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صدها تن در اعتراضات گســترده در چند 
شهر شرق دور روســیه در حمایت از الکسی 
ناوالنی شرکت کردند و چندین مورد درگیری 
معترضان با پلیس و بازداشت ۱۰۰۰ شرکت 
کننده نیز گزارش شــده اســت. در مسکو و 
ســن پترزبورگ در غرب روسیه نیز معترضان 

ضد دولتی به خیابان ها آمدند.
به گزارش ایسنا، نیروهای امنیتی روسیه 
بیــش از ۱۰۰۰ تــن را بازداشــت کردنــد. 
مقام هــای محلی بــه خبرنــگار خبرگزاری 
اســپوتنیک گفتند که حــدود ۵۰۰ تن در 
اعتراضات خیابانی در والدیووســتوک و ۲۵۰ 
تن دیگر در خاباروفسک در شرق دور روسیه 

شرکت داشتند.
در حالیکــه اکثــر معترضان بــه صورت 
صلح آمیز در این اعتراضات حضور داشــته و 
شعارهای ضد دولتی می دادند، پلیس نسبت 
به غیرقانونی بودن این اعتراضات هشدار داده 
و چندین مــورد درگیری بیــن معترضان و 

نیروهای پلیس صورت گرفت.
نیروهای پلیس روسیه دیروز، یولیا همسر 
الکسی ناوالنی چهره اپوزیسیون این کشور را 

در جریان اعتراضات بازداشت کردند.
یولیا، همسر ناوالنی گفته بود: در تظاهرات 
مسکو »برای خودم، برای او، برای فرزندانمان، 
برای ارزش ها و آرمان هایی که داریم« شرکت 

خواهم کرد.
خبرگزاری »رویترز« پیشــتر اعالم کرده 
بــود، نیروهای پلیس شــروع به بازداشــت 
حامیان الکسی ناوالنی که در بازداشت است،  
کرده اند بــه طوری که ۲۸۳ تــن تاکنون در 
تظاهرات شــهرهای مختلف روسیه بازداشت 

شده اند.
خبرنگار اســپوتنیک در والدیووســتوک 
گزارش کــرد که یک معترض آتشــی به پا 
کرد و سایرین نیز به ســوی ماموران پلیس 

گلوله های برفی پرتاب می کردند.
در ویدئویی دیگر آمــده که مردی جوان 
به سوی مامور پلیس مشــتی حواله کرده و 

سپس از صحنه گریخت.
در مســکو نیز مقام هــای دولتی از تجمع 
هزاران معترض در میدانی در شــهر مســکو 
در فاصله یــک مایلــی از کاخ کرملین خبر 
دادند.پلیس روسیه به خبرگزاری اسپوتنیک 
اعالم داشت، حدود ۴۰۰۰ معترض در میدان 

پوشکینسکایا شهر مسکو در فاصله یک مایلی 
شمال کرملین تجمع کردند.

اعتراضات سراســری در  بــرای  فراخوان 
روســیه بعد از آن صادر شــد که آلکســی 
ناوالنــی، چهــره مخالف دولت روســیه روز 
یکشنبه گذشــته به هنگام بازگشت از آلمان 
به کشــورش دستگیر شــد. ناوالنی ۴۴ ساله 
برای مدت ۳۰ روز از بابت نقض شــرایط عفو 
مشروطش در ارتباط با یک حکم محکومیت 
قبلی از بابت اختالس در بازداشت قرار گرفت.

مقام های محلی و پلیس نسبت به شرکت 
در این اعتراضات بدون مجوز هشــدار داده و 
علــت آن را محدودیت هــای کرونایی درباره 

برگزاری تجمعات مردمی دانستند.
در ایــن راســتا نیروهای پلیــس به رغم 
بازداشــت ها در میدان بوشکین و بازداشت ها 
در مرکز مســکو و ســن پترزبورگ اقدام به 
توزیع ماســک بین معترضان کردند.هواداران 
ناوالنی گفته اند که امروز در بیش از ۶۰ شهر 

مختلف دست به تظاهرات می زنند.
ســازمان اجــرای احکام قضایی روســیه  

هــم در بیانیه ای اعالم کرد کــه ناوالنی در 
بازگشــت از آلمان در فرودگاه شــرمتووای 

مسکو بازداشت شد.
در این  بیانیه آمده اســت که در فرودگاه 
شــرمتووا، ماموران ســازمان اجــرای احکام 
قضایــی روســیه، ناوالنی متهم بــه ارتکاب 
جرم کیفــری را که از روز ۲۹ ماه دســامبر 
سال ۲۰۲۰ تحت پیگرد قضایی قرار داشت،  

دستگیر کردند.
در بیانیــه آمــده اســت، دادگاه مســکو 
سرنوشــت ناوالنی را تعییــن خواهد کرد و 
تا صدور حکم دادگاه وی در بازداشــت بسر 

خواهد برد.  
کمیته پیگیری قضایی روســیه به تازگی  
»الکسی ناوالنی« فعال سیاسی روس مخالف 
دولت این کشور را که  اکنون باعت دشمنی 
شــدید میان اروپا و مســکو شــده است  به 

اختالس کالن متهم کرد.
 سوتالنا پترنکو سخنگوی کمیته پیگیری 
قضایــی روســیه هفته گذشــته به شــبکه 
تلویزیونی روســیه۲۴ گفت: در مورد ناوالنی 

پرونده کیفری بــا موضوع حیف و میل ۳۵۶ 
میلیون روبل )۴ میلیــون و ۷۴۵ هزار دالر( 
از پول هایی که برای تامین مالی سازمان های 
تحت امر وی از جمله بنیاد مبارزه با فســاد 
مالی از مردم جمع آوری شــده، گشوده شده 

است.
 به گفتــه وی، مامــوران کمیته پیگیری 
قضایی روســیه، علیه ناوالنی شــواهد کافی 
برای گشــودن پرونده کیفــری جدید جمع 

آوری کرده اند.  
براســاس اطالعات رســانه های روسیه،   
ناوالنی ریاست »بنیاد مبارزه با فساد مالی«، 
بنیاد حمایت از رسانه ها، »بنیاد برنامه ریزی 
و هماهنگی دفــاع از حقوق بشــر«، »بنیاد 
تامین حقوق شهروندان« و »سازمان دفاع از 
حقوق انسانها« را برعهده دارد و برای تامین 
مالی این مراکــز ۵۶۰ میلیون روبل )معادل 
۷ میلیــون و ۴۶۰ هزار دالر( پول از مردم از 

جمله سرمایه داران جمع آوری کرده است.
به گفته سخنگوی کمیته پیگیری قضایی 
روســیه، ناوالنی ۳۵۶ میلیــون روبل را برای 

تفریح  در کشــورهای دیگر و اســتفاده های 
شخصی مصرف کرده است.

ناوالنی  ریانووستی،  به گزارش خبرگزاری 
ممکن اســت به پرداخت یــک میلیون روبل 
)حدود ۱۳ هــزار دالر( جریمه و ۱۰ ســال 

حبس محکوم شود.  
ناوالنی یکی از اصلی ترین منتقدان  پوتین 
رییس جمهوری روسیه و از داوطلبان شرکت 
انتخابات ریاســت جمهوری  نامــزدی  برای 
۲۰۱۸ روســیه بود که بــه خاطر محکومیت 

قبلی از نامزدی در انتخابات منع شد.  
وی بیســتم ماه اوت )ســی ام مرداد( در 
بازگشت از سیبری به مسکو بیمار شد و پس 
از فرود اضطراری هواپیما به بیمارســتانی در 
شــهر تومسک ســیبری منتقل شد و سپس 
به یک مرکز درمانــی در برلین انتقال یافت، 
جایی که پزشــکان در اوایل ماه جاری اعالم 
کردند نشــانه هایی از مسمومیت وی با ماده 

سمی نوویچوک وجود دارد.
ســازمان منع تسلیحات شــیمیایی نیز با 
بررســی نمونه های گرفته شده از ناوالنی در 
یــک مرکز درمانــی ارتش آلمــان در برلین 
اعالم کرده است که در مورد وی ماده سمی 

نوویچوک بکار گرفته شده است.
روســیه ایــن ادعــای آلمــان در مورد 
مســمومیت ناوالنی را رد کرده و آن را کامال 
بی اســاس خواند.در ماه های اخیر اختالف ها 
بین مسکو و برلین بر سر مسمومیت ناوالنی 
شدت گرفته است. در ماه اکتبر )مهر ماه( نیز 
اتحادیه اروپا به دلیل حمله گسترده سایبری 
به پارلمان آلمان )بوندســتاگ( که پنج سال 
پیــش رخ داد، تحریم هــای جدیدی را علیه 
روســیه اعمال کرد که طبق آن اداره مرکزی 
ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و یک واحد 
نظامی که مســؤول حمالت ســایبری است، 

تحت تأثیر قرار می گیرند.
رژیــم تحریــم همچنیــن پیــش بینی 
کرده که اتحادیــه اروپا بتوانــد دارایی های 
طرف های روس را مســدود کنــد. عالوه بر 
ایــن، ممنوعیت های ورود بــه اتحادیه اروپا 
برای شــماری از شهروندان روســیه اعمال 
می شود.مســکو نیز با منع ســفر شماری از 
مقام های امنیتی و اطالعاتی آلمان، نســبت 
به تحریم های اتحادیه اروپا که پیشتر در ماه 

اکتبر وضع شده بودند، واکنش نشان داد.  

هواداران »ناوالنی« به خیابان آمدند

ناآرامی ضد دولتی در روسیه

منابــع خبری عبری از گفت وگوی محرمانــه وزیر خارجه قطر با همتای 
صهیونیستی خود پرده برداشتند.

به گزارش ایسنا، شبکه »کان« رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع آگاه 
که نخواست نامش فاش شود، اعالم کرد که محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، 
وزیر خارجه قطر و گابی اشــکنازی، همتای صهیونیستی وی در سایه تنش 

میان رژیم صهیونیستی و نوار غزه چندین بار با یکدیگر گفت وگو کرده اند.
طبق گفته این منبع، آخرین دیدار میان آنها یک ماه پیش انجام شــد و 
پس از آن دوحه برای جلوگیری از تنش میان رژیم صهیونیستی و نوار غزه، 

با تحویل ماهانه ۳۰ میلیون دالر به غزه موافقت کرد.

مذاکره محرمانه وزرای خارجه قطر و اسرائیل 
به گفته برخی منابع آگاه، حزب اهلل ظرف ســاعات آتی تالش های خود را 
جهت توافق درباره تشــکیل دولت از سر خواهد گرفت و این اقدامات نه یک 
طرح و نه میانجیگری بلکه تالش های این حزب در این زمینه خواهند بود.

به نوشــته روزنامه االخبار چاپ لبنان، برخی منابع آگاه با اشاره به اینکه 
حزب اهلل ظرف ســاعات آتی تالش های خود را جهت توافق درباره تشــکیل 
دولت از ســر خواهــد گرفت، اظهار کردند: اقدامــات فعلی حزب اهلل نه یک 
طرح که معموال شــامل بندهای مختلفی است و نه میانجیگری که بر انتقال 
پیام از یک طرف به طرف دیگر متکی است، به حساب می آید بلکه در واقع 

تالش های این حزب است.

برنامه کمک حزب اهلل لبنان به دولت
ســخنگوی جنبش الُنَجباء عراق برنامه ریزی گروه تروریســتی تکفیری 
داعش برای هدف قرار دادن شــهرهای مقدس و پایتخت عراق را فاش کرد 
و به نمایندگی از مقاومت اســالمی عراق به حامیان منطقه ای و بین المللی 

تروریسم تکفیری به ویژه داعش هشدار داد.
به گزارش روز شــنبه ایرنا، سخنگوی رســمی مقاومت اسالمی جنبش 
الُنَجباء در گفت وگوی تلویزیونی با شبکه »االتجاه« عراق با اعالم اینکه اگر 
به این حمایت پایان ندهند دامنه جنگ علیه تروریسم ممکن است گسترده 
شــود، اعالم کرد: اطالعاتی در دست داریم که ثابت می کند گروه تروریستی 

داعش در حال بازیابی خود است.

هشدار نجبا به حامیان تروریسم تکفیری

نظرسنجی جدید نشــان می دهد که اکثر آمریکایی ها 
)۵۱ درصد( خواســتار محکوم شدن دونالد ترامپ رئیس 
جمهــور قبلی آمریکا در محکمه ســنا بــه جرم تحریک 
به شــورش، و جلوگیری از دســتیابی او به پستی دولتی 
در آینده هســتند. خبرگزاری رویترز با اســتناد به نتایج 
نظرسنجی مشــترک این خبرگزاری و موسسه آیپسوس 
نوشــت: این نظرســنجی که در روزهای چهارشــنبه و 
پنجشــنبه انجام شد نشان داد که ۵۱ درصد آمریکایی ها 
فکــر می کنند ترامپ باید به دلیل تحریک هواداران برای 
یــورش به کنگره در روز ششــم ژانویه )۱۷ دی( محکوم 
شود. به نوشته هیل، محکمه ترامپ در سنا در هفته های 
آینــده برگزار می شــود و برخی منابــع آمریکایی تاریخ 

برگزاری آن را ۲۰ بهمن اعالم کرده اند.
چاک شــومر رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا 
عصر جمعه اعالم کرد پیرو درخواست میچ مک کانل رهبر 
اقلیت جمهوری خواه و حمایت جو بایدن رئیس جمهوری، 
محکمه ترامپ در هشتم فوریه)۲۰ بهمن( تشکیل خواهد 

شد. تنها ۳۷ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی 
گفته اند که ترامپ نباید در سنا محکوم شود و ۱۲ درصد 

در پاسخگویی به سوال مربوطه مردد بودند.
در صورتــی که ترامپ در ســنا محکوم شــود به رای 
گیری دومی بــرای جلوگیری از دسترســی دوباره او به 
پست ریاســت جمهوری نیاز خواهد بود. در هر حالی که 
از هر ۱۰ شــرکت کننده دموکرات در این نظرسنجی ۹ 
نفر گفتند که ترامپ باید محکوم شود و جلوی دسترسی 
دوباره او به پســت ریاست جمهوری گرفته شود، کمتر از 
دو نفر در هر ۱۰ شرکت کننده جمهوریخواه مخالف این 
امر بودند. این نتایج همچنین نشــان داد که ۵۵ درصد از 
آمریکایی ها بایدن را به عنوان رئیس جمهوری کشورشان 
که روز چهارشــنبه مراســم تحلیف او برگزار شد، قبول 
دارند. در مقایســه، ۴۳ درصد ترامپ را در نخستین هفته 
روی کار آمدنش در سال ۲۰۱۷ تایید کرده بودند و سطح 
تایید ترامپ در تمام نظرسنجی های چهار سال گذشته از 

۵۰ درصد باالتر نیامده است.

»کازوتوشــی ایکاوا« ســفیر ژاپن در تهــران که هفته 
قبل از ایرنــا دیدن کرد، گفت که دولــت ژاپن قصد دارد 
تــالش حداکثری خود را بکار گیرد تا مســابقات المپیک 
توکیو امسال برگزار شــود. پاسخ ایکاوا به خبرنگار ورزشی 
ایرنا نشــان داد که او هنوز در خصوص برگزار شــدن این 
مسابقات مردد است. سفیر ژاپن هفته گذشته با »سید رضا 
صالحی امیری« رییس کمیتــه ملی المپیک هم مالقات و 
با وی در مورد تبادالت ورزشــی و همکاری بین دو کشور 
درخصوص المپیک گفت وگوکرد. در حالی که چین خود را 
برای المپیک زمستانی ۲۰۲۲ آماده می کند مقامات توکیو 
هنوز برای برگــزاری المپیک به تعویق افتاده ۲۰۲۰ مردد 
هستند و تازه ترین گزارش های تایید نشده حاکی از احتمال 
لغو این بازی ها است. در حالی که برخی رسانه ها از احتمال 
لغو بازی های المپیک ۲۰۲۱ توکیو خبر می دهند اما برگزار 
کنندگان این بازی ها روز جمعه گزارش های خبری را مبنی 
بر اینکه دولت ژاپن بــه طور خصوصی نتیجه گیری کرده 
اســت که این بازی ها نباید به دلیل شــیوع ویروس کرونا 

برگزار شــوند و ژاپن به دنبال میزبانی این رقابت ها در سال 
۲۰۳۲ است، تکذیب کردند.

کمیته ملی المپیک ژاپن به همین مناســبت در بیانیه 
ای ضمن رد این ادعا اعالم کرد کمیته بین المللی المپیک، 
کمیته المپیک و پارالمپیک توکیو و دیگر شرکا بر برگزاری 
ایمن بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو در تابستان سال 
۲۰۲۱ تاکیــد دارند این موضع تغییر نکرده و امروز نیز بار 
دیگر توسط کمیته بین المللی و همچنین دولت ژاپن تأیید 
شــده اســت. پیش از این مجله تایمز انگلیس در گزارشی 
به نقل از یکی از اعضای ارشــد حزب حاکم ژاپن در مورد 
این بازی ها نوشــته بود این بازی ها که یک سال از تابستان 
۲۰۲۰ به تعویق افتاده اند، نباید برگزار شوند و دولت بهتر 
اســت به دنبال میزبانی مجدد این بازی ها در سال ۲۰۳۲ 
باشــد. اما در توکیو و در واکنش به گــزارش مجله تایمز، 
»منابو ساکای«  معاون دبیر ستاد کابینه دولت ژاپن در یک 
کنفرانس مطبوعاتی گفت: گزارش تایمز حقیقت ندارد و آن 

را کامال انکار می کنیم.

اما و اگر درباره المپیک توکیودرخواست محاکمه ترامپ

»جو بایدن« با توجه به بحران های متعدد در 
سیاست داخلی و خارجی آمریکا و اولویت هایی 
که برای روزهای نخست ریاست جمهوری اش 
در نظر گرفته شــده، روزهای دشوار را پیش 

رو خواهدداشت.
۱۰۰ روز نخست ریاســت جمهوری »جو 
بایدن« تعیین کننده اعالم شده است. رئیس 
جمهوری ایاالت متحده با توجه به بحران های 
سخت در داخل و خارج، برنامه های متعددی 
را بــرای چند ماه اول زمامــداری اش در کاخ 
سفید دارد و این در حالی است که وی شماری 
از تصمیمات بســیار مهم را باید در همان روز 

اول اتخاذ کند.
خبرگــزاری آلمانی د.پ.آ. نوشــت: بایدن 
در شــرایطی بحرانی ریاست جمهوری ایاالت 
متحــده را بر عهــده گرفته اســت. در زمانی 
هک همه گیری کرونا لجام گسیخته تر شده 
و اقتصاد آمریکا به شــدت آسیب دیده است. 
در پــس زمینــه ماجرا، تحــوالت اقلیمی در 
حال بدتر شدن است. پس از چهار سال دوره 
دونالد ترامپ، بایدن همچنین باید به سرعت 
تصمیمات متعدد قبلی او را لغو کند. مهمترین 
برنامه هــای بایدن در ۱۰۰ روز اول ریاســت 

جمهوری اش از این قرار است:
مقابله با کرونا

در مبــارزه با بیماری همه گیر کووید-۱۹، 
بایدن ســه هــدف اصلی را برای این مســیر 
اعالم کرده است: اکثر مدارس باید بتوانند در 
مهلت مقرر دوباره بازگشــایی شوند. او از همه 
آمریکایی ها می خواهد که در این مدت ماسک 
بزنند و این مسئله را هر کجا که دولت فدرال 
الزامی کرده مثال در ســاختمان های دولتی، 
قطارها یا هواپیماها رعایت کنند. بیش از همه، 
او می خواهد اطمینان حاصل کند که حداقل 
۱۰۰ میلیون دوز واکســن تا پایان ۱۰۰ روز 

زده می شود.
تاکنون واکسیناســیون جمعیــت آمریکا 

به کندی انجام شــده است. بایدن می خواهد 
ســرعت آن را ســریع افزایش دهــد. آژانس 
حمایــت از جامعه مدنی ایــاالت متحده باید 
به ایجــاد مراکز واکسیناســیون کمک کند. 
ایستگاه های واکسیناسیون سیار برای مناطق 
دور افتاده در نظر گرفته شده اند. داروخانه های 
کشور برای انجام واکسن ها مورد استفاده قرار 

می گیرند.
براساس توصیه نامه بایدن، اکنون ایالت ها 
باید به ســایر گروه هــای شــغلی پرخطر و 
شــهروندان ۶۵ ســال به باال اجازه دهند که 
واکســن بزنند و روند واکسیناسیون مطابق با 
لیست های اولویت دار طی شود. بایدن در عین 
حال با افزایش اطالع رسانی، می خواهد آگاهی 
و اعتماد به واکسن را در بین مردم ایجاد کند.
در ادامه بایدن قول داده اســت که ایاالت 
متحده به ســرعت به طور رسمی به سازمان 
بهداشــت جهانی بپیوندد، سازمانی که ترامپ 
همکاری با آن را در اواسط همه گیری خاتمه 

داده بود.
نجات اقتصاد

پیامدهای بحران کرونا برای اقتصاد ایاالت 
متحده بســیار زیانبار بوده است. برای متوقف 
کردن این روند، بایدن می خواهد اقدام بعدی 
را با بسته های محرک بزرگ مالی انجام دهد. 
به این منظور بسته ۱.۹ تریلیون دالری در نظر 
گرفته شده است که شامل پرداخت مستقیم 
سرانه ۱۴۰۰ دالر به شــهروندان، کمک های 
اضافی برای مشاغل کوچک و حمایت بیشتر 
از بیکاران است. بودجه برنامه های بایدن برای 
مبارزه با همه گیری از جمله واکسیناســیون 
سراسری، آزمایش های بیشتر کرونا یا اقدامات 
احتیاطی در مدارس نیــز از این محل تامین 
می شــود. بایدن هنگام ارائه این طرح گفت، 
هزینه هــا برای جلوگیری از آســیب طوالنی 

مدت به اقتصاد ضروری است.
در گام دوم، بایدن می خواهد از طریق یک 

برنامه سرمایه گذاری و در درجه اول از طریق 
سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور، پول 
را به اقتصــاد آمریکا تزریق کند. او می خواهد 
طرح توجیهی ایــن کار را در ۱۰۰ روز اول تا 
ماه فوریه )بهمن ماه( ارائه دهد. اجرای چنین 
طرح بزرگی به احتمال زیاد کل دوره کاری او 

به طول می انجامد.
گره های سیاست خارجی

بایدن از زمان پیــروزی در انتخابات بارها 
یک پیام را تکرار کرده است: بازگشت آمریکا. 
ترامپ در طــول دوره زمامداری خود چندین 
بار متحدان سنتی ایاالت متحده مانند آلمان 
را آزرده است و بایدن می گوید این روند اکنون 
بایــد پایان یابد. وی می خواهــد اتحاد ایاالت 
متحــده را احیا و نقش دیپلماســی را تقویت 
کند. بالفاصله پــس از روی کار آمدن بایدن 
می خواهد متحــدان ناتو را فرابخواند و به آنها 
بگوید که می توانند دوباره روی ایاالت متحده 
حساب کنند. حداقل این چیزی است که وی 
در تابســتان گذشــته قول داد. در پاسخ نیز، 
آنگال مرکل صدراعظــم پیش از این به بایدن 
قول داده که روابط خود را با واشــنگتن بهبود 
بخشیده و از نزدیک با دولت او همکاری کند.

برقــراری تماس با متحدان در مقایســه با 
سایر چالش های سیاست خارجی برای بایدن 
آسانتر است. مسئله پیچیده ای که او با آن رو 
برو اســت یافتن پاسخ برای این پرسش است 
که آیا مذاکرات ســریع بــرای تمدید آخرین 
پیمان مهم خلع سالح هسته ای بین واشنگتن 
و مسکو انجام خواهد شد؟ برای این کار زمان 
زیادی باقی نمانده است چرا که معاهده »نیو 
اســتارت« در ابتدای فوریه منقضی می شود. 
بایــدن از تمدید صحبت کرده و این پیمان را 
اساس توافق نامه های جدید کنترل تسلیحاتی 

می داند.
عالوه بــر این بایدن پس از روی کار آمدن 
می تواند مسیر آتی سیاست آمریکا را با توجه 

به کاهش نظامیان این کشــور در افغانستان 
اعالم کند. او نیز گفته اســت می خواهد مانند 
ترامپ که به تازگی تعــداد نیروها را به چند 
هزار نفر کاهش داده اســت به جنگ های بی 

پایان در این کشور و خاورمیانه پایان دهد.
اهــداف بلند مدت بایدن نیز شــامل خلع 
سالح هسته ای کره شمالی و ایجاد زمینه ای 
برای بازگشت به توافق هسته ای بین المللی با 

ایران است.
تهدیدهای اقلیمی

بایدن باید ســرعت تغییرات آب و هوایی 
را کاهــش دهد. وی این تغییــرات را نه تنها 
تهدیدی برای امنیت ملی بلکه تهدیدی برای 
موجودیت کشورش می داند. بالفاصله پس از 
مراســم تحلیف  او  ایاالت متحده را به توافق 
نامه پاریس بازگرداند. خــروج از این معاهده 
توسط ترامپ در اوایل ماه نوامبر اجرایی شد. 
بایدن طی این ۱۰۰ روز همچنین می خواهد 
اجالس جهانی آب و هوا را تشکیل دهد و برای 
اهــداف بلند پروازانه تر اقلیمی تالش کند. در 
مبــارزه با تغییــرات آب و هوایی، بایدن جان 
کری وزیر خارجه سابق را به کار گرفته است. 
کری به عنوان نماینده ویژه در امور اقلیمی در 
شورای امنیت ملی کاخ سفید فعالیت خواهد 

کرد.
بایدن همچنین می خواهد شــروع به لغو 
دســتورات ترامپ کنــد که با آنهــا مقررات 
حفاظــت از محیط زیســت را تضعیف یا لغو 

کرده بــود. در بلند مدت رئیس جمهور آینده 
می خواهد با توســعه زیرســاخت های مدرن 
مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی، نوســازی 
میلیون ها ساختمان و گســترش انرژی پاک 
مشاغلی جدید در مقیاس گسترده ایجاد کند.

بحران مهاجرت
بایدن در سیاســت مهاجــرت به ویژه یک 
دوره ســخت را دنبال کــرد. وی می خواهد با 
عجلــه همه چیز را به حــال اول برگرداند. به 
عنوان مثــال وی اعالم کرده کــه منع ورود 
صادر شده توسط ترامپ از چندین کشور غالبا 
مسلمان را در اسرع وقت لغو خواهد کرد. وی 
همچنین می خواهد دســتور ایجاد یک گروه 
ویژه برای پیوستن مجدد خانواده های مهاجران 
غیرقانونی را صادر کند که با دیوارکشی ترامپ 
در مرز مکزیک جدا شده و هنوز به آنها ملحق 
نشده اند. بایدن همچنین قول داده که الیحه 
ای را برای تأمیــن۷۰۰ هزار مهاجر جوان در 
برابر اخراج )داکا( به کنگره ارســال کند. این 
برنامه از زمان بایــدن به عنوان معاون رئیس 
جمهوری آمریکا در زمان باراک اوباما آغاز شد 
و دولت ترامپ سعی کرد به آن پایان دهد اما 
به دلیل مخالفت دیوان عالی آمریکا شکســت 
خورد. هدف دیگر بایدن هموار سازی شرایط 
برای یازده میلیون ســاکن بدون شــهروندی 
ایاالت متحده اســت. همچنین انتظار می رود 
تغییرات زیادی در قانون پناهندگی و سیاست 

مهاجرت در مرز با مکزیک رخ دهد.

گره های کور ترامپ برای بایدن

تقویت حضور ارتش روسیه در شرق فرات
منابع خبری از تقویت حضور نظامی روسیه در منطقه شرق فرات همزمان 
با تشــدید درگیری میان نیروهای کرد و ارتش سوریه خبر دادند. به گزارش 
روزنامه رأی الیوم به نقل از منابع آگاه نوشــت که روسیه حضور نظامی خود 

در منطقه شرق فرات سوریه را تقویت کرده است.
طبق این گزارش، روســیه طی چند روز اخیر تجهیزات نظامی و سربازانی 
را از طریق فرودگاه قامشــلی به منطقه شــرق فرات اعزام کرده است تا آنها 
را در مناطــق میان »تل تمر« و حومه حســکه و عین عیســی در حومه رقه 

مستقر کند.
رأی الیوم در ادامه نوشت که دالیل تقویت حضور نظامی روسیه در منطقه 
شــرق فرات مشخص نیســت اما این منطقه مدتی است که تحت تأثیر نفوذ، 

روسیه، آمریکا، ترکیه و هم پیمانان ارتش سوریه است.
طبــق این گــزارش، این درحالی اســت که بــه دنبــال بی نتیجه بودن 
میانجیگری ها میان کردها و نظام سوریه، نیروهای سوریه دموکراتیک )قسد( 
درگیری ها علیه ارتش ســوریه را تشــدید کرده و مناطق تحت کنترل ارتش 
ســوریه در حسکه و قامشلی را محاصره کرده اند و اجازه ورود موارد الزم برای 
شــهروندان ســاکن در این مناطق را نمی دهند و همچنین ارتش را تهدید به 

حمله نظامی کرده اند.
این رسانه در ادامه گزارش داد، ممکن است روسیه به همین دلیل اقدام به 

تجهیز و تقویت مراکز خود در این مناطق کرده باشد.
در همین حال، غسان خلیل، اســتاندار حسکه گفت که هدف از محاصره 
مناطق مذکور توســط نیروهای ســوریه دموکراتیک مــورد حمایت آمریکا 
مشخص است؛ آنها به دنبال به دست آوردن امتیازاتی در مناطق دیگر هستند 
و خواستار رفع محاصره »تل رفعت« و مناطقی از شهر حلب هستند که تحت 

کنترل ارتش سوریه است.
وی این خواســته نیروهای قســد را غیر قانونی خواند و تأکید کرد که اگر 
این نیروها راه درســت را انتخاب نکنند، ارتش سوریه علی رغم عدم تمایل به 
درگیری و ریخته شدن خون شهروندان سوری آماده مقابله با آنها خواهد بود.

ویژه

چین دنبال دیدار بایدن و شی
وال اســتریت ژورنال گــزارش داد، چین به دنبال تاکیــد بر دولت جدید 
آمریــکا برای برگزاری نشســتی بین روســای جمهوری دو کشــور با هدف 

»ری ست« )Reset( روابط مشکل دار است.
به گزارش اســپوتنیک، در دســامبر گذشــته میالدی و پس از آنکه شی 
جین پینگ، رئیس جمهوری چین پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاســت 
جمهــوری آمریکا تبریک گفت، پکن ایده انتصــاب یانگ جیه چی، از اعضای 
کمیته مرکزی حزب حاکم را در واشنگتن مطرح کرد؛ پیشنهادی که از طریق 
ارسال نامه هایی از سوی سفیر چین در آمریکا و سایر واسطه ها به سمع و نظر 

دولت واشنگتن رسید.
پکن به دنبال همکاری با دولت بایدن بجز مساله تجارت است و از آنجا که 
رئیس جمهوری جدید آمریکا بــر تغییرات جوی و پاندمی کرونا تاکید دارد، 
یانگ جیه چی قصد دارد تا بر این مســائل تمرکــز کند و همچنین برگزاری 
نشســتی را بین بایدن و رئیس جمهوری چیــن مدیریت کند. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا نبرد تجاری بزرگی را با چین آغاز و این کشور را 
به سرقت مالکیت معنوی متهم کرد. ترامپ همچنین چین را به شیوع عمدی 
کرونــا در جهان متهم کرد و آن را »ویــروس چینی« نامید. دولت ترامپ در 
طول چهار ســال تعرفه های گمرکی بر کاالهای وارداتی از چین وضع کرد و 
حتی وعده تعمیق روابط با تایوان را نیز مطرح کرد و حزب حاکم کمونیســت 

چین را پس از اعتراضات در هنگ کنگ زیر سوال برد.

مرگ مجری مشهور سی ان ان براثر ابتال به کرونا
»لری کینگ«  شــخصیت رسانه ای و مجری معروف آمریکایی که به انجام 
هزاران مصاحبه و گفت و گوی جنجالی در طول عمر رســانه ای خود با افراد 
سرشــناس و مشهور معروف بود، در سن ۸۷ سالگی و به دلیل ابتال به کووید 
- ۱۹ درگذشــت. لری کینگ بیشتر عمر رسانه ای ای خود را با شبکه سی ان 

ان همکاری کرده و برنامه ویژه ای در این شبکه داشت.
این فعال رســانه ای با نام اصلی الرنس هــاروی زیگر  )۱۹ نوامبر ۱۹۳۳، 
نیویورک( مجری پرســابقه شبکه تلویزیونی ســی ان ان بود. گفته می شود او 

بیش از  ۴۰هزار گفت و گوی رادیویی یا تلویزیونی اجرا کرده  است.
او سال ها مجری برنامه ای شبانه در شبکه سی ان ان با نام »اجرای زنده لری 
کینگ« بود که در این برنامه با بســیاری از شخصیت های صاحب نام آمریکا 
و جهان از جمله برخی روسای جمهوری پیشین ایران گفت وگوهای جنجالی 
انجام داد. لــری کینگ در محله بروکلین در نیویــورک از خانواده ای مهاجر 
یهودی متولد شــد. پدرش در سن ۴۴ سالگی در اثر بیماری قلبی درگذشت. 
بعد از اتمام دوران دبیرســتان وارد بازار کار شــد تا بتوانــد از لحاظ مالی به 

مادرش کمک کند. لری کینگ هشت بار ازدواج کرده است.

نگرانی و ترس از کرونا در پکن
رویترز: بســیاری از مردم پکن به دلیل نگرانــی از ابتال به ویروس کرونا، 
به ایستگاه ها و مکان های خاصی که کمیسیون ملی بهداشت این کشور برای 
آزمایش گیری از مردم تعیین کرده اســت مراجعه و صف تشکیل شده است.

چیــن برای مدت ها از آلودگی به ویروس کرونا پاک شــده بود اما در یک ماه 
گذشته روزانه مواردی از ابتال به این ویروس در برخی از نقاط کشور از جمله 
اســتان های شمالی گزارش شده است. تعداد کل موارد مبتال شده به ویروس 
کرونا در ســرزمین اصلی چین به ۸۸ هزار و ۹۱۱ مورد رسیده است، در این 

کشور تا کنون چهار هزار و ۶۳۵ تن نیز به دلیل ابتال به کرونا فوت شده اند.

دموکرات ها دنبال پرونده قتل خاشقچی
ســی ان ان: رئیس دموکرات کمیته اطالعات مجلس نمایندگان آمریکا 
از مدیر اطالعات ملی خواســت تا گزارش مربوط به قتل جمال  خاشــقجی، 
مقاله نویس روزنامه واشــنگتن پســت در ســال ۲۰۱۸ میــالدی را از حالت 
طبقه بندی خارج کند. »آدام شف« رئیس کمیته اطالعات مجلس نمایندگان 
آمریکا در توییتی نوشت: قتل وحشیانه جمال خاشقجی در حقیقت حمله ای 
به حقوق بشــر بود. اما دولت ترامپ به مدت یک ســال از انتشار عمومی این 
گزارش درباره مجرمیت عربستان ســعودی امتناع کرد. من از آوریل هینس 
می خواهــم تا این گــزارش را از حالت طبقه بندی خــارج کند. باید عدالت و 

پاسخگویی وجود داشته باشد.

امتناع ترامپ از حضور در کلوپ 
روسای جمهوری آمریکا

آسوشــیتدپرس: دونالد ترامپ کــه در دوره حضورش در کاخ ســفید 
سنت شکنی حرفه ای از آب درآمد، به نظر می رسد قصد دارد سنت دیگری را 
هم که عضویت در باشــگاه روسای جمهوری سابق آمریکاست، زیر پا بگذارد. 
در این کلوب، روســای جمهوری سابق آمریکا به حدی به این جایگاه احترام 
می گذارند که اختالفات سیاســی را کنار گذاشــته و به یکدیگر برای یک امر 

مشترک ملحق می شوند.

هزینه آمریکا برای منطقه سبز بغداد
سومریه نیوز: سفارت آمریکا در بغداد دیروز )شنبه( از تخصیص نزدیک 
به ۲۰ میلیون دالر برای حمایت از دولت عراق در تامین امنیت منطقه ســبز 

خبر داد.

پولتیک

رویداد

کوتاه از جهان

اعالم مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت هوندا 
مدل ۸۲ به شماره انتظامی ۷۵۳_۲۵۳۷۹ شماره 
  P۱A۸۲۰۹۷۳۶ موتور ۲۹۸۸۷۸۲ شــماره تنه
بنام رضا محسن نتایج اردبیلی مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.


