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و  معرکه گیری  باالخره  بینالملل:  گروه
نمایش بزرگ ایاالت متحده به نتیجه رسید 
اما این پایان کار نیست. یک بنگاه شرط بندی 
استرالیایی، پنج شنبه گفت ۲۳ میلیون دالر 
استرالیا، معادل ۱۶.۵ میلیون دالر آمریکا، به 
افــرادی که روی برد جو بایدن شــرط بندی 
کرده بودند، پرداخته اســت. ســخنگوی این 
بنگاه شــرط بندی گفت که »اطمینان دارد 
که جو بایدن به کاخ ســفید راه یافته خواهد 
یافت.« براســاس آمار منابع غیررســمی در 
واشــنگتن با پیروزی حداقلــی »جو بایدن« 
درهر کــدام از ایالت هــای نوادا )بــا ۶ رأی 
الکترال( -- جورجیــا )۱۶ رأی الکترال( -- 
پنســیلوانیا )۲۰ رأی الکترال(شاهد شکست 

»دونالد ترامپ« هستیم.
 تاپیش از ظهــر دیروز، بایدن دارای ۲۶4 
رای الکتــرال و ترامــپ ۲۱4 رای الکترال را 
کســب کرده بودند. ترامپ با کســب قطعی 
پیــروزی در کارولینــای شــمالی )۱۵ رأی 
الکترال( و آالسکا )با ۳ رأی الکترال( به عدد 
۲۲۲ رای دست خواهد یافت. نکته اینجاست 
که پیروزی در پنســیلوانیا هــم برای ترامپ 
نمی توانست کافی باشد. او عالوه بر پنسیلوانیا 
بــه پیروزی در دو ایالت دیگر نیز نیاز دارد اما 
بایدن با یک پیــروزی کوچک هم به قدرت 
دســت می یافت. هر کدام از کاندیداها برای 
پیــروز حداقل به ۲7۰ رای الکترال نیاز دارند 
و بایدن با کسب حداقل ۲7۳ رای الکترال به 

ریاست جمهوری دست یافته است. 
در ایاالت متحده، نامزد ریاست جمهوری 
با اکثریت آرایی که در روز انتخابات به دست 
می آورد، پیروز نمی شود بلکه این آرای الکترال 
هستند که رئیس جمهور را تعیین می کنند و 
هر نامزدی که دست کم ۲7۰ الکترال کالج از 
مجموع ۵۳۸ رای الکترال را به دســت آورد، 

رئیس جمهور خواهد بود.
چرخشازقرمزبهآبی

در ســاعات اولیه پس از پایان رای گیری 
در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
نامزد حزب دموکرات در بسیاری از ایالت های 
کلیــدی از دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
کنونی این کشــور رای کمتری کسب کرده 
بود.اما در ساعات و روزهای بعد بایدن فاصله 
خود را به طرز چشــمگیری کاهش داد و به 
تدریــج در ایالت های کلیدی از دونالد ترامپ 
پیــش افتاد. او بــه این ترتیب توانســت در 
ایالت های ویسکانســین و میشــیگان پیروز 
شود. دموکرات ها با همین الگو در جورجیا و 

پنسیلوانیا به پیروزی دست یافتند. 

دلیل اصلی این تغییر پدیده ای است که 
پیش از روز رای گیری نیز ناظران از آن سخن 
 )blue shift( »گفته بودند. »دگرگونی آبی
رویدادی است که بســیاری از تحلیلگران از 
هفته ها پیش درباره آن ســخن گفته بودند. 
بســیاری از رای دهنــدگان در ایــن دوره از 
انتخابات به دلیل شیوع ویروس جدید کرونا 
رای خود را با پســت ارسال کردند. بحث های 
زیادی طی هفته های قبل از برگزاری انتخابات 
بر سر شــرکت در رای گیری با ارسال رای از 
راه دور صورت گرفته بود. این موضوع یکی از 
مسائل مورد اختالف بین دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری کنونی آمریــکا و جو بایدن، رقیب 
دموکرات او در اولین مناظره انتخاباتی نیز بود.
»دگرگونــی آبــی« به وضعیتــی اطالق 
می شــود که برنده انتخابات در ساعات پس 
از پایان رای گیری مشخص نمی شود و نامزد 
پیشــتاز در روزهای بعد از انتخابات به دنبال 
شــمارش رای هایی که با پســت ارسال شده 
اســت پیشــتازی خود را از دست می دهد.از 
آنجاکه بنا به بررسی ها طی دوره های گذشته 

)حداقل از ســال ۲۰۰4 تاکنــون( نامزدهای 
دموکرات در آرای ارســالی با پســت پیشتاز 
بوده اند، تغییر نتیجه آراء به »دگرگونی آبی« 

)رنگ حزب دموکرات( معروف شده است.
این دوره از انتخابات ایاالت متحده باتوجه 
به حضور گسترده مردم به یک رکورد شکنی 
در تاریــخ ایاالت متحده تبدیل شــد. حدود 
۱۰۰ میلیــون رای پســتی و قوانین ایالتی 
باعث شــده است که اعالم نتیجه هنوز زمان 
می خواهد.  در همین حال، کمپین انتخاباتی 
ترامپ و شخص وی با طرح شکایتی در دادگاه 
و در توییتر خواستار متوقف شدن شمارش آرا 
شده اند. تیم او تاکید دارد که دسترسی برای 
نظارت از زمان آغاز و حین شمارش آرا فراهم 
نبوده است. بایدن و تیم او اما می گویند تمام 
آرا باید شــمارش شوند. تیم انتخاباتی ترامپ 
همچنین با طرح ادعاهایی همانند شکایت در 
ایالت میشــیگان، در پنسیلوانیا، ویسکانسین 
و جورجیا طرح دعوی کرده اســت تا جلوی 
شــمارش آرای انتخابات را بگیــرد. حامیان 
ترامپ از موج رســانه ای اعالم پیش از موعد 

پیروزی بایدن به شدت خشمگین شده اند در 
حالی که کاندیدای آنها فردای انتخابات اعالم 

پیروزی کرده بود.
تدابیرامنیتیبرایبایدن

براساس گزارش ها، سرویس مخفی آمریکا 
در تدارک برای ســخنرانی پیــروزی بایدن 
عوامل بیشتری را برای حفاظت از این نامزد 
دموکرات اعزام کرد. گرچه بایدن تدابیر بیشتر 
امنیتی را دارد اما سرویس مخفی آمریکا هنوز 
سطح حفاظتی برای وی را اعالم نکرده است. 
در همین حال، روزنامه »وال استریت ژورنال« 
بامداد پنجشنبه نوشت که تیم بایدن در حال 
برنامه ریزی برای انتقال ریاســت جمهوری از 
ترامپ است. وال اســتریت ژورنال به نقل از 
منابع خود نوشــت که تیم انتقال بایدن که 
متشکل از گروهی از متخصصان سیاستمدار 
متعهد به اجــرای برنامه های وی هســتند، 
در حال برنامه ریزی بــرای اعزام کارکنان به 
آژانس های فدرال پس از اعالم برنده شــدن 
نامزد دموکرات ها هســتند. این تیم ماه ها در 
حــال برنامه ریزی برای جلوگیری از احتمال 

عدم همکاری دولت ترامپ با مشاوران بایدن 
بوده اســت زیرا آنها آماده می شوند تا وی به 

طور بالقوه کاخ سفید را تصاحب کند.
در این میان، شــبکه خبری ان بی ســی 
گــزارش داد که مارک اســپر، وزیر دفاع این 
کشــور اســتعفای خود را آماده کرده است. 
همزمانی اســتعفای وزیر دفاع و تالش دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای ابطال یا 
توقف شــمارش آرا در برخی ایالت ها احتمال 
اختالف نظر دو طرف بر ســر برخی مسائل 
را مطرح می کند. روابط مارک اســپر و دونالد 
ترامپ از تابستان امسال بر سر نحوه برخورد با 
معترضان بارها دچار تنش شده است. پیش از 
این شبکه بلومبرگ گزارش داده بود که آقای 
اسپر در تابســتان به نزدیکانش گفته بود که 

قصد کناره گیری دارد.
هشداررئیسمجلسنمایندگان

شامگاه جمعه، »نانســی پلوسی« رئیس 
دموکــرات مجلــس نماینــدگان آمریکا در 
سخنانی در واشــنگتن گفت: »ترامپ سعی 
می کند اعتبار انتخابات ما را زیر سئوال ببرد.« 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در سخنانش 
تاکید کرد: »به نظر می رسد پیروزی بایدن و 
هریس در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
قطعی شده است اما بسیاری در مورد آسیبی 
که ترامپ ممکن است در فاصله زمانی باخت 
در انتخابات و ترک کاخ سفید به کشور وارد 

کند نگران هستند.«
ســخنان رئیس مجلس نماینــدگان، این 
احتمــال را پررنگ می کند کــه دموکرات ها 
تالش داشته باشــند مراسم تحلیف ریاست 
جمهــوری را پیش از موعد برگــزار کنند یا 
سریع تر ترامپ را از کاخ سفید اخراج کنند. 

اتفاق جالب اینجاســت که بنا به گزارش 
ایندیپندنــت،  ترامــپ به دنبــال برگزاری 
تجمعــات و راهپیمایی پیروزی در آخر هفته 
اســت. پیش از این نیز شبکه خبری سی ان 
ان و فاکس نیوز به نقــل از منابعی که نامی 
از آنها نبردند اعالم کردند که ترامپ برنامه ای 
برای پذیرش شکست و نتایج انتخابات ریاست 

جمهوری ندارد.
 ستاد انتخاباتی نامزد دموکرات انتخابات 
آمریــکا هــم  اعــالم کــرد ؛ در صورتی که 
رئیس جمهــور فعلــی این کشــور از قبول 
شکســت ســر باز بزند، او را به بیرون از کاخ 
سفید اسکورت خواهند کرد. »اندرو بِیتس« 
سخنگوی این ســتاد در بیانیه ای اعالم کرد: 
همانطور کــه نوزدهم ژوئیــه گفتیم، مردم 

آمریکا درباره این انتخابات تصمیم می گیرند.

کلید کاخ سفید به دموکرات ها رسید اما بازی تمام نشد

پیروزی آبی بایدن
واشنگتن نگران آشوب ترامپ شده است 

علیودایع

نیروهایــی دریایی مصر با مشــارکت نیروهای دریایــی انگلیس تمرین 
دریایی را در محدوده ناوگان شــمالی در دریــای مدیترانه برگزار کردند. به 
گزارش روســیا الیوم، سخنگوی نظامی نیروهای مسلح مصر تصریح کرد که 
در این تمرین، هلیکوپتربر »انور سادات« و گروه رزمی همراه آن و نیروهای 
ویژه دریایی و تعدادی از هواپیماهای چند منظوره شــرکت کردند. از جانب 
انگلیس نیز کشتی HMS ALBION و گروه رزمی همراه آن و نیروهای 
ویژه دریایی انگلیس شرکت کردند. وی گفت که هدف از این تمرین، تبادل 
تجارب در زمینه برنامه ریزی، ساماندهی، اجرا، مدیریت عملیات آبی خاکی 
مشــترک و عملیات مبارزه با تهدیدهای دریایی و امنیت دریایی، بررســی 
تاکتیک ها و روش های اقدامات رزمــی نیروهای ویژه دریایی در کنار طرف 
انگلیســی در زمینه عملیات آبی خاکی و همچنیــن برگزاری کارگروه هایی 
برای تبادل تجارب در موضوعات امنیت دریایی و اقدامات رهگیری و تامین 

امنیت مواضع حیاتی در دریا است.

مانور دریایی انگلیس و مصر 
اتحادیه اروپا علیه رئیس جمهوری بالروس و ۱4 مقام دیگر این کشــور 
و با هدف افزایش فشــار علیه دولت مینســک تحریم هایی وضع می کند. به 
گزارش اســپوتنیک، این محدودیت های جدید علیه »الکساندر لوکاشنکو«  
و ۱4 مقام دیگر این کشــور شــامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن اموال و 
دارایی های آنهاست و قرار اســت یک ماه پس از آن از سوی ژورنال رسمی 
اتحادیه اروپا منتشر شود که این اتحادیه تحریم های مشابهی را علیه 4۰ تن 
از مقام های بالروســی وضع کرد. اتحادیه اروپا دولت بالروس را به سرکوب 
معترضانی متهم می کند که اعتراضات هفتگی را در مینســک، پایتخت این 
کشور به راه می اندازند. این اعتراضات در پی اعالم پیروزی مجدد لوکاشنکو 
در انتخابات ریاســت جمهوری ۹ اوت در این کشــور برگزار می شود که به 
گفته معترضان، اپوزیســیون و برخی از کشورهای غربی با تقلب گسترده ای 
همراه بوده و باعث شــده تا لوکاشــنکو بار دیگر بر مســند قدرت بنشیند.

لوکاشنکو اما این اتهامات را قبول ندارد.

تحریم های سنگین اروپا علیه لوکاشنکو
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی رهبران فلسطین را به دستیابی 
به یک توافق مشــروط درباره موجودیت این رژیم و فلســطین فراخواند. به 
گزارش روســیا الیــوم، بنی گانتــس، وزیر جنگ و شــریک دولت ائتالفی 
رژیم صهیونیســتی در جریان دیدار با ســفیران اتحادیــه اروپا در تل آویو 
فلســطینی ها را به دســتیابی به توافق درباره تشکیل دو »کشور اسرائیلی و 
فلسطینی« دعوت کرد. وی افزود، اما این اتفاق، مشروط به عدم خروج رژیم 
صهیونیستی از مرزهای ۱۹۶7 است و همچنین این رژیم باید امنیت منطقه 
فلسطین را تحت کنترل داشــته باشد. گانتس در ادامه گفت: توافق ابراهام 
)عادی ســازی امارات و بحرین با رژیم صهیونیســتی( یک تغییر بنیادی و 
منطقــه ای و همچنین تغییر زمینه ای برای ایجاد فرصت صلح و فرصت های 

اقتصادی و امنیتی است.
وی ادامه داد: فلسطینی ها نباید این فرصت را از دست بدهند، چراکه در 

غیر این صورت عقب خواهند ماند.

درخواست گانتس از فلسطینی ها

گروهبینالملل: »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری پیشین ایاالت متحده به یک وصله 
ناجور برای محافظه کاران آمریکا تبدیل شده 
است. کاندیدای جمهوری خواهان برای فرار 
از شکست، شــروع به طرح اتهامات سنگین 
علیه سیســتم انتخاباتی آمریکا کرده است 
؛ این اتفاقی نیســت که خوشایند کسی در 
واشنگتن باشد.  جمهوری خواهان در دو روز 
گذشــته برای دفاع از ترامــپ موضع گیری 
نکرده انــد. برخی از محافظــه کاران نه تنها 
ســکوت نکردند که از اقدام هم حزبی خود 
هم به شــدت انتقاد کرده اند. در واکنش به 
این وضعیت، پســران ترامپ علیه جمهوری 
خواهــان موضع گیری کــرده و حتی آنها را 
تهدید به انتقام در انتخابات ریاست جمهوری 
دور بعــد کردند. البته باید منتظر ماند و دید 
که در آینــده دادگاه فدرال آمریکا در مقابل 
اتهامات ریز و درشت رئیس جمهوری پیشین 

چه رفتاری خواهد داشت.
در شــرایط ناخوشایند ترامپ، رسانه های 
آمریکایــی هم باالخــره از او انتقام گرفتند. 
۳ شــبکه بزرگ خبری آمریکا، ای بی سی، 
 ABC, CBS( ســی بی اس، و ان بی سی
NBC,( زمانــی که ترامــپ در کنفرانس 
خبری پنج شــنبه خود در کاخ سفید درباره 
تقلب در انتخابات آمریکا صحبت کرد، پخش 
زنده ســخنرانی او را قطع کردنــد تا درباره 
برخی از اظهــارات غلط دونالد ترامپ رئیس 

جمهور  توضیح دهند.
اگرچه شبکه های تلویزیونی سی ان ان و 
فاکس نیوز به طــور زنده به پخش اظهارات 
ترامپ ادامه دادنــد .اما خبرنگار فاکس نیوز 
در کاخ ســفید، »جان رابرتز« گفت ما هیچ 
مدرکــی دال بر حمایــت از ادعاهای رئیس 

جمهور درباره تقلب در انتخابات ندیده ایم.
در حین کنفرانس خبــری ترامپ، یکی 
از خبرنــگاران با کنایــه از رئیس جمهوری 
آمریکا پرسید: »آیا شما شکست خورده اید؟« 
ترامپ بدون پاســخ به این ســوال از سالن 
کنفرانس درحال خــروج بود که یکی دیگر 
از خبرنگاران با صدای بلند گفت: »قیافه اش 
را مگر نمی بینی؟ او شکســت خورده است.« 
این برخورد درســی برای ترامپ بود که در 
را  آمریکایی  چهارسال گذشــته خبرنگاران 

تحقیر می کرد.
اخراجازشبکههایمجازی

دامنه تحقیر و انــزوای ترامپ محدود به 
رسانه های آمریکایی نبود و شبکه های مجازی 
هم در حال حذف او هستند. فیس بوک اعالم 
کرد که پیام های شماری ازگروه های طرفدار 

ترامپ را به دلیل انتشار شایعات، استفاده از 
زبان توهین آمیز و ســازمان دهی تظاهرات 
حذف کرده اســت. در بیانیه  فیس بوک آمده 
است: ما همســو با تدابیر ویژه ای که در این 
دوران پر تنش دنبال می کنیم گروه موســوم 
بــه »توقف دزدی در انتخابات« را مســدود 

کردیم.
شــبکه بلومبرگ هم طی گزارشی اعالم 
کرد، در صورتی که دونالد ترامپ در انتخابات 
آمریکا شکســت بخورد، سیاست ویژه توئیتر 
برای او در پایان ژانویه )بهمن( خاتمه خواهد 
یافت.حســاب کاربری دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا هفت بار روزهای چهارشنبه 
و پنجشــنبه بابت انتشار اطالعات نادرست و 
انتخابات ریاســت  نامربوط درباره  ادعاهایی 
جمهوری ســوم نوامبر هشدار دریافت کرده 

است. 
پــس از آنکــه ترامپ در چندیــن ایالت 
کلیدی از جو بایدن، رقیب دموکراتش عقب 
افتاد تالش کرد تا با مطرح کردن درخواست 
توقف شمارش آرای پستی روند انتخابات را 
تضعیــف کند. وی در توئیتی نوشــت: »آنها 
تالش می کنند تا آرای انتخابات را به سرقت 

ببرند.«
اعالم هشدار بر روی توئیت های ترامپ به 
این معناست که مطالب منتشر شده از سوی 

وی دیگر در تایم الین قابل مشاهده نیست و 
بازنشــر یا دیگر اقدامات بر روی آنها محدود 
شده اســت. مجازات نقض قوانین مربوط به 
انتشار مطالب در توئیتر شامل تعلیق حساب 
یا به صورت موقت یا دائم می شــود. یکی از 
سخنگوهای توئیتر نیز گفت، توئیت ها ترامپ 
نه حذف شده و نه حساب کاربری اش تعلیق 
شده اســت. درهمین حال،توئیتر اعالم کرد 
که حساب کاربری »استیو بنن« استراتژیست 
ارشد ســابق ترامپ، بابت نقض سیاست های 
این رسانه اجتماعی و سایر موارد سوءاستفاده 
آنالین یا ارعاب و مطالب انزجاری تعلیق شده 

است.
اظهارات خشــن بنن در پادکست »اتاق 
جنــگ« وی در یوتیوب روز پنجشــنبه در 
حالی مطرح شــد که هنوز رئیس جمهوری 
بعدی آمریکا مشخص نشــده و شمارش آرا 
ادامــه دارد.اظهارات وی درباره این پزشــک 
پس از آن منتشر شد که بنن پیشنهاد اخراج 
وی و همچنین کریستوفر رای، مدیر اف.بی.
آی را مطــرح کرده بود. او گفته بود »ترامپ 
باید سر این افراد را از تن جدا کرده و بر فراز 

کاخ سفید بگذارد.«
حملهسنگینرسانههایبریتانیا

نوع نگاه رســانه های انگلیسی قابل تامل 
اســت. در لندن از یک ماه پیش شنیده می 

شــد که  بریتانیا آماده تعامل با بایدن شده 
اســت اما حمله بــی مهابــای روزنامه های 
انگلیسی جالب توجه است.  .روزنامه گاردین 
در گزارشــی ادعای تازه رئیــس جمهوری 
آمریکا درباره پیروزی در انتخابات به شــرط 
شــمارش آرای قانونــی را »دروغ« خواند و 
افزود؛ ترامپ که با شکســت احتمالی مواجه 
اســت خود را برای یک نبــرد طوالنی آماده 

می کند.
به نوشــته گاردیــن، چهره های ارشــد 
جمهــوری خواه هنوز دربــاره ادعای ترامپ 
اظهار نظر نکرده اند اما شماری از نمایندگان 
کنگره این اظهارات را محکوم کرده اند. »پاول 
میشل« نماینده ایالت میشیگان در این باره 
گفت: »تمام آرا باید شــمارش شود چون هر 
اقدامی غیــر از این به یکپارچــی انتخابات 
آسیب زده و برای دمکراسی کشور خطرناک 
اســت.« همچنین »آدام کنیزینگر« از ایالت 
ایلینوی در توئیتی نوشــت:  »دست از انتشار 
شایعات بردارید ... اوضاع دیوانه کننده شده 
اســت.« روزنامه گاردین با لحنی تند نوشت  
در حالــی که ترامــپ همان آمــاری که ما 
مشاهده می کنیم، مشاهده و متوجه شکست 
خود شــده، به سیاســت شکســت خورده 
جلوگیری از شمارش آراء متوسل شده است. 
در همین حال شــبکه خبری اســکای با 

انتشــار تحلیلی در تارنمای خــود، ترامپ را 
بازنده ای معرفی کرد که برای حفظ کرســی 
ریاســت جمهوری به هر تالشــی متوســل 
می شــود. این در حالی اســت که مشاوران 
ترامــپ بارها توصیه کردنــد از طرح ادعای 

تقلب اجتناب کند اما گوش او بدهکار نبود.
در ایــن نوشــتار می خوانیــم، اگرچــه 
جمهوری خواهان در چهار ســال گذشــته 
پشــت ترامپ درآمده اند اما ایــن وحدت با 
اصرار رئیس جمهوری برای زیر پا گذاشــتن 
فرآیندهای دمکراتیک، در حال تضعیف شدن 
اســت. چنانچه لری هــوگان فرماندار ایالت 
مریلنــد از حزب جمهوری خــواه در صفحه 
توئیتری خود نوشــت:  اظهارات ترامپ غیر 
قابل دفاع اســت و او فرآیندهای دمکراتیک 

کشور را تضعیف کرده است.
براساس این نوشتار، ترامپ برای به جریان 
انداختن ادعای خــود در دادگاه در خصوص 
تقلــب در انتخابــات به حمایت گســترده 
جمهوری خواهان نیاز دارد. این در حالیست 
کــه بســیاری از آن ها برای منافــع حزبی، 
خواهان خالص شــدن از شر ترامپ هستند. 
اینک توپ در زمین جمهوری خواهان اســت 
که باید، نه بــرای اولین بار، بین اولویت های 
حزبی و اصول دمکراتیک تعادل ایجاد کنند. 
سایر مطبوعات انگلیســی هم با عنوانی 
همچون »دروغ پس از دروغ«، »ترامپ دوباره 
دمکرات ها به تقلب متهم کرد«، »جنگ تمام 
عیار ترامپ با دمکرات ها«، تحوالت انتخابات 

آمریکا را پوشش دادند.
در همین حــال پخش زنده ســخنرانی 
دیشــب ترامــپ در شــبکه های تلویزیونی 
انگلیس هــم خالی از طعنــه و کنایه نبود. 
مجری ها و تحلیل گران انگلیسی در حالی که 
جایگاه خالی اتاق نشست خبر کاخ سفید از 
گیرنده ها پخش می شــد و زمان بیشتری از 
ساعت مقرر ســخنرانی می گذشت به کنایه 
یادآور می شــدند که در چهار ســال گذشته 
این شــگرد ترامپ بوده که رسانه ها و مردم 
جهان را معطل خود کند. بر اساس اعالم کاخ 
سفید، زمان ســخنرانی ترامپ برای ساعت 
۲۳ و ۳۰ دقیقه اعالم شده بود اما وی با ۱۵ 

دقیقه تاخیر در اتاق حاضر شد.
پس از پایــان اظهارات وی و تکرار ادعای 
تقلب و فساد در انتخابات، مجری یک شبکه 
تلویزیونی با چهــره ای حیرت زده , به کنایه 
بیان کرد اگر موضوع انتخابات آمریکا مطرح 
نبود، شــنونده شک می کرد که این حجم از 
فساد در گوشه ای دور افتاده از جهان، در یک 

کشور غیر دمکراتیک رخ داده است. 

رسانه ها از ترامپ انتقام گرفتند

تحقیر رئیس جمهوری ورشکسته آمریکا
حرف ترامپ میان جمهوری خواهان خریدار ندارد

شایعه درباره سالمتی »پوتین«
پس از انتشــار شــایعاتی از ابتالی »والدیمیر پوتین« به پارکینســون و 
قصد وی برای کناره گیری از ریاســت جمهوری روســیه تا سال آتی میالدی 
ســخنگوی کرملین ادعای نشریه انگلیســی درباره مشکالت سالمتی رئیس 
جمهور روسیه و برنامه وی برای استعفا را رد کرد. به نوشته روزنامه نیویورک 
پســت، والری سولوی، محقق علوم سیاسی مسکو گفت، آلینا کابایووا، دوست 
دختر ۳7 ســاله والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و دو دوختر پوتین 
او را به ترک ســمتش ترغیب می کنند. وی افزود: اینجا بحث خانواده ای است 
کــه بر پوتین نفــوذ زیادی دارد. او قصد دارد تا در ژانویه ســال آتی میالدی 

کناره گیری خود را اعالم کند.
این محقق علوم ساســی همچنین گفت، شــاید پوتین از پارکینسون رنج 
می برد چون اخیرا نشــانه هایی از این بیماری در وی مشــاهده شده است. بر 
اساس فیلم های بررسی شــده توسط یک ناظر، به نظر می رسد پوتین هنگام 
ایستادن مرتبا پا به پا می شود و یا هنگام نگه داشتن یه فنجان انگشت هایش 
منقبض می شــوند. گمانه زنی درباره کناره گیری پوتین در حالی مطرح شده 
که قانونگذاران روس در حال بررســی قانونی هســتند که از سوی وی مطرح 
شده که شامل مصونیت دائمی از پیگرد کیفری برای روسای جمهوری سابق 

می شود.
اما ســخنگوی کرملین ادعای نشریه انگلیســی درباره مشکالت سالمتی 

رئیس جمهور روسیه و برنامه وی برای استعفا را رد کرد.
به گزارش اســپوتنیک، »دیمیتری پسکوف« ســخنگوی کرملین مطلب 
منتشر شده در روزنامه انگلیسی سان را با این ادعا که والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روســیه به دلیل مشکالت ســالمتی قصد دارد استعفا دهد را تکذیب 
کرد. پســکوف اطمینان داد که پوتین اصال چنین برنامه ای ندارد و همچنین 
مشکالت سالمتی نیز ندارد. پســکوف در گفتگو با خبرنگاران هنگامی که از 
وی خواســته شد درباره ادعای رسانه های غربی مبنی بر اینکه رئیس جمهور 
روسیه به دلیل بیماری یا درخواست خانواده استعفا می دهد، اظهار نظر کند، 
افــزود: »می دانید، درباره این ادعا چیز زیــادی برای اظهار نظر وجود ندارد و 
کامال بی معنی و مزخرف اســت. رئیس جمهــور حال خوبی دارد ... وضعیت 
سالمتی او عالی اســت.« پسکوف به ســوال خبرنگار درباره اینکه آیا رئیس 

جمهور روسیه قصد استعفا دارد گفت: »خیر«

ویژه

معامله پهپادی آمریکا با امارات
وزارت امور خارجه آمریکا، کنگره را در جریان برنامه هایی برای فروش ۱۸ 
پهپاد پیچیده و مســلح ام کیو-۹بی )۹B-MQ( بــه امارات متحده عربی به 
ارزش دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر قرار داد. به گزارش رویترز، این خبر در 
شرایطی منتشر میشود که در روزهای گذشته هم اطالعیه ای مبنی بر فروش 

جنگنده های اف-۳۵ به این کشور خاورمیانه ای منتشر شد.
این احتماال اولین صادرات پهپاد مسلح از زمانی است که دولت ترامپ یک 
توافق تسلیحاتی از دوران جنگ سرد را بازتفسیر کرد که میان ۳4 کشور بود 
تا به مقاطعه کاران نظامی آمریکا اجازه دهد پهپادهای بیشتری به متحدانش 

بفروشد.
خبرگزاری رویترز در تابســتان گزارش داد که امــارات برای خرید پهپاد 
از ایاالت متحده ابراز تمایل کرده اســت و جزو اولین کشورها در صف خرید 
پس از تغییرات در سیاست صادراتی آمریکا خواهد بود. قرارداد ۶۰۰ میلیون 
دالری برای فروش چهار پهپاد غیرمسلح اما قادر به مسلح شدن از نوع ام کیو-

۹بی ســی گاردن به تایوان رسما روز سه شــنبه به اطالع کنگره رسید. کمیته 
های روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا که اعضایشان منتقد نقش 
امارات در تلفات غیرنظامی در جنگ یمن هســتند، قادر هستند تا این فروش 
تســلیحاتی را طبق یک فرایند بررسی غیررسمی، پیش از آنکه وزارت خارجه 
آمریکا بتواند اطالعیه رســمی خودش را به کنگره ارســال کند، بررسی کرده 
و جلــوی آن را بگیرد. به گفته یک منبع مطلع، ممکن اســت وزارت خارجه 
آمریکا برای اطالع دادن رســمی به کنگره در مورد این فروش تســلیحاتی، 
صبر کند تا کارکنان و اعضا درباره این فروش بالقوه مطلع شــوند. براســاس 
اطالعیه رســمی، کنگره ۳۰ روز مهلت دارد تا با هر نوع فروشی مخالفت کند. 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این رابطه اظهارنظر نکرد. این پهپادهای 
مسلح ام کیو-۹بی به راداری دریایی هم مجهز خواهد بود و احتماال در ۲۰۲4 
تحویل داده می شود. به گفته یک منبع مطلع، این بسته ای که به اطالع کنگره 

رسیده شامل ۱۵ مورد از جمله سه پهپاد دیگر با این گزینه است.

سود اسلحه سازی آلمان از تنش های آمریکا
ترس از تنش  و شورش پس از انتخابات در آمریکا فروش سالح را باال برده 
اســت. فقط در ماه سپتامبر ۱،۸ میلیون اســلحه به فروش رسیده که حدود 
۶۶ درصد بیشتر از ســپتامبر سال گذشته است. شرکت های آلمانی نیز سود 

خوبی از این بازار می برند.
به گزارش دویچه وله، بازار اسلحه در ایاالت متحده داغ است. ارزش سهام 
 uger( یا راجر و شرکا )Sturm( صنایع اسلحه سازی آمریکایی مانند استورم
Co &.( از ابتدای سال تاکنون در برخی موارد ۸۰ درصد افزایش یافته است. 

تولیدکنندگان آلمانی نیز از این تجارت سود زیادی می برند.
یک جــوان آمریکایی در همیــن رابطه به رادیوی آلمان گفته اســت که 
می ترسد و به همین دلیل سالح می خرد. او تنها نیست. نزدیک به پنج میلیون 
نفر در ایاالت متحده برای اولین بار در چند ماه گذشته اسلحه خریده اند. بنابر 
این گزارش فقط در ماه سپتامبر ۱،۸ میلیون سالح در ایاالت متحده فروخته 

شده که ۶۶ درصد بیشتر از سپتامبر سال گذشته است.
تولیدکنندگان اسلحه آلمانی، حامیان بی تعارف ترامپ

دانیل هریچ، گزارشگر تحقیقی به رادیو آلمان می گوید: »نمی توان به طور 
دقیق گفت که سهم شرکت های آلمانی در بازار اسلحه آمریکا چقدر است«.

او کــه تحقیقی درباره تجارت اســلحه و صنعت اســلحه انجام داده، ادامه 
می دهد: »مقام های مســئول به دالیل سیاسی قطعاً سهم ایالت های مختلف 
در میزان خرید اسلحه را فاش نمی کنند« اما آنچه مسلم است شرکت آلمانی 
زیگ زاوئر )Sig Sauer( بزرگترین صادر کننده سالح های کوچک به ایاالت 
متحده است. تخمین زده می شــود که این شرکت درآمدی میلیونی در بازار 
ایاالت متحده داشــته باشــد. »زیگ زاوئر« دفتر مرکزی خود را از آلمان به 
ایاالت متحــده منتقل کرده، گرچه کل ســرمایه آن متعلق به یک هلدینگ 
 Heckler und( آلمانی اســت و تمام سود آن به آلمان می رود. هکلر و کخ
Koch(، یک شــرکت آلمانی دیگر، در سال ۲۱۰7 حتی کارخانه خود را در 
ایاالت متحده ســاخت تا مجبور به پرداخت گمرکات احتمالی نشــود. از نظر 
»دانیل هریچ« این واکنشی واضح به شعار ترامپ یعنی »اول آمریکا« است. او 
می گوید که شرکت های اسلحه سازی آلمان حامیان سرسخت ترامپ هستند 

و با این وضع جای تعجب نیست که در چند سال آینده چیزی تغییر نکند.

نفوذ اطالعاتی ترکیه در قره باغ
اسپوتنیک: رئیــس ســرویس اطالعات خارجی روســیه گفت: احساس 
می کنــد که برخی از عوامل از آژانس اطالعــات ترکیه در رویدادهای مربوط 
به قره باغ دســت داشــته باشند. »ســرگئی ناریشــکین « رئیس اطالعات 
خارجی روســیه گفت: ما احساس می کنیم که آژانس اطالعات ترکیه در قره 
باغ مشــغول است و ما شــاهد حضور برخی از عوامل آن در منطقه هستیم. 
درگیری بین ارمنســتان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره باغ در ماه های 
اخیر شــدت گرفته و با وجود برقراری آتش بس، دو طرف یکدیگر را به نقض 

آن متهم می کنند.

تب مالت در چین
گلوبال تایمز، مقام های اســتان گانسو واقع در شمال چین اعالم کردند در 
پی نشــت باکتری تب مالت از یک کارخانه بیش از یک ســال پیش، نتیجه 
آزمایــش ابتال بیش از ۶ هزار نفر به این بیماری مثبت بوده و این تعداد بیش 

از ۳۰ برابر تعدادی است که مقامات محلی در ابتدا اعالم کرده بودند.

بازداشت مخالفان محدودیت کرونایی در لندن
دیلــیمیل: پلیس لندن اعالم کرد، ۱۰4 شــرکت کننده در راهپیمایی 
ضد محدودیت های مقابله با کرونا در این شــهر بابت نقض قوانین محدودیت 

دستگیر شده اند.

پولیتیک

اکونومیک

کوتاه از جهان


