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جهاننما
در جریان حمالت ،تعدادی از مردم محلی
کشته و زخمی شدند

درگیری شدید نظامی آذربایجان و
ارمنستان در قرهباغ

درگیــری نظامی بیــن نیروهــای نظامی
آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه
قرهباغ مجددا از سرگرفته شده است .به گزارش
اســپوتنیک ،نیکول پاشــینیان ،نخست وزیر
ارمنستان گفته که آذربایجان حمالتی هوایی و
ی انجام داده است و نیروهای ارمنستان
توپخانها 
در پاسخ دو هلیکوپتر و ســه پهپاد آذربایجان
را ســرنگون کردهاند .آذربایجان نیز میگوید
که ارمنســتان آغازکننــده درگیریها بوده و
یک حمله ســنگین را در خط مقدم انجام داده
اســت .یک ســخنگوی وزارت دفاع جمهوری
آذربایجــان در همین رابطه گفــت ،نیروهای
مســلح ارمنســتان به روی منــازل در امتداد
خط مرزی در منطقه «ناگورنــو قرهباغ» آتش
گشودهاند و در بین جمعیت غیرنظامی تلفاتی
وجود داشته است .این سخنگو اظهار کرد :صبح
روزگذشته(یکشنبه)،نیروهایمسلحارمنستان
که تحریکات گســترده انجــام داده بودند ،به
گلولهباران شــدید مواضع ارتــش جمهوری
آذربایجان در امتداد خط مقــدم و منازل ما در
ناحیه خط مقــدم پرداختند .بنا بــر گفته این
سخنگو ،دستکم شــش خانه مورد حمله قرار
گرفته و افرادی از میان مردم محلی ،کشــته و
زخمی شــدهاند .وی افزود که زیرساختهای
غیرنظامیان به طور جدی آسیب دید و اطالعات
دربــاره تلفــات و زخمیها در بیــن جمعیت
غیرنظامــی و ارتش ،در حال تأیید اســت .وی
ادامه داد :واحدهای پیشرفته ارتش جمهوری
آذربایجان در حال انجام اقدامات تالفیجویانه به
منظور سرکوب تحریک دشمن و تضمین امنیت
جمعیت غیرنظامیانی هســتند که در نزدیکی
خط مقابله نظامی زندگی میکنند .در چند ماهه
اخیر درگیریها بر ســر منطقه مورد مناقشه
قرهباغ مجددا از سر گرفته شــده است .دو ماه
پیش نیز در درگیریهای مرزی حداقل  ۱۶نفر
کشته شدند .هر دو کشور آذربایجان و ارمنستان
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال
 ۱۹۹۱جزئی از آن بودند.

چهار دهه است که مناقشــه بر سر مالکیت
منطقه قرهباغ موجب تنش در این منطقه شده
اســت ،از لحاظ حقوق بینالملــل این منطقه
بخشــی از جمهوری آذربایجان است اما تحت
کنترل اقوام ارمنی قرار دارد .در ســال ۲۰۱۶
درگیری نظامی در این منطقه به مدت چهار روز
به طول انجامید .سازمان امنیت و همکاری اروپا
سالهاست تالش دارد تا از طریق دیپلماتیک به
راه حلی برای این مسئله از طریق گفتگو و تفاهم
دست یابد و صلح را در این منطقه برقرار کند.
در این میان بــه دنبال تشــدید تنشها و
درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان
در منطقه ناگورنــو قرهباغ ،دولت ارمنســتان
حکومت نظامی و بسیج کامل مردمی در کشور
اعالم کرد .در ایــن رابطه نیکول پاشــینیان،
نخستوزیر ارمنســتان اعالم کرد که بر اساس
تصمیم دولت ،حکومت نظامی و بســیج کامل
مردمی در جمهوری ارمنســتان اعالم شــده
است این تصمیم بالفاصله پس از انتشار اجرایی
میشود .من به تمامی پرنسل ارتش تاکید دارم
تا در کمیسیونهای نظامی منطقهای اوضاع را
گزارش دهند .این در حالی اســت که اتحادیه
اروپا ،روسیه ،فرانســه و ترکیه کاهش تنشها
میان دو طرف و آغاز مذاکرات را خواستار شدهاند.
وزارت خارجه روسیه روز گذشته (یکشنبه) از
تمامی طرفهای درگیر در منطقه مورد مناقشه
ناگورنو-قرهباغ خواست تا هر چه سریعتر با اعالم
آتشبس مذاکرات را آغاز کنند .در بیانیه وزارت
خارجه روسیه آمده است :ما از تمامی طرفهای
درگیر در مساله ناگورنو-قرهباغ میخواهیم تا هر
چه سریعتر آتشبس را اعمال کنند و برای ثبات
درمنطقهبهمذاکرهبنشینند.مسکوهمچنینبه
گزارشهایی درباره افزایش تنشها و درگیریها
در این منطقه مورد مناقشه اشاره کرد و اذعان
داشــت که شــواهدی درباره تلفات در نتیجه
درگیریهای اخیر در منطقه وجود دارد .اوایل
روز گذشته همچنین رئیس منطقه خودمختار
ناگورنو-قرهباغ نیز منع آمد و شــد وضع کرده و
خواستار بسیج کلی در منطقه شد.

جهان 5

اعتراض مردم مصر علیه رئیسجمهور وارد هفتمین روز شد

السیسی و ترس از تکرار بهار عربی

فرشاد گلزاری

در اواخر شهریور ماه و بهرغم اتخاذ
تدابیر شــدید امنیتی ،مردم مصر در
شهرها و روســتای مختلف از شمال
این کشور گرفته تا جنوب آن ،دست
به تظاهرات زده و خواستار برکناری
رئیسجمهوری کشورشــان شدند.
در آن زمان رســانههای مصری اعالم
کردند که معترضان در محله البساتین
واقع در مرکز قاهــره تظاهرات کرده
و شــعارهایی با درونمایة برکناری
«عبدالفتاح سیسی» ســردادند ،اما
نیروهای امنیتی وارد عمل شدند و با
استفاده از گاز اشکآور و فشار آب آنها
را متفرق کردند.
پس از چند ســاعت ،انتشار اخبار
اعتراضها در قاهره به نوعی کانالیزه
شــد و به نظر میرســد که در همان
ساعات اولیه ،ارتش مصر به همراهی
ســازمان اطالعات داخلــی مصر که
یکی از خشنترین نهادهای امنیتی
در سطح منطقه به حساب میآید ،با
اعمال فشار بر رســانهها و مطبوعات
کشور سعی کردند تا هجمه رسانهای
را به حداقل برســانند اما شبکههای
اجتماعــی در مصــر را نتوانســتند
خاموش کنند .بر اساس آمار موجود

پرکاربردترین رسانه اجتماعی در مصر
(همانند افغانستان ،پاکستان و سایر
کشورهایعربیحاشیهخلیجفارس)،
فیسبوک اســت و پس از آن اقبال با
توئیتروسپساینستاگرامبودهاست.بر
این اساس کاربران در صفحات خود در
فیسبوک با انتشار تصاویر و ویدئوهای
مختلفازصحنهدرگیریمردممصربا
پلیس و نیروهای امنیتی ،صریحا تمام
نظارتهای امنیتی را دور زدند.
بخشی از این تصاوری به جمعیتی
تعلق داشت که نشان میداد در قاهره
گرد هــم آمدهاند تــا بتوانند صدای
ض خــود را به گــوش «مافیای
اعترا 
نظامیِ مصــر» برســانند .اینکه چرا
فیسبوک حداقل تا به این حد در مصر
مورد توجه است ،هیچ دلیلی ندارد جز
حوادث سال 2011میالدی که به زعم
اعراب بهار عربی تلقی میشد و به زعم
دیگران بیداری اسالمی تلقی میشد.
این رسانه اجتماعی توانست در همان
سال و با انتشــار یک ویدئو «حسنی
مبارک» را ســرنگون کند و به مکانی
برای اعالم قــرار و مدارهای اعتراضی
توســط جوانان مصری تبدیل شد .به
همین دلیل است که امروز هم طیف
منتسب به السیسی اقدام به محاصره
فسبوک و حتی ضعیف کردن اینترنت
کردهاند.
ترس نطامیان مصــری به حدی

افزایش پیــدا کرده کــه طبق اعالم
العربیــه ،کمپیــن مســدود کردن
وبســایتها با مســدود کــردن ۲۱
وبسایت مطبوعاتی و خبری از جمله
وبسایت «مدی مصر» و وبسایتهای
وابســته به شــبکه خبری الجزیره و
سایر وبسایتهای قطری یا وابسته به
اخوانالمسلمین شروع شد و بعد هم
ت سازمانهای
مقامات مصر وبســای 
حقوق بشری ،وبالگها و وبسایتهای
مطبوعاتی را مسدود کردند .درست
است که دولت مصر توانسته محتویان
اعتراضهای قاهره را سانســور کند
اما گویا این مدل از خیزشها فقط به
پایتخت محدود نمیشــود ،بلکه بر
اســاس گزارش منابع امنیتی مصر،
قبل از آنکه قاهره بهم بریزد ،نیروهای
امنیتی مصر تظاهراتی را در روستای
الکدایه واقع در استان الجیزه پراکنده
کرده بودند.
به گفته منابع محلی ،این ماموران
به روســتا حمله کرده و با تیراندازی
گلولههای پالســتیکی و شلیک گاز
اشــکآور تظاهرکنندگان را متفرق
کردند .به دنیال ایــن وضعیت ،فیلم
ویدئویی دیگر در شبکههای اجتماعی
نشــان میدهد در استان القلیویه هم
مردم تظاهرات کرده و شعارهایی علیه
السیسی ســرداده و خواستار رفتن او
شدهاند .اما در اســتان اسوان واقع در

جرقه اعتراضات مردمی
را «محمد علی» ،مالک
پیشینیکشرکت
ساختمانیکلیدزدکه
روز ۲۰سپتامبر سال۲۰19
در پی برخی افشاگریها
علیهعبدالفتاحالسیسی،
رئیسجمهوریمصراز
مردم این کشور دعوت کرد
در اعتراض به فساد حاکم به
خیابانهابیایند
جنوب مصر اوضاع بــه همین آرامی
پیش نرفــت ،بلکه مــردم تظاهرات
کردند و در پی این تظاهرات ،درگیری
میان معترضــان و نیروهای امنیتی
رخ داد .جال اســت بدانیدکه مجموع
این اتفاقها و بهمریختگی داخلی در
مصر ،صرفاً مربوط به روز اول اســت و
این درگیریها حاال وارد هفتمین روز
خود شده است.
طبیعی اســت که هرچند شدت
اعتراضها باال برود ،واکنش نیروهای
دولتی هم خشنتر میشــود و حاال
که اوضاع و احوال نســبت به ســال
 2011میالدی بدتر شده ،این اعمال
فشار تا جایی پیش رفته که در جریان
تظاهرات جمعه گذشته ،سه معترض

در استان الجیزه کشته شده و تعدادی
نیز بازداشت شــدند .مساله اصلی که
شــاید برای مخاطبان به عنوان یک
ســوال بزرگ مطرح شــده باشد این
است که دلیل به خیابان آمدن مردم
مصر چیســت؟ جرقه این اعتراضات
را «محمد علی» ،مالک پیشــین یک
شرکت ساختمانی مصری کلید زد.
او روز  ۲۰سپتامبر سال  ۲۰19در
پیبرخیافشاگریهاعلیه«عبدالفتاح
السیســی» ،رییس جمهوری مصر از
مردم این کشور دعوت کرد در اعتراض
به فساد حاکم به خیابانها بیایند .وی
مدعی بود که طی ســالها همکاری با
ارتش در اجــرای پروژههای متعدد
ســاختمانی از جمله احداث منازل
مسکونی مجلل برای رئیسجمهوری
مصر و اطرافیان وی ،شــاهد فســاد
گسترده السیســی بوده است .در پی
اعتراضات گسترده سال گذشتة مردم
مصر ،حدود ســه هــزار و پانصد تن
دســتگیر و روانه زندان شدند و حاال
پس از گذشــت یک ســال ،بار دیگر
شهروندان مصری تحت عنوان «روز
خشــم» در مخالفت با سیاستهای
دولت السیسی به خیابانها آمدهاند.
نکته اینجاستکه تظاهرات امسال
در اعتــراض به اوضاع بد معیشــتی
و تصویــب قانون تخریــب امالک و
خانههای ساخت ه شــده بدون مجوز
صورت میگیــرد و تظاهرکنندگان
به همیــن دلیل خواســتار برکناری
السیســی از قدرت هســتند .بخش
دیگــری از تظاهرکننــدگان هم به
بیکاری و افت رفــاه خود که حاصل از
همهگیری کرونا است اعتراض کردند
و به خیابانهــای آمدند اما مســاله
مهمتر این است که تظاهرات صرفاً به
داخل خاک مصر ختم نمیشود!
السیسیهمچنانبه
تئوریتوطئ همعتقداست!
آنچه ســری جدید اعتراضهای
مصر را از ســال  2011و حتی 2019
متمایز میکند گســتردگی و دامنه
عظیم آن است .بر اساس اعالم منابع
خبــری ،مصریهای مقیم فرانســه
روز شــنبه تظاهراتی را در مقابل برج
ایفل برای حمایت از جنبش انقالبی
مصر برگزار کردهاند در شــهر میالن
ایتالیا ،آمســتردام هلند و ســیدنی
استرالیا هم روز شــنبه اعتراضاتی در

خبر

خبر

ترامپ قاضی «ایمی برت» را نامزد دیوانعالیکرد

مکرون :لوکاشنکو بایدکنار برود

رئیسجمهوری آمریکا رسما «ایمی برت» را برای
قضاوت در دیوان عالی جنجالی نامزد کرد .حال کمتر
از شش هفته مانده به روز انتخابات ،ترامپ به هدفش
برای تشــکیل ترکیبی محافظهکارتــر در این دیوان
نزدیکتر شده است .به گزارش رویترز ،دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا مراســم معرفــی ایمی برت
 ۴۸ســاله به عنوان نامزد عضویت در دیوان عالی را در
محوطه کاخ سفید برگزار کرد و هفت فرزند این قاضی
هم در آنجا حضور داشتند.
رئیسجمهوری آمریکا از سناتورها خواسته تا برت
را تا پیــش از روز انتخابات تایید کننــد .چنانچه برت
تایید شود ،جایگزین خانم روث بیدر گینزبرگ خواهد
شد که در  ۱۸سپتامبر در ســن  ۸۷سالگی بر اثر ابتال
به سرطان درگذشت .برت پنجمین زنی است که قصد
قضاوت در این دیــوان را دارد و ترکیب محافظهکاران

مقابل لیبرالها را  ۶به  ۳میکند .با توجه نزدیک بودن
به زمان انتخابات سوم نوامبر انتظار میرود بحثهای
داغی در سنا برای تایید او به جریان بیفتد .عضویت در
دیوان عالی آمریکا مادامالعمر است .ترامپ قبال هم در
سالهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸دو قاضی دیگر به نامهای نیل
گورسچ و برت کاوانا را در دیوان عالی آمریکا منصوب
کرده است.

رئیس جمهوری فرانســه روز گذشــته (یکشــنبه)
گفت ،لوکاشــنکو باید کناره گیری کند .امانوئل مکرون،
رئیسجمهوری فرانســه در گفتگو با «لــو دیمانش» و
چند روز پس از آنکه اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن
الکساندر لوکاشــنکو به عنوان رئیسجمهوری بالروس
امتناع کرد ،گفت :مشــخص اســت که او باید برود .این
یک بحران قدرت اســت ،قدرتی خودکامه و مستبد که
نمیتواند منطق دموکراســی را بپذیرد و به دنبال توسل
به زور است .مشخص است که لوکاشــنکو باید برود .وی
افزود ،از شــجاعت معترضان در بالروس تحت تأثیر قرار
گرفته اســت :زنان به ویژه در اعتراضات روز شــنبه قابل
احترام هستند .این خبر در حالی منتشر شد که والدیمیر
ماکهئی ،وزیر خارجه بالروس کشورهای غربی را به تالش
برای ایجاد آنارشی و آشوب در این کشور متهم کرده است.
وی در بیانیهای ویدئویی برای مجمع عمومی سازمان ملل

مصریهامعتقدندکه
سخنانالسیسیهمانند
سال 2013و زمانی که
محمدمرسیراباحمایت
عربستان از قدرت کنار
زد ،بوی سرکوب میدهد
و به همین دلیل اگر این
اعتراضها در روزهای
آینده ادامه پیدا کند
میتواند بهار عربی 2011را
برای السیسی رقمبزند
محکومیت وضعیت مصریها برگزار
شده اســت و گفته میشــود که روز
گذشته (یکشنبه) نیز اعتراضاتی در
شهر مونیخ آلمان و بوسنی برگزار شده
است .این گستردگی به خوبی نشان
میدهد که السیســی و تیم نظامیان
قاهره اینبار با یک بحران ســنگینتر
و عمیقتر از گذشــته روبرو هستند،
چراکه حاال بحث معیشت ،نان و آب و
حیات و ممات مردم مطرح است .همه
انتظار داشــتند که رئیسجمهوری
مصر حداقل با دروغپراکنی سعی کند
تا جو روانی را آرام کنــد اما او باز هم از
د ِر نظامیگــری و اقتدارگرایی وارد
میدان شد.
او در جریان افتتاح چندین پروژه
جدید در شــمال قاهره اعالم کرد که
ملت مصر همواره ثابت کــرده که از
آگاهی باالیی برخوردار اســت و من
همواره روی مثبت اندیشی و همراهی
ملت با مســائل ملی حساب میکنم
اما افراد نفوذی و کســانی که شک و
تردید به دل ملت میاندازند ،همیشه
از اقدامات دولت برای تحریک مردم
سوءاســتفاده میکنند امــا مردم از
آگاهی باالیی برخوردار هستند! روی
سخن السیســی بدون شک با محمد
علیکه حاال در استانبول مستقر است،
بوده اما مردم و کاربران فضای مجازی
در مصر معتقدند که سخنان السیسی
همانند سال  2013و زمانی که محمد
مرسی را با حمایت عربستان از قدرت
کنار زد ،بوی سرکوب و دروغ میدهد.
به همین دلیل اگر این اعتراضها در
روزهای آینده ادامه پیدا کند میتواند
بهار عربی  2011را برای السیســی
رقم بزند.

گفت :ما شاهد تالشهایی برای بی ثبات کردن اوضاع در
بالروس هستیم .مداخله در امور داخلی کشور ،تحریمها
و ســایر محدودیتها در کشــور تاثیر عکس دارد و برای
همه مضر است .اظهارات مکرون در حالی مطرح شده که
اعتراضها به نتایج انتخابات ریاســت جمهوری بالروس
و کنارهگیری لوکاشــنکو به همراه بازداشتهای فلهای
همچنان به قوت ادامه دارد.

هشدارکرهشمالی به کرهجنوبی نسبت به ایجاد تنشهای دریایی

مقتدی صدر :اجازه نمیدهیم عراق به مستعمره تبدیل شود

پیونگیانگروزگذشته(یکشنبه)اعالمکرددرحالجستوجوبرایپیداکردنجسدیکمقامکرهجنوبیاستکهتوسط
نیروهای کرهشمالی کشته شده اما هشدار داد که عملیات دریایی کرهجنوبی در این منطقه تهدید افزایش تنشها را به همراه
دارد.بهگزارشرویترز،کیمجونگاون،رهبرکرهشمالیروزجمعهدراقدامینادربهخاطرتیراندازیمرگباربهاینمقامشیالت
کرهجنوبیدرآبهایکرهشمالیعذرخواهیکرد.سئولسپسازپیونگیانگخواستتا
بیشتردربارهاینتیراندازیمرگبارتحقیقکندوپیشنهاددادکهدوکرهمیتوانندتحقیقات
مشترکیرادراینخصوصانجامدهند.ارتشکرهجنوبیسربازانکرهشمالیرابهکشتن
این مرد ،انداختن جسدش در مواد اشتعالزا و آتش زدن آن در نزدیکی مرز دریایی دو کره
متهم کرد .خبرگزاری رسمی کرهشمالی گزارش داد ،مقامات کرهشمالی در حال بررسی
راههایتحویلجسداینمردبهکرهجنوبیدرصورتپیداشدنآنهستند.

رهبرجریانصدرعراقتاکیدکرداجازهنمیدهدعراقمستعمرهبیگانگانشود.بهگزارشخبرگزاریآناتولیترکیه،مقتدی
صدر،رهبرجریانصدرعراقدرتوییتینوشت:هرگزاجازهنمیدهیمعراقکهیککشورقویدارایحاکمیتاست،مستعمره
خارجیها چه شرقی و چه غربی شود .اخیرا مقتدی صدر خواهان انجام تحقیقات درباره حمالت مکرر به سفارتخانهها و مراکز
دیپلماتیک شد .نخستوزیر و رئیس پارلمان عراق از پیشنهاد او حمایت کردند .منطقه
سبزبغدادکهسفارتخانههاومراکزدیپلماتیکدرآنجاقراردارد،ازچندماهپیشدرمعرض
حمالت موشکی قرار گرفته است .همچنین پایگاههای ائتالف آمریکا همواره در معرض
حمالتهستند.دراینبینگفتهمیشودکهمقاماتسیاسیوامنیتیآمریکاییطیچند
روز اخیر با اعمال فشار بر دولت مصطفی الکاظمی ،نخستوزیر عراق از بغداد درخواست
کردندتاجریانحشدالشعبیراخلعسالحکنند.

