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توئیت روز

تحلیل روز
صابرگل عنبری

سکوالریسمبهسبکاسرائیلی!
سکوالریسم در کنار مفاهیمی چون دموکراسی،
حقوق بشر و ...چارچوبهای نظری مشخص و
شناخته شــدهای در جهان دارد که بر اساس آن
وقتی چنین واژگانی در جوامع مختلف به ذهن
انسانهامتبادریاگفتهمیشودفالنیمثالسکوالر
است ،خود به خود مفاهیمی یکسان همراه آنها
تداعی میشود اما این بــدان معنا نیست که در
عمل ،خود همین مفاهیم عینا بروز مصداقی پیدا
کند .از این رو ،در جوامع مختلف بسته به دالیل
جامعهشناختی و فرهنگی همین مفاهیم یکسان
ظهور و بروز متفاوتی پیدا میکند .ولی این تفاوت
در اسرائیل احیانا به گونهای است که مفاهیمی
چون چپ و راست و سکوالر و  ...وارونه میشوند
و عمال کارکرد معنایی خود را از دست می دهند و
جنبه بنیادگرایانه پیدا میکنند .از این زاویه ،باید
به سخنان اخیر خانم مری ریگیف وزیر اسرائیلی
و از حزب حاکم لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو
توجه کرد .ریگیف که خود را یک سکوالر میداند
و از قضا وزیر فرهنگ هم هست و درجه سرتیپی
در ارتش را هم دارد ،عمال انتخابات را فرمالیته
دانسته و گفته است :این یهوه است که نخست
وزیر آینده اسرائیل را انتخاب میکند نه مردم .در
واقع این گزار ه وزیر "سکوالر" اسرائیلی نه تنها با
مقوله جدایی دین از سیاست به عنوان یک اصل
الینفکمکتبسکوالریسمتعارض ۱۸۰درجهای
دارد،بلکهیکگزارهبنیادگرایانهاستکهدرنقطه
مقابلاینمکتبقرارمیگیرد.بااینحال،صاحب
آن خود را یک الئیک و باورمند به مکتب الئیسم
میپندارد .این مسئله منعکس کننده گوشهای از
واقعیاتجامعهاسرائیلیاستکهنهچپیهایآن
را میتوان منطبق با مفاهیم معروف جریانهای
چپی در جهان شناخت ،نه راست و نه سکوالر آن
را.در این میان عجیب و غریب هم نیست که عمیر
پرتس رهبر حزب چپگرای کار بنیامین نتانیاهو
رهبر حزب راستگرای تندرو لیکود را به مماشات
در قبال نوار غزه متهم کند و با تخطئه سیاست وی
درقبالحماسوغزهخواستاربرخوردشدیدبااین
منطقهشود.

پیشخوان بین الملل

الگویپوتیندرزمامداری
سردبیرسابقفارنپالیسی،درتحلیلیبرای
مجله فارن افرز نوشت :اگرچه پوتین افسر
اطالعاتی کا گ ب بــود ،اما عاشق الگوی
حکومتی سیاستمداران دوران کمونیستی
همچوناستالینوبرژنفنیست.اوزمانیکه
دست راســت شهردار سن پترزبورگ بود،
عکسی از پتر کبیر بر دیوار اتاق کارش نصب
توگویی
کرده بود .او در این اواخر هم در گف 
با روزنــامــه فایننشال تایمز به صراحت از
عالقهاشبهاینتزاراصالحطلبروسیهپرده
برداشت.پوتینباهمینالگوبرداریازمدل
زمامداری پتر توانست وضعیت نه چندان
مناسب روسیه پس از فروپاشی شــوروی را
بهبودبخشد.

تروریستهااز«خانشیخون»درجنوبادلببهطورکاملعقبنشینیکردند

بازگشاییبزرگراه«حلب-دمشق

»

تروریستهایتکفیریمیگفتندخانشیخونرا
گورستانارتشسوریهخواهیمکرداماپنجساعت
هم نتوانستند در این شهر مقاومت کنند.ارتش
سوریهپسازمحاصرهشهرمهمخانشیخوندر
جنوباستانادلب،موفقشدباعقبزدنکامل
تروریستها ،پس از پنج سال وارد شهر شود.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز گزارش داد
که یگانهای ارتــش موفق شدهاند سنگرها و
خطوط استقرار تروریستهای «جبهه النصره»
در محور «کفریدون» و «الصباغیه» در حومه خان
شیخون را زیر آتش بگیرند و در هم بکوبند که به
کشته شدن شماری تروریست و فرار برخی از
آنان منجر شد.استان ادلب تنها استان سوریه
است که تقریبا به طور کامل هنوز تحت اشغال
گروههای مسلح است .ادلب اوایل سال2015
در نتیجه اتحاد چندین گــروه مسلح بــزرگ در
قالبائتالفیبهنام«جیشالفتح»اشغالشد.این
ائتالف که النصره عضو شاخص آن است ،مورد
حمایتبرخیکشورهایمنطقهمثلعربستان،
قطر و ترکیه قرار داشت اما اکنون دیگر به دلیل
اختالفات گروهکها و حامیان منطقهایشان
چنین ائتالفی وجود ندارد.اهمیت آزادسازی
خان شیخون به دلیل موقعیت ارتباطی آن است

که شرق و غرب و شمال ادلب را میتواند به هم
متصل کند .آزادســـازی آن راه را بــرای آزادی
شهر مهم معرة النعمان نیز باز میکند و کنترل
ارتــش سوریه بر بزرگراه ارتباطی بینالمللی
استان حلب (پایتخت اقتصادی) به دمشق
(پایتخت سیاسی) را که از این شهر میگذرد،
هموار میکند«.عبدالباری عطوان» تحلیلگر
مطرح جهان عرب در روزنامه فرامنطقهای «رای
الیوم»نوشت:حملهارتشسوریهبهشهرکخان
شیخون و قــرار دادن آن در اولویت استراتژی
پیشروی بــرای بازپسگیری ادلــب به منظور
تحقق بخشیدن به سه هدف انجام میشود:
نخست:اعمالحاکمیتارتشسوریهبهبزرگراه
بینالمللیدمشق-حلبوتامینامنیتآن،دوم:
محاصرهمعارضاندرآخرینپایگاهشاندرحومه
شمالیحماهبهمنظورمقدمهچینیبرایسرکوب
کــردن آن ها ،ســوم :پایان دادن به وجــود مرکز
نظارت ترکیه «مورک» ،که با هدف اجرای تفاهم
هایروسیهوترکیهدرسوچیدرسپتامبر2018
تاسیسشد؛بهموجباینتفاهمهاهمچنینیک
منطقه حائل در منطقه ادلب به عمق  15تا 25
کیلومتر میان عناصر معارض و نیروهای دولت
سوریهایجادمیشد.

تداومتوطئهها علیهشیخ مقاومت
جنبشاسالمینیجریه:شیخزکزکیبهمکانینامعلوممنتقلشدهاست
در ادامــه کارشکنی های دولــت نیجریه علیه
مسلمانان ،نیروهای امنیتی رهبر جنبش
اسالمی این کشور را به مکان نامعلومی منتقل
کردند.شیخ ابراهیم زکزکی و همسرش برای
درمــان به هند رفته بودند ولی بهعلت راضی
نبودن از روند درمان ،محدودیتهای امنیتی و
نبودپزشکانمورداعتماد،دهلینوپایتختهند
رابهمقصدابوجا،پایتختنیجریهترککردند.بر
ی نیجریه ،نیروهای
ش اسالم 
اساس بیانیه جنب 
امنیتی این کشور بدون آن که به رسانهها که
نمایندگان پارلمان اردن خواستار اخراج سفیر
اسرائیل از امان ،فراخواندن سفیر اردن از تل آویو
و تجدیدنظر در قــرارداد صلح با این رژیم شدند.
رژیــم صهیونیستی دور تــازه ای از جنایت علیه
مسجد االقصی و فلسطینی ها را از هفته گذشته
و همزمان با عید قربان آغاز کرد .این جنایت ده ها
شهید و زخمی داشته است.اگرچه اتحادیه عرب
این جنایت را محکوم کرد ،اما هیچ کشور عربی
«سیاستاعمالی»علیهاسرائیلانجامندادهاست
و حتی برخی کشورهای مهم عربی از محکومیت
ظاهری و کالمی نیز خودداری کرده اند.اردن از
جمله کشورهایی است که طی یک هفته گذشته
سه بار علیه جنایت های رژیم صهیونیستی در
مسجد االقصی موضع گیری کرده است .ابتدا
نخستوزیراردنجنایتهایاسرائیلرادرمسجد
االقصی محکوم کرد.در گام دوم ،وزارت خارجه
اردن سفیر تل آویو در امان را احضار کرد و در گام

ساعتها منتظر بودند اجازه دسترسی به شیخ
زکزکی را بدهند ،او و همسرش را بالفاصله
پس از ورود به فرودگاه ابوجا به مکانی نامعلوم
منتقلکردند.ناهیروها،استاددانشگاهنیجریه
می گوید :وهابیت عامل اصلی فشار بر شیعیان
در نیجریه است .سعودی ها از حکومت نیجریه
خواسته اند تا مانع از گسترش تشیع در این
کشور شوند زیرا هیچ جریانی همچون شیعه از
پایگاه مردمی برخوردار نیست و دولت از این
وضعنگراناستومیترسد.ترسازمسلمانان

بازپرس:دیکتاتورسودانبهدریافترشوه ۹۰میلیوندالریازسعودیاعترافکرد

آغازمحاکمهالبشیردرقفس

قفس سرانجام دیکتاتور سودان شد.عمر البشیر
که  ۳۰ســال مخالفانش را در قفس می کرد،
شکنجه می داد و در نهایت به متحدانش خیانت
کرد،نباید سرنوشتی بهتر از این داشته باشد.
او نمونه مجسم سرنوشت محتوم بسیاری از
سران جهان عرب است؛ کسانی که با حقیقت و
واقعیت ،فاصله گرفتند.حاالبازپرس تحقیقات
مربوط به اتهامات «عمر البشیر» رئیسجمهور
مخلوعسودانرادرزمینه«فسادوکسبمالغیر
مشروع» ،فاش کرده است و البشیر منبع بخش
اعظمی از پولهایی را که در منزلش کشف شده
است ،اعالم و اعتراف کرد که  90میلیون دالر
از عربستان سعودی دریافت کرده است.البشیر
این اعترافات را در جریان اولین جلسه دادگاه
خوداعالمکردکهدرمیانتدابیرامنیتیشدیددر
خارطوم،پایتختسودانبرگزارشد.دراینجلسه
علنی ،بازپرس سرتیپ «احمد علی» فهرستی از
اتهامات البشیر را که شامل گفتههای وی درباره
پولهای دریافتی بود ،قرائت کرد.به گفته این
بازپرس،البشیراعترافکردهاستکه25میلیون
دالر از «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی و 65
میلیون دالر از «عبدا ...بن عبدالعزیز» پادشاه
سعودیدریافتکردهاست.رئیسجمهورمخلوع
و نفوذ و محبوبیت رهبر جنبش اسالمی نیجریه
سببشدهاستدولتنیجریهاکنونبیشازهر
زمانی درصدد حذف فیزیکی یا سیاسی
شیخزکزکیبرآید؛چنانکهباسنگ
انــدازی های دولت نیجریه و فشار
بر دولــت هند ،سفر درمانی شیخ
که پس از ماه ها تالش مسلمانان
صــورت گرفت ،نا تمام ماند.
اکــنــون نیز بــا دستگیری و
انتقال ایــن رهبر جنبش
اسالمی نیجریه به مکانی
نــامــشــخــص در حــالــی
کــه وضـــع جــســمــی اش
مناسب نیست ،شرایط

درخواستپارلماناردنبرایاخراجسفیررژیمصهیونیستیوتجدیدنظردرروابطبااسرائیل

روابطتلآویو– امانتیره شد

سومنیزپارلماناردنروزگذشتهباتشکیلجلسه
اضطراری تجدیدنظر در روابط این کشور با رژیم
صهیونیستی را خواستار شده است.درخواست
پارلمان اردن حتی در صورتی که از سوی دولت
این کشور اجرا نشود نیز حائز اهمیت است .یکی
از دالیل این اهمیت این است که اداره و نظارت
بر اماکن اسالمی در قدس بر عهده وزارت اوقاف
و امور دینی اردن است.با توجه به این نقش اردن،
درخواست پارلمان این کشور برای تجدیدنظر
در روابط با رژیم صهیونیستی به منزله تاکید بر
اسالمیبودنقدسومخالفتبایهودیسازیاین
شهرمقدسازسویرژیماسرائیلاست.درهمین
زمینه« ،عمر الــرزاز»  ،نخست وزیــر اردن ضمن
محکوم کردن تجاوزهای اخیر اسرائیل به مسجد

االقصی،برادامهتالشهایقانونیودیپلماتیک
دولتاردنبرایحفظ«وضعیتتاریخیوقانونی
مسجد االقصی» تاکید کــرد .به عبارت دیگر،
نخستوزیراردنبهلحاظتاریخیوقانونی،قدس
را متعلق به فلسطینی ها می داند و بر این موضوع
تاکید دارد.موضوع دیگر این است که درخواست
پارلمان اردن بیانگر مخالفت این کشور با طرح
آمریکایی معاملهقرن است زیرا مطابق این طرح
نژادپرستانه،قدساعمازشرقیوغربیآنپایتخت
رژیــم صهیونیستی خواهد بود و کشور مستقل
فلسطین به پایتختی روستای ابودیس تشکیل
خواهدشد.درهمینراستاآمریکامیسال2018
سفارت خود را از تل آویو به قدس منتقل کرده
است .نمایندگان اردن در جلسه اضطراری روز

زندانی سودان همچنین به دریافت یک میلیون
دالررشوهاز«خلیفهبنزایدآلنهیان»رئیسدولت
اماراتاعترافکردهاست.بازپرستحقیقات،بازه
زمانیدقیقیرادربارهدریافتاینپولهامشخص
نکرد ولی خاطرنشان کرد پولهایی که در منزل
رئیسجمهور مخلوع کشف کردهاند باقی مانده
مبلغدریافتیویازمحمدبنسلمانبودهاست.
عمر البشیر همچنین گفته است که این پولها
در کارهای خیریه صرف شده ولی موارد مصرفی
آنها مشخص نیست؛ چرا که دفتر و سندی هم
برایثبتمواردمصرفشدهوجودندارد.محاکمه
البشیر آزمونی است برای این که آیا حاکمان تازه
سودانمیتوانندبهجرایماتهامیدیکتاتورسابق
ســودان بپردازند یا خیر.هفته گذشته شورای
نظامی ســودان و ائتالف مخالفان غیرنظامی،
توافق مهمی برای تقسیم قدرت امضا کردند.
طبقاینتوافقنامهشورایحاکمجدیدمتشکل
از غیرنظامیها و ائتالف طرفداران دموکراسی
است تا مقدمات برگزاری انتخابات و تشکیل
یک حکومت قانونی را مهیا کند .محمد حمدان
دقلو ،مشهور به "حمیدتی" که اکنون به عنوان
قدرتمندترینمردسودانشناختهمیشود،تعهد
دادهکهبهتوافقپایبندخواهدبود.
در خصوص سرنوشت وی وخیم تــر شده
است .اگرچه تالش مسلمانان برای درمان
زکزکی و گرفتن مجوز اعــزام وی به کشور
دیگری ادامــه دارد اما به نظر می رسد
دولت نیجریه بی توجه به استانداردها
و قوانین بین المللی و حقوق بشری
تصمیم به مقابله با رهبر جنبش
اسالمی نیجریه و حذف وی از
عرصه سیاسی گرفته است؛
غــافــل از ای ــن کــه حــتــی با
حذف زکزکی نیز جریان
اسالمی و آزادی خواهانه
در نــیــجــریــه همچنان
جاری خواهد بود.
گذشته از کابینه این کشور خواستند که جزئیات
طرحمعاملهقرنرااعالمواقدامهایالزمرادربرابر
آناتخاذکنند.اهمیتدیگردرخواستنمایندگان
اردنیدرایناستکهاردنمطابقطرحآمریکایی
معامله قرن بخشی از این طرح است .در واقع،
مطابقاینطرح،اردندرمقابلگرفتنپولبخشی
ازسرزمینوجغرافیایخودرابرایتشکیلکشور
فلسطینازدستخواهدداد.نمایندگاناردندر
جلسه روز گذشته ضمن تاکید بر حاکمیت این
کشور بر دو منطقه «الغمر و الباقوره» ،انواع عادی
سازی روابط را با صهیونیست ها محکوم کردند.
دولت اردن در صورتی که اراده ای برای واکنش
عملیجدیعلیهجنایتهایرژیماسرائیلداشته
باشدمیتوانددربارهتوافقموسومبه«وادیعربه»
با رژیــم صهیونیستی تجدیدنظر کند .معاهده
صلحوادیعربهدرسال 1994میاناردنورژیم
صهیونیستیامضاشد.

خیانتگوگلبهترامپ!

توئیتترامپ:هماینکگزارشیمنتشرشد!گوگل
بین 2.6میلیون تا ۱۶میلیون رای را در انتخابات
 ۲۰۱۶به نفع هیالری کلینتون دستکاری کرده
است! این موضوع را یکی از حامیان کلینتون و
نه حامی ترامپ مطرح کرده است! باید از گوگل
شکایت شود .پیروزی من حتی بزرگ تر(با آرای
بیشتر)ازآنچیزیبودکهفکرمیکردم!

چهره روز

نخست وزیر ایتالیا استعفا می کند

ُرمدرآستانهسقوط
بهدنبالافزایشاختالفاتدردولتائتالفیایتالیا،
خبرگزاریاسپوتنیکازاستعفایجوزپهکنتهنخست
وزیر این کشور خبر داد.در صورت استعفای نخست
وزیرایتالیا،بحرانسیاسیاینکشورعمیقترخواهد
شد«.متئوسالوینی»وزیرکشورایتالیاازحزبدست
راستیلیگ،پنجشنبههفدهممردادماهبابیاناین
کهدولتائتالفیاینکشوربهدلیلاختالفاتدرونی
قادربهادامهکارنیست،انتخاباتپیشازموعددراین
کشور را خواستار شده بود.به دنبال این اظهارنظر،
نخستوزیر ایتالیا سالوینی را مورد بازخواست قرار
دادوازاوخواستتوضیحدهدکهچراقصددارددولت
این کشور را منحل کند.سالوینی با توجه به افزایش
محبوبیتخوددرایتالیادرپیانتخاباتپارلماناروپاو
بهامیدنخستوزیرشدن،بهدنبالبرگزاریانتخابات
زودهنگام در ایتالیاست.وزیر کشور جنجالی ایتالیا
کهمواضعتندیدرمسائلیازقبیلموضوعمهاجرت
دارد ،به تازگی بارها از مواضع وزیران دفاع و حمل
و نقل دولت ائتالفی که عضو جنبش «پنج ستاره»
هستند،بهشدتانتقادکردهاست.

آمریکا

انتقادروسیهوچینازآزمایش
کروزمیان ُبردآمریکا
با گذشت کمتر از یک روز از رسانهای شدن اولین
آزمایش موشکی آمریکا بعد از خروج از پیمان «منع
موشکهای هستهای میانبرد» ،مسکو و پکن این
اقدامواشنگتنرانشانهایازتالشآمریکاییهابرای
دستیابی به «برتری نظامی» در جهان خواندهاند.
آمریکا بعد از خــروج از پیمان «منع موشکهای
هستهای میانبرد» با روسیه یک فروند موشک
میانبرد کروز آزمایش کرد.طبق اعالم وزارت دفاع
آمریکا (پنتاگون) ،این موشک کروز زمین پایه بعد از
 ۵۰۰کیلومتر پرواز با موفقیت به هدف خود اصابت
کرده است .آزمایش این موشک چند هفته بعد از
خروج آمریکا از پیمان منع موشکهای هستهای
میانبرد()INFصورتمیگیرد؛پیمانیکهواشنگتن
با مسکو در سال  ۱۹۸۷امضا کرده بود و مفاد آن
انجامچنینآزمایشهاییراممنوعمیکرد.

