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  گزارش  2

   خبـر

ناکامی کودتاي  امریکا
 با پیروزي سوسیالیست هاي  بولیوی

انتخابات سراس��ری 20 اکتبر 2019 در بولیوی منجر به پیروزی اوو 
مورالس با کسب 47/7درصد آرا ش��د و با این نتیجه بار دیگر به مقام 
ریاست جمهوری این کشور رس��ید اما مخالفان تاب تحمل پیروزی 
او را نداشتند. ایجاد ش��ک و ش��بهه در انتخابات و ادعای تقلب ابزار 
مخالفان بود که با حمایت خارجی و به خصوص امریکا همراه ش��د و 
شورش    هایی را به دنبال داشت. این جریان منجر به خروج مورالس از 
کشور و افتادن دولت موقت به دست مخالفانش شد که انتظار داشتند 
با انتخابات جدید مورال��س و جریان ضد امریکای��ی در بولیوی را از 
صحنه سیاسی این کشور حذف کنند اما انتخابات یک   شنبه گذشته 
تمام معادالت آنها را به هم زد و یکی از ی��اران نزدیک مورالس به نام 
لوئیس آرسه با کس��ب بیش از 52 درصد آرا پیروز این انتخابات شد 
و حزب سوسیالیس��ت و یاران مورالس امریکا را یک بار دیگر در پای 

صندوق های رأی شکست دادند. 
این انتخابات به نظر بسیاری از تحلیلگران غربی به مثابه رفراندومی برای 
مورالس تعبیر    می شد و انتظار داش��تند که با شکست آرسه و پیروزی 
کارلوس مس��ا از ائتالف جامعه مدنی، جریان غربگ��را و مورد حمایت 
امریکا قدرت را در دست بگیرد. این جریان سال گذشته با ادعای تقلب 
آشوبی را در بولیوی به راه انداخت که منجر به استعفا و خروج مورالس از 
کشور شد اما بعد از 10 ماه از آن جریان هیچ سند و مدرکی از وقوع تقلب 
ارائه ندادند تا معلوم شود پیروزی ادعایی شان در مورد انتخابات متکی 
به مدارک غیرقابل قبولی است و به جای این شروع کردند به سرکوب 
هواداران مورالس و حزب سوسیالیست. با گذشت زمان نه تنها شواهدی 
از صحت ادعای جریان غربگرا در مورد انتخابات اکتبر به دس��ت نیامد 
بلکه بحث در مورد معادن لیتیوم بولیوی و طمع امریکا برای تصاحب 
این منابع در این مدت جدی شد. گفته می شود که بولیوی بین 50 تا 70 
درصد از ذخایر لیتیوم دنیا را داد و 70درصد از لیتیوم جهان از منطقه 
نمکی ساالردو ییونی این کشور اس��تخراج می شود. بیهوده نیست که 
مورالس از »کودتای لیتیومی « علیه خودش گفت. این ماده نقش اساسی 
در تلفن های همراه هوشمند و خودروهای برقی دارد و توئیت جنجالی 
ایالن ماسک در مورد کودتا در بولیوی برای تسلط بر معادن لیتیوم مهر 

تأییدی بر »کودتای لیتیومی « بود. 
آرسه سال    ها وزیر اقتصاد در کابینه مورالس بود و پیروزی قاطع او به این 
معنا است که مورالس و حزب سوسیالیست بولیوی توانست بار دیگر 
رأی اعتماد مردم این کشور را به دست بیاورد و اگرچه جریان غربگرا و 
امریکا تمام تالش خود را در این 10 ماه برای سرکوب سوسیالیست    ها 
کردند اما در نهایت این صندوق رأی بود که شکس��ت آنها را رقم زد. 
بنابراین، نتیجه انتخابات روز یک    شنبه نه تنها مهر تأییدی بر انتخابات 
اکتبر سال گذشته بود بلکه به این معنا اس��ت که سیاست های دوره 
مورالس به مدت دست کم پنج س��ال دیگر ادامه خواهد یافت. شکی 
نیست که شروع این دوره همراه با سختی    هایی است به خصوص اینکه 
همه گیری ویروس کرونا مثل دیگر کشور   ها س��راغ بولیوی نیز آمده 
و جدای از فوت 8هزار و 400 نفر از ش��هروندان بولیوی، اقتصاد این 
کشور نیز متحمل خسارت جدی شد. کمیسیون اقتصادی امریکای 
التین و کارائیب)Cepal(گفته بود که نرخ فقر مطلق بولیوی در سال 
2020 به میزان 16/8 درصد می رسد و میزان تولید ناخالص داخلی 
کاهش 5/2درصدی داشته و آلیسیا بارثنا، دبیر اجرایی این سازمان، 
گفته بود که پیامدهای جدی اقتصادی ناش��ی از همه گیری ویروس 
کرونا به وخامت فقر و نابراب��ری در بولیوی دامن خواهد زد. به عبارت 
دیگر، آرسه مجبور اس��ت کار خود را در شرایط اضطراری همه گیری 
کرونا شروع کند. شکی نیس��ت که او دوره سختی را در پیش خواهد 
داشت زیرا از یک سو شدت همه گیری در بولیوی قابل توجه است و از 
سوی دیگر، رکود اقتصاد جهانی ناشی از کرونا بر اقتصاد بولیوی تأثیر 
گذاشته چرا که هم تقاضای جهانی برای منابع انرژی و لیتیوم بولیوی و 
هم قیمت این منابع کاهش داشته و آرسه دیگر آن منابع مالی سابق را 
نیز در اختیار ندارد. در هر صورت، رأی روز یک    شنبه رأی اعتماد مردم 
بولیوی به مورالس و یارانش در حزب سوسیالیست و شکست سنگینی 
برای امریکا و غول های اقتصادی آن بود و حاال باید دید دولت جدید 
سوسیالیست بولیوی چگونه به این رأی اعتماد پاسخ می دهد و بولیوی 

را از دوره سخت کرونایی نجات خواهد داد. 
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واکنش مسکو به تهدید پمپئو 
امریکا پلیس دنیا نیست
 با ایران تجارت می کنیم

مس�کو به تهدی�د امری�کا ب�رای تحریم تج�ارت کش�تیرانی با 
ای�ران واکنش نش�ان داده و گفته که روس�یه در ح�ال تجارت با 
ایران اس�ت و به این مس�یر ادامه خواه�د داد:» امریکا جایگزین 
ش�ورای امنیت نش�ود و نق�ش » پلی�س دنی�ا « را ب�ازی نکند.«

مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا دیروز با اشاره به تحریم های جدید علیه 
ش��رکت های چینی، یک اخطاریه عمومی برای کشور   هایی صادر کرد 
که دنبال تجارت کشتیرانی با ایران هس��تند:» هشدار ما روشن است؛ 
چنانچه با شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران تجارت کنید با خطر 
تحریم    ها مواجه خواهید ش��د.«  پمپئو در پیام توئیتری خود به تحریم 
شرکت   ها و اشخاص مستقر در سرزمین اصلی چین و هنگ کنگ اشاره 
کرده و گفته که تحریم های جدید به خاطر ارتباط با خطوط کشتیرانی 
ایران که به دلیل خطرات اشاعه ای تحریم ش��ده اند، انجام شده است. 
وزارت خارجه امریکا هم اعالم کرده دولت امریکا شش شرکت کشتیرانی 
چین و دو نفر از مدیران آنها را به دلیل اقدام آگاهانه در فروش، عرضه یا 
انتقال مقادیر قابل توجهی کاال یا خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش 
کشتیرانی ایران تحریم کرده است. تحریم های جدید ظاهراً علیه چین 
اعمال شده و همانگونه که مایک پمپئو در توئیتر نوشته، مشمول همه 
کشور   هایی است که طرف تجارت در حوزه کشتیرانی با ایران هستند. 
دولت چین به تحریم های امریکا واکنشی نشان نداده ولی »دیمیتری 
پولیانسکی«، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در توئیتر به تهدید 
مایک پمپئو پاسخ داد و نوشت: »باز هم مسیر اشتباه...  نامطلوب است 
که امریکا جایگزین شورای امنیت شود و نقش » پلیس دنیا « را بازی کند. 
ما در حال تجارت با ایران هستیم و این کار را ادامه خواهیم داد و امریکا 
نمی تواند به ما یا دیگران بگوید که چه کاری می توانیم انجام دهیم و چه 

کاری نه. به تحقیر امریکا با این تالش های بیهوده خاتمه دهید.«
 چین: پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران باید اجرایی شود

نمایندگی دائم چین در »وین« با اش��اره به مانع تراشی های واشنگتن 
در مسیر معامالت تسلیحاتی با ایران تأکید کرد پایان محدودیت های 
تسلیحاتی ایران باید اجرایی شود. این نمایندگی در پیامی که در صفحه 
توئیتر خود منتشر کرد، بر پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران تأکید 
کرد و آن را نش��انه ای از تکمیل اولین مرحله از اجرای قطعنامه 22۳1 
ش��ورای امنیت خواند. در این پیام ضمن تأکید بر لزوم اجرای صادقانه 
قطعنامه 22۳1 ش��ورای امنی��ت در خصوص پای��ان محدودیت های 
تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران، آمده است: »طبق قطعنامه 22۳1 
شورای امنیت س��ازمان ملل، در تاریخ 18 اکتبر 2020 )27 مهرماه(، 
محدودیت های انتقال تسلیحات و ممنوعیت سفر علیه ایران منقضی 
ش��ده اس��ت و نمایانگر تکمیل اولین مرحله از اجرای قطعنامه 22۳1 
شورای امنیت است. این توافقاتی که به وضوح در قطعنامه شورای امنیت 

سازمان ملل آمده است باید صادقانه مورد اجرا قرار گیرد.«

تالش امریکا برای وارد کردن
 برزیل و اندونزی به مدار چین ستیزی

چین س�تیزی در همه ابع�اد اقتص�ادی و امنیتی و ب�ا رویکردی 
تهاجمی از ویژگی ه�ای ثابت دولت ترامپ بوده اس�ت و با بحران 
کرونا و تبدیل شدن چین به بزرگ ترین اقتصادد جهان در همین 
چند ماه گذش�ته، باید انتظار داشت که وس�عت و شدت بیشتری 
بگیرد. یکی از این راه ها قطعًا دور کردن س�ایر اقتصادهای بزرگ 
جهان از چین اس�ت و واش�نگتن در ص�دد اس�ت از گرایش های 
راس�تگرایانه دولت فعلی برزیل برای سیاست چین ستیزانه خود 
بهره گیرد. همزمان در نزدیکی های چی�ن امریکا و متحدانش در 
دریای چین جنوبی برای پکن شاخ و شانه می کشند. البته چینی   ها 
هم بیکار ننشس�ته اند. ویدئویی از یک  بمب افکن حامل موشک 
بالس�تیک جدید چین منتش�ر ش�ده که مقام های داخلی ارتش 
این کشور می گویند، نوع جدیدی از موشک کروز فراصوت است. 
امریکا و برزیل روز دو   شنبه پروتکل مربوط به س��ه توافق اقتصادی و 
امنیتی را امضا و اعالم کردند، زمینه برای مذاکرات آتی درباره توسعه 
روابط تجاری میان این دو متحد و شناسایی بخش های دارای اولویت را 

برای کاهش هر چه بیشتر موانع تجاری هموار می کنند. 
 در همین حال، مایک پمپئو، وزیر ام��ور خارجه امریکا در جریان یک 
نشس��ت مجازی حول محور افزایش همکاری ه��ای امریکا - برزیل با 
هدف بهبودی پس از پاندمی کرونا بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی 
دوجانبه به خاطر آنچه » خطر عظیم « مش��ارکت قابل توجه چین در 

اقتصادهایشان دانست، تأکید کرد. 
وزیر امور خارجه امریکا هش��دار داد، امریکا و برزیل همزمان با تقویت 
شراکت تجاری شان باید وابس��تگی خود به واردات از چین را به خاطر 

امنیت خودشان کاهش دهند. 
وی گفت: ما می توانیم راه    هایی پیدا کنیم که تجارت میان کشورهای مان 
را افزایش دهیم. ما می توانیم وابس��تگی کشورهای مان را به کاالهای 

ضروری که از چین وارد می شوند، کاهش دهیم. 
برخي منابع خبری از تمایل ژائیر بولس��ونارو، رئیس جمهور راس��ت 
افراطی برزیل ب��رای تبعیت از رویکرد دولت ترام��پ خبر می دهند و 
البته خواسته وی به خاطر آنکه چین بزرگ ترین شریک تجاری برزیل 
محسوب می شود، به سادگی عملی نیس��ت. به طور مثال، بولسونارو 
هنوز تصمیم نگرفته که آیا همان طور که دولت واشنگتن درخواست 
کرده است، کمپانی های مخابراتی برزیل را از خرید تجهیزات فایو جی 

از کمپانی تکنولوژی هوآوی چین منع کند یا خیر .

ننگ  عادی سازی براي پاک سازي  رنگ تروریسم
سودان سومین کشوري شد که به ننگ عادی سازی با اسرائیل تن داد

سيدرحيمنعمتی

  گزارش  یک دولت نیم بند سودان 
ک�ه از وعده ه�ای 
دونالد ترامپ برای خروج از لیست تروریسم به 
وجد آمده بود، به خفت عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی تن داد و در کنار امارات و بحرین، در 
جایگاه س�وم سازش�کاران عرب ق�رار گرفت؛ 
توافقی که هرچند قرار اس�ت طی روزهای آتی 
اعالم رس�می ش�ود، این بار با باج 335 میلیون 
دالری برای کاخ سفید همراه بود تا ترامپ هم از 
ای�ن میانجیگری    ه�ا عای�دی ب�ه جی�ب بزند. 
پس از چند هفته انکار مقامات سودانی برای سیاست 
عادی س��ازی روابط ب��ا رژیم صهیونیس��تی، دیروز 
نش��انه    هایی از این توافق به طور علنی آش��کار شد. 
عبداهلل حمدوک، نخست وزیر سودان روز سه     شنبه 
در سخنانی اعالم کرد:»مبلغی را که واشنگتن برای 
خط زدن نام سودان از فهرس��ت کشورهای حامی 
تروریسم درخواست کرده، به این کشور حواله شده 
است«. به گزارش شبکه روسیاالیوم، حمدوک در این 
باره اعالم کرد که خسارت  مربوط به قربانیان انفجار 
دو س��فارت امریکا در کنیا و تانزانیا در سال 1998 
برای حذف نام سودان از فهرست تروریستی امریکا 
حواله شده است. نخس��ت وزیر سودان همچنین در 
پاسخ به توئیت ترامپ ضمن تشکر از او، گفت:»بسیار 
منتظریم که ترامپ رس��ماً این مس��ئله )حذف نام 

سودان(  را به کنگره ابالغ کند«. حمدوک افزود:»آنچه 
امروز با گفت وگو های مس��تمر با دول��ت امریکا به 
دست آوردیم، آن بود که غرامت را از 10میلیارد دالر 
به چند صد میلیون دالر کاه��ش دادیم. حذف نام 
سودان از فهرست کشور های حامی تروریسم زمینه 
گسترده ای را برای بازگشت کشور به جامعه جهانی 
ایجاد می کند«. این اقدام سودان پس از آن است که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، شامگاه دو    شنبه 
در توئیتی نوشت:»یک خبر فوق العاده! دولت جدید 
س��ودان که در حال حرکت در مسیر پیشرفت های 
بزرگ است با پرداخت ۳۳5میلیون دالر به قربانیان و 
خانواده های قربانی تروریسم موافقت کرد. به محض 
پرداخت این مبلغ نام سودان را از لیست کشورهای 
حامی تروریسم حذف می کنم«. این درحالی است که 
خروج سودان از لیست تروریسم در ازای عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیس��تی انجام ش��ده است که 
مقامات واش��نگتن در هفته های اخیر به ش��دت به 
مقامات خارطوم فش��ار می آوردند تا این مس��ئله را 
به سرانجام برسانند. در همین راستا، فیصل محمد 
صالح، وزیر اطالع رسانی س��ودان هم در گفت وگو 
با ش��بکه الجزیره جزئیاتی درباره روند سازش این 
کشور با رژیم صهیونیستی فاش کرد. محمد صالح 
در این خصوص گفت: »برای سازش با اسرائیل تحت 
فشار زیادی هستیم«. فیصل محمد صالح در ادامه 

گفت:»در مقایس��ه با س��ودی که از برداشته شدن 
نام  سودان از فهرست کش��ورهای حامی تروریسم 
عایدمان خواهد شد، آنچه به واشنگتن ارائه خواهیم 
کرد، ارزشی چندانی ندارد«. رسانه های صهیونیستی 
هم به نقل از مقامات ارشد این رژیم که نام شان فاش 
نش��ده، اعالم کردند که انتظار می رود دونالد ترامپ 
خبر عادی س��ازی روابط س��ودان را به زودی اعالم 
کند. این منابع اعالم کردند، بیانیه ای که ترامپ اعالم 

خواهد کرد ظرف چند روز صادر می شود. 
ترامپ در دو ماه گذش��ته خبر عادی س��ازی روابط 
امارات و بحرین با رژیم صهیونیس��تی را علنی کرد 
و این بار با تطمیع مقامات س��ودان، این کشور را به 
اردوگاه سازش��کاران عربی وارد کرده است. ترامپ 
تالش می کند همه کش��ورهای عربی را به س��مت 
سازش با رژیم صهیونیستی سوق دهد و امنیت این 
رژیم را در منطقه باال ببرد. اخیراً برخی منابع خبری 
از احتمال عادی س��ازی روابط عربستان سعودی با 
اسرائیل خبر داده اند و حتی ترامپ گفته که مقامات 
سعودی این مس��ئله را با جدیت بررسی می کنند. 
ترامپ که در سیاست خارجی خود کارنامه درخشانی 
از خود بر جای نگذاش��ته اس��ت، درصدد اس��ت از 
عادی س��ازی اعراب و رژیم صهیونیستی به عنوان 
برگ برنده ای برای خ��ود در مناظره های انتخاباتی 
استفاده کند. ترامپ که در توافقات امارات و بحرین 

با رژیم صهیونیستی، نقش میانجیگری داشت، در 
عادی سازی روابط سودان با تل آویو هم این نقش را 
به خوبی ایفا کرد ولی این بار در ازای خدمات خود 
۳۳5 میلیون دالر به بهان��ه حمایت از خانواده های 
قربانیان تروریس��م، س��ود خالص به جیب زد تا در 
آستانه انتخابات ریاس��ت جمهوری کمک خرجی 

برای تبلیغات شود. 
هرچند مقامات سودان پیش تر ادعا کرده بودند که 
به هیچ وجه عادی سازی با اس��رائیل در دستور کار 
دولت این کشور قرار ندارد اما در قبال وعده خروج 
از لیست تروریسم، سیاست خود را تغییر دادند. نام 
سودان از س��ال 199۳ در لیست دولت های حامی 
تروریس��م وزارت خارجه امریکا قرار گرفته اس��ت. 
پس از برکناری عمرالبش��یر، رئیس جمهور سابق 
سودان از قدرت در س��ال گذشته، دولت جدید این 
کشور به ریاست عبداهلل حمدوک تالش دارد با بهبود 
روابط خارجی خارطوم و خروج از انزوا، بر تنگناهای 
اقتصادی این کش��ور که حاصل دهه     ها تحریم های 
بین المللی است، فائق آید. س��ودان پس از امارات و 
بحرین، سومین رژیم عربی است که در ماه های اخیر 
به سازش با اسرائیل تن داده است. دولت سودان که 
به شدت به منابع مالی نیازمند است، در سال های 
اخیر تابع سیاست های ریاض و ابوظبی در منطقه 
بوده و نزدیک شدن به اسرائیل هم در این راستا انجام 
شده است. سعودی    ها در سال های گذشته ائتالف 
با صهیونیست    ها در منطقه را در رأس اولویت های 
سیاست خارجی خود قرار داده اند و به احتمال زیاد 
در آینده نزدیک خبر هم خوابگی با صهیونیست    ها 
را علنی خواهند کرد، چرا که نمی خواهند در قافله 

عادی سازی از دیگر اعراب عقب بمانند. 
 سفر هیئت امارات به تل آویو 

پ��س از امض��ای توافق س��ازی ام��ارات ب��ا رژیم 
صهیونیس��تی، منابع خبری دیروز گ��زارش دادند 
که اولین هیئت رسمی امارات  وارد فلسطین اشغالی 
شده است. منابع خبری گزارش دادند که بنیامین 
نتانیاه��و، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی برای 
استقبال از هیئت اماراتی در فروگاه حاضر شده است. 
پیش تر مقامات اماراتی اعالم کرده بودند که هیئت 
اماراتی را حمید عبید الطایر، وزیر مشاور این کشور 
در امور دارایی و عبداهلل بن طوق المری،  وزیر اقتصاد 
این کشور ریاست خواهند کرد. به گزارش روزنامه 
القدس العربی، مس��ئوالن رژیم صهیونیستی اعالم 
کردند که هیئتی اماراتی با حض��ور وزرای دارایی و 
اقتصاد این کشور به تل آویو سفر کرده اند تا توافق لغو 
ویزا برای سفر    ها میان دو طرف را امضا کنند. براساس 
این توافق، شهروندان اماراتی و اسرائیلی می توانند 
بدون نیاز به درخواست صدور ویزا سفر کنند. البته 
این توافق پس از امضا باید به طور رسمی در نهادهای 

اجرایی و قانونگذاری دو طرف تصویب شود. 

با نزدیک ش�دن به انتخابات امری�کا تنش بین 
نامزدهای انتخاباتی امریکا بیش�تر می ش�ود و 
انع�کاس آن در الیه ه�ای پایی�ن جامع�ه نی�ز 
قابل مش�اهده اس�ت. یک   شنبه ش�ب در یکی 
از صندوق ه�ای اخ�ذ رأی در ایال�ت کالیفرنیا 
آتش سوزی شد که به گفته مقام های امریکایی  
به نظر می رس�د این آتش س�وزی عامدانه بوده 
اس�ت. کمیس�یون مناظرات انتخاباتی امریکا 
دیروز برای مدیریت تنش بین نامزدها، اعالم کرد 
که در مناظره بعدی، صدای میکروفن آنها هنگام 
نوب�ت صحبت ط�رف مقابل ، قطع خواهد ش�د. 
مناظره نهایی جو بایدن و دونالد ترامپ که قرار است 
22 اکتبر )اول آبان ماه( در ش��هر »نَشویل « ایالت  
»تِنسی « بر گزار شود، احتماالً اوج تنش   ها بین این دو 
خواهد بود؛ تنش   هایی که می تواند به الیه های پایین 
اجتماعی هم کشیده شود. برای همین، کمیسیون 
مناظرات انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا دیروز 
اعالم کرد برای ممانعت از برگ��زاری آنچه که یک 
»مناظره بی نظم « توصیف شده، میکروفن نامزد   ها 
هنگام صحبت طرف مقابل بی صدا می ش��ود، تا به 
دیگری فرصت صحبت ب��دون وقفه را بدهد. ظاهراً 
این ناش��ی از تجربه مناظره اول ترامپ با جو بایدن 
اس��ت که طی آن، این دو بار   ها بی��ن صحبت های 
یکدیگر صحبت می کردند و البته سهم دونالد ترامپ 
در این میان بیشتر بود. در مناظره اول، میزان فحاشی 
دو طرف به جایی رس��ید که در جای��ی از مناظره، 
بایدن با لحنی آمیخته به تحقیر، خطاب به ترامپ 
گفت:»خفه ش��و مرد!« و البته ترامپ نیز بایدن را 
بی نصیب نگذاشت و او را »سگ دست آموز والدیمیر 
پوتین « خواند. البته قاعده قطع کردن میکروفن   ها 
به مذاق »بیل استپین « مدیر کازار انتخاباتی 2020 
ترامپ خوش نیام��ده و او در نام��ه ای اعتراضی به 

کمیسیون مناظرات نوشته است: »کاماًل غیرقابل 
قبول است که کسی از چنین اختیاری ]بستن صدای 
میکروفن[ اس��تفاده کند.«  او به موضوعات مناظره 
نهایی و حذف موضوع سیاست خارجی هم اعتراض 
کرده و نوشته است: »طبق رسم دیرینه و همانطور 
که کمیسیون مناظرات ریاست جمهوری وعده داده 
بود، انتظار داشتیم تمرکز اصلی مناظره 22 اکتبر 
سیاست خارجی باشد. از شما می خواهیم موضوعات 
را اصالح کنید و به موضوعاتی که پیش تر تأیید شده 
بود، بازگردی��د.« در مقابل، دبیر مطبوعاتی س��تاد 
بایدن با پذیرش مقررات جدی��د، اعالم کرد کارزار 
ترامپ می ترسد با سؤاالت بیشتری درباره عملکرد 

فاجعه بارش در مقابله با کرونا مواجه شود. 
همزمان، دونالد ترامپ دو   ش��نبه شب یک بار دیگر 
به مدیر انستیتوی ملی آلرژی و بیماری های عفونی 

حمله کرد و او را یک »فاجع��ه « خواند. به گزارش 
»آسوشیتدپرس « ترامپ در گفت وگو با کارمندان 
ستاد انتخاباتی خود گفت، مردم از شنیدن سخنان 
دکتر »آنتونی فائوچی« مدیر انستیتوی ملی آلرژی 
و بیماری های عفونی امریکا و همه این »احمق ها« 
در مورد ویروس کرونا خسته شده اند. ترامپ در ادامه 
فائوچی را »فاجعه « خواند اما گفت با اخراج فائوچی، 
مش��کالت بزرگ تری را برای خ��ود ایجاد می کند. 
فائوچی در واکنش ب��ه صحبت های رئیس جمهور 
امریکا، ترامپ را موجب »حواس پرتی« دانس��ته و 
در مصاحبه با رادیو امریکا گفته است: »من ترجیح 
می دهم در این مورد اظهارنظر نکن��م و فقط برای 
آنچه که تالش می کنی��م کار کنیم و آنچه که ما در 
تالش هستیم انجام دهیم. این است که از سالمتی 
و رفاه و امنیت مردم امریکا و در نهایت مردم جهان 

محافظت کنیم.«
 شروع رأی گیری پیش از موعد در فلوریدا

در حالی ک��ه از دیروز، ب��ه فاصله دو هفت��ه به روز 
انتخابات سراس��ری در امریکا، رأی گیری پیش از 
موعد در یکی از حساس    ترین ایالت های سرنوشت 
ساز، یعنی فلوریدا، آغاز شده، تنش های انتخاباتی 
در امریکا رو به افزایش اس��ت. در این ایالت هزاران 
نفر از محکومان کیفری و جنایی س��ابق اجازه رأی 
دادن پیدا کرده اند که البته وزن��ه را تاحدی به نفع 
بایدن تغییر داده ولی نگرانی   ها را درباره تنش های 
انتخاباتی نیز بیش��تر کرده اس��ت. یک   شنبه شب 
همچنین با آتش گرفتن یکی از صندوق های اخذ 
رأی در ایالت کالیفرنیا، هشدار   ها درباره خشونت های 
انتخاباتی تشدید شد. مقام های امریکایی می گویند 
وقوع آتش سوزی در داخل یک صندوق اخذ رأی در 
»لس آنجلس« باعث آسیب به رأی شهروندان شده 
و طبق نوشته روزنامه گاردین، مسئوالن، تحقیقات 
درباره این حادثه را آغ��از کرده اند. آنها می گویند به 
نظر می رسد این آتش س��وزی عمدی بوده، اگرچه 
علت و میزان آسیب های ناشی از آن تحت بررسی 
قرار دارد. آتش نش��ان    ها برای مهار شعله های آتش 
مجبور به آب پاش��ی به داخل این صندوق ش��دند 
که این اقدام موجب آس��یب به برگه های رأی شد. 
ویدئوی منتشرشده از صحنه حادثه نشان می داد که 
دهها برگه رأی سوخته و یا خیس شده  است. »هیلدا 
سالیس«، از ناظران انتخاباتی در شهر لس آنجلس در 
بیانیه ای گفت: »آتش زدن یک صندوق رسمی رأی، 
دربردارنده تمام نشانه    ها از تالش برای محروم کردن 
رأی دهندگان از حق رأی است.«  سالیس گفته که 
لس آنجلس از دادس��تان ایالت کالیفرنی��ا و »اداره 
تحقیقات فدرال « )اف بی آی( خواس��ته درباره این 

حادثه تحقیق کنند. 

»قانون وحش « برای مدیریت »مفاحشه دوم«!
میکروفن   ها در مناظره دوم ترامپ- بایدن قطع خواهد شد

امریکا شش افسر اطالعاتی ارتش روسیه را 
به اجرای حمله سایبری گسترده متهم کرد. 
مس�کو ضمن رد این اتهامات، اعالم کرده که 
قصدی ب�رای اجرای چنی�ن عملیاتی ندارد. 
بنابر گزارش اس��پوتنیک، جان دیمرز، دستیار 
وزیر دادگستری امریکا گفت که این شش افسر 
اطالع��ات نظامی روس��یه متهم هس��تند که با 
همکاری یکدیگر مخرب    ترین حمالت سایبری 

ثبت ش��ده یک گروه را س��ازماندهی کرده اند. 
بنابر اع��الم وزارت دادگس��تری امریکا حمالت 
انفورماتیک این گروه ش��ش نفره بین سال های 
2015 تا 2019 انجام ش��ده اس��ت.  انتخابات 
ریاس��ت جمهوری فرانس��ه در س��ال 2017 و 
مس��ابقات المپیک زمس��تانی س��ال 2018 در 
کره جنوبی و حمله سایبری به شبکه برق اوکراین 
که منجر به قطع جریان الکتریسیته این کشور در 

سرمای زمستان شد، از دیگر موارد اتهامی است 
که متوجه این شش نفر اس��ت. این شش افسر 
اطالعات نظامی روس��یه همچنی��ن مظنون به 
انجام حمله ای سایبری در ماه ژوئن سال 2017 
هس��تند که در جریان آن، عملکرد بس��یاری از 
تأسیسات حیاتی در سطح جهان از جمله محل 
سانحه هسته ای چرنوبیل، بندر بمبئی در هند 
و بندر آمس��تردام در هلند مختل شد.  نماینده 

سفارت روسیه در واش��نگتن با رد این اتهامات، 
آنها را بی اس��اس دانس��ت و گفت: »تنها هدف 
گسترش احساسات ضد روسی در جامعه امریکا 
از طریق ش��کار موهومات و ذهنیت جاسوسی 
اس��ت. تمام اینها سال هاس��ت که مشخصه ای 
متمایز از حیات سیاسی واش��نگتن شده است. 
مقام های امری��کا مرتباً در ح��ال تخریب روابط 

روسیه-امریکا هستند.« 

اولین نشانه نرمش 
در مواضع باکو- ایروان 

آتش بس می�ان ارمنس�تان و جمه�وری آذربایج�ان تاکنون دو 
ب�ار شکس�ت خ�ورده اس�ت. در دور ت�ازه ای از تح�والت، 
رئیس جمه�ور آذربایج�ان ضمن اش�اره ب�ه پیش�روی نیروهای 
کش�ورش، ب�رای مذاک�ره صل�ح نی�ز اع�الم آمادگ�ی ک�رد. 
نخس�ت وزیر ارمنس�تان هم ب�ا تأکی�د ب�ر پیگی�ری راهکاری 
ت�وأم ب�ا میان�ه روی، از مذاک�رات صلح اس�تقبال کرده اس�ت. 
از 27 سپتامبر )6 مهرماه( دور جدیدی از تنش    ها میان جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ کوهستانی آغاز شد و از آن زمان تاکنون 
با وجود دو ب��ار توافق آتش بس، هربار آتش بس نقض ش��ده اس��ت. الهام 
علی اف رئیس جمهور جمهوري آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر 
ارمنستان روز دو   ش��نبه آمادگی خود را برای نشستی در مسکو به منظور 
مذاکرات درباره مناقشه قره باغ اعالم کردند. علی اف گفت که کشورش فوراً 
با پیشنهاد نشست وزیران خارجه در مسکو با مشارکت ارمنستان و روسیه 
موافقت کرد. رئیس جمهور آذربایجان ضمن اشاره به نقش مهم روسیه در 
حل مناقشه قره باغ، به خبرگزاری تاس گفت: »ما همیشه آماده دیدار   هایی 
در مسکو یا هر مکان دیگر برای پایان دادن به این رویارویی و راه های حل 
و فصل مناقشه قره باغ هس��تیم. آذربایجان آماده همه نوع تماس  است.« 
وی درعین حال خاطرنش��ان کرد: » من به ش��خصه هیچ دعوتی در این 
باره دریافت نکرده ام از این رو این س��ؤال نباید از من پرسیده شود. ارتش 
آذربایجان تاکنون بخشی از اراضی استراتژیک را آزاد کرده و نزاع از بیش از 
10 روز پیش شروع شده و توانمندی های دو طرف برای همه مشخص است. 
پیش��داوری درباره روند بعدی تحوالت بسیار دشوار است اما به رغم آن ما 

وقت کشی نمی کنیم و پیشنهاد را رد نمی کنیم، بله ما آماده ایم.«
 جبهه تحت کنترل آذربایجان است

علی اف روز سه    ش��نبه در برنامه زنده ش��بکه تلویزیونی نیز به بخش 
دیگری از پیش��روی های نیروهای کش��ورش اش��اره کرد و از تسلط 
نیرو های آذربایجان بر شهر زنگیالن و شش روستای اطراف خبر داد. 
وزارت دفاع این کشور هم اعالم کرد که جبهه درگیری    ها با ارمنستان 
تحت کنترل ارتش جمهوری آذربایجان اس��ت و عملیات ارتش برای 
آزادسازی اراضی اشغالی قره باغ کوهستانی ادامه دارد. بنابر گزارش این 
وزارتخانه، در عملیات تازه ، دو تانک »تی-72«، چهار سامانه موشکی 
گراد و پنج خودروی زرهی ارمنستان نابود شده و چندین سرباز ارمنی 
نیز کشته شدند. در مقابل، نظامیان ارمنستان هم به ارتش جمهوری 

آذربایجان با انواع توپ و خمپاره حمله کردند. 
نیکول پاش��ینیان نیز در گفت وگو با »تاس« در پاسخ به سؤالی درباره 
امکان دیدارش با علی اف در مس��کو گفت: »موض��ع ما مبتنی بر لزوم 
حل مناقشه ناگورنو- قره باغ به شیوه مسالمت آمیز است اما متأسفانه 
آذربایجان با این دیدگاه موافق نیس��ت. من آماده به کار گرفتن همه 
تالش های ضروری از جمله رفتن به مسکو و مذاکره هستم.«  پاشینیان 
تأکید کرد که حل مسئله باید براساس راه حل میانه باشد نه اینکه یک 

طرف به طرف مقابل تسلیم شود. 
پاشینیان یادآور ش��د: »در صورت عدم آمادگی در این مورد، ما آماده 
جنگ تا باز پس گیری حقوق ملت و شهروندان مان در ناگورنو- قره باغ 
هستیم. این موضعی است که دولت و ملت ارمنستان و اقلیت های ارمنی 

دارند و به نظرم موضعی شفاف و سازنده است.«
  بازی انتخاباتی امریکا در زمین قره باغ

 با نزدیک شدن به انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا، دموکرات  ها از 
دولت به دلیل نقش کمرنگ در حل منازعه قره باغ و واگذار کردن عرصه 
به روس   ها انتقاد کرده اند. این در حالی اس��ت که قرار اس��ت جیحون 
بایراموف و زهراب مناتسکانیان وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان روز جمعه در واشنگتن با همتای امریکایی به صورت جداگانه 

دیدار و درباره درگیری    ها بر سر قره باغ کوهستانی رایزنی  کنند. 
نشریه امریکایی پولیتیکو با اشاره به اینکه تنها چند روز مانده به انتخابات 
ریاست جمهوری، دونالد ترامپ می کوش��د تالش خود را برای ایفای 
نقش رهبری جهانی به نمایش بگذارد، نوش��ت: »مشخص نیست که 
فرس��تادگان با یکدیگر دیدار کنند یا اینکه مقام های امریکایی تالش 
کنند که مقدمات برگزاری یک نشست سه جانبه را فراهم کنند اما سفر 
همزمان آنها نشان دهنده این اس��ت که ایاالت متحده در حال تقویت 
تالش هایش به منظور کاستن از این منازعه است که طبق گزارش ها، 
از اواخر سپتامبر صد   ها کشته از نظامیان و غیرنظامیان برجای گذاشته 
اس��ت.« الین س��لیمانوف، س��فیر جمهوری آذربایجان در امریکا روز 
دو   شنبه ضمن مطرح کردن احتمال دیدار بایراموف با مناتسکانیان در 
واشنگتن گفت که جمهوری آذربایجان و ارمنستان می توانند برای حل 
منازعه موجود، مذاکرات را از سربگیرند. سلیمانوف گفت: »ما خواهان 
یک گفت وگوی واقعی هستیم .« واروژان نرسسیان، سفیر ارمنستان در 
امریکا هم گفت: »ما هیچ جایگزینی برای حل مسالمت  آمیز این منازعه 

بر اساس سازش و توافقات دوجانبه نمی بینیم.«

مسکو: واشنگتن با توهمات در پی گسترش احساسات ضد روسی در امریکاست


