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الشرق االوسط  :حزب ا ۳ ...پست وزارتی
در دولت آینده لبنان می خواهد

بهرغممخالفتآمریکاباحضورحزبا...دردولتآیندهلبنان،امااینحزببهداشتنسهوزیردردولتآیندهاصراردارد.بهنوشتهالشرقاالوسط،منابعلبنانیاعالمکردندکهبعداز
افزایشفشارهایآمریکابرایممانعتازحضوراعضایحزبا...دردولتآیندهلبنان،اینحزببرحضورشدرایندولتپافشاریکردهوسهوزیردردولتخواهدداشتکهیکیاز
آنهاوزیربهداشتخواهدبود.سعدحریری،نخستوزیرمکلفلبنانبعدازدیدارشبانبیهبری،رئیسپارلماناعالمکردکهدولتطیچندروزآیندهتشکیلمیشود.

بستههایانفجاریوتیراندازیبهیهودیاندرپنسیلوانیا

تحلیلروز

باانتخابات2018کنگره

جریانانتخاباتکنگرهرابهکدامسومیبرد؟

شلیکهاییبه نفعترامپ

صابرگل عنبری

جای هیچ غافلگیری نداشت!
رســانهها و برخی تحلیلگــران و ناظران به گونهای از ســفر
نتانیاهوبهعمانسخنمیگویندواستقبالسلطانقابوس
عمان جدیدی
از وی را تفســیر و تحلیل میکنند ،انگار که با
ِ
روبهرو هستیم و سلطان دیگری در آن سرکار آمده و هواخواه
اسرائیل شد ه است.به نظر میرســد اشکال کار این جاست
که تصوری اشــتباه در ناخودآگاه ذهن برخی نقش بسته که
ِ
روابط نزدیک با ایران البد
دارای
خارجی
هر کشــور یا طرف
ِ
ِ
دشمناسرائیلاستیابایدچنینباشد!درحالیکهچنین
ِ
نیست و نمونهها بســیار است از روســیه گرفته تا عمان و. ...
مســقط یکی از پایتختهای منطقهای مهم دیپلماسی غیر
مستقیمآمریکادرموقعیتهاییاستکهدیپلماسیمستقیم
به آن نمیتواند ورود کند یا اگر ورود کند به مصلحت نیست.
درتحلیلسفرنتانیاهواگرچنینپیشینهایدرذهنتداعی
میشــد ،دیگر جای این همه تعجب و شگفتی نبود.در میان
ســران عرب حوزه خلیج فارس هیچ شــخصی مثل سلطان
قابوس نگاه مثبت و خاصی به اســرائیل نداشــته و ندارد .در
همینزمینههمسلطانقابوسکهچندسالیاستبهخاطر
بیماری در مأل عام ظاهر نمیشــود و با ســران دنیا دیدار آن
چنانی نداشته است ،شــخصا از بنیامین نتانیاهو استقبال
میکند.به گفته ولید عبدالحی نویسنده سرشناس اردنی،
عماندرهیچجنگیبااسرائیلشرکتنداشتوهیچنیرویی
هــم بــرای جنگهــای معــروف ۱۹۶۷،۱۹۵۶،۱۹۴۸و
 ۱۹۷۳اعزام نکرد.بعد از ســخنرانی معروف انور سادات در
کنست به ســال ،۱۹۷۷عمان بیشــترین حمایت را از مصر
داشــت؛ نه رابطهاش را بــا قاهره بر خالف دیگر کشــورهای
عربیقطعکردونهاعتراضیهمکردونقشمیانجیگرمیان
کشورهای عربی و مصر را هم بازی کرد.بنابراین نفس سفر
از حیث روابط مســقط  -تلآویو نه غافلگیر کننده بود نه غیر
منتظره،اماانجامآندراینشرایطخاصمنطقهایتاحدودی
بر خالف توقعــات و غیر منتظره بــود .عمانیها میخواهند
با تاکید بر سیاســت ارتباط نزدیــک خود با همــه طرفها از
جمله تلآویو اســتقبال از نتانیاهو را توجیه کنند ،اما ناگفته
پیداســت که جدا از دیگر پیامهای این سفر ،ترکیب هیئت
همراهنتانیاهوماهیتضدایرانیآنراروشنمیکندوپیامی
بهایراناست.جاداردمسائلحساسبادرنظرگرفتنسیاق
تاریخیآنموردتحلیلوکنکاشقرارگیردتانهغافلگیرشویم
و حوادث را غیر منتظره ببینیم و نه سلطان قابوس را تا دیروز
حکیمبدانیموازامروزبیحکمتپنداریم.

اندیشکده روز
مخاطرات عربی یک«عادی سازی

»

اندیشکده اســتراتفور نوشــت:در حالی که دو قدرت بزرگ
خلیجفارسیعنیعربستانواماراتبهدنبالتغییراترسمی
در مناســبات خود با اســرائیل هســتند تا منافع پراگماتیک
را بــرای خود محقق کننــد ،بایــد آمادگی الزم بــرای تحمل
واکنشهای داخلی و مقابله با خشــم بســیاری از مــردم در
جهان اسالم را داشته باشند و در شرایطی که اسرائیل دیگر
دشمن جوامع [رسمی] کشــورهای حاشیه خلیج فارس به
شمار نمیرود ،اما واکنشهای منفی در عربستان و امارات
ممکن اســت آغاز شــود .به ویژه در شــرایطی کــه همگرایی
بین اســرائیل و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس به صورت
علنی دنبال میشــود و در عین حال تالشها برای رسیدن
به توافق و سازش با فلســطینیها نیز با شکست مواجه شده
است.عربستانسعودیبابیشترینخطراتدرعادیسازی
روابطش بــا تل آویو مواجه اســت ،چرا که به دنبــال برقراری
مستحکمترینروابطبااسرائیلبرآمدهاست.عالوهبراینها
تنوع جغرافیایی و مردم شناختی و فرهنگی گسترده در این
کشور از دیگر خطرات ادامه روند عادی سازی روابط با رژیم
صهیونیستیاست.واکنشهایاعتراضآمیزدرکشورهای
عربی برای عادیســازی روابط تنها مربــوط به واکنشهای
خیابانینمیشود.درعربستانسعودیهمگراییحاکمیت
اینکشوربااسرائیلمیتواندبهمحبوبیتومشروعیتملک
سلمان و بن سلمان آسیب برساند .این موضوع ممکن است
گروههای مختلف از خاندان پادشــاهی را بــه مانور ضد این
فعالیتها و اســتفاده از اعتراضات مردمی بکشــاند تا آن ها
خود را به تخت پادشــاهی نزدیکتر کنند.حاکمیت امارات
نیزباچالشهایمشابهیمواجههستند.باوجوداینکههفت
خانواده پادشاهی در داخل امارات در صلح و آرامش زندگی
میکنند،امامناسباتگرمتربااسرائیلمیتوانداختالفات
حاکمیتیبینگروههایرقیبراافزایشدهد.

نبی شــریفی -کمتر از 10روز به انتخابات میــان دوره ای
کنگره در ماه نوامبر باقیســت و حاال هر حادثــه ای موجی را
ایجاد می کند .موجی که مــی تواند برای یک حزب پیروزی
رابهدنبالداشتهباشدیارقیبرادرهمبکوبد.دراینمیان،
مهماستکهکدامحزبمیتواندبهترینموجسواریراروی
اینرویدادهاانجامدهدوطرفدارانخودراپایصندوقهای
رای بیاورد .منتقــدان رئیس جمهوری آمریــکا می گویند،
ترامپ عامل اصلی گسترش فضای مســمومی است که به
بروزخشونتسیاسیدرکشورمنجرشدهاست.درچندروز
گذشته،قتلدوآمریکاییآفریقاییتباردریکخواربارفروشی
درخارجازشهرلوئیزویلایالتمیسیسیپی،سریالبسته
های انفجاری که برای دموکرات های سرشناس فرستاده
شدهوطرفدارسرسپردهترامپدرارسالآنهانقشداشته
اند و نیز تیراندازی جمعی در کنیســه پیتسبورگ ،آمریکا را
نگرانکردهاست.صبحشنبهمرد 46سالهسفیدپوستیدر
حالیکهفریادمیزد«همهیهودیانبایدبمیرند»افرادحاضر
درکنیسه«درختزندگی»راهدفتیراندازیقراردادکه11
تنکشتهوپنجتنمجروحبهجاگذاشت.اینکنیسهدریکیاز
پرجمعیتترینمحلههاییهودینشینایالتپنسیلوانیاواقع
است و به همین علت هم در مراســم مذهبی روزهای شنبه
جمعیتزیادیدراینمحلحضورپیدامیکنند.حاالبحث
قوانینسالح،نژادپرستیومهاجرتبهواژههایکلیدیدر
آستانهانتخاباتتبدیلشدهاست.
▪فرارروبهجلویترامپبهتاکیدبراعدام

در این میــان ،رئیس جمهوری آمریکا کــه تعطیالت پایانی
این هفته را به حضور پــی در پی در میتینگهای انتخاباتی
اختصــاص داده این واقعه را «وحشــتناک» خوانده اســت.
دونالد ترامــپ که اعــام کرده به شــهر پیتســبورگ محل
وقوع حادثه می رود ،گفت« :این افراد باید بهای حداکثری
بپردازندواینقضیهبایدتمامشود».ترامپهمچنینوقوع
این کشــتار را «کم ارتباط با قوانین حمل سالح در آمریکا»
دانســته و گفته« :اگر آن ها پوشــش حفاظتی (مســلحانه)
در داخل (کنیســه) داشتند شــاید اوضاع طور دیگری رقم
میخورد ».این ســخنان در حالی اســت که گفته می شود
«رابرت باوئرز» عامل تیراندازی پیتسبورگ دو قبضه سالح
کمــری و یــک مسلســل ای-آر  ۱۵همراه داشــته اســت.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که او مجوز قانونی مالکیت
دستکمششسالحراازاواخردهه ۹۰میالدیدراختیار
داشته است .شاید این عدد خیره کننده به نظر برسد؛ اما بر
اساسگزارشمجلهتایم،درآمریکای 325میلیوننفری،بر
مبناییکحققانونی 227سالهبرایحملسالح،بیشاز
 265میلیوناسلحهوجودداردکههرسال 35هزارقربانی
می گیرد« .باراک اوباما» ،رئیس جمهور ســابق آمریکا ،در
توئیتی نوشت که «ما باید آســان بودن قانون حمل سالح را
برای کســانی که قصد صدمه رســاندن به مردم بی گناه را
دارند،متوقفکنیم».حتی«بیلپدوتو»شهردارپیتسبورگ
نیزدرهمینبارهگفت«:منشنیدمکهرئیسجمهورترامپ
گفته است باید محافظان کنیسه ها مسلح باشند .رویکرد
ما باید فراتر از این باشــد؛ این که چگونه ســاح های گرم را
از دست کســانی که می خواهند نفرت نژادپرستانه خود را
با کشتن نشــان دهند ،بیرون آوریم ».با این حال ،ترامپ به
شــدت حامی متمم دوم قانون اساسی آمریکا در حمایت از

▪خیزشراستافراطیدرعصردونالد

رابرت باوئــرز ،در حالی تیرانــدازی اخیر را انجــام داده که
در یــک شــبکه اجتماعــی (گــب دات کام) محبــوب میان
راستگرایان افراطی آمریکا ،بارها اظهاراتی یهودیستیز و
ضدمهاجرنوشتهبودهاست.ماننداینجمله«:تنوعجمعیتی
یعنی تعقیب و نابودی سفیدپوستان تا آخرین نفر ».رابرت
همچنین ،دو ســاعت پیش از حمله به کنیســه «اسکوئریل
هیل» در شــبکه اجتماعی «گب» با اشــاره به یک موسســه
یهودی که به مهاجــران یهودی بــرای ورود به آمریکا کمک
میرساند نوشته بود« :جمعیت کمک به مهاجران یهودی،
هیاس،بهغاصبانکمکمیکندکهبهاینجابیایندومردم
کشورمنرابکشند.مننمیتوانمبنشینمونظارهکنمکهآن
هامردممراسالخیکنند...بهسراغشانمیروم».
گبداتکام،خودرایکشبکهگفتوگوی«آزاد»،جایگزینی
برای شبکههای اجتماعی مانند توئیتر معرفی میکند .این
شبکه اجتماعی میان راســتگرایان آلترناتیو یا «آلت-رایت»
های آمریکا که بســیاری عقاید آن ها را افراطــی و نزدیک به
گروههاییچوننئونازیها،کوکالکسکالنهاونژادپرستانه
میخوانند،محبوبیتفراوانیدارد.اماراستگرایانافراطی
چهکسانیهستند؟سال 2016محافظهکارانوچپهادر
انتخاباتآمریکادشمنمشترکیراکشفکردهاند«:راست
آلترناتیــو» .طنز روزگار شــاید این باشــد که پــل گوتفرید ،از
متفکران محافظــهکار و از مخالفان شــدید نئوکانها ،برای
اولین بار از ایــن واژه ( )Alternative Rightاســتفاده کرد و
هیالری کلینتون ،نامزد حزب دموکرات ،در نبرد انتخاباتی
خود آن را بر ســر زبانها انداخت و توجه رســانه هــا را به این
جنبش جلب کــرد .برخی از چهــره های «راســت آلترناتیو»
(آلت-رایت) تشــکر طنزآمیــزی از هیالری کلینتــون برای
این روز بهیادماندنی کردند .در این روز یعنی  ۲۵آگوســت،
کلینتون در ایالت نوادا ترامپ را به دامن زدن به شــعلههای
نژادپرستی «راست آلترناتیو» متهم کرد .بهرغم انتقادهای
مخالفان ،دونالد ترامپ ،اما علن ًا از این جنبش فاصله گرفته
است.اوپسازآنکهگروهیازافراداینجنبشدرواشنگتن
«هایلترامپ»(سالمیبهسبکنازیها)سردادند،گفتکه
اینگروهراقبولنداردونمیخواهدشوروشوقدراینگروه
ایجادکند«.جورجهاولی»استاددانشگاهآالباماکهکتابها
ومقاالتمتعددیدربارهمحافظهکاراندرآمریکانوشتهنیز
بر جدا بودن خط آن ها از ترامپ تاکید کرده است .او پیشتر
گفته بود که «من شک دارم راست آلترناتیو تاثیر چندانی در

انتخابات  2016آمریکا داشته ولی پیروزی ترامپ در میان
آن ها شور و شــوق ایجاد کرده اســت ».هاولی گفت :اگرچه
اکثرآنهاترامپراازخودنمیدانندولیپیروزیوی،راست
آلترناتیو را وارد صحنه سیاسی کشــور کرده است .این امر با
هیچ کاندیدای دیگر جمهوریخواهی امکانپذیر نبود ».آن
هاحاالآمدهاندودرپیگسترشفعالیتهایرادیکالیخود
هستند« .ریچارد اسپنسر» رئیس یک اندیشکده ملی گرای
سفیدپوستی ،که واژه «آلت-رایت» را بر سر زبانها انداخت
می گوید« :ما برای اولین بار وارد جریان اصلی شــدیم و قرار
نیستجایدیگریبرویم».
▪رابرت،برگبرندهرئیسجمهور

حاال،درحالیکهدموکراتهابرطبلناامنیحاصلازقوانین
حمل سالح می کوبند ،ترامپ حداقل می تواند برخالف نظر
رقیبخودازتیراندازیاخیربهنفعخودوحزبشاستفادهکند.
رابرت،عاملتیراندازیپیشتردرصفحهاجتماعیخودنوشته
بــود «:ترامپ یک حامی جهانی شــدن اســت ،او یک ملیگرا
نیست ...شــعار "عظمت را به آمریکا بازگردانیم" تا زمانی که

یهودیهااینجارخنهکردندتحققنخواهدیافت».اوهمچنین
در پســت عمومی دیگری نوشــته« :برای ثبت در حافظه ،من
هیچ وقت به او (ترامپ) رای نــدادم و هرگز هم از آن کالههای
قرمز ترامپ نه سرم گذاشــتهام و نه از آن ها داشتهام ».اکنون
این اقدام نژادپرســتانه یک ملی گرای تنــدرو که حتی ترامپ
را نیز قبول ندارد وجهه ای میانه رو به ترامپ بخشیده و به وی
فرصتدادهتااززیربمبارانخبریبمبهایپستیخالصی
یافتهوابتکارعملرادردستگیرد.بامطرحشدنانگیزههای
ضد یهودی فرد تیرانداز و یهودی بــودن داماد و بالطبع دختر
و نوه های ترامپ ،رئیــس جمهوری آمریکا توانســت عالوه بر
توسل به تابوی یهودی ستیزیُ ،بعدی خانوادگی نیز چاشنی
همدردیخودکند.بهنظرمیرسدکهترامپبهدنبالآناست
کهازحساسیتهایحاکمبرجامعهآمریکابرایجبرانعقب
ماندگی هواداران خود در نظرسنجی های پیش از انتخابات
بهره جسته و بر لزوم تسلیح افراد حائز صالحیت تاکید کند.
حاال بعید است که دموکرات ها بتوانند روایت ترامپ را تغییر
دادهوجنبهضدیهودیآنرابهسودتغییرقوانیناسلحهکاهش
دهند کهاینمیتواندبهنفعترامپتمامشود.

فراخبر

کابوس رادیکالیسم در آمریکا
امیرعلی ابوالفتح -درجدیدتریناقدامنژادپرستانهدر
آمریکا ،فردی به تیراندازی به سمت عبادت کنندگان در
کنیسه ای در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا  ،حداقل
 14یهودی را به کام مرگ فرســتاد  .شاهدان عینی گفته
اند عامل تیراندازی این کنیسه درهنگام شلیک به سمت
جمعیت فریاد مــی زده اســت "همه یهودیان باید کشــته
شوند".ایناتفاقچندروزپسازآنرخدادکهفرددیگری
حداقل 13بســته انفجاری برای برخــی از بلندپایه ترین
سران حزب دموکرات و از منتقدان جدی دونالد ترامپ ،
رئیس جمهوری آمریکا ارســال کرد.گرچه رادیکالیسم،
خشونت و تروریســم داخلی یک بیماری مزمن در آمریکا
به شــمار می آید ،با این حــال ،این بیماری درســال های
اخیرمجدد عــود کرده اســت .به عنوان مثال،چند ســال
پیش یک جوان نژادپرســت تعــدادی ازعبادت کنندگان
سیاه پوســت را درکلیســایی درایالت کارولینای جنوبی
به رگبار بست و تجمع موافقان و مخالفان نژادپرستی در
شارلوتسویلایالتویرجینیانیزیککشتهبهجاگذاشت.
ایندرحالیاستکهدراغلبتجمعاتسیاسی-انتخاباتی
درآمریکانفرتپراکنیونفرتجوییازمخالفانموجمی
زندوحتیبرخوردباپدیدهمهاجرتهایغیرقانونینیزبا
رفتارهاییهمچونجداسازیاجباریوالدینازکودکان
همراه شده است .این موارد حکایت از آن دارد که جامعه
آمریکا بیش ازهر زمان دیگری  ،تحمل و مدارای خود را از
دست داده و به شدت دو قطبی شده است.فقدان تحمل

سیاســی و اصرار بر پدیــده " خود حــق پنداری " از ســوی
فعاالن اجتماعی بــه ویژه هویــت گرایان و نژادپرســتان،
موجب شده که افراد برای حذف رقیب ،به سالح ،وسیله
ایسهلالوصولدرجامعهآمریکامتوسلشوندویکدیگر
را به راحتی به کام مرگ بفرستند .به عنوان مثال ،جریان
هایافراطیدرآمریکاباهرگروهغیرخودیشاملاقلیت
های نژادی ،دینی و جنســیتی مخالفت می ورزند و برای
برخورد با آنان ،به سرعت راه خشونت و کشتار را در پیش
میگیرند.درحالیکهپیشازاینچنینبهنظرمیرسید
کهبنیانهایدموکراسیدرآمریکابهقدریقویشدهاند
کهقادرهستندازحلغیرمسالمتآمیزمنازعاتاجتماعی
جلوگیری به عمــل آورند .درعین حــال چنین انتظار می
رفت که رعایت حقوق اقلیت ها ،احترام به پیروان ادیان و
حفظ جان شهروندان به اصول خدشه ناپذیر و بدیهی در
جامعه آمریکا بدل شده باشد ،اما تحوالت چند سال اخیر
نشانمیدهدکههنوزرنگینپوستاندرمعرضتبعیضات
نژادی قراردارند؛ مســلمانان و یهودیــان با خطرحمالت
جانیمواجههستندوعواملتروریسمداخلیتوانتهدید
روسایجمهوریسابقاینکشوررادارند.فرهنگنهادینه
شده خشــونت درآمریکا ،دسترسی آســان به سالح گرم،
اوجگیرینبردهایایدئولوژیک،تشدیدرویکردتهاجمی
سیاســتمداران و کاهش مــدارا ورزی و تحمل اجتماعی
شهروندانآمریکا،هماکنونامیدبهخاموششدنشعله
هایرادیکالیسمدراینکشورراکمرنگکردهاست  .

 27روز از قتل جمال خاشــقچی در «اکتبر شــوم»
میگذرد؛ اکتبری که در آن نهتنها انقالب روســیه
رخ داد ،بلکه در عصر مدرن هم شاهد مرگ آزادی
بیــان و مثله کــردن جســد یــک مخالف سیاســی
توســط یکی از خشــنترین دیکتاتوریهای تاریخ
هســتیم .در حالی کــه اظهارنظرهــای متنوعی از
ســوی مقامــات جهانــی دربــاره مرگ خاشــقچی
منتشر میشــود،اظهارات مشاور اوباما قابل توجه
است.مشــاور رئیس جمهــور ســابق آمریکا ضمن
ابراز امیدواری در این باره که کشــورش به حمایت
از عربســتان در جنــگ یمــن و ارســال تســلیحات
بــه آن پایــان دهــد ،دونالد ترامــپ را هم مســئول
قتل خاشــقچی دانســت" .بن رودز" ،مشاور عالی
باراک اوبامــا در مصاحبهای با روزنامه سوئیســی
"تاگس آنسایگر" به مسئله قتل "جمال خاشقچی"،
پرداخته و در پاسخ به این پرسش که آیا شما از قتل
وی غافلگیر نشدید گفت :خیر ،بن سلمان ،همیشه
باعث نگرانی من است .وی تنها یک اصل را دنبال
می کند و آن دریافت و حفظ قدرت است .در زمینه
های مشــخصی وی تعــادل قــدرت در عربســتان
سعودی را نابود کرده است .این کشور همواره یک
دولت اســتبدادی بود امــا تصمیمــات در خانواده

 3ضربه در 3روز برسرکرامت عربی
عبد البــاری عطوان -ســه ضربــه دردناک طی ســه روز
گذشته بر سر کرامت باقی مانده کشــورهای عربی فرود
آمد،اولیمشارکتتیمژیمناستیکاسرائیلدرمسابقات
قطربود،دومیرفتنیکتیمجودویاسرائیلبهابوظبیبه
ریاستوزیرفرهنگوورزشاسرائیلکهچهرهایبهشدت
نژادپرستوتحقیرکنندهاعراباستوضربهسوموبزرگ
ترینودردناکترینآنها،سفررسمینتانیاهو،بهکشور
عمانواستقبالگرمسلطانقابوس(پادشاهعمان)ازاوو
هیئتهمراهشبود.اینهاحمالتیهماهنگشدهبرای
عادی سازی روابط با تلآویو بودند که با فشارهای آمریکا
انجامشدندوهرگزارتباطیبابرقراریصلحمیاندوطرف
فلسطینی و اســرائیلی ندارند بلکه تنها صلحی "رایگان"
میاناسرائیلودولتهایعربیبهعنوانمقدمهایبرای
تحمیل و اجرای بندهای باقی مانده "معامله قرن" است،
معاملهای که در اصل به معنای ســوء استفاده از وضعیت
ضعیفکشورهایعربیونابودیمسئلهفلسطین،پایان
دادنبهاختالفاتکشورهایعربیواسرائیلوبهرسمیت

شناختن آن به عنوان یک "کشور" دوســت در خاورمیانه
است.چه بسا این مهمترین حلقه در طرحی مطالعه شده
است که مســائل منتهی به نابودی عراق ،سپس سوریه،
لیبی و بعد یمن و ایجاد خطر گرسنگی در مصر را توضیح
میدهد،بدوننابودیاینکشورهابهبهانههایمتعددو
دروغین ،امکان اجرای این طرح وجود ندارد.تا زمانی که
سهکشورعمان،قطرواماراتباهدفحمایتازاسرائیل
گام بــر میدارند و مالکهــای دولتهای این کشــورها
برایحمایتازمظلومانومقدساتواحقاقحقوقآنها
رعایتنشود،صلحیمحققنمیشود.اسرائیلدرزمینه
یهودیسازی قدس حرکت کرد ،دونالد ترامپ ،قدس
را به عنوان پایتخت ابدی یهودیان در سراسر جهان به
رسمیت شــناخت و جیســون گرینبالت که هفته
آینده بــرای اعــام معامله قــرن و بندهای
آن وارد اراضی اشــغالی خواهد شــد ،با
قانونی کردن شهرکسازیها و
نهادینهسازیپولدربرابرتوافق

سلطنتی با هماهنگی گرفته می شد.وی در بخش
دیگری از این مصاحبه تاکید کرد که مسئله عجیب
و غریب این است که بن سلمان اعتقاد دارد همراه
با ایاالت متحده اجازه دارد هر کاری را انجام دهد.
دونالد ترامپ ،در زمینه سیاســت خاورمیانهای او
را مطیع خود کرده است .به این ترتیب بن سلمان
اجــازه دارد در جنــگ یمــن مداخله کنــد ،تحریم
ها علیه قطــر را در پیش گیرد و در سیاســت لبنان
دخالت کند .وی ترامپ و تمام عرصه سیاســی در
این کشــور را که برای بن ســلمان فرش قرمز پهن
می کننــد در قتل خاشــقچی مســئول دانســت و
گفت :ولیعهد شاه سعودی در بخش های بزرگی از
اقتصاد و رسانه ها به عنوان اصالح طلب و مدرنیزه
ارزیابی می شــود .وقتی که وی به آمریکا آمده بود
با آغوش باز پذیرفته شــد در حالی کــه جنگ یمن
همچنان ادامه داشــت .بــه هرروی،آن چه مســلم
است این که آمریکاییها در پشت پرده این جنایت
حتیاگرنقشیمستقیمهمایفانکردهباشند،قطعا
در جهتدهــی به آن بیتاثیــر نبودهانــد .گواه این
مسئله در دعوت ترامپ از نامزد جمال خاشقچی،
روزنامهنگار به قتل رســیده ســعودی در استانبول
قابل اثبات است .نامزد جمال خاشقچی میگوید

ودرنهایتلغوحقبازگشت،مسئلهفلسطینرادرراما...
دفن خواهد کــرد .درک دالیلی که رهبران عمــان را نیز
ترغیب کرده تــا این جایگاه بزرگ و احترام را با اســتقبال
از جنایتکار جنگــی هماننــد نتانیاهو فدا کنند ،دشــوار
است؟انتظار بود نتانیاهو در اولین سفرش به یک کشور
عربی به ریاض برود به ویژه به دلیــل همگرایی و نزدیکی
محرمانهای که میان آن ها وجود داشت ،به همین خاطر
نیز شــوک بزرگی به همه وارد شــد ،اگر معتقد باشیم که
اینسفرتنهامقدمهایبرایدیگرسفرهایعلنی،افتتاح
سفارتها،تبادلمنافع،هماهنگیامنیتیجامعاحتماال
علیه فلســطینیها و تمامی کســانی باشــد که در جبهه
مقاومت هستند ،باید گفت مسیر عادیسازی از
حاشیهها آغاز شده و در حال حرکت به سمت
مراکز اصلی است.در محکومیت و رد تمامی
اشــکال عادی ســازی تردیدی وجــود ندارد
و تشــکیالت خودگــردان فلســطین که
جزو اولین عادیکنندگان بوده و
در را روی دیگــر عادیکنندگان
گشــود ،قابل ســرزنش اســت.
فلســطینیها هرگــز تســلیم

شــش میلیون شــهروند آمریکایی که عمدتا ســیاه پوست،
اســپانیایی تبار و غالبا متعلق به قشــرهای محــروم جامعه
آمریکا هستند ،به علت محکومیت پیشین خود در دستگاه
قضایی از شرکت در انتخابات میان دوره ای کنگره در ششم
نوامبر آینده محروم هستند.بســیاری از ایالت های آمریکا
افرادی را که به جرایم مختلف در دســتگاه قضایی محکوم
می شــوند ،از حقوق مدنی محــروم می کننــد .از آن جا که
بسیاری از این افراد ســیاه پوستان یا اســپانیایی تبارهای
طرفدار حزب دموکرات هســتند ،تدابیر تنبیهی دســتگاه
قضایی ضد این افــراد ،عمال حــزب دموکــرات را که برای
پیروزی در انتخابات میان دوره ای و به دست گرفتن دوباره
اکثریت در کنگره تــاش می کند ،از یک اهــرم انتخاباتی
خود محروم می کند .ســازمان های غیردولتــی زیادی در
آمریکا بــرای ایجاد اصالحات در دســتگاه قضایــی آمریکا
تالش می کنند .یکی از این سازمان ها "مرکز عدالت برنان"
است.شین مورالس دویل کارشناس مسائل حقوقی مرکز
عدالت برنان می گوید ":محرومیت مجرمان از حقوق مدنی
از جمله حق رای  ،مجازات عجیب و غریبی اســت ".از نگاه
این سازمان ها  ،نظام قضایی آمریکا که قوانین و مقرراتش
در نقاط مختلف این کشــورمتفاوت اســت ،ماهیتی کامال
ضددموکراتیــک دارد .وی تصریــح کرد ضــرورت اصالح
قانون ابطال حقوق مدنی مجرمان زمانی بیشتراحســاس
می شود که بدانیم آمریکا بزرگ ترین جمعیت زندانی های
جهان را دارد و اکنون طبق آمار منتشــر شده در این کشور
نزدیک به دو میلیــون و صد هزار نفر در زنــدان های آمریکا
به سر می برند .این حقوق دان آمریکایی افزود :ایالت های
مین و ورمونت تنها ایالت های آمریکا هســتند که در آن ها
فردی که در گذشته محکوم شــده است ،حقوق انتخاباتی
خود را از دســت نمی دهد ،اما این وضعیــت در ایالت های
آیووا ،کنتاکی و فلوریدا ،کامال بر عکس اســت و اگر فردی
در این ایالت ها به اتهام هرجرمی محکوم شود ،تا آخر عمر
اجازه شرکت در انتخابات را نخواهد داشت .مفهوم جنایت
در نظر قانون گذار آمریکایی همیشــه قتل یا تجاوز نیست.
در ایالــت فلوریدا کــه قوانین حاکــم بر آن از جمله ســخت
ترین قوانین رایج در آمریکاست ،سرقت خودرو یا در اختیار
داشتن مواد مخدر نیز از جمله مصادیق جنایت قلمداد می
شود .محکومان در برخی ایالت های آمریکا در حالی که ده
ها ســال از ورود دوباره آن ها به اجتمــاع و ادغام اجتماعی
مجدد آن ها می گــذرد ،همچنان از حــق رای خود محروم
هســتند.به گفته مورالس دویل  ،تفــاوت قوانین و مقررات
از این ایالت به آن ایالت موجب یک آشــفتگی و هرج و مرج
واقعی شده اســت به طوری که شهروند معمولی نمی داند
در زمان انتخابات تکلیفش چیست و در شرایطی که با شک
و تردید مواجه است ،ترجیح می دهد از شرکت در انتخابات
خودداری کند.در این میــان برخی از محکومان آمریکایی
نیز به اشتباه از حق رای خود استفاده می کنند و بعدا از این
بابت حسرت می خورند .کریستال میسن شهروند چهل و
سه ساله آمریکایی که پس ازمحکومیت به جرم فرار مالیاتی
به طور مشــروط آزاد شــده و تحت مراقبت قرار گرفته بود،
در سال  2016به اشتباه در انتخابات شرکت کرد چرا که
نمی دانست قانون انتخاباتی ایالت تگزاس او را از شرکت
در انتخابات منع کرده است .وی به همین علت به پنج سال
حبس محکوم شــد  .مورالس دویــل می گویــد  :این اتفاق
همان چیزی است که خیلی ها را با این که حق رای دارند،
از شرکت در انتخابات می ترساند.
خبرگزاری فرانسه


چهره روز
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یکمیلیونامضابرایهمهپرسیدومبرگزیت
روزنامه «ایندیپندنــت» با راهانــدازی طومــاری در اعتراض
به روند «برگزیت» (خروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا) ،از مردم
انگلستان خواسته است آخرین نظر خود را درباره برگزاری
همهپرسیدیگر«برگزیت»اعالمکنندکهاینطومارتاکنون
بیشازیکمیلیونامضاداشتهاست«.ترزا»مینخستوزیر
انگلیسبرگزاریهمهپرسیجدیدرابارهاردکردهامامسئله
این اســت که وی هنوز طرحی مناســب که تاییــد پارلمان را
داشتهباشد،ارائهنکردهاست.تنهایکهفتهپیشازاینبود
که ۷۰۰هزارنفرازمردمانگلستانباحضوردرخیابانهای
لندنخواستاررایدوبارهدرموضوعبرگزیتشدند.روزنامه
ایندیپندنت ماه جوالی گذشته این طومار اعتراضی را به راه
انداخته بود و اکنون بعد از گذشــت ســه ماه یک میلیون نفر
آن را امضا کردهانــد .در طومار اعتراضی آمده اســت ،مردم
انگلســتان از هر دو طرف یعنی موافقان و مخالفان برگزیت
ایمانخودرابهفرایندکنونیازدستدادهاندبنابراینمردم
نبایدازشرکتداشتندرتصمیمنهاییمحرومباشند.مردم
انگلستان (انگلیس ،ولز ،اســکاتلند و ایرلندشمالی) در ماه
جوالی سال ۲۰۱۶با شرکت در همهپرسی رای به خروج از
اتحادیه اروپا داده بودند و مذاکرات دو ساله خروج ماه مارس
سال  ۲۰۱۷شروع شد اما تا کنون با گذشت یک سال و نیم
از مذاکرات میان لندن و بروکسل پیشرفت چندانی نداشته
اســت .این احتمال وجود دارد که انگلســتان بدون حصول
توافق برگزیت از اتحادیه اروپا جدا شود .دو طرف در مسئله
مرزایرلندشمالیوجمهوریایرلندبرایجلوگیریازایجاد
مرزسختهنوزبهتوافقنرسیدهاندوترسازبازگشتتنش
دراینمنطقهوجوددارد.

آزادی حمل سالح بوده و در حمایت های خود از نامزدهای
انتخابات کنگره بــر نظر آنان درباره ایــن قانون تاکید کرده
اســت .رئیس جمهوری آمریکا می گویــد «باید قوانینمان
درباره مجازات اعدام را سختگیرانهتر کنیم .وقتی آدمها
ازاینکارهامیکنند،بایدبهمجازاتمرگمحکومشوند».
آمریکا اعــدام را به صورت فــدرال لغو نکرده اما شــماری از
ایالتهایاینکشورمجازاتمرگرادرقوانینایالتیخود
لغو کردهاند .بــا این حال تاکنون ۳۰ایالت قانــون اعدام را
حفظکردهاند.محافظهکارانوجمهوریخواهانازحامیان
حفظاینمجازاتهستند.آمریکاتنهادولتغربیاستکه
هنوزمجازاتاعدامرالغونکردهاست.براساسآماریکهتا
یکآوریل ۲۰۱۸بهدستآمده،دوهزارو ۷۴۳تندرانتظار
اجرایحکماعدامشاندرزندانهایآمریکابهسرمیبرند.
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دعوت دونالد ترامپ از او برای ســفر به واشــنگتن
با هدف تاثیرگــذاری بر افکار عمومی انجام شــده
است .خدیجه چنگیز تاکید کرد تا زمانی که رئیس
جمهوری ایاالت متحــده در تالشهای خود برای
حل موضوع «صادق» نباشــد ،برنامهای برای سفر
به آمریکا نــدارد .به گفته نامزد جمال خاشــقچی،
این روزنامهنگار منتقد بر این باور بود که با مراجعه
به کنســولگری عربستان در اســتانبول «مشکلی»
برایــش پیــش نخواهد آمــد .بــا این حــال خدیجه
چنگیــز در مصاحبه با یکــی از روزنامههــای ترکیه
تاکیدکردهاستجمالخاشقچینگرانبودهنگام
مراجعهاش به کنسولگری عربستان «تنشهایی»
پیش خواهد آمــد .به گفتــه وی ،ایــن روزنامهنگار
منتقد حکومت عربســتان تمایلی برای مراجعه به
کنسولگری عربستان نداشــت .در این میان بیش
از 160سازمان حقوق بشری در بیانیهای مشترک
از جامعه بینالمللی خواستند تحقیقات مستقلی
درباره کشته شدن جمال خاشــقچی انجام شود.
بر اساس گزارش الجزیره ،این سازمانها از جامعه
جهانی خواســتهاند تضمیــن کنند رژیم ســعودی
به ســبب نقــض هدفمند حقوق بشــر بازخواســت
خواهد شد.

نخواهند شــد و حتی اگر بخشــی از حقوق شــان از سوی
برخی کشــورها پایمال شــود ،هرگز از حقوق خود دست
نخواهند کشید.متاســفیم که برادران عرب فلســطینی
یا برخــی از آن ها به ویژه در منطقه خلیج فارس به ســمت
نتانیاهو و دولتش که فاشیســتترین و نژادپرســتترین
دولــت در تاریخ منطقه اســت ،میروند .باز جــای افتخار
دارد که ملتهای عربی در منطقه خلیج فارس هرگز این
عادیســازی را نخواهند پذیرفــت و در برابــر آن مقاومت
خواهند کرد مانند مقاومت مردم در مصر ،لبنان ،سوریه،
عراق ،مراکش ،ســومالی ،ســودان ،لیبی ،الجزایر ،یمن
جنــگ زده و دیگر کشــورهای عربی که فهرســت بلندی
هستند.همهملتهایعربهمچنانعادیسازیروابط
با رژیم صهیونیستی را که دســتانش به خون بیگناهان
آلودهبودهوتالشمیکندهویتعربیواسالمیمقدسات
این ســرزمین را بــا یهودیســازی آن هــا از بین ببــرد ،رد
میکنندوهموارهدرجبههعدالت،شرافت،کرامتوصلح
واقعی که همه آیینهای آسمانی آن ها را تایید کردهاند،
میایستند.نمیتوان مانع از اقدامات برخی سران عربی
در عادیسازی روابط با اسرائیل شد ،این تاریخ شماست
امامیتواندربرابرآنمقاومتکردحتیباکالم.

راشــد الغنوشــی ،رئیــس جنبــش النهضــه تونــس
پیامدهای قتل جمال خاشقچی را شبیه به پیامدهای
خودســوزی محمــد البوعزیــزی ،جــوان تونســی در
دسامبر  ۲۰۱۰میالدی دانست که این رخداد باعث
شعلهور شدن انقالب مردمی علیه نظام زینالعابدین
بــن علــی ،دیکتاتور ســابق تونــس شد.الغنوشــی در
دومین همایش ســاالنه جنبش النهضــه درخصوص
پیامدهای قتــل این روزنامهنــگار عربســتانی افزود:
سرنوشت خاشقچی وجدان انســان را از خواب بیدار
کرد و قدرت رســانهها و ارزشهای انســانی را نشان
داد.در هفدهم دسامبر  ۲۰۱۰میالدی ،البوعزیزی
در اعتراض به مصادره کاالهایش توسط پلیس که میوه
و ســبزی میفروخت در مقابل ســاختمان شهرداری
در مرکز تونــس خــود را به آتش کشــید کــه در نتیجه
این خودسوزی انقالبی در این کشــور آغاز شد که به
حکومت زینالعابدین بن علی پایان داد.

نمای روز

«مری ریگیو»  ،وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی
سرهنگ ســابق و ملقب به سارا پلین اســرائیل که یک
راستگرای افراطی و ضد عرب است ومحمد بن طاووف
الدرای ،رئیس فدراســیون جــودو و کیک بوکســینگ
امــارات  .ریگیو روز جمعه بــه بهانه برگزاری مســابقات
جودو و در راس هیئتی ،وارد ابوظبی شد.امروز هم وزیر
ارتباطاتاسرائیلبهدبیمیرود.
CMYK

