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 تقابل جمهوریخواهان و دموکرات ها، 
در باالترین حد؛

درگیری در سانفرانسیسکو، غرق شدن 
قایق حامیان ترامپ در تگزاس!

شــهردار سانفرانسیســکو با انتقاد از دونالد 
ترامپ او را تروریســت و دیکتاتور خطاب کرده 
و از نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان 
که در صــف اول مبارزه علیــه رئیس جمهوری 
آمریکاست، قدردانی به عمل آورد. الندن برید، 
شهردار سانفرانسیسکو شــنبه در گفت وگو با 
ای بی سی۷ نیوز گفت: ما یک تروریست داریم؛ 
ما یک دیکتاتــور داریم که این کشــور را اداره 
می کند و نانسی پلوســی هر روز در صف مبارزه 
علیه این شخص قرار دارد. با این حال قصد ندارم 
برای آنچه رخ داده، بهانه  بیاورم. از زمان تعطیلی 
کسب و کارهای کوچک بر ســر پاندمی کرونا و 
تالش برای بقای آنها، فشارهای زیادی به جامعه 
آمریکا تحمیل شــده اســت. در همین اوضاع، 
حضور نانسی پلوســی در یکی از آرایشگاه های 
سانفرانسیســکو از چشم رســانه ها دور نماند. 
آرایشگران از این اقدام رئیس مجلس نمایندگان 
خشمگین هستند و آن را نقض راهنمایی های 
ایمنی می دانند. پلوســی حتی از ماســک هم 
استفاده نکرد. شــهردار سانفرانسیسکو گفت، 
او احساسات مردم را درک می کند اما این شهر 
با مسائل دیگری هم روبروست و بنابراین زمان 
حرکت رو به جلو است. او افزود: حرفم این است 
که نباید اجازه دهیم چنین مساله ای شهرمان را 
زیر و رو کند، آن هم در شرایطی که ما افرادی را 
داریم که بی خانمان هستند، مردمی را داریم که 
نمی توانند کسب و کارهایشان را باز کنند از جمله 
این سالن ها. من درک می کنم. این را فهمیده ام 
اما در نهایت، واقعا زمان آن اســت که رو به جلو 
حرکت کنیم. در همین حــال، درگیری هایی 
میان فعاالن جنبش »جان سیاه پوســتان مهم 
است« و معترضان مخالف آنها در لوییویل ایالت 
کنتاکی در روز دربی به وقوع پیوست. معترضان 
حامی پلیس که بسیاری از آنها مسلح بودند، حین 
این راهپیمایی اعتراضی زد و خوردهایی داشتند 
اما هیچکس از سالح اســتفاده نکرده و تاکنون 
مصدومی گزارش نشده اســت. این راهپیمایی 
اعتراضی با حضور حــدود ۲۰۰ عضو یک گروه 
میلیشیا سیاه پوســت )NFAC(  برگزار شد 
که خود را یک جایگزین بسیار رادیکال تر برای 
جنبش بی ال ام )جان سیاه پوستان مهم است( 
توصیف می کند. آنها هم به نژادپرستی و خشونت 

پلیس اعتراض داشتند. 

براساس گزارش ها، معترضان از دو طرف بر سر 
یکدیگر فریاد می زدند و زد و خوردهایی صورت 
گرفت. بسیاری از آنها مسلح بودند. صدها معترض 
مسلح در مرکز لوییویل در ایالت کنتاکی آمریکا 
رو در رو شدند. معترضان مسلح در سراسر شهر 

لوییویل راهپیمایی کردند. 
این حامیان مســلح پلیس آمریکا که حدود 
۲۵۰ تن بودند، تفنــگ و هفت تیر بــه همراه 
داشتند. براساس وب سایت این گروه، آنها حامی 
دونالد ترامپ، پلیس، ارتش و حق حمل ســالح 
هستند. هیچ افسر پلیسی حین این درگیری ها 
حضور نداشت زیرا پلیس می گفت که قصد ندارد 
به تنش ها میان این معترضان دامن بزند. همزمان 
با این درگیری ها، اداره پلیس تراویس کانتی در 
ایالت تگزاس اعالم کرد، چندین قایق که در رژه 
حمایت از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
شرکت داشتند، در دریاچه تراویس غرق شدند. 
رویترز گزارش داده که، تصاویر منتشر شده در 
رسانه های اجتماعی از غرق شدن چندین قایق 
در آب حکایت دارند. طبق گزارش رســانه ها، 
دست کم ســه قایق در جریان این رویداد غرق 
شده اند. براســاس گزارش خدمات فوریت های 
پزشکی شهرستان آستین- تراویس، هیچکس 
در جریــان این اتفاق آســیب ندیــد. به گفته 
برگزارکنندگان مراســم رژه قایق ها در دریاچه 
تراویس، بیش از ۲۶۰۰ تن شــرکت داشــتند. 
در همین حال، ویدیوی منتشر شده در توییتر 
نشــان می دهد، قایق دیگری در یک رژه مشابه 
در دریاچه هاواسو در ایالت آریزونا آتش گرفت. 
براساس اعالم پلیس، برخی از قایق ها مملو از آب 
شده، برخی واژگون شــده، برخی از کار افتاده و 
مسائل دیگری هم رخ داد. طبق تصاویری که در 
توییتر منتشر شده، قایق هایی حامل پرچم های 
ترامپ ۲۰۲۰ در آب های متالطم دیده می شوند. 

جهاننما

 شماره   606 /          دوشنبه 17 شهریور   1399  /   18 محرم 1442  /  7 سپتامبر   2020

فرشاد گلزاری

هفتم ژانویة ۲۰1۵ را بســیاری از 
خبرنگاران و روزنامه نــگاران دنیا در 
ذهنشان حک کرده اند. روزی که سعید 
و شریف ُکواشی با ورود به دفتر نشریه 
فرانسوی »شارلی ابدو« تمام تحریریة 
آن را زیــر آتش مسلســل های تمام 
اتوماتیک خود گرفتند و 1۲ کشــته و 
1۰ زخمی بر جای گذاشتند. بر اساس 
آنچه مقامات امنیتی و سیاستمداران 
فرانســه اعالم کردنــد، آن روز برای 
فرانســه مرگبارترین رخداد از زمان 
جنــگ الجزایــر در 1۹۶1 میالدی و 
بدترین حمله در زمان صلح فرانسه به 
حســاب می آمد. حمله ای که دو برادِر 
الجزایری االصــل آن را اجــرا کردند و 
بر اساس اسناد منتشــر شده از سوی 
پلیس ضدتروریسم فرانسه و همچنین 
پزشکی قانونی این کشور، حدود ۵۰ تا 
۶۰ پوکة گلوله کالشینکف، مجموعاً 
در این عملیات چند دقیقه ای از سوی 
آنها شلیک شد. دلیل اصلی این حمله 
همانگونه که گزارش ها اعالم کرده اند، 
انتشــار یک کاریکاتور توهین آمیز در 
مورد پیامبر اسالم )ص( در روی جلد 

اصلی نشریه شارلی ابدو بود که در آن 
سال بســیاری از مقامات کشورهای 
اسالمی و عربی نسبت به این موضوع 
واکنش های تندی از خود نشان دادند. 
شدت واکنش ها به حدی بود که بسیاری 
از مسئوالن امنیتی و سیاسی فرانسه 
به این نتیجه رســیدند که باید اوضاع 
را به هر نحوی که شده ســر و سامان 
بدهند اما گویا عناصــر داعش که در 
خاکِ  فرانسه بودند زودتر دست به کار 
شدند! به یاد داریم که پس از ماجرای 
کشتار شارلی ابدو، برخی از رسانه های 
غربی مانند اکونومیســت، روی جلد 
خود را به حمایت از مجله شارلی ابدو و 
آزادی بیان در فرانسه و این قبیل مسائل 
اختصاص داده  بودنــد و البته این روند 
برای هفته ها و ماه ها ادامه داشت اما نکته 
جالب اینجا بود که برخی از رسانه های 
اروپا و حتی آمریکا اعــالم کردند که 
دلیل حمله برادران کواشــی به دفتر 
نشریه شــارلی ابدو، انتشار کاریکاتورِ  
ابوبکر البغداد، سرکرده پیشین داعش 
بوده است. اینکه شــارلی ابدو تصویر 
بغدادی را منتشــر کرده بــود یا خیر، 
نکته ای است که پاسخش مثبت است؛ 
چراکه شــارلی ابدو عماًل یک نشریة 
رادیکال به حســاب می آیــد که طی 
سال های اخیر با همه  کس و با همه چیز 

شوخی کرده است؛ اما به تدریج توهین 
به ادیان را هم در زمرة کارهای خود قرار 
داد. اینکه عناصر داعش برای انتشــار 
کاریکاتور بغدادی دست به چنین کاری 
زدند، یک مســاله انحرافی به حساب 
می آید؛ چراکه رســانه های اروپا این 
خط خبری را از قصد به افکار عمومی 
تزریق کردند تا بتوانند اوضاع را به نوعی 
مدیریت کنند. آنها با خط دهی محافل 
امنیتی کشورهای خود به این نتیجه 
رسیده بودند که احتمال خیزش های 
رادیکال وجود دارد و برای اینکه بتوانند 
اعتراض ها را کم کرده و آنها را کانالیزه 
کنند، باید به این سمت بروند که تمرکِز 
موضوع از آحاد مسلماناِن سراسر جهان 
منفک و به مهمتریــن و خونین ترین 
ماشیِن ترورِ قرن یعنی »داعش« نسبت 
داده شود. آنها فکر می کردند که با تزریق 
این خِط انحرافی می توانند به راحتی 
اوضاع را مدیریت کننــد که این اتفاق 
رخ نداد. به هر ترتیب داعش پیمانکار 
این حمله بــود و برخی دیگر معتقدند 
که القاعــده هم در پشــت صحنه آن 
حضور داشــته اما موضوع بحث ما این 

مسائل نیست. 
 تکرار یک فاجعه: 

چرا مکرون ساکت است؟ 
مساله ما این است که مجدداً و بعد 

از پنج سال شــاهد بازنشر کاریکاتور 
توهین آمیز علیه پیامبر اسالم هستیم 
و این اتفاق دقیقاً در حالی رخ می دهد 
که باز هم اعتراض  کشورهای اسالمی 
همانند پنج ســال پیش، از چند روز 
قبل، همچنان ادامــه دارد. به عنوان 
مثال روز گذشــته )یکشنبه( هیأت 
مستقل حقوق بشر سازمان همکاری 
اسالمی در بیانیه ای این اقدام شنیع 
مجله شــارلی ابدو درباره توهین به 
بزرگترین شــخصیت در اسالم که از 
احترام حدود 1 و نیم میلیارد مسلمان 
در جهان برخوردار است را محکوم و از 
اظهارات غیرمسئوالنه مقامات ارشد 
برخی کشــورها در تایید آنچه حق 

آزادی در توهین محسوب می شود، 
عمیقا ابراز تأسف کرد. در این بیانیه 
آمده است: »درحالی که انتقاد سازنده 
بخشی از آزادی بیان است، تمسخر و 
توهین به شکل مستقیم در حقیقت 
تحریک به انزجار و تبعیض و خشونت 
و یک جنایت اســت. بشریت در این 
روزهای سخت به دلیل بحران کرونا 
به تالش بیشتری برای همبستگی و 
تســامح و احترام به تنوع فرهنگی و 
دینی و تقویت مذاکره در تمام سطوح 
نیاز دارد نه اظهــارات کینه توزانه ای 
که تنها به افزایش قــدرت تندروها 
منجر می شود که انزجار، نژادپرستی 
و تبعیض را ایجاد می کند.« مقامات 
ترکیه، یمن، مالزی و بسیاری دیگر 
از کشورهای اســالمی نیز این اقدام 
را تقبیح و محکوم کرده اند؛ تا جایی 
که در پاکستان نسبت به این موضوع 
تظاهرات به راه افتاده است. در مقابل 
اما رئیس جمهوری فرانســه که این 
اتفاق در خاک کشــور او مجدداً رقم 
خــورده، همچنان موضع ســکوت 
اختیار کرده اســت. امانوئل مکرون، 
در واکنش بــه اقــدام توهین آمیز 
مجله شــارلی ابدو مبنی بر انتشــار 
کاریکاتوری توهین آمیــز از پیامبر 
اکرم )ص( این مساله را به آزادی بیان 
و اندیشه در کشورش ربط داد و آن را 

محکوم نکرد!
 او در نهایــت اعالم کرد فرانســه 
کشوری اســت که در آن آزادی بیان 
و عقیده حاکم اســت اما شهروندان 
فرانسوی باید در اظهاراتشان به یکدیگر 
احترام گذاشــته و از بیان اظهاراتی 
که نفرت پراکنــی می کند خودداری 
کنند. این اظهارات نشان می دهد که 
مکرون به خوبــی از تبعات احتمالی 
انتشــار مجدد این کاریکاتور موهن 
باخبر اســت؛ اما واقعیت این است که 
ما با استاندارهای دوگانه در فرانسه و 
کشورهای اروپایی روبرو هستیم. اگر 
روزی یکی از مســلمان ها در میدان 
شارل دوگل یا برخی دیگر از کشورهای 
قاره ســبز انجیل را به آتش بکشــد، 
هیچکــس نمی داند که چــه اتفاقی 
برای او از سوی راســت های افراطی 
و جریان های ملی گرا و مســیحیان 
افراطی رخ  می هــد. همین چند روز 

پیش بود کــه در یکی از شــهرهای 
جنوب سوئد، جریان های ضد اسالمی 
اقدام به سوزاندن قرآن کردند و باز هم 
شاهد اعتراض مســلمانان بودیم؛ تا 
جایی که درگیری میان آنها و پلیس 
رخ داد و مقامات ســوئد از ترس اینکه 
روند مذکــور و اعتراض ها به پایتخت 
کشیده شود، به  سرعت اوضاع را آرام 
و مجوز برگزاری تجمع ضد اســالمی 
را لغو کردند. از منظری دیگر طی چند 
هفته اخیر شاهد بودیم که دادگاهی 
برای رسیدگی به پرونده شارلی ابدو 
و قربانیان او برگزار شد که بسیار جای 
تعجب داشــت؛ چراکه معلوِل اصلی 
حمله به دفتر شارلی ابدو، کاریکاتور 

خودشان بود! 
اینکه مطبوعات و رسانه بعالوه آزادی 
بیان جزئــی از ارکان دموکراســی به 
حساب می آید، موضوع کاماًل درستی 
است اما به نظر می رسد انتشار مجدد 
چنین کاریکاتوری، آن هم در شرایطی 
که بخشی از مردم و خصوصاً مسلمانان 
و پناهجویاِن مســلمان کســب و کار 
خود را به دلیل پاندمی کرونا، همانند 
مابقی از دست داده اند، می تواند یکبار 
دیگر رادیکالیسم را با شدت بیشتری 
تحریک کند. سکوت مکرون، عصبانیت 
مســلمانان )به خصوص پناهجویان( 
از فضای اقتصــادی و عمومی جهان، 
می تواند شروع کننده یک جدال دیگر 
میان نیروهای امنیتــی و رادیکال ها 
در فرانسه باشــد که دامنه آن ممکن 
است همانند ســال ۲۰1۵، تمام اروپا 

را دربربگیرد.

واکنش ها   به بازنشر کاریکاتور توهین آمیز »شارلی ابدو« ادامه دارد 

سکوت مکرون و تحریک مجدد رادیکالیسم! 
انتشار مجدد کاریکاتور 

توهین آمیز نسبت به 
پیامبر اسالم )ص(، آن هم 

در شرایطی که بخشی از 
مردم و خصوصاً مسلمانان و 
پناهجویاِن مسلمان کسب 
و کار خود را به دلیل پاندمی 

کرونا، همانند مابقی از 
دست داده اند، می تواند 

یکبار دیگر رادیکالیسم را 
با شدت بیشتری تحریک 

کند

اینکه عناصر داعش در 
2015 برای انتشار کاریکاتور 

بغدادی، به شارلی ابدو 
حمله کردند، یک مساله 

انحرافی به حساب می آید؛ 
چراکه رسانه های اروپا این 

خط خبری را از قصد به 
افکار عمومی تزریق کردند 
تا بتوانند اوضاع را به نوعی 

مدیریت کنند

نخست وزیر عراق با دستور تشکیل فرماندهی عملیات جدیدی در استان های جنوبی برای نظارت بر امنیت این استان ها، 
اختیارت ارتش را گسترش داد. به گزارش آناتولی، مصطفی الکاظمی، روز گذشته )یکشنبه( دستور تشکیل فرماندهی عملیات 
جدیدی وابسته به وزارت دفاع این کشور را جهت نظارت بر امنیت استان های جنوبی صادر کرد. نعمان السیداوی، ستوان ارتش 
عراق گفت: عماد صمید مامور فرماندهی عملیات مدیریت امنیت استان های المثنی، میسان و ذی قار )در جنوب عراق( شد و مقر 
این فرماندهی در پایگاه هوایی امام علی )ع( واقع در استان ذی قار است. عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر سابق عراق پیشتر با انتقال مسؤولیت مدیریت امنیت استان های جنوبی به 
نیروهای پلیس به جای ارتش، برای کاهش دایره اختیارات ارتش در این استان ها تالش 
کرده بود. تشکیل فرماندهی عملیات جدید در شــرایطی انجام شد که نیروهای ارتش و 
مبارزه با تروریسم با هدف کشف و ضبط سالح های بدون مجوز عملیات نظامی گسترده ای 

در استان های مرکزی و جنوبی اجرا می کنند.

 اظهــارات سباســتیان کورتــس، صدراعظم اتریش بر ســر یونان خشــم مقامــات ترکیــه را برانگیخت.
 صدراعظم اتریش با ارسال توئیتی اعالم کرد که اتحادیه اروپا نباید اجازه دهد ترکیه و رئیس جمهور آن اردوغان 

از اروپا باج گیری یا تهدید کند. 
کورتس گفته اســت اروپا ضمن ابراز همبســتگی با یونان از مرزهــای خارجی خود محافظــت کند. مولود 
چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه با انتشــار پیامی در شــبکه اجتماعی 
توئیتر از اظهارات سباســتیان کورتــس، صدراعظم اتریش به شــدت انتقاد 
کرد. او نوشــت: »تهدیــد اصلی علیه اروپــا و ارزش های آن خــود کورتس و 
اندیشه کجی اســت که وی به آن تعلق دارد. این اندیشــه سیاسی کثیف که 
 بر بیگانه هراسی، نژادپرســتی و اسالم ستیزی بنا شــده، جریان فکری بیمار 

عصر ما است.«

جنگ لفظی ترکیه و اتریش بر سر یونانالکاظمی اختیارات ارتش را در جنوب عراق گسترش داد

روزنامــه یدیعوت آحارونوت گزارش داد که دســتگاه 
امنیتی اسرائیل در حال انجام مذاکره هایی پیرامون غرامتی 
است که در ازای فروش ســالح های پیشرفته آمریکایی از 
جمله جنگنده های اف-3۵ به امارات، خواهان آن خواهد 
شد. این روزنامه اســرائیلی گزارش داد که رایزنی هایی در 
دستگاه امنیت اســرائیل پیرامون غرامتی که تل آویو در 
ازای قرارداد سالح های آمریکایی به امارات به دست خواهد 
آورد، در جریان است و در کنار امور دیگر، اسرائیل خواهان 
تعجیل در تولید و مجهز شدنش به سالح هایی در چارچوب 
کمک های نظامی آمریکا طی یک سال خواهد شد. یدیعوت 
آحارونوت نوشــت که در ســایه بحران اقتصادی اراضی 
اشــغالی و پیامدهای آن بر بودجه امنیت؛ این پیشــنهاد 
اسرائیل، اهمیت امنیتی و اقتصادی دارد اما این پیشنهاد 
همچنین نشان می دهد که مســئوالن در دستگاه امنیت 
اسرائیل درک کرده اند که معامله ســالح آمریکا و امارات 

مساله ای انجام شده است. در پی تعهد دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا برای حفظ برتری نظامی اسرائیل 
در خاورمیانه؛ پیش بینی می شــود که اســرائیل خواهان 
سالح های پیشرفته ای شود که تا به امروز به دست نیاورده 
است. این روزنامه نوشــت دولت ترامپ تالش خواهد کرد 
تا کنگره را برای تصویب فروش ســالح های پیشــرفته به 

امارات قانع کند. 

گروه طالبان مولوی عبدالحکیم حقانی، یک روحانی 
تندرو را به عنوان مذاکره کننده ارشد این گروه با دولت 
افعانستان در مذاکرات صلح معرفی کرده است. به گزارش 
آسوشــیتدپرس، مولوی عبدالحکیم، روحانی تندروی 
طالبان، فــرد مورد اعتماد هیبــت اهلل آخوندزاده، رهبر 
طالبان است که ریاست سیســتم قضایی این گروه را که 
در دوران حکومت طالبان بر افغانســتان برعهده داشت. 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان اعالم کرد که ما یک 
تیم جامع و قوی را برای مذاکرات بین افغان ها تشــکیل 
داده ایم. این گروه شامل اعضای شورای رهبری )شورای 
رهبری طالبان( و رئیس قضایی امارت اسالمی طالبان 
اســت که به عنوان رهبری این تیم منصوب شده است. 
مقام ها می گویند، تیم های مذاکره کننده تالش می کنند 
تا بر روی یــک آتش بس دائم و یک چیدمان اشــتراک 
قدرت سیاسی برای اداره افغانستان توافق کنند. در همین 

حال، وزیر اقتصاد افغانستان گفت که تیم مذاکره کننده 
کابل کامال آماده اســت تا این کشــور را به احتمال زیاد 
طی امروز یا فردا به مقصد دوحه، قطر ترک کند. زلمای 
خلیل  زاد، فرستادة ویژة آمریکا نیز روز جمعه راهی دوحه 
شده   است. این در حالیست که عبداهلل عبداهلل اعالم کرده 
که احتمال تعدیل در قانون اساسی افغانستان برای صلح 

با طالبان جود دارد.

برای شرکت در  مذاکرات دوحه ؛

طالبان مذاکره کننده ارشد خود را معرفی کرد
 در ازای اف35 ؛

اسرائیل به دنبال دریافت غرامت از امارات است!

خبرخبر


