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تحلیل روز

همهاتفاقاتسومنوامبر
امیرعلیابوالفتح-درروزسومنوامبر 2020چه
انتخاباتیدرایاالتمتحدهآمریکابرگزارمیشود؟
در سطح فدرال :برگزاری پنجاه و نهمین انتخابات
ریاستجمهوریبرایتعیینتکلیفکرسیریاست
جمهوری .برگزاری انتخابات سنا بــرای تعیین
تکلیف  33کرسی کالس  2سنا از  100کرسی به
همراه تعیین تکلیف دو کرسی خالی مانده سنا از
طریقبرپاییدوانتخاباتویژهدرایالتهایآریزونا
و جورجیا.برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان
برای تعیین تکلیف تمامی  435کرسی مجلس
به همراه شش عضو فاقد حق رای از واشنگتن
دی سی و پنج منطقه سرزمینی ایــاالت متحده.  
در سطح ایالتی :برگزاری انتخابات برای تعیین
 11فرماندار ایالت ها و دو منطقه سرزمینی ایاالت
متحده.برگزاریانتخابات 86مجلسایالتیاز99
مجلسایالتیدرایاالتمتحدهبرایتعیینپنجهزار
و  876کرسی از هفت هزار و  383کرسی ایالتی.
برگزاری انتخابات برای تعیین  82قاضی دیوان
عالیایالتیدر 35ایالت.درسطحمحلی:انتخابات
شهرداریدر 24شهر.برگزاریهشتهمهپرسی
درایالتهایمختلفودرموضوعاتمختلف.

یک شنبه شب پر التهاب بغداد
الفتح:پهپادآمریکاییعاملانفجارهایپایگاهالصقربغدادبود

کامیار-انفجار در پایگاه «الصقر» ،از سرگرفتن
اعتراضاتدرمیدان«تحریر»،بیثباتیدر«کراده»،
تظاهرات در شهرک «صدر» که نتیجه آن ریخته
شــدن خــون برخی معترضان و زخمی شدن
شماری دیگر بود ،یک شنبه شب بغداد را به یکی
از پرالتهابترین شبهای عراق تبدیل کرد« .ابو
احمد التمیمی» که از چهرهها در اعتراضات پنج
ماهه اکتبر  ۲۰۱۹تا فوریه  ۲۰۲۰علیه طبقه

سیاسیحاکمدرعراقبود،طبقاعالمشبکههای
اجتماعی و رسانههای عــراق ،نخستین قربانی
درگیری معترضان و نیروهای دولتی دیشب در
بغدادبودهاست.معترضانعراقییکشنبهشب
در اعتراض به وضعیت بد خدمات و کمبود برق و
پایبند نبودن دولت به وعدههایی که داده ،دست
به تجمع در خیابان ها زدند .منطقه مسکونی و
تجاری«کراده»بغدادنیزدیشبدراثرانتشارخبر

متهم به انجام این حمله نشود ،در اعتراض به این
افشاگریعادلعبدالمهدی،ازطریقشبکههای
اجتماعی،مردمراعلیهدولتاوتحریککرد،امری
کهدرنهایتمنجربهبراندازیدولتعبدالمهدی
شد.اینکهچرااینپایگاههدفقرارمیگیردنیاز
بهاطالعاتمیدانیدارد،امابهیقینیکیازعوامل،
نقش آن در تامین تسلیحاتی گروه های مقاومت
در بغداد است.الصقر پایگاه نسبتا بزرگی در شهر
بغداداست(حدود 3کیلومتر).اینمقردراختیار
نیروهایکتائبسیدالشهدابوده؛پسازحمالت
سالگذشتهبهالصقر،عادلعبدالمهدیازمحل
حادثهدیدارکرد؛درآنوقتابوآالء،فرماندهکتائب
درکنارویدیدهشدکهاثباتمیکردمقرمتعلقبه
کتائب است.حاال دفتر اخبار امنیتی گفته در این
مقر نیروهای پلیس فدرال هم بوده اند .احتماال
اضافهشدننیروهایپلیسفدرالبهاینپایگاهبه
دلیل اقدامات انجام شده در دولت عبدالمهدی
بوده است.عبدالمهدی پس از حمالت به پایگاه
های حشد از سوی آمریکا و اسرائیل ،بسیاری از
پایگاه ها را ترکیبی از حشد و پلیس و ارتش کرد
تا دشمنان به خاطر نیروهای غیر حشد هم که
شده،حملهنکنند«.حسنسالم»ازاعضایارشد
ائتالف فتح با تأکید بر حمله پهپادی آمریکا به این
اردوگــاه ،اعالم کرد که دولت الکاظمی موظف
است هرچه زودتــر تصمیم پارلمان را در اخراج
نیروهایآمریکاییازکشوراجراکند.

ترور یکی از نیروهای جهادی ،صحنه ناآرامی و
بیثباتی بود و هواداران مقاومت در عراق از دولت
خواستند که باندهای ناشناس ترور را در پایتخت
شناسایی و مجازات کند .در شهرک صدر نیز
طرفداران«مقتدیصدر»دراقدامیغیرمنتظره،
دیشب در برابر منزل «مجید العقابی» نماینده
فراکسیون «ســائــرون» (مــورد حمایت مقتدی
صدر) تجمع و او را متهم به فساد کردند .همزمان
با این اعتراضات ،پایگاه «الصقر» در جنوب بغداد
که ســال گذشته در معرض حمله هوایی رژیم
صهیونیستی قرار گرفت و از آن به عنوان یکی از
علتهای سقوط دولت «عادل عبدالمهدی» یاد
میشد،دیشبشاهدانفجارهایپیاپیبودکهدر
مناطق مختلف پایتخت عراق شنیده شد .برخی
نمایندگان نزدیک به مقاومت مانند ائتالف فتح،
عاملانفجارهارااینبارحمالتپهپادیآمریکایی
ها دانستند ،اما فرماندهی مشترک نظامی عراق
علت را انبار کردن غیراصولی مهمات و گرمای
شدید هوا ذکر کرده است .این ادعا در ابتدا در
حمله ســال گذشته به پایگاه الصقر که یکی از
انبارهای مهمات نیروهای «الحشد الشعبی» به
شمار میرود ،نیز تکرار شد ،اما نخستوزیر وقت
عراق پس از پایان تحقیقات ،اعالم کرد که این
پایگاه هدف حمله هواپیماهای صهیونیست ها
قرار گرفته است .گزارشها حاکی است آمریکا
که در آن برهه بسیار کوشید ،رژیم صهیونیستی
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ســه زن بــاروســی بــا راهانـــــدازی یــک کمپین
اپوزیسیون مستقل بــرای انتخابات ریاست
جمهوری مــاه آینده در بــاروس ،قصد دارنــد
تا الکساندر لوکاشنکو را که  ۲۵ســال است
حکومت میکند ،کنار بزنند .اعتراضات در
حمایت از نامزدهای اپوزیسیون بالروس ،بزرگ
ترین چالش سالهای اخیر برای لوکاشنکوست ،
آن هم در بحبوحه خشمی که از مدیریت پاندومی
کرونا و تبعات اقتصادی آن و نقضهای حقوق
بشری وجــود دارد .او عــاوه بر زندانی کردن
رقبای اصلیاش در انتخابات ،صدها نفر را در
کمپین سرکوب مخالفان بازداشت کرده است.

نمای روز

چهره روز

ُ
بدترکناوضاع"
"آقای

س مجلس
نانسی پلوسی رئی 
نمایندگان آمریکا بار دیگر
از ســوء مدیریت تــرامــپ در
کــنــتــرل بــیــمــاری همهگیر
«کرونا» انتقاد کرد.پلوسی
در گفتوگو با شبکه «سی بی
اس»خاطرنشان کرد «:این
رئیسجمهور ،من نام جدیدی برای او دارم" ،آقای
ُ
بدترکن اوضاع" .او از همان ابتدا اوضاع را بدتر
کرده  -تأخیر ،انکار ،این فریبکاری است .این که
(میگوید) به طرز جادویی (ویروس کرونا) ناپدید
خواهد شد ،این یک معجزه است و بقیه چیزها -و
ما در چنین موقعیتی قرار گرفتهایم».

پیشخوان بین الملل

تیتر یک روزنــامــه فرانسویLA DEPECHE DU
"MIDIال دپش دو میدی""هتل ها ،رستوران ها:
قبض یک میلیاردی" (یــورو)""ضــررهــای انباشته
شــده بخش خــدمــات پــذیــرایــی بــه دلــیــل بحران
سالمت(کرونا) سرسام آور اســت و شــروع فصل
تابستان اطمینان بخش نــیــســت""ال دپ ــش" در
فرانسوی به معنای انتقال سریع پیام به صورت
خالصهشدهومترادفآنکلمهفرانسوی"تلگرام"به
معنای پیام کوتاه است .این روزنامه در سال۱۸۷۰
درشهرتولوزتاسیسشدودرنواحیجنوبیفرانسه
( )Midiتوزیعمیشود.

خودزنیصهیونیستها درمزارعشبعا!

پایان خویشتنداری پکن

حزبا...لبنان:هیچعملیاتنظامیعلیهارتشاسرائیلصورتنگرفتهاست
صهیونیست ها از پاسخ مقاومت به جنایت
اخیر اسرائیل در سوریه چنان وحشتی کرده
اند که گویا منجر به خود زنی خود شده است!
حزب ا...لبنان با انتشار بیانیه ای ادعای رژیم
صهیونیستی درباره نفوذ نیروهای حزب ا...
به داخل مرزهای شمالی فلسطین اشغالی را
تکذیب و اعالم کرد هیچ یک از نیروهای این
جنبش شهید نشده اند.گفتنی است دیروز
بسیاری از رسانههای رژیم صهیونیستی از
وقوع حادثه امنیتی در جبل روس در مزارع
شبعا نــزدیــک مــرزهــای جنوبی لبنان خبر
دادند.حتی شبکه تلویزیونی المیادین مدعی
شد که یک خودروی نظامی ارتش اسرائیل و
یک تانک پیشرفته مرکاوا با موشک ضد زره
کورنت هدف نیروهای مقاومت قرار گرفته
است،تاجایی که به گزارش بسیاری از رسانه
ها نیروهای حزب ا...ب ــرای شلیک موشک
ضد زره کورنت به ســوی خـــودروی نظامی
ارتش اسرائیل ،وارد اطراف منطقه اشغالی
کفرشوبا شده بودند اما بر اســاس اطالعیه
حزب ا...در حــوادث دیــروز هیچ درگیری و
تیراندازی از طرف حزب ا...صــورت نگرفته
بلکه تمام این اتفاقات فقط از یک طرف بوده
است یعنی" دشمن ترسو ،مضطرب و نگران
".حزب ا...در این بیانیه اضافه کرده که " پاسخ
ما به شهادت برادر مبارز علی کمال محسن که
در تجاوز رژیم صهیونیستی در حومه فرودگاه
بین المللی دمشق به شهادت رسیده است ،
قطع ًا فرا می رسد و صهیونیست ها فقط باید

منتظر مجازات جنایات خود باشند".این در
حالی است که دیروز ارتش اسرائیل مدعی
شد که گروهی ازنظامیان حزب ا ...را که قصد
عبور از مرز داشتند زیر آتش گرفته است .حتی
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل ،این
رویــداد را حــادثـهای جــدی توصیف کــرده و
ارتش اسرائیل هم از شهرک نشینان که در
نزدیکی مرز لبنان ساکن هستند ،خواست در
خانههایشان بمانند .منابع خبری نزدیک به
حزب ا ...لبنان نیز تاکید کردند که در جریان
عملیات بعدازظهر دیــروز پنج نظامی رژیم
صهیونیستی به هالکت رسیدند و  ۱۳نفر
نیز مجروح شدند .همزمان،شبکه تلویزیونی
«کــان» رژیــم صهیونیستی اعــام کــرد تنش
در ارتش اسرائیل چه بسا باعث تیراندازی
متقابل بین نظامیان (خـــودی) اسرائیلی
شده باشد و هیچ عملیاتی از سوی حزب ا...
صــورت نگرفته است.تنشها زمانی شدت
گرفت که دوشنبه شب هفته گذشته علی
کمال محسن از فرماندهان حزب ا ...در حمله
هوایی اسرائیل به پایتخت سوریه به شهادت
رسیده بود .فردای آن روز ارتش رژیم اسرائیل
اعــام كــرد كه از وحشت انتقام ح ــز با،...
سطح هشدار در مرزهای جنوبی فلسطین
اشغالی را به باالترین سطح ارتقا داده است،
به نظر می رسد خودزنی رژیم صهیونیستی،
از ترس و وحشت به پاسخ دردناک حزب ا...
لبنان ،منجر به اقدامات میدانی دیــروز این
رژیم شده است.

پوتین:نیرویدریاییروسیهبهسالحهستهایمافوقصوتمجهزمیشود

عرضاندام روسها در برابرناتو
تسلط بر آبراههای دریایی ،همواره به عنوان
یکی از سیاستهای راهبردی روسیه تعریف
شده است .در این مسیر ،در منظر کرملین،
ناتو همیشه به عنوان نیرویی بــازدارنــده به
شمار میآید .از آن جا که از نظر روسیه ،پس
از پایان جنگ سرد و انحالل پیمان ورشو،
هیچ دلیلی برای ادامه موجودیت ناتو باقی
نمانده است ،بنابراین تنها دلیل حضور این
نیرو ،ایجاد محدودیت برای نیروی نظامی
روسیه ارزیــابــی میشود .کرملین ،تنش با
روسیه را عامل اصلی بقای ناتو دانسته و از
همینروست که هم اکنون ،روابط این دو در
بدترین حالت ممکن قرار دارد.بــا وجود این
شرایط ،روسیه  ،چهره جدیدی از قوای دریایی
خود را در برابر نیروهای ناتو و همپیمانان آن،
به رخ کشید .روسیه به مناسبت روز ناوگان
دریایی شاهد مانور تسلیحات دریایی گسترده
در هفت منطقه اســت .رزمایشی که در آن
 ۲۵کشتی جنگی ،حدود  ۱۵هزار نظامی و
 ۸۰جنگنده و بالگرد مشارکت دارنــد .یکی
از این مناطق هفتگانه سن پترزبورگ بود که
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه در آن

چینکنسولگریآمریکادرشهرچنگدورامصادرهکرد

حضور داشــت .پوتین ،در سخنانی گفت که
نیروی دریایی این کشور به سالح های هسته
ای مافوق صــوت که از آن بــرای ضربه زدن
به مواضع دشمن استفاده می شــود مجهز
خواهد شد .به گفته او پهپادهای هسته ای
برای استفاده در عمق آب دریاها نیز در اختیار
نیروی دریایی این کشور قرار خواهد گرفت.
بنا بر اعالم وزارت دفاع روسیه آخرین مرحله

آزمایش این پهپادها و همچنین سالح های
هسته ای مافوق صوت در جریان است .موشک
های کروز مافوق صوت زیرکون ( )Zirconو
پهپادهای هستهای پوزئیدون ()Poseidon
که برای استفاده زیر دریایی ها طراحی شده
از جمله ســاح هایی هستند که قــرار است
در اختیار نیروی دریایی روسیه قرار گیرند.
به این ترتیب ناوهای روسی امکان استفاده

جنگ دیپلماتیک دو ابرقدرت اقتصادی
جهان به اوج خود رسیده است .دو روز پس
از بسته شدن کنسولگری چین در تگزاس
آمریکا ،مقامهای چینی بامداد روز دوشنبه
با تعطیل کردن کنسولگری ایاالت متحده
در چنگدو ،ساختما نهای آن را مصادره
کردند .چین از روز جمعه به آمریکاییها ۷۲
ساعت مهلت داده بود که این کنسولگری
را تخلیه کنند؛ هــمــان مــدتــی کــه ایــاالت
متحده هفته پیش به چینیها برای تخلیه
کنسولگری آن کشور در هیوستون تگزاس
داده بود .آخرین مهلت تخلیه کنسولگری
ایاالت متحده در چنگدو ساعت  ۱۰صبح
دی ــروز بــود ،امــا آخــریــن گــروه از کارکنان
کنسولگری چنگدو  ۴ساعت زودتر از این
مهلت یعنی ساعت  ۶صبح ساختمان را ترک
کرده بودند .وزارت خارجه چین با صدور
بیانیه ای اعالم کرد که بعد از خروج دیپلمات
های آمریکایی ،ماموران چینی از در جلو
وارد کنسولگری شده و ساختمان را تحویل
گرفته اند ،این اقدام چین در حالی است که
ماموران آمریکایی برای تصرف ساختمان
کنسولگری چین در هیوستون در اقدامی
خشونت آمیز اقــدام به شکستن قفل ها و
تخریب در ورودی کرده بودند .کنسولگری
آمریکا در چنگدو ،واقع در جنوب غرب چین،
سال  ۱۹۸۵افتتاح شده بود و حدود ۲۰۰
کارمند داشت که  ۱۵۰نفر از آن ها چینی
بودند .بامداد دوشنبه ،همزمان با پایین

از موشک های کروز مافوق صوت «زیرکون» را
خواهند داشــت .مشخصات ایــن موشک های
کــروز مافوق صــوت ،شامل سرعت زیــاد ،پرواز
در ارتفاع باال و قابلیت مانور فــراوان می شود
که در عمل رهگیری آن ها را دشــوار می کند.
حداکثر سرعت این موشک ها به بیش از پنج
بــرابــر سرعت صــوت مــی رســد .رئیس جمهور
روسیه همچنین از الحاق  ۴۰کشتی جدید به
تجهیزات این نیرو طی سال جــاری خبر داد.
رزمایش دریایی کنونی روسیه در هفت پایگاه

کشیده شدن پرچم آمریکا از ساختمانهای
کنسولگری ،وزارت خارجه ایاالت متحده
ضمن بیان اینکه «کنسولگری در چنگدو
سالها به گسترش تفاهم بین آمریکاییها و
مردم این مناطق از چین مشغول بوده» ،این
اقدام حزب کمونیست چین را مایه تأسف
خواند .دولت آمریکا اما هیچ اشــاره ای به
این که خود آغازگر جنگ کنسولگری ها
بود ،نکرد .آمریکایی ها به صورت تدریجی
و آرام از  ۲۰۰۵به بعد شکایت های خود
را از روش و منش چینی هــا در تجارت،
نقش آفرینی جهانی ،استفاده از فناوری و
مقررات بین المللی به خصوص در سازمان
تجارت جهانی مطرح می کردند ولــی با
واکنش های دیپلماتیک و به آینده موکول
کردن( )Procrastinationچینی ها رو به رو
ِ
اعتراضات
می شدند ،تا این که دولت ترامپ
بدنه سیاست گذاری آمریکا را به استراتژی
تقابل با چین تبدیل کرد هر چند فضای فعلی
با افزایش تنش با چین به نوعی نیم نگاهی
به انتخابات ریاست جمهوری دارد و سعی
می کند تبعات ویــروس کرونا را با افزایش
تنش با چین به آن ها منسوب کند .روابط
چین و ایاالت متحده اکنون با بروز طیفی از
مناقشات،ازجملهجنگتجاریوتکنولوژیک
و همچنین اختالف بر سر مدیریت بحران
کرونا ،تشدید سرکوب در هنگکنگ و تقویت
حضور نظامی چین در آبهای دریای جنوبی
چین تیرهتر شده است.

دریایی«سن پترزبورگ»« ،سیویر ومورسک»،
«سواستوبل»« ،بالتیسک»« ،والدیوستوک» و
«پترو باولوفسک» برگزار می شود .مانور بزرگ
دریایی در مرزهای شرقی و غربی روسیه در
حالی است که مسکو طبق قــرارداد جدید 49
ساله با سوریه ،با سرمایه گذاری  500میلیون
دالری تالش دارد پایگاه های فرا مرزی خود در
دریای مدیترانه را گسترش دهد .پایگاه هایی
که خطری جدی برای کشورهای اروپایی عضو
پیمان ناتو خواهد بود.

رهبر کــره شمالی مــراســم شصت و هفتمین
سالگرد پــایــان جنگ کــره را بــا حضور در یک
گورستان جنگی جشن گرفته و تپانچههای
جدیدی موسوم به "کوهستان پائکتو" را به
افسران ارشد نیروهای مسلح هدیه کرد.

توئیت روز

توئیت دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ":در
صورت صدور اجازه رای گیری از طریق پست،
انتخابات  2020کام ً
ال تقلبی خواهد بود و همه
این را می دانند .خیلی وقت است که دربــاره
نفوذ خارجی صحبت می شود ،اما همین افراد
که در این زمینه صحبت می کنند درباره فساد
انتخاباتی که در آن رای گیری از طریق پست
انجام شــود ،بحث نمی کنند".ترامپ پیش از
این نیز با فاجعه خواندن انتخابات به صورت
پستی گفته بود ،در ایالت نیوجرسی  19 ،درصد
آرا تقلبی بوده است! این چه دموکراسی است
که چنین نتیجهای از صندو قهای رای بیرون
می آیــد؟ چه تضمینی بــرای صحت و سالمت
انتخابات در آمریکا وجــود دارد؟ کجای کار
ایراد دارد؟اشــاره ترامپ به برگزاری انتخابات
فرمانداریها در نیوجرسی است که دادستان
این ایالت بخشی از آرا را به دالیل مختلف از جمله
مطابق نبودن امضای رای دهندگان با برگه
رای که به صورت پستی ارسال شده بود ،باطل
کرد.به دنبال شیوع گسترده کرونا در بیشتر
ایالت های آمریکا ،قرار است بخشی از انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا به صورت غیرحضوری
و از طریق پست انجام شود .این موضوع با توجه
به این که احتمال حضور طرفداران دموکرات
ها در انتخابات را افزایش می دهد باعث نگرانی
ترامپ شــده و در عین حــال مباحث زیــادی را
نیز درخــصــوص احتمال تقلب در انتخابات
برانگیخته است.

