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دیروز غرب آفریقا شاهد موج جدید 
عملیات  تروریستی بود
 افراط گرایی 

از بورکینافاسو تا نیجریه 
حمله افراد مســلح به یک پایــگاه نظامی در 
بورکینافاســو بیش از 120 کشته برجا گذاشت 
که 35 غیرنظامی نیز در میان آنان بود. به گزارش 
رویترز، شورشــیان بورکینافاســو روز گذشته 
)سه شنبه( به یک پایگاه نظامی در استان »سوم« 
حمله کردند و 35 غیرنظامی را که بیشترشــان 
زن بودند، کشــتند. در اثر این حمله همچنین 
87 نفر از شبه نظامیان و نیروهای امنیتی محلی 
کشته شدند. رئیس جمهوری بورکینافاسو در پی 
این حمله 2 روز عزای عمومی اعالم کرد. ارتش 
بورکینافاسو اعالم کرد که نیروهای نظامی این 
کشور پس از هفت ســاعت درگیری توانستند 
حمله شورشــیان را دفع کــرده و مقادیر قابل 
توجهی اسلحه و موتورســیکلت از آنان مصادره 
کنند. ماه گذشــته نیز گروهی از شورشیان در 
بورکینافاســو به یک کاروان معدنچیان که عازم 
معدنی متعلق به کانادا بودند، حمله کرده و نزدیک 
به 40 نفر را کشــتند. بورکینافاسو که از نواحی 
آرام در منطقه ســاحل آفریقا بــود، از زمانی که 
گروه هایی از افراطگرایان از کشور مالی وارد آن 
شده اند، با موجی از خشونت و جنایت مواجه شده 
که بخش هایی از این کشور را از کنترل حکومت 
خارج کرده اســت. در همین حال سازمان ملل 
اعالم کرد، براساس گزارش ها گروه های مسلح 
در یکی از استان های شمالی نیجریه که بوکوحرام 
در آن فعالیت دارد، غیرنظامیان بسیاری را اعدام 
کرده و تعداد بســیار دیگری را نیز ربوده اند.  به 
گزارش خبرگزاری رویترز، استفان دوجاریک، 
سخنگوی ســازمان ملل بدون ارائه جزئیات به 
خبرنگاران گفت: این اعدام ها و آدم ربایی ها روز 
دوشنبه در اســتان بورنو رخ داده است. سازمان 
ملل و شرکای بشردوســت اش این رویدادهای 
خشونت آمیز را محکوم کرده و از مقامات نیجریه 
خواستند تا نهایت تالش خود را برای جلوگیری 
از خشونت های بیشتر و حفاظت از غیرنظامیان 
انجام دهند. اســتان بورنو یک دهه پیش زادگاه 
گروه شبه نظامی بوکوحرام بود و بدترین حمالت 

بوکوحرام را تجربه کرده است.

دوجاریک گفت: از زمان آغاز این درگیری ها 
بیش از 3۶ هزار تن کشته شده اند که حدود نیمی 
از آن هــا غیرنظامیان بودنــد. آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل نســبت به این گزارش ها 
درباره اعدام و ربوده شدن غیرنظامیان به شدت 
ابراز نگرانی کرده و خواستار محاکمه مسئوالن 
این اقدامات خشونت آمیز شده است. وی افزود: 
گوترش ضمن ابراز تســلیت بــه قربانیان این 
رویدادها، بار دیگر بر همبســتگی سازمان ملل 
با مردم و دولــت نیجریه تاکید کــرد. گوترش 
این حمــالت کــه غیرنظامیــان، امدادگران و 
تاسیســات غیرنظامی را هدف می گیرد، نقض 
قوانین بین المللی بشردوستانه خواند. مسئوالن 
این خشونت ها باید به پای میز محاکمه کشیده 
شوند. باید به قانون بین المللی حقوق بشر و قانون 
بین المللی بشردوستانه احترام گذاشته شود و باید 
از تمامی غیرنظامیان در نیجریه حفاظت شود.

آنتونیو خوزه کانهاندوال، رئیس موقت اقدامات 
بشردوستانه ســازمان ملل در نیجریه اخیراً در 
بیانیه ای گفته بود: گزارش ها نشان می دهند که 
حمالتی در دو جاده اصلی اســتان بورنو رخ داده 
اســت. وی افزود: این گزارش ها به شدت باعث 
نگرانی و وحشت من شده و من همچنان در حال 

جمع آوری اطالعات هستم. 
بــه مــوازات ایــن تحــوالت در نیجریه و 
بورکینافاســو، اداره کل امنیت ملی نیجر بامداد 
روز گذشته )چهارشــنبه( از بازداشت یک گروه 
تروریستی سه نفر اعم از یک شهروند این کشور 
و دو تبعه ترکیه خبر داد. شبکه سعودی العربیه 
به نقل از یک منبــع امنیتــی در نیجر گزارش 
کرد که پلیس موفق شــد هویت تروریست ها را 
که با پرواز ترکیه از اســتانبول به این کشور وارد 
شده  بودند، شناســایی کند و آنها به حمایت از 
داعش در صحرای بزرگ آفریقا مظنون هستند. 
العربیه همچنین نوشــت که به عقیده ناظران 
بازداشت شــدگان با طرف هــای ترکیه ای که 
تســهیالت لجســتیکی و ســالح به گروه های 
تروریستی در ساحل آفریقا و لیبی ارائه می کنند، 

در ارتباط بوده اند. 

جهاننما

فرشاد گلزاری

 مساله نژاد و ایدئولوژی دو پارامتر 
بسیار مهم در ساختار هر دولت-کشور 
به حساب می آید؛ چراکه اساساً این دو 
مولفه می تواند انسجام ملی را تقویت 
کند و به همان انــدازه می تواند به ابزار 
سرنگونی و سقوط دولت حاکم و مستقر 
در پایتخت تبدیل شــود. اگر به سیر 
تاریخی و همچنین تحوالت )به صورت 
قاره به قــاره( توجه کنیــم، به وضوح 
می بینیم که هر کشور به اندازه خودش 
با مسائل قومی و دینی درگیر بوده و با 
تبعات آن دست و پنجه نرم کرده است. 
شکی وجود ندارد که حتی قدرت های 
اروپایی و آمریکا هم با این مســاله در 
مقاطع مختلف روبرو شــده اند. اگر به 
تاریخ سیاسی و اجتماعی ایاالت متحده 
)به عنوان ابر قدرت نظام فعلی( رجوع 
کنیم به وضوح می بینیم که چه جنایاتی 
در جنگ های داخلی این کشــور روی 
داده اســت و در آنجاســت که متوجه 
می شــویم چرا »آبراهام لینکلن« تا به 
این اندازه در آمریکا مورد توجه است؛ 
تا جایی که تمام روسای جمهور ایاالت 
متحده در مراسم تحلیف خود، بر انجیل 

لینکلن قسم می خورند و وارد کاخ سفید 
می شوند!

مســاله درگیری نــژادی، قومی 
و مذهبــی در بریتانیا و بســیاری از 
کشــورهای اروپایی به انواع و اقســام 
دیگر مشاهده شده است و همین حاال 
نئونازی ها در ایتالیا، آلمــان، هلند و 
بسیاری از کشــورهای دیگر کارِ خود 
را مجدداً آغاز کرده انــد. از طرف دیگر 
شاهد آن هستیم که احزاب ضد مهاجر 
در اروپا و همچنین نگاه ضد انســانی و 
برتری جویی های قرن بیست و یکمی 
در آمریکا )با آمدن ترامپ( افزایش پیدا 
کرده اســت. این روند به خوبی نشان 
می دهد که جهان اســیر یک رویداد 
متوحشــانه و همچنین ضد اخالقی 
اســت که می تواند پی ریزی »آپارتاید 
جدید« باشد. اینکه یک روز شاهد ظهور 
افراط گرایی به سبک داعش و القاعده 
هستیم و فردا وضع قوانین مشکوک در 
عرصه شهروندی با درون مایه بایکوت 
اکثریت یا اقلیت مذهبــی و قومی را 
نظاره  می کنیم، کامالً نشان می  دهد که 
اتفاق های ناگواری روی سیاره زمین در 

حال رخ دادن است. 
دهلی و بایکوت مسلمانان

یکی از کشورهایی که اخیراً مسیر 
بایکوت مذاهب و قومیت ها را در پیش 

گرفته، هند است. درست است که هند 
را با مقاومت های گاندی می شناسند 
و به دلیل تعــدد اقــوام و مذاهب از 
زمان استقالل، این کشور را به عنوان 
ســرزمین هفتــاد و دو ملــت مورد 
شناسایی قرار می هند اما متاسفانه در 
سال 2019 هند یکی از کشورهای ضد 
نژادی در دنیا بود. واقعیت این است که 
دهلی در سال جاری میالدی )که چند 
روز تا پایان آن بیشــتر باقی نمانده(، 
چهره  دیگــری از خــود را به نمایش 
گذاشت که ریشــه این اقدام ها را باید 
در فعل و انفعال های سیاسی و امنیتی 
دولت »نارندا مودی« دانست. همین 
چند وقت پیش بود که مودی پس از 
پیروزی در انتخابات سراسری هند و 
برای تحقق وعده های انتخاباتی اش، 
خودمختاری منطقه کشــمیر را لغو 
کرد و طوفان سیاسی در دهلی به راه 
انداخت. در همان موقــع اتفاق های 
بسیار درناکی رخ داد که موجب کشته 
شــدن و حصر هزاران نفر در منطقه 
جامو و کشمیر شد. این پرونده به حدی 
وارد داالن های مبهم و خطرناک شد 
که نه تنها پاکستان علناً هند را تهدید 
کرد بلکــه حتی احتمــال درگیری  
هسته ای میان دو طرف مطرح شد و تا 
به امروز هم هیچ اتفاق خاصی در جهت 

 عقب نشــینی دهلی از این موضعش
 نیفتاده  است. 

تنها اتفاقی که اخیراً در مورد کشمیر 
با محوریت هند رخ داد آن بود که وزارت 
کشــور هند روز گذشته )چهارشنبه( 
پس از بررسی وضعیت امنیتی کشمیر، 
دستور خروج فوری حدود 7 هزار نیروی 
پلیس و امنیتی مستقر در این منطقه 
را صادر کرد.  تا جایی که شبکه خبری  
ان.دی.تی.وی به نقل از یک مقام وزارت 
کشور هند اعالم کرد که به 72 جوخه 
پلیس مرکــزی هند که در کشــمیر 
مستقر شده اند دستور داده شده تا به 
پایگاه های خود در مناطق مختلف هند 
بازگردند. شاید عده ای از این موضوع 

خوشحال باشــند اما واقعیت امر این 
است که سربازان مذکور قرار است برای 
سناریوی دیگر آماده شوند؛ سناریویی 
که ماهیت وجودی مســلمانان هند را 
هدف قرار داده است. اصل ماجرا از این 
قرار اســت که روز چهارشنبه 20 آذر 
)11 دسامبر( الیحه ای با عنوان »حق 
شهروندی برای مهاجران غیرمسلمان« 
در هند به تصویب رســید که بر اساس 
آن پناهجویان کشورهای بنگالدش، 
افغانستان و پاکستان در هند که بدون 
اوراق معتبر پیش از سال 2015 میالدی 
وارد این کشــور شــده اند می توانند 
شهروندی این کشور را دریافت کنند، 
اما این قانون شــامل حال مسلمانان 
نمی شود. مسئوالن هند درباره علت این 
اقدام گفته اند که مسلمانان کشورهای 
همسایه تحت پیگرد نیستند و جالب 
آن است که نارندرا مودی ، نخست وزیر 
هند در توئیترش در این باره نوشته بود 
که قانون مذکور باعث کاهش رنج افراد 
بسیاری خواهد شد که به دالیل مذهبی 

تحت پیگرد و آزار هستند!
پشت پرده چه خبر است؟ 

اظهارات مقامات هند و به خصوص 
نارندا مودی کاماًل نشــان می دهد که 
معادالت در دهلی به چند دسته تقسیم 
شده اما ماهیت آن ضدیت با مسلمانان 
اســت. این اظهارات اما مخالفانی در 
داخل هند دارد؛ رائــول گاندی، رهبر 
حزب کنگــره )حزب اصلــی مخالف 
دولت هند( پس از تاییــد این الیحه 
گفت دولت نارندرا مودی با قانون جدید 
شهروندی و طرح ثبت شهروندی ملی، 
جامعه هند را دچار شــکاف می کند. 
اما این تمــام ماجرا نیســت. هند و به 
خصوص دولت مــودی با تصویب این 
الیحه بــه نوعی درصــدد مخابره این 
پیام است که دهلی برای تامین امنیت 
ملی خود از هیچ اقدامی چشم پوشی 
نمی کند و به نوعی در حال ربط دادن 
این موضوع به تروریسم و افراط گرایی 
در منطقه شــبه قاره و آسیای مرکزی 
اســت اما واقعیت ماجرا چیز دیگری 
اســت. دولت مودی و خصوصا حزب 
بی.جی.پی قبل از انتخابات سراسری 
201۶ به دنبال آن بود تا به هر بهانه ای 
که شده بتواند رای مردم برای ماندن در 
قدرت را کســب کند و به همین دلیل 

ســعی کرد تا از ابزار ناسیونالیســم و 
»ملی گرایِی هندو« به نفع خود استفاده 
کند. مودی در پالن اول سناریوی خود 
تواسنت با هماهنگی آمریکایی ها و تا 
حدودی هم اسرائیل، مساله کشمیر را 
به عنوان یک بحران جدید به دنیا معرفی 
کند اما اینکه یکباره دیده می شود در 
کشــوری مانند هند، الیحه ای علیه 
پذیرش مسلمانان به تصویب می رسد 
نشــان می دهد که خط دهی با طعم 
ضد مذهــب و همچنیــن درون مایه 
امنیتی بــه عنوان پــالن دوم در حال 
اجراســت. باید متوجه بود که خانواده 
بسیاری از شهروندان مسلمان که در 
هند زندگی می کنند، در کشورهایی 
مانند افغانستان، پاکستان، بنگالدش 
و حتی چین حضــور دارند و تصویب 
الیحة اخیر در دهلی می تواند مشکالتی 
را برای آنها به وجــود آورد. باید متوجه 
بود مســلمانان که، حدود 14 درصد 
از جمعیت هند را تشــکیل می دهند 
به خصوص در مــورد لغو خودگردانی 
محلی ناحیه جامو و کشــمیر و حکم 
اخیر مراجع قضایی برای ساختن یک 
معبد در محل مســجدی که چندین 
سال پیش توســط هندوهای افراطی 
ویران شد، نگران هستند. در کنار این 
وضعیت، بازداشت صدها نفر در دهلی 
و سایر استان های هند به دلیل اعتراض 
به الیحه اخیِر ضد مسلمان ها موضوعی 
است که نگرانی سازمان ملل و نهادهای 
حقوق بشــری را دو برابر کرده است. 
به هر حال این موضوع را پس از قضیه 
کشــمیر باید پرده دوم سناریوی هند 
برای برانگیختن حس ناسیونالیستی 

دانست. 

گزارش »توسعه ایرانی« از جدیدترین اقدامات هند در قبال مسلمانان 

ناسیونالیسم به سبک مودی 
دولت مودی با تصویب این 

الیحه به نوعی درصدد 
مخابره این پیام است که 
دهلی برای تامین امنیت 
ملی خود از هیچ اقدامی 

چشم پوشی نمی کند و به 
نوعی در حال ربط دادن 

این موضوع به تروریسم در 
منطقه شبه قاره و آسیای 

مرکزی است

همین چند وقت پیش بود 
که مودی پس از پیروزی 

در انتخابات سراسری هند 
و برای تحقق وعده های 

انتخاباتی اش، خودمختاری 
منطقه کشمیر را لغو کرد و 

طوفان سیاسی در دهلی به 
راه انداخت و حاال با تصویب 
الیحه جدید، برگ دیگری 

علیه مسلمانان رو کرد

یکی از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا در اظهاراتی عنوان داشــت که این کشــور به سوی فاشیستی شدن 
پیش می رود. به گزارش اسپوتنیک، »الکساندریا اوکازیو-کورتز« که در ماه های گذشته تنش های زیادی با »دونالد 
ترامپ« داشته، گفت: جامعه پیشرفته در ایاالت متحده وجود ندارد، این کشــور فاشیست می شود و نیازهای تنها 
شــهروندان ثروتمند را برآورده می کند. کورتز در این اظهــارات گفت که ایاالت متحده یک کشــور با ایدئولوژی 
فاشیسم است و ثروتمندان به سادگی از منابع کشور برای غنی سازی خود استفاده 
می کنند. این سیاستمدار خواستار مبارزه با سیســتم دولتی موجود شد و گفت: 
چه کسی اهمیت می دهد که ما چقدر طال را اســتخراج کنیم اما نتوانیم در جامعه 
پیشــرفته ایجاد کنیم؟ کورتز بارها از اوضاع سیاسی آمریکا انتقاد کرده است. این 
نماینده دموکرات گفــت که دولت نه تنها در مورد تغییــرات آب و هوایی بلکه در 

موضوعات اجتماعی و اقتصادی از بقیه کشورها عقب مانده است.

رســانه های کره جنوبی از پرواز هواپیماهای جاسوســی نیروی هوایی آمریکا بر فراز کره شمالی خبر دادند. به نوشته 
خبرگزاری یونهاپ نیروی هوایی آمریکا از روز سه شنبه تا بامداد روز گذشته )چهارشنبه( در اقدامی کم سابقه چهار فروند 
هواپیمای جاسوسی خود را به صورت همزمان بر فراز کره شــمالی به پرواز درآورد. هواپیماهای جاسوسی ارتش آمریکا، 
در بحبوحه افزایش تنش ها با کره شمالی و در آستانه پایان ضرب االجل پیونگ یانگ به واشنگتن، بر فراز این کشور پرواز 
کردند. داده های شــرکت ردیابی هواپیمایی »اِیرکرفت اســپاتس« نشان می دهد 
چهار فروند هواپیمای جاسوســی از مدل های »بوئینگ آر.سی-135«، »نورثروپ 
گرومن ای-8«، »آر. کیو-4 گلوبال هاوک« و »آر. سی-135 کبرا بال« مشغول انجام 
پروازهای شناسایی بر فراز شبه جزیره کره بودند. به نوشته یونهاپ، این هواپیماها که 
از پایگاه هوایی »کاِدنا« در ژاپن برخاسته و ماموریت خود را از دریای چین شرقی آغاز 

کردند. یک فروند هواپیمای سوخت رسان نیز در نزدیکی منطقه در حال پرواز بود.

پرواز هواپیماهای جاسوسی آمریکا بر فراز کره شمالیکورتز: آمریکا به کشور فاشیستی تبدیل می شود

اخبار مخابره شده از بغداد گویای توافق گروه های سیاسی 
عراق بر سر نامزدی اسعد العیدانی برای تصدی پست نخست 
وزیری است. منابع آگاه در گفتگو با شبکه المیادین گزارش 
دادند که توافقی بر سر نامزدی »اسعد العیدانی« برای به دست 
گرفتن پست نخست وزیری در عراق حاصل شده است. این 
منابع تاکید کردند که قرار است برهم صالح رئیس جمهور 
عراق اسم العیدانی، اســتاندار بصره را برای به دست گرفتن 
پست نخست وزیری ارائه دهد. شبکه المیادین گزارش داد 
که تقریبا گروه های سیاسی در عراق بر سر نامزدی العیدانی 
توافق کرده اند. العیدانی ویژگی های الزم برای به دست گرفتن 
نخست وزیری دارد؛ چراکه وی یکی از شخصیت های مستقل 
بوده و با اکثر گروه های سیاســی در این کشور ارتباط دارد. 
کمی بعد انتصار الغریباوی نماینده ائتالف البناء در پارلمان 
عراق، نامه این ائتالف به »برهم صالح« رئیس جمهوری برای 

تکلیف »اسعد العیدانی« استاندار بصره به عنوان نخست وزیر 
را تکذیب کرد. الغریباوی گفت خبرهای موجود درباره نامه 
به ریاست جمهوری برای مکلف شدن العیدانی برای تشکیل 
کابینه عراق صحت ندارد. وی گفت هنوز مشخص نیست که 
چه کسی به جای قصی السهیل برای نامزدی نخست وزیری 

معرفی می شود.

نخست وزیر موقت رژیم صهیونیســتی در نظر دارد 
طرحی را برای ســاخت 3 هزار واحد مســکونی جدید 
برای یهودیان و چندین منطقه صنعتی در شــهرک های 
صهیونیستی واقع در کرانه باختری ارائه دهد. به گزارش 
مرکز اطالع رسانی فلسطین به نقل از روزنامه عبری زبان 
اسرائیل الیوم گزارش داد که این طرح تا دو هفته دیگر به 
شورای عالی برنامه ریزی و ساخت و ساز رژیم صهیونیستی 
ارائه خواهد شد. رژیم صهیونیستی به رغم مخالفت شدید 
جامعه جهانی با شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین و 
تاکید بر غیرقانونی بودن آن، بدون هیچ اعتنایی به ساخت 
و ساز در اراضی اشغالی فلسطین ادامه می دهد. نتانیاهو 
در ویدئوی منتشر شــده خطاب به شهرک نشینان گفت 
که ما در صدد جلب اعتراف آمریکا به حاکمیت اسرائیل 
بر دره رود اردن و همه شهرک ها هستیم چه در داخل یا 

خارج از تشکل های شهرک نشینی! این موضوع برای ما 
قابل دسترس اســت و من تنها کسی هستم که می توانم 
آن را تحقق بخشم. یدیعوت آحارنوت نوشت که نتانیاهو و 
گیدئون سعر یک روز پس از آنکه رئیس شورای منطقه ای 
شومرون خواستار رای گیری آزاد شد، اهتمام ویژه ای به 

جمعیت شهر ک نشینان نشان دادند.

در آستانه برگزاری انتخابات سوم اسرائیل؛

نتانیاهو به دنبال ساخت ۳ هزار واحد مسکونی در کرانه باختری
پس از تغییر قانون انتخابات صورت گرفت؛

تایید و تکذیب نامزدی استاندار بصره برای نخست وزیری عراق 

خبرخبر

جهان


