
بس��ياري در امريكا تا بامداد روز چهارشنبه بيدار ماندند 
تا نتيجه انتخابات براي تعيين سناتور ارشد ايالت آالباما 
را بش��نوند و البته كه با اتفاقي باور نكردني مواجه شدند. 
هرچند اين اتفاق به اندازه انتخابات رياس��ت جمهوري 
س��ال گذش��ته امريكا ش��گفت آور نبود اما در نوع خود 
جالب توجه بود. انتخابات تعيين س��ناتور ارش��د ايالت 
آالباما در حالي روز سه ش��نبه ميان روي م��ور نماينده 
حزب جمهوريخواه و داگ جونز نماينده حزب دموكرات 
برگزار شد كه بسياري معتقد بودند نامزد حزب دموكرات 
ش��انس چنداني براي پيروزي در اين انتخابات ندارد. اما 
وقايع هفته هاي منتهي به انتخابات آالباما ش��رايط را به 
سمتي سوق داد كه روز به روز ش��انس دموكرات ها را در 
اين رقابت افزايش داد. در نهايت نيز زماني كه نتايج نهايي 
منتشر شد داگ جونز توانس��ت با اختالفي بسيار اندك 
پيروز اين رقابت شود. طبق نتايج منتشر شده داگ جونز 
49/9درصد آرا را كسب كرد و روي مور نيز 48/4درصد را 
به دست آورد. نتيجه اي كه يك پيروزي باورنكردني براي 
دموكرات ها و يك شكست سنگين براي جمهوريخواهان 
به بار آورد. اما اختالف ميان دو نامزد به حدي نزديك بود 
كه تقاضاي بازشماري آرا داده شد. چرا كه داگ جونز تنها 
21 هزار راي بيش��تر از روي مور به دس��ت آورد و در اين 
بين 23هزار راي باطله اعالم شد كه به نظر مي رسد برخي 
افراد به كس��ي جز دو نامزد راي دادن��د و همين موضوع 
باعث ابطال اين آرا ش��د، آرايي كه ش��ايد مي توانس��ت 
سرنوشت ساز باش��د. اما هرچه بود، اكنون مي توان داگ 
جونز را سناتور دموكرات جديد سناي امريكا دانست كه 
عمال اكثريت جمهوريخواهان را به شدت شكننده خواهد 
كرد و نس��بت دو حزب در سنا 51-49 ش��ده است كه 
اين موضوع مي توان��د چالش هاي جمهوريخواهان براي 

تصويب قوانين را بيش از گذشته كند. 
اما اين شكست بيش از همه شكستي بزرگ براي دونالد 
ترامپ رييس جمهوري اياالت متح��ده و طرفداران وي 
محسوب مي شود كه اميد زيادي داشتند با ساختار شكني 
در ح��زب جمهوريخواه وارد س��نا ش��وند. از طرفي اين 
موضوع يك فاجعه بزرگ براي ح��زب جمهوريخواه به 
بار آورد و ش��كاف داخلي حزب را بيشتر كرد. اما اهميت 
آالباما از آنجايي اس��ت كه در طول 20 س��ال گذش��ته 
هم��واره جمهوريخواهان توانس��تند در اي��ن ايالت به 
آس��اني پيروز ش��وند به نحوي كه جف سش��ن سناتور 
پيشين جمهوريخواهان در اين حزب در انتخابات سال 
2014بدون هيچ رقيبي وارد ميدان شد و با 97درصد آرا 
توانست جايگاه خود به عنوان س��ناتور ارشد اين ايالت را 
تثبيت كند. اما حاال سوال اصلي اينجاست كه چرا ايالتي 
كه همواره به آس��اني در دس��تان جمهوريخواهان قرار 
داش��ت به ناگاه در اختيار دموكرات ها قرار گرفت و اين 

شكست فاجعه بار را براي جمهوريخواهان به بار آورد. 

داليل شكست
اما اگر بخواهيم ب��ه داليل شكس��ت جمهوريخواهان 
بپردازيم بايد به چند نكته اساسي در اين بين اشاره كرد. 
با استعفاي جف سشن سناتور جمهوريخواه ايالت آالباما 
پس از 20 س��ال و قرار گرفتن وي در س��مت دادستان 
كل اياالت متح��ده در دولت دونالد ترام��پ قرار گرفت 

اين ايالت مجبور به برگزاري انتخابات زودهنگام شد. از 
همان ابتدا براي جانشيني سشن يك شكاف عميق در 
حزب جمهوريخواه ايجاد شد. بدنه حزب جمهوريخواه از 
لوتر استرنج جانشين موقت سشن در سنا حمايت كرد و 
استيو بنن به عنوان استراتژيست ارشد سابق ترامپ وارد 
ميدان ش��د و از روي مور حمايت كرد. اقدامي كه نشان 
داد كه استيو بنن قصد دارد يك شورش عليه بدنه حزب 
جمهوريخواه انجام دهد. دونالد ترامپ نيز كه سعي كرده 
بود با بدن��ه جمهوريخواهان تا حدودي همراه ش��ود در 
كنار لوتر استرنج قرار گرفت اما روي مور با راي اكثريت 
جمهوريخواهان ب��ه عنوان نامزد نهاي��ي حزب معرفي 
شد و عمال اتفاقي خالف خواسته بدنه سنتي حزب رخ 
داد و س��ران حزب چندان تمايلي ب��راي حمايت از مور 
نداش��تند ولي در نهايت مجبور به اين كار ش��دند. اما با 
مطرح شدن پرونده آزار جنسي روي مور در رسانه هاي 
امريكا درخواس��ت ها براي كناره گيري او بيش��تر ش��د 
به گونه اي كه ميچ مك كانل رهبر اكثريت س��نا از وي 
خواس��ت تا از رقابت ها كناره گيري كند و حزب را از اين 
رس��وايي نجات دهند. اما به نظر مي رس��د اصرار دونالد 
ترامپ مبني بر پشتيباني از مور براي ماندن در انتخابات 
در نهايت موجب ش��د تا هم دونالد ترامپ شخصا با يك 
شكست جدي مواجه شود و هم جمهوريخواهان بار اين 
شكس��ت را تحمل كنند. ترامپ اين استدالل را داشت 
كه با وجود اتهام سوءاس��تفاده جنس��ي در اطراف مور، 
جمهوريخواهان بايد به هر حال به او راي دهند چرا كه او 
بهتر از دموكرات هايي است كه با تضعيف ارتش و مرزها 
جرم و جنايت را در كشور گس��ترش دادند. با اين وجود 
سي ان ان در گزارش روز گذشته نوشت كه انتخابات ويژه 
آالباما در لحظه اي فوق العاده از حيات سياسي در امريكا 

به وقوع پيوست كه آزار و اذيت هاي جنسي مور عليه زنان 
در رسانه ها به شدت سرنوشت س��از بود. گفته مي شود 
روي مور چند دختر زير س��ن قانوني را مورد آزار و اذيت 
جنسي قرار داده است كه اين موضوع عمال براي او گران 
تمام شد و تبديل به مهم ترين عامل شكست مور در اين 
انتخابات شد. سناتور جف فليك از جمله منتقدان اصلي 
دونالد ترامپ در توييتر خود نوشت كه افتخار براي برنده 
است. با اين حال بسياري معتقد بودند كه ترامپ سعي 
كرد تا با اتهامات سياسي به دموكرات ها آنها را در آالباما 
به آساني شكست دهد اما نمي دانست كه شرايط تا حد 

زيادي تغيير كرده است. 

لغزنده شدن موقعيت ترامپ
يك منبع نزدي��ك در كاخ س��فيد به س��ي ان ان گفت: 
نتيجه ب��راي رييس جمه��ور ويرانگر ب��ود. واقعيت اين 
است كه داگ جونز توانسته در يكي از محافظه كار ترين 
ايالت هاي امريكا پيروز ش��ود و به 20 سال حكومت آنها 
در اين منطق��ه پايان دهد. از طرفي ديگر شكس��ت مور 
در انتخابات س��نا عم��ال موقعيت ترام��پ را در ماه هاي 
باقي مانده به انتخابات س��ال 2018لغزنده خواهد كرد. 
زيرا در طول ماه هاي اخير با وج��ود اينكه دونالد ترامپ 
اكثريت را در ه��ر دو مجلس در اختيار داش��ت در طول 
ماه هاي گذش��ته با چالش ه��اي جدي مواجه ب��ود. به 
خصوص در س��نا كه حتي نتوانست حمايت 50 كرسي 
را براي لغو قانون اوباما كر به دست آورد. اكنون نيز يكي 
از كرسي هاي اصلي كه مي توانس��ت از او حمايت كند را 
از دست داد و موقعيت جمهوريخواهان و شخص ترامپ 
را در سنا به شدت ش��كننده كرد. ترامپ در توييتر خود 
نوشت: »مردم آالباما عالي هستند و جمهوريخواهان در 

يك دوره بسيار كوتاه در اين صندلي قرار مي گيرند.« اما 
واقعيت اين است كه انتخابات بعدي براي اين كرسي سنا 
در س��ال 2020 و همزمان با انتخابات رياست جمهوري 
برگزار مي شود، بنابراين به آساني نمي توان انتظار جبران 
داشت و حداقل تا 3س��ال آينده اين كرس��ي در اختيار 
دموكرات ها خواه��د بود. هرچند در ن��گاه اول به نتيجه 
انتخابات سه شنبه مي توان دريافت كه اين يك شكست 
بزرگ ب��راي ترامپ بوده اس��ت ام��ا نمي ت��وان آن را در 
راستاي كاهش محبوبيت قطعي او ارزيابي كرد يا اينكه 
محبوبيت جمهوريخواهان كاهش يافته اس��ت. چرا كه 
پرونده آزار جنسي مور بيش از هرچيز بر نتيجه انتخابات 
تاثير گذاشت و مردم در انتخاب ميان اخالقيات و حزب، 
در نهايت اخالق را انتخاب كردند كه اين موضوع مي تواند 

براي دونالد ترامپ زنگ خطر را به صدا در بياورد. 

نشانه اميد براي دموكرات ها
داگ جونز پس از پيروزي در انتخابات در جمع هواداران 
خود حاضر شد و در سخنراني خود عنوان كرد كه خانم ها 
و آقايان شما امشب راه درست را انتخاب كرديد. اتفاقي كه 
مي تواند نشانه اميد براي دموكرات ها در انتخابات آينده 
باشد. اكنون بيش از يك س��ال از شكست نا اميد كننده 
هي��الري كلينت��ون در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري 
مي گذرد. روزي كه نه تنها امري��كا بلكه جهان را در بهت 
فرو برد. اما حاال پيروزي در ايالت��ي مثل آالباما مي تواند 
فعاالن حزب دموكرات را در سال 2018و براي انتخابات 
ميان دوره اي سنا و كنگره با انگيزه كند. شايد تا پيش از 
پيروزي داگ جونز در آالباما پيروزي دموكرات ها و پس 
گرفتن اكثريت س��نا از جمهوريخواه��ان در ماه نوامبر 
2018 تا حدودي يك شوخي به نظر مي رسيد. اما حاال 

به نظر مي رسد شرايط تغيير كرده است. اعداد هنوز هم 
براي دموكرات ها ترسناك اس��ت. آنها در سنا براي سال 
2018 بايد براي 25 كرس��ي مبارزه كنن��د در حالي كه 
جمهوريخواهان در هشت كرس��ي وارد رقابت خواهند 
شد. اما كرس��ي هايي كه جمهوريخواهان بايد براي آن 
مبارزه كنند، ايالت هايي است كه دموكرات ها اين توانايي 
را دارند كه در آن پيروز ش��وند. ايالت هاي��ي مانند نوادا، 
آريزونا و تنسي ايالت هايي هستند كه در صورت پيروزي 

مي توانند اكثريت را براي آنها در سنا به دست آورد. 

تصميم مهم دموكرات ها
اما داگ جونز ش��ايد پيروزي خود را مديون يك تصميم 
مهم ح��زب دموكرات بدان��د. در مي��ان پرونده هاي آزار 
جنس��ي كه براي اف��راد مختلف باز ش��د يك س��ناتور 
باس��ابقه حزب دموكرات نيز درگير اين پرونده ش��د. ال 
فرانكن، سناتور باس��ابقه دموكرات در ايالت مينسوتا با 
اتهام آزار جنسي روبه رو ش��د. اتفاقي كه در اين بين رخ 
داد با تصميم حزب دموكرات ال فرانكن از س��مت خود 
اس��تعفا داد و اعالم كرد كه از س��نا خارج مي شود. اما در 
طرف مقابل هيچ ي��ك از جمهوريخواهاني كه در چنين 
پرونده اي درگير ش��دند حاضر به كناره گيري از سمت 
خود نش��دند و عمال دموكرات ها روي موج پرونده هايي 
كه رسانه هاي امريكايي موضوع آن را مطرح كردند، سوار 
ش��دند و در اين ميان برخي افراد در حزب را نيز قرباني 
كردن��د. در حال حاضر اين خواس��ته در اف��كار عمومي 
امريكا در حال ش��كل گيري اس��ت كه حاال تم��ام افراد 
درگير چنين پرونده هايي بايد نس��بت به آن پاس��خگو 
باشند وحتي از سمت هاي در اختيار كناره گيري كنند. 
اكنون نيز مهم ترين فردي كه دراين پرونده متهم ش��ده 
دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده است كه سال 
گذش��ته در رقابت هاي انتخاباتي نوار صوتي او صدايي را 
از او منتشر كرد كه نش��ان مي داد تعدادي از زنها را مورد 
آزار جنسي قرار داده و حتي تعدادي افراد نيز رسما اعالم 
كردند كه ترامپ آنها را مورد آزار جنسي قرار داده است. 
اگرچه اين موضوع در روزهاي منتهي به انتخابات يك بار 
ديگر زير سايه پرونده ايميل هاي هيالري كلينتون قرار 
گرفت اما حاال توقعات از پاسخگويي دونالد ترامپ به اين 

اتهامات افزايش يافته است. 

نا تواني سياسي بنن و ترامپ
روز گذشته نيويورك تايمز در تحليلي در خصوص شرايط 
ترامپ و بنن در انتخابات آالباما نوش��ت كه اين دو از نظر 
سياسي ناتوان هستند. در حال حاضر اين دومين بار است 
كه در طول ماه هاي گذش��ته دولت و ش��خص ترامپ از 
يك نامزد حمايت مي كند و س��پس شكست مي خورد. 
در اين يادداش��ت آمده اس��ت داگ جونز اي��ن پيروزي 
نزديك را مديون راي اكثريت امريكايي، آفريقايي تبار به 
دموكرات ها در اين منطقه است. احتماال جمهوريخواهان 
برخي از اعضاي حزب در ش��هرهاي حومه آالباما به ويژه 
زنان را متهم مي كنند ك��ه كمتر از گذش��ته راي دادند. 
براي مثال در شهر شلبي در همسايگي بيرمنگام ترامپ 
در انتخابات 73هزار و حاشيه 51هزار راي به دست آورد 
اما روي مور در ش��هر 36هزار و در حاشيه تنها 9هزار راي 
آورده است. كه اين موضوع را مي توان از عدم سازماندهي 

راي روي مور در اين انتخابات دانست. 

حكومت 20 ساله جمهوريخواهان بر آالباما پايان يافت

نشانه اميد دموكرات ها در امريكا

وزير خارج��ه اياالت متح��ده امريكا، ركس تيلرس��ون، 
در چرخش��ي واضح نس��بت به مواضع پيش��ين امريكا 
اعالم كرد كه كشورش حاضر اس��ت بدون هيچ شرطي 
با كره شمالي وارد مذاكره ش��ود. تا پيش از سخنان اخير 
تيلرس��ون، دولت امريكا ش��رط مذاكره با كره شمالي را 
كنار گذاشتن كامل برنامه هسته اي اين كشور اعالم كرد. 
اين اظهارات تيلرسون كمتر از يك هفته بعد از ديدارش 
با س��رگي الوروف، وزير خارجه روسيه در شهر وين بيان 
مي ش��ود. به گفته الوروف در اين ديدار پيام مقامات كره 
ش��مالي در مورد آمادگي براي مذاكره با امريكا از طريق 
روسيه به اطالع وزير خارجه امريكا رسيده است. دو هفته 
پيش بود كه كره ش��مالي يك موشك بالستيك دوربرد 
را با موفقيت آزمايش كرد. به گفته منابع كره جنوبي در 
اين آزمايش موشكي كره ش��مالي موفق شد سالحي را 
آزمايش كند كه تا نزديك به 13 ه��زار كيلومتر برد دارد 
و حتي توانايي هدف قرار دادن س��واحل ش��رقي اياالت 
متحده امريكا را هم دارد. به گزارش آسوشيتدپرس، ركس 
تيلرسون كه سه شنبه ش��ب به وقت محلي در اتاق فكر 
شوراي آتالنتيك سخنراني مي كرد، گفت: »ما آماده ايم تا 
هر زمان كره شمالي مايل باشد گفت وگو كنيم. حاضريم 
نخستين ديدارمان بدون هيچ پيش شرطي برگزار شود. 
مي توانيم درمورد هر چي��زي گفت وگو كنيم، اينكه ميز 
مذاكره گرد باشد يا مستطيل حاضريم گفت وگو كنيم. هر 
چيزي كه براي تان جالب است. اما آيا مي توانيم دست كم 
بنشينيم و چهره هاي يكديگر را از نزديك ببينيم؟ بعدش 
مي توانيم يك نقشه راه تعيين كنيم كه قرار است براي چه 
چيزي مذاكره كنيم. فكر كنم خيلي واقع گرايانه نباشد 
كه به آنه��ا بگوييم ما فقط در صورت��ي مذاكره مي كنيم 
كه آنها آمادگي داشته  باشند نهايتا برنامه هسته اي شان 
را كنار بگذارند.«اما تحليلگران اين اظهارات تيلرسون را 
خوش بينانه ارزيابي نمي كنند. ون جكسون، كارشناس 
پيشين مسائل آسيا در وزارت دفاع امريكا و استاد دانشگاه 
ويكتوري��اي نيوزيلند به ان پ��ي آر مي گوي��د: »من فكر 
مي كنم اين فقط يك نمايش از س��وي تيلرسون باشد، 
قطعا وقتي هدف مذاكرات كنار گذاش��تن كامل و قابل 
راس��تي آزمايي برنامه هسته اي كره ش��مالي باشد، آنها 
سر ميز مذاكره حاضر نمي ش��وند. براي پيونگ يانگ اين 
به معناي عدم مذاكره اس��ت. اگر مي خواهيم واقعا با كره 
ش��مالي مذاكره كنيم، اول بايد ه��دف واقع گرايانه براي 
مذاكرات تعريف كنيم.« در عين حال عدم انسجام مواضع 
امريكا و فقدان يك اس��تراتژي مشخص در برابر موضوع 
كره ش��مالي از ديگر نگراني هاي اين تحليلگر اس��ت. او 
مي گويد: »هيچ انسجامي در سياست امريكا وجود ندارد. 
كامال در جدا كردن ادبيات اظه��ارات از موضوعات مورد 
اختالف ناتوان بوديم. همه اينها باعث مي ش��ود كه بقيه 
بازي را به هم بزنند. با توجه به سابقه 10 تا 11 ماه گذشته، 
روي چه حس��ابي مي توان ارزيابي كرد ك��ه حرف هاي 
تيلرسون اصال جدي هستند؟«عدم انسجام در اظهارنظر 
مقام ه��اي امريكايي تا ح��دي پيش رفت ك��ه برخي از 
اختالف نظر جدي ميان ركس تيلرسون و دونالد ترامپ 
در مورد كره شمالي خبر مي دادند. اين اختالف نظر زماني 
علني شد كه درست در هنگام س��فر ركس تيلرسون به 
پكن و گفته هاي او مبني بر باز بودن كانال هاي ارتباطي 
با پيونگ يانگ، دونالد ترامپ با انتشار توييتي در حساب 
كاربري ش��خصي خود از تيلرسون خواس��ت خودش را 
»خس��ته نكند«، چرا ك��ه مقامات كره ش��مالي »فقط 
يك چيز را مي فهمند.« هنوز مش��خص نيس��ت كه آيا 
رييس جمهور امريكا هم در اين مسير با وزير خارجه اش 
همراه است يا نه. به گزارش آسوشيتدپرس، سارا هاكبي 
سندرز، س��خنگوي كاخ س��فيد در پاسخ به س��والي در 
مورد نظر دونالد ترامپ درباره اين سياست جديد گفت: 
»نظرات رييس جمهور در مورد كره ش��مالي هيچ تغيير 
نكرده اس��ت. رفتارهاي ناايمن كره شمالي نه تنها ژاپن، 
چين و كره جنوبي را مورد مخاطره قرار مي دهد بلكه همه 
جهان را تهديد مي كند. اعمال كره شمالي براي هيچ كس 
مفيد نيست و قطعا براي كره شمالي هم مفيد نيست.«در 
عين ح��ال گروهي از تحليلگران هم دي��دگاه مثبتي در 
مورد احتمال حل و فصل پرونده كره ش��مالي يا دس��ت 
كم فروكش كردن ش��عله ادبيات تند واش��نگتن و كره 
شمالي در برابر يكديگر دارند. داريل كيمبال، سرپرست 
انجمن كنترل تسليحات در واشنگتن به گاردين مي گويد: 
»پيشنهاد تيلرسون براي گفت وگو با كره شمالي، هر چند 
با تاخير اتفاق مي افتد اما تحول مباركي است. هر چند اگر 
قرار باشد چنين گفت وگوهايي آغاز شود، هر دو طرف هم 
از سوي امريكا هم از سوي كره شمالي بايد اندكي بيشتر 
از اين خويشتنداري نشان دهند. اين خويشتنداري براي 
كره شمالي به معناي توقف همه آزمايش هاي هسته اي 
و موشك هاي بالس��تيك اس��ت و براي امريكا به معناي 
توقف رزمايش ها و پروازها در آس��مان كره شمالي است 
كه تمريني براي يك حمله نظامي به اين كش��ور به نظر 
مي رسند. « به گفته اين تحليلگر خلع سالح »اگر چنين 
خويشتنداري هايي رخ ندهد ممكن است شاهد افزايش 
بيش��تر تنش ها و افزايش ريس��ك يك جنگ فاجعه بار 
باشيم.«ركس تيلرسون در س��خنراني خودش در عين 
حال به اين موضوع اش��اره كرد كه دولت امريكا با دولت 
جمهوري خلق چين در مورد احتمال دخالت امريكايي ها 
در شبه جزير كره توافق كرده اس��ت. به گفته تيلرسون، 
واشنگتن به پكن تعهد داده است كه در صورتي كه دولت 
كره شمالي س��قوط كند و نيروهاي امريكايي مجبور به 
مداخله در اين كشور ش��وند، قطعا نيروهاي امريكايي به 
پشت مرزهاي مبتني بر مدار 38 درجه شمالي بازخواهند 
گش��ت. به گفته تيلرسون بر اس��اس اين تعهد نيروهاي 
امريكايي فقط براي امن نگه داش��تن س��الح هاي اتمي 
موجود در خاك كره شمالي ممكن است وارد خاك اين 

كشور شوند.

 تيلرسون: براي مذاكره بدون پيش شرط
با كره شمالي آماده ايم

چرخش واشنگتن در برابر 
پيونگ يانگ

در انتخابات ويژه س��نا در ايالت آالباما، نامزدي كه ترامپ 
از او پشتيباني مي كرد باخت تا نخستين برد دموكرات ها 
در بيس��ت س��ال اخير در ايالت جنوبي آالباما را رقم بزند. 
باخت نام��زد جمهوريخ��واه، روي مور، بي��ش از پيروزي 
نامزد دموكرات، داگ جونز، اهمي��ت دارد چرا كه نظرات 
جنجالي مور فضاي انتخابات را به شدت دو قطبي كرده بود 
تا اندازه اي كه حتي حزب جمهوريخ��واه هم از او حمايت 
بي قيد و شرط نمي كرد. براي جمهوريخواه ها كه حاشيه اكثريت امني نداشتند 
كار دشوارتر هم شد. حاال جمهوريخواه ها فقط يك سناتور بيشتر از دموكرات ها 
دارند. در اين رقابت ويژه بر سر يكي از از دو كرسي ايالت آالباما در سناي امريكا، 

سه نكته اساسي قابل توجه است.
 رسانه هاي تاثيرگذار

آنچه كار را براي حمايت جمهوريخواه ها از روي مور دشوار كرد، گزارش مفصل 
واشنگتن پس��ت، درباره اتهامات جنس��ي عليه او بود؛ اتهاماتي كه مور همواره 
تكذيب كرد. بر اساس اين گزارش مور حداقل با چهار دختر زير سن قانوني رابطه 
جنسي داشته است. موضوع تا اندازه اي توجه افكار عمومي را به خود جلب كرد 
كه ريچارد شلبي هم  حزبي  روي مور و ديگر سناتور آالباما هم به او راي نداد و اين 

موضوع را به صورت آشكارا بيان كرد. 
اگر واشنگتن پست به وظيفه رس��انه اي خود عمل نمي كرد و درباره سوءرفتار 
جنس��ي مور گزارش نمي داد، احتماال مور برنده انتخابات ب��ود. آزادي بي قيد 
و ش��رط مطبوعات كه با متمم اول قانون اساس��ي امريكا تضمين شده، امكان 
پرسيدن سخت ترين سواالت از ارباب قدرت را فراهم مي كند. واشنگتن پست در 

يك گزارش تحقيقي مفصل توانست اين موضوع كه براي دهه هاي پياپي مخفي 
مانده بود را افشا كند. اين روزنامه  كه افشاي رسوايي واترگيت و پايين كشيدن 
نيكسون از قدرت را در كارنامه  دارد، يك بار ديگر ثابت كرد كه مي تواند در فضاي 

سياسي امريكا به صورت جدي تاثيرگذار باشد. 
رنگ حناي بنن

حمايت اس��تيو بنن، تئوريس��ين و معمار گفتماني كه ترامپ از آن برخاست، 
در آالباما آن قدر كارس��از بود كه توانس��ت مور را در انتخاب��ات مقدماتي حزب 
جمهوريخواه در برابر رقباي خود پيروز كند. بنن كه يك  تنه به جنگ ماش��ين 
حزبي جمهوريخواه ها رفته بود، توانست رقباي مور را در دوره مقدماتي از صحنه 
خارج كند. مهم ترين اين رقبا لوتر استرينج بود كه بعد از خالي شدن اين كرسي 
سنا توس��ط فرماندار ايالت آالباما به اين سمت منصوب ش��ده بود و از حمايت 
شخص ترامپ هم برخوردار بود. اما همين حمايت استيو بنن در انتخابات ويژه 
سنا كارساز نبود و يكي از كرسي هاي اين ايالت در مجلس سنا را بعد از بيش از 

بيست سال به دموكرات ها داد. 
موضوع را بزرگ نكنيم 

تحليلگران سياسي هميش��ه بعد از رويدادهاي مهم سياس��ي از فرصت استفاده 
مي كنند تا تئوري هاي خود را اثبات كنند. اختالف دو نام��زد به اندازه اي كم بود، 
كمتر از دو درص��د آرا كه اجازه صادر كردن حكم هاي كل��ي را نمي دهد. روي مور 
در اكثر نظرسنجي ها جلو بود اما با توجه به نبود نظرسنجي معتبر در اين انتخابات 
خاص و با توجه به اينكه شرايط اين انتخابات خارج از دوره متفاوت بود، پيش بيني 
نتيجه دشوار بود. فراموش نكنيم اگر انتخابات ديروز برگزار شده بود يا فردا برگزار 

مي شد با توجه به اين رقابت نزديك مي توانست نتيجه ديگري داشته باشد. 

آالباما، انتخابي شگفتي ساز

ميثم   سليماني

 نامه محرمانه رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
به معاون اول درباره آب چه پيامدي داشت؟

انتقال هاي  پردردسر
10 و 11

 گفت وگوي »اعتماد« با بهناز شفيعي 
به  مناسبت سالروز تولد اسطوره استقالل

از محبوبيت ناصر حجازي مي ترسيدند
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