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وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران همواره 
در تاریخ یک کنشــگر فعال بوده است، گفت: 
تالش هایی که امروز برای ســاخت دوگانه های 
مصنوعــی و بــا هــدف کوچک جلــوه دادن 
دیپلماســی صورت می گیرد، از منظر تاریخی 
فاقد دقت و صحت، از منظر تحلیلی نادرست و 
از منظر عملیاتی برای منافع همه جانبه ایران 

مضر است.
به گــزارش ایرنا، محمدجــواد ظریف روز 
یکشــنبه در چهارمین کنفرانس تاریخ روابط 
خارجی ایران که به صورت مجازی برگزار شد،  
با بیان اینکه پهنه وسیع مطالعات تاریخ روابط 
خارجی حوزه ای بسیار مهم است، تصریح کرد: 
تاریــخ روابط خارجی ایــران مجموعه غنی از 
رخدادها، فراز و نشیب ها و وقایع تلخ و شیرین 
اســت که بخشی از هویت ملی و سرزمینی ما 
و خاطــره جمعی ایرانیان را شــکل می دهد و 

مطالعه آن درس های زیادی برای امروز دارد.
وی یادآور شــد: تاریخ روابط خارجی ایران 
آیین هایی از تالش ها، مجاهدت ها،  فداکاری ها 
و مجاهدت های مردم ایران در برابر تهاجمات 
خارجی در طول قرون است. در کنار آن تاریخ 
فعالیت های تجاری و اقتصادی ایرانیان، تاریخ 
گســترش فرهنگی، تاریخ مهاجرت ها، تاریخ 
مذاکرات در زمینه های گوناگون و به بیان کلی 

تاریخ تعامالت ایران با جهان نیز است.
وزیر امور خارجه گفت: آنچه امروز می توانیم 
از مجموعه تاریخ روابط خارجی ایران بیاموزیم 
در مرتبه نخست آن است که ایران همواره در 
تاریخ یک کنشگر فعال بوده و ایرانیان حتی در 
سخت ترین شرایط نیز فضایی برای کنشگری 
یافته اند.  البته چگونگی و کیفیت این کنش ها 
متاثر از درک ایران از خود، از دیگران، از فضای 
بین المللی و نیز متاثر از افکار تصمیم گیرندگان 
و اهــداف و ابزارهای سیاســت خارجی در هر 

دوره از تاریخ بوده است.
وزیر امــور خارجــه اضافه کــرد: از دیگر 
دستاوردهای مطالعه تاریخی کسب این آگاهی 
است که توفیق سیاست خارجی در گروه اجماع 
و وحدت داخلی و کلید آن توســعه نهادهای 
حکومتداری و نیز توسعه هویت ملی مشترک 

است.
ظریــف در بخش دیگری از ســخنان خود 
اظهار کرد: تاریخ روابط خارجی ایران همچنین 
آشــکار می سازد که دیپلماســی همواره جزء 
الینفک زندگی اجتماعی و سیاســی ایرانیان 
بوده اســت.  دیپلماسی البته تنها نمود حضور 
بین المللــی ایران نبوده اما بخش انکارناپذیری 

از حیات جهانــی ایران در قالب دیپلماســی 
متولد شده اســت چرا که هیچ گاه دیپلماسی 
از زندگی قابل حذف نیســت. رییس دستگاه 
دیپلماسی خاطرنشان کرد: تالش هایی که امروز 
برای ســاخت دوگانه های مصنوعی و با هدف 
کوچک جلوه دادن دیپلماسی صورت می گیرد، 
از منظــر تاریخی فاقد دقت و صحت بوده و از 
منظر تحلیلی نادرســت، از منظر عملیاتی نیز 

برای منافع همه جانبه ایران مضر است.
وی بــا بیان اینکــه آنچه امــروز در میان 
کشورهای آســیایی باید بدان توجه بیشتری 
شود رسیدن به یک همبســتگی بر پایه یک 
گذشته تاریخی اســت، یادآورشد: ما به عنوان 
ملت های متمدن در قاره کهن که آن را گهواره 
تمدن بشری می پندارند باید با بصیرت نسبت 

به سرنوشت خود سرنوشت خود را بسازیم.
وزیــر امور خارجه ادامه داد: تاکید بر روابط 
تاریخی میان ایران و کشــورهای آســیایی و 
برگــزاری کنفرانس های این چنین نه صرفاً به 
منزله تکریم گذشــته دور از دســترس که به 
منزله دستیابی به یک روابط سازنده برای امروز 

است.
ظریــف با بیــان اینکه تاریخ دیپلماســی 
ایران، تاریخی سرشــار از چالش هــا، ابتکارها 
و حرف هــای جدید و البتــه دارای ضعف ها و 
نقایصی بوده اســت، خاطرنشان کرد: ایرانیان 
هرگز از به کارگیری این ابزار برای بیان سخن 
و تعقیب منافع ملی خود در فضای بین المللی 
دست نکشیده اند.  امروز نیز همانطور که تمامی 

کشــورها برای ارتقای وضعیــت خود در نظام 
مناسبات و مراودات جامعه بین المللی نیازمند 
تجهیز به ابزار دیپلماسی هستند، تحقق اهداف 
جهانی انقالب اسالمی بدون به کارگیری ابزار 
دیپلماســی در کنار ســایر ابزارها امکان پذیر 

نخواهد بود.
وی افزایش فضای تعامل در نظام بین الملل، 
افزایش اقتدار و امنیــت، افزایش قدرت چانه 
زنی و حذف تصویر امنیتی از کشــور در سطح 
بین المللــی را اهدافــی ذکر کرد کــه با ابزار 
دیپلماســی کارآمد قابل وصول خواهد بود و 
افزود: مطالعه تاریخ روابط ایران و کشــورهای 
آســیا که همواره یک هم سرنوشتی تاریخی را 
با ما تجربه کرده اند، دارای اهمیت فراوان است.

وزیر خارجه تاکید کرد: هنگامی که از روابط 
ایران و کشورهای آســیایی سخن می گوییم؛ 
ســخن از روابط دیرینه و کهنی است که بیش 
از چهــار هزار و ۵۰۰ ســال را در برمی گیرد؛ 
عیالمیــان که از اقوام بومی فــالت قاره ایران 
بوده اند، همواره با تمدن های حوزه بین النهرین 
مراوده داشته اند و این را می توان در نخستین 

ارتباطات ایران و کشورهای آسیایی دید.
ظریف ادامه داد: با شکل گیری حکومت های 
متمرکز ماد و هخامنشی در ایران، ارتباطات با 
حکومت های آســیایی گســترده تر شد و تا 
مرزهای چین و آســیای صغیر را دربرگرفت.  
امــن در حکومت های  وجود راه های نســبتاً 
ایران باســتان و همچنین جاده ابریشم که پل 
مواصالتی میان شــرق و غــرب این قاره کهن 

بود، باب مــراودات حکومت های ایران با نقاط 
مختلف آســیا را گشــود. وی یادآورشد: طبق 
شواهد متقن باستان شناسی و تاریخی، وجهی 
از روابط مســالمت آمیز در قالب مناســبات 
تجــاری، فرهنگــی، اجتماعی میــان ایران و 
کشــورهای آسیایی برقرار بوده است که عالوه 
بر مهاجرت و بازرگانی، فرهنگ و مذهب را در 
سراسر آسیا می گســترانده و متعاقبا در خود 
می پذیرفته اســت و با مطالعــه تاریخ ایران و 
کشورهای کهن آسیا، به تواتر این گونه مبادالت 

را شاهد هستیم.
وزیر امور خارجه گفت: در دوران اســالمی، 
دین اســالم عاملی برای همبستگی مجدد در 
حوزه هــای غربی و مرکزی آســیا تا مرزهای 
چین شــد و در دو قرن نخســتین اســالمی، 
مناســبات گســترده ای از حلب تا کاشغر را 
در یک پیوســتگی قرار داد. با اعتالی فرهنگ 
ایران اســالمی در قرون سوم و چهارم هجری، 
ایران به عنوان کانون فرهنگ و تمدن اسالمی 
ایفای نقش کرد و عصر زرین فرهنگ ایرانی با 
ارتباطات گسترده با کشورهای آسیایی همراه 

بود.
ظریــف گفت: بســیار عالمان، شــاعران و 
فیلســوفانی که در بستر همین تبادالت ظهور 
کردند و امروز به عنوان یک چهره بین فرهنگی 
شــناخته می شــوند و از پس این دوران است 
که می تــوان از یک فرهنگ متکثر درباره یک 

وحدت سخن گفت.
رییس دستگاه دیپلماســی در ادامه اظهار 

کرد: آنچه امروز در میان کشــورهای آسیایی 
می بایســت مورد توجه بیشتری شود، رسیدن 
به یک همبستگی بر پایه گذشته تاریخی است. 
ما بــه عنوان ملت های متمــدن در قاره کهن 
که آن را گهواره تمدن بشــری می دانند باید با 
بصیرت نسبت به سرنوشت خود، سرنوشتمان 

را بسازیم.
وزیر امور خارجه خاطرنشــان کرد: تاکید 
بــر روابط تاریخــی میان ایران و کشــورهای 
آسیایی و برگزاری کنفرانس های اینچنین، نه 
صرفاً به منزله تکریم گذشته دور از دسترس، 
بلکه به منزله دســتیابی به یک روابط سازنده 
برای امروز اســت. وی اضافه کرد: وزارت امور 
خارجه نگاه علمی به تاریخ و پیوند ناگسستنی 
آن با علوم سیاســی و روابط بین الملل، اقتصاد 
بین الملل و حقــوق بین الملل را تایید می کند 
و هم بر ضرورت و پرتوافکنی تاریخ و تحوالت 
بین المللی بر تحــوالت و روندهای بین المللی 

تاکید می ورزد.
ظریف ضمن تشــویق جامعه علمی، علوم 
سیاســی و روابط بین الملل ایران به تجهیز و 
بهره مندی از علم تاریــخ، جامعه علمی تاریخ 
ایــران را دعوت کرد از گنجینــه پربار و غنی 
اســناد تاریخ روابط بین الملل بــا بیش از ۵۰ 

میلیون سند بهره برداری کنند.
وزیر امور خارجه یادآور شــد: این گنجینه 
غنی دربردارنده ۵ میلیون نسخه سند قدیمی، 
۲۵ میلیون نسخه سند مربوط به نمایندگی ها و 
ادارات سیاسی وزارت امور خارجه، ۱۵ میلیون 
نسخه ســند امور کنسولی و پشــتیبانی و ۵ 
میلیون نسخه سند نقشه ها، عکس ها معاهدات 

و گذرنامه هاست.
وی خاطرنشان کرد: مرکز مطالعات سیاسی 
و بین المللی وزارت امور خارجه مفتخر اســت 
مطابق  مصوبه مجلس شورای اسالمی در سال 
۱۳۶۳، مصوبه هیات وزیران در ســال ۱۳۶۵، 
شــیوه نامه ارائه خدمات منابع آرشیوی اداره 
اســناد وزارت امور خارجــه و مصوبه کمیته 
اجرایی شــورای عالی اسناد در سال ۹۶ اسناد 

موجود را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
ظریف ابــراز امیدواری کرد با اســتفاده از 
این گنجینه قوی که حاصل زحمات ســالیان 
متخصصان مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی 
است، برای ارتقای دانش تاریخ روابط بین الملل 
و کیفیت پژوهش های علمی و تخصصی در این 
حوزه و نیز تجهیز بیشتر جامعه علوم سیاسی 
و روابط بین الملل و ابزار علم تاریخ کامل موثر 

برداشته شود.

ظریف در چهارمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران:

ایران همواره کنشگری فعال در طول تاریخ بوده است

پارلمــان ترکیه قانونی را تصویب کرد که براســاس آن تامین مالی برای 
اقدامات تروریســتی، تولید و تکثیر تســلیحات کشتار جمعی جرم شناخته 
شــده و مجازات و جریمه های ســنگین خواهد داشــت. به گزارش آناتولی، 
پارلمان ترکیــه همچنین قانونی را تصویب کرد که بر اســاس آن، فعالیت 
تجاری ســازمان ها و افرادی که با تحریم های شــورای امنیت سازمان ملل 
روبرو هســتند، ممنوع می شــود. همچنین جمع آوری یا تامین مالی برای 
چنیــن افراد و ســازمان هایی در ترکیه ممنوع اســت. مفــاد قانون جدید 
همچنین به تامین مالی تروریسم مربوط می شود. همچنین تعریف »دارایی« 

برای مطابقت با تعریف شناخته شده بین المللی به روز شده است.

تصویب قانون مبارزه مالی تروریسم در ترکیه
یک رســانه عرب زبان از بحران قضایی بی ســابقه میــان یکی از اعضای 
خاندان حاکم ابوظبی و یک وزیر ســعودی پرده برداشــت. ســایت الخلیج 
آنالین فاش کرد که یک بحران قضایی بی ســابقه میان »صقر بن محمد بن 
زاید آل نهیان«، یکی از شــیوخ امارات و عضــو خاندان حاکم ابوظبی علیه 
احمد الراجحی، وزیر امور انسانی و توسعه اجتماعی عربستان سعودی شکل 
گرفته اســت. طبق این گزارش، صقر بن محمد از الراجحی به اتهام ســوء 
اســتفاده از خاندان حاکم ابوظبی و کالهبرداری بزرگ شکایت کرده است. 
الخلیج آنالین این کالهبرداری را »بزرگترین« پرونده کالهبرداری امالک و 

مستغالت در منطقه خواند.

اختالف قضایی بین امارات و عربستان 
پاکســتان ادعای نخست وزیر هند مبنی بر دموکراسی در جامو و کشمیر 

را رد و این ادعا را مضحک و غلط خواند.
به گــزارش آناتولی، وزارت خارجه پاکســتان در بیانیه ای گفت شــیوه 
دموکراسی حزب بی جی پی فقط به معنی خفه کردن صدای کشمیری ها و 

اراده تحت سرنیزه اسلحه های ارتش هند است.
وزارت خارجه پاکســتان اعالم کرد: فصل جدیدی که رژیم هند در جامو 
و کشــمیر تحت اشغال غیرقانونی هند می نویسد، فصلی است که با محاصره 
وحشیانه نظامی از ۵ اوت ۲۰۱۹، نقض شدید حقوق بشر در قلمروی اشغالی 

و رنج ناگفته مردم کشمیر رقم می خورد.

تمسخر وضعیت کشمیر توسط پاکستان

اتحادیــه اروپا از امروز طرح هماهنگ واکسیناســیون 
سراسری برای مبارزه با بیماری کووید-۱۹ را آغاز می کند.

»اورسال فون درالین«، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا 
گفت که واکســن فایزر/بیواِن تِک به همه ۲۷ کشور عضو 
تحویل داده شــده است. او این برنامه سراسری را »لحظه 
اتحاد« خواند که آغازی خواهد بود بر گذر از سالی دشوار. 
در برنامه واکسیناســیون سراســری اتحادیه اروپا، ۴۴۶ 
میلیون نفر واکســن دریافت خواهند کرد. برخی کشورها 
واکسیناســیون را از روز شنبه ۲۶ دسامبر آغاز کرده اند و 

گفته اند آماده نیستند یک روز دیگر منتظر بمانند.
اتحادیه اروپا تا کنون ۳۳۵ هزار مرگ ناشــی از کرونا 
را ثبت کرده است. ۱۴ میلیون نفر هم در این اتحادیه به 

کووید-۱۹ مبتال شده اند.
در حــال حاضر، تقریبا همه کشــورهای این اتحادیه 
اقدامات ســختگیرانه ای را اعمال کرده اند. واکسیناسیون 
در شــماری از کشــورها درحالی آغاز شــده که مواردی 

از گونــه جدید کرونا که اولین بار در بریتانیا شناســایی 
شــده بود، در چند کشــور دیگر اروپا و همچنین کانادا 
نیز تایید شــده اســت.. اتحادیه اروپا قراردادهای بیش از 
دو میلیارد دوز واکســن را از طیف وسیعی از شرکت های 
دارویی تأمین کرده اســت. ینس اشــپان، وزیر بهداشت 
آلمان روز شــنبه گفت: »این واکسن را کلید مهمی برای 
شکست همه گیری اســت. این کلیدی برای بازگشت ما 
زندگی است.« پیش از این، بریتانیا، آمریکا و چند کشور 
آمریکای التین پیشــتر واکسیناسیون سراسری با تزریق 
واکســن فایزر/بیواِن تِک در مقابل ویــروس کرونا را آغاز 

کرده بودند.
مسئوالن بهداشــت در شمال شــرقی آلمان تصمیم 
گرفتند که تا روز یکشــنبه منتظر نمانند و ایمن ســازی 
برای ساکنان مسن یک خانه سالمندان در را آغاز کردند.

خبرگزاری های دولتی گزارش دادند که روز شــنبه در 
مجارستان اولین دریافت کننده واکسن یک پزشک بود.

در حالی کــه واکسیناســیون سراســری در برخــی 
کشورهای اروپایی آغاز شده، رئیس پلیس اروپا )یوروپل( 
در مورد ورود واکسن های تقلبی کرونا به بازار هشدار داد.

طی روزهای اخیر شــماری از کشورهای اروپایی روند 
واردات واکســن کرونا و واکسیناســیون سراسری را آغاز 
کرده اند. در چنین شرایطی پلیس اروپا هشدار داده است 
که دولت ها مراقب واکســن های تقلبی باشــند زیرا این 

واکسن ها می توانند برای سالمتی خطرناک باشند.
در همیــن رابطه »کاتریــن دوبول« رئیــس آژانس 
اجــرای قوانیــن اتحادیه اروپا موســوم بــه یوروپول در 
گفــت وگو با نشــریه »مورگن پســت« آلمان هشــدار 
داد که اکنون ســازمان های جنایی ســعی در استفاده از 
کمپین واکسیناســیون علیه کووید-۱۹ برای وارد کردن 
واکســن های تقلبی دارند. وی که پیشــتر رئیس پپلیس 
فدرال بلژیک بوده گفت: ما قباًل هشدار به کشورهای عضو 
ارســال کرده ایم و از آنها خواسته ایم که بسیار هوشیار 

باشــند. خطر واقعی وجود دارد کــه گروه های جنایتکار 
در تالش باشــند از نیاز به واکســن بــرای جرایم خود 

سوءاستفاده کنند.
به گفته وی این کالهبرداری ممکن اســت به یکی از 
دو شکل باشــد: یا واکسن سفارش داده می شود و هزینه 
آن پرداخت می شــود و هرگز تحویل داده نمی شــود یا 

واکسن های ارائه شده جعلی هستند.
رئیس یوروپل با بیان این که حمل و نقل واکسن هایی 
که برای استفاده در اتحادیه اروپا مورد تأیید قرار گرفته، 
تحت تدابیر امنیتی باال انجام می شود افزود: بنابراین برای 
مجرمان دشوار خواهد بود که دست بر روی واکسن واقعی 
بگذارند اما این مانع از تالش آنها نمی شود. طی هفته های 
گذشــته پیشنهادات واکســن برای فروش در شبکه های 
اجتماعی شروع شده است. اگر کالهبرداری ناشی از عدم 
تحویل واکسن باشد، تنها اثر سوء آن، زیان مالی است اما 

فروش واکسن جعلی بسیار خطرناک تر است.

هشدار »یوروپل« در مورد واکسن های تقلبی کروناآغاز واکسیناسیون سراسری اروپا

دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری آمریکا 
همچنان از امضای بســته کمکــی کرونا که 
به تصویب کنگره رســیده امتنــاع می ورزد. 
پیامدهای آن را شهروندان آمریکا باید متحمل 
شوند. ممکن است کمک بیکاری میلیون ها نفر 
قطع شــود. به گزارش دویچه وله، میلیون ها 
شــهروند آمریکایــی در معــرض تهدید قرار 
گرفته اند که کمک بیکاری خود را از دســت 
بدهنــد، تنها به این دلیل کــه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا از تأیید و امضای سند 
بســته کمکی کرونا برای میلیون ها آمریکایی 
را امتنــاع می ورزد. کنگره آمریکا پس از ماه ها 
بحث و گفت وگو میــان دو جناح دموکرات و 
جمهوریخواه باالخره در ماه جاری دســامبر بر 
سر این بســته مالی به توافق رسید. امتناع از 
امضای تأیید این بســته از سوی ترامپ به آن 
معناست که ۱۴ میلیون شهروند آمریکا از حق 
دریافت کمک کرونایی یــا کمک بیکاری بی 

بهره خواهند ماند.
پــس از آنکه کاخ ســفید اعــالم کرد این 
مصوبه کنگــره را تأیید خواهــد کرد، به طور 
غیرمنتظره ای دونالد ترامپ از امضای این سند 

خودداری کرده است.
پیش نویس این ســند هم اکنــون در مرکز 
تفریحــی »ماراالگو« در فلوریــدا آماده برای 
امضای ترامپ اســت. رئیس جمهوری ترامپ 
امــا روز جمعه گلف بازی می کند و وقت برای 
امضای آن ندارد. بسته کمکی کرونا حدود ۹۰۰ 

میلیارد دالر اســت. این بخشی از بسته قانونی 
بزرگتــر و همه جانبه دو هــزار میلیارد و ۳۰۰ 
میلیارد دالری است. از این میزان، یک بیلیون 
و ۴۰۰ میلیارد آن برای هزینه های جاری دولت 

پیش بینی شده است.
با امتناع ترامپ از امضای این بسته قانونی، 
بودجه دولت نیز بلوکه خواهند شد و این تهدید 
وجود دارد که از روز سه شنبه آینده ۲۹ دسامبر 

تمام ادارات دولتی تعطیل شوند.
فاجعه آمریکا

»این دوره ی پســا انتخابات، فاجعه بار بوده 
است. اگرچه همواره این نگرانی  در مورد آنچه 
ممکن اســت در ماه های بین یــک انتخابات 
ریاست جمهوری و مراسم تحلیف اتفاق افتد، 
وجود دارد، چند هفته  اخیر بدترین نگرانی ها را 

در جامعه آمریکا دارد.«
به گزارش ایسنا ، »ژولیان زلیزر«، تحلیل گر 
سیاسی ســی ان ان در تحلیلی برای این شبکه 
خبری نوشت: »دوره انتقال قباًل طوالنی تر هم 
بود. تا زمان تصویب متمم بیســتم در ۱۹۳۳، 
این فاصله از اوایل نوامبر تا ۴ مارس که رئیس 
جمهور تحلیف می شــد، به طول می انجامید. 
این وقفه چهار ماهه به کنگره اجازه شــمارش 
و گــزارش آرا، و به رئیس جمهور منتخب نیز 
فرصت کافی برای سفر به پایتخت می داد. اما 
مشــکالتی که طی این دوره ممکن است سر 
برآورنــد- در کنار پیشــرفت های فناورانه که 
زمان ســفر را کوتاه می کنند- فشــاری برای 

کوتاه کردن زمان این دوره ایجاد کرد؛ به ویژه 
بعد از »زمستان جدایی« ننگین ۱۸۶۰ که طی 
آن آبراهام لینکلن، رئیس جمهور منتخب، پس 
از اینکه چند ایالت جنوبی اتحادیه را به منظور 
تشکیل کنفدراسیون ترک کردند، بی قدرت رها 
شــد. متمم بیستم روز تحلیف را به ۲۰ ژانویه 
انتقال داد و ۳ ژانویــه را به عنوان روز آغازین 
کنگره جدید، تعیین کرد. اگر کشــور نیازمند 
آخرین یــادآوری برای دلیل ضــرورت تغییر 
بود، این یادآوری را پــس از انتخابات ۱۹۳۲، 
زمانی که فرانکلین دی. روزولت، رئیس جمهور 
منتخب به خاطر بحران اقتصادی نزولی رکود 
بزرگ، قادر به آغــاز »نیو دیل« نبود، دریافت 
کرد. با این حال، معلوم می شــود که حتی دو 
ماه هم تضمینی برای دوره موقت بدون اشکال 
نیســت. دونالد ترامپ از زمــان باقی مانده در 
ســمت خود برای فعالیت به عنوان یک توپ 
ویرانگر سیاسی اســتفاده کرده، در حالی که 
آمریکا هنوز تحت آســیب شــدید همه گیری 

کووید ۱۹ قرار دارد.
ترامپ کــه ماه ها در حال فریاد کشــیدن 
ادعاهــای دروغین تقلب انتخاباتــی بوده، در 
تالش برای به چالش کشــیدن نتایج انتخابات 
در ایالت هــای چرخشــی کلیــدی، چندین 
دادخواست ناموفق را آغاز کرد و نیز با مجالس 
قانون گــذاری ایالتی تماس گرفــت تا آن ها را 
قانع کند از جانب او دســت به مداخله بزنند. 
حتی زمانی که این استراتژی هم بی ثمر واقع 

شــد و تالش او برای چنگ زنــی به قدرت به 
طور فزاینده ای درمانده به نظر رســید، رئیس 
جمهوری بدون هیچ شــواهد معتبری به طرح 

ادعای تقلب در انتخابات، ادامه داد.
در حالی که رئیــس جمهور در تالش های 
خود برای تغییر نتیجه انتخابات ناموفق بوده، 
ممکن است در کاشت بی اعتمادی و برافروختن 
شــعله های فضای سیاسی ســمی موفق شده 
باشد و احتماالً حکومت برای جو بایدن، رئیس 

جمهور منتخب را دشوارتر کرده باشد.
جو بایدن و سیاست قانون طالیی

ترامــپ همچنین ســابقه خطرناکی برای 
رئیس جمهورهای آینده ایجاد کرده تا با تکیه 
بر ادعاهــای جعلی، با نتایج انتخابات مخالفت 
کنند و برای بدتر کردن مســائل، ترامپ روند 
انتقال را به تأخیر انداخته و کار را برای دولت 

بایدن در روز اول، دشوارتر کرده است.
رئیس جمهــور در حالی که بــه انتخابات 
حمله می کند، مسئله حال حاضر را کورکورانه 
جلو می برد: سیاست های همه گیری کشور. در 

حالی که آمریکا با افزایش زمســتانه مبتالیان 
روبه روســت و ظرفیت واحدهای مراقبت ویژه 
تکمیل شده، دونالد ترامپ چشم خود را به روی 
میلیون ها خانواده ای که به خاطر همه گیری در 
رنج هســتند، بسته است. با وجود ۱۸ میلیون 
مبتال، بیش از ۳۳۰ هزار مرگ و میلیون ها نفری 
که با سختی اقتصادی روبه رو هستند، هدایت 
کمی از ســمت واشنگتن در مورد آنچه ایاالت 
باید به منظور جلوگیری از شیوع این ویروس 
وحشــتناک انجام دهند، وجود داشــته است. 
اگرچــه تاکنون ۱ میلیون آمریکایی واکســن 
کووید ۱۹ را دریافت کرده اند، این تعداد بسیار 
کمتر از هدف دولت مبنی بر واکسیناســیون 
۲۰ میلیون آمریکایی تا آخر دســامبر اســت. 
 ژنرال »گوســتاو پرنا«، مدیر ارشــد عملیات
 Warp Speed هفته گذشته بابت محاسبه 
اشــتباه تعداد دوزهایی که بــه چندین ایالت 
فرستاده می شود، عذرخواهی کرد و مشکالت 
مربوط به  پرســنل و برنامه ریزی وجود داشته 

که روند واکسیناسیون را کند کرده است.

ترامپ از امضای بسته کمکی کرونا خودداری کرد

زجرآمریکا تا انتقال قدرت در واشنگتن

احتماالت درباره مرکز ایالت تنسی
به گفتــه منابع مطلع، در حال حاضر مقام هــای آمریکایی این گمانه زنی را 
مطرح می کنند که شاید انفجار روز جمعه در نشویل ایالت تنسی یک بمبگذاری 
انتحاری بوده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وقوع انفجاری در صبح روز 
کریسمس در شهر نشویل در ایالت تنسی دست کم سه تن را زخمی کرد. پلیس 
تحقیقاتی را در این رابطه آغاز کرد و به اعتقاد مقام های محلی این انفجار اقدامی 
»عمدی« بوده است. براساس اعالم پلیس که با صدای تیراندازی به منطقه اعزام 
شدند، یک هشدار ضبط شده پیش از انفجار پخش شد که از سکنه می خواست 
محل را ترک کنند و تاکید داشــت که انفجاری ظرف ۱۵ دقیقه رخ می دهد. در 
نهایت انفجاری در نزدیکی ساختمان ارسال سیگنال شرکت ارتباطی ای تی&تی 
رخ داد. جان کوپر، شــهردار نشویل در سخنانی این انفجار را »عمدی« توصیف 
کرد و گفت دســت کم به ۲۰ ساختمان در این منطقه خسارت وارد شده است. 
منابع مطلع شنبه به شبکه خبری سی ان ان گفتند، اکنون بازرسان این گمانه زنی 
را مطرح می کنند که شــاید این انفجار یک بمبگذاری انتحاری بوده اســت. در 
محل انفجار »بافت« پیدا شــده و مسووالن بررســی می کنند که آیا این بافت 
انسانی است یا خیر. مقام ها عصر شنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند، یک 
شــخص در ارتباط با این انفجار بازداشت شده و افسران فدرال و محلی منزل او 

را مورد بازرسی قرار داده اند.

ویژه

تظاهرات مخالفان نتانیاهو
منابع خبری از بازداشت سه معترض در جریان تظاهرات علیه نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی در قدس اشــغالی خبر دادند. روزنامه عبری زبان معاریو 
اعالم کرد که هزاران معترض شــامگاه شــنبه با حضــور در مناطق مختلف 
اراضی اشغالی و تل آویو علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
تظاهرات کردند. طبق این گزارش، معترضان خواستار کناره گیری نتانیاهو به 

دلیل اتهام وی به فساد و سوء مدیریت بحران کرونا توسط دولت وی شدند.
این روزنامه در ادامه گزارش داد که پلیس رژیم صهیونیســتی سه معترض 
را در میــان هزاران معترضی که در مقابل مقر اقامت نتانیاهو در میدان بالفور 

در قدس اشغالی تجمع کرده بودند، بازداشت کردند.
در همین حال، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در این باره اعالم 
کرد که معترضان درصدد بســتن ورودی محل اقامت نتانیاهو بودند و تصاویر 

وی را به آتش کشیدند.
این شــبکه به نقل از یکی از تظاهرکنندگان گــزارش داد: این اعتراضات 
دولت بد و شکســت خورده نتانیاهو را ســرنگون خواهد کرد و سقوط دولت 
منجر به ســرنگونی متهمی )نتانیاهو( خواهد شــد که دولت را ربوده و سک 
سازمان جنایتکار را اداره می کند. چند ماهی است که اراضی اشغالی و تل آویو 
شــاهد تظاهرات ضد دولتی علیه نتانیاهو اســت و معترضــان به دلیل اتهام 
نتانیاهو به فساد و ســوء مدیریت بحران کرونا خواستار برکناری نخست وزیر 

این رژیم هستند.

درگیری در اردوگاه آوارگان سوری لبنان
خبرگزاری رســمی لبنان گزارش داد که تعدادی از جوانان یک خاندان در 
این کشور پس از درگیری بین یکی از اعضای خاندان خود و کارگران سوری، 

یک اردوگاه پناهجویان سوری را به آتش کشیدند.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری ملی لبنان دیروز )یکشنبه( با اشاره به اینکه در 
پی نزاع شخصی بین کارگران سوری و شهروند لبنانی سه نفر مجروح شدند، 
به شــمار مجروحان احتمالی آتش سوزی اردوگاه پناهجویان سوری یا میزان 

خسارات وارد شده به این اردوگاه اشاره ای نکرد.    
در همین حال، ســخنگوی کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل در 
لبنان تایید کرد که آتش سوزی بزرگی در یک اردوگاه پناهجویان در منطقه 
» المنیه « لبنــان رخ داد و تعدادی از مجروحان این حادثه به بیمارســتان 

منتقل شدند.
»خالد کباره« ســخنگوی کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل به 
»فرانس پرس« گفت: این آتش سوزی به تمام اقامتگاه های اردوگاه که از مواد 
پالســتیکی و چوبی ساخته شــده و در آن حدود ۷۵ خانواده پناهنده سوری 
زندگی می کنند، گســترش یافت. وی افزود که تعدادی از خانواده ها به دلیل 
ترس ناشی از صداهای شبیه به انفجار که ناشی از انفجار کپسول های گاز بود، 
از اردوگاه فرار کردند. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در 
لبنــان توضیح داد که حجم آتش به دلیل مواد قابل اشــتعال به کار رفته در 
ســاختمان های اردوگاه از جمله چوب و پالستیک و وجود کپسول های گاز، 
گســترده بود. براســاس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، اختالف شخصی بین 
فردی از خاندان » المیر « و برخی از کارگران سوری شاغل در شهر » المنیه 

« رخ داد که منجر به درگیری فیزیکی و مجروحیت سه نفر شد.
ایــن خبرگزاری تصریح کــرد که در پی این درگیری تعــدادی از جوانان 
خاندان المیر وارد اردوگاه آورگان ســوری در المنیه شــدند و بصورت عمدی 
اقــدام به آتش زدن چــادر آنها کردند که با دخالت آتش نشــانی و نیروهای 

امنیتی و ارتش، آتش سوزی مهار و امنیت به اردوگاه بازگشت.        
در همین حال یک منبع امنیتی به فرانس پرس گفته اســت که در جریان 

این حادثه صدای شلیک گلوله نیز شنیده شده است. 
مقامات لبنانی آمار آوارگان ســوری مقیم این کشور را یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تخمین می زنند که از این تعداد نام حدود یک میلیون نفر در کمیساریای 

عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت شده اند.

رژیم صهیونیستی در انتظار سرنوشت گانتس
ســما: منابعی در حزب آبی ســفید به رهبری بنی گانتس، نخست وزیر 
جایگزین رژیم صهیونیستی اعالم کردند، گانتس به اعضای حزبش در کنست 
)پارلمان رژیم صهیونیســتی( و اعضای احزاب دیگر گفته است که آخر هفته 

سرنوشت سیاسی و اقدامات آتی خود را مشخص خواهد کرد.

انتخابات در نیجریه
رویترز: مردم نیجر دیروز )یکشــنبه( در انتخاباتی رأی دادند که انتظار 
می رود به نخســتین انتقال قدرت بین دو رئیس جمهور منتخب دموکراتیک 
منجر شــود. »محمد بازوم«، وزیر سابق نیجر و کاندیدای حزب حاکم، گزینه 
اصلی برای جایگزینی »محمدو ایســوفو«، رئیس جمهور نیجر است که بعد از 
دو دوره رهبری ۵ ســاله بر این کشــور عموماً بیابانی ۲۳ میلیون نفری، کنار 

می رود.

ادامه کار پارلمان اپوزیسیون ونزوئال
اسپوتنیک: »خوآن گوآیدو«، رهبر اپوزیسیون ونزوئال در توئیتی نوشت: 
مجمع ملی یکبار دیگر برای حفاظت از مردم و قانون اساسی به پا می خیزد و 

تا زمان برگزاری انتخاباتی جدید، به کارش ادامه می دهد.

توطئه 
المعلومه: »ســعد الکعبی«، تحلیلگر مسائل سیاسی عراقی نسبت به یک 

توطئه سیاسی به رهبری دولت این کشور علیه حشد شعبی هشدار داد.

سفر حریری به امارات و عربستان
النشره: منابع لبنانی اعالم کردند، سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان 
امروز به امارات رفت. وی قرار اســت بعد از امارات به عربستان سفر کند. این 
ســفر در حالی صورت می گیرد که حریری به دلیل اختالفات میان گروه های 
لبنانی هنوز نتوانســته دولت تشــکیل دهد و منابع می گویند تشکیل دولت 
احتمــاال تا بعد از روی کارآمدن جو بایــدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا به 

تأخیر می افتد.

تغییر برنامه پوتین
اسپوتنیک: »دیمیتــری پسکوف« ، ســخنگوی کرملین گفت، والدیمیر 
پوتین قصد برگزاری یک نشســت سنتی با نمایندگان بخش تجاری روسیه را 
ندارد اما به دلیل مشــکالت در انجام سفرهای خارجی به دلیل پاندمی کرونا، 

رئیس جمهور روسیه بزودی با رهبران خارجی تماس خواهد گرفت.

پولیتیک

رویداد

کوتاه از جهان


