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    مصر اخوان المسلمين را گروه تروريستي خواند
دادگاه كيف��ري قاه��ره با ق��رار دادن ن��ام ۲۸ نف��ر از اعض��اي گروه 
اخوان المسلمين در فهرست تروريسم، آنها را به پنج سال حبس محكوم 
كرد.  بنابر گ��زارش الميادين، اين دادگاه همچنين طبق درخواس��ت 
دادس��تاني كل مصر گروه اخوان المس��لمين را به مدت پنج س��ال در 

فهرست »گروه هاي تروريستي« قرار داد. 
-----------------------------------------------------

    شكايت هند از پاكستان به شوراي امنيت 
هند پرونده مربوط به حمله اي بزرگ از برنامه شبه نظامياني از پاكستان 
را براي حمله در كشمير هند به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داد.  
به گزارش رويترز، مقام هاي هندي گفتند، چهار شبه نظامي متعلق به 
گروه »جيش محمد« از طريق يك تونل در منطقه سامبا وارد كشمير 
هند ش��دند. نيروهاي امنيتي، حين عبور از ايست بازرسي »ناگروتا«، 
هر چهار نفر را كشتند. پاكستان اين اتهامات را رد كرده و گفته كه اين 
اتهامات با هدف منحرف كردن توجه ها به سركوب مردم كشمير توسط 

دهلي نو است. 
-----------------------------------------------------

    ادغام فرماندهي ارتش امريكا در اروپا و آفريقا
ارتش امريكا از ادغام » ارتش امريكا در اروپا« و » ارتش امريكا در آفريقا« 
 در يك فرماندهي مش��ترك به نام »ارت��ش امريكا در اروپ��ا و آفريقا« 
)USAREUR- AF( خبر داد.  به گزارش اسپوتنيك، رايان مك كارتي 
وزير ارتش اياالت متحده در اين مورد گفت: »اين تلفيق بر آمادگي جهاني 
و منطقه اي در حمايت از استراتژي دفاع ملي مي افزايد. ساختار جديد، 
اثرپذيري فرماندهي و كنترل، انعطاف پذيري و ظرفيت انجام عمليات 

بزرگ مقياس، مشترك و چندحوزه اي را افزايش خواهد داد.«
-----------------------------------------------------

   تقابل ناو امريكايي و روسي در آب هاي روسيه 
وزارت دفاع روسيه با بيان اينكه ناو امريكايي »يو اس اس مك كين« در حال 
ورود به حريم دريايي اين كشور بوده است، اعالم كرد كه يك كشتي جنگي 
روس��ي مانع از تجاوز بيش��تر اين ناو امريكايي در آب هاي خليج پتركبير 
شده است.  براساس گزارش ريانووستي، وزارت دفاع روسيه اعالم كرد كه 
اين ناو امريكايي حدود ۲ كيلومتر وارد حريم دريايي روسيه شده است، اما 
با حضور كشتي جنگي روسي، مجبور به ترك آب هاي اين كشور به سمت 
آب هاي آزاد شده است. كش��تي ضد زيردريايي »ادميرال وينگرادوف« از 
طريق كانال هاي ارتباطي راديويي به اين ناو امريكايي هشدار داده و خواستار 

خروج اين ناو از آب هاي روسيه شده است. 
-----------------------------------------------------

   خروج نيروهاي تركيه از نقطه اي ديگر در سوريه
پس از اع��الم خبر خروج نيروه��اي تركيه از چند منطق��ه نظامي در 
سوريه، ش��بكه الميادين روز سه ش��نبه، گزارش داد كه نيروهاي اين 
كشور يك موضع ديگر را نيز در ش��مال غرب سوريه تخليه مي كنند.  
الميادين نوشت كه نيروهاي تركيه در منطقه »الراشدين« در جنوب 
حلب در حال برچيدن موضع خود هس��تند تا زمينه را براي خروج از 
آن فراهم كنند. اقدام نيروهاي تركيه پس از خروج از پست ديده باني 
س��وم واقع در ميان منطقه »قتان الجبل« و »الشيخ عقيل« در شمال 

حلب صورت مي گيرد. 
-----------------------------------------------------
   پليس فرانسه اردوگاه پناهجويان را با گاز اشك آور تخليه كرد

پليس فرانسه دوشنبه شب به منظور تخليه اردوگاه موقت مهاجران در 
مركز شهر پاريس كه به گفته آنها به طور غير قانوني فضاي شهر را اشغال 
كرده بودند به استفاده از گاز اشك آور متوسل شد.  صفحه رسمي پليس 
فرانسه با انتشار بيانيه اي در توئيتر نوشت: »اردوگاهي به طور غير قانوني 
در ميدان جمهوري پاريس برپا شد. پليس فوراً فرآيند تخليه اشغالگري 
فضاي عمومي را آغاز كرد. « برخ��ي نيرو هاي داوطلب در پاريس براي 
برپايي ۵۰۰ چادر در ميدان جمهوري در اين ش��هر كمك كردند و به 
سرعت مهاجران در آن مستقر شدند. به گفته اين خبر گزاري اكثر اين 

مهاجران از افغانستان به فرانسه آمده اند. 
-----------------------------------------------------

   پادشاه اردن دنبال تحكيم مشاركت استراتژيك با بايدن
پادشاه اردن روز دوشنبه با رئيس جمهور منتخب اياالت متحده تماس 
تلفني برقرار و طي آن در مورد روابط دوستانه و قدرتمند بين دو كشور 
گفت وگو كرد.  به گزارش اسپوتنيك، طي اين تماس، عبداهلل دوم درباره 
همكاري با جو بايدن، تحكيم روابط مشترك ميان اردن و اياالت متحده 
و گسترش همكاري در زمينه هاي مختلف، به نحوي كه منافع دو كشور 

را تأمين و به امنيت و ثبات در منطقه كمك كند، ابراز اميدواري كرد. 
-----------------------------------------------------

   افشاي فشارهاي امريكا در روند تشكيل دولت در لبنان
يك منبع كه خواست نامش فاش نشود، در گفت وگو با خبرگزاري آناتولي 
تركيه با اشاره به اينكه انتظار نمي رود كابينه لبنان به زودي تشكيل شود، 
گفت كه احتمال دارد فشارهايي پنهان از سوي امريكا بر روند تشكيل 
كابينه وجود داشته باشد.  همچنين محمد الحجار، نماينده فراكسيون 
المستقبل لبنان به رياست سعد حريري، نخست وزير مكلف در گفت وگو 
با آناتولي بدون نام بردن از كشور يا گروهي گفت: »كساني هستند كه 

نمي خواهند تعهد طرح پيشنهادي فرانسه به واقعيت درآيد.«

صنعاء: اهداف ما در خاك متجاوزان 
مشروع است 

نخس�ت وزير دولت نج�ات ملي يمن ضم�ن اعالم اينك�ه ائتالف 
سعودي در صورتي كه خواهان صلح اس�ت بايد جنگ و محاصره 
را متوقف كند، تصريح كرد كه تمامي اهداف در كشورهاي متجاوز 
به يمن مشروع اس�ت. انصاراهلل هم تأكيد كرد كه جنگ همچنان 
ادامه دارد و هر گونه مذاكره با عربس�تان س�عودي صحت ندارد. 
در شرايطي كه مقامات س��عودي به دنبال راه چاره اي براي بيرون آمدن از 
باتالق يمن هستند، اما نيروهاي انصاراهلل تالش مي كنند تا متجاوزان به 
يمن را از حمله به اين كشور پشيمان كنند. عبدالعزيز بن حبتور، نخست وزير 
دولت نجات ملي يمن روز سه شنبه عمليات منحصر به فرد نيروهاي مسلح 
يمن در هدف گرفتن تأسيسات نفتي آرامكو با موشك »قدس ۲« را تبريك 
گفت و اعالم كرد: تمامي اهداف ما در كش��ورهاي متجاوز، مشروع است. 
بن حبتور در گفت وگو با شبكه »المسيره« تأكيد كرد: اگر كسي خواهان صلح 
است بايد از جنگ و محاصره دست بردارد، ادامه محاصره بدون پاسخ باقي 
نمي ماند. وي ادامه داد: »كشورهاي ائتالف متجاوز فرودگاه هاي ما را بسته  اند 
و فرودگاه هاي شان را براي دشمن صهيونيستي و عادي سازي روابط با آن 
باز كرده اند.« بن حبتور تأكيد كرد:»ايستادگي ملت يمن همچنان مانعي در 
مسير عادي سازي تحقيرآميز روابط عربي- صهيونيستي است.« از سوي 
ديگر، نصر الدين عامر، قائم مقام وزارت اطالع رساني دولت نجات ملي يمن هم 
در گفت وگو با خبرگزاري اسپوتنيك درباره اخبار منتشر شده در رسانه هاي 
س��عودي درباره مذاكره محرمانه ميان صنعاء و رياض براي پايان دادن به 
جنگ در يمن اظهار كرد: » آنچه درباره مذاكرات محرمانه با عربستان براي 
توقف جنگ منتشر شده، صحت ندارد، ارتباط مداومي از طريق ميانجيگران 
از همان ابتداي تجاوز به يمن وجود دارد، اما به اين حد كه در رس��انه هاي 

وابسته به رياض درباره آن صحبت مي شود، نرسيده است. «
 وي درباره ابتكار عمل مارتين گريفيث، فرستاده ويژه سازمان ملل به يمن 
براي پايان دادن به جنگ اين كشور تحت عنوان »اعالميه مشترك« نيز 
گفت: » درباره آنچه مربوط به اين ابتكار عمل است مي گويم كه ما شرطي 
نداريم و تنها پيشنهادات، راه حل ها و چش��م اندازهايي براي حل و فصل 
همه جانبه بحران و توقف جنگ داريم. « نصر الدين عامر درباره از سرگيري 
هدف قرار دادن عمق خاك عربس��تان نيز تصريح كرد: » جنگ همچنان 
ادامه دارد و هيچگونه آتش بس يا توافقنامه اي از اين قبيل وجود ندارد تا 
جنگ متوقف شود. مدت هاست كه يك ابتكار عمل يكطرفه از سوي مهدي 
المشاط، رئيس شوراي عالي سياسي يمن براي توقف حمالت موشكي و 
پهپادي به عربستان مطرح شده اما رياض اين ابتكار عمل را تكميل نكرده 
است. « قائم مقام وزارت اطالع رساني دولت نجات ملي يمن همچنين تأكيد 
كرد: » اين تداوم تجاوز و محاسبات نظامي، استراتژيك و تاكتيكي است كه 
تعيين مي كند چه زمان عمق عربستان را هدف قرار دهيم و چه زمان اين 
حمالت را متوقف كنيم و از سرگيري اين حمالت در چارچوب عمليات 
تاكتيكي و ادامه جنگ است كه در سايه محاصره ملت يمن توسط متجاوزان 
صورت مي گيرد. « انصاراهلل روز دوشنبه با چند فروند موشك تأسيسات نفتي 

آرامكو در شهر جده را مورد اصابت قرار داد. 
  درخواست توقف فروش سالح به عربستان 

در پي افزايش جنايات سعودي ها در كشتار مردم بي دفاع يمن، دو سازمان 
حقوق بشري از انگليس خواستند فروش س��الح به عربستان و امارات را به 
دليل مشاركت آنها در جنگ يمن متوقف كند. به گزارش خبرگزاري رويترز، 
اين درخواست در گزارش مشترك دو سازمان سام براي حقوق و آزادي ها و 
حمايت از صلح و دموكراسي مطرح شد. در اين گزارش آمده است كه انگليس 
بايد به درخواست هاي سازمان هاي بين المللي همچون عفو بين الملل، ديده بان 
حقوق بشر در بيانيه هاي پيشين آنها جهت توقف فروش سالح به عربستان 
و امارات گوش دهد. طبق اين گزارش، خريدهاي عربستان ۴۱ درصد از كل 
حجم صادرات سالح از انگليس را در بين سال هاي ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ تشكيل 

داده و انگليس مسئول ۱۹ درصد از واردات سالح به عربستان است

سفارت چين: امريكا در حال ايجاد آشوب 
در قاره آسياست

مشاور امنيت ملي امريكا در س�فر به »مانيل« پايتخت فيليپين، بر 
پايبندي امريكا به امنيت تايوان تأكيد كرده و خطاب به دولت هاي 
فيليپين و ويتنام گفت كه واشنگتن از آنها در مناقشات دريايي با چين 
حمايت مي كند تا دولت دونالد ترامپ نشان داده باشد كه تا آخرين 
لحظات خود سياست فتنه افكني در ش�رق دور را پيگيري مي كند.

به گزارش فارس، روز دوش��نبه رابرت اوبراين عالوه بر اظهارات فوق به چين 
هش��دار داد كه اگر از قدرت نظامي براي ملحق كردن تاي��وان به عنوان يك 
استان به خود استفاده كند، با »واكنش« مواجه خواهد شد.  سفارتخانه چين 
در فيليپين روز سه شنبه با صدور بيانيه اي در واكنش به اظهارات اوبراين تصريح 
كرد: »اين نشان مي دهد كه سفر او به اين منطقه نه تنها براي ارتقاي صلح و 
ثبات منطقه اي نيست، بلكه براي ايجاد آشوب در منطقه با هدف كسب منافع 
خودخواهانه امريكاست.« در اين بيانيه آمده است: »اياالت متحده بايد تحريك 
كردن تقابل در درياي جنوبي را پايان دهد و اظهارات غيرمس��ئوالنه درباره 
موضوعات تايوان و هنگ كنگ را كه مس��ائل كاماًل داخلي چين هستند نيز 
متوقف كند.« به نوشته رويترز، سفارتخانه چين در مانيل تأكيد كرد: »واقعيت ها 
اثبات كرده اند كه امريكا بزرگترين عامل نظامي گري و نظامي شدن )مناطق 

جهان( است. امريكا خطرناك ترين عامل خارجي در درياي جنوبي است.«

امريكا داعش را در عراق احيا مي كند 
وزير دف�اع عراق از وجود 2 هزار داعش�ي در ش�مال بابل و بغداد 
و مناطق آزادش�ده خب�ر داد و گ�روه اطالعاتي »الصق�ور« نيز از 
دس�تگيري هزاران تروريس�ت طي ماه هاي گذش�ته خب�ر داد. 
به رغم ت��الش نيروهاي ارت��ش و مقاومت عراق براي ريش��ه كن كردن 
تروريست ها، اما امريكا بار ديگر به دنبال احياي گروه تروريستي داعش در 
اين كشور است. به گزارش پايگاه خبري المعلومه، جمعه عناد السعدون 
وزير دفاع عراق روز سه شنبه در سخناني گفت كه دست كم ۲ هزار داعشي 
در شمال بابل، بغداد و مناطق آزادشده حضور دارند. بخش اعظم اين افراد 
را محلي ها تشكيل مي دهند كه در نزديكي روستاهايي كه شاهد حمالت 
تروريستي هستند، ساكن شده اند. وي تصريح كرد: » داعش از سالح هاي 
پيشرفته اي چون سالح هاي تك تيراندازي كه مي تواند هدف را از فاصله 
دو كيلومتري نشانه بگيرد، برخوردار است.« عناد تأييد كرد كه ۹۰ درصد 
عمليات هاي تروريستي به دليل اهمال نيروهاي امنيتي و شهروندان با 
موفقيت انجام مي شود. با وجود اين تسلط داعش بر اين مناطق غيرممكن 
است، اما نيروهاي ارتش نمي توانند همه مناطق در عراق به ويژه مناطق 
صحرايي را تحت كنترل كامل خود داشته باشند. از سوي ديگر، روزنامه 
»الصباح« عراق ديروز به نقل از »ابوعلي البصري« مديركل گروه اطالعاتي 
»الصقور« در وزارت كشور نوشت كه اين گروه موفق شد سه تروريست 
عامل حمله تروريستي به برج ديده باني ارتش در منطقه الزيدان در ابوغريب 
را به هالكت برساند. وي افزود: » اين تروريست ها دوازدهم ماه جاري يك 
برج ديده باني ارتش را در منطقه زيدان هدف قرار دادند كه به شهادت يك 
سرباز از لشكر مسئول امنيت در ابوغريب منجر شد. پس از گذشت شش 
ساعت از اين حمله، يك عمليات امنيتي با هماهنگي فرماندهي عمليات 
مشترك، نيروي هوايي ارتش و نيروهاي لشكر ۱۴ با نظارت فرماندهي كل 
نيروهاي مسلح و وزير كشور آغاز شد و طي آن تروريست ها تحت پيگرد و 

تعقيب قرار گرفتند و در نهايت در منطقه الزيدان كشته شدند. «
 مقامات عراقی گفته اند كه امريكا به اين تروريست ها سالح ارسال می كند.

 امريكا ايرانيان را
 به پرداخت نژادپرستانه محكوم كرد 

دولت امريكا در هش�ت هفت�ه آخر حض�ور خود در كاخ س�فيد 
در حال تش�ديد اقدام�ات نژادپرس�تانه عليه كش�ورهاي ديگر 
اس�ت و مقرراتي وض�ع كرده ك�ه به موج�ب آن اتب�اع چندين 
كش�ور از جمله ايران ب�راي انجام س�فرهاي گردش�ي و تجاري 
به امري�كا باي�د ت�ا 15ه�زار دالر اوراق قرض�ه پرداخ�ت كنند. 
به گزارش ف��ارس، دولت »دونالد ترامپ« روز دوش��نبه مقررات موقت 
جديدي وضع كرد كه اتباع چندين كشور از جمله ايران را كه قصد انجام 
سفرهاي گردشي و تجاري به اياالت متحده دارند به پرداخت تا ۱۵هزار 
دالر اوراق قرضه ملزم مي كند. وزارت خارجه امريكا دوشنبه اعالم كرد 
كه اين طرح به صورت آزمايشي از روز ۲۴ دس��امبر ۲۰۲۰ تا ۲۴ ژوئن 
به مدت ش��ش ماه اجرايي خواهد ش��د. اين طرح اتباع ۲۳ كشور را كه 
اكثر آنها كشورهاي آفريقايي هستند، نشانه گرفته است. دولت ترامپ 
 مدعي شده اتباع كش��ورهاي مذكور موعد انقضاي رواديد  گردشگري

 )رواديد B- ۲( و رواديد تجاري شان )رواديد B- ۱(  را رعايت نمي كنند 
و پس از انقضاي اين تاريخ، مدت زيادتري را در امريكا مي مانند. دولت 
ترامپ گفته در طول مدت اجراي آزمايش��ي اين برنامه، مسائلي مانند 
امكان گردآوري چنين اوراق قرضه اي امكان سنجي خواهد شد. واشنگتن 
همچنين گفته طرح مذكور در حكم يك بازدارنده ديپلماتيك عليه عدم 
رعايت تاريخ انقضاي رواديد عمل خواهد كرد. اين مقررات به مأموران 
دفاتر كنس��ولي امريكا اجازه مي دهد از مس��افران هر يك از كشورهاي 
هدف كه با رواديد گردشگري يا تجاري قصد عزيمت به امريكا دارند اوراق 
قرضه اي به ارزش ۵هزار، ۱۰هزار يا ۱۵هزار دالر دريافت كنند. واشنگتن 
گفته كشورهايي در اين فهرس��ت قرار گرفته اند كه نرخ اقامت اضافي 
شهروندان آنها بعد از اتمام تاريخ رواديد آنها باالتر از ۱۰ درصد بوده است. 
۲۳ كشور مشمول اين تعريف شده اند كه ۱۵ تاي آنها كشورهاي آفريقايي 
هستند. اين كشورها عبارتند از: افغانستان، آنگوال، بوتان، بوركينافاسو، 
برمه، دماغه سبز، بروندي، چاد، جمهوري دموكراتيك كنگو، جيبوتي، 
اريتره، گامبيا، گينه بيس��ائو، ايران، الئوس، ليب��ري، ليبي، موريتاني، 

سائوتومه و پرنسيت، گينه نو، سودان، سوريه و يمن.

موافقت با انتقال قدرت ضمن تأكيد بر پيگيری تقلب

ترامپ باالخره واداد

ترام�پ باالخ�ره    گزارش  یک
واداد و در نهايت با 
فرآيند انتق�ال قدرت موافقت ك�رد، هرچند 
ضمن تكرار وعده پيگيری شكايت خود دوباره 
تأكيد كرد كه اين انتخابات، فس�ادآلودترين 
انتخابات رياست جمهوری امريكا بوده است و 
نتايج برآم�ده از »آرای تقلب�ی« را هيچ وقت 
نخواهد پذيرفت. با اين حال بع�د از فرمان او، 
پنتاگون هم اعالم كرد ك�ه همكاری با تيم جو 
بايدن را آغاز می كند تا معلوم شود كه ترامپ 
قرار است برود، اما می خواهد از خودش اگر هم 
نتوانست يك قهرمان بسازد الاقل تصوير كسی 
كه غرش را زده و حرفش را گفته به جا بگذارد.  
س��اعتی بع��د از تأيي��د نتيج��ه انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوری امريكا در ايالت ميش��يگان و 
رد ش��كايت مجدد تيم حقوق��ی رئيس جمهور 
فعلی امريكا در ايالت پنسيلوانيا، اوديروز مجبور 
ش��د به واقعيت های نبرد انتخابات تن دهد و در 
توئيتی بنويس��د: »می خواه��م از اميلی مورفی، 
رئيس سازمان خدمات عمومی به خاطر فداكاری 
سرسختانه و وفاداری اش به كشورمان تشكر كنم. 
او م��ورد آزار، تهديد و سوءاس��تفاده قرار گرفته 
است و من نمی خواهم ش��اهد وقوع اين اتفاقات 
برای او، خانواده اش و كاركنان س��ازمان خدمات 
عمومی باش��م. پرونده ما با قدرت ادامه دارد و ما 
اين مبارزه خوب را ادامه می دهيم و بر اين باورم 
كه پيروز می شويم. با وجود اين، من در راستای 
منافع كش��ورم توصيه كرده ام كه اميلی و تيم او 
كارهای الزم در خصوص پروتكل ه��ای اوليه را 
انجام دهند و به تيم خودم هم گفته ام همين كار 

را انجام دهد.«
رئيس جمهور امريكا در توئيت دومش نوش��ت: 
»آنچه به س��ازمان خدمات عموم��ی اجازه داده 

شده انجام دهد، كار مقدماتی با دموكرات هاست 
و اين موضوع ب��ا ادامه پيگيری م��وارد مختلف 
ما )ش��كايت های حقوقی ما از تقلب و تخلف در 
انتخابات( انجام می شود؛ انتخاباتی كه به عنوان 
فاسدترين انتخابات در تاريخ سياسی امريكا ثبت 
خواهد ش��د. ما داريم با بيش��ترين سرعت پيش 
می رويم. هرگز )نتايج برآم��ده از( آرای تقلبی و 

»دومينيون« را تأييد نخواهيم كرد.«
حمله لفظی دوباره ترامپ به انتخابات اخير رياست 
جمهوری امريكا و اشاره او به نرم افزار دومينيون 
در حالی صورت گرفت كه پيش از اين س��يدنی 
پاول يكی از اعضای تي��م وكالی رئيس جمهور 
امريكا گفته بود »افش��اگرهايی« وجود دارند كه 
می گويند نرم افزار رأی گيری شركت دومينيون، 
»ميليون ه��ا« رأی ترامپ را حذف كرده اس��ت. 
سازمان امنيت زيرساخت و فضای سايبری وزارت 
امنيت داخلی امريكا، ادعاها عليه اين نرم افزار را 
رد كرد و نقايص��ی كه در آن رخ داده را ناش��ی از 
خطای انسانی توصيف و اعالم كرد هيچ شواهدی 
از حذف يا گم  شدن و تغيير آرای انتخاباتی توسط 

اين نرم افزار وجود ندارد.
بع��د از توئيت های ترام��پ، رس��انه های امريكا 
بام��داد سه ش��نبه گ��زارش دادند كه س��ازمان 
خدمات عمومی امريكا در نام��ه ای كه به رؤيت 
ای بی سی نيوز رسيده اس��ت، به تيم بايدن گفته 
كه به نظر می رس��د او در انتخابات برنده ش��ده 
است. خانم مورفی در اين نامه نوشته است: »تيم 
انتقالی جو بايدن می تواند به خدمات و منابع پس 
از انتخابات دسترسی پيدا كند و من اين تصميم 
را مس��تقاًل گرفتم و هرگز از س��وی هيچ يك از 
مقامات كاخ س��فيد برای به تأخير انداختن اين 

تصميم گيری تحت فشار نبوده ام.«
همچنين ماری گيلبرت، مس��ئول انتقال قدرت 

دولت ف��درال در پی تصميم مورف��ی در ايميلی 
به وزارتخانه های مختلف نوشت: »مطابق قانون 
انتق��ال رياس��ت جمهوری س��ال ۱۹۶۳ )طبق 
آخرين نسخه ترميم ش��ده آن(  امروز ۲۳ نوامبر 
۲۰۲۰، مدير اداره خدم��ات عمومی احراز كرده 
است كه جوزف آر. بايدن و سناتور كاماال هريس، 
نامزدهای پيروز سمت   رياست جمهوری و معاونت 

رئيس جمهوری هستند.«
در همين حال وزارت دفاع امريكا در بيانيه ای اعالم 
كرد: »براساس تشخيص رئيس اداره كل خدمات 
عمومی امريكا، عصر روز دوشنبه پنتاگون با تيم 
بايدن- هريس و فردی كه آنها به عنوان رئيس تيم 
بررسی آژانس وزارت دفاع تعيين كرده اند، تماس 
گرفته است. طبق اساسنامه، سياست پنتاگون و 
تفاهمنامه ميان كاخ سفيد و تيم بايدن- هريس، ما 
فوراً اجرای برنامه مان برای حمايت از تيم انتقالی 

بايدن را آغاز خواهيم كرد.«
به گفته پنتاگون، نيروی ضرب��ت انتقالی وزارت 
 دفاع تمام��ی ارتباطات اي��ن وزارتخان��ه با تيم 
بايدن- هريس را برنامه ريزی و هماهنگ خواهد 
كرد. در ادامه اين بيانيه آمده است: »وزارت دفاع 
آماده ارائه خدمات و پشتيبانی های پس از انتخابات 
به روشی حرفه ای، منظم و كارآمد است، به طوری 
كه متناسب با انتظارات عمومی از اين وزارتخانه و 
تعهد ما به امنيت ملی باشد.« در پی اين تحوالت 
بيانيه تيم انتقال قدرت ج��و بايدن نيز اعالم كرد 
اكنون كه »س��ازمان خدمات عموم��ی امريكا« 
پيروزی بايدن در انتخابات رياس��ت جمهوری را 
تأييد كرده ، اعضای اين تي��م طی روزهای آتی با 

مقام های دولت فدرال ديدار خواهند كرد.
   شكست های حقوقی و فشار هم حزبی ها

يك مق��ام امريكايی در گفت وگ��و با خبرگزاری 
آسوش��يتدپرس گفته كه تصمي��م ترامپ برای 

آغاز روند انتقال قدرت به بايدن بعد از شكس��ت 
تالش های تيم حقوقی اش در برگرداندن نتيجه 
انتخابات به نف��ع او در ايالت های كليدی صورت 

گرفت.
ديوان عالی پنسيلوانيا شكايت كارزار انتخاباتی 
ترامپ با هدف ابطال بيش از ۸ هزار رأی پس��تی 
در فيالدلفي��ا را رد كرد. در همين ح��ال، ايالت 

ميشيگان رسماً نتايج را به نفع بايدن تأييد كرد.
پيشتر نيز روز شنبه يك قاضی امريكايی شكايت 
كمپين ترامپ كه به دنبال ابطال آرای پستی در 
پنسيلوانيا بود، رد كرده بود. ديوان عالی پنسيلوانيا 
دوشنبه اعالم كرد: »با رعايت اصول و به داليلی 
كه به تفصيل در مورد آنها بحث ش��د، ما نتيجه 
گرفتيم قوانين انتخاباتی، مسئوالن انتخابات را 
به رد برگه های رأی پستی يا غيابی كه از طريق 
منتخبين واجد شرايطی كه روی پاكت نامه را امضا 
كرده اند، اما نام، آدرس و تاريخ را ننوشته اند، ملزم 

نمی كند چون تخلف يا تقلبی رخ نداده است.« 
اين ديوان همچنين دس��توری مبن��ی بر ابطال 
۲هزار و ۳۴۹ رأی پستی در يك بخش پنسيلوانيا 
را باطل اعالم كرد كه البته برد بايدن در اين ايالت 
را تغيير نمی داد. در عين حال، مقام های انتخاباتی 
ايالت ميشيگان رسماً نتايج رأی گيری سوم نوامبر 
را تأييد كردن��د و ۱۶ رأی الكترال اين ايالت را به 
جو بايدن دادند. به گفته فرماندار ميشيگان، جو 
بايدن در آرای مردمی ه��م با اختالف ۱۵۴ هزار 

رأی از دونالد ترامپ جلوتر قرار گرفت.
روز جمعه ايالت جورجيا هم رسماً بايدن را برنده 
انتخابات در اين ايالت اعالم كرد و ۱۶ رأی الكترال 
اين ايالت را به او داد تا كس��ب ۳۰۶ رأی الكترال 
بايدن مورد تأييد مجدد قرار گيرد. همزمان بيش 
از ۱۰۰ نفر از كارشناس��ان امنيت ملی برجسته 
و مقامات س��ابق جمهوريخواه ب��ا امضای بيانيه 
مشتركی از جمهوريخواهان كنگره خواستند از 
دونالد ترامپ بخواهند به شكس��ت در انتخابات 
اذعان كند و فوراً روند انتقال ب��ه دولت بايدن را 

در پيش بگيرد.
در بيانيه ای آمده است: »امتناع دونالد ترامپ و عدم 
اجازه او برای انتقال رياست جمهوری خطراتی را 
برای امنيت ملی ما به همراه دارد، آن هم در زمانی 
كه امريكا با يك پاندمی جهانی و تهديداتی جدی 
از جانب دشمنان جهانی، گروه های تروريستی و 
ديگر نيروها مواجه است. جمهوريخواهان برجسته 
از ترامپ خواستند شكس��ت را بپذيرد. همچنين 
با شدت گرفتن فش��ارهای برخی هم حزبی های 
جمهوريخواه دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
درب��اره پذيرش شكس��ت در انتخابات رياس��ت 
جمهوری، نتيجه نظرس��نجی مرك��ز مطالعات 
سياسی امريكا دانش��گاه هاروارد نش��ان داد كه 
نزديك دو سوم ش��ركت كنندگان در نظرسنجی 
دانشگاه هاروارد اعالم كرده اند انتخابات رياست 
جمهوری، منصفانه برگزار و جو بايدن پيروز شد 
و ۵۸ درصد هم گفته اند زمان آن فرارس��يده كه 
ترامپ به شكست در انتخابات اذعان كند. البته در 
همين نظرسنجی ۶۱ درصد از شركت كنندگان 
اعالم كردند كه سيستم رأی گيری پستی منصفانه 
بود و تقل��ب سيس��تماتيكي اتفاق نيفت��اده، اما 
۷۲ درصد از جمهوريخواهان اعتقاد دارند تقلب 

سيستماتيك صورت گرفته است.

رئيس پيش�ين موس�اد در حال�ی ديدارهای 
مشابه ديدار نخست وزير رژيم صهيونيستی 
با وليعهد سعودی را افش�ا كرد كه بن سلمان 
در ادام�ه تالش هاي�ش ب�رای عادی س�ازی 
رواب�ط ري�اض ب�ا تل آوي�و، اين بار ب�ا هدف 
ارزياب�ی واكنش ها ب�ه خبر س�فر نتانياهو به 
عربس�تان  و هموار كردن مس�ير س�ازش به 
انتشار اين خبر چراغ س�بز نشان داده است.  
روز دوشنبه ديدار بنيامين نتانياهو كه مخفيانه به 
عربستان س��عودی رفته بود با محمد بن سلمان و 
مايك پمپئو وزير امور خارجه امريكا خبرساز شد. 
يك منبع سعودی در گفت وگو با روزنامه امريكايی 
»وال استريت ژورنال« با تأييد اين خبر اعالم كرد كه  
ايران و توافق عادی سازی روابط ميان طرفين، محور 

گفت وگوی نتانياهو و محمد بن سلمان بوده است.
دنی ياتوم، رئيس پيشين  سازمان جاسوسی رژيم 
صهيونيستی )موساد( با مهم توصيف كردن روابط 
تل آويو با رياض در واكنش به اين ديدار گفت كه اين 
اقدام پيش از اين هم سابقه داشته است. ياتوم در 
تشريح ديدارهايی كه پيش از اين بين طرفين انجام 
شده است، به راديو رژيم صهيونيستی گفت: »اين 
ديدارها عمدتاً در شب و به دور از چشم رسانه ها و 
دوربين ها انجام  می شد.« او در ادامه با ذكر مثال هايی 
اذعان كرد كه سران رژيم صهيونيستی برای انجام 

اين ديدارها لباس های زنانه هم می پوشيدند.
    ترس بن سلمان از واكنش ايران 

روزنامه صهيونيستی اس��رائيل هيوم گزارش داد 
كه وليعهد سعودی خود شخصاً با انتشار خبر سفر 
نتانياهو به عربستان س��عودی و ديدار وی با خود 
موافقت كرده تا ببيند واكنش ها به چنين خبری چه 
خواهد بود. گزارش اين روزنامه هم ديدارهای قبلی 
نخست وزير رژيم صهيونيستی و وليعهد سعودی را 
تأييد می كند: »اين ديدار، اولين ديدار نتانياهو و بن 
سلمان نيست. ديدارهايی از اين دست اخيراً برگزار 

شده است و مشاركت كنندگان در نشست با انتشار 
جزئيات آن به منظور انتقال پيام ها به دولت جديد 

امريكا موافقت كرده اند.«
روزنامه صهيونيستی هاآرتص به نقل از حييم سابان، 
ميلياردر صهيونيست و دوست نزديك بن  سلمان 
نوشته است: وليعهد سعودی به سابان گفته است 
كه از واكنش ايران و مردم عربستان به عادی سازی 
روابط با صهيونيست ها می ترسد و بن  سلمان نيز به 
او گفته اس��ت در اينكه روابط ديپلماتيك كامل با 
اسرائيل برقرار كند مردد است؛ به اين دليل كه اين 
اقدام می تواند هزينه های سياسی سنگينی در داخل 
بر او تحميل كند. وليعهد سعودی همچنين عنوان 
كرده كه در مقطع كنونی نمی تواند با بحرين و امارات 
همراه شود، چراكه اين می تواند به قتل او به دست 

ايران، قطر و مردم عربستان منتهی شود.
    بن سلمان در پی تضمين در تل آويو

كالرك كوپ��ر، معاون وزي��ر خارج��ه امريكا در 

امور سياس��ی و نظامی در سخنانی فاش كرد كه 
كشورهای عرب مختلفی قصد امضای توافقنامه 
عادی سازی روابط با رژيم صهيونيستی را دارند و 
در بلندمدت هدف اين است كه كشورهای ديگر 

نيز اسرائيل را به رسميت بشناسند. 
شبكه ۱۲ تلويزيون رژيم صهيونيستی در گزارشی 
گزارش كرد: »ديدارهايی مثل ديدار نتانياهو در 
عربستان با محمد بن سلمان، وليعهد اين كشور 
در ش��هر نيوم در گذش��ته هم اتفاق افت��اده، اما 
اسرائيل برای اولين بار اين ديدار را اعالم می كند، 
چراكه اين نشست خود يك دستاورد مهم است. 
سه مس��ئله يعنی فلس��طينی ها، كمك بايدن و 
تفاهمات درباره مس��ئله ايران برای عربستان به 
منزله نوعی محك است. تغيير دولت در امريكا تا 
حدودی تهديد برای عربستان است و آنها به دنبال 
تضمينی در تل آويو و هماهنگی با اسرائيل درباره 

اين موضوع هستند.«

ايهود يع��اری، تحليلگر صهيونيس��ت در اين مورد 
گفته كه محمد بن سلمان معتقد است برای توجيه 
عادی س��ازی روابط با اس��رائيل بايد دستاوردهايی 
درباره مسئله فلسطين كسب كند، چراكه او نگران 
ورود بايدن به كاخ سفيد است و می داند كه رفتنش به 
سمت اسرائيل روابط را با دولت جديد امريكا تقويت 
می كند. فلس��طينی ها به محمد بن سلمان توجهی 

ندارند، اما به افكار عمومی عربستان توجه می كنند.
    خطر برای فلسطينی ها

روزنام��ه االخبار لبن��ان در گزارش��ی ب��ا عنوان 
»بزرگ ترين خنجر سعودی به فلسطين« درباره 
اين سفر نوشت كه وزارت امور خارجه رياض در عين 
حال كه ديدار نتانياهو با بن سلمان را تكذيب كرد، 
ولی اصل سفر صهيونيست ها به خاك خود را تكذيب 
نكرد كه اين نشان دهنده آغاز مرحله ای جديد به نام 

ائتالف علنی صهيونيستی- سعودی  است.
اين سفر همچنين نشان می دهد كه طرفين پيش از 
خروج دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا از قدرت 
قصد دارند دست به ماجراجويی بزنند كه بيشترين 
خطر آن متوجه فلسطين است. مردم فلسطين بر 
اين باورند كه اگرچه اين سفر هنوز به توافقی فراگير 
منجر نشده، ولی وضعيت نتانياهو در داخل اراضی 
اشغالی را بهبود می بخش��د. همين مسئله باعث 
نگرانی محافل فلسطينی شده است و بسياری از 
آنان، تش��كيالت خودگردان را سرزنش می كنند 
كه در ازای هي��چ بهايی، روابط خود را با دش��من 
صهيونيست از سر گرفته و همين اقدام رام اهلل باعث 

شده كه روابط رياض- تل آويو علنی شود.
در گزارش االخبار آمده است كه برخالف دفعات 
پيشين، صهيونيستی ها اجازه داده اند كه اين ديدار 
محرمانه علنی شود و اين يعنی قطار عادی سازی 
روابط سعودی- صهيونيستی حركت كرده است 
و به همراه رياض، كش��ورهای ديگری نيز به اين 

كاروان خواهند پيوست.
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