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بعــد از دو مــاه قرنطینــه کامــل الیــزه
مدعــی شــد همــه چیــز تحــت کنترل
اســت و همــه چیــز عــادی شــد .امــا
تابســتان هیــچ کاری نکــرد و اکنــون
فرانســه دیگــر بار در مســیر خطــر قرار
دارد .این باعث شــده است تا مشاغل
دیگــر بــار خطــر تعطیلی و کســادی را
پشت گردن خود احساس کنند.

ترکیــه کــه زمانــی مطابــق دکترین
داوود اوغلــو ،خواهــان سیاســت
تنــش صفــر بــا همســایگان بــود،
اکنون در میان مشــکالت اقتصادی
فراوان ،به شــمار صفر در دوســتان
رســیده اســت .علــت آن نیــز
سیاستهای متفاوت خاورمیانهای
و مدیترانهای او بوده است.

دونالـــــد ترامـــــپ همچنـــــان دســـــت
از دروغگوییهـــــای انتخاباتـــــی اش
برنداشــته است .او در سخنرانی اش در
ویسکانسین ،مدعی شد اگر به آمارهای
ابتال به کرونا در امریکا و اروپا نگاه شود،
میبینیــد کــه وضعیــت امریــکا بســیار
خوب است .در حالی که رکورد کرونا در
امریکا بسیار باالتر است.

چراغ سبز عربستان به
عادیسازی روابط با تلآویو

ترامپ و بایدن در آخرین سفرهای خود به کجا میروند؟

جویندگان رأی

خاورمیانه
The New York Times

زهــره صفــاری /نامزدهــای ریاســت جمهــوری
امریــکا بــه روزهــای سرنوشــت رســیدهاند؛
روزهایــی کــه هــر انتخــاب و تصمیــم کاندیداها
و کمپینهایشــان میتوانــد در تعییــن رئیــس
جمهوری بعدی حائز اهمیت ویژه باشد.
به گزارش «واشنگتن پست» ،در حال حاضر
تیــم ترامــپ برنامههــای فشــرده ســفر رئیــس
جمهوری فعلی امریکا را در شرایطی چیدهاند که
وضعیت را برای نامزد منتخب جمهوریخواهان
چندان مساعد نمیبینند اما در سوی مقابل تیم
بایدن به دلیل پیشــتازی در بســیاری از ایالتها،
خیــال آســودهتری دارنــد ،ســازمان یافتهتــر بــه
سمت هدفشان حرکت میکنند .در این شرایط
«دونالــد ترامــپ» ،عــاوه بــر حــدود  11کمپیــن
متعدد و فشــرده در دو روز آخــر ،چندین برنامه
خاص و ویژه دارد که یکی از مهمترینهایشــان،
توقف آخر هفتــهای در فرودگاه «نیوهمپشــایر»
خواهــد بــود؛ جایی کــه در ســال  2016بــا رقابتی
تنگاتنگ ،میدان را به «هیالری کلینتون» باخت.
گرچــه به بــاور تحلیلگران این سیاســت دفاعی،
اســتراتژی مؤثری در تســخیر فرصتهای بزرگ
بــرای پیــروزی نخواهــد بــود اما به نظر میرســد
«ترامــپ» از آنهــا بــه عنــوان تیــری در تاریکــی
بهــره خواهد گرفــت .او که از ماه آگوســت هفت
بــار بــه کارولینــای شــمالی-که در  2016پیشــتاز
آن شد-ســفر کرده اســت ،این بــار بر بخشهای
محافظهکار ،روســتاها و شهرهای کوچک تمرکز
بیشتری دارد؛ موضوعی که «هریسون هیکمان»،
از ناظــران دموکرات انتخابات ،پیشــتازی ترامپ
در آنهــا را چنــدان نگــران کننــده نمیدانــد .بــه
نوشــته «وال اســتریت»« ،ترامپ» در این هفت
روز دســتکم به  5ایالت حامی خود در  2016که
مهمترین آنها میشیگان ،ویسکانسین و نبراسکا
است ،سفر میکند .همچنین کمپینی در آریزونا
که نظرســنجیها پیشــتازی رقیب را در آن نشان
یدهد ،دارد.
م 
در برنامــه «جــو بایــدن» ،هرچند ســفرهای
زیــادی دیــده نمیشــود ،اما تیــم او بــا برنامهای
منســجم و هدفمنــد بــا نشــانه گرفتــن قلمروی
قرمزهای جمهوریخواه ،سعی در گسترش نقشه
انتخاباتی خود دارند« .بایدن» آخرین سفرهای
مهم خود را از روز دوشــنبه این هفته آغاز کرد .او
نخست به پنسیلوانیا رفت .ایالتی مناقشه برانگیز

کــه «ترامپ» ســال  2016در آن به ســختی پیروز
شــد و اکنون نیــز نظرســنجیها نشــان میدهد،
تمایلــی بــه وی در این ایالت وجود نــدارد .او روز
سهشــنبه هم به جورجیا رفت که  16رأی الکترال
دارد و به طور سنتی جمهوریخواه است« .بایدن»
آخر هفته هم به «آیووا»؛ همان جایی که ترامپ
در سال  2016با حدود  10درصد بیشتر «هیالری»
را شکســت داد .او پــس از آن بــه «فلوریــدا» و
«ویسکانســین» خواهــد رفت .معــاون او «کامال
هریس» نیز ســفر به تگزاس و آریزونا ،دو ایالت
جمهوریخــواه دیگــر را در برنامه ایــن هفته خود
دارد .امــا برنامههــای بایدن فقط بــه نقاط قرمز
نقشــه محدود نیســت بلکــه نامــزد دموکراتها
با شــعار «دیــوار آبــی را بار دیگر برپــا میکنیم»،
ســاکنان ایالتهای ســنتی طرفدار حزبش را نیز
دعوت به مشارکت کرده است.
ëëآزمون و خطا
«جــو بایدن» که در این روزها عالوه بر تمرکز
بــر ایالتهــای قرمــز ،بــه کمپینهــای حمایتی
مســتقل «اوباما» رئیس جمهوری سابق امریکا
نیــز تکیه کرده اســت ،به بــاور تحلیلگــران «وال
اســتریت» بــا ایــن برنامهریــزی ریســک کــرده و
تبعاتی نامعلوم را به جان خریده اســت .چراکه
در صورت پیروزی مورد تحسین و تمجید امریکا
قــرار خواهــد گرفت اما اگــر او رئیــس جمهوری
آتــی نباشــد ،به دلیــل اتــاف این زمــان طالیی
بــرای تبلیغــات در ایالتهــای جمهوریخواه به
سرنوشتی مشابه «هیالری کلینتون» دچار شده
و مورد نقد هم حزبیهایش قرار خواهد گرفت.
در حالــی کــه «مــارک ویلکرســون» ،مشــاور
امالک اهل جورجیا شانس «بایدن» برای کسب
برتــری در ایالتهای حامــی جمهوریخواهان را
با توجه به ســوءمدیریت کرونا بسیار باال میداند
اما نتایج نظرسنجیهای ماه اخیر در این ایالت
پیشــتازی «ترامپ» در آرای الکترال آن را نشان
میدهد کــه میتواند رقابت را بــرای دو کاندیدا
جذاب و در عین حال نفسگیر کند.
در نقطــه مقابل «ترامپ» نیز از ظرفیتهای
جدیــدی برای تبلیغاتــش بهره بــرده ،به طوری
که به نوشــته «بی بی ســی» ،در میشــیگان عالوه
بــر حملــه بــه برنامههــای رقیــب ،بــا وعدههای
اقتصــادی و اشــتغال ،مــردم را بــرای انتخــاب
مجــددش ترغیب کــرده اســت .او در ایــن روزها
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«ترامپ» در ایالتهای کرونا زده دست و پا میزند

بــــرش

بعد از ســوار شدن بر بالگرد مارین وان به وینفیلد هاوس بازگشتیم و از آنجا
بــرای دیدار بــا الیزابت دوم ملکه بریتانیا با بالگرد بــه کاخ ویندزور ،اقامتگاه
سلطنتی در خارج شهر رفتیم که بار دیگر مراسم تشریفاتی ویژهای با حضور
بســیاری از کت قرمزها و دســته مارش نظامی برگزار شــد .ترامپ و ملکه از
گارد ســلطنتی ســان دیدند و پــس از آن تقریباً دیداری یک ســاعته داشــتند
کــه بانــوی اول امریــکا هــم در این دیــدار حضور داشــت .بقیه ما بــا اعضای
خانواده ســلطنتی که بســیار برازنــده بودند و امــا در مواقعی با مــا که زمانی
جزو مستعمرههای بریتانیا بودیم و از نظر آنها آداب معاشرت تشریفاتی را
بخوبی نمیدانستیم کمی سختگیر بودند .چای و ساندویچهای بندانگشتی
خوردیم .دوباره ســوار مارین وان شــدیم و به فرودگاه استنستد برگشتیم و از
آنجا با ایرفورس وان راهی اســکاتلند در شــمال بریتانیا شــدیم که تفرجگاه
گلف ترامپ موسوم به ترنبری نیز در آنجا واقع شده بود.
تفرجــگاه کــه در منطقــه جزیرهای «فیرت کالید» اســکاتلند واقع شــده،
بسیار بزرگ بود و بسیاری از ما برای دیدن مناظر طبیعی در فضای بیرونی
آن جمــع شــده بودیــم که فــردی با خودرویی فوق ســبک که بیشــتر شــبیه
دوچرخــه بود و بالهایی به آن نصب شــده بود (که بعدها فهمیدیم نماد
معترضــان صلح ســبز بــوده) و پرچمــی از ترامپ کــه او را رئیس جمهوری
پایینتــر از حــد اســتاندارد توصیــف میکــرد ،پدالزنان به ســمت مــا آمد.
نیروهــای امنیتــی همه افــراد ،به جز مــن و کِلــی را به ســرعت و باعجله به
داخل منتقل کردند .کِلی تا نزدیک شدن این وسیله نقلیه زشت به دالیلی
بیرون ماند و در نهایت ســرویس امنیتی تصمیم گرفت که ما هم به داخل
ســاختمان برویم .این اتفاق کامالً ناقض امنیت بود اما خوشــبختانه باعث
ســرگرمی مــا شــد .تــا روز یکشــنبه در ترنبــری ماندیــم ،ترامــپ گلف بــازی
میکــرد و ما چندیــن تماس تلفنی از طــرف بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر
اســرائیل داشــتیم .محور اصلی گفتوگوها ،نشســت اخیر نتانیاهو با پوتین
و بویــژه مذاکــرات آنهــا دربــاره ســوریه بــود .همــان طــوری کــه نتانیاهو در
نشســت قبلیاش با من اشــاره کرده بود ،پوتین بار دیگــر گفته بود که ایران
بایــد نیروهایش را از ســوریه خــارج کند و او همان اهداف ما را دارد اما اســد
مشکالتی داشت که اجازه نمیداد پوتین او را وادار به فشار بر ایرانیها کند؛
البته اسد به نیروهای ایرانی برای پیشرفت در ادلب علیه اپوزیسیون سوری
و تعداد بی شماری از گروههای تروریستی نیاز داشت.
رســیدگی به موضوع ادلب یک چیز بود ولی اقدام اســد در زمینه واردات
تســلیحات کــه ممکن بــود از آنها برای تهدید اســرائیل اســتفاده شــود ،چیز
دیگری بود که قابل توجیه نبود .پوتین گفت این موضوع را درک میکند اما
نمیتواند هیچ قولی بدهد .اســرائیل حق داشــت که فکر کند ایاالت متحده
نیز درباره حضور مداوم ایران در سوریه نگران است؛ موضوعی که پوتین نیز
گفته بود آن را درک میکند هرچند موافق آن نیســت .نتانیاهو ،برای ایجاد
«مرز دائمی» در ارتفاعات جوالن به عنوان هدف دیرینه اســرائیل که سوریه
را در یک سوی مرز و اسرائیل را در سوی دیگر آن قرار میداد ،پوتین را تحت
فشــار قرار داده بود که به نظر من ،به معنای حذف نیروهای ســازمان ملل و
منطقه حائل و بازگشــت به وضعیت مرز «عادی» بود .اســرائیل از مدتها
قبــل ارتفاعــات جــوالن را به خــاک خــود ضمیمه کــرده بود و میخواســت
به این وضعیت ســر و ســامانی بدهد و بنابراین عادی ســازی اوضاع مرزها
میتوانست گامی بزرگ و قابل توجه باشد.
تردید داشــتم که ترامپ این موضوع مهم را در گفتوگوهایش با پوتین
مطرح کند و خود را درگیر موضوعی کند که وارد جزئیات آن نشده بود.
ایرفورس وان بعد از ظهر روز یکشــنبه  15ژوئیه فرودگاه «پِِرســت ویک»
اسکاتلند را به مقصد هلسینکی پایتخت فنالند ترک کرد .وقتی میخواستم
بــه ترامپ درباره موضوع کنترل تســلیحات کــه قرار بود دربــاره آن با پوتین
صحبت کند گزارش دهم ،او مشغول تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی
روســیه بود .توضیح دادم که چرا توافق اســتارت جدید کــه اوباما آن را امضا
کــرده و ترامــپ در رقابتهــای انتخاباتی ســال  2016از آن انتقــاد کرده بود،
دردســر ســاز اســت و قطعاً توافقی نیســت که ما بتوانیم به خواســت مسکو،
پنج ســال دیگــر آن را تمدیــد کنیم .توضیــح دادم که جمهوریخواهان ســنا
در ســال  26 ،2010بــه  13بــه این توافق رأی منفی داده انــد و امیدوار بودم با
این توضیح ترامپ را قانع کرده باشــم .ما همچنیــن درباره پیمان نیروهای
هستهای میانبرد (آی ان اف) و اینکه چرا من میخواهم از این پیمان خارج
شــویم و برنامه دفاع موشــکی ملی مــا (که گفتم نباید دربــاره آن با روسها
مذاکره کنیم) صحبت کردم اما موفقیتی نداشتم.
همــان طور کــه صحبت میکردیم ،ترامپ در همان حالتی که مشــغول
تماشــای مســابقات فوتبــال جام جهانــی بود دربــاره متیس گفــت« :او یک
لیبرال دموکرات اســت ،میدانســتی ،نه نمیدانســتی؟» ترامپ پرســید آیا
«مارک میلی» رئیس وقت ســتاد کارکنان ارتش را میشناسم ،که این سؤال
او جالب بود زیرا میلی «نامزد» تصدی ریاست ستاد مشترک ارتش در پایان
دوره دانفورد در سپتامبر  2019بود.
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وصــال روحانی /کمتر از یک هفته تا انتخابات ریاســتجمهوری امریکا ،دونالد ترامپ کار
خــود را در ایالتهایــی کــه درانتخابــات  2016باعث و بانی پیروزی شــوکه کننده او شــدند،
میبیند.همانایالتهاییکهاوجگیریهولناک«کووید»19ومرگهایفزایندهامریکاییها
براثر آن ،قاعدتاً هرگونه امید واهی را باید از رئیسجمهوری افراطی امریکا ســتانده باشــد.
امــا او در ویسکانســین باشــور و حرارتی حــرف زد که یادگار توفیق غریــب او مقابل هیالری
کلینتون در سال  2016بود .بهگزارش «سیانان» ،شکست سنگین ترامپ در رویاروییاش
باکرونا کفه ترازو را به شــکل آشکاری به ســود رقیب دموکرات او -جو بایدن -سنگین کرده
اما ترامپ در اظهاراتی شگفتانگیز در شهر وست سیلم واقع در ایالت ویسکانسین مدعی
پیروزیاش بر این عارضه جهانگیر شد .در حالی که شمار کشتهها در امریکا براثر بیکفایتی
دولت ترامپ به  800نفر در هر روز رســیده و نزدیکتر شــدن زمســتان به معنای افزایش
مجدد و گریزناپذیر آن اســت ،ترامپ خطاب به مردمی که اکثرشــان مثل خود او ماســک
بهداشتی بر چهره نداشتند ،گفت« :ما در حال برگرداندن روند بازی و مغلوب کردن کرونا
هستیم تا دیگر این همه درباره این بیماری حرفهای اعتراض و گالیه شنیده نشود!»
اگــر پیــروزی ترامپ در سهشــنبه آینده (13آبان) شــکل گیرد و او بر بایــدن تفوق یابد
نشانه این خواهد بود که شمار عمدهای از مردم امریکا همچنان بهشعارهای ملیگرایانه
او عالقه بیشــتری دارند تا به سیاســتهای بینالمللی دموکراتها که ســالها بر امریکا
حکــم رانــده و فقــط بیصالحیــت بودن خــود را بــه نمایــش نهادهانــد .نادیــده گرفتن
بزرگترین بحران سالمتی امریکا که منجر به مرگ  227000نفر در این کشور براثر رواج
کرونا شــده ،غیر ممکن اســت و همینطور رگبار دروغهایی که ترامپ هــرروز برای دفاع
از خــود بر زبانش جاری میســازد و فضــا در ایاالت مهم دیگری مانند پنســیلوانیا ،آیوا و
کارولینای شــمالی هم به ســود وی نیســت و باراک اوباما هم به حمایت از معاون دوران
 8ســاله زمامداریاش ترامپ را مردی خوانده که عمارت ب ه زعم او مطمئن کاخ ســفید
را به کانون رواج کرونا تبدیل کرده اســت اما شــاید هر دو ســوی ماجرا دارند وقت و انرژی
خــود را هــدر میدهند زیرا تا همین لحظــه  69میلیون امریکایــی آرای انتخاباتی خود را
به صندوقهای پســت انداختهاند که به ســبب محدودیتهای کرونایی جانشــین روش
مرسومتر حضور در پای صندوقهای رأی شده است.
بــا این حال نشــانهها و پــز مبارزاتی ترامپ نشــان میدهد که اگر نتایــج رأیگیری در
ایاالت مهم امریکا نزدیک و امکان اعتراض موجود باشــد ،روز سهشــنبه  3نوامبر که باید
زمان تعیین و اعالم رأی نهایی باشــد ،تبدیل به بنبســت سیاســی و شــروع یک مناقشه
طوالنــی بیــن دو حزبی خواهد شــد که هیچیک پایــگاه مردمی چندانــی ندارند و اوضاع
اسفبار کنونی امریکا محصول قصورهای هر دوی آنان است.

«مالنیــا ترامــپ» بانــوی اول امریــکا را نیــز بــا
کمپینهای مستقل به میدان آورده است .در این
شرایط حتی اگر او رقابت سهشنبه آینده را واگذار
کند ،میتوان اذعان داشت از هیچ تالشی فروگذار
نکرده است .به باور تحلیلگران «سی بی اس» ،از
نگاه هواداران دو نامزد ریاست جمهوری ،2020

ویژگیهــای شــخصیتی «جــو بایــدن» میتواند
او را پیشــتاز این رقابت کند ،این در حالی اســت
که هــواداران «ترامپ» همچنان بــر برنامههای
اقتصــادی و مهاجرتی رئیس جمهــوری امریکا
دلخــوش کــرده و بــه آن امیدوارند و بــه دنبال
برتری او هستند.

در حالــی کــه دونالــد ترامــپ از احتمــال
پیوســتن  9تــا  10کشــور عربــی دیگــر بــه
عادیســازی روابــط بــا رژیم صهیونیســتی
خبر داده است ،وزیر مشاور در امور خارجی
عربستان در اظهاراتی مدعی شد ،عربستان
نیز در نهایت به این روند خواهد پیوست.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از پایــگاه
خبــری «العهد» لبنــان ،فیصل بن فرحان
تنشهایــی را کــه گاهــی میــان ریــاض و
واشــنگتن رخ میدهــد تصادفــی خوانــد و
گفت« :ایــن روابط دوجانبه بــر پایه روابط
شــخصی نیســت بلکــه اســاس آن ،منافع
دوطرفه اســت ».وی ســپس دربــاره صلح
در خاورمیانــه نیز اظهــار نظر کرد« :تحقق
صلــح و ثبــات دائمی جز بــا توافق دائمی
میــان فلســطینیها و اســرائیلیها رخ
نخواهــد داد ،عادیســازی روابــط اتفــاق
خواهد افتاد اما ایجاد کشــور فلسطینی و از
ســرگیری طرح صلح فلسطینی-اسرائیلی
ضروری اســت .اگر از این منظر به آن نگاه
کنیــم (میتوانیــم بگوییم) زمینــه را برای
بازگشــت احتمالــی فلســطینیها بــه میــز
مذاکره فراهم خواهد کرد.
اظهارات این مقام ســعودی پس از آن
بیان میشــود کــه پیشتــر دونالــد ترامپ
تأکیــد کرده بود که ســعودیها هم به روند
سازش با رژیم صهیونیستی وارد میشوند.
رئیس جمهــوری امریکا مدعی شــده بود،
حــدود  ۹یــا  ۱۰کشــور عربــی دیگــر آمــاده
عادیســازی روابط بــا رژیم صهیونیســتی
هســتند .امــا به جــدول زمانی مشــخصی
برای این مسأله اشاره نکرده بود.

آیتاهلل عیسی قاسم :سکوت
(ص)
در برابر اهانت به پیامبر
جایز نیست

آیتاهلل عیســی قاسم تحریم همهجانبه و
مؤثر کاالهای وارداتی از فرانســه را پاسخی
بــه امانوئــل مکــرون دانســت و تأکیــد کرد
این بــه معنای خصومت با مردم فرانســه
نیست.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت العهد،
مرجع دینی برجسته مردم بحرین با انتشار
مقالــهای در ســایت بحرینــی «المقــاوم»
اظهــار کــرد :مکــرون در اظهــارات خــود بــا
اهانــت بــه بزرگترین شــخصیت الهی روی
زمین یعنی رسولاهلل(ص) و تهدیدهایش،
انســانیت خــود ،منافــع کشــورش و نیــز
مســئولیتش در حفاظــت از صلــح جهانی
را فرامــوش کــرد .ایــن مرجــع دینــی مردم
بحریــن از ملتهــای اســامی خواســت
موضعگیــری جــدی و صادقانــهای را در
مخالفــت عملی با اهانت رئیس جمهوری
فرانســه به بزرگترین پیامبر و فرســتاده خدا
کــه به منزلــه اهانت بــه تمامــی پیامبران و
فرستادگان او است ،در پیش بگیرند.

