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 پس از درخواست داعش برای حمله 
به منافع فرانسه؛ 

ماکرون: کاریکاتورهای 
توهین آمیز را قبول ندارم!

ماکرون در عقب نشینی آشــکار از مواضع 
ضداســامی خود گفت: احساسات مسلمانان 
در قبال کاریکاتورهای موهن را درک می کنم. 
عده ای هستند که اســام را تحریف می کنند 
و به نــام این دین ادعــای دفــاع از آن را دارند. 
رئیس جمهور فرانســه در مصاحبه اختصاصی 
بــا الجزیره از خشــم ناشــی از کاریکاتورهای 
توهین آمیز منتشر شده توسط مجله فرانسوی 
شــارلی ابدو صحبت کــرد. ماکــرون گفت: 
کاریکاتورهــا یک پروژه دولتی نیســتند بلکه 
کاری برآمــده از روزنامه های آزاد و مســتقلی 
هستند که وابسته به دولت نبوده و نیستند. وی 
افزود که احساسات مســلمانان را در این مورد 
درک کرده است. انتشار کاریکاتوری موهن در 
یک نشریه فرانسوی در دو هفته گذشته خشم 
جوامع اسامی را برانگیخته است. پیش تر، در 
پی افزایش احساســات ضد فرانسوی در میان 
کشورهای اســامی، رئیس جمهور فرانسه در 
پیامــی در توئیتر به دو زبان عربی و انگلیســی 
گفت که هیچ چیزی سبب عقب نشینی فرانسه 
نخواهد شد. این بیانیه ماکرون موجب خشم و 
عصبانیت در جهان اسام شد، به ویژه اینکه این 
ســخنان تنها چند روز پس از اظهارات دیگری 
بیان شد که در آن وی گفت دین اسام در همه 
جا دچار بحران اســت. در مصاحبه ای که بعدا 
پخش خواهد شــد، ماکرون گفته است که من 
فکر می کنم واکنش ها به دلیل دروغ و تحریف 
سخنان من بود، برداشــت مردم این بود که من 
طرفدار این کاریکاتورها هستم. وی تاکید کرد: 
افرادی هستند که اسام را تحریف و ادعا می کنند 
به نام این دین از آن دفاع می کنند. ماکرون گفت 
که مسلمانان بیشترین ضربه را از رفتار کسانی 

می خورند که اسام را تحریف می کنند.

این عقب نشــینی ماکرون در حالی صورت 
گرفته است که داعش روز جمعه خواستار حمله 
به فرانسه و کسب و کار فرانسوی ها در خارج از 
کشور برای جلوگیری از توهین به حضرت محمد 
)ص( و اسام شده است. شبکه خبری بی بی سی 
گزارش داده که بیانیه داعش در هفته نامه وابسته 
به خود )النبأ( پس از حمله در شهر نیس که به 
کشته شدن سه نفر انجامید، منتشر شده اما هیچ 
گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته. 
داعش به طور مستقیم به آخرین حمله اشاره ای 
نکرده اســت. این گروه تروریســتی خواستار 
هدف گیــری شــرکت های بزرگ فرانســوی 
که در منطقه خاورمیانه فعال هســتند، شــده 
است. داعش همچنین با تاکید بر تهدید منافع 
فرانسوی هشتگی را در اینترنت به راه انداخته که 
در تحریک به خشونت بیشتر علیه فرانسوی ها 
قلمداد می شود. هفته نامه النبأ از اختاف مواضع 
برخی جریان های اسامی سیاسی در کشورهای 
اروپایی به طور کل و فرانسه به شکل خاص انتقاد 
کرده اســت. مقاله داعش استدالل می کند که 
خشونت علیه فرانسه و منافع آن تنها راه مجبور 
کردن این کشور برای پایان دادن به تحریکات 
علیه مسلمانان است. ناظران معتقدند، رهبری 
داعش احتماال تاش می کنــد از تاثیر بحران 
کاریکاتورهای موهن و انعکاســات امنیتی آن 
در فرانسه سوء اســتفاده کند تا به هدف خاص 
خود و به خدمت گرفتن آن برای جذب نیروی 
جنگجوی بیشــتر و عناصر جدیــد به صفوف 
تشکیات برسد. رهبری داعش احتماالً در این 
بحران و تاثیراتش فرصتی مناسب برای تحریک 
»گرگ های تنها« و »نیروهای زیرزمینی« خود 
یافتــه و می خواهد آنهــا را تحت تاثیر »غیرت 
دینی« وادار به ارتکاب جنایات جدید در برخی 
کشــورها کند تا دســتاوردهایی را بــرای این 
تشکیات تروریســتی به ثبت برســانند. این 
درخواســت در حالی انجام می شــود که روز 
پنجشنبه شاهد اجرای دو عملیات تروریستی 
در خاک فرانســه بودیم که در نتیجة آن چهار 
نفر از جمله یک زن، کشته شدند. اقدام دیگر هم 
در عربســتان و علیه مامور امنیتی کنسولگری 
فرانسه در عربســتان انجام شد که مدل هر سه 
عملیات برگرفته از عملیــات انفرادی با چاقو و 
ساح گرم بوده که بیشترین تشابه را با آموزش ها 

و عملیات های داعش در اروپا دارد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

تنهــا دو روز به برگــزاری مرحله 
نهایــی پنجــاه و نهمیــن انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریــکا فرصت 
باقیســت و همچنان جنگ بر ســر 
خروجی نظرسنجی ها ادامه دارد. در 
این 48 ســاعت باقی مانده جو بایدن 
)به نمایندگی از دموکرات ها( و دونالد 
ترامپ )به پشتیبانی جمهوریخواهان( 
با سفر به ایالت های مرکزی این کشور، 
به دنبال جــذب آرا از شــهروندانی 
هستند که در انتخابات گذشته به آنها 

روی خوش نشان نداده بودند.
 بــه همین دلیــل جو بایــدن به 
آیوا رفته و ترامپ هم به مینه ســوتا 
ســفر کرده تــا بتواننــد در آخرین 
روزها آرای بیشــتری بــه نفع خود 
جهت دهی و ضبــط کنند. جو بایدن 
که نظرســنجی ها او را پیشتاز رقابت 
امســال معرفی می کنند روز جمعه، 
۳۰ اکتبر، به ایالت آیوا رفت؛ ایالتی که 
در ســال ۲۰۱۶ با ۱۰ درصد اختاف 
دونالد ترامپ را به هیاری کلینتون 
ترجیح داد. بایدن حتــی در جریان 
نخستین رقابت درون حزبی در آیوا، 
نتوانست با »پیت بوجچیچ«، »برنی 

ســندرز« و »الیزابــت وارن«، دیگر 
نامزدهای حزب دموکــرات در آیوا 
رقابت کند و همین موجب شد کارزار 
انتخاباتی خود را با شکستی بزرگ در 
این ایالت کلید بزند. همزمان، دونالد 
ترامپ با سفر به مینه سوتا نشان داده 
که امیدوار است این ایالت را که سال 
۲۰۱۶ با اختــاف کمی، به کلینتون 
روی خــوش نشــان داده بود جذب 

خود کند. 
مینه سوتا که شهر مینیاپولیس آن 
در ۶ ماه گذشته و پس از مرگ جورج 
فلوید، کانون اعتراضات به خشــونت 
پلیــس و جنبــش »جان ســیاهان 
مهم اســت« بوده، به طور سنتی به 
نامزدهای دموکرات رای داده و بعید 
است که ترامپ را در این دوره برگزیند. 
بایدن که از زمان همه گیری ویروس 
کرونا سفرهای ایالتی خود را محدود 
کرده و مانند ترامــپ میتینگ های 
بزرگ برگزار نمی کنــد، در چند روز 
باقی مانده به روز رســمی انتخابات 
)سوم نوامبر( سفرهای متعددی را در 

پیش گرفته است. 
او جمعــه عــاوه بــر آیــوا، به 
ویسکانســن و مینه ســوتا هم رفت 
و پــر ســفرترین روز کارزار خود را 
رقم زد. بایدن که در نظرســنجی ها 
با حــدود ۱۰ امتیاز در ســطح ملی 

پیش اســت و در ایالت های رقابتی و 
حســاس چون فلوریدا، پنسیلوانیا، 
میشیگان و ویسکانســن تنها حدود 
۵ درصد یــا کمتر با ترامــپ فاصله 
دارد و همین پیش بینی درباره نتایج 
نهایی انتخابات امسال را بسیار دشوار 

کرده است. 
ایــن ارقام باعث شــد تــا جمعه 
گزارش شود که تاکنون 8۵ میلیون 
آمریکایی از طریق پست یا حضور در 
مراکز رای گیری، آرای خود را تسلیم 
کرده اند. این رکــورد جدیدی برای 
رای دادن پیش از موعــد طی ۱۱۰ 
سال گذشته در آمریکا است و انتظار 
می رود میزان مشارکت در انتخابات 
به قدری باال باشــد که رکورد ســال 
۱۹۰8 را بشــکند. فارغ از این اعداد و 
ارقام باید بگویم که مســاله اصلی در 
وضعیت کنونی این است که آیا ترامپ 
می تواند یک موِج »قرمز« برای کسب 
آرا بــه راه بیندازد یا اینکــه بایدن با 
گسترش »سلطة آبی« بر ایاالت های 
باتکلیف، نتیجه را به نفع خود یکسره 

خواهد کرد؟ 
پاســخ به این پرسش در وضعیت 
حساس کنونی بســیار دشوار است 
و بایــد دیــد در ایالت هــای اصلی 
چه اتفاقــی رخ می دهد امــا محافل 
سیاســت گذاری در شــرایط فعلی 

به دنبال آن هســتند تــا بفهمند که 
سیاست خارجی دو نامزد در صورت 
پیروزی یکی از آنها طی چهار ســال 

آینده چگونه خواهد بود. 
بایدِن برون گرا، ترامِپ درونگرا

بر اســاس ســاختار کلی و اصلی 
هر دو حزب می توانیــم تا حد زیادی 
به این پرســش پاســخ دهیم که در 
صورت پیروزی بایــدن یا ترامپ باید 
منتظر چه نوعی از سیاست خارجی 
در کاخ ســفید باشــیم. دموکرات ها 
اساســاً در این مورد سیاست درهای 
باز و حضور در اقتصــاد آزاد را پیش 
خواهند گرفت. یکی از کشورهایی که 
در صورت پیروزی بایدن، مجدداً وارد 
کانال سیاست خارجی آمریکا خواهد 

شد، »چین« است. 
طی چهار ســال اخیر، شاهد آن 

بودیم که یک جنگ تعرفه ای نفس گیر 
و تمام عیار توســط ترامپ علیه پکن 
کلید خورد و دامنه آن تا جایی پیش 
رفت که امروز ترامپ کرونا را »ویروس 
چینــی« می داند و حتی بــه خاطر 
اقدامات این کشــور، عضویت خود از 
 )WHO( سازمان بهداشت جهانی
را تعلیق کرده است. به همین سبب، 
اگر بایدن وارد کاخ سفید شود بدون 
تردید با چین وارد مناسبات اقتصادی 
خواهد شد؛ اما این به معنای آن نیست 
که دموکرات ها شرکای خود در شبه 
جزیره کــره را فراموش کنند. ســند 
اثبات این ادعا را می توان ســرمقاله  
بایــدن بــرای خبرگــزاری یونهاپ 

دانست. 
او درست دو روز مانده به انتخابات 
ریاســت جمهوری، به مساله تقویت 
ائتاف بین واشــنگتن و کره جنوبی 
پرداخــت و از آن به عنــوان »با هم 
ادامه می دهیم« یاد کــرد. ژاپن هم 
در این راه شــریک آمریــکای بایدن 
خواهند ماند اما تغییر در حوزه حاشیه  
خلیج فارس، بــدون تردید در زمان 
بایدن اتفاق خواهد افتاد. او برخاف 
ترامپ و همانگونه کــه در نطق های 
انتخاباتی اش اعام کرده، در صورت 
ورود به کاخ سفید، در مورد عربستان 

سعودی تجدیدنظر خواهد کرد. 
بخشی از این تجدیدنظر احتمالی، 
بــه نــگاه دموکرات ها به مســائل 
حقوق بشری مربوط است. لیبرال ها 
بدون شک بیش از رقبای جمهوریخواه 
خود عربستان را به خاطر قتل جمال 
خاشــقجی و همچنین حبس  ده ها 
فعال مدنی )اعــم از زن و مرد( مورد 
خطاب قرار خواهند داد اما سعودی ها 
از نزدیک شدن واشــنگتن به تهران 
واهمة جــدی دارند. آنها بر اســاس 
اسنادی که از دوران اوباما باقی مانده 
است می دانند که در صورت پیروزی 
دموکرات هــا، تغییرات زیــادی در 

حاشیه خلیج فارس رخ می دهد. 
در مورد خاورمیانه و افغانســتان 
هم مجدداً نیروهای ایاالت متحده با 
طراحی جدیــد وارد منطقه خواهند 
شــد اما اینها زمانی اتفاق میافتد که 
ترامپ شکست بخورد! در حوزه اروپا 
هم بدون تردید تمایل کشــورهای 
قاره ســبز، به پیــروزی دموکرات ها 

است. نظرسنجی روز جمعه شرکت 
تحقیقاتی »بی وی ای« نشان می دهد، 
چنانچه اروپایی ها می توانســتند در 
انتخابــات آمریکا شــرکت کنند، به 
دموکرات ها رای می دادند و جو بایدن  

پیروز می شد. 
در حوزه آمریــکای التین هم اگر 
ترامپ پیروز میدان شود، مجدداً کوبا 
و ونزوئــا در نوِک هــرِم تهاجم های 
کاخ سفید قرار خواهند داشت؛ اما اگر 
بایدن پیروز شود، این موضوع تا حد 
زیادی فرق می کند. نکته اینجاست 
که التین تبارهای کوبایی و ونزوئایی 
که حاال در ایالت هایی مانند فلوریدا 
و شــهرهای جنوبی آمریکا مســتقر 
هســتند، به دلیل نارضایتی از دولِت 
سابق کشــور خود، اقدام ترامپ علیه 
این دو کشور را تحسین می کنند و به 

او رای خواهد داد. 
در بحث پاکســتان هم اگر بایدن 
پیروز شود، سعی می کند کمک های 
قبلی که برای مبارزه با تروریســم به 
اسام آباد ارائه می شد و در زمان ترامپ 
قطع شــد را مجدداً شروع کند. با این 
حال باید بگوییم که این مولفه ها صرفاً 
یک احتمال است؛ چراکه فعًا نتایج 
مشخص نیست و در انتخابات آمریکا 
۱۰هزار رأی می تواند سرنوشت یک 

نفر را دگرگون کند. 
به همیــن دلیل اگــر ترامپ وارد 
کاخ سفید شود، سیاست های کنونی 
به نوعی دیگر و شاید تندتر از گذشته 
ادامــه پیدا می کند؛ ولــی با پیروزی 
بایدن سند امنیت ملی و اولویت های 
ایاالت متحده تا حد زیادی دگرگون 

خواهد شد. 
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بازگشت به عصر اوباما در مقابل انزواگرایی ترامپ
اگر بایدن وارد کاخ سفید 
شود بدون تردید با چین 
وارد مناسبات اقتصادی 

خواهد شد، اما این به معنای 
آن نیست که دموکرات ها 

شرکای خود را در شبه 
جزیره کره فراموش کنند؛ 

سند اثبات این ادعا را 
می توان سرمقاله  بایدن 
برای خبرگزاری یونهاپ 

دانست

اگر ترامپ وارد کاخ سفید 
شود، سیاست های کنونی به 
نوعی دیگر و شاید تندتر از 
گذشته ادامه پیدا می کند، 
ولی با پیروزی بایدن سند 
امنیت ملی و اولویت های 

ایاالت متحده تا حد زیادی 
دگرگون خواهد شد

مهلت حزب آبی سفید به رهبری بنی گانتس به نتانیاهو برای تصویب بودجه روز گذشته )شنبه( شنبه به پایان 
 رسید. به گزارش رأی الیوم، اسرائیلی ها منتظر این هســتند که ببینند اقدام بعدی حزب آبی سفید به رهبری بنی 
گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی بعد از پایان مهلت بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر این رژیم برای تصویب 
بودجه چه خواهد بود. این مهلت شب گذشته به پایان رسید.  مسئوالن حزب آبی سفید اعام کردند: از زمان ورود 
به دولت دســتان ما همواره برای وحدت و همکاری و فعالیــت به خاطر منفعت 
شــهروندان اســرائیلی دراز بوده و به نظر می رســد لیکود هیچ فرصتی را برای 
توجه به منافع خودش به جای منافع مردم از دســت نمی دهد. این مســئوالن 
اعام کردند، عدم تصویب بودجه به آســیب و خســارت اقتصــادی و اجتماعی 
 جبران ناپذیری در آینده منجر می شــود، اما مهلت در حال پایان است و بودجه 

باید تصویب شود.

اتحادیه بین المللی روزنامه نگاران اعام کرد، طی ۱۰ ســال اخیر 44 روزنامه نگار یمنی کشــته شدند که اکثر 
آنها در طول شش سال جنگ در این کشــور جان باخته اند. به گزارش اســپوتنیک، این اتحادیه در بیانیه ای اعام 
کرد، عوامل زیادی وجود دارد که موجب شــده اتخاذ اقدامات قضایی علیه عامان کشــته شــدن روزنامه نگاران 
 به عقــب بیفتــد از جمله این عوامــل وجود جنــگ در یمن، بــی ثباتی و گســترش حس خصومت نســبت به 
روزنامــه و روزنامه نگاران اســت. براســاس این بیانیــه، از دیگــر دالیل این 
تاخیر این اســت که اکثــر حمات بــه روزنامه نگاران توســط طــرف های 
درگیر از ســال ۲۰۱۵ هســتند و به عاوه یک دســتگاه قضایی مستقل برای 
دادخواهی وجــود نــدارد. گروه های درگیر در ســایه قطب بندی سیاســی، 
 قومی، مذهبــی و فرقه ای که در رســانه یمن وجــود دارد روزنامه نــگاران را 

دشمن خود می دانند.

ظرف ۱۰ سال بیش از ۴0 خبرنگار در یمن کشته شده اندبحران جدید اسرائیل: مهلت نتانیاهو برای تصویب بودجه تمام شد

منابع سودانی فاش کردند که یکی از وزرای پیشین 
این کشور با همکاری چند تن دیگر درصدد انجام کودتا 
در این کشور بودند. به نوشــته روزنامه »السودانی«، 
منابع آگاه در سودان اعام کردند که نیروهای امنیتی 
این کشــور با تاش »علی مجوک« از اعضای ارشــد 
شــورای انقابی »الصحوه« و گروهی از اسام گرایان 
برای انجــام  کودتا مقابله کردند. ایــن منابع در ادامه 
گفتند که افراد مذکور درصدد کودتا و بازداشت محمد 
حمدان دقلو، معاون رئیس شورای حاکمیتی سودان 
و رهبر نیروهای واکنش سریع و تســلط بر قدرت در 
این کشــور بودند. طبق این گزارش، نیروهای امنیتی 
چندین تن از جمله علــی مجوک و همچنین تعدادی 
دیگر از مأمــوران رســمی و بازنشســته و یک گروه 
اسامگرا به رهبری ســرتیپ »ود ابراهیم« را در این 
باره بازداشــت کرده اند. این اقدام تنها یک کودتا علیه 

نیروهای واکنش سریع نبوده بلکه این اقدام علیه کل 
نظام سودان صورت گرفته است. منابع گفته اند که علی 
مجوک در دوره نظام سابق سودان به عنوان وزیر مشاور 
در شــورای عالی حکومت مرکزی منصوب شد که در 
انگلیس بود و پس از آن به فرانسه، دبی، آدیس آبابا و از 
آنجا به شــهر »القابات« واقع در جنوب شرق سودان 

منتقل شده است.

وزیران امور خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
جمعه برای برداشتن گام های فوری به منظور حل و فصل 
درگیری قره بــاغ توافق کردند. به گــزارش خبرگزاری 
رویترز، بیانیه نمایندگان روســیه، فرانســه و آمریکا در 
شرایطی منتشر می شــود که در جریان بیش از یک ماه 
درگیری در قره باغ صدها تن کشته شــده اند. طبق این 
بیانیه، وزیران خارجه ارمنســتان و آذربایجان که در ژنو 
دیدار داشــتند، توافق کردند تا به طور عمدی جمعیت 
غیرنظامیــان را هدف قــرار ندهند و فهرســت هایی از 
زندانیان بازداشتی ظرف یک هفته آماده کنند تا درنهایت 
تبادل صورت بگیرد. در این بیانیه آمده است: ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان که پیشتر سه آتش بس آنها برای 
توقف درگیری ها ناکام مانده بود، روی مســائل مرتبط با 
مکانیسم های راســتی آزمایی احتمالی آتش بس تعامل 
خواهند داشــت. درگیری در خط تمــاس قره باغ از ۲۷ 

سپتامبر آغاز شد. طرفین یکدیگر را به آغاز درگیری متهم 
می کنند. جامعه بین المللی قویا تشدید تنش ها را محکوم 
کرده و از طرفین خواسته تا اختافات را از طریق گفت وگو 
حل و فصل کنند. در این میان، ترکیه به حمایت کامل از 
جمهوری آذربایجان متعهد شده است. وب سایت وزارت 
امور خارجه ارمنستان اعام کرد نخست وزیر این کشور از 

پوتین کمک امنیتی خواسته است.

جزئیات کودتای نافرجام در سودانتوافق ارمنستان و آذربایجان برای تنش زدایی در قره باغ
خبرخبر


