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با شدن گرفتن اعتراضات رخ داد؛
 سانسور پوشش خبری 

خیزش دانشجویی تایلند 
اعتراضات تحت رهبری دانشجویان در سراسر 
تایلند خواستار برکناری نخست وزیر این کشور 
هستند؛ با این حال نخست وزیر تایلند روز گذشته 
)دوشنبه( گفت هیچ برنامه ای برای تمدید وضعیت 
فوق العاده 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، نخست وزیر تایلند در 
حال حاضر حکمی صادر کرده و در آن تجمع های 
عمومی بیشــتر از چهار تن در بانکوک را ممنوع 
کرده، اخباری را که بر امنیت ملی تاثیر می گذارند، 
غیرقانونی دانســته و به مقامات قدرت بیشتری 
برای بازداشت مردم داده است. اما هیچ یک از این 
اقدامات موفق نشــده اند تا معترضان را که اکثرا 
جوان هستند از حضور در تجمع های گسترده در 
سراسر بانکوک طی پنج روز گذشته متوقف کند و 
آنها همچنان برای تحقق خواسته هایشان از جمله 
تغییرات قانون اساسی و اصالح سیستم پادشاهی 
تالش می کنند. روز یکشــنبه راهپیمایی ها به 
دست کم ۱۲ اســتان در خارج از بانکوک کشیده 
شــد. پرایوث چان-اوچا به خبرنگاران گفت: در 
حال حاضر وضعیت فوق العــاده تنها در بانکوک 
برقرار خواهد بود. وی درباره معترضان گفت: من از 
معترضان چند خواسته دارم، یک آنکه اموال دولتی 
و خصوصی را تخریب نکنند و دوم آنکه به سیستم 
پادشاهی کاری نداشته باشند. با این وجود، پلیس 
اعالم کرد راه هایی بــرای قدرت نمایی مان وجود 
دارد از جمله اتخاذ برنامه های سانسور برای محدود 

کردن گزارشات درباره این اعتراضات.
کیسانا فاتاراچاروئن، معاون سخنگوی پلیس 
تایلند تایید کرد که پلیس درخواستی را به نهادهای 
مربوطه صادر کرده تا اقداماتی را علیه خبرگزاری ها 
و خبرنگاران اتخاذ کنند؛ مطبوعاتی که به گفته وی 
اطالعات تحریف شده منتشر می کنند که منجر 
به ناآرامی و سردرگمی در جامعه می شود. تحت 
قوانین موجود، کمیسیون تلویزیون ملی و مخابرات 
و وزارت جامعه و اقتصاد دیجیتــال این قدرت را 
دارند تا پخش برخی گزارشات را ممنوع و محتوای 
اینترنتی را مسدود کنند. پلیس نیز می تواند تحت 
دستور وضعیت فوق العاده چنین کارهایی انجام 
دهد. وضعیــت فوق العاده در بانکــوک در تاریخ 
۱۵ اکتبر یعنی یک روز پس از تجمع معترضان 
در مقابل محل سکونت نخست وزیر و بستن راه 

کاروان موتوری سلطنتی اعالم شد.

سخنرانی کیسانا پس از آن صورت گرفت که 
کپی از این درخواست سانسور که رسما به عنوان 
یک دستور ابالغ شــده، در رسانه های اجتماعی 
درز کرد. این دستور که در تاریخ ۱۶ اکتبر توسط 
رئیس پلیس بانکوک امضا شده، خواستار مسدود 
شدن دسترسی ها به سایت های آنالین »وویس 
تی وی«، »ریپورترز«، »استاندارد«، »پراچاتای« 
و »فری یوث« و همچنین پاک شدن محتواهای 
کنونی شان است. این دستور همچنین ممنوعیتی 
را برای پخــش دیجیتال اخبار شــبکه »وویس 
تی وی« پیشــنهاد می دهد. همه این رسانه ها به 
صورت زنده اخبار ایــن اعتراضات را پخش کرده  
است. »وویس تی وی« و »پراچاتای« علنا با این 
جنبش اعتراضی ابراز همدردی کرده اند و »فری 
یوث« یک سازمان اعتراضات دانشجویی است. 
تا دیروز )دوشنبه(، امکان دسترسی به هیچ یک 

از این سایت ها مسدود نشده است. 
معترضان پرایوث، فرمانده خونتای ۲۰۱۴ 
میالدی را به روی  کار آمدن به صورت ناعادالنه 
در انتخابات سال گذشته متهم می کنند چرا که 
قانون به نفع یک حزب حامی ارتش تغییر یافته 
اســت. معترضان می گویند، 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 شــرکت کنندگان در 
اعتراضات بانکوک را ۲۰ هــزار تن اعالم کرده 
اســت. این جنبش اعتراضی زمانی شــدیدا 
جنجالی برانگیز شد که خواستار اصالح سیستم 
پادشاهی شد. پرایوث روز گذشته اعالم کرد که 
دولت برای برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان 
برای دستیابی به راه حلی درخصوص وضعیت 
موجود آماده است. این در حالی است که هنوز 

زمان برگزاری این نشست مشخص نیست. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

اوایل هفته جاری طالبان با صدور 
بیانیه ای اعــالم کرد که بــا تعلیق 
حمــالت در جنوب افغانســتان که 
باعث بی خانمانی هزاران تن شــده، 
موافقت کرده است اما نکته اینجاست 
که این جریان اعالم کــرده که تنها 
زمانی حمالتش را تعلیق می کند که 
آمریکایی ها به وعــده خود در توقف 
حمالت هوایی و عملیات های شبانه 
ارتش آمریکا در راستای توافق صلح 
فوریه ۲۰۲۰ که 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 داشته اند و توافق شده که این 
جریان تعهداتشان را به صورت سفت 
و سخت عملیاتی کنند. شاید عده ای 

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 آمریکایی ها 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 ۳۰۰ نفــر از عناصر 
طالبــان، ۳۰ نیروی دولتــی و ۱۰ 

غیرنظامی کشته شده اند. 
استاندار هلمند در ادامه نشست 
خبری خود اعالم کرد که گروه طالبان 
در این مــدت، بخش هایی از شــهر 
لشکرگاه و شهرســتان های اطراف 
آن را مین گــذاری کرده انــد 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 آمریکایی ها 
برای آزادسازی این والیت دست به 
کار شده اند، موضوعی است که باید 
ریشه های آن را در اهمیت و جایگاه 

هلمند برای واشنگتن دانست. 
این والیت در جنوبی ترین نقطه 
افغانســتان و هم مرز 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 طالباِن پاکســتان به 
خاک افغانســتان محسوب می شده 
است. از منظری دیگر، هلمند را باید 
تنها سرزمیِن کشِت تریاک و مورفین 
در دنیا دانست. اگر بگوییم ۵۰ تا ۶۰ 
درصِد تریاک و مورفین طبیعِی دنیا 
در هلمند کشــت و تولید می شود، 
بیراه نگفته ایــم و به همیــن دلیل 
این والیت هم بــرای آمریکایی ها و 
هم برای طالبان یکــی از مهمترین 
مناطــق افغانســتان از منظر تامین 

مالی محسوب می شود.
 از سوی دیگر پایگاه آمریکایی ها 
در هلمنــد، یکــی از مهمتریــن و 
قوی تریــن پایگاه ها در افغانســتان 
به شــمار می رود و چندی پیش هم 
خبری مبنــی بر انهدام ایــن پایگاه 
توســط آمریکایی ها به قصد خروج 

از افغانســتان منتشــر شــد کــه 
اعتبارســنجی این خبــر در هاله ای 
از ابهــام اســت. به همیــن دلیل ما 
می بینیــم کــه آمریکایی هــا وارد 
میدان شده  و برای آزادسازی هلمند 
آســتین های خود را باال زده اند. اما 
مســاله فقط این نیســت؛ بلکه روز 
یکشــنبه در جریــان انفجــار یک 
خودروی بمب گذاری شده در والیت 
غور افغانستان ۱۳ تن جان خود را از 
دست داده و ۱۰۲ تن دیگر نیز زخمی 

شدند.
 این والیت هم کــه یکی از والیت 
غربی افغانستان به شمار می آید، در 
نظر آمریکایی ها به دلیل اقلیِم پشتوِن 
آن و وفاداری شهروندانش به طالبان، 
از ارزش باالیی برخوردار است. به طور 

کلی آمریکایی ها حــس کرده اند که 
تعداد عملیات های طالبان )آن هم در 
زمانی که مذاکرات بین االفغان میان 
طالبان و دولت افغانســتان جریان 
دارد( در حــال افزایش اســت و این 
موضوع می تواند باعث تهدید منافع 
آنهــا و همچنین ضربه بــه بندهای 

مندرج در توافق دوحه شود. 
چه کسانی پشت پرده هستند؟  
آمریکایی ها بــه صورت منظم در 
حال رصد رفتار طالبان در افغانستان 
هستند و به خوبی از توانمندی میدانی 
و همچنین جذِب نیروی انسانی این 
جریان در افغانســتان خبــر دارند و 
به همین دلیل اســت که وارد تقابل 
نظامی علیه طالبــان در مقطع فعلی 

شده اند. 
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 
اعــالم کرد کــه کل جهان شــاهد 
عملیات تهاجمی طالبان در هلمند 
بود و این حمالت، باعــث مجروح و 
آواره شدن هزاران غیرنظامی بی گناه 

افغان شد. 
در مقابــل قاری محمد یوســف 
احمــدی، ســخنگوی طالبــان در 
بیانیه ای اعــالم کرد کــه نیروهای 
آمریکایی توافق دوحه را به اشــکال 
مختلف با اجرای حمالت هوایی بعد از 
تحوالت جدید در استان هلمند نقض 
کرده اند. اگر سخنان دو طرف را کنار 
هم قرار دهیم به این مفهوم می رسیم 
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 گرفته اند. 
بگذاریــد کمی روشــن تر حرف 
بزنیم. آن تیمی که از ســوی شورای 
کویتة طالبان که مستقر در پاکستان 
اســت و توسط ســرویس اطالعاتی 
پاکســتان )ISI( راهبری می شود، 
بخشی از مجموعة طالبان به حساب 

می آید، نه همة آن! طالباِن 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 خارجی ها و نیروهای کشورهای 
اروپایی و آمریکایی هســتند، هنوز 
نتوانســته اند توافق دوحــه را هضم 

کنند. 
آنها زمین گذاشــتن سالح های 
خود را نوعی تســلیم شــدن پس از 
چهار دهه جنگ با شرق )ارتش سرخ 
شوروی( و غرب )آرتش آمریکا و ناتو( 
می دانند. 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 
آمریکایی هــا 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 آمریکایی ها 
مجدداً به پاکســتان رجــوع کنند و 
منافع اســالم آباد را بیش از گذشته 

تامین کنند. 
اینکه می بینیم تا یــک بمب در 
کابل یا سایر والیات منفجر می شود؛ 
خلیلزاد فوراً اقــدام به موضع گیری 
می کند، نشــان دهنده آن است که 
تیم ترامــپ می خواهنــد حداقل تا 
قبل از انتخابات ۲۰۲۰ سکوت را در 
افغانســتان حفظ کنند و در صورت 
پیروزی ترامپ وارد فاز دولت سازی 

در کابل به مرکزیت طالبان شوند.

تحلیل کارشناسان از خشونت های جدید و تکرار انتحار در افغانستان:

عدم رضایت هسته تندروی طالبان از مذاکرات صلح
اینکه می بینیم تا یک بمب 

در کابل یا سایر والیات 
منفجر می شود، خلیلزاد 
فوراً اقدام به موضع گیری 

می کند، نشان دهنده 
آن است که تیم ترامپ 

می خواهند تا قبل از 
انتخابات سکوت را در 

افغانستان حفظ کنند و 
در صورت پیروزی او وارد 
فاز دولت سازی در کابل به 

مرکزیت طالبان شوند

اگر بگوییم 50 تا 60 درصِد 
تریاک و مورفین طبیعِی 

دنیا در هلمند کشت و تولید 
می شود، بیراه نگفته ایم و به 

همین دلیل این والیت هم 
برای آمریکایی ها و هم برای 

طالبان یکی از مهمترین 
مناطق افغانستان از منظر 

تامین مالی محسوب 
می شود

رئیس جمهور آذربایجان روز گذشته )دوشنبه( از تحت کنترل گرفتن ۱۳ روستای جدید در منطقه قره باغ از نیروهای ارمنستان 
خبر داد. وزارت خارجه روسیه نیز تاکید کرد، در رایزنی های خود با ترکیه به صورت مستمر مساله انتقال مزدورانی از سوریه و 
لیبی به منطقه قره باغ را بررسی می کند.  به گزارش آناتولی، الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان در توییتی با اشاره به کنترل 
نیروهای این کشور بر ۱۳ روستای جدید در منطقه قره باغ، نوشت: روستاهای آزادشده از 
توابع شهر جبرئیل هستند. وی گفت که نیروهای مسلح ارمنستان آتش بس انسانی توافق 
شده را نقض کردند و با آتش سنگین توپخانه مناطق مسکونی آذربایجان را هدف گرفتند. 
این حمالت کشته و زخمی هایی داشت و ارتش آذربایجان با اقدام تالفی جویانه چندین 
منطقه را آزاد کرد. این دو کشور در پی مذاکرات شان در مسکو به آتش بس انسانی رسیدند 

که از ۱۰ اکتبر آغاز شد.

رئیس موساد از وجود رایزنی های بی شمار با کشورهای عربی برای عادی سازی روابط سخن گفت و تاکید کرد: امیدواریم که 
کشورهای منطقه روابطشان را با اسرائیل رسمی کنند. یوسی کوهن، رئیس موساد در گفتگوی اختصاصی با شبکه کان گفت: 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 تالش ها به نتیجه برسد. به نظر من مذاکرات با فلسطینی ها نباید یک مانع و شرطی 
برای ادامه رایزنی ها برای برقراری روابط دوجانبه بین ما و کشورهای منطقه مانند عربستان 
سعودی باشد. وی تأکید کرد: پس از گذشت یک ماه از امضای توافقنامه با امارات و بحرین، 
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 

اسرائیل قرار می دهد.

رئیس موساد: مذاکرات با فلسطین شرط عادی سازی روابط نیستعلی اف: ۱۳روستای دیگر قره باغ را تحت کنترل گرفتیم

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 نخســت وزیر 
استعفا دهد و دلیل این اســتعفای او دریافت حقوق کم 
است! به نوشته میرور، قانونگذاران محافظه کار پارلمان 
انگلیس معتقدند بوریس جانســون که قبــال به عنوان 
ســتون نویس روزنامه ۲۳۰۰۰ پوند در ماه درآمد کسب 
کرده، می خواهد تا شــش ماه دیگر و بعد از به ســرانجام 
رساندن بریگزیت از سمتش کنار برود. آنها اظهار کردند، 
جانســون به طور خصوصی از اینکــه نمی تواند با حقوق 
نخســت وزیری معادل ۱۵۰۴۰۲ پوند در ســال زندگی 
کند شکایت کرده اســت. با این حال گمان برده می شود 
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 می کند. جانسون معتقد است که 

می توانست دست کم دو برابر آن را به دست بیاورد.

یک منبع آگاه در اتحادیه پلیس فرانسه اعالم کرد، دو 
روز پس از آنکه یک افراط گرای متولد روسیه سر یک معلم را 
برید، فرانسه برای اخراج ۲۳۱ خارجی که به خاطر اعتقادات 
مذهبی افراطی مشکوک نامشان در لیست افراد تحت نظر 
دولت قرار دارد، آماده می شــود. به گزارش رویترز، وزارت 
کشور فرانسه که مســئول اخراج خارجی ها از این کشور 
است هنوز این اطالعات را تایید نکرده است؛ اطالعاتی که 
نخستین بار توسط رادیو »اروپا ۱« گزارش داده شد. فرانسه 
افراط گرایان را به عنوان »افــرادی که در یک روند افراطی 
شدن مشارکت دارند و احتماال می خواهند به خارج از کشور 
بروند و به گروه های تروریستی بپیوندند یا در فعالیت های 
تروریستی شرکت کنند« تعریف می کند. دولت میانه رو 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه از ســوی احزاب 
محافظه کار و راست افراطی برای اتخاذ موضعی جدی تر در 

برابر اتباع خارجی که یک تهدید امنیتی محسوب می شوند، 
تحت فشار قرار گرفته است. بر اساس گزارش رادیو اروپا، 
وزیر کشور فرانســه در یکی از نشست های عصر یکشنبه 
از مقامات مسئول محلی خواست تا دستور این اخراج ها را 
صادر کنند. از کل مظنونین، ۱۸۰ تن در زندان هســتند و 

۵۱تن نیز قرار است طی ساعات آتی بازداشت شوند. 

در پی قتل فجیع معلم تاریخ  عملیاتی می شود

اخراج ۲۳۱ مظنون به افراط گرایی  در فرانسه
یک نشریه انگلیسی احتمال  داد؛

استعفای بوریس جانسون به دلیل دریافت حقوق کم!

خبرخبر


