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 وضعیت قرمز ترامپ 
در ایالت های جمهوری خواه

برتری بایدن در ۱۰ ایالت تاثیرگذار
در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری آتی 
آمریکا، آمار نظرســنجی ها از وضعیت دونالد 
ترامپ چندان خوشایند نیست و حتی داده های 
داخلی از جمهوری خواهان نشان می دهند که او 
به سختی در جا می زند. روزنامه نیویورک تایمز 
گزارش داد، نظرســنجی های محرمانه حزب  
جمهوری خواه نشــان می دهند، ترامپ نه تنها 
در ایالت هایی که پیروزی در آنها حیاتی است، 
عقب است، بلکه به حدی مستقل ها را رویگردان 
ســاخته که جو بایدن در ایالت های کامال قرمز 
)طرفدار جمهوری خواهــان( از جمله مونتانا، 
کانزاس و میســوری پیشــروی داشته است. 
موقعیت دونالد ترامپ در میان رای دهندگان، 
به ویژه جمهوری خواهان را درباره ایالت های به 
اصطالح »کمربند آفتاب« نگران کرده اســت. 
این ایالت ها از جمله جورجیا، تگزاس و آریزونا به 
لحاظ سیاسی چندین دهه است که در کنترل 
جمهوری خواهان مانده است. براساس گزارش 
نیویورک تایمز، تمام این ایالت ها به شدت تحت 
تاثیر پاندمی کرونا قــرار گرفته اند. در نتیجه، 
ایالت های نظیر آریزونــا، جورجیا و تگزاس در 
تابستان با موج قدرتمندی از شیوع کرونا مواجه 
شدند و همین امر تالش ها برای احیای فعالیت 
تجاری را عقب راند. روزنامــه نیویورک تایمز 
همچنین گزارش داد، شکســت در این منطقه 
ممکن است جمهوری خواهان را در نهایت وادار 
کند تا درباره رویکردشان به سیاست انتخاباتی 
تجدیدنظر کنند. در این گزارش آمده اســت: 
چنانچه ترامپ در جنوب و غرب آمریکا بازنده 
شود، این امر ممکن است ترامپ و ترامپیسم و 
آینده انتخاباتی آنها را در رو به رشدترین و چند 
دسته ترین بخش این کشــور، هر چه بیشتر به 
ســمت تمایالت راســت گرایانه متمایل کند. 
در همین حال نظرســنجی انجام شده از سوی 
یاهونیوز/یوگاو نشان می دهد در حالی که سه 
هفته تا انتخابات باقــی مانده ۱۷ درصد از رای 
دهندگان واجد شــرایط گفته اند تا کنون رای 
داده اند که این میزان یک هفته قبل ۱۰ درصد 
بود. در میان این رای دهندگان بایدن، ترامپ 
را با ۴۷ درصــد برتری )۷۰ به ۲۳( شکســت 
داده است. یاهو نیوز هم گزارش داده که اولین 
هفته نظرسنجی ها بعد از ابتالی دونالد ترامپ 
به ویــروس کووید ۱۹ به طور کلــی به تقویت 
امیدهای او برای پیــروزی مجدد در انتخابات 

ریاست جمهوری کمک چندانی نکرده است. 

بایدن در ۱۰ مورد از ۱۱ ایالت محل رقابت 
یا به اصطالح ایالتهای سوئینگ از ترامپ پیش 
است و در عین حال برتری اش را در هفت مورد از 
این ایاالت گسترده تر کرده و میزان آرای بزرگی 
در فلوریدا، میشــیگان، کارولینای شــمالی و 
پنسیلوانیا داشته است. بر طبق برآورد یو.اس.
ای تودی، که خود آن هم بر پایه میانگین های 
نظرسنجی ها در »ریئل کلیر پلتیکس« و »فایو 
ترتی ایت« است، بایدن در سطح سراسر آمریکا 
با دو درصد افزایش، برتری خــود بر ترامپ را 
به ۱۰ درصد رســانده اســت. میانگین گیری 
»یــو.اس.ای تودی« نشــان می دهد آرای جو 
بایدن در سطح سراســری ۵۲.۱ درصد و آرای 
ترامپ ۴۲ درصد است. بر همین اساس در ایالت 
آریزونا میانگین آرای بایدن ۴۸.۵ درصد و آرای 
ترامپ ۴۵.۲ درصد همراه با برتری ۳.۳ درصد 

بایدن است. 
در فلوریدا برتری بایــدن چهار درصد بوده 
و میانگیــن آرای او ۴۸.۵ در برابــر آرای ۴۴.۵ 
درصدی ترامپ است. در جورجیا برتری بایدن 
به ۰.۲ درصد می رسد چرا که ۴۷.۱ درصد رای 
داشته در حالی که ترامپ ۴۶.۹ درصد رای دارد. 
در ایالت میشیگان برتری بایدن بر ترامپ به ۷.۳ 
درصد رسیده اســت. او در این ایالت میانگین 
آرای ۵۰.۵ درصــد رای در برابــر رای ۴۳.۲ 
درصدی دونالد ترامپ را دارد. در مینه ســوتا 
برتری بایدن به ۹.۳ درصد رســیده است. او در 
این ایالت رای ۵۰.۴ درصدی را در برابر میانگین 
رای ۴۱.۱ درصدی ترامپ دارد. برتری آرای جو 
بایدن دموکرات در ایالت نوادا ۶.۴ درصد بوده 
و میانگین آرای وی ۵۰.۲ درصد در برابر ۴۳.۸ 
درصد ترامپ است. در پنسیلوانیا بایدن برتری 

چشمگیر ۷.۲ درصدی داشته است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

چنــدی پیــش وزارت امــور 
اســتراتژیک اســرائیل اذعان کرد، 
بیشتر پست ها و اظهارات مردم جهان 
عرب در شــبکه های اجتماعی مانند 
فیسبوک و توئیتر، علیه عادی سازی 
روابط کشــورهای عربی و اسالمی با 
تل آویو اســت. بر این اساس »سایت 
والــال« در گزارشــی فاش کــرد که 
پژوهــش وزارت امور اســتراتژیک 
اســرائیل نشــان داده که ۹۰ درصد 
از اظهارات شــهروندان کشــورهای 
عربی در شبکه های اجتماعی درباره 
عادی سازی روابط با این رژیم منفی و 
در مخالفت با این توافق بوده است. البته 
باید توجه داشت که وزارت استراتژیک 
اسرائیل، براساس ســاختار و چارِت 
سازمانی در حد و اندازة یک وزارتخانه 
 نیست، بلکه در حد یک میز در دولت 

به حساب می آید. 
بر هر ترتیب براساس نتایج پژوهش 
مذکور، ۹۵ درصــد از اظهارات، ضد 
عادی ســازی علیــه امــارات بود که 
رهبــری رونــد عادی ســازی روابط 
میان کشــورهای عربی بــا تل آویو را 
برعهده گرفته اســت. در ســایه این 

پژوهــش، وزارت امور اســتراتژیک 
رژیم صهیونیستی پیشنهاد تشکیل 
کمپیــن تبلیغات بــرای قانع کردن 
اعراب درباره فواید عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی را داده است. این 
پژوهش از ۱۵ ســپتامبر که امارات و 
بحرین در کاخ سفید توافق عادی سازی 
روابط با اســرائیل را امضا کردند، یکی 
از مهمترین ســندهایی اســت که از 
سوی اتاق های فکر و پژوهشکده های 
اسرائیل تاکنون منتشــر شده است. 
این توافق عادی سازی، با محکومیت 
فلسطینی ها روبرو شــد و گروه های 
فلســطینی آن را خیانت دانستند؛ اما 

مساله صرفاً به اینجا ختم نمی شود. 
کاخ سفید یکشنبه شب در بیانیه ای 
اعالم کــرد دونالد ترامــپ، در تماس 
تلفنی با محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی 
از او به خاطر احوالپرســی و دعا برای 
بهبود وی و بانــوی اول آمریکا پس از 
تشخیص ابتالیشــان به کرونا تشکر 
کرد! این احوالپرسی ها شاید در عالم 
سیاست مرسوم باشد و از نظر خیلی ها 
هیچ ارزشی نداشــته باشد، اما مساله 
اینجاســت که ترامــپ در این تماس 
تلفنی یک درخواست بســیار مهم را 

مطرح کرده است. 
ترامپ در این تماس به مناســبت 
امضــای توافقنامــه ابراهیــم برای 

عادی سازی روابط بین امارات و رژیم 
صهیونیستی به بن زاید تبریک گفت و 
از او خواست »تا از این فرصت استفاده 
و رهبران سایر کشورهای خاورمیانه را 
ترغیب کند که برای پیشرفت صلح و 
امنیت در منطقه راه عادی سازی روابط 
با اســرائیل را در پیش بگیرند«. این 
درخواســت، آن هم در زمانی که فقط 
۳ هفته به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا باقــی مانده به خوبی نشــان 
می دهد که در منطقه باید شاهد یک 
تحول مهم باشیم که اگر ترامپ برنده 
رقابت سوم نوامبر شــود، سرعت آن 
بیشتر خواهد شد ولی مساله  اینجاست 
که در مقابل اعتراض های مردمی هم 
به تازگی وارد فاز جدید خود شده است. 
اخباری که طی روزها و هفته های 
گذشته منتشر شــده نشان می دهد 
که مردم کشــورهای عربــی منطقه 
مانند امارات، بحریــن، قطر،  و حتی 
سودان بعالوه شهروندان کشورهای 
اسالمی مانند افغانســتان، پاکستان 
و مالــزی آرام آرام فهمیده اند که چه 
اتفاق هایی قرار است رخ دهد؛ چراکه 
آنها معتقدند اسرائیلی ها بیش از آنکه 
به کشورهایشان منفعت برسانند، به 
دنبال تامین منافع خودشان هستند. 
در این میان »عبداهلل النفیسی« یکی 
از بزرگترین و مهمترین اندیشمندان 

سیاســی کویت که آوازه او در منطقه 
پیچیده است، روز دوشنبه در توئیتی 
نوشت: »عادی ســازی روابط با رژیم 
اسرائیل، روش اســتعماری جدیدی 
است که ما را به مستعمره هایی تبدیل 
می کند که صرفــاً به نفــع تل آویو و 
واشنگتن است«. توئیت این اندیشمند 
کویتی در کمتر از یک ماه پس از توافق 
عادی سازی روابط امارات و بحرین با 

اسرائیل منتشر شده است. 
او چند روز پیش هم هشدار داده بود 
که واشنگتن در مقابل حذف نام سودان 
از لیست حامیان تروریسم از خارطوم 
خواسته است که با عادی سازی روابط 
با اسرائیل، موافقت با اسکان میلیون ها 

پناهنده فلسطینی، رها کردن آب های 
سرزمینی در دریای سرخ و چشم پوشی 
از سایر منافع این کشور موافقت کند. 
به همین دلیــل او معتقد اســت که 
شــورش های مردمــی و اعتراضات 
گســترده در راهِ تمــام کشــورهایی 
است که با اسرائیل صلح کرده یا صلح 

خواهند کرد. 
 سرکوب مردم و سکوت 

اتحادیه عرب! 
در بحرین شاهد آن بودیم که اخیراً 
خیزش های مردمی در مورد روابط با 
اسرائیل شروع شد که نگرانی رژیم آل 
خلیفه در منامه را درپی داشت. بر این 
اساس اداره کل مبارزه با جرایم سایبری 
متعلق بــه وزارت کشــور بحرین روز 
گذشته )سه شنبه( در بیانیه ای اعالم 
کرد که برخی حساب های کاربری در 
شبکه های اجتماعی را رصد کرده که 
به گفته ایــن اداره، »به دنبال تحریف 
چهره حکومت پادشــاهی بحرین و 

توهین به آن« هستند. 
بنابه ادعای این نهاد دولتی بحرین، 
حســاب های کاربری مذکــور، پس 
از امضــای توافق صلح بیــن بحرین و 
اســرائیل، به دنبال گســترش فتنه و 
اختالف بین اجــزای جامعه، تحریف 
و توهین به چهره حکومت پادشــاهی 
بحرین هستند! این اداره وعده داده که 
اقدامات قانونی در مورد این حساب ها 
و محتوای آنها که »بــر خالف قانون و 
اصول صلح مدنی، ســاختار اجتماعی 
و منافع ملی« است، اتخاذ خواهد شد. 
همچنین ســرویس اطالعاتی بحرین 
مدعی شده که این حساب های کاربری 
از سوی »شخصیت هایی که به اجرای 
اقدامات تروریستی محکوم و از کشور 
فرار کرده اند« اداره می شــود. همین 
ادعاها به خوبی نشان می دهد که وزارت 
کشــور و نهادهای اطالعایت و امنیتی 
بحرین از خیرش هــای مردمی در این 
کشور بسیار ترســیده اند و به دنبال آن 
هســتند تا بتوانند با هر اهرمی، مانع از 
به وقوع پیوستن چنین اعتراض هایی 
شوند. در این راستا حمد بن عیسی آل 
خلیفه، پادشاه بحرین، برای آرام کردن 
افکار عمومی، یکشــنبه مدعی شد که 
موضع منامه درخصــوص حمایت از 
فلسطین و حقوق مشــروع این ملت 
تا دســتیابی به صلح عادالنه و فراگیر 

طبق راه حل دو کشوری، قطعنامه های 
مشروع بین المللی و طرح صلح عربی 
ثابت و قاطع اســت اما تمام مخالفان 
آن را الف زنــی سیاســی می دانند. در 
امارات و حتی در مصــر و اردن هم این 
اقدامات به صورت زیرپوستی دیده شده 
است اما مساله اینجاســت که با وجود 
چنین وضعیتی، اتحادیه عرب همچنان 
در حال نظــاره کردن اوضاع اســت و 
موضع ســکوت را برگزیده است. بعد از 
اینکه وزرای خارجــه اتحادیه عرب در 
نشست شان در ۹ سپتامبر )۱۹ شهریور( 
با پیشنهاد فلسطین برای محکومیت 
عادی سازی روابط با  اسسرائیل مخالفت 
کردند، جارد کوشــنر، داماد و مشاور 
دونالد ترامــپ و مهندس معامله قرن، 
موضع این اتحادیه را تحول مهمی در 

خاورمیانه دانست. 
در واکنــش بــه ایــن موضــع 
فلسطینی ها ۲۲ ســپتامبر تصمیم 
گرفتنــد از حق خود درباره ریاســت 
شورای اتحادیه عرب برای دوره کنونی 
کناره گیــری کنند و به جــای اینکه 
تصمیم فلســطین روی زمین بیافتد، 
دینامیتــی را به حرکــت درآورد که 
کســی انتظارش را نداشــت. موضع 
فلسطین باعث شــد تا تحویل گرفتن 
ریاست دوره ای اتحادیه عرب توسط 
کشورهای دیگر شرم آور به شمار آید 
و برای همین، قطر ۲۵ سپتامبر اعالم 
کرد نمی تواند به جای فلسطین ریاست 
را برعهــده بگیرد. بعــد از آن کویت، 
لبنان و مجمع الجزایــر کومور بعالوه 
لیبی نیز پیشنهاد ریاست را رد کردند. 
این اقدام به خوبی نشــان می دهد که 
اتحادیه عرب نه تنها ضعیف شده بلکه 
هیچکس حاضر نیست ریاستش را به 

عهده بگیرد. 

به رغم افزایش مخالفت شهروندان کشورهای عربی با عادی سازی روابط دولت ها و اسرائیل، ادامه دارد؛ 

سکوت اتحادیه عرب در قبال تشنج بومی 
فلسطینی ها ۲۲ سپتامبر 

تصمیم گرفتند از حق خود 
درباره ریاست شورای 

اتحادیه عرب برای دوره 
کنونی کناره گیری کنند 

و این تصمیم فلسطین 
در سطح اعضای اتحادیه 

دینامیتی را منفجر کرد که 
کسی انتظارش را نداشت

اداره کل مبارزه با جرایم 
سایبری بحرین اعالم کرد 
که حساب های کاربری در 

شبکه های اجتماعی که 
علیه توافق عادی سازی 

روابط منامه با تل آویو 
مطالبی را منتشر می کنند، 

به دنبال تحریف چهره 
حکومت پادشاهی بحرین 
و توهین به آن هستند که با 

آنها برخورد خواهد شد!

وزارت دفاع کره جنوبی اعالم کرد، اگر کره شمالی از تسلیحات پیشرفته خود علیه کره جنوبی استفاده کند، ارتش سئول می تواند 
واکنشی سریع از خود نشان داده و موشک ها و توپخانه کره شمالی را از کار بیندازد. به گزارش یونهاپ، کره شمالی روز شنبه یک 
رژه بزرگ نظامی برای هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس حزب حاکم کارگر این کشور برگزار کرد و در آن از تسلیحات جدید خود 
شامل موشک جدید بین قاره ای و موشک بالستیک با قابلیت پرتاب از زیردریایی رونمایی 
کرد. سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی در پاسخ به سوالی درباره ظرفیت های دفاع موشکی 
و ضد توپخانه ای این کشور گفت: ارتش می تواند موشک های کره شمالی را با پاتریوت های 
خود و سیستم دفاع موشکی M-SAM II که به زودی مستقر می شود، رهگیری کند. وی 
افزود: در صورت بروز حمالت همزمان، ما می توانیم با عملیات، سیستم دفاع موشکی خود و 

سایر سیستم های تهاجمی استراتژیک موشک های دشمن را از کار بیندازیم.

وزیر خارجه آلمان روز گذشته )سه شــنبه( با اعالم اینکه ترکیه باید از اقدامات تحریک آمیز در مناقشه گازی دریای 
مدیترانه شرقی اجتناب کند، گفت: برلین در همبستگی با قبرس و یونان به عنوان شرکای اتحادیه اروپا ایستاده است. به 
گزارش رویترز، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان پیش از ســفر به قبرس و یونان گفت: اگر دولت ترکیه عالقه مند به گفتگو 
است باید همانطور که بارها تأیید کرده به تنش زایی و تحریک پایان دهد. وی از ترکیه 
خواست تا برای مذاکرات همچنان آماده باشد و اکتشــاف منابع گازی را در دریای 
مدیترانه شرقی از ســر نگیرد. روز دوشنبه یک کشتی اکتشــافی ترکیه بار دیگر به 
آب های مورد مناقشه اعزام شد تا اکتشاف خود را آغاز کند و این مساله یونان را بر آن 
داشته تا یک درخواست جدی جدید را برای تحریم آنکارا از سوی اتحادیه اروپا بابت 

تنش به وجود آمده بر سر حق اکتشاف مطرح کند.

هشدار آلمان به ترکیه برای پرهیز از اقدامات تحریک آمیزکره جنوبی: قابلیت رهگیری موشک های کره شمالی را داریم

یک مقام صهیونیســتی با اعالم اینکه حدود ۲۵۰ 
شــرکت اســرائیلی در امارات در حال حاضر فعالیت 
دارند، پیش بینی کرد که این تعداد به ۵۰۰ شــرکت 
در پایان سال جاری میالدی برسد. به گزارش روزنامه 
االمــارات الیوم، فلور حســان ناحوم، معــاون رئیس 
شهرداری قدس و رئیس کارگروه اســرائیلی اماراتی 
گفت که تعداد شــرکت های اســرائیلی که قرار است 
در امارات فعالیت کننــد، به ۵۰۰ شــرکت تا قبل از 
پایان ســال ۲۰۲۰ خواهد رســید. ناحــوم گفت که 
حدود ۲۵۰ شــرکت تحت تملک اسرائیلی ها در حال 
حاضر در امــارات فعالیت می کنند. ســرمایه گذاران 
اسرائیلی نیز خواهان برقرای شراکت های استراتژیک با 
همتایان اماراتی خود در زمینه های اقتصادی متعددی 
هســتند. وی تصریح کرد: از مهم ترین بخش هایی که 
اسرائیلی ها خواهان ســرمایه گذاری در آن هستند، 
زمینه تکنولوژی پیشرفته، ابتکارها، کشاورزی، صنایع 

مدرن، گردشــگری و امالک اســت. ناحوم خواهان 
تاسیس خط هوایی مســتقیم میان ابوظبی و دبی با 
تل آویو شد تا عرصه در مقابل گردشگری میان امارات و 
اسرائیل باز شود. وی تاکید کرد که توافق عادی سازی 
به منزله یک استراتژی شــراکتی گرم میان دو طرف 
است و گامی بزرگ برای تغییر وجهه منطقه است. وی 
تصریح کرد مذاکرات ایجاد کارگروه اماراتی - اسرائیلی 

از آوریل گذشته شکل گرفت. 

در واکنش به افزایش شــدید خشونت پلیس علیه 
معترضان در بالروس، کشــورهای عضو اتحادیه اروپا 
تحریم لوکاشــنکو را کلید زدند؛ اما پس از بازداشــت 
صدها معترض، وزارت کشور بالروس استفاده از سالح 
جنگی را مجاز اعالم کرد. به گــزارش رویترز، وزارت 
کشــور بالروس در بیانیه ای که در شــبکه اجتماعی 
تلگرام منتشر شد اعالم کرد به نیروهای پلیس اجازه 
داده علیه تظاهرکنندگان از سالح جنگی استفاده کند. 
در این بیانیه تصریح شده نیروهای پلیس در خیابان ها 
مقابل تظاهرکنندگان عقب نمی نشینند و در صورت 
لزوم از »تجهیزات ویژه و جنگ افزارهای کشــنده« 
استفاده خواهند کرد. وزارت کشور بالروس در توجیه 
این تصمیم خود ادعا می کند حرکت اپوزیسیون علیه 
لوکاشنکو، رادیکال شده است. این در حالی است که 
گزارش های میدانی تاکنون حکایت از مسالمت آمیز 
بودن حرکت های اعتراضی دارند. یک سخنگوی کمیته 

اجرایی شهر مینسک در شــهرداری این شهر گفت: 
مجریان قانون در بالروس از گاز اشک آور و گلوله های 
بی حس کننــده علیه معترضــان در اعتراضات اخیر 
مینسک استفاده کرده اند. این سخنگو گفت: به محض 
درگیر شــدن معترضان با نیروهای امنیتی در میدان 
استقالل مینســک آنها اقدام به شلیک گاز اشک آور و 
گلوله های پالستیکی کردند.  هنوز معلوم نیست چه 

تعداد دستگیر شدند.

فعالیت ۵۰۰ شرکت اسرائیلی در امارات تا پایان سال 2۰2۰استفاده از سالح جنگی علیه معترضان در بالروس مجاز شد! 
خبرخبر


