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  گزارش  2

ابتكار ايران 
براي صلح پايدار در »قره باغ«

پس از گذش�ت يك ماه از درگيري ها ميان ارمنس�تان و جمهوري 
آذربايجان بر س�ر قره باغ، ايران براي ميانجيگري صلح بين طرفين 
وارد عمل شده و سيدعباس عراقچي نماينده ويژه رئيس جمهور ايران 
به ارمنستان و باكو س�فر كرده و طرح ابتكاري تهران را به دو طرف 
مناقشه ارائه داد. مقامات باكو و ايروان از طرح ايران استقبال كرده 
و آن را اقدامي مثبت در راستاي برقراري ثبات در منطقه خواندند. 
در حالي كه جمه��وري آذربايجان و ارمنستان به هيچ ي��ك از توافقات 
آتش بس پايبند نيستند و به درگيري هاي مرزي در منطقه مورد مناقشه 
قره باغ ادام��ه مي دهند، با اين ح��ال تالش هاي منطق��ه اي براي توقف 
درگيري ها بين دو طرف نيز ادامه دارد. پس از تالش هاي روسيه، اين بار 
ايران نقش ميانجي بين باكو و اي��روان را ايفا مي كند تا از گسترش آتش 
جنگ در منطقه جلوگيري كند. در همين راستا، سيدعباس عراقچي، از 
روز چهارشنبه در رأس هيئتي به پايتخت آذربايجان سفر و با مقامات باكو 
ديدار و گفت وگو كرد. سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير خارجه 
كشورمان روز چهارشنبه در توئيتي نوش��ت: »در ديدار طوالني مثبت و 
سازنده با الهام علي اف، رئيس جمهور آذربايجان ابتكار منطقه اي ايران را 
براي كمك جهت پايان دادن به درگيري ناگورنو- قره باغ ارائه كردم. « به 
گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، حكمت حاجي اف، دستيار رئيس جمهور 
آذربايجان هم سفر عراقچي به باكو را پرثم��ر خواند و از همدردي سفير 
ايران در باكو در پي كشته شدن شهروندان آذربايجاني در مناقشه قره باغ، 
قدرداني كرد. جيهوان بايرام اف، وزير خارجه جمهوري آذربايجان هم روز 
پنج شنبه گفت: »باكو از نقش و پيشنهاد ايران براي ميانجيگري در حل 
مسالمت آميز مناقشه قره باغ قدرداني مي كند.« بايرام اف در گفت وگو با 
خبرگزاري اسپوتنيك افزود: »ايران بارها نشان داده درصدد ميانجيگري 
بين جمهوري آذربايجان و ارمنستان براي حل مسالمت آميز مناقشه است 
و ما از اين تالش ها بسيار قدرداني مي كنيم.« وي در عين حال تأكيد كرد 
كه همزمان، رايزني هايي در قالب گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري 

اروپا ويژه حل مناقشه قره باغ نيز در جريان است. 
عراقچي پس از ديدار و رايزني با مقام هاي جمهوري آذربايجان و روسيه، 
پنج شنبه شب وارد ايروان پايتخت ارمنستان شد. وي در بدو ورود به ايروان 
در مصاحبه با خبرنگاران، گفت: »مذاكرات بسيار فشرده و مفيدي در باكو 
و مسكو داشتيم، قرار است با مقام هاي ارمنستاني هم  در خصوص يافتن 
راه حلي براي صلح مذاكره كنيم..« عراقچ��ي افزود: »اكنون زمان بسيار 
حساسي است و هرچه سريع تر بايد ب��راي برقراري صلح تصميم گيري 
و مسيري براي صلح باز شود.« عراقچي در ادامه ب��ا بيان اينكه ايران در 
همسايگي با هر دو كشور جمهوري آذربايجان و ارمنستان است، گفت: 
از هر دو كشور اتباعي در ايران در صلح و آرامش در كنار هموطنان ايراني 
زندگي مي كنند و موضع ما همواره موضع متوازن و متعادلي بوده است. 
فرستاده ويژه رئيس جمهوري افزود: »در اين بحران ما به يكسري اصول 
بين المللي معتقد و پايبند هستيم. حسن نيت و ظرفيتي كه ايران دارد 
مي تواند در مسي��ر صلح به كار گرفته شود، ب��ه خصوص براي يك صلح 
پايدار.« به گزارش خبرگزاري ت��اس، زهراب مناتسكانيان، وزير خارجه 
ارمنستان هم در ديدار با عراقچي از نقش اي��ران در حفظ ثبات منطقه 
و برقراري صلح استقبال ك��رد. مناتسكانيان در اين دي��دار تأكيد كرد: 
»ارمنستان حساسيت هاي ايران را در رابطه با تهديدهاي جديد امنيت 
منطقه درك مي كند و از نقش ايران در حفظ ثبات منطقه اي و برقراري 
صلح استقبال مي كن��د.« ميانجيگري ايران ب��راي توقف درگيري ها در 
قره باغ، درحالي است كه در يك ماه گذشته سه دور توافق آتش بس بين 
مقامات باكو و ايروان انجام شده كه بالفاصله از سوي دو طرف نقض شده 
است. مقامات ارمنستان و جمهوري آذربايجان حاضر به عقب نشيني از 
مواضع خود نيستند و باكو اعالم كرده به هيچ وجه از مواضع خود عقب 

نخواهد نشست و مناطق اشغال شده خود را آزاد خواهد كرد. 
 ادامه درگيري ها 

با وجود تالش هاي منطقه اي، اما جن��گ در قره باغ همچنان ادامه دارد. 
رئيس جمهور آذربايجان روز جمعه از آزادسازي 9 روستاي ديگر توسط 
نيروهاي نظامي اين كشور در منطقه مورد مناقش��ه قره باغ خبر داد. به 
گزارش خبرگزاري اسوتنيك، عل��ي اف در صفحه توئيتري خود نوشت: 
ارتش جمهوري آذربايجان در جريان درگيري هاي يك روز اخير توانست 
روستاهاي  خداورديلي، قربان تپه، شاه ولدل��ي و خوبيارلي  شهرستان 
جبرائيل، روستاهاي وجنلي، الدين شهرست��ان  زنگيالن و روستاهاي 
كاوداديق ، ممر و مواللي  شهرستان قبدالي  را از اشغال نيروهاي ارمني 
آزاد كنند. دستيار رئيس جمه��ور آذربايجان نيز گف��ت اين كشور روز 
پنج شنبه جسد ۳۰ نظامي ارمني كشته ش��ده در قره باغ را با مساعدت 
روسيه به ارمنستان تحويل داد. وزارت دف��اع آذربايجان هم روز جمعه 
طي گزارشي از سرنگون شدن دو فروند جنگنده سوخو- ۲۵ ارمنستان 
توسط پدافند هوايي اين كشور در منطقه مورد مناقشه قره باغ خبر داد. اين 
وزارتخانه همچنين طي گزارشي نيروهاي ارمني را به حمله توپخانه اي به 
برخي شهرستان هاي اين كشور متهم كرد. طبق اين گزارش، شهرستان 
قبادلي كه از چن��د روز پيش در اختيار نيروهاي جمه��وري آذربايجان 
درآمده است، از محور شهرستان مرزي گ��روس ارمنستان مورد حمله 

موشكي قرار گرفته است. 
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  ادعاي تصاوير ماهواره اي از ساخت تأسيسات زيرزميني نطنز 
شبكه خبري بي بي سي فارسي مدعي دستيابي به تصاوير ماهواره اي شده 
كه جزئيات ساخت تأسيساتي جديد را در نزديكي مركز غني سازي نطنز 
نشان مي دهد.  بنابر اين گزارش، مح��ل ساخت تأسيسات جديد حدود 
يك كيلومتري جنوب تأسيسات فعلي و در ميان كوه هاست. اين گزارش 
مدعي است يك كارگاه ساختماني و جاده اي در ميان كوه ها ديده مي شود 
كه كاميون ها و ماشين آالت در حال ت��ردد بين كارگاه و محل احتمالي 
ساخت تأسيسات جديد هستند. آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم كرده 

كه از ساخت يك تأسيسات زيرزميني جديد در نطنز آگاه است. 
-----------------------------------------------------

 پمپئو حمالت انصاراهلل را به رياض محكوم كرد
وزير ام��ور خارجه امريكا ضم��ن محكوم كردن حم��الت انصاراهلل به 
عربستان، خواستار توقف آن شد.  به گزارش روسيا اليوم، مايك پمپئو 
در بيانيه اي اعالم ك��رد: »ما حمالت انصاراهلل ب��ه عربستان را محكوم 
مي كنيم. اين حمالت رياض را هدف قرار داده و زندگي »غيرنظاميان 
بي گناه از جمله امريكايي ها« را به خطر مي اندازد.« پمپئو با متهم كردن 
انصاراهلل به اينكه تالش ها براي حل مسالمت آميز بحران موجود را جدي 
نمي گيرد، گفت: »در طول سال ها عربستان با چنين حمالت مكرري 

مواجه شده و اين تجاوزات در طول هفته گذشته هر روز انجام شد.«
-----------------------------------------------------
 توافق ارتش چين و امريكا  براي حفظ ارتباطات در شرايط بحراني

پنتاگون روز پنج شنبه در بيانيه اي اعالم ك��رد نمايندگان وزارت دفاع و 
ستاد مشترك فرماندهي اقيانوس هند و آرام، به صورت مجازي در نشستي 
با مقامات ارتش چين در خصوص تشكيل كارگروه ارتباطات در شرايط 
بحراني شركت كردند.  به نوشته نيوز ويك، در اين بيانيه آمده است: »هدف 
تشكيل اين نشست دو روزه »ايجاد درك مشترك« بين دو رقيب، بر اساس 
»اصول پيشگيري و مديريت بحران و كاهش خطرات موجود براي نيروهاي 
هر دو طرف« بود. دو طرف درخصوص اهميت استقرار مكانيسم هايي براي 

ارتباطات پيوسته در خالل شرايط بحراني به توافق رسيدند.«
-----------------------------------------------------
 كاراكاس: در صورت نياز مي توانيم قانوناً از ايران سالح بخريم

وزير خارجه ونزوئال گفت، كشورش در صورت نياز مي تواند به صورت 
قانوني براي خريد تسليحات از ايران اقدام كند.  خورخه آريزا با اشاره به 
برداشته شدن محدوديت هاي تسليحاتي سازمان ملل عليه ايران در روز 
يك شنبه ۲۷مهر، گفت در زمينه همكاري هاي فني نظامي، خريد سالح 
از ايران كاماًل امكان پذير است و افزود فعاًل مبادله اي ميان دو كشور در 

اين زمينه وجود ندارد اما اين امكان مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. 
-----------------------------------------------------
  مقتدی صدر: عربستان امكان زيارت مرقد رسول اهلل)ص( 

را فراهم كند 
رهبر جريان صدر عراق روز پنج شنب��ه در توئيتي به مناسبت سالروز 
ميالد پيامب��ر اك��رم)ص(، از مقام ه��اي عربستان خواس��ت مطابق 
دستورالعمل هاي بهداشتي مرق��د رسول خ��دا)ص( را به روي همه 
جهانيان باز كنند.  به گزارش المسله عراق، مقتدی صدر نوشت: »همه 
مسلمانان جهان و دوستداران انسانيت بايد ه��ر ساله همزمان با ايام 
والدت پيامبر اك��رم)ص( )۱۲ربيع االول تا ۱۷ربي��ع االول( به زيارت 

مرقد پيامبر عظيم الشأن اسالم)ص( بروند.«

فرستاده ترامپ مدعي شد

عادي سازي با بيش از ۱۰كشور عربي 
دور از انتظار نيست

فرس�تاده رئيس جمه�ور امري�كا در س�رزمين هاي اش�غالي از 
مذاك�ره با 10كش�ور عربي ديگ�ر به منظ�ور عادي س�ازي روابط 
ميان ت�ل آويو- اع�راب خب�ر داده اس�ت. يك�ي از روزنامه هاي 
رژيم صهيونيس�تي نيز از نق�ش وليعهد س�عودي در همكاري با 
موس�اد براي تقويت رابط�ه خارط�وم- تل آويو پرده برداش�ت. 
در حالي كه امارات، عادي سازي رابطه با رژيم صهيونيستي را زمينه ساز 
توقف طرح الحاق اعالم كرده بود، ديويد فريدمن سفير امريكا در فلسطين 
اشغالي هفته گذشته بار ديگر تأكيد كرد اين طرح به هيچ وجه از برنامه هاي 
امريكا و رژيم صهيونيست��ي حذف نشده اس��ت. آوي بركوويچ فرستاده 
رئيس جمهور امريكا در گفت وگ��و با راديو ارتش رژي��م صهيونيستي با 
اعالم اينكه تيم مذاكر كننده كشورش در خاورميانه رايزني هايي با حدود 
۱۰كشور عربي ديگر در رابطه با عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي 
انجام داده است، گفت كه اكنون تنها مسئله زمان مطرح است و عادي سازي 
روابط اين كشورها با اسرائيل دور از دسترس نيست.  وي در بخش ديگري از 
سخنانش به توافق عادي سازي روابط امارات و بحرين با رژيم صهيونيستي 
اشاره كرد و گفت كه در همان روزي كه توافق عادي سازي روابط ابوظبي و 
تل آويو اعالم شد، بحريني ها با او تماس گرفته و گفته اند آنها نيز خواستار 

عادي سازي روابط خود با تل آويو هستند. 
همچنين روزنام��ه يديعوت آحارونوت در گزارش��ي به نقش دوستان 
رژيم صهيونيستي از جمله محمد بن سلمان در كمك به موساد براي 
تقويت روابط تل آويو و خارطوم اشاره كرد. اين روزنامه نوشت كه محمد 
بن سلمان از نفوذ و روابطش با يوسي كوهن رئيس موساد براي تقويت 
روابط ميان دو طرف استفاده كرد. موساد به محور مركزي در تماس ها 
ميان نتانياهو و رهبري سودان تبديل شد و در واقع اگر كمك پشت پرده 

دوستان رژيم صهيونيستي نبود، اين هدف محقق نمي شد. 

مهاجم شهر آوينيون، نژادپرست اروپايي بود

سكوت ماكرون در برابر تروريسم فرانسوي

رئيس جمهور فرانسه    گزارش  یک
بار ديگ�ر از عبارت 
»تروريس�ت اس�الم گرا« در توصيف حمله به 
كليس�ايي در شهر نيس اس�تفاده كرد و حتي 
ناگهان از موضع مدافع سكوالريسم عبور كرد و 
با ادعاي دفاع از كاتوليسم نشان داد مي خواهد 
ژست ش�واليه هاي جنگ هاي صليبي را بازي 
كند. منط�ق ماك�رون در مس�اوي دانس�تن 
اسالم گرايي   با تروريسم را،  اگر درست بدانيم 
بايد درب�اره حمله يك مهاجم جنبش راس�ت 
افراطي ب�ه يك مس�لمان در ش�هر آوينيون، 
عبارت هايي نظير تروريسم غربي يا تروريسم 
فرانس�وي به كار ببريم و از مقامات فرانس�وي 
بپرس�يم كه چرا در اين مورد زبان بس�ته اند.

همسو با فضا سازي مقامات و رسانه هاي فرانسوي عليه 
مسلمانان، بارديگر چرخ روزگ��ار چنان چرخيد كه 

نشان دهد منطق ترور از كجا نشئت گرفته است. 
ساعت 9صبح روز پنج شنب��ه در شهر نيس يك مرد 
مسلح به چاقو در نزديكي كليساي »نوتردام« شهر 
»نيس« واقع در جنوب فرانسه به سمت افرادي حمله 
برد. به دنبال اين حادثه، نيروهاي پليس محلي مرگ 
دست كم سه نف��ر را تأييد كردن��د و گفتند تعدادي 
نيز در اين حادثه زخمي شده ان��د.  امانوئل ماكرون، 

رئيس جمهور فرانس��ه دوباره از اي��ن تحوالت سود 
جست و بار ديگر گفت كه يك »تروريست اسالم گرا« 

عامل حمله نيس بوده است. 
او در جريان بازديد از كليس��اي »نوتردام« در شهر 
»نيس« گفت: »در بحبوحه اين حمله اسالم گرايانه، 
كل كشور ما در كنار شهروندان كاتوليكمان ايستاده 
است.«  در پ��ي آن »ژان كاستك��س« نخست وزير 
فرانسه روز پنج شنبه گفت، سطح آماده باش نيروهاي 
امنيتي در اين كشور در پي وق��وع دو مورد حمله با 
سالح سرد افزايش يافته است.  اظهارات اسالم ستيزانه 
امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه پس از اقدام 
معلم تاريخ فرانسوي در انتش��ار كاريكاتور موهن از 
پيامبر اكرم)ص( و اصرار ماك��رون در ارائه اليحه اي 
ضداسالمي سب��ب شده فرانس��ه روي خط تنش و 
ناامني ق��رار بگيرد.  مكرون در چن��د پيام توئيتري 
نوشت: كاتوليك ها، شما از حمايت همه ملت فرانسه 
برخورداريد. كش��ور ما يعني ارزش ه��اي ما، يعني 
اينكه هر كسي بتواند )انتخاب كند كه( اعتقاد داشته 
باشد يا نه، يعني هر ديني امك��ان اجرا داشته باشد. 
اراده ما كامل است و اقداماتي براي حفاظت از همه 
شهروندان مان اتخاذ خواهد ش��د. اين فرانسه است 
كه هدف حمله قرار گرفته اس��ت، بنابراين تصميم 
گرفته ام نظامي��ان در ساعات آين��ده بيشتر حضور 

داشته باشن��د. در چارچوب عملي��ات »سانتينل« 
شمار نظاميان ما از ۳هزار نفر به ۷هزار نفر مي رسد. 
در فرانسه فقط يك جامعه وجود دارد و آن  هم جامعه 
ملي است.  ماكرون همچنين نوشت: »مردم فرانسه، 
دين شما هر چه باشد، معتقد باشيد يا نه، در اين برهه 
بايد متحد شويم و تسليم ذهنيت تفرقه نشويم. همه 
را به اتحاد فرامي خوانم.« رئيس جمهور فرانسه افزود: 
دومين پيام من براي شهر نيس است. پيام من براي 
شهر نيس است كه به شدت از تروريسم اسالمي متأثر 
شده است. اين سومين باري است كه تروريسم به شهر 
شما و ساكنان آن حمله مي كند. من ضربه اي را كه به 
شهر شما وارد شده است، درك مي كنم. من حمايت و 
همبستگي همه مردم فرانسه را با نيس اعالم مي كنم. 
اگرچه ما يك ب��ار ديگر ب��راي ارزش هايمان، تمايل 
ب��ه آزادي و امكان داشتن عقاي��د آزادانه در كشور و 
همچنين تسليم نشدن در برابر هرگونه روح وحشت، 
هدف حمله قرار گرفته ايم، اما من ي��ك بار ديگر به 

وضوح مي گويم ما تسليم هيچ چيز نخواهيم شد. 
تاكنون بسياري از كشورهاي اسالمي در واكنش به 
اظهارات ترامپ گونه ماكرون، پرچم فرانسه و عكس 
رئيس جمهور آن را آت��ش زده يا در برابر سفارت اين 
كشور، تجمعاتي برگزار ك��رده و مسلمانان خواستار 

عذرخواهي رسمي مقامات فرانسوي شده اند. 

اما بيش از دو ساع��ت از حمله با چاق��و در نزديكي 
كليساي »نوتردام« در شهر »نيس« جنوب فرانسه، 
نگذشته بود كه رسانه هاي محلي از شليك نيروهاي 
پليس به يك ف��رد ديگر مسل��ح به چاق��و در شهر 
»آوينيون« واقع در جنوب شرق��ي فرانسه و كشته 
شدن وي خب��ر دادند.  برخ��ي رسانه هاي فرانسوي 
مدعي شدند اين عامل مسلح در حالي كه فرياد »اهلل 
اكبر« سرمي داده با چاقو ب��ه سمت نيروهاي پليس 
حمله ور شده بود كه در نهايت با شليك گلوله پليس 
كشته شد اما ساعاتي بعد رسانه هاي فرانسوي خبر 
دادند اين ف��رد كه به سالح سرد مسل��ح بود، پس از 
آنكه يك تاجر مغربي را تهديد كرد، پليس به سوي 
او شليك كرد و كشت��ه شد. او در واق��ع عضو حزب 
راست گراي »نسل هويت« می باشد كه يك جنبش 
سياسي است كه اواخر قرن گذشته تشكيل شد و دفاع 
از هويت اروپا و حمايت اين قاره از تحوالت اجتماعي و 

جمعيتي ناشي از مهاجرت، شعار اساسي آن است. 
اين جنبش داراي شاخه هايي است كه جنبش جوانان 
نسل هويت، يكي از آن شاخه هاس��ت. اين سازمان 
حقوقي تأكيد كرد، جنبش نسل هويت پيش از اين از 
يك تروريست نيوزيلندي كه ۵۰مسلمان را در شهر 
كرايست چ��رچ به قتل رسانده ب��ود، كمك دريافته 
كرده ب��ود.  امانوئل ماكرون به رغ��م داستان سرايي 
درمورد حمله تروريست��ي اول و دوم، درمورد حمله 
تروريستي ح��زب راستگراي »نس��ل هويت« هيچ 

واكنشي نشان نداد.
  واكنش ظريف و تكرار توهين به اسالم 

پنج شنبه شب محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
ايران در توئيتي تأكيد ك��رد كه حمله تروريستي در 
نيس را به شدت محكوم  مي كند و در عين حال هشدار 
داد نمي ت��وان از طري��ق تحريك آفريني هاي زننده 
به صلح دست يافت.  به گ��زارش ايرنا، ظريف افزود: 
اين دور باطل تشدي��دي- نفرت پراكني، تحريك و 

خشونت- بايد با منطق و عقالنيت جايگزين شود. 
وي تأكيد كرد: همگان بايد بدانن��د كه افراط گرايي 
تنها افراط گرايي بيشتر به همراه مي آورد و نمي توان 
از طريق تحريك آفريني هاي زنن��ده به صلح دست 
يافت.  اما روز جمع��ه »ژرارد دارمنين« وزير كشور 
فرانسه بدون اشاره به حمل��ه تروريست فرانسوي به 
تاجر مغربي گفت: همانطور كه پاريس مشغول مبارزه 
با »ايدئولوژي اسالم گرايانه« است، احتمال حمالت 

بيشتر در اين كشور وجود دارد. 
به گزارش »رويترز«، وي افزود: ما با دشمن در خانه 
و خارج از كشور در جنگ هستي��م. ماه گذشته ۱۴ 
افراط گراي خارجي را در چارچوب مبارزه با تروريسم 
اخراج كرديم.  دارمنين همچنين گفت: نيازي به تغيير 
قانون اساسي براي محافظت از فرانسوي ها در مقابل 

حمالت تروريستي وجود ندارد. 

سه روز مانده به انتخابات سوم نوامبر )13آبان(، 
شمار امريكايي هايي كه رأي زودهنگام داده اند 
به حدود 85ميليون نفر رسيده است، اين يعني 
اينكه بيش�تر از 35درصد از حدود 240ميليون 
واجد شرايط انتخابات امريكا تاكنون رأي داده اند 
كه البته اگر طبق پيش بيني ها، ميزان مشاركت در 
انتخابات امريكا را 65درصد )حدود 156ميليون( 
در نظر بگيريم، تا االن بيش از نصف رأي دهندگان، 
رأي داده اند. ش�رايط ظاهراً به نفع بايدن است و 
خود بايدن هم مدعي اس�ت ترامپ تسليم شده 
ولي هيچ كس نمي دان�د تا روز آخ�ر چه اتفاقي 
مي افتد. تنها چيزي كه درباره آن توافق نس�بي 
وجود دارد، احتمال ناآرامي هاست كه به خصوص 
موضع گيري هاي پي در پي ترامپ درباره نپذيرفتن 
نتايج انتخابات به آن دامن زده است. حاال ديگر 
جريان ه�اي چ�پ حامي باي�دن هم ب�ه صحنه 
آمده اند؛ اتحاديه هاي كارگري تهديد كرده اند اگر 
ترامپ ببازد و باختن خودش را قبول نكند، دست 

به اعتصاب گسترده ای خواهند زد. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان« ت��ا غ��روب دي��روز 
8۴ميليون و6۷9هزارو ۴۱۱ امريكايي رأي دادند كه 
از اين تعداد،۳۰ميليون و8۱هزارو ۴8 نفر با حضور در 
پاي صندوق رأی داده ان��د و ۵۴ميليون و۵98هزارو 
۳6۳ نفر هم رأي خود را پستي ارسال كرده اند. اين 
آمار تا صبح امروز احتماال از 86ميليون نفر هم عبور 
خواهد كرد و تا روز پيش از انتخابات، احتماالً ركورد 
تاريخي ۱۰۰ميلي��ون نفر را هم پش��ت سر خواهد 
گذاشت. ورود رأي دهندگان ب��ه كانال 86ميليون 
نفر، معني اش اين است ك��ه اگر ميزان مشاركت در 
انتخابات امريكا همسطح با ميزان مشاركت در سال 
۲۰۱6 باشد، تاكنون بيش از 6۰درصد امريكايي ها 
در انتخابات شركت كرده ان��د. اين ميزان مشاركت، 
هر چند در ظاهر براي دموكراسي امريكايي ايده ال 
به نظر مي رسد، ولي در جامع��ه اي مانند امريكا كه 
بيشترين ميزان مشاركت مردمي در انتخابات از سال 
۱9۰8 تاكنون 6۵درصد ب��وده، نشانه دهنده ميزان 
تحريك شدگي جامع��ه بر اثر شكاف ه��اي داخلي 
است. اين چالش، هر چه به روز انتخابات نزديك تر 
مي شويم، بيشتر قابل مشاه��ده است. طي روزهاي 
اخير، منابع بيشتري درباره احتمال بروز خشونت هاي 
پساانتخاباتي صحبت مي كنند. دنيل بايمن و كالين 
پي كالرك در فارين پاليسي نوشتند كه امريكايي ها 
همواره انتظ��ار دارند بي ثباتي مرب��وط به انتخابات 
در كشور هاي ديگر رخ دهد، اما اين بار اين موضوع 
گريبانگير خودشان شده است. آنها گزينه محتمل تر 

را به خشونت و ارعاب رأي دهندگان »در چند حوزه 
اخذ رأي« محدود دانسته ان��د ولي تأكيد مي كنند: 
»خطر وقوع حم��الت خونين تر، به وي��ژه از سوي 
افراط گرايان سفيدپوست و ضد دولت، عليه جوامع 
اقليت و سياستمداران وابسته ب��ه حزب دموكرات 
وجود دارد.«   اين موضوع باعث شده است مقام هاي 
ايالتي در وضع آماده باش قرار بگيرند. »موريل بوزر« 
شهردار واشنگتن روز پنج شنبه در كنفرانس خبري 
گفت كه مقامات شهري در ح��ال آماده سازي براي 
پاسخگويي به هر گونه ناآرامي مدني پس از انتخابات 
رياست جمه��وري در سوم نوامب��ر هستند.   »پيتر 
نيوشام« رئيس اداره پليس متروپوليتن نيز گفته كه 
نگران است در روز انتخابات در واشنگتن ناآرامي هاي 
داخلي ايجاد شود، بنابراين كل نيروهاي پليس شهر 
از سوم نوامبر و روزهاي بعدي در آماده باش خواهند 
بود. »تون��ي اورز« فرمان��دار ويسكانسين نيز اعالم 
كرده كه ح��دود ۴۰۰نيروي گارد مل��ي از مقامات 
محلي انتخابات در روز انتخابات و روزهاي آتي بعد 
از آن پشتيباني مي كنن��د. حساسيت ها درباره بروز 
خشونت هاي انتخاباتي به ح��دي تشديد شده كه 
شركت زنجيره اي »وال م��ارت« يكي از بزرگ ترين 
فروشگاه هاي امريكا روز پنج شنبه اسلحه و مهمات 
را از ليست فروش خود حذف ك��رد. كري الندبرگ 
سخنگوي شركت وال مارت در بيانيه اي اظهار داشت: 
ما برخي ناآرامي هاي داخل��ي را مشاهده  و همانند 
چند سال اخير براي ايمني همكاران و مشتريان خود 

اسلحه و مهمات را از ليست فروش خارج كرده ايم. 
 بايدني ها هم اعتصاب مي كنند

تا االن تصورها بر اين بود كه آشوب هاي پساانتخاباتي 

عمدتاً به حاميان ترامپ محدود خواهد ماند ولي طي 
روزهاي اخير مشخص شده كه جريان هاي نزديك 
به بايدن نيز البته به شيوه اي متفاوت خود را براي 
سناريوهاي آشوب آماده مي كنن��د. اتحاديه هاي 
مختلف امريكا روز پنج شنبه اع��الم كردند در نظر 
دارند اگر »دونال��د ترامپ« رئيس جمهور شكست 
بخورد ولي به طور مسالمت آميز از قدرت كناره گيري 
نكند، دست به اعتصاب بزنن��د؛ اتفاقي كه از سال 
۱9۴6 تاكنون بي سابقه است. فدراسيون كارگري 
منطقه روچستر در نيويورك اولين اتحاديه اي است 
كه در اين خصوص اعالم آمادگي كرده است و پس 
از آن نيز اتحاديه ه��اي سياتل و غرب ماساچوست 
نيز از چنين اقدامي اعالم حماي��ت كرده اند. »دن 
ملوني« رئيس اتحاديه كارگ��ري روچستر گفت، 
۱۰۰هزار نفر از اعضاي اين اتحاديه در حال مذاكره 
با چيزي حدود ۱۲/۵ميليون نفر هستند. ملوني در 
اين باره گفت: اين اتحاديه به آمادگي براي »اعتصاب 
عمومي تمامي اقشار كارگ��ر« رأي داده است تا در 
خصوص انتقال مسالمت آميز قدرت تحت شروط 
قانون اساسي اطمينان حاصل ش��ود.  اين سناريو 
به خصوص در شرايطي قوت گرفت��ه كه بعد از دو 
مرتبه آتش زدن صندوق ه��اي رأي طي دو هفته 
اخير، ديروز ه��م براي اولين بار ف��اش شد هزاران 
برگه آراي پستي كه براي رأي دهندگان در بخشي 
از ايالت پنسيلوانيا ارسال شده است، هنوز به دست 
آنان نرسيده و مفقود شده اند. شبكه خبري سي. بي. 
اس با يادآوري اينكه رأي دهندگان منطقه باتلر تا 
روز سه شنبه فرصت زي��ادي ندارند اما كميسيونر 
انتخابات اين منطقه از آنها خواست يا شخصاً به پاي 

صندوق هاي رأي بروند يا برگه هاي پستي مربوط به 
خود را بار ديگر از طريق پست دريافت كنند. اين در 
حالي است كه خدمات پستي امريكا نيز در پي انتشار 
اين خبر با صدور بيانيه اي اع��الم كرد از گم شدن 
برگه هاي آراي رأي دهندگان منطقه باتلر بي خبر 
است. تارنماي خبري هيل )TheHill( نيز گزارش 
داد: با توجه به ۴۰هزار رأي دهنده ثبت نام شده در 
منطقه باتلر ايالت پنسيلوانيا تاكنون تنها يك چهارم 
از اين تعداد گفته اند كه برگه هاي رأي گيري پستي را 
دريافت و آرای خود را از طريق پست ارسال كرده اند، 
اين پايين ترين ميزان آراي دريافتي در اين بخش از 

ايالت پنسيلوانيا به شمار مي رود. 
  بايدن فعالً وضع بهتري دارد

از تع��داد ۵6ميليون و۴۲9ه��زارو۵۲۰ رأي 
حزب��ي ك��ه تاكن��ون ب��ه عن��وان رأي حزب��ي 
ثب��ت ش��ده )هم��ه آراي ثب��ت ش��ده حزب��ي 
نيست(۲۴ميليون و9۱۲ه��زارو۴۴۰ نف��ر مربوط 
ب��ه دموكرات ه��ا و ۱۴ميليون و۷8۳ه��زارو۱69 
نفر ني��ز ب��راي جمهوريخواه��ان اس��ت و البته 
۱6ميليون و۳6۱هزارو ۳۲ نفر نيز غيرحزبي است. 
اين نشان مي دهد تا اينجاي كار، انتخابات به نفع 
دموكرات هاست. تازه ترين نظرسنجي از انتخابات 
رياست جمهوري ۲۰۲۰ امريك��ا حاكي است جو 
بايدن نامزد حزب دموك��رات در سه ايالت كليدي 
فلوريدا، پنسيلوانيا و كارولين��اي شمالي پيشتاز 
است، كارشناسان جبران اين فاصله در مدت زمان 
كوتاه باقي مانده تا انتخاب��ات را براي ترامپ بعيد 
مي دانند. فلوري��دا در اين بين نقشي كليدي دارد. 
بايدن ديروز در جمع هواداران��ش گفت: »قدرت 
در دست شماست. اگر فلوريدا آبي شود، كار تمام 
است.« هر چند تا روز پنج شنبه پيشتازي بايدن در 
نظرسنجي هاي سطح ملي پايدار بوده و خود او هم 
گفته كه »ترامپ تسليم شده« ولي برتري بايدن در 
ايالت هاي تعيين كننده مانند فلوريدا كه در نهايت 
نامزد برنده را انتخاب خواهند كرد، نامطمئن تر به 
نظر مي رسد. در مقابل، دونال��د ترامپ هشدار داد 
چنانچه جو بايدن در انتخابات پيروز شود، »حمالت 
وحشتناك« همچون حمله اخير همراه با سر بريدن 
در فرانسه به امريكا خواهد رسيد. ترامپ گفته است: 
»او )بايدن( دريچه سيل گير مقابل »تروريسم« را باز 
خواهد كرد و شما سه روز پيش ديديد كه سر بريدن 
در فرانسه اتفاق افتاد و امروز هم مجدداً اين اتفاق 
افتاد.« ترامپ بامداد جمعه هم در پيامی توئيتري 
نوشت: »اين انتخابات انتخابي ميان رؤياي امريكايي 

و كابوس سوسياليستي است.«

86ميليون تا صبح امروز در انتخابات امريكا شركت كرده اند

ترامپي ها آماده خشونت، بايدني ها مهياي اعتصاب

روسيه: پيمان ممنوعيت جنگ افزارهاي
هسته اي را اجرا نمي كنيم 

س�خنگوي وزارت خارج�ه روس�يه اع�الم ك�رد كش�ورش 
از  ك�ه  را  هس�ته اي  جنگ افزاره�اي  ممنوعي�ت  پيم�ان 
ماه ژانويه س�ال آين�ده به اج�را درخواه�د آمد، اج�را نمي كند. 
ماريا زاخ��ارووا روز جمعه در نشس��ت خبري مج��ازي گفت: پيمان 
ممنوعيت جنگ افزارهاي هسته اي كه به تازگي حداقل الزم كشورها 
آن را تصويب كردند، روز ۲۲ ژانويه سال ۲۰۲۱ اعتبار اجرايي مي يابد. 
به گ��زارش خبرگزاري اسپوتني��ك، وي با بيان اينك��ه اين گونه سير 
اوضاع پيرامون پيمان ممنوعي��ت جنگ افزارهاي هسته اي نمي تواند 
تاسف انگيز نباش��د، افزود: اين پيمان بدون مشارك��ت روسيه و ساير 
قدرت هاي هسته اي تنظيم و تدوين شد و داليل براي شركت نكردن ما 
در اين پيمان معلوم و مشخص است. سخنگوي وزارت خارجه روسيه 
يادآورشد: »پيمان ممنوعيت جنگ افزارهاي هسته اي بدون توجه به 
اصول اساسي و بنيادين قرارداد منع انتشار سالح هاي هسته اي تدوين 
شد و ما معتقديم اي��ن قرارداد را بايد به ط��ور مستمر و بدون تحريف 
اجرا كرد.« وي افزود: دليل دوم اينكه ما بر اين باوريم در مورد مسئله 
خلع سالح اتمي كه مسئله مهم و جدي است فقط بايد بر اساس توافق 
جمعي همه طرف هاي ذي نفع از جمله قدرت هاي داراي سالح هسته اي 
مطابق قرارداد منع انتشار سالح هاي هسته اي اقدام كرد. زاخارووا در 
مورد دليل سوم شرك��ت نكردن روسيه در تدوي��ن پيمان ممنوعيت 
جنگ افزارهاي هسته اي گفت: براي ما چارچ��وب تعيين شده براي 
روند مذاكرات پيرامون اين پيمان غيرقابل قبول است كه در واقع در آن 
زمينه راهبردي مسئله ناديده گرفته شده و موضوع نابودي سالح هاي 
هسته اي جدا از واقعيت هاي موجود در امنيت بين المللي در نظر گرفته 
شده است. سخنگوي وزارت خارجه روسيه ب��ا بيان اينكه ما با احترام 
به كساني كه سالح هست��ه اي را رد مي كنند، مي نگريم، اظهار داشت: 
مسكو به اهداف نيك بناي جهان بدون سالح هسته اي پايبند است اما 
ما رويكردها براي دستيابي به اين اهداف را كه شامل روند سريع خلع 
سالح هسته اي مي شود، نمي پذيريم و ب��ه همين دليل تدوين پيمان 

ممنوعيت جنگ افزارهاي هسته اي و پيشبرد آن را اشتباه مي دانيم. 

خاموشي هاي سرزمين هاي اشغالي
سايبري است

نيمه ش�ب جمع�ه در پي قطع گس�ترده ب�رق در س�رزمين هاي 
اش�غالي، مقام�ات امنيت�ي رِژي�م صهيونيس�تي ام�كان وقوع 
حمل�ه س�ايبري علي�ه نيروگاه ه�اي ب�رق را رد نكردن�د. 
به دنبال قطع برق در قدس اشغالي، تل آويو، اش��دود، اور عكيفا، حيفا، 
نتانيا، رحوفوت و برخي از شهرك هاي صهيونيستي اطراف نوار غزه، منابع 
امنيتي صهيونيسم در گفت و گو با كانال ۱۲تلويزيون اين رژيم و روزنامه 
صهيونيستي يديعوت آحارونوت توضيحاتي در اين خصوص ارائه كردند 
كه با گزارش شركت برق رژيم صهيونيستي در تعارض بود.  شركت برق 
رژيم صهيونيستي اعالم كرده بود كه ب��ا اتفاقي گذرا در شبكه ارتباطي 
با جنوب، نيروگاه توليد برق در بئير طوفيا از كار افتاد به اين ترتيب در 
پي چند واكنش، واحدهاي توليد برق در نيروگاه هاي داليا و گزر از كار 
افتادند.   با اين حال، منابع امنيتي خبر دادند كه سه نيروگاه توليد برق 
يكي پس از ديگري از كار افتادند به طوري كه يك سوم ساكنان فلسطين 
اشغالي نيمه شب را بدون برق سپري كردند. آنها در ادامه گفتند: »نيمه 
شب، فشار در شبكه برق و نه هيچ فش��اري در هيچ يك از نيروگاه هاي 
توليد برق وجود نداشت از اين رو احتمال بسيار زيادي در خصوص امكان 
حمله سايبري وجود دارد.« روزنامه يديعوت آحارونوت  هم خبر داد، با 
آنكه شركت برق اسرائيل شامگاه روز گذشته مدعي شده كه شبكه برق 
در عرض ۱۵دقيقه به حالت ثبات بازخواهد گشت، اما بسياري از ساكنان 
گزارش دادند كه در قدس، اشدود، رمت گن، ليشون لتسيونن هرتسيليا، 
دليات الكرمل، هود هشاورن، اور يه��ودا، شوهام و در بسياري از مناطق 
ديگر، برق به  صورت مستمر قطع مي شد.  وزارت انرژي رژيم صهيونيستي 

اعالم كرده در اين مورد تحقيق مي كند. 


