
در پی صدور حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان؛

سخنگوی وزارت خارجه: دولت بحرین به دنبال اصالح 
امور نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان صدور حکم حبس ابد از سوی 
دادگاه تجدیدنظر بحرین علیه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق 

و دو نفر دیگر از منتقدان بحرینی را محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی با اشاره به مشی میانه رو و مسالمت جویانه شیخ علی 
سلمان و مواضع وی در پرهیز از خشونت، افزود: این رأی جای هیچ تردیدی برای 
افکار عمومی و جامعه بین الملل باقی نخواهد گذاشت که دولت بحرین نه تنها به 
دنبال اصالح امور نیست بلکه تصمیم به تشدید سرکوب و وخیم تر کردن اوضاع دارد.

قاسمی افزود: مقامات بحرینی به جای اتکاء به سایر دولت ها و خرید گران بهای 
امنیت از دیگران، با کنار گذاشتن رویکرد پلیسی و امنیتی، به رفع بحران خودساخته 
در کشور از طریق گفت وگوی حقیقی و جدی با مخالفان و منتقدان و پاسخ به 
مطالبات مشروع مردم بپردازند و به رفتار غیرانسانی خود در صدور احکام ظالمانه و 

اعمال محدودیت علیه مردم پایان دهند.

سوریه تحریم های آمریکا را محکوم کرد

وزارت امور خارجه سوریه تحریم های جدید آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
ایران را محکوم کرد.

به گزرش ایسنا به نقل از خبرگزاری جمهوری عربی سوریه )سانا(،  یک منبع 
رسمی در وزارت امور خارجه سوریه، روز یکشنبه در بیانیه ای اعالم کرد که سوریه، 
این اقدام آمریکا را هم راستای دیگر سیاست هایش مبنی بر تضعیف صلح امنیت 

منطقه ای تلقی می کند.
طبق این بیانیه، این تصمیم آمریکا نشانگر شکست این کشور در اجرای تعهداتش 
تحت توافق برنامه جامع اقدام مشترک که میان ۱+۵ و ایران منعقد شده، می باشد.

این بیانیه همچنین با محکومیت شدید اقدام آمریکا اعمال زورگویانه و تحریم های 
یکجانبه علیه کشورهایی که تن به امر و نهی )آمریکا( نمی دهند را ناقص منشور 
سازمان ملل، قوانین بین المللی و سیستم تجاری چندجانبه دانسته که باعث رنجش 

بیشتر مردم کشورهایی که هدف این تحریم ها قرار گرفته اند، می شوند.
در این بیانیه در نهایت با تاکید مجدد بر اتحاد و حمایت این کشور)سوریه( از مردم 
و دولت ایران، با اطمینان اعالم شده است که دور جدید تحریم ها تنها ایران را برای 

متوقف کردن سیاست های غیراخالقی آمریکا مصمم تر می کند.

سفیر فرانسه در روسیه:

آماده محافظت از شرکت هایمان در برابر تحریم های 
آمریکا هستیم

از  محافظت  آماده  کشورش  که  کرد  تاکید  مسکو  در  فرانسه  سفیر 
شرکت های فرانسوی در برابر تحریم های آمریکا علیه ایران است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اینترفکس، سفیر فرانسه در مسکو گفت: ما 
آماده ایم تا از شرکت های فرانسوی که خواهان ادامه تجارت با ایران هستند پس از 

آنکه تحریم های واشنگتن علیه تهران اعمال شد، محافظت کنیم.
این تحریم های آمریکا بخشی از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور 
برای خروج از توافق هسته ای ایران و گروه موسوم به ۱+۵ است که بخش دوم آن 
از پنجم نوامبر اجرایی می شود و صنعت نفت و بانکداری ایران را هدف قرار می دهد.
سفیر اتحادیه اروپا در روسیه نیز امروز گفت که اتحادیه اروپا هر کاری بتواند برای 

حفط منافع اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام انجام خواهد داد.
وی در ادامه تصریح کرد: در همین راستا اتحادیه اروپا مکانیسم ویژه پرداخت به 

ایران را راه اندازی خواهد کرد تا از ایران در برابر تحریم های آمریکا محافظت کند.
مقامات آمریکایی روز جمعه جزئیاتی از این تحریم ها را مشخص کردند و گفتند 

که قرار است ۷۰۰ نفر و نهاد ایرانی را در فهرست سیاه خود قرار دهند.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به 
بازگشت تحریم های آمریکا گفت که واشنگتن توان بیشتری برای فشار بر کشورها 
و بنگاه های اقتصادی جهانی ندارد و این اقدام نیز یک جنگ روانی با هدف ایجاد 

هراس و دلهره در مردم است.
همچنین دیگر طرف های برجام، شامل اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس نیز 
با صدور یک بیانیه مشترک از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران »عمیقا« ابراز 
تاسف و تاکید کردند که این کشورها و اتحادیه اروپا از شرکت هایی که تبادالت 
تجاری قانونی با ایران دارند حمایت می کنند. در بخش دیگری از این بیانیه هدف 
اتحادیه اروپا حمایت از فعاالن اقتصادی عنوان شده که تحت قوانین و مقررات اروپا و 

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد با ایران تجارت می کنند.
وزیران امورخارجه اروپایی همچنین بر تعهد خود برای همکاری و به ویژه حفظ 

راه های ارتباط مالی با ایران و تضمین ادامه صادرات نفت و گاز ایران تاکید کردند.

انتخابات میان  دوره  روز سه شنبه کنگره آمریکا عرصه 
جدیدی برای تقابل دموکرات ها و جمهوری خواهان است 
که می تواند تاثیر بسزایی در مدت زمان باقیمانده از ریاست 
ریاست  بعدی  انتخابات  حتی  و  ترامپ  دونالد  جمهوری 

جمهوری این کشور داشته باشد.
به گزارش ایسنا، انتخابات کنگره آمریکا تعیین کننده نمایندگان 
کنگره است. کنگره شاخه ای از دولت فدرال است که قوانین را 

تعیین می کند و شامل مجلس نمایندگان و مجلس سنا است.
برندگان انتخابات کنگره با آراء مردمی تعیین می شوند و بر 
خالف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سیستم انتخاباتی آن 

از آرای الکترال استفاده نمی شود.
در انتخابات میان  دوره  آمریکا -از این لحاظ که بین دو انتخابات 
ریاست جمهوری برگزار می شود، چنین خوانده می شود- رای 
دهندگان یک سوم سناتورهای آمریکا و تمامی اعضای مجلس 

نمایندگان را انتخاب می کنند.
انتخابات میان  دوره تعیین کننده آن است که چه حزبی –

از دو زیرمجموعه  یا جمهوری خواه- کنترل هر یک  دموکرات 
کنگره یعنی مجلس نمایندگان و سنا را در دست خواهد داشت. 
حزبی که کنترل هر یک از این دو مجلس را در اختیار دارد معموال 
در رای گیری های قانون گذاری آن مجلس پیروز می شود. قوانین 
پیشنهادی برای دریافت تایید رییس جمهور نخست باید تایید 

سنا و مجلس نمایندگان را به دست آورند.
مجلس نمایندگان آمریکا

اعضای مجلس نمایندگان در دوره های دو ساله در این مجلس 
حضور دارند. همه 4۳۵ عضو این مجلس در هر انتخابات میان  
دوره و نیز در انتخاباتی که هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار می شود، تعیین می شوند. شمار نمایندگان هر ایالت وابسته 
به جمعیت آن ایالت است. هر یک از نمایندگان یک ایالت، نماینده 
یک منطقه خاص از آن ایالت است که بر مبنای تقسیم بندی 
کنگره ای تعیین می شود. هر نماینده باید دست کم دارای ۲۵ سال 
سن و هفت سال سابقه شهروندی آمریکا را داشته باشد و در ایالتی 

زندگی کند که نمایندگی آن را بر عهده دارد.
مجلس سنای آمریکا

سناتورها دوره های شش ساله دارند. در هر دوره از انتخابات 
شامل انتخابات میان دوره و نیز در انتخاباتی که هم زمان با انتخابات 
ریاست جمهوری برگزار می شود، یک سوم از آنها تعیین می شوند. 
سنا ۱۰۰ سناتور دارد و هر ایالت آمریکا دارای دو سناتور است. 
سناتورها باید دست کم ۳۰ سال سن و 9 سال سابقه شهروندی 
آمریکا را داشته باشند و در ایالتی که نمایندگی آن را بر عهده 

دارند، زندگی کنند.
اکثریت در مجلس سنا، تصاحب ۵۱  آوردن  به دست  برای 
کرسی و برای کنترل مجلس نمایندگان به دست آوردن ۲۱8 

کرسی الزم است.
انتخابات ایالتی و منطقه ای

انتخابات ایالتی و منطقه ای می تواند در هر سالی یا هر زمانی 
طی سال برگزار شود. این انتخابات می تواند انتخاباتی سراسری 
در محدوده یک ایالت و برای تعیین فرماندار یا قوه مقننه ایالتی 
باشد. هر شهر می تواند شهردار خود را تعیین کند. این انتخابات 
همچنین می تواند برای تعیین قضات با مقامات محلی برگزار شود.
انتخابات میان  ایندیپندنت، در حالی که  به گزارش روزنامه 
دوره به طور کلی نسبت به انتخابات سراسری هم زمان با انتخابات 
ریاست جمهوری تعداد کمتری شرکت کننده دارد، تحقیقی در 
این باره نشان می دهد که سال جاری میزان شرکت رای دهندگان 

در انتخابات در سراسر آمریکا افزایش یافته است.
براساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو، نیمی از افرادی که برای 
سال های  به  نسبت  کرده اند،  نام نویسی  رای گیری  در  شرکت 
گذشته برای حضور در انتخابات سال ۲۰۱8 مشتاق تر هستند 
و شمار شرکت کنندگان در رای گیری های مقدماتی در ۳۱ ایالت 

آمریکا افزایش یافته است.
برای  دموکرات ها  مقدماتی  انتخابات  آرای  مثال، شمار  برای 
مجلس نمایندگان در ماه ژوئیه، نسبت به انتخابات مقدماتی میان 

دوره سال ۲۰۱4، 84 درصد افزایش یافته است.
عالوه بر این، ایالت ها هم رقابتی کلیدی را برای تعیین فرماندار 
و کرسی های قوه های مقننه ایالتی در انتخابات میان دوره ای در 

سراسر آمریکا شاهد هستند.
نتایج این انتخابات برای آینده ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
و  دموکرات  احزاب  قانونگذاری  برنامه های  برای  همچنین  و 
جمهوری خواه اهمیت بسیاری خواهد داشت و می تواند تاثیری 

قابل توجه روی چشم انداز کلی سیاسی آمریکا داشته باشد.
کنترل کنگره در دست هر حزبی که قرار بگیرد، آن حزب 
از مزیت تصویب قوانین پیشهادی خود یا ممانعت از تصویب 
طرح های مخالف یا تایید نامزدهای رییس جمهور برای دادگاه 

عالی برخوردار است.
البته انتخابات ایالتی برای تعیین فرماندار نیز می تواند تاثیر 
مهمی بر انتخابات دیگر داشته باشد. برای مثال بنا به تصمیم 
فرماندار فلوریدا، بزهکاران این ایالت به طور دائم از شرکت در 
این تصمیم، نزدیک به ۱.۵  انتخابات منع شده اند و به دنبال 

میلیون تن از اهالی فلوریدا از حق رای محروم هستند.
انتخابات میان دوره ۲۰۱8 چه تاثیری بر آینده ریاست جمهوری 

دونالد ترامپ خواهد داشت؟

در دست  را  کنگره  کنترل  که جمهوری خواهان  در صورتی 
گیرند، برخی از طرح های ترامپ و تعهدات او بار دیگر مطرح 
خواهند شد. برای مثال ترامپ شدیدا متعهد شده است که اوباماکر 
را لغو کند و سناتورهای جمهوری خواه سال گذشته این طرح را 

تایید نکردند.
در عین حال اگر دموکرات ها اکثریت را به دست آورند، می توانند 
شده،  مطرح  جمهوری خواهان  سوی  از  که  اقداماتی  برخی  از 
ممانعت کنند. مهم تری اقدام آنان در صورت در دست گرفتن 
کنترل مجلس نمایندگان می تواند برگزاری جلسات استیضاح علیه 
دونالد ترامپ باشد؛ اقدامی که ترامپ به شدت در تالش است تا 

از آن جلوگیری کند.
انتخابات کنگره آمریکا روز سه شنبه، ششم نوامبر برگزار می شود 
و همزمان با آن ده ها انتخابات برای تعیین فرماندار و شهردار 

منطقه ای و قوه های مقننه ایالتی نیز برگزار خواهند شد.
در حال حاضر کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا در دست 
نمایندگان جمهوری خواه است اما بر اساس نظرسنجی های صورت 
گرفته به نظر می رسد که در انتخابات میان دوره روز ششم نوامبر 
دموکرات ها بتوانند کنترل مجلس نمایندگان را به دست گیرند 
اگرچه سنا هم چنان در اختیار جمهوری خواهان باقی خواهد ماند.
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واکنش الوفاق به حکم حبس ابد شیخ علی سلمان
جمعیت الوفاق بحرین ضمن محکوم کردن حکم حبس ابد برای دبیر کل این جمعیت اعالم کرد که این حکم تنها بر پایداری و صبر مردم این کشور می افزاید. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، الوفاق در واکنش به لغو حکم تبرئه شیخ علی 

سلمان، دبیرکل این حزب و صدور حکم حبس ابد برای وی در بیانیه ای اعالم کرد که مردم بحرین چه شیعه و چه سنی امروز بیش از هر زمان دیگری بر لزوم تغییر قدرت در این کشور آگاهند. در بیانیه الوفاق آمده است که فساد در دستگاه آل خلیفه و 
سرقت بیت المال به اقتصاد کشور صدمه زده و معیشت مردم را سخت کرده است. براساس این بیانیه حکومت آل خلیفه از زندانیان سیاسی به عنوان گروگان استفاده می کند و این کشور بیشترین زندانی سیاسی را در میان کشورهای خاورمیانه دارد.

اخبار به بهانه انتخابات میان  دوره  روز سه شنبه کنگره آمریکا بررسی شد

تاثیر کنگره بر آینده ریاست جمهوری ترامپ

روزنامه صباح ترکیه فاش کرد

جزئیات تازه از نحوه سر به نیست کردن جسد جمال خاشقجی

کمپین تحریم امارات به پاریس رسید

روزنامه صباح ترکیه جزئیات تازه ای از نحوه سر به نیست کردن جسد جمال 
خاشقجی توسط اعضای تیم ترور سعودی در دوم اکتبر فاش کرد و نوشت: 
سه تن از اعضای این تیم یعنی ماهر المطرب، صالح الطبیقی و ذعار غالب 

الحربی بر روند سر به نیست کردن جسد جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد 
عربستانی نظارت داشتند تا هیچ رد پایی از این جنایت بر جای نگذارند.

به گزارش ایسنا،  منابع امنیتی که این روزنامه آنها را موثق توصیف کرده، گفتند، 
ماهر المطرب رئیس تیم ترور بود و تنها این سه نفر در روز اجرای عملیات قتل بعد از 
ارتکاب جنایت در کنسولگری به منزل العتیبی، کنسول عربستان رفتند. این سه نفر 
جسد خاشقجی را در کنسولگری تکه تکه کرده و در منزل کنسول عربستان جسد 

خاشقجی را سر به نیست کرده اند.
این روزنامه در ادامه می آورد: المطرب منزل کنسول را در ساعت ۱۶:۵۳ به مقصد 
هتل ترک می کند و از آنجا به فرودگاه می رود و در ساعت ۱8:۲۰ استانبول را ترک 
می کند. در حالی که الطبیقی و الحربی تا ساعت ۱9:۳۰ در منزل کنسول می مانند 
و بعد از آنجا ابتدا به هتل رفته و بعد به فرودگاه می روند و هواپیمای اختصاصی آنها 

ساعت ۲۲:4۶ از زمین بلند می شود.
به نوشته این روزنامه،  جسد خاشقجی قطعه قطعه شده و در کنسولگری در پنج 
چمدان قرار داده شده و با خودروی دیپلماتیک متعلق به کنسولگری عربستان به منزل 
کنسول برده می شود؛ جایی که دوربین های مداربسته مقابل منزل کنسول در ساعت 

۱۵:۰9 دقیقه این خودرو را نشان می دهند.
براساس این گزارش، المطرب با درجه سرتیپ نزدیک ترین فرد به محمد بن سلمان،  
ولیعهد عربستان است به طوریکه دو سال در سفارت عربستان در لندن فعالیت داشت 

و در یکی از اسناد رسمی انگلیس المطرب منشی اول سفارت عربستان در لندن در 
سال ۲۰۰۷ بوده است.

این روزنامه در ادامه می آورد: اما صالح الطبیقی، که خودش را در توئیتر پروفسور 
پزشکی قانون معرفی می کند، روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن در شماره ای در سال 
۲۰۱4 او را سرهنگ دوم در وزارت کشور عربستان معرفی کرده بود. نکته مورد نظر 
درباره الحربی نیز این است که او سال گذشته میالدی در اکتبر به درجه سرتیپی در 
گارد سلطنتی ارتقا یافت و این ترفیع به دلیل عملکرد ویژه و برجسته او در دفاع از 
کاخ ولیعهد سعودی بود، زمانی که حمله ای مسلحانه به آنجا شد و طی آن دو تن از 
نیروهای گارد سلطنتی کشته و یک تن دیگر زخمی شد در حالی که فرد مهاجم نیز 
به قتل رسید. گزارش های قبلی اشاره داشتند به اینکه الطبیقی به عنوان رئیس بخش 
جنایی اداره امنیت کل عربستان فعالیت دارد و ظاهرا متخصص نظامی در کالبدشکافی 

و پزشکی قانونی است.
روز شنبه نیز روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا نوشت: سعود القحطانی مشاور 

اطالع رسانی دفتر سلطنتی و نزدیک به محمد بن سلمان رئیس تیم ترور بوده است.
به  مراجعه  وقت  یک  که  عربستان  کنسولگری  کارمند  روزنامه،  این  نوشته  به 
خاشقجی در دوم اکتبر می دهد دائما با القحطانی در تماس بوده است. براساس گزارش 
این روزنامه احمد عسیری،  معاون سازمان اطالعات کل عربستان )نزدیک به محمد 

بن سلمان( نیز که تیم ترور را تشکیل می دهد دستور آن را از القحطانی گرفته بود.

کمپین بین المللی تحریم امارات روز شنبه در چارچوب هفته فعالیت های 
خود برای تحریم ابوظبی در اروپا نمایشگاهی در پاریس برگزار کرد.

به گزارش ایسنا، روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی نوشت، این نمایشگاه شامل 
ماکت محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی است در حالی که دستانش با زنجیر بسته شده 
و توسط کودکان یمنی به دادگاه کشانده می شود. این در اشاره به درخواست برای 
دادگاهی بین المللی او به اتهام ارتکاب جنایات جنگی امارات در یمن و نقض حقوق 
بشر این کشور است. این نمایشگاه شامل تابلوهایی در خصوص نقض های حقوق بشر 
امارات و جنایات های آن علیه غیرنظامیان یمن و همچنین عکس های کودکان قربانی 
شده در جنگ یمن است. در این نمایشگاه همچنین تصاویری از مهمترین شرکت های 
اماراتی یا فعاالن این کشور که باید تحریم شوند، نمایش داده شده و در آن اطالعات 

الزم درخصوص کمپین بین المللی علیه امارات در اختیار عموم قرار می گیرد.
در این نمایشگاه عکس هایی نقض های حقوق بشر امارات، بازداشت های بی هدف و 

سرکوب حق آزادی بیان مخالفان، اصحاب رسانه و دانشگاهیان را تصویر می کشند.
برگزارکنندگان کمپین تحریم امارات از جامعه جهانی خواستند تا با دخالت فوری 
خود به نقض حقوق بشر در امارات خاتمه بخشیده و مقامات این کشور را ملزم کنند 

تا به حقوق بشر احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند.
این کمپین بین المللی روز شنبه فعالیت خود را با محوریت تحریم ابوظبی در اروپا 
آغاز کرد و دفتر آن در پاریس است. اولین هفته فعالیت های این کمپین در برلین آلمان 
در مقابل دروازه مشهور براندنبورگ برگزار شد که در آن عکس هایی از جنایات جنگی 

ائتالف سعودی - اماراتی در یمن به نمایش گذاشته شده بود.

حاکم  کنگره  سه شنبه  روز  انتخابات  بر  خطری  پر  جو 
است. این انتخابات صرفا آینده قوانین فدرال در زمینه 
مراقبت های بهداشت و درمان، مالیات و بسیاری از دیگر 
پای  بلکه  را تحت الشعاع قرار نمی دهد  مسائل سیاسی 

بحث مهمتری در میان است.
به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی در این باره 
می نویسد: رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا که برای افزایش 
آرای حزب جمهوری خواه کمپین کرده، در عمل روی این مساله 
با مواردی  را  مانور می دهد که می توان تمایالت رای دهندگان 
نظیر خشم، تنفر و ترس تغییر داد. بر خالف دیگر اسالف دونالد 
ترامپ، شامل کسانی که احتماال سیاست های مشابهی داشتند اما 
دست کم با حسن تعبیر یا استفاده از واسطه ها عمل می کردند، 
او این پیام تفرقه آمیز را از زبان خودش و از جایگاه قلدرمابانه 
خودش بیان کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید 

حرکت کاروانی از مهاجران آمریکای مرکزی را که از مکزیک به 
سمت ایاالت متحده در حرکت هستند تهاجم توصیف و تاکید 
کرده که گلوله واکنش مناسبی مقابل مهاجرانی خواهد بود که 
اقدام به پرتاب سنگ به سربازان آمریکایی کنند که به دستور او 
راهی مرز جنوبی آمریکا شدند. ترامپ همچنین در توئیتر تبلیغی 
ویدیویی منتشر کرد که کشته شدن دو پلیس آمریکایی به دست 
یک مهاجر مکزیکی غیر قانونی را به تصویر می کشد و مدعی شد 
دموکرات ها او را به کشورمان راه داده اند. دموکرات ها به او اجازه 
ماندن دادند. حتی اگر این پیام تبلیغاتی کامال حقیقت داشته 
باشد، که ندارد، مایه بروز التهاب و تنفر خواهد شد. دست کم یکی 
از موارد ورود مجدد فردی به صورت غیر قانونی به این کشور پس 
از آن انجام شد که دولت دموکرات بیل کلینتون، رئیس جمهوری 
این پیام  او را در ۱99۷ اخراج کرد. و حتی اگر هدف  آمریکا 
رای دهندگان هم نبوده باشند، باز هم نامناسب است چون چند 

روز پس از تهدید بمب گذاری علیه دموکرات ها و حمله مسلحانه 
به کنیسه ای بیان می شود که جان ۱۱ تن را گرفت.

بدین ترتیب دونالد ترامپ نه به دنبال آرام کردن مردم نگران 
بلکه در پی سوء استفاده از این خشم و التهاب است. این قطعا 
حرکت جسورانه ای است. هدف اولیه او -گرچه بیان نشده است- 
کارهای  طریق  از  بر حزب جمهوری خواه  سلطه  کردن  نهایی 
و گسترده اش  برعکس، هدف دوم  است.  آتش افروزانه  سیاسی 
این است که نشان دهد که اصرار مخالفان بر گفتمان سیاسی 

مناسب تر، کار نمی کند.
اینجا جایی است که رای دهندگان و حس همبستگی آنها، وارد 
عمل می شود. آنها این فرصت را دارند که با سیاستمدارانی که 
از کمپین عمیقا بدبینانه ترامپ حمایت یا حتی آن را تشویق 
می کنند، رد کنند. آنها این فرصت را دارند تا به کسانی که- از هر 

حزبی- علیه چنین موضعی می ایستند، جایزه بدهند. 

چرا انتخابات روز سه شنبه کنگره آمریکا این همه مهم است


