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چرامأربمهماست؟
ارتــش و کمیته هــای مــردمــی یمن توانستند
پس از چند روز نبرد شدید منطقه  ۷در استان
مأرب را به طور کامل آزاد کنند .پایگاه مهم و
راهبردی ماس نیز در این قسمت واقــع شده
بود و تصرف کامل این منطقه ،در واقع تکمیل
محاصره شهر بسیار مهم مأرب است .هم اکنون
انصارا ...از جبهه صرواح در غرب  ۱۲و از شمال
 ۱۵کیلومتر تا شهر مأرب فاصله دارد .از سمت
جنوب نیز مقاومت یمن بر نقاط کوهستانی
حساس و گذرگاه های راهبردی منطقه الجوبه
اشراف عملیاتی دارد و می توان گفت محاصره
ضلع جنوبی مــأرب نیز تکمیل شده اســت .از
تفاصیل فــوق می تــوان نتیجه گرفت که شهر
بسیار مهم و راهبردی مأرب ( که آخرین پایگاه
و پایتخت نیروهای سعودی در یمن به شمار می
رود) از لحاظ نظامی سقوط کرده و انصارا ...در
کمترین زمان ممکن قابلیت تحت اختیار گرفتن
آن را خواهد داشت .این شهر از لحاظ اقتصادی،
کشاورزی و سیاسی بسیار با ارزش است و در
صورت آزادسازی آن توسط ارتش و کمیته های
مردمی  ،عمال سعودی دیگر در یمن نقطه با
ارزش و راهبردی تحت کنترل نخواهد داشت
و دولــت نجات ملی (وابسته به انــصــارا )...نیز
پس از  ۶۹ماه جنگ و درگیری شدید توانسته بر
جغرافیای یمن شمالی به طور کامل مسلط شود
و تکلیف عربستان در زمین را یک سره کند .به
نظر می رسد انصارا ...به دنبال آن است تا قبل
از شروع رسمی دولت جدید آمریکا مأرب را آزاد
کند تا در صورت فشار بایدن به سعودی برای
اتمام جنگ ،بتواند با دستانی پر در معادالت
سیاسی آینده نقش آفرینی کند.

خبر متفاوت

مشتآهنینتوئیتربرایخانهتکانی!
گاردین :نیک پالسیلیو ،سخنگوی توئیتر اعالم
کرد که این شرکت با جدیت در تدارک حمایت از
انتقال حساب های کاربری توئیتر کاخ سفید در
بیستم ژانویه  2021است .وی گفت این روند،
مثل سال  ،2017با رایزنی (نهاد) آرشیو ملی
در دست اجراست .با انتقال این حساب های
کاربری ،همه توئیت های موجود در حساب
های کاربری رئیس جمهوری ،همسر رئیس
جمهوری ،معاون رئیس جمهوری و مقامات دیگر
در اختیار آرشیو ملی قرار خواهد گرفت .سپس
این حساب های کاربری بدون هیچ توئیتی در
روز مراسم تحلیف به (اعضای) کاخ سفیدی
که جو بایدن در آن رئیس جمهور است ،منتقل
خواهد شد.

محدودشدنگزینههایترامپبرایتغییرنتایجباحمایتجمهوریخواهان
میشیگانازپیروزیبایدن

آخرینتیرترامپهمبهسنگخورد
رئیس جمهور آمریکا در تالش برای لغو نتیجه
انتخابات ،با یک ناکامی جدید مواجه شده
است .قانون گذاران ایالت کلیدی میشیگان
گفتهاند که آن ها درصــدد تغییر نتایج این
ایالت که به سود جو بایدن بــوده ،نیستند.
پیشتر برایان کمپ ،فرماندار جمهوری خواه
جورجیا نیز به دنبال تایید پیروزی جو بایدن
در این ایالت اعالم کرد ۱۶ ،رأی الکترال
این ایالت به بایدن تعلق میگیرد .به دنبال
شکستهای حقوقی تــرامــپ در دادگ ــاه
بــرای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات،

ستاد رئیس جمهور آمریکا امیدوار است که
قانون گــذاران جمهوری خــواه ایالتهای
کلیدی را ترغیب کند که با نادیده گرفتن
نتیجه انتخابات ،ترامپ را در آن ایالت پیروز
اعالم کنند .دموکراتها هشدار دادهاند که
ترامپ میخواهد با وارد کردن فشار به قانون
گذاران ،رأی مردم را تغییر دهد و افراد مدنظر
خود را در مجمع الکترال که ماه بعد گرد هم
میآیند ،مستقر کند .در طول تاریخ ایاالت
متحده آمریکا ،اکثر قریب به اتفاق الکتورها
به نامزدهای برنده از سوی مردم رأی داده ،

صبح دلهرهآورکابل

اصابت ۲۳راکتداعشبهپایتختافغانستان ۸،کشتهو ۳۱زخمیبهجاگذاشت
داعش با صدور بیانیهای ادعا کرد که
حمالت راکتی به مناطق مختلف شهر
کابل کار افراد این گروه تروریستی بوده
اســت .در ایــن حمالت که صبح دیــروز
در پایتخت افغانستان رخ داد و طالبان
دست داشتن در آن را رد کرد ،هشت
نفر جان باختند و  31نفر دیگر هم در پی
پرتاب حداقل  31راکت ،زخمی شدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان
نیز با ابــراز همدردی با دولــت و مردم
افغانستان به خصوص خانواده قربانیان
این اقدام تروریستی اظهار کرد :در حمله
تروریستی به نقاط مختلف شهر کابل از
جمله محله دیپلماتیک این شهر ،طبق
بررسیهای به عمل آمده ،حداقل یک
راکت به محوطه داخلی سفارت ایران
در کابل اصابت کرده که در نتیجه آن
آسیبهای جزئی به برخی تاسیسات
و تجهیزات سفارت وارد شــده است.
در عین حال خوشبختانه هیچ خطری
متوجه کــارکــنــان ســفــارت کشورمان
نشده اســت .خطیب زاده ایــن حمله

تروریستی را نمونهای از جنگ نیابتی و
اقدامات هم پیمانان تروریست آمریکا
در افغانستان ذکــر کــرد و مسئولیت
مستقیم آن را متوجه این کشور دانست.
این حمالت راکتی درست کمی پیش
از دیــدارهــای جداگانه مایک پمپئو،
وزیر خارجه آمریکا با دولت افغانستان و
طالبان رخ داد که قرار است در قطر و در
بحبوحه مذاکرات روند صلح بر سر خروج
نیروهای آمریکایی از افغانستان برگزار
شود .طالبان با استناد به مفاد توافق
نامه خروج آمریکا که در ماه فوریه در قطر
امضا شد ،متعهد شده است که حمالتی
علیه مناطق شهری در افغانستان انجام
ندهد .البته راکت پراکنی به شهر کابل
بی سابقه نیست .در مرداد امسال نیز
کابل شاهد پرتاب  ۱۴راکت بود .این
راکت ها زمانی در شهر کابل فرود آمدند
که محمد اشرف غنی ،در حال اجرای
مراسم گذاشتن تــاج گل به پــای منار
استقالل در محوطه ساختمان وزارت
دفاع افغانستان بود.

اما برخی چنین نکرده انــد .به این گــروه از
الکتورها که برخالف نظر شهروندان ،به
افــراد دیگری رای می دهند« ،الکتورهای
عهدشکن» یا «الکتورهای بی وفا» می گویند.
درمقابل،جوبایدننامزددموکراتانتخابات
ریاستجمهوری آمریکا که خود را پیروز این
دور از رقابتها معرفی کرده ،در مواجهه با
امتناع ترامپ از پذیرش شکست ،برای
تامین هزینه انتقال قدرت ،دست به
دامن مردم شده است .وی در توئیتی
نوشت :از آن جا که ترامپ در برابر
پــذیــرش شکست مقاومت
می کند و انتقال قدرت
را بــه تاخیر م ـیانــدازد،
مجبوریم خودمان هزینه
دولت انتقالی را تامین
کنیم و به کمک شما نیاز

داریم .اگر میتوانید ،در تامین هزینه دولت
انتقالی بایدن-هریس شریک شوید .این در
حالی است که به ادعای برخی منابع خبری،
کارکنان شــورای امنیت ملی کاخ سفید از
جملهرابرتاوبراینمشاورامنیتملی،بیسر
و صدا مشغول پیشبرد امــور انتقال قدرت
هستند تا در صورت ناکامی ترامپ در اثبات
ادعــای تقلب ،زمــام امــور را به دست
بایدن بسپارند .اوبــرایــان پیش از
این در مصاحبهای گفته بود :به نظر
میرسد بایدن در انتخابات پیروز
شده است .انتقال قدرت به
نــامــزد پــیــروز انتخابات
 ،۲۰۲۰به طور رسمی
در روز ۲۰ژانویه۲۰۲۱
(اول بــهــمــن) انــجــام
خواهد شد.
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اقدام گروه عفو بینالملل پیش از نشست مجازی
سران گروه 20؛ انداختن تصویر دیدار ماکرون با
ولیعهد سعودی روی ساختمان موزه لوور پاریس با
شعار«:دوروییرامتوقفکنید»/خبرگزاریفرانسه

توئیت روز

براینخستینباریکرئیسجمهورسابقدرفرانسهبهاتهامفسادمالیمحاکمهمیشود

و سرانجام دادگاه سارکوزی

برای نخستین بار در تاریخ پس از جنگ فرانسه ،یک
رئیس جمهور سابق به اتهام فساد مالی محاکمه
میشود.پیشازسارکوزی،ژاکشیراکرئیسجمهور
اسبقفرانسههمدرسال ۲۰۱۱بهاتهاماختالساموال
عمومی به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد اما این
اتهامات مربوط به دورانی بود که او شهرداری پاریس را
برعهده داشت .اما سارکوزی نخستین فردی است که
بهاتهامفسادمالیدردورانریاستجمهوریمحاکمه
میشود .برگزاری جلسه دادگاه به شرایط همه گیری
کووید ۱۹ودرخواستتعلیقدربرگزاریازسویژیلبر
آزیبر ۷۳سالهبهدالیلپزشکیبستگیخواهدداشت.
گفته میشود پرونده موسوم به استراق سمع که به این
دلیل سارکوزی  65ساله به دادگاه می رود با پرونده
قضایی تامین مالی کارزار انتخابات ریاست جمهوری
سال  ۲۰۰۷از سوی قذافی ارتباط دارد .بنابر اعالم
دادستانی ،برخی مکالمات آنها وجود فساد مالی را
نشان میدهد .سارکوزی که در سال  ۲۰۱۳از منع
تعقیببرخوردارشد،تالشکرددادگاهاستینافرا
برای لغو دیگر پروندههای دوران ریاست جمهوری
خود متقاعد کند .او به تازگی در گفت وگو با شبکه
ب.اف.ام.تــی وی گفت« :من در دادگاه
حاضرمیشوم،زیراهمچنانتعهداتی

دارم ».یکی دیگر از پروندههای نیکالس سارکوزی
که قرار است به آن رسیدگی شود ،پرونده بیگمالیون
مربوطبههزینههایکارزارانتخاباتیریاستجمهوری
سال  ۲۰۱۲است .سارکوزی متهم است که ضمن
هماهنگیبایکشرکتتبلیغاتیصورتحسابهزینه
انتخابات سال  ۲۰۱۲را به جای کــارزار خود ،به نام
حزبشثبتکردهوبدینترتیبتوانستهاستبیشازدو
برابرسقفقانونیدراینزمینههزینهکند.
▪ماکرونبازهمعلیهآزادیبیان

از ســوی دیگر ،تصویب قانون امنیت جامع پلیس
در فرانسه کــه توسط حــزب مــاکــرون ارائ ــه شــده،
جنجالهای بسیاری را به همراه داشته است؛ یکی
از بندهای ایــن قانون میگوید که هرگونه انتشار
تصویر از نیروهای پلیس که به افشای هویت آن ها
منجر شود ،تخلف محسوب می شود و مجازاتهایی
تا  45هزار یورو در پی دارد .تصویب این قانون
در پارلمان ،نگرانیهای گستردهای را در
میانگروههایحقوقبشروروزنامهنگاران
در پی داشته است .مخالفان این قانون
میگویند که حقوق مدنی و آزادی بیان
باخطروتهدیدمواجهمیشوند.

برنی سندرز ،رهبر طیف چپ حزب دموکرات ،در
توئیتی نوشت« :برای یک رئیس جمهور مستقر
بسیار رقتانگیز است که به منظور تغییر نتیجه
انتخابات تالش کند .از آن بدتر این است که حزب
جمهوریخواه به جز چند مورد استثنا در برابر این
حمله ظالمانه به دموکراسی ساکت بماند .حزب
جمهوری خواه اکنون دیگر یک حزب سیاسی
نیست بلکه به یک فرقه تبدیل شده است».

چهره روز
پس از هفته ها گمانه زنی،
چــهــار مــنــبــع امــنــیــتــی در
پاکستان و افغانستان مرگ
«ایمن الظواهری» سرکرده
گروه تروریستی القاعده را
در افغانستان تایید کردند.
«ایمن محمد ربیع الظواهری»  69ساله ،آخرین
بار در سالگرد حمالت  11سپتامبر امسال در
یک پیام ویدئویی ظاهر شده بود .او پس از کشته
شدن اسامه بن الدن در سال  2011رهبری
القاعده را عهده دار بود.
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