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توافق طرف های درگیر لیبی بر سر 
بازگشایی معابر زمینی و هوایی 

ســازمان ملل روز 
گذشــته )چهارشنبه( 
اعالم کــرد، طرف های 
درگیر در لیبی به سلسله 
توافقات مهمی از جمله 
بازگشایی راه های زمینی و هوایی رسیدند. به گزارش 
رویترز، استفانی ویلیامز، نماینده ویژه سازمان ملل در 
لیبی گفت، کمیته نظامی لیبی )۵ + ۵( در ژنو در مورد 
ضرورت اتصال شرق و غرب کشور از جمله خدمات 
نفتی با هدف احیای صنعت نفت توافق کردند. وی 
افزود، دو طرف درگیری در لیبی همچنین توافق 
کردند که عالوه بر اقدامات الزم برای بازسازی گارد 
تاسیسات نفتی برای اطمینان از تداوم تولید نفت، 
وضعیت آرامش فعلی در جبهه هــای نبرد را ادامه 
دهند و از هرگونه تشدید نظامی جلوگیری کنند. 
ویلیامز گفت، اســتعفای فائز السراج، نخست وزیر 
دولت وفاق ملی لیبی باید به پایــان دادن به دوره 
طوالنی انتقالی و حرکت به سمت دولت منتخب 
دموکراتیک کمک کند. باید مداخالت خارجی در 
لیبی متوقف شود. چهارمین دور مذاکرات کمیته 
نظامی مشترک لیبی )۵+۵( دوشنبه گذشته در 
مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شــد و قرار است تا ۲۴ 
اکتبر ادامه داشته باشد. سازمان ملل امیدوار است 
دو هیئت لیبی به راه حلی برای مسائل موجود دست 
یابند تا مقدمه ای باشد بر دستیابی به آتش بس دائم 

و فوری در سراسر کشور.
    

پای شاهدخت بحرینی به پرونده 
عادی سازی با اسرائیل باز شد

وزیر ارتباطات سابق 
رژیــم صهیونیســتی 
اعالم کرد، معالجه یک 
شــاهدخت بحرینی در 
اراضی اشغالی در حدود 
۱۰ سال پیش مســیر عادی ســازی روابط میان 
منامه و تل آویو را هموار کرد. بــه گزارش روزنامه 
اورشلیم پســت، ایوب قرا، وزیر ارتباطات ســابق 
رژیم صهیونیســتی در دومین همایش ســاالنه 
اقتصادی اسرائیلی- فلسطینی که به صورت مجازی 
برگزار شد، گفت: معالجه فاطمه دختر خلیفه در 
ســال ۲۰۱۰ در اســرائیل راه را برای عادی سازی 
روابط میان منامه و تل آویو همــوار کرد. قرا درباره 
چگونگی کمکش به تسهیل معالجه دختر خلیفه 
در بیمارستان رامبام در حیفا بعد از سفر مخفیانه وی 
با همسرش به اراضی اشغالی صحبت کرد و گفت، 
دختر خلیفه به شدت بیمار بود و به او گفته شده بود 
که می تواند در اراضی اشغالی معالجه شود. این آغاز 
روند بود و در آن زمــان فکر می کردم فرصتی برای 
برقراری روابط خوب با کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس وجود دارد. وی گفت: این اتفاق کامال 
محرمانه بود و هیچ کسی جز همسر فاطمه دختر 
خلیفه و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از آن 
اطالع نداشت. قرا به فاطمه دختر خلیفه و همسرش 
کمک کرد تا  بعد از مرخصی از بیمارستان یک ماه در 

یک هتل اسرائیلی اقامت کنند.
    

بن بست در روند تعیین دادستان 
جدید دیوان کیفری بین المللی

تصمیم واشــنگتن 
برای اعمال تحریم های 
مالی علیه دادســتان 
ی  کیفــر ن  ا یــو د
نــد  و ر لمللــی  بین ا
جستجو برای جانشــین وی را تحت الشعاع قرار 
داده اســت. به گزارش رویترز، قرار اســت ۱۲۳ 
کشور عضو دیوان کیفری بین المللی روز هفتم 
دسامبر در نیویورک نشســتی را با هدف تعیین 
یک جانشین برای فاتو بنســودا، دادستان کل 
گامبیایی این دیوان که دوره اش در ماه ژوئن به 
اتمام می رسد، داشته باشــند. فهرستی از چهار 
کاندیدا برای تصدی در دوره ۹ ســاله دادستان 
کل این دیوان تهیه شده که از یک فهرست قبلی 
۱۴ کاندیدایی با نظر یک کمیتــه از دیپلماتها و 
کارشناسان بیرون کشیده شــده است. اما نهاد 
نظارتی این دیوان در نامه ای که نســخه ای از آن 
به دست رویترز رسیده، به اعضای آن اطالع داده 
هیچکدام از چهار نامزد حمایت کافی ندارند. در 
این نامه پیشنهاد شده روند تعیین جانشین با در 
نظر گرفتن همه ۱۴ کاندیدای اصلی انجام شود. 
دیپلماتها می گویند، تحریمهــای آمریکا دلیل 
اصلی اختالف بر ســر رهبری این دیوان نیست. 
اما این تحریمها ســبب جلب توجه بین المللی 
بیشتری به این فرآیند شــده و در اعتراضاتی که 
برخی کشورها به فهرســت کوتاه شده نامزدها 
داشتند موثر بوده و دورنمای یک جدال پرآسیب 

را به وجود آورده است.

جهاننما

فرشاد گلزاری

از امــروز فقــط ۱۲ روز )کمتــر 
از دو هفتــه( تا برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهــوری آمریــکا وقت 
باقیســت و از چند روز پیش شــاهد 
مواضع مختلــف در قبــال دو نامزد 
انتخاباتــی ایاالت متحده هســتیم. 
این مواضع را باید به دســته مستقیم 
و غیرمستقیم تقســیم بندی کنیم. 
در طیف غیرمســتقیم می توانیم به 
نظرســنجی ها و افکارسنجی هایی 
که از سوی موسســات یا رسانه ها و 
حتی اندیشــکده ها انجام می شود، 
اشــاره کنیم که نتایج خود را پس از 
کسب اطالعات و پاالیش آن، منتشر 

می کنند. 
متاســفانه در ایــران بســیاری 
از نخبــگان و حتــی عــوام بــر این 
نظرسنجی ها به صورت کاماًل مشهود 
تکیه می کنند و پایة تحلیل های خود 
را آمارها و ارقامی قــرار می دهند که 
از ســوی این نظرســنجی ها منتشر 
می شود، اما هیچگاه حافظه تاریخی 
خود را به کار نمی اندازنــد تا ببینند 
در طول دهه هــا و دوره های قبل چه 
اتفاق هایــی در انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریــکا رخ داده اســت. 

درست است که نتایج نظرسنجی ها 
از سوی بســیاری از محافل سیاسی 
تایید می شــود و به نوعی آنها را باید 
معتبر قلمــداد کرد، امــا باید توجه 
داشــت که پیچیدگی های سیاست 
در آمریکا که خود را قدرت اول جهان 
می داند به حدی با پشــت پرده های 
ساختار قدرت این کشور درآمیخته 
اســت که هیچکس نمی تواند نتیجه 
حســاس ترین و مهمترین انتخابات 
دنیــا را به صورت قطعــی گمانه زنی 
کند. نمونه این وضعیت را در ســال 
۲۰۱6 شــاهد بودیم که به رغم تایید 
پیروزی هیالری کلینتون، او از ورود 

به کاخ سفید باز ماند. 
نکته مهم در مورد نظرســنجی ها 
 این است که طراحی و چینش سواالت 
و همچنیــن مولفه هــای موجود در 
پرسش ها، اساســاً محرمانه و گنگ 
است و صرفاً برخی سواالت به بیرون 
درز می کند. شــما در نظرسنجی ها 
عموماً شــاهد ارائه یک عــدد و یک 
جغرافیا هستید. به عنوان مثال اخیراً 
یک نظرســنجی مشــترک از سوی 
»البراتــوآر افکارســنجی عمومی و 
دانشگاه فلوریدای شــمالی« انجام 
شده که نشان می دهد، برتری بایدن 
مقابل ترامپ در فلوریــدا که ترامپ 
ســال ۲۰۱6 در آن پیروز شــد، یک 
درصد کاهش داشته و به ۴۸ مقابل ۴۷ 

درصد رسیده است. 
در همین حال نظرسنجی دیگری 
که از سوی »نیویورک تایمز و سیه نا« 
برگزار شده نشــان می دهد، ترامپ 
و بایدن در ایالــت جورجیا هر دو ۴۵ 
درصد رای دارند و امســال جورجیا 
به ایالتــی غیرقابل پیش بینی تبدیل 
شده است؛ چراکه ترامپ سال ۲۰۱6 
در آنجا پیروز شــد. در همین راستا 
نظرســنجی خودکار »امرسون« هم 
نشــان می دهد ترامپ مقابل بایدن 
۴۸ به ۴۷ در جورجیا پیشــتاز است. 
همانطور که اشاره شــد با نگاهی به 
این نظرســنجی ها فقــط یک عدد و 
یک جغرافیا به شما ارائه می شود اما 
هیچگاه نمی گویند که چه سواالتی 
در این نظرســنجی ها پرسیده شده 
است. بر این اســاس به نظر نمی رسد 
تکیه بر این اعداد و رقام به ما بگوید که 

چه اتفاقی رخ خواهد داد. 
در مــورد مواضِع مســتقیم، اما 
اوضاع تــا حد زیادی فــرق می کند. 
این مواضع ممکن اســت از ســوی 
نامزدهــای انتخاباتی مطرح شــوند 
یا اینکه طیف یا شــخص خاصی این 
مواضــع را اتخاذ کند. شــکی وجود 
ندارد کــه مواضع مســتقیم بیش از 
نظرسنجی ها )مواضع غیرمستقیم( 
بر افکار عمومی تاثیرگذار خواهد بود. 
به عنوان مثــال دونالــد ترامپ 

در جریــان ســخنرانی خــود در 
پنســیلوانیا به زبــان عامیانه گفت 
که بــا ریاســت جمهوری او، عرصه 
سیاســت هیجان انگیز شــده است 
و به همیــن دلیــل از رای دهندگان 
خواســت آرای خود را به نــام بایدن 
در صندوق نیندازنــد؛ چون او فردی 
خسته کننده است! شاید برخی ها به 
ســخنان ترامپ بخندند اما واقعیت 
این اســت که او با همین حربه و ُفرِم 
شخصیتی خود هنوز پایگاه اجتماعی 
قدرتمندی دارد. او )اگر فرار رو به جلو 
نکنیم( همچنان معتقد است که پیروز 
انتخابات ریاســت جمهوری خواهد 
شــد و این ادبیات ذهن بسیاری را به 

سمت خودش جلب کرده است. 
باید توجه کنید کــه لفاظی های 
ترامپ، به خصــوص در این ۱۲ روز 

تمامی نخواهد داشــت امــا در این 
میان جمع شــدن هم حزبی های او 
در کنار یکدیگر و کوبیدن آنها بر طبل 
مخالفت با ترامپ موضوعی است که 
بسیاری از تحلیل ها را با سمت و سویی 
علیه ترامپ جهت دهی کرده اســت. 
در این میان مایکل اســتیل، رئیس 
سابق کمیته ملی حزب جمهوریخواه 
آمریکا در حالیکه کمتــر از دو هفته 
تا روز برگــزاری انتخابات باقی مانده 
به جمع ۳۴۷ جمهوریخواه برجسته 
دیگری کــه در این انتخابــات به جو 
بایدن، رقیب دموکرات دونالد ترامپ 
رای می دهند پیوســته است! یکی از 
شاخص ترین گروه های جمهوریخواه 
مخالف بــا ترامپ »پــروژه لینکلن« 
نــام دارد کــه تحت رهبــری چند 
جمهوریخواه برجســته شامل جان 
ویور، ریک ویلســون، جورج کانوی، 

رید گالن و جنیفر هورن است. 
جان کیسیچ، فرماندار سابق اوهایو 
که چهار سابق قبل در نامزدی از جانب 
حزب جمهوریخواه ترامپ را به چالش 
طلبیــد و خــودش را جمهوریخواه 
برای تمام عمر خوانــد، حاال تبدیل 
به چهره برجســته جنبش مخالفان 
جمهوریخواه ترامپ بــه نام »ترامپ 
هرگز« شده است. این مسائل دقیقاً 
همان مواضع مســتقیمی است که از 
آن صحبت می کنیم و می تواند تاثیر 

منفی بر آرای ترامپ بگذارد. 
چه کسی برنده است؟ 

مولفه هایی که در مواضع مستقیم 
و غیرمستقیم گفته شد حاال به جایی 
رســیده که فضا را بیش از حد و کمی 
بیشتر از گذشته غبارآلود کرده است. 
همین یک هفته پیش بود که روزنامه 
نیویورک پست یکسری ایمیل های 
مربوط به هانتر بایدن )پسر جو بایدن( 
را منتشر کرد که نشان می دهد هانتر 
ارتباطات زیادی با کمپانی اوکراینی 
بوریسما داشته است اما این اتهام ها 
از ســوی کارزار انتخاباتی بایدن رد 

شده است. 
همین اسناد باعث شــده دونالد 
ترامپ از دادســتان کل این کشــور 
)ویلیام بار( بخواهد تا اقدامی عاجل 
انجام دهد و تحقیقاتــی را مرتبط با 
اتهامات حول تجارت و کســب و کار 
خانــواده بایــدن در اوکراین ترتیب 
دهد. ایــن اقــدام را باید آغــاز نبرد 

 تن به تن او با معاون اوباما دانســت. 
در مقابل روز گذشــته )چهارشنبه( 
باراک اوباما، رئیس جمهوری ســابق 
آمریکا برای شرکت در اولین کمپین 
حضــوری ۲۰۲۰ به نفع جــو بایدن 
به فیالدلفیا رفت و او قصد داشــت با 
استفاده از تکنیک ســخنرانی های 
تاثیرگذار خود، یک جو روانی جدید 
علیه ترامپ و به نفع معاون پیشینش 
به راه بینــدازد. دایــره تقابل میان 
دو طرف به حدی بــاال رفته که حاال 
رســانه های آمریکا هم به نفع بایدن 

دست به کار شده اند. 
به عنوان مثــال روزنامه نیویورک 
تایمز در گزارشــی نوشــته است که 
اسناد مالیاتی دونالد ترامپ حاکی از 
آن است یکی از سه کشور خارجی که 
او در آنها حساب بانکی دارد، »چین« 
اســت! این گزارش بــه معنای ضربه 
زدن به حیثیت ترامپ در قبال حمله 
به پکن تلقی می شــود. در ادامه این 
روند، »روزنامه یــو.اس.ای تودی« 
که یکی از پرتیراژترین روزنامه های 
آمریکا به حســاب می آیــد هم برای 
اولین بــار موضع خــود در قبال یک 
نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری 
را اعالم و خاطرنشــان کرد که از جو 
بایــدن حمایت خواهد کــرد. دلیل 
این امر نیز سرکوب جنبش سیاهان 
و همچنین مشــکالت اقتصادی بعد 
از پاندمی کرونا اعالم شــده است. به 
این ترتیــب و با توجه بــه مولفه ها و 
پارامترهای موجود در عرصه داخلی 
)نه سیاســت خارجــی( می توانیم 
بگوییم که همه چیز هنوز مبهم است 
و بازار گمانه زنی ها داغ تر از گذشــته 

خواهد بود. 

در آمریکا سیل حمایت ها  و مخالفت ها آرام آرام ترامپ و بایدن را دربرمی گیرد

ورود بیش ازپیش البراتوآرهای افکارسنجی به گود انتخابات 
 روز گذشته باراک اوباما، 

رئیس جمهوری سابق 
آمریکا برای شرکت در 
اولین کمپین حضوری 

۲۰۲۰ به نفع جو بایدن به 
فیالدلفیا رفت و او قصد 

داشت با استفاده از تکنیک 
سخنرانی های تاثیرگذار 

خود، یک جو روانی جدید 
علیه ترامپ و به نفع معاون 

پیشینش به راه بیندازد

شاید برخی ها به 
رجزخوانی های ترامپ 
بخندند، اما واقعیت این 

است که او با همین حربه و 
ُفرِم شخصیتی خود هنوز 

پایگاه اجتماعی قدرتمندی 
دارد و همچنان معتقد است 
که پیروز انتخابات ریاست 

جمهوری خواهد شد

دفتر ریاست جمهوری ارمنستان اعالم کرد، رئیس جمهوری ارمنستان، این کشور را به مقصد بروکسل ترک کرده تا درباره 
درگیری قره باغ با مقامات ناتو و اتحادیه اروپا صحبت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنابر اعالم این دفتر، »آرمن سرکیسیان« 
در جریان این سفر با »ینس استولتنبرگ« دبیرکل ناتو، »جوزپ بورل« رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا و »چارلز میشل«، 
رئیس شورای اروپا دیدار خواهد کرد. در اعالمیه دفتر ریاست جمهوری ارمنستان آمده که 
این کشور انتظار دارد رهبران ناتو و اتحادیه اروپا، همه اقدامات ممکن را برای متوقف کردن 
جنگ و احیای یک تفاهم آتش بس، انجام دهند. سفر سرکیسیان به بروکسل به دنبال بیش 
از سه هفته جنگ بر سر قره باغ انجام می شود؛ منطقه ای کوهستانی که به طور بین المللی 
به عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته شده اما تحت اداره ارمنستان است. این در 

حالیست که گروه مینسک همچنان در این پرونده منفعل است.

نخست وزیر ژاپن روز گذشته )چهارشنبه( گفت، کشورش با هر اقدامی که تشدیدکننده تنش در دریاهای چین جنوبی و 
چین شرقی شود مخالف است اما توکیو همچنین به دنبال یک به اصطالح »ناتوی آسیا« با هدف مهار یک کشور مشخص نیست. 
به گزارش راشاتودی، یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن این اظهارات را در خاتمه سفر چهار روزه خود به ویتنام و اندونزی، اولین 
سفرهای خارجی اش در مقام نخست وزیری کشورش، مطرح کرد. سفرهایی که با هدف 
تقویت روابط ژاپن با کشورهای مهم حوزه جنوب شــرق آسیا به دنبال نگرانی ها درباره 
جسارت فزاینده چین در منطقه انجام شــده اند. سوگا در کنفرانسی خبری در پایتخت 
اندونزی اظهار کرد: ژاپن مخالف با هر گونه اقدامی است که موجب تشدید تنشها در دریای 
چین جنوبی شود. وی گفت: می خواهم مجددا بر اهمیت عدم توسل همه کشورهای مرتبط 

با مسائل دریای چین جنوبی به زور تاکید کنم.

مخالفت نخست وزیر ژاپن با اقدامات تنش زا در دریای چین رئیس جمهوری ارمنستان پرونده قره باغ را به بروکسل می برد 

رئیس جمهوری منتخب بولیوی تاکید کرد، در دولتش 
برای اوو مورالس، رهبر حزب سوسیالیســت نقشی وجود 
ندارد. او همچنین شــرط برقراری رابطه با آمریکا را اعالم 
کرد. به گزارش رویترز، »لوئیس آرسه« در پی انتخابات روز 
یکشنبه بولیوی با کسب اکثریت آرا پیروز شد و به این ترتیب 
سوسیالیست های این کشور یک سال بعد از خروج مورالس 
مجددا به قدرت بازگشــتند. مورالس از محل تبعیدش در 
آرژانتین همچنان رئیس حزب آرسه موسوم به »جنبش 
به سمت سوسیالیسم« باقی مانده اما آرسه گفت، نفوذ او 
محدود به این جایگاه است. آرسه به رویترز در مقر این حزب 
در شهر الپاز، پایتخت اداری بولیوی گفت: او در دولت ما هیچ 
نقشی نخواهد داشت. او ادامه داد: مورالس می تواند هر زمان 
که بخواهد به کشــور برگردد، چون بولیویایی است اما در 
دولت، این من هستم که تصمیم می گیرم چه کسی بخشی 

از دولت را تشکیل دهد و چه کسی نباشد. مورالس در عین 
حال با مجموعه ای از اتهامات فساد که آنها را رد کرده، مواجه 
است. آرسه خاطر نشان کرد: در چند پرونده قضایی علیه 
مورالس روند حقوق مقتضی رعایت نشــده است. متاسف 
هستم که امور قضایی سیاسی شــده و حقوق، سیاست را 

قضایی ساخته است.

یک مقام امنیتــی در والیت شــرقی ننگرهار تایید 
کرده که در ورزشــگاه فوتبال شــهر جالل آباد ازدحام و 
هجوم مردم برای گرفتن ویزای پاکستان چندین کشته 
و زخمی به جا گذاشته اســت. به گزارش بی بی سی، این 
منبع که نخواست نامش فاش نشــود، تایید کرده که در 
این رویداد دســت کم یازده زن کشــته و دوازده نفر که 
اکثر  آنها زنان بوده اند، زخمی شدند. منابع خبری اعالم 
کردند که روز گذشته )چهارشنبه( هزاران نفر برای طی 
مراحل اسنادشان برای به دست آوردن ویزای پاکستان 
در این ورزشگاه تجمع کرده بودند. مسئوالن بیمارستان 
شهر جالل آباد نیز انتقال جسد ۱۲ زن از این رویداد را به 
این مرکز بهداشتی تایید کرده اند. به گفته این مسئوالن 
دوازده زخمی نیز به شبیمارســتان آورده شدند که سه 
نفرشان مرد هســتند. کنسولگری پاکســتان در شهر 

جالل آباد نیز این رویداد را تایید کرده و گفته که در نتیجه 
مدیریت نادرست و ازدحام مردم دوازده زن در این حادثه 
جان داده اند. صدور ویزای پاکســتان از تاریخ ۱6 مارس 
سال جاری به دنبال شیوع کرونا متوقف شده بود اما حدود 
۱۰ روز پیش توزیع آن دوباره آغاز شد؛ چراکه افغان ها به 

این ویزا برای مداوای بستگان خود نیاز مبرم دارند. 

رئیس جمهور بولیوی: مورالس نقشی در دولتم نداردکشته شدن 12زِن افغان در صف اخذ ویزای پاکستان
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