
t oseei r ani . i r
5 جهان

جمهوری آذربایجان از تصرف یک روستا در 
ارمنستان خبر داد

قره باغ ؛ صحنه راکت، موشک و 
کشتار غیرنظامیان

رئیس جمهــوری آذربایجان در رســانه های 
اجتماعی اعالم کرد: امروز نیروهای کشور پرچم 
جمهوری آذربایجــان را در روســتای ماداگیز، 
ماداگیزمان برافراشتند. هم چنین گنجه، دومین 
شهر بزرگ این کشور هدف نیروهای ارمنستان 
قرار گرفته است. جمهوری آذربایجان مدعی شده 
که دستاوردهایی را در نبرد داشته و الهام علی اف، 
رئیس جمهوری این کشور پیام های تبریکی را به 
فرماندهی ارتش مسئول تصرف یکی از روستاهای 
قره باغ فرستاده اســت. معاون رئیس جمهوری 
آذربایجان در توییتی اعالم کرد که غیرنظامیان در 
شهر گنجه هدف آتش ارمنستان قرار گرفته اند. او 
همچنین ویدیویی منتشر کرده که ظاهرا خسارات 
وارده به ساختمان ها در این شهر را نشان می دهد. 
در همین حال صدها تن از مردم در خیابان های باکو 
حضور یافته و پرچم و پالکاردهایی را که رویشان 
نوشته شده بود »قره باغ برای ما بود و خواهد بود« 

به دست گرفتند.
ارمنســتان اعالم کرد، تمامی ابزارهای الزم را 
برای حفاظت از قومیت ارامنه در مقابل حمالت 
جمهوری  آذربایجان به کار می گیرد که نیروهایش 
یکســری روســتا را در جریــان درگیری ها در 
ناگورنو-قره باغ تصرف کرده اند. به گزارش رویترز، 
طرف های درگیر در مناقشــه قره باغ بی اعتنا به 
تالش میانجی گرایانه فرانسه یکدیگر را به راکت و 
موشک بسته اند. تعداد تلفات در جریان درگیری ها 
در قره باغ دست کم به ۲۳۰ تن رسیده است. هر یک 
از طرف های درگیر گفته که ده ها تانک طرف مقابل 
را منهدم کرده است. یکی از مقام های وزارت دفاع 
ارمنستان نیز گفت، اوضاع مکررا تغییر می کند. 
در چنین جنگ بزرگی، چنین تغییراتی طبیعی 
هســتند. ما می توانیم یک موقعیت را به دســت 
بیاوریم و ســپس ظرف یک ســاعت آن را ترک 
کنیم. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان 
نیز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: تاکنون تلفات 
سنگین انسانی هم نظامی و هم غیرنظامی داشتیم 
و مقادیر زیادی تجهیزات جنگی و نظامی دیگر قابل 
استفاده نیستند اما دشمن هنوز نتوانسته مسائل 

استراتژیک خود را حل کند.

اگرچه نیروهای مســلح ارمنســتان تاکنون 
از ورود به جنــگ در کنار نیروهــای خودمختار 
ناگورنو-قره باغ اجتناب کرده اند اما پاشینیان این 
درگیری را یک چالش ملی توصیف و آن را با جنگ 
با عثمانیان در اوایل قرن بیستم تشبیه کرده است. 
وزارت خارجه ارمنســتان هم گفت، این کشور به 
عنوان ضامن امنیت ناگورنو-قره باغ تمامی ابزار و 
اقدامات الزم را برای جلوگیری از »خشونت های 
گسترده از ســوی نیروهای جمهوری آذربایجان 
و متحدش ترکیه« انجام می دهــد. درگیری ها 
کنونی بدترین از دهه ۱۹۹۰ هســتند؛ زمانیکه 
حدود ۳۰ هزار تن کشته شــدند. این درگیری ها 
باعث نگرانی بین المللی دربــاره ثبات در منطقه 
قفقاز جنوبی شده که محل اصلی انتقال نفت و گاز 
جمهوری  آذربایجان به بازارهای بین المللی به شمار 
می رود. در حالیکه روسیه، آمریکا و فرانسه خواستار 
پایان تخاصم در منطقه شده اند، ترکیه گفته که 
»اشغالگران ترکیه« باید از منطقه خارج شوند و 
درخواست های ظاهری برای برقراری یک آتش 
بس را رد کرده است. دو طرف همچنین یکدیگر 
را به دخالت خارجی متهــم می کنند به طوریکه 
نخســت وزیر ارمنســتان می گوید، این کشور 
اطالعاتی دارد که نشان می دهد ۱۵۰ افسر عالی 
رتبه ارتش ترکیه به صورت مستقیم به عملیات 
ارتش جمهوری آذربایجــان کمک می کنند. اما 
آنکارا و باکو این مســاله را رد می کنند. جمهوری 
آذربایجان اما در بیانیه ای اعــالم کرده که ارمنی 
تبارهایی از سوریه، لبنان، روسیه، گرجستان، یونان 
و امارات در این نبرد حضور دارند یا به دنبال انجام 
عملیات به عنوان نیروهای تروریستی خارجی به 
نفع ارمنستان هستند. این در حالیست که بسیاری 
از منابع ارمنستان و روسیه هم اعالم کرده اند که 
ترکیه هــزاران تن از تروریســت های ارتش آزاد 
سوریه و بخشی از عناصر القاعده را وارد آذربایجان 
کرده است. ناگورنو-قره باغ نیز اعالم کرده که در 
جریان درگیری های اخیــر ۵۱ تن از نیروهایش 
کشته شدند که به این ترتیب تعداد کشته ها به ۱۹۸ 

تن رسیده است.
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فرشاد گلزاری

 پــس از آنکــه رئیس جمهوری 
آمریکا خبر ابتالی خــود به کرونا را 
منتشر کرد و روز جمعه در بیمارستان 
نظامی »والتر رید« متعلق به نیروی 
زمینی ارتش آمریکا بســتری شد، 
بســیاری از رســانه ها، تحلیلگران 
و حتی مقامــات ایــاالت متحده و 
ســایر کشــورها در مورد سرنوشت 
انتخابات ریاســت جمهــوری این 
کشــور ابراز تردید و نگرانی کرده اند 
و همین مساله باعث شــده تا دامنه 
گمانه زنی ها ساعت به ساعت افزایش 

پیدا کند. 
کمتــر از پنج هفته بــه برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
مانده و تا به حال در تاریخ سیاســی 
این کشور، یک نامزد انتخابات هرگز 
از ماراتن رقابت ها خارج نشده است. 
اما بستری شــدن دونالد ترامپ در 
بیمارســتان به دلیل ابتال به کرونا، 
ابهامات و پرسش هایی را در مورد این 
فرضیه مطرح کرده است. در این میان 
باید توجه داشــت که قانون اساسی 
آمریکا، تنها در صورت فوت یا ناتوانی 
رئیس جمهوری این کشور در اجرای 
وظایف خود، امکان جایگزینی معاون 

رئیس جمهور به جای او را پیش بینی 
کرده است و حاال ســوالی که مطرح 
می شود این است که اگر ترامپ ۷۴ 
ساله یا رقیب دموکرات آن، بایدن ۷۷ 
ساله در انتخابات سوم نوامبر شرکت 
نکنند، چه پیش خواهد آمد؟ سوال 
اصلی دیگر این است که آیا می توان 
انتخابات را به تعویق انداخت؟ البته 
این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ 
ایاالت متحده خواهد بود و احتمال 
وقوع آن بعید به نظر می رسد؛ چراکه 
حتی در ســال ۱۸۶۴، در بحبوحه 
جنگ داخلی این کشــور، انتخابات 
ریاســت جمهوری بر طبــق برنامة 

پیش بینی شده انجام شد.
 در این میــان بر اســاس قانون 
اساســی آمریکا، احزاب دموکرات 
و جمهوریخــواه، در صــورت عدم 
حضــور نامــزدی بــرای انتخابات 
ریاســت جمهوری، نامــزدی دیگر 
را جایگزیــن می کننــد، اما چنین 
فرضیه ای نیز در آســتانه برگزاری 
انتخابات بعید به نظر می رسد. نامزد 
جدیــد دموکرات ها باید از ســوی 
حدود ۴۵۰ عضو کمیســیون ملی 
حزب )DNC( انتخاب شود. نامزد 
جدید جمهوری خواهــان نیز باید از 
ســوی حدود ۱۶۸ عضو کمیسیون 
ملــی )RNC( انتخــاب شــود؛ 
 )RNC( همچنین کمیسیون ملی

می تواند به ۲۵۰۰ نماینده خود اجازه 
دهد تــا نامزد جایگزیــن را انتخاب 
کنند و در هر صورت کاندیدای جدید 
جمهوریخواهــان با اکثریت ســاده 
انتخاب می شود. اما مشکل فقط اینجا 
نیست، بلکه مشکل دیگر آن است که 
ده ها میلیون برگــه رای گیری قباًل 
چاپ شده اســت و زمان کافی برای 
چاپ مجدد برگه های رای گیری به 
نام های مایک پنس )در صورت فوت 
ترامپ و جایگزینی او به عنوان نامزد 

جمهوریخواهان( وجود ندارد. 
عالوه بر این مســاله، بر اســاس 
مطالعه انجام شده از سوی دانشگاه 
فلوریدا، بیــش از ۳.۱ میلیون رای 
دهنده به دلیــل همه گیری ویروس 
کرونا قباًل از طریق پُستی رای داده اند 
و درنهایت اینکه مهلت معرفی نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 

چندین ایالت گذشته است. 
در این راستا باید توجه داشت که 
بر اساس قانون اساسی آمریکا، کنگره 
این کشــور می تواند انتخابات را به 
تعویق بیندازد؛ اما تعویق رای گیری 
تا به اینجــای کار نامحتمل به نظر 
می رســد؛ چراکه انتخابات ریاست 
جمهــوری آمریکا طبــق قانون هر 
چهار ســال یک بار یــک روز پس از 
اولین دوشــنبه ماه نوامبــر برگزار 
می شــود و به همین دلیل انتخابات 

ریاست جمهوری پیش رو قرار است 
روز سه شنبه سوم نوامبر )۱۳ آبان( 
برگزار شــود که برخی ها در داخل 
ایران به اشتباه فکر می کنند ترامپ 
و تیمــش از قصد و بــا برنامه ریزی 
قبلی روز ۱۳ آبان )تســخیر سفارت 
آمریکا( را انتخــاب کرده اند. در این 
میــان احتمــال موافقــت مجلس 
نماینــدگان با تعویــق انتخابات در 
حالــی کــه دموکرات هــا اکثریت 
کرسی های آنرا در اختیار دارند هم 
بسیار کم است. دموکرات ها با تکیه بر 
نظرسنجی هایی که از پیشتازی »جو 
بایدن«، نامزد این حزب حکایت دارد 
به احتمال زیــاد از برگزاری به موقع 
انتخابات حمایــت خواهند کرد اما 
مساله دیگر ویدئویی است که ترامپ 
از بیمارســتان والتر ریــد در حومه 
واشنگتن ارســال کرده است. او در 

ویدیویی چهار دقیقه ای که در توییتر 
منتشر کرد، خسته به نظر می رسید. 
ترامپ در حالی که پشــت میزی 
مقابل پرچــم آمریکا نشســته بود، 
اعالم کــرد در ابتــدا که بــه مرکز 
درمانی والتر رید رسیدم حال خیلی 
خوبی نداشــتم اما حاال بهتر هستم 
و فکــر می کنم که ظــرف چند روز 
آتــی، آزمون واقعی برگــزار خواهد 
شــد! اینکه آیا از نظر ترامپ آزمون 
واقعی، آزمایش هایی است که روی 
آن صــورت خواهد گرفــت یا بحث 
برگزاری کمپین های انتخاباتی اش 
توسط او یا مایک پنس؛ ابهامی است 
که پس از انتشار ویدئو به آن دامن زده 
شده است اما ســوال اصلی این است 
که »سورپرایز اکتبر« چه رویدادی 
خواهد بود و چگونه جمهوریخواهان 

از آن رونمایی خواهند کرد؟ 
 سورپرایز اکتبر از کجا 

اعالم می شود؟
ت  بــا نتخا ا نــد  و ر ر  د
ریاســت جمهوری آمریکا، هر کدام 
از نامزدهــای حــزب دموکــرات و 
جمهوریخــواه این اجــازه را دارند 
که در مــاه اکتبر یک بــرگ برنده یا 
»کارت سبز« برای به چالش کشیدن 
نفر مقابلشــان رو کنند کــه به آن 
»ســورپرایز اکتبر« می گویند. این 
برگ برنده به نوعی باید رو شــود که 
باعث ایجاد یــک چالش جدی برای 
هرکدام از رقبا شــود کــه می تواند 
مسائل و اســناد پنهان و مهم کاری 
یا خانوادگی به حساب بیاید و باید به 
نوعی باشد که حریف را به نفس نفس 

زدن بیاندازد. 
بسیاری از منتقان ترامپ معتقدند 
که بستری شدن او و همسرش مالنیا 
در بیمارستان، یک دروغ مهندسی 
شده است تا او بتواند در فاز اول توجه و 
طرفداری همه را به سمت خود جلب 
کند. این طیف معتقدند ترامپ در فاز 
دوم با جلب توجه و دلسوزِی عمومی، 
از واکســن کرونا رونمایی می کند و 
سعی می کند تا او و همسرش اولین 
نفراتی باشــند که این واکسن روی 
آنها آزمایش می شــود و در فاز سوم 
به عنوان یک قهرمان از بیمارستان 
وارد دفترش در کاخ سفید می شود. 

بــر ایــن اســاس ایــن همان 
»ســورپرایز اکتبر« خواهد بود اما 

برخی دیگــر معتقدند کــه نه تنها 
مبتال شــدن ترامپ به کرونا، بلکه 
حتی واکســن کنترل این ویروس، 
در حد و اندازه واقعه بســیار مهمی 
به نام »ســورپرایز اکتبر« نیســت. 
آنها معتقدند که این سورپرایز حتی 
در از خــاک آمریکا اعــالم نخواهد 
شد، بلکه ممکن اســت در منطقه 
خاورمیانه و حاشــیه خلیج فارس 
نهفته باشد. در اینباره طیف مذکور 
معتقدند که ممکن اســت بســته 
شــدن ســفارت آمریکا در بغداد و 
پس از آن هدف قرار گرفتن مواضع 
و مقرهــای نظامی حشدالشــعبی 
از ســوی آمریکایی ها، »سورپرایز 
اکتبر« باشد که بدون تردید تبعاتی 
را برای تهران دارد. در فاز دوم همین 
طیــف معتقدند که ترامــپ و تیم 
او دســت به ایــن کار نخواهند زد و 
در دقیقه ۹۰، عادی ســازی روابط 
عربستان و اســرائیل را »سورپرایز 

اکتبر« اعالم کنند. 
این گمانه زنی هــا در حالی اتفاق 
می افتد که بسیاری از منتقدان ترامپ 
معتقدند او اسیر همان ویروسی شده 
که از ماه ها قبل آن را به تمسخر گرفته 
بود و حتی در استفاده از ماسک هم 
مقاومت می کرد. به هر ترتیب موضوع 
فوت شدن ترامپ یک احتمال است 
ولی بــا توجه به تکنولــوژِی موجود 
در آمریکا به نظر نمی رســد که کادر 
پزشــکی این کشــور اجازه دهند 
رئیس جمهــوری بزرگترین قدرت 
نظامی و اقتصادی دنیا به این راحتی 
جان به جان آفرین تسلیم کند، ولی 
می تواند یــک فضــای تبلیغاتی را 

خلق کند.    

گمانه زنی ها در مورد سرنوشت انتخابات پس از بستری شدن ترامپ باال گرفت

سورپرایز اکتبر؛ واکسن کرونا یا تحوالت خاورمیانه؟
فوت شدن ترامپ یک 

احتمال است ولی با توجه 
به تکنولوژِی موجود به 
نظر نمی رسد که کادر 

پزشکی آمریکا بگذارند 
رئیس جمهوری بزرگترین 

قدرت نظامی و اقتصادی 
دنیا به این راحتی جان به 

جان آفرین تسلیم کند 
اما می تواند یک فضای 

تبلیغاتی را خلق کند

ممکن است بسته شدن 
سفارت آمریکا در بغداد و 

پس از آن هدف قرار گرفتن 
مواضع و مقرهای نظامی 

حشدالشعبی از سوی 
آمریکایی ها، »سورپرایز 

اکتبر« باشد که بدون تردید 
تبعاتی را برای تهران دارد

هزاران تن از معترضان مکزیکی در یکی از بزرگ ترین راهپیمایی ها اعتراضی علیه رئیس جمهوری کشورشان از زمانی که او 
زمام امور را به دست گرفته، به خیابان های مکزیکو سیتی، پایتخت این کشور آمدند. به گزارش رویترز، بسیاری از این معترضان 
که در میدان اصلی مرکز تاریخی مکزیکو سیتی تجمع کرده بودند، پرچم های مکزیک را در دست گرفته و شعار »لوپز برو« سر 
دادند. گرچه نظرسنجی ها نشان می دهند که آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری چپ گرای مکزیک همچنان محبوب 
است، اما مدیریت وی در زمینه اقتصادی و امنیتی و همچنین تمایلش برای دو قطبی کردن 
مناظرات سیاسی میان طرفداران و منتقدانش باعث نارضایتی بسیاری از مردم مکزیک شده 
است. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور پیش از رسیدن به ریاست جمهوری در دسامبر سال ۲۰۱۸ 
میالدی، به خاطر رهبری اعتراضات گسترده علیه دولت معروف بود. او گفت که اعتراض ها 

توسط منتقدان محافظه کار نشان داد که من کشور را دچار تحول کرده ام. 

پس از آنکه عربستان سعودی محدودیت های اعمال شــده چند ماهه برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا را لغو کرد، 
گروه بسیار کوچکی از حجاج که لباس سفید احرام به تن داشتند روز گذشته )یکشنبه( خانه خدا را در شهر مکه طواف 
کردند. به گزارش آسوشیتدپرس، همزمان با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان که باعث شد تمامی کشورها تدابیر 
قرنطینه  و منع سفر را برای جلوگیری از گســترش این پاندمی اعمال کنند،عربستان سعودی اوایل مارس سال جاری 
میالدی در اقدامی نادر حج عمره را به تعویق انداخت. اما همزمان با اینکه کشورها 
در حال کاهش و رفع محدودیت های اعمال شده هستند، دولت ریاض اجازه داد تا 
روزانه حداکثر شش هزار زائر وارد مســجدالحرام در مکه شوند. در نخستین روز از 
بازگشایی مسجدالحرام، تنها به شهروندان سعودی و ساکنین عربستان اجازه داده 

شد تا فقط به مدت سه ساعت وارد این مکان مقدس شوند.

ورود زائران به خانه کعبه پس از شش ماه  هزاران مکزیکی علیه دولت به خیابان آمدند

به رغم اســتعفای یکی از وزرای ائتالف آبی سفید، 
اما بنی گانتس، رهبر این ائتالف قصد عقب نشــینی 
از ائتالف دولتی با نتانیاهو را ندارد. به گزارش ایســنا، 
به نقل از شــبکه کرد، بنی گانتس، رهبر حزب و وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی و نخست وزیر جایگزین قصد 
عقب نشــینی از ائتالف دولتی را ندارد، چرا که چنین 
اقدامی به بنیامیــن نتانیاهو اجازه می دهد تا هر کاری 
را که می خواهــد انجام دهد. اســاف زامیر روز جمعه 
به گانتس اعالم کــرد که قصد دارد از دولت اســتعفا 
بدهد. وی گفت که نگران آینده دولت اســت چراکه 
در آستانه فروپاشی اســت و کامال واضح است تا زمانی 
که نتانیاهو نخست وزیر باشــد، اوضاع تغییر نخواهد 
کرد. زامیر گفت: بحران کرونــا و پیامدهای فجیع آن 
در صدر اولویت های نتانیاهو نیســت، بلکه محاسبات 
و منافع شــخصی و قضایــی او در رأس اولویت هایش 

اســت. حزب لیکود نیز در واکنش به اســتعفای وی 
اعالم کرد: در زمانی که نتانیاهو مذاکراتی با مسئوالن 
و روسای یهودیان افراطی درباره مبارزه با کرونا دارد، 
زامیر فرار می کند و اســتعفا می دهد تــا در انتخابات 
محلی در تل آویو به آراء دســت یابد. اختالف ها میان 
 دو طرف بر ســر الحاق، مقابله با کرونا و فساد نتانیاهو 

همچنان ادامه دارد.

طبق توافق آمریــکا با گروه طالبــان تمام نیروهای 
خارجی بایــد تا پایــان آوریل ۲۰۲۱ به طــور کامل از 
افغانستان خارج شــوند. در آلمان تصمیم نهایی گرفته 
نشده اما بنا به گزارش هایی نیروهای آلمانی برای خروج 
از افغانســتان آماده می شــوند.  به گزارش یورونیوز، بر 
اساس قراردادی که میان طالبان و ایاالت متحده منعقد 
شده است، تمام نیروهای خارجی باید تا پایان آوریل سال 
آینده به طور کامل از افغانستان خارج شوند، مشروط بر 
آن که در برابر نیروهای طالبان نیز به تعهدات خود عمل 
کنند. نیروهای نظامی اعضای پیمان آتالنتیک شمالی، 
ناتو، آماده می شــوند تا خروج آنها از افغانستان با نظم 
و ترتیب مناســب انجام گیرد. در ماه های آینده تصمیم 
مقتضی و نهایی در این باره اتخاذ و اعالم خواهد شــد. 
گفته می شود که عقب نشــینی مرتب و منظم نیروها به 
عملیاتی چندماهه نیازمند اســت. بنــا بر گزارش های 

غیررسمی، ارتش آلمان از ماه دســامبر خروج نیروها 
را آغاز خواهد کرد و برای تدارک ایــن امر حدود ۱۰۰ 
کارشناس امور لجیســتیکی ارتش به افغانستان اعزام 
شــده اند. در گزارش های دیگر آمده است که چنانچه 
نشست وزیران عضو ناتو در ماه دســامبر تصمیم خود 
را اتخاذ کند، نیروهای آلمان آماده هســتند که تا خاک 

افغانستان را ترک کنند.

گانتس قصد کناره گیری از ائتالف با نتانیاهو را نداردتدارک برای خروج نیروهای آلمان از افغانستان

خبرخبر


