چین :پمپئو ذهنیت جنگ سرد را رها کند

پنجشنبه  8آبان 1399
وطنامروز      شماره 3059

وانگ ونبین ،سخنگوی وزارت خارجه چین به مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا هشدار داد ذهنیت جنگ سرد و بازی با حاصل جمع
صفر را رها کرده و پکن را به مثابه تهدید جلوه ندهد .انتقاد این دیپلمات چینی به اظهارات پمپئو و دیدار وی با همتای هندی اشاره دارد.
پمپئو مدعی شده بود همکاریهای راهبردی واشنگتن -دهلی در راستای دفع تهدیدهای چین در منطقه ایندوپاسیفیک انجام میشود.

گروه بینالملل :با گذشت یک هفته از توهین امانوئل مکرون،
رئیسجمه��وری فرانس��ه به س��احت نورانی پیامب��ر گرامی
اسالم(ص) ،موج محکومیتها و خشم مسلمانان دنیا از این رفتار
فرانسویها همچنان ادامه دارد .شعلههای خشم مسلمانان دنیا
در چند روز گذشته سبب تحریم محصوالت ساخت فرانسه در
کشورهای مسلمان شد ،به گونهای که ترس از ادامه این روند
سبب شد دستگاه دیپلماس��ی این کشور خواستار توقف این
روند شود .در این میان عالوه بر تحریم ،انواع اعتراضات شامل
تظاهرات ،صدور بیانیه و احضار مقامات دیپلماتیک فرانسه ادامه
دارد .در همین ارتباط دیروز پاکستان ،بنگالدش ،لیبی و غزه
شاهد اعتراضات مردمی بود.

ادامهمحکومیتتوهیندولتفرانسه
بهپیامبراسالم(ص)درکشورهایاسالمی

خیزش علیه ابلیس

■■آیتاهلل عیسی قاسم :مکرون طغیان نکن

آیتاهلل شیخ عیسی قاسم ،رهبر نهضت اسالمی بحرین در
واکنش به اظهارات گس��تاخانه امانوئل مکرون ،رئیسجمهور
فرانسه در دفاع از هتاکان به ساحت پیامبر اسالم(ص) بیانیهای
شدیداللحن صادر کرد.
در این بیانیه آمده است :مکرون در اظهارات و تهدیدهایش،
انس��انیت ،مس��ؤولیت ،موقعیت ،منافع کشورش و مسؤولیت
محافظ��ت از صل��ح جهانی را فراموش کرده و آنه��ا را به دریا
ریخته اس��ت .آیتاهلل قاس��م افزود :مکرون! آیا میپنداری تو
دارای عزت و کرامتی اما بزرگترین رس��ول خدا عزتی ندارد؟
نهتنها یک میلیارد و  600میلیون مسلمان ،بلکه بسیار بیش از
آنها (غیر مسلمانان) نیز معتقدند عزت حضرت محمد(ص) فوق
عزت و کرامت آنهاست .مکرون! [بیندیش] اظهارات احمقانه و
رخوتبارت تا چه حد به سمت روح نفرتپراکنی و تبعیض در
جهان و در درون فرانسه سوق میدهد؟ آیتاهلل عیسی قاسم در
پایان این بیانیه آورده است :تحریم! تحریمی کامل! محصوالت
وارداتی فرانسوی باید تحریم شود و این اقدام نه برای دشمنی با
فرانسه است ،بلکه پاسخی به مکرون ،رئیسجمهور فرانسه است.
■■ برپایی  2راهپیمایی جداگانه در یمن

صدها یمنی عصر سهشنبه در شهر عدن در جنوب این کشور
در محکومیت اهانت رئیسجمهور فرانس��ه به اسالم و پیامبر
اکرم(ص) تظاهرات کردند .در عدن  ۲راهپیمایی در شهرهای
خور مکسر و المعال با مشارکت صدها نفر برپا شد.

■■آتش زدن تصویر مکرون در کرانه باختری

اهال��ی کرانه باختری در اعت��راض به هتک حرمت پیامبر
اسالم(ص) در پاریس ،تصویر رئیسجمهوری این کشور را به
آتش کشیدند .در این تجمع اعتراضآمیز که رهبران فلسطین

گروهبینالملل:انتخاباتریاستجمهوری
آمریکا
آمریکا در حالی 5روز دیگر برگزار میشود
که برای دومین بار در  4سال گذشته جنجال زیادی بر سر امکان
استناد به نظرسنجیهای انتخاباتی بر پا شده است.
سال  2016حتی معتبرترین مؤسسات نظرسنجی آمریکا که
در سطح جهانی برای خود نامی دست و پا کردهاند هم به پیروزی
راحت و قاطع هیالری کلینتون ،نامزد حزب دموکرات آمریکا برابر
دونالد ترامپ کمتر شناختهشده تا آن زمان ،رای داده بودند اما این
اتفاق نیفتاد و پیروزی ترامپ اما و اگرهای فراوانی را درباره عملکرد
شرکتهای حتی مستقلتر نظرسنجیهای انتخاباتی پدید آورد
که شعلههای آن دامن انتخابات سهشنبه آینده ریاستجمهوری
آمریکا را هم گرفته است.
اگر چه مؤسسات نظرسنجی از اصالح فرآیندها و سبک علمی
نظرسنجیهای خود خبر میدهند اما در 2طرف انتخابات آمریکا
همچنان اعتمادی به آنها نیست .دموکراتها اگر چه از بار روانی
پیشتازی نسبی بایدن در نظرسنجیها خوشحالند اما در ورای
عملیات روانی خود به سرنوشت انتخابات  2016مینگرند.

هم حضور داشتند ،معترضان پالکاردهایی در ابراز وفاداری به
پیامبر اسالم در دست داشتند و شعارهایی علیه امانوئل مکرون،
رئیسجمهوری فرانس��ه سر دادند و گفتند امتی که رهبرش
حضرت محمد(ص) باشد ،سرنگون نمیشود .آنها اهانت به پیامبر
اسالم یا دیگر پیامبران را رد کردند و تصاویر مکرون را آتش زدند.

■■اندونزی سفیر فرانسه را فراخواند

در پی اظهارات توهینآمیز رئیسجمهوری فرانسه علیه اسالم
و مقدسات اسالمی و توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص)
وزارت خارجه اندونزی دیروز «اولیور چامبار» سفیر فرانسه در

جاکارتا را احضار و مراتب نگرانی و اعتراض دولت این کشور به
اظهارات امانوئل مکرون را به او تسلیم کرد« .تئوکو فیضاسیه»
سخنگوی وزارت خارجه اندونزی در گفتوگو با خبرنگاران گفت
دولت اندونزی ضمن محکوم کردن موج جدید اسالمستیزی در
فرانسه ،مراتب اعتراض خود را نسبت به اظهارات غیرمسؤوالنه
رئیسجمهوری آن کشور به سفیر فرانسه در جاکارتا ابالغ کرد.
■■تشویق فرانسه به نفرتپراکنی

انجمن حقوق بش��ر بحرین دیروز در بیانیهای تأکید کرد:
خلق وجهه منفی علیه مسلمانان با دستاویز قرار دادن اقدامات

افشاگریرئیسجمهوریپیشین  آمریکا  ازوضعیت  اقتصادیمردم  اینکشور

اوباما :میلیونها آمریکایی نمیتوانند غذایی بخرند

■■باگ آرای پستی

بحث دومی که ممکن اس��ت در نهایت به ضرر دموکراتها
تمام شود ،موضوع آرای پستی است .بر اساس آمارهای رسمی تا
عصر دیروز چهارشنبه 80میلیون آمریکایی رای خود را به صورت
پستی دادهاند .کلیت این موضوع به سود دموکراتهاست ،چرا که
محافظهکاران و طرفداران ترامپ به صورت سنتی روی خوشی به
این مدل رای دادن نشان ندادهاند .داستان برای دموکراتها آنجا
سخت میشود که خطاهای ساده و پیش پا افتاده رایدهندگان
آمریکایی میتواند سبب ابطال برگ رای آنها شود.
در این باره شان ترندی به مواردی از قبیل سهلانگاری در به
روز کردن آدرس و اشتباه در نوشتن تاریخ تولد اشاره میکند.
به این موارد باید عدم تطابق امضای رایدهنده با آنچه در بانک
اطالعات��ی دولت موجود اس��ت را اضافه کرد .این مورد ش��اید
متداولترین دلیل برای ابطال رای است .در عین حال در مواردی
که امضای شاهد الزم است ،ممکن است یا موضوع گرفتن امضای
شاهد فراموش شود یا امضای او نیز با امضای موجود در سیستم
دولت نخواند .به هر حال ابطال آرای پستی موضوعی است که
وقتی تعداد رایدهندگان پس��تی س��ر به دهها میلیو ن میزند
میتواند به فاکتوری تعیینکننده در نتیجه انتخابات بدل شود.
■■ترس دموکراتها از چیست؟

نکاتی که اش��اره شد دلیل ترس دموکراتهاست .بر اساس
نظرسنجیها  60درصد دموکراتها گفتهاند رای دادن پستی را
ترجیح میدهند .این درصد در اردوگاه حامیان ترامپ فقط 17
درصد است .حاال این نکته را هم در نظر باید گرفت که به حکم
برخی قضات آمریکایی (احتماال حامی ترامپ) همه آرای پستی
که بعد از روز انتخابات دریافت میشود (در برخی ایالتهایی که از
قضا شانس دموکراتها کم نیست) باطل محسوب شده و شمرده
نمیشود .اینگونه آرای دموکراتها باز هم کمتر میشود و شانس
ترامپ بیشتر .این امر وضعیت دموکراتها را در ایالتهایی که
رقابت نزدیک اس��ت ،شکننده میکند .به طور مثال در فلوریدا

فردی اشخاص ،باعث شدت گرفتن کینهتوزی و نفرتپراکنی
دینی و تحریف ناخوشایند آزادی دین و عقیده میشود و صلح
دینی را به خطر میاندازد .انجمن حقوق بش��ر بحرین حکم
دادگاه حقوق بشر اروپا در  ۲۵اکتبر  ۲۰۱۸و بیانیه این دادگاه
را که در پایگاه اینترنتی آن منتشر شده است ،یادآور شد که
در آن یک زن اتریشی در پی اظهارات اهانتآمیز علیه پیامبر
اسالم(ص) به پرداخت  ۴۸۰یورو جریمه نقدی محکوم شد و
دادگاه اعالم کرد این حکم به هیچوجه تجاوز به حق آزادی بیان
این زن تلقی نمیشود.

باراک اوباما ،رئیسجمهوری پیش�ین آمریکا که این روزها به صورت تمامعیار در حمایت از بایدن س�خنرانی
میکند ،دیروز در حالی که از نامزد دموکراتها دفاع میکرد ،به بیان بخشی از واقعیتهای جامعه آمریکا پرداخت.
وی گفت :تنها کسانی که وضعشان از  4سال قبل بهتر شده ،تریلیاردرهایی هستند که از سیاست کاهش مالیات
ترامپ بهره بردهاند .او قادر به ایجاد توسعه رفاهی نیز نبوده است به طوری که میلیونها خانواده آمریکایی نمیتوانند
غذایی در سفره خود داشته باشند.

که ایالت کلیدی است که حتی میتواند سرنوشت انتخابات را
رقم بزند ،همیشه رقابت بین نامزد دموکراتها و جمهوریخواهان
تنگاتنگ بوده است .از سال  ۱۹۹۲تا امسال نزدیک به  ۵۱میلیون
رای در انتخابات ریاس��تجمهوری در فلوریدا داده شده است.
اختالف بین نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه تنها  ۲۰هزار
رای است .تا روز  ۲۵اکتبر دموکراتها  ۵۹۶۰۰۰رای پستی بیش
از جمهوریخواهان ارسال کردهاند ،لذا خطر ابطال آرا اگر رقابت
مانند سالهای  ۲۰۰۰و  ۲۰۱۶نزدیک شود ،دموکراتها را تهدید
میکند .برای ابطال نشدن آرا هم دموکراتها در نهایت باید به
دیوان عالی آمریکا شکایت کنند که آنجا هم برتری محسوس
جمهوریخواهان عمال شانسی برای بایدن نمیگذارد.
تایید صالحیت قاضی «ایمی کنی برت» نامزد دونالد ترامپ
برای عضویت در دیوان عالی آمریکا توس��ط سنا آن هم در این
لحظه حساس که به احتمال قوی دعواهای حقوقی در جریان

انتخابات در پیش است ،بویژه در صورتی که آرا در برخی موارد
کلیدی به هم نزدیک باشد ،فوقالعاده برای ترامپ دارای اهمیت
است .سال  ۲۰۰۰رای اکثریت قضات دادگاه عالی آمریکا ( ۵در
برابر  )۴در یک رویارویی پنهان ایدئولوژیک ،در نهایت جورج بوش
جمهوریخواه را روانه کاخ سفید کرد .اخیرا در نظرسنجی موسسه
گالوپ ،وقتی از مردم سوال شد صرفنظر از اینکه از کدام یک از
 ۲نامزد حمایت میکنید ،فکر میکنید چه کسی پیروز میشود؟
 ۵۶درصد گفتهاند ترامپ و ۴۰درصد گفتهاند بایدن .بایدن در این
میان فقط یک شانس دارد؛ به طور قاطع پیروز انتخابات شود .آنچه
نباید از نظر دور داشت اینکه دموکراتها و جمهوریخواهان در
آمریکا مثل اکثر نقاط دنیا تنها نظرسنجیهایی را منتشر میکنند
که دال بر پیروزی کاندیدای آنها باش��د .تنها نظرس��نجیهای
نسبتا قابل اعتمادتر نظرسنجیهای انجام شده توسط مؤسسات
نسبتا مستقلتر نظرسنجی است که آن را هم باید در چارچوب

بیاعتمادی مردم به سیاست و حکومت در آمریکا

تحلیل جدید داده ترند گوگل نشان داد تعداد بسیاری از رایدهندگان آمریکایی برای تحقیق درباره موضوعاتی چون فساد
بالوقوع ۲۰۲۰بهاینموتورجستوجوگرمحبوبرویمیآورند.
و«دروغهایترامپ»دربحبوحهانتخاباتریاستجمهوریقری 
بر مبنای این نظرسنجی ،بیاعتمادی آمریکاییها به دولت فدرال کشورشان در بحبوحه پاندمی ویروس کرونا ،اعتراضات
برای برابری و اصالح پلیس شدت گرفته است .در نتیجهگیری این نظرسنجی آمده است :از فساد گرفته تا الپوشانیها ،با
تجزیه و تحلیل بیش از  ۱۷۰۰اصطالح و کلیدواژه مرتبط با بیاعتمادی به دولت در تمام ایالتها از طریق بررسی دادههای
ترند گوگل ،به بیاعتمادی به دولت آمریکا نگاهی انداختیم .به طور کلی ۲۰۲۴آمریکایی در این مطالعه که در بازه زمانی پنجم
تا هفتم اکتبر صورت گرفت ،مورد نظرسنجی قرار گرفتند .طبق برآوردها  ۴۷درصد از آنها مذکر و  ۵۳درصد مونث بودند.
جمهوریخواهان  ۳۲درصد از شرکتکنندگان را تشکیل میدادند ،در حالی که دموکراتها و افراد مستقل به ترتیب  ۴۰و
 ۲۲درصد شرکتکنندگان را تشکیل میدادند .نکته جالب توجه اینکه در نظرسنجیای که چند سال قبل از سوی موسسه
گالوپ انجام شد عملکرد سیاستمداران ،نخستین رتبه را در میان عوامل نگرانی جامعه آمریکا به خود اختصاص داده بود.
ترند جستوجو در ایاالت
طرفدار دموکرات

بیشترین جستوجو در ایالتهای دموکرات مربوط به کلید واژه «دروغهای ترامپ» بود.

ترند جستوجو در ایاالت بیشترین جستوجو در ایالتهای جمهوریخواه کلیدواژه «دولت عمیق» یا مشابه آن بوده است .به عالوه ،کلیدواژه «دولت عمیق»
رایجترین اصطالح جستوجو شده در  ۱۵ایالت بوده است.
طرفدار جمهوریخواهان
ترندهای ایالتی و محلی ساکنان ایالتها به دنبال دروغهایی میگشتند که از سوی مقامات منتخب خود منتقل شده بودند .عبارتهای مشابهی نیز برای ایلینوی (فساد
با محوریت فساد مقامات جی رابرت پریتزکر) ،جورجیا (فساد برایان کمپ) ،کلرادو (دروغهای کوری گاردنر) ،کارولینای جنوبی (دروغهای لیندسی گراهام) و دیگر
محلی
ایالتها مطرح شده است.
مرجع اخبار پاندمی

مشخص شد که حدود  ۵۶درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی برای دریافت راهنماییها درباره پاندمی کرونا به دولت فدرال
اعتماد «بسیار کمی» دارند یا کال به آن «بیاعتماد» هستند.

اعتماد به انتخابات

در بحبوحه گزارشات درباره سرکوب رایدهندگان و اطالعات نادرست دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا درباره امنیت رایگیری
پستی ۳۳ ،درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی گفتند که به روند انتخابات  ۲۰۲۰اعتماد ندارند.

نگرانی درباره روند
انتخابات

افراد مستقل بیشتری نگرانیشان را نسبت به روند انتخابات امسال ابراز کردهاند به طوری که  ۴۳درصد میگویند به این روند اعتماد
ندارند و این آمار در بین دموکراتها و جمهوریخواهان به ترتیب  ۳۴و  ۲۰درصد است.

دور دنیا

مورالس  ۱۹آبان به بولیوی بازمیگردد

■■انتقاد از سکوت امارات و عربستان

یک روزنامه ترک از مواضع عربستان سعودی و امارات عربی
متحده درباره اقدامات ضداس�لامی فرانسه و سرگردانی آنها،
نسبت به عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی انتقاد
کرد« .کمال اوزتورک» روزنامهنگار ترک در روزنامه خبر ترک
در گزارشی تحت عنوان «دوستی با اسرائیل ،ترس از فرانسه و
خصومت با ترکیه» اعالم کرد هدف فرانسه تنها برخی کشورهای
اسالمی است .وی در گزارش خود افزود دیدگاههای غیرمعمول
وزیران خارجه ام��ارات و بحرین هنگام امضای توافقنامههای
عادیسازی با رژیم اشغالگر صهیونیستی بسیار ناپسند بود.
روزنامهنگار ترک تصریح کرد این کشورهای سازشکار سالها
بمباران نوار غزه را که تحت محاصره رژیم اشغالگر صهیونیستی
بود نادیده گرفتند و به سوی توافق با این رژیم غاصب رفتند.
از سوی دیگر برخی روزنامهنگاران امارات به توجیه عادیسازی
روابط و رابطه اس�لام با یهودیت پرداختند .وی افزود :پژواک
س��خنان روزنامهنگاران به فرانس��ه رس��ید و امانوئل مکرون،
رئیسجمهور فرانسه اهانتهای گستاخانهای نسبت به پیامبر
اسالم حضرت محمد(ص) کرد و کاریکاتور پیامبر اسالم را به
عنوان بنرهایی بر ساختمان دولتی و به شکل کتاب در مدارس
توزیع کرد .در این گزارش آمده است :ما از عربستان سعودی
انتظار داشتیم جایی که شهر پیامبر و مکه قبله مسلمانان است در
مقابل این اهانتها واکنش نشان دهد اما دیگر اعتباری از مدعی
رهبری جهان اس�لام باقی نمانده است .در یمن صدای فریاد
کشیدن کودکان و زنان به دلیل حمالت متجاوزانه سعودی ،رهبر
جهان اسالم(!) شنیده میشود .این روزنامهنگار در پایان نوشت :با
وجود مراحل عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی و
خصومت با ترکیه و موضع شرمآور عربستان و امارات نسبت به
اقدامات فرانسه ،روزی فرا خواهد رسید که کشورهای اسالمی
از طریق ملت خود متحد شوند.

مالحظاتی که به آن اشاره شد تحلیل کرد.

■■کاخسفید:پایانکرونادستاوردبزرگریاستجمهوریترامپ!

با افزایش عجیب و غریب تلفات کرونا در آمریکا ،کاخ سفید
دی��روز در ادعایی عجیب مدع��ی پایان دادن به کرونا به عنوان
یکی از دستاوردهای دولت ترامپ شد .در همین ارتباط دیروز
دفتر سیاستگذاری علوم و فناوری کاخ سفید «خاتمه دادن به
پاندمی کووید »۱۹-را در فهرست دستاوردهای بزرگ دور اول
ریاس��تجمهوری ترامپ قرار داد(!) این در حالی است که آمار
مبتالیان به کرونا در سراسر ایاالت متحده بشدت افزایش یافته
و ظرفیت اکثر بیمارستانهای آن تکمیل است.
■■هیچ کدام شکست را نمیپذیرند

■■باگ نظرسنجیها کجاست؟

درباره شبهههای موجود درباره اصل نظرسنجیها (که از حاال
جشن پیروزی بایدن را گرفتهاند) نکاتی وجود دارد که باید به آنها
نیز توجه کرد .یکی از این دالیل که در رسانههای جدیتر آمریکا
هم به آن پرداخته شده این است که اصوال طرفداران ترامپ (یا
الاقل خیلیهای آنها) روی خوشی با نظرسنجی و کار علمی و...
ط «شان ترندی» تحلیلگر ارشد مجموعه
ندارند .در همین ارتبا 
«ریل کلیر پالتیکس» (که نتایج نظرسنجیهای این مؤسسه را
در روزهای گذش��ته در «وطن امروز» خواندهاید) یکی از دالیل
یداند که محافظهکاران
خطای نظرسنجیهای انتخاباتی را این م 
طرفدار ترامپ به محض اینکه میشنوند کسی از طرف رسانههای
جریان اصلی در آمریکا با آنان تماس گرفته است ،تلفن را قطع
میکنند .وی میگوید :آنان به این رسانهها اعتماد ندارند و این
امر میتواند بر دقت نظرسنجیها تاثیر بگذارد .واقعیت این است
که از میان رس��انههای مطرح آمریکایی ،فاکسنیوز یک تنه از
ترامپ حمایت میکند در حالی که بقیه ،از شبکههای خبری و
تلویزیونی مانند سنانان ،سیبیاس ،ایبیسی و انبیسی گرفته
تا مطبوعات بانفوذ مانند نیویورکتایمز و واشنگتنپست مخالف
پ و حامی بایدن هستند.
ترام 

بینالملل

بازنده انتخابات سهشنبه آینده آمریکا چه ترامپ باشد و چه
بایدن ،در اصل این موضوع تغییری ایجاد نمیکند که هیچ یک
از هواداران  2طیف حاضر به پذیرفتن نتیجه انتخابات نیستند.
نتیجه نظرسنجیای که به طور مشترک از سوی رویترز و مرکز
سنجش افکار عمومی ایپسوس انجام شده ،حاکی از آن است در
اردوگاه جمهوریخواهان و دموکراتها از هر  ۱۰حامی انتخاباتی
دونال��د ترامپ و جو بایدن 4 ،نفر در صورت ناکامی نامزد مورد
عالقه خود ،حاضر به پذیرش نتیجه انتخابات نخواهند بود .طبق
این نظرسنجی ۴۳ ،درصد از حامیان بایدن زیر بار پیروزی ترامپ
نخواهند رفت و در مقابل  ۴۱درصد از آمریکاییهایی که خواهان
تمدید دوره زمامداری ترامپ هستند ،پیروزی بایدن را نخواهند
پذیرف��ت .در این میان  ۲۲درصد از حامیان بایدن و  ۱۶درصد
از حامیان ترامپ از تمایل برای حضور در اعتراضات خیابانی در
صورت عدم توفیق نامزد مورد عالقهشان گفتهاند .نکته جالب
درباره نظرسنجی رویترز آن است که بهرغم گمانهزنیهای قبلی،
تمایل طرفداران نامزد دموکرات برای حضور در اعتراضات خیابانی
 ۶درصد بیشتر است.

آیا آمازون به داد ترامپ میرسد؟

بزرگترین فروش��گاه جهان هم��واره رابطهای خوب
با خانواده ترامپ داش��ته اس��ت و حتی ش��واهدی وجود
دارد ک��ه در انتخابات ریاس��تجمهوری  2016به همراه
فیس��بوک به طور غیرمستقیم به تبلیغات آنالین به نفع
نام��زد جمهوریخواهان مبادرت کرده اس��ت .در کارزار
 2020ترامپ هم این ابرش��رکت که تحت مالکیت جف
بزوس ،ثروتمندترین مرد جهان است رابطه خود را با ستاد
انتخاباتی رئیسجمهور حفظ کرده اما به نظر میرسد با
نزدیک ش��دن به روز نهایی انتخاب��ات ( 13آبان) آمازون
کمی دس��ت به عصا شده اس��ت .آمازون حدود  ۲هفته
پیش در جریان ابتالی ترامپ و همسرش به کرونا ،با یک
مانور تجاری عجیب که جنبه تبلیغاتی زیادی هم داشت
ادعا کرد فروش آنالین اقالم بهداش��تی مرتبط با بیماری
«کووید »19-یکشبه افزایشی چشمگیر بعضا تا  ۳برابر
قبل داشته است؛ اقالمی نظیر دماسنج ،دستمال مرطوب
ضدعفونیکننده و دستگاه اکسیژنسنجی انگشتی .این
موضوع از آن جهت حائز اهمیت بود که به جامعه چنین
القا میکرد که حامیان ترامپ حس همذاتپنداری زیادی
نسبت به او دارند .همچنین آمازون اعالم کرد اقالم بهداشتی
منقش به آرم انتخاباتی ترامپ  2020هم فروشی دوچندان
در همین مدت داش��ته است .حال اما با نزدیک شدن به
انتخابات سهشنبه هفته آینده و افزایش فاصله آرای الکترال
بایدن با ترامپ که چشمانداز انتخاب مجدد رئیسجمهور
فعلی را کمرنگتر میکند ،بزوس ظاهرا میخواهد به سمت
دموکراتها غش کند و رفتار حمایتیاش از ترامپ را کنار
بگذارد .مثال این پلتفرم فروش این هفته فروش نسخههای
استریم(آنالین) یک مستند طرفدارانه از ترامپ را متوقف
کرده اس��ت .این مستند ساخته آماندا میلیوس با عنوان
«توطئه علیه رئیسجمهور» که توسط شرکت فیلمسازی
ترن کی تهیه شده ،بسیار بحثبرانگیز شده است .پس از
آنکه فیسبوک محتوای مستند مزبور را نامناسب تشخیص
داد و انتشار آن را در این شبکه اجتماعی تا بررسی مجدد
ممن��وع کرد ،آم��ازون هم فروش آنالی��ن «توطئه علیه
رئیسجمهور» را به تعلیق در آورد.

آندرونیک��و رودریگ��ز از نمایندگان مجلس س��نای
بولیوی ،در مصاحبه با تلهس��ور ،تاریخ بازگش��ت «اوو
مورالس» رئیسجمهور سابق این کشور را  ۹نوامبر (۱۹
آبان) اعالم کرد .بازگشت وی برای روز بعد از برگزاری
مراس��م تحلیف «لوئیس آرس��ه» رئیسجمهور جدید
بولیوی ،برنامهریزی ش��ده است .این در حالی است که
روز دوشنبه ،قاضی یکی از دادگاههای منطقهای بولیوی
اتهامهای «تروریسم» علیه مورالس را رد و حکم بازداشت
وی را لغو کرد .البته این حکم همچنان مستلزم تصویب
در دادگاه قانون اساس��ی بولیوی است .حکم بازداشت
مورالس به درخواست احزاب راستگرا ،دسامبر  ۲۰۱۹و
در دوران پس از کودتا صادر شده بود اما اکنون با شکست
جریان ضدآمریکایی بولیوی و با بازگشت قدرت به حزب
سوسیالیست ،وی از هر گونه اتهام مبرا میشود .بعد از
کودتا ،مورالس در تبعیدی خودخواس��ته ،در آرژانتین
زندگی میکرد.

شهردار بغداد استعفا کرد

ش��هردار بغداد با اش��اره به ابتال به بیماری و ضرورت
درمان طوالنیمدت ،اس��تعفای خود را تقدیم مصطفی
الکاظمی ،نخستوزیر عراق کرد .منهل الحبوبی در متن
استعفای خود آورده است :متاسفانه بعد از گذشت مدتی
کوت��اه از آغاز انجام وظیفه ،از ابتال به یک بیماری جدی
غافلگیر شدم؛ این بیماری نیازمند درمان طوالنیمدت و
خارج از کشور است به همین دلیل ناچار شدم استعفای
خود را به مصطفی الکاظمی ،نخس��توزیر کشور تقدیم
کنم .رس��انههای عراقی اعالم کردند مصطفی الکاظمی
«عال معن» را به عنوان شهردار جدید و جانشین الحبوبی
تعیین کرده است.

انتقاد تند دیدهبان حقوقبشر
از نقض حقوق زنان در عربستان

پژوهش��گر بخش خاورمیانه و آفریقای ش��مالی در
سازمان دیدهبان حقوق بشر اعالم کرد تا زمانی که فعاالن
حقوق بش��ری در زندانهای س��عودی به سر میبرند،
بحث درباره اصالحات عربستان پوچ و بیمعناست .هبه
زیادین در مقالهای نوش��ت :از زم��ان برگزاری اجالس
مجازی زنان  W20که روز پنجش��نبه به پایان رس��ید،
کارشناسان حقوق زنان در حال گفتوگو هستند .وی
افزود :دولت س��عودی از مس��اله حقوق زنان به عنوان
ابزاری برای انحراف افکار عمومی از نقض حقوق بش��ر
در این کش��ور سوءاستفاده میکند و شرکتکنندگان
اجالس  W20باید از تالشهای عربستان سعودی برای
س��فید کردن پرونده خود امتن��اع میورزیدند .زیادین
ادامه داد :شرکتکنندگان در این کنفرانس باید بدانند
«محمد بنسلمان» ولیعهد سعودی علیه فعاالن حقوق
زنان سرکوبگریهای زیادی انجام داده است؛ وی اوایل
ماه مه  2018بس��یاری از فعاالن برجسته حقوق زنان
از جمله «لجین الهذلول» و بس��یاری دیگر را دستگیر
کرد .هبه زیادین درباره وضعیت الهذلول در زندانهای
عربستان گفت :خانواده وی اعالم کردند مقامات هنگام
دستگیری شوک الکتریکی ،شالق و آزار و اذیت جنسی
علیه وی اعمال کردند .فعاالن دیگر نیز با تخلفات مشابهی
روبهرو شدهاند و هیچ یک از آنها تاکنون محکوم نشدهاند.
الهذلول به همراه «نس��مه الس��اده»« ،سمر بداوی» و
«نوف عبدالعزیز»  -که بعدا در همان س��ال دس��تگیر
شدند  -هنوز در زندان هستند .اگر چه برخی زنان آزاد
ن و شکنج ه اقدامی
شدهاند اما از ترس بازگشت به زندا 
انجام ندادند .وی در ادامه خاطرنش��ان کرد :اوایل سال
جاری زنان س��عودی از توئیتر ب��رای مقابله با تبعیض
اعمال ش��ده علیه خود ،لغو مردساالری ،پایان دادن به
آزار جنسی و نابرابری در ازدواج اقدام کردند .پژوهشگر
بخش خاورمیانه و آفریقای ش��مالی در دیدهبان حقوق
بشر تأکید کرد ریاست اجالس  G20و در نتیجه میزبانی
 ،W20به ولیعهد بنسلمان یک جایگاه معتبر بینالمللی
میدهد که شایسته آن نیست .در حالی که زنان فعال
سعودی فقط به دلیل فعالیتهای صلحآمیز خود مورد
شکنجه قرار میگیرند ،بنسلمان به دنبال نشان دادن
خود و رژیم عربستان در صحنه بینالمللی به عنوان یک
دولت «اصالح طلب» است.
وزیر خارجه سعودی:

عادیسازی روابط با اسرائیل
در نهایت رخ خواهد داد!

وزیر خارجه عربستان سعودی در نشستی مجازی که
پژوهشکده سیاست خاور نزدیک واشنگتن آن را برگزار
کرده بود ،گفت عادیسازی روابط با اسرائیل در نهایت
رخ خواه��د داد .فیصل بنفرحان ادامه داد :تنشهایی
که گاهی میان ریاض و واشنگتن رخ میدهد تصادفی
اس��ت و این رواب��ط دوجانبه بر پایه روابط ش��خصی
نیست بلکه اساس آن ،منافع دوطرفه است .وی گفت:
تحق��ق صلح و ثبات دائمی ج��ز با توافق دائمی میان
فلسطینیها و اسرائیلیها رخ نخواهد داد ،عادیسازی
روابط اتفاق خواهد افتاد اما ایجاد کش��ور فلسطینی و
ازس��رگیری طرح صلح فلسطینی -اسرائیلی ضروری
است .بنفرحان در واکنش به اظهارات اماراتیها مبنی
بر اینکه لغو طرح اشغال اراضی کرانه باختری در مقابل
توافق سازش ابوظبی با تلآویو رخ داده ،تصریح کرد :اگر
از این منظر به آن نگاه کنیم (میتوانیم بگوییم) زمینه
را برای بازگشت احتمالی فلسطینیها و اسرائیلیها به
میز مذاکره فراهم کرد.
امارات و بحرین پانزدهم س��پتامبر گذش��ته توافق
عادیس��ازی امضا کردند و س��ودان نیز اخیرا به این
کشورها پیوست.

