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گــروه بیــن الملل – علــی ودایع: 
تنش های روســیه و ناتو از موضع گیری های 
لفظی به صف آرایــی نظامی در زمین، دریا و 
حتی فضا رســیده اســت. در اوکراین زمزمه 
برخورد نظامی شــنیده می شــود، در دریای 
سیاه طرفین شلیک اخطار می کنند و در فضا 
هم تســلیحات فوق مدرن رونمایی می شود ؛ 
همه اینها در کنار هم نشان دهنده اوج گیری 

جنگ سرد است.
اوکراین، گســل قدیمی غرب و شرق پس 
از فروپاشــی شــوروی، به محل صف بندی 
نیروهــای نظامی ارتش ســرخ تبدیل شــده 
اســت. کمی آنطرف تر، رزمایش ناتو با عنوان 
»وینتر شــیلد ۲۰۲۱« روز دوشنبه در لتونی 
 آغاز شــده اســت و تا ۲ هفته دیگــر ادامه

 پیدا می کند.
در این رزمایش، یــک تیپ زرهی نیروی 
زمینی لتونی به همراه واحدی از شبه نظامیان 
داوطلب این کشور موسوم به زمسارگی، چند 
واحد نظامی لیتوانی و نیز نظامیان آمریکایی 
و چندیــن کشــور اروپایی شــرکت دارند. 
واحدهای شــرکت کننده در این رزمایش، با 
انداز، راکت های ضد  توپ های سیار، خمپاره 
تانک و نیز تیربار و سالح های سبک به سوی 
اهداف دشمن فرضی تیراندازی خواهند کرد 
و چندین فروند هواپیما و بالگرد نیز واحدهای 

زمینی را پشتیبانی می کند.
نکته اینجاســت که رزمایش های ناتو در 
منطقه بالتیک اکثرا با سناریوهای ضدروسی 
برگزار می شود و روسیه نیز در مناطق غربی 
خود و نیز بــا همکاری بالروس رزمایش های 
مشترک برای آمادگی دفع تهدیدهای ناشی 

از حضور نظامی ناتو برگزار می کند.
رزمایش جنگی روسیه در کریمه

متحدین واشنگتن به موازات رزمایش در 
خاکی، در دریای سیاه هم با اعصاب کرملین 
بازی می کننــد. اعزام رزم ناوهای جنگی ناتو 
به فرماندهی آمریکا در دریای ســیاه حضور 
دارند. در واکنش به این وضعیت، روســیه در 
شــبه جزیره کریمه با اســتفاده از تسلیحات 
موشکی از جمله سامانه اس-۴۰۰ به منظور 
مقابله با حضور گســترده نیروهــای ناتو در 

دریای سیاه، رزمایش پدافند موشکی برگزار 
کرد.

»والدیمیرپوتیــن« رئیــس جمهمــوری 
روســیه به تازگی با انتقاد از رویکرد غرب و 
ناتو در دریای ســیاه گفت که اقدامات تنش 
زای اخیر کشــورهای غربی در دریای سیاه، 
خارج از معیارهای قوانین بین المللی است و 
آن را نقض می کنــد. وی با انتقاد از اقدامات 

و تحرکات نظامی کشــورهای غربی در دریای 
سیاه گفت: در فاصله ۲۰ کیلومتری مرزهای 
روســیه بمــب افکن هــای راهبــردی پرواز 
می کنند که حامل ســالح های بسیار جدی 

هستند.
وی افزود: روسیه به فعالیت های نظامی ناتو 
در مجــاورت مرزهای خود پاســخ مناســب 
خواهد داد. ناتو بطور پیشــگامانه همه ساز و 

کارهای گفت و گو و همکاری )با روســیه( را 
از بین برد.  

»ســرگئی الوروف« وزیــر امــور خارجه 
روسیه نیز به تازگی گفت که روسیه اقدامات 
تحریک آمیز کشــورهای عضو ناتو و اتحادیه 

اروپا را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.
فرضیه زمستان سخت 

بلومبــرگ به نقــل از برخــی محافل در 

پنتاگون فاش کرد که آمریکا براساس برخی 
عکس هــای هوایــی که در اختیــار ناتو قرار 
داده، مدعی نقشــه کرمیلن بــرای حمله به 
اوکراین در زمستان شــده است. بنا به گفته 
واشــنگتن، ارتش روســیه با تجمع نیروهای 
نظامــی ، توپخانه و یگان زرهــی تنها منتظر 
دســتور حمله کرملین اســت. شــایعه شده 
است که روسیه نیروهای ذخیره را به خدمت 
فراخوانده است اما هیچ منبع رسمی این ادعا 

را تا این لحظه تایید نکرده است.  
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی مطبوعاتی 
رئیس جمهوری روسیه، ادعاهای اخیر برخی 
منابع یا مقامات واشــنگتن و کی یف مبنی بر 
اینکه روســیه قصد حمله به اوکراین را دارد، 
تنش زا عنوان کرد و گفت: کشورهایی تالش 
دارند روســیه را به عنوان تهدید کننده روند 
حل و فصل مسائل دونباس و اوکراین معرفی 

کنند.
برآورد پنتاگون این است که ارتش روسیه 
از کریمه، مرز روسیه و مرز بالروس با حدود 
۱۰۰ گردان رزمی - حدود ۱۰۰ هزار سرباز - 
وارد اوکراین می شود تا در زمین های ناهموار 
و شــرایط یخبندان مســتقر و آماده اشغال 

قلمرویی وسیع به مدتی طوالنی شود.
گفته شده که موضع تهاجمی ارتش روسیه 
با حمایت ســنگین جنگنده های این کشــور 

همراه خواهد شد. 
همزمــان با افزایش تنش ها میان مســکو 
و کی یــف، تارنمای میلیتــاری تایمز دیروز 
به نقل از مصاحبــه اختصاصی ژنرال کیریلو 
بودانوف نوشــت که روسیه بیش از ۹۲ هزار 
ســرباز در امتداد مرزهای اوکراین مســتقر 
ســاخته و آماده اســت که در اواخر ژانویه یا 
اوایل فوریه )اواسط زمســتان( به این کشور 

حمله کند.
این مقام ارشــد ارتــش اوکراین گفت که 
عملیات ارتش روسیه شامل حمالت هوایی، 
توپخانه و زرهی در کنــار فرود چتربازان در 
شــرق اوکراین، هجوم نیروهای آبی – خاکی 
به شــهرهای ســاحلی اودســا و ماریوپول و 
 حملــه مختصــری از داخل خــاک بالروس

 خواهد بود.

آمریکا مدعی حمله روسیه به اوکراین در زمستان شد

صف آرایی ارتش سرخ در گسل ناتو
واشنگتن در لتونی و استونی پشت مرزهای کرملین مانور برگزار می کند

نتایج اولیه انتخابات منطقه ای ونزوئال حاکی است حزب سوسیالیست دولتی 
به رهبری نیکالس مادورو با پیروزی در ۲۰ اســتان از ۲۳ استان این کشور در 

برابر حزب مخالفان، پایه های قدرت خود را مستحکم کرد.
خبرگزاری افه اســپانیا نوشت: چاویســم، حزب طرفداران دولت »نیکالس 
مادورو« رئیس جمهوری ونزوئال روز یکشــنبه عــالوه بر کاراکاس )پایتخت( با 
کســب حدود ۴۲ درصد آراء شمارش شــده در انتخابات محلی و منطقه ای و 
پیروزی در ۲۰ اســتان از ۲۳ استان کشــور پایه های قدرت خود را مستحکم 
تر کرد.   در طرف مقابل، حزب مخالفان بهای ســنگینی را با عدم اتحاد خود 
پرداخت. عالوه بر شکست در فراخوانی مردم ونزوئال به عدم شرکت در انتخابات 
گذشــته، بذر بی اعتمادی را در میان اغلب شهروندان ونزوئال کاشت. همچنین 
مطالبات طرفداران خود را برای جلب آراء مردمی بی پاســخ گذاشــت. به این 
ترتیب، نتایج انتخابات، از پیروزی مجدد چاویســم )طرفداران چاوز و مادورو( 

در انتخاباتی دیگر عالوه بر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی حکایت دارد.

موفقیت مادورو در انتخابات منطقه ای ونزوئال
برخی منابع خبر از مرگ ولیعهد سابق این کشور در زندان دادند .سعودی 
لیکس به نقل از مخالفان عربستانی اعالم کردند که محمد بن نایف، ولیعهد 
ســابق عربستان که به دستور محمد بن ســلمان، ولیعهد این کشور زندانی 
شده است، در زندان فوت کرده است. طبق گفته این منابع، محمد بن نایف 
چند روزی اســت که فوت شــده است اما دیوان پادشــاهی عربستان آن را 
کتمان کرده و جســد او همچنان در سردخانه بوده و دفن نشده است. این 
مخالفان نظام ســعودی در ادامه محمد بن سلمان را به چالش کشیدند و از 

او خواستند تا ویدئویی را با تصور و صدا و تاریخ از بن نایف منتشر کند.
محمــد بن نایــف در پنجم مارس ۲۰۲۰ به همــراه عمویش »احمد بن 
عبدالعزیز« و به دســتور محمد بن ســلمان به اتهام خیانت دستگیر و روانه 
زندان شــد. بن نایف که از متحدان ســعودی مورد اعتماد سیا بود، از سال 
۲۰۱۲ تا سه سال پس از آن که ولیعهد شود، در سمت وزیر کشور عربستان 

حضور داشت.

مرگ بن نایف در زندان
حملــه یک خودرو به جمعیــت در ایالت ویسکانســین آمریکا که برای 
شــرکت در یک رژه کریســمس جمع شــده بودند، تاکنون ۵ کشته و ۴۰ 
مجروح برجا گذاشته است.به گزارش سی ان ان، یک دستگاه خودرو شاسی 
بلند با ســرعت زیاد  به جمعیتی که در رژه کریســمس در شــهر »واکشا« 

)Waukesha( ایالت ویسکانسین شرکت کرده بودند، برخورد کرد.
در حســاب توئیتری که از سوی مقامات شــهر واکشا دراین مورد انتشار 
یافت، آمده اســت؛   »درحال حاضر می توانیم کشــته شدن ۵ نفر و مجروح 
شــدن  ۴۰ نفر را تایید کنیم، هرچند این تعداد می تواند با کسب اطالعات 
بیشــتر تغییر کند، بســیاری از مردم خــود اقدام به انتقــال مجروحان به 
بیمارستان کردند. اداره پلیس شهر واکشا هم اکنون یک فرد را دراین رابطه 

بازداشت کرده است«.
بنابراین گزارش، مقامات پلیس پیشــتر از مجروح شدن ۲۰ نفر و انتقال 

مجروحان به بیمارستان ها اطراف این حادثه خبر دادند.

حمله خودرو به رژه کریسمس در آمریکا

تعیین سرنوشت شیلی به دور دوم کشید

با شمارش ۹۷.۵۲ درصد آراء در انتخابات 
ریاســت جمهوری روز یکشنبهشــیلی، هیچ 
یک از کاندیداها موفق به کسب آراء باالتر از 
۵۰ درصد نشــدند و »بوریک« و »کاست« از 
دو جناح چپ و راستگرای افراطی با بیشترین 

آراء بدســت آمده بــه دور دوم انتخابات راه 
یافتند.

در جدیدتریــن اخبار منتشــره از نتیجه 
رقابت کاندیداهای انتخاباتی ریاست جمهوری 
در شیلی دویچه وله نوشت: با ۹۹.۷۴ درصد 

آراء شمارش شده، »خوزه آنتونیو کاست« از 
حزب راســتگرای افراطی با کسب حدود ۲۸ 
درصد آراء بر رقبا پیشــی گرفت و به دنبال 
او »گابریل بوریک« ۳۵ ســاله، با اختالف دو 

امتیاز در جایگاه بعدی قرار گرفت.
بــا این وجود، از آنجا که  آراء هر دو کمتر 
از میــزان آراء تعیین کننده بود، انتخابات به 
دور دوم کشیده شد که در ۱۹ دسامبر آینده 

)۲۸ آذر( برگزار خواهد شد.
نیــز  انتخابــات  برگــزاری  از  پیــش 
نظرســنجی های صورت گرفتــه پیش بینی 
کــرده بودند هیچیــک از کاندیداها موفق به 
کسب آراء مورد نیاز) ۱+۵۰ درصد آرا( برای 

پیروزی در دور اول انتخابات نخواهند شد.

این رقابــت چالش برانگیز که براســاس 
تحلیل ها و نظرســنجی هــا یکی از غیرقابل 
پیش بینی ترین انتخابات محسوب می شود، 
درمجموع میــان هفت نامــزد انتخاباتی که 
سودای نشستن بر مسند »سباستین پینیرا« 
رئیس جمهوری فعلی این کشور را برای یک 
دوره چهارســاله )۲۰۲۶-۲۰۲۲( داشــتند، 

برگزار شد.
اگرچه برخی انتظار داشــتند که انتخابات 
یکشــنبه رقابتی دوطرفه باشــد که در یک 
طرف آن »سباستین سیشل« نماینده ائتالف 
راست میانه باشــد، زیرا این ائتالف در حال 
حاضر در قدرت است، و در طرف دیگر گابریل 
بوریــک که ائتالف چپ میانــه را نمایندگی 

می کند؛  اما اوج گیری دیرهنگام خوزه آنتونیو 
کاست،  نماینده حزب افراطی جمهوری خواه، 
در نظرســنجی ها پیش بینی هــای قبلــی را 
واژگــون کرد. به نظر می رســد که انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۱ نوامبر شیلی قرار است 
سه دهه اعتدال سیاسی نسبی در این کشور 

را به چالش بکشد.
ژنــرال »آگوســتو پینوشــه«  دیکتاتور 
نظامی شــیلی، بیش از ســه دهــه پیش، از 
قدرت کناره گیری کــرد. از آن زمان به بعد، 
این کشــور شــاهد نوعی تداوم سیاسی قابل 
مالحظــه بوده اســت؛ به نظر می رســد که 
گسست سیاســی، ورای نتیجه انتخابات، بعد 

از آن نیز ادامه پیدا کند.

اســترالیا دیروز )۲۲ نوامبر( با امضای توافقنامه تبادل 
اطالعات هســته ای دریایی، برنامه تجهیز نیروی دریایی 
خود را با زیردریایی های هسته ای در ائتالف جدید دفاعی 

با بریتانیا و آمریکا ) آکوس ( Aukus آغاز کرد.
به گزارش روزنامه »اســتریتس تایمز«، »پیتر دوتن« 
وزیردفاع اســترالیا برای امضای توافقنامه ای که به ســه 
کشور آمریکا، اســترالیا و بریتانیا مجوز تبادل »اطالعات 
هســته ای دریایی »می دهد، به دیپلمات هــای آمریکا و 
بریتانیا پیوست.  این نخستین توافقی است که درباره این 
تکنولوژی به شــکل عمومی امضا می شود. از ماه سپتامبر 
۳ کشــور شــکل گیری ائتالف دفاعی »آکــوس« را  به 
منظور مقابله استراتژیک تنش ها در منطقه اقیانوس آرام 

اعــالم کرده بودند. »پیتر دوتن« پس از امضای توافقنامه 
بــا »مایکل گلدمن« کاردار آمریــکا و »ویکتوریا تریدل« 
نماینده عالی رتبه بریتانیا در »کانبرا« گفت، این توافقنامه 
به استرالیا کمک می کند تا مطالعه ۱۸ ماهه درباره خرید 
و تهیــه زیردریایی را کامل کند.   جزئیات تصمیم خرید 
زیردریایی هنوز قطعی نشده است و هنوز مشخص نیست 
زیردریایی های هسته ای از آمریکا خریداری خواهند شد 
یا از بریتانیا.  وزیر دفاع اســترالیا در بیانیه ای اعالم کرد: 
»با دسترســی به اطالعاتی که به واســطه این توافقنامه 
بدســت می آید که حاصل دهه هــا تجربه قدرت دریایی 
هسته ای شریکان ما یعنی بریتانیا و آمریکاست، استرالیا 

نیز در این تکنولوژی با آنها شریک خواهد شد.« 

نشــریه آمریکایی واشــنگتن تایمز به نقل از یک مقام 
کاخ سفید نوشــت که چین به سرعت درحال تقویت توان 
 )Kurt M. Campbell( »نظامی خود است. »کورت کمپل
مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درامور 
 ،)Indo-Pacific( »مناطق »اقیانوس هند و اقیانوس آرام
گفت کــه افزایش نگران کننده تــوان نظامی چین موجب 
اضطراب در سراسر منطقه آســیا شده و عامل این موضوع 
نیز شــکل گیری اخیر پیمان  امنیتی ســه جانبه آمریکا با 
انگلیس و استرالیا، »آکوس« )AUKUS( با هدف تمرکز بر 
این منطقه بوده است. این نشریه آمریکایی افزود: این مقام 
کاخ سفید تصدیق کرد که دولت آمریکا به خوبی آگاه است 
که پیمانی همچون آکوس و دیگر اقدامات آمریکا مانند ایجاد 

گفتمان راهبردی همســو با  دموکراسی موسوم به »کوآد«  
)Quad( بین آمریکا، ژاپن، استرالیا و هند، موجب ناامیدی  
دل آزاردگی پکن  اســت. براساس توافق آکوس، استرالیا ۸  
فروند زیردریایی هسته ای با قابلیت حمل موشک های دور 
برد خریداری می کند. به عالوه این توافقنامه امکان به اشتراک 
گذاشتن قابلیت های سایبری، هوش مصنوعی و کوآنتوم و 
امکانات نامشخص زیردریا را فراهم می کند. واشنگتن تایمز 
درادامه افزود: اظهارات کمپل در نشست »موسسه اقیانوس 
آرام«   ۲۸ آبــان ماه و چند روز پــس از دیدار مجازی بین 
روسای جمهوری آمریکا و چین، بیان می شد، که هم اکنون 
نگرانی بین المللی بر سر پدید آمدن نوعی جنگ سرد بین 

پکن و واشنگتن وجود دارد.

افزایش قدرت نظامی چینتوافق تبادل اطالعات هسته ای میان استرالیا، آمریکا و بریتانیا

– هدیه گل محمدی:  گروه بین الملل 
همزمان با بازگشت اروپا به کانون شیوع کرونا، 
دولت های اروپایی مقــررات جدیدی را برای 
اعمــال محدودیت وضع کرده اند که خشــم 
مردم این قاره را برانگیخته اســت و منجر به 
بروز اعتراض های خشــونت آمیز گسترده شده 
که می توانــد در صورت تداوم ثبات اروپا را به 

خطر بیندازد.
به گزارش ســی ان ان و خبرگزای رویترز، 
طی روزهای اخیــر نارضایتــی اروپایی ها به 
محدودیت های کرونایــی اعتراض هایی را در 
چند شهر این قاره ســبز به دنبال داشت که 
برخی از آنها به خشــونت کشــیده شد. این 
ناآرامی هــا در صورت تداوم می تواند ثبات این 

کشورهای اروپایی را به مخاطره بیندازد.
دولت هــای اروپایــی عالوه بــر اینکه در 
این مقطع زمانی بــا چالش موج جدید کرونا 
روبرو هستند، باید با مشکل اعتراض مخالفان 
دســت وپنجه  نیز  کرونایی  محدودیت هــای 
نرم کند که به خشــونت کشــیده شدن این 
اعتراض ها نیز شرایط را پیچیده تر کرده است.

معترضــان محدودیت هــای کرونایی طی 
روزهای اخیر در چند شــهر هلنــد، بلژیک، 

ایتالیا، اتریش و کرواسی علیه محدودیت های 
کرونایی اتخاذ شــده از ســوی دولتهای این 
کشور دست به اعتراض زدند که برخی از آنها 
به خشونت کشیده شد و درگیری هایی میان 

نیروهای پلیس و معترضان رخ داد.
در اعتراض هــای اخیــر هلنــد ده ها نفر 
زخمی و دستگیر شــده اند. این اعتراض ها از 
اواخر جمعه در هلند آغاز و به چند شــهر این 
کشور کشیده شد. این اعتراض ها در شهرهای 
الهه، آمســتردام، اِرک و روتــردام برگزار و به 

خشونت نیز کشیده شد.
در ایــن درگیری هــا عالوه بــر مجروح 
شدن ده ها تن دســت کم چند نیروی پلیس 
زخمی شدند. شمار دستگیر شدگان نیز ۵۱ نفر 

اعالم شده است.
دولــت هلنــد در نظر دارد دسترســی به 
گواهی ســالمت در این کشــور را محدودتر 
کند. بنا بــه این طرح، گواهی افرادی که تنها 
دارای نتیجه تست منفی ابتال به کرونا هستند 
معتبر نخواهد بود. به این ترتیب شــهروندان 
تنها در صورت واکسیناســیون کامل یا بهبود 
یافتــن از »کوویــد- ۱۹« می توانند به اماکن 
عمومی مراجعه کننــد. دولت هلند اعالم کرد 

که برای جلوگیری از فشــار بیــش از حد به 
نیروهای خدمات درمانی، آتش بازی در شــب 

سال نو میالدی ممنوع خواهد بود.
در شــهر ویــن اتریــش نیــز مخالفــان 
محدودیت هــای کرونایــی جدیــد اعتراض 
گســترده ای را طی آخر هفته در این شــهر 
برگزار کردند. ایــن راهپیمایی نیز که ابتدا به 
صورت مسالمت آمیز برگزار شد در نهایت به 

درگیری با نیروهای پلیس منجر شد.
وزیر کشور اتریش نیز طی بیانیه ای اعالم 
کرد که شمار کوچکی از این مخالفان به شدت 

به دنبال تحریک به خشونت بودند.
مراســم سومین ســالگرد تاسیس جنبش 
اعتراضی جلیقه زردهای فرانســه روز  شنبه 
و در دور تــازه ای از اعتراض هــای ضد دولتی 
در خیابان هــای پاریس برگزار شــد.  این بار 
معترضــان به اعمــال تمهیــدات کرونایی از 
جمله واکسیناسیون اجباری، واکسینه کردن 
کودکان و تصویب طرح بهداشــتی فرانســه 
نیروهای  اعتراض داشــتند. درگیری میــان 
پلیس و معترضان در ایــن تظاهرات گزارش 

شده است.
اعتراضــات کرونایــی در گوادلوپ )قلمرو 

فرادریایی فرانسه( نیز به خشونت کشیده شد و 
ژرالد درمنن، وزیر کشور فرانسه از اعزام حدود 
۵۰ نیــروی ویژه پلیس به ایــن منطقه برای 

مقابله با معترضان و مخالفان خبر داده است.
حــدود ۱۵ هــزار نفــر نیــز در روزهای 
گذشته در شــهر زاگرب کرواسی علیه تدابیر 
ضدکرونایی جدید دولت کرواسی که قرار است 
از روز دوشنبه اجرایی شود، دست به اعتراض 
زدند. براســاس گزارش ها، فقــط افرادی که 
گواهینامه ضد کرونایی داشته باشند می توانند 
وارد ساختمان های دولتی و عمومی در کرواسی 

شوند.
در  گذشــته  روز  نیــز  نفــر  هــزار  ده 
بروکســل پایتخــت بلژیک در اعتــراض به 
محدودیت هــای کرونایــی جدیــد تجمعات 

 اعتراضی برپا کردند. این اعتراض به خشونت 
کشیده شد.

در این درگیری هــا نیروهای پلیس برای 
متفرق کــردن معترضانی که به ســوی آنها 
سنگ و اشیاء مختلف پرتاب می کردند، از  گاز 
اشک آور اســتفاده کردند. در این اعتراض ها 
حــدود ۳۵ هزار نفر حضور داشــتند که ابتدا 

مسالمت آمیز بود اما به خشونت کشیده شد.
سازمان جهانی بهداشــت اخیرا نسبت به 
افزایش موارد ابتال به کرونا در قاره ســبز ابراز 
نگرانــی کرده بود. دکتر هانــس کالگ مدیر 
بخش اروپا سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد 
که اگر تدابیر محدودکننده در اروپا تشــدید 
نشــود، نیم میلیون مرگ و میر بیشتر ممکن 

است  تا بهار آتی در این قاره ثبت شود.

 تهدید بی ثباتی اجتماعی در اروپا 
در واکنش به بازگشت محدودیت های کرونا

هشدار لهستان به بالروس در مساله پناهجویان
ماتئوس موراویســکی نخست وزیر لهستان هشدار داد، بحران مهاجران در 
مرز بــالروس می تواند مقدمه ای برای »اوضاعی به مراتب وخیم تر باشــد«؛ 
هشــداری که همزمان با ادعای گارد مرزی لهســتان دربــاره نقش نیروهای 
بالروس در هدایت پناهجویان و مهاجران به مرز این کشور مطرح شده است.

به گــزارش رویتــرز، اتحادیه اروپا بــالروس را به هدایت هــزاران نفر از 
پناهجویان خاورمیانه و فشــار بــر آنها برای ورود به مرز لهســتان به عنوان 
عضــوی از اتحادیه اروپا و ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( به تالفی 

تحریم های اروپا متهم می کند.
مقامات مینســک پایتخت بالروس که هر گونه نقشــی در تشدید بحران 
مهاجــران را رد می کننــد یــک اردوگاه مهاجران در نزدیک مرز لهســتان 
را پاکســازی کرده و تعــدادی از پناهجویان را به عــراق بازگرداندند. این در 
حالیســت که لیتوانی و لهســتان گزارش داده اند که در روزهای اخیر تعداد 

کمتری از پناهجویان سعی کرده اند از مرز این دو کشور عبور کنند.
موراویســکی در سفر روز یکشنبه به کشــورهای استونی، لیتوانی و لتونی 

هشدار داد این بحران هنوز تمام نشده است.
بنابراین گزارش، نظرســنجی روزنامه لهســتانی »زکسپوســپولیتا« نشان 
می دهد،  ۵۵ درصد لهســتانی ها نگران بحران مرزی و تبدیل آن به درگیری 

مسلحانه هستند.
نخســت وزیر لهستان مدعی شد روســیه حضور نظامی خود را در نزدیک 
اوکراین و لیتوانی افزایش داده تا از آن به عنوان ابزاری برای حمله مســتقیم 

به لهستان استفاده کند.
وی افزود اوضاع افغانســتان بعد از سلطه طالبان می تواند به بهانه ای برای 

دور بعدی بحران مهاجرت مورد استفاده قرار گیرد.
این در حالی است که نخســت وزیر لیتوانی به متحدان اروپایی کشورش 
هشــدار داده همسایگان بالروس را نادیده نگیرند. این درخواست به دنبال دو 
بار تماس آنگال مرکل صدر اعظم آلمان با لوکاشنکو به منظور یافتن راه حلی 

برای خروج از بحران انسانی در مرز لهستان و بالروس مطرح شده است.
وزیر خارجه فرانسه روز یکشــنبه گفت روسیه باید بالروس متحد خود را 

برای پایان دادن به بحران مهاجرت تحت فشار قرار دهد.
صدها نفر از لهســتانی ها روز شنبه با شرکت در تظاهرات خواستار کمک 
به مهاجران شدند. کلیسای کاتولیک نیز روز یکشنبه مراسم جمع آوری پول 
برای افراد نیازمند در مرز و حمایت از مهاجرانی که قرار اســت در لهســتان 

حضور داشته باشند برگزار کرد.
نخســت وزیر لهستان همچنین در توئیتر بحران پناهجویان را »بزرگ ترین 
تالش برای ناآرام ســاختن اروپا« پس از جنگ ســرد دانسته و با ادعای »باج 

خواهی« بالروس گفته که کشورش تسلیم آن نخواهد شد.

ویژه

تضعیف دموکراسی در آمریکا
 Institute for Democracy( موسسه دموکراسی و مســاعدت انتخاباتی
and Electoral Assistance( اعــالم کرد که تعداد حکومت های خودکامه 
بیشتر شده و آمریکا به فهرست کشورهایی که دموکراسی در آنها در معرض خطر 
فرسایش بوده، پیوسته است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت که بر اساس 
جدیدترین گزارش این موسسه مستقر در استکهلم پایتخت سوئد، سیاست های 
عوامگرایانه، سوءاســتفاده از محدودیت های همه گیری کرونا برای ساکت کردن 
مخالفان، تمایل کشورها به تقلید از رفتار ضد دموکراتیک دیگران و نشر اکاذیب 
بــرای ایجاد تفرقه میان جوامع از جمله عوامل اصلی در وخامت دموکراســی در 

جهان بوده است.
در گزارش ســال ۲۰۲۱ این موسسه که بر اســاس داده های جمع آوری شده 
از ســال ۱۹۷۵ تاکنون گردآوری شــده، آمده است: کشورهای بیشتری متحمل 
فرســایش دموکراسی شده اند. به نوشته رویترز، در کنار برزیل، آمریکا نیز در این 
گزارش جزو کشورهای بزرگ دموکراتیکی طبقه بندی شده که رئیس جمهوری آن 
اعتبار انتخابات را زیر ســؤال برده است. در این گزارش، افغانستان که در اواسط 
تابســتان امســال و پس از خروج نیروهای خارجی به دست طالبان تصرف شد، 

وخیم ترین مثال از نزول دموکراسی است.
در حالــی که کودتای ۱ فوریه )۱۳ بهمن ۱۳۹۹( میانمار موجب فروپاشــی 
دموکراسی شکننده آن شد، کشــور آفریقایی مالی نیز از سال ۲۰۲۰ تاکنون با 
دو کودتا مواجه بوده و رئیس جمهــوری تونس نیز مجلس را منحل و اختیارات 
فوق العاده ای در دســت گرفته است. براســاس این گزارش، مجارستان، لهستان، 
اسلوونی و صربستان از جمله کشورهای اروپایی ای هستند که دموکراسی در آنها 
بیشترین نزول را داشته و افت دموکراسی در ترکیه در دهه منتهی به ۲۰۲۰ یکی 

از شدیدترین پسرفت های جوامع دموکراتیک بوده است.
در ادامــه ایــن گزارش آمده اســت: ۷۰ درصد از جمعیت جهــان اکنون در 
حکومت های غیر دموکراتیک یا کشورهای دموکراتیک رو به افول زندگی می کنند.
این گزارش با برشــمردن بالروس، نیکاراگوئه، کوبا، میانمار و ونزوئال نوشت: 
همه گیری کرونا ابزارهای بیشتری برای توجیه سرکوب و ساکت کردن مخالفان 

در برخی از کشورها فراهم کرد.

افزایش خشونت های خانگی در فرانسه
وزارت کشــور فرانسه در گزارشی از افزایش ۱۰ درصدی خشونت های خانگی 
در این کشــور در ســال ۲۰۲۰ خبر داد. بر پایه این گزارش، ۸۷ درصد قربانیان 
خشــونت های خانگی در فرانسه »زنان« هســتند. به گزارش روزنامه فرانسوی 
لوفیگارو، وزارت کشور فرانسه اعالم کرد، در سال گذشته )۲۰۲۰( خشونت های 
خانگی در این کشور ۱۰ درصد افزایش یافته و ۱۵۹ هزار و ۴۰۰ مورد ثبت شده 
است. بر اساس این گزارش، حدود ۸۷ درصد از قربانیان خشونت خانگی به عبارتی 
۱۳۹ هزار و ۲۰۰  نفر را زنان تشکیل می دهند. در آستانه روز جهانی منع خشونت 
علیه زنان )۲۵ نوامبر/ ۴ آذر( ده ها هزار نفر در فرانسه با فراخوان از طرف تشکل 
»همه ما زنان« به خیابان ها آمدند و خشونت های فزاینده جنسی و جنسیتی را 
محکوم کردند. برگزارکنندکان این تظاهرات، شمار تظاهرکنندگان در پاریس را 
۵۰ هزار  نفر اعالم کرده درحالی که پلیس فرانســه آمار شرکت کنندگان را ۱۸ 
هزار نفر برآورد کرده است. معترضان از دولت فرانسه خواستند تا مقررات بیشتری 
در مبارزه علیه خشونت خانگی و موارد متعدد زن کشی تصویب کند. در روزهای 
آینده نیز تظاهرات دیگری برای ســایر شهرهای فرانسه برنامه ریزی شده است. 
»یانیک ژادو« نامزد حزب ســبزها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ فرانسه 
که در تظاهرات روز جمعه شــرکت داشــت، گفت : دیگر ممکن نیست که این 
خشونت علیه نیمی از بشریت تحمل شود. پیشتر  امانوئل مکرون رئیس جمهور 
فرانسه ضمن اعتراف به خشونت علیه زنان، آن را مایه ننگ کشور خود دانست. بر 
اساس آمارهای رسمی منتشر شده، هر ساله ۲۲۰هزار زن فرانسوی قربانی خشونت 
می شوند و ۹۴ هزار نفر نیز مورد خشونت جنسی قرار می گیرند. براساس آماری 
که تشکل حمایت از زنان در اختیار دارد، از اول ژانویه ۱۰۱ زن به دست شریک 
زندگی خود کشته شده اند. به عبارت دیگر در فرانسه هر دو روز یک زن به دست 

مردی که شریک زندگی اوست کشته می شود.

پولیتیک

رویداد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای جواد رضائی رودمعجنی به استناد وکالتنامه شماره ۲۱۳۱۴ 
مــورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ دفترخانه ۳۳۰ مشــهد از طرف آقای یداهلل هادی با کد ملی 
۱۰۹۰۸۸۶۰۷۱ به اســتناد اوراق استشهادیه جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی می باشند سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ پالک ۱۴۶ فرعی از ۱۵۵ اصلی بخش ۹ مشهد مفقود گردیده است. 
با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده ذیل دفتر امالک ۹۳ صفحه ۳۱۷ 
بشــماره ثبت ۱۳۰۷۸ بنام محمد آزموده ثبت و سند مالکیت به شماره ۷۴۶۸۳۹ 
صادر گردیده اســت و سپس مع الواســطه به موجب سند انتقالی شماره ۷۹۵۰۷ 
مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۰۶ دفترخانه دو مشهد بنام یداهلل هادی نجف آبادی )برابر صفحه 
توضیحات شناسنامه نام خانوادگی از هادی نجف آبادب به هادی تغییر یافته( سند 
انتقال یافته است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده ۱۲۰ 
اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نســبت به 
ملــک مورد آگهی معاملــه ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید، بدیهی 
اســت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 450 م الف
بشیر پاشائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 5 مشهد مقدس


