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سرکوب معترضان در کنتاکی و 
سیاتل آمریکا

در ادامه ســرکوب اعتراضات مــردم آمریکا به 
بی عدالتی و نژادپرســتی؛ پلیس لوئیزویل به روند 
بازداشت های غیرقانونی معترضان ادامه داده و در 
روز جمعه ۲۴ نفر را از آنان را بازداشت کرد. به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، پلیس شهر لوئیزویل در 
ایالت کنتاکی اعالم کرد که در شب گذشته ۲۴ تن از 
معترضان خیابانی را مورد بازداشت قرار گرفته اند. 
پلیس معترضــان را به اجتمــاع غیرقانونی، عدم 
پراکندگی و شورش درجه اول متهم می کند. با تبرئه 
پلیس قاتل در لوئیزویل، اعتراضات سراسری مردم 
آمریکا به بی عدالتی و مخالفت با رفتاری نژادپرستانه 
از روز چهارشنبه به شدت افزایش یافته و هم اکنون 
شهرهایی مانند لس آنجلس، ســیاتل، پورتلند و 
سن دیگو هم اکنون شاهد اعتراضات مردمی است. 
دادگاه ایالتی کنتاکی روز چهارشنبه افسران پلیسی 
را که در قتل »برونا تیلور« دختر سیاهپوست بیست 
و شش ساله در شهر لوئیزویل دست داشتند، تبرئه 
کرد. تیلور ۳۱ ماه مارس )۱۲ فروردین( توسط سه 
مأمور لباس شــخصی پلیس در مقابل خانه اش به 
ضرب گلوله کشته شــد. به دنبال اعالم نظر دادگاه 
ایالتی کنتاکی، تظاهراتی در شهرهای نیویورک، 
واشنگتن و لس آنجلس برگزار شد اما کانون اصلی 
این اعتراضات، شهر لوئیزویل در ایالت کنتاکی بود 
که با حضور هزاران نفر برگزار شد. این تظاهرات به 
درگیری میان معترضان و پلیس انجامید و نیروهای 
پلیس برای مقابله با اعتراض کنندگان از گاز اشک آور 
و نارنجک های صوتی استفاده کردند.  این در حالیست 
که تصاویر رد شدن یک افســر پلیس با دوچرخه از 
روی سر یک معترض در شهر سیاتل ایالت واشنگتن 
آمریکا، شبکه های اجتماعی را به لرزه درآورده و با 
تقبیح بسیاری روبرو شده است. در مقابل، اداره پلیس 
سیاتل از انجام تحقیقات در خصوص این اقدام خبر 
داده است. اسپوتنیک در این رابطه گزارش داده است 
که اداره پلیس سیاتل روز پنجشنبه اعالم کرد این 
افسر پلیس را که با دوچرخه از روی سر مردی که روی 
زمین دراز کشیده عبور می کند، به مرخصی فرستاده 
است.  این اتفاق در جریان اعتراضات علیه نژادپرستی 
و خشونت پلیس روز چهارشنبه در سیاتل رخ داده 
است. در ویدئویی دیگری که گفته شده مربوط به 
۵ دقیقه قبل از ویدئوی بحث برانگیز است، مردی 
که کاله ایمنی بر ســر دارد دیده می شود که روی 
زمین افتاده و مرد دیگری برای کمک به او نزدیک 
می شود اما افسران پلیس با فریاد مانع او می شوند. 
به گزارش روزنامه »واشنگتن پست«، کارآگاه پلیس 
»مارک جمیسون« مدعی شــده مردی که پلیس 
با دوچرخه از روی ســر او رد شده آسیب ندیده و در 
بازداشت اســت. دور جدید اعتراضات در سیاتل و 
شهرهای دیگر آمریکا بعد از آن آغاز شد که دادستان 
کل کنتاکی از رای خود دربــاره پرونده قتل »بِرونا 
تیلور« زن سیاهپوست خبر داد. دادستان کل ایالت 
کنتاکی اعالم کرد دو افسر پلیسی که این زن را چند 
هفته پیش در لوییویل به قتل رسانده بودند، مجازات 

نخواهند شد. 
    

آمریکا، بریتانیا و کانادا به زودی 
مقامات بالروس را تحریم می کنند

منابع خبری اعالم کردند که آمریکا، انگلیس، 
و کانادا بــه زودی تحریم هایــی را علیه مقام های 
بالروسی اعمال می کنند. رویترز به نقل از چندین 
مقــام وزارت خارجه و وزارت خزانــه داری آمریکا 
گزارش داد که آمریکا، انگلیس و کانادا احتماالً به 
زودی تحریم هایی را علیه مقامهای بالروس به بهانه 
سرکوب خشــونت آمیز معترضان بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری ماه اوت این کشور اعمال می کنند. 
این خبرگزاری به نقل از چهار مقام نوشت که این 
سه کشور ممکن است از ۲۵ سپتامبر تحریم های 
مذکور را اعالم کنند. این خبر چند روز بعد از آن اعالم 
می شود که آلکساندر لوکاشنکو یک مراسم افتتاح 
ریاســت جمهوری پنهانی برگزار کــرد که از نظر 
بسیاری از رهبران غربی »تقلب آمیز« تلقی شده 
است. در این راستا جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد سوگند یاد کردن 

لوکاشنکو فاقد مشروعیت است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 از حدود شش ماه پیش که صحنه 
نبرد در لیبی به باالترین حد از زد و خورد 
رســید تا امروز؛ ترکیه با انواع و اقسام 
ســناریوهای مورد نظرش به دنبال آن 
بود تا بتواند اوضاع را به نفع خود هدایت 
و کنترل کنــد. در این میــان آنکارا به 
رهبری رجب طیــب اردوغان همانند 
گذشته از دو عنصر ایدئولوژی و برتری 
نظامی - امنیتی برای نیل به اهدافش 
استفاده کرد. بسیاری بر این عقیده بودند 
که ورود ترکیه به مناقشــه لیبی صرفاً 
جنبه سیاسی دارد و به نوعی این کشور 
در حال تامین منافع ژئواستراتژیک خود 

در شمال آفریقاست.
 مساله اینجاست که ترکیه با ورود 
به پرونده لیبی و به طور کلی شــمال 
آفریقا، درصدد اســت تا عالوه بر مانور 
سیاســی و اعالم حضور خــود در این 
منطقه، یک کانال بــادوام برای فروش 

تسلیحات سبک و سنگین خود به وجود 
بیاورد و از ســوی دیگر بتواند با حضور 
در لیبی و پشتیبانی از دولت وفاق ملی 
لیبی، ریشه های اخوانی را میان آنکارا 
و طرابلس تقویت کند؛ تا جایی که گفته 
می شــود ترکیه از حدود سه ماه پیش 
اقدام به ارائه بورس های دانشگاهی به 
شهروندان لیبی کرده است و به دنبال 
آن است تا از حیث فرهنگی هم در این 

کشور جای پای خود را محکم کند. 
موضوع دیگری که در مورد حضور 
ترکیه در لیبی باید بــه آن توجه کرد، 
تقابل با دشمنان درجه یک خود یعنی 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
است. آنکارا به دنبال آن است تا بتواند به 
هر ترتیب که شده مقابل ابوظبی و ریاض 
بایســتد و با تمام قوا در مقطع کنونی 
می کوشــد که قطب بندی ها را به نفع 
خود در منطقه بشکند و با تمام قوا اقدام 
به ساخت نظم جدید منطقه ای کند. بر 
این اساس است که ما می بینیم ترکیه به 
دنبال بازی های جدی در شمال آفریقا 
رفته و تا حدی این روند را دنبال می کند 

که به نیأت و قصد اصلی خود برسد. در 
مقابل، کشورهای دیگری هم در لیبی 
حضور دارند که مهمتریــن آنها  را باید 
فرانسه دانست. پاریس از زمان قرارداد 
سایکس پیکو که در سال ۱9۱6 میان 
بریتانیا و فرانســه منعقد شد، لیبی را 
حوزه نفوذ سنتی خود می داند. درست 
است که ایتالیا هم طی قرن ها و دهه های 
اخیر توانســته نفوذ خوبی در لیبی به 
جهت همجوار بودن ساحل جنوبی آن 
با پهنة دریایی شمالی لیبی، برای خود 
به وجود بیاورد اما حقیقت این است که 
نفوذ قدیمی و اصلی در لیبی متعلق به 
فرانسه است و ترکیه هم این موضوع را به 

خوبی می داند. 
اینکه چه ارتباطی میان حضور ترکیه 
در لیبی با نفوذ پاریس در این کشــور 
وجود دارد موضوعی است که باید آن را 
در چارچوب منافع فرامنطقه ای آنکارا 
دانست. شک نکنید که ترکیه و در رأس 
آن اردوغان، با توجه به منافعی که کمی 
آنطرف تر از لیبی یعنی در آب های یونان 
و قبرس وجــود دارد، وارد لیبی شــد. 

دولت ترکیه پس از آنکه وارد لیبی شد 
در گام اول عملیات اکتشاف های دریایی 
را با هماهنگی دولت طرابلس عملیاتی 
کرد که مصر و امارات با این اقدام آنکارا 
مخالفت کردند؛ اما فرانسه در آن زمان 

فقط نظاره گر بود. 
زمانــی کــه ترک هــا آرام آرام 
کشتی های اکتشــافی خود را از لیبی 
به سمت آب های شــرق مدیترانه و به 
خصوص یونان و قبرس حرکت دادند، 
آنگاه بود که فرانسوی ها قدری بیشتر 

توجه خــود را به این مســاله معطوف 
کردند اما پیشروی ســربازان اردوغان 
در مدیترانه و لیبی بــه حدی افزایش 
پیدا کرد که نه تنها پاریس و کشورهای 
عربی، بلکه اتحادیه اروپا هم نسبت به 
این مسائل واکنش نشان داد؛ با این حال 

باز هم ترکیه به پیشروی اش ادامه داد! 
مکرون، مانع پیشروی ترکیه شد؟

پیشروی ترکیه در آب های منتهی 
به مرزهای یونان و قبرس اگرچه صدای 
هر دو کشور مذکور را درآورد، اما واقعیت 
این است که همین مساله موجب شد 
تا قبــرس و یونان به عنــوان عضوی از 
اتحادیه اروپایی، پای این  نهاد منطقه ای 
را به پرونده اقدامات ترکیه در شــرق 

مدیترانه باز کند. 
با آمدن اتحادیه اروپا به این پرونده، 
مکرون به عنوان یکی از اعضای فعال و 
رهبر دوفاکتوی اتحادیه اروپا، به میدان 
آمد و علناً مقابــِل اردوغان قرار گرفت. 
این تقابل به رد و بدل شدن توهین های 
سیاســی هم انجامید اما برای بار اول 
نیست که اردوغان و مکرون یکدیگر را 
مورد خطاب قرار می دهند. همین چند 
روز پیش بود که اردوغان طی سخنانی 
در دفتر مرکزی حزب عدالت و توسعه 
اعالم کرد: »با حمایت ملت خود، به انجام 
آنچه به صالح و منفعت کشورمان است 
ادامه خواهیم داد!« منظور او اکتشافات 
در شرق مدیترانه بود اما یکباره در همان 
ســخنرانی دایره تهدید های او بازتر و 
تندتر شد و مکرون را رئیس جمهوری 
بی کفایت و حریص خواند. پاسخ مکرون 
به توهین های اردوغان دقیقاً بر خالف او 
بود. رئیس جمهوری فرانسه سعی کرد تا 
با خویشتن داری، آنکارا را مقابل اتحادیه 
اروپایی قرار دهد و به نظر می رسد که در 

این راه موفق شد. 
مکــرون بــا تاخــت و تازهــای 
غیرمســتقیم خواهان آن بود تا ترکیه 
را در بحث آژاکســیو )نــام جزیره ای 
فرانســوی در دریای مدیترانه شرقی( 
وارد ریل خود کند و به گونه ای گام بردارد 
تا این کشور علناً به اتحادیه اروپا پاسخگو 
باشد. مکرون این روزها درگیر پرونده 
لبنان و تشــکیل دولت در این کشور 
توسط مصطفی ادیب است و به همین 
دلیل از یک سو سعی کرد اروپا را متقاعد 
کند که سه شــرکت ترکیه ای، اردنی 

و قزاقســتانی را به اتهام نقض تحریم 
تســلیحاتی لیبی، تحریم کند که این 

برای آنکارا پیامد خوبی نداشت. 
از سوی دیگر مکرون پس از اعمال 
این تحریم ها از ســوی بروکســل در 
توئیتر خود نوشــت:  »پیام روشنی به 
ترکیه فرســتادیم و بهتر است که این 
کشــور یک گفتگوی مسئوالنه همراه 
با حسن نیت و بدون ســاده لوحی را با 
اتحادیه اروپا شروع کند.« در این میان 
نکته مهمتر این بود که فاتح دونمز، وزیر 
انرژی ترکیه در یک مصاحبه تلویزیونی 
اعالم کرد که هر هفت چــاه گازی که 
ترکیه در شرق مدیترانه حفاری کرده 
است، غیراقتصادی ارزیابی شدند! این 
بدان معنی است که اکتشاف های ترکیه 
به بن بست رســید، اما همزمانی اعالم 
این خبر با برگزاری نشست سه جانبه 
میان ترکیه، آلمان و اتحادیه اروپا که به 
صورت مجازی انجام شد، برای بسیاری از 
تحلیلگران، اسباب شک و تردید را فراهم 
کرده است. روز سه شنبه، اردوغان، آنگال 
مرکل )صدراعظم آلمان( و همچنین 
شارل میشل )رئیس شورای اروپا( در 
یک جلســه مجازی با هم به گفت وگو 
پرداختند و نتایج نشــان می دهد که 

طرفین به تواقق هایی رسیده اند. 
همیــن توافق ها به نوعی نشــان 
می دهد کــه داد و فریــاد اردوغان در 
مدیترانه شــرقی صرفاً برای سرخط 
کردن اتحادیه اروپــا و گوش دادن به 
آنکارا بوده است؛ چراکه در مورد سوریه 
هم اردوغان از همین ترفند اســتفاده 
کرد، اما مساله اینجاست که اروپایی ها 
ترکیه را مجبــور کردند تا دســت از 
اقدامات خود بردارد. این دقیقاً همان 
ضربه استراتژیک مکرون به ترکیه بود. 

دعوای ترکیه و فرانسه در مدیترانه شرقی به نشست سه جانبه ختم شد

ضربه استراتژیک مکرون به اردوغان
داد و فریاد اردوغان در 

مدیترانه شرقی صرفاً برای 
سرخط کردن اتحادیه اروپا 

و گوش دادن به آنکارا بود 
و در مورد سوریه هم شاهد 
بودیم که اردوغان از همین 

ترفند استفاده کرد تا بتواند 
در قبال اسکان پناهجویان 
میلیاردها یورو کسب کند 

مکرون با تاخت و تازهای 
غیر مستقیم خواهان آن بود 
تا ترکیه را در بحث آژاکسیو 
)نام جزیره ای فرانسوی در 

دریای مدیترانه شرقی( 
وارد ریل خود کند و به 

گونه ای گام بردارد تا این 
کشور علناً به اتحادیه اروپا 

پاسخگو باشد
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علیه نظام عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر فراخوان دادند. آنها این هشتگ را در 
تکمیل فراخوان ها برای تظاهرات ۲۰ ســپتامبر راه اندازی کردند که با استقبال مردم در 
برخی از شهرها و روستاهای مصر روبرو شد. این هشتگ در مصر ترند شد و بیش از ۱۲۲ هزار 
بار بازنشر شد. این فعاالن و کاربران خواستار برگزاری تظاهرات جمعه خشم در سراسر مصر 
همانند انقالب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ شدند. تظاهرکنندگان شعارهایی علیه سیسی سر داده و 

خواستار برکناری این رئیس کودتا شدند.

پلیس شهر پاریس روز گذشته )جمعه( اعالم کرد، در حمله ای با چاقو در نزدیکی محل دفاتر سابق نشریه شارلی ابدو 
چهار نفر زخمی شدند و دو عامل این حمله فراری هستند. خبرنگاران آسوشیتدپرس در محل شاهد سرازیر شدن نیروهای 
پلیس به محله ای در شرق پاریس در نزدیکی ایستگاه متروی ریشار لونوآر که این دفاتر در آنجا قرار دارند، بودند. یک مقام 
پلیس گفت، افسران این نیرو »فعاالنه در تعقیب« عامالن حمله بوده و دسترسی به 
منطقه از جمله دفاتر سابق نشریه فکاهی شــارلی ابدو را که چندی پیش دوباره به 
ساحت مقدس پیامبر اکرم )ص( توهین کرد، بعد از یافت شدن یک بسته مشکوک 
در آن نزدیکی مسدود کردند. در ســال ۲۰۱۵ این دفاتر هدف حمله قرار گرفت که 
در جریان آن دست کم ۱۲ تن کشته شدند. گزارش شــده حال دو تن از مصدومان 

وخیم است.

حمله با چاقو در نزدیکی دفتر سابق مجله شارلی ابدو پنجمین روز اعتراضات علیه السیسی در مصر

یک روزنامه عبری زبان نوشت، اسرائیل طی روزهای 
آتی توافق صلح بــا عمان و ســودان را اعالم می کند. 
معاریــو فاش کرد، طــی چند روز آینــده توافق های 
صلح بیشتری با کشــورهای عربی محقق خواهد شد. 
گام بعدی در مســیر عادی ســازی روابط میان رژیم 
صهیونیســتی و عمان خواهد بود. این روزنامه نوشت: 
عمان در بیانیه رسمی از توافق های عادی سازی روابط 
با امارات و بحرین اســتقبال و ابراز امیدواری کرد که 
این روند به توافق با فلســطینی ها منجر شود. معاریو 
نوشت: گشــایش بزرگی در روزهای اخیر در تماس ها 
میان اسرائیل و عمان حاصل شده و به زودی بیانیه ای 
درباره توافق عادی سازی با این کشور صادر خواهد شد. 
هفته آینده توافق اعالم می شــود و اگر مشکالت فنی 
وجود داشته باشد هفته بعدش اعالم خواهد شد. این 
روزنامه نوشت: یکی از کشورهای دیگری که در آستانه 

اعالم عادی سازی روابط با اسرائیل طی چند روز آتی 
هستند، سودان است. تاخیر در عادی سازی روابط میان 
خارطوم و تل آویو بنا به ترجیح مسئوالن ارشد سودانی 
برای اعالم عادی سازی بعد از تغییر دولت موقت کنونی 
است. اما واشنگتن فشارهای خود را بر مقامات سودانی 
افزایش داد تا هم اکنون توافق صلح با اسرائیل امضا کنند 

و منتظر تشکیل دولت دائمی نمانند.

کاربران فضای مجازی و برخی مخالقان رژیم سعودی 
از تشــکیل یک حزب اپوزیســیون خبر دادند. به گزارش 
الجزیره، گروهی از مخالفان تبعیدی عربســتان سعودی 
که در کشــورهایی از جمله انگلیس و ایاالت متحده ساکن 
هستند، با صدور یک بیانیه تشکیل یک حزب اپوزیسیون را 
اعالم کردند. در واقع، تشکیل این حزب اپوزیسیون نخستین 
مقاومت سیاسی سازمان یافته علیه حکومت ملک سلمان، 
پادشاه سعودی است. عربستان سعودی که یک نظام پادشاهی 
مطلقه است، فاقد هرگونه حس تســامح و رواداری نسبت 
به مخالفان سیاسی اســت. با این وجود در سالروز تأسیس 
پادشاهی سعودی »حزب مجمع ملی« در شرایطی تشکیل 
می شود که مقامات سعودی مخالفان را به شدت سرکوب 
کرده و آزادی بیان را محدود می کنند. افزون بر آن، تالشها 
برای سازماندهی سیاســی مخالفان در کشورهای حاشیه 
خلیج فارس طی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ به شدت سرکوب و 

اعضای آنها دستگیر شدند. با این حال، روز چهارشنبه این گروه 
از مخالفان تبعیدی عربستان در بیانیه ای اعالم کردند: »ما 
بدینوسیله پایه گذاری حزب مجمع ملی را اعالم می کنیم. 
هدف این حزب، برقراری دموکراســی به عنــوان مدلی از 
حکومت در پادشاهی عربستان سعودی است.« ریاست این 
حزب تازه تأسیس بر عهده »یحیی عصیری« فعال برجسته 

حقوق بشِر ساکن لندن است.

الجزیره گزارش داد؛

تشکیل نخستین حزب مخالف عربستان سعودی!
روزنامه معاریو:

 صلح اسرائیل با سودان و عمان به زودی اعالم می شود

خبرخبر


