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طراحی براندازی دولت برلین و حمله به پارلمان ناکام ماند
شکست کودتای شاهزاده رایش

بنابر گزارش رسانه های آلمان گروهی ۲۵ نفره متشکل از عناصر راست افراطی 
و نظامیان سابق با تشکیل ســازمانی قصد حمله به ساختمان پارلمان آلمان و 
سرنگونی دولت را داشتند. حدود ۳۰۰۰ نیروی پلیس آلمان به صورت همزمان 
در چندین ایالت این کشــور در این عملیات مشــارکت داشتند که تا کنون به 
بازداشــت ۲۵ عضو یا حامی یک گروه تروریست راســت گرا منجر شده است، 
گروهی که با جنبش »شــهروندان رایش« مرتبط است. جنبش رایش بورگر یا 
»شــهروندان رایش«  تحت رهبری فردی ۷۱ ســاله با نام »شاهزاده هاینریش 
سیزدهم«، یک جنبش افراطی کوچک است که وجاهت قانونی آلمان مدرن پس 

از جنگ جهانی دوم را باور ندارد.
هاینریش سیزدهم شاهزاده رویس )زاده ۴ دسامبر ۱۹۵۱ در بودینگن( یک 
نجیب زاده آلمانی و از اعضای خاندان شــاهزاده رویس اســت. او به عنوان یک 
کارآفرین امالک و مســتغالت در فرانکفــورت آم ماین زندگی می کند. بیش از 
۱۳۰ محل ســکونت، محل کار و دیگر اماکن مشکوک در این عملیات در دست 

بازرسی است.
بــه گزارش روزنامه اشــپیگل آلمان، افراطگرایان باور داشــتند که برخی از 

نیروهای امنیتی با آن ها اعالم همبستگی کرده و کودتا خواهند کرد.
دادســتان فدرال آلمان اعالم کرد: این گروه قصد داشتند یک دولت نظامی 
موقت تشکیل داده و با مذاکره با قدرت های پیروز در جنگ جهانی دوم، یک نظم 

جدید در آلمان پدید آورند.
همچنین بر اساس اطالعات به دست آمده، اعضای این گروه قصد داشتند با 
کمک یک گروه مســلح کوچک، به ساختمان بوندستاگ )پارلمان آلمان( حمله 
کنند. بسیاری از بازداشت شدگان کارکنان ارتش آلمان هستند. در میان ۲۲ عضو 
و سه حامی بازداشت شده این گروه تروریستی، یک شهروند زن روسیه هم وجود 

دارد. همچنین دو شهروند دیگر نیز در اتریش و ایتالیا بازداشت شدند.
دفتر دادســتان فدرال آلمان اعالم کرد، این شهروند روسیه به میانجی گری 
میان رهبران این گروه و نمایندگان روسیه متهم شده، با این حال هنوز سندی 
مبنی بر حمایت مقامات دولت مســکو از اقدامات این زن در دســترس نیست. 
هنوز باید به ۲۷ مظنون دیگر رسیدگی شود. جنبش شهروندان رایش استدالل 
می کند که قانون اساسی قبل از جنگ جهانی دوم آلمان، هرگز به درستی باطل 
نشده است، در نتیجه، تشکیل آلمان غربی سابق در سال ۱۹۴۹ و آلمان متحد 

شده کنونی، هرگز معتبر نبوده است.

ویژه

دیدار آیت اهلل سیستانی و نماینده سازمان ملل در عراق
دفتر آیت اهلل سیســتانی دیروز )چهارشــنبه( پس از دیدار نماینده دبیرکل 
ســازمان ملل با مرجعیت عالیقدر عراق در بیانیه ای اعالم کرد که ایشان در این 
دیدار بر اهمیت افزایش تالش ها برای ترویج فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز، 
پرهیز از خشــونت و تثبیت ارزش های همبســتگی مبتنی بر توجه به حقوق و 

احترام متقابل تأکید کردند.
به گزارش سایت شفق نیوز، براساس بیانیه دفتر آیت اهلل سیستانی، مرجعیت 
عالیقدر شــیعیان عراق در این دیدار همچنین به رنج های بســیاری از مردم در 
نقاط گوناگون جهان در نتیجه محدویت آزادی ها اشــاره کرد و بر تالش جدی 
بــرای تحقق میزانی از عدالت و آرامش در جوامع مختلف که شایســته کرامت 
انســانِی مورد نظر خداوند است، تأکید کرده و افزودند که تحقق چنین عدالتی 
فضا را برای جلوگیری از اندیشــه های افراط گرا فراهم می کند. ایشان همچنین 
از تالش های ســازمان ملل در این باره قدردانی و برای میگل موراتینوس معاون 
دبیرکل و نماینده عالی سازمان ملل در امور ائتالف تمدن ها، آرزوی موفقیت کرد.

واکنش کاخ سفید 
به سفر رئیس جمهور چین به عربستان 

ســخنگوی کاخ سفید در واکنش به سفر شــی جین پینگ رئیس جمهور 
چین به عربســتان گفت که به متحدان خود نمی گوییم چه روابطی داشــته 
باشــند. »کارین ژان پی یر« سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه به وقت محلی 
در پاســخ به سوالی درباره نظر آمریکا در سفر شی جین پینگ رئیس جمهور 
چین به عربســتان و تاثیر آن بر روابط ریاض با واشنگتن گفت: ما به متحدان 
خود نمی گوییم که چه روابطی داشــته باشند، آنها می توانند روابط دو جانبه 
خود را داشــته باشند. ســخنگوی کاخ ســفید اضافه کرد که نمی توانیم در 

خصوص روابط چین و عربستان اظهار نظر کنیم.
ژان پی یر ادامه داد: هر کشــوری روابــط دوجانبه خود را دارد. بنابراین، ما 
بر تقویت مشــارکت خود در خاورمیانه و پیشبرد امنیت ملی و اقتصادی خود 
متمرکز هســتیم. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مذاکرات دولت بایدن با 
کنگره درباره بازنگری در روابط با عربســتان نیز گفت: آمریکا و عربستان یک 
رابطه ۸۰ ســاله دارند و این رابطه از سوی هر دو حزب دموکرات و جمهوری 

خواه حمایت می شود.
ســخنگوی کاخ ســفید در عین حال افزود که اطالعاتی در مورد گفتگوها 
درباره روابط میان دو کشــور ندارم. ســخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوالی 
درباره احتمال درخواســت چین از آمریکا برای دریافت واکسن کرونا نیز گفت 
که نمی توانیم در خصوص سیاســت کشوری اظهار نظر کنیم اما آمریکا بزرگ 
ترین ارسال کننده واکســن کرونا در جهان بوده و همیشه آماده است در این 

زمینه کمک کند.
به گزارش ســی. ان. ان، منابع آگاه گفتند که »شــی جین پینگ« رئیس 
جمهور چین قصد دارد که از هشتم دسامبر جاری سفری دو روزه به عربستان 

داشته باشد.
این شــبکه افزود: سه منبع شامل یک دیپلمات عرب، یک مسئول بلندپایه 
عربی و یک منبع آگاه از این سفر گفتند که سفر رئیس جمهور چین به ریاض 
شــامل برگزاری یک نشســت در سطح ســران عرب و چین و یک کنفرانس 
بین چین و کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس با مشارکت کشورهای شورای 
همکاری خواهد بود. به گفته دیپلمات عرب، پیش بینی می شــود که دستکم 
۱۴ نفر از ســران کشورهای عربی در نشست سران عرب و چین حضور داشته 

باشند.
این دیپلمات ســفر شــی جین بینگ به ریاض را »نقطه عطفی« در روابط 

کشورهای عربی و چین توصیف کرد.
عربستان در اکتبر گذشته از سفر رئیس جمهوری چین به ریاض در آینده 

نزدیک و برگزاری سه نشست در سطح سران خبر داده بود.
فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربســتان پیشتر بر روابط تاریخی کشورش 
با چین تاکید کرده بود. این ســفر در ســایه تنش در روابط عربستان و آمریکا 

به علت تصمیم ائتالف اوپک پالس برای کاهش تولید نفت انجام خواهد شد.

سالخی 38 روزنامه نگار در آمریکای التین
سال ۲۰۲۲ میالدی با ثبت قتل ۳۸ روزنامه نگار به مرگبارترین سال  برای 

مطبوعات آمریکای التین در دو دهه اخیر تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری افــه، پائوال روکو هماهنگ کننــده »گزارش آزادی 
بیان کمیســیون بین آمریکایی حقوق بشر« )CIDH( در نشستی با اصحاب 
رسانه ها، نمایندگان دولت ها و نهادهای نظارتی در واشنگتن، همزمان با اعالم 
این خبر گفت: تشدید خشونت علیه روزنامه نگاران، یکی از فوری ترین مسائلی 

است که باید در سطح منطقه به آن پرداخته شود.
این کارشــناس تصریح کــرد: حمله ها علیه مطبوعــات در فضایی صورت 
می گیــرد که سیاســتمداران و مقامات دولتی، خود به شــیوه »انگ زنی« از 

متخصصان حوزه ارتباطات صحبت می کنند.
فابین کاردوزو رئیس »فدراسیون روزنامه نگاران آمریکای التین و کارائیب« 
)Fepalc( در انتقاد از موضــع دولت های این منطقه به حرفه روزنامه نگاری 
گفت: دســتگاه های اجرایی حتی به صورت مطلوب و به اندازه کافی در مورد 
قتل روزنامه نگاران، تحقیق نمی کنند؛ ۹۵ درصد از جنایت های صورت گرفته 

در سال جاری )۲۰۲۲(، بدون مجازات باقی مانده است.
وی از »سازمان کشــورهای آمریکایی« )OEA( خواست تا از کشورهای 
این منطقه بخواهد جنایت ها را بررســی کرده و عامالن را تحت پیگرد قانونی 

و مجازات قرار دهند.
رئیس فدراســیون روزنامه نــگاران آمریکای التیــن و کارائیب، از »فضای 
معافیت از مجازات، تقویت جنایت های ســازمان یافته و سرکوب دائمی علیه 
کســانی که تحقیقات را عهده دار می شوند« به عنوان برخی از عواملی نام برد 

که به تشدید خشونت علیه خبرنگاران منجر شده است.

رویداد

پولیتیک

ژورنالیسم

افزایش همکاری های نظامی آمریکا و استرالیا با ژاپن
آمریکا و اســترالیا توافق کردند تا گام های 
بیشــتری را برای همکاری بــا ژاپن در زمینه 
نظامی از جمله دعوت از این کشور برای شرکت 
در عملیات مشترک دریایی بردارند. به گزارش 
پایگاه خبری کیودو نیوز، درپی مذاکرات وزرای 
امورخارجه و دفاع دو کشور استرالیا و آمریکا، 
»لوید آستین« وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس 
مطبوعاتی مشــترک گفت کشــورش حضور 
نظامی چرخشــی اش را در اســترالیا افزایش 
خواهد داد که شــامل نیروهــای بمب افکن و 
جت های جنگنده خواهــد بود. وی همچنین 
با تاکید بر چالش ها در منطقه هند-اقیانوسیه 
مدعی شد چین به انجام اقدامات خطرناک در 
اطــراف تایوان و دریاهای چین جنوبی و چین 

شــرقی می پردازد و افزود : »مــا متعهدیم تا 
گام های واقعی و ملموس برای تقویت همکاری 
هم در زمینه دیپلماسی و هم در زمینه دفاعی 
برداریم.« وزیر دفاع آمریکا گفت که ۳ کشــور 
آمریکا، اســترالیا و ژاپن برای تقویت همکاری 
دفاعی مشترک سه جانبه توافق کردند و آمریکا 
و استرالیا از ژاپن دعوت می کنند تا در عملیات 
ابتکاری نیروهای دو کشور که در استرالیا انجام 
می شود شــرکت کند. از سوی دیگر »ریچارد 
مارلز« وزیر دفاع استرالیا نیز گفت نتایج خوبی 
از این مذاکرات حاصل شــد و قرار اســت وی 
برای مالقات آینده با دعوتنامه شــرکت ژاپن 
برای عملیات بیشــتر مشــترک بــا آمریکا و 
استرالیا به توکیو سفر کند. براساس اطالعات 

دولت ژاپن این مالقات قرار است روز جمعه با 
حضور وزیران امورخارجه و دفاع ژاپن و استرالیا 
در توکیو برگزار شــود. ســران ژاپن و استرالیا 
اعالمیه مشترک درباره همکاری امنیتی در ماه 
اکتبر سال جاری میالدی امضا کرده بودند که 
برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ بود با مضمون 
توافق برای اقــدام و واکنش به وقایع احتمالی 
که ممکن اســت بر منافع امنیتی منطقه ای 
تاثیر بگذارد مطرح شــده بود. همزمان آمریکا 
و اســترالیا به تقویت همکاری دفاعی از جمله 
شراکت امنیتی سه جانبه با انگلیس در منطقه 
هند-اقیانوسیه پرداخته اند. بدین ترتیب پیمان 
آکوس که سال گذشــته برای کمک به کانبرا 
در بدســت آوردن زیردریایی های هســته ای 

بود راه اندازی شــد. عــالوه براین پس ازجنگ 
اوکراین، آمریکا و اســترالیا بــا محکوم کردن 
این اقدام روســیه از کرملین درخواست کردند 
تا نیروهایــش را از اوکراین خارج کند و اعالم 
کردند تهدیدهای هســته ای مســکو می تواند 

تهدیدی علیه امنیت، ثبات و صلح کل جهان 
باشــد. در اقدامی دیگر دو کشور پس از انجام 
آزمایش های متعدد موشکی کره شمالی تعهد 
کردنــد تا بــه روند تحقق خلع ســالح کامل 

هسته ای کره شمالی کمک کنند.

»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا مدعی شد، کشورش 
اوکراین را تشــویق به حمله به خاک روسیه نکرده و چنین 
توانمنــدی را در اختیار کی یف قرار نداده اســت. به گزارش 
رویترز، بلینکن ضمن این اظهــارات بار دیگر تکرار کرد که 
واشنگتن مصمم اســت به کی یف اطمینان دهد تجهیزات 
مورد نیاز برای دفاع از خود را دریافت خواهد کرد. این اظهارات 
بلینکن در گفتگو با خبرنگاران در حاشــیه مذاکرات آمریکا 
و استرالیا در واشــنگتن مطرح شده است. سومین فرودگاه 
روسیه روز گذشته هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این حادثه 
یک روز بعد از آن رخ داد که اوکراین توان نظامی جدید خود 
را برای نفود به عمق چند صد مایلی حریم هوایی روســیه با 
حمله به دو فرودگاه در این کشــور به نمایش گذاشت. کی 
یف به طور مستقیم مسئولیت این حمالت را برعهده نگرفته 
با این وجود از این حمله خرســند است. به گزارش ایرنا، ند 

پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز گذشته در 
جمع خبرنگاران در واشنگتن گفت که واشنگتن اوکراین را 
به حمله به خارج از مرزهای این کشــور تشــویق و ترغیب 
نکرده و توانایی الزم را در اختیار آنها قرار نداده اســت. این 
مقام ارشــد وزارت خارجه آمریکا در تایید اظهارات بلینکن 
گفت: آمریکا تجهیزات مورد نیاز را برای استفاده در سرزمین 
و دفاع خود در اختیار اوکراین قرار داده است. پرایس درباره 
حمالت پهپادی در داخل خاک روسیه گفت: ما سالحهایی 
که بتوان از آنها در داخل خاک روسیه استفاده کرد در اختیار 
اوکراین قرار نداده ایم. پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال به 
نقل از مقامات آمریکا اعالم کرده بود که واشنگتن مخفیانه 
موشک اندازهای پیشرفته هیمارس را که به اوکراین تحویل 
داده، دستکاری کرده تا نتوان از آنها برای شلیک موشک های 

دوربرد به سوی خاک روسیه استفاده کرد.

نتایــج یک نظرســنجی جدیــد نشــان می دهد که 
آمریکایی ها همچنان قویاً از کمک های کشورشــان برای 
جنگ اوکراین علیه روســیه حمایــت می کنند اما با ابراز 
مخالفــت برخی سیاســتمداران و چهره های رســانه ای 
برجسته جمهوری خواه به حمایت بیشتر آمریکا از کی یف، 
حمایت جمهوری خواهان کاهش یافته اســت. به گزارش 
ســی ان ان، نظرســنجی شــورای امور جهانی شیکاگو 
نشــان داد که اکثر آمریکایی ها همچنان موافق کمک به 
اوکراین هســتند؛ ۶۵ درصد از ارسال سالح، ۶۶ درصد از 
کمک های اقتصادی، ۷۵ درصد از افزایش تحریم ها علیه 
روســیه و ۷۳ درصد از پذیرش پناهنــدگان اوکراینی به 
آمریکا حمایت می کنند. دولت بایدن تا ماه گذشته تقریباً 
۲۰ میلیارد دالر کمک به اوکراین ارسال کرده است. ۴۰ 
درصد از پاســخ دهندگان به نظرسنجی جدید می گویند 

که آمریــکا باید به جای مداخله نظامی، به طور نامحدود 
سطح حمایت فعلی خود از اوکراین را حفظ کند.

با این حال این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که 
سهم آمریکایی هایی که معتقدند آمریکا باید »تا هر زمانی 
که طول بکشــد« از اوکراین حمایت کند، از تابستان ۱۰ 
درصد کاهش یافته است. حدود نیمی از شرکت کنندگان 
در این نظرسنجی اکنون می گویند که آمریکا باید »تا هر 
زمانی که طول بکشــد« از اوکراین حمایت کند حتی اگر 
خانواده های آمریکایی در نتیجــه آن مجبور به پرداخت 
قیمت باالتــری برای گاز و غذا شــوند، در حالی که ۴۷ 
درصــد می گویند آمریکا بایــد »اوکراین را ترغیب کند« 
هرچــه زودتر به صلــح رضایت بدهد تــا هزینه ها برای 
خانواده های آمریکایی زیاد نباشد، حتی اگر این بدان معنا 

باشد که اوکراین برخی از قلمروهایش را از دست بدهد.

کاهش حمایت آمریکایی ها از جنگ اوکراینتقالی آمریکا برای تعدیل حمله اوکراین به روسیه

گروه بین الملل - علی ودایع: ســرانجام 
مشــت آخردر انتخابات میان دوره ای ســنا را 
دموکرات ها زیر چشــم جمهوری خواهان زدند 
تا فیل ها ناک اوت شــوند. به گزارش سی ان ان 
، راند آخــر انتخابات ســنا در ایالت جورجیا 
با شکســت مهــره »دونالد ترامــپ« به پایان 
رسیده اســت. جوبایدن ســاعتی پیش از آغاز 
شمارش آرا در این ایالت با اطمینان از پیروزی 
صحبت کرده بــود. جو بایدن گفت:  »ما برنده 

می شویم، ما در جورجیا پیروزیم.«
براســاس نتایــج دور دوم انتخابات در روز 
سه شــنبه، ســناتور »رافائل وارناک« که این 
کرسی را در دست داشــت، توانست »هرشل 
واکر« از حزب جمهوری خواه را شکســت دهد. 
نکته حائز اهمیت این اســت که بازیکن سابق 
فوتبال آمریکایی مورد حمایت رئیس جموری 
پیشــین آمریکا بوده است. به گفته دفتر وزیر 
داخلی ایالت جورجیــا، بیش از یک میلیون و 
۸۵۰ هزار ســاکن این ایالت در این رای گیری 
شرکت کردند. پیشــتر و در جریان انتخابات 
میان دوره ای ۸ نوامبر سرنوشت جورجیا به علت 
ناتوانی در کسب رای ۵۰ درصدی کاندیداها به 

دور دوم کشیده بود. 
یورونیوز هم تاکید می کند که حاال به دنبال 
پیروزی نامزد دموکرات ها از ایالت جورجیا در 
دور دوم انتخابات ســنای آمریکا، اکثریت این 
مجلس کنگره آمریکا به صورت مطلق در اختیار 
دموکرات ها قرار گرفت. مجلس نمایندگان هم 
به دســت جمهوری خواهان افتاده اســت.این 
بدان معناســت که دموکرات ها در مابقی دوره 
ریاســت جمهوری جو بایدن، اکثریت مطلق 
را در ســنا دارنــد و در آخرین رای گیری مهم 
امسال، چرخه انتخاباتی نه چندان موفقیت آمیز 

را برای جمهوری خواهان رقم زدند. با پیروزی 
وارناک ۵۳ ساله، دموکرات ها اکثریت سنا را با 
۵۱ کرسی مقابل ۴۹ کرسی جمهوری خواهان 
خواهند داشت و توانســتند تقسیم ۵۰ - ۵۰ 
مجلس فعلی را شکســته و یک کرسی بیشتر 
بگیرند. از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا، ۳۶ کرسی 
در انتخابات میان  دوره ای هشتم نوامبر به رای 

گذاشته شد.
کسب یک کرسی دیگر در سنا )۵۱ کرسی( 
به دموکرات ها اجازه خواهد داد تا نفوذ و تاثیر 
بیشتری بر کمیسیون های مهم پارلمانی داشته 
باشــند و نقش جو مانچین، سناتور دموکرات 
اعتدال گــرا را که تاکنــون در چندین پرونده 
بــرای تیم بایدن دردسرســاز شــده، در روند 

تصمیم گیری بسیار محدود خواهد کرد.
اگرچــه کار دموکرات هــا و »جوبایــدن« 
رئیس جمهوری آمریــکا در تصویب مصوبات 
در مجلــس نماینــدگان بــا چالــش جدی 
جمهوری خواهان مواجه خواهد شــد اما خرها 
فعال بشگن می زنند که نه تنها توانستند مانع 
تشکیل موج قرمز شوند ؛ بلکه توانستند با یک 
چپ و راست اساســی ، مجلس سنا را با ناک 

اوت جورجیا در مشت خود بگیرند. 
قصور در انتخاب چهره بازنده

جمهوری خواهان و محافظه کاران ســنتی 
معتقدند که مجموعه رفتارها و رســوایی های 
ترامپ آنها را در گوشه رینگ مقابل دموکرات ها 
گرفتار کرده است. حاال با شکست ۲۰ کاندیدای 
مورد حمایت رئیس جمهوری سابق ، اعداد ارقام 
هم او را مقصر اصلی در ازدســت رفتن فرصت 

موج قرمز معرفی  می کند.
نیویــورک تایمز می نویســد که شکســت 
جورجیا فراتر از یک شکست حیثیتی بوده است 

؛ زیــرا رای ایــن ایالــت که حاال در مشــت 
دموکرات ها است برای انتخابات الکترال ۲۰۲۴ 
به شدت تعیین کننده محسوب می شود. آتالنتا 
شــهر ثروتمند و تحصیل کرده جورجیا قلب 

مخالفان واکر بود. 
روزنامــه نیویورک تایمز با انعکاش خشــم 
محافظه کاران می نویســد: »جمهوری خواهان 
می پرســند چرا یک کاندیدای آزمایش نشده 
و دارای پرونده های متعدد قضایی درباره سقط 
جنین ، خشــونت خانگی ، اقامت مساله دار در 
گرجستان و چند اتهام دیگر باید کاندیدای آنها 

در جورجیا باشد؟«
جواب این ســوال مشــخص اســت ، واکر 
تنهــا و تنها به دلیل رفاقت با ترامپ از ســال 
۱۹۸۰ کاندیــدای جمهوری خواهــان بــرای 
کرســی جورجیا در ســنا انتخاب شد. اوضاع 
جمهوری خواهان که برای حفظ قدرت آویزان 
ترامپ می شــدند آنچنان وخیم شده است که 
»ژنرال جف کندل« صراحتا گفته بود که »اگر 
جمهوری خواهان بخواهند در جورجیا با ترامپ 
در لجــن بخوابند ، این ایالــت به دموکرات ها 

خواهد رسد.« 
سقوط ترامپ، پرواز دسانتیس

انتقادات صریح  براســاس نظرســنجی ها، 
از ترامپ تاثیــر خــودش را در افکار عمومی 
جمهوری خواهان گذاشــته است. براساس یک 
نظرسنجی مشترکا برگزار شده از سوی شرکت 
دیزرت نیوز و انســتیتوی سیاست هینکلی در 
بازه ۱۸-۲۳ نوامبر، تنهــا ۱۴.۶ درصد از رای 
دهندگان ایالت یوتا گفتند که به دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور سابق آمریکا در صورت برگزاری 
انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در این 
ایالت رای خواهند داد. بر اساس این نظرسنجی 

»ران دســانتیس« فرماندار مقتــدر فلوریدا با 
کسب ۲۴.۲ درصد از آرا پیشتاز بود.

ترامپ در میان رای دهندگان جمهوری خواه 
ایالــت یوتا هم با اختالف حتی بیشــتری و با 
نتیجــه ۳۳.۱ درصد در مقابــل ۲۱.۱ درصد 
عقب تر است. دســانتیس هنوز نامزدی خود 
برای انتخابات سال ۲۰۲۴ را اعالم نکرده است 
اما طبق یک نظرســنجی یک گروه سیاســی 
محافظه کار تحت عنوان گروه »باشــگاه برای 
رشــد« که در تاریخ ۱۴ نوامبر منتشــر شد او 
در چهــار ایالت مهم رقابتهــای درون حزبی 
برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا - آیووا، 
نیوهمپشایر، فلوریدا و جورجیا - نیز با اختالف 

زیادی از ترامپ پیشی می گیرد.
ترامــپ در آیووا، در مــاه اوت با نتیجه ۵۲ 
به ۳۷ از دســانتیس جلوتر بود. همچنین در 
آستانه برگزاری انتخابات میان دوره ای نوامبر، 
نتایج یک نظرســنجی در آن ماه نشان داد که 
دســانتیس با نتیجه ۴۸ بر ۳۷ از ترامپ پیش 
افتاده اســت. ایــن دو نام اصلی بــرای رقابت 
درون حزبی جمهوریخواهــان در ماه اوت در 
ایالت نیوهمپشایر با نتیجه ۴۵ به ۴۵ مساوی 
شدند. یک هفته بعد از انتخابات میان دوره ای، 
دســانتیس با نتیجــه ۵۲-۳۷ از ترامپ پیش 
افتاد. در یک نظرسنجی مشابه مربوط به حزب 
جمهوری خــواه در ایالت تگزاس در اواســط 
نوامبر مشخص شــد که دسانتیس نامزد برتر 
ایــن حزب بوده و با نتیجه ۴۳ بر ۳۲ از ترامپ 

پیشی گرفته است.
طبق ایــن نظرســنجی در قبال ســوالی 
درباره این ســناریوی احتمالی کــه ترامپ از 
رقابت درون حزبی خارج شــود، ۶۶ درصد از 
پاسخ دهندگان از دسانتیس حمایت کردند، در 

حالی که نزدیک ترین رقیب دسانتیس در این 
بخش مایک پنس، معاون رئیس جمهور سابق 
با کسب تنها هشت درصد رای بود. همچنین 
در یک نظرسنجی جداگانه دیگر هم جمهوری 
خواهان ایالت پنسیلوانیا با اختالف ۴۵ به ۴۰ 

از دسانتیس نسبت به ترامپ حمایت کردند.
تالش برای حذف ترامپ

به مــوازات کاهش حمایت افکار عمومی از 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا ، تالش برای 
یکســره کردن کار او هم شــدت گرفته است. 
همزمان بــا رای کمیته تحقیق ماجرای حمله 
طرفداران افراطی دونالد ترامپ رئیس جمهور 
سابق آمریکا به ساختمان کنگره آمریکا مبنی 
بر احضار و ارجاع پرونده افراد خاطی به وزارت 
دادگستری، هیات منصفه دادگاهی در منهتن 
دو شرکت تابعه سازمان ترامپ را در ارتباط با 
اتهام فرار مالیاتی و جعل اسناد مالی گناهکار 

شناخت.
»بنی تامسون« نماینده دموکرات می سی 
ســی پی و رئیس کمیته تحقیق پرونده ششم 
ژانویــه ۲۰۲۱ میــالدی با اعــالم این مطلب 
گفت: به علت تعدد خاطیان این پرونده، هنوز 
فهرست متهمانی که باید احضار شوند، نهایی 

نشده است.
منابع آگاه می گویند پرونده لیدرها و سازمان 
دهندگان اصلی این بلوا به وزارت دادگســتری 

ارجاع داده خواهد شد.
دادگاه منهتن  همزمان، هیــات منصفــه 
نیویــورک، ســازمان ترامــپ و مدیــران آن 
را درخصــوص ۱۵ اتهــام تخلــف از جملــه 
کالهبــرداری مالیاتی و جعل ســوابق تجاری 

گناهکار شناخت.
ســازمان دونالد ترامــپ و مدیر مالی آن از 
ســال ۲۰۰۵ میالدی به طور حســاب شده  و 
با تخلفات مالیاتی، از پرداخت مناسب مالیات 
خودداری کرده و مزایا و حقوق ثبت نشــده به 

مدیران این سازمان اعطا می کرده اند.
بنابر اسناد و مدارک دادگاه، آلن ویسلبرگ 
۱.۷۶ میلیون دالر از درآمد خود از جمله کرایه 
یک آپارتمان در منهتن ، پرداخت اجاره بهای 
دو دستگاه مرسدس بنز و شهریه برای اعضای 
خانواده را اعالم نکرده اســت. ممکن است که 
سازمان ترامپ به پرداخت حدود یک میلیون 

و ۶۰۰ هزار دالر محکوک شود. 
در کنار کلکســیون اتهامــات ترامپ، او به 
دلیل خــروج غیر قانونی اســناد طبقه بندی 
شده فدرال آمریکا و نگه داری آنها در ماجرای 
معروف شــبیخون به »عمارت اســرار« تحت 
پیگرد پلیس فدرال آمریکا FBI قرار دارند. از 
طرف دیگر پرونده جدیدی از تعرض هم علیه 

وی گشوده شده است.
فعال دموکرات ها در بدترین شــرایط رینگ 
سیاســی آمریکا توانسته اند بهترین نتیجه را با 
ناک اوت کردن جورجیا گرفته اند. اگر بگوییم 
که تبعات این شکست بیش از همه برای ترامپ 
در میــان فیل ها خواهد بــود ؛ دروغ نگفتیم.  
جالب اینجاســت که تقالی ترامپ با حمله به 
حاکمیت ایاالت متحده او را بیش از گذشته در 

»لجن زار« فرو می برد.
ران دســانتیس که نظرســنجی ها درحال 
پرواز اســت شاید تنها شــخصی باشد که نه 
تنها می تواند دخــل ترامپ را بیاورد که حتی 
آماده ریاست جمهوری ایاالت متحده شود. در 
۷۰۰ روز آینده که دموکرات ها تالش می کنند 
»هیالری کلینتون« را جایگزین بایدن »گیج« 
کننــد در مقابل جمهوری خواهان به شــدت 

آسیب پذیر هستند.

کاندیدای مورد حمایت ترامپ از دموکرات ها شکست خورد

ناک اوت جمهوری خواهان در جورجیا
حمایتمحافظهکاراناز»راندسانتیس«افزایشمییابد

»جورجیا ملونی« نخست وزیر ایتالیا، انتقادات گسترده 
درباره اولین قانون بودجه دولت خود را که به گفته برخی 
ناظران بیشتر بر ارتقای اقتصاد زیرزمینی متمرکز است تا 

تقویت اقتصاد واقعی، رد کرد.
 بانک مرکــزی ایتالیا چند روز پیش برنامه های دولت 
را بــرای ترویج پول نقد به جــای پرداخت های دیجیتال 
مــورد انتقاد قرار داد، اقدامی که بــه عنوان خطر تقویت 
»اقتصــاد ســیاه« و در عین حال کاهــش تالش ها برای 
مبارزه با فرار مالیاتی تلقی می شود. ملونی سه شنبه شب 
تصریح کرد که انتقــاد بانک مرکزی ایتالیا »قابل توجه« 
نیســت و از طــرح بودجه خود دفاع کرد. نخســت وزیر 
ایتالیا در حاشــیه نشست اتحادیه اروپا و بالکان غربی در 
آلبانی به خبرنگاران گفــت: »خبر خوب برای دولت این 
اســت که هیچ انتقاد اساسی از سوی بانک مرکزی ایتالیا 

وجود ندارد. این بدان معناســت کــه از دیدگاه من، این 
یک بودجه خوب و جدی اســت که پیــام مهمی را ارائه 

می دهد... فکر می کنم ما کار درستی انجام دادیم.«
پیش نویس بودجه ایتالیا که باید تا پایان سال توسط 
پارلمان تصویب شود، شامل بندهایی بحث انگیز از جمله 
افزایش ســقف قانونی معامالت نقــدی از ۱۰۰۰ یورو به 
۵۰۰۰ یورو است. این الیحه همچنین به صاحبان مغازه ها 
اجــازه می دهد کــه از انجام خریدهــای دیجیتالی برای 

تراکنش های کمتر از ۶۰ یورو جلوگیری کنند.
با این حال، تعدادی از منتقدان خاطرنشان کردند که 
به نظر می رســد این اقدامات به نفع ثروتمندانی است که 
سعی می کنند به جای کمک به خانواده ها و شرکت هایی 
که با تورم سرسام آور و هزینه های انرژی مقابله می کنند، 

از عوارض مالیاتی اجتناب کنند.

وزیر دفاع لهستان پس از رد اولیه پیشنهاد آلمان برای 
استقرار سامانه  دفاع موشکی پاتریوت در خاک این کشور، 
آن را پذیرفــت. به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، 
»ماریوش بالشــاک« در پیامی در حساب کاربری توییتر 
با اشــاره به گفت گوی خود با همتای آلمانی، نوشت که با 
ناامیدی تصمیم آلمان را در رد حمایت از اوکراین پذیرفته 
اســت. وی با بیان اینکه استقرار این ســامانه دفاعی در 
غرب اوکراین می توانســت امنیت هر دو کشور را افزایش 
می دهــد، افزود: با همکاری با آلمان برنامه ریزی های الزم 
برای استقرار پرتابگرها در خاک لهستان و اتصال آن ها را 

به مرکز فرماندهی پیش می بریم.
پیشــنهاد آلمانی ها برای استقرار این سامانه در خاک 
لهستان، یک ماه پیش و در پی اصابت موشک در نزدیکی 
مرز لهستان با اوکراین مطرح شد. لهستان اگرچه در ابتدا 

اعالم کرد این موشــک از طرف روســیه شلیک شده اما 
بعدتر اذعان داشت که شلیک از سمت اوکراین و به شکل 
اشتباهی در جریان یک اقدام دفاعی صورت گرفت. بر اثر 

این حادثه ۲ لهستانی جان باختند.
وزیر دفاع لهستان در روزهای ابتدایی آذرماه خواسته 
بود که ســامانه های پاتریوت پیشــنهادی به کشورش به 
اوکراین منتقل و در مرزهای غربی این کشــور مســتقر 
شــوند. این درحالی اســت که بنا بر اعالم آلمان، سامانه  
پدافندی پاتریوت پیشــنهادی بخشــی از برنامه دفاع از 
آسمان ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( محسوب 

می شود و تنها در قلمروی این ائتالف مستقر می شود.
بالشــاک تاکید کرده بود که این اقدام »اوکراین را در 
برابر تلفات و خاموشی های بیشتر محافظت می کند و در 

عین حال امنیت مرزهای شرقی ما را افزایش می دهد.«

چراغ سبز لهستان به استقرار سامانه موشکی آلمانانتقاد از بودجه ایتالیا


