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تحلیلواشنگتنپست؛
دولت جدید و کار سخت 

بن سلمان در پرونده های حقوقی 
وکالی مدافع حکومت عربستان در پرونده 
شــکایت خانواده های قربانیــان حمالت ۱۱ 
سپتامبر قرار است وکیل محمد بن سلمان در 
پرونده اتهام ســوءقصد به یک مقام اطالعاتی 
ارشد سابق عربســتانی با هدف جلوگیری از 
درز کردن اســرار مربوط به چگونگی به قدرت 
رسیدنش باشند. به نوشته واشنگتن پست، این 
اقدامات حقوقی در هفته هــای اخیر در حالی 
حادث شده اند که دولت عربستان شدیدا تالش 
به دفاع از خود در مقابل منتقــدان در ارتباط 
با دو مورد شــکایت ثبت شــده علیه ولیعهد 
این کشــور در آمریکا از ماه اوت تا کنون دارد و 
خودش را برای وقوع تغییرات سیاسی احتمالی 
در پی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آماده 
می کند. در پرونده های مجزا، محمد بن سلمان 
متهم به صدور دســتور کشــتن و مثله سازی 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف ریاض، 
در اکتبر ۲۰۱۸ و دسیسه چینی برای تروری به 
شکل مشابه علیه سعد الجابری، مقام اطالعاتی 
سابق عربســتان و همپیمان اطالعاتی آمریکا 

شده است. 
این پرونــده هــا در بردارنــده نقض های 
فاحش حقوق بشری، شــکنجه و قتل از سوی 
قدیمی ترین همپیمان آمریــکا در خاور میانه 
بوده و از ســوی دیوید پرسمن برای الجابری و 
همچنین کیث ام. هارپر برای خدیجه چنگیر، 
نامزد جمال خاشــقجی و یک گــروه حقوق 
بشری تاسیس شده توسط وی وکالت می شود. 
هــر دو وکیل از فرســتاده های ســابق دولت 
اوباما به نهادهای ســازمان ملل هســتند که 
از طریق شــرکت حقوقی جنــر اند بالک یک 
 طرح جدید اســتراتژی جهان و حقوق بشر را 

به پیش می برند.

تحلیلگران می گویند این پرونده ها در زمانی 
حساس برای روابط آمریکا و عربستان مطرح 
شده و روند بررسی ادامه دار اقدامات حاکمیت 
مستبد محمد بن سلمان را در حالی که بسیاری 
از دموکراتها و برخــی جمهوریخواهان آمریکا 
فاجعه انسانی ایجاد شده به سبب جنگ داخلی 
عربســتان دریمن را محکوم کرده اند، تهدید 
می کند. بروس ریدل، مقام سابق سازمان سیا و 
عضو فعلی انستیتوی بروکینگز گفت، در ضمن 
احتمال عدم پیــروزی مجدد دونالد ترامپ در 
انتخابات آمریکا، سعودی ها دارند با تاخیر در 
میابند که قرار است با یک واشنگتن متخاصم تر 
نســبت به روندی که در چهار ســال گذشته 
وجود داشــت و شــاید حتی متخاصم ترین 
واشنگتنی که تاکنون با آن مواجه شده اند، روبرو 
شــوند. کنگره رای به پایان دادن به میلیاردها 
دالر فروش تســلیحاتی به عربستان در سال 
گذشته میالدی داد در حالی که وتوی ریاست 

جمهوری آمریکا آنرا خنثی سخت.
ریدل که با چند نسل از رهبران عربستانی 
بعد از پیوستن به سیا در ۱۹۷۷ کار کرده بیان 
کرد: وضعیت برای عربســتان تقریبا به میزان 
زیادی حساس شده اســت. این شکایتها تنها 
به مردم یک الگو از تالشــهای عربستان برای 
مرعوب ساختن منتقدان حکومت، اگر که آنها 
را نخواهد بکشــد، یاد آوری می کنند. مایکل 
کی. کلوگ، ماه گذشته میالدی در جدیدترین 
تحول مربوط به پرونده الجابری به دادگاه اعالم 
کرد از محمد بن ســلمان دفــاع خواهد کرد. 
شاکیان اطالعیه شکایت را از طریق پست نزد 
دربار ســلطنتی و کاخ ریاض عالوه بر ارسال از 
طریق پیامرسان واتس آپ فرستادند. خالد، پسر 
الجابری در بیانیه ای روز پنجشــنبه به منظور 
اعالم این که محمد بن سلمان رسما از پرونده 
مطلع شده، گفت: ما امید داریم که محمد بن 
سلمان ملزم به توضیح به قاضی فدرال دادگاه 
آمریکا شود که چرا تالش کرده پدر من را کمی 
بعد از قتل جمال خاشقجی ترور کند و چرا به 
کمپین ترور علیه خانــواده من ادامه می دهد. 
خالد الجابری ۳۶ ساله که به پدرش در تبعید 
در تورنتو پیوسته در مصاحبه ای گفت، پدرش 
ارتباطات واتس اپی بــا محمد و دیگر متهمان 
داشته و این سرویس را ابزار مورد عالقه ولیعهد 
عربســتان برای ارتبــاط از جمله بــا رهبران 

خارجی خواند.

جهاننما

فرشادگلزاری

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
با افتتاح مراکــز رأی گیری در ایالت 
ورمونت از ســاعت ۵ صبح سه شنبه 
به وقــت محلی )برابر بــا ۱۳:۳۰ به 
وقت تهران( آغاز شــد. این انتخاب 
سرنوشت رقابت میان »جو بایدن«، 
نامزد حــزب دموکــرات و »دونالد 
ترامــپ«، رئیس جمهور مســتقر 
آمریکا را مشــخص خواهد کرد اما 
عالوه بــر آن تکلیف ۴۳۵ کرســی 
مجلس نمایندگان و ۳۵ کرســی از 
۱۰۰ کرسی سنا نیز مشخص خواهند 
شد. دموکرات ها تالش دارند کنترل 
سنا را به دست بگیرند اما رقابت سفت 
و ســختی هم در مجلس نمایندگان 
در جریان است. سنای آمریکا ۱۰۰ 
عضو دارد و جمهوری خواهان ۵۳ به 
۴۷ اکثریت آن را در اختیار دارند. بر 
این اساس دموکرات ها باید حداقل 
سه  کرسی، یا چهار کرسی در صورت 
پیروزی دوباره ترامــپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری به دست بیاورند. 
در آن صورت مایک  پنــس، معاون 
رئیس جمهــوری آمریــکا می تواند 
در صورت تساوی آرا در سنا، رای را 

بشکند. ســناتورها یک دوره شش 
ســاله خدمت می کنند و هر دو سال 
یک سوم کرســی ها به رای گذاشته 
می شود. امســال رقابت برای کسب 
۳۵ کرسی در جریان اســت. با آغاز 
شــمارش آرا، رقابت در ســنا میان 
دموکرات هــا و جمهوری خواهــان 
به ترتیب ۴۷ به ۴۷ اســت اما اخبار 
می گویند که انتخابات سنا در ایالت 
جورجیا به دور دوم کشــیده شــده 
است. از جمله سناتورهای سرشناسی 
که دوباره به سنا راه یافتند، می توان 
به »لیندسی گراهام«، »تام کاتن« و 
»میچ مک کانل« اشاره کرد. مجلس 
نمایندگان آمریکا هم ۴۳۵ کرســی 
دارد که تمام آن در سوم نوامبر به رای 
گذاشته شد. براساس شمارش آرا تا 
عصر روز گذشته )چهارشنبه(، ۱۸۸ 
دموکــرات و ۱۸۱ جمهوری خواه به 
این مجلــس راه یافته انــد. اکثریت 
با ۲۱۸ کرســی به دســت می آید. 
نانسی پلوسی، رئیس کنونی مجلس 
نماینــدگان آمریکا کــه دموکرات 
اســت، دوباره در این رقابت ها برنده 
شــده اســت. او پیش بینی کرد که 
اکثریت این مجلس دوباره در اختیار 

دموکرات ها قرار بگیرد. 
اگــر از انتخابات ســنا و مجلس 
نماینــدگان آمریکا کمــی فاصله 

بگیریــم و بــر رقابــت دو نامــزد 
ریاســت جمهوری متمرکز شویم، 
به وضوح می بینیم کــه اوضاع اصاًل 
به شــفافیت انتخاب اعضــای قوه 
قانونگــذار ایاالت متحده نیســت. 
با اعــالم آرای بســیاری از ایالت ها 
تردیدها و گمانه زنی ها مجدداً قوت 
گرفته است. از سحرگاه روز گذشته 
)چهارشــنبه( آرام آرام حوزه های 
رای گیری در ســه نوبت به کار خود 
خاتمه دادنــد. نوبت اول، ســاعت 
۰۰:۳۰ چهارشــنبه بود و نوبت دوم 
پایاِن کاِر حوزه هــای رای گیری در 

ساعت سه بامداد اعالم شد. 
بخش دیگری از این حوزه ها، در 
ســاعت پنِج بامداد به کار خود پایان 
دادند و این به معنای آن اســت که 
رسانه های دنیا »ســه موج از نتایج« 
را پشــت ســر هم اعالم کردند.پس 
از آنکه نتایــج رای گیری حضوری و 
پیش از موعد )به غیــر از رای گیری 
پســتی( بر خروجی ها قرار گرفت، 
نقشــه ایالت های آمریکا به سرعت 
رنگ عوض کرد. در ســاحل غربی، 
ساحل شــرقی و همچنین برخی از 
ایالت هــای مرکزی و شــمالی، جو 
بایدن دست برتر را داشت. به گونه ای 
که او در ایالت های ورمونت، مریلند، 
نیوجرسی، ماساچوست، واشنگتن 

دی سی، دالور، ویرجینیا، ایلینوی، 
کنتیکــت، رودآیلنــد، نیویورک، 
نیومکزیکو، کلورادو، نیوهمپشــایر، 
واشنگتن، اورگان، کالیفرنیا، هاوایی، 
مینه سوتا، نبراســکا، مین و آریزونا 
مجموعاً ۲۳۸ رای الکترال را کسب 
کرد. در مقابل، ترامپ هم توانســت 
در ایالت های کنتاکــی، اوکالهاما، 
تنسی، وست ویرجینیا، آرکانزاس، 
می سی ســی پی، آالباما، کارولینای 
جنوبی، ایندیانا، وایومینگ، داکوتای 
جنوبی، داکوتای شمالی، لوئیزیانا، 
نبراسکا، کانزاس، میسوری، آیداهو، 
یوتا، اوهایو، مونتانا، آیووا، فلوریدا و 
تگزاس مجموعاً به ۲۱۳ رای الکترال 

دست پیدا کرد. 

سناریویبرنده-بازنده
این آمــار و ارقام گرچه نشــان 
می دهد کــه نامــزد دموکرات ها تا 
به اینجــای کار برنــده رقابت های 
۲۰۲۰ اســت؛ اما مســاله این است 
که ســخنرانی روز گذشــته »جو 
بایدن« تا حدی باعث شــد تا فضای 
عمومی آمریکا به هــم بریزد. او که 
در ایالت دالور در جمــع هواداران 
خود حاضر شده بود، تاکید کرد که 
ممکن است روند شمارش آرا طوالنی 
شود. او از عملکرد کارزار انتخاباتی 
خود ابــراز رضایت کــرد و گفت که 
در برخی ایالت هایی پیروز شده که 
انتظار آن را نداشــت. اما مهمترین 
ســخنان او را باید در جایی دانست 
که گفت »از شــرایط راضی هستیم 
و در مســیر پیــروزی در انتخابات 
قرار داریم«. همین عبارِت کوچک 
باعث شد که دونالد ترامپ در وهله 
نخست با انتشار پستی در توئیتر خود 
اعالم کند کــه دموکرات ها در حال 
دزدیدن انتخابات هســتند و کمی 
بعد دفتر رســانه ای او اعالم کرد که 
رئیس جمهوری آمریکا قرار اســت 
تا دقایقــی دیگر بــرای طرفداران 
خود ســخنرانی کند. بعد از حدود 
۴۵ دقیقــه ترامپ در کاخ ســفید و 
در مقابل دوربین رسانه های آمریکا 
ایســتاد و اعالم کرد که احتماال در 
پنســیلوانیا با اختالف زیــاد برنده 
خواهیــم شــد. ترامــپ در ادامه 
سخنان خود با اشاره به نتایج برخی 
ایالت هایی که به او رای دادند اعالم 
کرد که »متاسفانه ناگهان همه چیز 
)شمارش آرا( متوقف شد و این یک 
تقلب و مایه شرمساری بود؛ چراکه ما 
آماده پیــروزی انتخابات بودیم و در 

انتخابات هم پیروز شدیم«! 
او با انتقاد از تاخیر در شمارش آرا 
بیان کرد که این یک تقلب گسترده 
اســت و برای همین به دیوان عالی 
خواهیم  رفــت و خواســتار توقف 
خوانش آرا خواهیم شــد. این اقدام 
ترامپ و اینکه بارهــا می گوید »ما 
پیروز شدیم« دقیقاً همان سناریویی 
اســت که قبل از انتخابــات هم در 
مورد آن گمانه زنی های زیادی شده 
بود. ترامپ همانگونــه که گفته بود 
تمــام طرفداران خــود را برای وارد 

شدن به میدان رقابت و حضور پای 
صندوق های رای ترغیب کرده بود و 
آنها هم پای صندوق های رأی حاضر 
شدند، اما مساله اینجاست که هنوز 
بخش عمده ای از آرای پُستی خوانده 
نشده و به همین دلیل او از روند ُکنِد 
شمارش این مدل از آرای انتخابات 
عصبانی اســت. بر این اساس او در 
جایی از ســخنانش اعــالم کرد که 
نباید مابقی آرای انتخاباتی خوانده 
شــود و تا همینجا همــه چیز باید 

متوقف شود! 
ایــن ســخنان او، همــان زلزله 
سیاســی اســت که در مــورد آن 
ســخن می گفتیم؛ چراکــه او حاال 
صریحــا مدعی اعمال تقلب شــده 
اســت و همین موضــوع تحلیل ها 
را بســیار دشــوار می کند. از سوی 
دیگر باید توجه داشــته باشــید که 
ممکن است شــمارش آرا تا جمعه 
و حتی اواســط هفتة آینده به طول 
بینجامــد و بــه همیــن دلیل هر 
لحظه این احتمال وجــود دارد که 
ترامپ دست به یک اقدام محرک و 
خطرناک بزنــد؛ کمااینکه از همان 
ســاعات اوِل اعالم نتایج، طرفداران 
دموکرات هــا در مقابل کاخ ســفید 
دســت بــه اعتراض های نســبتاً 
گســترده زدند. بر این اســاس اگر 
فرض را بر این بگذاریــم که بایدن 
بتواند در ایالت های ویسکانســین، 
میشــیگان و نوادا مجموعاً ۳۲ رای 
الکترال را کســب کند، آنگاه تا حد 
زیادی مشخص می شود که ترامپ 
بازنده این رویداد خواهــد بود و در 
غیراینصورت باید هر نوع سناریویی 

را متصور شد. 
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رجزخوانی ترامپ، تیزپروازی بایدن
اگرفرضرابراینبگذاریم

کهبایدندرایالتهای
ویسکانسین،میشیگان
ونوادامجموعا32ًرای
الکترالراکسبکند،

آنگاهتاحدزیادیمشخص
میشودکهترامپبازنده
اینرویدادخواهدبودو
درغیراینصورتهرنوع

سناریوییقابلتصوراست

ترامپازروندُکنِدشمارش
آرایپُستیعصبانیاست.
اودرجاییاعالمکردکه
شمارشآرابایدمتوقف

شود!اینسخناناو،همان
زلزلهسیاسیاست؛چراکه
صریحامدعیاعمالتقلب
شدهاستوهمینموضوع
تحلیلهارابسیاردشوار

میکند

رئیس جمهوری آذربایجان گفته که ارمنی های ساکن قره باغ شاهد امنیتی خواهند بود که برایشان به ارمغان می آید و زندگی 
آنها تحت کنترل دولت باکو بهبود می یابد. به گزارش اسپوتنیک، الهام علی اف، روز گذشته )چهارشنبه( در گفتگو با روزنامه ایتالیایی 
ال ریپابلیکا گفت: ارامنه ای که در قره باغ ساکن هستند می توانند مطمئن باشند که امنیت برایشان تامین می شود و اوضاع اقتصادی 
آنها بهتر خواهد شد و آنها خیلی بهتر از امروز که تحت سرکوب و فشار رژیم خونتا هستند، 
زندگی خواهند کرد. وی همچنین اشاره کرد که جمهوری آذربایجان هزاران شهروند ارمنی 
دارد. رئیس جمهوری آذربایجان همچنین در این گفتگو گفت که دولت باکو آماده توقف 
جنگ است اما در صورتی که ارمنستان نیز به وعده اش در خروج نیروهای خود از این مناطق 
مورد مناقشه پایبند باشد. درگیری دامنه دار قره باغ که به ۱۹۸۸ باز می گردد، ۲۷ سپتامبر 

سال جاری میالدی مجددا شدت گرفت. 

منابع خبری از عقب نشینی ترکیه از دومین پایگاه نظامی در شمال غرب سوریه خبر دادند. به گزارش روسیا الیوم، یک منبع 
امنیتی ترکیه ای اعالم کرد، نیروهایی که از پایگاه »شیر مغار« در شمال غرب سوریه عقب نشینی کردند در پایگاه نظامی جدیدی در 
روستای قوقفین در منطقه تحت سیطره شورشیان در ادلب مستقر خواهند شد. یک منبع دیگر اعالم کرد، ترکیه برای عقب نشینی 
از پایگاه های دیگری در مناطقی که نیروهای دولتی سوریه سال میالدی گذشته آن را پس 
گرفتند، آماده می شود. نیروهای ترکیه اخیرا پایگاه مورک را تخلیه کردند. این پایگاه و 
شیرمغار جزو ۱۲ پایگاهی هستند که نیروهای ترکیه سال ۲۰۱۸ به موجب توافقی که 
ترکیه، ایران و روسیه برای آتش بس میان نیروهای دولتی و شورشیان به آن دست یافتند 
و پایدار نماند، ایجاد کردند. نیروهای دولتی سوریه با حمایت روسیه سال میالدی گذشته 

تعدادی از پایگاه های ترکیه را محاصره کردند. 

عقب نشینی ترکیه از دومین پایگاه نظامی در شمال غرب سوریهرئیس جمهوری آذربایجان: آماده پایان جنگ هستیم

رهبر کاتولیک های جهان حمالت تروریستی اخیر 
در فرانسه و اتریش را محکوم کرد و گفت: آنها به دنبال 
بر هم زدن همبستگی برادرانه و دوستانه بین مذاهب 
هستند. به گزارش اســپوتنیک، پاپ فرانسیس، رهبر 
کاتولیک هــای جهان گفت: در روزهای گذشــته من 
برای کشته ها و زخمی های این دو حمله تروریستی در 
نیس، فرانسه و وین، اتریش دعا کردم و یاد آنها را گرامی 
داشــتیم. من افرادی را که به طرز غم انگیزی کشــته 
شدند، به خدا می ســپارم و با خانواده های آنها و همه 
کسانی که از این حوادث تاســف بار رنج می برند، ابراز 
همدردی می کنم. سخنرانی روز گذشته )چهارشنبه( 
پاپ به صورت زنده در اینترنت پخش شد. پاپ از مارس 
سال جاری میالدی و همزمان با شیوع کرونا بسیاری 
از سخنرانی ها و مراســم مذهبی را به صورت اینترنتی 

برگزار کرده است. 

دوشنبه شب، شش مکان مختلف در وین، اتریش 
به صورت همزمان هــدف حمله مردان مســلح قرار 
گرفت که در نتیجه آنها، پنج تن کشته و ۱۷ تن دیگر 
نیز زخمی شده اند. تیراندازی در وین در حالی صورت 
گرفت فرانسه هنوز در شوک حمالت متعدد تروریتسی 
است که شامل تیراندازی در کلیسایی در نیس در اواخر 

اکتبر می شود.

به گفته منابع عراقی، نخســت وزیر این کشور درصدد 
تشکیل فراکسیونی سیاسی جهت شــرکت در انتخابات 
زودهنگام ژوئن ۲۰۲۱ است. به گزارش العربی الجدید، یک 
منبع نزدیک به مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق اعالم 
کرد، روزهای گذشته شاهد نشســت های فشرده ای میان 
الکاظمی و تیم سیاسی وی برای تشکیل فراکسیونی به عنوان 
یک فراکسیون مدنی مستقل که ۹۰ درصد اعضای آن جوانان 
باشند، جهت شرکت در انتخابات زودهنگام بودیم. هنوز با 
نام این فراکسیون توافق نهایی نشده است. این منبع افزود: 
فراکسیون انتخاباتی الکاظمی شامل فعاالن برجسته ای است 
که نقشی در تظاهرات اکتبر داشتند و بیشتر آنها خبرنگاران، 
اصحاب رسانه و شخصیت های دانشگاهی هستند. به گفته 
منابع، چندین نشست برای بررسی جذب چهره های جدید 
برای این فراکسیون و رقابت با احزاب کالسیک در مقرهای 
اصلی به ویژه بغداد و جنوب کشــور برگزار شــد. الکاظمی 

احتماال ناظر و موسس فراکسیون جدید خواهد بود و مشروط 
به این نیست که حتما خودش نامزد انتخابات باشد. در حالی 
که دفتر نخست وزیر عراق از یکشنبه از واکنش نشان دادن به 
این گزارشات خودداری می کند، ندی شاکر جودت، نماینده 
ائتالف النصر در گفتگو با العربی الجدید گفت: الکاظمی قبل از 
برعهده گرفتن پست نخست وزیری قبول کرد که در انتخابات 

آتی شرکت نکند. 

پاپ: تروریسم به دنبال بر هم زدن همبستگی مذاهب استخیز الکاظمی برای شرکت در انتخابات ژوئن عراق 

خبرخبر


