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مصائب«المقداد»

با درگذشت ولید المعلم ،وزیــر امــور خارجه فقید
سوریه،بشاراسد ،فیصلالمقدادرابهعنوانرئیس
دستگاه دیپلماسی جدید این کشور منصوب کرد.
المقداد با  26سال حضور در باالترین ردههــای
مسئولیتی در وزارت خارجه ،آگاهی و تجربه زیادی
بر امور سیاست خارجی و همچنین بر نظام جهانی
دارد و از سوی دیگر به مدت  14سال معاون ولید
المعلم بوده و میتواند عنصر «تداوم و پایداری» را در
سیاست خارجی سوریه حفظ کند .نکته دیگر این
است که هم فیصل المقداد و هم معاون وی ،بشار
الجعفریکهازسال 2006جایگزینفیصلالمقداد
بهعنواننمایندهسوریهدرسازمانمللمتحدبود،از
چالشهای اصلی سیاست خارجی سوریه شناخت
دارنــد .به نظر میرسد مهمترین چالش پیشروی
وزیــر خارجه جدید سوریه ،دفــاع از این کشور در
مجامعجهانیدرمقابلمداخلههایخارجیاست.
سوریه از سال  2011تا کنون با امواج متعددی از
مداخلهخارجیبهرهبریآمریکادرامورداخلیخود
مواجه است .بشار الجعفری در نیویورک این هجمه
و رویکرد مداخلهگرایانه را بارها از تریبون شورای
امنیتسازمانمللمتحدمشاهدهکرد.افشاینقش
آمریکاومتحدانشدرامورداخلیسوریهوبهخصوص
در حمایت از شبه نظامیان و گروههای تروریستی
یکی از امــور مهمی است که دستگاه دیپلماسی
سوریهبایدبتواندآنراانجامدهد.چالشمهمدیگر،
مواجهه با رویکرد «سوریهستیز» برخی کشورهای
عربیبهخصوصعربستانسعودیاستکهمخالف
اصلی بازگشت دمشق به اتحادیه عرب محسوب
میشود.اینکشورهاخواستاردستکشیدنسوریه
ازسیاستخارجیمستقلوبهخصوصقطعارتباط
با جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت هستند،
در حالی که ایران و مقاومت منطقه نقش پررنگی
در حفظ تمامیت ارضی و نظام سیاسی سوریه در
یک دهه اخیر ایفا کردند .با توجه به تسریع روند
عادیسازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم
صهیونیستی ،امکان اتخاذ مواضع مشترک با این
رژیمعلیهسوریهوجودداردکهتیمجدیددیپلماسی
خارجی سوریه باید در این خصوص هوشیاری به
خرج دهــد .سابقه فیصل المقداد ،وزیــر خارجه و
بشار الجعفری ،معاون وی ،در وزارت خارجه سوریه
نشان میدهد که در دوره جدید نیز ارتقای روابط با
جمهوریاسالمیایرانومحورمقاومتنیزدردستور
کار قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که محمدجواد
ظریف ،وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز در
تماستلفنیبافیصلالمقدادبرآنتأکیدکرد.
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به دنبال تصمیم دولــت تایوان بــرای کاستن از
محدودیتهایوارداتگوشتخوکازآمریکا،کار
قانونگذاراناپوزیسیونوحزبحاکمدرپارلمان
بهکتککاریوپرتابدلورودههایخوککشید.

نمای روز

"غمت دشمنان را همآغوش کــرد" /دو هوادار
بوکاجونیورزوریورپالتهدشمنانخونیدرجامعه
آرژانتین درحاشیهمراسمبدرودبادیهگومارادونا

خبر متفاوت

جورابدستباف؛هدیهویژهخانم
کمیسر
یورونیوز :ایلوا یوهانسون ،کمیسر مسائل
داخلی اتحادیه اروپا با انتشار ویدئویی در صفحه
توئیتر خود بسیاری را شگفت زده کــرد .این
زن سیاستمدار سوئدی در طــول هفته های
گذشته ،با وجود مشغله فــراوان ،جوراب های
پشمی برای تمامی همکاران خود بافت تا پیش
از آغاز سال جدید میالدی این جوراب ها را به آن
ها هدیه دهد.

ترامپ:کلدنیابهانتخابات
آمریکامیخندد

اگرمجمعگزینندگانبایدنراانتخابکند،کاخسفیدراترکخواهمکرداما...
بایدننخستیننامزدریاستجمهوریآمریکاست
کهبیشاز 80میلیونرایرابهدستآوردهاست.
رویــداد نــادری که باعث شده دونالد ترامپ در
واکنش به نتیجه آرا ،در پیامی توئیتری این میزان
رأی را باور نکردنی بداند و به سخره بگیرد .او در
توئیتی نوشت« :بر اساس گزارش ها سخنرانی
(جــو) بایدن به مناسبت روز شکرگزاری فقط
 1000بــازدیــد آنالین داشته اســت .کمترین
میزان .ناظران می گویند نامزدی با  80میلیون
رای ،بینندگان آنالین بسیار بیشتری خواهد
داشت .اعداد دروغ نمی گویند ».واکنش رئیس
جمهور آمریکا به رقیب پیروزش به این جا خالصه
در حالی که دود ناشی از آتـشســوزی مخزن
تاسیسات نفتی آرامکو در جده در پی حمالت
موشکی انصارا ...یمن ،هنوز چشم سعودی ها
را می سوزاند  ،آن ها تصمیم به حمالتی ناشیانه
به صنعا گرفتند .به گزارش المیادین ،جنگنده
های ائتالف سعودی دیوانه وار  ۲۰بار به صنعا و
دو استان عمران و حدیده حمله کردند و به نظر
میرسدمخازننفتوابستهبهشرکتملینفت
صنعا را هدف قرار دادند .پس از حمله جنگنده
هــای ائتالف ،دود غلیظی در آسمان صنعا و
اردوگــاه «الصمع» در بخش ارحب صنعا به هوا
بلند شد و پرواز جنگنده ها همچنان بر فراز این
منطقه ادامه داشت .این جنگنده ها همچنین

نمی ش ــود .او معتقد اســت کــه دستگاههای
رأیگیری مشکل پیدا کردند و رأیها را در بیشتر
حوزهها بهنفع بایدن تغییر دادنــد .این اما یک
شوخینیست.ترامپهنوزباوجوداختالفبیش
از  70رای الکترال امیدوار است نتیجه در کالج
الکترال به نفع او تغییر کند .برای همین است که
گفته :ما نمیخواهیم دربــاره انتخابات ۲۰۲۴
سخن بگوییم؛ چراکه انتخابات کنونی هنوز به
پایان نرسیده است و هــزاران رأی ممکن است
نتیجه را تغییر دهد .رئیس جمهور فعلی آمریکا
همچنینتاکیدکرده،کلدنیادرحالخندیدنبه
روند انتخابات آمریکا هستند .او اما حاضر نیست

خشم سعودی با حمالتکور به صنعا
دو بار منطقه العصر در جنوب غرب صنعا ،دو بار
منطقه جربان ،سه بار اردوگــاه ریمیه حمید در
جنوبصنعاودوبارکوهستانعطانرادرجنوب
این استان و اردوگــاه الحفا در شرق آن هدف
گرفتند .این اقدام پس از آن صورت میگیرد که
ائتالف سعودی اجازه ورود کشتیهای حامل
نفت و فراوردههای نفتی را به یمن نمیدهد،
مسئلهایکهبخشهایمختلفاینکشورفقیراز
جملهبخشبهداشتوحملونقلرابامشکالت
عدیده روبه رو میکند .خشم اخیر عربستان در

مخمصه برگزیتی جانسون با پیروزی بایدن
با نزدیک شدن به پایان مهلت مذاکرات لندن
و بروکسل بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
(برگزیت) ،روی کار آمدن دولت دموکرات در
آمریکا نیز باری مضاعف روی دوش «بوریس
جانسون»نخستوزیربریتانیاخواهدگذاشت.
به نوشته «رویــتــرز»« ،اورســوال فون در لین»،
رئیس کمیسیون اروپا گفت« :روزهای آینده
تعیینکننده خواهد بود .اتحادیه اروپا برای
سناریوی [برگزیت] بدون توافق به خوبی آماده
شده است».این مقام اروپایی افــزود« :زمان
بسیار اندکی پیش روی ما قرار دارد ،از تمام
نیروی خود بــرای رسیدن به توافق استفاده
خواهیم کــرد .آمادگی داریــم در ایــن زمینه
نقشی سازنده ایفا کنیم».دولت جانسون با
اتکا به حمایت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور
آمریکا و دادن وعده توافق تجاری عظیم میان
واشنگتن و لندن ،بارها اتحادیه اروپا را به خروج
بــدون توافق تهدید کرد و حتی از لغو برخی
مفاد توافق اولیه خبر داد.با این حال با افزایش
چشمگیر احتمال تشکیل دولت از سوی «جو
بایدن» نامزد حزب دموکرات در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا و آغــاز رونــد انتقال
قدرتدرواشنگتن،اوضاعتاحدزیادیمتحول

بپذیردکهخودبرآمده ازهمینسیستمانتخاباتی
است و خنده برخی به سبب پافشاری وی برای
ماندن در قدرت است .دونالد ترامپ با وجود این
پذیرفتهکهچنانچهکالجانتخاباتیبهطوررسمی
پیروزیجوبایدنرادرانتخاباتریاستجمهوری
تایید کند ،او کاخ سفید را ترک خواهد کرد اما
به تالش برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات
ادامهخواهدداد.پیشازاینمقاماتکاخسفیدو
جمهوریخواهاندرکنگرهآمریکاگفتهبودنددر
صورتیکهنتیجهانتخاباتسومنوامبروکالجهای
انتخاباتی در ایالتها به طور رسمی تایید شو د،
دونالد ترامپ روز  ۲۰ژانویه کاخ سفید را ترک
خواهد کرد اما این نخستین بار پس از انتخابات
ریاست جمهوری آمریکاست که دونالد ترامپ
در این خصوص اظهار نظر میکند .به گزارش
«انتیوی» ،ترامپ بامداد جمعه بعد از سخنرانی
مراسم روز شکرگزاری برای نیروهای آمریکایی
در کاخ سفید تأکید کرد که اقرار به شکست برای
او «بسیار سخت» است .در آمریکا رئیسجمهور
به طور مستقیم با رأی مــردم انتخاب نمیشود
بلکه این انتخاب از طریق کالج الکترال که شامل
منتخبان مــردم اســت ،انــجــام م ـیشــود .مــردم
گروهیازمقامهایمحلیراانتخابمیکنندکه
گزینشگر یا «الکترور» هستند و کارشان انتخاب
رئیسجمهوراست.اینگزینشگران ۱۴دسامبر
در ایالتهای خود رأی شان را به رئیسجمهور
منتخب خواهند داد .یک نامزد انتخاباتی برای
ورود به کاخ سفید باید دست کم  ۲۷۰رأی از
مجموع  ۵۳۸رأی این مجمع (کالج الکترال) را
از آن خود کند .بایدن ۳۰۶رأی الکترال بهدست
آورده و مجموع آرای الکترال ترامپ نیز به ۲۳۲
رسیدهاست اماترامپباوجودفاصلهزیادبابایدن

شده است.به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»،
«آنتونی بلینکن» گزینه پیشنهادی بایدن
برای تصدی وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر
برگزیت را «افتضاح مطلق» توصیف و آن را
به سگی تشبیه کرده که توسط خودرویی زیر
گرفتهشدهاست.بلینکنسالگذشتهمیالدی
و پیش از توافق بروکسل و لندن بر سر کلیات
برگزیت گفته بود ،ترک اتحادیه اروپــا نوعی
خود تخریبی برای انگلیس محسوب میشود
و چنین اقدامی گزینه ترجیحی آمریکا نیست.
بایدننیزپیشازپیروزیدرانتخابات،جانسون
را «کپی شده ظاهری و باطنی ترامپ» توصیف
کــرده و او را تا حدی از توافق تجاری بزرگی
که ترامپ وعده داده بود ناامید کرده است .او
همچنین درخصوص نقض قوانین بینالمللی
و اجرا نشدن توافق برگزیت به جانسون هشدار
داده بود.به گفته بایدن ،دولت بریتانیا حق
ندارد توافقات بینالمللی درخصوص مرزهای
ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند را نقض کند.
او پا را از این نیز فراتر گذاشته و تهدید کرده اگر
دولت جانسون توافق «جمعه خوب» را نقض
کند هیچ توافق تجاری میان لندن و واشنگتن
منعقد نخواهد شد.

پی شاهکار نظامی نیروهای مقاومت یمن برای
انتقام از ائتالف متجاوز سعودی است .یمنی
هایی که اولین موشک کروز شلیک شده آن ها
در سال های گذشته در میانه راه به علت نقص
فنی سقوط کرد ،امروز به نقطه ای رسیده اند که
تنها با یک تیر موشک ،یک عملیات حساس را به
اجرادرمیآورند.طیجنگششسالهتحمیلی
رژیمهایعربیبهسرکردگیعربستانسعودی
علیه ملت یمن ،هیچ چیز جز زبان مقاومت برای
کاهشفشارهابراینکشورجوابگونبودهاست.

حاضربهپذیرشپیروزیاونیستومدعیاستکه
درانتخاباتتقلبشدهاست.رئیسجمهورآمریکا
همچنینگفت«:بهنظرمانتخاباعضایکابینهاز
سویجوبایدنهماکنونکاردرستینیست».
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▪اخراجکیسینجروآلبرایت!

ترامپشماریازاعضایبرجسته«هیئتسیاست
دفاعی»ازجملههنریکیسینجرومادلینآلبرایت
وزیــران خارجه پیشین ایــن کشور را نیز اخــراج
کــرد .البته عــاوه بر این دو ،جین هارمان عضو
سابقکمیتهاطالعاتیمجلسنمایندگانواریک
کانتوررهبرپیشیناکثریتجمهوریخواهمجلس
نمایندگانوچندنفردیگرنیزاخراجشدهاند.این
هیئت،متشکلازمقامهایبلندپایهامنیتیپیشین
آمریکاست که در موضوعات دفاعی به وزیر دفاع و
معاونشمشورتهایآگاهانهومستقلمیدهند.
سی.ان.ان اخراج برخی اعضای هیئت سیاست
گذاریدفاعیراپاکسازیمقامهایامنیتملی
وکارشناسانبرجستهسیاستخارجیدرآخرین
روزهـــای ریاست جمهوری ترامپ توصیف
کرد .کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع
آمریکا نیز که در سفری از پیش اعالم نشده به
بحرین و قطر رفت ،در بیانیه ای اعالم کرد:
از اعضای در حال خروج این هیئت که دهه ها
خدمت کرده اند ،قدردانی می کنم .این سفر
در حالی صورت میگیرد که آمریکا تصمیم
دارد تا  ۲۶دی تعداد نیروهای خود در هر یک
از کشورهای عراق و افغانستان را به دو هزار و
 ۵۰۰نفر کاهش دهد .ترامپ به تازگی مارک
اسپر را از وزارت دفاع برکنار و میلر را جایگزین
وی کرد .به دنبال اخراج اسپر ،چند مقام ارشد
دیگر نیز از پنتاگون برکنار شدند.
ارتش و کمیته های مردمی یمن با دفاعی جانانه
در عرصه زمین ،تمام امیدهای ائتالف متجاوز
عربی را به یأس بدل کردند .در آخرین نمونه از
این دستاوردها در عرصه زمینی ،پایگاه بسیار
مهم دشمن در منطقه ماس در نزدیکی صنعا
پایتختیمنبههمراهمناطقاطرافآنچندروز
پیش آزادسازی شد اما برای تأثیرگذاری بر روند
نبرد و حرکت به سمت پذیرش صلح یا دست کم
آتشبسازسویدشمن،رزمندگانیمنیبابهره
گیری از پهپادها و موشک های خود به اهداف
راهبردی در عمق عربستان سعودی به عنوان
چشم فتنه و نیز امــارات متحده عربی به عنوان
ضلعدومخصومتبامردمیمنحملهکردند.

صفحه اول روزنامه لیبراسیون در فرانسه
با تیتر «تهوع» پس از انتشار ویدئویی از
ضرب و جرح یک مرد سیاه پوست به دست
پلیس /فیلمهایی که به تازگی منتشر شده
نشان میدهد ،سه پلیس با یورش به خانه
میشل زکلر هنرمند و تهیهکننده موسیقی
در پاریس ،وی را هدف ضرب و جرح قرار
میدهند.

چهره روز

شارون استون ،هنرپیشه مشهور هالیوود تایيد
کرد که به تیم انتقال قدرت جو بایدن ،رئیس
جمهور منتخب آمریکا پیوسته است .این بازیگر
آمریکایی که بازی در فیلم هایی همچون «غریزه
اصلی»« ،کازینو» و «گل های پرپر» را در کارنامه
دارد گفته که امیدوار است با حضور در عرصه
سیاست بتواند «مفیدتر و موثرتر» باشد .شارون
استون طی سالهای گذشته در زمینه مقابله
با شیوع ویروس «اچ آی وی» و کمک به بیماران
مبتال به «ایدز» فعالیت می کرد.

