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عصر دوشنبه به وقت آمریکا، شبکه خبری 
ســی ان ان آمریکا گزارش داد به نامه ای دست 
یافته که نشــان می دهــد اداره کل خدمات 
عمومی آمریکا، به تیم انتقالی جو بایدن خبر 
داده اســت که آماده آغاز رسمی روند انتقال 
قــدرت به دولت جدید اســت. ســاعتی بعد، 
دونالد ترامپ که هنوز شکست در انتخابات را 
نپذیرفته،  در رشته توییتی با تایید این موضوع 
گفت که دستور داده مراحل اولیه برای انتقال 

قدرت به بایدن آغاز شود.
در این میان، ویدیویی در توییتر از مراسم 
سال ۲۰۱۸ عفو ریاست جمهوری آمریکا برای 
بوقلمون ها دست به دست می چرخد که دونالد 
ترامپ در آن به شــوخی می گوید، یکی از آن 
پرنده ها با رای مردمی انتخاب شده اما دیگری 

از پذیرش شکست اجتناب می کند!
به نوشــته روزنامه دیلی میل،  سراسر این 
مراسم مملو از شــوخی هایی درباره شمارش 
آراء، بازشــماری، صــدور احضاریــه و اختیار 
قضایی اســت، مسائلی که امروز در ۲۰۲۰ هم 

بسیار آشنا به نظر می رسند.
در حالی که عفو ترامپ شــامل حال هر دو 
بوقلمون به نام های »هویج« و »نخودفرنگی« 
شد، رئیس جمهوری آمریکا می گفت که یکی 
از آنهــا در رای گیری کاخ ســفید که از مردم 
انجام شد تا بدانند کدام بوقلمون را عفو کنند، 

برنده شد.
ترامپ گفــت: برنــده ایــن رای گیری از 
طریق یک انتخابات بســیار منصفانه و آزاد در 
وب ســایت کاخ ســفید انتخاب شد. انتخابات 
منصفانه ای بود. متاســفانه هویــج از پذیرش 
شکست امتناع کرد و خواستار بازشماری شد و 
ما همچنان در حال نبرد با هویج هستیم. ما به 
نتیجه ای رسیده ایم. هویج، من متاسفم که باید 
به شــما بگویم که نتیجه تغییری نکرد. خیلی 

برای هویج بد شد! 
به نظر می رســد این سیاســت آغشته به 

بوقلمون در ســال ۲۰۱۸، شباهت عجیبی با 
دونالــد ترامپ )هویج( امروز در ســال ۲۰۲۰ 
داشــته باشــد که از پذیرش شکست مقابل 
جو بایدن دموکرات در انتخابات ســوم نوامبر 
امتنــاع می کنــد. او مانند همــان بوقلمون، 
خواستار بازشــماری آراء انتخابات در جورجیا 
و ویسکانسین شده و درست مانند قصه هویج، 
نتایج تغییری نکرد. ایــن صحبت های جالب 
توجه ترامپ در رســانه اجتماعی محبوب او، 
توییتر دســت به دست می چرخد و کاربران را 

به خنده انداخته است.
پذیرش انتقال قدرت

رئیس جمهــوری آمریکا تاکیــد کرد، تیم 

حقوقی او همچنان پرونده های بیشــماری را 
پیگیــری می کنند تا ثابت کنند رقابت ســوم 
نوامبر برای کاخ ســفید »فاسدترین انتخابات 

تاریخ سیاسی آمریکا« بوده است.
 ترامپ پیشتر به اداره خدمات عمومی چراغ 
سبز نشــان داد تا رســما روند انتقال ریاست 
جمهوری را آغاز کند. با این حال، او به شکست 
اذعان ندارد و متعهد شده است تا این »مبارزه« 
را ادامه دهد. تیم انتخاباتی او هم مدعی تقلب 

انتخاباتی گسترده در سوم نوامبر شده است.
رئیس جمهوری آمریکا گفته اســت، هرگز 
بــه آنچه او به عنوان »رای جعلی« و ســامانه 
رای گیری »دومینیون« اشــاره می کند، اذعان 

نخواهد کرد. این شرکت رای گیری متهم است 
که با نرم افزاری در ماشــین های شمارش رای، 
به شکل هنگفتی آرا را از ترامپ به بایدن تغییر 
داده است.   ترامپ همچنین مدعی شد، امیلی 
مورفی، رئیس ســازمان خدمــات عمومی در 
پی این جنجال انتخاباتی تهدیدات بیشماری 

دریافت کرد.
این نامه پس از آن منتشــر شــد که ایالت 
میشــیگان نتایج انتخابات را تاید کرد. ایالت 
جورجیــا نیز این کار را روز جمعه پس از چند 
دور شمارش انجام داد. ایالت پنسیلوانیا هنوز 
قــدم نهایی در تایید نتایــج انتخابات را انجام 
نداده، اما نزدیک به این کار است. چالش های 

حقوقی رامپ، بــه رهبــری رودی جولیانی، 
وکیل شــخصی رئیس جمهور و شهردار سابق 
نیویــورک، همچنان ادامه دارند اما تا کنون به 

موفقت نرسیده اند.
کاهش نرخ تأیید عملکرد ترامپ

تازه ترین نظرسنجی مؤسسه گالوپ نشان 
داد نــرخ تأیید عملکرد ترامــپ از ۴۶ درصد 
دقیقاً یک روز قبل از انتخابات، در اوایل ماه به 

۴۳ درصد کاهش یافته است.
مؤسسه نظرســنجی یادآور شد که ترامپ 
پــس از انتخابات در بیــن جمهوری خواهان، 
نــرخ تأیید عملکرد ۹۰ درصدی را به دســت 
آورده کــه از نرخ ۹۵ درصــدی تأیید پیش از 
آنکه رأی دهندگان به پــای صندوق های رأی 
بروند، کمتر اســت. در نظرسنجی جدید ۳۹ 
درصد مســتقل ها رئیس جمهور را مورد تأیید 
قرار دادند، در حالی که نرخ تأیید مســتقل ها 
قبل از انتخابــات ۴۱ درصد بود. نرخ تأیید ۳ 
درصــدی ترامپ در بین دموکرات ها هم بدون 

تغییر باقی ماند.
این نظرســنجی که روز دوشــنبه منتشر 
شد همچنین نشــان داد درصد آمریکایی های 
»رضایتمند از نحوه جریــان امور در آمریکا« 
از زمان انتخابــات کاهش پیدا کرده اســت. 
قبل از ۳ نوامبر، ۲۸ درصد آمریکایی ها با این 
گزاره موافق بودنــد، در حالی که در تازه ترین 
نظرســنجی تنهــا ۲۱ درصد بــا آن موافقت 
کرده اند. این کاهش به خاطر پاســخ دهندگان 
جمهوری خواه ایجاد شــد که ۶۰ درصد آن ها 
در نیمــه دوم اکتبر گفتنــد »از نحوه جریان 
امور در ایاالت متحده رضایتمند هستند«، در 
حالی که پــس از انتخابات ۳۵ درصد آن ها با 
گزاره فوق موافقت کردند. نظرسنجی تغییری 
در مســتقل ها نســبت به این ســؤال نشان 
نــداد و همچنین نشــان دهنده افزایش اندک 
دموکرات هایــی بود که با ایــن گزاره موافقت 

کرده بودند.

باالخره روند انتقال قدرت به دولت بایدن آغاز شد

تمکین ترامپ به نتیجه انتخابات

پس از آنکه آنکارا و مســکو در ماه جاری میالدی برای نظارت بر آتش بس 
منطقه قره باغ توافق کردند، یکی از منابع ترکیه ای گفته که دو کشــور بر سر 
تمایل آنکارا برای ایجاد یک پست نظارتی مستقل نظامی در قلمروی جمهوری 
آذربایجان اختالف نظر دارند. به گزارش رویترز، ترکیه و روسیه توافق کرده اند 
تا یک مرکز مشترک را در منطقه به منظور نظارت بر آتش بس ۱۰ نوامبر ایجاد 
کنند که به چندین هفته درگیری در منطقه مورد مناقشه قره باغ بین نیروهای 
باکو و ایروان پایان داد. توافق آتش بس در منطقه مورد مناقشه قره باغ شامل 
اســتقرار ۲۰۰۰ صلح بان روسی است. مقام های روســیه و ترکیه هنوز بر سر 
پارامترهای مکانیسم نظارت به توافق نرسیده اند اما ترکیه که حامی دولت باکو 
است می خواهد پست نظارتی مستقل خود را داشته باشد تا بتواند بر نفوذش بر 
منطقه ای که برای امنیت خودش مهم است، بیفزاید. یکی از منابع دولت ترکیه 
که خواست نامش فاش نشود، گفت: بزرگترین اختالف نظر بین آنکارا و مسکو 
این پست نظارتی است که ترکیه به دنبال ایجاد آن در سرزمین های جمهوری 

آذربایجان است. روسیه فکر می کند.

اختالف روسیه و ترکیه درباره قره باغ 
 در شــرایطی که مردم تایلند قرار است روز چهارشنبه به یک راهپیمایی 
بزرگ دســت بزنند، خبرگزاری فرانســه به نیروهایی که در این روند نقش 
دارند و اینکــه چه اتفاقی در آینده در کشــور رخ می دهد، می پردازد. پس 
از چهار ماه راهپیمایی که در برخی از آنها ده ها هزار تن حضور داشــته اند، 
مردم خشــمگین تر شده و رهبران اعتراضات هشــدار می دهند که شانسی 
برای سازش وجود ندارد. شعارها و توهین ها علیه پادشاهی گسترش یافته و 
پلیس ضد شورش هم اخیرا اعالم کرد که آماده اقدامات سختگیرانه تر علیه 
معترضان اســت. جنبش تحت رهبری دانشــجویان پایگاه های قوی خود را 
در خیابان ها و رســانه های اجتماعی به دست آورده و کارشناسان می گویند، 
پیراهــن قرمزها که زمانی گروهی پر ســر و صدا بودند و اعتراضات خیابانی 
یــک دهه قبل را رهبری می کردند، ممکن اســت به این اعتراضات خیابانی 

ملحق شوند.
این جنبش خواســتار برکناری پرایوت چان اوچا، نخست وزیر، تغییرات 

قانون اساسی و ایجاد اصالحات در سیستم پادشاهی است. 

افزایش تنش ها در تایلند
دولــت اتیوپی از تصمیم خود برای محاکمه رهبران »جبهه آزادی بخش 
مردم تیگرای« به اتهام تروریســم خبر داد. به گــزارش خبرگزاری آناتولی، 
وزیر دادگستری اتیوپی اعالم کرد که حمله جبهه آزادی بخش مردم تیگرای 
به ارتش اتیوپی نقض قانون اساســی و خیانت به میهن اســت. وی در این 
باره گفت که رهبران جبهه آزادی بخش تیگرای به اتهام جرایم تروریســتی 
درپی حمالت موشکی به شهرهای اقلیم »أمهارا« در شمال اتیوپی محاکمه 
خواهند شــد. تیگرای اقلیت قومی قدرتمندی اســت که چند دهه رهبری 
ائتالف حاکم بر اتیوپی را در دســت داشــت. دو ســال پیش که آبی احمد، 
نخســت وزیر اتیوپی به قدرت رســید، ائتالفی جدید شــکل گرفت که قوم 
تیگرای از پیوســتن به آن ســر باز زد. ابی احمد، نخست وزیر اتیوپی تالش 
دارد تــا ائتالف حاکم را به یک حزب واحد تبدیل کند؛ امری که با مخالفت 
و امتناع قوم تیگرای برای مشــارکت در دولت ائتالفی همراه شــد.۴ نوامبر، 
درگیری مســلحانه ارتش اتیوپی و »جبهــه آزادی بخش مردم تیگرای« در 

منطقه آغاز شد.

اتیوپی دنبال محاکمه رهبران اقلیم »تیگرای«

سودای ریاست جمهوری »پمپئو«

»آســیاتایمز« در گزارشــی تور منطقه ای 
»مایــک پمپئــو« وزیــر خارجــه آمریکا در 
خاورمیانه را به عنــوان آخرین تالش های وی 
برای مانع تراشــی در راه بازگشــت جوبایدن 
به برجــام پس از ناکامی سیاســت »فشــار 
حداکثری« دولــت ترامپ ارزیابی کرد و آن را 
تالشی در جهت سودای ریاست جمهوری وی 

دانست.
به گزارش آسیاتایمز، مایک پمپئو وزیر امور 
خارجه آمریکا در آخرین هفته های باقی مانده 
از دوران کاریش به منطقه خاورمیانه ســفر و 
از کشــورهای مختلفی دیدن کرده اســت. به 
نظر می رسد هدف از این تور دیرهنگام تقویت 
سیاست »فشار حداکثری« علیه ایران و سخت 

کــردن کار برای رئیس جمهــور منتخب، جو 
بایدن است.

آســایا تایمز اضافه می کند کــه پمپئو در 
آخریــن روزهــای پایانی دولــت ترامپ مهار 
جمهوری اســالمی را محور اصلی ســفر خود 
قرار داده اســت. همچنین، رســانه های رژیم 
صهیونیستی نیز از سفر مخفیانه نخست وزیر 
این رژیــم، بنیامین نتانیاهو روز یکشــنبه به 
عربستان سعودی و مالقات با محمد بن سلمان 

و مایک پمپئو خبر داده اند.
به نظر می رســد پمپئو که هیچکدام از ۱۲ 
خواسته زیاده طلبانه اش از ایران محقق نشده 
و اکنون پایان عمر سیاســی خود دست کم تا 
چهار سال دیگر را نزدیک دیده، همه تالشش را 

به کار بسته است تا بلکه ناکامی اش را با دست 
اندازی در کار بایدن جبران کند.

تالش برای قرار دادن بایدن در برابر 
امر انجام شده

در ادامه گزارش آســیاتایمز می خوانیم: در 
حالی که جو بایدن از بازگشــت به دیپلماسی 
با جمهوری اسالمی خبر داده، پمپئو همراه با 
کشورهای هم پیمانش در منطقه مدعی است 
که ایران مهمترین تهدید منطقه می باشــد و 
گفته اســت: من امیدوارم کــه این اهرمی که 
دولت )ترامپ( آن را به ســختی بدست آورده 
به خوبی استفاده شود تا ایرانیان بار دیگر مانند 

یک کشور عادی رفتار کنند.
کارشناســان معتقدند که برخالف دیدگاه 
پمپئــو این رفتار آمریکا اســت که با خروج از 
برجام و در پیــش گرفتن رویکــرد یکجانبه 
گرایانه غیر عادی به نظر می رسد. ایران تاکنون 
به رغم آنکه از دستاوردهای برجام استفاده الزم 
را نکرده اما هنوز در این پیمان باقی مانده است.
او همچنین در بیانیه ای گفت که واشنگتن 
سیاست »فشار حداکثری« خود را برای منزوی 
کردن ایران ادامه خواهد داد و هشــدار داد که 
آمریکا می تواند در »هفته ها و ماه های« آینده 

تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال کند.

نویسنده گزارش آسیا تایمز بر این باور است: 
از طرفی منتقدان سیاست خارجی ترامپ وی 
را متهــم کرده اند که تنش هــا را به نقطه ای 
بدون بازگشت افزایش می دهد تا اینکه بایدن 
قادر به از سرگیری گفتگو با تهران نباشد. این 
در حالی است که انتظار می رود که بایدن برای 
زنده کردن برجام تالش کند و در یک مســیر 
احتمالی برخورد با برخی کشــورهای منطقه 

قرار گیرد.
عربستان سعودی نیز گفته است که انتظار 
نمی رود در روابط خود با آمریکا در دوره بایدن 
تغییر اساســی ایجاد کند. عــادل الجبیر وزیر 
امور خارجه عربســتان در مصاحبه ای به سی 
ان ان گفت: ما با رئیس جمهور ایاالت متحده 
به عنوان یک دوســت ، خواه جمهوری خواه و 

خواه دموکرات معامله می کنیم.
پمپئو و سودای ریاست جمهوری ۲۰۲۴

در گزارش آســیاتایمز به اهداف سیاسی و 
شخصی پمپئو اشاره شده و آمده است: هرچند 
برخی سفر پمپئو را بی هدف و بدون دستاورد 
در نظر می گیرند اما در ایستگاه چهارم، یعنی 
در سرزمین های اشــغالی با تابو شکنی اولین 
وزیــر امور خارجــه ای بودکه از شــهرک های 
صهیونیســتی در کرانه باختری بازدید کرد. او 

همچنین از بلندی های جوالن که در اشــغال 
اســرائیل است دیدن کرد که ترامپ قبال آن را 
جزو خاک رژیم صهیونیســتی شناسایی کرده 
بود. برخی بر این باورند که این تحرکات پمپئو 
با نگاه به ریاســت جمهــوری ۲۰۲۴ صورت 
می گیــرد. در این مورد »بن رودز« دســتیار 
ارشــد رئیس جمهور پیشــین باراک اوباما و 
منتقد اصلی پمپئو ، به ان بی سی گفته است 
که پمپئو نه تنها می خواهد کار را برای بایدن 
پیچیده تر کند بلکه به دنبال منافع سیاســی 

خود نیز هست.
البتــه بایدن همیشــه حمایت خــود را از 
اســرائیل اعالم کرده و بنیامیــن نتانیاهو نیز 
اگرچه از »دوستی فوق العاده« با پمپئو صحبت 
کــرده اما با آگاهی از آینده، روز ســه شــنبه 

گفتگوی گرمی با جو بایدن داشته است.
نکته مهم دیگر در ســفر پمپئو دیدار او با 
محمد بن ســلمان در عربستان سعودی است. 
اهمیــت این دیــدار به خاطر این اســت که  
نتانیاهو و رئیس آژانس جاسوســی موســاد، 
یوســی کوهن نیز در شهر نئوم با آنها مالقات 
کرده اند. کارشناسان این دیدار را نیز در راستای 
دســت اندازی در راه بازگشت بایدن به برجام 

ارزیابی کرده اند.

وزیر خارجه لهســتان اعالم کرد که این کشــور منتظر 
تحوالت در آمریکا پیش از به رسمیت شناختن جو بایدن به 
عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا خواهد بود. به گزارش 
ایرنــا به نقل از خبرگزاری رویترز، »زبیگنیو راو« روز ســه 
شــنبه تصریح کرد که لهســتان منتظر می ماند تا ببیند 
تحوالت مربوط به اوضاع سیاســی و قانونی آمریکا پیش از 
به رسمیت شــناختن جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری 
جدید آمریکا چگونه خواهد شــد. پیروزی »جو بایدن« در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و غلبه وی بر دونالد ترامپ 
برای دولت محافظه کار راست گرای لهستان خوشایند نبود. 
لهســتان هنوز به طور رســمی بایدن را بــه عنوان رئیس 
جمهوری جدید آمریکا به رســمیت نشــناخته است. در 
همین حال وزیر خارجه لهســتان تصریح کرد: »مسئله به 

رسمیت شناختن رئیس جمهوری جدید آمریکا بستگی به 
تحوالت سیاسی و قانونی در آمریکا دارد.« بایدن طی رقابت 
های انتخاباتی اش، ترامپ را به حمایت از یکســری رهبران 
خودکامه در جهان متهم کرد و در این راســتا به لهســتان 
نیز اشاره کرد. »آندره دودا« رئیس جمهوری لهستان اخیرا 
اعالم کرده بود همه نشــانه ها حاکی از این هستند که جو 
بایدن رئیس جمهور بعدی آمریکاســت اما نتایج انتخابات 
آمریکا هنوز کامال مشخص نشده است. انتخاب شدن بایدن 
به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا، ورشــو را بعد از 
آنکه اهمیت زیادی برای روابطش با دونالد ترامپ قائل شد 
و در جهت تضعیف روابطش با هم پیمانان در اتحادیه اروپا 
بر سر مســاله »ارزش های دموکراتیک« برآمد، در موقعیت 

ناخوشایندی قرار داده است.

گزینه»جو بایدن« برای وزارت امور خارجه دولتش در 
اظهاراتی بریگزیت را »آشفتگی کامل« خوانده و همچنین 
آن را با ســگی که یک ماشین آن را زیر می کند، مقایسه 
کرده بــود. به گزارش ایندیپندنت،» بوریس جانســون« 
نخســت وزیر بریتانیا با چالش توسعه روابط با جو بایدنی 
روبــرو اســت که ســابقا او را یک » همزاد احساســی و 
فیزیکی ترامــپ « توصیف کرده بود.این روابط بالقوه کم 
او بــا رهبر آمریکا در زمانی مهم بــرای بریتانیا با در نظر 
گرفتن توافق تجاری دو طرف به عنوان یک مولفه کلیدی 
برنامه پسابریگزیت این کشور مطرح می شود. با این حال 
گزارش شــد که جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا 
در اقدامی که یک ضربه به نخست وزیر انگلیس به حساب 
می آید، آنتونی بلینکن را به عنوان گزینه اش برای وزارت 

امور خارجه دولت خود انتخاب کرده اســت؛ بلینکنی که 
سال گذشــته میالدی بریگزیت را یک »آشفتگی کامل« 
توصیف کــرد. بلینکن در صحبتهایش با یک پادکســت 
تحت مدیریت کارمندان سابق دولت باراک اوباما تصمیم 
برای ترک اتحادیه اروپا از ســوی انگلیس را پرآشــوب و 
خــود تخریبی خوانده و گفت که این گزینه ارجح آمریکا 
نیســت. او در سال ۲۰۱۹ بعد از تالش شکست خورده » 
ترزا می «  نخست وزیر سابق بریتانیا برای تصویب توافق 
بریگزیت گفت: »این مثل سگی است که خودرو او را زیر 
می گیرد. این یک آشفتگی کامل است.« او ادامه داد، هر 
چند آمریکا سخت می تواند انگلیس را برای ماندن در این 
بلوک قانع کند، مشــارکت انگلیــس در این قاره انتخاب 

ارجح آمریکا است.

نفرت »بلینکن« از  برگزیتگرگیجه لهستان مقابل دولت آینده آمریکا

وزیر جنگ و نخســت وزیــر تناوبی رژیم 
صهیونیستی از پیوســتن چهره های نظامی 
و امنیتــی به هیئتی که روز دوشــنبه راهی 

سودان شد، ممانعت کرد.
به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری 
رویتــرز، منابع اســرائیلی گفتنــد، بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
می خواست افســران و مسووالن نظامی هم 
به این هیئت بپیوندند از جمله شــخصی به 
نام »ماعوز«، رئیس بخش خاورمیانه و آفریقا 
در شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و 
مورد اعتماد نتانیاهو ریاســت آن را بر عهده 
دارد امــا بنی گانتس، وزیر جنگ و نخســت 

وزیر دوره ای این رژیم ممانعت کرد.
ایــن منابع گفتند گانتس بــا این توجیه 
که تا وقتی توافقنامه و به رســمیت شناختن 
متقابلی وجود ندارد و نام ســودان همچنان 

در لیست کشــورهای حامی تروریسم آمریکا 
قرار دارد، درست نیست نیرویی از ارتش رژیم 
صهیونیســتی همراه این هیئت باشد که این 

خواسته از سوی نتانیاهو رد شد.
مسووالن اســرائیلی گفتند، دفتر نخست 
وزیر قصد داشــت پرونده مربوط به مســائل 
امنیتی را قبــل از انعقاد توافــق نامه عادی 
ســازی روابط و حتی قبل از لغو تحریم های 
آمریکا علیه ســودان ببندد، اقدامی که یک 

مسوول امنیتی آن را نامعقول دانست.
ایــن تصمیم گانتــس تنش میــان او و 
نتانیاهو را بیشــتر کرده است. مسووالن دفتر 
نخســت وزیری رژیم صهیونیستی گفتند، بر 
خالف گــزارش ها، بحث و جدل ها بر ســر 
رفتن هیئت امنیتی به ســودان چندین روز 
ادامه داشــت و گانتس کامال در جریان بود و 
بــه دالیل خودش، تصمیم گرفت که با رفتن 

هیئت امنیتی به ســودان مخالفت کند. امید 
اســت این اقدام از توافق مهم صلح با سودان 

مانع نشود.
طی دو روز اخیر و در پی محاکمه نخست 
وزیر رژیم صهیونیســتی و اعالم وزیر جنگ 
درباره تشــکیل کمیتــه تحقیقــات درباره 
موضــوع زیر دریایی ها، درگیری لفظی میان 
نتانیاهو و گانتس شدت گرفته است تا جایی 
که نتانیاهو گانتس را به بهره برداری سیاسی 

از حوزه نظامی متهم کرد.
گانتس و نتانیاهو پیش از این نیز بر ســر 
مسائلی چون بودجه یک یا دوساله با یکدیگر 

اختالف داشتند.
قرار اســت سفر این هیئت اســرائیلی به 
خارطوم که نخستین بار از زمان اعالم عادی 
سازی روابط اســت، زمینه را برای سفر یک 
هیئت اسرائیلی بزرگتر به سودان فراهم کند 

که طبق گزارش ها احتماال ظرف چند هفته 
آینده راهی این کشــور می شود تا پیرامون 
همکاری دو طــرف در زمینه های اقتصادی، 

کشاورزی و آب بحث و تبادل نظر کند.

پیــش از این بنی گانتــس اعالم کرد، در 
مــورد پرونده خرید زیــر دریایی ها از آلمان 
که نتانیاهو در آن متهم شناخته شده است، 

کمیته تحقیقات تشکیل داده است.

دوئل گانتس و نتانیاهو 

خشونت پلیس پاریس علیه پناهجویان
پلیس فرانســه در عملیاتی برای برچیدن اردوگاه مهاجران در مرکز پاریس، 
گاز اشک آور شلیک کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اردوگاه برای اسکان 
صدها پناهجویی که از پناهگاه های حومه شــهر تخلیه شده بودند، برپا شده بود 
تا سرپناهی برایشان باشد. مردم داوطلب شامگاه دوشنبه به برپایی حدود ۵۰۰ 
چادر آبی در منطقه ای در قلب پاریس کمک کردند که بالفاصله با پناهجویانی 
که عمدتا از افغانستان بودند، پر شد. اندکی بعد پلیس برای برچیدن این اردوگاه 
به منطقه اعزام شــد و چادرها را در حالی که هنوز افرادی داخل آن بودند، بلند 

کرد که با فریاد اعتراض پناهجویان و مردم روبه رو شد.
پلیس همچنین برای متفرق کردن پناهجویان از گاز اشــک آور اســتفاده و 
پناهجویــان را روانه خیابان های مرکز پاریس کــرد. این اقدام یک هفته پس از 
 )Saint-Denis( تخلیه پناهجویان از پناهگاه هایی در حومه شمالی سن - دنی
در اطراف پاریس روی داد، درحالی که هنوز ســاکنان آن پناهگاه ها اسکان داده 
نشده بودند. »ژرارد دارمنن« وزیر کشور فرانسه تصاویر منتشر شده از برچیدن 
این اردوگاه را شوکه کننده خواند و به پلیس دستور داد گزارشی از این پاکسازی 
تهیه کند. پاریس، یکی از نقاط اصلی در مســیر مهاجرتی اروپاست و چادرهای 
مهاجران اغلب در اطراف این شهر برپا می شود که البته در علمیات پلیس از میان 
می رود. هزاران نفر از پاریس به بندر کاله سفر کرده و کوشیده اند با جا دادن خود 
در کامیون ها، خود را به انگلیس برسانند. شمار اندکی نیز این مسیر را از راه آبی 
می پیمایند. عملیات پاکسازی پناهجویان در فرانسه پس از آن آغاز شد که دولت 
با تصویب یک قانون امنیتی اصالح شده، انتشار عکس یا ویدئو از چهره افسران 
پلیس حین انجام وظیفه در اماکن عمومی را محدود کرد. رسانه ها گزارش دادند 
که این قانون به پلیس چراغ سبز می دهد تا مانع فعالیت خبرنگاران شوند و امکان 

ثبت موارد بدرفتاری نیروهای امنیتی با پناهجویان را محدود کنند.

ویژه

عطش اروپا برای خرید واکسن کرونا
رئیس کمیســیون اروپا روز سه شنبه از برنامه اتحادیه برای امضاء ششمین 
قرارداد خرید ۱۶۰ میلیون دوز واکسن کرونا از شرکت بیوتکنولوژی »مدرنا« 
خبر داد. »اورســوال فون درالین« با اعالم این خبر در نشســتی با خبرنگاران 
در ویــن افزود: بســیاری از اروپایی ها نگرانند که در ایام کریســمس قادر به 
دیدار با خانواده های خود نیســتند. در حالی که تدابیر محدود کننده می تواند 
شــیوع ویروس را در این شرایط دشوار کنترل کند اما همه می دانیم که تنها 
دست یابی به واکسن ایمن ما را به یک حل پایدار می رساند. وی با بیان اینکه 
واکسیناسیون برای پایان دادن به همه گیری ویروس کرونا امری حیاتی است 
افزود: من امروز خرســندم اعالم کنم کــه فردا قرارداد جدیدی را برای خرید 
واکسن کووید-۱۹ منعقد خواهیم کرد. این قرارداد ما را قادر می سازد تا ۱۶۰ 

دوز واکسن کرونا از شرکت مدرنا خریداری کنیم.
شــرکت مدرنا به تازگی اعالم کرده واکسنی با کارآیی ۹۴.۵ درصد تولید 
کرده است. رئیس کمیســیون اروپا  در همین زمینه یادآور شد که بر اساس 
تحقیقات صورت گرفته این واکســن می تواند به طور چشــم گیری در مقابل 
کووید-۱۹ اثر بخش باشــد. به گفته وی، این واکســن به طور هم زمان میان 
۲۷ کشــور عضو اتحادیه اروپا به صورت هم زمان توزیع خواهد شــد. »فون 
درالین« با بیان اینکه قرارداد با مدرنا، ششــمین سند همکاری اتحادیه اروپا 
با شرکت های داروسازی برای خرید واکسن کرونا محسوب می شود، افزود که 
قرارداد با شرکت داروسازی دیگری نیز در دست بررسی قرار دارد. وی به این 
ترتیب نتیجه گرفت که اتحادیه اروپا دارای بزرگترین ســبد واکسن کرونا در 
جهان به شــمار می رود. کشورهای اروپایی که در ۹ ماه گذشته خسارت های 
اقتصادی ســنگینی را بر اثر بحران کرونا متحمل شــده ، امیدوارند که با آغاز 
عملیات واکسیناســیون کرونا از ماه آینده، جان تازه ای به اقتصاد آن ها دمیده 
شــود. دولت بریتانیا نیز که بهمن ماه سال گذشته از اتحادیه اروپا خارج شد، 
با شــرکت های تولید کننده واکسن کرونا قراردادهایی را برای خرید جداگانه 
منعقد کرده اســت. مقامات لندن امیدوارند که تمام شهروندان این کشور تا 

اواخر فروردین سال آینده، واکسینه شوند.

برنامه توریستی اسرائیل برای شیخ نشینان 
یــک روزنامه عبری زبــان از توافــق چهارجانبه اردن، امــارات، بحرین و 
تشــکیالت خودگردان فلسطین برای ورود گردشــگران کشورهایی که توافق 
صلح با رژیم صهیونیستی امضا کرده اند، به مسجداالقصی خبر داد. به گزارش 
ایسنا، روزنامه »یسرائیل هیوم« در گزارشی اعالم کرد، گردشگرانی از امارات 
و بحرین که وارد اراضی اشــغالی می شــوند و مایلند از مسجد االقصی بازدید 
کننــد از طریق گذرگاه های اردن و فلســطین وارد این اراضی خواهند شــد. 
هشت گذرگاه که مسلمانان از آن استفاده می کنند و باب المغاربه برای یهود و 
گردشگران وجود دارد. در دیدار هفته گذشته بین نمایندگان امارات، بحرین، 
اردن و تشــکیالت خودگردان فلسطین با این مســئله توافق شد. این توافق 
بعد از آن صورت گرفت که درگیری هایی میان مســئوالن اوقاف و شهروندان 

اماراتی که اخیرا از مسجد االقصی بازدید کردند، رخ داد.
این شــهروندان در معرض دشــنام قرار گرفتند و اکنون اماراتی ها نگران 
حمالت از سوی فلسطینی ها هســتند. توافق جدید امنیت زائران کشورهای 
اسالمی در مسجداالقصی را تضمین می کند اما فلسطینی ها را مجبور می کند 
که عادی ســازی روابط را به رسمیت بشناسند. یک منبع آگاه اعالم کرد، این 
پیامــی برای جو بایــدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا اســت مبنی بر اینکه 
فلسطینی ها مخالف صلح نیستند. این روزنامه نوشت: مانع اخیری که در سفر 
گردشگران اســرائیلی به امارات ایجاد شده بود، برداشته شد و وزارت خارجه 
در تل آویو و ابوظبی دوشــنبه توافق کردند که اسرائیلی ها طی چند روز آتی 

بتوانند به دبی سفر کنند. 

غارت کلیسای حسکه
سانا: تروریســت های مزدور در ادامه اقدامات جنایتکارانه خود علیه مردم 
در منطقه راس العین در حومه شــمال غربی حسکه اموال یکی از کلیساهای 

این منطقه را غارت کردند.

حکم قاهره علیه اخوان المسلمین
المیادیــن: دادگاه کیفری قاهره در حکمی نام ۲۸ تــن از اعضای گروه 
اخوان المســلمین را در فهرســت به اصطالح »تروریسم« قرار داد و آنها را به 
پنج ســال حبس محکوم کرد. ازجمله برجسته ترین این افراد؛ عبد المنعم أبو 

الفتوح، عالء عبد الفتاح، محمد الباقر، پسر خیرت الشاطر هستند.

موضع انصاراهلل علیه سفر نتانیاهو
اسپوتنیک: سخنگوی انصاراهلل یمن تأکید کرد که سفر نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی به عربستان با هدف عادی ســازی کامل روابط میان دو طرف 
بود. درهمین حال،نخســت وزیر رژیم صهیونیستی گفت به زودی و به دعوت 

ولیعهد بحرین راهی این کشور خواهد شد.

پولیتیک

رویداد

کوتاه از جهان

شماره ۱3۹۹3۰۴۰۰۹۰۱۰۸۷3۱3 ۱3۹۹/۸/۱۹
آگهی تغییرات شرکت سپهر آفتاب کومشیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴55۴79 و 

شناسه ملی 1۴۰۰۴1۲۲566 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
۱3۹۹/۰۷/۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور 
در تاریــخ فوق منحل اعالم گردید و آقای ذبیح اله عبیر 
کد ملی ۴۵۷۹3۱۰۵۴3 به سمت مدیر تصفیه انتخاب 
گردید. نشانی محل تصفیه: تهران خیابان بزرگراه شیخ 
فضل اهلل نوری خروجی ســازمان آب خیابان حاجی پور 
امیر کوچه چهاردهم پالک ۱ کدپستی ۱۴۴۵۷۴۴۷۷۵ 

می باشد.
پ 99۰819818۲63۴51 اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیر تجاری


