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دور دنیا

چارهای جز نامزدی دوباره در انتخابات ندارم!

رد طرح صهیونیستها توسط حماس

دونالد ترامپ ،رئیسجمهور ســابق آمریکا درباره اینکه آیا برای انتخابات ریاس ـتجمهوری ســال  ۲۰۲۴نامزد خواهد شد یا
خیر گفته که چارهای جز این ندارد.رئیسجمهور آمریکا اجرای خروج نظامیان و تجهیزات آمریکایی توسط دولت جو بایدن
را «بزرگترین شرمساری تاریخ آمریکا» توصیف کرد .او گفت« :وقتی که به افغانســتان و اتفاقاتی که آنجا افتاد نگاه میکنید
میبینید عدهای بدون دلیل کشته شدند .واقعا بدون هیچ دلیلی کشته شدند /».فاکس نیوز

حازم قاســم ،ســخنگوی جنبش حماس تأکید کرد رژیــم صهیونیســتی واقعیت ملت فلســطین را درک نمیکنــد .پایگاه
خبری الخلیج الجدیــد به نقل از قاســم گــزارش داد ،طرح رژیم صیهونیســتی کــه یائیر الپید وزیــر خارجه این رژیــم ،درباره
بهبود شــرایط غزه مطرح کرد ،صرفاه وعدههای دروغین و پوچ اســت که عمال جنبه اجرایی نــدارد .وی تأکید کرد ،حماس
بخشی از این طرح شکستخورده نخواهدبود و این طرح محکوم به شکست است / .فارس

وقتی ابهت ادعایی جنگطلبان

آمریکا علیه آمریکا

در هم میشکند

طی دو دهه اخیر  ،اعتراضات گستردهای در آمریکا ناظر بر ساختار نظام سرمایهداری و

وجــه اشــتراک دولتهــای بــوش ،اوبامــا ،ترامــپ و

در رد لیبرال دموکراسی رخ دادهاســت .برخی از این اعتراضات به سراسر ایاالت متحده

بایدن ،حمایت از جنگ مستقیم یا نیابتی در مناطق

گسترش پیدا کرد و مولد جنبشهایی در مبارزه با حکومت این کشور شد .هر اندازه

مختلــف دنیــا و بهخصــوص غــرب آسیاســت .بــوش

زمان سپری میشود ،این اعتراضات گستردهتر و قدرت پلیس فدرال و گارد ملی آمریکا

پســر  ،رســما بــا اشــغال افغانســتان و عــراق ،فصــل

برای سرکوب آنها کمتر میشود.

نوینــی از جنگطلبــی را در سیاســت خارجــی آمر یــکا

پیش به سوی اشغال والاستریت

آغاز کرد و دولتهای بعــدی آمریکا نیز دامنه مداخله
نظامی مســتقیم یا غیرمستقیم این کشــور را بسط و
گسترش دادند.با این حال امروز کسی آمریکا را پیروز
اینهمهجنگطلبیواشغالگریتلقینمیکند:

شکست بوش در مقابل تروریسم
خودساخته

جورج بوش در ســال2001
و پــس از وقــوع حادثــه
مشــکوک 11ســپتامبر و
انهــدام بر جهــای دوقلــو
(که هنــوز درخصوص آن
ابهامــات بســیار ز یــادی
وجود دارد) ،اشغال افغانستان را کلید زد .سال2003
نیــز دولت جــورج بوش بــه بهانه وجود تســلیحات
کشتارجمعی در عراق ،دستور حمله به این کشور را
صــادر کــرد .بــوش بــه جامعــه آمریــکا القــا کردهبود
اینهمــه جنــگ ،خونر یــزی و اشــغالگری باهــدف
صیانت از جامعه آمریکا در مقابل تروریسم افراطی
صــورت میگیــرد .اما بــا افشــای درو غهای بــوش در
حملــه بــه عــراق و افغانســتان و افزایــش تصاعدی
شــمار تلفات آمریکا در این دو کشــور ،شــهروندان
آمریکایی خود را بازنده این نبرد دانستند.

سکته اوباما در بنغازی

اوباما و همراهانش پس
از حضور در قدرت همان
تهـ ـ ـ ــای
س ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ 
اش ـغــال ـگــرایــانــه ب ــوش را
ادامــه داده و فراتر از آن،
پــی ــاده ن ـظــام و ســاخـتــار
عملیاتی تروریستهای تکفیری را در سوریه و عراق
شـکــل دادن ـ ــد .گــرچــه اوب ــام ــا در ظــاهــر از جـنــگ و
اشغالگری چندان حمایت نمیکرد اما با حمایت از
داعش ،خونینترین دوران را در منطقه غرب آسیا
رقم زد.با همه این اوصاف ،بسیاری از تحلیلگران از
حادثه بنغازی بهعنوان نقطه فاجعهبار سیاست
خارجی دولــت اوباما یاد میکنند .جایی که در آن،
ابهت ادعایی آمریکا به یکباره درهم شکست.

ترامپ چگونه برای فرار از جنگ
دروغ گفت

سـ ــال  2018رز م ـنــد گــان
جـ ـبـ ـه ــه م ـ ـقـ ــاومـ ــت در
مـ ـنـ ـطـ ـق ــه ت ــوانــســتــن ــد
ت ـ ــروریـ ـ ـس ـ ــم ت ـک ـف ـیــری
س ــا خـ ـت ــه و پ ــردا خـ ـت ــه
دس ـ ــت آم ــریـ ـک ــا ،رژیـ ــم
صهیونیستی و رژیم سعودی را سرنگون ساخته
و پیروزی بزرگی را به سود امنیت جهان اسالم رقم
بزنند .در چنین شرایطی ترامپ که خود را بازنده
این نبرد طوالنیمدت میدانست ،تصمیم به ترور
فــرمــانــدهــان ارش ــد مـقــاومــت ،یعنی س ــردار حاج
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گرفت.
پس از شهادت مظلومانه این دو فرمانده بزرگ
جبهه مقاومت در عملیات فرودگاه بغداد ،سپاه
پ ـ ــاس ـ ــداران انـ ـق ــاب اس ــام ــی ب ــه مــوش ـک ـبــاران
عیناالسد (پایگاه اشغالگران آمریکای در عراق)
پ ــرداخ ــت .تــرامــپ پــس از ح ــدود  24ســاعــت ،در
کـنـفــرانـســی خ ـبــری مــدعــی شــد کــه ات ـفــاقــی بــرای
نیروهای آمریکایی ر خ نــدادهاســت .با ایــن حال،
پــس از مــدتــی کــوتــاه مشخص شــد کــه ایــن ادعــا
کامال دروغ بوده و ترامپ برای فرار از جنگ با ایران
و شکست در ا یــن نبرد ،به افکار عمومی آمریکا
دروغ گفتهاست.

وقتی بایدن دستور فرار را صادر کرد

بایــدن اکنون بهواســطه
صدور دســتور فرار فوری
نیروهــای اشــغالگر
آمریکایی از افغانســتان،
شــدیدا مــورد انتقــاد قرار
گرفتهاســت .بهعبــارت
بهتر ،بایدن به نماد شکســت نهایی واشــنگتن در
افغانســتان و شــبهقاره هنــد تبدیــل شدهاســت.
هماکنــون کمــاکان صدهــا تبعــه آمریکایــی در
افغانســتان در انتظار فــرار از این کشــور هســتند و
دهها ســرباز آمریکایی نیز در انفجار فــرودگاه کابل،
کشته و زخمی شدند .نظرسنجیهای صورت گرفته
در ایــاالت متحدهآمریــکا نشــان میدهــد کــه نحوه
مواجهه بایــدن با تحــوالت افغانســتان ،به کاهش
شدید محبوبیت او منجر شدهاست.

سران حکومت آمریکا همواره خود را بهترین مدیران و استراتژیستهای حوزه امنیت داخلی
و سیاست خارجی دانستهاند .آیا این ادعا صحیح است؟

کشور   ادعاهای  بیپایان

از زمــان تشــکیل آمریــکا تاکنــون ،روســایجمهور مختلفی در این کشــور بــر ســرکار آمدهاند .وجه اشــتراک تمــام این سیاســتمداران ،اتــکا بــر ابرقدرتی ذاتــی آمریکا

حنیف غفاری

بودهاســت .این روند ،پس از پایان جنگ جهانی دوم از شدت بیشــتری برخوردار بودهاســت.مقامات آمریکایی معتقدند بهترین آمادگی ممکن را برای مواجهه با انواع

بینالملل

رخدادها و سناریوها در داخل کشورشان و جهان داشتهاند و اساســا متخصصان مدیریت بحران محسوب میشوند .راستی آزمایی این ادعا ،با توجه به آنچه اکنون در
داخل و خارج از آمریکا میگذرد ،چندان دشوار نیســت.در اینجا به بررســی مواجهه چهار دولت اخیر آمریکا(بوش ،اوباما ،ترامپ و بایدن) با بحرانهای داخلی و خارجی
در آمریکا و ماحصل عملکرد آنها میپردازیم:

حوادث غیرمترقبه و سیاستمداران غیرمسؤول
وقــوع حــوادث غیرمترقبــه در آمر یــکا ازجملــه توفــان ،ســیل و آ تشســوزیهای مکــرر در
شهــای سیاســتمداران و صاحبان قــدرت در
جنگلهای ایــن کشــور ،همــواره بــه یکــی از چال 
تهــا و جمهوریخواهان از ســوی شــهروندان آمریکایی
این کشــور تبدیلشدهاســت .دموکرا 
متهم هســتند که اقدامــات پیشــگیرانه و فراتــر از آن ،اقدامــات فــوری را در زمان وقــوع بحران
صــورت نمیدهنــد .بیدلیــل نیســت کــه هــرگاه حادث ـهای ازایندســت در آمر یــکا رخ میدهد،
روسایجمهور خود را در معرض کاهش محبوبیت در نظرسنجیها و انتقادات افکار عمومی
(بهخصوصدر مناطق آسیبدیده)میبینند.

کاترینا؛ پاشنه آشیل دولت بوش

در سال ،2005دو هفته پس از
آنکه توفان شدید استوایی،
کاترینــا ســواحل خلیــج
مکز یــک در جنــوب آمر یــکا را
ویــران کــرد ،رئیسجمهــور
آمریــکا گفتهبود مســؤولیت
ناکامی دولت در نشان دادن
واکنشــی مناســب بــه آن

فاجعه را میپذیرد.
بوش به خبرنــگاران گفت وقوع آن حادثــه پرس ـشهایی را درباره توانایی دولت در نشــان
دادن واکنــش بــه بالیــای طبیعــی پیــش آوردهاســت.رئیسجمهور اســبق آمریــکا پــس از
مواجهه با اعتراضهای شدید افکار عمومی اعتراف کرد:
کاترینا ایرادهای جــدی را در توانایی ما در نشــان دادن واکنش (به بالیــای طبیعی) در تمام
ســطوح دولت آشــکار کرد و تــا جایی که مســاله بــه ناکامــی دولت فــدرال در انجام درســت
وظایفش مربوط میشود ،من مسؤولیت آن را میپذیرم.
مایکل براون ،رئیس ســابق آژانــس مدیریت امــور اضطراری آمریــکا در دوران بــوش نیز به
دلیل نحوه رسیدگی دولت فدرال به آن توفان ب هشــدت موردانتقاد قرار گرفت و درنهایت
ناچار شد استعفا دهد .صدها نفر براثر توفان کاترینا جان خود را از دست دادند.

توفان سندی؛ آزمونی که اوباما در آن مردود شد

در ســال  2012و در دوران
ریاســت جمهــوری اوبامــا نیز
عملکــرد ضعیــف او پــس از
خرابیهــای ناشــی از توفــان
ســندی ،باعــث انتقادهــای
گســترده مردمی شــد.اولین
مــوج توفــان از هفــت ایالــت
بحرانزده حاشــیه اقیانوس
اطلس شروع شــد و طی چند روز با عبور از کوبا ،کانادا و کشــورهای حوزه کارائیب به شمال
شرق آمریکا رسید و خرابیهای زیادی را بر جای گذاشت.
خسارات توفان ســندی ،جامعه آمریکا را با بحرانی جدی مواجه کرد و درحالیکه خانههای
زیادی تخریب و درختان بسیاری واژگون شــدهبود ،میلیونها آمریکایی با قطع سیمهای
برق و تلفــن ،کمبود آب ســالم ،غذا و مایحتــاج عمومی روبهرو شــدند .این توفــان عالوهبر
بــه وجــود آوردن ویرانیهای زیــاد در ایــاالت مریلنــد ،نیوجرســی ،ویرجینیــا و پنســیلوانیا،
بیشترین خسارت را در نیویورک بر جای گذاشــت بهگونهای که مایکل بلومبرگ ،شهردار
یســابقه کــه تخریــب گســتردهای ایجــاد کــرد،
نیویــورک از آن بــا عنــوان توفانــی بــا ابعــاد ب 
یادکردهاست.
هرچند ارتش آمریکا یک واحد مهندســی خود را بــرای کمک به راهاندازی متــرو به نیویورک
اعزام کرد امــا مردم این ایــاالت از بیتوجهی مســؤوالن دولتی و شــهری بیش از مشــکالت
به وجود آمده از خسارات توفان سندی ناراحت هستند .رســیدگیهای اندک و دیرهنگام
مسؤوالن به مشکالت مردم ،شهروندان نیویورکی را خشمگین ساخت.سرانجام پس از

یهــا و مصیبتهای وارده،
فروکش کردن بحران طبیعی توفان ســندی ،مردم درگیر با خراب 
نســبت به اهمالکاریها و نــدادن هشــدارهای بهموقع اعتــراض کرده و از خدماترســانی
دولت به مردم بحرانزده انتقاد کردند .مســؤوالن هم تالش کردند هر یک دیگری را مقصر
اعالم کنند.

دوئل ترامپ با توفان هانا در تگزاس

در میــان روســایجمهور
آمر یــکا ،ترامــپ بیــش از
دیگران از قــدرت ذاتی آمریکا
و آمریــکای قدرتمنــد و بدون
رقیــب در دنیــا ســخن
میگفت .ترامپ بارها عنوان
کردهبــود کشــورش بــرای
مواجهــه بــا هرگونــه بحــران
بالقــوهای آمــاده اســت امــا وقــوع توفــان هانــا در دوران ریاســت جمهــوری ترامپ ،خشــم
جمهوریخواهانتگزاسرابرانگیخت.
توفان هانا ،جنــوب تگزاس را تحــت تأثیر قــرارداد و باعث وقوع ســیل و قطعی بــرق در این
منطقه شــد.هانا ،اولین توفان فصل برای آتالنتیک۲۰۲۰بود.ســقوط تیرهای بــرق و درختان
باعث بســته شــدن جاد ههــا در جنــوب تگزاس شــد .شــرکت بــرق تگــزاس آمریــکا ،یکی از
بزرگترین تأمینکنندگان برقی این ایالت از قطعی برق طوالنیمدت و چندروزه بســیاری از
منازل خبر داد.
آژانــس مدیریــت اضطــراری فــدرال و دولــت آمریــکا در واکنــش بــه توفــان هانــا ،اعالمیــه
کهــای فــدرال و بازپرداخت برای
فوریتهای فــدرال را تصویب کردند که مجــوزی برای کم 
اقدامات تخلیه و پشــتیبانی از پناهگاههای امدادی محسوب م یشــود .فرماندار تگزاس،
گرگ ابوت ،پیش از این خود اعالمیه فاجعه را برای ۳۲منطقه در ایالت صادر کردهبود.
ســاکنان تگــزاس پــس از پایــان توفــان هانــا ،عملکــرد دولــت ترامــپ را در ایــن خصــوص
ب هشــدت موردانتقــاد قراردادنــد .بیدلیــل نبــود کــه در نظرســنجیهای ایالتی ( در آســتانه
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمر یــکا) ،وضعیــت ترامــپ در تگــزاس( کــه بــه آشــیانه
جمهوریخواهان معروف است )بسیار متزلزل بود و درنهایت توانست با اختالفی اندک در
این ایالت دموکراتها و بایدن را شکست دهد.

کالیفرنیادر آتش،بایدندر خواب

درپی تداوم آتشسوزیهای
گســترده در غــرب آمر یــکا
بایــدن ،رئیسجمهــور ایــن
کشــور در ایالــت کالیفرنیــا
وضعیــت فاجعــه اعــام کرد.
بایدن پس از تایید وضعیت
فاجعــه بــه ســاکرامنتو ،مرکــز
ایــن ایالــت ســفر و شــدت
شســوزیها،
شســوزیها را ارزیابــی کــرد .بایــدن هفتــه گذشــته اعالم کــرد آت 
خســارات آت 
توفانها و سیالبهای اخیر به نقاط مختلف آمریکا آسیبهای جدی وارد کرده و تابستان
امســال زندگی بیــش از 100میلیــون آمریکایی را تحــت تأثیر قــرار دادهاســت .رئیسجمهور
شســوزیهای گســترده
آمریــکا پیشازاین نیــز در ایالــت کالیفرنیا که چند ماه اســت با آت 
دستوپنجه نرم میکند ،وضعیت اضطراری اعالم کردهبود .درنتیجه این آتشسوزیهای
گســترده ،صدهــا منــزل مســکونی تخریــب و هــزاران نفــر مجبــور بــه تــرک خان ههــای خــود
شدهاند .رئیسجمهور آمریکا و گویننیوسام ،فرماندار دموکرات کالیفرنیا متهم هستند
شســوزیها صــورت ندادهانــد .کار بهجایی رســیده کــه رقبای
کــه اقــدام فــوری در مهــار آت 
جمهوریخواه کاخ ســفید ،قصد دارند برای نخســتین بار فرمانــداری ایالت کامــا دموکرات
کالیفرنیا را در انتخابات فرمانداری این ایالت به دستگیرند.

ج ـ ــنـ ـ ـب ـ ــش اشـ ـ ــغـ ـ ــال
والاس ــت ــری ــت عــنــوانــی
اسـ ـ ــت در ا ش ـ ـ ـ ــاره بــه
اعـ ـ ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــراضهـ ـ ـ ـ ـ ــا و
گردهماییهای خیابانی
که از تاریخ  ۱۷سپتامبر
 ۲۰۱۱در وا لاس ــت ــر ی ــت
نــیــویــورک آغ ــاز شــد و تا
 ۲۴مارس  ۲۰۱۲در جریان
بود .خواسته اشغالکنندگان والاستریت عمدتا رفع نابرابریهای اقتصادی ،مبارزه
با فرهنگ اقتصادی سرمایهداری و از بین بردن دسترسی و نفوذ دالالن شرکتی و
غولهای پولی در دولت آمریکا بود.
برخی جــوانــان آمریکایی در خیابان وا لاســتــریــت مقر بــورس نــیــویــورک در تاریخ
 ۱۷سپتامبر در اعــتــراض بــه اوض ــاع وخــیــم اقــتــصــادی و اخــتــاف طبقاتی آمریکا و
سیاست کنونی ا یــن کشور د ســت به تظاهرات گسترده زد نــد .معترضان در این
تجمعات در پارک خصوصی «زوکوچی» در نیویورک ،کمپی برای اقامت برقرار کردند
که چند خیابان با بورس اوراق بهادار ،واقع در ساختمان والاستریت فاصله دارد.
پس از شکلگیری هسته اولیه ا عـتــرا ضــات ،بسیاری از شهروندان آمریکایی در
نیویورک به جوانان معترض پیوستند.
در میان شعارهای تظاهرکنندگان جمالتی مانند «به کار بانک مرکزی پایان دهیم!،
وقتی ثروتمندان پول فقرا را میدزدند ،نام آن را معامله تجاری میگذارند! ،وقتی فقرا
از خود دفاع میکنند ،نام آن خشونت گذاشته میشود! ،والاستریت را نابود کنیم،
پیش از آن که دنیا را نابود کند!» شنیده میشد.

فریادهای ناتمام علیه نژادپرستی در آمریکا

طــی ســالهــای گذشته،
اع ـ ـ ــت ـ ـ ــراض ـ ـ ــات عــلــی ــه
ن ـ ـ ـ ـ ـ ــژادپ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ـ ــت
سیستماتیک در آمریکا
سرتاسر این کشور را فرا
گ ــرف ــتــهاس ــت .حــتــی در
دوران ریاستجمهوری
اوباما بهواسطه قتل دو
ســیــاهــپــوســت ب ــه نــام
مایکل بــراون و اریــک گارنر  ،اعتراضات گسترد های شکل گرفت که توسط پلیس
فــدرال سرکوب شد اما اوج نقطه خشم و انفجار جامعه آمریکا از تبعیضنژادی به
ماجرای قتل جورج فلوید ،سیاهپوست غیرمسلح توسط پلیس بازمیگردد.
اعتراضها به کشتهشدن جور ج فلوید از شهر مینیاپولیس در  ۲۶می  ۲۰۲۰آغاز شد
و به سایر نقاط ایاالت متحده آمریکا گسترش یافت .این اعتراضات ابتدا در برخی
مناطق به صورت صلحآمیز انجام شد و در برخی دیگر شکل شورش به خود گرفت.
اعتراضها به مرگ جورج فلوید و رفتار خشونتآمیز پلیس ،طی چهار روز به  7۰شهر
دیگر ایاالت متحده آمریکا گسترش یافت .حداقل در  ۱۲شهر بزرگ ایالت متحده،
حکومت نظامی و منع رفتآمد به اجرا درآمد.این اعتراضات دیگر کشورهای جهان را
نیز در بر گرفت و مردم برای نشان دادن همبستگی خود با معترضان آمریکایی و در
محکومیت نژادپرستی و حمایت از پویش «زندگی سیاهان مهم است» در استرالیا،
انگلیس ،فرانسه ،آلمان و سایر کشورها تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
ســاز مــان ملل نحوه مــرگ جــور ج فلوید را «فاجعهبار » خــوانــد و همچنین کمیسر
عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت آمریکا خواست تدابیری اتخاذ کند تا دیگر
شهروندان این کشور شاهد مرگ بیدلیل آمریکاییهای آفریقاییتبار نباشند.کار
به جایی رسید که دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق آمریکا از ارتش ( باالترین نهاد
نظامی آمریکا)خواست با اعتراضات مقابله کند و تظاهرکنندگان را مستقیما هدف
قرار دهد.

روزی که سناتورها زیر میز رفتند

یکی دیگر از پدیدههایی
که آمریکا طی سالهای
اخ ــی ــر ب ــا آن دسـ ــت به
گ ــری ــب ــان شـ ــدهاسـ ــت،
ق ـ ــدرت گــرفــتــن شــدیــد
گــروههــای نــژادپــرســت،
افراطی و مهاجرستیزی
اســت کــه ب ــرای رسیدن
ب ـ ـ ــه اه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف خ ـ ـ ــود،
حـ ــاضـ ــرنـ ــد دس ـ ـ ــت بــه
شورش و حتی نبرد مسلحانه در خیابانهای ایاالت متحده بزنند.
در پنجم و ششم ژانویه  ۲۰۲۱طرفداران دونالد ترامپ ،رئیسجمهور پیشین ایاالت
متحده در واشنگتن دی.ســی تجمع کردند تا به نتایج انتخابات ریاستجمهوری
 ۲۰۲۰اعتراض کرده و از درخواست ترامپ از معاون رئیسجمهور مایک پنس و کنگره
برای رد کردن پیروزی رئیسجمهور منتخب جو بایدن حمایت کنند.
ترامپ در سخنرانی خود به هوادارانش دستور داد به سمت پایتخت آمریکا بروند
تا اطمینان حاصل شود انتخابات  ۲۰۲۰منتفی است .متعاقبا گروهی طرفدار ترامپ
به کنگره رفتند و سرانجام به ساختمان آن حمله کردند.آنها در بیرون کنگره آتش
وسیعی رو شــن کردند و وارد ساختمانهای آن شدند .بسیاری از سناتورها ناچار
شدند زیر میز و میان صندلیها پناه بگیرند .در آن زمان کنگره در جلسهای بود که
شمارش آرای کالج انتخابات را انجام میداد و در مورد آن بحث میکرد .در هر حال،
معترضان با شکستن موانع امنیتی توانستند به کاخکنگرهآمریکا وارد شوند و تاالر
سنا را اشغال کنند .چند ساختمان در مجموعه کاخ کنگر هآمریکا ایــاالت متحده
تخلیه شدند و در ادامه ورودی ساختمانهای مجموعه قفل شدند.بر اثر درگیری
پلیس و اشغالگران کنگره ،حداقل پنج نفر از طرفداران ترامپ و یک پلیس کشته و
دهها نفر زخمی شدند.

