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تاریکخانه
آخرینافشاگریهایپلیساستانبول:

پایان بینتیجه نمایش اسرائیلی  -آمریکایی ورشو  با نمکنشناسی نتانیاهو  در حق کشور میزبان

چگونهبنسلمان
خاشقجی را تنوری کرد؟

پلیس اس��تانبول برای نخستینبار تصویر
یکی از همدستان محلی در عملیات ترور جمال
خاشقجی ،روزنامهنگار مخالف عربستانی توسط
عوامل ولیعهد سعودی را منتشر کرد .به گزارش
روزنام��ه «دیلیصب��اح» ،در تازهترین گزارش
پلیس ترکیه در این رابطه آمده است« :در منزل
سرکنسول [سعودی]  2تنور پیدا کردیم که با
گاز و چوب مش��تعل میشود .احتمال میرود
جسد خاش��قجی بعد از تکهتکه شدن در این
چاهها سوزانده شده است».
به گفته پلیس« ،خدیج��ه چنگیز» نامزد
خاش��قجی که بیرون از کنس��ولگری منتظر
نامزد خود بود ،از قتل جان س��الم به در برده،
چرا که اگر کارمند کنس��ولگری حض��ور او را
به داخل گزارش میداد احتماال به سرنوش��ت
ت ترک عوامل
نامزدش مبتال میش��د .همدس 
قتل خاش��قجی در تصویر جدیدی ک��ه از او
منتشر ش��ده ،لباسهای «مصطفی المدنی»،
بدل روزنامهنگار مقتول را در دس��ت داشته و
تیم ترور بعد از قتل ،از یک رس��توران مشهور
اس��تانبول برای  ۳۲نفر غذا سفارش داده تا به
افتخار جنایت خود ضیافتی بر پا کند .در حالی
ن اطالعات ترکیه
که ارزیابیهای «میت» ،سازما 
و حتی سازمانهای جاسوسی غربی حکایت از
آن دارد که آمر قتل خاش��قجی ،احتماال خود
«محمد بنس��لمان» پسر پادش��اه بوده است،
دربار عربستان ضمن پذیرش این جنایت توسط
ماموران اطالعاتی خود ،آنها را صرفا خودس��ر
معرفی میکند اما از محاکمهشان طفره میرود.
سقوط سعودی
در آستانه سفر ولیعهد سعودی به پاکستان در
این کشور حکومت نظامی برقرار شده است

بگیر و ببند عمرانخان
به افتخار ورود بنسلمان

در آستانه سفر ولیعهد جنایتکار سعودی به
اس�لامآباد ،دولت پاکستان عمال در این کشور
حکومت نظامی برقرار کرده اس��ت .به گزارش
داون نیوز ،عمرانخ��ان از ترس مخالفتهای
مردمی با حضور بنس��لمان در کشورش��ان با
نزدیک ش��دن زمان سفر او ،امنیت کشور را به
طور کامل به ارتش س��پرده اس��ت ،به طوری
که یگانه��ای ارتش و جنگندهه��ای نیروی
هوایی عمال کنترل کشور را در زمین و آسمان
قبضه کردهاند و این در حالی است که ساختار
دس��تگاه امنیتی پاکستان نیز کامال وابسته به
«آیاسآی» ،س��ازمان اطالع��ات ارت��ش این
کشور محسوب میشود .در این میان بیشترین
واهمه عمرانخان ،نخستوزیر پاکستان و ارتش
این کشور که شماری از آنها در تجاوز به یمن
با ائتالف س��عودی همکاری دارند ،حفظ جان
میهمان منفوری است که از عربستان میآید.
گزارشه��ا حاکی از آن اس��ت ک��ه ارتش
پاکس��تان برای کنترل کامل اوض��اع در مقر
وزارت کشور اتاق کنترلی تشکیل داده و تمام
مسیرهای منتهی به محل اقامت بنسلمان را
زیر نظر خواهد داش��ت 12 .ه��زار نیروی ویژه
ارت��ش در ش��هرهای اس�لامآباد و راولپندی
مستقر هس��تند تا هر گونه تردد مشکوکی را
زیر نظر بگیرند .تنها هزار پس��ت بازرسی در
پایتخت ایجاد شده و همه راهها از جمله بزرگراه
کشمیر -اس�لامآباد بهس��وی منطقه استقرار
بنس��لمان برای رفت و آمد عادی بسته شده
است.
هواپیمای ولیعهد سعودی از لحظه ورود به
حریم هوایی پاکستان تا لحظه فرود در فرودگاه
نظامی به جای فرودگاه بینالمللی اس�لامآباد
در حصار کامل جنگندههای ارتش پاکس��تان
خواهد بود .س��پس او از آنجا از طریق باگرد به
دیدار عمرانخان در کاخ نخستوزیری خواهد
رفت .هیات همراه عظیم س��عودیها ش��امل
هزاران نفر در  8هتل اسالمآباد مستقر میشوند
که از هر گونه پذیرش عادی ممنوع شدهاند.
از ت��رس واکنشه��ای مردم��ی پاکی به
بنس��لمان ،هیچ گونه اس��تقبال مردمی از او
برنامهریزی نشده و تازه شبکه موبایل و اینترنت
سراس��ری هم قطع خواهد ش��د .در حقیقت
ولیعهد سعودی در کشوری که مدعی دوستی
و برادری با آن اس��ت تنها از طریق تلویزیون با
مردم صحبت خواهد کرد.
پلی��س ع�لاوه بر این ب��رای اطمین��ان از
جلوگیری از تظاهرات علیه بنسلمان ،رئیس و
نایبرئیس سازمان دانشجویان امامیه پاکستان
ش��اخه س��رگودها را دس��تگیر کرده ،اگرچه
بازداش��ت رئیس سازمان دانش��جویان امامیه
شاخه ش��هر پندی بهعلت مقاومت مردمی در
الهور با ناکامی همراه بوده است.

وطن امروز

گروه بینالملل :نشس��ت دو روزه ورش��و در حالی
ب��ه کار خود پایان داد ک��ه هیچ کدام از طرفهای
نشست؛ نه لهس��تان میزبان و نه آمریکای مبتکر،
باالخره نتوانستند نمایش مشخصی از خواستههای
خ��ود را منعکس کنند .مجموع�� ه تضادهای این
نشس��ت که پیش از نشست امنیتی مونیخ برگزار
شد ،به سوال رسانهها و کارشناسان روابط بینالملل
مبدل شده است .لشکرکش��ی تیم ترامپ در اروپا
بدون فرش قرمز و لبخندهای معمول پیگیری شد و
کسی صحبتهای مایک پنس ،معاون دونالد ترامپ
را که برای قاره سبز خط و نشان کشید نهتنها جدی
نگرفت ،بلکه به نظر میرسد شکاف میان طرفین
جدا از مساله برجام و ایران در مواردی چون برخورد
با روسیه ،چین و کانادا جدیتر از آنچه در رسانهها
منعکس شده است باشد .رئیسجمهور آمریکا برای
آنکه عدم حضور افراد برجسته در نشست ورشو را
بپوشاند ،هر چه داشت رو کرد و با اعزام داماد ،وزیر
خارجه و حتی مع��اون اول خود تالش کرد بگوید
برایش بس��یار مهم است که این نشست چیزی از
رویای خیس��ش کم ندارد اما در واقعیت پرده اول
و دوم نمایش او حضار را خس��ته کرد و از اهمیت
رس��انهایاش هم در چند ساعت به سرعت کاسته
شد .وقتی مس��افت  1.072.3کیلومتری ورشو تا
مونی��خ را که از مس��یر بزرگ��راه  A4و پس از آن
 A9میگذرد ،طی میکنیم ،در مونیخ با ش��رایط
بسیار متفاوتتری روبهرو میشویم؛ از دیپلماتهای
درجه چندم خبری نیس��ت و سطح اجالس نشان
میدهد قرار اس��ت به جایی برای مباحثی مبدل
ش��ود که مانند ادوار گذشته در بایگانیهای تاریخ
ذخیره خواهد شد.
ورشوی نتانیاهو اما با ورشوی ترامپ تفاوتهای
بسیاری داشت به طوری که هم هواپیمایش پنچر
شد و هم نحس��ی این اجالس به جان «آنا ازری»
نماینده سیاسی رژیم صهیونیستی در لهستان افتاد
و به خاطر حرفهای نسجیده نتانیاهو راهی وزارت
خارجه لهستان شد تا توضیح دهد اتهام غلو شده
دس��ت داشتن لهس��تانیها در افسانه هولوکاست
مربوط به کشتار یهودیان در اروپا ژستی است که
«بیبی» برای انتخابات آینده میگیرد و منظوری
هم ندارد! در همین حال اما مایک پنس ،معاون اول
شبهقاره روحاهلل رض�وی 2 :حمله انتحاری
ب��ه  2اتوب��وس حام��ل نیروهای
نظامی در  2منطقه بلوچس��تان و
کش��میر در  2همسایه پاکستان،
به فاصله زمانی ی��ک روز رخ داد.
حادثه اول در جنوب کشمیر تحت
کنترل هند ،اتوبوس حامل نیروهای پلیس مرکزی
ارتش هند را هدف قرار داد و حادثه دوم در اس��تان
سیستانوبلوچستان ایران بود که مرزبانان ایرانی را
باز در اتوبوس��ی به شهادت رساند .نوع عملیات در 2
حادثه بسیار شبیه هم بود؛ ماشین انتحاری پر از مواد
انفجاری خود را به اتوبوس حامل نیروهای مسلح زد.
از س��وی دیگر در هر دو حادثه ،این کشور پاکستان
بود که انگش��ت اتهام هندوستان و ایران به سویش
نشانه رفت .حمله انتحاری در کشمیر تحت کنترل
هندوستان توسط گروه تروریستی «جیش محمد»
انجام شد که با انتشار ویدئوی عامل انتحاری که عضو
ش��اخه فداییان این گروهک نظامی بود ،اعالم کرد
انتقام خویش را از ارتش هند گرفته اس��ت« .جم»
از جمله حرکتهای نظامی فعال در کش��میر تحت
کنترل هندوس��تان با تمایل به پاکس��تان بوده که
بهدنبال آزادی کشمیر و الحاق آن به پاکستان است.
«جی��ش محمد» در کنار «لش��کر طیبه» و نیز
«حزب المجاهدین» بدنه اصل��ی گروههای نظامی
مورد حمایت پاکس��تان در جامو و کشمیر را شکل
میده��د ،هر چند از نظر عده و عده از  2گروه دیگر
محدودتر اس��ت .این گروهک در سال  ۲۰۰۰و پس
از آزادی رهبر کنونیاش «مس��عود اظهر» از زندان
هند تش��کیل ش��د .او پیش از آن عضوی از حرکت
المجاهدین کش��میر بود که گفته میشود شخص
بنالدن در تاسیس��ش دخیل بوده اس��ت .حرکت
المجاهدین در سال  ۱۹۹۹اقدام به ربایش هواپیمای
خطوط هوایی هند کرد و آن را در فرودگاهی در شهر
قندهار که تحت کنترل طالبان بود بر زمین نشاند.
دولت هند حمله انتحاری روز پنجشنبه به کاروان
حام��ل نیروهای امنیتی در بخش تحت کنترل خود
در منطقه جامو و کش��میر را به گ��ردن ایادی دولت
پاکستانانداخت.
این حمله تروریستی که شمار قربانیان آن  44نفر
برآورد میش��ود روز پنجشنبه در منطقه «پولوامان»
نزدیک ش��هر سرینگر ،مرکز کش��میر اشغالی بر اثر
کوبیده ش��دن یک خودروی ممل��و از مواد منفجره
توس��ط یک عامل انتحاری به کاروانی از  70دستگاه
اتوبوس حامل نیروهای امنیتی شبهنظامی هند رخ داد.
گفته میشود حجم انفجار به حدی بوده که برخی از
این  70اتوبوس به کلی منهدم یا به بخش عمده آنها
خسارات فراوان وارد شده است.
در واکنش به فاجعه پولوامان که بزرگترین حمله
تروریستی  3دهه اخیر علیه نیروهای دولتی در ایالت
جامو و کشمیر محسوب میشود ،دهلی نو در بیانیهای

لهستانینباشید!

رئیسجمهور آمریکا در گفتوگوهای رسانهای پس
از اجالس از اروپاییها خواست دنبالهرو مواضع ضد
ایرانی آمریکا باش��ند .او گفت« :کشورهای سراسر
خاورمیانه و همچنین کش��ورهایی که همین جا
در اروپا هستند ،باید مایل به دنبال کردن رهبری
ایاالت متحده آمریکا باش��ند و از توافق هس��تهای
ایران (برجام) خارج ش��وند و به انزوای اقتصادی و
دیپلماتیک ای��ران ادامه دهند» .خبرنگار و مجری
س��یبیاس از معاون «دونالد ترامپ» سوال کرد:
«آنها (کشورهای اروپایی) دیپلماتهای ارشدشان را
به اینجا (نشست ورشو) نفرستادند ،آنها از آمریکا به
خاطر خروج از توافق هستهای ایران بسیار عصبانی
هستند و ش��ما امروز (در سخنرانی ورشو) بشدت
آنه��ا را مواخذه کردید ،این یک ش��کاف تازه بین
آمریکا و اروپا ایجاد میکند؛ آیا اینطور نیس��ت؟»
نفر دوم دولت آمریکا در جواب به این سوال مدعی
شد« :رئیسجمهور ترامپ حین کارزار انتخاباتی و
زمانی که ما بر سر قدرت آمدیم ،صراحتا این موضع
را روشن کرده بود که توافق هستهای ایران فاجعه
ب��ود .به معنای واقعی کلمه بای��د گفت این توافق
مانع دستیابی اصلیترین کشور حامی تروریسم در
جهان به سالح اتمی نمیشود بلکه این موضوع را
تضمین میکند که در پایان  ۱۰سال ،آنها قادر به

دستیابی به کشندهترین سالح جهان شوند» .پنس
افزود« :رئیسجمهور (آمریکا) درباره این مسائل با
صدایی رسا صحبت کرد ،آمریکا را از توافق (برجام)
خارج کرد و در حال رهبری مواضعی اس��ت که به
نظر ما در حال تغییر دادن روند تحوالت در سراسر
این منطقه (غرب آس��یا) اس��ت و امروز ما رهبران
سراسر اروپا و جهان عرب را به ایستادن در کنارمان
فرا میخوانیم و از آنها میخواهیم با خروج از توافق
هستهای ایران ،در کنار امنیت و صلح در منطقه و
مردم ایران بایستند» .تاکید این مقام ارشد آمریکایی
بر «ایستادن در کنار مردم ایران» در حالی است که
واشنگتن ضمن خروج غیرقانونی از توافق هستهای
 5+1با ایران ،تحریمها علیه ایران را بازگردانده است.
معاون رئیسجمهور آمریکا در نشس��ت ورشو
خواستار خروج اروپا از برجام شد و با اشاره به ساز و
کار مالی موسوم به «اینستکس» که توسط آلمان،
فرانسه و انگلیس به بهانه تسهیل مبادالت تجاری
اروپا و ایران تأسیس شده ،گفت« :ما این را تالشی
برای شکستن تحریمهای ایاالت متحده علیه رژیم
ایران میدانیم» .پنس همچنین گفت« :این گامی
حسابنشده است که فقط ایران را تقویت ،اتحادیه
اروپای��ی را تضعی��ف و فاصله میان اروپ��ا و ایاالت
متحده را بیش��تر میکند .زمان آن فرا رسیده که

امنیت منطقه در گرو حل منازعه کشمیر است

دکترین پاکستان؛ ایجاد ناامنی برای همسایگان
اظهر از جمله کسانی بود که در مبادله میان حرکت
المجاهدین و هندوستان از زندان رها شد و یک سال
بعد جیش محمد را با هدف آزادی کشمیر و الحاق
آن به پاکس��تان شکل داد .در سال  ۲۰۰۱این گروه
اقدام به حمله به پارلمان هند کرد که متعاقب آن و
تحت فشارهای دهلی نو ،پاکستان اقدام به دستگیری
او کرد اما یک س��ال بع��د او را به دلیل آنچه فراهم
نبودن ادله کافی در دادگاه عنوان شد ،رها کرد .از آن
زمان تاکنون این گروه مسؤولیت بسیاری از حمالت
انتحاری را علیه مواضع هندیها در جامو و کشمیر بر
عهده گرفته است .در سال  ۲۰۱۶یک بار دیگر اظهر
بازداشت شد اما در حال حاضر هیچ اطالع دقیقی از
وضعیتش در دست نیست .به نظر میرسد عملیات
پنجشنبه شهر پلواما واقع در جنوب کشمیر ،بدون
پشتیبانی لجستیک و اطالعاتی پاکستان امکانپذیر
نبوده اس��ت .به همین س��بب آنچه در کشمیر رخ
داده است برای مقامات امنیتی و ارتشی و حکومتی
اس�لامآباد یک دس��تاورد ب��زرگ تلقی میش��ود؛
دستاوردی که البته جز کشتار و ظلم بیشتر ،چیزی
برای کشمیریها بهدنبال نخواهد داشت .شاهدی بر
این مدعا نیز وخامت اوضاع امنیتی در ش��هر جامو
با اکثریت هندو و اقلیت مس��لمان است که تنها به
فاصله یک روز بعد از حمله مذکور ،هندوهای افراطی
و خشمگین اقدام به حمله به مسلمانان منطقه کردند

و دهها خودروی متعلق به آنان را به آتش کشیدند.
از س��وی دیگر گروه تروریستی «جیشالعدل»
در پی نابودی س��لفش «جنداهلل» به س��رکردگی
عبدالمال��ک ریگ��ی از س��ال  2012در بس��تری از
مطالبات جداییطلبانه بلوچستان بزرگ (بخشهایی
از پاکستان ،افغانستان و ایران) فعالیت دارد.
گمانهزنیها درباره وابستگی یا اقال ارتباط میان
س��رویسهای امنیتی پاکس��تان با جیشالعدل و
پی��ش از آن جنداهلل همواره وجود داش��ته اس��ت و
البته مقامات رس��می پاکستان همواره این اتهامات
را رد کردهان��د .با این وجود حت��ی در جریان آزادی
تعدادی از مرزبانان ربوده ش��ده توسط این گروهک،
ارتش پاکس��تان نه از طریق عملیاتهای ضربت و
مانند آن که بنا بر آنچه در خروجی رس��انههای قرار
گرفت ،توس��ط رایزنیهای انجامشده میان ایشان با
گروهک جیشالعدل ،قادر به آزادس��ازی بخشی از
این افراد شده است! شرایطی مشابه در افغانستان نیز
حاکم اس��ت و باید اذعان کرد  3همسایه پاکستان
یعنی هند ،ایران و افغانستان نسبت به روابط پنهانی
و غیررسمی میان سرویسهای اطالعاتی پاکستان
و گروههای تروریس��تی فعال در خاکشان معترض
هستند و اسالمآباد نیز تاکنون جواب قانعکنندهای
به مطالبات این کش��ورها نداده است .در مقابل این
کش��ور تالش داشته با تکیه بر چین بهعنوان متحد

به دنبال بزرگترین حمله معاصر به نیروهای امنیتی در جامو و کشمیر
تنش میان دهلینو و اسالمآباد دوباره عود کرد

هند :پاکستان پناهگاه تروریستهاست!

شدیداللحن که گویا مخاطب اصلیاش اسالمآباد بوده
اس��ت ،گروه تروریستی موسوم به «جیش محمد» یا
«جم» را که مسؤولیت حمله را برعهده گرفته است به
اعمال مجازاتهای شدید تهدید کرد.
در ابتدا عالوه بر اینکه دولت هند خواهان آن شد
که گروه «جیش محمد» و س��رکردهاش در فهرست

س��یاه گروههای تروریستی س��ازمان ملل قرار گیرد،
بلکه وزارت خارجه این کشور نیز همسایه غربی خود
در ش��بهقاره را به حمایت از تشکیالت تروریستی و
ایج��اد مامن و پناهگاه برای آنها در خاک خود متهم
کرد و خواس��تار قطع ارتباط پاکستانیها با گروههای
تروریستی نظیر «جم» شد.

شماره 15 2658
فرنگستان

رژیم فرانسه یک قهرمان بوکس را به جرم
دفاع نمادین از معترضان محکوم کرد

حبس مشتزن جلیقهزردها

ش��رکای اروپایی ما کنار ما و مردم ایران و در کنار
متحدان و ش��رکای ما در آن منطقه بایستند» .در
همی��ن ح��ال و در ادام��ه بد یمنیه��ای اجالس
ورشو برای نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،روزنامه
فرامنطقهای رأیالیوم گزارش داد :دفتر نخستوزیر
رژیم صهیونیستی ویدئویی را منتشر کرد که در این
ویدئو «خالد الیمانی» وزیر خارجه دولت مستعفی
یمن به همراه مقامات عربی دیگر در کنار بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی بر سر یک
میز نشستهاند .موضوع به همین جا ختم نمیشود
و خالد الیمانی پس از اینکه میکروفن نتانیاهو کار
نمیکند ،برای نشاندادن حسننیت خود به رژیم
صهیونیس��تی میکروفن خود را به او میدهد و به
یکدیگرلبخندمیزنند.
درباره همین رخداد« ،جیس��ون گرینبالت»،
فرس��تاده کاخ س��فید ب��ه خاورمیان��ه میگوید:
میکروفن نتانیاهو کار نمیکرد و الیمانی میکروفن
خود را به وی قرض داد و نتانیاهو نیز در واکنش به
اقدام وزیر خارجه یمن به شوخی درباره همکاری
جدید میان اسرائیل و یمن گفت« :قدم به قدم».
نتانیاهو به ش��وخی ب��ه الیمانی گف��ت این آغاز
همکاری میان اس��رائیل و یمن است .گرینبالت
در ادامه تصریح کرد :عجیب اس��ت که در فاصله
اندک��ی با وزرای خارجه یمن ،قطر ،عمان ،امارات،
بحرین و نتانیاهو نشسته باشی که با صراحت درباره
چالشهای مختلف منطقهای گفتوگو میکنند.
وی افزود :به رهبری دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا فرصت مناسب برای حل و فصل این مسائل
را به دس��ت میآوریم و ما باید برای مقابله با این
چالشها تالش کنیم .فرستاده ترامپ به خاورمیانه
در پایان گفت :به عنوان نش��انهای از جدی بودن
هدفمان ،میخواهم به مراس��م «ش��ام تاریخی»
ش��ب گذشته اش��اره کنم که در آن رهبران عرب
و اس��رائیلیها در یک اتاق با یکدیگر غذا خوردند
و درب��اره مس��ائل مختلف تب��ادل نظ��ر کردند.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی همچنین با «یوسف
بن علوی» ،وزیر خارجه عمان در محل اقامت خود
در پایتخت لهستان دیدار و گفتوگو کرد .نتانیاهو
دیداری نیز با «عادل الجبیر» وزیر مشاور عربستان
در امور خارجه داشت.
منطقهایاش ،سردی روابط را با همسایگان جبران
کند .نباید از یاد برد که آنچه با روی کار آمدن عمران
خان بهعنوان تغییرات بنیادین در پاکس��تان عنوان
ش��د ،باید اقال خود را در رخدادهای امنیتی ناظر بر
کش��ورهای منطقه به نمایش بگذارد که متاسفانه
هنوز اینگونه نش��ده و این بهاصطالح تغییرات خود
را در برخی امور ظاهری و داخلی پاکس��تان محدود
و بس��نده کرده است .از این رو توقع تغییر نگرش به
پاکستان در شرایط کنونی ،توقعی نابجاست.
رخدادهای منطقه ش��بهقاره هندوس��تان مانند
دیگر مناطق دنیا متاثر از معادالت منطقهای بوده و
بههمپیوسته است .اگر بناست مرزهای شرقی ایران
روی امنیت به خود ببیند ،معادالت منطقهای جنوب
ش��رق آس��یا باید با تغییراتی بنیادین مواجه شود؛
تغییراتی که میتواند دکترین پاکستان را در منطقه
تغییر دهد؛ دکترینی که در حال حاضر خود را کفیل
مس��لمانان اهل سنتی میداند که در قلمروی هند،
ایران و افغانس��تان بهزعم ایشان مورد ظلم و حرمان
واقع ش��دهاند .هرچند شکی نسبت به ظلمهای روا
داشته شده توسط هندوستان به مردم کشمیر وجود
ندارد اما نباید از یاد برد این دکترین پاکیها وقتی در
تقابل با منافع سرشار اقتصادی و قدرت عظیم نظامی
چین قرار میگیرد ،نهتنها مس��لمانان مظلوم چین،
بلکه شرایط نامناسب شیعیان داخل پاکستان را نیز
از ی��اد میبرد .معالوصف مهمترین فاکتور تاثیرگذار
در دینامیکهای منطقهای شبهقاره برای پاکستان را
میتوان بدون اغراق ،منازعه و بحران کشمیر دانست؛
منازعهای که تاکنون  3بار پاکس��تان را به جنگ با
هندوس��تان کشانده اس��ت .حل این بحران ،فارغ از
پایان دادن به درد و رنج  70ساله ۱۵میلیون مسلمان
کشمیری ،میتواند با کاهش تنش در مزرهای شرقی
و ش��مالی پاکستان و ایجاد ش��رایط تعادلی جدید،
امنیت را ب��رای مرزهای غربی پاکس��تان با ایران و
افغانستان به ارمغان بیاورد.
در ادام��ه دهلینو از این هم فراتر رفت به طوری
که نارندرا مودی ،نخستوزیر هند با دراز کردن انگشت
اتهام به سمت همسایهای که خاک کشورش را ناامن
میکند اعالم کرد پاس��خی شدید به حمله پولوامان
خواه��د داد و تروریس��تها و آنها که حمایتش��ان
میکنند بهایی سنگین خواهند پرداخت.
مودی گفت« :ما پاسخی قاطع به همسایههایمان
خواهی��م داد تا دیگر اجازه پیدا نکنند کش��ورمان را
بیثباتکنند».
یک��ی از وزرای کابینه مودی نیز خواهان تحریم
پاکستان بخاطر حمایت از تروریسم شده است.
همچنین به گزارش تایمز هندوستان ،دیروز ویجی
گوخال ،وزیر امور خارجه این کش��ور سهیل محمود،
سفیر کشور متخاصم همسایه را احضار کرد تا شکواییه
خود مبنی بر ارتباط دولت پاکستان با گروه تروریستی
جم را به او عرضه کند.

رژیم فرانسه در ادامه سرکوب سازمانیافته
قی��ام معیش��تی و کارگری این کش��ور ،نماد
مبارزه آنها را به یک س��ال زندان محکوم کرد.
دادگاه کیفری پاریس قهرمان بوکس فرانس��ه
را که در جریان هش��تمین هفته از تظاهرات
جلیقهزردها با ماموران پلیس مواجه شده بود
به یک س��ال حبس محکوم کرد« .کریستف
دتنژه» نخس��تینبار زمانی به نم��اد مقاومت
جلیقهزردها تبدیل ش��د که روز پنجم ژانویه،
تصاوی��رش که در حال عق��ب راندن نیروهای
سرکوبگر پلیس فرانس��ه با ضربات مشت بود
در شبکههای اجتماعی دست به دست شد .او
که در س��الهای  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸دو بار عنوان
قهرمان بوکس فرانسه را از آن خود کرده بود 2
روز پس از این واقعه توس��ط دادگاه متهم شد
و خ��ود را معرفی ک��رد .دادگاه کیفری پاریس
عالوه بر محکومیت یک س��ال زندان برای این
قهرمان ورزشی و اجتماعی  ۱۸ماه نیز حبس
تعلیقی علیه او در نظ��ر گرفته که با توجه به
اینکه رفتار وی نمادین بوده و عمال دست روی
هیچ ماموری بلند نکرده به نوعی نشانه سیاسی
بودن حکم مزبور است .دتنژه روز پنجشنبه در
دادگاه در دفاع از خود گفت« :من از خش��م و
عصبانیت نس��بت به پلیسها که معترضان را
میزدند ،مرتکب اشتباه ش��دم و از رفتار خود
پشیمانم».
رژیم فرانسه همچنین صندوق جمعآوری
کمکهای مردمی برای پرداخت جریمه قضایی
«مشتزن نمادین جلیقهزردها» را هم مسدود
کرده اس��ت .حامیان اقدام دتن��ژه و مخالفان
دول��ت مکرون از طریق ی��ک تارنما مبلغی در
حدود  ۱۱۴هزار یورو را جمعآوری کرده بودند
اما دولت با این بهانه که چنین اقداماتی خشونت
علیه پلیس را تشویق میکند آن را مسدود کرد.
البته دتنژه تنها مشتزن و قهرمان ورزشی
فرانس��وی نبود که در تظاه��رات جلیقهزردها
درخش��ید .جریان معترض که سهم زیادی از
فضای سایبری را در این کشور به خود اختصاص
دادهاند نیز از اقدام دتنژه حمایت میکنند و آن
را حرکتی نمادین برای دفاع از ش��هروندان در
برابر خش��ونت پلیس میدانند؛ پلیسی که به
عنوان بازوی س��رکوب رژیم فرانسه ،به اعتراف
رسانههای جریان اصلی نظیر یورونیوز و لوموند،
بیسابقهترین سطح خشونت را علیه اعتراضات
مدن��ی از زمان جنگ دوم جهانی به این س��و
کرده اس��ت .طی موج
در این کش��ور اعم��ال 
تظاهرات ضددولتی  3ماه و نیمه در کش��وری
که خود را نماد دموکراسی و لیبرالیسم اروپایی
میداند ،دهها مورد کوری ،ضربه مغزی و قطع
عضو شهروندان حتی نوجوانان و تصویربرداران
بهخاطر استفاده گاردهای فرانسوی از گلولههای
ساچمهای علیه جلیقهزردها گزارش شده است.
طب��ق آم��ار رس��می ،از زم��ان آغ��از این
اعتراضات تاکنون حدود  ۱۷۰۰تن از معترضان
زخمی ش��دهاند که البته رسانههای نزدیک به
جلیقهزردها و جریانهای چپ و راست رادیکال
نظیر فرانس لوکال ،تعداد مصدومان را تا  3برابر
آمار رسمی تخمین میزنند.
مقام��ات عالیرتب��ه پاری��س جنب��ش
جلیقهزردها را برانداز خوانده و حتی به ارتباط
با بیگانگان منس��وب کردهاند اما تاکنون تنها
کشور خارجی که به طور رسمی از اعتراضات
ضددولتی فرانس��ه حمایت کرده ،ایتالیا یعنی
همسایه و متحد این کشور در اتحادیه اروپایی و
ناتو بوده است که مالقات معاون نخستوزیرش
با تنی چند از رهبران جلیقهزردها روابط پاریس
و رم را متشنج کرده و به حمالت لفظی میان
مک��رون و معاونان کابین��ه ایتالیا و همچنین
احضار س��فیر فرانس��ه در این کشور انجامیده
است.

اسیدپاشی به مسافر متروی پاریس

در آس��تانه چهاردهمی��ن هفت��ه متوالی
تظاهرات جلیقهزردها در پاریس ،یک جنایت
زیرزمینی در این ش��هر تیتر خبرها را به خود
اختصاص داد .ش��بکه س��وم تلویزیون دولتی
فرانسه به نقل از یک منبع آگاه در اداره پلیس
پایتخت این کشور اعالم کرد صبح دیروز در پی
بروز درگیری بی��ن  2نفر در یکی از قطارهای
خط یک مت��روی پاریس (بین ایس��تگاههای
لیون و باستیل) یکی از آنها مرتکب اسیدپاشی
شده است .طبق گزارشها مجروح این حادثه
اسیدپاش��ی که حتی گفته میش��ود در خطر
م��رگ قرار دارد پس از رس��یدن قطار مترو به
ایستگاه لیون به بیمارستان منتقل شده است.
در سالهای اخیر اسیدپاشی به یکی از جرائم
بشدت رایج در پایتختهای بزرگ اروپایی بویژه
لندن و پاریس تبدیل شده است.

