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تحلیل روز
دکتر ابوذرگوهری مقدم

آنسویتوئیتتغییرزمانانتخابات
درحالیکه ترامپ به دنبال بازگشایی مدارس
و کارخانهها در شرایط کروناست ،بهیکباره در
توئیتی با اشــاره به خطرات بــرگــزاری انتخابات
در شرایط کرونا از تمایلش برای تعویق انتخابات
سخن گفت.بر اســاس اصــل دوم قانون اساسی
آمریکا،کنگرهاختیارزمانبندیانتخاباتراداشته
و رئیسجمهور نمیتواند مانع برگزاری انتخابات
شود .از سوی دیگر تأخیر در برگزاری انتخابات در
تاریخ آمریکا سابقه ندارد .در صورت برگزارنشدن
انتخابات ابهامات قانونی ایجاد خواهد شد که
نیازمند تفسیر دیوان عالی است که این تفسیر به
دلیلتعلیق نشدنانتخاباتدرگذشتهانجامنشده
است.براساسنظربرخیحقوقداناندرصورتیکه
رئیسجمهور در زمان مقرر انتخاب نشود ترامپ و
معاونش صالحیت ادامه کار را ندارند و در صورت
فقدان رئیس جمهور و معاون وی ،رئیس مجلس
نمایندگانوسلسلهمراتبمشخصشدهدرقانون،
در جایگاه ریاست جمهوری قرار خواهند گرفت.
به نظر میرسد ترامپ در آستانه اعــام وضعیت
تاریخی ضعف اقتصادی آمریکا توسط اداره تحلیل
اقتصادیوباهدفانحرافافکارعمومیتنهاچند
دقیقهبعدازاعالمخبرمذکور،اقدامبهتوئیتتغییر
زمان انتخابات کرد .مدیریت ضعیف وی در مسئله
کرونابا150هزارکشته،اوضاعنامساعداقتصادی
و عقب افتادن وی در نظرسنجیها در همه ایاالت
حساسازبایدنباعثشدهاست کهترامپبهدنبال
توجیهشکستاحتمالیخوددرانتخاباتازطریق
زیرسوالبردنمشروعیتوسالمتانتخاباتباشد.

چهره روز
مجلسسنایایتالیا مصونیت
سیاسی ماتئو سالوینی ،رهبر
حزب لگا و وزیر کشور پیشین
این کشور را لغو و راه را برای
محاکمه ایــن سیاستمدار
دس ـتراســتــی بــه اتــهــام آدمربــایــی و بــازداشــت
پناهجویانی که از آفریقا به سمت ایتالیا در حرکت
بودند،هموارکرد.

فرارازشکستباتاکتیکخرید زمان
ترامپمیتواندتاریخانتخاباتریاستجمهوریآمریکارابهتاخیربیندازد؟

کامیار-درشرایطیکهمحبوبیتوجایگاهترامپ
در نظر سنجیهای انتخاباتی به شدت در مقابل
رقیب دموکراتش افول کرده ،حال او پیشنهاد
به تأخیر انداختن برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا را مطرح کــرده است.رئیس
جمهور آمریکا در حساب کاربری خود در توئیتر
با درخواست به تأخیر انداختن انتخابات ریاست
جمهوری پیش رو که کمتر از  ۱۰۰روز دیگر
قرار است برگزار شود ،برگزاری این انتخابات
را به صورت پستی زیر سوال برده است.ترامپ
نوشت" :با رأی گیری از طریق پست و در غیاب
رأی دادن (حضوری) که بهترین شیوه است،
انتخابات سال  ۲۰۲۰پرتقلب ترین و اشتباه
شریفی«-اینقوانینراتصویبکردهایدتانشان
دهید چقدر از افشاگری مردم در فضای مجازی
در هــراس هستید .شما می ترسید واقعیت ها
شنیده شوند ».واقعیتهایی که احمد داوود
اوغلو ،استراتژیست سابق اردوغان و رهبر فعلی
حزب اپوزیسیون «آینده» از آن سخن می گوید
چیست؟قانونیتازهتصویبکهدرپیآناردوغان
و حزب حاکم عدالت و توسعه هرچه بیشتر در
مسیر قبضه قــدرت در ترکیه گام بر میدارند.
مسیریکهپسازکودتاینافرجامسال،2016
اردوغان جاده آن را هموار کرده است .جاده ای
کهسنگالخهایآنرهبرانبازداشتشدهحزب
دموکراتیک خلق و نیز صدها استاد دانشگاه
و خبرنگار زندانی بوده اند .به این ها باید چند
ده هزار کارمند دولتی و نیروی نظامی را که با
ادعای ارتباط با سازمان گولن اخراج شدهاند نیز
اضافه کرد .در ادامه همین مسیر ،پارلمان ترکیه
به درخواست اردوغان ،قانون بحث انگیز کنترل
شبکههای اجتماعی را با اکثریت آرا به تصویب
رساند.اینقانونهمچنینشبکههاییمانندفیس

ترین انتخابات تاریخ خواهد بــود و ایــن برای
آمریکا بسیار شرم آوراســت انتخابات را تا روزی
که مردم بتوانند به صورت مناسب ،سالم و ایمن
رأی بدهند به تأخیر بیندازیم".البته پس از این
که سران جمهوری خواهان در کنگره آمریکا با
پیشنهاد ترامپ برای تعویق انتخابات ریاست
جمهوری مخالفت کردند ،او از مواضع خود
کمی عقب نشست و گفت" :من خواستار تعویق
انتخابات نیستم! می خواهم نتایج انتخابات
فــوری و مستقیم بعد از رای گیری اعــام شود.
نمی خواهم سه ماه منتظر اعالم نتایج انتخابات
باشم".تاریخبرگزاریانتخاباتریاستجمهوری
از سال  ۱۸۴۵به این سو ،اولین سه شنبه پس

از اولین دوشنبه ماه نوامبر تعیین شده است؛ در
قوانینفدرالهمچنینذکرشدهکهدورهریاست
جمهوری  ۲۰ژانویه به پایان میرسد و در همان
روز رئیسجمهور جدید و معاون او سوگند یاد
میکنند .اما تنها کنگره آمریکاست که میتواند
دربــاره تعویق تاریخ انتخابات تصمیم بگیرد .با
توجهبهاینکهاکثریتمجلسنمایندگانآمریکا
در اختیار دموکراتهاست ،بعید است که آن ها
با تغییر زمــان انتخابات موافقت کنند .نانسی
پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در
توئیتی این موضوع را به ترامپ خاطرنشان کرد
و نوشت« :بند  ۲بخش اول قانون اساسی آمریکا
صراحت دارد :کنگره میتواند زمان انتخابات
الکتورهاوزمانی راکهآنهامیتوانندرأیبدهند
تعیین کند« ».الــن وینتراب» ،یکی از اعضای
کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا که یک نهاد
نظارتی برای ضمانت اجرای قوانین انتخاباتی
است مسئلهای مشابه را به ترامپ گوشزد کرد.
او نوشت« :نه آقای رئیسجمهور .نه .شما اختیار
تغییر[زمان]انتخاباتراندارید.اینکارنبایدهم
انجام شود ».برای این که تاریخ انتخابات عوض
شود،بایدطرحیدراینخصوصدرهردومجلس
کنگرهتصویبشود،بعدبهامضایرئیسجمهور
برسد و دادگاهها آن را به چالش بکشند .روزنامه
نیویورکتایمز نیز نوشته اگر از کلمه «بعید» برای

تکصدایی به سبک سلطان

واکنشهابهقانونجنجالیکنترلشبکههایاجتماعیدرترکیهادامهدارد
بوک ،توئیتر و یوتیوب را که هرکدام بیش از یک
میلیونکاربردرداخلترکیهدارندموظفمیکند
دراینکشور«نمایندگیمحلی»تاسیسکنندوبه
درخواستآنکارادرخصوصمحتوایبرنامههای
خود از جمله حذف مــواردی که موجب نگرانی
مقاماتدولتمیشود،درمدتزمان ۴۸ساعت
پاسخ دهند .بر اساس این قانون اگر شبکههای
اجتماعی از دایــر کــردن نمایندگی در کشور
خودداری کنند ،موظف به پرداخت جریمههای
سنگینمالیهستندوباممنوعیتهایتبلیغاتی
وکاهشپهنایباند(بین ۵۰درصدتا ۹۰درصد)
نیزروبهروخواهندشد.البتهایندرخواستازاین
شبکهایاجتماعیوبهویژهدرخواستبرایارائه
اطالعاتضدتروریستیوجرایم انتظاربیجایی
نیستامانگرانیازآنجاآغازمیشودکهتاکنون
صدهانفردرترکیهبهدلیلانتشارمطالبیعمدتا

در فیس بوک و توئیتر در انتقاد از دولت  ،تحت
تعقیبقرارگرفتهیابازداشتشدهاند.حالسوال
این است که اگر شبکه های اجتماعی اطالعات
کاربران را در اختیار دولت ترکیه قرار دهد ،چه
سرنوشتی پیش روی مخالفان و منتقدان دولت
اردوغــان خواهد بود؟ دولتی که حزب عدالت و
توسعه در راس آن ،در انتخابات شهرداری ها در
سال گذشته پس از مدت ها شکست سنگینی را
تجربه و شهرهای مهم و بزرگ از جمله استانبول
و ازمیر را به مخالفان واگذار کرد .اما آن شکست
آغازراهبود.دولتاردوغاناکنونبهدلیلبحران
های اقتصادی و کاهش ارزش لیر ،همه گیری
کرونا و دخالت نظامی در سوریه و لیبی مورد
انتقاد شهروندان ترکیه قرار دارد« .ماهر
اونــال» ،معاون بخش اطالعرسانی
حزب عدالت و توسعه ،در دفــاع از

احتمال وقوع چنین سناریویی استفاده کنیم،
باز هم کم است.البته سال  ۲۰۰۴مقامهای
دولت جورج بوش پسر خواستار مستقر کردن
ساز و کارهایی شده بودند که در صورت وقوع
حمالت تروریستی بتوان تاریخ انتخابات را تغییر
داد ،اما این ایده به سرعت به فراموشی سپرده
شد و «کاندولیزا رایــس» که در آن زمــان مشاور
امنیت ملی بود گفت که آمریکا حتی زمانی که
درگیرجنگداخلیبودههمانتخاباتشرابرگزار
کرده و الزم است رأیگیریها در وقت خودش
انجام شــود .با وجــود همه این ها ،نگرانیها از
رفتارهای ترامپ و این که آیا او در صورت باخت
در انتخابات نتیجه را خواهد پذیرفت ادامه دارد.
سازمان غیرانتفاعی «مـپالیــت» در گزارشی
دربارهاحتمالتشکیکترامپدرنتیجهانتخابات
هشدار داده و از کنگره خواسته است تصمیمی
دراینخصوصبگیرد«.مپالیت»دراینگزارش
به بررسی مجموعه عواملی پرداخته که ممکن
است بر انتخابات ریاستجمهوری آبان ماه میان
ترامپورقیبش«،جوبایدن»اثربگذارند.بیماری
کــوویــد ،۱۹-تــاشهــای دونــالــد ترامپ برای
اعتبارزداییازرأیدهیپستی،امتناعکاندیدها
از پذیرش نتیجه انتخابات و مسائل دیگر نظام
انتخاباتیآمریکاازجملهعواملیهستندکهدراین
گزارشازآنهاابرازنگرانیشدهاست.
این قانون گفته است«:این مسئله اص ً
ال سیاسی
نیست.مانمیخواهیمسانسوراعمالکنیم.فقط
به دنبال این هستیم که پستهای غیرحقوقی،
اطالعات غلط و اطالعات منجر به تجاوز به حریم
خصوصیشهروندان،حذفشوند».اینسخنان
درحالیاستکهترکیهباطرحبیشازششهزار
درخواست در نیمه اول سال  ۲۰۱۹میالدی،
در صدر کشورهایی قرار دارد که خواستار حذف
مطالب از توئیتر شدهاند .بنا
بر اعالم انجمن آزادی
بیان ،تاکنون بیش
از  ۴۰۸هــزار وب
ســایــت نیز در این
کـــشـــور م ــس ــدود
شد هاند.

3
پیشخوان بین الملل
بــــوريــــس جــانــســون
گفته دولــت انگليس
در م ــه ــار كـــرونـــا به
پيشرفت بزرگى دست
يافته اســت .روزنــامــه
اينديپندنت در صفحه
نخست ديجيتال خود
ن ــم ــودار مـــرگ و مير
كرونايى ها در انگليس را منتشر كرده و نوشته
است :نخست وزير! اين است "پيشرفت بزرگ" ؟

نمای روز

میزیبزرگباغذاهایمتنوعوبطریهایمشروبی
که در میانه آن مجسمهای در اندازههای طبیعی از
بنیامین نتانیاهو نشسته دستمایه یک اثر هنری-
انتقادی با عنوان «شام آخر نتانیاهو» است .این اثر
کهدرمیداناسحاقرابیندرمرکزتلآویوبهنمایش
گذاشتهشدهباالهامازدیوارنگارهمشهور«شامآخر»
از لئوناردو داوینچی خلق شده است.ایتای زالیت،
طراح و مبدع این اثر از آن به عنوان نماد «آخرین
وعدهغذاییدموکراسی»دراسرائیل یادمیکند.

توئیت روز
عــــــضــــــو مـــجـــلـــس
نمایندگان در واکنش
بــه پیشنهاد تــرامــپ
برایبهتاخیرانداختن
انتخابات نوشت :اول
این که،حرفش را هم
نزنید.دوماینکه،شما
نمی توانید این کار را بکنید .سوم این که در ایالتم
سالهاستدرعملثابتشدهکهرایازطریقپست
ایمن است .چهارم این که ،این طغیان شما چیزی را
درباره این که فقدان توان رهبری تان باعث کاهش
 33درصدیقدرتاقتصادیکشورشده استتغییر
نمیدهد.مادر 3نوامبررایخواهیمداد.
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