
تقدیم استوارنامه سفیر جدید ایران 
به سلطان عمان 

علی نجفی خوش��رودی س��فیر جدی��د جمهوری 
اس��امی ایران در مسقط استوارنامه خود را تقدیم 

هیثم بن  طارق آل سعید سلطان عمان کرد.
علی نجفی خوشرودی در این خصوص در توئیتی با 
اش��اره به ماقاتش با سلطان عمان نوشت که اراده 
رهبران عالی دو کشور بر توسعه روابط استوار است 

و دو کشور به دنبال ارتقای روابط هستند.
نجفی خوشرودی سفیر جمهوری اسامی ایران در 
مسقط ۱۶ شهریور ماه نیز در دیدار با سید بدر بن 
حمد بن حمود البوسعیدی وزیر خارجه این کشور، 

رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرده بود.
وی ۳۱ مرداد ماه با اس��تقبال مس��ئول تشریفات 
وزارت خارجه عمان و اعضای س��فارت در فرودگاه 
بین المللی مسقط وارد عمان شد. وی در سخنانی 
در جمع اعضای س��فارت جمهوری اس��امی ایران 
در مس��قط  ضمن ابراز خرس��ندی از سطح روابط 
بین دو کش��ور، بر تقویت و گسترش هر چه بیشتر 

مناسبات دوجانبه تاکید کرد. ایرنا 

خبر

رئیس جمهور جدید آمریکا از چهار 
دهه استقامت ایران درس 

عبرت بگیرد
یک کارش��ناس مسایل منطقه گفت: رئیس جمهور 
جدی��د آمریکا در برخ��ورد با ای��ران از چهار دهه 
اس��تقامت و س��ربلندی کش��ورمان درس عب��رت 

بگیرد.
صفی اهلل رمضانخانی، در یادداش��تی نوشت: اکنون 
که در داخل کشور برخی از پیروز شدن فرد جدید 
در انتخاب��ات آمری��کا اظهار خوش��حالی می کنند 

گفتن چند نکته خالی از لطف نیست.
نتایج انتخاب��ات آمریکا برای ایرانی که در هر دوره 
از روس��ای جمهور آمریکا همواره با فش��ار، تهدید، 
تحریم و اعمال سیاس��ت های ناعادالنه مواجه بوده 
هیچ تفاوتی نمی کند به طوریکه تنها اسامی و افراد 

برای ایران تغییر کرده اند.
آم��دن بایدن یا مان��دن ترامپ و یا هر چه دیگر در 
آمریکا تنها چهره هایی هس��تند ک��ه ذات و اصل 
آنه��ا یکی اس��ت و مطمئنا همانگونه که سیاس��ت 
های آمریکا با اش��کال جدید اما باطن یکس��ان در 
دوره اوباما و ترامپ اجرا ش��د حال با چهره دیگری 

عملیاتی خواهد شد.
رئیس جمهور جدی��د آمریکا هم باید از چهار دهه 
استقامت و سربلندی ایران به رهبری حضرت امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری عبرت بگیرد و به 
اشتباهات خود پی ببرد و نسبت به تروریسمی که 

علیه مردم ایران انجام شده، عذرخواهی کند.
همانگونه که رهبر معظم انقاب اسامی در سخنان 
زن��ده و تلویزیونی به خوبی و روش��نی بیان کردند: 
»سیاست جمهوری اس��امی ایران در قبال آمریکا، 
حساب شده و مشخص است و با رفت وآمد اشخاص 
تغییر پیدا نمی کند، ممکن است با آمدن یا نیامدن 
یک فرد اتفاقاتی بیفتد اما به ما هیچ ارتباطی ندارد 
و در سیاست جمهوری اسامی هیچ تاثیری نخواهد 
داش��ت«. البته نتیجه این انتخابات تنها برای برخی 
کشورهای منطقه که در دام نقشه های شوم آمریکا 
و اسرائیل در منطقه افتادند و در آخرین مرحله اقدام 
به عادی س��ازی روابط کردند، م��ی تواند تاثیرگذار 
باش��د به عنوان مثال اکنون ک��ه ترامپ رای نیاورد 
بعضی از کش��ورهای عربی از جمله عربس��تان یتیم 

خواهند ماند که در گرداب یمن گیر کرده اند.
نزدیک بودن زم��ان اضمحال آمریکا نکته دیگری 
است که پازل آن در حال کامل شدن است بنابراین 
ف��ارغ از این رن��گ و لعاب های جمه��وری خواه و 
دموکرات، نظام آمریکا در حال فروپاش��ی است که 
نش��انه های آن به خوبی قابل مش��اهده اس��ت که 
فروپاش��ی اخاقی، اس��تقال خواهی برخی ایالت 
ه��ای آمریکا و مش��کات آنها در ح��وزه اقتصاد از 

جمله آنهاست.
شکست های آمریکا از ایران در مجامع بین المللی 
مانند شکس��ت در دادگاه الهه در مورد ۲ میلیارد 
دالر دارایی بلوکه ش��ده ایران و شکست آمریکا در 
توقیف ۶ میلیارد دالر از دارایی های ایران نمونه ای 
از این اضمحال و شکست ترامپ از ایران در دوره 
ریاست جمهوری اش است. رفتارها و سیاست های 
غیر انس��انی ترامپ در تشدید تحریم های دارویی 
علیه ایران غیرقابل توجیه است در پی این موضوع 
خانواده های بسیاری در ایران در غم از دست دادن 

عزیزان شان عزادار شدند. ایسنا  

از نگاه دیگران 

گزارش

سرنوشت انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا سرانجام پس 
از وقف��ه ای غیرقابل فهم در ش��مارش آراء روش��ن  و نامزد 

دموکرات ها رسما پیروز این انتخابات شد.
از آنجایی ک��ه هنوز دونال��د ترامپ، شکس��ت در انتخابات 
را نپذیرفت��ه و همچن��ان او و هوادارانش ب��ر وقوع »تقلب 
گسترده« در انتخابات اصرار دارند، شاید جمع بندی درباره 
دالیل پیروزی بایدن و شکس��ت ترامپ و پیامد های نتیجه 
اعامی در سیاس��ت داخل��ی و خارجی این کش��ور کمی 
عجوالنه باشد، اما با نگاهی گذرا به شعار ها و رفتار های جو 
بایدن در دوران تبلیغات انتخاباتی، تا حدی بتوان دورنمای 

دولت آینده آمریکا را ترسیم کرد.
اگر فرض پروژه ای بودن و "انتخاب سیستمی" بایدن برای 
»خاص ش��دن نظام آمریکا از جرثوم��ه ای مثل ترامپ" را 
کنار بگذاریم، شاید بحران همه گیری کرونا و مرگ هزاران 
آمریکای��ی برگ برنده و اصلی نام��زد دموکرات ها در جلب 

اکثریت آرای مردم این کشور باشد.
بایدن در تبلیغات انتخاباتی، عمده تمرکز و حمات خود را 
بر ناتوان��ی دولت ترامپ در مدیریت بحران کرونا قرار داده 
بود و بامداد امروز هم در اولین س��خنرانی اش پس از اعام 
پیروزی تأکید کرد که نخس��تین و فوری ترین برنامه دولت 
انتقالی او تش��کیل ستادی ویژه برای مدیریت این ویروس 

مرگبار است.
آمری��کا هم اکنون با ۱۰ میلیون و ۱۸۲ ه��زار نفر مبتا و 
نزدی��ک به ۲۴۴ هزار مرگ کرونای��ی، همچنان قرمزترین 

کشور جهان در زمینه بحران کروناست.
درعرص��ه سیاس��ت خارج��ی، انتقاد اصل��ی دموکرات ها و 

ج��و بایدن به »انزواطلبی« دولت ترامپ و »ایجاد ش��کاف 
بین متح��دان آمریکا« ب��ود. اگر تاریخچ��ه دموکرات ها و 
جمهوری خواه��ان و همچنین جدل ه��ای لفظی ترامپ و 
بایدن در چند ماه گذش��ته را م��د نظر قرار دهیم، احتماال 
ورود بایدن به کاخ سفید، از پیروزی های بزرگ چینی ها در 
عرصه بین المللی است و باید منتظِر کاهش سطح درگیر ها 
بین واشنگتن و پکن در ماه های آینده باشیم. اما به احتمال 
زیاد آمریکاِی بایدن همانند دوران اوباما به جای درگیری با 
چین، به افزایش تنش ها با روسیه دامن خواهد زد. برخاف 
دوران ترامپ، همگرایی بیش��تر بین اروپا و آمریکا هم قابل 
تصور اس��ت. دراعام وفاداری هر دو حزب جمهوری خواه و 
دموکرات به »تأمین امنیت« رژیم صهیونیستی و حکومت 
سعودی، صرف نظر از هر تغییر و تحول داخلی آمریکا نباید 
ش��ک کرد، بنابراین در زمینه مسئله فلسطین نباید منتظر 
تغییر و تحول چش��مگیری باشیم و احتماال روند کنونی و 
نادیده گرفتن حق فلس��طینی ها و پافشاری آمریکا بر طرح 
ظالمان��ه »معامله قرن«، ب��ا عناوینی دیگ��ر ادامه خواهد 

داشت.
اما اگر موضع گیری بای��دن و دموکرات ها در زمینه پرونده 
»جمال خاشقجی« و معرفی »محمد بن سلمان«، ولیعهد 
عربستان به عنوان آمر پرونده خاشقجی »صادقانه« باشند، 
احتم��اال روز ه��ای ناروش��نی در انتظار ولیعه��د جاه طلب 
سعودی باش��د و دموکرات ها در ادامه سیاست های مخرب 
آمری��کا در منطقه، کارک��ردن با مخالفان بن س��لمان در 

عربستان را بیشتر ترجیح خواهند داد.
بن��ا ب��ر طبیع��ِت درهم تنیدگ��ی روابط ق��درت در عرصه 

بین المللی، قطعا کش��ور های دیگر نیز ب��ه فراخور نزدیکی 
و دوری ب��ه جریان ه��ای سیاس��ی در واش��نگتن، متأثر از 

جابه جایی قدرت در کاخ سفید خواهند بود.
نمی توان به پیامد های نتیجه انتخابات آمریکا اشاره کرد و 
این س��وال را نپرس��ید که پیروزی بایدن و شکست ترامپ 

چه معنایی برای ایران خواهد داشت؟
جمهوری اس��امی ایران بر اساس تجربه تاریخی و ماهیت 

انقاب بزرگ اسامی ۱۳۵۷، راهبرد مواجه با آمریکا 
را ب��ر این اصِل اصولی و اس��توار قرار داده که 
کلیت نظام سیاس��ی آمریکا، فارغ از هرگونه 
جابه جایی ق��درت در کاخ س��فید، ماهیتی 
ظالمانه و استعماری دارد و حداقل با تجربه 
۴ سال گذشته درستی این فهم و برداشت 

از نظام آمریکا در عمل ثابت شده است.
دولت ترامپ در ۴ س��ال گذشته با خروج 
یک جانبه از توافق بین المللی برجام، با توهم 
به زانو درآوردن ایران، ذیل عنوان سیاس��ت 

»فش��ار حداکثری« بیشترین و ظالمانه ترین 
تحریم های تاری��خ را علیه مردم ایران اعمال 
کرد، ام��ا به گ��واه بس��یاری از تحلیلگران و 

ناظ��ران سیاس��ی، کارزار همه جانبه تحریمی 
علیه ایران رسماً شکست خورده و 

آمریکا باید مردم تاریخ ساز 
ایران را نه با زبان زور 
که  ترامپی  قلدرِی  و 
باید ب��ا زبان احترام 
و کرام��ت مخاطب 
ق��رار ده��د. از این 
خ��روج  منظ��ر 

از  ترام��پ 
س��فید  کاخ 
را می ت��وان 
تاش نظام 

آمریکا برای خروج از این بن بست خودساخته و برگشت به 
میز مذاکره تفس��یر کرد. ایران، اما بار ها رسماً و علناً تأکید 
کرده پیش ش��رط آغاز هرگونه مذاک��ره ای برای حل وفصل 
مسائل فی مابین، برگش��ت بی چون وچرای آمریکا به توافق 
برجام و جبران خس��ارت های تحمیل شده به مردم ایران در 
سال های گذشته است و قطعاً با ورود بایدن تغییری در این 
سیاست ایجاد نمی ش��ود و اصطاحاً توپ االن در 
زمین آمریکاست که چگونه تصمیم گیری 

کند. باشگاه خبرنگاران 
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پیروزی جو بایدن و معنای آن برای 
ایران و سیاست بین الملل

بایدن قبل از اقدام درباره برجام با تل آویو مشورت می کند
سفیر س��ابق آمریکا در فلس��طین اش��غالی گفت، نامزد مدعی پیروزی 
ح��زب دموکرات پیش از اقدام  درخصوص برجام وارد گفت وگوی عمیق 

راهبردی با تل آویو خواهد شد.
دن ِکرت��ِزر گفت، ج��و بایدن نامزد مدعی پی��روزی حزب دموکرات در 

انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا پیش از اقدام درباره توافق هس��ته ای 
با ایران، با تل آویو مش��ورت خواهد ک��رد. کرتزر در مصاحبه ای درباره بایدن 

گفت: توضیح داد: البته  همواره برخی مسائل وجود دارند که ما با آن ها مخالفیم. 
فکر می کنم برنامه هس��ته ای ایران یکی از این موارد باشد؛ اما پیش بینی می کنم 
که بایدن س��عی خواهد کرد به طور جدی در این باره با نخست وزیر صحبت کند 
تا اینکه بخواهد به صورت یک جانبه در این خصوص اقدام کند. فکر می کنم وارد 

گفت وگوهای عمیق درخصوص برخی اختافات خواهیم شد. فارس 

درصددیم روابط با ایران را ارتقا ببخشیم
رئی��س جمه��ور جدید بولیوی در دی��دار وزیر ام��ور خارجه جمهوری 

اسامی ایران گفت که کشورش درصدد ارتقای روابط با ایران است.
لوئیس آرس��ه نیز ضمن قدردانی از حضور وزیر امور خارجه جمهوری 
اس��امی ایران در مراس��م تحلیف ریاس��ت جمهوری بولیوی گفت که 
کشورش درصدد است روابط با جمهوری اسامی ایران را ارتقا بخشد.

ظریف در توئیتی در این خصوص نوش��ت: وارد الپاز شدم تا با بولیویایی ها 
ثمره مبارزه برای احیای دموکراس��ی ش��ان را جش��ن بگیرم و مفتخرم که در 
مراسم تحلیف رئیس جمهور آرسه شرکت کنم. مشاهده شور و شعفی که مردم 

در جشن احیای آزادی و دموکراسی خود نشان می دهند، فوق العاده است.
وی همچنین پس از دیدار با رئیس جمهور جدید بولیوی در توئیتی نوش��ت: با 

رئیس جمهور منتخب و معاون ایشان دیدار کردم. صداوسیما 

تل آویو باید در رویکرد خود در قبال ایران تجدیدنظر کند
س��فیر سابق رژیم صهیونیستی  با اشاره به ابراز تمایل جو بایدن برای 
بازگش��ت به برجام، هشدار داد رژیم صهیونیستی باید در رویکرد خود 

در مقابل آنچه تهدید ایران خواند، تجدیدنظر کند.
دنی دنون در ابتدا پیروزی بایدن را تبریک گفت و سپس از ترامپ به 

خاطر اقدامات و خدماتش به رژیم صهیونیستی تشکر کرد.
وی در ادام��ه گفت؛ اطمینان دارد که روابط آمریکا و رژیم صهیونیس��تی 

مانند قبل ادامه خواهد یافت، زیرا دو طرف اصول و دشمنان یکسانی دارند.
او س��پس با اش��اره به صحبت های قبل بایدن درباره تمایل به بازگشت به برجام 
گفت: اس��رائیل اکنون باید در رویکردش در قب��ال تهدید ایران با توجه به قصد 
دول��ت جدید ایاالت متحده برای بازگش��ت به توافق هس��ته ای اوباما تجدیدنظر 

کند. تسنیم 

کارشناس��ان بین المللی در خصوص روند حرکت سیاست 
خارجی آمریکا در صورت قطعی ش��دن پیروزی بایدن در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری این کشور، عنوان داشتند که 

نباید منتظر تغییرات بنیادین در دولت وی بود.
روند انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا بعد از اعام 
پیروزی »جو بایدن« از س��وی رس��انه های این کشور وارد 
فضای جدیدی شد؛ از یک سو تیم حقوقی »دونالد ترامپ« 
به دنبال شکایت از »جو بایدن« به اتهام تقلب در انتخابات 
اس��ت و از سوی دیگر ش��هرها و ایالت های مختلف آمریکا 
صحنه تقابل جدی تر طرفداران و مخالفان بایدن و ترامپ 

با یکدیگر هستند.
در همی��ن رابطه »رودی جولیان��ی« وکیل حقوقی ترامپ 
که پیگی��ر دعاوی های حقوقی او در انتخابات اخیر اس��ت 
بار دیگر و به دنبال پیروز معرفی شدن جو بایدن، با اشاره 
به طرح ش��کایت های متعدد علیه بایدن گفت: پرونده های 
دادخواهی فراوان��ی را مط��رح خواهیم کرد، این مس��اله به 
پنسیلوانیا محدود نمی شود. موارد کوچک و بزرگی هست 

اما در نهایت این پرونده قطوری خواهد شد.
از سوی دیگر واش��نگتن پست مدعی است به فایل صوتی 
دس��ت یافت��ه ک��ه در آن، »بیل اس��تپین« مدی��ر کارزار 
انتخاباتی جمهوریخواهان، خطاب به هواداران دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا، می گوید: آماده حضور در تظاهرات ها 

و تجمعاتی باشید که در سراسر کشور تدارک می بینیم.
وی می افزاید: آماده باش��ید. شاید به کمک شما در ایاالت 
محل س��کونتتان نیاز داشته باشیم تا از بابت اینکه صدای 
اعتراض رئیس جمهور ش��نیده می ش��ود؛ اطمینان حاصل 
کنیم. تجمع��ات در حمایت از ترامپ یکی از آن چیزهایی 
اس��ت که ش��ما را به انجام آن در سراس��ر آمریکا تشویق 

می کنیم. ترامپ برای ادامه نبرد آماده است.
در همی��ن رابطه و در پی اعام پی��روزی »جو بایدن« در 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا، طرف��داران »دونالد 
ترامپ« ب��ا گروهی از معترضین مخالف که در لنس��ینگ 
میش��یگان تجمع کرده و خواستار پذیرش شکست توسط 

ترامپ و طرفدارانش شده بودند، به شدت درگیر شدند.
نی��ز طرفداران خش��مگین ترامپ در ایالت ه��ای آریزونا و 
جورجیا به نش��انه اعتراض به اعام پیروزی بایدن پیش از 
پایان یافتن روند ش��مارش تمام آرا و اعام نتایج رس��می، 
به خیابان ها ریختند. بنابر گزارش��ها، بسیاری از طرفداران 

خشمگین ترامپ به همراه خود ساح های گرم داشتند.
ام��ا در خصوص اینکه وضعیت آمریکا و به ویژه سیاس��ت 
خارجی این کش��ور در صورت قطعی شدن پیروزی بایدن 
به چه صورت خواهد بود با تعدادی از کارشناس��ان مطرح 

بین المللی به گفت وگو نشستیم.
پروفسور »ویلیام بی من« استاد و رئیس گروه مردم شناسی 
دانش��گاه مینه س��وتا در این زمین��ه گفت؛رئیس جمهور 
آمریکا مدیر سیاس��ت خارجی این کش��ور اس��ت بنابراین 
می ت��وان گفت که در صورت قطعی ش��دن پیروزی بایدن 
در انتخابات، کامًا محتمل اس��ت که آمریکا روابط خود با 
کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی را مورد بازبینی 
قرار دهد. س��نا و مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه ای را 
در محکومیت حمات عربس��تان به یمن صادر کرده بودند 
ام��ا ترامپ به عنوان رئیس جمهور این قطعنامه را وتو کرد 
و در کنگ��ره حمای��ت کافی برای شکس��تن این وتو وجود 
نداشت. اگر بایدن رئیس جمهور شود و چنین قطعنامه ای 
صادر ش��ود او آن را وتو نمی کند. همانند دیگر کشورهای 
خلی��ج فارس روابط اقتص��ادی میان بن س��لمان، ولیعهد 
عربس��تان س��عودی با دونالد ترامپ یک فاکتور اساسی در 
روابط آمریکا و عربس��تان محس��وب می شود اما اگر بایدن 

رئیس جمهور شود این وضعیت تغییر می کند.
در خصوص کش��ورهای عربی حوزه خلیج فارس بایدن به 
این نکته اش��اره کرد که روابط اقتصادی میان حاکمان این 
کشورها با شخص ترامپ دلیل هر نوع توافق و تحولی است 
که در منطقه ش��اهد آن هستیم. در صورت پیروزی بایدن 
این روابط قطع ش��ده و فعالیت های هس��ته ای در منطقه 
خلیج فارس نیز محدود می شود. من همچنین معتقدم که 
پیروزی بایدن در انتخابات منجر به کاهش س��طح تنش ها 

در خلیج فارس می شود.
پروفسور »ریچارد فالک« استاد بازنشسته دانشگاه 

پرینستون آمریکا:
اگ��ر بای��دن ب��ه کاخ س��فید راه یاب��د، سیاس��ت خارجی 
ایاالت متحده تغییر ملموس��ی نخواهد داش��ت، حداقل در 
آغ��از امر چنین خواهد بود. اگر بایدن انتخاب ش��ود و یک 
انتقال سیاس��ی مس��المت آمیز توس��ط ترامپ انجام شود، 
در ای��ن ص��ورت، احتماالً در کوتاه مدت سیاس��ت خارجی 

ایاالت متح��ده در خاورمیانه تعدیل خواهد ش��د؛ اما تغییر 
اساسی نمی کند.

پروفس�ور »فران�ک ف�ن هیپ�ل« اس�تاد دانش�گاه 
پرینستون:

من انتظار دارم در صورتی که بایدن پیروز انتخابات ش��ود 
او آمریکا را دوباره به برجام بازگرداند. با این حال، سیاست 
آمریکا در مورد خاورمیانه همچنان به س��مت و س��وهای 

متفاوتی کشیده خواهد شد.
پروفسور »دانیل سرور« مشاور اسبق وزارت خارجه 

آمریکا:
در صورت قطعی شدن پیروزی بایدن تجدید نظر در روابط 
آمریکا با اعراب قطعاً در دستور کار خواهد بود. البته بایدن 
در خصوص موضوع حقوق بش��ر در برابر عربس��تان سخت 
گیر خواهد بود اما با این وجود تردید دارم که بگویم وی در 
مورد نقض حقوق بش��ر در آمریکا نیز سخت گیری خواهد 

داشت.
پروفسور »نورش�ین آتش اوغلو گونِی«، عضو هیئت 

سیاست گذاری ریاست جمهوری ترکیه:
سیاس��ت های اصولی و بنیادی آمریکا دچار تغییر نخواهد 
ش��د. هم در دوران جنگ س��رد و هم بعد از جنگ س��رد، 
اولویت های راهبردی آمریکا دس��تخوش تغییر نشده است. 
فقط در ش��یوه بیان و زبان سیاسی آمریکا تغییراتی ایجاد 

خواهد شد.
پروفس�ور ریچارد فالک اس�تاد بازنشسته دانشگاه 

پرینستون آمریکا:
 اگ��ر بای��دن ب��ه کاخ س��فید راه یابد، سیاس��ت خارجی 
ایاالت متحده تغییر ملموس��ی نخواهد داشتپروفسور »نادر 
انتصار« رئیس دانش��کده علوم سیاس��ی دانش��گاه آالباما 
جنوبی: خطوط سیاس��ت خارجی ایاالت متحده در صورت 
ریاس��ت جمه��وری جو بای��دن تغییر محسوس��ی نخواهد 
ک��رد. روابط اروپا و آمریکا به احتم��ال زیاد بهبود می یابد 
و چرخش به س��مت حرفه ای شدن در دوران بایدن اتفاق 

می افتد.
پروفسور بی من:

این حقیقت دارد که گروه هایی با تمام قوا از دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، حمایت می کنند. این گروه ها مسلح 
هس��تند و وجود ساح گرم در دستان آنها بر اساس متمم 
دوم قانون اساس��ی آمریکا که به شهروندان اجازه مالکیت 
و اس��تفاده از اسلحه را می دهد بدون اش��کال است. ما نه 
می دانی��م که چه تعداد از این گروه های مس��لح در آمریکا 
وجود دارد و نه اینکه چه تعدادی عضو این گروه ها هستند. 
آنچه می دانیم این اس��ت که برخ��ی از اعضای این گروه ها 
اع��ام کرده اند اگر ترامپ مجدداً ب��ه عنوان رئیس جمهور 
انتخاب نش��ود اسلحه به دست گرفته و به میدان می آیند. 
در ای��ن میان این هراس نیز وج��ود دارد که اگر ترامپ در 
انتخابات ماه نوامبر شکس��ت بخورد نتیج��ه را نپذیرفته و 

حاضر به ترک کاخ سفید نشود.
پروفسور ریچارد فالک:

احتم��ال بحران ب��زرگ فلج کنن��ده و درگیری های جدی 
داخل��ی را نمی توان از نظر دور داش��ت. تردیدی نیس��ت 
که واقعیت های داخل��ی ایاالت متحده در این مرحله کامًا 
ترسناک است و یک انتخابات مورد اختاف می تواند مانند 
جرقه ای باشد که کشور را ش��عله ور کند. پیش بینی اینکه 
این خش��ونت ها چه ش��کلی به خود می گی��رد و اینکه آیا 
ترام��پ در رابطه با به چالش کش��یده ش��دن خود با آرای 
الکترالی که او را از قدرت کنار زده، آشوب ایجاد می کند یا 

حداقل در شعله های آن می دمد، دشوار است.
اگر چنین موضوعی اتفاق بیفتد، خش��ونت گسترده جناح 
راس��ت می تواند ب��ا اقدامات مختلفی همراه ش��ود تا رفتار 
غیرقانونی برخاس��ته از وحش��ت داخل��ی را تحت کنترل 
درآورد. بدون ش��ک این موضوع با واکنش های گسترده ای 
از س��وی جناح چپ قدرت هم��راه خواهد بود که می تواند 
طیفی از اعتراضات مس��المت آمیز تا اقدامات رادیکال تر را 
در کل کش��ور در برگیرد. آینده دموکراسی ایاالت متحده، 
هرگز یا حداقل از زمان جنگ داخلی آمریکا در اوایل دهه 

۱۸۶۰ این چنین در معرض خطر نبوده است.
نادر انتصاررئیس دانش��کده علوم سیاس��ی دانشگاه آالباما 
جنوب��ی: نمی توانی��م احتم��ال ناآرامی و خش��ونت پس از 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ را نادیده بگیریم. جامعه 
آمریکا به ش��دت مسلح است و فروش اسلحه در هفته های 

اخیر سر به فلک کشیده است
پروفس��ور »ش��یرین هانتر« عضو ش��ورای روابط خارجی 

آمریکا و استاد دانشگاه جورج تاون:
امس��ال احتمال وقوع اعتراضات گس��ترده و بروز خشونت 
بیش از سال های گذشته است که این امر نیز نشان دهنده 
ش��کاف گس��ترده اقتصادی، فرهنگی و ن��ژادی در جامعه 
آمری��کا اس��ت. بنابراین، ب��ه احتمال زی��اد رأی دهندگان 
دموکرات و جمهوریخواه در صورت شکس��ت نامزدشان، به 
نتیجه انتخاب��ات اعتراض خواهند کرد. دولت های فدرال و 
ایالتی خود را برای رویارویی با چنین موارد غیر مترقبه ای 
آماده کرده اند. گارد ملی در حال آماده سازی برای مواجهه 

با همه موارد احتمالی است.
پروفسور نادر انتصار:

نمی توانی��م احتمال ناآرامی و خش��ونت پ��س از انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ را نادیده بگیریم. جامعه آمریکا به 
شدت مسلح اس��ت و فروش اسلحه در هفته های اخیر سر 
به فلک کش��یده اس��ت. چندین گروه مسلح افراطی وجود 
دارند که از طرفداران سرس��خت ترامپ هستند و احتمال 
دارد اگر او در انتخابات برنده نشود، آنها به طور آشکارا در 
کشور خرابی هایی به وجود بیاورند. در گذشته، ترامپ این 
گروه ها را تحریک کرده است و آنها در چندین شهر ایاالت 

متحده به فعالیت های مخرب پرداخته اند. مهر 

   کارشناسان بین المللی: 

سیاستهایکلیآمریکاباآمدنبایدنتغییرنمیکند


