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روزنامه های آمریکا 
به جنگ با ترامپ برخاستند

تارنمای روزنامه هافینگتون پست با اشاره 
به اقدام هماهنگ تعدادی از رسانه های آمریکا 
علیه دونالد ترامپ نوشت: بیش از 100 رسانه 
این کشــور برای مقابله با »جنگ با رســانه 
ها«ی رئیس جمهوری آمریکا متحد شــدند. 
هافینگتون پســت افزود: روزنامه بوســتون 
گلوب در مقابــل آنچه »جنــگ کثیف علیه 
مطبوعات آزاد« توصیف کرده، از روزنامه های 
سراسر کشور مصرانه خواســته است موضع 
هماهنگــی را علیــه حمالت ترامــپ برضد 
رســانه ها اتخاذ کننــد.  تعداد بیشــماری از 
روزنامه ها تاکنون به این دعوت به جنگ پاسخ 
داده اند.  بوستون گلوب این درخواست را هفته 
پیش مطرح کرد و از روزنامه ها خواســت در 
سرمقاله های خود در روز پنجشنبه این هفته 
»خطرات حمالت دولت به مطبوعات« را مورد 
انتقاد شدید قرار دهند. روزشنبه »مارجوری 
پریتچارد« )Marjorie Pritchard( معاون 
سردبیر بخش سرمقاله بوستون گلوب به سی 
ان ان گفت بیش از 100نشریه- از روزنامه های 
بزرگ گرفته تا هفته نامه های کوچک- متعهد 
شده اند که در این تالش هماهنگ مشارکت 
کنند.  وی ابراز امیدواری کرده این تعداد بیشتر 
شود. طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
هوستون کرونیکل، اســتار تریلبیون )چاپ 
ایالت مینه ســوتا(، میامی هرالد و ِدنورپست 
در میان بزرگترین نشریاتی هستند که توافق 

کرده اند در این طرح شرکت کنند.
پریتچارد گفت هر روزنامه ای ســرمقاله 
مستقل خود را می نویسد و منتشر می کند. این 
بدان معنا خواهد بود که هر یک به این موضوع 
از زاویه دید خود نگاه خواهند کرد.  وی افزود: 
تاثیر حمله ترامپ بر روزنامه نگاران از )ایالت( 
آیداهو تا بوستون متفاوت است. کلمات ما فرق 
خواهد کرد اما دست کم می توانیم توافق کنیم 
که این حمالت هشــداردهنده است. ترامپ 
که بارها رسانه ها را »دشــمن مردم آمریکا« 
توصیف کرده اســت، اوایل ماه جاری در یک 
گردهمایی در پنســیلوانیا رسانه ها را »اخبار 

مشمئز کننده ساختگی« توصیف کرد.
    

استرالیا به 500  ایزدی سوریه 
پناهندگی داد

به گزارش شبکه خبری اس بی اس استرالیا، 
این گروه از پناهندگان تازه وارد سوری دریک 
مراسم فرهنگی در کوئینزلند شرکت کردند. 
طبق این گزارش ، اســترالیا پــس از گفت و 
گوهای متعدد بــا نمایندگان ســازمان ملل 
پذیرفته اســت تا چند هزار نفــر از جمعیت 
ایزدی های ســوریه که مورد قتل عام و نسل 
کشــی گروه تروریســتی داعش قرار گرفته 

بودند ، را بپذیرد.
این گزارش می افزایــد: هزاران نفر از گروه 
ایزدی های سوریه از 16 ســال پیش در شهر 

توومبا استرالیا زندگی می کردند.
پائول آنتونیو Paul Antonio شــهردار 
شهر توومبا استرالیا دراین زمینه گفت: اولین 
گروه از ایزیدی ها از ســودان جنوبی و چاد در 
آفریقا به اســترالیا مهاجــرت کردند و در دور 
جدید نیز 500 نفر از آنها از عراق، افغانستان و 
سوریه به استرالیا پناه بردند. »توومبا« با 160 
هزار نفر جمعیت یکی از شــهرهای کوچک 

کوئینزلند جنوبی در استرالیاست.
بر اساس این گزارش نســل جوان به ویژه 
دانشجویان استرالیایی خواستار کمک بیشتر 

دولت به پناهندگان این کشور است .
یزیدیان یا ایزدی ها طایقه و اقلیتی از کردها 
هســتند که در شمال عراق، ســوریه، جنوب 
شــرقی ترکیه و قفقاز زندگی می کنند. شمار 
مهاجران ایزدی در چند دهــه اخیر در اروپا و 

کشورهای دیگر جهان افزایش یافته است .
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نمایندگان جمهوری خواه در کنگره 
آمریکا این روزها سعی می کنند روحیه 
خود را باال نگه دارند. سه شنبه هفته پیش 
انتخابات ویــژه ای در منطقه انتخاباتی 
دوازدهم ایالت اوهایو انجام شد و در آن 
نماینده دموکرات، دنــی اوکانر، باید با 
دو نماینده جمهوری خواه رقابت کند. 
کمیته ملی سناتورهای جمهوری خواه، 
گروهی که سعی می کنند سناتورهای 
جمهوری خواه انتخاب شوند و در مجلس 
حفظ شوند، پیروزی ستاره نوظهورشان، 
جاش هاولــی در انتخابــات مقدماتی 
جمهوری خواهان در میسوری را تبریک 
گفت: »منتظر پیروزی تو بر مک کسکیل 
هستیم«. کلییر مک کســکیل نامزد 
حزب دموکرات و نماینده  میسوری در 
مجلس سنا است.  البته به نظر می رسد 
که حال و هــوای جمهوری خواهان در 
پشــت پرده بسیار ســردتر و تاریک تر 
اســت. نتایج روز سه شــنبه نشــان 
می دهــد کــه جمهوری خواهــان در 
انتخابات ششم نوامبر اکثریت مجلس 
نمایندگان را بــه دموکرات ها خواهند 
باخت؛ وضعیت نتایج مجلس ســنا نیز 
غیرقابل پیش بینی اســت. عــالوه بر 
این نتایــج موجود نشــان می دهد که 
بین اتحاد ترامــپ و جمهوری خواهان 

شــکاف عمیقی به وجود آمده است و 
بسیاری از جمهوری خواهان ثروتمند 
و تحصیل کرده از ترامپ بیزار هستند. 
توییت ها، یاوه ســرایی ها و توهین های 
ترامپ هر لحظه این شکاف را عمیق تر 

می کند. 
استراتژیســت های جمهوری خواه 
نگــران اوضاع هســتند و از نظــر آنها 
هیچ تغییر قابل مالحظه ای مشــاهده 
نمی شود. شــاید محدود کردن ترامپ 
چاره کار باشــد و شــاید هم نه؛ ترامپ 
همین حاال هم آســیب جدی به وجهه 
حزب جمهوری خواه وارد کرده اســت. 
البته ترامپ هیچ گاه چنین نتیجه گیری 
را قبول نخواهد کرد. او روز چهارشنبه 
در توییتر خود نوشت: »مادامی که من 
از کاندیداهای مجلــس نمایندگان یا 
ســنا حمایت کنم، آنها پیروز خواهند 
شد«. او توجه همگان را به حضور خود 
در اوهایو جلب می کند. وی شنبه هفته 
پیش بــا همراهی تروی بالدرســون، 
نماینده جمهوری خواه منطقه دوازدهم 
ایالت اوهایو، وی را در پیروزی نزدیکش 
همراهی کرد. اما ادعای رییس جمهوری 
مبنی بر حضــور تاثیرگــذارش جای 
ســوال دارد. دیوید واســرمن، محقق 
گزارش فراحزبــی Cook اعالم کرد: 
»آمار تفصیلی بالدرسون نشان می دهد 
که پیروزی وی بــه احتمال زیاد نتیجه 
حمایت تبلیغاتی فرماندار اوهایو، جان 
کاســیچ اســت و نه حضور دیر هنگام 

دونالد ترامپ« براساس گزارش مذکور 
بالدرسون در منطقه ثروتمندنشین دلور 
که پایگاه سیاسی کاسیچ است با اختالف 
اکثریت آرا را به دست آورده است. اما در 
مقابل نتایج انتخابات در مناطق روستایی 
اوهایو که طرفدار ترامپ هســتند، به 

شدت بر ضد کاسیچ بود. 
بعضــی از تحلیل گــران معتقدند 
کــه ترامپ تنهــا بایــد در مناطقی از 
کاندیداهــای جمهوری خواه حمایت 
کند که مملو از کارگران یقه آبی و سابقا 
دموکرات هســتند و به این ترتیب رای 
آنها را به نفع حزب جمهوری خواه جمع 
آوری کنــد. اما واســرمن مخالف این 
استراتژی است. در حقیقت بالدرسون 
یک ســناتور معمولی جمهوری خواه 
است که پیشتر در شورای ایالت اوهایو 
عضویت داشته است. با وجود اینکه وی 
پیش از انتخابات با آغوش باز از حمایت 
ترامپ استقبال کرد اما به نظر می رسد 
که بسیاری از طرفداران ترامپ ترجیح 

دادند در خانه بمانند. 
شــاید مــردم عالقــه ای بــه 
جمهورخواهان ترســو و مطیع نداشته 
باشند، اما احتمال دیگر بی میلی مردم 
نسبت به ترامپ اســت. همواره گفته 
می شــود که پایگاه مردمی وی بسیار 
قدرتمند اســت اما آیا امروز هم چنین 
اســت؟ آخرین نظرســنجی دانشگاه 
Quinnipiac نشــان می دهــد که 
حمایت سفیدپوستانی که تحصیالت 

دانشــگاهی ندارنــد از رییس جمهور 
فعلی آمریکا از 57 درصــد در ماه ژوئن 
به 49 درصد در ماه جوالی کاهش پیدا 
کرده است. نرخ نارضایتی از وی نیز از 36 

درصد به 47 درصد رسیده است. 
شاید این نظرســنجی ها داده پرت 
باشند. شاید یافته های این نظرسنجی 
نشــان دهنده واکنش مردم به نمایش 
بزدالنه ترامپ در هلسینکی باشد. یافتن 
حقیقت سخت اســت. اما بدون شک 
می توان گفت که ترامپ حمایت بسیاری 
از جمهوری خواهان ثروتمند، تحصیل 
کرده و با نفوذ را از دست داده است. این 
مسئله با توجه به نتایج انتخابات منطقه 
دلور مشخص می شود، جایی که متوسط 
درآمد خانواده ها بیش از چند صد هزار 
دالر اســت و در نتیجه فاصله طبقاتی 
قابل مالحظه ای با عوام آمریکایی وجود 
دارد. با وجود پیروزی بالدرســون پس 

از حمایت کاســیچ از وی، ســهم رای 
جمهوری خواهان در این منطقه نسبت 
به ســال 2016، حدود 20 درصد افت 

داشت. 
شــان ترنده، تحلیل گر موسســه 
RealClearPolitics در ایــن 
بــاره می گوید: »این نتایــج انتخاباتی 
همگی نشــان گر این واقعیت است که 
سفیدپوستان تحصیل کرده در واکنش 
به دوره ریاست جمهوری ترامپ دیگر 
تمایلی به حمایــت از حزب جمهوری 
خواه ندارنــد«. در ســال 2016 ترنده 
یکی از معــدود تحلیل گرانــی بود که 
پیروزی ترامپ را پیش بینی کرده بود. 
این تحلیل گــر جمهوری خواه معتقد 
است که نتایج انتخابات در روز سه شنبه 
نشــان دهنده موج جدید دموکرات ها 
است، موجی که اکثریت جمهوری خواه 
مجلس نمایندگان را با خود خواهد برد. 

امســال رقابت ها بر ســر کرســی 
مجلس نماینــدگان آمریکا در مناطق 
حومه  شهرها بســیار داغ خواهد بود، 
جایی که حضور ترامــپ در آن همواره 
برجســته بوده اســت و البته امسال به 
ضــرر جمهوری خواهــان خواهد بود. 
براساس آمار مرکز علوم سیاسی دانشگاه 
ویرجینیا، نتایج پیش بینی ها در منطقه 
یازدهم ایالت میشیگان، منطقه یازدهم 
نیوجرسی و منطقه هفدهم پنسیلوانیا از 
»رقابت نزدیک« بین دو حزب به »برتری 
نسبی دموکرات ها« تغییر کرده است. در 
دیگر منطقه حومه نشین نظیر منطقه 
سوم کانزاس نیز شرایط از »برتری نسبی 
جمهوری خواهان« به »رقابت نزدیک« 
تغییر پیدا کرد.  این آمارها در انتخابات 
اولیه ایالت واشنگتن نیز نتیجه گیری 
ما را تصدیق می کنند. در این ایالت نام 
تمامی کاندیداهای یک رقابت مشخص 
در یک برگه رای نوشته خواهد شد و در 
نهایت دو کاندیدای برتــر به انتخابات 
اصلی راه پیدا خواهند کرد. در مجموع 
ســهم رای جمهوری خواهــان ناامید 
کننده بود. برای مثال در منطقه پنجم 
واشنگتن که شامل شهر Spokane و 
حومه های اطراف آن می شود، نماینده 
جمهوری خواه کنگره، کتی مک موریس 
که ریاست کمیسیون جمهوری خواهان 
در مجلس نمایندگان را نیز بر عهده دارد 
در رقابتی نزدیک و تنها با کسب 47.8 
درصد آرا پیروز انتخابات شد و تنها با یک 
درصد رای بیشتر نماینده دموکرات، لیزا 

براون را پشت سر گذاشت. 
ی  یســت ها تژ ا ستر ا لبتــه  ا
جمهوری خواه از ایــن روندها به خوبی 
آگاه هســتند. بنا به گــزارش روزنامه 
واشنگتن پست، کاخ سفید برنامه های 
متفاوتی را برای انتخابات در نظر گرفته 

است و بر این اساس دختر رییس جمهور، 
ایوانیکا ترامپ به ایالت های آبی )طرفدار 
دموکرات ها( سفر خواهد کرد و در مقابل 
خود ترامپ بــا پیام هــای توییتری از 
کاندیداهای ایالت هــای قرمز )طرفدار 
جمهوری خواهان( حمایت خواهد کرد. 
به نظر می رسد که کاخ سفید قصد 
دارد تا در مناطقی که ترامپ محبوبیت 
باالیی دارد از این مسئله استفاده کرده و 
در مقابل وی را از ثروتمندان حومه نشین 
جمهوری خواه دور نگــه دارد. این ایده 
منطقی به نظر می رســد امــا در عمل 
غیرقابل اجرا است. کاخ سفید نمی تواند 
ترامپ را از هیچ حوزه رایی دور نگه دارد. 
هر آنچه او می گویــد و هرآنچه او انجام 
می دهد به سرعت توســط رسانه های 
آمریکا در سرتاســر این کشور پخش 
می شــود. جمهوری خواهان بســیار 
خوش خیال هستند. آنها فکر می کنند 
می توانند طرفداران ترامپ را در مناطقی 
مانند چارلزتــاون، ویرجینیای غربی، 
بیسمارک و داکوتای شمالی به خیابان 
آورند امــا جمهوری خواهــان مناطق 
شــیکاگو، کلمبوس و فیالدلفیا از این 

حمایت ها با خبر نخواهند شد. 
از گذشــته دور معروف شده است 
که انتخابات میان دوره ای در آمریکا در 
عمل رفراندومی بر ســر رییس جمهور 
وقت آمریکا است. با وجود رییس جمهور 
خودنمایی همچون ترامپ این مسئله 
اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا 
خواهد کرد. البته بین امروز و روز انتخابات 
فاصله زیادی اســت و می تــوان اوضاع 
متفاوتی را متصور شد. اما کمتر از سه ماه 
دیگر انتخابات برگزار می شود. پول رایان، 
سخنگوی مجلس نمایندگان و دو جین 
نماینده دیگر پیشتر اعالم کرده اند که در 
انتخابات این دوره شرکت نخواهند کرد 
و بازنشست خواهند شد، باید دید کدام 
گروه پیش بینی دقیق تری نســبت به 

اوضاع داشته است. 

ترامپ چگونه بر انتخابات آتی کنگره آمریکا تاثیر می گذارد؟

ترامپوبالگردنجمهوریخواهان

خبر

بوریس جانســون به رغم توهین و تمسخر 
شــدید زنان برقع پوش، با ممنوعیت پوشــش 
صورت زنان در اماکن عمومــی مخالفت کرد. 
به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری پرس 
اسوسیشن، بوریس جانسون، وزیر امور خارجه 
ســابق انگلیس گفت: دولت دانمارک در اعمال 
جریمه و ممنوعیت برای پوشــش نقاب یا برقع 
در خیابان های این کشــور کاری اشتباه انجام 
داد. با این حال بوریس جانســون از طرفی دیگر 
زنان مســلمانی که از پوشــش روبنده استفاده 
می کنند را مورد تمسخر قرار داد و گفت که آنها 
شبیه صندوق پستی می شوند! او همچنین در 
ادامه اظهارات توهین آمیزش آنها را با »سارقین 
بانک ها و نوجوانان شورشی« مقایسه کرد. در عین 
حال این اظهارنظرهای بوریس جانسون باعث 
انتقادهایی علیه وی شد. دیوید لمی، قانونگذار 
حزب کارگر، جانســون را یک دونالد ترامپ کم 
ارزش توصیف کرده و او را متهم کرد به اینکه برای 
منافع سیاسی به آتش اسالم هراسی دامن می زند. 

چند روز پیش دانمارک به تبعیت از فرانســه، 
آلمان،  اتریش و بلژیک پوشش برقع را در اماکن 
عمومی ممنوع اعالم کرد. همچنین مقام های 
دانمارک زنی را که در یــک مرکز خرید در یکی 
از شهرهای این کشــور این پوشش را داشت به 
سبب پوشــش حدود 120 پوند جریمه کردند. 
جانسون در مطلبی که در روزنامه دیلی تلگراف 
منتشر کرد، اظهار داشت، خودش را کامال محق 
می داند که از یک زن توقع داشته باشد هنگامی 
که با او صحبت می کند پوشش روی صورتش را 
بردارد. وی تاکید کرد که مدارس و دانشــگاه ها 
نیز باید هنگامی که یک دانشــجو اینطور با این 
پوشــش مثل یک ســارق بانک به آنجا می رود 
چنین رویکردی داشته باشند! او نوشت: »اگر به 
من می گویید که پوشش روبند »ظالمانه« است 
من با شما موافق هستم. اگر شما بگویید که انتظار 
اینکه یک زن اینطور صورتش را بپوشاند عجیب و 
نوعی »قلدری« است من کامال با آن موافقم و در 
عین حال اضافه می کنم که هیچگونه دستوری 

در متن قرآن برای چنین عملی پیدا نمی کند« او 
اظهار داشت: »من فراتر از آن می روم و می گویم 
این کامال »خنده دار« اســت که افــرادی باید 
تصمیم بگیرد مثل جعبه های پست در خیابان راه 
برود و من کامال هرگونه تالشی از سوی هرگونه 
دولتی که به شکلی مســلم مردساالر است و به 
چنین تظاهرهایی برای »عفت« تشویق می کند، 
رد می کنــم.« او گفت: باید نهادهــای دولتی و 
تجاری بتوانند دستورالعملی برای پوشش اعمال 
کنند که با اســتفاده از آن کارمندانشان قادر به 
تعامل با مشتریانشان باشند و این شامل اختیار 

آنها برای مشاهده صورت مشتریان می شود.
بــا ایــن حــال او تصریــح کــرد: چنین 
محدودیت هایی قرار نیســت به جایی برسند 
که به یک زن بالغ و آزاد بگوییــم در یک مکان 
عمومی و زمانی که به دنبال کار خودش اســت، 
چه چیزی بپوشد یا نپوشد. او خاطر نشان کرد: 
»من در عین حال با ممنوعیت کامل این پوشش 
نیز مخالف هستم چراکه این پوشش مسلما چه 

غلط و چه درست برای یک نوع استنباط درباره 
اسالم اســت. ممنوعیت کامل آن باعث تقویت 
بهانه هــای رادیکال هایی می شــود که مدعی 
هستند بین اسالم و غرب جنگ تمدن ها به راه 
افتاده و به آتش مظلوم نمایی و تبدیل کردن زنان 
به »شــهید« دامن می زند«. او همچنین گفت: 
ممنوع کردن برقع می تواند منجر به یک برخورد 
سراســری با هرگونه نماد تعلق خاطر مذهبی 
بشــود. او گفت: در اینجا ما مثل یک والدی که 
مشاهده می کند جوان شورشی او تصمیم گرفته 

به زبان یا بینی اش نگین یا پرسینگ وصل کند. 
شما این ریسک را می پذیرید که با یک برخورد 
تند و سفت و سخت برای ممنوع کردن هر شئی 
تزئینی عجیب و نامتعــارف مخالفت و مقاومت 
علیه خود را نیز تشدید کنید. لمی در عین حال 
در توئیتر در واکنش به این حرف های جانسون 
گفت: در خیابان های کشور ما عده ای جانی در 
حال برداشــتن زوری برقع از سر زنان مسلمان 
هستند اما پاسخ بوریس جانسون مسخره کردن 

آنها و تشبیه آنها به صندوق پست است.

پس از توهین به زنان برقع پوش

بوریس جانسون: با ممنوعیت پوشش برقع مخالفم!

پول رایان، سخنگوی 
مجلس نمایندگان و دو جین 

نماینده دیگر پیشتر اعالم 
کرده اند که در انتخابات این 
دوره شرکت نخواهند کرد و 
بازنشست خواهند شد، باید 

دید کدام گروه پیش بینی 
دقیق تری نسبت به اوضاع 

داشته است

کاخ سفید برنامه های 
متفاوتی را برای انتخابات 

در نظر گرفته است و بر این 
اساس دختر رییس جمهور، 
ایوانیکا ترامپ به ایالت های 
آبی )طرفدار دموکرات ها( 
سفر خواهد کرد و در مقابل 

خود ترامپ با پیام های 
توییتری از کاندیداهای 
ایالت های قرمز )طرفدار 

جمهوری خواهان( حمایت 
خواهد کرد


