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برگزاری  شــمارش  بین الملــل:  گروه 
انتخابــات الکتــرال 2020 به ســاعت افتاده 
اســت. اکثریت ایالت های از نظــر پایگاه رای 
و برنده انتخاباتی، مشــخص هستند و از قبل 
تمامی ناظران سیاســی و نامزدهای دو حزب 
رقیــب، می دانند که آرا به ســبد کدام حزب 
و نامزد ریخته می شــود. این ایالت ها به طور 
ســنتی پایگاه یکی از دو حــزب دموکرات  یا 
جمهوری خواه هســتند و غالبــا دو حزب نیز 
کمترین سرمایه گذاری را در این ایالت ها دارند 
و از نظر مالی و تبلیغاتی، هزینه ای را برای این 

ایالت ها صرف نمی کنند.
اما بــر خالف این مناطق، برخی از ایالت ها 
به طور ســنتی پایــگاه هیچ یــک از احزاب 
نیســتند و طی انتخابات مختلــف آراء آن به 
نفع یکــی از دو حزب اختصــاص پیدا کرده 
است. این ایالت ها که اصطالحا »خاکستری« 
یا ایالت های »چرحشــی« نامیده می شوند، از 
یک ســو، کانون اصلــی فعالیت های تبلیغاتی 
و هزینه های هر یــک از دو حزب دموکرات و 
جمهوری خواه هســتند و از سوی دیگر، نقش 
سرنوشت ســاز را در تعیین رئیس جدید کاخ 

سفید در هر دوره دارند.
مجموع آرای مورد نیاز هر 
رئیس جمهور و ایاالت کلیدی

نظام سیاسی آمریکا از سیستمی ویژه برای 
برگزیده شــدن رئیس جمهــور آمریکا تبعیت 
انتخــاب رئیس جمهور این  می کند. در واقع، 
کشــور بر اساس آرای مســتقیم مردم نیست 
بلکه آمریکایی ها در چارچوب انتخابات ریاست 
جمهوری به افرادی موسوم به »الکترال« رای 
می دهنــد تا از نامزد مــورد حمایت آنها برای 
سمت ریاســت جمهوری حمایت کند. هرچه 
تعداد افرادی که در یک ایالت زندگی می کنند 
بیشتر باشد، تعداد الکترال های بیشتری برای 
آن ایالــت وجود دارد؛ به عنــوان مثال ایالت 
»کالیفرنیا«، با ۳۸.۸ میلیون نفر جمعیت، ۵۵ 
رای دارد؛ در حالی که ایالت »ِدالِور«، با ۹۳۶ 
هزار نفر جمعیت، فقط ۳ رای دارد؛ ایالت های 
»تگزاس« و »فلوریدا« با داشتن ۳۸ و 2۹ رای 
الکترال، از دیگــر ایالت های مهم در انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا هستند.
»مین« و »نبراسکا« از استثنا های سیستم 
الکترال هســتند؛ به این معنا که هر نامزدی 
که باالترین رای مردمی را به دســت بیاورد، 
برنده الکترال نیــز خواهد بود. در حال حاضر 
۵۳۸ الکترال وجود دارد که بر اســاس تعداد 
۴۳۵ نماینده )مــردان و زنان کنگره( و ۱00 
ســناتور به عالوه ســه انتخاب کننده دیگر از 
منطقه کلمبیاســت. بر اســاس قانون اساسی 
مقام های فدرال اعم از منتخب یا منصوب شده 
نمی توانند در میان الکترال ها قرار بگیرند.  هر 
نامزد انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا که 

بتوانــد در مجموع ۵0 ایالت و منطقه کلمبیا، 
دســتکم 2۷0 رای الکترال را به دست بیاورد، 

رییس جمهور آمریکا خواهد بود.
احتمال تاریخ سازی انتخابات 2020

در سطحی دیگر، بسیاری از ناظران سیاسی 
بر این باور هســتند که انتخابات اخیر آمریکا 
رکورد مشــارکت شــهروندان را را طی بیش 
از یک قرن گذشــته خواهد شکســت. برخی 
کارشناسان از جمله مایکل مک دونالد، استاد 
دانشــگاه فلوریدا پیش بینی کرده اند که در 
ایــن دوره از انتخابات با در نظر گرفتن میزان 
مشــارکت زودهنگام رای دهنــدگان، رکورد 
مشــارکت در انتخابات ریاســت جمهوری با 
مجموع ۱۵0 میلیون رای شکسته خواهد شد. 
در این صورت آمریکا با مشارکت ۶۵ درصد از 
واجدان شرایط در رای گیری شاهد بیشترین 
میزان مشارکت از سال ۱۹0۸ میالدی تاکنون 

خواهد بود.
ایالت های چرخشی کدامند؟

در وضعیــت کنونی تمرکــز اصلی کمپین 
انتخاباتی جو بایــدن، نامرد حزب دموکرات و 
دونالد ترامپ، نامــزد حزب جمهوری خواه، بر 
رقابت در ایالت های خاکستری به عنوان کلید 
اصلی پیروزی در انتخابات متمرکز شده است. 
با این اوصاف، اکنون برای همه گان پرســش 
این است که ایالت های چرخشی یا خاکستری 
کدامند؟ در این زمینه میان ناظران سیاســی 
وحدت نظــر و اجمــاع وجود نــدارد. با این 
اصاف، در وضعیت کنونی میتوان از ۱۳ ایالت 
سرنوشت ســاز به عنوان کانــون رقابت ترامپ 
و بایدن و تعیین کننــده نتیحه انتخابات یاد 
کرد که عبارتند از: آریزونــا ۱۱ رای، فلوریدا 
2۹ رای، جورجیا ۱۶ رای، میشیگان ۱۶ رای، 
مینه سوتا ۱0 رای، کارولینای شمالی ۱۵ رای، 
پنســیلوانیا  20 رای و ویسکانسین ۱0 رای، 
نیوهمپشایر ۴،  اوهایو ۱۸ رای،  آیووا ۶ رای، 
تگزاس ۳۸ رای، نوادا ۶ رای  الکترال. مجموع 
آرای الکترال این ایالت ها ۱۹۹ رای اســت اما 
برخی موسســات بر خالف این تقسیم بندی 
تنهــا ۸ ایالت را به عنوان مناطق رقابتی مورد 
ارزیابــی قرار می دهند. بــرای نمونه خبرنامه 
تحلیلی-سیاسی )غیرحزبی( کوک از ۸ ایالت 
آریزونــا، فلوریدا، نیوهمپشــایر، میشــیگان، 
کارولینای شمالی و پنسیلوانیا و ویسکانسین 

به عنوان ایالت  های چرخشی نام برده است.
تاریخچه کوتاه ایاالت چرخشی

نگاهــی کوتاه به انتخابــات امریکا اهمیت 
ایاالت چرخشــی را به اثبات می رســاند. در 
۱۹۴۸، هری ترومن توماس دوی را با پیروزی 
در ایاالت چرخشــی آن زمان یعنی نیویورک، 
کالیفرنیا، اوهایو، ایندیانا و ایلینویز شکســت 
داد. نکتــه قابل توجه اینکــه ترومن کمتر از 
یک درصد بیشــتر از رقیبــش در این ایاالت، 

رای جذب کرده بــود. در ۱۹۶0، رقابت بین 
ریچارد نیکســون و جان اف کنــدی بود که 
کندی توانست با پیروزی در ۱0 ایالت کلیدی، 
رقیب خود را شکســت دهد. فاصله ی کندی 
و نیکســون کمتر از یک درصد بود. در ســال 
2000، نتایــج انتخابات به فلوریدا گره خورده 
بــود که در نهایت به پیــروزی جورج بوش با 

کسب فقط ۵۳۷ رای بیشتر ختم شد.
مسیر دشوارتر ترامپ برای پیروزی 

نسبت به بایدن
اما اکنون نکته قابل توجه این اســت که بر 
اساس نظر سنجی های قطعی جو بایدن بدون 
پیروزی در ایاالت خاکســتری و فقط با اتکای 
بر رای های قطعــی در ایالت هایی که به طور 
سنتی به دموکرات ها رای می دهند، 2۱۸  رای 
دارد. بــه این ترتیب نامــزد دموکرات ها برای 
پیروزی )کسب 2۷0 رای در کالج الکترال( به 
تنها ۵2 رای الکترال از ایالت های خاکســتری 
نیازمند اســت.  برخالف بایدن، دونالد ترامپ 
وضعیت دشــوارتری دارد زیــرا بدون در نظر 
گرفتن گرفتن ایالت های چرخشــی تنها ۱2۵ 
رای الکتــرال قطعــی دارد. در نتیجه رئیس 
جمهــوری کنونــی آمریکا بــرای پیروزی در 
انتخابات پیش رو باید بتواند حداقل ۱۴۵ رای 
الکترال از ۱۳ ایالت سرنوشــت ساز را کسب 
کند. یعنی از مجموع ۱۹۹ رای موجود ترامپ 
باید حدود ۷۶ درصد آرای الکترال را کســب 

کند.
ایالت تگزاس و فلوریدا؛ 

دوقطب اصلی رقابت
بدون تردیــد در میان تمامــی ایالت های 
عنــوان  بــه  فلوریــدا  از  همــواره  آمریــکا 
سرنوشت ســازترین و کلیدتریــن ایالت برای 
تعییــن رئیس جمهــوری آینده آمریــکا یاد 
می شــود. به گونه ای که از ســال ۱۹۶۴ تا به 
امروز هر رییس جمهوری کــه رای فلوریدا را 
برده، برنده انتخابات هم بوده اســت. ترکیب 
جمعیتــی این ایالت که هم تعــداد زیادی از 
افراد سالمند و بازنشسته، هم سیاهپوستان و 
هم اســپانیایی تبارها در آن زندگی می کنند 
به گونه ای اســت که هر دو حزب می توانند 
به کســب 2۹ رای الکترال آن امیدوار باشند. 
نتیجــه آخرین نظرســنجی منتشرشــده در 
ایالت فلوریدا نشــان می دهــد که ۴۹ درصد 
رای دهندگان از جو بایدن حمایت می کنند. 
در مقابــل ۴۷ درصــد از آنها قصــد دارند به 
دونالــد ترامپ رای دهند. عــالوه بر فلوریدا، 
در ایــن دوره انتخابات پایگاه ســنتی حزب 
جمهوری خــواه در ایالت کلیدی تگزاس نیز با 
تهدید مواحه شده اســت.  این ایالت جنوبی 
با آرای الکترال زیاد خــود همان وضعیتی را 
برای جمهوریخواهان در کالج الکترال داشــت 
کــه ایالت هــای کالیفرنیا و نیویــورک برای 

دموکرات هــا دارند. با این حال در این دوره از 
انتخابات پیــروزی جمهوریخواهان در تگزاس 

قطعی به نظر نمی رسد.
در ۴0 سال گذشته آخرین باری که تگزاس 
یک رییــس جمهور دموکرات را انتخاب کرده 
مربوط به ســال ۱۹۷۷ و ریاســت جمهوری 
جیمی کارتر اســت. در آن سال جیمی کارتر 
دموکرات ۳ و 2 دهم درصد در ایالت تگزاس از 
جرالد فــورد جمهوری خواه پیش افتاد. ترامپ 
در انتخابات ســال 20۱۶  با ۹ درصد اختالف 
آرای تگــزاس را برد – کــه البته این اختالف 
رای در نوع خود کمترین حد از ســال ۱۹۹۶ 

به این سو به حساب می آمد.
رای اروپایی ها به بایدن

نتایج نظرسنجی جدیدی نشان می دهد،  اگر 
اروپایی ها می توانستند در انتخابات آتی آمریکا 
رای بدهنــد، دونالد ترامپ متحمل شکســت 
سنگینی می شد. خروج از توافق اقلیمی پاریس 
او را در اروپا نامحبوب کرده اســت. به گزارش 
تحقیقاتی  نظرســنجی شــرکت  وله،  دویچه 
»بی وی ای« نشان می دهد، چنانچه اروپایی ها 
می توانستند در انتخابات آمریکا شرکت کنند، 
جو بایــدن دموکــرات پیروز می شــد. بیش 
از ۱۱ هزار تن از پنج کشــور اروپایی شــامل 
بریتانیا، فرانســه، آلمان، ایتالیا و اســپانیا در 
این نظرســنجی شــرکت کردند. آلمانی ها با 
۶۶ درصد از اصلی تریــن طرفداران جو بایدن 
هســتند و از ریاســت جمهــوری او حمایت 
می کنند. بهترین امتیاز رئیس جمهوری کنونی 
آمریــکا هم در ایتالیا بود که ۱۵ درصد گفتند 

حامــی این نامزد جمهوری خواه هســتند. اما 
حتــی در همانجا هم ۴2 درصد طرفدار بایدن 
مشارکت کنندگان  از  همچنین  بودند.محققان 
درباره سیاســت های دولت ترامپ در دوره او 
سوال کردند. تصمیم ترامپ به خارج ساختن 
آمریــکا از توافــق آب و هوایی 20۱۵ پاریس 
جزو کــم  محبوب ترین اقدامــات او در میان 
اروپایی هاســت. ایــن اقدام در همــه جا نرخ 
رضایت یک رقمی داشــت اما در اســپانیا ۱۱ 

درصد حامی آن بودند.
طرح ترامپ برای ساخت دیواری در امتداد 
مرز آمریکا با مکزیک هم جزو نامحبوب هاست. 
مردم بریتانیا بزرگترین حامی این اقدام بودند 

و ۱۷ درصد از آن حمایت کردند.
تنها 22 درصد از شــرکت کنندگان آلمانی 
در رابطه با آمریــکا به صورت کلی گفتند که 
نگاه مثبتی به این کشــور دارنــد. ایتالیایی ها 
بیشــترین نگاه مقبول را به آمریکا داشــته و 
۳۸ درصــد گفتند که نظر مســاعدی به این 
کشــور دارنــد. در حالی که این نظرســنجی 
احساســات قدرتمند ضد ترامپ و ضد آمریکا 
را نشــان می داد، این بدین معنا نیســت که 
از عالقــه اروپایی ها به انتخابات ســوم نوامبر 
کاســته شده باشد. براســاس بررسی موسسه 
بــی وی ای، اکثریت بزرگــی گفتند که به این 
انتخابات عالقمند هســتند. حدود ۸۵ درصد 
از آلمانی های شرکت کننده در این نظرسنجی 
هم گفتند که این رقابت ریاســت جمهوری را 
دنبال می کنند، در حالی که چهار کشور دیگر 

حدود ۷0 درصد عالقمندی نشان دادند.

کلید کاخ سفید در دستان تگزاس و فلوریدا است

کـار دشـوار ترامـپ بـرای پـیروزی
»بایدن« به پیروزی در قلب جمهوری خواهان امیدوار است

یک مفســر برجسته سلطنتی در بریتانیا ادعا کرده است که الیزابت دوم سال 
آتی که به ســن ۹۵ سالگی برســد،  تاج و تخت را تحویل ولیعهد سالخورده اش 
می دهد. »رابرت جابسون«  از مفسرهای سلطنتی سرشناس به تلویزیون »رویال 
بیت« گفت، الیزابت دوم، ملکه بریتانیا ســال آتی در سن ۹۵ سالگی از سلطنت 
کناره گیری می کند تا قدرت را به شاهزاده چارلز، ولیعهد ۷۱ ساله خودش واگذار 
کند. او مدعی شد: قاطعانه باور دارم، زمانی که ملکه به سن ۹۵ سالگی برسد، از 
قدرت کنار می رود. گمان می کنم او این را نخواهد اما در واقعیت به جایی می رسد 
که اختیارات تمام امور را به چارلز واگذار می کند و بعد از آن، شما چطور می توانید 

در چشمان پسرتان نگاه کنید و به او بگویید که قرار نیست پادشاه بشود؟

برنامه کناره گیری ملکه بریتانیا
مغازه ها و مشــاغل در بسیاری از بخش های کشــمیر تحت کنترل هند 
دیروز )شــنبه( در اعتراض به قوانین جدید زمین از ســوی دولت دهلی نو 
تعطیل شــده اند. به گزارش آسوشــیتدپرس، جدایی طلبان کشــمیر تحت 
کنتــرل هند قانــون جدید دهلی نو را که به هر هنــدی اجازه خرید زمین 
در این منطقه مورد مناقشــه را می دهد، زیر سوال برده و خواستار اعتصاب 

سراسری در محکومیت این قانون شده اند.
نیروهای دولتی ضد شــورش در خیابان های ســرینگر، مرکز کشــمیر 
گشــت هایی راه انداخته و با معترضان ضد هندی درگیر شده اند. همچنین 

حمل و نقل عمومی در کشمیر تحت کنترل هند متوقف شده است.

اعتصاب سراسری در کشمیر 
»الیــوت انگل« رئیس کمیته امور خارجــه در مجلس نمایندگان آمریکا و 
تعــدادی از نمایندگان دموکرات پیش نویس قانونی را با عنوان »قانون حمایت 
از تکنولوژی پیشــرفته در خاورمیانه« بعد از اعالم تصمیم دولت آمریکا برای 
فروش ۵0 فرونــد جنگنده اف-۳۵ به امارات مطــرح کردند. این پیش نویس 
شامل محدود کردن روند فروش انواع مشخصی از سالح آمریکایی به دولت های 
خاورمیانه به جز رژیم صهیونیستی اســت مگر اینکه استانداردهایی را داشته 
باشند که هدف آن تضمین حفظ برتری نظامی این رژیم و عدم استفاده از آن 
برای نقض قوانین بشردوستانه بین المللی است.  در این پیش نویس آمده است، 

کشورهایی که مایل به خرید تجهیزات دفاعی آمریکا هستند.

شرط کنگره برای فروش جنگندهF35 امارات 

نوآم چامسکی زبان شناس شناخته شده آمریکایی در 
مصاحبه ای با روزنامه ایندیپندنت، ترامپ را از هیتلر بدتر 
دانســت و اقدامات وی را در زمینه زیست محیطی زمینه 

ساز نابودی تمدن بشری توصیف کرد.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، »نوآم چامسکی« زبان 
شناس مشهور و منتقد رسانه ای جهان با نزدیک شدن به 
زمان برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا معتقد 
است نتیجه این انتخابات چنانچه به نفع »دونالد ترامپ« 
تمام شــود می تواند کره زمین را به سمت فجایع زیست 
محیطی بسیار بیشتری ببرد.   اما شاید تعجب آور نباشد 
که این زبانشــناس مشهور معاصر سخنان تندی در مورد 
ترامــپ و حزب جمهوری خواه دارد که به گفته وی تنها 
گروه سیاســی محافظه کار بزرگ جهان اســت که وجود 

تغییــرات آب و هوایی را انکار می کند. وی در مصاحبه ای 
با روزنامه انگلیســی ایندیپندنت ترامپ را به پاره کردن 
هرگونه توافقی متهم کرد که در زمان ریاســت جمهوری 
باراک اوباما پذیرفته شــده بود. از جملــه توافق پاریس 
20۱۵ کــه اســاس آن برپایه محدود کــردن تولید دی 
اکسید کربن است.   چامسکی همچنین مقایسه ای بسیار 
بحث برانگیز میــان ترامپ و »آدولف هیتلر« رهبر آلمان 
نازی انجام می دهد؛ موردی که کارشناســان هولوکاست 
آن را نادرســت و توهین آمیز دانسته و به شدت آن را رد 
می کنند. این روشنفکر و فعال عمومی ۹۱ ساله اما تهدید 
گرمایش زمین را بی ســابقه توصیف کرده و با استناد به 
گفته های دانشــمندان تاکیــد دارد در صورت ادامه روند 

کنونی به سمت فاجعه می رویم.

تنــش ها و ناآرامی در شــهری در نزدیکــی پورتلند 
اورگان واقــع در جنوب غرب ایالت واشــنگتن آمریکا در 
پی برگزاری مراســم شــب زنده داری به یــاد یک مرد 
سیاهپوشت کشــته شده با شــلیک نیروهای پلیس باال 
گرفت. این در حالی اســت که فیالدلفیا نیز برای دومین 
بار طی روزهای اخیر با حکومت نظامی و حضور نیروهای 

گارد ملی در خیابان ها روبرو بود.
به گزارش رویتــرز، فیالدلفیا، بزرگترین شــهر ایالت 
پنسیلوانیا شاهد غارت اعتراض و درگیری مردم با پلیس 
از روز دوشــنبه هفته گذشته و پس از کشته شدن والتر 

واالس 2۷ ساله بوده است. 
در این شهر جمعه شــب از ساعت ۹ بعد از ظهر تا ۶ 
صبح روز شــنبه مقررات منع آمد و شد اعالم شد و مردم 

تنها برای رفتن به سر کار یا انجام امور پزشکی و اورژانسی 
اجازه ترک منزل دارند. شهردار دموکرات این شهر گفته 
است که نیروهای گارد ملی اطراف ساختمان های حساس 
دولتی مستقر هستند و به نقاط کلیدی مثل مراکز تجاری 

فرستاده شده اند..
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی از ناآرامی ها 
در اورگان آورده است: شرکت کنندگان در  مراسم یادبود 
سیاهپوســت کشته شــده، در ناحیه هزل دل،  از نواحی 
ثبت نشده شــهر ونکوور ایالت واشنگتن گرد هم آمدند؛ 
جایی که به گفته خانواده و دوســتان کوین ای. پاترسون 
2۱ ســاله، وی پنجشنبه شب با شــلیک گلوله پلیس در 
آنجا کشته شد. این شــهر واقع در فاصله ۱۹ کیلومتری 

شمال پورتلند قرار دارد.

اعالم حکومت نظامی در فیالدلفیاتشابه ترامپ و هیتلر از نگاه چامسکی 

با گذشــت حدود سه ماه از زمان پیروزی 
مجدد رئیس جمهوری بالروس برای ششمین 
دور در انتخاباتی که بســیاری آن را آلوده به 
معترضان همچنان  تظاهــرات  دیدند،  تقلب 
در خیابان های سراسر شــهرها با درخواست 
اســتعفای وی ادامــه دارد؛ تظاهراتی که به 
گســترده ترین و پایدارترین موج اعتراضاتی 
تبدیل شــده که این عضو ســابق شــوروی 

تاکنون به خود دیده است.
به گــزارش آسوشــیتدپرس، »ســوتالنا 
تیخانوفسکایا« رهبر مخالفان دولت بالروس 
که بعد از انتخابات ماه اوت تحت فشار مقام ها 
بــه لیتوانی گریخت، اخیرا خواســتار برپایی 
اعتصاب سراسری در این کشور شده هر چند 
که تاکنــون این فراخوان او موفقیت چندانی 
در متوقــف کــردن تولیــد در کارخانه های 

صنعتی دولتــی بالروس که ســتون فقرات 
اقتصاد آن هستند، به دســت نیاورده است. 
اما ناظــران پیش بینی می کنند، مشــکالت 
اقتصادی در بالروس همزمــان با جهش در 
موارد ابتالی بــه کروناویروس جدید در این 
کشــور منجر به دامن زدن هر چه بیشتر به 
نارضایتی و تضعیف پایدار تســلط الکساندر 
لوکاشنکو، رئیس جمهوری بالروس بر قدرت 

خواهد شد.
به  اولتیماتومی  دادن  بــا  تیخانوفســکایا 
لوکاشــنکو برای اســتعفا کردن تا 2۵ اکتبر 
و یا مواجه شــدن با اعتصاب، توانسته بعد از 
حدود ســه ماه اعتراضات انرژی دوباره ای به 
حامیانش ببخشد و آنها را بسیج کند. حدود 
200 هزار تظاهرکننده روز یکشــنبه گذشته 
بــه خیابان های پایتخت بــالروس ریختند و 

یکی از بزرگترین تجمعات را در این کشــور 
از زمان آغاز دور جدید اعتراضات در آن رقم 
زدند. یک تظاهرات گســترده دیگر نیز برای 

فردا یکشنبه برنامه ریزی شده است.
مقام های بالروسی با این حال بر منحرف 
کــردن تالش هــای مخالفان بــرای اجرای 
اعتصابــات در کارخانه های بــزرگ متمرکز 
شــده اند. آنها به صورت روشــمند در جهت 
اعتصاب،  ســازمان دهندگان  کردن  دستگیر 
تهدید کارگران به اخراج در صورت پیوستن 
به اعتراضات و استقرار افسران کمیته امنیت 
کشــور برای رصد وضعیــت در کارخانجات 
صنعتی عمل کرده اند؛ افســرانی که همچنان 
با نام کا.گ.ب مربوط به شــوروی شــناخته 

می شوند.
لوکاشنکو در روزهای اخیر اعالم کرد »یک 
جنگ تروریســتی« در حال پیاده شدن علیه 
دولت »در برخی جبهه ها« است و معترضان 
کشــورش را متهم به »رادیکال شدن« کرد. 
بعد از یک سری دستوراتی که او صادر کرد، 
بالغ بر ۳00 دانشــجو به خاطر شــرکت در 
اعتراضات با اخراج از دانشگاه هایشان مواجه 

شده اند.
با وجود این که هزاران دانشجو و بازنشسته 
به جهــت مطالبه اســتعفای لوکاشــنکو به 
خیابان هــای مینســک ریختنــد و صاحبان 

برخــی اصناف کوچک درهای محل کســب 
خود را بســتند اما اکثر ســازمان های دولتی 
به فعالیت عادی و معمولشان ادامه می دهند.

الکســاندر یاروشــوک، از رهبران کنگره 
اتحادیه هــای دموکراتیــک، یــک انجمــن 
نمی توان  گفت:  مستقل،  اتحادیه های صنفی 
از کارمندان مرعوب شــده انتظار داشــت از 
مطالبات سیاســی مخالفــان حمایت کنند. 
مخالفان تنها توانســته اند چند کانون معدود 
اعتصــاب را در کارخانه هــا ایجــاد کنند که 
می تــوان آن را در شــرایطی کــه افســران 
کا.گ.ب روانه کارخانه ها شــده و فشار را بر 
افزایش  کمیته های ســازمان دهنده اعتصاب 

داده اند یک دستاورد بزرگ دانست.
یاروشــوک متذکر شد، حتی با وجود این 
که اعتصاب سراســری تحقــق نیافته رکود 
اقتصــادی احتماال در ماه های آینده بیشــتر 
به ناآرامی ها دامــن خواهد زد. در عین حال 
بی اعتنایی لوکاشــنکو به تهدید کروناویروس 
هم به سرخوردگی عمومی از حکومت همراه 
با مشــت آهنین این مدیر دولتی سابق حوزه 
کشــاورزی اضافه کــرده و می تواند به دامن 
زدن به اعتراضات کمک کند. دولت بالروس 
در ضمن مواجه شــدن با کمبود ارزش واحد 
پول ملــی، ۱.۵ میلیارد دالر یــا حدود یک 
پنجم ذخایر ارزی این کشــور را برای تقویت 

روبل بالروس به کار گرفته است.
والــری کاربالویــچ، تحلیلگر مســتقر در 
مینسک گفت: اقتصاد دارد تبدیل به دشمن 
اصلی لوکاشــنکو می شــود. لوکاشــنکو نیاز 
به پول بــرای پرداخت پول بــه کارگران به 
خاطر وفاداری آنهــا و همین طور کارمندان 
امنیتی به خاطر بی رحمی آنها دارد. حکومت 
او ســریعا دارد از پول نقد خالی می شــود و 

حمایت ها را از دست می دهد.
بالروس پنجشنبه در مواجهه با اولتیماتوم 
مخالفــان و تهدیــد اعتصــاب سراســری، 
مرزهایــش با لتونــی، لیتوانی، لهســتان و 

اوکراین را به روی اکثر مسافران بست.
اخیر  روزهــای  در  لوکاشــنکو همچنین 
دســت به ترمیم کابینه زده و مقام های ارشد 
دولتش را تغییر داده و در این راســتا یوری 
کارایف، وزیر کشور و والزی واکولچیک، دبیر 
شــورای امنیت را به عنوان فرستاده هایش به 
مناطق گرودنو و برســت در مرز با لهســتان 
و لیتوانــی منصوب کرد. فرانــاک ویاچورکا، 
مشــاور تیخانوفسکایا اســتدالل کرد که این 
ترمیم کابینه انعکاس عصبی بودن لوکاشنکو 
اســت. او بیان داشت: لوکاشــنکو نمی تواند 
به مقام های محلــی در مناطق غربی اعتماد 
کند و بنابراین مجبور شده مقام های امنیتی 

معتمدش را در آنجا مسئول کند.

90 روز اعتراضات بالروس علیه »لوکاشنکو«

عقب نشینی مکرون از توهین به مسلمانان
مکرون در عقب نشینی آشکار از مواضع ضداسالمی خود گفت: احساسات 
مســلمانان در قبال کاریکاتورهای موهن را درک می کنم. عده ای هستند که 
اســالم را تحریف می کننــد و به نام این دین ادعای دفــاع از آن را دارند. به 
گزارش ایســنا، »امانوئل مکرون« در مصاحبه اختصاصی با الجزیره از خشــم 
ناشی از کاریکاتورهای توهین آمیز منتشر شده توسط مجله فرانسوی شارلی 
ابــدو صحبت کرد. مکرون گفت: کاریکاتورها یک پروژه دولتی نیســتند بلکه 
کاری برآمده از روزنامه های آزاد و مســتقلی هســتند که وابســته به دولت 
نیســتند. مطبوعات در فرانسه آزاد هستند و روزنامه ای که این کاریکاتورها را 

منتشر کرد، سخنگوی دولت نیست.
وی افزود که احساسات مسلمانان را در این مورد درک کرده است. او گفت: 
همچنین از شــما می خواهم تا نقش من را هم درک کنید. نقش من آن است 
که اوضــاع را آرام کنم، همانطور که اکنون همین کار را انجام می دهم. نقش 
من در عین حال آن اســت که از این حقوق حفاظت کنم. انتشار کاریکاتوری 
موهن در یک نشــریه فرانســوی در دو هفته گذشته خشم جوامع اسالمی را 
برانگیخته اســت. پیش تر، در پی افزایش احساســات ضد فرانسوی در میان 
کشورهای اسالمی، رئیس جمهورفرانسه در پیامی در توئیتر به دو زبان عربی 

و انگلیسی گفت که هیچ چیزی سبب عقب نشینی فرانسه نخواهد شد.
این بیانیه مکرون موجب خشــم و عصبانیت در جهان اسالم شد ، به ویژه 
اینکه این ســخنان تنها چند روز پس از اظهارات دیگری بیان شد که در آن 

وی گفت دین اسالم در همه جا دچار بحران است.
در مصاحبه ای که بعدا پخش خواهد شــد، مکرون گفت: من فکر می کنم 
واکنش ها به دلیل دروغ و تحریف ســخنان من بود، برداشت مردم این بود که 
من طرفدار این کاریکاتورها هســتم. وی تاکید کرد: افرادی هستند که اسالم 
را تحریف و ادعا می کنند به نام این دین از آن دفاع می کنند. آن ها می کشند 

و سر می برند. 

ویژه

حمایت ضمنی روسیه از ارمنستان مقابل آذربایجان
نخســت وزیر ارمنستان از مسکو خواست در مورد مسائل امنیتی با ایروان 
رایزنی کند. به گزارش اســپوتنیک، وب سایت وزارت امور خارجه ارمنستان 
اعالم کرد، »نیکول پاشــینیان« نخســت وزیــر نامه ای را بــرای »والدیمر 
پوتین« رئیس جمهوری روســیه ارسال کرده که در آن »اوضاع« در قره باغ و 
»چالش های بوجود آمده« بطور مفصل شــرح داده شده است. در این نامه، به 
ویژه، به »جزئیات انتقال تروریست های مسلح خارجی از خاورمیانه و مشارکت 
آنها در درگیری ها در قره باغ« اشــاره شده اســت. طرف ارمنی در پیام خود 
برای تعیین »نوع و میزان کمک« مســکو به ایروان براساس معاهده دوستی، 
همکاری و کمک متقابل، اوت ۱۹۹۷، انجام »رایزنی های فوری« را خواســتار 

شده است.
وزارت خارجه روسیه در واکنش به نامه نخست وزیر ارمنستان برای کمک 
به تامین امنیت کشــورش اعالم کرد »ما بار دیگر بر تعهدات روسیه در رابطه 
با جمهوری ارمنســتان تأکید می کنیم، روســیه در صورت انتقال مســتقیم 
درگیری ها به خاک ارمنســتان، کلیه کمک های الزم را به ایروان ارائه خواهد 
کرد.« تنش های میان آذربایجان و ارمنســتان بر ســر قره باغ از 2۷ سپتامبر 
از ســرگرفته شــد. هرکدام از طرفین دیگری را آغازگر این درگیری می داند.  
طرفین درگیری تاکنون سه بار در خصوص آتش بس توافق کرده اند. آخرین 
توافق آتش بس میان طرفین از روز 2۶ اکتبر )۵ آبان( اجرایی شد، اما پس از 
این توافق نیز همانند دفعات گذشته طرفین از عدم رعایت آتش بس از سوی 

طرف دیگر خبر دادند.
درگیری ها در قره باغ در ســال ۱۹۸۸ آغاز شد که منطقه خودمختار قره 
باغ خروج خود از ترکیب آذربایجان شوروی را اعالم کرد. در جریان رویارویی 
مسلحانه در سالهای ۱۹۹2-۱۹۹۴، آذربایجان کنترل قره باغ و هفت منطقه 
مجاور را از دست داد. از سال ۱۹۹2، مذاکرات در مورد حل و فصل مسالمت 
آمیز منازعات در چارچوب گروه مینســک سازمان امنیت و همکاری اروپا، به 
ریاســت سه کشور روسیه، ایاالت متحده و فرانسه در جریان است. آذربایجان 
اصرار دارد که تمامیت ارضی خود را حفظ کند، ارمنستان از منافع جمهوری 

خودخوانده قره باغ دفاع می کند زیرا خود قره باغ طرف مذاکره نیست.

جنجال پیام ریاض به رئیس جمهوری الجزایر
روزنامــه القدس العربی چــاپ لندن فاش کرد که پیام های »ســلمان بن 
عبدالعزیز« پادشــاه عربستان و »محمد بن ســلمان« ولیعهد این کشور برای 
اطمینان از سالمتی »عبدالمجید تبون« رئیس جمهوری الجزایر »پس از ابتال 
به ویروس کرونا« ســر و صدای زیادی به پا کرد زیرا محتوای پیام ها تاکیدی 
بر ابتالی تبون به کرونا داشــت، در حالی که مقامــات الجزایر در اظهارات و 

بیانیه های خود به هیچ وجه به نوع بیماری تبون اشاره ای نکرده بودند.
نهاد ریاست جمهوری الجزایر روز پنج شنبه یک روز پس از انتقال تبون از 
بیمارســتان نظامی الجزایر به بیمارستانی در آلمان جهت انجام آزمایش های 
اصلی اعالم کرد، حال تبون خوب است و جای نگرانی نیست. تلویزیون رسمی 
الجزایر بیانیه ورود تبون به بیمارســتان نظامی و انتقالش به بیمارســتانی در 

آلمان را پخش کرد اما دالیل دقیق این اتفاقات را اعالم نکرد.
مقامات الجزایر پیش از این اعالم کرده بودند، در پی مشــکوک بودن چند 
تن از مســؤوالن دولتی به ابتالی به ویروس کرونا، تبون تصمیم گرفت خود 
را در بیمارســتان نظامی قرنطینه کند. خبرنگار شبکه الجزیره در آلمان اعالم 
کرد، تبون در یک بیمارســتان نظامی در یک پایگاه نظامی در شــهر کولونیا 
حضــور دارد. وی از مقابل این پایــگاه جزئیات انتقال تبون را بیان کرد اینکه 
دو هواپیمــا وارد فرودگاه کولونیا شــدند که اولی حامل مســؤوالن الجزایر و 

هواپیمای دوم حامل رئیس جمهوری این کشور بود.
اما ســایت »افریکا ایتلیجنس« اعالم کرد، تبون با یک هواپیمای پزشکی 

خصوصی فرانسوی وارد آلمان شد. 

حمله پهپادی به خطوط گاز عراق
العهدنیوز: مســئول دفتر نمایندگی سازمان »الحشد الشعبی« در استان 
»المثنی« در جنوب عراق گفت که بر اســاس اطالعــات اولیه، انفجار دیروز 
)شــنبه( خط لوله انتقال گاز در این استان ناشی از حمله پهپادی بوده است. 
انفجار خط لوله گاز در شمال استان المثنی به جان باختن دستکم سه نفر از 
جمله یک نیروی ســازمان الحشد الشعبی و دو کودک و آسیب دیدن 2۸ نفر 

دیگر از جمله پنج نیروی دیگر این سازمان منجر شد.

انتقاد تند اولمرت از نتانیاهو
اورشلیم پست: »ایهود المــرت«  نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، 
»بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر کنونی را بــه دروغ گویی و فریب دادن افکار 
عمومــی متهم کرد و گفت: فروش جنگنده های مذکور به امارات بخشــی از 
توافق نامه صلح میان دو طرف اســت. کامال واضح است اگر نتانیاهو از قبل با 

این معامله تسلیحاتی موافقت نمی کرد، این توافق انجام نمی شد.

فراخوان داعش علیه فرانسه
بی بی سی: داعش خواستار حمله به فرانسه و کسب و کار فرانسوی ها در 
خارج از کشــور برای جلوگیری از »توهین« به حضرت محمد )ص( و اسالم 

شده است.

انتخابات جنجالی در گرجستان
آسوشــیتدپرس: رأی دهندگان در گرجستان روز شنبه )دیروز( در یک 
انتخابات پارلمانی شــدیداً مورد مناقشــه بین حزب حاکم – که توسط یک 
بیلیونر تأســیس شده- و اتحادی پیرامون رئیس جمهور سابق این کشور- که 
در تبعید خودخواســته در اوکراین، دیگر جمهوری ســابق شوروی در دریای 

سیاه به سر می برد- رأی می دهند.

آرامش در بغداد
عربی21: مقامات عــراق چادرهای تحصن را در مرکــز بغداد همزمان با 
بازگشــایی میدان »التحریر« و پل »الجمهوریه« پس از یک ســال از مسدود 

بودن برداشتند.

پولیتیک

رویداد

کوتاه از جهان


