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پس از ادعای ترامپ در مورد آرای نوادا 
صورت گرفت؛ 

 شکایت تیم بایدن بابت تاخیر 
در انتقال قدرت 

رئیس جمهوری آمریــکا با تکرار ادعاهایش 
برای به چالش کشــیدن نتایج انتخابات سوم 
نوامبر که پیروزی جو بایدن را نشــان می دهد، 
گفت به زودی شــواهد شوکه کننده ای منتشر 
می شود. دونالد ترامپ، در یک سری پیام های 
توییتری نوشــت: نوادا در حال تبدیل شدن به 
»فاضالب آرای جعلی« است. یک فعال سیاسی 
آمریکایی و دادستان کل ســابق نوادا در حال 
یافتن شواهدی هستند که وقتی منتشر شوند، 
بسیار شوکه کننده خواهند بود! دونالد ترامپ در 
پیام دیگری نوشت: پنسیلوانیا به ما اجازه نداد 
تا بیشتر شمارش آراء را ببینیم. غیر قابل تصور 
است و در این کشور غیر قانونی است. او همچنین 
با اشاره به اسامی رئیس کارکنان سابق کاخ سفید 
و یک جمهوری خواه سابق مجلس نمایندگان 
آمریکا ادامه داد: ویسکانسین بسیار خوب به نظر 
می رسد. از نظر قانونی به مقداری زمان نیاز داریم. 
به زودی اتفاق می افتد! ترامپ در خصوص یک 
ایالت دیگر هم که با بازشماری آراء مواجه است، 
نوشت: جورجیا یک پیروزی ریاست جمهوری 

بزرگ است، همانطور که در شب انتخابات بود!
تیم انتقالی جو بایدن بابت تاخیر یک آژانس 
فدرال در به رسمیت شناختن پیروزی این نامزد 
دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری مقابل 
دونالد ترامپ، در نظر دارد تا یک اقدام حقوقی به 
جریان بیندازد. رویترز گزارش داده که، »اداره 
ســرویس های عمومی« معموال پس از روشن 
شدن این قضیه که کدام نامزد ریاست جمهوری 
در انتخابات پیروز شــده، روند انتقال قدرت را 
آغاز می کند. به رغم آنکه شبکه های تلویزیونی 
و شبکه های خبری آمریکا،  جو بایدن را روز شنبه 
به عنوان پیــروز انتخابات اعــالم کردند، هنوز 
چنین اتفاقی رخ نداده است. او حداقل ۲۷۰ رای 
الکترال الزم برای دستیابی به ریاست جمهوری 
را گرفت. با این حال شمارش آراء همچنان ادامه 
دارد. قانون به درستی مشخص نکرده است که 
چه زمانی این نهاد بایــد اقدام کند اما مقام های 
انتقالی بایدن می گویند، پیروزی آنها محرز است 
و تاخیر جایز نیست، حتی اگر ترامپ از اذعان به 
شکســت امتناع کند. دونالد ترامپ بارها بدون 
سند و مدرک مدعی تقلب در آراء شده و چندین 
دعوی حقوقی برای به چالش کشیدن نتایج به 

راه انداخته است. 

مقام های انتخاباتی اما می گویند، ســندی 
دال بر تقلب چشمگیر وجود ندارد و کارشناسان 
حقوقی هم بعید می دانند تالش های ترامپ به 
جایی برســد. امیلی مورفی، هماهنگ کننده 
اداره ســرویس های عمومی در سال ۲۰۱۷ از 
سوی ترامپ منصوب شد و سخنگوی او می گوید 
هنوز فرد پیروز کاماًل مشخص نیست. یک منبع 
نزدیک به مورفی گفت که او قصد دارد تصمیم 
محتاطانه ای اتخاذ کنــد. یک عضو تیم انتقالی 
بایدن به خبرنگاران گفت، اکنون وقت آن است 
که اداره ســرویس های عمومی )جی اس ای( 
رئیس جمهوری منتخب را به رسمیت بشناسد 
چون در غیر اینصورت تیــم انتقالی یک اقدام 
حقوقی را به جریــان می اندازد. ایــن مقام که 
نخواســت نامش فاش شــود، تاکید کرد اقدام 
حقوقی قطعا محتمل است اما گزینه های دیگری 
هم وجود دارد که ما در دست بررسی داریم. با این 
حال او از تشریح گزینه های دیگر خودداری کرد. 
تاخیر در این روند به بهای دسترسی تیم بایدن 
به میلیون ها دالر اعتبار فــدرال و توانایی برای 
مالقات با مقام ها در آژانس های اطالعاتی و دیگر 
سازمان ها تمام می شــود. این در حالیست که 
لیندسی گراهام، ســناتور ارشد جمهوری خواه 
که در انتخابات مجدد سنا در ایالت کارولینای 
جنوبی پیروز شد به شبکه فاکس نیوز گفته است 
که من از تالش های دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
کنونی آمریکا برای به چالش کشــیدن برخی 
از نتایج انتخابات حمایــت می کنم، اما ترامپ 
را ترغیــب می کنم که در صورت نــاکام ماندن 
شکایت های قانونی اش، برای انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲4 نامزد شــود؛ چراکه ما نباید 
اجازه دهیم این جنبش خاموش شود، بلکه باید 
نامزدی مجدد او را بررسی کنیم تا طی چهار سال 

آتی یک سازمان ایجاد شود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

در حالی که توجه تمام رسانه های 
دنیــا به نتیجــه انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا و دعــوای »دونالد 
ترامپ« بــا »جو بایدن« بــه عنوان 
نامزد پیــروِز ایــن انتخابــات بود؛ 
شامگاه دوشــنبه نیکول پاشینیان، 
نخست وزیر ارمنســتان در بیانیه ای 
اعالم کــرد بــا والدیمیــر پوتین، 
رئیس جمهــوری روســیه و الهــام 
علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان 
در خصوص پایــان دادن به  جنگ و 
درگیری در منطقــه قره باغ به توافق 
رسیده است. این خبر اگرچه در فضای 
کنونی بســیار ناباورانه بود اما کمی 
بعد شــاهد آن بودیم که خبر مذکور 
به ســرعت در صدر اخباِر رسانه های 
دنیا قرار گرفت. در این میان سخنان 
پاشــینیان توجه طیــف عظیمی از 
تحلیلگــران و رســانه ها را به خود 

جلب کرد. 
او تصمیم به توافــق برای اجرای 
آتش بس را بســیار سخت و دردناک 
توصیــف کــرد و خطاب بــه مردم 
کشــورش اعالم کرد که من تصمیم 
به شــدت دشــواری را برای خودم و 

شــما گرفتم؛ تا حــدی دردناک که 
شــخصاً قادر به توصیفش نیستم اما 
این تصمیم بنابر تحلیل های عمیق 
از اوضاع نظامی و ارزیابی  افرادی که 
از آن درک بهتری دارند، اتخاذ شــد. 
پاشینیان اعالم کرد که این پیروزی 
نیســت، اما تا وقتی کــه خودتان به 
بازنده بودن در جنگ اعتراف نکنید، 
شکست هم نخواهد بود! این مدل از 
سخن گفتِن نخست وزیر ارمنستان 
به خوبی نشــان می دهد که او تحت 
شــدیدترین انتقادها و فشــارهای 

داخلی قرار دارد. 
نمونه ای از این فشار را می توان در 
صبح روز گذشته )سه شنبه( مشاهده 
کرد؛ چراکه معترضان در ارمنستان 
صبح دیروز به سمت ساختمان دولت 
و پارلمان یورش برده و با شکســتن 
شیشه ها و وسایل داخل آن؛ خواستار 
استعفای نخســت وزیر کشورشان 
شــدند و شــعارهایی در انتقــاد به 
آتش بــس جدید با آذربایجان ســر 
دادند. اوضاع به حدی در ایروان به هم 
ریخته است که تصاویر و ویدئوهای 
منتشــر شــده از سوی رســانه ها و 
شــبکه های خبری نشــان می دهد 
که رئیس مجمع ملی ارمنســتان به 
شدت مورد ضرب و جرح معترضانی 
قرار گرفت که خواســتار استعفای 

نیکــول پاشــینیان، نخســت وزیر 
ارمنستان بودند. معترضان می گویند 
که توافق با باکو برای عقب نشــینی 
یــک »خیانت« اســت. برخــی از 
معترضان هم شــعار »نیکــول به ما 
خیانت کرد« سر می دادند. معترضان 
خشــمگین معتقدند که امضای این 
توافق امتیازات بسیاری به جمهوری 
آذربایجــان می دهد که طی چندین 

دهه به دست آمده است. 
کمــی آنطرف تر یعنــی در باکو 
اوضاع ۱8۰ درجه متفاوت است. الهام 
علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان 
نخســت پیروزی »جو بایــدن« در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را 
تبریک گفت و در وهله دوم اعالم کرد 
که در جریان حمالت اخیر نیروهای 
ارمنســتان حــدود ۹۳ شــهروند 
جمهوری آذربایجان کشــته شده و 
بیش از 4۰۰ تن نیز زخمی شده اند. او 
باز هم اعالم کرد که ارمنستان هزاران 
مزدور را از خارج بــرای این نبرد به 
اســتخدام خود درآورده است ولی 
هیچ اشاره ای به اقدام متقابل ترکیه 
در خصوص انتقال هزاران تروریست 

سوری به قفقاز جنوبی نکرد! 
رئیس جمهــوری آذربایجــان با 
تاکید بر لــزوِم حفظ توافق آتش بس 
جدید در مورد قره باغ، از ساخت یک 

جاده بین نخجوان و آذربایجان خبر 
داد که نشان می دهد در توافق مذکور 
بیشترین حق به باکو داده شده است. 
نکته ای که در این میان باید موردنظر 
قرار بگیرد، نقش روسیه و همچنین 
فعال شدن این کشــور در دقیقه ۹۰ 
بود کــه درنهایت باعث شــد توافق 

آتش بِس مذکور منعقد شود. 
بُرد بزرگ برای کرملین 

درگیری هــای جدیــد در ۲۷ 
سپتامبر سال جاری میالدی با شدت 
بسیار زیادی نسبت به دفعات گذشته 
صورت گرفت و همین موضوع باعث 
شد تا واکنش های بین المللی به این 
موضوع )خصوصاً از جانب اروپایی ها( 
بیشتر از گذشته باشــد. اگر در طول 
ایــن مدت بــه رفتاِر روســیه توجه 

می کردید، به خوبی می دیدید که این 
کشور در مورد پرونده قره باغ به هیچ 
وجه آشــکارا وارد بازی نشد و تمام 
پیگیری های آنها بــه صورت پنهانی 

صورت گرفت. 
هرچنــد یکبار شــاهد آن بودیم 
که دیمیتری پســکوف، سخنگوی 
کرملین مواضعــی را در مورد حل و 
فصل اختالفات در مــورد قره باغ به 
نمایندگی از فدراسیون روسیه بیان 
کرد؛ ولی هیچ موضع قاطعی از مسکو 
شاهد نبودیم. نکته اول این است که 
روسیه با اعالم این آتش بس، به نوعی 
نخست وزیر فعلی ارمنستان را تنبیه 
کرد. همه به یاد دارند زمانی که نیکول 
پاشــینیان به عنوان نخست وزیری 
این کشور انتخاب شد، سعی داشت 
تا کشورش را به ســمت همکاری با 
غرب هدایت کند و این به معنای خط 
بطالن بر منافع ملی و اســتراتژیک 

مسکو بود. 
شــک نکنید کــه اگر روســیه 
می خواســت از ارمنســتان در این 
منازعه پشــتیبانی کند، اصاًل اجازه  
نمی داد نیروهــای آذربایجان تا بیِخ 
گوِش ارمنستان پیشروی کنند و در 
همان ســاعات اولیه، اوضاع را به نفع 
ایروان رقم می زند؛ امــا باید بگوییم 
که مسکو و شــخص پوتین با سکوِت 
خود در قبال این قضیه، ســعی کرد 
تا پاشــینیان را مجازات کند و به او 
بفهماند که باید جــزای همکاری و 

هماهنگی با غرب را بپردازد. 
نکته دوم این اســت که بر اساس 
این توافق، وزارت دفاع سوریه مامور 
اعزاِم نیروهای حافظ صلح شــامل 
۱۹۶۰ نظامی به همراه ۹۰ خودروی 
زرهی و ۳8۰ تجهیزات نظامی دیگر 

به منطقه »الچین« خواهد بود. 
از ســوی دیگر، نیروهای حافظ 
صلح فدراسیون روســیه به موازات 
عقب نشــینی نیروهــای مســلح 
ارمنســتان در این منطقه مســتقر 
می شــود و مدت زمان اقامت آنها بر 
اساس بندهای توافق، ۵ سال است و 
قابلیت تمدید خودکار برای دوره های 
۵ ساله بعدی )در صورتی که هیچ یک 
از طرفین ۶ ماه قبل از انقضای مدت 
قصد برای خاتمه استفاده از این ماده 
اعالم نکرده باشند( هم در نظر گرفته 

شده است. 

این بدان معناســت که روســیه 
بــدون کوچکترین هزینــه در این 
منازعه، وارد خاک آذربایجان شــد 
و اقدام به احــداث پایگاه های مرزی 

میان ایروان و باکو خواهد کرد. 
از ســوی دیگر عصِر روز گذشته 
)سه شنبه( وزارت امور خارجه روسیه 
ادعای رئیس جمهــوری آذربایجان 
مبنی بر مشارکت نیروهای ترکیه در 
ماموریت صلحبانی در منطقه قره باغ 
را رد کــرد و این بدان معناســت که 
تکة بزرِگ کیک پیروزی به مســکو 
رسید، نه باکو. درست است که قرار 
شده منطقه آغدم و سرزمین های در 
دسِت ارمنســتان در منطقه گازاِخ 
جمهوری آذربایجان تــا ۲۰ نوامبر 
ســال ۲۰۲۰ به آباکــو بازگردانده 
شود و مناطقی مانند شوشا )مشرف 
بــر ارتفاعات خانکنــدی( که نقطه 
استراتژیک به شــمار می رود هم در 
دست آذربایجان باقی خواهد ماند، 
اما مســاله اینجاســت که روسیه با 
این اقدام توانســت به گروه مینسک 
)متشکل از فرانسه، روسیه و آمریکا( 
بفهمانــد که کلید حــل و فصل این 
مساله در منطقه قفقاز و به طور کلی 
در منطقه اوراســیا که حــوزه نفوذ 
سنتی آنها به شمار می آید، در دست 
مسکو است، نه کشورهای اروپایی و 
حتی ترکیه. در آخر، مســاله اصلی 
که باید بــه نظارة آن طــی روزهای 
آینده بنشینیم، سقوِط پاشینیان در 
ایروان است؛ چراکه از اوضاع و احوال 
پیداست او دیگر جایی برای ماندن در 
قدرت ندارد و کرملین هم حمایتی از 

او نخواهد کرد.

توافق بر سر آتش بس در قره باغ همزمان با استقرار 1960 نظامی روسیه در منطقه

باکو برنده شد؛  مسکو برنده تر! 
روسیه توانست به گروه 

مینسک )متشکل از 
فرانسه، روسیه و آمریکا( 

بفهماند که کلید حل و فصل 
مساله قره باغ در منطقه 

قفقاز جنوبی و به طور کلی 
در منطقه اوراسیا که حوزه 

نفوذ سنتی آنها به شمار 
می آید، در دست مسکو 

است، نه کشورهای اروپایی 
و حتی ترکیه

وزارت امور خارجه روسیه 
ادعای رئیس جمهوری 

آذربایجان مبنی بر 
مشارکت نیروهای ترکیه 
در ماموریت صلحبانی در 
منطقه قره باغ را رد کرد و 
این بدان معناست که تکة 

بزرِگ کیِک پیروزی به 
مسکو رسید، نه باکو

سودان از تبعات درگیری میان ارتش اتیوپی و نظامیان جبهه تیگرای در مثلث مرزی سودان، اتیوپی و اریتره ابراز 
نگرانی کرد. یک منبع که در یکی از سازمان های بشردوستانه در شرق سودان کار می کند به سایت اسکای نیوز گفت، 
در صورت عدم دستیابی به راه حل فوری برای توقف درگیری منطقه تیگرای که می تواند منطقه را به مثلث مرگ غیر 
قابل کنترل تبدیل کند، وضعیت انســانی و امنیتی منطقه به شدت وخیم خواهد 
شد. به گفته این منبع، اهالی روستاهای سودان در مرز با مثلث مرگ )سودان، اریتره 
و اتیوپی( دیده اند که تعدادی نیروی مسلح و غیرنظامی از این درگیری در اتیوپی 
فرار کرده و وارد خاک سودان شــده اند. در همین راستا وزیر دفاع سودان گفته که 
ســودان به تالش های خود در دعوت از طرف های درگیر برای دستیابی به توافق 

سیاسی ادامه خواهد داد. 

وزرای دفاع و خارجه انگلیس خشم خود را از اخراج دو دیپلمات این کشور از بالروس ابراز داشتند. به گزارش روزنامه گاردین، 
بالروس از زمان پیروزی مجدد الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در انتخابات ۹ اوت که به گفته اپوزیسیون 
و کشورهای غربی با تقلب همراه بود، در آشوب و ناآرامی به سر می برد. دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس در توئیتی نوشت: اخراج 
دو دیپلمات انگلیسی از بالروس بابت نظارت مشروع بر اعتراضات کامال غیرقابل توجیه 
است. لوکاشنکو نمی تواند سرکوب مردم خودش را پنهان کند. وی در ادامه نوشت: تنها 
راه پیش رو، برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه و مسئول دانستن آنهایی است که به خشونت 
علیه معترضان دست زده اند. وزیر خارجه انگلیس بعدا نیز گفت: همانطور که گزارش های 
رسانه ای مستقل نشان می دهد، این بخشی از یک کمپین برنامه ریزی شده برای سرکوب 

و ترساندن فعاالن، رسانه ها و حاال دیپلمات هاست.

خشم انگلیس نسبت به اخراج دیپلمات هایش از بالروسنگرانی سودان از ایجاد »مثلث مرگ« در مرز  با  اتیوپی

دبیرکل ســازمان آزادی بخش و مذاکره کننده ارشد 
فلسطین در مذاکرات صلح خاورمیانه در اثر بیماری کرونا 
درگذشت. به گزارش اسکای نیوز، صائب عریقات دبیرکل 
سازمان آزادی بخش فلسطین ساف روز گذشته )سه شنبه( 
در اثر ابتال بــه بیماری کرونا درگذشــت. وی اخیرا پس از 
ابتال به این بیماری در بیمارستان بســتری شده بود. وی 
مذاکره کننده ارشد فلســطینی ها در گفت وگوهای صلح 
با اســرائیل بود که با میانجیگری آمریکا شکل گرفت اما 
در سال ۲۰۱4 شکســت خورد. عریقات همچنین یکی از 
معماران پیمان اســلو بود که در دهه نود میالدی منجر به 
امضای توافق هایی بین فلسطینی ها و اسرائیل شد. او یکی از 
حامیان سرسخت راه حل تشکیل دو کشوری و از منتقدان 
جدی سیاست های ساخت شهرک های یهودی نشین در 
سرزمین های اشغالی بود و می گفت این سیاست چشم انداز 
تشکیل کشور فلســطین را از بین می برد. او پیش از ابتال 

به کرونا از بیماری نادری رنج می برد و در ســال ۲۰۱۷ در 
آمریکا پیوند ریه انجام داده بود. عریقات پس از ابتالیش به 
کرونا در سخنانی گفت که به دلیل ضعف ناشی از پیوند ریه 
از بیماری های سختی رنج می برد. او مواضع مستحکمی را 
در قبال طرح های ارائه شده برای نابودی مسئله فلسطین 
اتخاذ کرد و چشم انداز جامعی برای به بایکوت کردن طرح 

موسوم به معامله قرن ارائه کرد.

رسانه های دولتی موزامبیک گزارش کردند، گروهی 
از شــبه نظامیان افراط گرا بیش از ۵۰ نفر را در شمال 
این کشور ســر بریدند. به گزارش یاهونیوز، رسانه ها 
گزارش کردند، این شبه نظامیان یک زمین فوتبال در 
یک روستا را به یک زمین اعدام تبدیل کرده و در آنجا 
اقدام به بریدن سر افراد و مثله کردن اجسادشان کردند. 
رسانه های دولتی در عین حال گزارش کردند، چند نفر 
دیگر هم در یک روســتای دیگر موزامبیک سر بریده 
شدند. این ســر بریدن ها جدیدترین مورد از حمالت 
بیرحمانه ای هستند که شبه نظامیان افراط گرا از سال 
۲۰۱۷ در استان غنی از گاز کابو دلگادوی موزامبیک 
اجرا کرده انــد. در جریان درگیری ها در این اســتان 
عمدتا مســلمان نشــین موزامبیک بالغ بر ۲۰۰۰ تن 
کشــته و حدود 4۳۰۰۰۰ نفر نیز آواره شــده اند. این 
شــبه نظامیان با گروه تروریستی داعش مرتبط بوده و 

یک شاخه این گروه در جنوب آفریقا هستند. این گروه 
از فقر و بیکاری اســتفاده کرده تا جوانان را برای انجام 
حمالتش در ایــن منطقه به خدمت بگیرد. بســیاری 
از محلی ها از اینکه بهره چندانــی از صنایع مربوط به 
منابع گاز و یاقوت استانشــان ندارند، شاکی هستند. 
 هنوز مشخص نشده اســت که کدام جریان دست به 

چنین جنایتی زده است.

صائب عریقات درگذشت افراط گرایاِن موزامبیک بیش از ۵0 نفر را سربریدند  
خبرخبر


