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جهاننما
با شدن گرفتن اعتراضات رخ داد؛

سانسور پوشش خبری
خیزش دانشجویی تایلند

اعتراضاتتحترهبریدانشجویاندرسراسر
تایلند خواستار برکناری نخستوزیر این کشور
هستند؛بااینحالنخستوزیرتایلندروزگذشته
(دوشنبه)گفتهیچبرنامهایبرایتمدیدوضعیت
فوقالعاده در خارج از بانکوک وجود ندارد و پلیس
نیز از تالش برای سانســور پوشــش خبری این
اعتراضات خبر داد .به گزارش آسوشــیتدپرس،
دولت پرایوث چان-اوچا ،نخستوزیر تایلند در
حالحاضرحکمی صادرکردهودر آن تجمعهای
عمومی بیشــتر از چهار تن در بانکوک را ممنوع
کرده،اخباریراکهبرامنیتملیتاثیرمیگذارند،
غیرقانونی دانســته و به مقامات قدرت بیشتری
برای بازداشت مردم داده است .اما هیچ یک از این
اقدامات موفق نشــدهاند تا معترضان را که اکثرا
جوان هستند از حضور در تجمعهای گسترده در
سراسربانکوکطیپنجروزگذشتهمتوقفکندو
آنهاهمچنانبرایتحققخواستههایشانازجمله
تغییراتقانوناساسیواصالحسیستمپادشاهی
تالش میکنند .روز یکشــنبه راهپیماییها به
دستکم ۱۲اســتان در خارج از بانکوک کشیده
شــد .پرایوث چان-اوچا به خبرنگاران گفت :در
حال حاضر وضعیت فوقالعــاده تنها در بانکوک
برقرارخواهدبود.ویدربارهمعترضانگفت:مناز
معترضانچندخواستهدارم،یکآنکهاموالدولتی
وخصوصیراتخریبنکنندودومآنکهبهسیستم
پادشاهیکارینداشتهباشند.بااینوجود،پلیس
اعالم کرد راههایی بــرای قدرتنماییمان وجود
داردازجملهاتخاذبرنامههایسانسوربرایمحدود
کردنگزارشاتدربارهایناعتراضات.
کیسانا فاتاراچاروئن ،معاون سخنگوی پلیس
تایلندتاییدکردکهپلیسدرخواستیرابهنهادهای
مربوطهصادرکردهتااقداماتیراعلیهخبرگزاریها
وخبرنگاراناتخاذکنند؛مطبوعاتیکهبهگفتهوی
اطالعات تحریفشده منتشر میکنند که منجر
به ناآرامی و سردرگمی در جامعه میشود .تحت
قوانینموجود،کمیسیونتلویزیونملیومخابرات
و وزارت جامعه و اقتصاد دیجیتــال این قدرت را
دارندتاپخشبرخیگزارشاتراممنوعومحتوای
اینترنتیرامسدودکنند.پلیسنیزمیتواندتحت
دستور وضعیت فوقالعاده چنین کارهایی انجام
دهد .وضعیــت فوقالعاده در بانکــوک در تاریخ
 ۱۵اکتبر یعنی یک روز پس از تجمع معترضان
در مقابل محل سکونت نخست وزیر و بستن راه
کاروانموتوریسلطنتیاعالمشد.

سخنرانی کیسانا پس از آن صورت گرفت که
کپی از این درخواست سانسور که رسما به عنوان
یک دستور ابالغ شــده ،در رسانههای اجتماعی
درز کرد .این دستور که در تاریخ  ۱۶اکتبر توسط
رئیسپلیسبانکوکامضاشده،خواستارمسدود
شدن دسترسیها به سایتهای آنالین «وویس
تیوی»« ،ریپورترز»« ،استاندارد»« ،پراچاتای»
و «فری یوث» و همچنین پاک شدن محتواهای
کنونیشاناست.ایندستورهمچنینممنوعیتی
را برای پخــش دیجیتال اخبار شــبکه «وویس
تیوی» پیشــنهاد میدهد .همه این رسانهها به
صورت زنده اخبار ایــن اعتراضات را پخش کرده
است« .وویس تیوی» و «پراچاتای» علنا با این
جنبش اعتراضی ابراز همدردی کردهاند و «فری
یوث» یک سازمان اعتراضات دانشجویی است.
تا دیروز (دوشنبه) ،امکان دسترسی به هیچ یک
ازاینسایتهامسدودنشدهاست.
معترضان پرایوث ،فرمانده خونتای ۲۰۱۴
میالدی را به روی کار آمدن به صورت ناعادالنه
در انتخابات سال گذشته متهم میکنند چرا که
قانون به نفع یک حزب حامی ارتش تغییر یافته
اســت .معترضان میگویند ،قانون اساسی که
تحت یک حکومت نظامی نوشته و در رفراندومی
تصویب شده باشــد که هر گونه مخالفت با آن
غیرقانونی اســت ،در حقیقت غیر دموکراتیک
اســت .پلیس تعــداد شــرکتکنندگان در
اعتراضات بانکوک را  ۲۰هــزار تن اعالم کرده
اســت .این جنبش اعتراضی زمانی شــدیدا
جنجالیبرانگیز شد که خواستار اصالح سیستم
پادشاهی شد .پرایوث روز گذشته اعالم کرد که
دولت برای برگزاری جلسه فوقالعاده پارلمان
برای دستیابی به راهحلی درخصوص وضعیت
موجود آماده است .این در حالی است که هنوز
زمان برگزاری این نشست مشخص نیست.

جهان 5

تحلیل کارشناسان از خشونتهای جدید و تکرار انتحار در افغانستان:

عدم رضایت هستهتندروی طالبان از مذاکرات صلح

فرشاد گلزاری

اوایل هفته جاری طالبان با صدور
بیانیهای اعــام کرد که بــا تعلیق
حمــات در جنوب افغانســتان که
باعث بیخانمانی هزاران تن شــده،
موافقت کرده است اما نکته اینجاست
که این جریان اعالم کــرده که تنها
زمانی حمالتش را تعلیق میکند که
آمریکاییها به وعــده خود در توقف
حمالت هوایی و عملیاتهای شبانه
ارتش آمریکا در راستای توافق صلح
فوریه  ۲۰۲۰که در دوحه منعقد شد،
عمل کنند.
این مواضع طالبان باعث شــد تا
زلمی خلیلزاد ،فرستاده ویژه آمریکا
در امور افغانستان اعالم کند توافقی را
با طالبان با هدف «شروع مجدد» در
تعهداتشان در قبال توافق خروج نیرو
از این کشور و کاستن از تعداد تلفات
در آن منعقد کرده است.
خلیلــزاد در توئیتر خــود عنوان
کرده کــه او و ژنرال اســکات میلر،
فرمانــده نیروهــای آمریکایــی در
افغانســتان چندیــن نشســت را با
طالبان داشتهاند و توافق شده که این
جریان تعهداتشان را به صورت سفت
و سخت عملیاتی کنند .شاید عدهای

از مخاطبان ما در مورد رد و بدل شدن
این مواضع از سوی طالبان و خلیلزاد،
اطالعی نداشته باشند و اساساً ندانند
که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
برای روشــن شدن مســاله باید
به این نکته اشــاره کنم که چند روز
پیش آمریکاییها در حمالت هوایی
علیه طالبان در آغاز حمله به هلمند
مشارکت کردند و در نتیجه این حمله
نیروهای طالبان چند ایست بازرسی
مهم را تصرف کرده و به مرکز استان
نزدیک شدند .این درگیری به حدی
مهــم و عظیم بود که یاســین خان،
استاندار هلمند اعالم کرد که در یک
هفته گذشــته بر اثر حمله گسترده
طالبان به شهر «لشــکرگاه» مرکز
اســتان هلمند  ۳۰۰نفــر از عناصر
طالبــان ۳۰ ،نیروی دولتــی و ۱۰
غیرنظامی کشته شدهاند.
استاندار هلمند در ادامه نشست
خبری خود اعالم کرد که گروه طالبان
در این مــدت ،بخشهایی از شــهر
لشکرگاه و شهرســتانهای اطراف
آن را مینگــذاری کردهانــد که این
عمل آنهــا ،نگرانی دولــت و مردم
را بــرای تلفات غیرنظامیــان در پی
داشته است.
بر این اســاس مداخله نیروهای
آمریکایی برای آزادســازی هلمند،
به مذاق طالبان خوش نیامده و حاال

شاهد درگیری لفظی و عملی میان دو
طرف هستیم .اینکه چرا آمریکاییها
برای آزادسازی این والیت دست به
کار شدهاند ،موضوعی است که باید
ریشههای آن را در اهمیت و جایگاه
هلمند برای واشنگتن دانست.
این والیت در جنوبیترین نقطه
افغانســتان و هممرز با پاکستان قرار
دارد و به همین دلیل در طول زمانی
که افغانستان در دست طالبان بوده،
معبر بسیار مهمی برای عبور و مرور
نیروهای این جریــان و حتی انتقال
عناصر تحریک طالبانِ پاکســتان به
خاک افغانســتان محسوب میشده
است .از منظری دیگر ،هلمند را باید
کشت تریاک و مورفین
ِ
تنها سرزمینِ
در دنیا دانست .اگر بگوییم  50تا 60
درص ِد تریاک و مورفین طبیعیِ دنیا
در هلمند کشــت و تولید میشود،
بیراه نگفتهایــم و به همیــن دلیل
این والیت هم بــرای آمریکاییها و
هم برای طالبان یکــی از مهمترین
مناطــق افغانســتان از منظر تامین
مالی محسوب میشود.
از سوی دیگر پایگاه آمریکاییها
در هلمنــد ،یکــی از مهمتریــن و
قویتریــن پایگاهها در افغانســتان
به شــمار میرود و چندی پیش هم
خبری مبنــی بر انهدام ایــن پایگاه
توســط آمریکاییها به قصد خروج

اگر بگوییم 50تا 60درصدِ
طبیعی
ِ
تریاکومورفین
دنیادرهلمندکشتوتولید
میشود ،بیراه نگفتهایم و به
همین دلیل این والیت هم
برای آمریکاییها و هم برای
طالبانیکیازمهمترین
مناطقافغانستانازمنظر
تامینمالیمحسوب
میشود
از افغانســتان منتشــر شــد کــه
اعتبارســنجی این خبــر در هالهای
از ابهــام اســت .به همیــن دلیل ما
میبینیــم کــه آمریکاییهــا وارد
میدان شده و برای آزادسازی هلمند
آســتینهای خود را باال زدهاند .اما
مســاله فقط این نیســت؛ بلکه روز
یکشــنبه در جریــان انفجــار یک
خودروی بمبگذاری شده در والیت
غور افغانستان  ۱۳تن جان خود را از
دست داده و  ۱۰۲تن دیگر نیز زخمی
شدند.
این والیت هم کــه یکی از والیت
غربی افغانستان به شمار میآید ،در
نظر آمریکاییها به دلیل اقلیمِ پشتونِ
آن و وفاداری شهروندانش به طالبان،
از ارزش باالیی برخوردار است .به طور

خبر

خبر

در پی قتل فجیع معلم تاریخ عملیاتی میشود

یک نشریه انگلیسی احتمال داد؛

اخراج  ۲۳۱مظنون به افراطگرایی در فرانسه

یک منبع آگاه در اتحادیه پلیس فرانسه اعالم کرد ،دو
روزپسازآنکهیکافراطگرایمتولدروسیهسریکمعلمرا
برید،فرانسهبرایاخراج ۲۳۱خارجیکهبهخاطراعتقادات
مذهبی افراطی مشکوک نامشان در لیست افراد تحت نظر
دولت قرار دارد ،آماده میشــود .به گزارش رویترز ،وزارت
کشور فرانسه که مســئول اخراج خارجیها از این کشور
است هنوز این اطالعات را تایید نکرده است؛ اطالعاتی که
نخستین بار توسط رادیو «اروپا »۱گزارش داده شد .فرانسه
افراطگرایان را به عنوان «افــرادی که در یک روند افراطی
شدنمشارکتدارندواحتماالمیخواهندبهخارجازکشور
بروند و به گروههای تروریستی بپیوندند یا در فعالیتهای
تروریستی شرکت کنند» تعریف میکند .دولت میانهرو
امانوئل ماکرون ،رئیسجمهور فرانســه از ســوی احزاب
محافظهکار و راست افراطی برای اتخاذ موضعی جدیتر در

برابراتباعخارجیکهیکتهدیدامنیتیمحسوبمیشوند،
تحت فشار قرار گرفته است .بر اساس گزارش رادیو اروپا،
وزیر کشور فرانســه در یکی از نشستهای عصر یکشنبه
از مقامات مسئول محلی خواست تا دستور این اخراجها را
صادر کنند .از کل مظنونین ۱۸۰ ،تن در زندان هســتند و
۵۱تن نیز قرار است طی ساعات آتی بازداشت شوند.

علیاف۱۳ :روستای دیگر قرهباغ راتحتکنترلگرفتیم

رئیسجمهورآذربایجانروزگذشته(دوشنبه)ازتحتکنترلگرفتن۱۳روستایجدیددرمنطقهقرهباغازنیروهایارمنستان
خبر داد .وزارت خارجه روسیه نیز تاکید کرد ،در رایزنیهای خود با ترکیه به صورت مستمر مساله انتقال مزدورانی از سوریه و
لیبیبهمنطقهقرهباغرابررسیمیکند .بهگزارشآناتولی،الهامعلیاف،رئیسجمهوریآذربایجاندرتوییتیبااشارهبهکنترل
نیروهای این کشور بر ۱۳روستای جدید در منطقه قرهباغ ،نوشت :روستاهای آزادشده از
توابعشهرجبرئیلهستند.ویگفتکهنیروهایمسلحارمنستانآتشبسانسانیتوافق
شدهرانقضکردندوباآتشسنگینتوپخانهمناطقمسکونیآذربایجانراهدفگرفتند.
این حمالت کشته و زخمیهایی داشت و ارتش آذربایجان با اقدام تالفی جویانه چندین
منطقهراآزادکرد.ایندوکشوردرپیمذاکراتشاندرمسکوبهآتشبسانسانیرسیدند
کهاز ۱۰اکتبرآغازشد.

کلی آمریکاییها حــس کردهاند که
تعداد عملیاتهای طالبان (آن هم در
زمانی که مذاکرات بیناالفغان میان
طالبان و دولت افغانســتان جریان
دارد) در حــال افزایش اســت و این
موضوع میتواند باعث تهدید منافع
آنهــا و همچنین ضربه بــه بندهای
مندرج در توافق دوحه شود.
چه کسانی پشتپرده هستند؟
آمریکاییها بــه صورت منظم در
حال رصد رفتار طالبان در افغانستان
هستند و به خوبی از توانمندی میدانی
و همچنین جذبِ نیروی انسانی این
جریان در افغانســتان خبــر دارند و
به همین دلیل اســت که وارد تقابل
نظامی علیه طالبــان در مقطع فعلی
شدهاند.
بــر ایــن اســاس روز گذشــته
(دوشــنبه) ارتش آمریکا از حمالت
هوایی چنــد روز پیش خــود علیه
طالبــان پــس از آنکــه ایــن گروه
واشــنگتن را به نقض توافــق امضا
شــده بین دو طرف متهــم کرده و
نســبت به بروز تبعاتــی در صورت
ادامه این اقدامات هشــدار داد ،دفاع
کرد .سرهنگ سانی لگت ،سخنگوی
نیروهای آمریکایــی در توئیتر خود
اعــام کرد کــه کل جهان شــاهد
عملیات تهاجمی طالبان در هلمند
بود و این حمالت ،باعــث مجروح و
آواره شدن هزاران غیرنظامی بیگناه
افغان شد.
در مقابــل قاری محمد یوســف
احمــدی ،ســخنگوی طالبــان در
بیانیهای اعــام کرد کــه نیروهای
آمریکایی توافق دوحه را به اشــکال
مختلف با اجرای حمالت هوایی بعد از
تحوالت جدید در استان هلمند نقض
کردهاند .اگر سخنان دو طرف را کنار
هم قرار دهیم به این مفهوم میرسیم
که شاخه سیاسی طالبان یا به عبارتی
دیگر ،آن طیفــی کــه در دوحه به
رهبری مال عبدالغنی برادر با خلیلزاد
توافق صلح را به امضا رساندند ،در یک
عمل انجام شده قرار گرفتهاند.
بگذاریــد کمی روشــنتر حرف
بزنیم .آن تیمی که از ســوی شورای
کویتة طالبان که مستقر در پاکستان
اســت و توسط ســرویس اطالعاتی
پاکســتان ( )ISIراهبری میشود،
بخشی از مجموعة طالبان به حساب

اینکهمیبینیمتایکبمب
در کابل یا سایر والیات
منفجرمیشود،خلیلزاد
فورا ًاقدام به موضعگیری
میکند،نشاندهنده
آن است که تیم ترامپ
میخواهندتاقبل از
انتخابات سکوت را در
افغانستانحفظکنندو
در صورت پیروزی او وارد
فاز دولتسازی در کابل به
مرکزیتطالبانشوند
میآید ،نه همة آن! طالبانِ امروز ،پس
از آنکه مذاکرات با آمریکا شروع شد ،تا
حد زیادی انسجام و یکپارچگی خود
را از دست داد .به این معنا که هستة
تنــدرو و طیفی که معتقــد به جهاد
علیه خارجیها و نیروهای کشورهای
اروپایی و آمریکایی هســتند ،هنوز
نتوانســتهاند توافق دوحــه را هضم
کنند.
آنها زمین گذاشــتن سالحهای
خود را نوعی تســلیم شــدن پس از
چهار دهه جنگ با شرق (ارتش سرخ
شوروی) و غرب (آرتش آمریکا و ناتو)
میدانند .به همین دلیل این جریان
که تحت رهبری پاکســتان اســت،
در حال ناامن کــردن فضای میدانی
افغانستان است که دو مولفه را به نفع
خود رقم بزند.
نخســت اینکــه مانــع از خروج
آمریکاییهــا و تحمیل هزینه به آنها
در افغانستان شــود و به نوعی پروژه
ترامپ در آستانه انتخابات سوم نوامبر
را مورد هدف قــرار دهد ،و دوم اینکه
فضا را به سمتی ببرد که آمریکاییها
مجددا ً به پاکســتان رجــوع کنند و
منافع اســامآباد را بیش از گذشته
تامین کنند.
اینکه میبینیم تا یــک بمب در
کابل یا سایر والیات منفجر میشود؛
خلیلزاد فورا ً اقــدام به موضعگیری
میکند ،نشــاندهنده آن است که
تیم ترامــپ میخواهنــد حداقل تا
قبل از انتخابات  2020سکوت را در
افغانســتان حفظ کنند و در صورت
پیروزی ترامپ وارد فاز دولتسازی
در کابل به مرکزیت طالبان شوند.

استعفای بوریسجانسون بهدلیل دریافتحقوقکم!
بر اساس گزارش یک نشریه انگلیسی ،بوریس جانسون
بنا به گفت چند قانونگذار محافظه کار پارلمان این کشور
قصد دارد تا بهار آتی از ســمتش به عنوان نخســتوزیر
استعفا دهد و دلیل این اســتعفای او دریافت حقوق کم
است! به نوشته میرور ،قانونگذاران محافظه کار پارلمان
انگلیس معتقدند بوریس جانســون که قبــا به عنوان
ســتوننویس روزنامه  ۲۳۰۰۰پوند در ماه درآمد کسب
کرده ،میخواهد تا شــش ماه دیگر و بعد از به ســرانجام
رساندن بریگزیت از سمتش کنار برود .آنها اظهار کردند،
جانســون به طور خصوصی از اینکــه نمیتواند با حقوق
نخســت وزیری معادل  ۱۵۰۴۰۲پوند در ســال زندگی
کند شکایت کرده اســت .با این حال گمان برده میشود
او نخســت خواستار یک مدت شــش ماهه دیگر برای به
ســرانجام رســاندن بریگزیت و همچنین مشاهده عبور

انگلیس از بحران همه گیری بیماری است .بر اساس این
گزارش ،او به ترزا می ،نخســت وزیر قبل از خود که بعد از
کنار رفتن از نخســت وزیری در ســال گذشته میالدی،
توانســته بیش از یک میلیون پوند از ســخنرانی درآمد
داشته باشد حســودی میکند .جانسون معتقد است که
میتوانست دست کم دو برابر آن را به دست بیاورد.

رئیس موساد :مذاکرات با فلسطین شرط عادیسازی روابط نیست

رئیسموسادازوجودرایزنیهایبیشمارباکشورهایعربیبرایعادیسازیروابطسخنگفتوتاکیدکرد:امیدواریمکه
کشورهایمنطقهروابطشانرابااسرائیلرسمیکنند.یوسیکوهن،رئیسموساددرگفتگویاختصاصیباشبکهکانگفت:با
تعداد زیادی از کشورهای عربی در منطقه و خارج از آن به ویژه در خاورمیانه و آفریقا در حال رایزنی هستیم و بسیار امیدوارم که
این تالشها به نتیجه برسد .به نظر من مذاکرات با فلسطینیها نباید یک مانع و شرطی
برایادامهرایزنیهابرایبرقراریروابطدوجانبهبینماوکشورهایمنطقهمانندعربستان
سعودیباشد.ویتأکیدکرد:پسازگذشتیکماهازامضایتوافقنامهبااماراتوبحرین،
این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک کشورهای بیشتری با ما ارتباط برقرار کنند.
کوهن گفت ،فضاهای جدیدی وجود دارد که الگوهای استراتژیک متفاوتی پیش روی
اسرائیلقرارمیدهد.

