
t oseei r ani . i r
5 جهان

عربستان نگران ریاست جمهوری 
بایدن است

عربســتان ســعودی قادر خواهد بود تا با 
هر دولتی کــه در آمریــکا روی کار می آید به 
زمینه های مشــترک دســت یابد، اما یکی از 
کارشناسان مســتقر در ریاض تاکید دارد که 
کشورش جمهوری خواهان را ترجیح می دهد 
به ویژه پس از ضربه و آسیبی که از سوی دولت 
ســابق دموکرات آمریکا به آنها وارد شــد. به 
گزارش اســپوتنیک، همزمان با ادامه مبارزات 
بر ســر ریاســت جمهوری در آمریــکا،  تعداد 
کمی از کشورها از ادامه این رقابت تحت تاثیر 
قرار نگرفته اند و قطعا عربســتان سعودی یکی 
از آنها نیســت. حالت معمول این اســت که با 
توجه به آنچه که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
کنونی آمریکا در چهار ســال نخست ریاست 
جمهوری اش برای عربستان انجام داد، ریاض 
می خواهد وی مجددا در انتخابات پیروز شود و 
این خواسته و تمایلش نیز کامال قابل درک است. 
این ترامپ بود که الیحه کنگــره برای متوقف 

کردن فروش تسلیحات به عربستان را وتو کرد.
ضربه گذشته

اکنون کــه دموکرات هــا تنها یــک گام با 
رسیدن به کاخ سفید فاصله دارند، سیاست های 
واشنگتن در حمایت از عربستان قرار است تغییر 
کند و احمــد االبراهیم، یکــی از تحلیل گران 
سیاسی مســتقر در ریاض می گوید کشورش 
دســت روی دست نخواهد گذاشــت و تنها به 
نظاره بر اینکه چطور آمریکا به سمت سیاست 
خارجه بــاراک اوباما، رئیس جمهور ســابق 
دموکرات باز می گردد، نخواهد نشست. احمد 
االبراهیم گفت: آمریکا متحد ســنتی ماست و 
ما با هر دولتی که در این کشــور روی کار آید به 
یک زمینه مشترک دست خواهیم یافت اما اگر 
ریاض ببیند که واشنگتن به سیاست های قبلی 
خود باز می گردد، روابطش با آمریکا سرد خواهد 
شد. ســعودی ها هرگز نتوانســتند با سیاست 
خارجه اوباما در صلح زندگی کند. در سال ۲۰۱۱ 
میالدی با آغاز بهار عربی در مصر، دولت اوباما 
از سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت 
مصر و یکی از متحدان وفادار عربستان حمایت 
کرد و با این کار گروه »اخوان المسلمین« را که 
ریاض آن را یک ســازمان تروریستی می داند، 
تقویت کرد. چند سال بعد، اوباما از سیاست خط 
قرمز خود درخصوص سوریه عقب نشینی کرد و 
از هدف گرفتن دولت دمشق امتناع کرد. سپس 
او وارد توافقی با ایران شد و تحریم ها علیه تهران 

را برداشت.

آینده ای تاریک؟
انتظار می رود بایــدن راه اوباما را ادامه دهد 
و احتماال حتی روندهایی را که توســط ترامپ 
آغاز شده از جمله عادی سازی روابط کشورهای 
حوزه خلیج فارس با اسرائیل را متوقف خواهد 
کرد. اما عالوه بر تغییر در سیاســت خارجی، 
بایدن احتمــاال رویکرد متفاوتــی را در زمینه 
اقتصاد اتخاذ خواهد کــرد، چیزی که می تواند 
در نهایت به ریاض صدمــه بزند. بایدن در طول 
کمپین پیش از انتخاباتش وعده داد که آمریکا 
تحت رهبری او از وابستگی به نفت و گاز خالص 
خواهد شد و به ســمت انرژی پاک روی آورد. 
چنین اقدامی به معنای از بین رفتن یک میلیارد 
دالر برای عربســتان ســعودی است که هفت 
درصد از نیازهای نفتی آمریکا را پس از کانادا و 

مکزیک تامین می کند.  
اما االبراهیم اهمیت چنیــن اقدامی را زیر 
سوال برد و گفت: این مساله به منافع عربستان 
آسیبی نخواهد زد. االبراهیم ادامه داد: هنگامی 
که موضوع سیاست خارجه مطرح شود، ریاض 
می تواند رویکرد مشــابهی اتخاذ کند. آمریکا 
متحد ماســت اما آنها تنها متحد ما محسوب 
نمی شوند و اگر آنها در این بازی شرکت نکنند، ما 
کانال های جدیدی را با کشورهایی چون ژاپن، 
کره جنوبی، روســیه و چین باز خواهیم کرد. با 
این حال، این تحلیل گر امیدوار اســت روابط با 
واشنگتن سرد نشود. االبراهیم معتقد است که 
برای جلوگیری از وخیم شدن روابط، واشنگتن 
باید به سنت های عربســتان احترام بگذارد و از 
مداخله در امور داخلی عربستان اجتناب کند؛ 
چراکه تجربه نشــان داده دموکرات ها بر امور 
حقوق بشــری، بیش از جمهوریخواهان اصرار 

خواهند داشت. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

شــامگاه روز گذشــته )شنبه( 
رســانه های آمریکا اعالم کردند که 
پس از اعالم آرای ایالت پنســیلوانیا، 
جو بایدن با کسب ۲84 رای الکترال 
پیروز میدان شــد و همه شــایعات 
یکباره به نقطه صفر رسیدند. فارغ از 
پیروزی بایدن در این مســیر عده ای 
از رســانه های آمریکا مانند سی.ان.
ان، پولتیکــو، نیویورک تایمز و حتی 
فاکس نیوز )رسانه محبوِب ترامپ( 
هم با کسر تعداد آرای الکترال آریزونا 
از مجموع آرای ترامپ، ساعتی قبل 
از اعالم نتیجه نهایی، عدد ۲64 رأی 

الکترال را برای او ثبت کردند. 
این اقدام به خوبی بازگوکننده آن 
بود که افکار عمومی ایاالت متحده و 
بخش اعظمی از رســانه های جریان 
اصلی این کشــور، باور داشــتند که 
»جو بایدن« وارد کاخ سفید خواهد 
شد. همراهی رسانه ها با کمپین بایدن 
باعث شــد تا او هم دست برتر را برای 
غلبه بــر ترامپ رو کند و خــود را به 
صورت تلویحی »پیروز میدان« بنامد. 
در مقابــل دونالد ترامپ با اشــاره به 
صحبت های جو بایدن که خود را در 

مســیر پیروزی در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا توصیف کرد، 
در حساب کاربری اش در توئیتر نوشت 
که »جو بایدن نباید به اشتباه ادعای 
پیروزی در انتخابات را مطرح می کرد؛ 
من هم می توانســتم چنین ادعایی 
بکنم اما به هر حال تحقیقات قانونی 

در این باره آغاز شده است«. 
اظهارات ترامپ مبنی بر شــروع 
تحقیقات حقوقی موضوعی اســت 
که از آن به عنوان بــرگ برنده نهایِی 
جمهوریخواهان و به خصوص شخِص 
ترامپ نام برده  می شــود؛ چراکه بر 
اساس مســتندات، او تا دقایق نهایی 
بازنده ایــن رقابِت نفس گیــر بود. 
نکته ای که در اینجا باید بدان اشــاره 
شود این است که بخش قابل توجهی 
از افکار عمومِی داخلی و خارج ایاالت 
متحده فکر می کنند کــه این اقدام 
ترامپ بــه صورت کاماًل مهندســی 
شــده در حال پیاده ســازی بود اما 
واقعیت این اســت که با یــک نگاه 
ابتدایی می توانســتیم به این نتیجه 
برسیم اشخاصی که در دقیقه 9۰ برای 
کسب مشروعیت و بر هم زدن توازن 
انتخابات به نفع ترامــپ وارد میدان 
شــدند، آخرین مهره هــای موجود 
در اطــراف رئیس جمهــوری فعلی 
آمریکا بودند. نمونه بارز این اشخاص 

را می توان »رودی جولیانی«، وکیِل 
شــخصی رئیس جمهــوری آمریکا 
دانست. او با طی کردن صدها کیلومتر، 
از واشــنگتن وارد ایالت پرحاشــیة 
پنسیلوانیا شــد و در میان طرفداران 
ترامــپ اقدام بــه ســخنرانی کرد. 
اظهارات او صریحاً این پیام را مخابره 
می کرد که صفر تا صِد روند رای گیری 
دچار ایراد های بنیادین بوده و دست 
آخر هم مدعی شــد که ۲۱ هزار فرد 
فوت شده از جمله رای دهندگان در 

پنسیلوانیا هستند! 
اینکه رودی جولیانی دروغ گفت 
یا خیر موضوعی است که در ساختار 
حقوقی ایاالت متحــده اگر به اثبات 
برسد می تواند موجب ابطال پروانه 
وکالت او از ســوی مراجــع قضایی 
آمریکا شــود، ولی به نظر نمی رسد 
ابطال پروانــه وکالتش چندان برای 
او اهمیت داشته باشد؛ چراکه او طی 
چهار سال گذشته توانسته است پول 
زیادی از قبال همــکاری و همیاری 
ترامپ به جیب بزند. او حتی دقایقی 
پس از اعالم خبر پیروزی بایدن هم با 
برگزاری کنفرانس خبری باز هم اعالم 
کرد که تقلب گسترده صورت گرفته 
و اعالم کرد که حق بازرســی را از او و 
تیمش گرفته اند و به دنبال شکایت 

هستند. 

حاال ســوال اصلی این است که به 
میدان آمدن حلقــة نزدیکان ترامپ 
برای کســب مشــروعیت به نفع او، 
حتی پس از اعــالم پیروزی بایدن به 

چه معناست؟
 ترامپ تنها شده 

اما ساکت نمی نشیند!
اواسط مهرماه و دقیقاً ۱3 روز مانده 
به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
رئیس دفتر کاخ سفید اعالم کرد که 
مشغول بررسی درخواست نیمی از 
منصوب شــدگان سیاسی در دولت 
ترامپ برای نگارش و تحویل نامه های 
استعفای موقت قبل از انتخابات است. 
این خبر در حالی از سوی دو مقام 
ارشد دولت اعالم شد که دفتر پرسنل 
کاخ  سفید قصد داشت در ادامه درباره 
اینکه کدام یک از استعفاها را قبول و 

کدام یک را رد کند تصمیم بگیرد. این 
اقدام اگرچه به دونالد ترامپ بیشترین 
انعطاف را در انتخاب تیمش برای دور 
دوم احتمالی ریاست جمهوری می داد 
اما از یک سو به بمب خبرِی روزهای 

قبل از انتخابات تبدیل شد. 
همه در آن هنگام به این موضوع 
فکر می کردند که کارکنان کاخ سفید 
به چه نتیجه ای رســیده اند  یا به چه 
داده ای دســت پیدا کرده اند که یک 
به یک در حال تقدیم استعفای خود 
و کناره گیری از منصبشان در مرکز 
فرماندهی آمریکا یعنی »کاخ سفید« 
هســتند؟ این اقدام تا حدودی برای 
مقامات کاخ ســفید و حتــی دونالد 
ترامپ عادی تلقی می شد؛ چراکه او 
قرار بود به شرِط پیروزی در کاخ سفید، 
طیف زیــادی از کابینــه  و کارکنان 
کاخ ســفید را اخراج کنــد اما اینکه 
یکباره و حاال که چند روز از شمارش 
آرای انتخابات گذشــته، بخشــی از 
نزدیکانــش در حال اســتعفا دادن 

هستند، معنای دیگری دارد. 
همین دیروز )شنبه( بود که یکباره 
خبر آمد »لیزا گــوردون هگرتی«،  
رئیــس آژانس نظارت بــر زرادخانه 
تســلیحات هســته ای آمریــکا در 
اقدامی غیرمنتظره، از ســمِت خود 
کناره گیری کرد. او نخســتین زنی 
بود که در فوریه ۲۰۱8 به این سمت 
منصوب شــد و در نهایت روز جمعه 
نامه استعفای خود را به کاخ سفید ارائه 
کرد. در همین راستا دیلی میل گزارش 
داده که تیم رئیس جمهور آمریکا بی 
سر و صدا در حال تصمیم گیری بر سر 
این هستند که چه کسی شکست در 
انتخابات را به ترامپ تفهیم کند و او را 

به پذیرش واقعیت متقاعد سازد. 
در ایــن گزارش گفته شــده که 
»ایوانکا ترامپ« و »جرد کوشــنر« 
چهره های احتمالی برای انجام این 
مسئولیت هستند. این در حالیست 
که ترامپ به متحدان خود گفته اس 
در صورت تمام شــدن رقابت به نفع 
رقیب دموکرات خود، تسلیم نخواهد 
شــد، اما به هر حال بایــدن پیروز 
انتخابات اعالم شــد. از سوی دیگر 
میت رامنی، سناتور جمهوری خواه 
از عملکــرد ترامپ انتقــاد کرده و 
خواهــان پذیرش شکســت بدون 

آبروریزی شــده اســت. تنها شدن 
ترامپ را می تــوان در جایی دیگری 
هم مشــاهده کرد. ســی بی اس در 
گزارش خود اعــالم کرده که ترامپ 
از اینکه تعداد اندکی از متحدانش در 
حمایت از او به تلویزیون ها مصاحبه 
داده یا به خیابان ها می آیند، عصبانی 
و ناامیــد اســت. در این مســیر ما 
می بینیم که فرزند بزرگ او )دونالد 
ترامپ جونیور( با حضــور در ایالت 
جورجیا، به ایراد سخنرانی در میان 
طرفداران پدرش پرداخت و همانجا 
اعالم کرد که »پدرش تا دقیقه آخر، 

خواهد جنگید«. 
جالــب اینجاســت که شــبکه 
ســی.ان.ان روز گذشــته )شنبه( 
گفت که برخــی از مقام های داخل 
کاخ سفید اعالم کرده اند که فضای 
دیروز در داخل کاخ ســفید »بسیار 
ســنگین« بوده و برخی از کارکنان 
دفتر ریاست جمهوری سرکار حاضر 
نشــده اند. پایگاه خبــری هیل هم 
به نقل از منابع مطلــع گزارش داد، 
دونالد ترامــپ در نظر دارد تا رئیس 
پنتاگون، مدیر سیا و دیگر مقام های 
ارشــد از جمله مدیر اف. بی. آی را از 

پست هایشان برکنار کند. 
نیوزویــک هم نوشــت کــه اگر 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
شکســت بخورد ولی حاضر به ترک 
کاخ سفید نشود، »سرویس مخفی« 
او را از کاخ سفید بیرون می اندازد. این 
کناره گیری ها و تنها گذاشتن ترامپ 
به خوبی نشان از وضوح پیروزی بایدن 
داشت و در نهایت شــاهد آن بودیم 
که »جو بایدن«، به عنــوان چهل و 
ششــمین رئیس جمهوری آمریکا 

ساکن کاخ سفید شد.

ترامپ ناکام در کارزار انتخاباتی و تنها، عصبانی و ناامید در خانه!

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شد
کناره گیری ها و تنها 

گذاشتن ترامپ به خوبی 
نشان از وضوح پیروزی 

بایدن داشت و در نهایت 
شاهد آن بودیم که »جو 

بایدن«، به عنوان چهل و 
ششمین رئیس جمهوری 
آمریکا ساکن کاخ سفید 

شد

رودی جولیانی دقایقی پس 
از اعالم خبر پیروزی بایدن 
با برگزاری کنفرانس خبری 

باز هم اعالم کرد که تقلب 
گسترده صورت گرفته و 

اعالم کرد که حق بازرسی 
را از او و تیمش گرفته اند و به 

دنبال شکایت هستند

برخی منابع خبری عراق از کشته شدن یک نفر و نیز زخمی شــدن تعدادی در جریان اعتراضات مردمی روز جمعه 
شهر بصره در جنوب عراق خبر دادند. شفق نیوز از باز نشر یک فایل ویدئویی در شبکه های اجتماعی خبر داد که فردی را 
نشان می دهد در جریان اعتراضات مردمی شهر بصره کشته شده است. فردی که روی این فایل ویدئویی صحبت می کند، 
می گوید مقتول جوانی به نام عمر فاضل است که در تظاهرات اخیر بصره کشته شده 
است. سایت شفق نیوز به نقل از کسانی که آنها را شاهدان عینی توصیف کرد، آورده 
است: نیروهای ضد شورش تظاهر کنندگان را متفرق کردند و این امر بعد از آن صورت 
گرفت که برخی معترضان تــالش کردند تا در میدان تحصن در مرکز این شــهر بار 
دیگر چادر نصب کنند. نیروهای امنیتی بصره ۱۱ آبانماه جاری مســیرهای منتهی 

به میدان را باز کردند. 

دستگاه اطالعات و امنیت ملی اتیوپی از امضای توافقنامه ای میان رژیم صهیونیستی و کشورش برای همکاری دوجانبه 
در زمینه اطالعات و امنیت میان آنها خبر داد. روزنامه رأی الیوم نوشت، مدیرکل اطالعات و امنیت ملی اتیوپی و معاون وزیر 
امنیت عمومی دولت رژیم صهیونیستی درباره راه های همکاری متقابل میان دو طرف گفت وگو کردند. طبق این گزارش، دو 
طرف درباره همکاری در زمینه مقابله با تروریسم در شاخ آفریقا و تبادل اطالعات انتقال 
تکنولوژی توافق کردند. در همین حال، مدیر کل اطالعات اتیوپی اظهار کرد که همکاری 
میان اتیوپی و رژیم صهیونیستی در زمینه های اطالعات و امنیت نقش قابل توجهی 
در زمینه مقابله با تروریسم و تحقق ثبات و امنیت در سراسر شاخ آفریقا ایفا خواهد کرد. 
دستگاه اطالعات و امنیت ملی اتیوپی همچنین اعالم کرد که احتماال این توافق به زودی 

اجرایی شود؛ چراکه تل آویو هم این توافق را استراتژیک خوانده است. 

توافق همکاری اتیوپی و اسرائیل در زمینه اطالعاتی و امنیتیاعتراضات مردمی در بصره به خشونت گرایید

به دنبال کاهش بیشــتر ارزش لیــر، رئیس بانک 
مرکزی ترکیه برکنار شــد. به گزارش گاردین، رجب 
طیب اردوغان پس از آن کــه ارزش لیر مجددا در برابر 
دالر کاهش یافت، دستور برکناری رییس بانک مرکزی 
این کشــور را صادر کرد. هنوز مشخص نیست »مراد 
یوزال« بر سر چه مسایلی با اردوغان اختالف نظر داشته 
اما از ابتدای امسال تاکنون لیر بیش از 3۰ درصد ارزش 
خود مقابل دالر را از دست داده است.  با توجه به افزایش 
شمار مبتالیان به کرونا در ترکیه انتظار می رود شرایط 
اقتصادی این کشور وخیم تر شود؛ چرا که دولت مجبور 
به تعطیلی کسب و کارهای بیشتری خواهد بود و شمار 
گردشــگران خروجی ورود ی به این کشور نیز کاهش 
خواهد یافت. اردوغــان که خود را دشــمن نرخ بهره 
خوانده خواهان کاهش بیشتر نرخ بهره است اما بسیاری 
از اقتصاددانان و نهادهای بین المللی نسبت به عواقب 

ســنگین این کار برای اقتصاد ترکیه هشدار داده اند. 
ناجی اقبال، متحد اردوغان که بین ســال های ۲۰۱۵ 
تا ۲۰۱8 وزیر خزانــه داری ترکیه بود به عنوان رییس 
جدید بانک مرکزی انتخاب شده است. بانک مرکزی 
ترکیه در آخرین اقدام خود تحــت مدیریت یوزال به 
چرخه کاهش نرخ بهره پایان و آن را به ۱۰.۲۵درصد 

افزایش داده بود. 

مصری ها روز گذشته )شنبه( برای شرکت در مرحله 
دوم انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رأی رفتند. 
به گزارش روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، در مرحله 
اول انتخابات پارلمانی مصر که اواخر ماه میالدی گذشته 
در ۱4 استان از ۲۷ استان برگزار شد، لیست ملی که یک 
ائتالف سیاسی اســت و رهبری آن را حزب »مستقبل 
وطن« مورد حمایت عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور 
این کشــور برعهده دارد، پیروز شــد. این ائتالف ۱4۲ 
کرسی را به دست آورد. مرحله دوم انتخابات که مرحله 
آخر است روز گذشته )شنبه( و امروز )یکشنبه( در ۱3 
استان باقیمانده از جمله قاهره برگزار می شود. همچنین 
مصر شاهد حضور گسترده نیروهای پلیس در خیابان ها 
و اطراف مراکز رای دهی برای تأمین امنیت مرحله دوم 
انتخابات پارلمانی است. در این راستا عبدالفتاح سیسی 
دیروز در مدرسه مصطفی یســری ابوعمیره در منطقه 

مصر جدید رأی خود را بــه صندوق انداخت. حدود 3۰ 
میلیون رای دهنده واجد شــرایط در انتخابات شرکت 
می کنند. میزان مشــارکت مصری هــا در مرحله اول 
۲۷.6 درصد بود. مجموع تعداد کرسی های پارلمان ۵96 
مورد اســت که ۲8 عضو آن را سیسی انتخاب می کند. 
پیش بینی نمی شود نتایج رســمی و نهایی انتخابات تا 

اواسط دسامبر اعالم شود. 

روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی گزارش داد؛

آغاز مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر در میان تدابیر شدید امنیتی
در پی کاهش ارزش لیر و به دستور اردوغان؛

رئیس بانک مرکزی ترکیه  برکنار شد

خبرخبر


