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درخواستاپوزیسیونتایلندازنخستوزیر؛
لطفًا استعفا بدهید!

بزرگترین حزب اپوزیسیون تایلند روز گذشته 
)دوشنبه( در آغاز جلســات ویژه ای در پارلمان به 
درخواست رهبر خونتای نظامی سابق برای بحث 
بر ســر اعتراضات چندین ماهه، از نخست وزیر این 
کشور خواست از سمتش اســتعفا دهد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، ســومپونگ آمورنویوات، رهبر 
حزب اپوزیسیون »فئو تای«، دارنده بیشترین تعداد 
کرسی ها در مقایسه با دیگر احزاب در پارلمان تایلند، 
عنوان کرد: نخســت وزیر یک مانع بزرگ و فشاری 
روی کشــور است. لطفا اســتعفا دهید و بعد، همه 
چیز به خوبی تمام خواهد شد. پرایوث چان-اوچا، 
نخست وزیر تایلند بعد از آن خواستار جلسات ویژه 
پارلمان در روزهای اخیر شد که در ۱۵ اکتبر تدابیر 
وضعیت اضطراری در تایلند با هــدف پایان دادن 
به تظاهرات شــامل ممنوعیت اعتراضات به اجرا 
درآمدند؛ تدابیری که تنها خشم بیشتر معترضان را 
در پی داشته و باعث آمدن ده ها هزار تن به خیابان های 
بانکوک شدند. پرایوث در سخنرانی خود در افتتاح 
این نشست ها گفت: من اطمینان دارم که صرف نظر 
از دیدگاه های سیاسی، همه همچنان عاشق کشور 
هستند. پرایوث در ســال ۲۰۱۴ با سرنگون کردن 
یینگالک شیناواترا، نخست وزیر منتخب عضو حزب 
»فئو تای« قدرت را تصاحب کرد. معترضان پرایوث 
را به مهندسی کردن انتخابات سال گذشته میالدی 

با هدف حفظ تسلط ارتش بر قدرت متهم کرده اند. 
    

اعتراض های بالروس به 
»اعتصاب« سراسری تبدیل شد

پلیس ضدشــورش بالروس یکشــنبه عصر با 
سرکوب خشن معترضان شامل پرتاب نارنجک صوتی 
به صوی آنها و دســتگیری های خیابانی تالش کرد 
تا یازدهمین یکشنبه اعتراضات در کشور را متوقف 
کند؛ اما از دیروز )دوشنبه( اعتصاب سراسری در کشور 
در پاسخ به بی اعتنایی لوکاشنکو برای کناره گیری و 
انقضای اولتیماتوم مردم آغاز شــده است. به نوشته 
روزنامه گاردین، دســت کم ۱۰۰ هزار نفر در مرکز 
مینسک اوایل روز یکشنبه دست به راهپیمایی زدند 
و آن را اولتیماتوم مردم برای الکســاندر لوکاشنکو، 
رئیس جمهوری بالروس نامیدند که باید کناره گیری 
کند یا با اعتصاب سراســری دیروز )دوشنبه( روبرو 
شــود که می تواند اقتصاد این کشور را فلج کند. این 
در حالیست که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه تمایلی به دیدن سرنگونی یک رهبر دیگر در 
جمهوری استقالل یافته شوروی در نتیجه اعتراضات 
مردمی ندارد، همانند آنچــه در ۲۰۱۴ در اوکراین 
و اوایل ماه جاری میالدی در قرقیزســتان رخ داد. 
پوتین همچنیــن چندین بار در طول ســال های 
گذشــته با اعتراضات مردمی روبرو بوده که یکی از 
آنها اعتراضات سه ماه پیش در خاباروفسک، واقع در 
شرق دور روسیه است. از زمان آغاز بحران در بالروس، 
مســکو با وام ۱.۵ میلیارد دالری از دولت لوکاشنکو 
حمایت کرده و همکاری امنیتی با این کشور را قوت 
بخشیده که شامل یکســری رزمایش های نظامی 
مشــترک و ســفر رئیس آژانس اطالعات خارجی 
روسیه به بالروس می شود. از دیروز صفوف طوالنی 
از معترضان که پرچم قدیمی قرمز و سفید بالروس 
-نمادی از اعتراضات در این کشــور- را به دور خود 
پیچیده بودند، در مرکز شــهر دست به راهپیمایی 
زده و فریاد »استعفا« و »اعتصاب« سردادند. طبق 
معمول، مقام ها اینترنت موبایل را در مینسک قطع 
کرده، ایستگاه های مترو را بسته و پلیس ضدشورش 
را در مکان های مهم و کلیدی مستقر کردند. ارتش و 
خودروهای کنترل شورش در مرکز شهر مستقر شده 
و افسران با ماســک باالکالو و سپرهای ضد شورش 
در تمامی چهارراه ها اســتقرار یافتند اما تا عصر روز 
یکشنبه علیه معترضان خشــونت به خرج ندادند. 
گروه حقوق بشری ویاسنا اعالم کرد که ۵۲۳ تن روز 
یکشنبه دستگیر شدند. هنوز مشخص نیست که چند 
نفر در جریان درگیری ها با پلیس زخمی شده اند. موج 
کنونی خشونت، ناشی از اعالم پیروزی لوکاشنکو در 
انتخابات ریاست جمهوری است که به عقیده بسیاری 
با تقلب همراه بود و ســپس به سرکوب بی رحمانه 

معترضان به نتایج انتخابات انجامید.

جهاننما
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فرشادگلزاری

چنــدی پیــش کــه کاریکاتور 
توهین آمیز به پیامبر اسالم از سوی 
نشــریه شــارلی ابدو منتشــر شد، 
بسیاری بر این عقیده بودند که هیچ 
اتفاقی در فرانســه رخ نخواهد داد و 
درنهایت چند تجمع اعتراضی محدود 
در محکوم کردن این اقدام به صورت 
مسالمت آمیز شکل می گیرد و بدون 
مداخله پلیــس به پایان می رســد. 
عده ای دیگر اعتقاد داشتند که شیوع 
کرونا به عنوان یک ســد مستحکم و 
البته خطرناک، باعث می شود تا این 
تجمعات شکل نگیرد و معترضان که 
همان مسلمانان هســتند، با صدور 
بیانیه، اعتــراض خود را به ســمع و 
نظر دولت برســانند؛  امــا هیچکدام 
از ایــن دو پیش بینی محقق نشــد، 
بلکه شــاهد وقوع یک فاجعة بسیار 
خشــن تر و مهیب تــر از اعتراضات 
خیابانی و حتی درگیــری با پلیس 
فرانســه بودیم. فاجعه ایــن بود که 
یک جوان ۱8 سالة چچنی تبار معلم 
فرانسوی  که در کالس تاریخ یکی از 
مدارس حومه پاریس کاریکاتورهای 
پیامبر اســالم را به نمایش گذاشته 

بود، در نزدیکی مدرســه ســر بُرید! 
حال همــان دو طیفی کــه در ابتدا 
به آنها اشــاره کردیم، هیچ ســخنی 
برای گفتن نداشــتند و روزه سکوت 
گرفتند. اساساً اتفاقی که در پاریس 
بــرای آن معلــم رخ داد را نمی توان 
پیش بینی کرد اما با اندک شناختی 
کــه از وضعیت پناهجویــان در این 
کشــور داریم، می توانستیم بگوییم 
که رادیکالیســم با هر اقدام کوچِک 
ایدئولوژیکــی می توانــد تحریــک 
شــود، که نتیجه آنرا با چشمانمان 
دیدیم. بدون تردید اقدام یک مهاجِر 
چچنی تبار آنهم با این خشونِت تمام 
عیار را نمی توانیم تایید کنیم و بهتر 
بود که کشورهای اســالمی یکصدا 
و یکپارچــه این موضــوع را محکوم 
می کردنــد که برخــی از آنها چنین 
اقدامی را انجام دادند؛ اما آنچه دراین 
میان دامنه خصومت را گســترده تر 
کرده است، سخنان امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه اســت که 
اخیراً و پس از برگزاری مراسم برای 
معلم فرانســوی مطرح شد. او پس از 
آنکه مدال شجاعت را به کالبِد بی جاِن 
این معلم اعطا کرد گفت که ما هرگز 
تسلیم نخواهیم شد و با روحیه صلح به 
تمام تفاوت ها احترام می گذاریم. این 
اظهارات او برای بسیاری از مسلمانان 

و حتی رهبران کشــورهای اسالمی، 
غیرقابل هضم بــود و به همین دلیل 
شــاهد واکنش های بسیار زیادی در 
قبال آن بودیم. کشــورهایی مانند 
سودان، ایران، قطر، کویت، بحرین، 
مصر، اردن و غیره علیه این اظهارات 
مکــرون موضع گرفتنــد و اوضاع تا 
جایی پیش رفته که سخنگوی وزارت 
خارجــه پاکســتان در گفت وگو با 
خبرگزاری رویترز تایید کرد که سفیر 
فرانسه در اســالم آباد احضار شده و 
بیانیه ای که تاکید داشت »پاکستان 
کمپین اسالم هراسی سیستماتیک به 
بهانه آزادی بیان را محکوم می کند« 
را دریافت کرده است. از سوی دیگر 
گفته می شود که پاکستان قرار است 
یــک قطعنامه جامع را در نشســت 
آتی وزرای خارجی کشورهای عضو 
سازمان همکاری اسالمی مربوط به 
تعیین ۱۵ مارس به عنوان روز جهانی 
مقابله با اسالم هراسی ارائه کند. این 
اقدام پاکســتان اگرچه برای جهان 
اسالم و مسلمانان بســیار با اهمیت 
اســت اما واقعیت این است که دولت 
عمران خان و به طور کلی ســاختار 
سیاســی و امنیتی پاکســتان با این 
کار به دنبال آن اســت تا بتواند جلو 
اقدام های احتمالــی تالفی جویانه 
علیه منافع فرانسه و غرب که احتمال 

دارد از ســوی گروه هــا و طیف های 
مختلف انجام شــود را بگیرد. اینکه 
آیا حمایت مکرون از توهین به اسالم 
و مسلمانان درست بوده یا باید آن را 
تابع قوانین داخلی فرانســه دانست، 
موضوعی اســت که در ایــن مقوله 
نمی گنجد اما آنچه در این میان بیش 
از هر چیز دیگر خودنمایی می کند، 
سرشــاخ شــدن ترکیه و فرانسه با 
محوریت رجب طیب اردوغان بر سر 
اسالم هراسی است. همین چند روز 
پیش بود که رئیس جمهوری ترکیه 
اعالم کرد، اظهارات مکرون نشــان 
می دهد که او نیاز بــه مداوای روانی 
دارد. این ســخنان اردوغان به حدی 
برای فرانسوی ها گران تمام شد و به 

حدی از منظر آنهــا توهین آمیز بود 
که پاریس ســفیر خــود را از آنکارا 

فراخواند. 
مرحلهجدیدیازتقابل
بهقصدتامینمنافع

فراخواندن سفیر فرانسه از آنکارا به 
پاریس را باید شروع جنگ جدید میان 
دو طرف دانســت که به خوبی نشان 
می دهد روابط ایــن دو وارد مرحله 
جدیدی از تقابل آشــکار شده است. 
اردوغان بارها و بارها طی ســال های 
اخیر به مکرون حمله کرده است. بار 
اول زمانی بود کــه رئیس جمهوری 
فرانسه از انفعال و عملکرد کشورهای 
عضو ناتو )پیمان سازمان آتالنتیک 
شمالی( انتقاد کرد و این سازمان را به 
مرگ مغزی تشبیه کرد که اردوغان 
به شــدت با او مقابله کــرد. بار دیگر 
سخنانی از ســوی اردوغان در قبال 
عملکــرد اتحادیه اروپا مطرح شــد 
که عالوه بر فرانســه، آلمانی ها هم به 
اردوغان حملــه کردند. این تنش در 
زمان مداخلة ترکیه در شمال سوریه 
برای ســرکوب کردهای این ناحیه 
بار دیگر به اوج رســید؛ چراکه بخش 
زیادی از کردهای مقیِم اروپا با فشار 
بر اتحادیه اروپا )خصوصاً فرانســه و 
آلمان به عنوان دوبــال هدایِت این 
اتحادیه( کار را به جایی رساندند که 
بروکســل علیه آنکارا موضع  گیری 
کند. در مورد حملة ترکیه به شــمال 
عــراق و همچنین حضــور فیزیکی 
ترویســت های ســوری در لیبی که 
توســط آنکارا به آنجا منتقل شــده 
بودند هم، اروپایی ها با اردوغان وارد 
چالش شــدند. در خصوص ماجرای 
قره باغ هم، فرانســه کــه عضوی از 
گروه مینسک به شمار می آید، بارها 
ترکیه را به نقض قوانین متهم کرده 
و پاریس معتقد است که ترکیه مانع 
اصلی تحقق آتش بــس در قره باغ به 
شمار می رود. اردوغان بارها فرانسه 
را به خاطــر انفعال گروه مینســک 
سرزنش کرده و حتی در قضیة لیبی 
هم پاریس را مورد سرزنش قرار داده 
است. از سوی دیگر اکتشاِف ترکیه در 
مدیترانة شرقی و همچنین هجمه بر 
قبرس و یونان هم از جمله مســائلی 
است که طی ماه ها و سال های اخیر بر 
روابط ترکیه و فرانسه سایه انداخته 

است. به همین دلیل مجدداً ما شاهد 
آن هســتیم که این بــار اردوغان با 
استفاده از یک موضوع ایدئولوژیک، 
به دنبال آن اســت تا مکرون را وارد 
یک درگیری خطرناک کند؛ چراکه 
این بار مســاله فقط روابط دوجانبه 
میان ترکیه و فرانســه نیست، بلکه 
مساله به جامعه مسلمانان ربط دارد. 
اردوغان با صدور دســتور عدم خرید 
کاالهای فرانســوی، درصدد است تا 
به افکار عمومی داخلی و خارجی دنیا 
بگوید که با تمام قدرت با پاریس و به 
خصوص مکرون مبارزه می کند و به 
نوعی می خواهد خود را یگانه منجِی 
مسلمانان و دین اسالم معرفی کند. 
اینکه کشورهایی مانند قطر، کویت، 
بحرین و برخی دیگــر از دولت های 
اسالمی تمام محصوالت تولید فرانسه 
را از قفسة سوپرمارکت ها و بزرگترین 
فروشگاه های زنجیره  ای خود بیرون 
می کشند و بالفاصله تصویر آن توسط 
رســانه های آنها منتشــر می شود و 
ســپس ترکیه )در آخر( دســت به 
چنین کاری می زند، نشــان می دهد 
که آنکارا همانند داستاِن تبدیل موزه 
ایاصوفیه به مسجد، قصد دارد مجدداً 
از این واکنش کشــورهای اسالمی 
بهره برداری خاص خــود را صورت 
دهد. به همین دلیــل باید گفت که 
ترکیه در حــال »تامین منافعش در 
قاِب طرفداری ایدئولوژیک« اســت 
که در لیبی و آذربایجان شــاهد آن 
هستیم. کما اینکه این موضع گیری 
اردوغان ما را یــاد کنفرانس داووس 
و حمله او به شــیمون پرز می اندازد 
که کمی در قضیه کشــتی مرمره، با 
دریافت غرامت، روابط آنکارا و تل آویو 

به حالت اول بازگشت!

افزایشتنشمیانآنکاراوپاریسبرسرتوهینبهپیامبراسالم

تامین منافع در قاِب طرفداری ایدئولوژیک
اردوغانبااستفادهازیک
موضوعایدئولوژیک،به

دنبالآناستتامکرونرا
واردیکدرگیریخطرناک
کند؛چراکهاینبارمساله
فقطروابطدوجانبهمیان
ترکیهوفرانسهنیست،
بلکهمسالهبهجامعه
مسلمانانربطدارد

چندروزپیشرئیس
جمهوریترکیهاعالمکرد،

اظهاراتمکروننشان
میدهداونیازبهمداوای
روانیداردواینسخنان
بهحدیبرایفرانسویها
گرانتمامشدوبهحدیاز
منظرآنهاتوهینآمیزبود
کهپاریسسفیرخودرااز

آنکارافراخواند

بخش جنایی دیوان عالی ونزوئال از دست داشتن دو یگان از نیروهای کماندوی اسرائیل در کودتای ناکام اخیر با هدف 
براندازی رئیس جمهوری ونزوئال پرده برداشت. به گزارش المیادین، دادسرای امور جنایی ونزوئال اعالم کرد که دو یگان از 
کماندوهای اسرائیل در کودتای ناکام اخیر با هدف براندازی نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال در ماه مه گذشته دست 
داشته اند. طبق این گزارش، کماندوهای اسرائیل در این عملیات که تحت عنوان عملیات »جدعون« انجام شد، مأموریت 
ربودن مادورو و دیوســدادو کابلو، رئیس مجلس موسسان ونزوئال را بر عهده داشتند. 
مادورو و کابلو در رأس مقامات ونزوئالیی بودند که پیشــتر آمریکا برای بازداشت آنها 
جایزه تعیین کرده بود. مادرو پیشتر گفته بود که این عملیات با دستور دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا انجام شــده و دولت ونزوئال پرونده ای در این زمینه در اختیار 

دارد که احتماال آن را به دادگاه های بین الملل ارجاع خواهد داد.

رئیس جمهوری روســیه می گوید، خروج آمریکا از پیمان نیروهای اتمی میان برد یا INF یک اشتباه بزرگ بود که 
به خطر یک رقابت جدید تسلیحات اتمی می انجامد. به گزارش اســپوتنیک، در اوت ۲۰۱۹ آمریکا از پیمان نیروهای 
اتمی میان برد خارج شد و علت آن را نقض ادعایی مفاد این توافق دانست. حال، والدیمیر پوتین می گوید که این اقدام از 
سوی دولت واشنگتن یک اشتباه بزرگ و فاحش است که به خطر از سرگیری رقابت تسلیحات اتمی منجر می شود. وی 
افزود: ما خروج آمریکا از پیمان INF را که در نتیجه توقف عملکرد آن اســت، یک 
اشتباه جدی می دانیم که خطر از سرگیری و تجدید یک رقابت تسلیحات موشکی 
و تقابل بالقوه و لغزش به ســوی یک تنش بدون کنترل را افزایش می دهد. پوتین 
گفت:  این پیمان نقش ویژه ای در حفظ پیش بینی و مهار در بخش مربوط به موشک 

در سراسر اروپا داشت.

پوتین: خروج آمریکا از INF اشتباه بزرگی بودمادورو: کماندوهای اسرائیل در کودتای ونزوئال دست داشتند

نتایج نظرسنجی رویترز-ایپســوس نشان می دهد، 
بیش از چهار تن از ۱۰ حامی دونالد ترامپ جمهوری خواه 
و جو بایدن دموکرات می گویند کــه چنانچه نامزد مورد 
نظرشان بازنده شود، نتایج انتخابات نوامبر را نمی پذیرند. 
این نظرســنجی که از ۱۳ تا ۲۰ اکتبر انجام شــد نشان 
می دهد، ۴۳ درصد از حامیان بایــدن پیروزی ترامپ را 
قبول نخواهند کرد و در مقابل، ۴۱ درصد از آمریکایی هایی 
که خواستار انتخاب دوباره ترامپ هستند، پیروزی بایدن 
را قبــول نمی کنند. تعداد کمتری بــرای ابراز نارضایتی 
خودشــان وارد عمل می شــوند؛ ۲۲ درصــد از حامیان 
بایدن و ۱۶ درصد از حامیان ترامپ گفتند که در صورت 
شکست نامزد مورد نظرشان به اعتراضات خیابانی یا حتی 
خشونت روی می آورند. دونالد گرین، استاد علوم سیاسی 
در دانشگاه کلمبیا می گوید، نتایج این نظرسنجی تاییدی 
بر نگرانی های او درباره خشونت پس از انتخابات است. اما 

او همچنین هشــدار داد که اگر یکی از نامزدها ادعاهای 
معتبری درباره تقلب انتخاباتی داشــته باشــد، این امر 
می تواند به نارضایتی  و اعتراضاتی گسترده تر از آنچه این 
نظرسنجی  نشان می دهد، بینجامد. این کارشناس علوم 
سیاسی گفت: برای همین بسیاری از مردمی که مخالف 
ترامپ هستند، نفس هایشان را حبس کرده و امیدوارند 

نتیجه به دور از خشونت حاصل شود.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان ساعاتی بعد از اعالم 
آتش بس سوم در قره باغ، نیروهای مســلح ارمنستان را 
به نقض آن متهم کرد. به گــزارش آناتولی، وزارت دفاع 
آذربایجان در بیانیه خود آورده است: نظامیان ارمنستان 
با نقض آتش بس انسانی به تیراندازی و حمله به نیروهای 
مســلح آذربایجان و مناطق مســکونی ادامه می دهند. 
نظامیان ارمنستان به سوی سربازان جمهوری آذربایجان 
در تارتار»آغدام« فضولی و قبادلی آتش گشوده و آتش بس 
را نقض می کنند. از ســوی دیگر، وزارت دفاع ارمنستان 
طرف آذربایجانی را به نقــض آتش بس در خط تماس در 
منطقه قره باغ متهم کرد. الهام علی اف، رئیس جمهوری 
آذربایجان درباره عملیات نظامی در قره باغ که از ســوی 
ارتش این کشور در پی حمالت ارمنستان آغاز شده است، 
اظهار داشت: طرف هایی که خواهان آتش بس هستند در 
عین حال به ارمنستان سالح می فرســتند. وی در ادامه 

تاکید کرد: لیست این ســالح ها را در اختیار دارم. طرفی 
که خواستار آتش بس است، پس چرا به ارمنستان سالح 
ارسال می کند؟ علی اف تصریح کرد: ما برای تبادل اسرا و 
تحویل جنازه ها به آتش بس راضی شدیم، اما ارمنستان 
چند دقیقه پس از برقراری آتش بس آن را نقض کرد. وی 
افزود: طرفداران ارمنســتان بدانند کــه راه حل، خروج 

نیروهای اشغالگر ارمنی از قره باغ است.

بیش از یک سوم آمریکایی ها نتایج انتخابات نوامبر را نمی پذیرندنقض سومین آتش بس اعالم شده در قره باغ

خبرخبر


