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آتش بس جدید باکو و ایروان هم 
دوام نیاورد

جمهوری آذربایجان شنبه شب در بیانیه ای 
اعالم کرد این کشور و ارمنستان برای برقراری 
آتش بس انســانی جدید در منطقه قره باغ از 
بامداد روز گذشته )یکشنبه( توافق کرده اند. 
این درحالی اســت که منابــع از حمله مجدد 
به منطقه قره باغ به رغــم اعالم آتش بس خبر 

می دهند. 
به گزارش روســیا الیــوم، وزارت خارجه 
ارمنستان نیز شنبه شــب با صدور بیانیه ای 
مشابه این خبر را تایید کرد و نوشت که تصمیم 
برقراری آتش بس در راستای بیانیه مشترک 
روسای جمهور روسیه، آمریکا و فرانسه، بیانیه 
سران گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری 
در اروپا و همچنین بیانیه مســکو صادر شده 
اســت. توافق برای آتش بس پس از آن صورت 
گرفت که دولت آذربایجان روز شــنبه اعالم 
کرد حداقل ۱۳ نفر در اثر حمالت موشکی به 
گنجه، دومین شهر بزرگ این کشور، از داخل 
خاک ارمنســتان کشته شــده و ۵۲ تن دیگر 

زخمی شده اند. 
دو طرف که یکدیگر را بــه آغاز موج جدید 
درگیری ها و شکستن توافق آتش بس و حمله 
به مناطق مســکونی و شهری متهم می کنند، 
با میانجیگری دوباره روســیه بر سر آتش بس 
جدید توافق کردند. این تصمیم توسط وزاری 
خارجه دو کشور آذربایجان و ارمنستان عصر 
شــنبه و به دنبال گفتگوی تلفنــی آن دو با 
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعالم 
شد. الوروف در این تماس بر لزوم پایبندی به 
آتش بــس تأکید کرد و گفت الزم اســت آنها 
توافق قبلــی را به طور جــدی مراعات کنند. 
جمهوری آذربایجان ســاعاتی پیش از توافق 
آتش بس جدید اعالم کرده بــود در جنگ بر 
سر ناگورنو-قره باغ دست برتر را دارد و ارتش 
این کشور به پیشروی های قابل توجهی دست 
یافته و به دنبال بازپس گیری شــهر جبرئیل، 
شهر فضولی و ۷ روستای پیرامون آن را نیز از 
تصرف نیروهای ارمنی خارج کرده و کنترل آنها 

بدست گرفته است. 

این درحالی اســت که خبرگزاری فرانسه 
گزارش داد مرکز قره باغ شــنبه شب با وجود 
گذشت چند ساعت از زمان تعیین شده برای 
اجرای آتش بس بمباران شد. این خبرگزاری 
اعالم کرد صدای هفت انفجار شــدید در این 
شهر شنیده شد و ســاکنان به دنبال شنیده 
شدن صدای انفجار به زیرزمین ها پناه بردند. در 
همین راستا، ارمنستان، جمهوری آذربایجان 
را به نقض آتش بس انسان دوستانه در منطقه 
قره باغ متهم کرد. یک سخنگوی وزارت دفاع 
ارمنستان گفت که جمهوری آذربایجان آتش 
بس را فقط چهار دقیقه بعد از شــروع با آتش 
توپخانه و راکت نقض کرد. جمهوری آذربایجان 
هنوز به این اتهام واکنشــی نشان نداده است. 
امانوئل ماکرون ، رئیس جمهور فرانسه نیز در 
بیانیه ای از توافق ارمنستان و آذربایجان برای 
آتش بس انسان دوستانه استقبال و بر احترام 
هر دو طرف به این آتش بس تأکید کرد. در این 
بیانیه آمده اســت: این آتش بــس باید بدون 
 قید و شرط باشــد و دو طرف باید کاماًل به آن 

پایبند باشند. 
به موازات این تحوالت، واروژان نرسسیان، 
ســفیر ارمنســتان در آمریکا اعــالم کرد که 
انتظار می رود این ماه دیداری میان »زهراب 
مناتســاکانیان«، وزیر امور خارجه ارمنستان 
و مایک پامپئو، وزیر خارجــه ایاالت متحده 
انجام شود. نرسسیان گفت مقدمات سفر وزیر 
خارجه پیش از اعالمیه رســمی مورد انتظار 
از وزارت خارجه ارمنســتان و وزارت خارجه 
آمریکا، در حال آماده ســازی است. وی اظهار 
کرد: ما در حال مقدمه چینی برای ســفر وزیر 
امور خارجه به واشنگتن هســتیم. ورود وزیر 
امور خارجه ارمنســتان به آمریــکا می تواند 
نشانه فشار بیشتر از سوی دولت ترامپ برای 
مشارکت در میانجی گری و تالش برای صلح، 
به دنبال افشای فوری تالش برای آتش بس در 
مذاکره با روسیه در ۱۰ اکتبر )۱۹ مهر( باشد. 
جامعه بین المللی به طور گســترده آمریکا را 
غایب در تالش ها به منظور آرام کردن تنش ها 

بین طرفین دانسته است.
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فرشاد گلزاری

 معضــل بنیادگرایــی در اروپا 
بار دیگــر قربانی گرفــت و دوباره 
پاریس مرکــز وقوع یــک جنایت 
حیرت انگیز شــد. جنایتــی که بار 
دیگر دســتگاه های امنیتی فرانسه 
به خصوص سازمان امنیت داخلی 
)DGSI( این کشــور را بــه با این 
پرســش روبرو کرد که چرا با وجود 
مقابله هــا و کنترل هــای متعدد بر 
عناصر افراطِی مذهبی - سیاســی، 
باز هم پاریس مجدداً خبرساز شد؟ 
داســتان از این قرار است که چند 
روز قبل ســاموئل پتی، معلم تاریخ 
یک مدرسه در حومه پاریس تصویر 
کاریکاتور مجله شارلی ابدو از پیامبر 
اسالم )ص( را در کالس آزادی بیان 
به دانش آموزانش نشــان داد. او بعد 
از نشــان دادن کاریکاتور پیامبر به 
دانش آموزان بارها مورد تهدید قرار 
گرفت. اینکه چه کســی و چگونه از 
اقــدام او درکالس درس اطالع پیدا 
کرده، مشخص نیســت؛ اما به نظر 
می رســد که یکی از دانش آموزان 
از داخل کالس مذکــور، این اقدام 
را برای شــخصی که در خــارج از 
مدرســه قرار داشــته تعریف کرده 

است. تئوری دیگر این است که یکی 
از دانش آمــوزان در فضای مجازی 
عکس، فیلم یا متنــی از این اقداِم 
معلم فرانســوی منتشــر کرده که 
پس از بازدیدهای بی شــمار توسط 
مســلمانان، به تِِرند تبدیل شده و 
در نهایت موجب شده تا واکنش ها 
به این مســاله افزایش پیدا کند. به 
هر ترتیــب، تهدیدهــا علیه معلم 
فرانسوی نه تنها افزایش پیدا کرد، 
بلکــه درنهایت با شــنیده شــدن 
صدای اهلل اکبر، گلــوی او در اطراف 
مدرسه ای که در آن مشغول به کار 
بود، بریده شد. براســاس بیانیه ای 
که از سوی دادستان مبارزه با جرایم 
تروریســتی منتشــر شــده، قاتل 
شخصی به نام »عبداهلل ابویزیدویچ« 
بوده است. او متولد ۱۲ مارس ۲۰۰۲ 
)۱8 ســاله( در روســیه و شهروند 
چچنی تبار این کشــور بوده که در 
فرانسه درخواست پناهندگی داده 
و از مارس امسال یعنی حدود شش 
ماه پیــش، اجازه اقامت ۱۰ ســاله 
فرانسه را تا سال ۲۰۳۰ کسب کرده 
اســت. بنابر آنچه که دادستان ضد 
تروریسم فرانسه گفته، دستگاه های 
اطالعاتی فرانسه عبداهلل ابویزیدویچ 
را تحت نظر نداشــتند، چون او قباًل 
هیچگونه ســابقه  کیفری نداشته 
اســت. آنچه که از تحقیقات محلی 

و تکمیلــی پلیس ضد تروریســم 
فرانسه منتشر شده، نشان می دهد 
که عبداهلل ابویزیدویچ چند روز پس 
از نشان دادن کاریکاتور پیامبراسالم 
توسط معلم فرانســوی در مدرسه، 
عکس ساموئل پتی، را در شبکه های 
اجتماعی منتشــر کرده و در نهایت 
بیرون مدرســه ایســتاده بود و از 
دانش آموزان ســراغ او را گرفته که 
در نهایت وی را نشــانش می دهند 
و چند لحظه بعد هــم جنازه وی را 
در اطراف مدرســه پیدا می کنند. 
یکی از مقام های پلیــس گفته که 
مظنون با یک چاقو و تفنگ ایرسافت 
)سالح کمری بادی( دیده شده که 
گلوله های پالستیکی شلیک کرده 
و درســت ۶۰۰ متر دورتر از محل 
قتل، توسط پلیس کشته شده است. 
اخبار دیگری هم نشــان از این دارد 
که والدین یــک دانش آموز به دلیل 
نشــان دادن کاریکاتورهای پیامبر 
اســالم از معلم فرانســوی شکایت 
تنظیم کرده بودند ولی فرد مهاجم 
براساس آمارهای موجود مجرد بوده 
و هیچ فرزندی در مدرســه مذکور 
نداشته است. بر این اساس تحقیقات 
پیرامــون ایــن پرونده از ســوی 
دادســتان و پلیس مبارزه با جرایم 
تروریســتی همچنان جریان دارد 
و روز گذشته )یکشــنبه( مقامات 

قضایی فرانسه اعالم کردند که ۹ نفر 
از جمله والدین یکی از دانش آموزان 
 مدرســه را در ارتباط با این پرونده، 

بازداشت کرده اند. 
تحریک رادیکالیسم از داخل!

فــارغ از جهــاِت مختلــف این 
پرونــده، آنچه کــه در ایــن رابطه 
بسیار مهم به نظر می  رسد، واکنش 
رئیس جمهوری فرانسه به این واقعه 
تروریســتی اســت. امانوئل مکرون  
عصر جمعه حمله و کشــته شــدن 
معلم فرانســوی در حومه پاریس را 
»حمله تروریســتی اسالم گرایانه« 
توصیــف و آن را محکوم کــرد. او از 
مدرسه ای در منطقه »کنفالن سنت 
اونورین« در حومــه پاریس که این 
معلم تاریخ در آن تدریس می کرده 

و حادثــه قتل در نزدیکــی آن روی 
داده، بازدید کرد و از همانجا در مقابل 
دوربین خبرگزاری ها و شــبکه های 
تلویزیونی فرانسه اعالم کرد که یکی 
از هموطنان ما کشته شد چون درس 
آزادی باورمندی یا ناباورمند بودن را 
می داد! این ســخنان مکرون را قباًل 
هم شنیده ایم. درســت است که در 
سال ۲۰۱۵ که مجله شــارلی ابدو 
پس از انتشار کاریکاتور پیامبر اسالم 
از ســوی دو برادر الجزایری االصل 
مــورد حمله قرار گرفــت و تعدادی 
از خبرنــگاران آن در تحریریــه این 
نشــریه به خــاک و خون کشــیده 
شــدند، فرانســوا اوالند، ریاســت 
جمهوری فرانســه رابه عهده داشت 
اما همه به خاطر دارند که بسیاری از 
سیاستمداران فرانسه بعالوه مکرون 
مواضع سخت و تندی علیه این اقدام 
اتخاذ کردند. امــا همین چند هفته 
پیش که شارلی ابدو مجدداً کاریکاتور 
پیامبر اســالم را بازنشــر کرد، او در 
کمال آرامش و خونسردی، سکوت 
اختیار کرد و هیچ واکنشــی نشان 
نداد. حتی به یــاد داریم که مکرون 
در گفت وگو با رسانه های فرانسوی 
گفته بود که این اقدام به معنای تاِم 
کلمه، به رخ کشیدن دموکراسی در 
فرانسه اســت. حاال هم که ساموئل 
پتی معلم ۴۷ ســاله فرانســوی از 
ســوی یک چچنی تباِر ۱8 ســاله 
به قتل رســیده، باز هم شاهد دفاِع 
مکرون از چنین اقدام هایی هستیم. 
در مورد ایــن پرونــده نمی توانیم 
قوانین فرانســه را مورد هجمه قرار 
دهیم امــا می توانیم این ســوال را 
بپرسیم که آیا در شــرایطی کنونی 
که طیف عظیمی از تروریست های 
خارجی داعش که سال ها در گردان 
مهاجرین این تشکیالت تروریستی 
درعراق و سوریه فعال بوده اند و حاال 
به صورت قاچاقی در حال عزیمت به 
کشورهای خود هســتند، این قبیل 
اقدامات که مضمون توهین به دین 
اســالم را دارند، امنیت اروپا را بهم 
نمی ریزد؟ ســوال دوم این است که 
چرا در فرانسه این قبیل اقدام ها تا به 
این حد واکنش های رادیکال دارد؟ 
پاسخ هر دو ســوال را باید در آزادی 
بیان و البته پشــت پردة سناریوهای 
امنیتی دنبال کــرد. همه می دانند 

که در فرانسه آزادی بیان و حفظ آن 
یک امر مقدس به شــمار می رود، اما 
پارادوکسی که در اینجا عیان می شود 
این است که آزادی بیان زمانی مفهوم 
پیدا می کنــد که امنیت ملــی را به 
خطر نیندازد. دولت فرانسه به خوبی 
می داند که هزاران نفر از اتباعش در 
عراق و ســوریه، در حال همکاری با  
داعش هستند و مکرون هم در سفر 
اخیرش به عراق اعالم کرد که مایل 
نیست هیچکدام از اتباعش که حاال 
در زندان ها به سر می برند و دستشان 
به خون صدها نفر آلوده اســت را به 
پاریس برگرداند. این سیکل معکوِس 
تولید، صدور و بازگشــت تروریسم 
است که امروز باعث شده اتباعی که به 
اروپا برمی گردند »سلول های ترور« را 
شکل بدهند یا حداقل به نحوی عمل 
کنند که اگر خودشــان نمی توانند 
دست به اقدام بزنند، جوان های غیر 
اروپایی را برای این امر تحریک کنند. 
نه تنها فرانســه، بلکه کشــورهایی 
مانند هلند، آلمان و سوئد بیشترین 
و خطرناک ترین مسلمانان َسلَفی را 
در خود جای داده اند، ولی حاکمیت 
این کشــورها به هیچ وجــه حاضر 
به نظارت بر شــبکه های اجتماعی 
خود نیســتند و حتی نمی خواهند 
اقــدام عاجلی در مورد ســلول های 
تروریســتی انجام دهند؛ چراکه به 
نظر می رسد تبهکاران، تروریست ها 
و حتی باندهای تبهکارانه روز به روز 
پیشرفته تر از دولت ها عمل می کنند. 

قتل ددمنشانه معلم فرانسوی موج انتقاد از افراط گرایی را در پاریس برانگیخته است 

اروپا در وحشتِ سلول های ترور 
دولت فرانسه به خوبی 

می داند که هزاران نفر از 
اتباعش در عراق و سوریه، 
در حال همکاری با  داعش 

هستند. این سیکل 
معکوِس تولید، صدور و 

بازگشت تروریسم است 
که امروز باعث شده اتباعی 

که به اروپا برمی گردند 
»سلول های ترور« را شکل 

بدهند که اگر هم خود 
نمی توانند، جوان های 

غیر اروپایی را برای ترور 
تحریک کنند

نه تنها فرانسه، بلکه 
کشورهایی مانند هلند، 

آلمان و سوئد بیشترین و 
خطرناک ترین مسلمانان 

َسَلفی را در خود جای 
داده اند، ولی حاکمیت 

این کشورها به هیچ وجه 
نمی خواهند اقدامی عاجل 

در مورد این سلول های 
تروریستی انجام دهند   

دولت چین قانونی را تغییر داده که بر اســاس آن، تخریب یا توهین عمدی پرچم ملی این کشور جرم جنایی تلقی 
می شود. به گزارش آسوشیتدپرس، تشدید قوانین امنیت ملی در چین در حالی صورت گرفته که پکن در حال حاضر 
در مراحل آزمایش داروی مقابله با کووید-۱۹ در شهر ییوو در استان ژجیانگ است. این تغییرات در قانون پرچم ملی و 
نشان ملی روز شنبه توسط کمیته تفحص کنگره چین تصویب شد و هرکسی را که 
اقدام به آتش زدن، لگدمال کردن یا تخریب پرچم ملی این کشور در انظار عمومی 
کند،  هدف جرم کیفری و مورد بازجویی قــرار می دهد. در ۲۰۱۷، کمیته تفحص 
کنگره چین سطحی از بازداشت پلیس را تا حداکثر سه ماه برای افرادی ایجاد کرد 
که نمادهای ملی چین از جمله پرچم و ســرود ملی این کشور را به صورت عمدی 

خراب می کردند.

بزرگترین حزب سیاسی مسیحی لبنان اعالم کرد، از نامزدی نخست وزیر اسبق این کشور برای رهبری آتی حمایت نخواهد 
کرد؛ مساله ای که تالش ها برای توافق بر سر نخست وزیر جدید را پیچیده می کند. روزنامه رای الیوم نوشت، سعد حریری، نخست 
وزیر سابق لبنان که در جریان تظاهرات مردمی سال ۲۰۱۹ استعفا کرد، اخیرا اعالم کرده آماده رهبری دولتی است که اصالحات 
پیشنهادی فرانسه را اجرایی کند تا لبنان بتواند کمک های بین المللی را که به آنها نیاز مبرم 
دارد، به دست آورد. اما حریری بارزترین سیاستمدار اهل سنت لبنان نتوانست حمایت دو 
حزب اصلی مسیحی جریان ملی آزاد و حزب القوات اللبنانیه را به دست آورد. قرار بود رایزنی 
های پارلمانی برای تعیین نخست وزیر جدید روز پنجشنبه برگزار شود اما میشل عون، 
رئیس جمهوری لبنان بنا به درخواست برخی از فراکسیون های پارلمانی این نشست را 

به تعویق انداخت.

عدم حمایت احزاب مسیحی لبنان از نخست وزیری حریریتوهین عمدی و تخریب پرچم چین جرم جنایی شد! 

هزاران نفر از معترضان ضدسلطنت تایلند روز گذشته 
)یکشــنبه( به تقاطع های اصلی در بانکوک آمدند و ضمن 
نادیده گرفتن ممنوعیــت اعتراض بــرای چهارمین روز، 
شعارهای »مرگ بر دیکتاتور« و »سلطنت را اصالح کنید« سر 
دادند. به گزارش رویترز، تظاهرکنندگان با وجود دستگیری 
ده ها نفر از معترضان و رهبران آن ها، استفاده از ماشین آب پاش 
و تعطیلی بخش زیادی از خط متروی بانکوک در تالش برای 
مهار ســه ماه فعالیت خیابانی، به اعتراض خود ادامه دادند. 
معترضان در حالی که در باران ایستاده بودند و چترهای رنگی 
به دست داشتند، فریاد زدند: »دوســتانمان را آزاد کنید«. 
برخی از آن ها تصاویر رهبران زندانی اعتراضات را در دست 
داشــتند. وکالی تایلندی حقوق بشر گفتند دست کم 8۰ 
معترض از ۱۳ اکتبر )۲۲ مهر( زندانی شده اند و ۲۷ نفر هم 
هنوز در بند هستند. پلیس هیچ گونه حمله ای انجام نداده 

است. آن ها هنگامی که معترضان به ســمت  بنای یادبود 
پیروزی و آسوک، دو مرکز مهم حمل و نقل بانکوک می رفتند، 
هیچ  اقدامی به منظور مداخله نداشتند. پلیس گفت حدود 
۱۰ هزار نفر فقط در بنای یادبود پیروزی بوده اند. سخنگوی 
پلیس بانکوک در یک کنفرانس خبری اعالم کرد که ما مقید به 

قانون، استاندارهای بین المللی و حقوق بشر هستیم.

منابع آگاه اعالم کردند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی طی روزهای آینده به امارات و بحرین 
می رود. به گــزارش عربی ۲۱، این اولین ســفر نتانیاهو 
به ابوظبی و منامه اســت که تاریخ دقیق آن اعالم نشده 
و منابع دربــاره جزئیات آن چیزی فــاش نکردند. اخیرا 
نتانیاهو اعالم کرد که محمد بن زایــد، ولیعهد امارات را 
برای سفر به اراضی اشغالی دعوت کرده و در مقابل ولیعهد 
ابوظبی نیز از نتانیاهو خواسته اســت که به امارات سفر 
کند. در همین حال وزیر خزانه داری آمریکا روز شنبه در 
راس هیأتی آمریکایی سفرش به اراضی اشغالی، امارات و 
بحرین را آغاز کرد و این هیات با همراهی هیات اسرائیلی 
روز گذشته )یکشــنبه( با یک پرواز مســتقیم به منامه 
رفتند. قرار اســت در جریان این ســفر توافقنامه افتتاح 
ســفارتخانه ها و برقراری روابط دیپلماتیک میان امارات 

و رژیم صهیونیستی امضا شــود. دفتر بنیامین نتانیاهو 
اعالم کرد که این اولین پرواز تجاری از اراضی اشغالی به 
بحرین و به ریاست مئیر بن شبات، مشاور امنیت داخلی 
این رژیم است. این هیات همچنین شامل مقامات ارشد 
دفتر نتانیاهو، وزارت های امــور خارجه، دارایی، اقتصاد، 

کشاورزی، بهداشت، علوم و حمل و نقل است.

فریاد مرگ بر دیکتاتور در خیابان های بانکوک!نتانیاهو به بحرین و امارات می رود
خبرخبر


