
عملیات بزرگ از دیرالزور تا ادلب 
ارتش س��وریه ب��ه کم��ک نیروهای متح��د خود، 
صح��رای دیرال��زور را از عناص��ر باقی مانده داعش 
پاکس��ازی کرد و در ادلب نیز دهها تروریس��ت در 

عملیات سوریه و متحدانش کشته شدند.
منابع خب��ری نزدیک ب��ه مخالفان دولت س��وریه 
یکش��نبه از عملیات پاکس��ازی در صحرای شرقی 
این کش��ور خبر دادند.وب س��ایت خبری »نهر« که 
اخبار ش��مال ش��رق سوریه را پوش��ش می دهد، به 
نقل از منابع خود گ��زارش داد نیروهای ارتش این 
کش��ور به کمک نیروهای متحد خ��ود طی دو روز 
گذش��ته عملیات پاکسازی صحرای استان دیرالزور 
را از وج��ود عناصر باقی مان��ده داعش آغاز کرده اند.

در  ای��ن عملیات منطقه  بین صح��رای المیادین تا 
البوکمال واقع در شرق استان مذکور پاکسازی شده 
اس��ت. این عملیات بعد از آن آغاز ش��د که شماری 
از نیروهای ارتش س��وریه طی روزهای گذش��ته در 
کمین عناصر باقی مانده داعش کشته شدند.همزمان 
نیز مرکز موس��وم به »دیدبان حقوق بش��ر سوریه« 
وابسته به مخالفان دولت این کشور گفت که ارتش 
سوریه با کمک متحدان خود از جمله ایران، ارتش 
جدیدی موس��وم به »ارتش عش��ایر« تشکیل داده  
است.همچنین جنگنده های روسی مواضع گروهک 
»فیلق الشام« در ش��مال استان ادلب را هدف قرار 
گرفتند که به گفته مابع محلی بیش از ۱۰۵ کشته 
و زخمی بر جا گذاش��ته اس��ت. هنوز آمار رسمی و 
نهایی از میزان تلفات تروریست ها در دست نیست. 
خبر دیگر آنکه رئیس جمهور س��وریه طی حکمی 

استانداران دو استان رقه و ادلب را معرفی کرد.
بشار اس��د، رئیس جمهور س��وریه با صدور حکمی 
"عبدال��رزاق خلیفه" را ب��ه عنوان اس��تاندار رقه و 
"محمد نت��وف" را به عنوان اس��تاندار ادلب تعیین 
کرد.رق��ه و ادلب از س��ال ها پیش ب��ه دلیل جنگ 
استاندار نداشتند. بشار اسد همچنین دستوراتی را 
درباره تعیین اس��تاندارانی برای استان های حماه، 

قنیطره و دیرالزور صادر  کرد.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری

طی ماه های اخیر آمریکا تحرکات بس��یاری برای س��ازش 
میان کش��ورهای عربی و رژیم صهیونیس��تی صورت داده 
اس��ت که نتیجه آن را در اق��دام بحرین و امارات در اعالم 

رسمی سازش با این رژیم می توان مشاهده کرد. 
نکت��ه قابل توج��ه آنکه در حوزه آفریقایی نام س��ودان در 
راس لیس��ت س��ازش قرار داش��ته چنانک��ه گزارش های 
متعددی درباره فش��ار آمریکا بر سودان برای عادی سازی 

روابط منتش��ر ش��ده اس��ت. در همین چارچ��وب برخی 
مقامات ارش��د این کش��ور روابط را رژیم صهیونیستی را 
ب��رای لغو تحریم ه��ای آمریکا و حل مش��کالت اقتصادی 
ضروری دانس��ته اند چنانکه »محمد حمدان دقلو« معروف 
به حمیدتی، معاون رئیس شورای حاکمیتی سودان درباره 
روابط با رژیم صهیونیستی موضع گیری کرد. وی با اشاره 
به حرکت این کش��ور به سمت برقراری روابط با تل آویو، 
گفت: س��ودان به اس��رائیل نیاز دارد و آنچه ما به آن نیاز 
داریم روابط است نه عادی سازی! ما بدون ترس از احدی 
در این مس��یر حرکت می کنیم. س��رانجام ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا در دوم آبان ماه آمادگی سودان برای روابط 
با رژیم صهیونیستی را اعالم کرد. این اقدام از سوی دولت 

موقت سودان در حالی صورت گرفت که توجیه آنها برای 
این اقدام برخوردار ش��دن از حمایت های مالی س��عودی 
و خروج از لیس��ت س��یاه  آمریکا بوده است چنانکه منابع 
خبری از باج 3۰۰ میلیون دالری عربستان به سودان برای 

پذیرش این سازشکاری خبر داده اند. 
نکته قابل توجه در حوزه سودان آنکه مخالفت شدید مردم 
با تظاهرات ضد صهیونیس��تی و نی��ز مخالفت جریان های 
سیاس��ی و علمای دینی س��ودان، این رویکرد را با چالش 
مواجه س��اخته اس��ت. در کنار رویکرد فلس��طینی مردم و 
جریان های سیاس��ی و قبیله ای س��ودان، عدم مش��روعیت 
دولت موقت برای اجرای طرح س��ازش اصلی اس��ت که از 
سوی سودانی ها مطرح می شود. نکته دیگر غیر قابل اعتماد 

بودن وعده های آمریکاس��ت چنانکه در س��ال ۱394 عمر 
البشیر رئیس جمهور سابق سودان با تصور برخوردار شدن 
از حمایت های آمریکا و سعودی اقدام به تنزل روابط با ایران 
و مقاومت فلسطین کرد اما به اذعان البشیر وعده های آنها 
هرگز محقق نشد و در نهایت نیز با کودتای نظامی اقدام به 
س��رنگونی وی کردند. بر این اساس می توان گفت که اقدام 
سران سودان بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشد اقدامی 
تبلیغاتی برای بازی انتخاباتی ترامپ است که سعی دارد تا 
روند س��ازش را به مولفه ای برای کس��ب حمایت های البی 
صهیونیس��تی و عربی مبدل سازد هر چند که خشم جهان 
اسالم از این رفتارها، ابهامات بسیاری را در تحقق رویاهای 

انتخاباتی ترامپ ایجاد کرده است. 

یادداشت

گزارش

در ادام��ه مقاومت یمن در برابر تجازوات ائتالف س��عودی، 
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن از یک عملیات پهپادی 
دیگ��ر با پهپادهای مدل صمصاد 3، به فرودگاه بین المللی 

»أبها« در عربستان سعودی خبر داد.
»یحیی س��ریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد 
که یک عملیات موفقیت آمیز پهپادی دیگر به فرودگاه بین 
المللی أبها در خاک عربس��تان انجام ش��د.وی افزود: یگان 
پهپ��ادی نیروه��ای مقاومت یمن موفق ش��د یک عملیات 
هوای��ی به فرودگاه بین المللی أبها انجام دهد.س��ریع بیان 
کرد: این عملیات با اس��تفاده از پهپ��اد از نوع K2 صورت 
گرف��ت.وی ادامه داد: عملیات پهپ��ادی نیروهای یمنی در 
واکنش به جنایات ائتالف سعودی علیه یمن و محاصره این 
کشور صورت می گیرد. شبکه المسیره گزارش داده بود که 
یک حمله پهپادی جدید به یک هدف مهم و حس��اس در 
فرودگاه بین المللی أبها در عربس��تان سعودی انجام شده 
اس��ت. این حمله با اس��تفاده از پهپاد از ن��وع »صماد 3« 
صورت گرفت و تقریباً بعد از گذش��ت یک ساعت از حمله 

انجام شده به پایگاه هوایی ملک خالد رخ داد.
خبر دیگر آنکه نیروهای وابس��ته به دولت مستعفی )متحد 
ری��اض( قص��د سوءاس��تفاده از آتش بس اعالم نش��ده در 
»مأرب« برای تجدید قوا را داش��تند ام��ا با مقابله ارتش و 
کمیته های مردمی یمن روبه رو ش��دند. روزنامه »االخبار« 
در گزارش��ی درباره آخرین تحوالت »مأرب« در مرکز یمن 
نوش��ت، به نظر می رسد تالش های یمنی و منطقه ای برای 
صلح در مأرب در برابر اقدامات ریاض برای در دست گرفتن 

دوباره ابتکار عمل در این جبهه بی فایده بوده است.
در ادامه این گزارش آم��ده، درگیری ها در اطراف مأرب از 
چند محور از س��ر گرفته شده و نیروهای وابسته به دولت 
مس��تعفی از آتش ب��س اعالم نش��ده در ای��ن منطقه برای 

س��اماندهی دوباره ب��ه نیروهای خود و آماده ش��دن برای 
تشدید تنش ها سوءاس��تفاده کرده اند اما نیروهای ارتش و 

کمیته های مردمی یمن با این اقدامات مقابله کردند.
االخبار افزود، درگیری ها میان طرفین از بامداد روز ش��نبه 
از س��ه محور در اطراف ش��هر مأرب و مح��ور چهارمی در 
اطراف اس��تان الجوف از سر گرفته شد و علی رغم گسترده 

ب��ودن دامنه عملیات نظامی، ارت��ش و کمیته های مردمی 
یمن دستاوردهای خوب میدانی داشتند.

یک منب��ع نظامی در مأرب در این زمینه به االخبار گفت، 
نیروهای صنعاء توانستند تسلط بر شهر »صراوح« را کامل 
کنند و پیشروی زیادی در جبهه غربی مأرب داشته باشند، 
آنه��ا توانس��تند خط ام��دادی وی��ژه اردوگاه »الماس« در 

»مدغل« در غرب مأرب را به کنترل خود درآورند، بر مرکز 
اطالعات نظامی در منطقه »س��اهر« در غرب مأرب مسلط 
شوند و تلسط خود بر مناطق »الجوه«، »المدید«، »نبعه«، 

»خیوزه« در شرق مدغل محکم کنند.
همزم��ان ب��ا این تح��والت، جبهه های مأرب ط��ی دو روز 
گذش��ته شاهد حمالت هوایی گسترده ائتالف سعودی بود 
و جنگنده های ائتالف برای جلوگیری از پیشروی نیروهای 
ارت��ش و کمیته های مردم��ی یمن بی��ش از پنجاه حمله 

هوایی انجام دادند.
 بن��ا به گفته منابع نظامی، چندین نفر از فرماندهان دولت 
مس��تعفی در این درگیری ها کشته شدند. خبر دیگر آنکه 
»عبدالق��ادر المرتض��ی« رئیس کمیته امور اس��رای دولت 
نج��ات ملی یمن اعالم کرد، این کمیته به اطالع س��ازمان 
ملل رسانده که برای توافق جدید کلی یا جزئی ویژه تبادل 
اس��را آماده اس��ت به نحوی که تعداد اس��رای بیشتری را 

نسبت به توافق قبلی، شامل شود.
بر اس��اس گزارش »المسیره«، وی گفت: به اطالع سازمان 
ملل رس��اندیم که برای مش��ارکت در دور جدید مذاکرات 
برای توافق تبادل که ش��امل همه اس��را باش��د یا توافقی 
که تعداد بیش��تری از اسرا نس��بت به توافق قبلی را شامل 
ش��ود، آماده ایم.المرتضی ابراز امیدواری کرد که تأخیری از 
س��وی سازمان ملل بویژه پس از موفقت مذاکرات اخیر ژنو 
رخ نده��د. خبر دیگر آنکه منابع یمن��ی گزارش دادند که 
نیروهای گارد مرزی عربس��تان س��عودی ب��ا تیراندازی به 
سمت منطقه ای در استان صعده یمن، یک شهروند یمنی 
را به ش��هادت رس��اندند.مناطق مرزی یمن در شش سال 
گذش��ته همواره در معرض حمالت موش��کی و توپخانه ای 
ائت��الف عربی علیه یمن به رهبری عربس��تان س��عودی و 

نیروهای گارد مرزی این کشور بوده است.
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روز جهانی مبارزه با اسالم هراسی
وزیر امور خارجه پاکس��تان گفت: به دس��تور »عمران خ��ان« قطعنامه 
جامعی در جلس��ه بعدی وزرای خارجه س��ازمان همکاری اس��المی ارائه 
می شود که در آن پیشنهاد شده ۱۵ مارس به عنوان روز جهانی مبارزه 
با اسالم هراس��ی نامگذاری شود. »شاه محمود قریشی« وزیر امور خارجه 
پاکس��تان از سازمان ملل خواست نسبت به تش��دید پدیده اسالم هراسی 
واکنش نش��ان داده و اقدام کند.وی اظهار داش��ت: در جهان نسبت به انتشار 
کاریکاتورهای کفرآمیز حساسیت وجود دارد.به گفته وی، اظهارات غیر مسئوالنه 
رئیس جمهور فرانس��ه به آتش این گونه اقدامات دامن زده است.قریش��ی تصریح 
کرد: هیچ کس حق ندارد به احساس��ات میلیونها مس��لمان به بهانه آزادی بیان 
آسیب بزند. وزیر امور خارجه پاکستان هشدار داد: بذرهای نفرت که امروزه کاشته 

می شود، جامعه را دو قطبی کرده عواقب جدی به دنبال خواهد داشت.

واکنش تند پوتین به اشتباه جدی آمریکا
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی اظهاراتی ضمن انتقاد از خروج 
رئیس جمهور آمریکا از پیمان منع موش��ک های هسته ای میان برد، این 
اقدام را »اش��تباهی جدی« توصیف کرد. پوتین طی بیانیه  ای این اقدام 
آمریکا را اش��تباهی جدی خواند و گفت این امر خطر احیای یک رقابت 
بر س��ر تسلیحات هس��ته ای در جهان را به وجود می آورد.وی گفت: »ما 
خروج آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای میانبرد را یک اشتباه جدی 
می دانیم که خطر ایجاد یک رقابت بر س��ر تس��لیحات هسته ای، افزایش احتمالی 
در گی��ری و باال گرفتن ]تنش[ غیر قابل کنت��رل را افزایش می دهد.« طبق گفته 
پوتین، پیمان منع موش��ک های هسته ای میانبرد که واشنگتن در سال 2۰۱9 از 
آن خارج شد، عنصر اصلی ساختار امنیت جهانی بوده و تهدیدات علیه این پیمان 

در اروپا به دلیل تنش های به وجود آمده میان ناتو و روسیه »آشکار« بود.

کماندوهای اسرائیلی در کودتا علیه مادورو
دادسرای امور جنایی ونزوئال خبر داد که دو یگان از کماندوهای صهیونیستی 
در عملیات ناکام سرنگونی رئیس جمهور ونزوئال دست داشتند. دادسرای 
امور جنایی ونزوئال از دست داشتن رژیم صهیونیستی در توطئه علیه دولت 
قانونی این کشور خبر داد. المیادین به نقل از منابع ونزوئالیی گزارش داد 
که دو یگان از کماندوهای صهیونیستی در عملیات ناکام سرنگونی نیکوالس 
مادورو رئیس جمهور ونزوئال دس��ت داش��تند. این عملیات کودتا در ماه می 
گذشته صورت گرفت. مأموریت کماندوهای اسرائیلی، ربودن مادورو و انتقال وی به 
خارج از کشور بود.به گزاش المیادین، نفر دومی که هدف کماندوهای صهیونیست 
قرار داشت، »دیوسدادو کابلو« رئیس مجلس موسسان و معاون حزب حاکم بر این 
کشور  بوده است. در آگوست سال 2۰۱۸ نیز مادورو در جریان سخنرانی در مراسم 

سالگرد گادر ملی بولیوار، ترور شد اما جان به در برد.

 بولی�وی: رئی��س جمهور جدی��د بولیوی گفت 
کش��ورش روابط با روسیه را از س��ر خواهد گرفت 
و مشتاق اس��ت با همتای روس خود دیدار داشته 
باشد.»لوییس آرسه« رئیس جمهور جدید بولیوی 
گفت، این کش��ور روابط با روس��یه را از سر خواهد 
گرفت.آرس��ه در مصاحب��ه ای گف��ت: »معتقدم که 
روابط بولیوی و روسیه در ۱۱ ماه گذشته تیره و تار 
ش��ده بود که علت آن حضور دولتی خودخوانده ای 
بود که با کودتا بر سر کار آمد و نمی توانست روابط 

دو کشور را درک کند«.

 چین: »ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه چین 
اعالم کرد پکن تحریم هایی را علیه نهادهای آمریکایی 
که در فروش تسلیحات به تایوان مشارکت داشته اند، 
اعمال خواهد کرد.او در ادامه از قصد کش��ورش برای 
اعمال تحریم علیه ش��رکت های آمریکایی »الکهید 
مارتی��ن«، »بوئین��گ« و »ریتیون« خب��ر داد.هفته 
گذش��ته وزارت خارجه چین از آمریکا خواس��ته بود 

قرارداد فورش تسلیحات به تایوان را لغو کند.

 پاکس�تان: »عمران خان« نخست وزیر پاکستان 
از مدیر فیس بوک خواست نسبت به حذف مطالب 
مرتبط ب��ا اسالم هراس��ی از این ش��بکه اجتماعی 
اق��دام کند.خان در نامه ای به »مارک زاکربرگ« از 
او خواس��ت مانع انتش��ار مفاهیم و محتوای اسالم 
هراسی و نفرت علیه اسالم در این شبکه اجتماعی 

شود.

 مصر: مصر در حالی رسما اعالم کرد که ریاست 
دوره ای شورای اتحادیه عرب را بر عهده گرفته است 
که شش کشور عربی از عهده داری ریاست دوره ای 
این ش��ورا خودداری  کردند.»حس��ام زکی« معاون 
دبیرکل اتحادیه عرب اعالم کرد که نمایندگی دائم 
مص��ر در این اتحادیه به دبیرخانه آن ابالغ کرد که 
ریاس��ت دوره ای ش��ورای اتحادیه عرب را به جای 

فلسطین بر عهده می گیرد.

 ژاپن: نخس��ت وزیر ژاپن از قصد کش��ورش برای 
نهایی کردن مذاکرات با روسیه در مورد جزایر مورد 
مناقشه کوریل خبر داد.یوشیهید سوگا، نخست وزیر 
ژاپن اعالم کرد که کش��ورش قصد دارد مذاکرات با 
روس��یه در مورد جزایر کوری��ل را نهایی کند و در 

نتیجه توافقنامه صلح را در آینده امضا کند.

حمله پهپادی جدید مقاومت یمن علیه فرودگاه راهبردی أبها 

زانو زدن سعودی در برابر »کا2«

در کنار مقامات فرانس��وی، رسانه های فرانسه با انتشار 
گ��زارش ه��ا و مقال��ه هایی نگران��ی خود را نس��بت به 
گسترش کمپین تحریم کاالهای فرانسوی در کشورهای 

اسالمی نشان دادند.
روزنام��ه فرانس��وی »لوپاریزی��ن« در مقاله ای نوش��ت: 
کمپی��ن تحریم کاالهای فرانس��وی در جه��ان عرب در 
حال گسترش است. این در حالیست که بسیاری از افراد 
علیه حمایت مقامات فرانسوی از هتک حرمت مقدسات، 
به پا خواس��ته اند.این روزنامه در ادامه نوشت: ما شاهد 

گسترش این کمپین در قطر، کویت و اردن هستیم.
س��ایت BFMTV نیز در این خصوص نوشت: تنش ها 
میان فرانس��ه و برخی کش��ورهای اس��المی همزمان با 
گس��ترش کمپین تحری��م کاالهای فرانس��وی در حال 
افزایش است.س��ایت RFI نیز با اش��اره به این موضوع 
نوش��ت: تحریم کاالهای فرانس��وی می تواند به بسیاری 
از ش��رکت های فرانسوی خس��ارت وارد کند. این مسأله 
تنها به مواد غذایی منحصر نمی ش��ود بلکه 43۰ آژانس 
مس��افرتی، خرید بلیت های پرواز به فرانس��ه را به حالت 
تعلیق درآورده اند.وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه ای 
از کش��ورهای منطقه خواس��ته بود ب��ه تحریم کاالهای 

فرانسوی پایان دهند. در این میان وزارت خارجه مراکش 
ب��ا صدور بیانی��ه ای اقدام پاریس در توهی��ن به پیامبر 
اکرم)ص( را محکوم کرد و مردم تونس نیز علیه سخنان 
رئیس جمهور فرانس��ه در این خصوص تظاهرات برگزار 
کردند. در این بیانیه آمده اس��ت: چنین اقداماتی نشان 
می دهد زمانی که س��خن از آزادی دیگران و اعتقادات 
آنه��ا به میان می آید باید آزادی فردی به پایان برس��د. 
همچنین مردم بحرین با برگزاری تظاهراتی تحت عنوان 
»فقط رسول خدا«، اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه 
علیه اسالم و مسلمانان را به شدت محکوم کردند.صدها 
نفر از مردم بحرین یکشنبه شب در منطقه »ابوصبیع« و 
برخی مناطق دیگر این کشور به خیابان ها آمدند و علیه 
رئیس جمهوری فرانس��ه تظاهرات کردند. در این میان 
در زمانی که تقریبا تمام جهان اسالم از توهین های ضد 
اسالمی فرانسه به خشم آماده، »خالد الفیصل« امیر مکه 
نشستی دوستانه با س��فیر فرانسه در عربستان سعودی 

»لودویک بوی« داشت.
ای��ن در حالی اس��ت که تظاهراتی در می��دان بایزید در 
مرکز اس��تانبول در محکوم کردن انتشار کاریکاتورهای 

موهن به پیامبر )ص( در فرانسه برگزار شد.

در حالی که دقایقی بیش��تر از اجرای آتش بس انس��انی 
س��وم می��ان دو ط��رف درگیر بر س��ر منطق��ه قره باغ 
کوهس��تانی نگذش��ته بود که، جمه��وری آذربایجان و 

ارمنستان یکدیگر را به نقض آن متهم کردند.
 وزارت دف��اع جمه��وری آذربایج��ان نیروهای مس��لح 
ارمنستان را به نقض آتش بسی که دیروز به اجرا درآمد، 
متهم کرد.باکو اعالم کرد: به رغم اعالم آتش بس انسانی 
جدید در ساعت ۸، 2۶ اکتبر، نیروهای مسلح ارمنستان 
یک بار دیگر توافق به دست آمده را نقض کردند. وزارت 
دفاع جمهور آذربایجان افزود: نیروهای مسلح ارمنستان 
با وج��ود توافق جدی��د آتش بس، ش��هرک های منطقه 
»ترتر« نزدیک خط تماس در منطقه قره باغ کوهستانی 
را گلوله ب��اران کردند.ای��ن وزارتخان��ه در ادامه ادعا کرد 
که جمه��وری آذربایجان بش��دت به ش��رایط آتش بس 
پایبند اس��ت.از طرف دیگر، وزارت دفاع ارمنستان طرف 
آذربایجان��ی را در جهت ش��مال ش��رقی خط تماس در 

منطقه قره باغ کوهستانی به نقض آتش بس متهم کرد.
»شوشان استپانیان« س��خنگوی وزارت دفاع ارمنستان 
در صفح��ه فیس بوک خود اعالم کرد: در نقض آش��کار 
توافق آتش بس بشردوس��تانه که در آمریکا منعقد ش��د، 

طرف آذربایجانی آتش توپخانه ای را بر مواضع آرتس��اخ 
)جمه��وری خودخوان��ده قره باغ کوهس��تانی( در جهت 
شمال شرق خط تماس گشود.در این میان وزیر خارجه 
روسیه با تاکید بر راه حل دیپلماتیک برای بحران منطقه 
قره باغ کوهستانی، از بازیگران خارجی خواست از تبلیغ 

و ترویج سناریوی نظامی بپرهیزند.
»س��رگئی الوروف« وزیر خارجه روس��یه در مصاحبه با 
خبرگزاری »آتن- مقدونیه« گفت روس��یه معتقد است 
تنها راه حل دیپلماتیک برای بحران قره باغ ممکن اس��ت 
و از همه بازیگران خارجی خواس��ت از تبلیغ س��ناریوی 

نظامی خودداری کنند.
 الوروف گفت: بر کس��ی پوشیده نیست که ما از امکان 
و قاب��ل قب��ول بودن راه ح��ل نظامی برای این مش��کل 
حمای��ت نمی کنی��م. از آنجا که هم م��ردم )جمهوری( 
آذربایجان و هم ارمنس��تان را برادران و دوس��تان خود 
می دانی��م، نمی توانیم چنین ذهنیاتی داش��ته باش��یم.

وی در ادامه گفت که روس��ای جمهور روس��یه، آمریکا و 
فرانسه—روسای مشترک سازمان امنیت و همکاری در 
گروه مینس��ک اروپا—در حمای��ت از راه حل »منحصراً 

سیاسی« سخن گفته اند. 

ناکامی سومین آتش بس در قره باغنگرانی پاریس از گسترش تحریم کاالهای فرانسوی

نتایج نظرس��نجی رویترز-ایپسوس نشان می دهد، بیش از 
چه��ار تن از ۱۰ حامی دونال��د ترامپ جمهوری خواه و جو 
بایدن دموکرات می گویند که چنانچه نامزد مورد نظرشان 

بازنده شود، نتایج انتخابات نوامبر را نمی پذیرند.
این نظرس��نجی که از ۱3 تا 2۰ اکتبر انجام ش��د نش��ان 
می ده��د، 43 درص��د از حامیان بایدن پی��روزی ترامپ را 

قبول نخواهند کرد و در مقابل، 4۱ درصد از آمریکایی هایی 
که خواس��تار انتخاب دوباره ترامپ هستند، پیروزی بایدن 
را قب��ول نمی کنند.تع��داد کمت��ری برای اب��راز نارضایتی 
خودشان وارد عمل می شوند؛ 22 درصد از حامیان بایدن و 
۱۶ درصد از حامیان ترامپ گفتند که در صورت شکس��ت 
نامزد مورد نظرشان به اعتراضات خیابانی یا حتی خشونت 

روی می آورند.
تازه ترین نظرس��نجی رویترز-ایپسوس از پیشتازی هشت 
درصدی بایدن مقابل ترامپ در س��طح ملی حکایت دارد؛ 
۵۱ درصد از رای دهندگان احتمالی گفتند که آنها از نامزد 
دموکرات ه��ا حمای��ت می کنند و 43 درصد ه��م طرفدار 
رئیس جمه��وری کنونی آمریکا بودند.بای��دن همچنین در 
ایالت های ویسکانسین و میشیگان هم پیشتاز است، اما به 
نظر می رسد رقابت در دیگر ایالت های سرنوشت ساز از جمله 
پنس��یلوانیا، فلوریدا، آریزونا و کارولینای شمالی تنگاتنگ 
باشد. نکته قابل توجه آنکه آمریکایی ها در آستانه انتخابات 

این کشور به طرز جنون آمیزی به خرید لباس و تجهیزات 
نظام��ی روی آورده اند.ریچل آدامز-هرد، خبرنگار بلومبرگ 
در مطلبی با اش��اره به هجوم جنون آمیز آمریکایی ها برای 
خرید س��الح و لباس نظامی در آس��تانه انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا، نوش��ت: به تازگی شاهد موج دوم عالقه 
آمریکایی ها به خرید انواع تسلیحات هستیم؛ چرا که مردم 
نگران ناآرامی هایی هس��تند که همین حاال در خیابان های 
ش��هرهای آمریکا می بینیم و همچنین نگران این احتمال 
هستند که در روز های نزدیک به انتخابات، روز انتخابات و 
بعد از آن، شاهد ناآرامی های بیشتری از این دست باشیم.

  نتایج نظرسنجی ها نشان داد

مخالفت یک سوم آمریکایی ها با نتایج انتخابات 


