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 2موشک انتخاباتی!

صابر گلعنبر-در اقدامی بیسابقه و کامال
غافلگیرانه دو موشک از غزه به سمت تلآویو
واقع در  80کیلومتری نوار غزه شلیک شد و
از این لحاظ بیسابقه و غافلگیرانه است که
شرایط میان دو طرف عادی است و جنگی
نیست .جــدا از آن ،چنین اقــدامــی اکنون
منفعتی برای حماس و دولت نتانیاهو ندارد.
دو طرف از طریق میانجیگر مصری در حال
مذاکره برای آرامسازی اوضاع بودند .به ویژه
نتانیاهو مشغول انتخابات کنست و رقابت
ف"آبیسفید"استورغبتی
تنگاتنگباائتال 
برای ورود به جنگی دیگر با غزه در سایه به
نتیجه نرسیدن سه جنگ قبلی در ساقط
کردن دولت حماس ندارد .حال این پرسش
مطرح است که جریان شلیک این دو موشک
چیست؟ دور از ذهن است که شلیک این دو
موشککارمجموعههای«کوچکمشکوکی»
چهدحالنیچهسلفیتجهادیباشدچراکه
بعید است آن ها موشکهای دور برد ،آن هم
تا تلآویو در اختیار داشته باشند .میتوان
گفت «طرف مهمی» پشت آن است و هدف
نیز بر هم زدن معادالت انتخاباتی کنست
و زمین زدن نتانیاهو بوده است .بنابراین
دو مــوشــک شلیک شــده ماهیتی کامال
انتخاباتی دارد و هدف هم فعال جلوگیری
از پیروزی بنیامین نتانیاهو ،حذف سیاسی
وی و "انتقامی بزرگ" بوده است .البته یک
فرضیه دیگر هم میتواند مطرح باشد و آن
این است که نتانیاهو برای باال بردن آرای
خود به حمالت سنگینی به غزه نیاز دارد و با
یکسناریویانتخاباتیازپیشطراحیشده
مواجهیم .چنین احتمالی وقتی قوی بود که
حمالت به شهرکهای اطراف غزه باشد نه
تلآویوکهجنبهحیثیتیبرایدولتنتانیاهو
داردوتنهایکجنگویرانگربانتایجمشخص
میتواند اعاده حیثیت کند ،نه حمالتی که
اتفاق خواهد افتاد.

کره شمالی :ترامپ فرصت طالیی
صلح را از دست داد

 49شهید و 48زخمی در قتل عام نمازگزاران در 2مسجد نیوزیلند توسط تروریست های نژاد پرست

تحلیل روز

منتشر و ضمن طرح انتقادهایی علیه
مهاجرتوچندفرهنگیبودناز«نزول»
تمدن اروپای غربی سفید شکایت کرده
بود.وی درتوجیهانگیزهخودبهحمالت
مهاجران در استرالیا و اروپا که عامالن
آن ها غیرسفید پوست و عمدتا مسلمان
بودهاند اشاره کرده است.برخی منابع
گزارش دادند که تروریست نیوزیلند در
مانیفستیکهمنتشرکرده،گفتهترامپ
را تحسین می کند چون ترامپ «سمبل
تجدید هویت سفیدپوستها»ست.
پلیس نیوزیلند اعالم کرده که این تیم
تروریستی متشکل از سه مرد و یک زن
بوده است .خبرگزاری فرانسه به نقل
از نخست وزیر استرالیا نوشت که یکی
از مهاجمان به مساجد ،به نام «برنتون
ترانت» 28سالهیک«تروریستافراطی
دســت راستی متولد استرالیا» بوده
است .اودربارهانگیزهاشبرایاینعمل
وحشیانه به قصد خود در ایجاد «فضای
ترسآور» اشاره کرده و پیشتر در صفحه
فیس بوکش از قصد خود برای عملیات
تروریستی خبر داده بود .حتی برخی از

سخناننژادپرستانهاودرچارچوب «تفکر
مهاجر ستیزی ،تکثرستیزی و تصفیه
غرب از حضور مهاجران و خارجیان» به
دو سال پیش باز می گردد .با این حال،
نیروهای امنیتی نیوزیلند هرگز طی دو
سالگذشتهنامویراواردفهرستافراد
تحت نظارت قرار نداده بودند .اقدامی
که می توان آن را استانداردی دوگانه
در کشورهای غربی دانست .چراکه
آنهاهموارهسیاهپوستانواسالمگرایان
را تحت نظر قــرار می دهند .سازمان
اطالعات این کشور پیش از این افرادی
راکهکمیریشخودرابلندمیکردندیا
زیادبهمسجدمیرفتند،دراینفهرست
قرار می دادند .نخست وزیر استرالیا در
تروریستی
توئیتی نوشت« :من حمله
ِ
خشونتبا ِر افــراطــی و راستگرایی را
محکوممیکنمکهجاننیوزیلندیهای
بیگناه بسیاری را گرفت در حالی که
آن ها به مساجد خود در کرایستچرچ
میرفتند تا به شکلی آرام نیایش خود
را به جا بیاورند ».تــرور نمازگزاران در
حالیاستکهمسلمانانتنهایکدرصد

جمعیت نیوزیلند را تشکیل میدهند.
بسیاریازکسانیکهدراینحملهکشته
یازخمیشدهاندازمهاجرانبهنیوزیلند
هستند.
▪ خطرروبهافزایش«تروریسمسفید»

پلیس و سازمان امنیتی نیوزیلند در
حالی «برنتون ترانت» افراط گرا را در
فهرست تحت نظارت خود قرار نداده
بودند که وی بارها در صفحه فیسبوک
خود از حمله علیه مسلمانان خبر داده
بود .او پیش از این حمله ،مانیفست74
صفحهای خود را در اینترنت منتشر
کــرده اســت و رسانه هــای غربی نمی

...

رژیم صهیونیستی

جنایت«تروریسمسفید»با خیالآسوده!

گروه بینالملل -دقایقی پس از پایان
نماز جمعه ،حوالی ساعت 13:45
گروهی تروریست سفید پوست و نژاد
پــرســت وارد مسجد «الــنــور» بــزرگ
ترین مسجد شهر «کرایست چــرچ» و
مسجد «لین وود» نیوزیلند می شوند
و نــمــازگــزاران را به رگبار می بندند.
حمالتی کــه طــی آن  49تــن شهید
و  48تن از جمله چند کــودک زخمی
می شوند 41 .تن از شهدا توسط یک
فرد در مسجد النور ترور میشوند .این
فرد که لباسی ضد گلوله برتن و کالهی
جنگی بر سر داشــتــه ،با دوربینی که
روی کاله نصب کرده جنایت خود را به
طور زنده در فضای مجازی به اشتراک
گذاشته است .در تصاویری که یکی از
تروریستهابهصورتآنالینبرایمدت
 16دقیقه از صفحه فیس بوک خود به
اشتراک گذاشته بــود ،فرد مهاجم ،با
خیالی آســوده درحالی که دو اسلحه
نیمه خودکار با خود برداشته ،با خودرو
به در یکی از دو مسجد میرسد ،آن گاه
واردمسجدمیشودوبهروینمازگزاران
آتش میگشاید .در ویدئو دیده میشود
که فرد تروریست در مقطعی از مسجد
خارجمیشودواسلحهدیگریراازدرون
خــودروی خود برمیدارد در حالی که
همچنان خبری از پلیس نیست  .وی در
همانحالکهبهعابرانشلیکمیکندبه
داخلمسجدبازمیگرددوافرادافتادهبر
زمینراهدفمجددگلولهقرارمیدهد.
نام چند تن از فرماندهان اروپایی که در
سده های گذشته با مسلمانان (ترکان
عثمانی )جنگیدهاند روی اسلحهها
نوشته شــده بــود .این مهاجم پیش از
حمله به مسجد بیانیهای  ۷۴صفحهای
با شعارهای راست افراطی در اینترنت
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توانندهمانندگذشتهایننوعمهاجمان
را روانی و فاقد تعادل به مخاطبان خود
بقبوالنند.حمله نیوزیلند نشان داد
که پدیده تروریسم دســت راستی یا«
تروریسمسفید» درحالاوجگیریاست
و همه کشورهای مهاجرپذیر با اکثریت
سفیدپوست را تهدید می کند .اسکای
نیوزدیروزدرپیفاجعهکشتاردرمساجد
نیوزیلند ،با انتشار تصویری از عامل
اصلی حمله به نمازگزاران مسجدهای
شهر کرایست چرچ ،وی را مانند دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا ،معتقد به
برتری کامل نژاد سفید توصیف کرد.
در هــر سه پیام ترامپ ،وزیرخارجه و
سخنگویش دربــاره حمله نیوزیلند نیز
آنها ازذکراینکهقربانیان«مسلمان»
بودهاند ،پرهیز کردهاند .این در حالی
استکهبرنتوندرجاییازبیانیهخودبه
ستایش از دونالد ترامپ پرداخته و او را
نماد یک «هویت مدرن سفید» توصیف
کــرده است .همزمان بی بی سی در
پوشش خبر این جنایت به جای حمله
تروریستی فقط از واژه حمله استفاده
کرد.بعیدینژادسفیرایراندرلندندر
توئیتیباانتقادازایناستاندارددوگانه
نوشت :ازنظرآنهافقطیکمعیاربرای
تروریستی بودن یک عمل وجود دارد و
آنهماینکهعلیهانگلیسباشد.

تل آویو هدف شلیک « 2موشک
از نوار غزه» قرار گرفت
شلیک دو مــوشــک از غ ــزه بــه مــرکــز رژیــم
صهیونیستی ،آژیرهای خطر تل آویو را به صدا
درآورد .با این حــال ،هیچ یک از گــروه های
مقاومت فلسطین از جمله جهاد اسالمی و
جنبش حماس مسئولیت این حمالت را بر
عهدهنگرفتند.بهگزارششبکهالمنار،پیشاز
انتشاراخبارتکمیلی،منابعفلسطینیگزارش
دادنــد که سه موشک از غزه به طرف تل آویو
شلیک شده که حداقل یکی از آنان رهگیری
و منهدم شده است.موشک ها زمانی شلیک
شده اند که نشستی میان رهبران حماس و
هیئت امنیتی مصر در زمینه تفاهم ها و توافق
های به دست آمده درباره نوار غزه در جریان
بــوده اســت .این نخستین بار از زمــان جنگ
اسرائیل و حماس در سال  ٢٠١٤است که
اینبخشازاسرائیلهدفحملهموشکیقرار
گرفته است .به گفته یک کارشناس نظامی
اسرائیل ،ارتــش انتظار چنین حملهای را
نداشت و شبکه دفاع ضد موشکی  -موسوم به
گنبد آهنین  -در این منطقه فعال نشد .در پی
اینرویداد،ارتشاسرائیلاعالمکردکه ۱۰۰
نقطهازمواضعحماسرادرغزههدفقرارداده
است.حملهموشکیبهداخلخاکفلسطین
اشغالی و واکنش تند ارتــش ایــن کشور در
حالی گزارش میشود که مبارزات انتخاباتی
اسرائیل جریان دارد و قرار است روز ٩آوریل -
کمتر از یک ماه دیگر  -رایگیری در ا نتخابات
پارلمانی صــورت گــیــرد .نظرسنجیهای
انجام شده حاکی از آن است که نمیتوان
پیروزی هیچ یک از احزاب و گروههای حزبی
را محتملتر از دیگران دانست و به خصوص
مشخص نیست که حــزب لیکود به رهبری
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر ،بتواند آرای
الزم را حتی برای تشکیل یک دولت ائتالفی
کسبکند.

