بین الملل

پنج شنبه  6آذر1399
 10ربیع الثانی .1442شماره 20533

تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

international@khorasannews.com

نوبتالکتورهایعهدشکن؟
قانون اساسی ایــاالت متحده آمریکا ،مسئولیت
انتخابرئیسجمهوریاینکشوررابهطورمستقیم
برعهده اعضای الکترال کالج یا الکتورها گذاشته
اســت .هر ایالت به انــدازه مجموع اعضای هیئت
نمایندگی خود نظر کنگره ایــاالت متحده ،شامل
مجلسنمایندگانوسنا،الکتوردارد.سهالکتورهم
سهم بخش کلمبیا به عنوان پایتخت ایاالت متحده
آمریکا در نظر گرفته شده اســت .از این رو ،تعداد
کل الکتورها  538نفر است و هر نامزد که بتواند
بیش از نیمی از آرای الکتورها را کسب کند که هم
اکنون حداقل 270رای است ،به ریاست جمهوری
می رسد.اما آیا تمامی الکتورها موظف هستند
به فردی رای دهند که از سوی مردم در ایالت ها
انتخاب شده اند؟ پاسخ منفی است .الکتورها می
توانند به هر فردی که مایل باشند ،رای دهند.در
طول تاریخ ایاالت متحده آمریکا ،بیشتر الکتورها،
به نامزدهای برنده از سوی مردم رای داده اند .اما
برخی چنین نکرده اند .به این گروه از الکتورها که
برخالف نظر شهروندان ،به افراد دیگری رای می
دهند«،الکتورهایعهدشکن»یا«الکتورهایبیوفا»
میگویند.درطولحدود 230سالگذشته167،
الکتور تصمیم گرفتند در انتخابات متعدد ریاست
جمهوری ،براساس آرای عمومی رأی ندهند .از این
میان 43،درصدرأیخودراتغییردادندزیرانامزدی
که آن ها قرار بود به او رأی بدهند ،پیش از شروع
رأی گیری ،جان باخته بود 40 .درصد نیز تصمیم
گرفتندبدوندرنظرگرفتنآرایمردمی،بهنامزدی
کهدرنظرداشتند،رأیبدهند 17.درصدنیزیارأی
ندادندیارأیممتنعدادند.ایندرحالیاستکهدر
بعضیازمواقع،بهدلیلاشتباهدرنوشتننامنامزدها
از سوی الکتورها ،رای آنان باطل اعالم شده است.
البته دیوان عالی فدرال آمریکا حکم داده است که
ایالت ها می توانند الکتورها را وادار کنند به کسی
که آرای عمومی را برده است ،رأی دهند .اما فقط
چهارده ایالت از پنجاه ایالت آمریکا این الزام قانونی
رابهجاآوردند.ازاینرواگرالکتوریهمچناناصرار
داشته باشد که برخالف آرای عمومی ،به نامزدهای
ریاستجمهوریرأیدهد،ایالتهافقطمیتوانند
وی را جریمه کنند.الکتورها نیز یا از سوی مجالس
ایالتیانتخابومعرفیمیشوندیااینوظیفهبرعهده
احزاب گذاشته می شود .روال فعالیت آنان نیز این
گونه است که تقریبا یک ماه پس از « روز انتخابات»
در ماه نوامبر  ،این افراد در ماه دسامبر در مرکز هر
ایالتدورهمجمعمیشوندویکیرابهعنوانرئیس
جمهوری آمریکا انتخاب می کنند .نتیجه آرای
الکتورهای هر ایالت طی ارسال نامه ای مهر و موم
شده به اطالع کنگره ایالت متحده آمریکا می رسد،
جلسهایکهدرآنتمامیاعضایمجالسنمایندگان
وسناحضوردارندوریاستآنهموارهبامعاونرئیس
جمهوریاست.دراینجلسه،پاکتهایارسالیاز
ایالت ها به ترتیب باز و آرا شمارش می شود .در پایان
نیز اگر فردی حداقل آرای الکتورها را کسب کرده
باشد ،به طور رسمی و قانونی به ریاست جمهوری
ایــاالت متحده آمریکا انتخاب می شــود.در تقویم
انتخابات ریاست جمهوری  2020آمریکا ،جلسه
کنگره برای شمارش آرای الکتورها ،ششم ژانویه
 2021در نظر گرفته شده و در این روز است که در
نهایترئیسجمهوریبعدیآمریکاانتخابمیشود.
بااینحالاگرهیچفردینتوانستحداقل 270رای
الزم را کسب کند ،وظیفه انتخاب رئیس جمهوری
برعهدهمجلسنمایندگانقرارمیگیردکهبایدتحت
هر شرایطی ،این فرد را تا روز بیستم ژانویه 2021
 ،زمان برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری،
انتخاب و معرفی کند .تاکنون سابقه نداشته است
که«الکتورهایعهدشکن»،نتیجهانتخاباتریاست
جمهوری آمریکا بر اســاس آرای مردمی را تغییر
دهند .این اتفاق در انتخابات  2020نیز با توجه به
تاکید سران جمهوری خواه در ایالت های کلیدی
مانندجورجیاومیشیگانبرپایبندیبهآرایمردمی
بعید است رخ دهد اما شاید در انتخابات بعدی این
اتفاقمحققوآرایرایدهندگانآمریکاییازسوی
الکتورهانادیدهگرفتهشود.

اظهار نظر روز

بایدن:دولتمن«دورهسوماوباما»نیست
«اولآمریکا»مدنظربود،اکنون«آمریکاتنها»شدهایم
با گذشت سه هفته از برگزاری انتخابات و بیشتر
از دو هفته از اعالم پیروزی اولیه جو بایدن،دستور
ترامپ برای آغاز روند انتقال رسمی قدرت باعث
شد که درهای کاخ سفید به روی بایدن باز شود.
رئیس جمهور منتخب آمریکا در مصاحبه با
انبیسی گفت :فــورا از جانب سرویس امنیت
ملیباتیمماارتباطبرقرارشد.آنهاگزارشهای
روزانهریاستجمهوریرابهدستمنمیرسانند.
ما نشستی هم با تیم کرونا در کاخ سفید خواهیم
داشــت.جــو بایدن ادامــه داد :و باید بگویم که
این تماس صادقانه بوده است .تاکنون مضایقه
نکردهاند و انتظار هم نــدارم که این طور شود.
بایدن با اشــاره به این که مستقیما گفتوگویی
با دونالد ترامپ از زمــان مشخص شدن نتیجه
رقابتها نداشته است،تاکید کرد:دولت او«دوره
سوم اوباما» نخواهد بود چون دنیا در سالهای
حضور ترامپ بسیار تغییر کرده است .او افزود:
ما نسبت به دولت اوباما – بایدن با جهانی کامال
متفاوت روبه رو هستیم .رئیس جمهور ترامپ این
چشماندازراتغییردادهاست«.اولآمریکا»مدنظر
بود .اکنون «آمریکا تنها» شدهایم.رئیس جمهور
منتخب آمریکا در ادامه مصاحبه خود گفت ،در
 ۱۰۰روز اول حضورش اصالحات مهاجرتی و
بسته کمکی کووید ۱۹-را به کنگره میرساند.
او افزود :من الیحه مهاجرتی را در مسیر اعطای

شهروندی به بیش از  ۱۱میلیون فرد بدون اوراق
هویتی در آمریکا ،به سنا میدهم .همچنین از
شر تعدادی از دستورات اجرایی مخرب که به
شدت روی تغییرات اقلیمی تاثیر داشته و ما را در
معرضخطراتیقرارداده،خالصمیشوم.بایدن
همچنینبهگمانهزنیدربارهاینکهبعدازرویکار
آمدن،ترامپراهدفتحقیقاتقرارمیدهد،پایان
داد و گفت :من کاری که این رئیس جمهور انجام
داد ،انجام نخواهم داد و از قوه قضاییه برای تاکید
رویاینکهاتفاقیافتادهاست،استفادهنمیکنم.
▪نخستینگامبایدندرعملبهوعدهها

اما بایدن در دو هفته گذشته منتظر آغاز فرایند
انتقال قــدرت نشد و برخی از مقامات کابینه
خود را که از همکاران قدیمی او در دوره معاونت
ریاستجمهوری بــاراک اوباما بودند ،معرفی
کــرد .آنتونی بلینکن؛ بهعنوان وزیــر خارجه،
جیک سالیوان؛ مشاور امنیت ملی ،لیندا توماس
گرینفیلد؛ نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد،
آوریلهینس؛رئیسسازماناطالعاتملی،جان
کری؛نمایندهویژهرئیسجمهوردرامورآبوهواو
الخاندرو مایورکاس بهعنوان وزیر امنیت داخلی
معرفی شدهاند .رسانهها حضور پررنگ زنان و
اقلیتها را در این ترکیب ،بهعنوان نخستین گام
بایدن در عمل به وعدهاش برای معرفی کابینهای

ادای دین دونالد بهیاران وفادار

«ابراهیمآفریقا» همچنان دربند

ترامپبهدنبالعفو«مایکلفلین»
پیشازترککاخسفیداست

شریفی -امـــروز  26نــوامــبــر ،روز شــکــرگــزاری در
آمریکاست .هر ساله بر اساس سنت ها ،دو بوقلمون
به پیشگاه رئیس جمهور این کشور بــرده میشود تا
وی طی مراسمی یکی را «عفو» و دیگری را برای پخته
شدن و خوردن در روز جشن انتخاب کند .جدای از
این «عفو نمادین» ،روسای جمهور آمریکا اختیار دارند
که تعداد دلخواهی از محکومان آمریکایی را نیز «عفو»
کنند .حاال ،دونالد ترامپ قصد دارد در روزهای پایانی
ریاستجمهوریاش،یکیازیارانمحکومشراکهچهار
سال پیش در رسیدن وی به کرسی ریاست جمهوری
نقش داشته عفو کند .نکته مهم این است که هیچ یک
از روسای جمهور آینده آمریکا قادر نخواهد بود احکام
عفووتخفیفمجازاتهاییراکهیکیازروسایجمهور
پیشینصادرکردهبالاثراعالمکند.بهگفتهمنابعآگاه،
ترامپقصدداردمایکلفلین،مشاورسابقامنیتملی
آمریکا را عفو کند .فلین یکی از افراد مطرح در پرونده
ماجرای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری
 ۲۰۱۶آمریکا بوده است .این ژنرال بازنشسته ارتش،
به دلیل شهادت دروغ به افبیآی درباره تماسهای
تلفنی با یک دیپلمات روس در زمان انتقال ریاست
جمهوری گذشته در ســال  ۲۰۱۶دو بــار گناهکار
شناخته شد .در این مکالمات ،فلین از دیپلمات روس
خواسته بود در واکنش به تحریم روسیه از سوی دولت
اوبامابهدلیلمداخلهدرانتخابات،موضوعرابهمقامات
گزارش ندهد .به گزارش ایندیپندنت ،ترامپ در ماه
مارسگذشتهنیزبااظهاراینکهافبیآیودادگستری
زندگی این ژنرال بازنشسته را «به نابودی کشاندند»
گفتهبودکهقصدداردفلینراموردعفوکاملقراردهد.
او همچنین توئیت کرده بود که فلین «بیگناه» است و
قربانیمسئوالندفتراوباماشدهاست.سرنوشتفلین
هنوزمشخصنیست.اما،ایناولینبارنیستکهدونالد
ترامپ از اختیارات ریاست جمهوری برای ادای دین به
یارانوفادارشاستفادهمیکند.رئیسجمهوریآمریکا
دهم جوالی ( 20تیر )99راجر استون ،مشاور سابق و

درحالیکهوضعیتسالمتیرهبرشیعیاننیجریهوخیمترشده،برگزاری
جلسهدادگاهاوباردیگربهتعویقافتاد

دوستقدیمیخودراکهدرپروندهایمرتبطبادخالت
روسیهدرانتخاباتریاستجمهوریسال ۲۰۱۶به۴۰
ماه زندان محکوم شده بود ،عفو کرده بود .این دستور
تنها چند روز پیش از اجرای حکم زندان راجر استون به
دلیلاظهاراتدروغدربرابرکنگره،کارشکنیدرروند
تحقیقمجلسنمایندگانوارعابشاهدان،صادرشده
بود .در آستانه انتخابات  2020نیز ترامپ در اقدامی
نمایشی حکم عفو زنی را که  ۱۴۸سال پیش محکوم
شدهبود،صادرکرد.سوزانبی.آنتونی،زنیکهپیشگام
در زمینه کسب حق رای زنان آمریکا در سال ۱۸۷۲به
جرم «رای دادن غیرقانونی» بازداشت و جریمه شده
بود.وی ۱۴سالقبلازتصویبمتمم ۱۹قانوناساسی
آمریکا که به زنان حق رای اعطا میکرد ،درگذشت.
ترامپ همچنین ،ادوارد گاالگر ،یک فرمانده نیروی
دریاییارتشراکهدرعراقمرتکب«جنایتجنگی»شده
بود،عفوکردهاست.امارکورددارعفوریاستجمهوری
دردستانباراکاوباما،چهلوچهارمینرئیسجمهور
آمریکاست.اوطیهشتسالسکونتشدرکاخسفید،
دورهحبس ۱۳۸۵زندانیراکاهشدادو ۲۱۲محکوم
را عفو کرد؛ این رقم بیش از مجموع بخشودگیها و
تخفیف مجازاتهای  ۱۲رئیس جمهوری پیشین
آمریکاست .اوباما تنها در روزهای پایانی دوران ریاست
جمهوریاش طی فرمانی مدت حبس ۲۰۹زندانی را
کاهش داده بودِ .چلسی َمنینگ ،سرباز پیشین ارتش
آمریکاکهبهجرمدراختیارقراردادناطالعاتحساس
نظامی به وبسایت افشاگر ویکیلیکس ،به  ۳۵سال
زندانمحکومشدهبود،ازجملهافرادیبودکهموردعفو
قرارگرفت.درآمریکابخشودگیمجرمنهتنهابهمعنی
لغو محکومیت و مجازات اوست بلکه سایر مجازاتها
مانندممنوعیتشخصمجرمازشرکتدرهیئتمنصفه
فدرال و نیز ممنوعیتهای ایالتی مانند «حق رأی» و
«مالکیت سالح گرم» لغو میشود .تخفیف مجازات به
این معنی است که مدت مجازات تغییر میکند ولی
محدودیتهایدرنظرگرفتهشدهباقیمیماند.

رئیسسابقسیا:ترامپرابهزبالهدان
یسپارم!
تاریخم 
جان برنان ،رئیس پیشین سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا (سیا) در رشته پست هایی در
توئیترش نوشت« :مــن اکنون برنامه دارم تا
ترامپ را نادیده بگیرم .من سرنوشت او را به
نظامی قضایی سپرده ام و رسوایی او را به تاریخ
و میراثش را به زباله دان میسپارم».برنان که در
زمان دولت باراک اوباما خدمت کرده و در همان
روز آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال
 ۲۰۱۷پستش را ترک کرد ،یکی از صریح ترین و
شناختهشدهترینمنتقدانرئیسجمهورآمریکا
بوده اســت.او در صحبت هایش در تلویزیون،
مقالهها و توئیتر ابایی از صحبت کــردن علیه
ترامپ نداشته است.

متنوع تعبیر کردهاند.الخاندرو مایورکاس که
بهعنوانوزیرامنیتداخلیمعرفیشده،التینتبار
و متولد کوباست و قبال در زمان اوباما به عنوان
معاون در این وزارتخانه فعالیت داشته است .او
در صورت تأییدشدن ،در وزارتخانهای مشغول به
فعالیت میشود که در چهار سال گذشته شاهد
وضعقوانینسختگیرانهترامپدربرابرمهاجران

حواسپرتی«سلمان»؛دستمایهطنزکاربران

مانند کشیدن دیــوار و جــداکــردن فــرزنــدان از
خانوادهها در مرز آمریکا و مکزیک بوده است.
رئیسجمهور آمریکا با راهانـــدازی آژانــس امور
گمرک و مهاجرت در این وزارتخانه بسیاری از
مهاجرانغیرقانونیرابازدنبرچسب«قاچاقچی
مــواد مخدر»« ،متجاوز» و «قاتل» از ایــن کشور
اخراج کرد.مایورکاس 61ساله در زمان اوباما
مسئول طرح «داکــا» بود که براساس آن صدها
هزارالتینتبارکهازکودکیبههمراهوالدینخود
به صورت غیرقانونی به این کشور آمده بودند،
شهروندی آمریکا را دریافت کردند .این طرح
بعدها با به قدرت رسیدن ترامپ متوقف شد.این
نخستینباراستکهیکمهاجربهعنوانباالترین
مقام وزارت امنیت داخلی آمریکا که ماموریت
آن حفظ این کشور از ترور ،حمله نظامی و بالیای
طبیعی است ،مشغول بهکار میشود .جان کری
نیز که ب ه عنوان وزیر خارجه دوره دوم اوباما ،نقش
مهمی در به نتیجهرسیدن توافق نامه برجام
داشت،بهعنواننمایندهویژهرئیسجمهورآمریکا
در امور آبوهوا انتخاب شده است .او همچنین
نخستیننمایندهامورآبوهوایرئیسجمهوراین
کشور در شورای امنیت ملی خواهد بود.انتخاب
فردیکهسال 2016بهعنوانوزیرخارجهآمریکا
پیمان آبوهوایی پاریس را امضا کرد ،خبر خوش
برایفعاالنمحیطزیستاست.ترامپهمانسال
اولکهواردکاخسفیدشدبااینادعاکهاینپیمان
بهاقتصادکشورشآسیبمیزند،ازآنخارجشد.
بایدن قول داده بود همان روز اول که وارد کاخ
سفید شود به این پیمان برگردد و حاال با انتخاب
کریبهقولخودعملکردهاست.

«ابراهیم آفریقا» روزهای طاقت فرسایی
را از سر می گذراند.در حالی که وضعیت
سالمتی «شیخ ابراهیم زکزکی» ،رهبر
معنوی شیعیان نیجریه نامساعد اعالم
شده ،برگزاری جلسه دادگاه او باردیگر
به تعویق افتاده اســت.در همین زمینه،
دادگاه عالی ایالت کادونا محاکمه رهبر
جنبش اسالمی نیجریه را به ژانویه سال
آینده موکول کرد «.دمــی فاالنا» وکیل
شیخ زکزکی به شدت از به تعویق افتادن
مــداوم این پرونده انتقاد کــرده و گفته
است که این مسئله بر سالمت و آرامش
موکلینشتاثیرمیگذارد.برخیدیگرنیز
گفتهاندتعویقچندبارهبرگزاریدادگاه
بــرای شیخ زکزکی اقدامی تعمدی با
هدف طوالنی کردن فرایند این پرونده
و افزایش فشار به رهبر شیعیان نیجریه
است.دفتر شیخ زکزکی نیز اعالم کرد:
به رغم این که دادگــاه نیجریه صوری و
غیرقانونی و اتهامات نسبت داده شده
علیه شیخ زکــزکــی ساختگی اســت،
اما به طور مــداوم محاکمه وی به تاخیر
میافتد.شیخزکزکیدرحالیهمچنان
در بازداشت به سر میبرد که  ۲۳دی
سال گذشته یک دادگاه نیجریه حکمی
صــادر کــرد مبنی بر ایــن که وی باید به
دلیل بیماری ،آزاد شود و تحت درمان
قرار گیرد؛ با وجود این ،دولت نیجریه به
این حکم قضایی تمکین نکرده و هنوز
برای آزادی او و همسرش اقدامی انجام
نــداده اســت .شیخ ابراهیم زکزکی به
رغــم وخامت وضــع جسمانی ،از سال
 )۱۳۹۴( ۲۰۱۵به همراه همسرش در
زندان به سر میبرد.نظامیان نیجریه در

گل عنبری -نشست گروه  20به میزبانی
عربستان با حاشیههایی مهمتر از متن
همراه بــوده که یکی از آ نهــا درز یافتن
ویدئویی از ملک سلمان است .وی قبل از
شروع نشست که خود را برای سخنرانی
آماده میکند ،درباره محل برگزاری نشست
قبلی و این که کشورش در آن شرکت کرده
یا نه میپرسد که ولیعهد به او میگوید در
ژاپن بوده و به نیابت از پادشاه رفته است.
در فضای مجازی عربی از زوایای مختلفی
به ایــن فیلم پرداخته شــده؛ عــد های روی
فراموشی پادشاه زوم کرده وافرادی جویای
انگیزه انتشار فایل شده اند و بن سلمان را
متهم به تعمد برای کنارگذاشتن پدرش

سال ۲۰۱۵باحملهبهحسینیهبقیةا...
(عــج) در شهر «زاری ــا» و منزل شیخ در
ایالت «کادونا» واقع در شمال نیجریه،
ویرابههمراههمسرویکیازفرزندانش
دستگیر کردند.از آن زمان تاکنون بارها
رسیدگی نهایی به پرونده و ادعاهای
مطرح شده علیه شیخ به تعویق افتاده
و وضعیت این پرونده در پنجمین سال
همچنانبالتکلیفاست.همچنینحال
عمومی شیخ زکزکی و همسرش به طور
مستمر در بازداشتگاه در حال وخیمتر
شدناست،زیرامقاماتنیجریهازمعالجه
آنان و دیدارشان با پزشکان جلوگیری
میکنند.
▪واکنشهای اعتراضی در نیجریه

از سوی دیگر شهروندان نیجریه ای در
خصوص تداوم بازداشت و زندانی کردن
شیخ زکزکی دست به تظاهرات زدند.
در این باره شماری از هــواداران «شیخ
ابراهیم زکزکی» رهبر جنبش اسالمی
نیجریه در پایتخت ایــن کشور بــرای
نشان دادن اعتراض به دستگیری غیر
قانونی او و همسرش تظاهرات کردند.
چندی قبل «سهیال زکــزکــی» فرزند
رهبر جنبش اسالمی نیجریه از وخیم
بــودن حال والدینش به دلیل اهمال
پزشکی خبر داد و گفت که پدر و مادرش
زمانی که دستگیر شدند هر دو زخمی
بودند و اکنون به دلیل محرومیت از
مراقبتهای پزشکی و درمانی وضعیت
سالمتی آن ها وخیمتر شده است ،ولی
با این حال بازداشت این رهبر دینی در
نیجریه همچنان ادامه دارد.

و نشستن بر کرسی پادشاهی میکنند.
برخی هم ایــن اشتباه را در  88سالگی
طبیعی دانستهاند .البته این وسط برخی
خبرگزاریهای ایرانی پیاز داغش را زیاد
کرده و«رحنا الیابان؟» را «من به ژاپن سفر
کردم؟» ترجمه کرده اند که درست نیست و
منظورش این است که آیا کشورش شرکت
کــرده اســت.حــاال فرضا ملک سلمان کال
آلزایمر دارد .که چی؟ باید کنار برود؟ خوب
االن پسرش کشور را اداره میکند وآن وقت
هم باز وی اداره خواهد کــرد .مگر نه این
که مطابق سنت دیرینه حکمرانی در شرق
وخاورمیانه حاکمان جز با مرگ یا کودتا
قدرت را رها نمیکنند.
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نمای روز

ترامپدرآخرینمراسمعفوبوقلموندرباغرزکاخ
سفیدبامالنیاشرکتکردهوازهمسرشبهعنوان
خانم ترامپ {نه فرست لیدی} یاد کرد.وی در این
مراسمبدونعرضتسلیتبهخانوادهقربانیانکرونا
ازتیمسازندهواکسنوکادردرمانتشکرکرد.دیوید
اسمیتخبرنگارگاردیننوشت،بهوضوحمشخص
است که دیگر ریاست جمهوری وی کم فروغتر از
سابق شده و غزل خداحافظی را خوانده است.
عکس:هانامككى؛رويترز

چهره روز

گروهموسیقیراک«بلینکن»!
آنتونیبلینکن،گزینهجوبایدن
برای منصب وزیر امور خارجه
در دولتش ،سابقه تشکیل یک
گــروه موسیقی راک و انتشار
آهنگ هایش را داشته است.
پایگاه اینترنتی وایس نوشت:
حاالمیدانمشماممکناستفکرکنید؛صبرکن،
آیااینهمانآنتونیبلینکنرهبریکپروژهموسیقی
راک متعلق به مــردان سن باال با نام Ablinken
در اسپاتیفای است؟ همان خواننده آهنگهای
« »Lip Servicو « »Patience؟ جواب مثبت است.
بله خودش است.بلینکن سابقه زیادی در وزارت
امور خارجه آمریکا داشته و حرفه خود را در آن جا
تحت دولت کلینتون شروع کرده و در دولت باراک
اوباما به عنوان معاون وزیــر امــور خارجه خدمت
کرده است .از زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری
آمریکا رسید ،بلینکن مشغول کسب درآمد زیادی
در بخش خصوصی بوده اما مهم تر از آن او در یک
گروه ،موسیقی مینوازد .نام این گروهAblinken
اســت( .در واقــع این نام گرته بــرداری شده از نام
 AbeLincolnامابااسمخودبلینکناست).بلینکن
در این گــروه خوانندگی کــرده و از جمله اعضای
گروهش جی کارنی ،دبیر مطبوعاتی سابق دولت
باراکاوباماوکارمندفعلیشرکتآمازون،الیآتیه،
فیلم نامه نویس سریال «بال غربی» و دو خبرنگار به
نامهایدیومککناودیویدسیگالهستند.

خبر متفاوت

کنفرانسخبری ۶۳ثانیهایترامپ!

حضور چند ثانیهای ترامپ در اتــاق مطبوعاتی
کاخ سفید و صحبتهایش با خبرنگاران موجب
تعجب حاضران شد .ظاهرا حضور رئیس جمهور
در میان خبرنگاران فقط بــرای اطالعرسانی
دربــاره رسیدن شاخص بورس داوجونز به سطح
تاریخی۳۰۰۰۰واحدبود.دونالدترامپ،بهمیان
خبرنگاراندرکاخسفیدآمدوگفت«:منازاتفاقی
که در زمینه تولید واکسن رخ داده هیجان زده
هستم،اینواقعاباورنکردنیاست.بازاربورسهم
رقم  ۳۰۰۰۰را شکسته است ،در حالی که هرگز
قبال به این رقم نرسیده بود .این یک رقم مقدس
است .من میخواهم به همه افراد در داخل دولت
تبریکبگویم.آنهاسختکارکردندوازهمهمهم
تر من میخواهم از مــردم کشورمان تشکر کنم
چون هیچ مردمی مثل شما وجود ندارد».بعد هم
بالفاصله اتاق را ترک کرد.خبرنگار سی ان ان این
حضور 63ثانیه ای را کوتاهترین کنفرانس خبری
جهان تاکنون خواند.اوایل روز سه شنبه شاخص
بازار بورس داوجونز آمریکا برای نخستین بار و از
بابت خوش بینی مربوط به آزمایش های واکسن
کروناویروس و رضایت دادن کاخ سفید به روند
انتقالقدرتبهجوبایدن،رئیسجمهورمنتخباز
رقم ۳۰۰۰۰واحدعبورکرد.

پیشخوان بین الملل

«اکونومیست» در شماره این هفته خود با تیتر
«استراتژی که آمریکا در مقابل چین نیاز دارد»،
مینویسد :وظیفه دولــت بایدن این است که
بداند در قبال چین باید چه کند .بایدن همان
طور که استراتژی مقابل چین را آماده میکند،
باید روشی متفاوت در پیش بگیرد.

