
نمیکنی��م  25درص��د از
درآمدشان را به ما بدهند؟» اینها جمالتی است که
دونالد ترامپ  28سال پیش در برنامهای تلویزیونی
در شبکه س��یانان گفت .مشابه همین حرفها را
هم در هفتههای گذشته در تبلیغات و مناظرههای
انتخاباتیاش درباره عربستانسعودی تکرار کرد ،وقتی
میگفت سعودیها برای پشتیبانی آمریکا باید بهای
بیشتری بپردازند .چند ماه پیشترش هم در گفتوگو
ب��ا نیویورک تایمز ،عربستانس��عودی را کش��وری
توصیف کرده بود که ب��دون حمایت آمریکا ،وجود
نخواهد داشت .کشورهای عربی که پیش از انتخابات
آمریکا ،نگران پیروزی نامزد جمهوریخواهان بودند،
ب��ه انتخاب ترامپ واکنش مثبت نش��ان دادند ولی
مقامه��ای س��عودی که همچنین از قانون جاس��تا
(عدالت علیه حامیان تروریسم) ،پیامدهای وخیم آن
و تاثیر آن بر روابط ریاض و واشنگتن بسیار بیمناکند،
واکنشهای محتاطانه و توام با نگرانی نش��ان دادند.
سلمان بنعبدالعزیز ،شاه سعودی پنجشنبه در یک
تماس تلفنی با دونالد ترامپ ،تاکید کرد عربس��تان
ب��ه تحکیم رواب��ط تاریخی و راهبردی ب��ا آمریکا و
همکاری برای تحقق صلح و ثب��ات در خاورمیانه و
جهان چشم دوخته است .بدین ترتیب ملک سلمان
نخستین رهبر عرب محس��وب میشود که پس از

در سانفرانسیسکو دیگر شهر بزرگ کالیفرنیا نیز
در تجمعاتی معترضانه علیه رئیسجمهور منتخب
آمریکا تعدادی از شیش��ههای مغازهها شکسته و
سطلهای زباله به آتش کشیده شد.

این گروه از ش��اخههای کوکلوسکالنهاست که
گروهی نژادپرست در آمریکا بودند و با اقدام به قتل
سیاهپوستان تالش داشتند آنها را وادار به خروج از
آمریکاکنند.

پیروزی ترام��پ در انتخابات با
وی تماس تلفن��ی برقرار کرد.
از س��وی دیگر ،ترکی فیصل،
رئیس اسبق سازمان اطالعات
س��عودی در اظهارنظری ،ابراز
امیدواری کرد ترامپ راه رؤسای
جمهور گذش��ته آمریکا در دوستی با اعراب حاشیه
جنوب��ی خلیجفارس را ادامه دهد .ش��اهزاده فیصل
که برادر وزیر س��ابق خارجه سعودی است و سالها
کلیددار روابط حاکمیت صهیونیستی آمریکا با ریاض
بود ،در ادامه برای اشاره به مجبور بودن رئیسجمهور
بعدی آمریکا برای تعامل با عربستان ،همچون مورد
سازمان ملل ،به دالرهای نفتی این کشور تکیه کرد.
وی ب��ا تهدید ضمنی رئیسجمه��ور بعدی آمریکا،
گفت« :داراییهای عربستان در ایاالت متحده ،از کل
داراییهای دولت این کش��ور بیشتر است ».گفتنی
است پولهای عربستان که او به آن اشاره کرده حدود
 7تریلیون دالر سهام و قرضه فریز شده در آمریکاست
که آمریکاییها با مطرح کردن قانون جاستا و دریافت
غرامت از مقامهای سعودی برای  2تریلیون دالر آن
نقشه کشیدهاند .در اظهارنظری دیگر ،ولید بنطالل،
ثروتمندترین شاهزاده سعودی تاکید کرده است که
منطقه خاورمیانه به نوعی اطمینان خاطر نیاز دارد
مبنی بر اینکه دونالد ترامپ جهان عرب را متحد خود
به ش��مار خواهد آورد .این سخنان در حالی بر زبان
طالل رانده میشود که وی از طرف ریاض مکلف بود
تا به سیاست خود در خرید سیاستمداران آمریکایی
ادامه دهد و همه آنها را علیه ترامپ بسیج کند.

را نشکستهایم اما میدانم که
روزی کسی این کار را به انجام
خواهد رساند .امیدوارم زودتر
از آنچه ما فکر آن را میکنیم
ب��ه وقوع بپیوندد» .آنچه ظن
خداحافظی هیالری کلینتون
را بیشتر میکرد لبههای بنفش رنگ لباس او بود.
مفسران سیاسی آمریکا رنگ بنفش لباس او را که
با کراوات بیل کلینتون هماهنگ شده بود ،ضمیمه
پیام او پنداش��تند .ایالتهای چرخشی در آمریکا
در طول انتخابات اغلب «ایالتهای بنفش» نامیده

■■سرنخ شورشها در کاخ سفید

میش��وند (ترکیبی از رنگ قرمز و آبی ،نش��ان 2
حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا) و کلینتون
در س��خنرانیاش به این ایالتها اشاره میکرد که
تعداد آرای آنها خیلی به هم نزدیک بود و تا لحظه
آخ��ر معلوم نبود اکثریت آرا به کدام کاندیدا تعلق
خواهد گرفت .عالوه بر این بنفش رنگی اش��رافی
در فرهنگ سیاس��ی آمریکاست که نشان میدهد
کلینتونها به دنبال جایگاهی فراحزبی در حاکمیت
سایه آمریکا هستند .همچنین بنفش رنگی است
دگرباش��انه که با نماده��ای جنبشهای غربگرای
سیاسی و فراجنسیتی در کشورهای دیگر سازگاری
دارد .این نشان میدهد هیالری با همه افتضاحات و
شکستها به قول جولین آسانژ به شکلی ترحمانگیز
ب��ه برده جاهطلبیهای خود تبدیل ش��ود که درد
بیدرمان او است.

کرملین :نزدیکی سیاست خارجی ترامپ و پوتین شگفتانگیز است

روسیه با ستاد ترامپ ارتباط داشت

س��خنگوی ک��اخ کرملین
در نخس��تین واکنش رسمی
به انتخ��اب صاحبخانه جدید
ک��اخ س��فید ،ب��ر مواض��ع
نزدی��ک  2طرف تاکی��د کرد.
دیمیتری پسکوف ،سخنگوی
ریاستجمهوری روسیه نزدیکترین مقام این کشور
به والدیمیر پوتین اس��ت که پس از پیروزی دونالد
ترامپ در انتخابات هفته گذشته آمریکا ،اظهار نظر
سیاسی مس��تقیمی درباره او کرده است .پسکوف
شامگاه پنجشنبه گفت« :ترامپ گفته است منافع
آمریک��ا اولویت اصلی وی اس��ت و ب��رای برقراری
روابط با هر کشوری آماده است .پوتین نیز اظهارات
مشابهی را بیان کرده و درباره اولویتهای ملی روسیه
سخن گفته است» .او سپس رویکرد پوتین و ترامپ
در سیاس��ت خارجی را «بهطور شگفتانگیزی» به
یکدیگر نزدیک دانس��ت و ابراز خوشبینی کرد آنها
بهب��ود روابط دوجانبه را آغاز کنند هر چند که این
موضوع را زمانبر دانسته و اذعان کرد روابط آمریکا و
روسیه بهسرعت به سطوح باال نخواهد رسید .به گفته
پسکوف «هنوز فضای اعتماد دوجانبه بین مسکو و
واش��نگتن وجود ن��دارد» .خود پوتی��ن نیز فردای
انتخاب ترامپ بدون اشاره مستقیم به رئیسجمهور
جدید ایاالت متحده «گفتمان سازنده» میان مسکو
و واش��نگتن را به نفع هر دو کشور دانست .او برای
بهب��ود روابط دوجانبه میان دو طرف ابراز امیدواری
ک��رد اما آمریکا را بهخاطر س��طح کنونی روابط دو
کشور مقصر دانست .از طرف دیگر اظهارات معاون

وزیر خارج��ه روس��یه درباره
ارتباط با ستاد انتخاباتی ترامپ،
موجی از گمانهزنیهای جدید
را درب��اره دخال��ت مس��کو در
انتخاب��ات ریاس��تجمهوری
آمریک��ا به راه انداخته اس��ت.
س��رگئی ریابکوف در مصاحبه با اینترفاکس اعالم
کرد وزارت خارجه روسیه پیش از برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا با ستاد ترامپ تماس داشته
اس��ت حال آنکه پیش از این چنین ارتباطی از هر
دو طرف انکار میشد .ماه گذشته مقامات اطالعاتی
آمریکا «کارتر پیج» مش��اور وق��ت ترامپ را به ظن
ارتباط و مذاکرات محرمانه با مقامات ارش��د روس
بویژه درباره لغو تحریمهای اقتصادی روسیه بازجویی
کرده بودند .همچنین حزب دموکرات مدعی ش��د
اطالعاتی در دست دارد که نشان میدهد پیج نهتنها
ارتباطات تجاری با روسها داشته ،بلکه این اواخر به
مسکو نیز رفته و حتی احتماال با شخص پوتین دیدار
داش��ته است .اشاره آنها به نشستن پیج در نزدیکی
پوتین در مراسم ضیافت شام شبکه تلویزیونی آرتی
در مس��کو بود .پس از این اتهام��ات بود که پیج از
ستاد ترامپ کنار گذاشته شد .البته او تنها شخص
در میان اطرافیان ترامپ نیست که به رابطه نزدیک
با روسها متهم میش��ود به طوری که حتی مالنیا
ترامپ ،همس��ر رئیسجمهور جدید آمریکا نیز که
اهل یوگسالوی سابق(اس��لوونی) بوده است ،مورد
ظن دموکراتها به عنوان عامل ارتباطات شرقی کاخ
سفید است.

نخس��تین پایگاه نظام��ی دریایی
انگلیس در خاورمیانه ،پنجشنبه در
بحرین با حضور پرنس چارلز افتتاح شد .سلمان
ب��ن حمد آلخلیفه ،ولیعهد بحرین که همتای
انگلیسی خود را در این مراسم همراهی میکرد،
ب��ر ادامه همکاریها و هماهنگیهای نظامی 2
کش��ور تأکید کرد .این پایگاه نظامی دریایی در
حالی افتتاح ش��د که فشارها و انتقادها از دولت
انگلیس به دلیل همکاری ب��ا دولت بحرین در
سرکوب مردم این کشور همچنان ادامه دارد.

هشدار ایرلند به رژیم صهیونیستی

پ��س از آنکه ایرلند بارها اعالم کرد
موساد نباید از گذرنامههای جعلی
ایرلن��دی ب��رای عملیاتهایش اس��تفاده کند؛
موضوعی که با بیاعتنایی اسرائیلیها همراه شد،
دوبلین هشداری شدیداللحن به تلآویو داد .عوامل
موساد در سال  2010با استفاده از گذرنامه جعلی
ایرلندی وارد دوبی شدند و «محمود المبحوح» از
رهبران حماس را ترور کردند که این مساله خشم
بسیاری را برانگیخت .یک مقام مسؤول در سفارت
اسرائیل در آن زمان گفت برای این عملیات ترور
از  6گذرنامه جعلی استفاده شده است.

حمله طالبان به کنسولگری آلمان

حمل��ه انتح��اری گ��روه طالبان
ب��ه کنس��ولگری آلمان در ش��هر
مزارش��ریف در ش��مال افغانس��تان 4 ،کشته و
 119زخمی برجای گذاش��ت .در این حمله که
پنجشنبهشب بهوقوع پیوست ،کامیونی مملو از
مواد منفجره خود را به دیوار کنسولگری آلمان
کوبید .طالبان گفته این حمله به تالفی حمله
هوایی ناتو به شمال شهر قندوز انجام شده است.
حمله ناتو هفته گذشته انجام شد که طی آن ۳۰
غیرنظامی کشته شدند.

تسلط یمنی بر  5روستا در عربستان

نیروه��ای مش��ترک ارت��ش و
کمیتههای مردمی روز پنجشنبه
پس از درگیری با نظامیان س��عودی در شهر
الخوبه اس��تان جی��زان در جنوب عربس��تان،
 5روستا شامل الشرقیه ،قلل القرن و روستای
مجاورش و الکرس و روس��تای مجاورش را به
کنترل خود درآوردند .دهها نظامی سعودی در
این درگیری کشته یا زخمی شدند .ارتش یمن
اعالم کرد این عملی��ات را در واکنش به تداوم
حمالت هوایی و محاصره مردم یمن ،انجام داد.

بزرگترین تظاهرات ضد دولتی
در کره جنوبی

ام��روز صده��ا هزار نف��ر از مردم
کرهجنوبی در راستای اعتراض به
رسوایی سیاسی اخیر پیش آمده ،در بزرگترین
تظاهرات ضدحکومتی در طول تاریخ این کشور
مشارکت میکنند .معترضان خواستار استعفای
پارک گئون هی ،رئیسجمهوری این کش��ور
پس از رس��وایی درز اس��رار و مدارک محرمانه
توس��ط یکی از دوستان وی به نام چوی سون
سیل هستند .این س��ومین بار است که مردم
کرهجنوبی برای س��ومین هفته متوالی پس از
افشای رسوایی سیاسی در نهاد ریاستجمهوری
به خیابانها میریزند.

انفجار در جنوب شرقی ترکیه

در پ��ی انفج��ار مقاب��ل یکی از
س��اختمانهای دولتی دیرک در
استان ماردین (جنوب شرقی ترکیه) ،شهردار
این منطقه کشته شد .طبق این گزارش ،حزب
کک) ،پنجش��نبه با
پ 
کارگران کردس��تان ( 
اس��تفاده از خمپاره ساختمان دولتی در شهر
ماردی��ن را مورد هدف قرار دادند که در پی آن
 4تن دیگر نیز زخمی ش��دند .در پی بازداشت
ش��ماری از اعضای حزب دموکراتیک خلقها،
پکک نس��بت به تشدید حمالتش در
حزب 
ترکیه هشدار داده است.

استفاده تروریستها
از مواد شیمیایی در حلب

وزارت دفاع روس��یه در بیانیهای
اعالم کرد کارشناسان نظامی این
کشور خمپارههای منفجرنشدهای یافتهاند که
نشان میدهد تروریس��تها در حمالت خود
به غیرنظامی��ان و مناطق تحت کنترل دولت
سوریه در حلب از سالحهای شیمیایی استفاده
کردهاند .روس��یه از اواخر تابس��تان گذش��ته
هش��دار داده بود گروههای تروریستی ممکن
است از سالحهای شیمیایی علیه غیرنظامیان
و ارتش س��وریه در حلب اس��تفاده کنند .در
تحولی دیگر ،منابع میدانی از پیشروی قابل
توجه ارتش سوریه و نیروهای همپیمان آن در
منطقه ضاحیه االس��د در جنوب غربی حلب
خبر دادند.

