سرمقاله

ابالغ مصوبه جدید درباره شمارهگذاری خودرو

ایسنا :رئیس دفتر «روحانی» گفت :نباید در بورس تصمیمهای هیجانی گرفته شود؛ در
ستاد اقتصادی دولت قرار شد وزیر اقتصاد یک کمیته تشکیل دهد و روی این موضوع کار
کند« .محمود واعظی» افزود :این موضوع مبتال به اکثر مردم است؛ ما اص ً
ال از این قیمتها
راضی نیستیم و شخص رئیسجمهور و وزرای ذیربط ،یکی از دغدغههایشان معیشت مردم
است .وی با اشاره به اینکه دو موضوع رســانههای بیگانه و عدم جابهجایی پول کشورمان
در بازار خارجی دالیلی برای این وضع بازار است ،اظهار داشت :معموالً وقتی ارز دو نرخی
میشود فساد و داللی ،خود به خود ظهور پیدا میکند.

فارس :رئیس مجلس شورای اسالمی ،با حضور در النه جاسوسی سابق آمریکا در مراسم
عزاداری اباعبدالهالحسین (علیهالسالم) شرکت کرد .گفتنی است مراسم عزاداری دهه اول
محرم هر شب در سفارت ســابق آمریکا با رعایت پروتکلهای بهداشتی و به همت هیئت
انصارالقائم (عجالهتعالیفرجهالشریف) برگزار میشود .با آغاز ماه عزاداری سیدالشهدا(ع)
دانشجویان انقالبی ،النه جاسوسی سابق آمریکا را به حسینیه تبدیل کردند .بر همین اساس
مراسم عزاداری دهه اول محرم هر شب با سخنرانی حجتاالسالم آقا تهرانی و مرثیهسرایی
کربالیی پیام کیانی و ذاکران اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد.

مهر :معاون اول رئیسجمهور مصوبه مربوط به اصالح ماده( )۵آییننامه راهنمایی و رانندگی
را ابالغ کرد .هیئت وزیران در جلسه مورخ  ۲۶مرداد  ۱۳۹۹به منظور پیشگیری و رفع مشکل
ناشی از هزینههای مالی زیاد برای نگهداری و توسعه انبار پالکهای فک شده توسط پلیس به
دلیل عدم خریداری خودروی جدید توسط صاحب پالک ،با اصالح تبصره ماده ( )۵آییننامه
راهنمایی و رانندگی موافقت کرد .به موجب مصوبه مذکور ،صاحب پالک فک شده یا نماینده
قانونی وی ،در صورت خرید خودرو بعد از فک پالک ،باید برای دریافت مجوز نصب پالک
جدید روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شمارهگذاری یا مراکز مجاز مراجعه کند.
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رهبر معظم انقالب اســامی بهمناسبت
«هفتهدولــت» در ارتبــاط تصویــری با
رئیسجمهــوری و اعضای دولت ،ســال
آخر فعالیت دولت یازدهم را فرصتی خوب
برای افزایش خدمات در حوزههای مختلف
خواندند و با بیان نکاتی درباره مسائل مهم
اقتصادی همچون تولید ،سرمایهگذاری،
ارزش پول ملی و نیز فضای مجازی تأکید
کردند :باید با جدیت کامــل موانع تولید
را رفع و برای حل مشــکالت همت بیشتر
گماشــت .رهبر انقالب اســامی حادثه
عاشــورا را قله جهاد ،فداکاری و شهادت
نامیدنــد و با اشــاره به مصادف شــدن
هفته دولت بــا دهه اول محــرم افزودند:
مبنــای هفته دولت نیز جهاد و شــهادت
اســت ،چراکه رجایی و باهنر با مجاهدت
مستمر ،سختکوشــی و تالش در هنگام
هجــوم و محاصره مشــکالت ،خودداری
کامل از پیگیری منافع شخصی و پرهیز از
چهرهسازی برای جذب نظر مردم خود را
شایسته پاداش بزرگ الهی یعنی شهادت
ساختند .ایشان با اشاره به خبرهای بزرگ
و مهمی که رئیس جمهور و اعضای دولت
در گزارشهای خود اعالم کردند ،افزودند:
هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین و
اطالعرسانی خدمات اعضای دولت و نقد
نقاط قوت و ضعف است که دولت باید بیش
و پیش از دیگران به نقد درونی بپردازد.
حضرت آیتاله «خامنهای» به دولتمردان
توصیه کردنــد :در گزارشهایی جامع و
صادقانه ،آنچه توانستید و آنچه قرار بود اما
نتوانستید برای مردم بیان کنید که مردم
از این گونه گزارشهای صادقانه ،خرسند
و امیدوار میشوند .رهبر انقالب سال آخر
فعالیت دولت را فرصتی قابــل توجه و از
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عکس :ایرنا

ادامه از صفحه یک...
رقابت با عربستانسعودی
مهمترین عامل و انگیزه منطقهای برای
امارات ،رقابتی است که این کشور با عربستان طی
دوره حاضر دارد .امارات ،پیش از جنگ یمن ،یکی
از کشــورهای تحت فرمان عربستان  به حساب
میآمد .درحالحاضر هنوز هم نگاه عربستان  به
این کشور ،به عنوان دولتی در شورای همکاری
خلیج فارس است که تابعی از عربستان به حساب
میآید .جنگ یمن نخستین فرصت برای امارات
است تا خود را درکنار عربستان قرار دهد و یک
هویت مستقل پیدا کند .اما در آن نقطه امارات
نتوانست این اســتقالل را بر حاکمان عربستان
تحمیل کند چراکه تنها بــه اختالفاتی در یمن
ختم شد .جلودارشــدن امارات  در عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیستی از نگاه حاکمان امارات
این فرصت را بیشازپیش در اختیار امارات قرار
میداد؛ لــذا انگیزه باالیی بــرای آنها به وجود
آورد .حاکمان امارات براین تصور هستند که این
اقدام آنها ،حمایت صهیونیستها را درمقابل
دستورهای عربستان درپی خواهد داشت .ضمن
آنکه عربستان به دلیل گرفتارشدن در باتالق یمن
و مطرح شــدن پروندههایی چون «خاشقچی»
فرصتی برای مقابله با امارات را نداشت و اگر هم
میخواست دراین زمینه مخالفت کند با حمایت
آمریکاییها از امارات همراه میشد.
امکان خروج از یمن
امارات با وجود گرفتاری دریمن به دلیل
آنکه تنها همپیمان عربستان در ائتالف علیه یمن
محسوب میشود ،امکان خروج از یمن را دارد اما
عربســتان این امکان را در اختیار ندارد .همین
مسئله فرصت عادیسازی روابط را برای امارات
در مقایسه با رژیم ســعودی بیشتر می کرد و به
همین دلیل حاکمان امارات گزینهای جلوتر از
عربستان به حساب آمدهاند .به نظر میرسد این
اقدام حاکمان امــارات یا به عنوان فرصتی برای
خروج از باتالق یمن مورد بهرهبرداری قرار گیرد
یا آنکه حاکمان این کشور به واسطه عادیسازی
روابط با صهیونیستها تالش کنند با بهرهگیری
ازحمایتهای آنها و آمریکا امتیازات بیشتری
در یمن بگیرند.
عــدم گرفتاری مالــی همچون
عربستان
امــارات  بــرای عادیســازی روابط بــا رژیم
صهیونیســتی ،همچون عربســتان  در بحران
مالی قرار ندارد .عربســتان به دلیل هزینههایی
که جنگ یمــن برایش بــه وجــود آورده و به
دلیل سیاستهای غلطی که در پی همراهی با
آمریکاییها در پیــش گرفت ،در حال حاضر در
بحران مالی قرار دارد .عربســتان طی سه سال
گذشته هرســال شاهد کســر بودجه بیشتری
نسبت به سال قبل بوده است  .
عدم حساسیت اجتماعی
نکتــه مهمیکه برای صهیونیســتها
مهم است و همواره در اقداماتی که علیه آرمان
فلســطین انجام میدهند آن را بــه عنوان یک
فاکتور درنظر میگیرند ،نوع مقابله اجتماعی با
اقدامات علیه فلسطین است .اینکه  افکار عمومی
درمقابل اقداماتی از این دست چه واکنشی نشان
دهند ،در رأس ارزیابیهای رژیم صهیونیستی
قرار دارد .جامعه امارات به دلیل فقدان جمعیت
بومی مؤثر و اکثریت جمعیــت مهاجر و رقابت
طایفهای بین جمعیت اقلیت بومی از حساسیت
پایینتری نسبت به دیگر کشــورهای حاشیه
خلیج فارس برخوردار اســت .درکنار این عدم
حساسیت اجتماعی ،اجرای طرحهای فرهنگی
غربی ،موجــب تغییر جامعه امارات نیز شــده
است .این عدم حساسیت با رفاه باالی به وجود
آمده درجامعه امارات -که ناشــی از تزریق پول
نفت است ،-تقویت شده و جامعهای سکوالر را
به وجود آورده که نســبت به مسائل منطقهای
ازحساسیت کمتری برخوردار است .درجریان
بیداری اســامی ،این موضوع خود را بهخوبی
نشان داد و کمترین میزان اعتراضات مردمی در
آن دوره در امارات رقم خــورد .از این حیث این
کشور یک گزینه مناسب برای صهیونیستها و
امارات به حساب میآید تا کمتر موجب خروش
دیگر ملتهای منطقه به حساب آید.
ایرانهراسی
به وجود آمدن موج بیداری اسالمی ،به
خروش ملتهای منطقه علیه حاکمان  دســت
نشــانده انجامید .حاکمانی که در جایگاه خود
باقی ماندند به شدت نسبتبه ایجاد مکانیزمی
که حاکمیت آنها را اســتمرار بخشــد جدی
شــدند .آنها برای آنکه حاکمیت خود را ادامه
دهند در وهله نخست به غرب پناه بردند .آنها
حاکمیتهای خود را با کمک غرب و آمریکا به
دســت آورده بودند ،اما حاال نیاز به مستمسکی
داشــتند که به بهانه آن ،این خزیدن در دامان
غرب را برای افکار عمومــی توجیه کنند .لذا به
یک دشمنتراشی جدید نیاز داشتند؛ کاری که
توســط آمریکاییها پیش از آن طراحی و اجرا
شده بود و آن چیزی جز پروژه «ایرانهراسی»
نبود .آمریکاییها از زمان انفجار برج های دوقلو
و به بهانه مبارزه با تروریسم ،در حال جایگزینی
ایرانهراسی به جای «صهیونیسمهراسی» بودند.
بهانهای که حاکمان امارات به آن چنگ زدند نیز
همین بود .اماراتیها به دلیل مواضع ضدایرانی
که پیش از این اتخاذ کرده بودند و همه از ترس
از دست دادن حاکمیتهایشان رقم خورده بود
انگیزه باالیی برای همراهی با صهیونیســتها
داشــتند که روابط پنهان نمیتوانست به آنها
کمک کند و برقراری روابط رسمی میتوانست
خیال آنها را از نگاه خودشان آسوده کند.

تصمیم مهم دولت درباره بورس

قالیباف در این هیئت به عزاداری پرداخت

جهات مختلف بســیار مهم برشمردند و
گفتند :هرچه میتوانید از فرصت آخر برای
خدمت به مردم و کشور استفاده کنید.
ایشــان افزودند :تالش کنید در یک سال
باقیمانده کارهای اساســی و بزرگی برای
دولت بعد به یــادگار بگذارید که «اصالح
ساختار بودجه ،نظام بانکی و نظام مالیاتی»
جزو اینگونه کارهاست« .پیگیری و تالش
جدی برای اجرای قولهایی که داده شده»
ازجملــه طرحهای هفتگــی وزارت نیرو،
سیاست پاالیشگاهسازی برای جلوگیری
از صــدور نفت خام ،تقویت شــرکتهای
دانشبنیان ،ادامه کارهــای خوب علمی

و بهداشــتی و درمانــی کــه در مقابله با
کرونا انجام شــده و افزایش تولید از دیگر
توصیههای مؤکد رهبــر انقالب به دولت
برای ســال آخر فعالیت بود؛ سالی که به
هیچ وجه نباید دولت بهصورت وقت اضافه
به آن نگاه کند .ایشــان بار دیگر تولید را
مادر و کلید اصلی حل مشــکالتی نظیر
«اشتغال ،معیشــت ،تورم و کاهش ارزش
پول ملی» خواندند و تأکیــد کردند :باید
هرچه میتوانید در ایــن زمینهها تالش
کنید .رهبر انقالب رفع موانــع تولید را از
وظایف اساسی دولت برشمردند و گفتند:
البته رفع برخی موانــع ازجمله تحریم یا

رادیو بینالمللی چین تحلیل کرد:

Policy

مسلح ایجاد شده اســت،میتواند بخش
قابل توجهی از نیازهای تولیدکنندگان را
تأمین کند؛ بهویژه اینکه متخصصان داخلی
توانستهاند قطعات بسیار ظریف و پیچیده را
نیز تولید کنند.
رهبر انقالب «رفع ناهماهنگیها درسطوح
پاییندستی» را برای افزایش و جهش تولید
مهم برشــمردند و گفتند :در گزارشهای
خبری تلویزیون ،برخی تولیدکنندگان از
ناهماهنگیهای عجیب و غریب در گرفتن
مواد اولیه مورد نیــاز گله میکنند که اگر
وزیر مربوط به محض دیدن این گزارشها
پیگیری کند ،بســیاری از این مشکالت
ظرف مدت کوتاهی قابل حل است« .رفع
پیچ و خمهای عجیب اداری در دادن مجوز
تولید» و نیز «حل مشکل تسهیالت بانکی»
دو توصیه آخر رهبر انقالب به اعضای دولت
در بحث مهم رفع موانع تولید بود.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنانشان
درباره مسائل اقتصاد کشــور ،به موضوع
«خامفروشی و صادرات فلهای مواد خام»
اشــاره کردند و گفتند :خامفروشــی در
سنگهای معدنی قیمتی و فرآوری آنها در
خارج و بازگرداندن به کشور با چندین برابر
قیمت ،فروش خاک جزیره هرمز،فرآوری
نشــدن زعفران جنوبخراسان و خرمای
مناطق گرمســیری ازجمله مواردی است
که نشــان میدهد باید در این زمینه کار
جدی صورت گیرد .ایشان افزودند :چندی
پیش پیشنهادی برای تشکیل کارگروهی
از جانب روسای سه قوه جهت شناسایی و
برطرف کردن موانع تولید مطرح کردم و با
استقبال سه قوه هم مواجه شد که باید هر
چه زودتر تشکیل شودو کارش را با جدیت
آغاز کند.

سفیر و نماینده دائم کشور در سازمانهای بینالمللی در وین:

نارضایتی اروپا از ترامپ قابل درک است

همشهری آنالین :رادیو بینالمللی چین در گزارشی به نارضایتی اروپا از سیاست ترامپ پرداخت .یک جانبهگرایی
در واشنگتن به شدت افزایش یافته است .به نظر میرسد واشنگتن فکر میکند قدرتش به حد بیپایانی رسیده و
میتواند اراده هرکسی را خرد کند و به همه دنیا دستور دهد تا تمام دنیا از آن پیروی کنند .ایران از نظر جغرافیایی به
اروپا نزدیک بوده و ثبات این کشور با منافع اروپا وابسته است اما دولت ترامپ پس از روی کار آمدن ،به طور قاطع از
برجام خارج شد و همزمان به منافع امنیتی و اقتصادی اروپا آسیب رساند .به همین دلیل نارضایتی و حتی عصبانیت
آن کشورها قابل تصور و درک است .ترامپ اخیرا ً اعالم کرد که در دوره دوم خود با ایران توافق هستهای جدیدی را
امضا خواهد کرد .صرف نظر از اینکه آیا در انتخابات ریاستجمهوری پیروز خواهد شد یا خیر ،یک پرسش ذهن همه
را به خود درگیر کرده و آن اینکه ایاالت متحده که بارها از توافقها خارج شده اکنون چه کشوری به آن اعتماد کرده
و توافق جدیدی با دولت واشنگتن منعقد میکند؟! دولت دموکراتیک توافق را امضا میکند ،جمهوریخواهان آن را
پاره میکنند؛ رئیسجمهور کشور قدرتمند جهان حرف خود را چند روز بعد انکار میکند .در مواجهه با دولت آمریکا
که سریعحرف خود را عوض میکند ،کدام کشور متقاعد خواهد شد تا توافق جدیدی منعقد کند؟
یازدهمیــن دوره مجلس شــورای اســامی در
شرایطی با اکثریت قاطع اصولگرایان و خداحافظی
اصالحطلبان و اعتدالگرایــان ،آغاز به کار کرد که
تأیید صالحیت غالمرضا تاجگردون ،در دقایق پایانی
و کسب اعتماد شرکتکنندگان در انتخابات در حوزه
انتخابیه گچســاران ،حضور او را به عنوان چهرهای
به نســبت اصالحطلب در پارلمان یازدهم قطعی
کرد تا تاجگردون کنار مسعودپزشکیان ،از معدود
اصالحطلبان دارای اسم و رسمی باشد که موفق به
حضور در مجلس یازدهم شدهاند .سرنوشت این دو
اما یکسان نبود؛ پزشکیان در شرایطی همچنان به
عنوان نفر اصلی فراکسیون آذریزبانان در پارلمان
حاضر است و بیحاشــیه به فعالیت میپردازد که
تاجگردون حاال مجبور به خداحافظی با ساختمان
هرمیشکل میدان بهارستان شده؛ وداعی که البته به
هیچ عنوان بیحاشیه و دور از جنجال نبود و بار دیگر
کلیدواژه «دســتمال کثیف» را به ادبیات سیاسی
-رسانهای جمهوری اسالمی بازگرداندند.

ندادن پول فروش نفت ایران ،تحت اختیار
دولت نیست اما بســیاری از موانع درونی
است و باید با جدیت آنها را رفع کرد .ایشان
«واردات بیرویه» را که باعث شکایت مکرر
تولیدکنندگان و حتی ورشکستگی برخی
از آنها شده است بسیار خطرناک خواندند
و افزودنــد :واردات لوکس نیــز از موانعی
است که دولت باید آنها را از سر راه تولید
حذف کند .آیتاله خامنهای «جلوگیری از
قاچاق» را با همکاری قوای مجریه ،قضائیه
و نیروهای مسلح ،تســهیل کننده تولید
دانستند و گفتند :استفاده از ظرفیت نهضت
قطعهســازی که بهخصوص در نیروهای

سیاست

سفر گروسی ارتباطی با «مکانیسمماشه» ندارد

ایلنا :سفیر و نماینده دائم کشورمان در ســازمانهای بینالمللی در وین ،ضمن یادآوری سفر مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی به ایران ،در اینستاگرام خود نوشت :اجازه نخواهیم داد دیگران روابط آژانس و ایران را به ویژه
در شرایط حساس فعلی مدیریت کنند .کاظم غریبآبادی  ،با توجه به سفر پیش روی مدیرکل آژانس به تهران
در صفحه اینستاگرام خود نوشت :همان گونه که قب ً
ال اعالم شد« ،رافائل گروسی» مدیرکل آژانس ،به ایران سفر
میکند و در روزهای سهشنبه و چهارشنبه با مقامات کشورمان دیدار و گفتوگو خواهد کرد .وی گفت :اعتماد
ایران به آژانس در ماههای اخیر صدمه دیده است؛ ضروری است که سفر مدیرکل به ایران ،موجب اعتمادسازی
شود .این سفر ،ارتباطی با مکانیسم ماشه ندارد و به خواست آمریکا هم نیست؛ بلکه در چارچوب دعوت طرف ایرانی
انجام میپذیرد .سفیر ایران تاکید کرد :اجازه نخواهیم داد دیگران روابط آژانس و ایران را به ویژه در شرایط حساس
فعلی مدیریت کنند .مهم است این اطمینان در تهران داده شود که آژانس برمبنای سه اصل بیطرفی،استقالل و
حرفهایگری حرکت خواهد کرد و در مسائل پادمانی نیز فراتر از اصول استاندارد و ارزیابیها و دادههای مستقل
خود عمل نخواهد کرد .تنها در این صورت است که شاید سوءتفاهمها رفع شود و همکاریها تداوم یابد.

انتصاب برادر داماد زاکانی درسمت مدیرکل مرکز مطالعات فرهنگی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

فامیلبازی در مرکز پژوهشها!
«شاید شیشه من کثیف باشد اما دستمال شما تمیز
نیست» ،این عین جملهای اســت که تاجگردون
در قامت منتخــب گچســاران در مجلس یازدهم
در شــرایطی که علیرضا زاکانی با همراهی جمعی
دیگر از اصولگرایان مشــغول طرحریزی اقداماتی
برای اجبارش به ترک پارلمان بودنــد ،در جریان
یک گفتوگوی رســانهای بیان کرد؛ جملهای که
همانند هیزمی خشــک ،آتش خشم اصولگرایان
را شعلهور ساخت و درنهایت ســبب شد تا پس از
تأیید اعتبارنامه تاجگردون در شعبه  ۱۲و کمیسیون
تحقیق مجلس شورای اســامی ،اعتبارنامه او در
شرایطی با موافقت شــخص محمدباقر قالیباف به
رأی نمایندگان مجلس گذاشته شود که بسیاری از

عینک متعلق به ماهاتما گاندی ،رهبر و قهرمان استقالل هند در یک حراجی در بریتانیا به قیمت
منبع:خبرفوری
			
 ۲۶۰هزار پوند به فروش رسید.

حقوقدانان و البته شخص تاجگردون ،این اقدام را
نقض صریح آییننامه داخلی مجلس میدانستند.
در هر حال چه این اقدام نقــض آییننامه بود و چه
نه ،نتیجه حاال یکســان اســت و تاجگردون دیگر
جایی در قوه مقننه ندارد .جدل میــان او و زاکانی
به عنوان نفــر اول مخالفانش اما هنوز پایان نگرفته
و در جریان است .ماجرای تازه و قسمت جدید این
سریال جنجالی به توئیت اخی ِرغالمرضا تاجگردون
برمیگردد .صفحه توئیتری منتسب به او که طول
مدت اخیر چنــد مرتبه مطالبــی را مطرح کرده و
هربار با نام منتخب گچساران منتشر شده ،مستقیماً
زاکانی را هدف قرار داد و با اســتفاده از هشــتگ
«دســتمالکثیف» نوشــت« :زاکانی برادر داماد

خودش را گذاشت معاونش .زمان بررسی اعتبارنامه
در جلسه از من ســؤال کرد :میالد کرمی،داییزاده
شماست ،چرا در پتروشــیمی کار میکند؟ گفتم:
در پتروشــیمی هزار نفر کار میکنند این هم یکی.
مادربزرگ پدر میالد کرمی میشه دختر دایی پدر
من ،گفت :این یعنــی رانت!» تاجگردون همچنین
در ادامه توئیت خود «قضاوت» را به «مردم» واگذار
کرده ولی نامی از معاون منصوب شده زاکانی به میان
نیاورده است.
با ایــن حال امــا بــه نظر میرســد مقصــود او
«مسعودفیاضی» اســت که چندی پیش به عنوان
«مدیرکل مرکز مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی» منصوب شده بود .انتصابی
که همان زمان با انتقاد چند رسانه مواجه شده بود
بهطوری که پایگاه خبری دیدبان ایران از این انتصاب
با تیتر «انتصاب فامیلی زاکانی در مرکز پژوهشها»
نام برده و نوشــت فیاضی «برادر دامــاد زاکانی»
است.

تراکتور یکی از حامیان ترامپ در ایالت ویسکانسین آمریکا
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ترامپ چهقدر شانس بقا
در کرسی ریاستجمهوری دارد؟

کالج «الکترال»
پاشنهآشیلجمهوریخواهان
محمودرضا امینیان  /گروه بینالملل
news@ naslefarda.net

رئیسجمهوری ایاالتمتحــده اینروزها که
نظرســنجیها از پیروزی «جوبایدن» ،رقیب
او در انتخابــات پیــشرو حکایــت دارد بارها
وضعیت چهار سال پیش را یادآوری کرده است.
«هیالریکلینتون» در تابستان  ۲۰۱۶نیز مانند
بایدن در نظرسنجیها پیش افتاده بود؛ با این
حال «ترامپ» برای تکرار آنچه چهار سال پیش
روی داد با شرایط دشوارتری روبهروست.
عوامــل پیشبینیناپذیــر زیادی بــر کارزار
انتخاباتی امسال تأثیر گذاشته است؛ مهمترین
عامل شیوع کروناست که همزمان با رقابتهای
مقدماتی دموکراتها در آمریکا شیوع یافت و
دوره کارزار انتخاباتی را به کل تحتتأثیر قرار
داد .ازســوی دیگر اعتراضها علیه نژادپرستی
و خشونت پلیس در ایاالتمتحده نیز ازعواملی
اســت که میتواند بر نتیجــه رأیگیری روز
ســوم نوامبر (۱۳آبان) تأثیر بگــذارد .ترامپ
و بهطورکلــی جمهوریخواهان ،نــه تنها این
بحرانها در حوزههای بهداشت و سالمت اقتصاد
و اجتماعی را پیشبینی نمیکردند بلکه حاال
یکی از عواملی را که مانند برگ برنده روی آن
در جریان کارزار انتخاباتی حســاب میکردند
از دست دادهاند .کارزار ترامپ روی اشتباهات
ناخواســته بایدن در جریان کارزار انتخاباتی
که به ارتکاب چنین اشــتباهاتی مشهور است
حســاب میکرد .شــیوع کرونا اما موجب شد
که بایدن تقریباً هیچ وقــت از خانهاش خارج
نشــود .کارزار مجازی بایــدن در عمل امکان
اشتباهات ناخواسته او را به حداقل رسانده است  .
اکثر تحلیلگران بر این باور هستند که ترامپ
مانند چهار سال پیش امکان پیروزی در آرای
عمومی را نــدارد .آرای ایالتهای پرجمعیتی
مانند کالیفرنیــا و نیویورک کــه دموکراتها
طی دهههای اخیــر همــواره در آنها پیروز
شــدهاند درعمل باعث خواهد شــد که بایدن
چند میلیون رأی بیشتر از ترامپ کسب کند.
از ســوی دیگر ترامپ در حالی که کمتر از سه
ماه به رأیگیری باقی مانده اســت محبوبیت
زیادی در نظرســنجیها نــدارد .کلینتون در
سال  ۲۰۱۶نزدیک به سه میلیون رأی بیشتر
از ترامپ کســب کرد ،اما درنهایــت این نامزد
جمهوریخواهان بود که بــا ۳۰۴رأی الکترال
در برابر ۲۲۷رأی الکترال برای کلینتون به کاخ
سفید راه یافت .روسایجمهور آمریکا براساس
آرای هر ایالت در کالج الکترال انتخاب میشوند
و هر نامزدی که بیشترین رأی را در یک ایالت
به دست بیاورد ،تمام آرای الکترال آن ایالت را
کسب میکند .مدل هفتهنامه «اکونومیست»
که روزانه پیشبینی خــود از نتیجه آرای کالج
الکترال را بهروزرســانی میکند نشان میدهد
که بخت پیروزی بایــدن هماکنون ۸۸درصد
است و ترامپ تنها ۱۲درصد شانس برد دارد .بنا
به پیشبینی «اکونومیست» بایدن ۳۴۳رأی و
ترامپ ۱۹۵رأی در کالج الکترال کسب خواهند
کرد .حد نصاب الزم برای راهیابی به کاخ سفید
کســب ۲۷۰رأی در کالج الکترال است .با این
حال باید در نظر داشــت کــه همچنان بیش
از دو ماه به روز رأیگیری باقی مانده اســت و
جمهوریخواهان امیدوارنــد احیای اقتصاد،
انتشــار آمارهایی از کاهش بیکاری و کشــف
احتمالی واکسن «کووید »۱۹بتواند به کمک
آنها بیاید .احتمال عملکرد ضعیف بایدن در
ادامه کارزار انتخاباتی به ویژه در جریان ســه
مناظره با ترامپ نیز یکی دیگر از عواملی است
که جمهوریخواهان هنوز بــه آن امید دارند.
«آلنلیکتمن» که ازسال ۱۹۸۴تاکنون نتیجه
هر دوره ازانتخابات ریاستجمهوری آمریکا را به
درستی پیشبینی کرده است نسبت به برگشتن
ورق به نفع جمهوریخواهان محتاطانه سخن
میگوید .او بر این باور اســت که بهبود شرایط
اقتصادی درنهایت چندان تعیین کننده نخواهد
بود .به گفته لیکتمن ،تأثیر رکود اقتصادی در
سال انتخابات و رشد منفی اقتصادی به راحتی
از بین نخواهد رفت .ترامپ بــرای پیروزی در
کالج الکترال باید بتواند پیروزی  ۲۰۱۶خود را
در اکثر ایالتهای کلیدی مانند ویسکانسین،
میشیگان ،فلوریدا ،کارولینای شمالی تکرار کند.
«دیویدبارکر» ،استاد علوم سیاسی معتقد است:
اگر ترامپ در یکی از این ایالتها شکست بخورد
میتواند باردیگر به کاخسفید راه یابد اما اگر در
دو ایالت کلیدی شکست بخورد امکان رسیدن
به ۲۷۰رأی در کالج الکترال را نخواهد داشت.

