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بین الملل
گفت و گو

اجماع جهانی پیش شرط مبارزه با تروریسم
نیکنام ارشد نیا

رخنه تروريس��تهاي داعش به قلب
اروپ��ا نگرانيه��ا در خص��وص وضعيت
مهاج��ران در اي��ن قاره و امني��ت آن را
افزايش داده اس��ت .در همين خصوص
توگو با دكتر محمدباقر خرمشاد
در گف 
اس��تاد روابط بينالملل ،چگونگي نفوذ
تروريستها به فرانس��ه و تأثيرات آن را
محمد باقر خرمشاد
بر رويكرد امنيتي اين كشور و مناسبات
جامعه چند قومی این کشور مورد بررسي قرار دادهايم.
داعش چگونه به فرانس�ه رخنه کرده و عمليات تروريستي انجام داده
است؟
اين گروه پيشتر نيز در انجام اقدامات تروريس��تي در فرانس��ه دست داشت و
در ثاني در بيانيههاي متعدد از قصد خود مبني بر انجام اقدامات خش��ونتزا خبر
داده بود.
نكته ديگري كه در اين رابطه مطرح اس��ت ،اينكه داعش ش��بكهاي يكپارچه و
منسجم است و نميتوان اين گزاره را مطرح كرد كه اين گروه صرفاً خاورميانهاي
است .داعش اهداف دوربردي جهاني دارد گرچه تشكيالت سازمانياش در عراق و
س��وريه است .متأسفانه جهان غرب با ناديده انگاشتن اين واقعيت ،در تالش براي
بهرهبرداريه��اي سياس��ي از اين گروه در منطقه برآمد و در اس��تراتژيهاي خود
تروريسم را به دو دسته خوب و بد تقسيم كرد .تجربههاي تاريخي نشان داده كه
چني��ن برخوردها و نگاههايي نميتوان��د از تهديدآفريني اين گروهها جلوگيري به
عمل آورد .بعضاً گروههاي تروريستي به اصطالح خوب و دوست به دشمن تبديل
ميش��وند .اتفاق تروريس��تي پاريس در چنين بس��تري قابل تحليل است ،به اين
شكل كه سياستمداران فرانسوي با درك و تصور غيرواقعي از تروريسم ،به حمايت
و تجهيز اين گروهها پرداختند .امروز اين گروهها همان باليي را كه بر س��ر مردم
سوريه و عراق آوردند ،در پاريس به نوع ديگري مرتكب شدند .در بعد رواني داعش
ميتوان اين نكته را مطرح ساخت كه يكي از شگردهاي اين گروه در جذب اعضا
و ترساندن مخالفان ،بهرهگيري از ابزارهاي رواني است .از اين رو داعش با منتسب
كردن اين حادثه به خود و اعالن  11سپتامبر اروپا ،در تالش براي تهييج موافقان
و ايجاد ارعاب و واهمه در ميان ديگر دولتهاي بزرگ اروپايي است.
با توجه به پيش�ينه حادثه تروريس�تي در فرانسه ،اين پرسش مطرح
اس�ت كه چرا تروريس�تها بار ديگر پاريس را مقصد اعمال تروريستي
خود قرار دادهاند؟
در ريش��هيابي اين مس��أله ميتوان به چند نكته اساسي اش��اره كرد .در درجه
اول بايد به س��ابقه استعماري فرانسه در الجزاير و وجود جمعيت عظيم الجزايري
در جغرافياي س��رزميني اين كشور اشاره کرد .چنين حجم عظيمي از مسلمانان
الجزايري در فرانسه اين فرصت را در اختيار تكفيريهاي داعش قرار داده تا از اين
جمعيت درجهت اهداف تروريس��تي و خرابكارانه خود استفاده کند .گفتني است
جمعيت مسلمانان الجزايري از سوي مليگرايان فرانسوي بشدت تحقير ميشدند.
اين نوع برخورد نامناسب زمينه مساعدي براي پيوستن برخي از مسلمانان فرانسوي
به تفكر سلفيگري تندرو و داعش فراهم کرد؛ در درجه بعدي بايد به سياستهاي
فرانس��ه در خاروميانه و بخصوص رژيم صهيونيس��تي اشاره کرد .دولت فرانسه در
ميان كشورهاي اروپايي بيشترين حمايت و پشتيباني را از تلآويو دارد .بي ترديد
چنين امري نارضايتيها و نفرت را در منطقه و ميان همه مس��لمانان نس��بت به
فرانسه افزايش داده است.
ارتباط حادثه تروريستي پاريس را با تراژدي انساني و آوارگان در اروپا
چگونه ارزيابي ميكنيد؟
طبيعي اس��ت كشورهايي كه با بحران امنيتي جدي روبهرو ميشوند ،دست به
اقدامات مس��تأصلگونه و واكنش��ي بزنند .از اين رو دستگاه هيأت حاكمه فرانسه
امروز در تالش اس��ت تمامي راههاي نفوذي تروريس��تها به خاك كشورش��ان را
بررسي كرده و ببندد .بدون شك يكي از راههاي نفوذ تكفيريهاي داعش به اروپا،
ميتواند كانال آوارگان باشد .به نظر ميرسد شبكه داعش با توجه به پيچيدگي و
حرفهاي بودنش ،از راههاي زيادي براي ورود به اروپا برخوردار اس��ت .در اين ميان
راههاي هوايي از جمله مواردي است كه داعشيها ميتوانند از اين طريق خود را به
جاي جاي مناطق اروپا و فرانسه برسانند .از اين رو الزم است دولتمردان فرانسوي
با ايجاد ابزارهاي كنترلي الزم ،ورود و خروج هواپيماهايش��ان را رصد کنند .امروز
بنا به گزارشها ،بيش از  200داعش��ي وارد اين كش��ور شدهاند .با توجه به زبدگي
اين نيروها و توانايي انجام اعمال بزرگ تروريستي ،سايه خطر همچنان اين كشور
را تهديد ميكند.
حادث�ه پاريس چه تأثي�ري بر رويكرد قدرتهاي غرب�ي در برخورد و
مقابله با تكفيريهاي داعش در عراق و سوريه خواهد گذارد.
اميد اس��ت كش��ورهاي غربي با عبرتگيري از اين حادثه دهشتناك در مسير
درست در مبارزه با تروريسم حركت كنند .اقدامات واكنشي و امنيتي صرفاً ميتواند
تهديدها و چالشهاي نهفته در اين كشور را براي مدتي بايگاني و به تأخير بيندازد.
سياس��تمداران غربي بايد اين مسأله را در نظر بگيرند كه امروز تروريسم در يكي
از استراتژيكترين نقطه جهان پايگاه دارد .اين گروه از تشكيالت جدي ،نيروهاي
رزمي ،منابع مالي و ش��بكهاي بزرگ و منس��جم برخوردار است و امروز با تثبيت
موقعيت خود در عراق و سوريه به سراغ دشمنان دور خود رفته است.
از اين رو تا زماني كه اين تشكيالت نيرومند در منطقه پابرجا بماند ،تهديدهاي
اين گروه نيز بر اروپا ادامه خواهد يافت .بدين ترتيب ضروري است كه قدرتهاي
اروپاي��ي با دوريگزيني از لجبازي به س��مت همكاري با جبهه مقاومت در مقابل
تكفير و ارتش س��وريه بروند .امروزه براي همگان آش��كار اس��ت كه اگر مقاومت
نيروهاي س��وري نبود ،داعش كل س��وريه را تصرف ميكرد .تنها نيروي قوي در
س��وريه در مقابله ب��ا تهديد داعش ارتش س��وريه و نيروهاي مردمي اين كش��ور
اس��ت .از اي��ن رو قدرتهاي غربي ابتدا بايد مجاري مالي ،انتقال س�لاح و نيروي
ت��ازه نفس به داعش را قطع کنند و در نهايت امر جابهجايي قدرت در س��وريه را
به مردم س��وريه واگذار كنن��د كه آن هم پس از نابودي تروريس��م ،امكان تحقق
شدن دارد.

تحلیل

پسلرزههاي ترور بر اقتصاد فرانسه

بازگشت وحشت
به پاريس

ص��داي انفج��ار و تيراندازي در مي��ان اجتماع مردم��ي كه براي گراميداش��ت ياد
كشتهشدگان حمالت پاريس در ميدان جمهوري شهر پاريس در نزديكي سالن هنري
باتاكالن تجمع كرده بودند باعث وحش��ت ش��د .مردم وحشتزده پا به فرار گذاشتند و
نيروهاي امنيتي فرانسه ميدان جمهوري پاريس را تخليه كردند .شبكه اسكاينيوز اعالم
كرد اين هرج و مرج به دليل انتش��ار اخبار نادرس��ت درباره انفجار و تيراندازي در ميان
جمعيت حاضر به وجود آمد .اما يك مقام رسمي فرانسه اعالم كرد برخي افراد حاضر در

ميدان صداي تيراندازي را شنيدند .پليس فرانسه نيز گفت هيچگونه تيراندازي در ميدان
جمهوري پاريس رخ نداده و مردم احتماالً به دليل صداي ناشي از وسايل آتشبازي دچار
هرج و مرج شدهاند .برخي ديگر نيز گفتهاند كه شليك اشتباهي پليس عامل اين حادثه
بوده است .پس از چند دقيقه مشخص شد حادثه تروريستي رخ نداده و مردم به ميدان
جمهوري بازگش��تند .خبرگزاري ريانووستي روسيه نيز اعالم كرد دستكم يك نفر در
تيراندازي خيابان سنت مارتين ،در مركز پاريس ،زخمي شده است.

کشف حلقههاي گمشده عمليات تروريستي پاريس
فرانسه و بلژیک در بیش از  200عملیات تجسسی دهها نفر را در ارتباط با حمالت تروریستی  13نوامبر بازداشت کردند

فرانس�ه و بلژيک با دستيابي به اطالعات جديد از عوامل حادثه پاريس عمليات تازهاي را براي بازداشت
مظنونان اصلي اجرا کردند که به کش�ف زواياي پنهاني از هويت و محل زندگي مظنونان احتمالي حادثه
پاريس منجر شد .به گزارش رسانهها در بخش مهمي از موفقيتهاي مقامات و نيروهاي امنيتي فرانسه ،مغز
متفکر حمالت نيز شناسايي شده است .در جريان تحقيقات ،پليس فرانسه به چند محل مختلف در فرانسه

يورش برد که يکي از اين نقاط محله بوبيني ،در حومه پاريس است .گفته ميشود بوبيني محل زندگي برخي
از عوامل حمالت مرگبار جمعه در پايتخت فرانسه بوده است .واحد ضد تروريسم پليس فرانسه همچنين به
چند نقطه در شهرهاي ديگري از جمله ليون ،تولوز ،گرونوبل و کاله نيز يورش برد .در مجموع به  168نقطه
يورش برده شد که مقاديري مهمات کشف شد و  9نفر هم در ارتباط با حمالت پاريس بازداشت شدند.

مظنون و بازداشتيهاي
قبلي

مظنون قديمي

س��امي عميمور  28ساله که
در علميات انتحاري سالن هنري
بات��اکالن کش��ته ش��د مظنون
ديگري اس��ت ک��ه ن��ام وي در
رس��انهها به عنوان مظنون آمده
است.
او به ظن اقدامات تروريستي
تحت نظر بود .وي در سال 2013
به قيد ضمانت آزاد ش��ده بود اما
دوباره خود را ب��ه پليس معرفي
نکرده و تحت تعقيب بود .عميمور
پيشتر درصدد برآمده بود به يمن
برود .س��ه نفر از نزديکان وي در
بازداشت پليس هستند.

طبق اع�لام مقامات فرانس��وي،
پيش��تر نيز عمر اسماعيل مصطفي،
 ۲۹ساله که به سالن کنسرت باتاکالن
حمله کرد شناسايي شده بودند .وي
شهروند فرانسوي الجزايريتبار است.
پليس ش��ش نفر از اعض��اي خانواده
عمر اسماعيل مصطفي از جمله پدر
و ب��رادرش را دس��تگير ک��رده و در
حال بازجويي از آنهاست .دادستاني
فرانسه در اطالعيهاي در جمعبندي
اطالعاتي که به دس��ت آورده نوشت
حداقل س��ه نف��ر از کس��اني که در
حمالت پاريس نقش داشتند مليت
فرانسوي داشتند.

انتحار در حين فرار

يک مقام قضايي در فرانسه که
خواس��ت نامش فاش نشود ،اعالم
کرد پليس اين کش��ور ،ش��هروند
 ۲۰سالهاي به نام بالل هدفي که
يکي از س��ه عامل انتحاري حمله
به اس��تاديوم ورزشي ملي فرانسه
بود را در حين عمليات دس��تگير
کرده بود .اما وي از دس��ت پليس
گريخت .اين مظن��ون حين فرار
و ب��راي رهاي��ي از تعقيب و گريز
با پلي��س جليقه انتح��اري خود
را منفج��ر کرد که ب��ه مرگ وي
انجاميد.

مردی با هويت سوري

مغز متفکر حمالت پاريس
رس��انههاي فرانس��وي از فردي نام بردند که ادعا ميش��ود مغز متفکر
طراح حمالت پاريس اس��ت .رس��انهها فردي به ن��ام عبدالحميد اباعود،
 27ساله و مراکش��ياالصل متولد بلژيک را طراح حمالت پاريس معرفي
کردهان��د .راديو «ار تي ال» اين خبر را منتش��ر ک��رد .هيچ نهادي نيز آن
را تأييد نکرده اس��ت .اين رس��ان ه فرانسوي اباعود را يکي از اعضاي داعش
معرفي کرد .اباعود که در مولنبک بروکس��ل اقامت داشته ،روابط مداومي
با يکي از عوامل حمالت پاريس که در بروکس��ل زندگي ميکرد داش��ته
اس��ت .دو ت��ن از عوام��ل اين حم�لات در اين محله زندگ��ي ميکردند.

پلي��س بلژيک عملياتي جديدي در محله مولنب��ک بلژيک انجام داد .بنا
ب��ه اعالم منابع آگاه ،تلف��ن همراه اباعود متعلق به يونان اس��ت .پيش از
اي��ن مقامات يوناني اعالم کرده بودند ،يک پاس��پورت س��وري متعلق به
پناهجويان در نزديکي جس��د يکي از عوامل حمالت پاريس کش��ف شده
است .اما بعدا گفته شد که اين گذرنامه مربوط به احمد المحمود ،شهروند
س��وري بوده است .پليس امريکا و فرانس��ه اعالم کردند ،نام و تصوير اين
پاس��پورت سوري با عامل حمله تطابق نداش��ته و شماره آن نيز نادرست
بوده است.

فرار به بلژيک
مظنون اصل��ي اين حمالت که تحت تعقيب
پليس است و براي او حکم بازداشت بينالمللي
صادر ش��ده« ،ص�لاح عبدالس�لام» ن��ام دارد،
 ۲۶س��اله و متولد بروکسل اس��ت .در اطالعيه
پليس به مردم هش��دار داده ش��ده که او فردي
خطرن��اک اس��ت و از مردم خواس��ته ش��ده در
صورت شناس��ايي او «خود وارد عمل نش��وند».
او يکي از سه برادري است که در برنامهريزي و
اجراي حمالت پاريس دس��ت داشتهاست .يکي
از اين سه نفر به نام ابراهيم عبدالسالم در حمله

کارت شناسایی متعلق به صالح عبدالسالم

رس��توراني در نزديکي س��الن کنسرت باتاکالن
پاريس کشته شد و محمد عبدالسالم در بلژيک

دستگير شده اس��ت .او قب ً
ال به عنوان کسي که
يکي از اتومبيلهاي به کار گرفته شده در حمله
را اجاره کرده بود شناسايي شده است .مقامات
رس��مي ميگوين��د که صالح عبدالس�لام چند
ساعت پس از حمالت توسط پليس در نزديکي
مرز بلژيک توس��ط پليس بازجويي ش��د ،اما به
دلي��ل اينکه هنوز نامش ب��ه عنوان مطنون اين
حمالت مطرح نبوده ،بازداش��ت نشد .از همين
رو ،پليس بلژيک در بروکس��ل عمليات جديدي
را براي يافتن وي آغاز کرده است.

احمد المحمود  25س��اله اهل
ادل��ب در س��وريه ک��ه در اق��دام
تروريستي نزديک استاديوم ملي
فرانسه کشته شد هويتش در حال
بررس��ي است .دادس��تان پاريس
گفته بود مردي ب��ا گذرنامهاي با
ن��ام احمد المحم��ود متولد ادلب
س��وريه به يونان وارد ش��ده بود.
در کنار جس��د المحمود در سالن
باتاکالن گذرنامهاي پيدا شد که به
گفته برخي منابع اين گذرنامه با
اثر انگشتي که در يونان ثبت شد
مطابقت دارد.

در اولین عملیات تالفی جویانه

 12جنگنده فرانسه به  20نقطه از مرکز داعش یورش بردند

فرانس��ه به تالفي حمالت  13نوامبر در پاريس كه داعش مس��ئوليت آن را بر عهده
گرفته است بزرگترين عمليات در سوريه عليه مواضع اين گروه تروريستي را انجام داد.
وزارت دفاع فرانسه اعالم كرد جنگندههاي فرانسوي اين عمليات بزرگ در سوريه را
در شهر رقه كه مقر اصلي داعش است ،انجام دادند .در بيانيه وزارت دفاع فرانسه آمده كه
اين حمالت از عصر يكشنبه با شركت  12جنگنده به طور همزمان از امارات و اردن انجام
و در اين عمليات از  ۲۰بمب استفاده شد .اين عمليات در هماهنگي با نيروهاي امريكايي
عليه مراكز فرماندهي ،سربازگيري ،يك انبار مهمات و يك اردوگاه آموزشي اعضاي داعش
صورت گرفته است .اين حمالت اقدامي تالفيجويانه و پاسخ به تيراندازي و انفجارهاي
متعدد در پاريس اس��ت كه  132كش��ته برجاي گذاشت .در حمالت تروريستي جمعه
گذش��ته در ش��ش نقطه از شهر پاريس  352نفر نيز زخمي شدند كه حال  99نفر آنها
وخيم گزارش شده است.
طراحي حمله در سوريه
مانوئل والس ،نخستوزير فرانسه ميگويد حمالت جمعه شب در پاريس ،در سوريه
طراحي و برنامهريزي شده است .در كنار جسد تعدادي از عامالن حمالت پاريس گذرنامه
سوري پيدا شده است .او به خبرگزاري فرانسه گفت :مطلع است حمالت ديگري نيز عليه
فرانسه و كشورهاي اروپايي ديگر در حال طراحي و برنامهريزي است .وي افزود :فرانسه با
يك گروه تروريستي روبهرو نيست بلكه با يك «ارتش تروريستي» مقابله ميكند.
تهديد تازه داعش
پس از حمالت فرانس��ه و اظهارات والس ،گروه تروريستي داعش با انتشار ويدئويي
جديد بار ديگر فرانسه را به حمالت تروريستي تهديد و اعالم كرد :حمالت جديد شديدتر
و دردناكتر از حمالت قبل خواهد بود .در اين ويدئو در پايگاه اجتماعي «توئيتر» تصاويري
از رس��انههاي عربي درباره حمالت تروريس��تي پاريس گردآوري شده و سرودهايي به
دو زبان عربي و فرانس��وي پخش ميشود .در اين ويدئو آمده است :همانگونه كه شما
ميكشيد ،ما شما را ميكشيم و همانگونه كه امنيت ما را به خطر مياندازيد خون شما
را ميريزيم و البته حمالت بعدي ش��ديدتر و تلختر خواهند بود .خبرگزاري ايتاليايي
«آنس��ا» هم به نقل از منابع آگاه عراقي گزارش داد ابوبكر البغدادي ،رهبر داعش پس
از حمالت تروريستي اخير در فرانسه به هوادارانش دستور داده تا برنامههايي براي ترور

تعداد زيادي از افراد ،گروگانگيري و منفجر كردن مراكز گوناگون در كشورهاي مختلف
طراحي كنند.
سابقه جنگ فرانسه با داعش
فرانس��وا اوالند ،رئيس جمهوري فرانسه حمالت روز جمعه را «عمل جنگي» توصيف
كرده و قول داده بود پاسخ فرانسه به این حمالت «بي رحمانه» باشد .لوران فابيوس ،وزير
خارجه فرانس��ه ،هم در حاشيه نشست وين درباره آينده سوريه گفت كه حمالت پاريس
نشانگر ضرورت همكاري بينالمللي براي مقابله با تروريسم و گروه داعش است .او تأكيد
كرد حمالت پاريس باعث نميش��ود كه فرانسه در حضور نظامي خود در سوريه تجديد
نظر كند .فرانسه از سال  ۲۰۱۴به عنوان بخشي از ائتالف بينالمللي تحت رهبري امريكا،
مواضع داعش را در عراق هدف گرفته اما هواپيماهاي اين كش��ور در سپتامبر سالجاري
در عمليات عليه داعش در سوريه هم شركت كردند .هواپيماهاي فرانسوي هفته پيش هم
محل فعاليتهاي نفتي در منطقه تحت كنترل داعش در سوريه را هدف گرفته بودند.
تدابير جديد فرانسه
رئيسجمهوري فرانسه گفت كه در پي حمالت اخير پاريس خواستار تمديد وضعيت

مانيتورينگ
اينترنش�نال بيزينس تايمز(امريكا) :شركتهاي بزرگ چيني به دنبال
راههايي براي خروج از وال اس��تريت و بازگش��ت به خانه هاي خود هستند .اين
شركت ها قصد دارند سهام خود را به كارمندان بفروشند .اين شركتها كه زماني براي وال استريت محبوب بودند ،امروز با خشم
سهامداران كوچك مواجه شده اند.
ايتارتاس(روسيه) :آركادي دوركوويچ ،معاون نخست وزير روسيه از افزايش
عرضه نفت خام به چين خبر داد .همچنين با توجه به اطالعات ارائه شده توسط
یک منبع در هیأت روسی ،عرضه گاز به چین از مسير شرق دور روسیه و از طریق «مسیر غرب» در دستور کار دو طرف است.
تودي�ز زمان(تركيه) :نوام چامس��كي زبان ش��ناس امريكاي��ي گفت گروه
تروريستي النصره از حمايت تركيه برخوردار است .وي همچنين سازمان اطالعات
تركيه را به سوق دادن و جذب نيروهاي ميانه رو آموزش ديده امريكا به النصره متهم كرد.
گاردين(انگليس) :تجارت پاسپورت جعلي شك و ترديد ها را در خصوص هويت
واقعي عامالن حمالت پاريس افزايش داده است .اين پاسپورت ها معموالً براي بيش از
يك نفر داده میشود .در اين ميان پاسپورتي از یکی از عامالن حمالت تروریستی فرانسه به دست آمده که جعلی است.

فوقالعاده براي سه ماه شده است .تمديد وضعيت فوقالعاده بيش از  12روز نيازمند تأييد
پارلمان فرانسه است .قرار است اوالند اليحه مربوط به تمديد سه ماهه وضعيت فوقالعاده
را چهارشنبه به پارلمان تقديم كند .در همين حال برنارد كازنوو ،وزير كشور فرانسه وعده
داد مساجدي را كه در آن واعظان به سخنرانيهاي نفرتانگيز ميپردازند ،تعطيل كند.
با فروكش كردن نسبي تهديدات امنيتي در پاريس مدارس و سينماها و اماكن عمومي
ديگري كه تعطيل ش��ده بود بازگشايي ش��د .ديروز فرانسوا اوالند در مراسم يك دقيقه
سكوت براي قربانيان حمالت پاريس ،حضور يافت و سپس در كاخ ورساي براي پارلمان
فرانس��ه در خصوص سياستهاي دولت فرانسه در قبال داعش سخنراني كرد .از سوي
ديگر ،هكرهاي گروه «انانيمس» عليه داعش «جنگ تمام عيار» اعالم كرده و وعده داد
تا تكتك حاميان آنالين را شكار كند.
تدابير امنيتي در انگليس و آلمان
رسانههاي انگليسي اعالم کردند ،تعداد جاسوسهاي اين کشور در بزرگترين اقدام
ب��راي افزايش نيروهاي اطالعاتي امنيتي از س��ال  2005تاکنون  15درصد افزايش
مييابد و  2هزار جاس��وس استخدام ميش��وند .به گزارش خبرگزاري فرانسه ،ديويد
کامرون ،نخستوزير انگليس گفت :بيش از  2هزار جاسوس به استخدام MI6 ,MI5
و س��ازمان اطالعات درميآيند تا با کس��اني که ميخواهند با انگليس و ارزشهايش
بجنگند ،مقابله کنند .دولت هزينه استخدام اين نيروها را تأمين ميکند .دولت آلمان
نيز بر شمار کارکنان نهادهاي اطالعاتي و امنيتي خود ميافزايد .حضور مأموران مسلح
پليس در ايستگاههاي قطار و فرودگاههاي آلمان محسوستر ميشود .همچنين قرار
است حفاظت بيشتري از اقامتگاههاي پناهجويان به عملآيد .وزيران کشور اعضاي
اتحاديه اروپا نيز قرار است روز جمعه در بروکسل ،بلژيک گردهم آيند تا مسائل مربوط
ب��ه اوضاع امنيتي را در نتيجه حمالت پاريس مطرح کنن��د .عالوه بر اين ،ژان کلود
يونکر ،رئيس کميسيون اروپا هشدار داد :کشورهاي عضو نبايد درپي حمالت اخير در
پاريس نسبت به آوارگان واکنش نشان دهند چون مهاجمان مجرم بودند نه پناهجو.
لهستان اعالم کرده دولت جديد ورشو با تعهدات دولت قبلي مبني بر پذيرش آوارگان
موافق نيس��ت و حاال با توجه به اتفاقهاي پاريس نيز هيچ مس��ئوليت سياسي براي
اجراي اين تعهد ندارد.

عکس روز

بزرگداشت
قربانیان
تروریسم
در مصر
هرم بزرگ مصر یکشنب ه
شب به یاد قربانیان حوادث
تروریس��تی اخیر در مصر،
لبنان و فرانسه با نورافشانی
ب��ه رن��گ پرچمهای س��ه
کش��ور قربانی تروریس��م
مزین شد.

عکسReuters :

پيامدهاي اقتصادي حمله تروريس��تي پاريس مانند حملههاي ديگر از اين
دس��ت؛  ۱۱س��پتامبر ،لندن ،مادريد و شرم الش��يخ آثار کوتاه مدتي دارد اما
مطمئناً آثار بلند مدت آن در آينده ديده خواهد شد و آن زمان ميتوان بيشتر
آن را مورد تحليل قرار داد.
مهمتري��ن نکت��ه در مورد آثار کوتاه مدت اين حمله به مس��أله توريس��م
فرانسه برميگردد که کاهش تعداد توريستها و تأثير حمله بر صنعت توريسم
ميتواند غير قابل جبران باشد .از زمان شروع حمالت ششگانه پاريس ،سکوت
بر بخش ورودي فرودگاه ش��ارل دو گل سايهانداختهاس��ت .بيشتر توريستها
در حال ترک پاريس هس��تند .از طرف ديگر کنترل در فرودگاه آنقدر ش��ديد
اس��ت که عصبانيت مسافران را در پي دارد .بيشتر مسافران پرواز خود را جلو
انداختهاند.
با اينکه  6هفته به س��ال جديد مانده اما فروش��گاههاي بزرگ در فرانس��ه
بخصوص در پاريس بس��ته هستند .بجز فروش��گاههاي مواد غذايي حتي اگر
فروشگاهي باز باشد خالي از مشتري است .حتي مارکهاي معروف نيز حاضر
نشدند فروشگاههاي خود را باز کنند.
هتلها،کافهها و رستورانها نيز که هميشه از شلوغ ترين مکانهاي عمومي
در پاريس هستند اين روزها يا باز نيستند يا کم مشتري هستند .حتي معروف
ترين رستورانها و کافهها در پاريس در دو روز اخير بسته بودند يا ساعت کاري
خود را کم کردند .ورود به هتلها هم با تدابير بيشتري انجام ميشود .بهخاطر
رعايت امنيت ورود و خروج از هتلها تحت کنترل است.
هرچند برآورد خسارت اقتصادي حمله تروريستي به پاريس هنوز مشخص
نيس��ت و بايد منتظر ماند تا در آينده مشخص ش��ود اما از هماکنون ميتوان
پيشبيني کرد با توجه به کاهش تعداد توريستها و بسته شدن مراکز تجاري،
تفريح��ي و گردش��گري آثار زيانبار اين حمله بر اقتصاد فرانس��ه بس��يار زياد
خواهد بود.
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