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ماکرون در راستای مقابله با تروریسم اعالم کرد؛
نیروهای مرزبان و پلیس مرزی را 

دو برابر می کنیم
رئیس جمهوری فرانسه، در راستای تقویت 
نیروهای مرزی بــرای مقابله با مهاجرت های 
غیرقانونی و تروریسم به منطقه مرزی پِرتوس 
در اســتان پیرنه-اورینتال در مرز فرانســه 
و اســپانیا ســفر کرد. به گزارش خبرگزاری 
فرانســه، امانوئل ماکــرون، رئیس جمهوری 
فرانسه در ســفر خود به این منطقه مرزی از 
افزایش دو برابری مرزبانان فرانســه خبر داد. 
ماکرون توضیح داد که این دو برابر شــدن به 
دلیل افزایش تهدید پــس از حمالت اخیر، از 
جمله حمله نیس، صورت گرفت. ژرال دارمنن، 
وزیر کشــور و کلمان بون، معــاون وزیر امور 
خارجه در امور اروپا، وی را در این سفر همراهی 
کردند. در این سفر، امانوئل ماکرون گفت که 
موافق بازسازی عمیق قوانین حاکم بر رفت و 
آمد آزاد در منطقه شینگن در اروپا است. وی 
افزود: من خواستار بازسازی شینگن و کنترل 
بیشتر هستم و در ماه دسامبر اولین پیشنهادات 
را در همین راستا به شورای اروپا ارائه خواهم 
کــرد.  رئیس جمهــوری فرانســه همچنین 
خاطرنشان کرد که تغییر قانون اساسی برای 
مواجهه با تهدید تروریستم توجیه ندارد. وی 
در برابر فشارهای سیاستمداران جناح راست 
و راســت افراطی اعالم کرد: ما قوانینی را که 
الزم است اگر مطابق با نیازهای مشخص شده 
باشد، به کار خواهیم گرفت اما شرایط، تغییر 
قانون اساســی را توجیه نمی کند. همچنین 
به نقل از یورونیــوز، ماکرون کــه به منطقه 
پرتوس در مرز فرانســه با اســپانیا سفر کرده 
بود، همچنین از دو برابر شدن شمار مزربانان و 
نیروهای پلیس در مرزهای این کشور خبر داد. 
به این ترتیب نیروهای مستقر در مرز فرانسه با 
کشورهای همسایه به بیش از ۴۸۰۰ نفر خواهد 
رســید. رویکرد جدید دولت فرانسه در قبال 
مرزهای این کشــور در حالی پدیدار می شود 
که مهاجمان دور اخیر حمالت تروریستی در 
فرانسه، برخالف حمالت سال های گذشته از 
مهاجران بودند. ماکرون در این باره هشدار داد 
که حمالت تروریستی می تواند از سوی افرادی 
صورت گیرد که در جمع پناهجویان وارد این 

کشور می شوند.

مهاجم حملــه هفته پایانی مــاه اکتبر به 
یک کلیسا در شــهر نیس در جنوب فرانسه، 
یک پناهجوی تونســی بود که برگه ثبت نام 
در لیست صلیب ســرخ ایتالیا را با خود همراه 
داشــت. ماکرون کــه عملکــرد دولتش در 
زمینه مهاجــرت با انتقاد تند احزاب راســت 
)جمهوریخواهــان( و راســت افراطی )اتحاد 
ملی( روبه رو است، درخواست اپوزیسیون برای 
تغییر قانون اساســی به  منظور تقویت امنیت 
را رد کرد. فرانســه به دلیــل پذیرش تاریخی 
شــمار مهاجران به »ســرزمین پناهجویی« 
شــهرت دارد. با این حال این کشــور در دهه 
گذشــته و به ویژه پس از ناآرامی های سوریه، 
عراق و افغانســتان که به افزایش شدید شمار 
پناهجویان به اروپا انجامید، نسبت به بسیاری 
دیگر از همســایگان اروپایی و از جمله آلمان، 
سیاست های ســخت گیرانه تری در پذیرش 
مهاجران در پیش گرفت. این اقدامات در حالی 
صورت گرفت که وزیر کشور فرانسه روز گذشته 
)جمعه( برای دیدار با همتای تونسی خود به 
این کشور رفته است. اسپوتنیک گزارش داد، 
جرالد دارمانان، وزیر کشور فرانسه در جریان 
دیدار با توفیق شرف الدین، همتای تونسی خود 
در مورد همکاری امنیتی و مبارزه با تروریسم 
میان دو کشــور گفتگو کرده است. گفت شده 
او پس از تونس، به الجزایر ســفر کرده است. 
این ســفر بعد از حمله نیس در فرانسه صورت 
می گیرد که که طی آن ســه تن از شهروندان 
فرانســه به دســت یک مهاجر تونسی کشته 
شدند. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه اعالم 
کرد، گروه گرگ های خاکستری که پاریس به 
دلیل ارتباط آن با ترکیــه فعالیتش را ممنوع 
اعالم کرده، اساساً وجود ندارد. این گروه یکی 
از محفل های اســتقالل خواه است که گفته 
می شود مشیء »پان تُرکیسمی« دارد و پاریس 
با توجه به اختالفات اخیرش با آنکارا، چند روز 

پیش این گروه را ممنوع الفعالیت اعالم کرد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 چهار روز از شــمارش آرای اخذ 
شــده »انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا« گذشــته، ولی هنوز نتایج 
قطعــی اعالم نشــده اســت. این 
تاخیر نشــان می دهد  زیر پوســِت 
ایــن وضعیت، اتفاق هــای دیگری 
در جریان اســت. بر اساس گزارش  
رســانه های آمریکایی، روز گذشته 
)جمعه به وقت تهران( هم شمارش 
در ایالت های سرنوشت ســاز ادامه 
داشــته و یک پیــروزی دیگر برای 
دموکرات هــا در ایاالت حساســی 
مانند نــوادا یا جورجیــا، هر لحظه 
می تواند »جو بایدن« را به کاخ سفید 

برساند. 
رقابت در این ایالت ها با پیشتازی 
اندک بایدن پیش می رود و از شانس 
»دونالد ترامپ« کاسته شده است 
و مسیر کوتاه تر و هموارتری مقابل 
بایدن دیده می شود. دعوای اصلی 
در وضعیت کنونی بر سر آرای ایالت 
نوادا، جورجیا و حتی پنســیلوانیا 
اســت؛ چراکه بایــدن در وضعیت 
کنونی با کسب 26۴ رأی الکترال در 

صدر قرار دارد و ترامپ با 21۴ رأی 
الکترال به دنبال آن اســت تا بتواند 
به هر طریقی که شــده رونــِد آراِم 
انتخابات را سرعت ببخشد. بسیاری 
از تحلیلگــران، این وضعیــت را با 
انتخابات سال 2۰۰۰ میالدی که در 
یک سوی میدان »بوِش پسر« و در 
سمت دیگر »اَل گور« حضور داشت 
مقایســه می کنند اما این قیاس به 
حدی ناموزون بود که روز گذشته ال 
گور اعالم کرد که رقابت میان ترامپ 
و بایدن با انتخابات 2۰۰۰ میالدی 
که بین خودش و جورج بوش پســر 

برگزار شد، کاماًل متفاوت است. 
او معتقد است مهمترین اولویتی 
که 2۰ ساِل پیش از آن دفاع کرده و 
حاال جو بایدن و دیگران از آن دفاع 
می کنند، این است که تمامی آرای 
قانونی شــمرده شــود و از تمایل و 
خواسته مردم آمریکا پیروی کنند. 
این اظهارات ال گــور به خوبی به ما 
نشــان می دهد که دنیا شاهد »یک 
روی دیگِر آمریکا« اســت. به نظرم 
تا به امروز هیچکس همانند ترامپ 
نتوانست وجهه کاخ سفید و جایگاه 
ریاست جمهوری در آمریکا را چنین 

مخدوش کند. 
اینکه حــرف از تنــزل جایگاه 

ریاست جمهوری آمریکا می زنیم، 
بیشتر مقصودم نگاِه جهان به ایاالت 
متحده اســت؛ به عبارتی دیگر نگاه 
از بیرون به آمریــکا )نگاه خارجی( 
نشــان می دهد که ما شــاهد یک 
پوست اندازی در معنای دموکراسی 
هســتیم. شــک نکنید که سخنان 
ترامپ و آنچه او به عنوان یک راهبرِد 
ضــِد دموکرات هــا در پیش گرفته 
است، طرفداران بی شــماری دارد 
که همین حاال در ایاالت مختلف در 
حال راهپیمایی و تبلیغات میدانی 

به نفع ترامپ هستند. 
اینها همان ســربازانی هستند 
که ترامــپ در برخــی از مواقع آنها 
را »مومن« می داند. اشــخاصی که 
عموماً در مناطق جنوبی و مرکزی 
آمریکا متولد شــده و رشد کرده اند 
و همه چیز خــود را در گــرو َوصله 
شدن به پرچم ترامپ، یعنی رویای 
آمریکایی و »اول آمریکا« می بینند. 
این جماعت حاال با تحریک ترامپ، 
مقابــل حوزه هــای رای گیــری 
ایســتاده اند و با در دســت داشتن 
پالکاردهای مختلف بــه دنبال آن 
هســتند تا حرف ترامپ را به مانند 

بلندگو در همه جا پخش کنند. 
این حرف بــه راه انداختن یک 

»ســراِب ســرخ« اســت که تمام 
محتوایش تزریق پیامی است که به 
همه بگوید »تقلب« در حال رخ دادن 
است. این سناریو دقیقاً همان چیزی 

است که ترامپ در نظرش دارد. 
سیِل شکایت برای زمین گیر 

کردن بایدن
شــاید برخــی از مخاطبــان، 
سخنرانی زنده ترامپ که سحرگاه 
جمعه )به وقت تهران( انجام شد را 
ندیده باشــند و صرفاً متن آنرا مرور 
کرده انــد، اما اگر این ســخنرانی را 
ببینید به خوبی می فهمید که ترامپ 
در حال بــه راه انداختن یک کارزاِر 
انتقادی و البته خطرناک اســت. او 

بارها و بارها در آن ســخنرانی اعالم 
کرد که تقلب های گسترده در حال 
شکل گرفتن است و حتی اعالم کرد 
که در برخی ایاالت مانند پنسیلوانیا، 
جورجیا و نوادا، جعبه هایی از آرای 
بدون تاریــخ و ُمهر دیده شــده که 
دموکرات ها برای بــاال رفتن تعداد 
آرای بایدن آنهــا را وارد حوزه های 

انتخابی کرده اند. 
او علناً اعالم کرد کــه انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا توســط 
دموکرات ها مهندسی شده است و 
بارها از واژه تقلب استفاده کرد. آنچه 
در اینجا باید مــورد نظر قرار بگیرد 
این است که دونالد ترامپ در وهله 
اول به دنبال شانتاژ کردن و تحریک 
افکار عمومی علیه دموکرات ها است 
و در مرحله دوم سناریوی »کودتای 
حقوقــی« را در دســتور کار قرار 
داده اســت. او »رودی جولیانی«، 
وکیل شخصی خود را به پنسیلوانیا 
فرستاد تا با به راه انداختن یک مانور 
تبلیغاتی و روانــی به همه بگوید که 
تقلب گسترده صورت گرفته است 
و از سوی دیگر شــاهد آن هستیم 
که سناتور »لیندسی گراهام«، که 
به عنوان نزدیکان ترامــپ از او یاد 
می شــود، گفته اســت برای پیش 
بردن شــکایت های حقوقی کارزار 
ترامپ ۵۰۰ هــزار دالر به او کمک 

می کند! 
این خبرها تا حدی تند و تیز است 
که به خوبی نشان می دهد در چهار 
ســال پیش در ایاالت متحده یک 
مافیای سیاســی - اقتصادی وارد 
میدان شد که همه چیز را به چشم 
خریدار و فروشنده دیده است و حاال 
هم با استخدام تعداد زیادی از وکالی 
خبره در امــر پرونده های انتخاباتی 
به دنبال آن هســتند تــا بتوانند به 
هر ترتییب که شــده، خود را برنده 

میدان جلوه دهند. 
این روند البته حواشی دیگری هم 
با خود دارد که یکی از آنها به ســتوه 
آمدِن توئیتر از دســت ترامپ است. 
او به حدی در چنــد ماه اخیر در این 
رســانة اجتماعی متن های متعدد 
و البته ناقض قوانین منتشــر کرده 
که حاال بر اســاس سیاست توییتر 
در مــورد شــخصیت های مردمی، 

این رســانه اجتماعی اعــالم کرده 
که دونالد ترامــپ در صورت ادامه 
نقض قوانین این سیســتم، احتماالً 
پس از تــرک کاخ ســفید از توییتر 
حذف می شود! از سوی دیگر»میک 
مولوانی«، رئیس پیشین کارکنان 
کاخ ســفید اعالم کرده که مطمئن 
اســت در صورت شکســت دونالد 
ترامــپ، او در ســال 2۰2۴ خود را 

نامزد انتخابات خواهد کرد. 
این اظهارات را اگر در کنار خبِر 
اعالم پرواز ممنــوع در محل اقامت 
»جو بایدن« بگذاریم، تا حد زیادی 
نشــان می دهد که اوضاع هنوز به 
نفع دموکرات ها در حال طی شدن 
است. حاشــیه دیگر، گزارش اخیر 
دویچه وله از افزایش میزان فروش 
ســالح در آمریکا است. این گزارش 
می گوید که فقط در ماه سپتامبر 1،۸ 
میلیون اسلحه به فروش رسیده که 
حدود 66 درصد بیشتر از سپتامبر 
سال گذشته اســت و شرکت های 
آلمانی نیز سود خوبی از این بازار به 

جیب زده اند. 
واشــنگتن پســت هم با استناد 
به اطالعات منتشــره از سوی اداره 
پســت آمریــکا گــزارش داده که 
پست این  کشــور نتوانسته بیش از 
1۵۰،۰۰۰ بــرگ رای را برای روز 
انتخابات ریاســت جمهوری در روز 
سه شنبه به مقصد برساند! این آمار 
و ارقــام و همچنیــن داده هایی که 
در حال مخابره شــدن اســت به ما 
نشان می دهد که دیگر دموکراسی 
رنگ و بــوی قدیم را نــدارد؛ بلکه 
همه چیــز بــر مــدار خونخواهی 
 )چــه حقوقــی چــه حقیقــی( 

استوار است. 
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کودتای حقوقی علیه بایدن 
واشنگتن پست با استناد به 

اطالعات منتشره از سوی 
اداره پست آمریکا گزارش 

داده که پست این  کشور 
نتوانسته بیش از ۱۵۰،۰۰۰ 

برگ رای را برای روز 
انتخابات ریاست جمهوری 

در روز سه شنبه به مقصد 
برساند

دونالد ترامپ در وهله 
اول به دنبال شانتاژ کردن 

و تحریک افکار عمومی 
علیه دموکرات ها است و 
در مرحله دوم سناریوی 
»کودتای حقوقی« را در 

دستور کار قرار داده است 
که بخشی از تیم حقوقی اش 

برای قبضه کردن قدرت 
وارد میدان شده اند

رئیس اجرایی هنگ کنگ روز گذشته )جمعه( گفت که درباره کنترل ویروس کرونا و اقدامات جبران اقتصادی با مقام های 
چینی در جریان سفر سه روزه اش به پکن دیدار کرده و پیشنهادهایش از سوی دولت مرکزی نیز مورد استقبال واقع شده است. 
به گزارش رویترز، کری الم، رئیس اجرایی دولتشهر هنگ کنگ در پکن به خبرنگاران گفت، دولت پکن به حمایت از رقابت در 
هنگ کنگ و همچنین ابداعات فناوری در آن می پردازد. وی به جزئیات نشست های خود 
با مقام های چینی اشاره ای نکرد. اقتصاد هنگ کنگ از اوایل سال 2۰1۹ میالدی و به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و اعتراضات ضد دولتی به شدت ضعیف شده است. کری الم سخنرانی 
خود درباره سیاست های ساالنه اش را ماه گذشته میالدی و پیش از سفرش به چین به تعویق 
انداخت. وی قصد دارد تا 2۵ نوامبر سخنرانی کند؛ چراکه واکنش ها به اقدامات او و وضعیت 

نابسامان اقتصادی در حال افزایش است.

کمیته حقوق زنان سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری »لجین الهذلول« فعال حقوق بشری عربستانی شد که از اکتبر 
گذشته در زندان های سعودی در اعتصاب غذا به سر می برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته حقوق زنان سازمان ملل متحد، 
خواســتار آزادی فوری الهذلول و همه فعاالن زن زندانی شد. کمیته حقوق زنان ســازمان ملل متحد که متشکل از شماری از 
کارشناسان مستقل است، در بیانیه ای اعالم کرد، الهذلول از 26 اکتبر )۵ آبان( اعتصاب 
غذا کرده و وخامت حال او بسیار نگران کننده است. این کمیته از »سلمان بن عبدالعزیز« 
پادشاه عربستان سعودی خواست که اجازه آزادی الهذلول را صادر کند. کمیته حقوق زنان 
سازمان ملل متحد، در خصوص اطالعاتی که اخیراً در مورد شرایط بازداشت طوالنی مدت 
الهذلول اعالم شده، ابراز نگرانی کرده است. به ویژه گزارش هایی مبنی بر اینکه وی اجازه 

ارتباط مرتب و مستمر با خانواده اش را ندارد.

درخواست سازمان ملل برای آزادی فعال حقوق بشر سعودیکرونا و اقتصاد، محور مذاکرات رئیس اجرایی هنگ کنگ در پکن

»ســرگئی نارشــکین« رئیس ســرویس اطالعات 
خارجی روسیه گفت که اطالعات کاملی را در مورد انتقال 
تروریســت های خارجی به قره باغ و فعالیت آنها در این 
منطقه را از شرکای خارجی دریافت کرده ایم. نارشکین روز 
گذشته )جمعه( در گفت وگو با ریانووستی گفت: اطالعات 
دقیق در مورد شــرکت تروریست ها و ســتیزه جویان از 
سوریه در جنگ های قره باغ را سرویس اطالعات خارجی 
روسیه از جمله از شرکای خود در سازمان های اطالعاتی 
کشورهای خاورمیانه کسب کرده است. وی خاطرنشان 
کرد که اطالعاتی که سرویس اطالعات خارجی روسیه در 
این مورد از شرکای خود در خاورمیانه کسب کرده دقیق 
است. نارشکین افود: این اطالعات )فعالیت تروریست های 
انتقال یافته از ســوریه به قره باغ( را از کشورها، از منابع 
مختلف و شرکای خود و ســرویس های همکار با روسیه 
در خاورمیانه دریافت کرده ایم. رئیس سرویس اطالعات 

خارجی روسیه همچنین از نشانه های فعالیت سازمان های 
اطالعاتی ترکیه در مناقشــه قره باغ خبر داد. نارشکین 
گفت: ما شاهد فعالیت سازمان اطالعاتی ترکیه در قره باغ 
و وجود نشــانه هایی از فعالیت آن در این منطقه هستیم. 
سرگئی الوروف وزیر خارجه روســیه به تازگی گفت که 
شمار تروریست ها و ســتیزه جویان خارجی از خاورمیانه 

در منطقه قره باغ به بیش از دو هزار نفر می رسد. 

اتحادیه اروپا روز گذشته )جمعه( تحریم هایی را علیه 
رئیس جمهوری بالروس و 1۴ مقام دیگر این کشــور، با 
هدف افزایش فشــار علیه دولت مینســک وضع کند. به 
گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، ایــن محدودیت های 
جدید علیه الکســاندر لوکاشــنکو، رئیــس جمهوری 
بالرس و 1۴ مقام دیگر این کشور شامل ممنوعیت سفر 
و مســدود کردن اموال و دارایی های آنهاست و قرار است 
یک ماه پس از آن از سوی ژورنال رســمی اتحادیه اروپا 
منتشر شود که این اتحادیه تحریم های مشابهی را علیه 
۴۰ تن از مقام های بالروســی وضع کــرد. اتحادیه اروپا 
دولت بالروس را به سرکوب معترضانی متهم می کند که 
اعتراضات هفتگی را در مینســک، پایتخت این کشور به 
راه می اندازند. این اعتراضات در پی اعالم پیروزی مجدد 
لوکاشنکو در انتخابات ریاســت جمهوری ۹ اوت در این 
کشور برگزار می شود که به گفته معترضان، اپوزیسیون و 

برخی کشورهای غربی با تقلب گسترده ای همراه بوده و 
باعث شده تا لوکاشنکو بار دیگر بر مسند قدرت بنشیند. 
معترضان همچنین در این چندین هفته اعتراضات خود 
خواستار برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری در 
بالروس و برکناری لوکاشنکو شده اند اما رئیس جمهوری 
این کشــور گفته که قصد کناره گیری از قدرت یا حتی 

برگزاری انتخابات مجدد را ندارد.

ازسوی اتحادیه اروپا وضع شد؛

 تحریم هایی علیه لوکاشنکو با هدف افزایش فشار بر مینسک
رئیس سرویس اطالعات خارجی روسیه:

اطالعات کاملی از انتقال تروریست های خارجی به قره باغ داریم

خبرخبر


