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انتقاد تند اردوغان از اسالم هراسی پاریس 
کار دسِت آنکارا داد؛

 فرانسه سفیرش را 
از ترکیه فراخواند! 

پس از سخنان اردوغان مبنی براینکه ماکرون 
باید به خاطر رفتارش با میلیون ها تن از اعضای 
جامعه مسلمان فرانسه از نظر روانی مورد بررسی 
قرار گیرد، پاریس سفیرش در آنکارا را فراخواند. 
به گزارش اســپوتنیک، این اقدام در پی واکنش 
تند رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
در قبال اقدامات جدیــد امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهوری فرانسه در واکنش به بریده شدن سر یک 
معلم در این کشور از سوی یک مهاجر مسلمان  
شکل گرفته است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه 
در بیانیه ای اعالم کرد: اظهارات اردوغان غیرقابل 
قبول است. توهین و اهانت، روش مناسبی نیست. 
یکی از مقام های دفتر ریاست جمهوری فرانسه 
نیز سخنرانی و اظهارات اردوغان را بی ادبی بیش 
از حد توصیف کرد و گفت: پاریــس از اردوغان 
می خواهد تا رویکرد سیاسی خود را تغییر دهد 
چون این روند خطرناک است. اردوغان روز شنبه 
واکنش تندی به صحبت هــا و رویکرد ماکرون 
نشان داد. او در ســخنرانی تلویزیونی خود اعالم 
کرد: درباره رئیس  جمهوری کــه آزادی عقیده 
را نمی فهمد و بــا میلیون ها عضــو از گروه های 
اعتقادی مختلف به این شکل برخورد می کند، 
می توان گفت که »اول از همه، باید چکاپ ذهنی 
انجام بدهد«.  وی ادامه داد: این فرد با اســالم و 
مسلمانان چه مشکلی دارد؟ او احتیاج به مداوای 
ذهنی دارد. رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که 
فرانسه یک سال دیگر شاهد انتخابات خواهد بود و 
آن زمان سرنوشت مکرون را خواهیم دید. به نظرم 
پایان ریاست او خیلی دور نیست؛ چراکه او نفعی 
برای فرانسه نداشــت. اردوغان اضافه کرد: اقدام 
فرانسه ای که ظاهراً خود را قلعه آزادی و الئیستی 
می داند در کشیدن کاریکاتور علیه پیامبر اسالم 
بدترین نوع ابتذال به شمار می آید و در حد و حدود 
آزادی نمی گنجد؛ بلکه اسالم ستیزی است. رئیس  
جمهوری ترکیه همچنین با اشاره به حمله پلیس 
به مســجدی در برلین، گفت: ما در اروپا ذهنیت 
متعصب را دیده ایم، اما این فشــارها و حمالت، 

فاشیسم در اروپا را به حد اعال رسانده است. 

تحریم کاالهای فرانسوی از سوی 
کشورهای عربی

این در حالیســت که پس از اظهارات رئیس 
جمهوری فرانسه مبنی بر دســت بر نداشتن از 
کشــیدن کاریکاتورهای پیامبراســالم )ص(، 
درخواست ها برای تحریم محصوالت فرانسوی 
در چندین کشــور عربی و کشــور حوزه خلیج 
فارس افزایش یافت. رای الیــوم گزارش داده که 
درخواستها در شبکه های اجتماعی برای تحریم 
محصوالت فرانســوی از روز جمعــه، از طریق 
هشتگ هایی به زبان عربی، چند برابر شده است. 
در قطر، دو شــرکت توزیع محصوالت »السوق 
البلدی« و »المیرة« اعالم کردند که محصوالت 
فرانســوی را تا اطالع ثانوی از فروشگاه ها خارج 
می کنند. دانشــگاه قطر هم جمعه اعالم کرد که 
هفته فرهنگی فرانسه به دالیل اهانت به پیامبر 
اســالم به زمان نامعلومی موکول شده است. در 
کویت، حدود ۶۰ شــرکت تعاونی که بزرگترین 
توزیع کنندگان در این کشــور هستند، تحریم 
محصوالت فرانســوی را آغاز کردند. پنیرهای 
فرانســوی »کیبی« و»بابیبل«، خامــه و لوازم 
آرایشی فرانسوی در برخی قفسه های فروشگاه 
ها بیرون آورده و به مســؤول این برندها تحویل 
داده شــدند. حدود۴۳۰ آژانس مســافرتی در 
کویت نیز رزرو پرواز به فرانسه را به حالت تعلیق 
درآورده اند. فعاالن عربستانی هم پویشی را برای 
تحریم کاالهای فرانسوی در مخالفت با اقدامات 
تحریک آمیز دولت فرانسه علیه مسلمانان به راه 
انداختند و خواســتار وارد کردن خسارت های 
اقتصادی به این کشور شــدند. سیاری از فعاالن 
برجسته بحرین با انتشــار تصاویر اسامی کاالها 
و محصوالت فرانســوی را اعالم کردند تا فعاالن 
از کاالهایی که باید تحریم شــود مطلع شــوند. 
میزان مبادالت تجاری میان فرانســه و بحرین 
حدود ۱.۸ میلیارد دالر و حجم مبادالت تجاری 
میان عمان و فرانسه حدود ۲ میلیارد دالر است. 
در اردن نیز حزب اپوزیســیون »کار اسالمی« از 
شهروندان خواست تولیدات و کاالهای فرانسوی 

را تحریم کنند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

ز و  ز فــرا باالخــره پــس ا
فرودهــای متعدد، دونالــد ترامپ 
رئیس جمهــوری ایــاالت متحده 
شامگاه جمعه از عادی سازی روابط 

سودان با اسرائیل خبر داد. 
طی ماه های گذشته بارها و بارها 
اخباری مبنی بر اینکه قرار اســت 
دو طرف به زودی بــا یکدیگر وارد 
روابط شــوند، منتشر شده بود؛ ولی 
گمانه زنــی ِ برخــی از تحلیلگران و 
ناظران بین المللی این بود که روابط 
مذکور بعــد از انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا علنی خواهد شد. 

تمام این تحلیل ها با بن بســت 
مواجه شــد و شــاهد آن بودیم که 
خارطــوم و تل آویــو، علیرغم همه 
مخالفت های داخلی در ســودان و 
همچنین واکنش هــای بین المللی 
و منطقــه ای، بــا یکدیگــر بیعت 
کردنــد و از این پس هــر دو طرف 
را باید شــرکای یکدیگــر بخوانیم. 
قبل از آنکه این خبر توســط ترامپ 
اعالم شــود، شــاهد آن بودیم که 
طــی هفته های اخیــر، چندین بار 
خبِر خروِج نام ســودان از فهرست 
کشــورهای حامــی تروریســم 

با عناویــن و محتــوای مختلف بر 
خروجــی خبرگزاری ها قرار گرفت 
که به نظر می رســید ایــن موضوع 
صرفاً هیچ ربطی به اسرائیل ندارد؛ 
بلکه موضوعی اســت که یک طرف 
آن ایاالت متحــده و طرف دیگرش 

سودان قرار دارد. 
آمریکایی هــا یا بهتــر بگوییم، 
ترامپ بــا دریافــت ۳۳5 میلیون 
دالر به عنوان غرامت، ســودان را از 
فهرست کشورهای حامی تروریسم 
خارج کرد که مایــک پمپئو، وزیر 
خارجه ایــاالت متحده هم چندین 
روز پیش اعالم کرد که نام خارطوم 
از این فهرست خارج شده و به نوعی 
در حال مخابــره این پیــام بود که 
پیش شرط عادی سازی با اسرائیل 
عملیاتی شــده است. شــاید برای 
ترامــپ ۳۳5 میلیــون دالر مهم 
نباشــد، اما بــرای ســودانی ها که 
کشورشان اسیر ســیل، بیکاری و 
فقر است، این رقم بسیار باال و مهم 

خواهد بود. 
فارغ از ارقــام، باید توجه کرد که 
دولــت نظامی حاکم بر ســودان به 
دنبال آن است تا پس از خارج شدن 
از لیست حامیات تروریسم، بتواند با 
کشورهای دنیا وارد روابط سیاسی و 
اقتصادی شود. این موضوع می تواند 
برای نظامیان به یک دستاورد مثبت 

تبدیل شود و در انتخابات بعدی که 
قرار است پس از دوران گذاِر سودان 
برگزار شــود، موضع ایــن طیف را 

مستحکم تر خواهد کرد. 
نکتــه ای کــه در اینجــا بایــد 
مطرح شود این اســت که بر اساس 
داده های مذکــور، زمانی که »عمر 
البشیر« در رأس کار حضور داشت، 
سیگنال هایی از ســوی عربستان و 
آمریکا به ســودان مبنی بر نزدیک 
شدن به اسرائیل ارســال شده بود؛ 
اما عمرالبشیر به دلیل دیدگاه های 
اخوانی خود وارد این مقوله نشد. در 
عوض، »عبداهلل حمــدوک« که در 
شرایط کنونی نخست وزیر سودان 
اســت، در آن زمان ریاست سازمان 
اطالعات و امنیت ملی سودان را به 
عهده داشــت و چند بار با مقامات 
امنیتی رژیم صهیونیســتی دیدار 
و گفت وگو کرده بــود. واقعیت این 
است که کودتای طراحی شده علیه 
عمرالبشــیر که بخش عمده ای از 
طراحی آن به عهده سعودی ها بود، 
مقدمه ای شــد برای نزدیک شدن 

اسرائیل به سودان. 
تل آویو به خوبی بر جایگاه سودان 
در شمال و شاخ آفریقا اشراف دارد و 
به همین دلیل باید گفت که اسرائیل 
بــه آرزوی دیرینه خــود در مورد 
سودان رسید. شاید برای مخاطبان 

سوال شــود که چرا صلِح سودان با 
اسرائیل و اعالم عادی سازی روابط 
دو طرف تا این حد برای تل آویو مهم 
است؟ باید به خاطر داشته باشیم که 
یهودی ها و به خصوص کابینة فعلی 
تل آویو، همچنان معتقدند که باید 
رویای تاریخــِی »از نیل تا فرات« را 
عملیاتی کنند. این شعار حاال تا حد 
زیادی با عادی سازی روابط سودان و 
اسرائیل قوت گرفته و حتی بخشی  از 
آن عملیاتی شده است؛ چراکه حاال 
اســرائیلی ها با عادی  کردن روابط 
خودشان و سودان، وارد حریم نیل 
شده اند و به نوعی تل آویو حاال بیِخ 

گوِش نیل ایستاده است. 
سوی دیگر این رویا که فرات قرار 
دارد هم برای اسرائیلی ها مهم است و 
چندی پیش شنیدیم که اسرائیلی ها 
به دنبال آن هســتند تا با عراق هم 

صلح کنند و بتواننــد همانند نیل، 
به فرات هم دسترســی پیدا کنند! 
به هر ترتیب این عادی سازی روابط 
برای اسرائیلی ها از جهات گوناگون 
بسیار مهم است؛ اما سوال این است 
که پیامدهای داخلی این اقدام چه 
خواهد بود و چگونه سودانی ها با آن 

مواجه خواهند شد. 
 خیزش اسالمگرایان 

و احتمال کودتا 
ســودان به دلیــل جغرافیایی 
که دارد، محیط بســیار مناســب و 
اســتراتژیکی بــرای اســرائیل و 
همچنین ایاالت متحده به حساب 
می آید؛ چراکه با حضور در این کشور 
به راحتی می توان بــر مصر، لیبی، 
تونس، اتیوپی، چاد، اریتره و از همه 
مهمتر، »دریای سرخ« اشراف کامل 

داشت.
 به همین دلیل علیرغم الپوشانی 
و مخفی کاری هایــی که از ســوی 
آمریکا، اســرائیل و دولت ســودان 
صورت می گیرد، بدون شک اسرائیل 
بــه زودی و کمتر از آنچــه به تصور 
آید، اقدام به تاســیس پایگاه های 
نظامی و اطالعاتی خود در ســودان 
به خصوص در پهنة دریای ســرخ 
خواهد کرد تا بتواند اشــراف خود را 
بر تهدید های مورد نظرش باال ببرد 
و منافع امنیتــی- اقتصادی رقبای 

خود را مورد هدف قرار دهد.
 در این میان وزارت امور خارجه 
آمریــکا بعد از توافق عادی ســازی 
روابــط میــان ســودان و رژیــم 
صهیونیســتی، از تخصیص بسته 
کمک های ۸۱ میلیون دالری برای 
بحران بشردوستانه سودان خبر داد 
که گفته می شــود این کمک مالی 
بیــش از ۶۴ میلیــون دالر از دفتر 
کمک هــای بشردوســتانه آژانس 
توســعه بین المللی ایاالت متحده و 
۱۷ میلیــون دالر از دفتر جمعیت، 
پناهندگان و مهاجــرت در وزارت 
امور خارجه این کشــور را شــامل 

می شود. 
تزریق پــول به بدنــه اقتصادی 
ســودان یک موضوع مهم است اما 
مشخص نیســت که این وعده ها تا 
چه حد و در چه بازه زمانی عملیاتی 
می شــود. به همین دلیل ما شاهد 
آن هســتیم از زمانــی کــه توافق 

عادی ســازی میان دو طرف اعالم 
شــده، جریان ها و شــخصیت های 
مهم این کشور اقدام به اعتراض در 
این مورد کرده اند. بــه عنوان مثال 
صادق المهدی، رئیس حزب االمه 
سودان با انتشار بیانیه ای در صفحات 
شــبکه های اجتماعی اعالم کرد : 
»به عنوان رئیس همایش اعتدالی 
جهانی و به عنوان شــخصی که در 
مقابل دولت سابق ایستاد تا انقالب به 
پیروزی رسید و به عنوان شخصی که 
در تشکیل دوره انتقالی سهیم بود، 
به نشانه مخالفت با بیانیه مشترک 
نمایندگان دولــت انتقالی با دونالد 
ترامپ برای عادی ســازی روابط با 
اســرائیل؛ از کنفرانس وزارت امور 

دینی کنار می کشم«. 
این واکنش را اگر در کنار مواضع 
دو حزب »کنگره مردمی« و »بعث« 
سودان قرار دهیم، می توانیم به این 
نتیجه برسیم که دروِن ارتش سودان 
هم احتمال دودستگی و چندصدایی 
وجود دارد؛ چراکه بخشی از ارتش 
اســالمگرایانی هســتند که ریشه 
اخوانــی دارنــد و عادی ســازی با 
اســرائیل می تواند آنها را تحریک 
و خشــمگین کند تــا درنهایت به 
کودتا منجر شود.  از سوی دیگر باید 
توجه داشته باشــید که از چند روز 
دیگر سودان باید همه اوامر آمریکا، 
عربستان، امارات و اسرائیل را اجرا 
کند که گفته می شــود یکی از این 
اوامر قرار دادن نــام انصاراهلل یمن و 
حزب اهلل لبنان در فهرست گروه های 
تروریستی از سوی شورای انتقالی 
ســودان خواهد بود که فــاز جدید 

ائتالف سازی به شمار می رود.

روابط سودان به عنوان سومین کشور عربی با اسرائیل عادی اعالم شد

تل آویو، بیخ گوِش رود نیل!
از چند روز دیگر سودان 

باید همه اوامر آمریکا، 
عربستان، امارات و اسرائیل 
را اجرا کند که گفته می شود 

یکی از این اوامر قرار دادن 
نام انصاراهلل یمن و حزب اهلل 
لبنان در فهرست گروه های 
تروریستی از سوی شورای 
انتقالی سودان خواهد بود 
که فاز جدید ائتالف سازی 

به شمار می رود

شعاِر »از نیل تا فرات« با 
عادی سازی روابط سودان و 
اسرائیل قوت گرفته و حتی 
بخشی  از آن عملیاتی شده 

است؛ چراکه اسرائیلی ها 
وارد حریم نیل شده اند و 
به نوعی تل آویو حاال بیِخ 
گوِش نیل ایستاده  است

هزاران عراقی روز گذشته )یکشنبه( برای تجدید اعتراضات به ناتوانی دولت در تحقق اصالحات و مواخذه عامالن سرکوب 
تظاهراتی »خیزش اکتبر« که از سال گذشته میالدی این کشور را درنوردیده به میدان التحریر و اطراف منطقه الخضرا بازگشتند. 
درگیری هایی نیز میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان در میدان العالوی در بغداد رخ داد. روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن 
نوشت، شاهدان گفتند، درگیری های شدیدی صبح دیروز میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی که تالش داشتند تجمع 
معترضان را در نزدیکی ساختمان شورای ملی سابق در دوره صدام متفرق کنند، رخ داد؛ 
درگیری هایی که به گفته این شاهدان دلیلش هنوز مشخص نیست. آنها در ادامه گفتند، 
وضعیت امنیتی بحرانی است و نیاز است که فرماندهان امنیتی وارد عمل شده و مانع از تشدید 
خشونت و درگیری شوند. به خصوص که دولت اعالم کرده از تظاهرکنندگان محافظت و از 

هرگونه تماس با نیروهای امنیتی مستقر در خیابان ها جلوگیری خواهد کرد.

نخست وزیر مکلف لبنان پس از دیدار با رئیس جمهوری این کشور، فضای تشکیل دولت جدید را مثبت ارزیابی کرد. به 
گزارش آناتولی، سعد حریری پس از دیدار با میشل عون، رئیس جمهوری این کشور در کاخ بعبدا واقع در شرق بیروت، طی 
اظهاراتی به روزنامه نگاران گفت: خیلی صحبت نمی کنم. جلسه ای با رئیس جمهوری تشکیل دادم و فضای مثبتی حاکم 
است. به سواالت پاسخ نمی دهم. در همین راستا، خبرگزاری رسمی لبنان اعالم کرد، در این دیدار اوضاع کلی و تحوالت 
پرونده تشکیل دولت مورد بررســی قرار گرفت. میشل عون روز پنج شنبه حریری را 
مامور تشکیل دولت جدید کرد. این چهارمین بار است که حریری سکان هدایت دولت 
لبنان را به دست می گیرد. او در سال های ۲۰۰۹، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ نیز این سمت را به 
عهده گرفته بود که بار سوم تحت فشار اعتراضات مردمی به سیاست های اقتصادی و 

سیاسی دولت استعفا کرد.

حریری: فضا برای تشکیل دولت لبنان مثبت استبازگشت اعتراضات »خیزش اکتبر« به بغداد

رئیس جمهوری آذربایجان گفت، دولت باکو آماده 
مذاکرات دربــاره آتش بس در منطقه مورد مناقشــه 
قره باغ کوهستانی اســت و البته این وضعیت به طرف 
ارمنســتانی بســتگی دارد. الهام علی اف، در گفتگو با 
شبکه خبری فاکس نیوز افزود: بله، ما آماده هماهنگی 
در رژیم آتش بس در قره باغ هســتیم. من چندین بار 
این مساله را به صورت علنی گفته ام که ما آماده توافق 
برای آتش بس در این منطقه مورد مناقشــه هستیم. 
موضع ما این اســت که تمامی کشورهای منطقه باید 
از دخالت مستقیم در این درگیری فاصله بگیرند. وی 
ادامه داد: ما به صورت کامل مخالف بین المللی شدن 
درگیری در منطقه مورد مناقشــه قره باغ هســتیم. 
ارمنستان و رهبری آن باید نسبت به اصولی که به طور 
مشترک با ایاالت متحده، فرانسه و روسیه تهیه شده، 
متعهد باشــد. علی اف تاکید کرد: طرف ارمنســتانی 

باید درخواست مشارکت نظامی مستقیم از روسیه را 
متوقف کند؛ چراکه این اقدام بیهوده است. در تمام این 
مدت تالش های نخســت وزیر ارمنستان این بوده که 
از روســیه بخواهد برای جنگ با جمهوری آذربایجان 
نیرو بفرستد. این بسیار خطرناک است. او تاکید کرد با 
درگیر شدن طرف ثالث در رویارویی نظامی بر سر این 

منطقه مخالف است.

»یوسی کوهن« رئیس موســاد که در عادی سازی 
روابط بین امارات و بحرین با اســرائیل نیز نقش داشته 
اســت، می گوید که ســازش بین این رژیم و عربستان 
ســعودی پس از انتخابــات آمریکا اعالم خواهد شــد. 
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از کوهن 
گزارش کرد که ریاض تمایل دارد ســازش با اســرائیل 
نوعی هدیه از جانب عربستان به رئیس جمهور منتخب 
آمریکا باشد خواه دونالد ترامپ پیروز شود یا جو بایدن 
رقیب او. کوهن تأکید کرد که توافق عادی سازی روابط 
عربستان و اسرائیل همچنین شامل فروش سالح آمریکا 
به عربستان خواهد بود. به نوشته روزنامه»رأی الیوم«، 
برخی منابع گزارش دادند که گفت وگوهای عادی سازی 
روابط بین اســرائیل و عمان با میانجی گری آمریکا نیز 
پیشرفت هایی حاصل کرده است. روز جمعه گذشته )۲۳ 
اکتبر(، آمریکا، اسرائیل  و سودان در بیانیه مشترکی از 

دستیابی خارطوم و تل آویو به توافق عادی سازی روابط 
بین این دو طرف خبر دادند. این اخبار در حالی منتشر 
شده که روز شنبه )سوم آبان(، دونالد ترامپ پس از اعالم 
عادی سازی روابط میان سودان با اسرائیل اعالم کرد که 
ریاض هم به  زودی با تل آویو روابط علنی برقرار می کند. 
او گفت که پنج کشــور عربی دیگر خواهان عادی سازی 

روابط با اسرائیل هستند.

اعالم آمادگی الهام علی اف برای مذاکرات آتش بس در قره باغرئیس موساد: روابط با عربستان بعد از انتخابات آمریکا علنی می شود

خبرخبر


