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اخبار

نماینده اقلیم کردستان عراق تاکید کرد

ضرورت میانجیگری ایران
در حل اختالفات بغداد–اربیل

یک نماینده پارلمان اقلیم کردستان عراق
درخصوص سفر محمدجواد ظریف به عراق اعالم
کرد که نقش میانجیگری ایران در حل اختالفات
بغداد-اربیل بسیار مهم است.
به گزارش مهر جالل محمد امین درمورد نقش
و جایگاه ایران در حفظ امنیت منطقه و اهمیت
تقویت روابط ایران و عراق در این برهه زمانی
حساس ،گفت :شکی در آن نیست که ایران از
جمله کشورهای بسیار مهم منطقه است و سفر
وزیر خارجه ایران به عراق در این برهه زمانی،
تأثیر بسیار مثبت و خوبی بر پیشبرد روابط دو
کشور دارد.
وی افزود :ایران و عراق دو کشور همسایه با
نقاط مشترک بسیار زیاد در زمینههای مختلف
و گسترده هستند و نقش و تأثیرگذاری ایران بر
عراق در گذشته و اکنون نیز اجتنابناپذیر است
و به همین دلیل ارتباطات مستحکم و بر پایه
دوستی ،تأمل و همکاری ههه جانبه میتواند
تضمین کننده امنیت ،رشد اقتصادی و توسعه
فرهنگی و سیاسی دو کشور و قدرتگیری بیشتر
آنها در منطقه باشد.
این نماینده کُرد گفت :امیدواریم سفر وزیر
خارجه ایران و دیدار و گفتوگوهای وی به عنوان
نماینده جمهوری اسالمی ایران با مسئوالن بغداد،
سبب خیر و برکت بیشتر شود و برای استقرار
امنیت پایدار در کشور عراق کارساز باشد.
جالل محمد امین همچنین درمورد نقش
میانجیگری ایران برای حل اختالفات چندین ساله
اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق و مشکالتی
که در حال حاضر گریبانگیر اربیل است ،اظهار
کرد :روابط میان کُردهای عراق و ایران پیشینه
تاریخی خوبی دارد .ارتباط کُردها با ایران حسنه،
استراتژیک و در راستای تأمین منافع دو طرف
بوده است .ایران میتواند نقش بسزایی در حل
اختالفات میان اقلیم کردستان عراق و دولت
مرکزی بغداد ایفا کند.
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اهداف تهران و بغداد در دید و بازدیدهای مقامات ایرانی و عراقی چیست؟

شلیک  ۲موشک به نزدیکی
سفارت آمریکا در بغداد

منابع خبری روز یکشنبه از شلیک دو موشک
کاتیوشا به منطقه الخضرا در نزدیکی سفارت
آمریکا در بغداد خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،یک منبع امنیتی به سومریه
نیوز گفت :دو موشک از نوع کاتیوشا به نزدیکی
سفارت آمریکا در منطقه به شدت محافظت شده
الخضرا (سبز) اصابت کرده است.
به گفته این منبع ،دو موشک به محوطه خاکی
نزدیکی سفارت آمریکا اصابت کردند.
این منبع که نامش را فاش نکرد ،گفت :تاکنون
محل شلیک موشکها نامشخص است.
یک منبع امنیتی نیز به شفق نیوز گفت:
موشک کاتیوشای سومی هم در نزدیکی سفارت
آمریکا کشف شد.
این نیروی امنیتی تاکید کرد :نیروهای امنیتی
در جریان عملیات تامین امنیت منطقه موشک
سومی را در نزدیکی سفارت آمریکا کشف کردند.
این منبع تصریح کرد :اطالعات حاکی است سه
موشک شلیک شده که سفارت آمریکا را هدف
گرفته بودند.
این در حالی است که سامان ه پاتریوت آمریکا
صبح روز پنجشنبه حمله موشکی که قصد داشت
سفارت آمریکا را هدف بگیرد ناکام گذاشت.
آمریکا اخیرا این سامان ه را در نزدیکی سفارتش در
بغداد مستقر کرده است.
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دومین جلسه محاکمه نتانیاهو
شروع نشده به سال آینده میالدی
موکول شد

روزهای مهم دیپلماسی با همسایه غربی
این سفر البته همزمان با تور سفرهای الکاظمی
به کشورهای منطقه است که این همزمانی
می تواند خود حاوی نکات قابل تاملی باشد .به
هر روی دستگاه دیپلماسی کشورمان با توجه
به شرایط بینالمللی سعی در تقویت روابط با
کشورهای منطقه و به خصوص همسایه است.
موضوعی که حتی درخصوص مذاکره با عربستان
و انعطاف مسئوالن سیاست خارجی ایران نیز به
چشم می خورد .حاال اما سفر ظریف میتواند
دستاورهای سیاسی و البته اقتصادی فراوانی برای
کشور داشته باشد.
روایت رسمی به ما میگوید پیگیری توافق های
بغداد – تهران در سفر اسفند  ۹۷حسن روحانی
به عراق ،به ویژه در زمینه تقویت و گسترش
مناسبات ،توسعه روابط اقتصادی و تقویت
پیوندهای سیاسی از جمله اهداف این سفر است.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران
روز شنبه دراینباره گفت که این سفر در راستای
تقویت روابط ایران و عراق انجام می شود .سید
عباس موسوی اظهار کرد که در سفر وزیر امور
خارجه کشورمان چالشهای مشترک و امکان
استفاده از فرصتهای پیش رو و ممکن در راستای
منافع مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ظریف در این سفر همچنین مسائل مورد اهتمام
از جمله اوضاع و تحوالت منطقه و جهان و نقشی
که عراق میتواند در صلح و ثبات منطقهای ایفا
کند را با مقامهای عراقی بحث و بررسی میکند.
سفر وزیر امور خارجه ایران با توجه به اینکه
همزمان با آغاز نخستین سفر خارجی نخست
وزیر عراق به عربستان سعودی ،جمهوری اسالمی
ایران و متعاقب آن آمریکا انجام می شود ،بیش
از پیش مورد توجه رسانهها و کارشناسان سیاسی
قرار گرفته است.
برخی صاحبنظران معتقدند احتماال ًظریف در
بغداد ،مجموعهای از ایدهها را مطرح خواهد کرد
که میتوانند سنگ بنای تفاهم با عربستان باشند.
یک روز بعد از سفر ظریف ،کاظمی به عربستان
سفر خواهد کرد و این ایدهها را با خود به آنجا
خواهد برد .سپس ،روز سه شنبه ،کاظمی به
همراه پاسخهای احتمالی عربستان ،عازم تهران
خواهد شد.
روزنامه االخبار لبنان پیش از این پیشبینی کرده
است که تحرکات ظریف به احیای وساطت عراق
میان ایران و عربستان منجر شود .پیشتر در دوره
نخست وزیری عادل عبدالمهدی ،عراق تکاپوهایی
برای وساطت میان تهران و ریاض انجام داده بود،
اما بعد از ترور سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده
پیشین سپاه قدس در فرودگاه بغداد ،این تکاپوها
متوقف شد .سردار سلیمانی زمانی که ترور شد
پیامی از جانب ایران به عربستان با خود به عراق
حمل کرده بود.
حاال با روی کار آمدن کاظمی که روابط نزدیکی با
محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان دارد ،احتمال
از سرگیری وساطت عراق قوت بیشتری گرفته
است .خصوصا که رفت و آمد علنی و غیرعلنی
مقامات ایرانی به بغداد این اواخر بیشتر شده
است .به ادعای االخبار ،اوایل هفته گذشته،
هئیتی از وزارت اطالعات ایران به عراق سفر کرده
بود .منابع بلندپایه در دولت عراق گفته اند که
هدف این رفت و آمدها ،زمینه سازی برای سفر
روز سه شنبه مصطفی کاظمی به ایران است.
توگوی خصوصی ظریف با همتای
اولین گف 
عراقی
دور اول گفتوگوهای وزرای امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران و عراق به صورت خصوصی
برگزار شد.
محمد جواد ظریف و فواد حسین وزرای امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران و عراق در دور دوم
گفتوگوهای خود درخصوص ابعاد مختلف روابط
دو جانبه از جمله سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و ...
گفتوگو و تبادل نظر کردند.
سفر پیش روی نخست وزیر عراق به ایران،
پیگیری توافقات سفر روحانی به عراق ،تقویت و

گروه ایران و جهان :محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران برای چهارمین بار روز یکشنبه در راس هیئت سیاسی به بغداد سفر
کرد ،سفری راهبردی که افق روابط تاریخی و مناسبات گسترده دو کشور را در دولت جدید «مصطفی الکاظمی» ترسیم خواهد کرد.

برخی
صاحبنظران
معتقدنداحتماالً
ظریف در بغداد،
مجموعهای از
ایدهها را مطرح
خواهد کرد که
یتوانندسنگ
م 
بنای تفاهم با
عربستانباشد
تشدید همکاری ها برای پیگیری حقوقی شهادت
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس ،تقویت
روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه به ویژه برگزاری
(مجازی) کمیسیون مشترک اقتصادی ،مقابله
مشترک با تروریسم ،تقویت همکاری و انتقال
تجربیات برای مقابله با کرونا از جمله محورهای
گفتوگوی دو مقام بود.
ظریف :سفر الکاظمی به تهران فرصت خوبی
برای توسعه روابط ایران و عراق است
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز
یکشنبه در دیدار با فائق الزیدان ،رئیس شورای
عالی قضایی عراق گفت که سفر آینده نخست
وزیر این کشور به تهران بهترین فرصت برای
توسعه روابط دو کشور است.
ظریف اظهار کرد که این سفر فرصتی مغتنم
است که توافقات سفر سال  97روحانی به عراق
را پیگیری کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که سفر سه شنبه هفته
جاری نخست وزیر عراق به جمهوری اسالمی
ایران توام با موفقیت و دستاورد برای دو ملت
دوست و برادر باشد.
رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز در این دیدار
با قدردانی از موضع جمهوری اسالمی ایران در
حمایت از ملت و کشور عراق گفت که روابط با
ایران از اهمیت باالیی برخوردار است.
الزیدان افزود که ایران و عراق مشترکات زیادی
دارند و باید روابط دو کشور در حوزههای مختلف
روز به روز گستردهتر شود.
همکاری و هم افزایی دو کشور در پیگیری
حقوقی ترور سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی
و ابومهدی المهندس محور اصلی گفتوگو در این
دیدار بود.
پیام ظریف به عربستان در سفر به بغداد
یکی از رهبران ائتالف فتح عراق گفت که ظریف
در سفرش به بغداد میخواهد پیامی به کشورهای
حاشیه خلیج فارس و خصوصا عربستان برساند.
به گزارش ایسنا ،غضنفر البطیخ ،یکی از رهبران
ائتالف فتح عراق که ریاست آن را هادی العامری
برعهده دارد در گفتوگو با شفق نیوز گفت :هدف
ظریف از سفر به عراق و دیدار با مسئوالن این
کشور تاکید بر روابط ایران و عراق و تقویت این
روابط و همچنین برطرف کردن برخی شک و شبهه
ها مبنی بر دور شدن عراق از محور ایران بعد از

رسیدن مصطفی الکاظمی به نخست وزیری است.
وی تاکید کرد :هدف دیگر این سفر رساندن
پیام به کشورهای حاشیه خلیج (فارس) و خصوصا
عربستان است ،مبنی بر اینکه تهران آماده ایجاد
برخی تفاهمها به واسطه عراق است .سفر ظریف
خالی از این مسئله نیست عراق به خوبی امکان
این را دارد که این نقش را ایفا کند و به نفع عراق
نیست که در یک محور علیه موحور دیگری قرار
بگیرد.
البطیخ خاطرنشان کرد که سفر وزیر خارجه
ایران به عراق در راستای پیگیری مسئله ترور
سردار سلیمانی نیز هست.
اهداف رفت آمدها بین دو کشور چیست؟
ایرنا در گزارشی آورده است زیر امور خارجه
ایران آخرین بار ،چهارم خرداد  ۹۸در راس هیئت
بلندپایه سیاسی برای انجام سفر رسمی دو روزه به
بغداد سفر کرده بود.
به اعتقاد کارشناسان عراقی ،گرچه دشمنان
دو ملت همسایه ،دوست و برادر ایران و عراق
همواره کوشیده اند از اهمیت سفرهای ظریف به
بغداد بکاهند یا در آن کارشکنی کنند اما روابط
و پیوندهای عمیق دو ملت و اراده مستحکم
مقام های دو کشور ،همواره منجر به موفقیت
این سفرها و درنتیجه گسترش و رشد روز افزون
مناسبات دو جانبه شده است.
سفرهای ظریف به عراق و رایزنی با مقامهای این
کشور بر اساس اصل منافع مشترک در این مدت
منجر به دستاوردهای راهبردی و توافقهای مبتنی

بر مصالح دو کشور شده و این سفر نیز در همین
چارچوب و با هدف هم افزایی در ابعاد مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به ویژه در
دولت جدید این کشور انجام شده است.
پیشینه تاریخی مناسبات جمهوری اسالمی ایران
و جمهوری عراق مملو از فراز و نشیبهای متعدد
است اما دو کشور در طول  ۱۷سال گذشته از زمان
سقوط رژیم صدام ،توانسته اند ،همه این مراحل
را پشت سرگذاشته و یکی از پایدارترین و راهبردی
ترین مناسبات را در منطقه ترسیم کنند.
شکل و ماهیت روابط دو کشور در این مدت
بیانگر آن بوده است که مناسبات دو جانبه و چند
جانبه منطقه ای می تواند نه تنها در شکوفایی
اقتصادی کشورها و رونق معیشت مردم اثر گذار
باشد ،بلکه می تواند تضمینی بر امنیت ،ثبات و

صلح دو جانبه ،منطقه ای و بینالمللی نیز باشد.
بر همین اساس ،با وجود همه چالش هایی که
دو کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق
در این سالها در نتیجه فشارهای کشورهای بیگانه
و دخالتهای خارجی با آن مواجه بوده اند ،اما
مناسبات دو طرف همواره راهبردی و رو به جلو
بوده است.
تاثیر نپذیرفتن مناسبات دو طرف از متغیرهای
منطقهای و بینالمللی ،نشان دهنده بالندگی و
درک مقامات عالی و تصمیمگیران کالن دو کشور
بر ضرورت حفظ این مناسبات تحت هر شرایطی
است.
روی همین اصل میتوان ادعا کرد که ایران
و عراق پایههای روابط راهبردی را با هم بنیان
نهادهاند به نحوی که امنیت دو کشور به هم پیوند
خورده و سطح مناسبات دو جانبه به طور مثبتی
بر صلح ،ثبات و امنیت منطقه ای نیز اثرگذار شده
است.
با وجود تالش بیگانگان برای تاثیرگذاری بر
مناسبات دو کشور اما این مناسبات همچنان قوی
و مستحکم باقی مانده در عین حال هرکدام از این
دو کشور روابط خود را با کشورهای دیگر توسعه
دادهاند و همواره کوشیدهاند که این روابط ثانوی
مکمل روابط دو جانبه باشد.
مرزهای دو کشور که سالها عرصه جنگ و
درگیری بود اینک به گرانیگاه پیوند دو ملت و
بستری برای جذب سرمایه ها و طرح های مشترک
تبدیل شده است.
جمهوری اسالمی ایران در این سال های اخیر
در نتیجه چالشهای مختلفی که عراق با آن درگیر
بوده ،مطمئنترین و صادقانهترین دوست و همراه
بغداد بوده و در عین حال ،احترام به حاکمیت
ملی و دخالت نکردن در امور داخلی از جنبه های
مثبت مناسبات دو کشور است.
استفاده از تمامی ظرفیتهای اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و امنیتی برای
روابط پایدار دو جانبه از دیگر مولفه های مثبت
مناسبات ایران و عراق است.
مجموعه این باورها و عوامل سبب شده
است که مناسبات دو کشور جنبه راهبردی پیدا
کرده و دولت جدید عراق به نخست وزیری
«مصطفی الکاظمی» نیز به شدت بر اهمیت آن
تاکید کند.

در حالیکه سخنگوی دادگاه ویژه رسیدگی به
اتهامات نتانیاهو از آغاز دوباره جلسات محاکمه
وی خبر داده بود ،رسانههای اسرائیلی از تعویق
محاکمه نتانیاهو در پروندههای فساد ،رشوه،
خیانت در امانت و موکول آن به ماه ژانویه سال
آینده میالدی خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه عبری زبان یدیعوت
آحارونوت در شماره روز یکشنبه خود نوشت:
ریوکا فلدمن ،رئیس کمیته قضات پرونده
محاکمه نتانیاهو رای داد ازسرگیری جلسات
محاکمه نتانیاهو در پروندههای فساد را به
ژانویه سال آتی میالدی موکول کند به این
شکل که سه بار در هفته روزهای دوشنبه،
سهشنبه و چهارشنبه جلسات محاکمه برگزار
شوند.
این روزنامه عبری زبان نوشت ،تیم وکالی
مدافع نتانیاهو در جلسه دوم محاکمه او که
صبح امروز آغاز شد ،درخواست کرد به دلیل
شیوع ویروس کرونا و ناتوانی آنها برای کار در
این شرایط و دفاع از موکالشان ،پرونده به مدت
شش ماه به تعویق بیفتد.
آحارونوت نوشت ،این جلسه در دادگاه
محلی شهر قدس بدون حضور نتانیاهو و با
حضور دیگر متهمان برگزار شد ،هدف از این
جلسه اطالعرسانی به متهمان درباره میزان
پیشرفت روند تحقیق و بررسی اطالعات پرونده
برگزار شد.
پیش از این سخنگوی دادگاه ویژه رسیدگی
به اتهامات بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم
صهیونیستی تاکید کرد :محاکمه نتانیاهو روز
یکشنبه از سر گرفته شد.
پیشبینی میشود وکالی مدافع نتانیاهو
دادگاه را برای به تعویق انداختن آغاز مرحله
شهود تحت فشار بگذارند.
نتانیاهو با اتهاماتی چون دریافت رشوه،
کالهبرداری ،خیانت در امانت،رشوه دادن در
مقابل حمایت یک روزنامه از او و امتیازدهی
به تاجران ثروتمند در مقابل دریافت هدایای
گران قیمت مواجه است اما مدعی است انگیزه
سیاسی پشت این اتهامهاست و هدف از آنها
برکناری اوست.

آتش گرفتن دومین ناو جنگی
آمریکا در یک هفته
با وقوع آتشسوزی در یک کشتی جنگی
آبی-خاکی دیگر نیروی دریایی آمریکا ،فعالیت
این شرکت کشتیسازی متوقف شد.
به گزارش فارس ،درپی آتش گرفتن بخشی
از کشتی جنگی آبی-خاکی «کِرسارج» در بندر
«نورفولک» آمریکا ،نیروی دریایی این کشور
فعالیت یک شرکت کشتیسازی را متوقف
کرده است.
به نوشته پایگاه «دیفنس نیوز»« ،روری
اوکانر» سخنگوی فرماندهی سامانههای ناوبری
دریایی آمریکا گفت :از آنجا که این کشتی
جنگی در اسکله مربوط به شرکت کشتیسازی
« »NASSCOقرار گرفته بود ،باید مشخص
شود آیا این شرکت از دستورالعملهای ایمنی
استفاده کرده است یا خیر؟
اوکانر افزود« :روز  ۱۷جوالی ( ۲۷تیر)
نیروی دریایی از وقوع آتشسوزی در ناو
کرسارج مطلع شد .نیروی دریایی در پاسخ به
این سانحه ،دستور توقف کار را برای تمامی
کشتیهای مستقر در اسکله این شرکت
صادر کرد تا از تبعیت آن از تمامی پروتکلها
و رویههای مربوط به آتشسوزی اطمینان
حاصل شود».
سخنگوی شرکت کشتیسازی NASSCO
میگوید :آتشسوزی در کشتی کرسارج به
صورت جزئی بوده و در اثر افتادن جرقه بر روی
مواد پالستیکی رخ داده و سریعا ً توسط مأمور
آتشنشانی مهار شد.

محافظهکاران علیه ترامپ
یان بوروما تحلیلگر مسائل بینالمللی در پایگاه خبری پراجکت سیندیکیت
در مقالهای برای این پایگاه خبری ،استدالل میکند که مخالفتهای سیاسی
کنونی با ترامپ صرفا در احزاب مخالف با جمهوریخواهان خالصه نمیشود
و حتی از داخل حزب جمهوریخواه نیز گروهها و طیفهای سیاسی ،با ترامپ
به مخالفت میپردازند .وی در این رابطه مینویسد :مدتی است که نقدهای
جالبی از طیف راست سیاسی (که به طور طبیعی باید طرفدار ترامپ باشند)
درمورد ترامپ و ترامپیسم مطرح میشوند .وقتی من اصطالح راست سیاسی را
به کار میبرم ،منظورم راست افراطی ،راست مذهبی و یا راست نژادی نیست.
بلکه منظور من دقیقا آن دسته از محافظه کاران ِ حقیقی هستند که به طور
سنتی به نفع کاندیداهای جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
رای دادهاند و یا برای آنها کار کرده اند.
به گزارش فرارو ،از جمله این جمهوریخواهان میتوان به روزنامه نگارانی
نظیر دیوید فروم و یا پیتر وهنر (وی سابقا ،سخنرانیهای جرج دبلیو بوش
را مینوشت) اشاره کرد .روزنامهنگاران دیگری نظیر راس دوتات و برت
استفانز در نیویورک تایمز و همچنین جنیفر روبین در واشنگتن پست نیز
وضعیت مشابهی دارند .این افراد نیز برخالف میل سنتی خود که به نفع
جمهوریخواهان عمل میکردهاند ،اکنون رویکردی مخالف با ترامپ را در پیش
گرفتهاند و بر علیه او نقد نویسی میکنند.

سوالی که در این نقطه مطرح میشود این است :چرا آنها چنین میکنند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که جمهوری خواهان (منظورم جمهوریخواهان
واقعی است) ،به طور معمول ،در زمره مدافعان سرسخت سازمانها و نهادها
هستند .آنها مایلند که این نهادها را به هر نحو ممکن ،حفظ کنند .درست
به همین دلیل است که آنها در قیاس با دیگران ،خیلی زودتر فهمیدند
که اساسا ترامپ یک محافظه کار نیست .آنها وی را عامل خرابی و ویرانی
هنجارها ،توافقات و بنیادهای اساسی مد نظر خود دیدند .اگر ترامپ اعتقادی
داشته باشد ،بیش از آنکه آن اعتقاد ربطی به محافظه کاری داشته ،بایستی
آن را انقالبی دانست (او بیشتر انقالبی است تا محافظه کار).
آن دسته از افرادی که در طیف چپ رادیکال قرار داشته اند ،به هیچ عنوان
در بحث انتقاد از ترامپ موثر عمل نکرده اند .این مساله به این دلیل اتفاق
افتاده که آنها نمیتوانند تهدیدات و خطرات منحصر به فردی را که ترامپ
حامل آنها است ،ببینند .برای آنها ،در بدترین حالت ممکن ،ترامپ نمودی
از چهره بد و زننده سیستمی است که آنها با تفکر خاص خود آن را به
هر طریق رد میکنند .از این منظر ،ترامپ صرفا نمودی از لیبرال دموکراسی
پوسیده آمریکا است .نظامی که همواره در راستای منافع ثروتمندان و
سفیدپوستان قرار داشته است .برای برخی از آنها ،جو بایدن حریف اصلی
ترامپ در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا ،فردی به مراتب قابل قبولتر

است .با این حال ،حتی بایدن نیز از نگاه آن ها ،یک راه حل اساسی برای
دغدغههایشان به حساب نمیآید.
آنچه که درمورد ترامپ خیلی مهم است این نکته است که در تحلیل وی،
مسائلی نظیر نژاد و هویت آمریکایی ،نباید حواس ناظران و تحلیلگران را از
تهدیدات جدی که وی بر علیه ملت آمریکا مطرح میسازد ،منحرف کنند.
لیبرال های ِ جریان اصلی و دموکراتها ،این خطرات را به وضوح میبینند با
این حال آنها در زمینه اقدام علیه آنها ،اثرگذاری به مراتب کمی دارند .شاید
این مسئله به نوعی ریشه در ماهیت خود ِ لیبرالیسم داشته باشد .لیبرالها،
ماهیتا تفکری ضد ایدئولوژی دارند و بیشتر به سمت مصالحه گرایش دارند و
سعی میکنند بیشتر ،منطق و عقل را اساس کار قرار دهند .از این رو ،آنها
در مواجهه با ترامپ ،بیش از آنکه به فکر دستاوردهای عملی باشند ،در تئوری
گرفتار هستند و کار چندانی را نمیتوانند به پیش برند.
اغلب آن افراد و گروههایی که عمیقا با ترامپ مخالف هستند ،به
لیرالهای جریان اصلی و یا سازشگر در آمریکا تعلق ندارند .برخی از آنها
به شدت ایدئولوژیک رفتار میکنند .در این راستا ،به طور خاص میتوان به
نومحافظه کاران اشاره کرد .یکی از دالیلی که نومحافظه کاران آمریکایی از
ترامپ متنفر هستند این نکته است که وی از نیروی نظامی برای گسترش
دموکراسی آمریکایی در اقصی نقاط جهان استفاده نمیکند .در این راستا،

نومحافظه کارانی نظیر ویلیام کریستول و دیوید فروم که هر دو حامی جنگ
عراق و دموکراسی آمریکایی هستند ،ترامپ را تهدیدی جدی برای آمریکا در
نظر میگیرند ،زیرا وی در این مسیر حرکت نمیکند .از این رو ،این طیف،
چالشهای زیادی را میتوانند سر راه ترامپ جهت پیروزی مجدد در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا ایجاد کنند.

