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بمباران گنجه جنایت جنگی است
در میدان نبرد پاسخ میدهیم
رئیس جمهوری آذربایجان روز شنبه حمالت
موشکی به دومین شهر بزرگ کشورش را
معادل «جرایم جنگی» دانست و گفت:
مسئوالن این حادثه در میدان نبرد پاسخ
خودشان را میگیرند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،مقامهای جمهوری آذربایجان اعالم
کردند شهرهای گنجه و مینگهچویر در بحبوحه
تنشها در منطقه قرهباغ هدف حمله راکتی قرار
گرفتهاند .براساس گزارشها ،جسد  ۱۳تن تاکنون
از زیر آوارها بیرون کشیده شده است .وزارت
دفاع ارمنستان هم تاکید دارد که این حمالت از
جانب آنها به اراضی جمهوری آذربایجان صورت
نگرفته است.
الهام علیاف ،رئیس جمهوری آذربایجان در
سخنرانی خود گفت :این جنایت جنگی است،
جنایت علیه بشریت .اگر جامعه جهانی نخواهد
آنها را مجازات کند ،ما عامالن را مجازات خواهیم
کرد .ما آنها را در میدان نبرد مجازات میکنیم و
پاسخ میدهیم.
رئیس جمهوری آذربایجان همچنین گفت:
نیروهای مسلح کشورش شهر فضولی در قرهباغ
را به کنترل خود درآوردهاند .او همچنین گفت:
ارتش جمهوری آذربایجان شماری از روستاها در
این منطقه را آزاد کردهاند.
رویارویی مرگبار میان جمهوری آذربایجان
و ارمنستان بر سر منطقه قرهباغ از اواخر
سپتامبر اوج گرفته است .به رغم آتشبسی که
با میانجیگری روسیه حاصل شد ،تبادل آتش و
خصومتها ادامه دارد.
دفتر دادستانی کل جمهوری آذربایجان
اعالم کرد :از زمان آغاز درگیریهای قرهباغ ۶۰
غیرنظامی آذربایجانی کشته و  ۲۷۰تن دیگر
متحمل آسیبهای جدی شدند.

عراقچی در دیدار با سفیر جدید دانمارک
در تهران تاکید کرد

ترکشهای ناآرامی قرهباغ بر خاک ایران

اگر به بایدن ببازم آمریکا را ترک
یکنم
م 
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سه هدف پروازی از جنگ آذربایجان و ارمنستان توسط پدافند هوایی ایران ساقط شدند

ترامپ:

رئیس جمهورب آمریکا در جمع حامیانش در
ایالت فلوریدا گفت :اگر به بدترین کاندیدای
تاریخ رقابتهای ریاست جمهوری (جو بایدن)
ببازد ،شاید آمریکا را ترک کند.
دونالد ترامپ در فلوریدا اظهارات واکنش
برانگیزی داشته که کاربران فضای مجازی به آن
پرداختهاند .به گزاش پایگاه خبری هیل ،ترامپ
در این تجمع میان حامیانش گفت :رقابت
در مقابل بدترین نامزد در تاریخ سیاستهای
ریاستجمهوری مرا تحت فشار قرار میدهد.
میتوانید تصور کنید من ببازم؟ در زندگیام
چه باید بکنم؟ باید بگویم به بدترین نامزد تاریخ
سیاست باختم .حس خوبی نخواهم داشت.
شاید مجبور شوم کشور را ترک کنم ،نمیدانم.
دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در یک
تجمع انتخاباتی در جورجیا با طنز و کنایه گفت
درصورتی که در مقابل نامزدی مثل «جو بایدن»
رقابتهای انتخاباتی را واگذار کند ،دیگر جایی
برای او در آمریکا نخواهد بود .او در سخنرانی
خود به طور مداوم بایدن را مورد تمسخر قرار داد
و باخت در مقابل او را خجالتآور توصیف کرد.
همه اینها در حالی است که ترامپ در
نظرسنجیهای انتخاباتی در فاصله کمتر از سه
هفته مانده تا انتخابات آمریکا از بایدن عقب
است و ستاد انتخاباتی وی  ۱۳۵میلیون دالر کمتر
از نامزد حزب دموکرات درآمدزایی کرده است.
رئیسجمهوری آمریکا در این خصوص هم
مدعی شد که میتواند پول بیشتری جمعآوری
کند ،اما قصد انجام این کار را ندارد .این در حالی
است که خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری
صهیونیستی «آکسیوس» نوشت :ستاد انتخاباتی
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خود را برای
شکست در رقابت با جو بایدن نامزد دموکراتها
آماده میکند.
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به گزارش ایرنا از محل درگیری ،این هدفهای
پروازی شامل یک فروند هواپیمای جنگی و دو فروند
پهپاد بود که توسط نیروهای جنگده در نزدیکی مرز
ایران توسط سامانههای ضد هوایی هدف قرار گرفته
و ساقط شد.
بنا بر این گزارش ،عالوه بر ساقط شدن این سه
هدف پروازی که تعلق آنها به دو کشور جمهوری
آذربایجان و ارمنستان نامشخص است ،طرفین درگیر
نبرد سنگینی در نزدیکی مرزهای ایران داشتند.
نبرد نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و
ارمنستان با شدت در روستای مرزی سلطانلی در آن
سوی ارس ادامه یافت و جمعیت زیادی از ایرانیان در
این سوی ارس به تماشای زنده درگیری دو همسایه
شمالی ایران پرداختند.
نیروهای ارمنستان از نزدیکی شهر اصالندوز تا
نزدیکی سد خداآفرین در مرزها عقب رانده شدهاند
و نقاط دیگری از اراضی مرز ایران در آن سوی ارس
از جمله روستای استراتژیک سلطانلی به دست ارتش
آذربایجان افتاد.
در ساعات شب به علت عقب نشینی نیروهای
ارمنستان به مواضع جدید به سمت شهر فضولی و
زنگیالن ،درگیری دو طرف کمی فروکش کرد.
از صبح روز شنبه گلوله باران و درگیری در نقاط
مرزی که از سمت ایران نیز به راحتی قابل مشاهده
بود ،با شدت آغاز شده و تا غروب آفتاب ادامه یافت.
بنا بر این گزارش ،در جریان ساعات درگیری در آن
سوی ارس ،به رغم تالش نیروهای مرزبانی ایران
مبنی بر دور کردن شهروندان ایرانی از تپههای مشرف
بر مرز که برای تماشای جنگ در محل حاضر شده
بودند ،جمعیت کثیری از ایرانیان در ارتفاعات اطراف
روستای اسکانلو ایران حاضر شده و به تماشای جنگ
در حوالی روستای سلطانلی جمهوری آذربایجان
پرداختند .نیروهای ارمنستان به رغم عقبنشینی از
مناطق مرزی ،در ارتفاعات آن سوی مرز پناه گرفته
و به گلوله باران مواضع ارتش آذربایجان ادامه
میدهند و نیروهای دو طرف با استفاده از توپ و
کاتیوشا به بمباران مواضع همدیگر میپردازند .تنش
بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه
قرهباغ کوهستانی در سال  ۱۹۸۸میالدی آغاز و در
سال  ۱۹۹۲میالدی به درگیریهای نظامی تبدیل شد.
بر اثر این درگیری نظامی هفت شهرستان جمهوری
آذربایجان به تصرف نیروهای ارمنستانی درآمد.
در سال  ۱۹۹۴میالدی با میانجیگری گروه مینسک
سازمان امنیت و همکاری اروپا آتشبس میان طرفین
برقرار شد ،ولی تالشهای بینالمللی برای حل
مسالمتآمیز این مناقشه تا به حال نتیجهای نداشت.
درگیری نظامی بین دو طرف آذری و ارمنی از  ۱۸روز
پیش آغاز شده و بر اساس اعالم مقامهای جمهوری
آذربایجان این کشور توانسته است  ۴۹روستا و سه
منطقه شهری از مناطق اشغالی خود را از تصرف
ارامنه آزاد سازد.
وزرای امور خارجه آذربایجان و ارمنستان اوایل
این هفته پیش با میانجیگری روسیه درباره برقراری
آتشبس به توافق رسیدند ولی ادامه درگیری نشان
میدهد که این توافق چندان پایدار و جدی نبوده
است.

مخالفت جدی ایران با حضور نیروی
نظامی خارجی در خلیج فارس

سه هدف پروازی در نبرد نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان عصر روز جمعه در مناطق ساحلی رود ارس در نزدیکی مرزهای ایران ساقط شد.

نیروهایمسلح
حافظامنیت
و آرامش
شهروندان از
جملهساکنین
در مناطق مرزی
شمال غرب
کشورهستند.
درصورت تکرار
اینگونهگلوله
پراکنیها،
جمهوریاسالمی
یتفاوت
ایران ب 
نخواهدماند
اصابت  ۱۰فروند موشک طی پنج ساعت به
روستاهای خداآفرین
همچنین فرماندار شهرستان خداآفرین از اصابت ۱۰
فروند موشک طی پنج ساعت به روستاهای خداآفرین
یراد در گفتوگو با ایسنا در
خبر داد .علی امیر 
تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد :به دنبال ادامه
درگیریها بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان از
ساعت  ۱۱صبح تا چهار بعد از ظهر پنجشنبه24 ،
مهر ماه ۱۰ ،فروند موشک به روستاهای این شهرستان
اصابت کرده است .وی افزود :این موشکها به
روستاهای کدخدالو و قلیبیگلو در شهرستان
خداآفرین اصابت کرده و باعث ویران شدن یک منزل
مسکونی در روستای قلیبیگلو و مصدوم شدن یک
نفر بر اثر خرابی به بار آمده شد.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد :برخالف اخبار منتشر
شده در فضای مجازی ،فرد مصدوم شده در این
حادثه به دلیل خرابی به بار آمده آسیب دیده است،
نه بر اثر اصابت موشک.
بر اساس این گزارش ،از زمان آغاز درگیری در
منطقه قرهباغ تعدادی گلوله جنگی و موشک به
روستاهای مرزی آذربایجان شرقی اصابت کرده است.
اخطار سخنگوی وزارت خارجه درپی اصابت چند
راکت جنگی به مناطق مرزی
سخنگوی وزارت خارجه درپی اصابت چند راکت
جنگی به مناطق مرزی کشورمان اخطار داد.
بزاده در توییتی
به گزارش ایسنا ،سعید خطی 
نوشت :نیروهای مسلح حافظ امنیت و آرامش
شهروندان از جمله ساکنین در مناطق مرزی شمال
غرب کشور هستند .درصورت تکرار اینگونه گلوله
پراکنیها ،جمهوری اسالمی ایران بیتفاوت نخواهد

ماند .سخنگوی وزارت امور خارجه پنجشنبه شب نیز
در واکنش به اصابت چندین فقره راکت جنگی به
مناطق مرزی کشورمان اظهار کرد :متاسفانه اخبار
نگرانکنندهای در این زمینه طی روزهای جاری گزارش
شده است که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
بزاده ضمن تکذیب برخی شایعات مبنی بر
خطی 
اقدام متقابل از سوی نیروهای مرزبانی جمهوری
اسالمی ایران ،تاکید کرد :حفظ امنیت و آرامش
شهروندان ایرانی ساکن در مناطق مرزی خط قرمز
نیروهای مسلح کشورمان به شمار میرود و درصورت
تکرار اینگونه گلولهپراکنیها ،جمهوری اسالمی ایران
بیتفاوت نخواهد ماند.
باکو :اصابت موشک به خاک ایران ،کار ارمنستان
و عمدی است
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان :امروز نیز ما
همبستگی مردم برادر ایران را احساس و از حمایت
رسمی اعالم شده از طرف دولت ایران قدردانی
میکنیم .وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در
بیانیهای اصابت گلوله به خاک ایران را عمدی و
کار ارمنستان دانست .ارمنستان تاکنون دراینباره
اظهار نظری نکرده است .هم اکنون جنگ شدیدی
میان ارتش جمهوری آذربایجان از یک سو و نیروهای
جمهوری خودخوانده قرهباغ/آرتساخ و ارتش ارمنستان
از سوی دیگر در جریان است .این جنگ در مرزهای
شمالی ایران باعث شده بارها گلولههای موشک به
روستاهای مرزی ایران اصابت کند .در چند مورد این
اتفاقات باعث زخمی شدن یک ایرانی و تخریب چند
خانه شده است.
بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به
نقل از کانال تلگرامی سفارت این کشور در تهران به

این شرح است:
درگیریهای مسلحانه در اراضی اشغالی جمهوری
آذربایجان هممرز با جمهوری اسالمی ایران ادامه
دارد .ارتش آذربایجان با انجام اقدامات ضد حمله،
با از بین بردن نیروهای مسلح ارمنستان اشغالگر،
سرزمینهای خود را آزاد میکند .یگانهای مسلح
پراکنده ارمنستان در حال عقبنشینی از مناطقی
که درگیری در حال انجام است با هدف تخریبگری
به شلیک موشک به اراضی کشور دوست و برادر
ایران ادامه میدهند .علیرغم تمام تالشهای ارتش
آذربایجان برای دفع حمله دشمن ،موشکها در اثر
شلیکهای هدفمند ،گاهگاهی به خاک ایران اصابت
میکنند .این اقدام دشمن حیلهگر ،ما را آزرده خاطر
میسازد و ما در ناراحتی مردم برادر ایران سهیم
میشویم .جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک
کشور دوست و برادر تاریخی ،همواره تجاوز ارمنستان
برعلیه آذربایجان را محکوم کرده و از آزادی مناطق
اشغالی آذربایجان ،اجرای قطعنامههای مربوطه
شورای امنیت سازمان ملل و حق حاکمیت و تمامیت
ارضی جمهوری آذربایجان حمایت کرده است.
امروز نیز ما همبستگی مردم برادر ایران را احساس
و از حمایت رسمی اعالم شده از طرف دولت ایران،
قدردانی میکنیم .دولت ایران از مشارکت خود در
برقراری صلح در منطقه دریغ نمیکند و از تأمین
ثبات و امنیت طرفداری میکند.
مردم آذربایجان دوست و دشمن خود را به خوبی
میشناسند .در این دوره سرنوشتساز تاریخ استقالل
آذربایجان ،رویه عادالنه همه کشورها و مردمی را که
از مردم و کشور ما حمایت میکرده و در کنار آنان
بودهاند را فراموش نخواهد کرد.

حمله موشکی به  ۲شهر جمهوری آذربایجان و کشته شدن  ۱۳غیرنظامی
یک مقام جمهوری آذربایجان روز شنبه اعالم کرد :شمار افراد
کشته شده در حمله موشکی به شهر گنجه این کشور به  ۱۳تن
رسیده و حدود  ۴۰تن دیگر زخمی شده اند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،حکمت حاجییف،
مشاور ریاست جمهوری آذربایجان در پیامی توئیتری نوشت۱۳ :
غیرنظامی کشته شدند ،حدود  ۴۰تن هم زخمی .عملیاتهای نجات
ادامه دارد .سیاست ترور دولتی ارمنستان باید متوقف شود.
این مقام جمهوری آذربایجان حمله با موشک بالستیک به شهر
گنجه را از اراضی ارمنستان دانست .او گفت :موشکهای بالستیک از
اراضی ارمنستان علیه شهر گنجه شلیک شدند .این منطقه از منطقه
درگیری بسیار فاصله دارد .هیچ ضرورت نظامی وجود نداشت.
دفتر دادستان کل جمهوری آذربایجان هم با تایید کشته شدن

شماری در گنجه ،از وارد آمدن خساراتی به تاسیسات غیرنظامی و
خودروها خبر داد.
براساس گزارشها ،ارتش ارمنستان همچنین به شهر مینگه چویر
هم حمله موشکی کرده اما پدافند هوایی جمهوری آذربایجان آنها
را دفع کرده است .سازمان ملل با صدور بیانیهای از طرفین درگیر
خواست از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی براساس قوانین
بشردوستانه بینالمللی حفاظت کنند .شهر گنجه بیش از  ۳۰۰هزار
نفر جمعیت دارد و  ۶۰کیلومتر با منطقه درگیری فاصله دارد .این
دومین حمله به گنجه در یک هفته گذشته است .در مقابل ،نیروهای
جمهوری آذربایجان به مرکز قرهباغ و چند منطقه دیگر حمله کرده
که تلفاتی به همراه داشته است .این شهر که جمعیتی بالغ بر ۵۵
هزار نفر دارد ،به دلیل بمباران جمهوری آذربایجان ،اکنون تقریبا

خالی از سکنه غیرنظامی است و جمعیت باقی مانده در پناهگاهها به
سر میبرند .ارمنستان و جمهوری آذربایجان ،یکدیگر را به هدف قرار
دادن غیرنظامیان متهم میکنند.
با میانجیگری روسیه ،دو کشور توافق آتشبس امضا کردند اما
این توافق در عمل به اجرا در نیامده و درگیریها شدیدتر شدهاند.
این دو کشور طرف مقابل را به تالش برای باز کردن جبهههای
جدید متهم میکنند .جمهوری آذربایجان از شلیک به سوی نخجوان
خبر میدهد ،اتهامی که ارمنستان آن را رد کرده و وزارت دفاع
ارمنستان هم در مقابل ادعا کرده پهپادهای جمهوری آذربایجان را در
خاک خود هدف قرار داده است.
جنگ دو کشور بر سر قرهباغ تاکنون منجر به کشته شدن صدها
تن و بیخانمان شدن هزاران تن دیگر شده است.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دیدار
با سفیر جدید دانمارک در تهران ،مخالفت
جمهوری اسالمی ایران را با هرگونه حضور
نظامی خارجی در منطقه خلیج فارس ،از جمله
نیروهای اروپایی اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،سید عباس عراقچی ضمن
تاکید بر اینکه امنیت خلیج فارس موضوع
مشترک کشورهای منطقه است ،یادآور شد:
امنیت پایدار در منطقه منوط به گفتوگو و
مشارکت دسته جمعی بین کشورهای منطقه
و عدم دخالت قدرتهای خارجی است .لذا
بهتر است دانمارک و دیگر کشورهای اروپایی
به جای اعزام نیروها و ادوات نظامی و یا فروش
گسترده تسلیحات به برخی کشورهای منطقه،
با علت اصلی تنشها در منطقه که همانا
سیاستهای مخرب و غلط آمریکا در خلیج
فارس است مقابله کنند.
عراقچی تاکید کرد :امنیت این منطقه باید
توسط کشورهای منطقه تامین شود و حضور
نیروهای خارجی نه تنها کمکی به برقراری
امنیت نمیکند بلکه زمینه افزایش تنشها را
نیز فراهم خواهد کرد.
در این دیدار همچنین پیرامون تحوالت
بینالمللی و منطقهای ،مقابله با تروریسم،
شرایط در منطقه خاورمیانه ،بحران قرهباغ و
نیز ظرفیتهای همکاریهای اقتصادی میان
دو کشور گفتوگو به عمل آمد.

رژیم صهیونیستی و بحرین
توافقنامه روابط دیپلماتیک امضا
یکنند
م 
رسانههای عبری زبان از امضای توافقنامه
برقراری روابط میان رژیم صهیونیستی و بحرین
طی روز یکشنبه خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از المیادین ،پس
از گذشت حدود یک ماه از امضای توافقنامه
عادی سازی روابط میان امارات و بحرین
با رژیم صهیونیستی ،روزنامه عبری زبان
اورشلیم پست نوشت که تلآویو و منامه
یکشنبه توافقنامه دیگری را برای برقراری روابط
دیپلماتیک میان دو طرف به امضا میرسانند.
طبق گزارش این روزنامه ،این توافقنامه در
منامه و توسط مقامات ارشد رژیم صهیونیستی
و بحرین و تحت نظارت استیون منوچن ،وزیر
خزانهداری آمریکا و آوی برکوویچ ،فرستاده کاخ
سفید به خاورمیانه امضا میشود.
در همین راستا ،یک مقام بلند پایه به
وبسایت خبری عبری زبان واال گفت که هدف
از امضای این توافقنامه آغاز اجرای توافقنامه
صلح امضا شده در کاخ سفید و تعریف اصول
کلی روابط بین دو طرف است.
طبق این گزارش ،این توافقنامه بر توافق
بحرین و رژیم صهیونیستی درباره عدم انجام
اقدامات خصمانه علیه یکدیگر و جلوگیری
از انجام چنین اقداماتی توسط طرف سوم و
همچنین تعهد دو طرف به همزیستی و آموزش
صلح تأکید دارد.
واال دراینباره گزارش داد که این توافقنامه
شامل  ۱۰زمینه :سرمایهگذاری ،هواپیمایی
غیرنظامی ،گردشگری ،تجارت ،علم و فناوری،
کشاورزی و محیط زیست ،ارتباطات از راه دور
و خدمات پستی ،بهداشت ،آب و انرژی و
همکاریهای حقوقی است.

مهمترین انتخایات نیم قرن اخیر آمریکا

دونالد ترامپ یا جو بایدن؛ چه کسی برنده میشود؟
نتایج تازهترین نظرسنجیها در آمریکا نشان میدهد که عملکرد بد در نخستین
مناظره انتخاباتی آمریکا و بیاعتمادی رایدهندگان ،دونالد ترامپ رئیس جمهوری
آمریکا را از جو بایدن رقیب دموکراتش عقب انداخته است.
به گزارش فرارو ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا در حالی که کمتر از
سه هفته به انتخابات ریاست جمهوری این کشور باقی مانده است برای راهیابی
مجدد به کاخ سفید به کسب آرای الکترال اغلب ایالتهای سرنوشتساز نیاز دارد.
برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به جای آرای عمومی کسب اکثریت
( ۲۷۰رای) در کالج الکترال تعیین میکند .هشت ایالت آریزونا ،فلوریدا ،جورجیا،
میشیگان ،مینه سوتا ،کارولینای شمالی ،پنسیلوانیا و ویسکانسین در این دوره از
انتخابات ایالتهای سرنوشتساز هستند .کل آرای الکترال هر کدام از این ایالتها
به نامزدی تعلق میگیرد که بیشترین آراء را در آن ایالت کسب کرده باشد.
به این ترتیب هرچند جو بایدن ،نامزد حزب دموکرات در نظرسنجیهای ملی با
اختالفی حدودا  ۱۰درصدی از دونالد ترامپ پیش است ،اما نامزد جمهوریخواهان
با پیروزی در اکثر این ایالتها میتواند مانند چهار سال پیش شگفتی آفرین شود.
پیشبینی نتیجه انتخابات بسیار سخت است
علی بیگدلی کارشناس مسائل آمریکا در گفتوگو با فرارو با اشاره به اینکه
پیشبینی انتخابات آمریکا در فاصله سه هفته تا موعد برگزاری بسیار دشوار

است ،اظهار کرد :بسیاری از تحلیلگران مسائل آمریکا معتقدند ،انتخابات ۲۰۲۰
مهمترین انتخابات نیم قرن اخیر در تاریخ سیاسی این کشور است ،زیرا تاکنون
سابقه نداشته است چنین دو قطبی شدیدی بین نامزدها و طرفداران آنها ایجاد
شود ،بر همین اساس رقابت بسیار شدید است و این احتمال وجود دارد درصورتی
که ترامپ رقابت را ببازد ،از تحویل دادن قدرت اجتناب کند و آمریکا را وارد یک
بحران سیاسی جدی کند .این مسالهای است که خود او بارها آن را مطرح کرده
است.
وی افزود :ترامپ دائما میگوید که امکان تقلب وجود دارد و او قطعا برنده
است و اگر او پیروز نشود ،قطعا تقلب شده .چنین ادبیاتی درصورتی که او دوباره
به کاخ سفید راه پیدا نکند ،بسیار خطرناک خواهد بود .از سویی ترامپ درمورد
رای گیری پستی نیز بسیار مقاومت کرد ،درصورتی که چنین روشی در آمریکا
طی گذشته بسیار متداول بوده ،زیرا به دلیل ب ُعد مسافتی که وجود داشته ،از
رای گیری پستی استفاده میشده ،برای همین نیز ترامپ نتوانست جلوی این کار
را بگیرد .همچنین اگر او رقابت را واگذار کند ،ممکن است شکایت کرده و ادعای
تقلب را مطرح کند ،اما چنین موضوعی دارای استدالل حقوقی نیست و دادگاه
عالی آمریکا آن را رد خواهد کرد.
بیگدلی با تاکید بر اینکه در حال حاضر همه نظرسنجیها حاکی از برتری بایدن

دارد ،گفت :در این نظرسنجیها بایدن  ۵۲درصد در مقابل  ۴۴درصد پیش از
ترامپ پیش است ،این در حالی است که آنالیزی که خود بنده هم در  ۸ایالت
سرنوشتساز آمریکا انجام دادهام ،باز هم بایدن برتر بوده است .ایالتهایی نظیر
فلوریدا ،میشیگان ،نیویورک ،فلوریدا ،کالیفرنیا ،نیویورک ،تگزاس و ویرجینا،
مناطقی هستند که در انتخاب رئیس جمهوری آمریکا بسیار مهم هستند و هر
فردی که بتواند در تعداد بیشتری از این ایالتهای به برتری برسد ،قطعا به کاخ
سفید راه خواهد یافت.
این کارشناس با تاکید بر اینکه برای مردم آمریکا مسائل داخلی این کشور از
اهمیت بسزایی برخوردار است ،بیان کرد :اینکه ترامپ در سیاست خارجی خود
چه کاری را انجام داده ،به واقع برای اکثر آمریکاییها اهمیتی ندارد .در حال
حاضر مسائل اقتصادی ،نرخ بیکاری و مباحث مرتبط با سالمتی و بیمههای
درمانی و همچنین نحوه مواجههی دولت با ویروس کرونا بسیار مورد توجه رای
دهندگان آمریکایی است ،در این رابطه برای جمهوری خواهان مسائل اقتصادی
در اولویت اول قرار دارد و اینکه ترامپ چه عملکردی در سیاست خارجی داشته،
زیاد موضوعیت ندارد.
بیگدلی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط بایدن با وضعیت کلینتون در
سال  ۲۰۱۶قابل مقایسه نیست ،ادامه داد :آن زمان ترامپ حمایتهای زیادی را

در پشت سر خود داشت ،اما االن وضعیت فرق میکند .تا قبل از کرونا بسیاری از
نظرسنجیها حاکی از آن بود که ترامپ شانس اصلی خواهد بود ،اما این ویروس
از آن زمانی که همه گیریاش آغاز شده ،بسیاری از معادالت را برهم زده و با
توجه به اینکه ترامپ و هوادارانش نیز زیاد این بیماری را جدی نمیگیرند ،بسیاری
از آمریکاییها وحشت دارند که اگر ترامپ دوباره انتخاب شود ،کرونا وضعیت
وخیمتری را در آمریکا پدید آورد.

