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نتیجه موسولینی نامزد انتخابات
پارلمان اروپا می شود

حزبراستافراطی«برادرانایتالیا»کهبرنامهخودرابرایانتخاباتپارلماناروپا«انقالبی»خوانده،نتیجهبنیتوموسولینی،دیکتاتورفاشیستایتالیاییرابهعنواننمایندهخوددراینانتخاباتمعرفیکردهاست.رهبرحزببرادرانایتالیاکه
متعهدشده«همهچیزرادراروپاتغییردهد»و«پایتختاروپا»رابهرممنتقلکند،درفیسبوکشاعالمکردکه«کایوجولیوسزارموسولینی»،نتیجهنخستوزیرسابقایتالیا،نامزداینحزبدرانتخابات ۲۶ماهمیخواهدبود.کایوموسولینی
 ۵۰سالهیکافسرسابقنیرویدریاییبودهوبدوناشارهبهایدئولوژیهایفاشیستی،درمصاحبهایگفتهاستکههمیشهبهنامخانوادگیخود«افتخارخواهدکرد»وامیدواراسترایدهندگانارزش"برندموسولینی"رابدانند.

تحلیلروز

اطرافیان،نقطهضعفترامپ؟

صابرگل عنبری -اینروزهابرخیدرمواجههباتصمیمات
اخیر ترامپ به ویژه تروریســت اعالم کردن ســپاه پاسداران
انقالباسالمی،بهنوعیاینتصمیماترابهتیمکاریهمراه
وی نسبت می دهند و میگویند رئیس جمهور آمریکا در دام
اطرافیانتندرویخودافتادهوآنهااورابهسمتانجامچنین
اقداماتی و حتی جنگ با ایران هم سوق میدهند .در این که
همفکران دیک چنــی و نئوکانها هم اکنون ســکاندار کاخ
سفیدهستندوهمینخودبروندادخاصیدرتصمیمگیریها
دارد ،جای شک و تردید نیست ،اما این که تصمیمات دونالد
ترامپراصرفابهایناطرافیانشنسبتبدهیمواورادردامآن
هابدانیم،باواقعیتسازگارنیستواحتماالناشیازشناخت
ناکافیازخودترامپاست.ایننگاه،ترامپراسادهوروباتی
فرض میکند که به وســیله مایک پنس ،جان بولتون ،مایک
پمپئو و جرد کوشنر به حرکت در میآید؛ در حالی که چنین
نیســت.در مواجهه با این خوانش این پرســش مطرح اســت
که همین تیم نئوکانی تنــدرو چطور به کاخ ســفید راه یافته
است؛ مگر نه این است که خود ترامپ ،پنس ،بولتون و پمپئو
را برگزیــد و وقتی دیــد چهرههایی چون مکمســتر و رکس
تیلرسوننمیتوانندیانمیخواهنددرراستایرویکردخاص
او حرکت کنند ،به سراغ تیم کنونی رفت؟ واقعیت این است
که تصمیمات ترامپ نه غیر منتظره است نه غافلگیر کننده،
بلکهدقیقاترجمانباورهایاوودرراستایهمانوعدههای
انتخاباتیاش است که در سال ۲۰۱۶بیان کرد .تروریست
اعالم کردن ســپاه در راســتای همان وعده خــروج از برجام
و برای تحقــق همان اهدافی اســت که به خاطر آنهــا از این
توافق خارج شــد .همچنین واگذاری جوالن هم در راستای
همانوعدهواگذاریقدسبهاسرائیلاستکهبازدرجریان
تبلیغات انتخاباتــی وعــد ه داد و عمل کرد.در واقع ،اســاس
تصمیمات ترامپ به نوع شــخصیت و تفکر او بــاز میگردد و
کســی نیســت که در دام بیفتد و تصمیماتی اتخاذ کند که با
تفکراتشتضادداشتهباشد.اگراوشخصیتیداشتکهبهاین
سادگیدردامبیفتد،سرمسئلهدیوارکشیبامکزیکمقابل
کنگرهنمیایستادوتحتتاثیرفشارهایجمهوریخواهان
قرار میگرفت و رکورد تعطیلی دولــت در دوران او به خاطر
همین مسئله شکســته نمیشــد و در نهایت هم حالت فوق
العاده اعالم نمیکرد.اما آن چه گفته شــد نافی تاثیرپذیری
ترامپ از تیم نئوکانی همراهش نیست .بله این تاثیرپذیری
وجود دارد ،اما کاربرد تعبیراتی که از ترامپ سلب اراده و او را
در دام افتاده فرض میکند ،با واقعیت سازگار نیست؛ حتی
عاملآنتاثیرپذیریهمکهگفتهشد،قرابتفکریویژ همیان
اووتیمشاستنهچیزدیگری.درکلمیتوانگفتکهبانظر
بهشخصیتخاصترامپ،تصمیماتویبرایندیازالزامات
واقتضائاتدومؤلفهدروجوداوست:نخست،باورهاوتفکرات
راستگرایی متعصبانه ،نئوکانی و پوپولیستی و دوم ،رویکرد
تاجرمسلکانهوباجخواهانهاش.هردومؤلفههمبهشدتاورا
بهاتخاذسیاستیکامالخصمانهعلیهایرانسوقمیدهد؛به
نحوی که اولی اسرائیل را محور و جهت دهنده این سیاست
قرار میدهد و از این رو ،نتانیاهو به نزدیکترین دوســت وی
نهتنهادرخاورمیانهبلکهدرکلجهانتبدیلمیشود.ازاین
جاست که تلآویو در طول  70سال گذشته ،گوشی شنواتر
از ترامپ در کاخ سفید برای پیشبرد برنامههای خود نیافته
اســت .دومی هم تاثیرگذاری البی ســعودی و اماراتی را که
ولخرج ترین البیها در آمریکا هستند ،به شکل بیسابقهای
افزایشمیدهد.درواقعاگرایندومؤلفهدرشخصیتترامپ
وجود نداشــت ،نه این تیم نئوکانی اکنــون اطرافش بود و نه
تاثیرگذاری این البیها به این حد میرسید.به همین علت
باید گفت که نقش خــود ترامــپ در تصمیمگیریها تعیین
کنندهونقشاطرافیانشثانویومکملاست.

اندیشکدهروز
حفترتاچهزمانیمیتازد؟
اندیشکده انگلیســی چتم هاوس در پژوهشی به لشکرکشی
ژنرالخلیفهحفتربرایکنترلبرطرابلس،پایتختلیبی،طی
نزدیکبهسههفتهاخیرپرداختهومینویسد:نفوذژنرالحفتر
درلیبی،کشوریکهسالهاستدرگیرجنگداخلیوخشونت
است ،دایم بیشــتر میشــود .مخالفان معتقدند که این ژنرال
درپی برقــراری یک دیکتاتوری نظامی جدید در لیبی اســت.
برقراری این دیکتاتوری هزینه های اقتصــادی و مالی زیادی
خواهد داشــت .مصر از نظر نظامی و لجستیکی و عربستان و
اماراتهمازجنبهتامینبودجهازویپشتیبانیمیکنندواین
دولتهاخواستارحکومتیسکوالردرلیبیهستندوفرانسوی
هاهمدراینزمینهچراغسبزنشانمیدهند.تاکنونعربستان
کمک های قابل مالحظه ای(بنا به گزارش ها تا ده ها میلیون
دالر) به او کرده اســت اما این حمایت مالی نمی تواند همواره
ادامه یابد و تجربه نشان می دهد در جنگ های داخلی کسی
برندهبازیخواهدشدکهبهیکدرآمدپایدارومستمرپشتگرم
باشد .عربستان به امید غلبه ســریع حفتر و چیدن میوه های
پیروزی اش به او کمک مالی می کنــد و با طوالنی یا بی نتیجه
شدن درگیری ها در لیبی دلیلی برای ادامه کمک های مالی
خودنخواهدداشت.بنابراین،نیروهای'خلیفهحفتر'فرمانده
ارتش لیبی بدون برخورداری از امکانــات اقتصادی و نظامی
کافیانگیزهمبارزهنخواهندداشتوباازدسترفتنتدریجی
ادواتوامکاناتنظامی،ناچاربهتسلیمخواهندشد.

پرواز نظارتی روسیه بر فراز آمریکا آغاز شد
گروهــی از ناظــران نظامی روســیه قرار اســت یــک عملیات
پروازی نظارتی بر فراز خاک آمریکا برگزار کنند«.کراســنایا
زوزدا» ،روزنامه رســمی نیروهای مسلح روســیه گزارش داد
که این پرواز نظارتی قرار اســت در تاریخ  ۲۲تا  ۲۷آوریل (۲
تا  ۷اردیبهشتماه) بر فراز خاک آمریکا انجام شود«.سرگئی
ریژکوف» رئیــس مرکز ملی کاهــش تهدیدات هســتهای در
وزارت دفــاع روســیه تأکید کرد کــه این پــرواز با اســتفاده از
هواپیمای «توپولوف ۲۱۴-او.ان ».ارتش روسیه در چارچوب
پیمــان بینالمللی آســمانهای بــاز انجام می شــود.پیمان
آســمانهای باز در ماه مارس ســال  ۱۹۹۲به امضا رســید و
یکی از اقدامات بــا هدف اعتمادســازی در اروپا پس از جنگ
سرد به حساب میآید .این معاهده برای ایجاد درکی متقابل و
اطمینان به کشورهای امضا کننده در خصوص کلیه تحرکات
وفعالیتهاینظامیکهممکناستباعثنگرانیآنهاشود،
امضا شده اســت .این پیمان از تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۰۲
میالدی به طور رسمی اجرایی شد و ۳۴کشور از جمله روسیه
و بیشتر کشورهای عضو ناتو به این پیمان ملحق شدهاند.

زلنسکی با پیروزی قاطع در دور دوم انتخابات ،رئیس جمهور اوکراین شد
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اوکراین دوره پساشــوروی در منجالب
«سیاست و جامعه در
ِ
فسادوخویشاوندساالریودرپسآن،جنگفرورفتهاست»در
اینمیان«مردیسادهآمدهاستکهاینسیستمرانابودکند».
این ها بخشی از ســخنان انتخاباتی «والدیمیر زلنسکی» بود
که دیروز با کسب 73.15درصد آرا به مقام ریاست جمهوری
اوکراین رسید .شعارهای زلنسکی نزدیک به همان دیالوگ
هایی بود که این کمدین در ســریال «خادم مــردم» و در نقش
اســتاد تاریخ بیان می کرد .او در این سریال پس از اعتراض به
فساددرحکومت،محبوبیتیافتونامزدریاستجمهوریشد.
می توان گفت در دورانی که «پترو پروشــنکو» اوکراین بحران
زدهراکهبخشیازخاکشبهدستروسیهجداشدهبود،اداره
می کرد ،زلنسکی بازیگر نقش آینده خود بود .این هنرپیشه و

کمدین ۴۱سالهکهبرایپنجسالآیندهزمامریاستجمهوری
اوکراینرادردستدارد،درنخستیننشستخبریاشپساز
انتخاباتگفتکهمهمتریناولویتاشدرمقامرئیسجمهور
«بازگرداندن اســیران اوکراینــی از روســیه»« ،احیای پیمان
مینسک»«،حفاظتاززباناوکراینی»و«تغییرمقامهابهویژه
دادستان کل اوکراین» اســت .رئیسجمهور جدید اوکراین،
همچنین وعــده داد هیــچ وقت بــه رای مردم خیانــت نکند و
گفت«:امروزروزپیروزیاوکراینیهاوپیروزیاوکرایناست»
اوکراینیهاییکهنقشاورابهخوبیباورکردهبودند.
▪چراپروشنکوجایخودرابهزلنسکیداد؟

پترو پروشنکو پنج ســال پیش با نشــاندادن چهره یک فعال
اشرافی محبوب توانست با۵۴
اقتصادی موفق و ســالم و یک
ِ
درصــد در دور اول انتخابــات ۲۰۱۴میالدی پیروز شــود .او
قول داد کارخانجات شکالتسازیاش با نام Roshenنفعی
از ریاستجمهوری او نبرند .ظاهر ًا هم نبردند اما او قولهای
دیگری هــم داده بود .مبارزه پروشــنکو با فســاد اقتصادی در

کرملین «فکر میکنند با یــک رئیسجمهور جدید بیتجربه
میتوانندنفوذخودبراوکراینرادوبارهبهدستآورند».اماآیا
رئیسجمهورجدید،واقعاروسگراست؟زلنسکیاگرچهدر
مناظرههاوگفتوگوهایخودنشاندادهدرسیاستخارجی
راهپروشنکورامیرودوهمنوابااکثراوکراینیهامیخواهد
ازروسیهدوروبهاتحادیهاروپانزدیکشود،امادربرابردوربین
هاازصحبتکردنبهزبانروسیباروسزباناناوکراینابایی
نداشتهاست.چراکههمینشگردتوانستهنظرروسگرایان
رابهخودجلبکند.دراینمیان،شایدموضعگیریرسانهها
درباره زلنسکی برای شناخت وی راه گشا باشد .راشا تودی
در مقاله ای بــا عنوان «پروشــنکو رفت ،زلنســکی آمد :غرب
از فرد اشــتباهی در اوکراین حمایت می کــرد و اکنون زمان
بازگشت اســت» نوشت« :پیروزی زلنســکی لحظه بازگشت
موج غربی پوپولیستی به فضای پسا جماهیر شوروی است.
در کارزار انتخاباتی ،زلنسکی در قبال روسیه آرام بود .اما در
عمل،حالتهاییراازخودبروزمیدادکهبهعقیدهخودش،
در رقابت با والدیمیر پوتیــن بود به جای این کــه در مخالفت
حقیقی با او باشــد[ ]...غرب از فرد اشتباهی به نام پروشنکو
حمایتکردهبودوپیشازآن،روسیهاشتباهمشابهیراتکرار
وازیانوکویچ،سلفاوحمایتکردهبود».تایمزنیزمینویسد:
«در حقیقت زلنســکی در گذشــته در روســیه به ایفای نقش
پرداخته،درآنجاروابطتجاریداشتهوروسیراازاوکراینی
بهتر صحبت می کند .همین حقایق ایــن گمانه زنی را ایجاد
کرده که او ممکن است با کرملین مهربان باشد .با این حال،
هیچ شواهدی دال بر ارتباط او با مسکو ارائه نشده است ».با
همهاینتفاسیرهنوزمشخصنیستکهزلنسکیبهکدامسو
درحرکتخواهدبود«.والدیمیرفسنکو»تحلیلگرمستقردر
کی یف می گوید« :زلنسکی هیچ ارتباطی با روسیه ندارد اما
بی تجربگی سیاسی او ممکن است مشکل ساز شود .تعامل
با کرملین یک وظیفه اجتناب ناپذیر اســت ».هنوز زود است
برای این که بگوییم زلنسکی در دوران ریاست جمهوری چه
رویه ای در پیش خواهد گرفت؛ هر چند که سیاستمداران از
هماکنوناورامحکومبهشکستمیدانندامادرطرفمقابل
بخش اعظمی از مردم اوکرایــن قرار دارند کــه امیدوارند در
نهایتفردیمحبوبکهبارهانشاندادهحرفمردمرامیزند
وازمقاماتانتقادمیکند،بتواندساختارقدرتدراوکراینرا
متحولکند.

حکومتچندانراهبهجایینبردتاجاییکهدستیارانخوداو
بهکالهبرداریدریکپروندهخریدنظامیمتهمشدند.مبارزه
با جداییطلبان شــرق اوکراین همچنان بدون نتیجه و حتی
بدون راهبرد مشــخص ادامه دارد و اصالحات اقتصادیاش
آماج انتقادات مردمی قرار گرفته است .شاید بهترین تحلیل
موجود را بتوان دیدگاه «دمیان فون اوستن» گزارشگر شبکه
یکتلویزیونآلمان ARDدانست.اوبااشارهبهاینکه«دراین
منطقهانتخابفردیخارجازدایرهقدرتبهریاستجمهوری
«برد زلنســکی به این دلیل
قابل تصور نیست» نوشــته استُ :
نبود که او نامزد محبــوب و مورد توجه مردم اوکرایــن بوده ،او
خودشهماینموضوعرامیداند.زلنسکیروزجمعهدریک
مناظرهتلویزیونیخطاببهرقیبشپروشنکوگفت:مننتیجه
اشــتباهات و وعده و وعیدهای شــما هســتم .من رقیب شما
نیستم ،مجازات شما هســتم ».بدون اشتباهات پروشنکو در
مقامریاستجمهوری،زلنسکینمیتوانستتااینحدپیش
بیاید .در سال  ۲۰۱۴پروشنکو که پس از «انقالب میدان» به
ریاست جمهوری انتخاب شده بود ،قول داد جنگ در منطقه
(شرقی) «دونباس» را در دو هفته خاتمه دهد؛ جنگی که تا به
امروزادامهدارد.اما،دالیلدیگریرانیزمیتوانبرایپیروزی
کمدیناوکراینیبرشمرد.ازجملهدراینانتخاباتاوبیشتربر
تفاوتهایش با نامزدهای دیگر ( 39نامزد در دور اول) تاکید
کرد تا این که برنامهها و ایدههای روشن و مشخص ارائه کند.
زلنسکیهمچنینباحضورگستردهدرشبکههایاجتماعی
رایدهندگانجوانرابهخودجلبکردوچوندرمصاحبهها
از صحبت کردن به زبان روسی پرهیز نکرد ،توانست حمایت
شهروندانروستبارشرقاوکراینراهمبهدستآورد.
▪کشتیسیاستکییفبهکدامسومیرود؟

حاالبااعالمنتایجانتخابات،سوالایناستکهرئیسجمهور
مستقردرکییفکهملوانکشتیسیاستخارجیاوکراین
اســت ،به کدام ســو ،قصد طی کردن مســیر دارد؟ آن هم در
شرایطیکهازیکسونخستوزیرروسیهپیامتبریکفرستادهو
ازنزدیکیکییف-مسکواستقبالکردهوازسویدیگردونالد
ترامپبههمراهچندمقاماروپاییازپیروزیزلنسکیحمایت
کرده اند.با این حال ،در شب انتخابات اوکراین ،پروشنکو در
صفحهتوئیترشنوشتکهرهبریروسیه(پوتین)قطعابرای
نتیجه انتخابات اوکراین جشــن خواهد گرفت .او نوشت :در

اظهار نظر مرتبط

اسالمهراسی این بار
به بهانه حمالت سریالنکا

پلیس کلمبو از کشف  87چاشنی انفجاری در یک ایستگاه اتوبوس خبر داد

سریالنکاهمچنانرویگسلانفجار

آتش و خون در ســریالنکا همچنان ادامــه دارد.در
جریان تالش مقامات امنیتی سریالنکا برای خنثی
کردن یک بمب جاسازی شده در نزدیکی کلیسایی
در شهر کلمبو ،این بمب منفجر شد .انفجار نزدیک
یکی از همان کلیساهایی رخ داد که شاهد حمالت
تروریستیبود.بهگفتهشاهدانعینی،خودرویون
بمب گذاری شده در حین فعالیت تیم خنثی سازی
منفجر شد اما از تعداد کشته های این انفجار خبری
منتشر نشده اســت.به گفته پلیس کلمبو ،پایتخت
ســریالنکا ،تاکنون  87بمب عمل نکــرده در پایانه
اصلی کلمبو شناسایی و خنثی شــده است .دولت
ســریالنکا برای کمک به برقراری آرامش بیشــتر و
پیگیــری تالشهــا در یافتن ســرنخهای این ماجرا
مقررات منع آمد و شــد شبانه را از ســاعات ابتدایی
شــامگاه دوشــنبه تمدید کرده است.هشت انفجار

معترضان سودانی مذاکره با شورای
نظامی را قطع کردند

بنبستدرخارطوم

روز یک شــنبه در چند هتــل و کلیســاهای واقع در
پایتخت ســریالنکا و دو مکان دیگر در ایــن جزیره ،
این کشور را در کانون خبر اصلی رسانههای جهان
قــرار داد.تعــداد قربانیان حمالت ســریالنکا طبق
گفته پلیس این کشور ،به  290کشته و حدود 500
زخمی رســیده اســت .گرچه جماعت ملــی توحید
هنوز مســئولیت این حمالت را نپذیرفته اســت اما
دولت ســریالنکا ایــن گــروه را مقصر ایــن حمالت
میداند .این گروه متهم اســت به گســترش آن چه
"ایدئولوژی تروریسم اسالمی" در سریالنکا خوانده
مــی شــود .عبدالــرزاق  ،رئیــس این حــزب به ظن
تحریک نژادپرستی در ســال  2016دستگیر شد.
کارشناســان امنیتی میگویند این گروه شاخهای
از داعش در سریالنکاســت و برخی اعضایش برای
پیوستن به داعش به عراق و سوریه سفر کردهاند.
ســران معترضان در ســودان گفتهاند تماس خود ر ا با شــورای
نظامی حاکم که قــدرت را به جای عمر البشــیر ،رئیس جمهور
مخلوع این کشور در دست گرفته ،قطع کرده اند.آن ها شورای
حاکم را متهم کرده اند که از "بقایای" حکومت البشــیر تشکیل
شده است.هزاران تظاهرکننده در برابر ستاد مرکزی ارتش در
خارطوم تجمع کردند تا یک شورای غیرنظامی که می خواهند
قدرترادردستگیردمعرفیکنند.ارتشمیگویدکهبهانتقال
قدرتمتعهداستوشورایمشترکیازنظامیانوغیرنظامیان
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عبدالبــاری عطــوان-در حوادث ســریالنکا شــکل جدیدی از
اسالمهراســی را شاهد هستیم.دولت ســریالنکا گروهی نسبتا
ناشناختهبهنام"جماعتملیتوحید"راکهیکگروهمحلیاست،
مسئول حمالت روز یک شــنبه در این کشــور معرفی کرد.با این
حالپرسشهایاصلیبعدازاینحمالتغیرمنتظرهوناگهانی
مطرحمیشوندکهدرآیندهاحتماالبهتدریججوابدادهخواهند
شد.نخستاینکهچرااینبارماشاهدحمالتیدراینابعادعلیه
کشوری عمدتا بی حاشیه و با تجربه کمی در زمینه درگیریهای
مذهبییعنیسریالنکاهستیم؟دوماینکهچطورگروهیاسازمانی
عمدتاناشناسبهشکلیناگهانیودرابعادیگستردهحمالتیرا
دریکچنینکشوریترتیبمیدهد؟قطعاچنینحمالتیبدون
وجود حامیانی قدرتمند امکان وقوع پیــدا نمیکردند و در درجه
بعدی باید پرســید که چه کسانی این حمالت را ســازمان دهی و
پشــتیبانی کردهاند؟ در نهایت این پرســش مطرح اســت که چرا
عامالناینحملهیکمناسبتمهممذهبیمسیحیانوکلیساهای
متعلقبهآنهارابهعنوانزمانومکانوقوعحمالتشانانتخاب
کردند؟درپاسخبهاینپرسشهاشایدبتوانفرضیههاییرامطرح
کرد .در ابتدا باید پیشینه ســریالنکا را به عنوان کشوری که چند
ســالی اســت پس از چند دهه جنگ داخلی خونین با گروههای
جدایی طلب رنگ آرامش به خود میبیند ،در نظر گرفت .از سال
 ۲۰۰۹میالدیکهجنگداخلیدرسریالنکابهپایانرسید،این
کشــور تجربه خشــونتهای مذهبی را به صورت پراکنده داشته
اما شــکل خشــونت ها به نحوی بوده که عمدتا طی آن گروه های
تندروی بودایی به مســاجد یا امالک متعلق به مســلمانان حمله
را مد نظر قــرار خواهد داد.با این حال محمد امین ،ســخنگوی
جنبشاعتراضیسودانگفتکهآنهااکنونشوراینظامیرا
"استمراررژیم"عمرالبشیرمیدانندوقولگسترشاعتراضات
را داد".اتحادیه مشــاغل حرفه ای ســودان" که هدایت کمپین
برکناری البشیر را به عهده داشته اســت ،شورای غیرنظامی را
یکروزپسازدیداریباسرانارتش،معرفیکرد.احمدربیعهاز
اعضایارشداینگروهپسازدیداربااعضایارتشگفتهبودکه
ممکن است تصمیم برای معرفی یک شورای غیرنظامی عقب

کردهاند .بیشتر جمعیت سریالنکا بودایی هستند .در ماه مارس
سال ۲۰۱۸میالدی ،حدود یک ســال پیش ،برای مدتی در این
کشوردرارتباطبااینخشونتهاوضعیتاضطراریاعالمشد.با
اینحالوقوعچنینخشونتیعلیهاقلیتمسیحیاندراینکشور
عمدتا بودایی تا کنون سابقه نداشته است.بر اساس سرشماری
ســال  ،۲۰۱۲حدود یک و نیم میلیون مسیحی نیز در سریالنکا
زندگی میکنند که بیشــتر آن ها از پیروان کلیسای کاتولیک رم
هستند.می توان پیش بینی کرد که در نتیجه حمالت اخیر علیه
مسیحیان سریالنکا و با توجه به این که دولت این کشور یک گروه
افراطگرایبهظاهراسالمیناشناسراعاملاینحمالتدانسته،
موجی علیه مســلمانان این کشــور به راه خواهد افتاد که با توجه
به جمعیت عمدتا بودایی این کشــور ،ممکن است وقایعی مشابه
جنایات رخ داده علیه اقلیت مســلمان روهینجا در میانمار را رقم
بزند.کشتار مســلمانان قوم روهینجا در میانمار در سال2012
نیز در ابتدا بهانههایی در ابعاد کوچک داشــت؛ بهانه هایی نظیر
اتهام تجاوز و قتل یک دختر بودایی به دســت سه جوان مسلمان
که بعد منجر به حمله به یک اتوبوس مســلمانان و کشتار 10نفر
از آن ها و متعاقب آن بــه راه افتادن موج خونینی علیه این اقلیت و
قتلعاموآوارهشدنصدهاهزارنفرازاعضایاینقوممسلمانبه
دستعواملدولتیشدکهموردتحسینوحمایتآمریکاواتحادیه
اروپا قرار داشــت.در نهایت اقدام سازماندهندگان این حمالت
تروریستیدرسریالنکابهجزخوشحالساختناسالمستیزهای
غربی و حامیانشان که به دنبال اســام هراسی هستند و در واقع
نهتنهامخالفاسالمبلکهبهطورکلیمخالفبامذهبوبهدنبال
زدودن اسالم و در نهایت مذاهب دیگر نظیر مسیحیت و یهودیت
به صورت کلی در جهان با به راه انداختن جنگ و کشتار در میان
پیروانآنهاهستند،هیچنتیجهدیگریدرپینخواهدداشت.

بیفتد.تظاهرکنندگان می خواهند شورای غیرنظامی تا زمان
برگزاریانتخاباتیکدولتانتقالیتشکیلدهد.

تظاهرات گسترده در رباط در حمایت از زندانیان سیاسی

آتشاعتراضاتدرمراکشبار دیگرشعلهورشد
اعتراضات در مراکش روز به روز گسترده تر می شــــود.
هزاراننفرازشهروندانمراکشیدراعتراضبهبازداشت
اعضای جنبــش «الریــف» در خیابــان های شــهر رباط
پایتختاینکشورتظاهراتکردند.رهبراناینجنبش
به دلیل اعتراض به سیاست های اقتصادی و اجتماعی
دولت به حبس های ســنگین محکــوم شــده اند.برای
نمونــه« ،ناصــر الزفزافی» بنیــان گذار جنبــش الریف و
چند نفر دیگر از اعضای این جنبش به اتهام از بین بردن
اموال عمومــی و تهدید وحــدت ملــی در دادگاه تجدید
نظــر کازابالنکا به  20ســال حبــس محکوم شــده اند.
معترضان مراکشــی همچنین خواســتار آزادی حمید
المهداوی،روزنامهنگارپوششدهندهاعتراضاتالریف
شدند.پیشازاینسازمانعفوبینالمللازدولتمغرب
خواســته بود که افراد بازداشت شــده وابسته به جنبش
اعتراضیالریفوشماریازروزنامهنگارانبازداشتیرا
آزادکند.اعتراضاتجنبشالریفبینپاییزسال2016
تا تابســتان  2017میالدی در شهر الحسیمه و نواحی
آن در شــمال مغرب در اعتراض به مشــکالت اقتصادی
و اجتماعی انجام شــد ،اولیــن اعتراضــات در ماه اکتبر
ســال 2016میالدی و پس از آن آغاز شد که یک ماهی
فروش به نام «محســن فکــری» در حالی کــه تالش می
کرد ماهی های مصادره شده از سوی نیروهای پلیس را
از داخل کامیون جمــع آوری زباله پس بگیرد ،بین تیغه
هایدستگاهآسیابزبالهگیرکردوجانخودراازدست
داد.شــرکت کنندگان در ایــن اعتراضات از مســئوالن
مغربخواستندکهحومهبهحاشیهراندهشدهاینشهررا
توسعهدهندوآبادکنند.اینشدیدتریناعتراضاتپساز
اعتراضات سال 2011بود که به دنبال موج اعتراضات

بهار عربی در مراکش به وقوع پیوست.مقامات مراکش
الزفزافی 39ســاله را بازداشــت کردند و بــه زندانی در
کازابالنکا انتقال دادند سپس به او اتهام بر هم زدن نظم
عمومی و تضعیــف وحدت ملــی را وارد کردنــد.دادگاه
مذکور در شــهر کازابالنکا همچنین «نبیل احمجیق»،
«وسیم البوســتاتی» و «ســمیر اغید» ،از رهبران جنبش
اعتراضی شــمال این کشــور را به 20ســال زندان و سه
تن دیگر را نیز به 15ســال زندان محکوم کرد.بر اساس
احکام این دادگاه ،شــش فعــال دیگر مراکشــی به 10
ســال ،هفت فعال به پنج ســال ،هفت فعال دیگر به سه
ســال 12 ،فعال به دو ســال و یک فعال دیگر نیز به یک
سال زندان محکوم شدند.در واکنش به احکام دادگاه
«نعیمه الــکالف» ،وکیل جنبش الریــف در مراکش در
صفحه فیس بوک خود آن را بی رحمانه و تالفی جویانه
توصیــف کرد و «بشــری رویــس» ،وکیل فعــاالن نیز در
گفت و گوی تلفنی با رویترز این احــکام را بی رحمانه و
ناعادالنهخواندوتاکیدکردکهپسازمشورتبامتهمان
پرونده ،بــه آن اعتراض خواهنــد کرد.این چندمین بار
استکهمردممراکشدراعتراضبهایناحکامدستبه
تظاهرات می زنند ،سال گذشته نیز در اعتراضاتی چند
ماهه معترضان مغربی در شهرهای رباط و کازابالنکا و
سواحل الحسیمه با سر دادن شعارهایی از جمله «ملت
خواهــان آزادی زندانیــان اســت» و «آزادی ،کرامــت،
عدالت اجتماعی» حمایت خــود را از مطالبات جنبش
الریــف و ضــرورت عفو همــه زندانیــان اعــام کردند.
اعتراضات مردمی در حمایت از جریان الریف و رهبران
آن همچنــان پــس از یک ســال ادامــه دارد .امــا دولت
مراکشتاکنونبهخواستمردمتوجهینداشتهاست.

...

اظهار نظر روز
صلح گریزی در لیبی بی در و پیکر
ســه هفته پس از شــروع تهاجم نظامی بی رحمانه نیروهای
مسلح وابســته به ژنرال حفتر به طرابلس پایتخت لیبی نه آن
هاحاضرندتنبهآتشبسبدهندونهنیروهایطرفداردولت
فایزالســراج که دولت وفاق ملی ( )GNAرا در دســت دارند.
ژنرالخلیفهحفتروقتیفرمانتهاجمنیروهایخود(موسوم
به )LNAرا به ســمت پایتخت لیبی صادر کرد میدانست که
احتمال پیروزیاش بیش از  50درصد نیست اما اطمینانی
همنداشتکهتوقفدراینهدفسختاورادرجوامعجهانی
بیاعتبارنخواهدکرد.شایدترسازهمینبیاعتباریاست
که سبب شــده هم « »GNAو هم « »LNAپیشنهادهای مکرر
روزهایاخیرنیروهایحافظصلحسازمانمللوچندکشور
واســطه را برای اعالم آتشبس بپذیرند و هر دو ادعا کنند که
ال مطمئن هســتند.با این حال تالش هر
به فتح این نبرد کام ً
دو سوی ماجرا برای جلب نظر موافق جهانی به سوی خود به
اینمعناستکههیچیکصاحبجایگاهیمحبوبومطمئن
در خارج از مرزهای وطن نیستند و در کشوری بدون وحدت
رفتاری و یک دولت مقتدر مرکــزی تفاوتی بین نیروی حاکم
و ســازمانهای مبارزهکننده با آن وجود نــدارد .میزان به هم
ریختگیاوضاعوجایگاهسستفایزالسراجبهحدیاستکه
سران LNAفرمان بازداشت او و دیگر اعضای شورای ریاست
جمهوری را صــادر کرده و حتــی رئیس ارتــش را غیرقانونی
و قابل پیگرد دانســتهاند .البته ســراج نیز در اقدامی مشــابه
احکام بازداشــت حفتــر و همکارانــش را صادر کرده اســت.
یک متخصص جنگهــای نظامی میگوید« :هنــوز به نقطه
اوج پیکارها نرسیدهایم و حدســم این است که تقابل نظامی
در طرابلس با شــدت فعلیاش بدون این که برندهای داشته
باشد ،تا مدتی ادامه مییابد ».بازند ه اصلی این نبردها طبع ًا
مردمبودهاند.زیراتااینلحظهحداقل 200نفردرطرابلسو
اطرافآنکشت هوبیشاز 1500نفرمجروحشدهاندوحداقل
 100هزار نفر خانه و کاشانه خود را در این شهر رها کرده و به
شهرهایدیگررفتهاند.بدترازهمه،استفادهدولتهایبزرگ
سودطلبازشرایطآشفتهلیبیبرایرسیدنبهمقاصدپلیدانه
خویش در شــمال آفریقا و جامعه جهانی عرب زبانهاســت.
حتی در میان کشورهای پیشنهاددهنده آتشبس نام برخی
دولتها دیده می شود که در حسن نیتشان تردید اساسی
وجود دارد .روســیه مثال خوبی اســت زیرا نیروهای حفتر را
مسلح کرده است و بریتانیا نیز مورد خوبی است زیرا با سران
هر دو طرف در ارتباط نزدیک و مشاوره دهنده به آن هاست.
فرانســه هم از «معتمــدان مشــکوک» (!) در این ماجراســت
زیرا ضمن حمایت از حفتر همه جا فریاد زده اســت که نگران
قومکشیدرلیبیاستواینگونهجویهایخونراراهحلی
برایپایاندادنبهتعرضهانمیداندوبههمینسببنیزدر
روزهای اخیر تظاهرات علیه دولت امانوئل ماکرون در نقاط
امنترطرابلسبرپاشدهاست.ایندرحالیاستکهماکرون
در یک اقدام مزورانه به سراج تلفن زده و مدعی شده است که
کاخالیزهموافق سقوطدولتوینیست.همهاینجنگهاو
تقابلها با احتساب این که شورای امنیت سازمان ملل اعالم
کردهبودبررسیبحرانلیبیرادردستورکارعاجلخودقرار
داده ،موجب حیرت و تأسف بیشتر میشود .به نظر میرسد
دراینکشتارهایغیرمسئوالنههیچفردقابلاعتمادیوجود
نداردکهبتوانرویحرفهایشحساببازکردوحتینماینده
لیبیدرسازمانمللبهتازگیاعترافکردهاستکهنمیداند
فرامینرسیدهازطرابلسبرایاوواینکشورسودمنداستیا
دستدولتهایدیگرراهمبرایلشکرکشیبهلیبیبهبهانه
برقراریآتشبسبازمیکند.
مایکل کارینز/سردبیر هرالد لیبی

کارتون روز

اعتراض بینوایان به هزینه بازسازی
نوتردام
یک هنرمند فرانســوی با اســتفاده از کاریکاتور و با
نگاهی منتقدانه ،هدایای میلیون دالری ثروتمندان
برای بازسازی کلیسای در آتش ســوخته نوتردام را
ســوژه خود قرار داده اســت.کاریکاتور این هنرمند
که به مقایسه نوتردام با آب شدن کوههای یخ و خطر
قریب الوقوع تغییــرات اقلیمی برای موجودات کره
زمین پرداخته است ،در شبکههای اجتماعی مورد
اســتقبال کاربران قــرار گرفت .ایــن کاریکاتور ۴۵
هزار بار بازنشر شد و بیش از ۶۰۰هزار الیک گرفت.
در این کاریکاتور یک خرس قطبی در حالی که کنار
کوه یخی بــه شــکل کلیســای  850ســاله نوتردام
ایســتاده ،خطاب به یــک پنگوئن میگوید« :قســم
میخورم کــه حاال با این شــکل کوه یــخ همه جهان
احســاس نگرانی میکننــد ».الکســیس دالهای،
کاریکاتوریست فرانسوی که آثارش را با نام مستعار
سلیکس ( )Silexمنتشر میکند ،به یورونیوز گفت:
«ثروتمندان غم ما (برای نوتردام) را دزدیدند،حال
ما را دزدیدند .با نشــان دادن کارتهای اعتباری و
صدهاهزارمیلیارددالرپولشانحالهمبستگیما
را دزدیدند ».او میگوید« :من میتوانستم چیزهای
دیگری را هم (درباره این موضوع) روی کاغذ بیاورم.
میتوانستمقایقهای(مهاجران)دردریایمدیترانه
را بکشــم .میتوانســتم بیخانمانهــای پاریــس
را بکشــم یا کــودکان یمن را .کلیســاهای ســوخته
(بحرانهــا) زیــادی در سراســر دنیا وجــود دارد».
همچنین ،اولیویه پوریول ،فیلســوف فرانســوی که
یکــی از منتقــدان کمــک ثروتمنــدان به بازســازی
نوتردام اســت ،با اشــاره به کتابهای ویکتور هوگو
نظیر «گوژپشــت نوتــردام» و «بینوایــان» در توئیتی
نوشــت« :ویکتور هوگو قطعا از تمام نیکوکارانی که
برای نجات نوتردام همت کردند تشــکر میکرد اما
همزمان به آن ها پیشنهاد می داد برای بینوایان هم
همین کار را بکنند».
CMYK

