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ترامپ راهی برای پیروزی دارد؟
نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که جو 
بایدن فاصله قابل توجه و ثابتی با دونالد ترامپ در 
سطح ملی و همچنین در ایالت های مهم محل 
رقابت، پیدا کرده است. آنتونی زورکر، گزارشگر 
آمریکای شمالی بی بی سی در مطلبی به بیان 
دالیلی پرداخته که می توانــد پیروزی ترامپ 
را در انتخابات پیش رو در پی داشــته باشد. او 
نوشته است: بایدن در عین حال به خاطر بودجه 
هنگفتی که جمع کرده است از لحاظ مالی وضع 
بهتری دارد و می تواند در چنــد هفته مانده تا 
روز انتخابات پیام خود را بلند و رســا به گوش 
رای دهندگان برســاند.  تحلیلگران انتخاباتی 
در روزهای اخیر احتمال کمتری برای پیروزی 
ترامپ قائل شده اند. نیت سیلور، سردبیر وبالگ 
فایوترتی ایــت، در حال حاضــر بخت پیروزی 
بایدن را ۸۷ درصد می داند و وبسایت دیسیژن 
دســک اچ کیو نیز بختی ۸۳.۵ درصدی برای 
او قائل است. اما این مســاله قاعدتا باید یادآور 
خاطرات تلخی برای دموکرات ها باشد. احتمال 
پیروزی هیالری کلینتون نیز چهار سال پیش 
در همین روزها بســیار زیاد قلمداد می شــد و 
البته همه می دانند که نتیجه آن انتخابات چه 
شد! حال سوال این اســت که آیا احتمال دارد 
تاریخ با پیروزی مجدد ترامپ تکرار شود؟ پاسخ 
این است: اگر ریاســت جمهوری ترامپ ادامه 
پیدا کند، احتماال به خاطر یکــی از این دالیل 

خواهد بود.
اکتبرشگفتیساز

چهار ســال پیــش، تنهــا ۱۱ روز مانده به 
انتخابات، جیمز کومی، مدیر سابق اف بی آی، 
اعالم کرد که این نهاد قصد دارد بار دیگر درباره 
استفاده کلینتون از ایمیل شخصی در دوره ای 
که وزیر امور خارجه بود تحقیق کند. این مساله 
یک هفته در صدر اخبار انتخابات بود و به کارزار 
انتخاباتی ترامــپ اجازه تنفــس داد. حاال که 
حدوداً دو هفته به انتخابات باقی مانده اســت، 
رویداد سیاسی تکان دهنده مشابهی می تواند 
برای پیروزی ترامپ کافی باشــد. تــا اینجا اما 
شگفتی های بزرگ به ضرر ترامپ بوده اند؛ مانند 
مثل مسائلی که درباره مالیات هایش مطرح شد و 
بستری شدن به خاطر ابتال به کووید-۱۹. برخی 
از محافظه کاران می گویند کــه مقاله روزنامه 
نیویورک پست درباره لپ تاپی مرموز که حاوی 
ایمیلی است که شاید جو بایدن را به تالش های 
پسرش هانتر برای چانه زنی به نفع یک شرکت 
گاز اوکراینی مرتبط کند یک زمین لرزه سیاسی 
را بیاندازد اما منشاء نامشخص این داستان و نبود 
جزئیات کافی به این معنی است که احتماالً نظر 
رای دهندگان زیادی را عوض نخواهد کرد. اما 
ترامپ قول داده است که خبرهای بیشتری در 
راه است. اگر این مقاله صرفا قدم اول بوده باشد و 
در ادامه اسنادی مستقیم مبنی بر خالف کاری 
بایدن در زمان معاونت ریاســت جمهوری رو 

شود، آن وقت داستان عوض خواهد شد.

اشتباهدرنظرسنجیها
بایدن از وقتــی که به عنــوان نامزد حزب 
دموکرات انتخاب شد عمال در نظرسنجی های 
ملی پیشــتاز بوده اســت. حتی در ایالت های 
مهم محل رقابــت که فاصله کمتر اســت نیز 
بایدن شاهد پیشــتازی مداومی بوده است که 
مقدارش عمدتا بیشتر از حاشــیة خطا است. 
اما همان طور که انتخابات ســال ۲۰۱۶ نشان 
داد، نظرســنجی های ملی اهمیتــی ندارند و 
نظرسنجی های ایالتی نیز ممکن است اشتباه 
باشند. با این که روزنامه نیویورک تایمز معتقد 
اســت که فاصله بایدن در حــال حاضر چنان 
زیاد اســت که چنین اشــتباهاتی تاثیری بر 
نتیجه انتخابات نخواهد گذاشت، شرکت های 
نظرسنجی در ســال ۲۰۲۰ باید با برخی موانع 
جدید دست و پنجه نرم کنند. بر این اساس حتی 
به نظر می رســد که اعتراض ها در فیالدلفیا در 
پی کشتنه شــدن جوان سیاهپوست ۲۷ ساله 
هم نتواند آرای بایــدن را افزایش دهد؛ چراکه 
این مسائل در آمریکا به امری عادی تبدیل شده 
و اساساً میزان اعتراض آنقدر زیاد نیست. شاید 
تصور بایدن و اطرافیانش این باشد که تنها کار 
الزم برای تسخیر کاخ ســفید گذراندن زمان 
است اما اگر دچار لغزش شوند، قطعا نخستین 
تیمی نخواهد بود که بازی ظاهرا برده را به نحوی 

در دقایق آخر واگذار می کند.

جهاننما

فرشادگلزاری

 چندی پیــش روزنامه »اســرائیل 
هیوم« در گزارشی با موضوع توافقات اخیر 
رژیم صهیونیستی با برخی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و ســودان نوشت: 
تل آویو انتظــار دارد که قبل از انتخابات 
ســوم نوامبر ۲۰۲۰ )۱۳ آبــان ۹۹( با 
عربستان سعودی سازش کند. در مقدمه 
این گزارش آمده است، بعد از مصر، اردن، 
امارات متحده عربی، بحرین و سودان، 
اســرائیل هم اکنون انتظار بزرگترین 
جایزه را دارد که همان توافق با عربستان 
سعودی است. طبق این گزارش، تل آویو و 
واشنگتن هر دو سیگنال های قوی ارسال 
کرده اند که نشان می دهد سعودی ها در 
چند قدمی به رسمیت شناختن اسرائیل 
هســتند که البته در این مرحله هنوز 
هیچ گونه قطعیتی وجود ندارد که ریاض 
همچون ســودان با تل آویو وارد توافق 
سازش شود. طبق برآوردهای تل آویو و 
واشنگتن، »محمد بن سلمان« ولیعهد 

سعودی به عادی سازی روابط با اسرائیل 
عالقمند است اما پدرش ملک سلمان در 
حال حاضــر وی را از انجام چنین کاری 
منع کرده اســت که البته علی رغم این 
رهنمود، تمامی نشانه ها حاکی از آن است 
که توافقات امارات و بحرین با اســرائیل 
با چراغ ســبز ریاض انجام شــده است. 
موضوع مهمتر این است که چند روز پیش 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
درخصوص عادی ســازی روابط با سه 
کشور امارات، بحرین و سودان اعالم کرد 
که تغییری در نقشه غرب آسیا رخ داده 
است. او اظهار کرد ما در نقشه خاورمیانه 
)غرب آسیا( تغییر ایجاد کرده ایم؛ چراکه 
پرواز به سمت شرق  از آسمان عربستان 
به امارات و به بحرین و هند، صرفه جویی 
بســیار زیادی در وقت و هزینه خواهد 
داشــت. اگر این اظهارات نتانیاهو را در 
کنار گفته های اخیر ترامپ پس از اعالم 
عادی سازی روابط سودان و اسرائیل قرار 
دهیم می بینیم که در پشــت پرده همه 
چیز ۱۸۰ درجه با تصورات افکارعمومی، 
تفاوت دارد. ترامپ جمعه هفته گذشته 
در حین گفت وگو با نتانیاهو و »عبدالفتاح 

البرهان« رئیس شورای حاکمیتی سودان 
مدعی شد که »حداقل پنج کشور دیگر به 
توافق با اسرائیل( خواهند پیوست. او در 
همان اظهارنظرش به صورت تلویحی 
یکی از این کشورها را عربستان سعودی 
اعالم کرد. از سوی دیگر رئیس جمهوری 
آمریکا دو روز پیش )شامگاه سه شنبه( 
در این بــاره به خبرنگاران گفته اســت 
»توافق های بســیار بیشــتری بعد از 
انتخابات آمریکا اعالم می شود و ما اکنون 
کارهای زیادی را باید انجام  دهیم«. برخی 
ممکن است سخنان ترامپ را یک لفاظی و 
مانور تبلیغاتی در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا قلمــداد کنند و حتی 
بگویند »مگر قرار است ترامپ دوباره وارد 
اتاق بیضِی کاخ ســفید شود که اینگونه 
سخن می گوید؟«. اینکه آیا ترامپ مجدداً 
وارد کاخ سفید می شود یا خیر، موضوعی 
است که به نظر می رسد حتی خوِد ترامپ 
هم نتیجه اش را نمی داند اما نکته مهمتر، 
اظهارات چند روز پیِش رئیس سرویس 
اطالعاتی اسرائیل )موســاد( است. روز 
یکشــنبه )چهارم آبان مــاه( کانال ۱۲ 
تلویزیون اســرائیل اعالم کرد »یوسی 

کوهن« که در عادی ســازی روابط بین 
امارات و بحرین با تل آویو نقش اصلی و 
پررنگی داشته است، می گوید که سازش 
بین اسرائیل و عربستان سعودی پس از 
انتخابات آمریکا اعالم خواهد شــد. این 
کانال به نقل از رئیس موساد گزارش کرد 
که ریاض تمایل دارد سازش با اسرائیل، 
نوعی هدیه از جانب عربستان سعودی 
به رئیس جمهور منتخب آمریکا باشد؛ 
خواه دونالــد ترامپ پیروز شــود یا جو 
بایدن! ایــن اظهارات )آن هم از ســوی 

کوهن( نشان از آن دارد که به زودی باید 
شاهد عادی سازی روابط میان ریاض و 
تل آویو باشیم و اتفاقاً این مساله از سوی 
سعودی ها هم تایید شده است؛ چراکه 
روز گذشــته )چهارشــنبه( فیصل بن 
فرحان، وزیر خارجه عربستان در همایش 
مجازی مرکز سیاســت خــاور نزدیک 
واشنگتن به صورت علنی اعالم کرد که 
عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل 
درنهایت اتفاق خواهد افتاد. او در بخشی 
دیگر از سخنان خود اعالم کرده که تحقق 
صلح و ثبات دائم تنهــا از طریق توافق 
میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها ممکن 
است. اینکه سعودی ها از یک سو سخن از 
عادی سازی با اسرائیل را پیش  می کشند و 
از سمت دیگر بر راه حل دو کشوری تاکید 
می کنند به وضوح نشان می دهد که یک 
سیاست دوگانه در این میان طراحی شده 
که بخشی از آن به اعمال فشار آمریکا و 
اسرائیل ربط دارد و بخشی دیگر از آن به 

تقابل با تهران مربوط است. 
چشماعراب

بهخادمینحرمیناست
نکته ای که در این راســتا باید مورد 
نظر قرار بگیرد این اســت که بر اساس 
گزارش رسانه های اسرائیل، اطالعاتی 
مبنی بر این امر در وجود دارد که اسرائیل 
به ایجاد جهــش در روابط بــا عمان با 
میانجی گری آمریکا نزدیک شده است. 
براســاس اعالم شــبکه ۱۱ تلویزیون 
اسرائیل منابع اســرائیلی این اطالعات 
را تایید کرده  و همچنیــن گفته اند که 
توافــق قریب الوقوعی میان ســودان و 
رژیم صهیونیستی د رمورد بازگرداندن 
آوارگان ســودانی به کشورشان مطرح 
است. در بخشی از گزارش این شبکه نیز 
آمده اســت که عربستان همانند عمان 
عجله ای برای علنی کردن رابطه خود با 
اسرائیل ندارد، هرچند که از سال ها قبل 
روابط محرمانه ای با تل آویو دارد. در جای 
دیگر این گزارش آمده اســت که ریاض 
در حال رصد نتایج انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا است، ولی این موضوع 
صرفاً به این دلیل مورد نظر سعودی ها 
است که آنها بدانند مدل عادی سازی با 
اسرائیل را باید بر چه اساس و با اخذ چه 
تضمینی از رئیس جمهوری جدید اعالم 
کنند. این مولفه ها گویای این است که 
ســعودی ها به عنوان خادمین حرمین 
به صورت ۱۰۰ درصــدی قصد دارند تا 

با اسرائیل صلِح علنی کنند، اما به دنبال 
آن هستند تا با رئیس جمهوری جدید در 
مورد منافعشان پس از این اقدام به توافق 
برسند. شکی وجود ندارد که عادی  سازی 
روابط عربستان و اسرائیل، باب جدیدی 
را در منطقه و به ویژه در میان کشورهای 
عربی باز می کند؛ به گونه ای که آنها تماماً 
زیر ُکِد ریاض قرار دارنــد و با امر و نهی 
سعودی ها وارد روابط با اسرائیل خواهند 
شد. این به معنای آن است که احتمال 
دارد پس از عادی ســازی روابط ریاض و 
تل آویو یک ائتالِف معنــادار علیه ایران 
شکل بگیرد و از سوی دیگر باید متوجه 
بود که احتماالً قطر هم وارد این معرکه 

خواهد شد. 
دلیل اینکــه در مــورد قطر چنین 
می گوییم این اســت که وزرای کشور 
شــورای همکاری خلیج فارس اخیراً 
سی و هفتمین نشست خود را از طریق 
ویدئوکنفرانس و با مشــارکت خالد بن 
خلیفه بن عبدالعزیز، وزیر کشور »قطر« 
برگزار کردند! این بدان معناســت که 
احتمــاالً آمریکایی ها و اســرائیل طی 
ماه های اخیر به صــورت پنهان با قطر 
صحبت کرده اند و با دادن مشــوق های 
الزم درصدد آن هســتند تا این کشور 
را با عربســتان، بحرین، مصر و امارات 
آشــتی بدهند و اختالفات در شورای 
همکاری خلیج فارس را حل وفصل کنند. 
یکی از این مشــوق ها تایید خبر فروش 
جنگنده های اف۳۵ آمریکا به دوحه است 
که اگر این کشور با اســرائیل وارد صلح 
شود، مجاز به خرید آن خواهد بود. بر این 
اساس باید گفت که سعودی ها کاماًل در 
کانال اسرائیل قرار دارند و به زودی پرده  

از روابط خود برمی دارند.
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اماهمزمانبرراهحلدو

کشوریتاکیدکرد

رئیس جمهوری ترکیه تأکید 
کرد با همتــای روس خود برای 
همکاری جهت حل و فصل نهایی 
پرونده قره باغ به توافق رســیده 

است. 
به گزارش روسیاالیوم، رجب 
طیــب اردوغان در ســخنانی در 
مقابل حــزب عدالت و توســعه 
حاکم گفــت: در مکالمه تلفنی با 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه درباره اوضاع قره باغ صحبت و توافق کردیم که برای حل مسالمت آمیز درباره 

بحران قره باغ همکاری داشته باشیم. 
براســاس این توافق مذاکراتی با الهام علی اف، رئیس جمهــوری آذربایجان خواهم 
داشت. والدیمیر پوتین نیز با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان برای اتخاذ یک 
اقدام صادقانه مذاکره خواهد کرد. همچنین اردوغان تأکید کرد که پوتین را در جریان 
مشــارکت حدود ۲۰۰۰ تن از نیروهای پ.ک.ک در کنار ارمنستان در نزاع قره باغ قرار 

داده است.
 این در حالی اســت که دیمیتری پســکوف، سخنگوی ریاســت جمهوری روسیه 
 اعالم کرد پوتیــن و اردوغان در ایــن مکالمه مشــارکت ترکیــه در حل و فصل نزاع 

را بررسی نکردند!

اردوغان: با پوتین برای حل و فصل پرونده 
قره باغ به توافق رسیدیم

عضو شورای سیاسی جنبش انصاراهلل یمن به ائتالف 
عربی تحت امر عربستان نسبت به پاســخ به ترور وزیر 

یمنی و حمله به عمق عربستان هشدار داد.  
به گزارش المیادین، محمد البخیتی، عضو شــورای 
سیاسی جنبش انصاراهلل یمن گفت، طرفی که در جنایت 
ترور حســن زید، وزیر جوانان و ورزش در دولت صنعا 

دست دارد، همان کشــورهای ائتالف متجاوز هستند 
که از ابتدای جنگ، این وزیر را در فهرست اهداف خود 
قرار داده بودند؛ حال هرچند که انجام این ترور توســط 

مزدورانشان انجام شده باشد. 
البخیتی تصریح کرد: این ترور بدون پاســخ نخواهد 
ماند و حق مردم یمن اســت به روشــی که مناســب 

می بیند، پاســخ دهند. هدف قرار دادن یکی از وزیران 
دولت، به منزله تشدید تنش اســت که با تشدید تنش 
مشــابهی با آن مقابله خواهد شــد و این چیزی است 
 که رخ می دهد و مــا حمالت خود به عمق عربســتان 

را بیشتر کرده ایم. 
وی درخصــوص حمــالت مکــرر بــه فــرودگاه 
بین المللــی أبها در عربســتان گفــت: فرودگاه هایی 
که ائتــالف متجــاوز برای هــدف قــرار دادن یمن از 
آنها اســتفاده می کند، مــورد هدف حمــالت ما قرار 
می گیــرد تا از هــدف قــرار گرفتــن غیرنظامیان که 

 عادت ایــن ائتالف متجاوز اســت، جلوگیــری کنیم 
و این روند ادامه دارد.

انصاراهلل:

ترور وزیر ورزش یمن بی پاسخ نمی ماند

خبر

محلفروشعنوانمناقصهشمارهمناقصه
اسناد

برآوردتقریبی
)ریال(

مهلتفروش
اسنادمناقصه

تاریخوساعت
گشایشپاکات

۹۹/۵۰۱۱

خدمات امور اداری، نگهبانی، 
انبارداری، مالی، مشترکین، 
بهره برداری، تاسیسات آب 
شرب آب و فاضالب آبفا 

آبادان

مدیریت امور 
۱۳4/۵4۹/۰۹۰/۰۵۲قراردادها

 ۹۹/۰۸/۰۳
لغایت 

۹۹/۰۸/۱۲

۹۹/۰۸/۲4

ساعت ۱۱:۰۰

وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضالب خوزستان 

)سهامی خاص(

بسمه تعالی
آگهی استعالم ارزیابی کیفی مناقصه شماره )99/5011( شرکت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد به استناد ماده 19 آئین نامه معامالت 

شرکت های سهامی آب و فاضالب شهری و استانی پروژه زیر را به شرکت های واجد شرایط با اطالعات عمومی مشروحه ذیل واگذار نماید:

نشانیومحلفروشاسنادمناقصهبهشرحذیلمیباشد:
 – خوزستان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  کیانپارس  اول  فلکه  اهواز- 

مدیریت امور قراردادها تلفن ۰۶۱-۳۳۳۶۶۱۹۱
آخرین مهلت تحویل پاکت های مناقصه تا ساعت ۱۰:۰۰ همان روز گشایش 

پاکت ها می باشد. 
اول کیانپارس شرکت  اهواز- فلکه  محلتحویلپاکتهایمناقصه: 
آب و فاضالب استان خوزستان طبقه پنجم دفتر مدیریت حراست و امور 

محرمانه. 
 حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پاکت ها بالمانع است. 

 جهت خرید اسناد مناقصه فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به سیبا 
۰۱۰۵۰۶4۲۰۲۰۰۳ )غیرقابل استرداد( اهواز- بانک ملی فلکه اول کیانپارس 

بنام شرکت آب و فاضالب خوزستان کد شعبه ۶۵۰۷ واریز نمایند. 

 هزینه دو نوبت درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
 به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 

انقضاء مهلت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
در  که  اجتماعی  رفاه  و  کار  اداره  صالحیت  تعیین  گواهینامه  داشتن   
راستای اجرای مصوبه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ مورخ ۸۱/۰۹/۰۵ صادر 

گردیده باشد. 
داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی اداره کار و رفاه اجتماعی که در 
راستای اجرای مصوبه شماره ۱۳۵۹4۳/ت ۵۵۸۸۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ صادر 

گردیده باشد. 
روابطعمومیوآموزشهمگانی
شرکتآبوفاضالباستانخوزستان

نوبت دوم


