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با دستور آبی احمد انجام شد؛ 
آغاز حمله ارتش اتیوپی به 

ایالت تیگرای
نخســت وزیر اتیوپی روز پنجشنبه پایان 
ضر ب االجل به شبه نظامیان »جبهه مردمی 
آزادیبخش تیگرای« را اعالم و دســتور حمله 
ارتش به مرکز ایالت تیگرای واقع در شــمال 
این کشــور را صادر کرد. به گزارش شــبکه 
خبری اســکای نیوز، »آبی احمد« پیشتر به 
رهبران ایالــت خودمختار تیگرای هشــدار 
داده بــود که اگر ظرف ۷۲ ســاعت تســلیم 
نشــوند، با حمله بزرگی مواجه خواهند شد. 
این ضرب االجل، روز چهارشــنبه پایان یافت 
و رهبران تیگرای نه تنها تمایلی برای تسلیم 
شدن از خود نشان دادند بلکه گفتند که آماده 
مرگ هســتند. به نظر می رســد تالش های 
محافل آفریقایی و بین المللــی برای کاهش 
بحران فزاینده در این ایالــت که از اول نوامبر 
آغاز شده،  شکســت خورده است. آدیس آبابا 
تالش های میانجیگرانه آفریقایی را رد و تاکید 
کرده است که قصدی برای ورود به مذاکرات با 
جبهه آزادیبخش تیگــرای که آن را  حکومت 
جدایی طلــب می دانــد، نــدارد. خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس نیز اعالم کرده که ابی احمد 
به ارتش برای حرکت به ســمت شــهر مکله 
مرکز ایالت تیگرای چراغ ســبز نشان داده و از 
مردم خواسته است برای حفظ جان خود، در 
خانه های شان بمانند. در ۴ نوامبر )۱۴ آبان( 
سال جاری، برخوردهای مسلحانه بین ارتش 
اتیوپی و جبهه آزادی بخش مردمی تیگرای در 
منطقه آغاز شد. این جبهه حدود ۳ دهه ، قبل 
از روی کار آمدن آبی احمد نخست وزیر فعلی 
این کشور در ۲۰۱۸، بر اوضاع سیاسی اتیوپی 
مسلط بود تا اینکه احمد اولین نخست وزیر از 
قومیت »اورمو« انتخاب شد. اورمو بزرگترین 
قومیت در اتیوپی را با ۳۴.۹ درصد از جمعیت، 
یعنی حدود ۱۰۸ میلیون نفر تشکیل می دهد 
در حالی که تیگرای با ۷.۳ درصد سومین نژاد 
در این کشور محسوب می شود. جبهه آزادی 
بخش مردمی تیگرای با شــکایت از به حاشیه 
رفتن از ائتالف حاکم جدا شــد و با غیرقانونی 
خواندن دولت آبی احمد او را با توجه به تصمیم 
فدرال برای به تعویق انداختن انتخابات به دلیل 

همه گیری کرونا، به چالش کشید. 

آبی احمد نخســت وزیر اتیوپــی در صدر 
دولت ائتالفی این کشــور ۱۴ آبان )۴ نوامبر(  
با صدور دستور حمله به شــبه نظامیان جبهه 
آزادیبخش تیگرای مســتقر در ایالت شمالی 
تیگرای، عمال وارد جنگی داخلی در این کشور 
شده است. نهادهای امدادرسانی و بشر دوستانه 
ســازمان ملل متحد ضمن درخواســت برای 
برقراری آتش بس موقت و فــوری در اتیوپی، 
خواســتار ارســال کمک های فوری به مردم 
آسیب دیده از جنگ در این کشور شدند. اتیوپی 
میانجیگری اتحادیه آفریقــا برای انجام گفت 
وگوهای زودهنــگام در ارتباط با درگیری های 
نظامی جاری در ایالت تیگــرای را نیز رد کرده 
است. در این راستا، کینیا یادیتا، وزیر دفاع اتیوپی 
در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی اعالم کرده که 
تاکنون حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد از سالح هایی 
که در دســت جبهه آزادی تیگرای بوده، پس 
گرفته ایم و ســالح های دیگری نیــز منهدم و 
تعداد زیادی از نیروها کشته شــده اند. یادیتا 
ادامه داد: ما حمالتمان را شروع کردیم و تمام 
تیگرای به جز میکیلی را آزاد کردیم. این جبهه 
افسران ارشــدی را در داخل ارتش به عضویت 
گرفته است. افســرانی که به این جبهه کمک 
می کردند، بازداشت شدند. این جبهه برای انجام 
حمالت تروریستی و تحریک به نزاع های نژادی 
تالش می کرد. هدف طرح نظامی و امنیتی این 
جبهه دودستگی در نیروهای ارتش برای ایجاد 
جنگ داخلی و تضعیف کردن نهادهای دولتی و 
سرنگون کردن دولت فدرال است. ما مانع یک 
تهدید علیه موجودیت اتیوپی و همچنین یک 
بحران بزرگ انسانی شدیم. وی گفت: نیروهای 
اتیوپی با پشــتیبانی جنگنده هــا، پهپادها و 
نیروهای ویژه اکنون در مناطق مجاور میکیلی 
تجمع کرده اندیادیتا تأکید کرد: این ها مرتکب 
جنایت های جنگی خطرناکی در جنوب غرب 
تیگرای و اماکن دیگر شده اند. حمله به میکیلی 

را ظرف چند روز تکمیل خواهیم کرد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

اوایــل ماه جــاری بود کــه باز هم 
یک خبر ناراحت کننــده با محوریت 
پناهجویان بر خروجی رســانه ها قرار 
گرفت. خبرگزاری فرانسه در آن هنگام 
از برخورد پلیس با تعداد قابل مالحظه ای 
از پناهجویان در یکــی از میدان های 
پاریس خبــر داد. داســتان از این قرار 
است که حدود یک هفته پس از تخلیه 
پناهجویان از پناهگاه هایشان در حومه 
 )Saint-Denis( شمالی سن - دنی
در اطراف پاریس، اخباری به گوش رسید 
که نشان می داد افرادی که از این منطقه 
رانده شده اند هیچ جایی برای اسکان و 
حضور ندارند. کمی بعد مشخص شد که 
این جماعت به طرف پاریس در حرکت 
هســتند. در میانه راه پلیس فرانســه 
کوشیده بود تا بتواند به هر نحوی که شده 
این تعداد از پناهجویان که عمدتاً اهل 
افغانستان بودند را از رسیدن به پاریس 
بازدارد، اما این اتفاق رخ نداد. به هر ترتیب 
چندی بعد تصاویری از پاریس منتشر 

شد که نشــان می داد بخش زیادی از 
این پناهندگان وارد پایتخت فرانســه 
شده اند و مردم داوطلب اقدام به برپایی 
حدود ۵۰۰ چادر آبی در منطقه ای واقع 
در قلب پاریس کمک کردند که بالفاصله 
با پناهجویانی که عمدتا از افغانســتان 
بودند، پر شد. همین مساله شروع یک 
درگیری یک طرفه را رقــم زد؛ چراکه 
ســاعاتی بعد از برپایی چادرها، پلیس 
برای برچیــدن ایــن اردوگاهِ موقت و 
خیابانی به منطقه اعزام شــد و چادرها 
را در حالی که هنوز پناهجویان داخل 
آن بودند، بلند کرد که با فریاد اعتراض 
پناهجویان و مردم روبه رو شد. آنچه در 
این بین دردناک بــود و به نوعی صدای 
منتقــداِن دولت »امانوئــل مکرون«، 
رئیس جمهوری فرانســه را بلند کرد، 
استفاده پلیس از گاز اشــک آور برای 
متفرق کردن پناهجویان از خیابان های 
مرکز پاریس بود؛ به گونه ای که عالوه بر 
فعاالن مدنی اروپا، بسیاری از کاربران و 
همچنین مقامات فرانسه نسبت به این 
موضوع واکنش نشان دادند و خبِر یورش 
پلیس به پناهجویان، مانند صدای یک 
بمب، همه جا را فــرا گرفت. یکی از این 

افراد »ژرارد دارمنن« وزیر کشور فرانسه 
بود. او پس از آنکه تصاویر منتشر شده از 
برچیدن این اردوگاه را دیده بود اعالم 
کرد که مســاله مذکور شــوکه کننده 
است و به پلیس دستور داد گزارشی از 
این پاکسازی تهیه کند! اگرچه او سعی 
کرد چهره انسان های متاسف و دردمند 
را به تصویر بکشد، اما واقعیت این است 
که کمتر کسی در پاریس و اروپا سخنان 
وزیر کشور فرانســه در مورد برخورد 
قهرآمیز پلیس با پناهجویــان را باور 
کرد؛ چراکه عمالً پلیس فرانسه زیر نظر 
وزارت کشور فرانسه مشغول کار است و 
به همین دلیل حاال یک دوگانه خیر و 
شر در فرانسه و اروپا به راه افتاده است. 
توجه داشته باشید که پاریس، یکی از 
نقاط اصلی در مسیر مهاجرتِی اروپاست 
و چادرهای مهاجران اغلب در اطراف این 
شهر برپا می شود که هر از چندگاهی در 
علمیات پلیس از میان می رود. بر اساس 
آمارهای موجود، از سال ۲۰۱۵ تاکنون 
هزاران نفر از پاریس به بندر کاله ســفر 
کرده و کوشیده اند با جای دادن خود در 
کامیون ها به صورت قاچاقی، خودشان 
را به بریتانیا برسانند و بخشی از این افراد 

هم از مسیر آبی به دنبال رساندن خود 
به سایر کشورهای اروپایی هستند، اما 
مساله اصلی که حاال به یک سوال جدی 
تبدیل شده این اســت که چرا اروپا در 
برخورد با پناهجویان، رویکردی دوگانه 

و سراسر ابهام دارد؟ 
اروپایی سرگردان!

اوایل پاییز بود که »فیلیپو گرندی«، 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان 
ملل امتناع کشــورهای اروپایی برای 
پذیرفتن مهاجران و جلوگیری از پیاده 

کردن پناهجویان آواره در دریا را شرم آور 
خواند. او درباره خطرات سیاست بیرون 
کردن پناهندگان از مرزهای یک کشور 
که در برخی از ثروتمندترین کشورهای 
جهان در حال شکل گیری است، هشدار 
داد و حتی اعــالم کرد که ایــن اقدام 
می تواند باعث تقویت راســت گراهای 
افراطی در اروپا از یک سو، و فعال شدن 
هسته های تروریســتی برای مقابله با 
اقدامات این جریان ها از ســوی دیگر 
شود. این مسائل در حالی مطرح می شود 
که عامل ایجاد این موج ها، اروپایی ها و 
آمریکا هستند. به عنوان مثال ناتو و ارتش 
ایاالت متحده در افغانستان به گونه ای 
طی دهه های اخیر رفتار کرده اند که نه 
تنها طالبان از بین نرفت، بلکه عالوه بر 
اتعقاد قرارداد صلح با این جریان، شاهد 
حضــور داعش در این کشــور و ظهور 
مجدد القاعده در افغانســتان هستیم. 
طبیعی است که این جریان ها به دلیل 
تمامیت خواه بودنشان اقدام به اعمال 
فشــار برای عضویت مردم در ساختار 
عملیاتی شان می کنند و همین مساله 
بعــالوه انفجارهای روزانــه در والیات 
مختلف باعث به راه افتادن این موج از 

پناهجویان شده است. 
در عراق، ســوریه و حتی در لیبی 
و یمن هم اتفاق های مشــابه در حال 
رخ دادن اســت و در اتیوپــی هم از 
چند هفته پیش این مــوج مجدداً به 
راه افتاده اســت. در این رابطه آژانس 
محافــظ مرزهای زمینــی و دریایی 
اروپا )فرونتکس( اعالم کرده که عبور 
غیرقانونی از مرزهای زمینی اتحادیه 
اروپا توســط پناهجویــان از طریق 
کشورهای حوزه بالکان در طول یک 
سال دوبرابر شده است. این در حالی 
اســت که ورود پناهجویان از طریق 
دریــای مدیترانه به شــدت کاهش 
یافته و آنها از کشورهای بالکان غربی 
عبور کرده اند. این تعداد نسبت به ماه 
سپتامبر، به میزان یک سوم افزایش 
داشته اســت. همچنین طی ۱۰ ماه 
نخست سال ۲۰۲۰، آمار اولیه نشان 
می دهد که بیــش از ۱۹ هزار و ۷۰۰ 
نفر که عمدتاً سوری و افغان هستند، 
از همین مســیرها عبور کرده اند که 
این آمار نســبت به مدت مشــابه در 
سال ۲۰۱۹ دو برابر شده است. نکته 

اینجاست که اتحادیه اروپا همچنان 
سعی دارد راهی برای حل این وضعیت 
نابسامان بیندیشید. وضعیتی که ابعاد 
گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
و همچنین فرهنگی را در دل خود دارد 
و حاال هم پاندمی کرونا مزید بر علت 
شده است. در این مســیر بدرفتاری 
با پناهجویان هم مشکل دیگر است. 
کمیته شــورای اتحادیــه اروپا برای 
 ،)CPT( مبارزه با شکنجه و سوءرفتار
از شــرایط بازداشــت و نگهــداری 
پناهجویان در یونان انتقاد کرده و از 
دولت این کشور خواســته است که 
شــیوه و موازین خــود را در رابطه با 
پذیرش پناهجویان مــورد اصالح و 
بازبینی قرار دهد. اما مشکل اصلی این 
است مجارستان، لهستان، اسلوواکی 
و جمهوری چک از جمله کشورهایی 
هستند که ایجاد ســازوکاری واحد 
برای مواجهه با بحــران پناهجویان 
را ناکام گذاشــته اند به هر ترتیب در 
نبود یک رهبری اخالقــی برای ارائه 
فرموالسیون جدید در قبال مواجهه با 
این بحران انسانی، تمامی ارزش هایی 
که این  بلــوک از چند فرهنگ گرایی 
گرفته تــا آزادی و هویت متکثر بدان 

می بالید در شرف نابودی هستند. 
به نظر می رســد که ایــده حذف 
و برتــری در این وضعیــت همچنان 
دســت باال را داشته باشــد؛ ایده ای 
که می کوشــد از »اروپای واقعی« در 
برابر »بیگانگان خارجی« حراســت 
کند. اروپایی کــه تکلیفش را با خود 
نمی توانــد مشــخص کنــد و حاال 
ســرگردان تر از همیشــه در حوزه 

پناهجویان بروز و ظهور کرده است. 

باالگرفتن انتقادها از اتحادیه اروپا به دلیل رفتار پاریس با پناهجویان

رویکرد دوگانه و ابهام آلود قاره سبز با یک بحران انسانی
 در نبود یک رهبری اخالقی 

برای ارائه فرموالسیون 
جدید در قبال مواجهه 
با پناهجویان، به عنوان 

یک بحران انسانی؛ تمامی 
ارزش هایی که این  بلوک از 
چندفرهنگ گرایی گرفته 

تا آزادی و هویت متکثر 
بدان می بالید در شرف 

نابودی هستند

اگرچه وزیر کشور 
فرانسه سعی کرد در 

مورد برخورد قهرآمیز 
پلیس با پناهجویان چهره 

انسان های متاسف و 
دردمند را به تصویر بکشد، 

اما کمتر کسی در پاریس 
و اروپا سخنان او را باور 

کرد؛ چراکه پلیس فرانسه 
عماًل زیر نظر وزارت کشور 

مشغول کار است

پارلمان اروپا متممی را برای یک قطعنامه درباره شهر ساحلی واروشای قبرس تصویب کرد و از شورای اروپایی 
خواسته تا تحریم هایی را علیه ترکیه بابت بازگشایی نسبی این شــهر وضع کند که برخالف قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل اســت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این متمم که از ســوی حزب مردم اروپایی ارائه شده، به 
این مســاله می پردازد که شــورای اروپایی باید بر موضع متحد خود در قبال اقدامات یکجانبه و غیرقانونی ترکیه 
ایستادگی کند و اقدامات و تحریم هایی سخت را علیه این کشور در واکنش به این 
رفتارهای غیرقانونی وضع کند. این قطعنامه با عنوان افزایش تنش ها در واروشا 
در پی اقدامات غیرقانونی ترکیه و ضرورت فوری برای از سرگیری گفتگوها به این 
مساله می پردازد که تحریم های بیشتر تنها با گفتگو، همکاری صادقانه و پیشرفت 
مستحکم در این مورد متوقف شود. اتحادیه اروپا پیشتر ترکیه را بابت بازگشایی 

شهر ساحلی خالی از سکنه واروشا محکوم کرده بود. 

هواداران »مقتدا صدر« رهبر جریان صدر عراق روز گذشته )جمعه( برای حمایت از وی در »میدان التحریر« در 
مرکز بغداد پایتخت این کشور تجمع کردند. به گزارش روسیاالیوم، کمیته نظارت بر اعتراضات جریان صدر دوشنبه 
هفته جاری در بیانیه ای از هواداران این جریان خواسته بود برای حمایت و تایید مقتدا صدر در میدان »التحریر« در 
مرکز بغداد و سایر استان ها به جز استان های کربالی و نجف با رعایت شیوه نامه های  بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
تجمع کنند. به نوشته این رسانه ها، این کمیته از هواداران جریان صدر خواسته 
بود پرچم های عراق را در دست داشته باشند و ســرودهای میهن دوستانه و در 
حمایت از آل صدر سردهند. درپی این فراخوان، هوداران این جریان و نمایندگان 
فراکسیون »ســائرون« مورد حمایت جریان صدر هم اکنون در میدان التحریر 
گردهم آمده اند. هواداران مقتدا صدر در میدان التحریر و خیابانهای منتهی به آن 

تجمع کرده و پرچم های عراق را در دست دارند.

تجمع هواداران مقتدا صدر در بغداددرخواست پارلمان اروپا برای تحریم ترکیه 

روویــن ریولین، رئیــس رژیم صهیونیســتی روز 
پنجشــنبه با هیاتی از خاندان پادشاهی بحرین دیدار 
کرد. همزمان منابع از به تاخیر افتادن ســفر بنیامین 
نتانیاهو به منامه خبر دادنــد. دیدار ریولین با مقامات 
بحرینی پس از امضای توافقنامه عادی ســازی روابط 
میان اســرائیل و بحرین و در میان انتشار خبر تعویق 
ســفر نخســت وزیر این رژیم به منامه صورت گرفت. 
شبکه ۷ تلویزیون اسرائیل اعالم کرد که سفر بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اســرائیل به بحرین که قرار بود 
هفته آتی انجام شود، به تعویق افتاده است. رسانه های 
اسرائیلی اعالم کردند که تعویق سفر نتانیاهو به منامه، 
به درخواست مســئوالن بحرینی بوده است. روزنامه 
اسرائیلی اورشــلیم پســت با تایید این خبر در مورد 
دلیل تعویق ســفر نتانیاهو نوشــته که انتظار میرفت 
نخست وزیر در این سفر، همزمان از امارات هم دیدن 

کند اما مقامات امــارات گفته اند که با توجه به نزدیک 
بودن جشن های روز ملی آن کشــور در هفته آینده، 
انجام یک سفر رسمی در این زمان دشوار خواهد بود. 
این در حالی است که سفارت اســرائیل در منامه قرار 
است هفته آینده افتتاح شود. مقامات بحرین و اسرائیل 
توافق کرده اند که سفر نتانیاهو را به نحوی تغییر دهند 

که دیدار او از هر دو کشور همزمان صورت گیرد.

رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی گفت در صورتی 
کاخ ســفید را ترک می کند که کالج الکترال پیروزی 
بایدن را در انتخابات ریاســت جمهوری تایید کند. به 
گزارش اســپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا این را هم گفت که اگر کالــج الکترال پیروزی 
جو بایــدن را در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ 
آمریکا تایید کند یک اشــتباه خواهد بــود؛ ترامپ از 
پذیرش شکســت در انتخابات ســوم نوامبــر امتناع 
می کنــد و آن را تقلب انتخاباتی دانســته و قول داده 
تا به نبرد حقوقی خود برای تضمین این مســاله ادامه 
دهد که شــمارش تمامی آرای این انتخابات مشروع 
است. وی در پاســخ به این ســوال که آیا کاخ ریاست 
جمهوری را در مراســم تحلیــف ۲۰ ژانویه ترک می 
کند یا خیر، گفــت: اگر بایدن به عنــوان پیروز تایید 
شود، به طور حتم این کار را می کنم. می دانید پذیرش 

شکست، یک کار بسیار سخت است. ترامپ همچنین 
به انتقاد از سیستم انتخابات ایاالت متحده پرداخت و 
گفت، این وضعیت شبیه به یک کشور در حال توسعه 
است. ما شــبیه به یک کشور جهان ســومی هستیم. 
ترامپ قرار است روز شــنبه به ایالت جورجیا برود تا 
 در کمپینی بــرای کاندیداهای جمهوری خواه ســنا 

شرکت کند. 

دیدار رئیس رژیم صهیونیستی با مقامات بحرین ترامپ: پیروزی بایدن تایید شود، از کاخ سفید می روم

خبرخبر


