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پس از اعالم پیشتازی حزب حاکم گرجستان 
در انتخابات پارلمانی صورت گرفت؛

فراخوان اپوزیسیون برای تجمع 
در تفلیس 

کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان بعد از 
شمارش ۵۰.۴۵ درصد آرا اعالم کرد: حزب حاکم 
رؤیای گرجستان، در انتخابات پارلمانی با ۴۹.۹۸ 
درصد آرا در صدر است. به گزارش اسپوتنیک، بنا 
بر اعالم این کمیسیون، نیروی اپوزیسیون که شامل 
حزب سابقاً حاکم »جنبش متحد ملی« می شود، 
۲۴.۹۲ درصد آرا را به دســت آورده اســت. نتایج 
اولیه پیش تر نشان داد که در مجموع ۷ حزب برای 
راه یافتن به پارلمان گرجستان در رقابت هستند: 
حزب حاکم رؤیای گرجستان، حزب سابقاً حاکم 
جنبش متحد ملی که بخشــی از ائتالف قدرت در 
اتحاد است، گرجستان اروپایی، اتحاد میهن پرستان 
گرجستان، تالش برای گرجستان، حزب آزادی خواه 
گیرچی و استراتژی آقماشنبلی. کمیسیون مرکزی 
انتخابات )CEC( اعالم کرد که دور دوم انتخابات 
پارلمانی باید در ۱۵ حوزه، از بین ۳۰ حوزه انتخابیه 
برگزار شود. انتظار می رود نمایندگان حزب حاکم 
رؤیای گرجســتان و ائتالف اپوزیسیون قدرت در 
اتحاد است، در دور دوم انتخابات شرکت کنند. به 
دنبال نتایج اولیه، گیورگی گاخاریا، نخســت وزیر 
گرجستان در صفحه فیسبوک خود نوشت: ما برنده 
شدیم! و افزود که با این حال هنوز اعداد رسمی اعالم 
نشده اند. وی اظهار کرد: ما به تمام دنیا نشان دادیم 
که ما بخشی از تمدن اروپایی هستیم و لیاقت آن را 
داریم که جای خود را در خانواده بزرگ اروپایی به 
دست آوریم، که قطعاً آن را حفظ خواهیم کرد. تامار 
ژوانیا، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات شنبه شب 
به خبرنگاران گفت که انتخابات جز در چند مورد، در 
یک جو آرام برگزار شد. این در حالی است که یکی از 
اعضای اپوزیسیون کمیسیون مرکزی انتخابات، در 
جلسه مطبوعاتی فریاد کشید که نتایج تقلبی است. 
ژوانیا توضیح داد که این ها فقط نتایج اولیه هستند و 
تمام آرا هنوز شمارش نشده اند. تلویزیون گرجستان 
گزارش داد که رهبران احزاب اپوزیسیون، در حال 
برنامه ریزی برای برگــزاری اعتراضات و مخالفت 
با نتایج انتخابات روز شــنبه، بیرون ســاختمان 
کمیسیون هســتند. بنا بر گزارش های رسانه ای، 
پلیس اواخر روز شــنبه اجازه نــداد خبرنگاران به 
ساختمان کمیســیون، وارد یا نزدیک آن شوند. 
انتخابات پارلمانی روز شنبه در گرجستان، نخستین 
باری بود که از روش رأی گیری نخست گزینی )به 
معنی برنده بودن نامزد حائز آرای بیشتر، حتی در 
صورت به دست نیاوردن اکثریت مطلق آرا( در این 
کشور استفاده شد. بنا بر اعالم کمیسیون مرکزی 
انتخابات، درصد مشارکت مردم در این انتخابات، 

۵۶.۱۱ درصد بود.

ساکاشویلی از نامزدی نخست وزیری 
انصراف داد

»میخائیل ساکاشویلی«، رئیس جمهور سابق 
گرجستان که اخیراً از برنامه خود برای بازگشت به 
گرجستان و خدمت به کشورش خبر داده بود، روز 
شنبه گفت که به دنبال گرفتن سمت نخست وزیری 
این کشور نیست. در ماه سپتامبر، گریگول واشادزه، 
رهبر جنبش متحد ملی گرجستان گفت که حزب 
اپوزیسیون و جنبش اپوزیســیون قدرت در اتحاد 
اســت در صورتی که در انتخابات پارلمانی پیروز 
شوند، ساکاشــویلی را نامزد سمت نخست وزیری 
خواهند کــرد. وی از این تصمیم اســتقبال کرد و 
گفت که آماده است که دست کم به مدت ۲ سال، 
این سمت را بر عهده بگیرد. ساکاشویلی روز شنبه 
در مصاحبه ای اظهار کرد: عالقمند به هیچ سمتی، 
از جمله سمت نخست وزیری گرجستان نیستم. 
اما طی روزهای آینده اعــالم می کنم که از لحاظ 

فیزیکی، کجا خواهم بود.
 برنامه اپوزیسیون گرجستان 
برای برگزاری تجمع در تفلیس

»نیکا ملیا«، از اعضای جنبش ملی اظهار کرد:  
اپوزیســیون گرجســتان، با نتایج اولیه انتخابات 
پارلمانی روز شــنبه موافقت نکرده و به مردم این 
کشور فراخوان داده روز گذشته )یکشنبه( در تجمع 
اعتراضی در تفلیس، پایتخت این کشــور شرکت 
کنند. وی گفت: این انتخابات نبود، بلکه جنگ بود 
و ما جنگ را نباخته ایم. پس از اعــالم نتایج اولیه 
انتخابات از سوی رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، 
نمایندگان چندین حزب اپوزیسیون جمع شدند تا 
برای یک اقدام متحد، برنامه ریزی گنند و گفتند که 

با نتایج موافق نیستند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

پس از ماه ها جنــگ و دعوا میان 
نامزدهــای دو حــزب دموکــرات و 
جمهوریخــواه، باالخره فردا شــاهد 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا خواهیم بود. انتخاباتی که هم 
بر مردم این کشور به لحاظ اقتصادی 
و اجتماعــی تأثیرگذار اســت و هم 
بیش از حــد تصور تاثیــرات جهانی 
دارد. ایــن تاثیرها و تغییــرات صرفاً 
بــا ورود رئیس جمهــوری  جدید به 
کاخ ســفید و خروج نفر قبلی از آن به 
وقوع نمی پیوندد، بلکه روسای جمهور 
ایاالت متحده تابع ساختار باالسری 
خود هستند. این ساختار، از بسیاری 
کلونی هــا و محفل های سیاســی، 
اقتصادی، دینی و امنیتی تشــکیل 
شده است و درنهایت آنها هستند که 
به این نتیجه می رسند چه کسی باید 
برای پیاده سازی راهبردهایشان وارد 
کاخ سفید شود. نمی خواهم بگویم که 
آرای مردِم آمریکا به مانند بسیاری از 
کشورهای خاورمیانه و آفریقا نادیده 
گرفته می شود و تقلب های گسترده 
در آن رخ می دهد، امــا واقعیت این 
است که هر شــخصی وارد کاخ سفید 

می شــود، اصوالً به عنــوان کارگزاِر 
ساختار باالدستی منصوب می شود تا 
سیاست  های آنها را پیاده سازی کند. بر 
این اساس باید متوجه بود که کارنامه 
ترامپ در عرصه سیاست داخلی تا قبل 
از پاندمی کرونا، بسیار درخشان بود 
اما این ویروس یکباره همه چیز را بهم 
زد و حاال دموکرات ها در حال استفاده 
از همین ضعــف او، بــرای حمله به 
منافعش در انتخابات امسال هستند. 
این حمــالت تــا جایــی ادامه 
پیدا کــرده که بــاراک اوباما، چهل و 
چهارمیــن رئیس جمهــور آمریکا و 
جو بایدن، معاون پیشین او اخیراً در 
کارزار انتخاباتی خود در شــهرهای 
فلینت و دیترویت که ســاکنان آنها 
عمدتاً سیاه پوست هســتند، ترامپ 
را به عدم جدی گرفتن پاندمی کرونا 
و جایگاه ریاســت جمهــوری متهم 
کردند. اوباما در بخشــی از ســخنان 
خود که در کنار بایدن ایستاده بود به 
این موضوع اشاره کرد که ترامپ عماًل 
به هیچ وجه جاِن انســان ها را محترم 
نمی شــمارد و درنهایت به مخاطبان 
خود گوشزد کرد که فقط چند ساعت 
تا مهم ترین انتخابات دوران زندگی ما 
باقی مانده اســت! منظور اوباما از این 
مانورها، صرفــاً تقویت جایگاه بایدن 
برای کسب آرای بیشتر نیست، بلکه او 

به دنبال آن است تا از ذهن هوشمند 
خود )Smart Mind( استفاده کند 
و ترامپ را در آخرین روزها با بحرانی 
که هزاران تن را در آمریکا به کام مرگ 
کشانده است، آماج حمالت قرار دهد. 
اوباما و دموکرات ها در حال مهندسی 
افکار عمومی در واپسین ساعات قبل 
از برگزاری حســاس ترین انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا هستند اما 
در این سوی میدان ترامپ همچنان 
در حال استفاده از »تاکتیِک فریب« 

است. 
او همزمــان بــا بایــدن کارزار 
انتخاباتــی مهمی را در پنســیلوانیا 
برگزار کرد و خطــاب به طرفدارانش 
اعالم کــرد که اگر ما در پنســیلوانیا 
پیروز شویم، کار تمام است و به همین 
دلیل است که من در اینجا ایستاده ام. 
ترامپ به این نتیجه رسیده است که 
برخی از ایالت های شمالی آمریکا که 
در سال ۲۰۱۶ به او و جمهوریخواهان 
رای دادند؛ در حال چرخش به سمِت 
َسلَِف خود یعنی دموکرات ها هستند؛ 
چراکه ترامپ در ســال ۲۰۱۶ عملناً 
با تحریک حس ملی گرایی توانســت 
این ایالت را به رنگ قرمز درآورد. این 
اقدامات و لفاظی های ترامپ در حالی 
انجام می شــود که کرونــا به صورت 
کاماًل مشــهود طی روزهای اخیر در 

آمریکا قربانیان زیادی را گرفته است 
و از سوی دیگر ســخنانی که ترامپ 
در حال اظهار کردن آنها اســت، بوی 
»مشکوِک خشونت« می دهد و حاال 
تمام تحلیلگران در مــورد اظهارات 

جدید او به شدت نگران هستند. 
 ترامپ چه می گوید 

و چه می خواهد؟
مــه  نا چنــد روز پیــش روز
نیویورک تایمز در گزارشــی نوشت، 
دونالد ترامــپ در آخرین هفته های 
کمپیــن انتخابــات، خــودش را از 
گزارش های اطالعاتی یک تحلیلگر 
حرفــه ای معاف کــرد تــا از جانب 

منصوبین سیاسی خودش نظیر جان 
راتکلیف، مدیر اطالعات ملی و یکی از 
حامیان متعصبش، به روزرسانی ها را 
دریافت کند. این بدان معناســت که 
ترامپ همچنان به جامعه اطالعاتی 
آمریکا بدبین است و حتی از رخنه های 
اطالعاتی و امنیتــی در نزدیک ترین 
حلقه های منتســب به خــودش در 
کاخ ســفید واهمه دارد. بر این اساس 
او چندی پیش در میان طرفدارانش 
به صورت غیرمستقیم از دیوان عالی 
آمریکا خواســت تا اگر مشکلی پس 
از انتخابات و اعــالم نتایج آن رخ داد، 
از وی حمایــت کنند. این مســاله به 
خوبی نشــان می دهد که او در وهله 
اول به دنبال مخابره این مساله است 
که احتمال تقلب در آرای پستی وجود 
دارد و از سوی دیگر به دنبال آن است 
تا طرفداران خود را تــا دقایق نهایی 
علیه دموکرات ها در حالت آماده باش 
نگه دارد. بــر این اســاس باید گفت 
که ترامپ همچنان بــه دنبال ایجاد 
یک بســتر ناامنی مدنی برای تثبیت 
خود در کاخ ســفید اســت. بسیاری 
از تحلیلگران و کارشناســانی که در 
حوزه امنیــت ملِی آمریــکا فعالیت 
می کننــد، در تحلیل های اخیر خود 
اعالم کرده اند که طبقه سیاسی آمریکا 
متوهم است و در انکار به سر می برد. به 
همین دلیل است که آنها با »اختالل 
عملکرد سیستمی« مواجه هستند. 
منظور اختالل عملکرد سیســتمی 
این است که ساختار امنیتی و سیاسی 
ایاالت متحده همچنان فکر می کند 
که صف های طــول و دراِز رأی دهی 
به نامزدهــای انتخاباتــی این دوره 
را صرفاً باید یک واکنش سیاســی و 
حزبی دانســت؛ در صورتــی که این 
صف های طویل نشــان می دهد که 
جامعه ایاالت متحده از وضعیت آراِم 
گذشته به نقطة جوِش فعلی رسیده 
است و به دنبال یک تغییر آنی و سریع 
پس از انتخابات ریاست جمهوری این 
دوره اســت. حال اگر این مساله را در 
کنار اظهارات ترامــپ قرار دهیم که 
می گوید رای گیری پستی باعث تقلب 
می شود یا اینکه از حزب جمهوریخواه 
و دیــوان عالی درخواســت حمایت 
علنی در صورت تقلب و عدم پیروزی 
او را دارد؛ نشــان می دهد که ترامپ 

همچنان به اجرای پارادایم آشــوب 
اعتقاد دارد. یکــی از محورهایی که 
او در این روزها دســت به مانور روی 
آن زده ممیزان کمک هــای مالی به 
کمپین دموکرات ها اســت بر اساس 
آمارها و گزارش هایی کــه تا روز ۲۹ 
اکتبر )هشــتم آبان( منتشــر شده، 
بایدن ۹۵۲ میلیون دالر و ترامپ ۶۰۱ 
میلیون دالر کمک مالــی انتخاباتی 
کســب کرده اند. از ســوی دیگر بر 
اساس اطالعات کمیسیون انتخابات 
فدرال ایاالت متحده)FEC(، تمامی 
نامزدهای انتخاباتــی برای انتخابات 
امســال مبلغ ســه میلیــارد و ۷۰۰ 
میلیون دالر جمع آوری کرده اند که 

رکورد تازه ای به شمار می رود. 
حاال ترامپ به دنبال آن اســت تا 
با حمله به دموکرات هــا، منابع مالی 
آنها را مورد هدف قــرار دهد و اذهان 
عمومی را علیه آنها جهت دهی کند. 
به هــر ترتیب، فــردا مهلــت نهایی 
انتخابات به پایان می رســد و آرا، آرام 
آرام شمارش شــده و اعالم می شود، 
اما مســاله اینجاســت که نهادهای 
امنیتی و به خصوص گارد ملی ایاالت 
متحده همچنان نگران آن اســت که 
اگر ترامــپ در این رقابت هــا پیروز 
نشود، چگونه گسل های اجتماعی و 
سیاسی تبدیل به تهدید امنیت ملی 
می شود. بر این اســاس او نه تنها در 
نقش »بازیگــر دیوانه« در حال انجام 
کارهای خود است، بلکه به دنبال آن 
است تا پارادایم آشــوب را به گونه ای 

جدید به کار بگیرد. 

آمریکایی ها نگران وقوع درگیری احتمالی پس از اعالم نتایج انتخابات هستند

ترامپ و پارادایِم آشوب 
فردا مهلت نهایی انتخابات 

به پایان می رسد و آرا، 
آرام آرام شمارش شده و 
اعالم می شود، اما مساله 

اینجاست که نهادهای 
امنیتی و به ویژه گارد ملی 

ایاالت متحده همچنان 
نگران آن است که اگر 

ترامپ در این رقابت ها 
پیروز نشود، چگونه 

گسل های اجتماعی و 
سیاسی تبدیل به تهدید 

امنیت ملی می شود

ساختار ایاالت متحده 
که به آن »سیستم« هم 

گفته می شود، از بسیاری 
کلونی ها و محفل های 

سیاسی، اقتصادی، دینی و 
امنیتی تشکیل شده است 
و در نهایت آنها هستند که 
به این نتیجه می رسند چه 

کسی باید برای پیاده سازی 
راهبردهایشان به عنوان 

کارگزار جدید، وارد 
کاخ سفید شود

بر اساس گزارش های اولیه از ســوی پلیس از شــهر کبک کانادا، مردی با لباس قرون وسطی با حمله با چاقو به 
مردم دو تن را کشــت و پنج تن دیگر را زخمی کرد. به گزارش اســپوتنیک، پلیس گفته که ایــن حمله مرگبار در 
نزدیکی ســاختمان مجمع ملی کبک رخ داده اســت. رادیو کانادا نیز گزارش کرد، دســت کم دو تن در این حمله 
با چاقو کشــته و پنج تن دیگر نیز زخمی شــده اند. پلیس کبک گزارش کرد، مظنون اکنون در بازداشــت است. 
پلیس در توئیتی نوشــت: توجه! کمی پیــش از یک بامداد، پلیــس مظنون را 
دســتگیر کرد. ما هنوز از اهالی کبک می خواهیم تا در خانه هــا بمانند و درها را 
قفل کنند چون تحقیقات همچنــان ادامه دارد. مقام ها تاییــد کرده اند که پنج 
 مجروح به بیمارســتانی محلی منتقل شده اند اما شــرایط آنها هنوز نامشخص 

و احتماالً ناپایدار است. 

تظاهرات هفتگی علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی همزمان با سالروز ترور نخست وزیر پیشین این رژیم از سر گرفته 
شد. به گزارش روسیا الیوم، این نوزدهمین هفته متوالی است که اراضی اشغالی شاهد اعتراضات با مشارکت هزاران تن 
در مناطق مختلف است. یک راهپیمایی از میدان پاریس در شهر قدس اشــغالی و دیگری از میدان صهیون در همین 
شهر با مشــارکت بیش از ۱۰۰۰ تظاهرکننده به مقصد خیابان بالفور، محل مقر رسمی نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
شروع شد. گفتنی است یک ماه پیش از ترور اسحاق رابین، نخست وزیر پیشین رژیم 
صهیونیستی، محافل راستگرای رژیم فستیوالی را در میدان صهیون ترتیب داده و در 
آن شعارهای تحریک کننده علیه رابین سر دادند. تظاهرکنندگان در خیابان بالفور 
هم پرچم های صورتی رنگ در دست داشته و شعار داده و خواستار استعفای بنیامین 

نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به خاطر صدور الیحه اتهام فساد علیه وی شدند.

نوزدهمین هفته اعتراضات علیه نتانیاهو در اراضی اشغالیحمله با چاقو در ِکِبک کانادا دو کشته و پنج زخمی برجای گذاشت 

دبیرکل ســازمان ملل، ارمنســتان و آذربایجان را به 
تشدید تالش هایشان برای حل درگیری ها در منطقه قره 
باغ فراخواند. به گزارش راشــاتودی، استفان دوجاریک، 
ســخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل روز 
گذشــته )یکشــنبه( در بیانیه ای اعالم کرد: دبیرکل از 
طرفین درگیر می خواهد با حســن نیت و سرعت عمل، 
گام های ملموسی را اتخاذ کنند که در راستای توافق های 
صورت گرفته با روسای مشترک گروه مینسک سازمان 
امنیت و همکاری در اروپا و تعهدات سابقشــان باشــد. 
دوجاریک خاطرنشــان کرد که دبیرکل نسبت به ادامه 
درگیری ها در منطقه کوهســتانی قره باغ متاسف است 
و از فراخوان گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری در 
اروپا برای آتش بس فوری با اهداف انسان دوستانه حمایت 
می کند. بیست و پنجم ماه گذشته میالدی، آمریکا اعالم 
کرد که آتش بس جدیدی بین آذربایجان و ارمنستان در 

منطقه قره باغ برقرار شده اســت و ۸ صبح روز دوشنبه ، 
۲۶ اکتبر به اجرا در می آید. وزرای امور خارجه دو کشور 
همچنین اخیرا در ژنو با روســای مشترک گروه مینسک 
ســازمان امنیت و همکاری در اروپا در مورد حل و فصل 
بحران قره باغ دیدار کردند. طرف هــای بین المللی برای 
حل و فصل درگیری ها در منطقه قره باغ تالش می کنند و 

تاکنون چند کشور میزبان مذاکرات بودند. 

به دنبال به تعویــق افتادن کنگره حــزب دموکرات 
مســیحی صدر اعظم آلمان، دبیرکل ایــن حزب اعالم 
کرد، حزب دموکرات مسیحی اواسط ژانویه سال ۲۰۲۱ 
میالدی رهبر جدیدش را انتخاب خواهد کرد.  به گزارش 
خبرگزاری رویترز، کنگره حزب دموکرات مسیحی آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان که  قرار بــود به منظور انتخاب 
رهبر جدید در چهار دســامبر )۱۴ آذر( برگزار شود، به 
خاطر همه گیری کرونا به تعویق افتاد. این تصمیم باعث 
ایجاد اختالفات داخلی در این حزب شــد به طوری که 
»فردریش مرز«، یکی از نامزدهای این ســمت برخی از 
مقامات در تشــکیالت حزب »دموکرات مسیحی« را به 
مخالفت با وی برای رســیدن به این پست متهم کرد. پل 
زیمیاک، دبیرکل حزب دموکرات مســیحی در توییتی 
اعالم کرد، سه نامزد رهبری این حزب یعنی فردریش مرز، 
آرمین الشــت و نوربرت روتگن موافقت کردند تا کنگره 

حزب را اواســط ژانویه برگزار کنند. وی افزود: اتحاد در 
حزب دموکرات مسیحی برای آلمان بسیار حائز اهمیت 
اســت به ویژه در چنین دوران سخت و دشواری. این سه 
نامزد یک جلسه به صورت حضوری را ترجیح می دهند اما 
اگر ممکن نباشد خواستار یک نشست آنالین با رای گیری 
دیجیتالی هستند. پل زیمیاک تصریح کرد: جزئیات نهایی 

توسط رهبری حزب مشخص خواهد شد. 

گوترش: به درگیری ها در قره باغ پایان دهیدحزب مرکل ژانویه درخصوص جانشین او تصمیم می گیرد
خبرخبر


