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  گزارش  2

موشک پرانی ارمنستان و آذربایجان 
به غیرنظامیان 

به رغ�م توافق ارمنس�تان و جمهوری آذربایجان ب�رای آتش بس 
در قره باغ، درگیری   ها با ش�دت بیش�تری از س�رگرفته ش�د. در 
درگیری های دیروز، ارمنستان با حمالت موشکی شهر گنجه را مورد 
هدف قرار داد که طی آن دهها غیرنظامی کش�ته و زخمی شدند. 
رئیس جمهور آذربایجان گفته که پاسخ این جنایت را در میدان نبرد 
به ارمنی   ها خواهند داد. شورای امنیت سازمان ملل هم قرار است 
نشس�ت غیرعلنی برای توقف درگیری   ها در قره باغ برگزار کند. 
در شرایطی که جامعه بین الملل از ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان 
خواسته اس��ت به جنگ در منطقه خودمختار قره باغ پایان دهند، دو 
طرف درگیری حاضر به عقب نش��ینی از مواضع خود نبوده و بر ادامه 
جنگ پافشاری می کنند. در سلسله حمالت موش��کی، روز     شنبه باز 
هم مناطق غیرنظامی جمه��وری آذربایجان مورد اصابت قرار گرفتند 
که به کش��ته و زخمی شدن دهها تن منجر ش��د. حکمت حاجی یف، 
مشاور ریاس��ت جمهوری آذربایجان روز     شنبه اعالم کرد که در حمله 
ارمنستان به شهر گنجه، دومین شهر بزرگ آذربایجان، ۱۳ تن کشته و 
۴۰ تن دیگر زخمی شده اند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، حکمت 
حاجی یف در پیامی توئیتری نوشت: » سیاست ترور دولتی ارمنستان 
باید متوقف شود.« این مقام جمهوری آذربایجان گفت: »موشک های 
بالس��تیک از اراضی ارمنس��تان علیه شهر گنجه ش��لیک شدند. این 
منطقه از منطقه درگیری بس��یار فاصله دارد. هی��چ ضرورت نظامی 
وجود نداشت.« ش��هر گنجه بیش از ۳۰۰ هزار تن جمعیت دارد و ۶۰ 
کیلومتر با منطقه درگیری فاصله دارد. این دومین حمله به گنجه در 
یک هفته گذشته است. براساس گزارش ها، ارتش ارمنستان همچنین 
به شهر مینگه چویر هم حمله موشکی کرده اما پدافند هوایی جمهوری 

آذربایجان آن را دفع کرده است. 
 پاسخ باکو به ایروان 

در پی حمالت موشکی به شهر گنجه، مقامات باکو تهدید کردند که به 
این حمله واکنش سختی نشان خواهند داد. الهام علی اف، رئیس جمهور 
آذربایجان روز     شنبه حمالت موش��کی به شهر گنجه را محکوم کرد و 
گفت:» این جنایت جنگی اس��ت، جنایت علیه بش��ریت. اگر جامعه 
جهانی نخواهد آنها را مجازات کند، ما عامالن را مجازات خواهیم کرد. 
ما آنها را در میدان نبرد مجازات می کنیم و پاسخ می دهیم.« به گزارش 
خبرگزاری تاس، رئیس جمهور آذربایجان همچنین گفت که نیروهای 
مسلح کشورش شهر » فضولی « در قره باغ را به کنترل خود درآورده اند. 
او همچنین گفت:» ارتش جمهوری آذربایجان شماری از روستا   ها را 
در این منطقه  آزاد  کرده  است.« رئیس جمهور آذربایجان همچنین با 
بیان اینکه تهران آس��مان و مرزهای زمینی خود را برای انتقال سالح 
به ارمنستان بسته اس��ت، از ایران تقدیر و تشکر کرد. قدردانی مجدد 
باکو از ایران، در حالی اس��ت که پیش تر اخباری مبنی بر ارسال سالح 
از خاک ایران به ارمنستان منتشر شده بود که از سوی مقامات تهران 

تکذیب شد. 
به دنبال هش��دار علی اف ب��ه گرفتن انتق��ام از ارمنس��تان به دلیل 
حمله به گنجه، وزارت دفاع جمه��وری آذربایجان در بیانیه ای اعالم 
کرد:»صبح ش��نبه، نیروهای پدافند هوایی آذربایج��ان، یک فروند 
جنگنده سوخو-۲۵ نیروهای مسلح ارمنس��تان را که قصد حمله به 
مواضع ارتش آذربایجان در منطقه جبرئیل داش��ت، ساقط کرد.« به 
گزارش وزارت دفاع آذربایجان» ارت��ش جمهوری آذربایجان در این 
درگیری   ها نیروهای ارمنی را مجبور به عقب نشینی کرده و در جریان 
آن مقادیری از تجهیزات نظامی از جمل��ه هفت فروند زره پوش، ۱۰ 
فروند خودروی باری نظامی، هفت فروند خودروی نظامی و دو واحد 
توپخانه را نابود کرده است.« نیروهای جمهوری آذربایجان همچنین 
دیروز به استپاناکرت، مرکز قره باغ و چند منطقه دیگر حمله کردند 
که تلفاتی به همراه داشته است. رس��انه های ارمنستان در آماری به 
نقل از مقام  های این کش��ور مدعی ش��دند که در درگیری های روز 
جمعه حداقل ۱۲۰ سرباز آذربایجانی کشته شده اند. با اصرار مقامات 
آذربایجان و ارمنستان به ادامه جنگ، ش��ورای امنیت سازمان ملل 
روز دو   شنبه برای بررسی بحران قره باغ یک نشست غیرعلنی تشکیل 
خواهد داد. به گفته منابع آگاه، »رایزنی   ها پشت درهای بسته خواهد 
بود. این نشست به درخواست فرانس��ه، روسیه و امریکا که از اعضای 
گروه مینسک برای حل و فصل بحران قره باغ هستند، برگزار خواهد 
شد.« همچنین، رسانه های جمهوری آذربایجان از رایزنی تلفنی وزیر 
خارجه این کشور با همتایان خود در ایران، ترکیه و جمهوری چک و 
همچنین یک مقام انگلیس با محوریت درگیری    ها در منطقه قره باغ 

کوهستانی خبر دادند. 
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 ریاض: اختالف با قطر به زودی حل می شود
فیصل بن فرحان آل سعود، در کنفرانس مجازی که در مؤسسه سیاست 
خاور نزدیک واشنگتن برگزار شد، گفته که امیدوار است اختالفی که 
عربستان، امارات، بحرین و مصر را در اواسط سال ۲۰۱۷ به قطع روابط 
سیاسی و تجاری و حمل و نقل با قطر سوق داد، به زودی برطرف شود. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آل سعود گفت: فکر 
می کنم راهی برای تحقق این امر وج��ود دارد و امیدواریم بتوانیم در 

آینده  نسبتاً نزدیکی به آن دست پیدا کنیم. 
-----------------------------------------------------

 تل آویو به کارکنان حقوق بشر ویزا نمی دهد
س��ایت خبری میدل ایس��ت آی گزارش کرده که رژیم صهیونیستی 
اعطای هرگونه ویزا به کارمندان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان 
ملل را متوقف کرده و ای��ن اقدام عماًل کارمندان ارش��د این آژانس را 
مجبور به ترک فلسطین کرده اس��ت. میدل ایست آی در این گزارش 
آورده اس��ت: اس��رائیل در ماه فوریه در پی گزارش کمیساریای عالی 
حقوق بشر س��ازمان ملل )OHCHR( پیرامون فعالیت بیش از ۱۰۰ 
شرکت در شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری اعالم کرد، روابطش 
را با این کمیس��اریا به حالت تعلیق درخواهد آورد. به دنبال این امر از 
ماه ژوئن درخواس��ت     ها برای دریافت ویزای جدید بدون پاسخ مانده 
و پاس��پورت     هایی که برای تمدید ارس��ال ش��ده اند، خالی برگردانده 

شده اند. 
-----------------------------------------------------

 توافق جدید امریکا با طالبان برای تنش زدایی 
زلمای خلیل زاد، فرستاده ویژه امریکا به افغانستان در توئیتر نوشته 
که او و ژنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان 
چندین نشست را با طالبان داشته اند و گفته که توافقی را با طالبان با 
هدف اعمال یک » شروع مجدد « در تعهدات شان در قبال توافق خروج 
نیرو از این کشور و کاستن از تعداد تلفات در آن برقرار کرده است. به 
گزارش رویترز، خلیل زاد گفته که ما توافق کردیم تا به شروع مجدد 
اقدامات از طریق پایبندی سفت و س��خت به اجرای تمامی عناصر 
توافق امریکا و طالب��ان و تمامی تعهدات ایجاد ش��ده بپردازیم. وی 
افزود: در حال حاضر تعداد بسیار باالیی از افغان     ها دارند جان شان را از 
دست می دهند. با این شروع مجدد ما انتظار داریم این تعداد به میزان 
چشمگیری کاهش یابد. چند روز پیش امریکا در حمالت هوایی علیه 
طالبان در آغاز حمله به هلمند مشارکت کرد؛ حمله ای که در جریان 
آن نیروهای طالبان چند ایست و بازرس��ی مهم را تصرف کرده و به 

مرکز استان نزدیک شدند. 

بزرگ ترین عملیات مصادره
 اراضی فلسطینی کلید خورد 

در حالی که ام�ارات و بحرین  چنی�ن تبلیغ می کردن�د که پروژه 
صلح آنها به شرط توقف پروژه الحاق کرانه باختری صورت گرفته 
است، صدور دستور مصادره 11 هزار دونم از اراضی فلسطینی در 
منطقه االغوار نشان داد که صلح با تل آویو تنها یک مفهوم دارد و 
آن هم چیزی جز به رس�میت ش�ناختن تداوم اشغالگری نیست.

مدیرکل بررسی نقض های رژیم صهیونیس��تی در مرکز مقاومت در برابر 
شهرک سازی گفت: مسئوالن رژیم صهیونیس��تی وسیع     ترین عملیات 
مصادره اراضی فلسطینی در منطقه االغوار را آغاز کرد. این مسئوالن دستور 
اعالم ۱۱ هزار دونم از اراضی منطقه االغوار و اریحا به عنوان ذخیره گاه های 
طبیعی را صادر کرده اند. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، 
قاسم عواد، گفت: دستورات شامل تبدیل اراضی به ذخیره گاه های طبیعی 
است اما به تدریج به ش��هرک های بزرگ یا پادگان های ارتش یا مناطق 
صنعتی و خدماتی تبدیل می شوند. این عملیات برای اهداف شهرک سازی 
است.  عواد گفت: این عملیات تخلیه ساکنان و مهاجرت آنها و بستن مناطق 
به روی س��اکنان و باز کردن آن به روی شهرک نشینان را می طلبد. آنچه 
امروز رخ می دهد اعمال حاکمیت و اجرای طرح الحاق و ادامه سیاس��ت 
کانتون     ها و سرقت منابع طبیعی اس��ت. جنبش حقوقی » صلح اکنون « 
گفته که دولت اسرائیل روز پنج  شنبه ساخت حدود۲۰۷واحد یهودی نشین 

جدید در اراضی اشغالی فلسطین را تصویب کرد.  
 مخالفت زبانی صرف و تداوم تفکر سازش 

هماهنگ کننده سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه در واکنش به موافقت 
اسرائیلی با احداث نزدیک به ۵هزار واحد مسکونی در عمق کرانه باختری 
در ۱۴ و ۱۵ اکتبر این شهرک سازی     ها را اقدامی غیرقانونی و مانع اصلی 
در مس��یر تحقق صلح دانس��ت و خواهان توقف فوری شهرک سازی در 
اراضی فلسطینی شد. همچنین آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا در 
بیانیه ای مشترک گسترش شهرک سازی     ها از سوی رژیم صهیونیستی را 
محکوم کردند و خواستار توقف فوری آن شدند. روزنامه »معاریو « نوشت، 
اسرائیل  و قطر برای حصول آتش بس طوالنی مدت در نوار غزه مذاکراتی با 
یکدیگر دارند. بر اساس این گزارش، نمایندگانی از بخش امنیتی  اسرائیل  
در هفته های اخیر با مقامات قطری مذاکرات و نشست     هایی با هدف نهایی 
شدن طرحی فراگیر برای آتش بس داشته اند. این روزنامه صهیونیستی 
در ادامه نوشت، طرح مذکور ش��امل تحویل پول های اهدایی قطر به نوار 
غزه و ایجاد طرح     هایی در این منطقه برای کاس��تن از بحران اقتصادی و 

انسانی غزه است. 
گروه های فلسطینی گفته اند، در صورتی که رژیم صهیونیستی در اجرای 
تعهدات قبلی خود در راستای کاستن از محاصره نوار غزه تعلل کند، ارسال 
بالن های آتش زا به سمت فلسطین اشغالی را از سر می گیرند. در همین 
حال ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد که شامگاه جمعه یک راکت به 
منطقه ای باز در شهرک صهیونیستی » نتیو هعسراه « در شمال نوار غزه 
اصابت کرده و بر اثر آن چندین صهیونیس��ت هم زخمی شدند. از سوی 
دیگر، پایگاه خبری عبری زبان » مف��زاک راعام « اعالم کرد که دهها بالن 
آتش زا از غزه به سمت اراضی اشغالی ارسال شده است.   این در حالی است 
که امروز هیئت امریکایی به ریاست »استیون منوشین« وزیر خزانه داری 
و »آوی برکوویتز« فرستاده کاخ سفید در خاورمیانه به منامه رفته اند تا بر 
روند امضای توافقنامه برقراری روابط دیپلماتیک و افتتاح سفارت در منامه 

و تل آویو میان مسئوالن بحرینی و اسرائیلی نظارت کنند.

امریکا آماده سناریوی تقلب
ترامپ: مقابل بد    ترین نامزد تاریخ انتخابات شکست بخورم، امریکا را ترک می کنم

گزارش های غیر    گزارش  یک
حاک�ی  رس�می 
است که ستاد انتخاباتی جمهوریخواهان خود 
را برای شکست ترامپ آماده می کند اما خود 
وی چنین س�ناریویی را قبول ندارد و در جمع 
حامیانش شکست مقابل جو بایدن را شکست 
مقابل »بد    ترین نامزد تاریخ امریکا« خوانده و به 
طعنه گفته ک�ه در صورت شکس�ت خوردن، 
ممکن است به فکر ترک امریکا بیفتد. با چنین 
اوض�اع و احوالی، به نظ�ر می رس�د ترامپ و 
حامیانش خود را تنها برای یک سناریو آماده 
می کنند؛ اعالم تقلب.  ستاد انتخاباتی ترامپ از 
همین حاال تش�کیک در روندهای اخذ رأی را 
شروع کرده و هزاران داوطلب را  برای نظارت بر 
حوزه     هایی ک�ه در ح�ال برگ�زاری انتخابات 
کرده ان�د.  بس�یج  هس�تند،  زودهن�گام 

دونالد ترامپ دیروز در تجمع انتخاباتی در جورجیا 
گفت در صورتی ک��ه در مقابل نامزدی مثل »جو 
بایدن « رقابت های انتخاباتی را واگذار کند، دیگر 
جایی برای او در امریکا نخواهد بود. ترامپ در این 
تجمع انتخاباتی در حالی که مدام بایدن را تمسخر 
و باخت مقابل او را خجال��ت آور توصیف می کرد، 
گفت: »رقاب��ت مقاب��ل بد    ترین نام��زد در تاریخ 
ریاس��ت جمهوری مرا تحت فش��ار قرار می دهد. 
می توانید تصور کنید من ببازم؟ زندگی ام، چه باید 
بکنم؟ باید بگویم به بد    ترین نامزد تاریخ سیاست 
باختم. حس خوبی نخواهم داشت. شاید مجبور 
شوم کشور را ترک کنم، نمی دانم.«  این اظهارات 
کنایه  آمیز که ترام��پ در آن تلویح��اً می خواهد 
شکس��ت خود را در انتخاب��ات ناممکن توصیف 

کند در حالی اس��ت که بایدن همچن��ان در اکثر 
نظرسنجی    ها از ترامپ جلوتر است. هرچند تجربه 
انتخابات قبلی نش��ان داد که نظرسنجی    ها تا روز 
آخر، نمی تواند ب��رآورد دقیقی از نتیجه انتخابات 
ارائه کند ولی پایگاه خبری »آکس��یوس « فاش 
کرده ک��ه در هر صورت، س��تاد انتخاباتی  ترامپ 
خود را برای شکست در رقابت با جو بایدن ، نامزد 
دموکرات  ها آماده می کند. آکس��یوس روز جمعه 
از قول سه نفر از مش��اوران ارشد ترامپ که اخیراً 
با »بیل استیپین« رئیس س��تاد انتخاباتی ترامپ 
دیدار داشته اند نوشته که این سه نفر به او گفته اند 
ک��ه معتقدند در انتخاب��ات بازن��ده خواهند بود. 
هرچند اعضای تیم انتخابات��ی ترامپ با نزدیک 
شدن به زمان انتخابات ، درباره دلیل شکست در 
انتخابات ش��روع به اتهام زنی به یکدیگر کرده اند، 
ولی یکی از مشاوران ترامپ گفته که دلیل اصلی 
شکست، شخص رئیس جمهور است و نمی توان 
مریضی را که نمی خواهد بیم��اری خود را قبول 

کند، درمان کرد. 
 شکاف در میان جمهوریخواهان

هرچن��د اس��تیپین در گف��ت وگو با آکس��یوس، 
گزارش    ها درباره آم��اده ش��دن جمهوریخواهان 
برای شکس��ت را رد ک��رده و گفته که ب��ا نزدیک 
شدن به س��وم نوامبر )۱۳ آبان( نش��انه    ها حاکی 
از آن اس��ت که رئیس جمهور در مس��یر دستیابی 
به ۲۷۰ رأی الکترال اس��ت، نظرسنجی های ملی 
می گویند که جو بایدن با میانگین حدود ۹ درصد 
از ترامپ پیش اس��ت و او همچنین در ایالت های 
کلیدی ش��امل آریزونا، ویسکانسین، میشیگان و 
پنسیلوانیا که چهار س��ال پیش در آنها پیروز شد، 
از نامزد حزب دموکرات عقب اس��ت. با این حال، 

پایگاه خبري هیل از نوعی شرایط دوقطبی آمیخته 
به تردید در میان جمهوریخواهان صحبت کرده و 
از قول یک قانونگذار پیشین جمهوریخواه نوشته 
اس��ت: » برای برخی موضوع بقاست و برای برخی 
دیگر موقعیت یابی برای دنیای پس��اترامپ.« این 
قانونگذار سابق در حالی تخمین زده شانس ترامپ 
برای پیروزی مجدد بین ۵ تا ۱۰ درصد اس��ت که 
به نوشته هیل، با نزدیک شدن به زمان انتخابات، 
تعداد روزافزونی از قانونگذاران حزب جمهوریخواه 
به دنبال فاصل��ه گرفتن از رئیس جمه��ور امریکا 
هس��تند. در کنگره امریکا هم ش��کاف     هایی دیده 
می شود و سناتور »لیندسی گراهام « متحد نزدیک 
ترامپ تأیید کرده که شاید دموکرات  ها کاخ سفید 
را از دس��ت جمهوریخواهان خ��ارج کنند و »میچ 
مک کانل« رهب��ر اکثریت جمهوریخواه س��نا هم 
از بررس��ی الیحه محرک اضطراری م��ورد تمایل 
رئیس جمه��ور امریکا امتناع م��ی ورزد. در چنین 
شرایطی، به نظر می رسد بخشی از حامیان ترامپ 
در سطوح سیاسی و  اجتماعی که خواهان ماندن 
او به هر قیمت و تحت هر ش��رایطی هستند، خود 
را بیش از ه��ر زمان دیگری برای پیش کش��یدن 
س��ناریوی ادعای تقلب آماده می کنند؛ رویکردی 
که البته خود ترامپ نیز با تحقیر مکرر نامزد رقیب و 

اصرار بر پیروزی اش، بر آن اصرار می کند. 
 حمام خون ؛ در کنگره یا کف خیابان؟

»بن س��اس « س��ناتور جمهوریخ��واه خطاب به 
رأی دهندگان نبراس��کا در انتقاد از ترامپ گفته 
ترامپ از کاخ س��فید برای س��ودجویی استفاده 
کرده و با س��فیدبرترپندار    ها همدس��ت ش��ده و 
عملک��رد دولت ف��درال در مقابله ب��ا همه گیری 
کرونا را ب��ه قیمت جان ه��زاران امریکایی خراب 

کرده است. ساس در یک کنفرانس که صوت آن 
به دست »واشنگتن اگزمینر« رسیده، می گوید: 
»او )ترامپ( از مواجهه جدی با بحران کرونا برای 
ماه     ها امتناع ک��رد. احتمال ب��ه راه افتادن حمام 
خون جمهوریخواه��ان در س��نا را می دهم و به 
همین خاطر هرگز سوار قطار ترامپ نشدم.«  این 
دومین باری است که یک جمهوریخواه از واژگان 
حمام خون اس��تفاده می کند. پی��ش از این یک 
هفته قبل هم »تد کروز« س��ناتور جمهوریخواه 
ایال��ت تگزاس ب��ا ط��رح احتمال باخ��ت دونالد 
ترامپ آن را رس��وایی بزرگ و حم��ام خونی در 
ابعاد »واترگیت « تعبیر کرده بود. از طرف دیگر، 
درالیه های پایین اجتماع��ی، بحث    ها بیش از هر 
موقع دیگری بر س��ر این باالگرفت��ه که حامیان 
رئیس جمهور امریکا در صورت شکست او، در چه 
مسیری گام برمی دارند. ۲۰ منبع آگاه به الجزیره 
گفته اند در سراس��ر ایالت های محل رقابت نظیر 
»پنسیلوانیا«، »فلوریدا« و »ویسکانسین« ناظران 
انتخاباتی به دنبال یافتن تخلفاتی به خصوص در 
رأی  گیری های پستی خواهند بود. این مقام     ها از 
اظهارنظر درباره اینکه چند نفر ت��ا به حال برای 
انجام ای��ن مأموریت نظارتی داوطلب ش��ده اند، 
خودداری کردند، اما ستاد انتخاباتی ترامپ قباًل 
اعالم کرده بود قصد دارد ۵۰هزار نفر را در سراسر 
ایاالت متح��ده برای انج��ام ای��ن کار به خدمت 
بگیرد. ناظران طرفدار ترامپ قرار است عکس     ها یا 
فیلم     هایی در راستای هدف جمهوریخواهان برای 
اثبات متقلبانه بودن رأی گیری های پستی تهیه 
کنند. آنها قصد دارند در صورت مسئله انگیزشدن 
نتایج انتخابات س��وم نوامبر میان دونالد ترامپ و 
جو بایدن، از این عکس     ها و فیلم     ها برای مس��تند 
کردن استدالل های خودشان بهره بگیرند. ستاد 
انتخاباتی ترامپ از هم اکنون تشکیک در روندهای 
اخذ رأی را در ایالت     هایی که رأی گیری زودهنگام 
در آنها آغاز ش��ده، آغاز کرده اس��ت، ب��ه عنوان 
مثال، این تیم فیلمی منتشر کرده که ممانعت از 
حضور یکی از ناظران طرفدار ترامپ در یک حوزه 
رأی گیری در »فیالدلفیا« را نشان می دهد. برخی 
تحلیلگران از دام��ن زدن به چنین تنش     هایی در 
سالی پرآشوب که شاهد زد و خورد شبه نظامیان 
مس��لح با معترضان در خیابان های امریکا بوده، 

نگران هستند. 

رؤی�ای رئیس جمهور امریکا درب�اره توافق با 
ایران تعبیر نش�ده که هیچ، خ�ود ترامپ در 
معرض رأی نیاوردن و رفتن از کاخ سفید است 
اما او برای چندمین و شاید هم چند دهمین بار 
مدعی شد که نخستین تماس تلفنی با او بعد 
از پیروزی در انتخابات از س�وی ایران خواهد 
بود. به خصوص ک�ه کارزار فش�ار حداکثری 
وی حتی مان�ع از پای�ان یافت�ن تحریم های 
تس�لیحاتی ای�ران نش�ده اس�ت و ترامپ و 
دوستانش باید منتظر ش�دید    ترین انتقادات 
نسبت به شکس�تن اجماع جهانی علیه ایران 
باشند؛ عدم اجماعی که دلیل اصلی پایان این 
تحریم    ها بوده اس�ت و در عین حال دورنمای 
مذاک�رات یا ب�ه عب�ارت بهتر سازش�کاری 
ای�ران هم چیزی اس�ت که صرفًا در س�ودای 
ایران ستیزانه ترامپ و دوستانش جا می گیرد. 

رئیس جمهور امریکا در یک تجمع انتخاباتی در 
ایالت کارولینای ش��مالی گفت: »اولین تماسی 
که بعد از پی��روزی  من دریاف��ت خواهیم کرد 
از جانب ایران خواهد بود. آی��ا می توانیم توافق 
کنیم؟ این کشور دارد با تحریم     ها و همه کار    هایی 
که ما انجام داده ایم به جهن��م می رود.« ترامپ 
اضافه کرد: »آنها می خواهن��د توافق کنند. من 
گفتم تا بع��د از انتخابات صبر کنی��د. چون اگر 
صبر کنید خیلی سخت تر می شود ولی گفتم تا 
بعد از انتخابات صبر کنید چون االن نمی توانید 
توافق کنید.« او اضافه کرد: »اگر جو خوب آلود 
)جو بایدن( رأی بی��اورد، فوق العاده     ترین توافق 
ممکن را به دست خواهید آورد.«  ظاهراً این توهم 
مذاکره که به تکرر اظهارات منجر ش��ده، فقط 
مربوط به رئیس جمهور امریکا نیس��ت. »رابرت 
اوبراین« مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ هم روز 
چهار    شنبه طی یک کنفرانس ویدئویی مجازی 

با اندیشکده »اسپن«، در پاسخ به این پرسش که 
چشم انداز مذاکره با ایران در دولت بعدی ترامپ 
چه خواهد بود و سیاست امریکا در صورت امتناع 
ایران از مذاک��ره با دولت ترام��پ در دور بعدی 
ریاس��ت جمهوری وی چه خواهد ب��ود، مدعی 
ش��د که ایران حتماً به میز مذاکره با واشنگتن 
بازخواهد گش��ت و در این خصوص گفت: »فکر 
می کنم، در دور دوم ریاس��ت جمهوری ترامپ، 
امتناع از مذاک��ره برای ایران س��خت تر خواهد 
بود. کشور    هایی که با ایران رابطه دوستانه دارند 
و حتی کشور    هایی که با ما دوست هستند ولی 
روابط دیپلماتیک با ایران دارن��د به ما گفته اند 
که در حال حاضر ای��ران منتظر نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا است.« اوبراین افزود که 
اگر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
امری��کا پیروز ش��ود، »فش��ارهای اقتصادی به 
اندازه ای زیاد خواهد بود که ایران نمی تواند بیش 

از یک یا دو ماه مقاومت کند و نمی تواند این فشار 
را برای مدت چهار س��ال تحمل کند«. اوبراین 
ادامه داد: »فکر می کنم ک��ه آنها به میز مذاکره 
خواهند آمد. در میز مذاکرات ما خواهان دو چیز 
هستیم. ما خواهان برچیده شدن برنامه هسته ای 
ایران هستیم. برجام چنین چیزی را محقق نکرد. 
چرخ سانتریفیوژهای آنها می چرخد و هم اکنون 
که ما از برجام خارج شدیم، چرخ سانتریفیوژ    ها 
بیش��تر می چرخد. ما باید از این برنامه خالص 

شویم.«
اوبراین در عین حال سعی کرد ژست ایران دوستانه 
هم بگیرد و از این زاویه هم مذاک��رات را توجیه 
کند: »مردم ایران، انس��ان های بزرگی هستند. 
آنها سختکوش هستند. بخش زیادی از کالیفرنیا 
را امریکایی های ایرانی االصل توانمند تش��کیل 
می دهند. ایران در صورتی که به میز مذاکره بیاید، 

پتانسیل های زیادی دارد.«

 ه�راس از انقض�ای محدودیت ه�ای 
تسلیحاتی ایران

امروز پایان تحریم    های تس��لیحاتی ایران اس��ت. 
»کمیته یهودیان امریکا« در بیانی��ه ای با توجه به 
شکست شورای امنیت سازمان ملل متحد در تمدید 
محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران روز انقضای 
این محدودیت     ها را روزی »بسیار غم انگیز و خطرناک 
برای امنیت دنی��ا« توصیف کرده اس��ت. »دیوید 
هریس«، مدیرعامل کمیت��ه یهودیان در بیانیه ای 
گفت: »به لطف اهمال شورای امنیت سازمان ملل، 
از روز ۱۸ اکتبر ای��ران آزاد خواهد بود بدون نقض 
برجام یا محدودیت های س��ازمان ملل، به صورت 
قانونی به خرید و فروش س��الح های متعارف اقدام 
کند.« قطعنامه امریکا در شورای امنیت که خواستار 
جلوگیری از اتمام محدودیت های تسلیحاتی علیه 
ایران بود به سرانجام نرس��ید. آن قطعنامه که روز 
۲۵ مرداد به رأی گذاشته شد با ۱۱ رأی ممتنع، دو 
رأی موافق )امریکا و جمهوری دومینیکن( و دو رأی 

مخالف )روسیه و چین( رد شد. 
در همین حال علیرضا میریوسفی، سخنگوی هیئت 
ایران در سازمان ملل در پاسخ به این سؤال نیوزویک 
که آیا ایران هیچ کشور به خصوصی را برای معامله 
تسلیحاتی در ذهن دارد، پاسخ داد ایران گزینه     هایی 
در این زمینه در اختیار دارد که از روز یک    شنبه آغاز 
خواهد شد. وی به نیوزویک گفت: »ایران دوستان 
و شرکای تجاری زیادی داشته و  صنعت تسلیحاتی 
داخلی قدرتمندی برای تأمین نیازمندی های دفاعی 

خود در برابر تهاجم های خارجی دارد.«
این دیپلمات ایرانی اضافه کرد: »بر اس��اس جدول 
زمانی که در قطعنامه ۲۲۳۱ آم��ده، ایران روز ۱۸ 
اکتبر )۲۷ مهر( از محدودیت های تسلیحاتی ر    ها 
خواهد ش��د و به صورت طبیع��ی از آن تاریخ ما بر 
اساس منافع ملی خود با دیگر کشور    ها در این زمینه 

تجارت خواهیم کرد.«

ترامپ گرفتار تکرر »سودای تماس ایران« 
رئیس جمهور امریکا: اولین تماس پس از انتخابات را ایرانی    ها برای توافق خواهند گرفت

خشم امریکا از آزمایش اس 400 در ترکیه 
پس از دو س�ال تنش بین غرب و ترکیه بر س�ر خرید سامانه های 
موشکی اس 400، مقامات آنکارا روز جمعه این سامانه موشکی را از 
سواحل دریای سیاه آزمایش کردند؛ اقدامی که امریکا به شدت آن  
را محکوم کرد و مانعی بر سر راه پیشرفت روابط دوجانبه دانست. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اس��اس ویدئویی که به دست آمده، یک 
موشک روز جمعه از محلی در ساحل دریای سیاه ترکیه که انتظار می رفت 
سامانه اس۴۰۰ این کشور در آنجا مورد آزمایش قرار بگیرد، به آسمان شلیک 
شده است. در ویدئوی مذکور که در شهر ساحلی سینوپ گرفته شده، ستون 
باریکی از دودی که به آسمان رفته نش��ان داده می شود. در روزهای اخیر 
ترکیه اخطار    هایی در خصوص اعم��ال محدودیت    هایی بر حریم هوایی و 
دریایی نواحی ساحلی خود صادر کرد تا بتواند دست به شلیک های آزمایشی 
بزند. در صورت تأیید آزمایش س��امانه اس۴۰۰ از س��وی ترکیه، این امر 
می تواند به تنش    ها میان این کشور و امریکا که به شدت با خرید تسلیحاتی 
این کشور از مسکو بابت خطرات برای سیستم های دفاعی مشترک با ناتو 
مخالف بوده، دامن بزند. به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، مورگان 
اورتگاس، س��خنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز جمعه اعالم کرد در 
صورتی که آزمایش سامانه دفاع موشکی روسی اس۴۰۰ توسط آنکارا تأیید 
شود، واشنگتن این اقدام ترکیه را شدیداً محکوم می کند. سخنگوی وزارت 
خارجه امریکا تأکید کرد که پیش تر به ترکیه پیامدهای فعال سازی سامانه 
دفاع موشکی اس۴۰۰ را اعالم کرده بودیم. بر اساس اعالم وزارت خارجه 
امریکا، این اقدام آنکارا، پیامده��ای احتمالی وخیمی برای روابط امنیتی 
میان دو کشور به همراه خواهد داشت. جاناتان راث هافمن، سخنگوی ارشد 
پنتاگون نیز در گفت وگو با خبرگزاری »تاس « به اخباری درباره اقدام ترکیه 
برای آزمایش س��امانه های اس۴۰۰ برای اولین بار در حین رزمایش های 
نظامی واکنش نشان داد.   این مقام دفاعی امریکا ادامه داد: »ما مخالف اقدام 
ترکیه در خرید این سامانه و عمیقاً نگران گزارش     هایی مبنی بر اقدام ترکیه 
در راه اندازی این سامانه هستیم. این سامانه     ها نباید فعال شوند. این مسئله 

پیامدهای جدی برای روابط امنیتی دو کشور به همراه دارد.«

امریکا تمدید یک ساله
استارت جدید را قبول نکرد

دول�ت امری�کا پیش�نهاد رئیس جمهور روس�یه را ب�رای تمدید 
یک س�اله معاهده اس�تارت جدید بدون توقف تولید تسلیحات 
هس�ته ای رد ک�رد ت�ا اختالف�ات دو ط�رف در این موض�وع در 
آستانه انتخابات ریاس�ت جمهوری امریکا حل نشده باقی بماند. 
»والدیمیر پوتین « روز جمعه به امریکا پیش��نهاد ک��رد معاهده منع 
گسترش سالح های اتمی میان برد موس��وم به »نیو استارت« میان دو 
کشور تمدید شود. بر اساس گزارش »رویترز«، پوتین در این پیشنهاد 
متذکر ش��ده که تمدید این معاهده مهم بدون قید و شرط و به صورت 
یک ساله انجام گیرد. به نوش��ته خبرگزاري ایتارتاس، پوتین پیشنهاد 
کرده که پیمان نیواستارت میان دو کش��ور برای مدت یک سال بدون 
بدون توقف تولید تسلیحات هسته ای تمدید شود، ولی »رابرت اوبرایان«، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشنهاد پوتین را رد کرد. رابرت اوبرایان 
گفت: »پاسخ امروز رئیس جمهور پوتین برای تمدید نیو استارت بدون 
توقف تسلیحات هسته ای، بی سرانجام است. ایاالت متحده درباره کنترل 
تس��لیحاتی که کل دنیا را ایمن می کند جدی اس��ت. ما امیدواریم که 
روسیه قبل از آنکه یک رقابت تسلیحاتی پرهزینه آغاز شود در موضعش 
تجدیدنظر کند.« سه    شنبه قبل »مارشال بیلینگزلی « نماینده امریکا در 
امور کنترل تسلیحات گفته بود که امریکا با روسیه بر سر برخی »مسائل 
اصولی« جهت تمدید پیمان کنترل تسلیحاتی موسوم به نیو استارت به 
توافق دست یافته است؛ خبری که با توجه به نزدیک شدن به انتخابات 

امریکا، موضعی انتخاباتی از طرف تیم ترامپ تلقی شد. 

بخشی از حامیان ترامپ در 
سطوح سیاسی و اجتماعی که 
خواهان ماندن او به هر قیمت 
و تحت هر شرایطی هستند، 
خ�ود را بی�ش از ه�ر زمان 
دیگری برای پیش کشیدن 
س�ناریوی ادع�ای تقل�ب 
آماده می کنن�د؛ رویکردی 
که البته خود ترام�پ نیز با 
تحقیر مک�رر نام�زد رقیب 
و اص�رار ب�ر پی�روزی اش، 
می کن�د اص�رار  آن  ب�ر 


