
مخالفت مهلت های عربی با سازش
نتای��ج یک نظرس��نجی که در رژیم صهیونیس��تی 
انجام شده حاکی از آن است که ۹۰ درصد واکنش 
کارب��ران فضای مجازی عرب زبان با عادی س��ازی 
روابط کشورهای عربی با تل آویو مخالف بوده اند.

این گزارش که در روزنامه صهیونیس��تی هاآرتض 
چاپ ش��د با بررس��ی چهار پی��ام رس��ان توئیتر، 
فیس��بوک، اینس��تاگرام و یوتیوب طی مدت زمان 
مح��دودی پیش از امض��ای توافق س��ازش برخی 
کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی می پردازد.در 
این گزارش آمده است که طی بررسی های صورت 
گرفته واکنش و احساس��ات کاربران فضای مجازی 
به توافق عادی سازی روابط بین کشورهای عربی و 
رژیم صهیونیستی به شدت منفی بوده به گونه ای 
که بر اس��اس آنالیز داده های آماری فقط ۵ درصد 

ابراز رضایت کرده اند.
در ای��ن گ��زارش گفته ش��ده اس��ت: ۴۵درصد از 
پس��تهای ش��بکه های اجتماعی اق��دام امارات در 
امضای توافق صلح با رژیم صهیونیس��تی را محکوم 
کرده و آن را خیانت به فلس��طین قلمداد کرده اند، 
۲۷درص��د ب��ا هرگونه رابطه با رژیم صهیونیس��تی 
مخالف بوده و ۱۰درص��د امارات را به منافق بودن 
در موضوع فلسطین و ۵درصد این موضوع را ناشی 
از باج دادن امارات به آمریکا دانس��ته و آن محکوم 
کردند.در این گزارش با بررسی بیش از صد میلیون 
کاربر که با هش��تگ عادی سازی روابط مساوی با 
خیانت است و بحرینی ها علیه عادی سازی، اعالم 
ش��ده است که فقط ۱۰درصد از حجم این واکنش 

ها به منافع حاصل از این روابط پرداخته است.
این در حالی اس��ت که برخی سران عرب همچنان 
در توه��م اج��رای روند س��ازش هس��تند چنانکه 
رئیس جمه��ور آمریکا در رایزن��ی تلفنی با ولی عهد 
ابوظبی از او خواست، دیگر کشورهای منطقه غرب 
آس��یا را به پیوستن به توافق سازش اخیر امارات و 
بحرین با رژیم صهیونیستی مجاب کند.کاخ سفید 
در بیانی��ه ای از گفت و گوی تلفن��ی دونالد ترامپ با 
محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی و رایزنی 
او درباره س��ازش کش��ورهای منطقه غرب آسیا با 

رژیم صهیونیستی خبر داد. 
در این میان یک سازمان فلسطینی ضمن با اشاره 
به لزوم مقاومت مردمی در برابر رژیم صهیونیستی، 
تأکید کرد که باید اختالفات گروههای فلس��طینی 
پایان یابد. س��ازش عربی با صهیونیست ها در حالی 
اس��ت که جنای��ات این رژی��م در غ��زه ادامه دارد 
چنانکه »فیلی��پ الزارینی« مدی��ر آژانس امداد و 
کاریابی مهاجران فلس��طینی )آنروا( روز دوش��نبه 
درخص��وص افزای��ش فقر و گرس��نگی در نوار غزه 

هشدار داد.
الزارین��ی در مصاحب��ه ای، ضم��ن اب��راز نگران��ی 
درخصوص اوض��اع این منطقه تحت محاصره رژیم 
صهیونیستی گفت: »در حال حاضر مردم بیشتری 
برای تأمی��ن یک یا دو وعده غذای��ی در روز برای 

خانواده خود با سختی مواجه هستند«. 

نیمچه گزارش
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یم��ن با وج��ود ۲۰ میلی��ون نیازمند به کم��ک غذایی از 
3۰ میلی��ون نفر جمعیتش، در جهان به عنوان کش��وری 
شناخته می ش��ود که در اوج بحران انسانی قرار دارد. این 

تصویر از یمن در حالی نش��ان داده می شود که از یک سو 
در سانس��ور خبری، اش��اره ای به نق��ش و عملکرد ائتالف 
س��عودی در این جنایت ضد بش��ری نمی شود و از سوی 
دیگر تالش می ش��ود تا مقاومت و ایس��تادگی مردم یمن 
در برابر اش��غالگری سعودی کم رنگ و به این درگیری ها 
رنگ و بوی نیابتی میان ایران و عربس��تان داده شود حال 
آنکه مردم یمن از سال ۲۰۱۱ برای استقالل کشورشان از 
س��عودی به پا خواسته اند و این روند همچنان ادامه دارد. 
ابت��دا قیامی مس��المت آمیز برای س��رنگونی علی عبداهلل 
صالح و پس از آن منصور هادی به عنوان عناصر وابس��ته 
به سعودی و غرب صورت گرفت و از سال ۲۰۱۵ مقاومت 
مردم��ی در جه��ت مقابله ب��ا تجاوز و اش��غالگری ائتالف 
س��عودی تحقق یافته اس��ت. نکته قابل توجه در تحوالت 
یمن آنکه منابع آگاه اعالم کردند، س��ازمان ملل و کمیته 

بین المللی صلیب س��رخ تحرکات خود برای اجرای مرحله 
اول توافق تبادل اسرا میان دولت مستعفی و دولت نجات 
ملی یمن –امضا شده در ژنو- را آغاز کرده اند و قرار است 
این تبادل اس��را از پنجشنبه پیش رو )۲۴ مهر( آغاز شود. 
دولت نجات ملی یمن ۴۰۰ اس��یر از طرف مقابل از جمله 
۱۴ سعودی و ۴ سودانی را آزاد می کند و در مقابل دولت 

مستعفی نیز ۶۸۱ اسیر را آزاد خواهد کرد.
هر چند که این مبادله اسرا اقدامی عادی در روند جنگ ها 
عنوان می ش��ود ولی اقدام صورت گرفت��ه در عرصه یمن 
نکات قابل توجهی را در پی دارد. نخست آنکه این مبادله 
نش��انگر اهمیت و جایکاهی اس��ت که انصاراهلل و مقاومت 
یمن برای ش��هروندان قائل هس��تند که به رغم آنکه اسرا 
برگ برنده ای برای یمن قلمداد می شود اما به خاطر تحقق 
مطالبات مردمی و آزادی اس��را حاضر به این مبادله شده 

اس��ت. رفتاری که ماهیت مردمی مقاومت یمن را آشکار 
س��اخته و واهی بودن ادعای ائتالف سعودی مبنی بر غیر 
مردمی ب��ودن مقاومت را آش��کارتر می س��ازد. دوم آنکه 
س��عودی به رغم خواسته های جهانی و طرح های مطرح از 
سوی سازمان ملل حاضر به اجرای هیچ کدام از تعهداتش 
نش��ده و همچنان به تجاوز به یم��ن ادامه می دهد. بر این 
اساس می توان گفت که رویکرد سعودی به اجرای مبادله 
اس��را برگرفته از ناتوانی و تزلزل شدید ائتالف سعودی در 
برابر مقاومت یمن است که آنها را به مذاکره اجباری با یمن 
س��وق داده است. سعودی در رسیدن به اهداف ادعایی در 
قبال یمن ناکام بوده سعی دارد تا با اجرای مبادله اسرا بر 
این شکست ها سرپوش گذاشته و این مبادله یک پیروزی 
نشان دهد حال آنکه تن دادن سعودی به این تبادل خود 

سندی بر ناتوانی آن در برابر مقاومت یمن است. 

یادداشت

گزارش

به رغم گذشت چند روز برقراری آتش بس،  از آغاز اجرای 
تواف��ق آتش بس، مقام های دو کش��ور جمهوری آذربایجان 
و ارمنس��تان صب��ح امروز مج��دداً یکدیگ��ر را به حمالت 

خمپاره ای به قلمروهایشان متهم کردند.
علیرغم آنک��ه وزارت دفاع جمهوری ارمنس��تان دیروز در 
صفح��ه توییتر خ��ود وضعیت آرام��ی را در منطقه قره باغ 
کوهس��تانی گزارش کرده بود، ساعاتی پیش اعالم کرد که 
جمهوری آذربایجان حمالت خمپاره ای خود را از سرگرفته 
اس��ت. وزارت دف��اع ارمنس��تان در این خص��وص گزارش 
کرد، اوضاع تقریباً باثبات بود اما تنش هایی وجود داش��ت. 
دشمن به طور خاص در بخش های شمالی، شمال شرقی و 
جنوبی فعال بود. تمامی تالش های )جمهوری آذربایجان( 
ب��رای تغییر موقعیت عملیاتی و فنی به نفع خود، توس��ط 
یگان ه��ای ارت��ش دفاعی )ارمنس��تان( خنثی ش��د«. در 
ادامه بیانیه وزارت دفاع ارمنس��تان آمده است: »دشمن از 
نظر نیروی انس��انی و تجهیزات نظامی متحمل خس��ارات 
س��نگینی ش��د. )جمهوری( آذربایجان، دی��روز دو مرتبه 
حم��الت توپخانه ای انجام داد. یگان ه��ای ارتش دفاعی، با 
اقدامات متناس��ب، این عملیات ها را متوقف کردند.از طرف 
دیگر، ایروان اعالم کرد که ۵۱۴ خودروی زرهی جمهوری 
آذربایجان را از زمان آغاز دور جدید تنش ها از ۲۷ سپتامبر 
)۶ مهرماه( تاکنون تخریب کرده است.از سوی دیگر، وزارت 
دفاع جمهوری آذربایجان نیز نیروهای مس��لح ارمنستان را 
به حمالت خمپاره ای ب��ه منطقه »آغ دام« در خط تماس 

قره باغ کوهستانی متهم کرد.
وزارت دف��اع جمهوری آذربایج��ان در این خصوص گفت: 
»قلم��رو منطق��ه آغ دام در مع��رض حم��الت خمپاره ای 
نیروهای دفاع ارمنس��تان قرار گرفت«.خبرگزاری روس��ی 
ت��اس در محل نیز گزارش کرد که چندین بمب در ش��هر 
»اس��تپاناکرت« )خان کن��دی( مرکز قره باغ کوهس��تانی 
منفجر ش��د و آژیرهای خطر در سراس��ر این شهر به صدا 
درآم��د. »س��رگئی الوروف« وزیر امور خارجه روس��یه در 
دیدار با »زهراب مناتساکانیان« وزیر امور خارجه ارمنستان 
تصریح کرد که آتش بس در منطقه قره باغ کوهس��تانی به 
ط��ور کامل رعایت نمی ش��ود و جنگ همچن��ان میان دو 

کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان ادامه دارد.
الوروف ک��ه بامداد ش��نبه هفته ج��اری از توافق آتش بس 
می��ان دو جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان خبر داده بود، 
با اش��اره به نقض این توافق توس��ط طرفین گفت: »جمعه 
و ش��نبه گذش��ته )۱۸ و ۱۹ مهرماه(، ما در این ساختمان 
ب��ا یکدیگر با همتای )جمه��وری( آذربایجانی خود بودیم. 
تواف��ق مهمی ب��ا ابتکار عم��ل رئیس جمهور ]فدراس��یون 
روس��یه والدیمی��ر[ پوتین حاصل ش��د. ش��اهدیم که این 
تواف��ق به طور کام��ل رعایت نمی ش��ود و جنگ همچنان 
ادامه دارد«.این دیپلمات روس در ادامه ابراز امیدواری کرد 
که تماس های روس��یه با ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
بتوان��د در اجرای کامل توافق��ات آتش بس در منطقه مورد 
مناقش��ه قره باغ کوهستانی نقش مهمی را ایفا کند.در پی 

از سرگیری تنش ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، 
وزارت خارج��ه ایروان، سیاس��ت های ترکیه در قضیه »قره 
ب��اغ کوهس��تانی« را تحریک آمیز توصیف ک��رد.در بیانیه 
وزارت خارج��ه ارمنس��تان ضم��ن انتقاد از سیاس��ت های 
ترکی��ه در درگیری ه��ای میان دو جمه��وری آذربایجان و 
ارمنس��تان آمده اس��ت: »ما بشدت سیاس��ت تحریک آمیز 
ترکی��ه در منطق��ه خ��ود را محکوم می کنی��م و همکاری 
تمام��ی نیروهای��ی را که به ثبات در ای��ن منطقه عالقمند 
هستند، گرامی می داریم«. س��خنگوی کمیساریای حقوق 
بشر سازمان ملل، ارتش جمهوری آذربایجان را به استفاده 
از س��الح های ممنوعه از جمله بمب خوش��ه ای در منطقه 

مورد مناقشه قره باغ متهم کرد.
از س��وی دیگ��ر وزارت خارج��ه افغانس��تان در بیانی��ه ای 
ب��ا اس��تقبال از آتش بس می��ان آذربایجان و ارمنس��تان، 
تاکی��د کرد صلح پای��دار میان دو طرف من��وط به اجرای 

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می باشد.
در این می��ان رئیس جمهور آذربایج��ان اعالم کرد کنترل 
بخش هایی از منطقه قره باغ به دس��ت نیرو های ارتش این 

کشور افتاده است. الهام علی اف با اعالم این خبر تاکید کرد 
باکو متعهد به آتش بس در خطوط مرزی در قره باغ است. 
دور جدید درگیری های نظامی میان ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان از روز یکش��نبه ۲۷ سپتامبر آغاز شد. جمهوری 
آذربایجان می گوید نیرو های مس��لح ارمنس��تان به س��وی 
مناطق مسکونی در خط تماس در جمهوری قره باغ شلیک 
کرده و سبب مرگ چندین غیرنظامی شده اند. این در حالی 
است که ارمنستان و مقامات قره باغ، جمهوری آذربایجان را 
متهم می کنند که حمالت هوایی و موش��کی به این منطقه 
انجام داده است.رئیس جمهوری آذربایجان همچنین گفت، 
گروه مینس��ک متشکل از فرانسه، روسیه و آمریکا بی پایه و 
اساس است و ترکیه که "به دلیل حضورش در سوریه، لیبی 
و س��ایر درگیری های بین المللی قدرتی جهانی است"، باید 
در روند یافتن راه حلی برای مناقش��ه قره باغ حضور داشته 
باش��د.وی افزود:  ترکیه عضوی از گروه مینسک است خوب 
پس چرا نباید در میان روسای آن باشد؟ حتی اگر بسیاری 
از کشورهای غربی نمی خواهند این را بپذیرند، حرف ترکیه 

اثر گذار است و کامال مستقل.

پیام های مبادله اسرا
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آشوب پسا انتخاباتی آمریکا 
از زبان آلبرایت

در آس��تانه انتخابات امریکا و در حالی ترامپ بارها بایدن دموکرات را به 
تقلب و به آشوب کشاندن کشور متهم ساخته، روزنامه فایننشال تایمز به 
نقل از "مادلین آلبرایت" وزیر امور خارجه پیش��ین آمریکا نوشت: دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ادعای احتمال تقلب در انتخابات، زمینه 

هرج و مرج را در کشورش ایجاد می کند.
 این رسانه در گزارشی به قلم »مادلین آلبرایت« وزیر امور خارجه پیشین 
آمریکا نوشت: دموکراسی آمریکایی به طرز مشهودی تضعیف شده است. 
با دیدن مناظره نخس��ت رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن این احساس 
به من دس��ت داد که در داخل یک آتشفش��ان در حال فوران با یک سگ 
زوزه کش گیر افتاده ام. رئیس جمهوری که مدعی اس��ت نماینده اجرای 
نظم و قانون اس��ت، از مق��ررات مناظره ای ک��ه کارزار انتخاباتی اش آن 
را تایی��د کرده اس��ت، خودداری می کند.وی همچنی��ن از محکوم کردن  
نیروه��ای متعصب نژادی و یا وعده تبعی��ت از نتیجه انتخابات خودداری 

کرد. با توجه به سابقه رئیس جمهور، هیچ یک از این ها عجیب نبود.
اندکی بعد از آن تست کرونای ترامپ و چند نفر از اطرافیانش مثبت شد 
ک��ه باز هم با توجه به مواضع دولت او درباره این همهه گیری تعجب آور 
نبود. به دنبال این اتفاق مقامات کاخ س��فید تالش کردند نشان دهند که 
رئیس آنها ویروس را »شکست داده است« البته با کمک تیمی از پزشکان 

و داروهای آزمایشی.
پیام ترامپ درباره این که کس��ی نباید از ویروس بترس��د با توجه به یک 
میلیون جان باخته  کرونا در جهان رد می شود.اکنون آمریکایی ها رئیس 
جمهوری چهار سال آینده خود را تعیین می کنند. اما نمایش دموکراتیک 
عالی در این انتخابات دیده نمی ش��ود که به دلیل احتمال اختالل فاجعه 

بار در آن اس��ت. دالیل چنین اختاللی ش��امل مواردی از قبیل س��المت 
انتخابات در دوران همه گیری، فش��ار لجس��تیکی ناشی از نحوه مدیریت  
ارسال برخی از آرای انتخاباتی به صورت غیابی، احتمال نفوذ عوامل داخلی 
خارجی با انتش��ار اکاذیب و تالش های شخص رئیس جمهور در تضعیف 
اعتم��اد عمومی به نهادهای دموکراتیک اس��ت.ترامپ خود با ادعای تقلب 
در انتخاب��ات عمدا بذر آش��وب و هرج و مرج از جمله رویارویی خش��ونت 
آمیز را در روز انتخابات می پاش��د. اگر نتایج به هم نزدیک باش��د ممکن 
اس��ت از س��وی یکی از طرف ها رد شود.هیچ انتخاباتی بدون نقص نیست 
ول��ی این بار رئیس جمهوری می خواهد هر نق��ص کوچکی را توطئه ای 
بزرگ نش��ان دهد.در نهایت این جنجال ممکن اس��ت در دیوان عالی حل 
ش��ود که برای حامیان بایدن ناراحت کننده خواهد بود. الزم به ذکر است 
که همچنان اعتراض های مردمی به س��اختار نژادپرست آمریکا ادامه دارد 
چنانکه گزارش هایی حاکی از آن است که شهر پورتلند آمریکا بامداد امروز 
ب��ار دیگر صحنه اعتراضات خش��ونت آمیز بود و معترضان دو مجس��مه را 
واژگون کردند.شهر پورتلند ایالت اورگن آمریکا بار دیگر صحنه  اعتراضات 
خشونت آمیز بود. به نوش��ته وبگاه شبکه خبری »فاکس نیوز«، در جریان 
ای��ن اعتراض��ات، معترضان دو مجس��مه را واژگ��ون کردند.منابع آگاه در 
ایالت اورگن نیز گزارش کرده اند که معترضان موفق ش��ده اند مجسمه های 
»آبراهام لینکلن« و »تئ��ودور روزولت« واژگون کنند. برخی منابع خبری 
نی��ز گفته اند که معترضان مجس��مه لینکلن را به هم��راه پرچم آمریکا به 
آتش کش��یده اند. در این میان رسانه آمریکایی خبر داد، رئیس جمهور این 
کش��ور به رغم هش��دارها درباره وضعیتش پس از ابتال به کرونا، از س��تاد 
انتخاباتی خود خواس��ته که تا روز انتخابات ریاست جمهوری، هر روز یک 
تجمع برگزار کنند.پایگاه »آکس��یوس«گزارش داد: »رئیس جمهور ترامپ 
از س��تاد انتخاباتی خود خواس��ته است که از حاال تا س��وم نوامبر هر روز 
برای او تجمعات انتخاباتی ترتیب دهند«. این رس��انه آمریکایی به س��راغ 
برخی مش��اوران ستاد انتخاباتی ترامپ رفته و آنها که نامشان فاش نشده، 

مخالفتشان را با برگزاری تجمعات روزانه او ابراز داشتند.

وخامت وضعیت سالمت شیخ زکزاکی
»سهیال زکزاکی« فرزند شیخ »ابراهیم زکزاکی« رهبر جمعیت اسالمی 
نیجری��ه از وخیم بودن حال والدین به دلیل اهمال پزش��کی خبر داد و 
گفت که پدر و مادرش زمانی که دس��تگیر ش��دند هر دو زخمی بودند 
و اکنون به دلیل محرومیت از مراقبت های پزش��کی و درمانی وضعیت 
س��المتی آنها وخیم تر شده اس��ت. وی افزود که شیخ زکزاکی در زندان 
دو بار دچار س��کته مغزی شده و از مسمومیت خونی با سرب به دلیل باقی 
ماندن گلوله های متعدد در بدنش رنج می برد. سهیال زکزاکی درباره مادرش نیز 
می گوی��د که به او پنج گلوله اصابت کرده بود و می بایس��ت تحت عمل جراحی 
قرار می گرفت اما چنین اقدامی صورت نگرفته و وی از درد ش��دیدی در قلبش 
رن��ج می برد. در همین حال وی افزود که م��ادرش از آرتروز در مفاصل نیز رنج 

می برد.

پیروزی دوباره امامعلی رحمان در انتخابات تاجیکستان
بختیار خدایارزاده رئیس  کمیس��یون مرکزی انتخابات تاجیکس��تان از 
پیروزی امامعلی رحمان خبر داد. وی گفت: 3 میلیون و ۸3۷ هزار نفر به 
رحمان رأی دادند که ۹۰.۹۲ درصد آرا کل شرکت کنندگان انتخابات 
را تش��کیل می دهد. آرای س��ایر نامزدهای به ش��رح زیر است:»معراج 
عب��داهلل اف« رئیس حزب کمونیس��ت، ۱.۱۷ درص��د )۴۹ هزار و ۲۱۲ 
رای(»عبدالحلی��م غفاروف« رئیس حزب سوسیالیس��تی، ۱.۴۹ درصد )۶۲ 
هزار و ۸۵3 رای(»رس��تم لطیف زاده« رئیس حزب کشاورزی، ۲.۱۵ درصد )۹۰ 
هزار و ۵۸۷ رای(»رس��تم رحم��ت زاده« رئیس حزب اصالحات اقتصادی، 3.۰3 
درص��د )۱۲۷ ه��زار و ۷۴۶ رای(. در انتخابات ۴ میلی��ون و ۲۲۱ هزار و ۷۶ نفر 
ش��رکت کردند. با این حال رحمان برای پنجمین بار رئیس جمهور تاجیکستان 

انتخاب شده و این سمت را از ۱۴ نوامبر سال ۱۹۹۴ در اختیار دارد.

آلمان خواستار تحریم رئیس جمهور بالروس
وزیر خارجه آلمان گفت پیش��نهاد قرار دادن نام »الکساندر لوکاشنکو« 

در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا را مطرح کرده است.
»هایک��و ماس« گفت به همکاران خود در اتحادیه اروپا پیش��نهاد کرده 
علیه »الکساندر لوکاشنکو« رئیس جمهور بالروس تحریم اعمال کنند. در 
همین حال وی در س��خنانی پیش از ورود به جلسه شورای اتحادیه اروپا 
در سطح وزیران، گفت: ما درباره بالروس مذاکره خواهیم کرد. باید بپذیریم 
که وضعیت )در بالروس( از آخرین جلسه بهبود پیدا نکرده و خشونت ادامه دارد. 
این دیپلمات آلمانی افزود: من پیشنهاد کردم روند تصویب بسته جدید تحریم ها 
را آغاز کنیم و لوکاش��نکو هم جزء افرادی اس��ت که قرار اس��ت تحریم ها علیه او 
اعمال ش��ود. پیشتر آلمان برای اعمال فشار بیش��تر بر دولت لوکاشنکو، »مانفرد 

هوترر« سفیر برلین در بالروس را به طور موقت به کشورش بازگرداند.

تنشها میان باکو و ایروان به رغم توافق در مسکو همچنان ادامه دارد

تنور داغ نقض آتش بس
در قره باغ


