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 اعتراضات ضد دولت و پادشاه 
در بانکوک!

هزاران معترض تایلندی بزرگ ترین تظاهرات 
ضددولتی از زمان کودتای ســال ۲۰۱۴ در این 
کشور را در شهر بانکوک تشکیل داده و در تجمع 
خود شعارهایی شامل مرگ بر دیکتاتور و کشور به 
مردم تعلق دارد سر دادند. به گزارش اسپوتنیک، 
یکی از اعضــای جنبش جوانــان آزاد تایلند که 
سازماندهی این اعتراضات را برعهده دارد، گفت: 
ما تخمین می زنیم که بیش از ۲۰ هزار تن در این 
راهپیمایی حضور داشــتند. سازمان دهندگان 
بیش از ۱۹ هزار امضا را بــرای طوماری با هدف 
تدوین مجدد قانون اساســی تایلند جمع آوری 
کردند که از ۲۰۱۴ تــا ۲۰۱۹ و زمانی که ارتش 
در این کشور در راس امور بود، تدوین شده است. 
پلیس گفت که در تجمع میدانی در بانکوک ۱۲ 
هزار تن در این راهپیمایی حضور داشتند اما این 
شمارش مربوط به جمعیتی که در خیابان های 
اطراف حضور داشــتند، نمی شــود. معترضان 
همچنین خواستار استعفای پرایوت چان اوچا، 
نخســت وزیر و انحالل پارلمان با هدف پیمودن 
راهی به سوی تشکیل یک دولت جدید شدند که 
از هرگونه نفوذ ارتش و نظامیان در امان باشد. یکی 
از سخنران های این اعتراض گفت: ما جوانان باید 
روش های زندگی که مادران و پدرانمان داشتند 

را تغییر دهیم. 
ما می دانیم که دیگــر نمی توانیم تحت یک 
حکومت دیکتاتوری کــه اختیاراتش در قانون 
اساســی کنونی موجود اســت، زندگی کنیم. 
همچنین معترضان خواســتار محدود شــدن 
اختیارات پادشاهی تایلند شدند، موضوعی که در 
جامعه تایلند یک تابو محسوب می شود. همچنین 
یک راهپیمایی دیگر از سوی وفاداران به پادشاه 
تایلند همزمان با اعتراضات مذکور برگزار شــد 
اما تعداد شــرکت کنندگان در آن قابل مالحظه 
نبود. در یک  ماه گذشته، تایلند تقریباً روزانه شاهد 
اعتراضات برگزارشده تحت رهبری دانشجویان 
بوده اســت اما تظاهرات روز یکشنبه جمعیت 
بیشتری را در این کشور حوزه جنوب شرق آسیا 
که برای چندین دهه تجربه چند کودتای نظامی 

را داشته به خود جلب کرد.
در همین خصوص ترایسولی ترایسوراناکول، 
ســخنگوی دولت تایلند به خبرنــگاران گفت: 
نخســت وزیر تایلند نگرانی خــود را به مقام ها و 
معترضان در خصــوص بروز خشــونت مطرح 
ساخته است. او همچنین عنوان کرد که نخست 
وزیر تایلند به کابینه دستور داده گام هایی برای 

تقویت تفاهم بین نسل ها اتخاذ شوند. 

تیتیپول پهاکدیوانیچ، رییس دانشکده علوم 
سیاسی دانشــگاه اوبون راتچاتانی تایلند عنوان 
کرد: ما شاهد تغییر راهبرد جنبش اعتراضی تحت 
رهبری جوانان و فراگیرتر شدن آن و همچنین 
تاکید آن ها بر اقتصاد در کنار سیاســت هستیم. 
برخی گروه های دانشجویی ۱۰ مورد اصالحات 
مورد مطالبه خود از ســلطنت و دربار پادشاهی 
تایلند را که شامل محدود کردن اختیارات پادشاه 
ماهــا واجیرالونگکورن بر طبق قانون اساســی 
و همچنین محــدود کردن ثروت ســلطنتی و 
نیروهای مسلح می شود، مطرح ساختند. برخی 
معترضان در تجمع یکشــنبه شــعار می دادند: 
مرگ  بر فئودالیســم، زنده باد مردم و همچنین 
شعار می دادند ما دیگر برای هیچکس گردوخاک 
نخواهیم بود. قوانین مربوط به دربار پادشــاهی 
تایلند برای انتقاد از پادشاهی مجازات تا سقف ۱۵ 
سال حبس را تعیین کرده است. اما پرایوت چان 
اوچا گفته پادشــاه تایلند تقاضا کرده این قانون 
فعاًل مورد استفاده قرار نگیرد. تا کنون موج جدید 
اعتراضات در تایلند به خشــونت کشیده نشده 
اســت. بعد از آنکه تظاهرکنندگان روز یکشنبه 
با گذشت بیش از ۹ ســاعت از تظاهرات متفرق 
شدند، گروهی از فعاالن به ســمت یک پاسگاه 
پلیس در نزدیکی محل تجمع راه پیمایی کرده تا 
افسران پلیس را برای بازداشت کردنشان به چالش 
بکشند و خواستار دستگیر شدن خود در صورت 
وجود حکمی علیه آن ها به اتهام ســازمان دهی 
تظاهرات قبلی شدند. با این  حال پلیس کسی را 
دستگیر نکرد و این فعاالن محل را ترک کردند. 
اخیراً مقام های تایلند سه تن از رهبران جنبش 
دانشجویی را از بابت اتهام نقض قوانین به هنگام 
ســازمان دهی اعتراضات قبلی بازداشت کرده و 

اتهاماتی را علیه آن ها مطرح ساخته اند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 علیرغم آنکه بسیاری از تحلیلگران 
معتقد بودند واکنش ها به توافق امارات 
و اسرائیل از منحنی غیرقابل منطقی 
تبعیت خواهد کرد و شیب آن صعودی 
می شود، شــاهد آن هستیم که شدت 
موضع گیری هــا غیر از چنــد روز اول 
صعودی نبود و از جهتی دیگر نزولی هم 
نشد! این رخداد حتی در مورد معامله 
قرن که بســیاری از کشورهای عربی و 
اسالمی از پشت پرده آن خبر داشتند هم 
اتفاق نیفتاد؛ به گونه ای که در آن زمان 
به مدت دو هفته، بسیاری از کشورها، 
نهادها و مقامات ریز و درشت دنیا علیه 
این اقدام موضع گرفتنــد و اظهارات 
به حدی تند شــد که تمام روزنامه ها و 
رسانه های دنیا هر روز برای مدت یک 
ماه خوراک کافی برای هدایت یا انحراف 

افکاری عمومی را در اختیار داشتند. 
در وضعیــت کنونــی کــه امارات 
و رژیم  صهیونیســتی با هم کنار یک 
میز نشســته اند و بالفاصله هم اولین 
توافق  های خود را به امضا رساندند، این 

موضوع هــم تا حدود زیادی از ســوی 
رســانه های مطرح و نام آشــنای دنیا 
از پنجشنبه گذشــته تاکنون از ابعاد 
مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته است. 
طبیعتاً رسانه های غربی این توافق را رد 
نمی کنند و همینطــور آن را تایید هم 
نمی کنند. از منظر آنها اعالم این توافق 
که توسط دونالد ترامپ انجام شد یک 
سناریوی داخلی به حساب می آید که 
کارت بازی او در برابر دموکرات ها قلمداد 
می شود. این کارت بازی به حدی برای 
ترامپ مهم است که روزنامه های آمریکا 
از آن بــا عنوان »ُمهــره راهبردی« نام 
می برند و معتقدند کــه توافق امارات و 
اسرائیل به مثابه یک کپسول اکسیژن 
برای حاکم کاخ سفید در فضای مه آلود 

فعلی آمریکا به شمار می رود. 
اینکه چرا آمریکا از منظر بسیاری 
از رســانه ها و تحلیلگران مطرح دنیا 
در این پروژه حکِم حاشیه نشــین را 
دارد، موضوعی است که باید آن را در 
ماهیت موضوع توافــق و طرفین آن 
دنبال کرد. درست اســت که معامله 
قرن اساساً توســط آمریکایی ها و با 
هماهنگی کامل اســرائیلی ها توسط 
جرد کوشــنر )داماد و مشاور ترامپ( 

به دنیا معرفی شــد، اما واقعیت این 
اســت که واشــنگتن در پشت پرده، 
تمــام تبعاِت عادی ســازی و تثبیت 
رابطه خــود با اعراب را بــه تل آویو و 
تیم نتانیاهو گوشــزد کرده است. انها 
به خوبی می دانند که چــه پیامدی 
در ایــن بین بــرای منطقــه و حتی 
منافع ایاالت متحده در راه اســت و 
حتی به خوبی می دانند که سرویس 
اطالعاتی اســرائیل )موســاد(، در 
برخی از پرونده ها و پروژه های موجوِد 
منطقــه ای، اطالعات حیاتــی را به 
همتای آمریکایی خود یعنی سازمان 
ســیا ارائه نمی دهد! این الپوشــانی 
بازی های نتانیاهــو و تیم او، به خوبی 
برای مدیران ارشد سازمان سیا روشن 
است، اما مساله اینجاست که در این 
مسیر اســرائیل فقط به آمریکا تکیه 
نکرده اســت. اگر بپذیریم که رابطه 
اعراب با اســرائیل از حدود پنج دهه 
پیش برقرار بوده اســت، باید به این 
موضوع مهم اشاره کنیم که سردمدار 
این رابطه، عربســتان سعودی بوده 
اســت. ریاض با اتخاذ عنوان »برادر 
بزرگتر« بــرای خود، توانســته طی 
سال های اخیر نفوذ خودش را نه تنها 

در بین کشورهای اســالمی، بلکه در 
بین تمام ســرزمین هایی که به زبان 
عربی سخن می گویند افزایش دهد و 
این مساله در الیه های تصمیم  گیرنده 
و همچنین نهادهای منطقه ای تاثیر 
زیادی داشته اســت. به عنوان نمونه 
دو ســازمان منطقه ای کــه از آنها به 
عنوان نهادهای عربی و اســالمی نام 
برده می شود و تاثیر زیادی بر معادالت 
منطقه دارد، شورای همکاری خلیج 
فارس و اتحادیه عرب است که به زعم 
بسیاری از تحلیلگران موضع آنها در 
قبال توافق امارات و اسرائیل، انفعالی 

بوده است. 

 سکوتی که 
تخریِب منطقه ای دارد!

روز گذشته )دوشنبه( »مجتهد«، 
فعال معــروف توئیتری عربســتان با 
انتشار پیامی فاش کرد که سازشی میان 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و 
آمریکایی ها درباره انتصاب وی به عنوان 
پادشاه این کشور وجود دارد. او نوشته 
اســت که ســازش در چارچوب اجبار 
مخالفان به بیعت با بن سلمان به عنوان 
پادشاه عربستان در مقابل عادی سازی 
روابط با اسرائیل در جریان است. مجتهد 
در ادامه فاش کرد کــه اختالف میان 
دو طرف بر ســر این مســأله است که 
آمریکایی ها می گویند اول عادی سازی 
روابط با اســرائیل صورت بگیرد اما بن 
سلمان ابتدا خواستار بیعت با او به عنوان 
پادشاه است! این در حالیست که پس از 
توافق اسرائیل و امارات، اکنون این رژیم 
به عربستان چشم دوخته  است، هرچند 
که بحرین در راس لیست اسرائیل برای 
عادی ســازی روابط قرار دارد و روابط 
محرمانه ای نیز میــان دو طرف وجود 
دارد. در همین راســتا، روزنامه عبری 
زبان یدیعوت آحارونــوت گزارش داد 
که  طرح بزرگ اســرائیل، پیش رفتن 
به سمت برقراری روابط با عربستان به 
عنوان مهمترین کشور عرب حوزه خلیج 

)فارس( است. 
در امتــداد این مســاله، بنیامین 
نتانیاهو در ســخنانی در فرودگاه بن 
گوریون واقع در تل آویــو اعالم کرد 
که این رژیم درصدد پرواز مســتقیم 
از اراضی اشــغالی به امارات از طریق 
حریم هوایی عربســتان است. گویا 
همه چیز به عربســتان بستگی دارد 
اما مساله مهم این است که سعودی ها 
مشغول کار دیگری هستند. ریاض از 
ســال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به بعد که بهار 
عربی در منطقه و کشورهای آفریقایی 
مانند مصر، تونس و یمن اتفاق افتاد، 
به دنبال آن بود که بتواند به هر طریقی 
که شده، نفوذ خود در شورای همکاری 
خلیج فــارس و اتحادیه عــرب را به 
باالترین ســطح موجود برساند و این 
دقیقاً همان چیزی است که امروز در 
سکوِت روسای این نهادها شاهدش 
هســتیم. ســعودی ها به هر ترتیب 
توانستند دفتر اصلی اتحادیه عرب را 
در جده بنا کنند تا از این طریق به کل 
دنیا بگویند که ما، گرداننده این نهاد 

هستیم و بالطبع سیاست های آن هم 
توسط »ما« طرح ریزی می شود. بارها 
و بارها طی ســال های گذشته شاهد 
بودیم که روســای اتحادیــه عرب و 
شــورای همکاری خلیج فارس تماماً 
با نفوذ پادشــاه عربستان و مهره های 
پشت پرده ســعودی انتخاب شده تا 
آنها بتوانند مواضع خــود را از دهان 

کشورهای عضو بازگو کنند. 
حاال هــم همین روند ادامــه دارد. 
مهره های این دو نهاد تماماً از ســوی 
سعودی ها خریداری شده اند؛ به عنوان 
مثال احمــد ابوالغیط که حاال دبیرکل 
اتحادیه عرب است، روزی وزیر خارجه 
دولت حســنی مبارک در مصر بود که 
سراپا در خدمت ریاض و دربار سعودی 
قرار داشت. همین اتحادیه عرب چندی 
پیش، همگام با ایاالت متحده، حزب اهلل 
لبنان را یک نهاد تروریستی خواندند که 
به خوبی نشان می دهد اسرائیل از طریق 
سعودی ها در حال مهندسی سیاست ها 

و افکار عمومی منطقه هستند. 
مساله اینجاســت که از زمان اعالم 
عادی ســازی روابط امارات و اسرائیل 
تاکنون، سعودی ها هیچ موضع درستی 
اتخاذ نکرده اند و همین رفتار را از سوی 
شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه 
عرب شاهد هستیم. بنابراین سکوِت این 
نهادها را باید به نوعی سیاسِت مهندسی 
شده از سوی ســعودی ها دانست که 
درون مایة آن گام برداشتن و هماهنگی 
کامل به نفع واشنگتن و تل آویو است. 
این روند بدون تردید اگر ادامه پیدا کند 
می تواند به امنیتی شدن منطقه بینجامد 
حتی ممکن است شدت عمل گروه های 
فلسطینی علیه منافع اسرائیل افزایش 
پیدا کند که همه اینها مرهون اقدامات 
مخرب عربستان و سکوِت به اصطالح 
راهبردی آنها در قبــال رابطه امارات و 

اسرائیل است. 

پشت پرده انفعال اتحادیه عرب در قبال عادی سازی روابط امارات و اسرائیل چیست؟

پیرویازسکوتمهندسیشده»برادربزرگتر«!
سعودی ها به هر ترتیب 

توانستند دفتر اصلی 
اتحادیه عرب را در جده بنا 
کنند تا از این طریق به کل 

دنیا بگویند که ما، گرداننده 
این نهاد هستیم و بالطبع 

سیاست های آن هم توسط 
»ما« طرح ریزی می شود

ریاض از سال 2011 و 2012 
به بعد که بهار عربی در 

کشورهای آفریقایی مانند 
مصر، تونس و یمن اتفاق 
افتاد، به دنبال آن بود که 

بتواند، نفوذ خود در شورای 
همکاری خلیج فارس و 

اتحادیه عرب را به باالترین 
سطح موجود برساند

روزنامه وال استریت ژورنال اعالم کرد دولت آمریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه نظام سوریه آماده می شود. به گزارش 
ایسنا، این روزنامه همچنین اعالم کرد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در صدد است فهرست سیاه حامیان مالی 
خارجی نظام سوریه را افزایش دهد. مسئوالن آمریکایی اعالم کردند این تالش جدید دولت ترامپ برای وادار کردن دمشق برای 
انجام مذاکرات صلح است. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، با دستاوردهای سیاسی و 
نظامی بشار اسد رئیس جمهور سوریه در ماه های گذشته مسئوالن آمریکایی امیدوارند که 
تحریم مالی دمشق و حامیان خارجی آن به تقویت فشارهای بین المللی برای صلح و تحوالت 
مسالمت آمیر منحر شود. همچنین این مقامات اعالم کردند که واشنگتن تالش دارد روابط 
نزدیک همپیمانان سوریه و کشورهایی را که مواضع نزدیکی به دمشق دارند از جمله امارات 

و لبنان را هدف قرار دهد.

انصاراهلل اعالم کرد، ائتالف عربی طی ۲۴ ساعت منتهی به صبح دوشنبه ۶۸ مرتبه مناطق مختلف یمن را هدف قرار داد.  
به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، یک منبع نظامی در این جنبش گفت، اکثر حمالت در مناطق مختلف استان مارب 
صورت گرفته است. به گفته این منبع، از بین حمالت، پنج حمله به کارخانه روغن در حدیده، ۹ حمله به عمران، چهار حمله 
به خب و الشعف، ســه حمله به الجوف، پنج حمله به صنعا، سه حمله به البیضاء و سه 
حمله به استان حجه صورت گرفته است. همچنین بیش از ۱۴۶ بار توافق آتش بس 
در استان حدیده توسط جنگنده های ائتالف عربی نقض شده است. در این بین پایگاه 
عربی ۲۱، وزارت دفاع دولت مستعفی یمن در بیانیه ای رسمی از کشته شدن محمد 
الرکن، فرمانده تیپ ۱۲۲ پیاده نظام ارتش وابسته به دولت مستعفی در درگیری با 

نیروهای انصاراهلل در استان الجوف خبر داد.

۶۸ حمله ائتالف عربی به یمن ظرف 2۴ ساعتآمریکا درصدد وضع تحریم های جدید علیه سوریه است

سیاست مدار اپوزیسیون بالروس روز گذشته )دوشنبه( 
اعالم کرد که آماده به دست گرفتن رهبری بالروس است و 
خواستار ایجاد یک چارچوب قانونی برای تضمین برگزاری 
یک انتخابات تازه عادالنه شــد. به گزارش رویترز، سوتالنا 
تیخانووســکایا که در یک ســخنرانی ویدئویی از لیتوانی 
صحبت می کرد، از مأموران امنیتی و انتظامی خواســت 
از رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو روی گردانی کنند و 
افزود، اگر آن ها حاال این کار را انجام دهند، رفتار گذشته شان 
بخشوده خواهد شد. وی ادامه داد: تا به حال هیچ تصوری 
مربوط به حرفه سیاسی ام نداشته ام. هیچ وقت نمی خواستم 
سیاســت مدار بشــوم. با این وجود، سرنوشت برنامه های 
دیگری داشته است و حاال خودم را در خط مقدم مبارزه علیه 
نابرابری و بی عدالتی می بینم. شما به من اعتماد داشتید و 
به من نیرو دادید؛ من آماده قبول مســئولیت و فعالیت به 

عنوان یک رهبر ملی در این زمان سخت هستم، تا به کشور 
کمک کنم آرام باشد و وارد یک دوره عادی شود. ما باید تمام 
زندانیان سیاسی را آزاد کرده و فوراً یک چارچوب قانونی و 
شرایطی برای انتخابات ریاست جمهوری تازه، که عادالنه و 
شفاف باشد و بدون هیچ تردیدی از سوی جامعه جهانی به 

رسمیت شناخته شود، فراهم کنیم.

جبهه نجات و توســعه عراق نســبت به نتایج عکس و 
خطرناک سفر نخست وزیر این کشور به آمریکا هشدار داد. 
به گزارش المعلومه، حازم الجنابــی، از رهبران این جبهه 
گفت، هدف از ســفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
به واشنگتن انجام بررسی هاست و در آن هیچ منفعتی برای 
ملت عراق نخواهد بود. وی نسبت به بروز مشکالت و به دست 
آمدن نتایج منفی پس از این سفر هشدار داد و افزود، ویرانی 
عراق نتیجه حضور آمریکاست که کشور را به میدان جنگ 
با همه کشورها تبدیل کرده است. محمد الخالدی، رئیس 
فراکســیون »بیارق الخیر« در پارلمان عــراق از الکاظمی 
خواست، طی سفرش به واشنگتن پرونده اخراج نیروهای 
بیگانه را نهایی کند. نخســت وزیر عراق بنابر دعوت رسمی 
در ماه میالدی جاری سفرش به آمریکا را در رأس یک هیئت 
دولتی آغاز می کند. روز یکشنبه یک هیئت عالی رتبه عراقی 

به ریاست فؤاد حسین، وزیر امور خارجه این کشور به منظور 
مقدمه چینی برای سفر قریب الوقوع الکاظمی به واشنگتن و 
دیدارش با دونالد ترامپ راهی واشنگتن شد. عالوه بر این قرار 
است هیئت دیگری به ریاست الکاظمی به آمریکا سفر کند که 
وزرای خارجه، دارایی، دفاع و وزرای مرتبط با امور اقتصادی 

نیز به آنها ملحق می شوند. 

سیاستمدار اپوزیسیون بالروس: آماده  اداره کشور هستم!هشدارها درباره نتایج منفی سفر نخست وزیر عراق به واشنگتن

خبرخبر


