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اینکــه دونالد ترامپ خواهان تعویق در
انتخابات میشــود ،حاکی از دو مســأله
اســت :رئیس جمهوری امریــکا یا دچار
درماندگی سیاســی شــده یــا عالقهمند
بــه گفتمــان تک محــوری و بــه عبارتی
فاشیســم است .همان شــیوهای که یک
قرن پیش موســولینی در ایتالیا و هیتلر
در آلمان داشتند.

نماز عیــد قربان که برای مســلمانان از
اهمیت خاصی برخوردار است ،امسال
در ایرلنــد ،بهخاطــر شــرایط کرونایــی
تحت تدابیر کامل بهداشتی برگزار شد
و حــدود  200نفــر از مســلمانان ســاکن
دوبلین در استادیوم این شهر با رعایت
فاصلــه اجتماعی ایســتادند و مراســم
دینی خود را بهجا آوردند.

شــورای عالــی تحصیــات تکمیلــی
ترکیه نگارش رســالههای دانشــجویی
بــه زبان کــردی را ممنوع اعــام کرد و
دســتور داد تمامــی رســالهها بــه زبان
ترکی نوشــته شــود .قانــون جدیدی که
کامالً در تضاد با تالشهای چند ســال
قبــل دولــت در بــاز کــردن فضــا برای
قومیت کرد این کشور است.

انتخابات زودهنگام ،آبی بر آتش اعتراضهای عراق

«الکاظمی» بهار آینده را زمان انتخابات پارلمانی اعالم کرد اما رئیس پارلمان عراق مطابق قانون ،خواهان زمانی زودتر است

زهره صفــاری« /مصطفــی الکاظمی»
پــس از حــدود دو مــاه و نیــم تکیــه
بــر کرســی نخســت وزیــری عــراق،
بــرای تحقــق مهمتریــن مســئولیت
کاریاش و خواسته اساسی معترضان
ضددولتــی ،ششــم ژوئــن ســال آینده
را بــرای برگزاری انتخابــات زودهنگام
پارلمان تعیین کرد.
به گزارش شــبکه خبری «الجزیره»،
تعییــن تاریــخ ایــن انتخابــات اگرچه با
اســتقبال ســازمان ملــل همراه شــد اما
همچنــان تــا تأییــد اعضــای پارلمــان
قطعی نیست .موضوعی که با توجه به
واکنش توئیتــری «محمد الحلبوســی»
رئیــس پارلمان عــراق با امــا و اگرهایی
همراه اســت .به نوشته ایســنا به نقل از
«الســومریه نیوز»« ،الحلبوسی» در این
پیام با اســتناد به ماده  64قانون اساسی
عراق اعالم کرد که انتخابات باید زودتر
از تاریخ اعالم شــده توسط نخست وزیر
برگــزار شــود .او همچنیــن بــی تعهدی
دولتهــای پیاپــی عراق بــر برنامههای
خــود را عامــل افزایــش اعتراضــات
مردمی خواند و خواستار برگزاری جلسه
فوقالعــاده رئیــس جمهــور ،پارلمــان،
نخست وزیر و گروههای سیاسی شد.
بــه بــاور تحلیلگــران «الجزیــره»،
«الکاظمــی» کــه در ماه مه ســال جاری
در ســایه اعتراضــات گســترده مردمــی
به فســاد مقامات دولتی و با اســتعفای
«عــادل عبدالمهــدی» ،بــه پشــتوانه
حمایــت احــزاب و نماینــدگان فعلــی
مجلس عراق به نخســت وزیری رسید،

روز جمعــه در ســخنرانی  13دقیقــهای
تلویزیونــی خطــاب بــه مردم قــول داد:
« 6ژوئــن  2021انتخابــات پارلمانــی
عراق برگزار میشــود .مــا هر کاری برای
حفــظ امنیــت ،صحــت و موفقیت این
انتخابات انجام خواهیم داد».
نگاهــی بــه تحــوالت چندیــن ماهه
عراق نشــان میدهد این وعده تاریخی
که تــا تحقق تنهــا گام مصوبــه مجلس
را پیــش رو دارد ،همــواره از ســوی
تظاهرکننــدگان ضددولتــی فریــاد زده
شــده اســت .افــرادی کــه از اکتبــر ســال
گذشــته علیــه رخنــه فســاد در سیســتم
سیاســی و قانونگــذاری کشورشــان بــه
خیابانهــا آمــده و بیــش از  540تــن از
آنهــا نیز در درگیری بــا نیروهای امنیتی
جانشــان را از دست دادند .این فشارها
و اعتراضات به قــدری زیاد بود که برای
نخســتین بــار از زمــان حملــه امریــکا
بــه عــراق ،نخســت وزیــر وقت-عــادل
عبدالمهــدی -را مجبــور بــه اســتعفا
کــرد .گرچه بــه باور کارشناســان و منابع
آگاه سیاســی ،عبدالمهــدی نیز بــا ارائه
پیشنویــس تغییــرات در انتخابــات در
تــاش بــرای رفــع بحــران پیــش آمــده
بــود اما فرصت الزم بــرای نهایی کردن
پیشنهادش را نیافت و کنارهگیری کرد.
ëëمشکالت حل نشده
بــا وعدههایــی کــه «الکاظمــی» در
اوج بحران بهداشتی و اقتصادی عراق
در ســخنرانی اخیــرش دربــاره صحــت
انتخابات داده اســت ،اگر ایــن زمان به
تأیید مجلس برســد ،مشــخص نیست
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ســاعت یــک و نیــم بعدازظهــر ترامــپ و پنــس را در اتــاق ناهارخــوری
کوچکــی که به فاصله اندکی از اتاق بیضی کاخ ســفید واقع شــده اســت،
مالقات کردم .ترامپ معموالً اوقات زیادی را در این ناهارخوری ســپری
میکرد .یک تلویزیون بزرگ در دیوار مقابل میز او نصب بود که اکثراً هم
روی کانال شــبکه فاکــس نیوز تنظیم بود .گزارشهای رســمی ،مکاتبات
دولتــی و روزنامهها و مجــات معموالً در این اتــاق روی میز ترامپ قرار
میگرفــت و نــه در اتاق بیضــی و روی میز رزولوت .ترامــپ به دنبال این
بــود کــه اکثر نیروهای نظامی امریکا را از خاک ســوریه بیرون بکشــد و در
عوض کشورهای عربی را تشویق کند نیروهای بیشتری را به سوریه اعزام
کننــد و حتی هزینــه نیروهای باقیمانده امریکا را نیــز پرداخت نمایند .او
جایگزینــی نیروهای کشــورهای عربی به جای ســربازان امریکایی را یک
تغییر راهبردی تلقی نمی کرد بلکه بیشتر به عنوان راهکاری برای پاسخ
بــه انتقادات سیاســی داخلی میدانســت ،چرا که او مدتهــا بود به طور
علنــی بــر قصد امریکا برای خروج از ســوریه تأکید میکــرد ولی هنوز این
اتفــاق نیفتــاده بود .من گفتــم که موضوع خــروج نیروهایمان از ســوریه
را بررســی خواهم کــرد .با توجه به اینکه قرار بود عصر همان روز جلســه
شــورای امنیــت ملی بــا حضور همــه اعضا و به ریاســت شــخص رئیس
جمهوری برگزار شود ،به ترامپ گفتم که راه ما اساساً به دلیل کار متیس
و گزینههایی که برای عملیات ســوریه انتخاب کرده مســدود شــده است.
ترامپ ظاهراً ناراحت شد ولی هیچ دستور و راهکار مشخصی ارائه نکرد.
جلسه شورای امنیت ملی سرانجام ساعت سه عصر همان روز در «اتاق
وضعیــت» برگزار شــد و پس از  75دقیقه بدون نتیجه پایان یافت .پاســخ
پیشنهادی پنتاگون به حمله شیمیایی سوریه بسیار ضعیف تر از آن چیزی
بود که باید میبود ،عمدتاً به این دلیل که متیس هم بصورت غیرصادقانه
عمل میکرد و هم گزینهها را بصورت انبوه و غیرشفاف به رئیس جمهوری
ارائــه میکــرد و فرصــت انتخاب واقعــی را از مخاطب میگرفــت .به جای
اینکه بر اســاس قرار قبلی گزینهها به طور روشــن شــامل گزینههای سبک،
متوسط و سنگین باشد ،متیس و دانفورد (که به نظر میرسید او هم خیلی
راضــی نیســت و در عین حال نمــی خواهد کاری بر خالف میــل وزیر دفاع
انجام دهد) در عوض پنج گزینه نصفه و نیمه روی میز گذاشتند .خود من
این گزینهها را فقط چند ســاعت قبل از شــروع جلسه شــورای امنیت ملی
دیدم و متوجه شدم که تحلیل سنجیده و دقیق درباره آنها برای کارشناسان
شــورا غیرممکن است .از همه بدتر اینکه این پنج گزینه بدرستی ارزیابی و
اولویتبندی نشــده بودند .دو گزینه به عنوان گزینههای با «ریسک پایین»
و ســه گزینه دیگر به عنوان گزینههای با «ریسک باال» توصیف شده بودند.
فقــط یکی از گزینههای با ریســک پایین به عنوان گزینه آمــاده برای انجام
عملیــات و گزینــه دیگری از همیــن گروه به عنــوان تقریباً آمــاده عملیات
معرفــی شــده بــود .حتی در میــان گزینههــای جایگزین ،اهــداف بالقوه به
شیوهای غیرقابل فهم ترکیب شده بودند؛ انتخاب عناصر مختلف از میان
پنج گزینه ارائه شــده حتی باعث پیچیدگی و ســردرگمی بیشــتری میشد.
طبیعتاً انتظار نداشــتیم که همــه عناصر نظامی گزینهها بــرای همه ما به
عنوان افراد غیرنظامی کامالً قابل فهم باشد ولی جمع کردن مجموعهای
از ســیب ،پرتقــال ،مــوز ،انگــور و هلــو در یک جا همــان گونه کــه طراحان و
هماهنــگ کننــدگان عملیاتهــای نظامــی بویــژه عملیاتهای هســتهای
عادت دارند بگویند« ،گنگ و غیرقابل سنجش» خواهد بود.
بــا اینکه ترامــپ ضرورت انجام هرچه ســریعتر عملیات نظامی برای
نشــان دادن اراده و جدیت امریکا را پذیرفته بود ولی پیشــنهادات وزارت
دفاع تقریباً هیچ گزینهای را برای تحقق این مهم در خود نداشت ،بویژه
اینکه فرانسه و بریتانیا هم به دلیل مالحظات سیاسی داخلی خود اصرار
میکردنــد کــه عملیات نظامــی علیه رژیم اســد باید هرچــه زودتر انجام
شــود .حتی اگر ترامپ یکی از گزینههای پیشــنهادی پنتاگــون را هم برای
آغاز عملیات انتخاب میکرد ما هنوز به چند روز زمان برای اجرایی کردن
آن نیاز داشــتیم و این درحالی بود که تا همین جا هم تقریباً یک هفته از
حمالت شــیمیایی ســوریه در دوما گذشــته بود .ما حتی اگر جدول زمانی
حمالت انتقام جویانه امریکا در سال  2017را نیز تعقیب میکردیم ،باید
همین امروز جواب حمالت شیمیایی سوریه را میدادیم.
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چــه نقشــی بــرای کمیتــه انتخابــات
عراق کــه همــواره متهم بــه جانبداری
احــزاب اســت ،در نظــر گرفتــه شــود.
براساس آمارهای انتخاباتی این کشور،
میــزان مشــارکت مــردم در آخریــن
دوره انتخابــات بســیار پاییــن و 44.5
درصــد گــزارش شــده اســت .ایــن رقم
در مناطق شــیعه نشــین عراق به دلیل
بی اعتمادی به سیستم انتخابات بسیار
پایینتــر بــود .در همیــن راســتا فعاالن
سیاســی بویــژه پــس از رســوایی تقلــب
در انتخابــات ســال  ،2018خواســتار
تغییراتــی در فرآیند انتخــاب و نظارت
بر روند انتخابات آتی هستند.
ëëتبعاتیکتصمیم
اعــام زمــان انتخابــات زودهنــگام
پارلمــان از ســوی «الکاظمــی»
میتوانــد آتــش اعتراضات را تــا حدود
زیــادی کاهــش دهــد امــا بــه نوشــته

«واشنگتنپســت» عــاوه بــر بــه راه
انداختــن یــک رقابت تــازه سیاســی در
عــراق ،نمایندگان پارلمان را با تصمیم
گیــری برای انحــال دوره خود با بحران
روبهرو میکند.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه
«الکاظمــی» بــا حمایــت احــزاب
سیاســی این مجلس و با شرط برگزاری
انتخابات زودهنگام از سوی نمایندگان
شیعه ،نخست وزیر شده است ،انحالل
زودهنــگام آن میتواند انتخــاب دوباره
«الکاظمــی» بــرای دور دوم نخســت
وزیری را در ابهام قرار دهد.
اما با همه این مشــکالت ســخنرانی
اخیــر او خطــاب بــه جوانــان و نخبــگان
بــا اطمینان خاطــر همراه بــود« :آزادی
خواهی شــما میتواند عراق امیــدوار را
جایگزین عراق بحرانی و پردسیسه کند.
پس اگر به دنبال خواستههایتان هستید

برای سیاسی شدن تعجیل کنید».
«الکاظمی» در حدود دو ماهی که
وارد کاخ نخســت وزیری عراق شــده،
عــاوه بــر تحــوالت داخلــی و تهدیــد
بالقوه داعش ،بــا بحرانهای خارجی
نیــز دســت بــه گریبــان بــوده اســت و
شــمار مالقاتهای سیاسی او تا حدی
است که کاربران شبکههای اجتماعی
عــراق ،بخش عکاســی دفتر نخســت
وزیر را به طنز ،کســالت بارترین شغل
معرفــی کردهاند .این در حالی اســت
کــه تــداوم اعتراضات و کشــته شــدن
معترضــان همچنــان میتوانــد لکــه
ســیاهی در کارنامــه او باشــد .شــاید
همیــن امــر نیــز ســبب شــده اســت
ســخنگوی دفتــر او از آغــاز تحقیقــات
برای شناســایی عامالن کشــته شــدن
معترضــان و تعلیــق و محاکمــه ســه
مأمور امنیتی در این راستا خبر دهد.

ëëیک بام و دو هوای انتخابات زودهنگام
سازمان ملل از تصمیم «الکاظمی»
برای تعیین تاریخ انتخابات زودهنگام
اســتقبال کرد و آن را زمینه ســاز ثبات و
آرامــش عــراق خواند .به نوشــته «ســی
جــی تــی ان نیــوز»« ،جنیــن هنیــس
پالســخارت» ،نماینــده ویــژه دبیــرکل
ســازمان ملــل در امــور عــراق گفــت:
«بــدون شــک برگــزاری یــک انتخابات
کارآمــد ،آزاد ،عادالنــه و غیرانحصــاری
میتواند به سیستم سیاسی عراق انرژی
تــازه تزریــق و اعتماد عمومی از دســت
رفتــه را بازســازی کند .در این شــرایط با
شــنیده شــدن صدای مردم روح تازهای
به کشــور دمیده خواهد شد .این وظیفه
مهم بر دوش پارلمان ،احزاب سیاســی
و دیگر ســرمایهداران این کشــور است تا
بتوانند فضا را بهتر آماده کنند».
بــا این حال گرچه تصمیــم برای این
انتخابــات از ســوی عالیتریــن ســازمان
جهانی تأیید شــده اســت اما کارشناسان
دربــاره ایــن راهــکار بــرای حــل بحــران
ناآرامیهای عراق ابراز تردید میکنند .به
نوشته«واشنگتنپست»«،سجادجیاد»،
یکــی از اعضــای شــورای اروپــا در حــوزه
روابط خارجی معتقد است« :انتخابات
بــه تنهایی نمیتوانــد نگرانیهای ایجاد
شــده دربــاره سیســتم سیاســی عــراق را
برطــرف کنــد بلکــه بایــد ریشــهایتر به
موضوع نگاه کرد و این تغییر و بازســازی
را بایــد از احزاب شــروع کنیــم .به عقیده
من ،این تحول اهمیت بیشــتری نسبت
به برگزاری زودهنگام انتخابات دارد».

زنان سیاهپوست در صدر فهرست معاون احتمالی بایدن
سوزان رایس

کارن باس

میشل اوباما

کامال هریس

الیزابت وارن

کاریزما

کاریزما

کاریزما

کاریزما

کاریزما

جذب کمکهای مالی

جذب کمکهای مالی

جذب کمکهای مالی

جذب کمکهای مالی

جذب کمکهای مالی

مشاور امنیت ملی سابق

عضو کنگره از ایالت کالیفرنیا

تجربه

تجربه

جذب آرا

تجربه

جذب آرا

ویژگی خاص
حلقه کاخ سفید

نــدا آکیــش  -در آخریــن مناظــره انتخاباتــی
کاندیداهــای دموکرات کــه در ماه مــارس برگزار
شــد ،جو بایدن ،کاندیدای پیشــتاز اعــام کرد در
صورتی کــه به مرحلــه نهایی انتخابات ریاســت
جمهوری ســوم نوامبر  2020برســد ،یک زن را به
عنــوان معاون خــود معرفی خواهد کــرد .اکنون
که زمان تحقق این وعده فرا رســیده و در سراســر
ایاالت متحده امریکا هم جنبش ضدنژادپرستی
به راه افتاده ،رســانهها اقدام به انتشــار نام زنانی
کردهانــد که میتواننــد در فهرســت کاندیداهای
احتمالی معاونت بایدن جای داشته باشند.
به گزارش ســایت شبکه خبری بیبیسی ،در
حالی که بایدن در هفته جاری و تا قبل از برگزاری
نشســت ملــی کمیتــه حــزب دموکــرات معــاون
خــود را معرفــی میکند ،این روزها اســامی کامال
هریس ،الیزابت وارن ،ســوزان رایس ،کارن باس
و میشل اوباما برای احراز این پست بسیار شنیده
میشود .هرچند که گفته میشود تامی دوکورث،
وال دمینگــز ،گریچــن وایتمــر ،تامــی بالدویــن،
کریستین ساینما ،میشل لوشان گریشام ،استیسی
آبرامز و کیشــا النــس باتم هم میتواننــد در این
فهرست جای داشته باشند.
با این حال در صدر اسامی یاد شده نام سوزان

بانوی اول سابق

جذب آرا

ویژگی خاص
ثابت قدم

رایس دیده میشــود که دیرهنگام وارد فهرســت
کاندیداهــای احتمالــی معاونــت بایــدن شــد اما
بهســرعت در این فهرســت رشــد کرد و االن یکی
از شــانسهای اصلی این فهرســت است .اگرچه
این زن سیاســتمدار سیاهپوســت تاکنون در هیچ
لیست انتخاباتی حضور نداشته و از این نظر شاید
چهره کمتر شناخته شدهای برای اکثر امریکاییها
باشد اما بایدن او را خیلی خوب میشناسد زیرا در
دولت اوباما ،سوزان رایس مشاور امنیت ملی بود
و ارتباطات کاری گســتردهای بــا بایدن که معاون
اوباما بود ،داشــت .این زن همچنین در ســازمان
ملــل به عنــوان نماینــده امریکا کار کرده اســت و
در صورتــی که معاون بایدن شــود ،نقش پر رنگ
و کلیــدیای در تیم سیاســت خارجــی بایدن ایفا
خواهد کــرد بویژه اینکــه بایدن وعده داده اســت
سیاست خارجی را در کانون توجه خود قرار دهد.
البتــه از آنجــا کــه جمهوریخواهان ســوزان رایس
را متهــم میکننــد که پس از حمله ســال  2012به
کنســولگری امریکا در بنغازی و کشته شدن سفیر
امریــکا در این حمله به مردم اطالعات درســتی
نــداده و آنها را فریب داده ،ممکن اســت بایدن و
تیمــش درباره انتخاب ســوزان به عنــوان معاون
کمی تردید کنند.

درگیری مرزی بین پاکستان و افغانستان

ویژگی خاص
محبوب دموکراتها

بنابرایــن میشــل اوبامــا ،بانــوی اول ســابق
امریــکا میتوانــد گزینــه بهتــری بــرای بایــدن
باشــد .بایــدن کــه در رقابتهــای انتخاباتــی
همــواره مــورد حمایــت اوبامــا بــوده و در یک
کمپین انتخاباتی مجازی مشترک با اوباما هم
با جمعآوری کمک مالــی قابل توجه دریافت
کــه میتواند روی برگ برنده «اوباما  -بایدن»
حســاب کنــد ،این بار هــم میتواند بــا انتخاب
میشــل اوبامــا بــه عنــوان معاون خود شــانس
خود را امتحان کند .میشــل یک چهره شناخته
شــده جهانی اســت کــه اکثریت مــردم امریکا
دوســتش دارند .بله شــاید او با قــرار گرفتن در
کنــار بایدن بــر محبوبیت بایدن ســایه بیندازد
اما برای نشــان دادن دوســتی بایدن  -اوباما و
بهره جســتن از این دوســتی چه راهــی بهتر از
آنکه بانوی اول ســابق به عنوان معاون بایدن
معرفــی شــود .امــا مســأله اصلــی اینجاســت
کــه میشــل تاکنــون هیچ عالقــهای بــه ورود به
سیاست از خود نشان نداده است.
کارن بــاس ،کســی کــه در  5دوره انتخابــات
نمایندگی کنگره از ایالت کالیفرنیا پیروز شده هم
یکی از چهرههایی اســت که دیرهنگام به لیست
کاندیداهای احتمالی معاونت بایدن اضافه شد

وزارت دفاع افغانســتان اعالم کرد ،در پی حمالت راکتی پاکســتان به خاک این کشــور که  ۵۹غیرنظامی کشــته و زخمی
شدند ،نیروهای هوایی و زمینی به حالت آمادهباش در آمدهاند.
بهگــزارش ایرنــا بهنقــل از خبرگزاری جمهوری افغانســتان ،در این اطالعیه آمده اســت ،در پی ادامــه حمالت راکتی
نظامیان پاکســتانی به خاک افغانســتان بویژه حمالت راکتی نظامیان پاکستانی به مناطق مسکونی در «سپین بولدک»
والیت قندهار منجر به کشــته شــدن  ۹غیرنظامی شامل یک کودک و زخمی شــدن  ۵۰نفر دیگر شد .برمبنای این بیانیه
ژنرال «محمد یاســین ضیآ» فرمانده نیروهای مســلح افغانستان به تمام نیروهای نظامی این کشور دستور داده تا برای
پاسخگویی به اقدام نظامیان پاکستانی آمادگی کامل داشته باشند.

سناتور کالیفرنیا

تجربه

جذب آرا

ویژگی خاص
صراحت

اما به ســرعت در این لیســت باال رفــت .او اگرچه
تا همین ماههای اخیر برای مردم امریکا چندان
شناخته شده نبود اما در پی پرتنش شدن جنبش
ضدنژادپرستی جان سیاهان ارزش دارد ،شهرت
پیدا کرد .او کســی اســت کــه طــرح اصالحات در
ســاختار پلیس امریــکا را ارائــه داد .از او به عنوان
سازمان دهنده اجتماعات هم یاد میشود.
ëëرقبای دیروز؛ شرکای امروز
از کامال هریس هم به عنوان یکی از گزینههای
احتمالی معاونت بایدن یاد میشود .او به خاطر
سابقه فعالیت سیاسی باالیی که هم در سنا و هم
به عنوان دادستان کل کالیفرنیا و دادستان محلی
سانفرانسیســکو دارد میتواند شــریک انتخاباتی
خوبــی برای بایدن باشــد .او به خاطر شــرکت در
دور مقدماتی رقابتهای انتخاباتی  2020و حتی
پیشــتاز شــدن در برخــی ایالتها در رســانههای
امریکایی هم چهره شناخته شدهای است .خانم
هریس همچنین به خاطر حمایت صریحی که از
ایجاد اصالحات در ســاختار پلیس کرد ،محبوب
قلب بسیاری از دموکراتها است.
الیزابــت وارن هم مانند کامــا هریس در دور
مقدماتــی رقابتهای انتخاباتــی  2020چهرهای
بــود کــه خــوش درخشــید و در اواســط  2019در

پایگاه نظامی امریکا در لهستان دائمی میشود

سناتور ماساچوست

تجربه

جذب آرا

ویژگی خاص
مدافع چپگرایان

بسیاری از نظرسنجیها کاندیدای پیشتاز بود اما
رفته رفته حمایت از او کمرنگ شــد و حامیانش
به سمت برنی سندرز متمایل شدند .هنگامی که
در اوایــل مــاه مارس وارن اعالم کــرد از رقابتها
کنــار مــیرود ،بســیاری از ناظران انتظار داشــتند
از ســندرز حمایت کند اما او اعــام کرد ،از بایدن
حمایت میکند.
ëëاهمیت کرسی معاونت رئیس جمهوری
در صورتــی کــه بایــدن یــک زن را بــه عنوان
معــاون خــود معرفی کنــد و در انتخابات ســوم
نوامبــر پیــروز شــود ،این نخســتین بــار در تاریخ
امریــکا خواهــد بــود کــه یــک زن بــه این پســت
رســیده اســت .به گزارش اندیشــکده بروکینگز،
اهمیــت پســت معاونــت رئیــس جمهــوری در
امریــکا از آن جهــت اســت کــه معــاون ،دومین
فرد قدرتمند در دســتگاه اجرایی ایاالت متحده
اســت و در صورتــی کــه رئیس جمهــوری به هر
دلیلــی نتوانــد بــه کارش تــا پایان دوره ریاســت
جمهوری ادامه دهد ،طبق قانون ،کســی اســت
که جانشــین رئیس جمهوری میشود .از همین
رو ،معاون رئیس جمهوری به طور غیرمستقیم
و همزمــان بــا انتخــاب رئیس جمهــوری با رأی
مردم و آرای الکترال انتخاب میشود.

وزارت دفاع لهســتان خبر داد ،امریکا طی توافقنامه نظامی جدیدی با ورشــو حضور یک هزار تن از نظامیان خود در این
کشور را دائمی میکند و شمار نظامیان خود در لهستان را به  5هزار می رساند.
بــه گــزارش خبرگــزاری «رویترز» ،لهســتان که از ســال  2014و آغــاز درگیریها در شــرق اوکراین ،روابط خــود با ناتو را
بیشــتر کرده اســت ،در یک ســال اخیر گســترش روابط دفاعی با امریکای تحت رهبری دونالد ترامپ را اولویت سیاست
دفاعیاش قرار داده اســت .درســت یک ســال قبل «دونالد ترامــپ» طی دیداری که با«آنــدژی دودا» ،رئیس جمهوری
لهســتان در کاخ ســفید داشــت ،حضور یک هزار نظامی امریکا در این کشــور را تثبیت کرد .در طول یک ســال گذشــته دو
طرف بارها درباره محل استقرار این نیروها مذاکره کردند.

