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رزمایش مشترک نظامی آمریکا و فیلیپین 
بیخ گوش چین

در میانه تنش ها بر ســر مناقشات دریای چین جنوبی و افزایش تنش بر سر 
تایوان، رزمایش مشترک نیروهای نظامی فیلیپین و آمریکا برگزار شد.

به گزارش رویترز، قرار اســت این رزمایش تا ۱۴ اکتبــر)۲۲ مهر ماه( ادامه 
خواهد داشت.

براســاس این گزارش، بیش از ۲ هزار و ۵۵۰ نیروی نظامی آمریکایی و ۵۳۰ 
نظامی فیلیپینی حضور دارند. دولت آمریکا درحالی که همواره از چین می خواهد 
از انجام اقدامات تحریک آمیــز در دریای چین جنوبی خودداری کند که اعالم 
کــرد از فیلیپین در این منطقه حمایت می کند و خد حضور گســترده در این 

منطقه دارد.
مسیر انجام این عملیات شامل استان جزیره ای غربی پاالوان که رو به دریای 

چین جنوبی است و شمال فیلیپین، در سراسر تنگه لوزون از تایوان.
به گزارش ایرنا، در اواخر خرداد ســال جاری، دولت فیلیپین اعتراض جدید 
دیپلماتیکــی را در برابر فعالیت های دریایی چیــن در ۳۲۱ کیلومتری منطقه 
انحصــاری اقتصــادی »مانیل« پایتخت این کشــور مطرح کــرد و چین را به 
ماهیگیری غیرقانونی در این منطقه هنگامی که کشــتی های گشــت زنی گارد 
ســاحلی چین قایق های فیلیپینی را تعقیب می کردند متهم کرد و افزود بیش 

از ۳۰۰ شکایت علیه فعالیت های پکن در دریای چین جنوبی ثبت شده است.
در همین حال دولت آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد، با درنظر گرفتن نگرانی های 
فیلیپین، از این کشور در منطقه دریای چین جنوبی حمایت می کند و همزمان 
از چین درخواست کرد تا به اقدامات تحریک آمیز در دریای چین جنوبی پایان 

دهد و به قوانین بین المللی احترام بگذارد.
»ند پرایس« ســخنگوی دولــت آمریکا گفت: »چنین اقداماتی بخشــی از 
روند وســیع تر چین در اقدامات تحریک آمیــز منطقه دریای چین جنوبی برای 

کشورهایی است که به شکل قانونی در این منطقه فعالیت می کنند.«
دریای چین جنوبی دریایی حاشیه ای است که بخشی از اقیانوس آرام به شمار 
می آید و ناحیه ای در حدود ســه و نیم میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگٔه 
تایــوان را دربر می گیرد. پس از پنج اقیانــوس جهان این دریا بزرگ ترین ناحیٔه 
دریایی جهان اســت. جزیره هــای واقع در دریای چین جنوبــی که با هم یک 
مجمع الجزایر را تشــکیل می دهند بالغ بر صدها عدد و  عمدتاً خالی از ســکنه 

هستند.
 چین تقریباً بر کل این دریا و کشــورهای ویتنام، فیلیپین، مالزی، برونئی و 
تایوان هریک بر بخش هایی از آن ادعای مالکیت می کنند. همچنین این کشورها 
بر ســر جزایر غنی از نفت و گاز »اســپراتلی« و »پارسل« اختالف دارند. آمریکا  
ایــن دریا را از آب های بین المللی می داند و  همواره بر حق قانونی کشــتی ها و 

زیردریایی هایش در رفت وآمد در این دریا تأکید می کند.

ویژه

اتهام سواستفاده از قدرت علیه وزیردادگستری فرانسه
وزیر دادگســتری فرانســه به اتهام مرتبط با تعارض منافع و سوءاستفاده از 
قدرت برای تســویه حساب شخصی محاکمه می شــود. به گزارش خبرگزاری 
فرانســه، اریک دوپُن مورتی وزیر دادگستری فرانسه متهم است از قدرت، برای 
تسویه حساب با قضاتی که در زمانی که او در کسوت وکالت فعالیت داشته با او 

مخالف بوده اند سوء استفاده کرده است.
وزیر دادگستری این روزها به گویان سفر کرده و  وکالی او در برابر کمیسیون 
آموزشی )CJR(، متشکل از ســه قاضی حاضر شدند. وکالی وزیر دادگستری 
پس از خروج از جلسه اذعان کردند که حکم محکومیت برای او صادر شده و آنها 

بالفاصله تشکیل روند تجدیدنظر در حکم را درخواست کرده اند.
به گفته یکی از وکال که موضع گیری دادگاه بدوی را »غیرعادی و غیرعادالنه 
« خواند، هم اکنون پرونده برای بررســی به مجمع عمومی دیوان عالی فرانسه 

ارجاع شده است.
دو اتحادیه مهم دادگستری به سرعت به آنچه »وضعیتی بی سابقه برای یک 

وزیر« خوانده اند، واکنش نشان دادند.
برخی گزارش ها حکایت از آن دارند که وزیر دادگستری با بدنه قضائی کشور 
زاویه  دارد و این اتهام که حتی می تواند به سلب مشروعیت وزارت وی منجر شود 

از همان اختالفات ناشی می شود.
اریک دوپُن مورتی هفته پیش اعالم کرده بود که مشروعیت خود را از رئیس 
جمهوری و نخست وزیری گرفته اســت. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، دو 
شکایت اتحادیه های قضات و نیز انجمن ضد فساد آنتیکور که از زمان ورود او به 
وزارتخانه طرح شده با اشاره به مساله تعارض منافع در ژانویه )دی/ بهمن( ۲۰۲۱ 
راه را برای تحقیقات قضایی در مورد وزیر گشوده است. دوپن مورتی فعالیت خود 
را به عنوان وزیر دادگستری از ۶ ژوئیه ۲۰۲۰ )۱۶ تیر ما ۱۳۹۹( آغاز کرده است.

ادامه موج تورم در ترکیه
آمار رســمی روز دوشنبه نشان می دهد که تورم سالیانه ترکیه با رسیدن به 
بیش از ۸۳ درصد در ماه ســپتامبر، به میزان بی ســابقه ای در ۲۴ سال گذشته 

رسیده که با این روند به رکورد سال ۱۹۹۸ خواهد رسید.
موسســه آمار ترکیه امروز دوشــنبه با درج عدد ۸۳.۴۵ ذیل شاخص قیمت 

مصرف کننده از افزایش تورم بی سابقه در ربع قرن گذشته خبر داد.
رویترز در گزارشی با مقایسه پیش بینی ۳.۸ درصدی خود از تورم ماه به ماه 
در ترکیــه، رقم فعلی افزایش قیمت مصرف کننــده را ۳.۰۸ درصد عنوان کرد. 
این درحالی است که پیش بینی از تورم سالیانه در ترکیه نیز ۸۴.۶۳ درصد بود. 
تورم در ترکیه از زمانی آغاز شــد که پاییز ســال گذشته لیر ترکیه به دنبال 
کاهش تدریجی نرخ بهره بانکی از ســوی بانک مرکزی این کشور ارزش خود را 

به شدت از دست داد.  
نرخ فعلی تورم ســالیانه باالترین میزان از ژوئیه ۱۹۹۸ بود زمانیکه این رقم 
بر روی ۸۵.۳ درصد بود. تورم در ماه ســپتامبر منجر به افزایش ۱۱۸ درصدی 
قیمت های حمل و نقل و صعود ۹۳.۰۵ درصدی قیمت های غذا و نوشیدنی های 

بدون الکل نسبت به سال گذشته شده است.
همزمان با انتشــار این آمار از سوی موسسه آمار ترکیه، ارزش لیر ترکیه در 

مقابل دالر به رقم ۱۸.۵۶ رسید.
بانک مرکزی ترکیه در ادامه اجرای سیاســت پولی خود که در پاییز گذشته 
آغاز شد، بار دیگر نرخ بهره بانکی را در دو ماه گذشته به ۱۲ درصد کاهش داد.

هشدار بریتانیا درباره بازگشت پاندمی کرونا
کارشناسان مسائل بهداشتی در بریتانیا هشدار دادند که این کشور در آستانه 
موج جدید شــیوع کرونا قرار دارد که می تواند سیســتم بهداشتی جزیره را در 
فصل زمســتان فلج کند.  داده های اولیه در بریتانیا نشــان می دهد سویه های 
جدید اومیکرون سیســتم ایمنی بدن انســان را دور زده و به ســرعت در حال 
گسترش است. برخی از دانشمندان نگرانند که شیوع این سویه در فصل زمستان، 
برای سیســتم بهداشت بریتانیا که از قبل تحت فشار کرونا به زانو درآمده است 
مشــکالت جدی ایجاد کند. برخی از دانشمندان معتقدند که موج جدید کرونا 
در پاییز اجتناب ناپذیر، اما بعید اســت که دولت لیز تراس محدودیت های سابق 
را دوباره اعمال کند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده در بریتانیا، موارد ابتال به 
کرونا در هفته گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است. تخمین زده می شود که در 
حال حاضر حدود ۱.۱ میلیون بریتانیای به این ویروس مبتال هستند. این جهش، 
نخســتین افزایش پایدار ابتال به کرونا از اواســط ژوئیه بشمار می رود؛ هنگامی 
که موج شــیوع این ویروس دوباره به اوج رســید و درخواســت ها برای احیای 
محدودیت های کرونایی شــدت گرفت اما دولت در چارچوب رویکرد »زندگی با 
کرونا« مخالفت کرد. پروفسور تیم اسپکتور، متخصص امور اپیدمیولوژی در این 
باره به نشریه ایندیپندنت گفت: به نظر می رسد که ما در آغاز موج بعدی هستیم 
و این بار افراد مســن زودتر تحت تاثیر قرار گرفته اند. وی عنوان کرد که عالئم 
سویه جدید با انواع قبلی متفاوت است و به همین خاطر بسیاری از افراد مبتال، 
به دنبال انجام آزمایش نیستند. این کارشناس بریتانیای همچنین عنوان کرد که 
دستورالعمل های بهداشتی دولت در زمینه مقابله با کرونا تاریخ گذشته و اشتباه 
اســت؛ اما مردم همچنان پیروی می کنند. وی توضیح داد: در حال حاضر، کرونا 
در دو سوم افراد مبتال با گلودرد شروع می شود. تب و از دست دادن بویایی بسیار 
نادر است و به همین خاطر بسیاری از افراد ممکن است تصور نکنند که به کرونا 
مبتال شده  و آزمایش نمی کنند. پروفسور الرنس یانگ، ویروس شناس دانشگاه 
وارویک نیز در همین پیوند اظهار داشــت: مردم در طول زمستان به سویه های 
مختلف کرونا مبتال خواهند شد، اما چون آزمایش های رایگان در دسترس نیست، 

از وضع سالمتی خود آگاه نخواهند بود.

پولیتیک

اکونومیک

رویداد

گروه بین الملل- مهدی یزدی: نشــریه 
نشنال اینترست با اشــاره به اینکه تصمیمات 
اخیر پوتین درخصوص اعالم بســیج نســبی 
نیروهای متخصص و برگزاری هه پرسی الحاق 
بخش هایــی از اوکراین به روســیه مقدمه ای 
برای اســتفاده از سالح هسته ای علیه اوکراین 
اســت، نوشت: اقدام پوتین در استفاده از سالح 
هســته ای ممکن اســت به پیروزی مسکو در 

جنگ کی یف بینجامد.
اگر نیروهای اوکراینی مســلح به سالح های 
غربی به حمــالت متقابل خــود ادامه دهند، 
تهدیدی برای ســرزمین روســیه خواهند بود. 
پوتین با اقدامی که بارها در موردش هشــدار 
داده، پاســخ خواهد داد و آن استفاده از سالح 
هســته ای اســت. اندیشکده »شــورای روابط 
خارجی اروپا« در تحلیلی آورده است یک شبح 
هسته ای بار دیگر باالی سر کشورهای اروپا در 
حال حرکت اســت. از طرف دیگر اندیشــکده 
»موسســه بین المللی مطالعــات راهبردی« 

)IISS( هم در گزارش خود به برجسته سازی 
تحرکات روسیه در زمینه مدرن سازی نیروهای 
استراتژیک هسته ای خود پرداخت و از توسعه 
انــواع جدیدی از وســایل نقلیه حمل ســالح 

هسته ای این کشور خبر داد.
این گــزارش با بیان اینکه، چــه این اقدام 
علیه یک هدف در اوکراین یا عملی نمایشــی 
باشــد، تاثیرات آن یکسان اســت، می افزاید: 
چنین اقدامی بی شــک حمایــت غرب از کی 
یف را تضعیف می کند، با توجه به اینکه آمریکا 
و ناتو تمایلی به پاســخگویی از این نوع ندارند. 
همچنین این مساله می تواند به فروپاشی ائتالف 

ناتو بینجامد.
بــه نوشــته این رســانه، رهبــران غربی و 
کارشناسان دفاعی از مدتی قبل به این احتمال 
اندیشیده اند که مسکو در صورت شکست کارزار 
متعارفش علیه اوکراین، به ســالح هســته ای 
متوســل خواهد شــد و  این احتمال در حال 
حاضــر به یک قطعیت کمابیش تبدیل شــده 

اســت. پوتین ممکن است بتواند هم در داخل 
و هم در خــارج به پیروزی هایی دســت یابد. 
دکترین هســته ای روسیه به صراحت می گوید 
اگــر تجاوز متعارف به روســیه موجودیت این 
کشور را تهدید کند، این مساله می تواند استفاده 
از سالح اتمی را توجیه کند، البته تعریف اینکه 
یک حمله متعارف برای عبور از این آســتانه تا 
چه اندازه باید ادامه داشته باشد، هنوز مشخص 

نشده است.
پوتین در ســخنرانی خود برای اعالم بسیج 
نسبی، چنین تهدید موجودیتی را مطرح کرد و 
تاکید داشت که هدف غرب از حمایت اوکراین، 
نابودی روسیه و تهدید تمامی مردم روسیه است 
به همین خاطر استفاده از سالح هسته ای برای 

محافظت از تمامیت ارضی روسیه مجاز است.
کارشناسان با اشــاره به فراخوان ۳۰۰ هزار 
نیروی روســی، بیان کردند کــه تجدید قوای 
نیروهــای کمتر آموزش دیده بعید اســت که 
روند جنگ را تغییر دهد و اگر روسیه متحمل 

تلفات هزینه بر شود، پوتین می تواند به صورت 
تدریجی خطرناک شود.

در این میان دیوید پترائوس ژنرال بازنشسته 
ارتش و رییس سابق سازمان اطالعات مرکزی 
آمریــکا گفت که اگر روســیه از جنگ افزارها 
)هسته ای( استفاده کند، آمریکا واکنش شدید 

ناتو را رهبری خواهد کرد. 
آنتونــی بلینکــن وزیر خارجــه آمریکا نیز 
در مصاحبــه ای با برنامه »۶۰ دقیقه« شــبکه 
ســی بی اس اعالم کرد که به مقام های روسیه 
گفته با خونسردی از استفاده از سالح هسته ای 

حرف نزنند.
نشنال اینترســت با طرح این سوال که ناتو 
و غرب به حمله هســته ای روسیه به اوکراین 
چه پاسخی خواهند داد، نوشت: قریب به یقین 
ناتو این اقدام را با یک حرکت هسته ای معادل 
پاســخ نخواهد داد و وادار کردن واشــنگتن به 
پاسخ مشابه دشوار اســت، حتی اگر نیروهای 
آمریکایی یا نظامیان ناتو هدف چنین حمله ای 

قرار گیرند.
به پیش بینی این نشریه، اگر حمله گسترده 
نباشــد، تیم هایی از دولت آمریکا و کشورهای 
عضو ناتــو تقریبا همواره یــک کارزار متعارف 
تشــدید شــده را در پیش می گیرند یا عقب 

نشینی می کنند.
براساس این گزارش، اگر پوتین علیه اوکراین 
از سالح اتمی استفاده می کرد، گزینه های غرب 
حتی محدودتر می شد. اوکراین عضو ناتو نیست 
و تحت محافظت چتر هسته ای این ائتالف قرار 
ندارد. رهبران غربی پاســخگویی با استفاده از 
سالح هسته ای را غیرقابل درک خواهند یافت.

رهبــران غربــی و در راس آنهــا جو بایدن 
رئیس جمهوری آمریکا وعــده داده اند حمله 
هسته ای روسیه به اوکراین را با دو برابر کردن 
حمایت شان از کی یف، ارائه سالح های متعارف 
بیشــتر و بهتر به اوکراین، تشدید تحریم های 
اقتصادی علیه روســیه و تالش برای جلب نظر 
جامعه جهانی به منظور تبدیل کردن روسیه به 

کشوری طرد شده و منفور پاسخ دهند.
در اصــل، غرب بدنبال راهبردی اســت که 
منجر به اســتفاده پوتین از سالح هسته ای در 
وهله اول شود. این تعریف دیوانگی است، انجام 

دوباره همان کار با انتظار نتیجه متفاوت.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: 
مجهزتر کردن بیشتر اوکراین با تسلیحاتی چون 
پرتابگرهــای هیمارس، موشــک های دوربرد، 
پهپادهای پیشــرفته و حتــی جنگنده ای اف 
۱۶، تضمین کننده این مساله است که اواکراین 
می تواند ارتش روسیه را مهار کند. اما این روش 
به جنگ پایان نمی دهد. در واقع، پاسخ احتمالی 
غرب به نفع پوتین اســت. استفاده اولیه وی از 
سالح هسته ای با واکنش نامتناسب تری همراه 

خواهد بود که نشان از ضعف غرب دارد.
به نوشته نشنال اینترست، مسکو با استفاده 
از سالح هسته ای نشان می دهد که بازدارندگی 
بی معناســت و خود را برای استفاده مجدد از 

سالح هسته ای در آینده آماده می کند.
در بخش پایانی این گزارش با اشاره به اینکه 
پوتین معتقد است جنگ در اوکراین برای دفاع 
از تهدید موجودیتی برای روسیه که به واسطه 
گســترش ناتو ایجاد شده، ضروری است، آمده 
است: در این زمینه، استفاده از سالح هسته ای 
موجه است. خطر تشدید تنش غربی نیز همین 
گونه است. همانطور که پوتین در مصاحبه ای 
در سال ۲۰۱۸ گفت، اســتفاده اولیه از سالح 
هســته ای منطقی اســت، حتی اگر فاجعه ای 

جهانی به بار آورد.

سناریوهای حمله اتمی در اوکراین پررنگ شده  است

پالس های هسته ای کرملین به غرب 

آژانس بین المللی انــرژی در جدیدترین گزارش فصلی 
خود هشــدار داد که زمستان امسال اروپا با خطر بی سابقه 
کمبود گاز مواجه است.به گزارش ایرنا، خبرگزاری های غربی 
به نقل از گزارش فصلی ســازمان آژانس بین المللی انرژی 
مستقر در پاریس همچنین گزارش دادند که فاصله عرضه و 
تقاضا در بازارهای جهانی گاز از سال ۲۰۲۱ رو به کاهش بود 
و پیش بینی می شود که مصرف جهانی این سوخت به دلیل 
صرفه جویی ۱۰ درصدی اروپا و ثابت ماندن میزان تقاضا در 
آسیا ۰.۸ درصد کاهش یابد. همچنین پیش بینی می شود 
که میزان مصرف گاز در ســال آتی میالدی اندکی افزایش 

یافته و ۰.۴ درصد رشد کند. 
در ایــن گزارش آمده که مصرف گاز در اروپا در ۸ ماهه 

نخست ســال جاری میالدی در مقایسه با مدت مشابه در 
سال ۲۰۲۱، ۱۰ درصد کاهش یافته که کاهش ۱۵ درصدی 
مصرف بخش صنعتی که ناشــی از گرانی سوخت و کاهش 
تولید بوده، در آن ســهم به ســزایی دارد. این آژانس اعالم 
کرد که کشورهای اروپایی در صورت قطع کامل واردات گاز 
روسیه الزم اســت در زمستان پیش رو مصرف خود را ۱۳ 

درصد کاهش دهند.
در گزارش آژانس پیش بینی شــده که واردات گاز مایع 
اروپا در سال جاری ۶۰ میلیون متر مکعب افزایش یابد. این 
بدان معناست که واردات گاز مایع آسیا در ماههای باقیمانده 
سال ۲۰۲۲ به دلیل گرانی گاز در اروپا و افزایش واردات گاز 

قاره سبز، کمتر از واردات سال ۲۰۲۱ خواهد بود. 

به دنبال نشــت در خط لوله گاز نورد استریم، وزیر دفاع 
انگلیس از تالش برای محافظت از زیرســاخت های زیر آب 
این کشور از طریق مجهز شدن به کشتی های ویژه خبر داد.
به گزارش ایرنا از رویترز، بن واالس وزیر دفاع انگلیس پس 
از نشت در خطوط لوله گاز نورد استریم در کنفرانس حزب 
محافظه کار در بیرمنگام گفت که لندن دو کشتی تخصصی 
برای حفاظت از زیرســاخت های زیــر آب مانند کابل ها و 

خطوط لوله خریداری خواهد کرد.  
واالس اگرچه در ســخنرانی خود در مورد آسیب راز آلود 
وارد شــده به خطوط لوله صحبت کــرد، اما تصریح کرد که 
تهدید زیرساخت های انگلیس را از طرف روسیه وجود دارد.

وزیــر دفاع انگلیــس در ادامه افزود: »ایــن باید به همه 

مــا یادآوری کند که اقتصاد و زیرســاخت ما در برابر چنین 
حمالت هیبریدی چقدر شکننده است، اینترنت و انرژی ما 
به شــدت به خطوط لوله و کابل ها وابسته هستند، روسیه 
توانایی خود را برای هدف قرار دادن چنین زیرساخت هایی 

پنهان نمی کند.«
بــه گفته واالس، »بنابراین به همین دلیل می توانم اعالم 
کنم که اخیراً متعهد به ساخت دو کشتی تخصصی با قابلیت 

ایمن نگه داشتن کابل ها و خطوط لوله شده ایم«
به نوشته رویترز، کشورهای اروپایی می گویند خطوط لوله 
نورد استریم به دلیل خرابکاری آسیب دیده است، اما مسکو 
را مقصر نمی دانند. والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اما 

کشورهای غربی را مقصر دانسته است.

انگلیس دنبال خرید کشتی های تجسسیهشدار کمبود شدید گاز در اروپا

ناکامــی نامزدهــای انتخابــات ریاســت 
جمهوری برزیل برای کســب نیمی از کل آرا، 
باعث شــد تا سرنوشــت این دور از انتخابات 
به دور دوم کشــیده شــود و روز هشتم آبان 
امسال)۳۰ اکتبر(، ایناسیو لوال داسیلوا نامزد 
حزب کارگر از جناج چپ بــه رقابت با ژائیر 

بولســونارو رئیــس جمهوری کنونــی برزیل 
خواهد پرداخت.

به گزارش آسوشــیتدپرس، »ایناسیو لوال 
داسیلوا« سیاستمدار کهنه کار ۷۶ ساله برزیل 
و رئیس جمهوری پیشین این کشور با کسب 
۴۷.۹ درصد آرا )حدود ۵۵.۵ میلیون رای( و 

»ژائیر بولسونارو« رئیس جمهوری فعلی این 
کشور باکســب ۴۳.۷ درصد آرا )حدود ۵۰.۵ 
میلیون رای( در حســاس ترین و سرنوشــت 
ساز ترین انتخابات ریاست جمهوری برزیل در 
سه دهه اخیر، در رقابتی شانه به شانه، موفق 
به کسب حدنصاب الزم برای پیروزی در دور 
نخست نشــدند و دور دوم انتخابات با رقابت 
ایــن دو نامزد کمتر از یک مــاه دیگر برگزار 

خواهد شد.
برخالف نظرســنجی های روزها و ماه های 
اخیر که پیــروز لوال داســیلوا را در دور اول 
انتخابات با فاصله دست کم ۱۰ تا ۱۵ درصد 
آرا از بولسونارو پیش بینی کرده بودند، اما این 
اتفاق رخ نداد و اگرچه لوال داســیلوا توانست 
نتیجه نســبتا بهتری نســبت به رقیب اصلی 

خود یعنی بولســونارو در دور نخست بدست 
بیاورد، امــا این نتیجه بــرای طرفداران لوال 
راضــی کننده نبود و حاال معلوم نیســت چه 

نتیجه ای در انتظار دور دوم انتخابات است.
نفر ســوم در این دور اول انتخابات ریاست 
جمهوری ، خانم »ســیمونه تبت« بود که با 
فاصله زیادی از دو رقیب اصلی، توانست تنها 
۴.۲ درصد آرا )حدود ۴.۸ میلیون رای( را به 

خود اختصاص دهد.
حــدود ۱۵۶ میلیون برزیلــی از مجموع 
جمعیت ۲۱۴ میلیون نفری این کشــور واجد 
شرایط برای رای دادن در این دوره از انتخابات 
بودند و بیش از ۱۱۰ میلیــون نفر از آنها در 
انتخابات روز یکشــنبه پای صندوق های رای 
رفتند که رقم قابل توجهی محسوب می شود.

اگرچه در انتخابات امــروز ۱۱ نامزد برای 
تصاحب کرســی ریاســت جمهــوری برزیل 
به رقابــت پرداختند اما »ژائیر بولســونارو« 
رئیس جمهوری فعلی از جناح راســت افراطی 
و »لوئیز ایناسیو لوال داسیلوا« رئیس جمهوری 
ســابق )۲۰۰۳- ۲۰۱۱( از جناح چپ، رقبای 
اصلی برای کرسی کاخ »پالنالتو« )مقر ریاست 
جمهوری( بودند. ایناســیو لوال داسیلوا دو بار 
متوالی در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ به عنوان 
رئیس جمهور برزیل برگزیده شد. وی پیش تر 
در ســال های ۱۹۸۹، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸ نیز در 
برزیل حضور  ریاســت جمهــوری  انتخابات 
داشــت که در این زمینه توفیقی به دســت 
نیاورده بود. دا سیلوا که از بنیان گذاران حزب 

کارگر برزیل است.

انتخابات برزیل به دور دوم کشید

همه در انتظار دوئل لوال و بولسونارو  

دستیار سابق »بیل کلینتون« در گفت وگویی از احتمال 
نامزدی »هیالری کلینتون« برای سومین بار در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا خبر داد و گفت: هیالری قصد 
دارد بــه عنوان کاندیدای »میانــه رو« در انتخابات ۲۰۲۴ 

شرکت کند. 
به نوشــته نیویورک پســت، »دیک موریس« در یک 
گفت وگوی رادیویی درباره احتمال نامزدی دوباره هیالری 
کلینتــون گفت: وی خود را آماده می کند تا به عنوان یک 
گزینه میانه رو برای دموکرات هــا به رقابت های انتخاباتی 

۲۰۲۴ وارد شود. 
وی با اشــاره به اظهارات اخیر هیالری مبنی بر اینکه 
آمریکایی هــا به مرزهای باز اعتقــاد ندارند، گفت: هر روز 
نشــانه های بیشــتری از تصمیم هیالری برای شــرکت 
در انتخابات ریاســت جمهوری آتی بــه عنوان یک نامزد 
میانه رو مشــاهده می شــود. موریس در ادامه پیش بینی 
کرد که کلینتون احتماال پــس از انتخابات میان دوره ای 
کنگره آمریکا خود را به عنــوان نامزدی میانه رو به حزب 
معرفی خواهد کرد و با تحت فشار قرار دادن حزب و بیان 
اینکه اگر دموکرات ها نامزدی کامال چپ گرا معرفی کنند، 
شکســت آن ها حتمی اســت، خود را بهترین گزینه برای 

پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴ اعالم خواهد کرد.
این سیاست مدار آمریکایی در ادامه توضیح داد که این 
همان سیاســتی است که وی در ســال ۱۹۹۲ برای بیل 

کلینتون همســر هیالری طراحی کرده و در نهایت باعث 
پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری شده است.

وی با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که دموکرات ها 
بــه دلیل ترس از شکســت کلینتــون را به جــو بایدن 
رییس جمهوری کنونی آمریکا ترجیح دهند، تصریح کرد: 
دموکرات ها احتمال پیروزی یک نامزد میانه رو را بیشــتر 

می دانند.
بــه اعتقاد موریس، همین که بایــدن خود را از کارزار 
انتخاباتی کنار بکشــد، نامزدهای احتمالــی دموکرات ها 
افرادی مثل »گوین نیوســام« فرماندار کنونی کالیفرنیا، 
»برنی سندرز« ســناتور مســتقل ایالت ورمونت و حتی 
»الکســاندریا اوکاســیو-کورتز« عضو مجلس نمایندگان 
آمریکا خواهند بود. این امر موجب می شود که دموکرات ها 
از هیالری بخواهند بار دیگر در به عنوان نماینده آن ها در 

انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
هیــالری کلینتون در ســال ۲۰۰۸ پس از یک مبارزه 
انتخاباتــی درون حزبــی که ۱۸ ماه به طــول انجامید به 
تالش های خود برای احراز سمت اولین رئیس جمهور زن 
آمریکا پایان داد و از باراک اوباما برای احراز مقام ریاســت 

جمهوری ایاالت متحده آمریکا حمایت کرد.
کلینتون همچنین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در سال ۲۰۱۶ به عنوان کاندیدای دموکرات ها نتیجه را به 

ترامپ کاندیدای جمهوری خواهان واگذار کرد.
مساله بنیادین حزب دموکرات این است که »جوبایدن« 
یــک رئیس جمهوری پیر بدون مقبولیت در جامعه آمریکا 
محسوب می شود که در نظرسنجی ها نیز وضعیت خوبی  
ندارد. از طرف دیگر، بایدن در مقابل حمالت ترامپ نیز به 

شدت آسیب پذیر است.
در میان بلبشوی دموکرات ها ، خرها گزینه مطلوبی هم 
تااینجای کار برای معرفی نداد ؛ هیالری می خواهد از این 
وضعیت به نفع خود اســتفاده کند. نظر »باراک اوباما« در 

این وضعیت تاثیر گذار است.

شــبکه خبری ســی ان ان گزارش داد که عقب ماندن 
دموکرات هــا در کســب آرای رای دهندگان سیاه پوســت 
می تواند برای آنها در انتخابات نوامبر هزینه داشــته باشد 
و به ضرر آنها تمام شــود. انتخابات میــان دوره ای ۲۰۲۲ 
از حاال آغاز شــده است و رای دهندگان در برخی ایالت ها، 
آرای زودهنــگام خود را به صنــدوق ها انداخته اند. از آنجا 
که آمریکایی ها بسیار دچار اختالف شده اند – با توجه به 
رقابت های تنگاتنگ در ســنا و نزدیک بودن آرا در کنگره  
- حتی کوچکترین تغییر در احساسات رای دهندگان می 
توانــد تفاوت بزرگی را ایجاد کنــد. به عبارت دیگر، اکنون 
فقط مســاله این نیست که چه کســی برنده کدام گروه از 
رای دهندگان )مرد، زن، دانشگاهی، غیر دانشگاهی و غیره( 
است، بلکه فاصله اختالف در برنده شدن آنها نیز مهم است.
رای دهندگان ســیاه پوســت معموالً بخشی فراموش 
شــده از بحث انتخابات عمومی هســتند. دلیل آن ساده 
است: آنها مدت هاست که جزو دموکراتیک ترین بخش های 
رأی دهندگان بوده اند. در حالی کــه جو بایدن احتماالً در 
ســال ۲۰۲۰ کمــی بدتــر از هیالری کلینتــون در میان 
آمریکایــی های آفریقایی تبار ظاهر شــد، اما  همچنان  با 

اختالف زیادی در مقابل او پیروز شد.
امــا این بدان معنا نیســت کــه رای دهندگان ســیاه 
پوســت اهمیتی ندارند. رای دهندگان سیاه پوست بایدن 
را در تعــدادی از ایالت ها برای مثال جورجیا، پنســیلوانیا 
و ویسکانسین در صدر قرار دادند. همه این ایالت ها امسال 

رقابت های در بخش های فرمانداری ویا سنا دارند.
نگاهی به نظرسنجی های ملی نشان می دهد که به نظر 
می رسد ممکن است دموکرات ها نتوانند انتظار حمایت از 
سوی رای دهندگان سیاه پوست را همچون انتخابات قبلی 
داشته باشــند. میانگین پنج نظرسنجی از طریق مصاحبه 
زنده در انتخابات ۲۰۲۰ برتری بایدن در میان رای دهندگان 
سیاه پوست نســبت به دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت 
آمریکا را نشان می داد اما امسال، میانگین پنج نظرسنجی  

از کاهش امتیاز برتری دموکــرات در میان رای دهندگان 
سیاهپوست در رأی گیری عمومی کنگره، حکایت دارد.

به عبارتی وقتی از رای دهندگان ســوال می شــود اگر 
امروز انتخابات کنگره برگزار شــود، آیا به حزب دموکرات 
رأی می دهید یا حزب جمهوری خواه؟ آنها پاسخی را ارائه 
می دهند که نشان از تغییر بزرگ در گرایش آنها به سمت 

جمهوریخواهان دارد.
جایگاه مثبت بایدن در میان رای دهندگان سیاهپوست 
همچنان به طــور قابل توجهی باالتر از میانگین محبوبیت 
او در میان همه بزرگســاالن )در سن ۴۰ سالگی( است. اما 
از پایین ترین رتبه آخرین رئیس جمهور دموکرات )باراک 

اوباما( با این گروه نیز پایین تر است.
جایــگاه پایین دموکــرات ها در میــان رای دهندگان 
سیاهپوســت در آرای عمومی در نتایج انتخابات میان دوره 
ای چــه مفهومی دارد؟. به طور متوســط حدود ۱۴ درصد 
از رای دهندگان سیاهپوســت بالتکلیف هستند یا تمایل 
به حمایت از یک نامزد شــخص ثالث دارند. بسیاری از آنها 
ممکن اســت به دموکرات هــا  رای دهند یا  حتی ترجیح 
بدهنــد در خانه بمانند. اما اگر پیشــتازی فعلی نامزدهای 
دموکــرات مجلس نماینــدگان در میــان رای دهندگان 
سیاهپوســت در رای گیری عمومی  به میزان کنونی  باقی 
بماند، این کمترین اختالفی اســت که آنها از سال ۱۹۹۰ 
تاکنون توانسته اند به کمک آن آرای این گروه از جمعیت 

آمریکا را از آن خود کنند.
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