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عوض کردن زمین بازی
با افکار عمومی در آستانه انتخابات
علیاکبر عباسی

کمتر از  100روز تا انتخابات مجلس ش��ورای
ی مان��ده و همین نزدیک��ی به زمان
اس�لامی باق 
انتخاب��ات ،موج��ب ش��ده جریانه��ا و گروههای
سیاس��ی نیز فعالیتهای خود را در انتخابات آغاز
ی کار
کنند .حامیان دولت یازده��م که پس از رو 
آمدن حس��ن روحانی و در ش��رایطی که حدود 2
ی مانده بود،
س��ال تا زم��ان انتخابات مجلس باق�� 
فعالیتهایش��ان را برای انتخابات آینده آغاز کرده
بودن��د ،ای��ن روزها بی��ش از پیش برای اش��غال
کرسیهای سبز بهارستان تالش میکنند.
نگاه��ی ب��ه رویک��رد دولت و ش��خصیتها و
رسانههای اصالحطلب و حامی دولت یازدهم نشان
میدهد آنها طراحی ویژهای برای انتخابات مدنظر
دارند که مهمترین آن ،چیدمان زمین بازی انتخابات
براس��اس معیارها و مولفههای مدنظر خودش��ان
است .در واقع دولتیها تالش میکنند رقابتهای
انتخابات دهم مجلس را حول محور مباحثی قرار
دهند که به واس��طه آن بتوانند رقی��ب خود را از
میدان به در کنند .دستاندرکاران و حامیان دولت
ب��ه خوبی میدانند اگر محور رقابتهای انتخاباتی
3ماه آینده ،بر مبنای عملکردها و میزان کارآمدی
دول��ت یازدهم ق��رار بگیرد ،چی��زی عاید دولت و
جریان متبوع آن نخواهد شد و عملکرد قوه مجریه
در  2سال اخیر بهگونهای نبوده که بتواند برای مردم
جذابیت خاصی داشته باشد و آنها بتوانند با تکیه بر
عملکرد خود بار دیگر از مردم رای بگیرند.
دولت یازده��م بویژه در عرصه اقتصادی حرف
قابلتوجهی برای گفتن و دفاع از عملکرد خود ندارد
تا جایی که حتی کارشناسان اقتصادی حامی دولت
هم نتوانستهاند نسبت به انتقادهای فراوانی که به
دولت در حوزه اقتصادی وارد اس��ت ،سکوت کنند
و نسبت به عملکرد دولت در این حوزه انتقادهای
مهم��ی را ابراز داش��تهاند .این در حالی اس��ت که
حتی بی��ن خود اعضای کابینه هم درباره عملکرد
غیرقابلقبول اقتص��ادی دولت بحث وجود دارد و
برخی از اعضا نیز به عملک��رد دولت در این حوزه
انتقادهایی را طرح کردهاند .همین امر موجب شده
تئوریس��ینهای دولت یازدهم تالش کنند محور
و معیار انتخاب��ات دهم مجلس را به هر میزان که
میتوانند از کارآمدی و عملکرد دولت دور کنند.
به همین جهت اس��ت که برجام ،موضوعی
است که دولتیها تالش میکنند آن را بهعنوان
دس��تاورد بزرگ دولت عن��وان کنند و مبارزات
انتخاباتی را نیز حول محور آن شکل دهند.
ادامه در صفحه 12

تروریس��م ،اسالمس��تیزی و
نگاه
صهیونیسم مثلثی نامآشناست
ک��ه در پسزمینه هر رویداد تروریس��تی اضالع
آن ب��ه یکدیگ��ر میپیوندد .این ان��گاره نه فقط
یک ادعا بلکه واقعیتی غیرقابل انکار است که به
شکلی مسلسلوار از جوالن افراطیون مسلح در
خاورمیانه تا حوادث تروریستی اخیر در بیروت و
سپس پاریس باز هم خود را به جهانیان نمایاند.
اینک دیگر بر کس��ی پوش��یده نیس��ت که
بزرگترین قطب تروریسم دولتی در جهان یعنی
رژیم اشغالگر قدس به موازات برخی کشورهای
مرتجع منطقه و دولتهای غربی با پش��تیبانی
از افراطیون مس��لح و گروههای تروریستی نظیر
..
«جبهه النصره» و ...زمینهساز گسترش
«داعش»،
دهش��تگری در قلمروی جهان اسالم بویژه عراق
و س��وریه بوده و سالهاس��ت بر بس��تر پیوندی
اهریمن��ی ،پیچیدهترین رواب��ط و همکاریها را
با ای��ن گروهها به پیش میب��رد؛ همکاریهایی
که ش��عاع دایره آن به ه��زاران کیلومتر دورتر از
خاورمیانه و حتی قلب اروپا رسیده است.
در روزهای پ��س از رخدادهای تروریس��تی
پاریس ،تحلیلهایی مستقل ،گوناگون و مستند
درباره نقش صهیونیستها در این حوادث صورت
گرفت که از زوایای این نقشآفرینی پرده برداشت
اما مسالهای که کمتر بدان پرداخته شد زمینهها و
سوابق شکلگیری مثلث شوم یادشده بود.
در ای��ن می��ان واکاوی رونده��ای فعالیت و
اهداف تش��کلهای صهیونیس��تی در سراس��ر
جهان میتواند این زمینهها و سوابق را روشنتر
کند .طی دهههای گذش��ته یک��ی از مهمترین
بسترهای پویش و حرکت صهیونیسم برگزاری
گردهماییهای جهانی و نهادسازیهای پرشمار
بوده است .دههها پیش از پیدایش رژیم منحوس
صهیونیس��تی و در اواخر قرن نوزدهم نخستین
کنگره س��ازمان جهانی صهیونیسم در سوییس
توسط «تئودور هرتزل» 1پایهریزی شد تا مقدمات
ایجاد دولتی یهودی را فراهم آورد.
حدود  40س��ال بعد یعنی در س��ال 1936
در ش��هر ژنو با فاصلهای  253کیلومتری از بازل
بهعنوان محل نخستین گردهمایی کنگره جهانی

سالم وطن

تروریسم؛ دستافزار اسالمستیزی صهیونیسم
دکتر جواد حقگو

صهیونیستها تش��کلی دیگر با عنوان «کنگره
جهانی یهودیان» ( )WJCتش��کیل ش��د تا زیر
تابلوی یک سازمان مردمنهاد با شعار تکثرگرایی
دین��ی ،گفتوگو ب��ا پی��روان دیگ��ر مذاهب و
جلوگیری از نقض حقوق یهودیان سراسر جهان،
کارویژه پیش��برد اهداف صهیونیستی را در کنار
دیگر تشکلهای همسو به انجام رساند.
با وجود اینکه دفتر مرکزی این س��ازمان در
نیویورک قرار دارد ،فعالیت آن گسترهای جهانی
دارد و گردهماییه��ای منظم آن در ش��هرهای
مختلف جهان برگزار میشود .بسیاری از آگاهان،
این تش��کیالت تحت رهبری «رونالد الودر» 2را
از بازوهای صهیونیسم جهانی به شمار میآورند.
گفتنی اس��ت چن��د ماه پیش یعن��ی در مارس
 2014یک��ی از مهمترین اج�لاس دورهای این
کنگره در پاریس برگزار شد.
مهمترین زیرش��اخه کنگره جهانی یهودیان
در فرانس��ه «س��ازمان جامعه یهودیان فرانسه»
( )CRIFاس��ت ک��ه ریاس��ت آن را «راج��ر
کوکرمان» 3برعهده دارد .آگاهان از این سازمان
بهعنوان یک��ی از قدرتمندترین و ذینفوذترین
تش��کیالت اروپایی صهیونیسم یاد میکنند که
با ارتباطات گس��ترده با موس��اد ،سرویسهای
امنیتی فرانس��ه و دیگر کشورهای اروپایی و نیز
دولت پاریس نقش��ی مح��وری در تحوالت این
کشور دارد.
یکی از اصلیترین ماموریتهای این تشکیالت
پیشبرد اهداف اسالمستیزانه از طریق گسترش
اسالمهراس��ی و ایج��اد تنگناه��ای روزاف��زون
برایمیلیونها مسلمان فرانسوی است .در زمینه
میزان نفوذ این تش��کیالت در فرانس��ه میتوان
گفت س��ازمان جامعه یهودیان فرانسه حتی در
می��ان راس��تگرایان افراطی چ��ون «جبهه ملی
فرانسه» نیز دارای اهرمهای اثرگذاری است.
جبه��ه ملی فرانس��ه سالهاس��ت داعیهدار
شعارهای ملیگرایی افراطی و مقابله با مهاجران و

66413942
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غیرفرانسویها بویژه مسلمانان است« .ژان ماری
لوپن» سیاس��تمدار راستگرای فرانسوی سالها
رهبری این حزب را برعهده داشت تا اینکه سال
 2011رهبری جبهه ملی را به دخترش «مارین
لوپن» واگذار و به رهبری معنوی و افتخاری این
حزب راستگرا اکتفا کرد .با وجود جایگاه ویژه ژان
م��اری لوپن در جبهه ملی ،اعالن و تکرار برخی
مواضع ضدصهیونیس��تی نظیر انکارهولوکاست
س��بب ش��د وی اواخر مردادماه امس��ال توسط
دخت��رش از حزب اخراج ش��ود؛ رخدادی که به
باور ناظ��ران بزرگترین نمود ق��درت البیها و
تش��کیالت یهودی و در واقع صهیونیس��تی در
فرانسه بود.
س��ازمان جامعه یهودیان فرانسه تشکیالتی
است که حتی برای خود شاخه امنیتی با عنوان
«اسپیس��یجی» تعریف کرده و در س��طحی
گسترده فعالیت دارد؛ فعالیتهایی که سبب شد
پس از رخدادهای تروریستی پاریس برخی از این
تشکیالت بهعنوان نهادی مطلع از زمان و مکان
اقدامات تروریستی  22آبان یاد کنند.
در همی��ن رابط��ه افش��اگریهای «ادوارد
اس��نودن» کارمند پیش��ین آژانس امنیت ملی
آمری��کا ( )NSAزوای��ای دیگ��ری را از اقدامات
گروهها و تش��کیالت صهیونیس��تی در فرانس��ه
مینمایان��د .اس��نودن اواخر دیماه پارس��ال در
گفتوگو با روزنامه روس��ی «کامرسانت» با اشاره
به ناخرسندی شدید رهبران تلآویو از مهاجرت
معک��وس یهودی��ان از س��رزمینهای اش��غالی
تصریح کرد از سالهای پیش تاکنون تشکیالت
صهیونیس��تی در غ��رب بویژه در فرانس��ه بنا به
خواست مقامهای رژیم اشغالگر قدس پروسههایی
نظیر انتش��ار تصاویر موهن پیامبر اسالم را آغاز
کردهاند تا فضایی ستیزهجویانه ضدیهودیان ساکن
اروپا به راه اندازند و آنان را به زندگی در اس��رائیل
وادار کنند .یکی از پیامدهای این اقدامات حمله
پارس��ال داعش به دفتر نش��ریه فکاهی «شارلی

ابدو» و فروشگاه یهودیان در فرانسه بود.
البت��ه این دس��ت اقدامات ب��ا اهدافی چون
گسترش اسالمهراسی و نمایش مظلومیت و نقض
حقوق یهودیان تحت عنوان «آنتیسمیتیزم» تنها
محدود به کشوری چون فرانسه نیست و میتوان
ردپای صهیونیستها را در سراسر جهان مشاهده
کرد .از جمله میتوان به تحوالت کشور همسایه
فرانسه یعنی آلمان اشاره کرد که در آن جنبشی
چون «پگیدا» 4دس��تورکار مقابله با مسلمانان را
به طور وی��ژه دنبال میکن��د و در قامت مزدور
صهیونیستها بدون هیچ ابایی از خواستههایی
ضدانس��انی چون انتقال مسلمانان این کشور به
اردوگاههای نازی سخن میگوید.
در مجموع بای��د عرصه جهانی را جغرافیایی
نامح��دود ب��رای ش��کلگیری مثل��ث ش��وم
صهیونیس��م ،تروریس��م و اسالمستیزی دانست
ک��ه ه��ر آن میتواند رخدادهای��ی چون فجایع
تروریس��تی پاریس را به ب��ار آورد .به این ترتیب
در ریشهیابی چنین رخدادهایی گروههایی چون
داعش را باید کارگزار دهشتگرانی دانست که نه
در رقه و موصل بلکه در تلآویو ،واشنگتن ،پاریس
و ...استقرار یافتهاند.
..........................................................................................
پینوشت

 -1تئودور هرتزل ( )Theodor Herzlیهودی،
روزنامهنگار و فعال سیاس��ی اتریشی که با شعار
ایجاد خانهای برای یهودیان جهان ،س��ال ۱۸۹۷
میالدی کنگره جهانی صهیونیسم را بنیان نهاد و
پدر صهیونیسم سیاسی لقب گرفت.
 -2رونالد استیفن الودر ()Ronald S Lauder
میلیاردر یهودی آمریکایی از حزب جمهوریخواه
که از سال  2007رهبری کنگره جهانی یهودیان
را برعهده دارد.
Roger Cukierman -3
 - 4پگیدا مخفف جنبش��ی با عنوان اروپاییان
میهنپرس��ت علیه اسالمی شدن غرب است که
اکتبر  2014در درس��دن آلمان ش��کل گرفت.
پگیدا تحت رهب��ری چهرهه��ای افراطی چون
«لوتز باخمن» تقابل جدی و خشن با مسلمانان
را دنبال میکند.
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پایان مبهم گروگانگیری هتل رادیسونبلو
در مالی

فرانسه در نقش
ژاندارم آفریقا

گ�روه بینالمل�ل« :هر اژدهایی که از فرانس��ه
س��ر درآورد باید در یکی از مس��تعمرات زرخیز
فرانس��وی به دنبال دمش ب��ود ».این یک اصل
رسانهای اس��تعماری قرن بیس��تمی است که
هنوز در قرن بیس��ت و یکم «گل»ها بدان باور
دارند و طی چندین دهه منشأ سوءاستفادههای
بسیاری توس��ط دولتمردان پاریس قرار گرفته
حال آنکه در حقیقت مس��اله عکس این است.
آخری��ن مثال این وارونگ��ی روز جمعه در مالی
نمایان شد؛ کشوری فقیر اما سرشار از ثروتهای
طبیعی اورانیوم ،طال ،فسفات و سنگ آهک ،در
حاشیه جنوبی صحرای آفریقا .به فاصله کمتر از
یک هفته از حمالت تروریستی  13نوامبر داعش
در پاریس که  132کشته و بیش از  300مجروح
برجا گذاشت ،محله فرنگینشین باماکو ،پایتخت
مالی نیز هدف حمله و گروگانگیری دس��تکم
 10تروریس��ت القاعده قرار گرفت .این بهانهای
بود برای بازگش��ت فوری لژیونرهای فرانسوی و
شرکای ناتو به قلب آفریقای شمالی .البته شاید
خیلیها فراموش کرده باشند که بالفاصله پس
از حمله داعش ش��عبه یمن در  15ژانویه سال
میالدی جاری به دفتر هفتهنامه فکاهی شارلی،
فرانس��وا اوالند رئیسجمهور و دس��تیار ارش��د
نظامیاش ناگهان نقشه لیبی را جلویشان پهن
کردند تا «انتقام ش��ارلی را از لیبی» بگیرند اما
احتماال نتوانستند شرکایشان در ناتو را راضی
به یک لشکرکشی صلیبی مدل بوشی به شمال
آفریقا کنن��د و در نهایت به گس��یل کردن ناو
هواپیمابر ش��ارلدوگل به خلیج عدن و سواحل
یمن کفایت کردند که نتیجهاش آغاز کمپینی
غربی -عربی برای تجاوز و جنایت نیابتی  8ماه
اخیر به ملت یمن بوده اس��ت .به همین شکل
گروگانگیری باماکو هم نه کابوس فرانسویها در
مستعمره سابق بلکه خواب خوشی بود که اوالند
برای چپاول هر چه بیشتر آفریقا دیده است .مالی
در جنوب غربی لیبی در موقعیتی راهبردی در
نیمه شمالی و عمدتا اس�لامی قاره آفریقا واقع
شده است و با  15میلیون نفر جمعیت ،از جمله
فقیرترین کش��ورهای جهان است که نیمی از
جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارند .س��رزمینی
که از  1881تا  1895مس��تعمره فرانس��ه بوده
است و زبان رس��میاش فرانسوی است و هنوز
هم فرانسویها بیش��ترین نقش را در تحوالت
داخلی این کش��ور ایفا میکنند ،از جمله روی
کار آوردن «کیتا» رئیسجمهور فعلی همزمان
با جنگ داخلی سال  2012که در آن شاخههای
القاعده الجزایر و لیبی یعنی گروههای موس��وم
ب��ه «مرابطون» و «انصارالدی��ن» بخشهایی از
کشور و حتی شمال پایتخت را تسخیر کردند.
اما در سال  2013پس از بازپسگیری شهرهای
ش��مالی مالی از گروهه��ای افراطی ،س��ازمان
ملل مس��ؤولیت تأمین امنیت این کش��ور را از
نیروهای فرانس��ه و آمریکا تحویل گرفت .حال
اگر در نمایش تروریس��تی ابتدای سال ،2015
فرانسویها بهانهای درخور برای خیمه زدن گرد
منابع حواشی زرخیز صحرای آفریقا پیدا نکردند
ام��ا پس از واقعه هفته پی��ش پاریس که به 11
سپتامبر فرانسه تعبیر ش��د ،ریش و قیچی در
مستعمره سابقشان مالی در دست خودشان بود.
باز هم ردپای داعش

صبح جمعه گذش��ته افراد مسلح ناشناس که
هنوز تعدادشان به درستی مشخص نیست پس از
وارد شدن به هتل حدود  180نفر شامل  30خدمه
هتل را گروگان گرفتند .به گزارش بیبیس��ی از
محل حادثه ،مهاجمان سوار بر خودروهایی با پالک
دیپلماتیک و صورتهای پوش��یده با ماسک ،وارد
هتل شده و پس از ممانعت نگهبانان از ورود آنها،
اقدام به تیراندازی کردند که در برخوردهای نخست
 9تن کشته شدند .نیروهای ضد تروریستی مالی
بالفاصله با یورش به هتل و محاصره آن ،موفق به
آزادس��ازی بیش از  10گروگان ش��دند .همچنین
تعدادی دیگر از گروگانها نیز موفق به فرار از هتل
شدند و گروگانگیران نیز چندین نفر را آزاد کردند.
در مجم��وع تا پیش از یورش نهایی حدود  70نفر
از گروگانه��ا از راههای مختلف آزاد ش��ده بودند.
در نهایت تا عصر هم��ان روز با حمله کماندوهای
مالیای��ی و حمایت  50نیروی ویژه فرانس��وی که
بالفاصله به باماکو اعزام شده بودند ،اغلب گروگانها
آزاد شدند اگرچه در مجموع  27تن در این حادثه
جان باختند .وزی��ر اطالعات مالی صبح دیروز از
آزاد شدن تمام گروگانهایی که زنده مانده بودند
خبر داد.
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