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 در پی صدور حکم حبس برای یک رپر
مخالف دولت  در جریان است؛

 پنجمین شب خشونت ها 
در اسپانیا 

معترضان اسپانیایی در پنجمین شب درگیری ها 
با پلیس بعــد از صدور حکم حبس بــرای یک رپر 
مخالف به اتهام تروریســم و توهین به سلطنت در 
ترانه هایش، در بارسلون بطری به سمت نیروهای 
امنیتی پرتاب کرده، کانتینرها را به آتش کشیده 
و به فروشگاه ها خســارت زدند. به گزارش رویترز، 
مجازات حبــس ۹ ماهه برای پابلو هاســل که به 
رپ های تند ضد تشــکیالتی شناخته شده است، 
بحثی را بر سر آزادی بیان در اسپانیا به راه انداخته 
و همچنین جرقه اعتراضاتی را روشن کرده که هر از 
گاهی به خشونت کشیده می شود. پلیس منطقه ای 
کاتالونیا در پیامی توییتــری از اقدام معترضان در 
پرتاب اجسام و مواد آتش زا به سمت نیروهایی خبر 
داد که برای متفرق کردن معترضان به سمت آنها 
گلوله های پالستیکی شلیک می کردند. به گفته 
پلیس محلی، حدود ۶۰۰۰ معترض در این شــهر 
تجمع کردند. معترضان اسپانیایی در خیابان پسج 
دی گراسیا که از اعیانی نشــین ترین و گران ترین 
خیابان های بارسلونا است، به فروشگاه ها خسارت 
وارد آوردند و روزنامه ال پائیس از حمله معترضان به 
سالن کنسرت نمادین پاالئو دال میوزیکا و شکسته 
شدن شیشه های آن خبر داد. پلیس از بازداشت ۹ 
تن در کاتالونیا از جمله سه معترض زیر سن قانونی 
خبر داد. اتهام برخی از آنها سرقت از فروشگاه ها در 
بارسلون اســت. همچنین ۹ معترض زخمی شده 
و دو معترض به بیمارســتان منتقل شــده اند. در 
همین حال تجمعی اعتراضی در مادرید به صورت 
مسالمت آمیز برگزار شــد اما در شهرهای شمالی 
شامل پامپلونا و لییدا پلیس یک سری از معترضان 
را متهم کرد. پیش از این کریستینا ناربونا، رئیس 
حزب سوسیالیست اسپانیا خشونت هایی که حین 
اعتراضات چند شب گذشته به وقوع پیوسته بود، 
محکوم کرد. او گفت: ما قویا خشونتی که نمی تواند 
ماهیت دفاع از آزادی بیان داشــته باشد، محکوم 
می کنیم. حجم این اعتراضات بنابر آنچه که فعاالن 
مدنی و کاربران مجازی گفته اند، طی یک دهه اخیر 

غیرقابل تصور است.
    

پرواز جنگنده های تایوان در پاسخ 
به مانور بمب افکن های چین

وزارت دفاع تایوان اعالم کرد، بــه دنبال مانور 
جنگنده ها و بمب افکن های چینــی در نزدیکی 
جزایر تحت کنترل تایوان در آب های مورد مناقشه 
دریای چین جنوبی، نیروی هوایی تایوان روز شنبه 
برای دومین روز متوالی جنگنده های خود را به پرواز 
درآورد. به گزارش رویترز، پکن که تایوان را بخشی از 
قلمرو خود می داند، در ماه های اخیر مانورهای هوایی 
مکرری را در ضلع جنوب غربی منطقه شناسایی دفاع 
هوایی تایوان عمدتا در نزدیکی جزایر پراتاس برگزار 
کرده اســت. پس از پرواز ۹ فروند جنگنده نیروی 
هوایی چین در نزدیکی جزایر پراتاس در روز جمعه، 
وزارت دفاع تایوان اعالم کرد که روز شــنبه نیز ۱۱ 
فروند هواپیمای چینی شامل هشت جنگنده، دو 
بمب افکن اچ-۶ و یک هواپیمای ضد زیردریایی را در 
نزدیکی این جزایر رهگیری کرده است. وزارت دفاع 
تایوان بدون ارائه جزئیات تاکید کرد که نیروهای 

دریایی چین نیز در این نمایش حضور داشتند. 
این وزارتخانه افزود: نیروی هوایی تایوان به 
جنگنده های چینی هشــدار داد تا این منطقه 
را ترک کنند و از سیســتم های موشکی برای 
نظارت بر این فعالیت ها اســتفاده کرد. این در 
حالی است که چین هنوز درباره فعالیت های دو 
روز اخیر خود هیچ اظهارنظری نکرده است. پکن 
پیش تر گفته بود که چنین مانورهایی پاسخی به 
تبانی میان تایپه و واشنگتن، اصلی ترین حامی 
بین المللی و تامین کننده تســلیحاتی تایوان و 
همچنین اقدامی برای تضمین تمامیت ارضی و 
حق حاکمیت چین هستند. یکی از سخنگویان 
وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه بار دیگر از 
پکن درخواست کرد تا فشار نظامی، دیپلماتیک 
و اقتصادی خود علیه تایــوان را کاهش دهد و با 
نمایندگان منتخب تایوان وارد مذاکرات معنادار 
شود. جزایر پراتاس در بخش باالیی دریای چین 
جنوبی قرار دارد و چین نیز بر آن ادعای مالکیت 
دارد. جنگنده های چینــی عمدتا روزانه بر فراز 
ضلع جنوب غربی منطقه دفــاع هوایی تایوان 

پرواز می کنند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 الجزایر طی سه ماه گذشته آبستن 
حوادث و فــراز و فرودهــای زیادی 
بوده است. در یکسو شــاهد برگزاری 
اعتراضات گســترده مردمــی در این 
کشور هستیم و در سوی دیگر نظاره گر 
آمدوشد هایی هستیم که میان مقامات 
الجزایر و ســایر کشــورهای اروپایی 
و عربی انجام می شــود. ایــن روند در 
گذشته وجود نداشــت اما مبدأ آن را 
باید رفتار سیاسی عبدالعزیز بوتفلیقه، 
رئیس جمهوری سابق الجزایر دانست. 
او پس از سکته مغزی در سال ۲۰۱۳، 
از شرایط جســمانی خوبی برخوردار 
نبود و بارها نزدیکانــش در خفا گفته 
بودند که اگــر او از قدرت کناره گیری 
نکند بدون شک کشورش با مشکالت 
زیادی روبرو خواهد شد. در همان زمان 
ســرویس امنیت داخلی الجزایر بارها 
گزارش های محرمانه ای را برای دفتر 
بوتفلیقه و معاونان وی ارســال کردند 
که در آن صریحا اعالم شده بود وضعیت 

اقتصادی، فقر، بیــکاری و همچنین 
ســرکوب مخالفان و فعاالن مدنی به 
یک محرک جدی برای لبریز شــدن 
صبر مردم تبدیل شده که ترکش های 
آن می تواند خرابی هــای زیادی به بار 
بیاورد. در آن زمان نــه تنها بوتفلیقه 
بلکه افــرادی مانند احمــد اویحیی، 
نخست وزیر اســبق الجزایر نسبت به 
این گزارش ها توجهی نداشــتند و باز 
هم استراتژی دولت الجزیره سرکوِب 
پنهــان مخالفان، خانه نشــینی یا به 
بن بست کشاندن فعاالن سیاسی بود. 
این روند از ۲۰۱۳ تــا ۲۰۱۹ به مدت 
شش سال ادامه داشــت و بسیاری از 
منتقدان بوتفلیقه را دو چندان کرد تا 
اینکه او در سال ۲۰۱۹ برای پنجمین 
بار نامزد انتخابات ریاســت جمهوری 
شــد. در همان هنگام بــود که اوضاع 
آشفته شــد. خیابان های الجزایر و به 
خصوص پایتخت آن لبریز از جمعیت 
خشمگینی شد که جوانی و آینده شان 
را در گــرو تصمیم غلط یــک پیرمرد 
فرتوت می دیدنــد. ناگهان همه چیز 
بهم ریخت و جماعت از کوره در رفته 
با هرچیزی که در دســت داشتند به 

نیروهــای امنیتی الجزایــر حمله ور 
شــدند و به همین دلیــل ارتش وارد 
میدان شــد. در همین راستا بوتفلیقه 
در ۲ آوریــل ۲۰۱۹ و در پی هفته ها 
اعتراضات مردمی و درخواست ارتش 
برای برکنــاری او به علــت ناتوانی، از 
سمت خود اســتعفا داد. شاید باورش 
سخت باشد اما کســی که تا ساعاتی 
قبل از دوم آوریل ۲۰۱۹ حاضر به کنار 
کشیدن از قدرت نبود اینبار با انتشار 
پیامی خطاب به مــردم کارهایی که 
در دوران ریاســت جمهوریش انجام 
داده را بــه آنها خاطرنشــان کرد و در 
مرحله بعد خواســتار گذشــت و عفو 
و بخشــش بخاطر قصــورش در حق 
مردم الجزایر شــد! اساساً دیکتاتورها 
تا دقیقه ۹۰ بر مواضعشــان پافشاری 
می کنند، اما زمانی که ورق برمی گردد،  
از دِر انسان دوســتی و طلب آمرزش 
وارد می شوند که در تاریخ )به خصوص 
کشورهای اسالمی و عربی( نمونه های 
آن فراوان اســت. به هر ترتیب ارتش 
امور را در دســت گرفــت و پس از آن 
عبدالمجید تبون، به ریاست جمهوری 
الجزایر انتخاب شــد. او با کسب چهار 

میلیــون و ۹۵۰ هــزار رأی، به عنوان 
هشتمین رئیس جمهور این کشور از 
زمان استقالل الجزایر در سال ۱۹۶۲ 
میالدی انتخاب شد و نکته اینجاست 
که او اساساً زاده و پرورش یافتة مکتب 
بوتفلیقه به حســاب می آید. اگرچه 
عبدالمجید تبون پس از روی کار آمدن، 
قول داد که بــرای برگرداندن صفحه 
گذشــته و بازکردن صفحــه آنچه به 
زعم او »جمهوری جدید« باید خواند، 
تالش کند، اما واقعیــت تا حدودی با 

آنچه که او گفته بود فرق دارد.

چند تخفیف کوچک؛ اما مثبت 
از حدود یکمــاه پیــش تاکنون 
بارها شــاهد اعتراضات ریز و درشت با 
میزان مختلفی از جمعیت  در الجزایر 
بودیم که همین موضــوع دقیقاً به ما 
نشــان می دهد اوضاع در این کشــور 
نه تنها بهتر نشــده بلکه هر روز بحران 
عمیق تر می شــود. از یک سو ساختار 
پوسیده اقتصادی این کشور دست به 
دســِت رکوِد به وجود آمده از پاندمی 
کرونا داده و زندگی مردم را ســخت تر 
کرده و از ســوی دیگر سیاســت های 
تیــم عبدالمجیــد تبون نتوانســته 
خواسته های معترضان را برآورده کند. 
بر همین اصل بازداشت های گسترده از 
سوی نیروهای امنیتی و اطالعاتی در 
این مدت به اوج رسیده و حاال تبون بر 
خالف بوتفلیقه به این نتیجه رسیده که 
باید اصالحات ساختاری را اعمال کند. 
بر این اساس روز گذشته )یکشنبه( 
در پی صــدور حکــم عفو از ســوی 
رئیس جمهــور الجزایــر کمیته ملی 
آزادســازی بازداشــتی ها اعالم کرد، 
مسئوالن الجزایر بر اساس حکم عفو 
صادر شده از سوی عبدالمجید تبون، 
دســتکم ۳۵ تن از بازداشــتی های 
اعتراضات این کشور را ظرف ۲۴ ساعت 
آزاد کرده اســت. از سوی دیگر وزارت 
دادگســتری الجزایر که عصر جمعه 
گذشــته از آزادی ۳۳ تن از محکومان 
و متهمان پرونده هــای جرائم مرتبط 
با استفاده از شبکه های اجتماعی و یا 
اقدامات برهم زننده امنیت در تجمع ها 
خبر داده بود، اعــالم کرد که تعدادی 
دیگر از معترضان در حال آزاد شــدن 
از زندان ها و بازداشــتگاه های موقت 
هستند. این اقدام از سوی اتحادیه اروپا 
مورد اســتقبال قرار گرفت اما مساله 

فقط این نبود. 
چندی قبل هم عبدالمجید تبون، 
رئیس جمهوری الجزایر در سخنرانی 
خود به مناسبت روز ملی شهید، دستور 
انحالل پارلمــان و برگزاری انتخابات 
زودهنگام را صــادر و در همان جا به 
صورت شــفاف اعالم کرد کــه تمام 
مطالبات مردمی درباره اصالح قانون 
اساســی مد نظر گرفته شــده است. 
بر اســاس گفته هــای او، اختیارات 
رئیس جمهــوری در اصالحات جدید 

کاهــش و اختیارات پارلمان بیشــتر 
شده اســت و پس از انحالل پارلمان 
فعلی، انتخابات پارلمانی شفافی برگزار 
خواهد شــد. این اتفاق ها درحالی رخ 
می دهد که تبون هــم مانند بوتفلیقه 
بیماری های جســمی متعددی دارد 
که رسانه ها به شــدت روی آن تمرکز 
کرده اند. او از اواخر آذر ماه امســال تا 
بهمن ماه، دوبار برای معالجه و بستری 
شدن در بیمارستان به آلمان عزیمت 
کــرده که کاربــران فضــای مجازی 
معتقدند تبون آنهــا را به یاد بوتفلیقه 
می اندازد و حتی منتقدانش سرنوشت 

او را همانند بوتفلیقه می دانند. 
علیرغــم خوش بینی های موجود 
در مورد اصالحاِت فعلــی در الجزایر، 
بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقدند 
که مانع جدی بر سر راه تحقق شعارهای 
اقتصادی و سیاســی تبون، سیاست 
خارجی چند ضلعــی و بالتکلیف این 
کشوراست. همه می دانند که الجزایر 
با اســرائیل زوایای زیادی دارد و حتی 
اخیراً هیات الجزایری نشست پارلمانی 
مدیترانه ار ترک کرد که مورد استقبال 
جریان های سیاسی فلســطین قرار 
گرفت. از سوی دیگر الجزایر مستعمره 
و حوزه نفوذ فرانسه به شمار می رفت که 
هنوز هم رگه هایی از آن قابل مشاهده 
است که باعث می شــود فشار مردم بر 
مسئوالن برای تبعیت از الگوی اروپایی 
بیشــتر شــود و این در تضاد با مشی 
در پیش گرفته شــده دولت است. بر 
هر حال همین اصالحــات کوچک، 
می تواند نوید دهنــده روزهای خوب 

برای ساکنان الجزیره باشد. 

رئیس جمهور الجزایر دستور آزادی معترضان و اصالح قانون اساسی را صادر کرد 

نشانه های بهبود اوضاع در الجزیره
الجزایر مستعمره و 

حوزه نفوذ فرانسه به 
شمار می رفت که هنوز 
هم رگه هایی از آن قابل 
مشاهده است که باعث 
می شود فشار مردم بر 

مسئوالن برای تبعیت از 
الگوی اروپایی بیشتر شود 

و این در تضاد با مشی در 
پیش گرفته شده دولت 

است

تبون از اواخر آذر ماه امسال 
تا بهمن ماه، دوبار برای 
معالجه و بستری شدن 
در بیمارستان به آلمان 

عزیمت کرده که کاربران 
فضای مجازی معتقدند 

تبون آنها را به یاد بوتفلیقه 
می اندازد و حتی منتقدانش 

سرنوشت او را همانند 
بوتفلیقه می دانند

یک روز پس از کشته شدن دو معترض میانماری توسط نیروهای پلیس، فیس بوک روز گذشته )یکشنبه( اعالم کرد بر 
اساس استانداردهایش در زمینه منع تحریک خشونت، صفحه اصلی ارتش میانمار را حذف کرد. به گزارش رویترز، یکی 
از نمایندگان شبکه فیس بوک در بیانیه ای گفت: در راستای سیاست های جهانی مان، صفحه تیم اطالعات خبری موثق 
تاتماداو را به خاطر نقض های مکرر استانداردهایمان در زمینه منع تحریک خشونت و هماهنگی آسیب ها از فیس بوک 
حذف کردیم. ارتش میانمار به تاتماداو معروف است. صفحه اخبار موثق ارتش میانمار دیگر در دسترس نبود. این در حالی 
است که سخنگوی ارتش میانمار هنوز در این رابطه هیچ اظهارنظری نکرده است. به 
گفته امدادگران، روز شنبه هنگامی که افسران و ســربازان پلیس در شهر ماندالی به 
طرف معترضانی که به سرنگونی دولت منتخب آنگ سان سوچی و کودتای اول فوریه 
اعتراض می کردند، تیراندازی کردند، دو معترض در این شهر که دومین شهر بزرگ 

میانمار محسوب می شود، کشته شدند. 

یک مقــام در وزارت خارجه آمریکا گفــت که آنتونــی بلینکن برنامه بازنگری در سیاســت آمریــکا در قبال 
عراق را آغاز کرده اســت. یک مقــام در وزارت خارجــه آمریکا بــه روزنامــه نیویورک تایمز گفت کــه بلینکن 
 درحال تنظیم ســندی دربــاره بازنگــری در سیاســت آمریکا در عراق اســت و این ســند پس از کســب نظر 

پنتاگون به کاخ سفید ارائه خواهد شد. 
این مقام تأکید کرده که دولت آمریکا درحال بررســی بازگرداندن صدها دیپلمات و نظامی آمریکایی به سفارت 
این کشور در بغداد است. در ماه مه گذشته  شمار باالیی از کارکنان سفارت آمریکا 
در بغداد که بزرگ ترین سفارت آمریکا در جهان است، از عراق خارج شده بودند 
و وزارت خارجه بر کاهش شــمار کارکنان خود در عراق تأکید کرده بود. در این 
گزارش آمده است که دولت آمریکا هنوز آمادگی بازگشایی کنسولگری خود در 

بصره را که در سال ۲۰۱8 پس از یک حمله راکتی تعطیل شد، ندارد. 

نیویورک تایمز: بایدن به دنبال آغازی تازه با عراق استفیس بوک صفحه اصلی ارتش میانمار را حذف کرد

رئیس جمهور ترکیه با لحنی آشــتی جویانه گفت: 
منافع مشترک ترکیه و آمریکا، به اختالفات دو کشور 
می چربد و آنکارا خواستار همکاری با واشنگتن است. 
به گزارش رویتــرز، روابط بین ایــن دو متحد ناتو به 
خاطر مجموعه ای مســائل، متشنج شده است. در ماه 
دســامبر، آمریکا، ترکیه را به خاطر خرید سامانه های 
موشکی S-۴۰۰ روسی تحریم کرد. این در حالی است 
که حمایــت آمریکا از شــبه نظامیان کرد »ی پ گ« 
در ســوریه که آن ها را یک ســازمان تروریستی تلقی 
می کند، آنکارا را خشــمگین کرده اســت. ترکیه که 
گفته اســت خواهان روابط بهبودیافته تحت ریاست 
جمهوری جو بایدن اســت، از واشــنگتن خواسته به 
حمایت خود از »ی پ گ« پایان دهد و این کشــور را 
متهم به طرفداری از شــبه نظامیانی کرده که مدعی 
می شــود ۱۳ ترک را این ماه در شــمال عراق اعدام 
کرده اند. در همین حال ایاالت متحده نیز بابت حقوق 

و آزادی ها از آنــکارا انتقاد کرده اســت. رجب طیب 
اردوغان در اظهاراتی تلویزیونی گفت: به عنوان ترکیه، 
ما باور داریم منافع مشــترکمان با آمریکا وزن بسیار 
بیشتری نسبت به اختالفاتمان با این کشور دارد. وی 
افزود: آنکارا می خواهد همکاری را از طریق چشم انداز 
بلندمدتی بر اســاس برد-برد، تقویــت کند. اردوغان 
 اظهار کرد: ترکیه به ایفای نقش خود در روشی شایسته 

ادامه خواهد داد. 

گروه طالبان در یــک موضع گیری بی ســابقه ، از 
تمام جنگجویان خود خواسته اســت تا آثار تاریخی 
افغانستان را تخریب نکنند و از آن ها محافظت کنند. 
به نوشــته ایندیپندنت، در بیانیه ای که روز گذشــته 
)یکشــنبه( در ســایت خبری گروه طالبان منتشــر 
شد، آمده اســت: از تمام مســئوالن امارت اسالمی، 
روسای کمیســیون ها و اداره ها، والی ها،  فرمانداران، 
فرماندهــان واحدهــای نظامی، مجاهدین و ســایر 
هموطنان خواسته می شــود که برای محافظت از آثار 
تاریخی در سراسر کشــور توجه کنند. این دستور از 
آن جهت غیرمنتظره است که گروه طالبان در دوران 
حاکمیت خود بخش عمده ای از آثار تاریخی پیش از 
اســالم را نابود یا تخریب کــرد. تخریب تندیس های 
قدیمی بودا که در قرن ششــم در دل کوه های بامیان 
ساخته شده بودند، به دســتور مال محمد عمر، رهبر 
و بنیان گذار طالبان در ماه مارس ســال ۲۰۰۱، هنوز 

از خاطر جهانیان نرفته اســت. مامــوران طالبان در 
ماه فوریه ۲۰۰۱ همچنین کوشــیدند وارد انبارهای 
موزه ملی افغانســتان شــوند و همه آثار باستانی  به 
شکل انسان یا حیوان را که به عقیده طالبان کفرآمیز 
بودند، با تبر بشکنند که با مخالفت کارمندان موزه، در 
این کار موفق نشــدند؛ اما هزاران اثر باســتانی کشور 
 در گوشــه و کنار افغانستان به دســت طالبان ویران 

یا به خارج قاچاق شد.

اردوغان: منافع مشترک با آمریکا، به اختالفات می چربددستور طالبان برای حفظ آثار تاریخی افغانستان
خبرخبر


