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مادورو: برای گفتگوی صادقانه با 
آمریکا تالش می کنیم

رئیس جمهوری ونزوئال گفته، همزمان با روی 
کار آمدن جــو بایدن به عنــوان رئیس جمهوری 
آمریکا برای از سرگیری گفتگوی سیاسی صادقانه 
و محترمانه با این کشور تالش می کند. به گزارش 
خبرگزاری فرانســه، نیکوالس مــادورو، رئیس 
جمهوری ونزوئال در سخنرانی تلویزیونی گفت: در 
حال حاضر، ما امیدوارانه تالش می کنیم تا کانال های 
مســتقیم و صادقانه گفتگو بین دولت جو بایدن،  
رئیس جمهوری منتخب و کاراکاس را از سر بگیریم. 
مادورو روز شنبه پس از اعالم تبریک به بایدن برای 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر 
۲۰۲۰  گفته بود که آماده مذاکره است. او تاکید کرد: 
ما در زمینه بازگشــایی راه های برگزاری گفتگوی 
مناسب، صادقانه و مستقیم بین دولت آینده آمریکا 
و دولت ونزوئال که من ریاست آن را بر عهده دارم، کار 
خواهیم کرد. مادورو در ادامه با ابراز امیدواری از این 
مساله که دولت بایدن می تواند به رویکرد مداخله 
جویانه واشنگتن در آمریکای التین پایان دهد، گفت: 
دونالد ترامپ بین دولت واشنگتن و ونزوئال یک زمین 
پر از مین برجای گذاشته است. او همچنین با اشاره 
به تبریک زودهنگام خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون 
ونزوئال به بایدن گفت: رئیس جمهور آمریکا خود 
خوان گوایدو را ساخت و گروه وی در واقع این هیوال 
را خلق کرد و ظرف مدت دو سال آمریکایی ها ۸۰۰ 
میلیون دالر به او پول منتقــل کردند. اما گوایدو به 
ترامپ خیانت کرد. کمتر از پنج دقیقه از اعالم خبر 
پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا گذشت که گوایدو، ترامپ را رها 
کرد. موش ها از کشــتی در حال غرق شــدن فرار 
می کنند. واشنگتن یک فشــار بین المللی را علیه 
مادورو به راه انداخته تا او را مجبور کند از سمتش 
کناره گیری کند و یکی از نخستین کشورهایی بود 
که از ادعای گوآیدو بــرای رئیس جمهوری موقت 
ونزوئال پس از انتخاب مجدد مــادورو در انتخابات 
مه ۲۰۱۸ که به گفته مخالفان با تقلب همراه بود،  
حمایت کرد. ایاالت متحده از آوریل ۲۰۱۹ تحریم 
های مالی بر ونزوئال وضع کرد که شامل ممنوعیت 
نفتی می شود. همچنین واشنگتن، دولت مادورو 
را به قاچاق مواد مخدر متهم کرد و پیشنهاد جایزه 
۱۵ میلیون دالری را برای دادن اطالعات به منظور 
دســتگیری مادورو مطرح کرده است. با وجود این 

فشارها، مادورو همچنان در قدرت باقی است.
    

حمله داعش در غرب بغداد با 
11کشته و 8 مجروح

منابع امنیتی عراق گزارش دادند در پی حمله 
افراد مسلح داعش به یک مرکز امنیتی در منطقه 
رضوانیه در غرب بغــداد، ۱۱ تن از جمله شــش 
غیرنظامی کشته شدند. به گزارش سومریه نیوز، 
این منابع خاطرنشــان کردند که حمله رضوانیه 
توسط نارنجک و سالح سبک به برج امنیتی ارتش 
عراق صورت گرفت که در نتیجه آن ۵ نیروی حشد 
شعبی و ۶ غیرنظامی کشته شدند. همچنین ۸ تن از 
مجروحان این حمله به بیمارستان منتقل شدند. 
این منابع افزودند: این حمله توسط گروه تروریستی 
داعش انجام شد و در جریان حمله مردم بدون اطالع 
از محل مهاجمان و اطالع از محــل تیراندازی، به 
پشــتیبانی نیروهای امنیتی آمدند که در پی آن 
شماری غیرنظامی کشته شدند. نیروهای امنیتی 
بالفاصله در محل حاضر شدند و اوضاع را به کنترل 
درآوردنــد. العربی جدید گــزارش داده که پس از 
حمله داعش در منطقــه الرضوانیه در غرب بغداد، 
نیروهای امنیتی عراق به شکل گسترده ای در این 
منطقه آرایش گرفتند. یکی از افسران وزارت کشور 
عراق در گفتگو با العربی الجدید تاکید کرد گروهی از 
نیروهای ارتش و پلیس عراق به شکل گسترده ای در 
منطقه الرضوانیه مستقر شده و ایست های بازرسی 
ایجاد کرده و عملیات جست وجو برای شناسایی و 
بازداشت عامالن این حمله را آغاز کردند. مقامات 
و نیرو های امنیتی از ساکنان منطقه برای رسیدن 
به اطالعاتی که بتواند آنها را به عامالن حمله برساند، 

کمک گرفتند. 
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فرشاد گلزاری

 با گذشــت یک هفته از برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، 
دو محــور اصلی، بخش عمــده ای از 
اخبار این روزها را تشــکیل می دهند. 
محور نخست، میدان دارِی رسانه های 
مخالف ترامپ اســت که هر روز یک 
سرمقاله یا یادداشت در مورد چگونگی 
کنــار گذاشــتن وی یا آثــار مغلوب 
شدن او در مقابل دموکرات ها منتشر 
می کنند و محــور دوم، گمانه زنی ها 
درمورد سیاســت های »جو بایدن« 
و تیمش در قبال سیاســت داخلی و 
خارجی است که قرار است پس از ۲۰ 
ژانویه اجرایی شــود. در این مسیر اما 
اظهارنظر بسیاری از مقامات در داخل 
و خارج از خاِک آمریــکا به قوت ادامه 
دارد. در یک ســوی میدان بسیاری از 
کشورهایی که طی چهار سال حضور 
ترامپ در کاخ سفید، ضررهای عجیب 
و غریبی در حوزه اقتصاد و دیپلماسی را 
تجربه کرده بودند، با مخابره پیام های 
مثبت، بــر لزوم مذاکــره میان خود و 

کاخ ســفیِد بایدن تاکیــد می کنند و 
بخشی دیگر از کشــورهایی هم که از 
روی کار آمــدن دموکرات ها هراس 
دارند، سعی می کنند با الفاظ امیدبخش 
جو روانی را به سمتی هدایت کنند که 
گویی قرار نیســت اتفاقی رخ دهد. در 
این راستا قبل از آنکه به سراغ تحلیِل 
سیاست های احتمالی بایدن در حوزه 
داخلی و خارجی برویــم، باید به این 
نکته اشاره کنیم که سکوت ترامپ در 
این روزها تا حد زیادی مشکوک است 
و عده ای معتقدند که او در حال تدارک 
یک سناروی خطرناک و البته پنهان 
است. روزنامه واشنگتن پست در این 
مورد نوشته است که هماهنگ کننده 
»اداره ســرویس های عمومــی« که 
نهادی کمتر شناخته شــده و مسئول 
ساختمان های فدراِل ایاالت متحده 
آمریکا اســت و در زمان انتخاب شدن 
رئیس جمهوری جدیــد ایفای نقش 
می کند، از امضای نامــه ای که به تیم 
انتقالی جو بایدن اجازه می دهد تا رسما 
کارشان را آغاز کنند، امتناع می کند و 
این نشانه  دیگری از عدم اذعان ترامپ 
به پیروزی بایدن اســت و می تواند در 
روند انتقال قدرت اخالل ایجاد کند. بر 

اساس گزارش واشنگتن پست، تا عصر 
روز یکشــنبه، یعنی حدود ۳۶ ساعت 
پس از آنکه رسانه ها جو بایدن را پیروز 
انتخابات اعالم کردند، امیلی مورفی، 
هماهنگ کننده ایــن آژانس چنین 
نامه ای ننوشته اســت و از آنجایی که 
شخص رئیس جمهوری فعلی آمریکا 
به شکست در انتخابات اذعان نکرده، 
دولت او هم هیچ نوع برنامه فوری برای 
امضای چنین نامه ای در دست ندارد! 
این امر )بجز ســال ۲۰۰۰ که دیوان 
عالی آمریکا دســتور بازشماری آرا در 
مناقشــه میان ال گور و جورج بوش را 
در ماه دســامبر صادر کرد( می تواند 
به اولین تاخیر در دوره گذار در تاریخ 
مدرن آمریکا تبدیل شــود. با ذکر این 
مساله اگر بخواهیم به سیاست داخلِی 
احتمالی بایدن نگاه کنیم، باید بگوییم 
که او و تیمش حداقل تا یکسال نخست 
)به صورت خوش بینانه( و شاید تا ساِل 
چهارم )به صــورت بدبینانه( با پدیده 
»ترامپیسم« دست و پنجه نرم خواهند 
کرد. همانگونه کــه »کاترین براند« 
تحلیلگر »سایت خبری تاگس شاِو« 
آلمان در نوشتار اخیر خود ذکر کرده، 
پیروزی بایدن مهم اســت اما اهمیت 

۷۰ میلیون رای مردم آمریکا به »دونالد 
ترامپ« را نمی تــوان نادیده گرفت. 
این تحلیل کاماًل درســت اســت و به 
همین دلیل می بینیم که میشل اوباما، 
همسر رئیس جمهور سابق آمریکا در 
رشــته توییتی اعالم می کند که باید 
با طرفداران ترامــپ )حتی اگر مروج 
خشونت و هرج و مرج باشند( ارتباط 
برقرار کرد. این مولفه ها نشان می دهد 
که کار بایدن برای پوشاندن گسل های 
اجتماعی به وجود آمده ســخت است 
ولی باید بر آن فائق آید؛ کمااینکه ترامپ 
در سال آینده سعی می کند به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم به دولت بایدن 

یورش ببرد و حتی از کسانی که در نظام 
اقتصادی وال اســتریت با امپراطوری 
تجاری او در ارتباط هستند هم در این 
راه بهره برداری خواهد کرد. سیاست 
دیگر او در حوزه داخلی، تحت کنترل 
گرفتن همه گیری کووید-۱۹ است. 
او وعده داده که از دکتر آنتونی فائوچی، 
متخصص ارشــد امــور بیماری های 
عفونی در دولت آمریکا کــه با دونالد 
ترامپ اختــالف پیدا کــرد، خواهد 
خواســت همچنان در سمتش باقی 
بمانــد. بایدن همچنین گفته اســت 
که اولویت کلیدی او تحریک اقتصاد 
و کمک هــای اقتصادی بــا هدف به 
رونق برگردانــدن تجارت اســت. او 
مجموعه ای از مناصب اقتصادی ارشد 
را باید در دولتش پر کند که شامل وزیر 
خزانه داری می شود. »الئل برینارد«، 
مدیر فدرال و همچنین »ســارا بلوم 
راســکین«، معاون وزیر خزانه داری 
ســابق به عنوان نامزدهای ارشد این 
سمت تلقی می شوند. موضوع بیمه ها 
هم، بحث جــدی دیگری اســت که 
احتمال دارد بایدن را به ســمت فعال 
کردِن مجدِد پروژة »اوباما ِکر« سوق 

دهد. 
تغییر احتمالی تاکتیک ها

در حوزه سیاســت خارجی، بایدن 
قول داده در همان اوایل دوره ریاســت 
جمهوری خود روابطش با هم پیمانان 
و رقبای خارجی آمریکا را دســتخوش 
یک شروع مجدد کند. انتظار می رود او 
برای کمک گرفتن در این حوزه به سراغ 
دستیاران شخصی طوالنی مدتش برود 
اما نخســتین اقدام در حوزه سیاست 
خارجی که تا حد زیادی هم به وضعیت 
داخلی و کنونی آمریکا مربوط اســت، 
بازگرداند آمریکا به عضویت در سازمان 
بهداشت جهانی )WHO( است. پیمان 
آب وهوای پاریس هم گزینه دیگر است؛ 
چراکه تیم بایدن امــکان معرفی یک 
»ســزارِ آب و هوایی« را با هدف عملی 
ساختن وعده های این رئیس جمهور 
منتخب آمریکا در طول کمپینش برای 
مقابله با این مشکل در نظر دارد و احتماالً 
»جان کری«، دوســت دیرینه بایدن و 
سناتور سابق و همچنین »برایان دیس« 
به تیم او در این زمینه بپیوندند. در حوزه 
خاورمیانه، تغییر شگرفی انجام نخواهد 
شد؛ چراکه اوالً خاورمیانه لنگرگاهِ ایاالت 
متحده اســت و ثانیا امنیت اسرائیل به 

این منطقه گره خورده اســت. به نظر 
می رسد بایدن همانند گذشته از عراق 
)به خصوص اقلیم کردستان( به جهت 
منافع خود حمایت خواهــد کرد و در 
مورد سوریه هم سعی می کند با سلسله 
اقدامــات اطالعاتی - اقتصــادی )به 
خصوص تحریم های جدید و مهندسی 

شده(، دمشق را زیربار فشار قرار دهد. 
در مورد اسرائیل و عربستان هم باید 
بگوییم که در ریــاض و تل آویو اوضاع 
خوب نیســت؛ چراکه مقامات هر دو 
جغرافیا، متحِد راســت گرای خود را از 
دست داده اند اما توجه داشته باشید که 
راهبرد کاخ سفید در قبال این عربستان 
بیشــتر بر اســاس حقوق بشر خواهد 
بود و در مورد اســرائیل هم یک راهبرد 
نانوشته با محوریت حمایت حداکثری 
از تل آویو وجود دارد. در مورد کره شمالی 
و روســیه باید گفت که جو بایدن برای 
این دو کشور در حقیقت یک »مصیبت 

سیاسی« به حساب می آید. 
این را می توان از عدم تبریک گفتن 
پوتین به بایدن تا به این ساعت فهمید 
و پیونگ یانگ هم دیگر نمی تواند روی 
مذاکره با آمریکا همانند دوران ترامپ، 
حساب کند. چین در آمریکای بایدن 
نفســی تازه خواهد کرد ولی متحدان 
واشنگتن در شرق آســیا یعنی ژاپن، 
کره جنوبی و تایوان علیه پکن همانند 
گذشته و کمی پنهان تر، تقویت خواهند 
شد؛ چراکه این مسائل )به عالوه رابطه 
با عربســتان و اســرائیل( بخشی از 
راهبردهــای کالن آمریکا به شــمار 
می آید که باید آنها را »سیاســت های 
ایستا« دانست، نه راهبردهای پویا. به 
همین دلیل درنهایت ما شاهد تغییر 
تاکتیک های اجرایی این راهبردها از 
سوی دموکرات ها و جو بایدن خواهیم 
بود، اما اصــول کلی به قــوت، پابرجا 

خواهد بود. 

دستورالعمل های اجرایی دموکرات ها پس از ورود به کاخ سفید بر چه مبنایی استوار است؟

خانه تکانی در داخل، مسامحه در خارج
مسائلی مانند رابطه با چین 
و تقویت متحدان آمریکا در 
شرق آسیا، به عالوه رابطه با 
عربستان و اسرائیل، بخشی 

از راهبردهای کالن آمریکا 
به شمار می آید که باید آنها 

را »سیاست های ایستا« 
دانست، نه راهبردهای پویا

با نگاهی به اقدامات ترامپ 
و طرفداران او طی هفته ها 
و سال های اخیر باید گفت 

که بایدن و تیمش حداقل تا 
یکسال نخست )به صورت 

خوش بینانه( و شاید تا ساِل 
چهارم )به صورت بدبینانه( 

با پدیده »ترامپیسم« دست 
و پنجه نرم خواهند کرد

برخی منابع آگاه گزارش دادند که تیم میدانی وابسته به نیروهای »طارق عفاش« تحت حمایت امارات در حال جمع آوری 
امضا از ساکنان مناطق واقع در حدفاصل بین »الجاح و باب المندب« با هدف موافقت با جداسازی ادارات جنوبی ساحل غربی از 
دو استان الحدیده و تعز است. در همین رابطه »محمد احمد ورق« نماینده پارلمان یمن و از طرفداران ائتالف عربی علیه یمن 
در صفحه فیسبوک خود نوشت که امارات در حال جمع آوری امضا از شخصیت ها و افراد 
سرشناس اجتماعی و سیاسی در ادارات ساحل غربی به منظور اعطای مشروعیت قانونی 
به طرح تقسیم »تهامه« )ساحل غربی در استان الحدیده( است. طبق گزارش وبگاه »وکالة 
الصحافة الیمنیة«، محمد ورق افزوده که این طرح امــارات با حمایت انگلیس به منظور 
جداسازی منطقه واقع در بین باب المندب تا منطقه الجاح و اعالم آن به عنوان یک استان 

واحد در حال انجام است.

پلیس فرانسه ۴ کودک ۱۰ ساله را به اتهام ترویج تروریسم در یک مدرسه در شهر آلبرویل واقع در منطقه سووآ بازداشت 
کرد. یورونیوز گزارش داده که سه پسر و یک دختر در این پرونده متهم هستند. متهمان پس از بازداشت در دبستان به اتهام 
بیان سخنان »خشونت آمیز و نگران کننده« بازجویی شــدند و هم اکنون تحت نظر هستند. این کودکان در کالس درس 
گفته بودند مهاجمی که ســاموئل پتی، معلم تاریخ و جغرافی را به دلیل نشان دادن 
کاریکتاتور موهن کشت، کار درستی کرده بود. وزارت کشور فرانسه هم با انتشار یک 
پیام ویدیویی، با تایید این خبر اعالم کرد که کودکان متهم سر کالس با توجیه قتل 
ساموئل پتی گفته اند اگر معلم آن ها هم به پیامبر اســالم توهین کند، او را خواهند 
کشت. معلم این دانش آموزان همچین روز سوم نوامبر یک نامه تهدید آمیز با این جمله 

دریافت کرده بود: »کاَرت تمام است«.

بازداشت چهار دانش آموز 1۰ ساله به اتهام ترویج تروریسم در فرانسه هشدار درباره تحرکات امارات برای تجزیه ساحل غربی یمن

معترضان طرفدار دموکراسی در تایلند عصر یکشنبه 
هنگامی که تالش داشــتند به کاخ بزرگ بانکوک نزدیک 
شــوند تا در اقدامی نمادین، نامه های مربوط به شکایات 
سیاسی خود را به پادشاه این کشور تحویل دهند، با پلیس 
ضد شورش و ماشــین آب پاش روبرو شــدند. به گزارش 
آسوشیتدپرس، این دومین بار در چند ماه اخیر بود که در 
تظاهرات بانکوک از ماشین آب پاش علیه معترضان استفاده 
می شد. پلیس با غیرقانونی اعالم کردن این راهپیمایی، از 
تظاهرکنندگان خواست تا نمایندگانشان را برای گفتگو 
بفرستند. با بی نتیجه ماندن تالش معترضان برای ورود به 
کاخ، درگیری میان دو طرف آغاز شد و معترضان اقدام به 
پرتاب اشیاء به سمت نیروهای دولتی کردند. این درگیری ها 
پس از دقایقی پایان یافت و گفته می شود در جریان آن به 
کسی آســیب جدی نرسیده اســت. یکی از معترضان در 
گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که »مردم فقط 

می خواستند نامه هایشان را بفرستند و هیچ اثری از خشونت 
از طــرف معترضان دیده نمی شــد.« او افــزود که هرچه 
نیروهای دولتی از خشونت بیشتری استفاده کنند، افراد 
بیشتری به اعتراضات خواهند پیوست. جنبش دموکراسی 
خواه تایلند با تظاهرات روزانه اش، اکنون به چالشی برای 
نظام سلطنتی این کشــور تبدیل شده که هفته هاست در 

خیابان حضور دارند.  

یک هیأت تجــاری و صنعتی رژیم صهیونیســتی در 
راستای ارتقای روابط و افزایش سرمایه گذاری ها با امارات 
به دبی سفر کرد. به گزارش اسپوتنیک، این هیأت متشکل 
از رؤسای نهادهای بخش تجارت و صنعت و سرمایه گذاری 
است و به درخواست سندیکای بازرگانی و صنعت امارات 
به دبی سفر کرده است. به گفته رسانه های صهیونیستی 
هدف از این سفر تقویت راه های همکاری در بخش تجارت 
و سرمایه گذاری و تقویت فعالیت تجارت آزاد با کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس، شرق آفریقا و جنوب آسیا از 
طریق مناطق تجاری ممتاز در امارات است. اعضای هیئت 
اسرائیلی با رؤســای بخش های اقتصادی در امارات برای 
شــناختن مراکز تجاری مرکزی در دبی نشست خواهند 
داشت. نهادهای اقتصادی اســرائیلی میزان تجارت میان 
رژیم صهیونیستی و امارات را میلیاردها دالر در سال و بیشتر 
برآورد کردند و صادرات این رژیــم به امارات بر تکنولوژی 

پیشــرفته در زمینه های ســایبری، تجهیزات پزشکی، 
تکنولوژی کشاورزی، انرژی خورشیدی، آب، دارو و غیره 
متمرکز است. قبل از امضای توافق صلح میان امارات و رژیم 
صهیونیستی روابط تجاری غیر رسمی میان دو طرف برقرار 
بود. این در حالیست که روز یکشنبه هم هواپیمای وابسته 
به شرکت فالی دبی امارات که حامل گردشگران بود، در 

فرودگاه بن گوریون اراضی اشغالی فرود آمد. 

نامه های معترضان تایلندی به پادشاه را آب برد!سفر هیأت تجاری رژیم صهیونیستی به دبی
خبرخبر


