بین الملل

دوشنبه  6اردیبهشت 1400
 13رمضان .1442شماره 20645

نخست وزیر ارمنستان برای برگزاری انتخابات زودهنگام ،از مقام خود استعفا کرد

تحلیل روز

پیشخوان بین الملل

تقالیپاشینیانبرایخروجازمنگنهمخالفان

امیر علی ابوالفتح

international@khorasannews.com

کارنامه 100روزه جو!
برایبررسیکارنامه100روزنخستجوبایدن،بایدهم
ب شده نظر انداخت و
به موفقیتها و دستاوردهای کس 
هماهمالهاوشکستهاراارزیابیکرد.آمریکاازروزی
کهبایدندررأسدولتشروعب هکارکرد،دواتفاقبزرگ
را تجربه کرده است که هم در عرصه اقتصادی و هم در
زمینه اجتماعی به بحث بحران کرونا ربط پیدا میکند.
در زمینه بحران سالمت ناشی از کووید ، 19بایدن
قول داده بود 100میلیون دوز واکسن تهیه کند ،این
امر مهم بسیار زودتر محقق شد تا مردم بههمیندلیل
رضایتمندی پررنگی از دولت مستقر داشته باشند.
همچنین بایدن در ایــن مــدت توانست بسته احیای
اقتصادی به مبلغ درخورتوجه یکتریلیونو 900
میلیارد دالر را تصویب کند که البته این مسئله به برتری
دموکراتها در کنگره ربط مستقیمی داشت تا کاخ
سفیدبتوانددرترمیماقتصادمملوازگرهبهتوفیقهایی
همبرسداماناکامیهاییکهآمریکایبایدندر100روز
گذشتهبهچشمدید،دردرجهاولبهبحثبحرانانسانی
در مرز جنوبی آمریکا مربوط میشود .وعدههای بایدن
موج عظیمی از انسانها را به سمت مرز جنوبی آمریکا
کشاند که این باعث شد امکانات موجود برای مدیریت
پناهجویانکافینباشدوآنهاشرایطدشواریراتجربه
کنند و در نتیجه ،دولت با نقدها و اعتراضهایی جدی
نیزمواجهشود.همچنینمیتوانگفتبایدننتوانست
سیاست دوحزبی را پیش ببرد تا در تحقق وعده مهمش
که «برگرداندن اتحاد به فضای داخلی کشور» بود،
ناکامبماند.نتیجهاینموفقیتنداشتنادامهاختالفو
کشمکشبیندموکراتهاوجمهوریخواهانبود.برای
خسفیدمیتوان
نتیج هگیریدربارهعملکردبایدندرکا 
به نتایج نظرسنجی مشترک ای بی سی نیوز با روزنامه
واشنگتن پست نگاهی انداخت ۵۲ .درصد آمریکایی
ها عملکرد بایدن را قبول دارند که به استثنای جرالد
فورد در سال  ۱۹۷۴با  ۴۸درصد محبوبیت و دونالد
ترامپبا ۴۲درصدمحبوبیتدرسال  ۲۰۱۷میالدی،
پایینترازهمهرئیسان جمهورآمریکاازسال ۱۹۴۵در
 ۱۰۰روز نخست ریاست جمهوری شان است .متوسط
محبوبیت۱۴رئیس جمهور آمریکا از زمان هری ترومن
()۱۹۴۵تابایدندر ۱۰۰روزنخستریاستجمهوری
شان  ۶۶درصد بوده است .این نتایج نشان داد که ۶۵
درصدآمریکاییهاعملکردبایدندرتصویببستهکمک
کرونایی و  ۶۴درصد عملکرد او در مدیریت این همه
گیری را قبول دارند .پیشنهاد او برای افزایش مالیات
شرکت ها موردتایید  ۵۸درصد آمریکایی هاست و ۵۲
درصد عملکرد اقتصادی بایدن به عنوان رئیس جمهور
را قبول دارند .جالب این جاست که به رغم محبوبیت
پایین بایدن در  ۱۰۰روز نخست ریاست جمهوری اش
در طول تاریخ (روســای جمهور آمریکا از زمــان هری
ترومنتاکنون)،اونسبتبهترامپرئیسجمهورقبلاز
خود محبوبیت بیشتری دارد .ترامپ فقط با  ۳۸درصد
مقبولیت شغلی کاخ سفید راترک کرد که  ۱۴درصد از
مقبولیتشغلیامروزبایدنپایینتراست.

خادم -نیکول پاشینیان ،نخست وزیر ارمنستان در یک نطق
تلویزیونی اعالم کرد از مقام خود کناره میگیرد .او اما تا زمان
برگزاری انتخابات پارلمانی ،به طور موقت وظایف خود را
در این مقام انجام می دهد .انتخابات زودهنگام پارلمانی
ارمنستان قرار است روز یکشنبه ۳۰ ،خرداد امسال برگزار
شود .ارمنستان در طول یکسال گذشته با بحران سیاسی
ناشی از شکست جنگ سال  2020با آذربایجان درگیر بوده
است .نیکول پاشینیان پس از پذیرش توافق با آذربایجان
بر سر مناطقی از قرهباغ بارها از سوی برخی منتقدان خود
«خائن» خوانده شد .این توافقنامه ،حتی برای گروهی از
مردم ارمنستان به عنوان «تحقیر ملی» تلقی شد .طبق توافق
آتشبسی که با میانجیگری روسیه امضا شد ،بخشهایی از
ناحیه ناگورنو -قرهباغ و چند منطقه همجوار آن به جمهوری
آذربایجان بازگردانده شد .طبق مصوبات سازمان ملل متحد
ناگورنو -قرهباغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان تلقی
میشد؛ ولــی از پایان جنگهای شدید دو طــرف در سال

 ۱۹۹۴کنترل این ناحیه و چند منطقه همجوار آن در دست
ارمنی تباران بود .در ماههای گذشته تجمعات اعتراضآمیز
علیه نیکول پاشینیان با هدف استعفا از مقام نخست وزیری
برگزار شده است .نخستین بار آذر سال  99بود که د هها
هــزار تظاهرکننده در سراسر ایــروان ،پایتخت ارمنستان
با درخواست رفتن وی از قدرت به دلیل پذیرش آتشبس
در قر هباغ بعد از  ۴۴روز درگیری بین نیروهای جمهوری
آذربایجان و ارمنستان در منطقه ،تظاهرات کردند .با این
حال نخست وزیر ارمنستان همچنان از حمایت چشمگیری
بــرخــوردار است و طی هفتههای گذشته ه ــواداران او نیز
تظاهراتی علیه فشار اپوزیسیون برای استعفای پاشینیان
انجام دادهاند .استعفای وی نه به معنای خروج او از صحنه
سیاسی ،بلکه حضوری قوی در انتخابات پارلمانی پیش
از موعد با حمایت حزب حاکم «گام من» در کسب پیروزی
و حفظ صندلی قــدرت اســت .ایــن استعفا در واقــع ،یک
دستکاری سیاسی است .پس از استعفا ،نیکول پاشینیان می

ماکرون بار دیگر با نسبت دادن تروریسم به اسالم ،احساسات مسلمانان جهان را خدشه دار کرد

امانوئل ماکرون در یک پیام توییتری با اشاره به حمله به یک
پلیس زن در یکی از شهرهای اطراف پاریس اظهار کرد :در
مبارزه علیه تروریسم اسالمی ،تسلیم نخواهیم شد.عصر جمعه
فردی با چاقو یک پلیس زن را در ورودی ساختمان اداره پلیس
شهر«رامبویلت  »Rambouilletدر  60کیلومتری جنوب
غرب پاریس هدف حمله قرار داد .به گزارش
پلیس فرانسه ،فرد مهاجم اصالتی تونسی
داشته و ایــن فــرد نیز به دلیل جراحات
واردشـــده هنگام بــازداشــت ،جــان داده
است .این نخستین بار نیست که رئیس
جمهور فرانسه در پی وقــوع یک حادثه
مرگبار ،انگشت اتهام را به سمت اســام و
مسلمانان گرفته و تالش کرده تا بین اسالم
و تروریسم ارتباط برقرار کند .درواقع
امــانــوئــل مــاکــرون رویــکــردی
لجوجانه و غیرمنطقی در
چا ر چو ب « سکو ال ر یسم
تهاجمی»درحمایتهمه
جانبه از اقدامات اسالم

ترکیهسفیرآمریکارابهدلیلاظهاراتبایدناحضارکرد

خشم آنکارا از بازنمایی تاریخ

اندیشکده روز

آن سوی لشکرکشی روس ها
به اوکراین
نشنا لاینترست در یادداشتی به ارزیابی افزایش
نیروهای نظامی روسی در مرز با اوکراین پرداخته و آن
را دلیلی بر عزم کرملین برای تصرف دوباره بخشهایی
از این کشور دانسته ،در حالی که روسیه آن را واکنشی
به مانورهای تهدیدآمیز ناتو اعالم کرده است.نویسنده
با اشاره به اقدامات نظامی روسیه در گرجستان در
 2008و اوکراین در  ،2014ضمن انتقاد از آمریکا و
اروپا به دلیل تحریمهای کماثر و محدود ،بیان میکند
که وقتی این اقدامات هزینه چندانی بــرای روسیه
نداشته و برعکس دستاوردهای داخلی و خارجی
باالیی نیز داشته باشد ،طبع ًا به آن ادامه خواهد داد.به
نظر نویسنده ،اکنون نیز روسیه به دلیل مصرف داخلی
از جمله کاهش محبوبیت رهبران کرملین و مسئله
ناوالنی ،درصــدد است به نوعی قدر تنمایی دست
بزند و موقعیت حزب حاکم را در انتخابات پارلمانی
آینده بهبود ببخشد.احتمال دیگر در مقاله آن است
که روسیه با حمله به سمت رودخانه دنیپرو که منبع آب
شیرین شبهجزیره کریمه بوده و دولت اوکراین مسیر آن
رامسدودساخته،مسئلهآبآشامیدنیمنطقهکریمهرا
حل کند ،زیرا ساخت تأسیسات آبشیرینکن از دریای
سیاه ،زمانبر و کمفایده است.

خواهد در پارلمان ،جایی که طرفداران او اکثریت را تشکیل
می دهند ،دوباره به عنوان رئیس دولت جدید تعیین شود-
انتخابات پارلمانی سال  ۲۰۱۸میالدی به همین ترتیب در
ارمنستان برنامه ریزی شد  -نیکول پاشینیان نخست وزیر
موقت ارمنستان آن زمان ،هفت ماه پس از هدایت انقالب
مخملی این کشور در انتخابات زودهنگام پارلمانی ،به یک
پیروزی قاطع رسید و قدرت را از حزب جمهوری گرفت.
انقالب  ۲۰۱۸ارمنستان به برکناری سرژ سرکیسیان که
برای  ۱۰سال رئیس جمهور بود ،منجر شد.

اسالم ستیزی برای چند برگه رأی!

ستیزانه و مبارزه با اسالم و توهین به مقدسات اسالمی در پیش
گرفته و صرفا در پی تشدید فشار علیه مسلمانان ساکن فرانسه
و تداوم اقدامات اسالم ستیزانه است .ضمن این که استناد
ماکرون به «آزادی بیان» در کشورش برای توهین به مقدسات
اسالمی از جانب نشریه فکاهی شارلی ابدو ،انتقادهای زیادی
را حتی در داخــل فرانسه علیه وی موجب شــده است.
ماکرون آشکارا اسالم را دینی در بحران قلمداد کرده
است و در 2اکتبر 2020در اظهاراتی ،اسالمگرایی
را یک ایدئولوژی مرگبار توصیف و اظهار کرد:
اسالم دینی است که امروز در همه جای دنیا دچار
بحران است ،ما فقط این را در کشور خود نمی
بینیم .بدین ترتیب مشخص است اساسا رئیس
جمهور فرانسه دیدگاه مثبتی درباره اسالم نداشته
ودرهمین راستا از هر اقدامی در زمینه
اسالمستیزیوتضعیفاسالم
و پیامبر اس ــام عمال
حمایت کرده است.
این اقدامات ،دفاع
از توهین به ساحت

«کلمات نمیتوانند تاریخ را تغییر دهند.
ما نیز نمیتوانیم تاریخ خــود را از کس
دیگری یاد بگیریم .فرصتطلبی سیاسی
بزرگترین خیانت به صلح و عدالت است.
ما این اظهارات را که تنها پایه آن پوپولیسم
است ،کامال رد میکنیم ».مولود چاووش
اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه این گونه به اقدام
جو بایدن ،در به رسمیت شناختن «نسل
کشی ارامنه» به دست نظامیان عثمانی،
واکنش نشان داد .پس از آن وزارت خارجه
ترکیهدیویدساترفیلد،سفیرآمریکادرآنکارا
را احضار کرد .وزارت خارجه ترکیه گفته
است،ایناقداملطمهایبهروابطدوکشور
زدکهترمیمآنسختخواهدبود.جوبایدن،
رئیسجمهورآمریکا،درسالگردآغازکشتار
ارامنه به دست عوامل امپراتوری عثمانی
این حادثه را بهطور رسمی «نسلکشی»
نامید.وزارتامورخارجهترکیهاعالمکرده
است« :بیانیه رئیسجمهور آمریکا تحت
فشارگروههایرادیکالضدترکیهومحافل
ارمنی منتشر شده و آن را نمیپذیریم».
موج اقدام جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا
تنها واکنش ترکیه را به همراه نداشت.
مقامات ارشد ارمنستان و آذربایجان نیز

روزشنبهبهآنواکنشنشاندادند.نیکول
پاشینیان ،نخستوزیر ارمنستان ،از اقدام
«بسیار قاطع در برابر عدالت و حقیقت
تاریخی» آمریکا استقبال کرد و آن را «یک
پشتیبانی بیبدیل از بازماندگان قربانیان
نسلکشی ارامنه» نامید .الهام علیاف،
رئیسجمهوری آذربایجان اما در گفت و
گوی تلفنی با رجب طیب اردوغان با اعالم
ایــن که کشورش همیشه در کنار ترکیه
خواهد بــود ،اظهارات اخیر جو بایدن را
اشتباه و خطایی تاریخی و غیرقابل قبول و
مضر به روند همکاری در منطقه خواند .بنا
بهبرخیمنابعحدود ۶۰۰هزارتایکونیم
میلیونارمنیحدفاصلسالهای۱۹۱۵
تا ۱۹۲۳مــیــادی به دســت امپراتوری
عثمانی کشته شدند .با پایان امپراتوری
عثمانی ،ترکیه این رقم را بین  ۳۰۰هزار
تا ۵۰۰هزارنفردانست.اردوغاننخستین
رهبرسیاسیترکیهاستکهکشتارارامنهرا
«عملی غیرانسانی» خوانده اما ضمن ابراز
تاسف از این موضوع ،تعبیر «نسلکشی» را
به شدت رد کرده است .ترکیه معتقد است
در جنگ داخلی ،هر دو طرف صدها هزار
نفرکشتهدادهاند.

چهره روز
رئیس جمهور پیشین آمریکا که اوایــل امسال
فعالیتش در توئیتر به حالت تعلیق درآمــد ،در
مصاحبهای از توئیتر انتقاد و این رسانه اجتماعی
را «واقعا خستهکننده و به درد نخور» توصیف کرد.
دونالد ترامپ ،این اظهارات را در مصاحبهای با
شان هنیتی در شبکه خبری فاکس نیوز مطرح
کرد .او استدالل کرد اطالعیههای مطبوعاتی
یک شکل «بسیار برازندهتر» از توئیتر است .شان
هنیتی به این رئیس جمهور سابق گفت :فعالیت
شما در توئیتر و دیگر پلتفرمهای رسانه اجتماعی

تعلیق شــد و شما اکــنــون بیانیههای ریاست
جمهوری خودتان را دارید که وایرال میشوند.
ترامپپاسخداد:منواقعاحرفمرامیزنمچونما
بیانیه منتشر میکنیم .هر بار که بیانیهای منتشر
میکنیم ،همه جا هست .این بهتر از توئیتر است،
بسیار برازندهتر از توئیتر .توئیتر هم اکنون بسیار
خستهکننده شده است .خیلیها در حال ترک
توئیتر هستند .توئیتر بسیار بسیار خستهکننده
شده است .ترامپ پیش از تعلیق شدن فعالیتش
یکی از فعاالن پر و پا قرص و مشتاق توئیتر بود.
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مقدس پیامبر تا اخراج مسلمانان از فرانسه ،بستن مساجد و
مراکز اسالمی و ارائه الیحه ای در راستای تقویت سکوالریسم را
که البته هدف اصلی آن تضعیف اسالم در جامعه فرانسه است،
شاملمیشود.مسئلهدیگراینکهباتوجهبهبرگزاریانتخابات
ریاست جمهوری فرانسه درآوریل ، 2022ماکرون برای این که
دوبارهبهکاخالیزهراهیابد،چارهرادرایندیدهکهمواضعیتندتر
از «مارین لوپن» سیاستمدار راست گرای افراطی فرانسوی که
رقیبجدیاودرانتخاباتپیشروست،علیهاسالمومسلمانان
اتخاذ کند .وی بر این گمان است که بدین ترتیب موفق به جلب
آرای آن دسته از شهروندان فرانسوی که دیدگاه های ضد
مهاجران دارنــد ،خواهد شد .طبق نظرسنجی اخیر موسسه
افکارسنجی «ایفوپ ، »IFOPامانوئل ماکرون و مارین لوپن در
نخستین دور از رقابت انتخابات سال  ،2022در یک سطح و
باالتر از دیگر رقبا خواهند بود .بدین ترتیب ماکرون برای این که
بتواند در دور دوم انتخابات سال  2022به پیروزی برسد ،از هم
اکنون رویکردی پوپولیستی پیشه کرده و تالش می کند با تکیه
بر همان ابزارهای مورد استفاده مارین لوپن به ویژه اظهارات و
اقدامات اسالم ستیزانه و ضد مسلمانان ،محبوبیت خود را بین
راست گرایان فرانسوی افزایش دهد.

تیتر یک روزنامه
«لـــوپـــاریـــزیـــن»
درخـــــــواســـــــت
کمک بازرگانان:
«بـــگـــذاریـــد ۲۰
اردیبهشت همه
[فـــروشـــگـــاه ها
را] بــاز کنیم» در
حــالــی کــه دولــت
[فرانسه] در حال آماده سازی جدول زمانی و
رئوس مطالب مربوط به پایان قرنطینه است،
 ۱۲اتحادیه صنفی و  ۱۵۰مدیر فروشگاه های
زنجیره ای [کاالهای] غیرضروری درخواست
واقعی برای شروع مجدد فعالیت ارائه داده اند.

نمای روز
دیــنــش ِدســــوزا
نــــویــــســــنــــده و
م ــس ــت ــن ــدس ــاز
مــحــافــظــهکــار
آمریکایی :کامال
هـــریـــس وقــتــی
دربـــاره از دست
رفــتــن شــغــل دو
میلیون زن آمریکایی در دوران شیوع کرونا سخن
میگفت ،لبخند میزد .من هم وقتی او شغلش را
در سال 2024از دست بدهد ،لبخند خواهم زد!
کارتون روز

مارتین لوترکینگ« :تکه سنگ امید[با حکم
دادگـــاه ج ــورج فلوید] از کــوه نژادپرستی و
استیصال کنده شد».

