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تحلیل روز

انتخاباتتونس؛همچناندوگان ِه
اسالمگرا-سکوالر
محمدرضا عشوری مقدم-دومین انتخابات
ریاست جمهوری تونس بعد از انقالب  ٢٠١١در
حالیامروزبرگزارمیشودکه ٢٦نفرازجریانهای
مختلفبرایرسیدنبهاینکرسینامزدشدهاند.
این انتخابات زودهنگام بعد از درگذشت «الباجی
السبسی» رئیس جمهور فقید از آن جهت اهمیت
دارد که پیش از انتخابات مهم پارلمانی میتواند
بسیار سرنوشتساز بــاشــد.بــا وج ــود طیفها
و شخصیتهای مختلف و مستقلی که در این
انتخاباتحضوردارنداماواقعیتآناستکهتقابل
اصلیدراینانتخاباتهمچونگذشتهبیندوطیف
است؛ازیکطرفنامزداسالمگرایانالنهضهودر
طرف دیگر ،جریانی که گفتمان سکوالر را یدک
میکشد و طیف های مختلف لیبرال و میانه رو و
چپ را شامل میشود.برخالف گذشته ،اینبار اما
پیشبینیپیروزانتخاباتوحتیدونفریکهبهدور
دوم راه مییابند بسیار مشکل است .تنها حضور
فردی مثل «المنصف المرزوقی» به عنوان «نامزد
بهارعربی»کهرقیبجدیهمالنهضهوهمجریان
حاکماستکافیاستتازمانشمارشآرایپیش
بینی نتایج مشکل باشد .این مسئله البته عوامل
مختلفی دارد .مهم ترین دلیل ،تشتت و تعداد
بسیار زیاد نامزدهای انتخاباتی جریان سکوالر
است که البته این نیز متاثر از تحوالت اخیر تونس
اســت -١:اختالفات و چند دستگی میان حزب
حاکم «ندای تونس» که جدایی «یوسف الشاهد»
نخستوزیرازاینجریان،بارزتریناختالفطیدو
سال اخیر است -٢.وفات السبسی رئیس جمهور
کهبهعنوان«شیخلیبرال»باشخصیتکاریزماتیک
خوداحتماالمیتوانستبهایناوضاعآشفتهجریان
حاکمسروساماندهدوحاالاینجریانفاقدچنین
شخصیتیمهموتاثیرگذاراست-٣.سازماندهیو
انسجامسیاسیوانتخاباتیاسالمگرایانومشخصا
حزبالنهضهکهالبته ُحسنتدبیرراشدالغنوشیرا
در این قضیه نباید دست کم گرفت.با وجود تشتت
باالی جریان رقیب النهضه در انتخابات و تقابل
های گفتمانی مختلفی که در این دور از انتخابات
مطرح است از جمله تقابل «اسالم گرا-سکوالر»،
«بهار عربی-نظام سابق» « ،سنت گرا-مدرن» اما
معتقدم به رغم گرایشهای عمل گرایانه و لیبرال
النهضه،همچنان ِ
سایهتقابلاسالمگراوسکوالربر
ساحترقابتهایانتخاباتیتونسحکمفرماست.

قاب بین الملل

رویترز:یکدادگاهتجدیدنظرفدرالدرآمریکاپرونده
نقضقانوناساسیاینکشورازسویدونالدترامپ
به دلیل اسکان مهمانان دولتی خارجی را دوباره
به جریان انداخت.ترامپ در پروندهای متهم شده
بود که با اسکان مهمانان دولتی خارجی در هتل
هایش با نقض قانون اساسی ایاالت متحده از مقام
ریاستجمهوریبرایمنافعاقتصادیخوداستفاده
میکند.اینپروندهدریکدادگاهتجدیدنظرمنطقه
ای ایالت نیویورک به دلیل ناتوانی شاکیان از اثبات
آسیب ناشی از اقدامات ترامپ ،مختومه اعالم شده
بود اما اکنون با رای یک دادگاه تجدید نظر فدرال
دیگر  ،این پرونده مجدد به جریان افتاده است .
شاکیاناینپروندهکهموسسهایبهنام«شهروندان
برای مسئولیت و اخــاق» در واشنگتن جزو آنان
است،ترامپرامتهمکردهاندکهنتوانستهاستخود
را به لحاظ اقتصادی از هتلهایش جدا کند و این
بپذیر
کار،اورادرمقابلوسوسههایاقتصادیآسی 
میکند.ترامپدراینپروندهبهنقضبخشهاییاز
قانوناساسیمتهماستکهرئیسجمهوریآمریکا
را از دریافت هدیه و حقوق از دولتهای خارجی
بدوناجازهکنگرهمنعمیکند.

نبضسعودیدردستانیمن

انصارا« :...آزادگان عربستان» نقش مهمی در موفقیت حمله به
بزرگترین پاالیشگاه نفتی سعودی با  10پهپاد داشتند
کامیار-تابستان سعودی همچنان داغ است.
سخنگوی ارتــش و کمیتههای مردمی یمن از
هــدف قــرار دادن دو پاالیشگاه بــزرگ سعودی
در منطقه الشرقیه با  ۱۰فروند پهپاد خبر داد.
شرکت نفتی که انصارا ...با پهپادهای خود آن را
هدف قرار داد و به آتش کشید یکی از قدیمیترین
تاسیسات نفتی شرکت آرامکوی عربستان در
استان الشرقیه است که  ۷۵کیلومتر با شهر دمام
فاصله دارد .این منطقه هم به لحاظ جغرافیایی
و هم به لحاظ صنعتی برای سعودی ها از اهمیت
بسیاری برخوردار بوده و دو پاالیشگاه نیز در آن جا
قرار دارد ،انصارا ...با این اقدام خود پس از چند
روز سکوت مطلق که به مراکز نظامی و صنعتی

سعودیها حمله کرد حاال دو هدف مهم را با چند
فروند پهپاد زیر آتش خود قرار داده است.وزارت
کشور عربستان نیز با تایید خبر حمله به شرکت
نفتی آرامکو اعــام کردکه دو پاالیشگاه در دو
منطقه «بقیق» و «هجره خریص» هدف پهپادهای
یمنی قــرار گرفتند .ویدئوهای منتشر شــده در
شبکههای اجتماعی نیز شعلههای عظیمی را
در افق این منطقه به همراه صدای شلیک گلوله
نشان میدهد .تاسیسات نفتی « بقیق» وابسته به
شرکت آرامکو بزرگ ترین پاالیشگاه نفت سعودی
است وهمچنین بزرگ ترین میدان نفتی شرکت
آرامکو به شمار میرود ،به گونهای که روزانه هفت
میلیون بشکه نفت از این میدان نفتی استخراج

چهره روز

شلیکبهمسئوالنرشوهبگیر!
دوترتهرئیسجمهورفیلیپینازشهرونداناین
کشورخواسته اگر جایی مشاهده کردند که
مقامات و مسئوالن از آنها درخواست رشوه
میکنند ،به آنها شلیک کنند.البته رئیس
جمهورفیلیپینازمردمخواسته،تیراندازیبه
مسئوالن رشوهبگیر به گونهای نباشد که آنها
را به «جهان دیگر» بفرستد.دوترته برای این
فراخوان خود حتی به مردم توصیههایی کرده
استتامبادابهدلیلانجامقتلبهزندانبیفتند.
وی قول داده است از کسانی که به مسئوالن
فاسد شلیک کنند ،حمایت کند و اجازه ندهد
بهزندانبروند.

خبر متفاوت

«دیکتاتورموردعالقه»ترامپ!

وعدهنتانیاهوبرایالحاقدرهروداردنبهسرزمینهایاشغالی

آس«بیبی» بهکار میآید؟

بنیامین نتانیاهو که از سال  ۲۰۰۹تاکنون
بــدون وقفه نخستوزیر رژیــم صهیونیستی
بــوده ،به آب و آتش می زند که حزبش ،پس
از ناکامی در انتخابات و تشکیل کابینه در
فــروردیــن مــاه ،در انتخابات روز ســه شنبه
پیروز شود .نتانیاهو مدعی شده در صورت
پیروز یاش در انتخابات ،تلآویو حاکمیت
ارضی کرانه باختری و رود اردن را بر عهده
خواهد داشت .این یعنی ضمیمه کردن حدود
یک ســوم از خــاک کرانه غربی رود اردن به
اسرائیل؛ ایــن وعــده جنجالی نتانیاهو در
حالی است که ماهیت رژیم صهیونیستی در
اشغالگری ،نامشروع بــودن و توسعه طلبی
و بحران آفرینی بــرای بقا خالصه می شود
و ایــن مولفه ها ایــن گونه نیست که با رفتن
نتانیاهو یا آمدن بنی گانتس یا لیبرمن تغییر
کند .آن هم در شرایطی که دولت ترامپ گوی
سبقت را از پیشینیان خود ربوده و با ارائه طرح
معامله قرن و انتقال سفارت آمریکا به قدس،
عمال بر نابودی فلسطین و تشکیل رژیم واحد
اسرائیل صحه گذاشته اســت .هم اکنون،
همه سرزمینهایی که براساس تصمیمات
سازمان ملل بــرای تشکیل کشور فلسطین
تعیین شدهاند (به جز غزه) در اشغال نظامی
اسرائیل است .اسرائیل در سال  ۱۹۶۷این
سرزمینها را در «جنگ شش روزه» اشغال
کرد و تا امــروز نیز به جز غزه ،همچنان باقی
سرزمینهای فلسطینی را در اشغال خود نگاه
داشته است اما به جز بیتالمقدس شرقی (که
بخشی از این سرزمینهاست) هیچ بخشی
از خــاک فلسطین را به خــاک خــود ضمیمه
نکرده است .هم اکنون تمامی سرزمینهای
هممرز فلسطین با اردن که به «دره اردن»
معروف است ،در کنترل ارتش اسرائیل باقی
اســت .کــارت آسی که بنیامین نتانیاهو یک
هفته مانده به روز را یگیری رو کرد این بود
که گفت اگر در انتخابات پیروز شود و بتواند
با قدرت کافی کابینه را تشکیل دهد ،فردای
انتخابات کل این مناطق را به خاک اسرائیل
ضمیمه میکند؛ یــک وعــده بلندپروازانه،
اما درعین حال هیجا نآور بــرای گــروه های

تندروی مذهبی اسرائیلی که اصوال معتقدند
سراسر سرزمینهای کنونی فلسطینی نیز
باید بخشی از خاک اسرائیل باشند.منتقدان
میگویند که وعده نتانیاهو ،یک شلوغکاری
انتخاباتی است .او سال هاست که نخستوزیر
اسرائیل است و به گفته مخالفان اش ،اگر واقعا
قصدی برای اجرای چنین تصمیمی داشت،
تاکنون فرصت کافی برای اجرای آن برایش
فراهم بود؛ به ویژه این که او در آستانه انتخابات
قبلی نیز در بهار امسال ،وعدههای مشابهی را
مطرح کرد و هرگز آن ها را اجرا نکرد.
▪ لیبرمن ،سرنوشتساز در انتخابات

آویگدور لیبرمن ،رهبر حزب محافظهکار،
ســکــوالر و مــل ـیگــرای «اســرائــیــل خــانــه ما»
( )Yisrael Beiteinuرا میتوان برای «بی بی»
مهر های سرنوشت ساز دانست .لوال بنون،
خبرنگار متخصص در حوزه خاورمیانه و استاد
دانشگاه والنسیای اسپانیا میگوید« :لیبرمن
وزن تعیین کنند های در انتخابات پیشرو
خواهد بود ».او یک ملیگرای افراطی است
که خود را سنگر اسرائیل سکوالر در مقابل
جامعه یهودیان افراطی ارتدوکس میخواند.
بر اساس نظرسنجیها ،حزب لیکود احتماال
میتواند بین  ۳۸تا  ۴۱درصــد آرا را در این
انتخابات به دســت آورد امــا بنی گانتس در
کنار «اتحاد آبی و سفید» نیز همین انــدازه
شانس دارد .در چنین وضعیتی آرایــی که
حــزب لیبرمن به دســت خواهد آورد تعیین
کننده خواهد بود اما خبر بد بــرای بنیامین
نتانیاهو این است که به نظر میرسد لیبرمن
از هم اکنون هم قطار آینده خود را انتخاب
کــرده اســت .سیستم انتخابات اسرائیل به
احزاب اجازه میدهد که «آرای مازاد» خود را
به یکدیگر اعطا کنند .به این معنی که اگر یک
حزب تعداد کافی رای بــرای رسیدن به یک
کرسی بیشتر به دست نیاورد ،میتواند این آرا
را به حزب دیگری بدهد تا آن حزب از این آرا
استفاده بهتری کند .لیبرمن و گانتس پیش
از این توافقنامهای در این باره امضا کردهاند تا
آرای مازاد خود را در اختیار یکدیگر بگذارند.

چراترامپ «نارنجی» میشود؟
در حالی که برای بسیاری از کمدینها و کاربران
شبکههای اجتماعی ایــن ســوال مطرح است
که چرا دونالد ترامپ گاهی «نارنجی» به نظر
میرسد ،رئیس جمهور آمریکا انگار خودش
پاسخی برای این سوال پیدا کرده است .دونالد
ترامپ ،در سخنرانی خود در جمع قانون گذاران
جمهور یخواه در بالتیمور دربــاره انتقادهای
مطرح شده علیه برنامههای اخیرش در زمینه

میشود و در فاصله  ۷۵کیلومتری جنوب شهر
دمام قرار دارد؛ شهری که از مهم ترین شهرهای
عربستان به شمار م ـیرود .همچنین تاسیسات
«بقیق»بزرگترینمخزنروغنوپاالیشنفتخام
در جهان است؛ به گونه ای که نفت خام مرکب به
این پاالیشگاه آورده می شود تا گاز آن جداسازی و
تبدیلبهنفتخامخالصشودوگازهایجداسازی
شده را نیز به عنوان تولیدات ثانویه به مخازن گاز
مایع تحویل میدهد.عالوه براین تاسیسات بقیق
از اهمیت بین المللی برخوردار است؛ به گونه ای
کهعربستانراازطریقخطوطلولهنفتبهبحرین
متصل می کند که این خط لوله  ۳۵هزار بشکه
نفت را به صورت روزانه به بحرین منتقل میکند.
طول این خط لوله  ۱۱۰کیلومتر است که ۴۲
کیلومترآندرخاکعربستان ۴۲،کیلومترزیرآب
و ۲۸کیلومتردرخاکبحرینقراردارد.تاسیسات
بقیقهمچنینشریاناصلیخطلولهشرقبهغرب
شرکت آرامکوست و این خط لوله نقش مهمی
در اتصال تأسیسات تولید نفت در منطقه شرقیه
عربستان به یکدیگر دارد.میدان نفتی خریص نیز
بزرگترینپروژهنفتیجهاناستومیتواندروزانه
 1.2میلیونبشکهروغنسبکعربیراتولیدکند.
والاستریتژورنالدیشبنیزازنصفشدنتولید
نفت عربستان خبر داد.حمله به این تأسیسات در
این عمق واقعا کار هنرمندانه ای بود که یمنیها از
عهدهآنبرآمدند.سرتیپیحییسریع،سخنگوی
ارتش یمن تاکید کرد که این عملیات در پاسخ به
تجاوزهای روزانه رژیم سعودی و در راستای ایجاد
موازنهقواوترسصورتگرفتهاست.بهگفتهاو،این
عملیات کام ً
ال موفق بوده و تا زمانی که تجاوزهای

دشمن ادامه داشته باشد در راستای دفاع مشروع
مردمیمنادامهخواهدیافت.بهفاصلهساعاتیبعد
ازحملهپهپادیبهپاالیشگاههایآرامکو،انصارا...
حاال افکار عمومی و ساختار امنیتی عربستان را
هدفگرفتهاست:بهگفته«حزاماالسد»،عضودفتر
سیاسیجنبشانصارا«،...همکاریشرافتمندان
آزاده داخل سعودی ،نقش مهمی در موفقیت این
عملیات هوایی در عربستان داشــت».وی خاطر
نشانکردکهبانکاهدافیمنیدرداخلعربستان
سعودی روز به روز گسترش مییابد.حتی محمد
البخیتی،عضوشورایسیاسیانصارا...نیزتاکید
کرد که اگر متجاوزان به یمن در پی پایان جنگ
نباشند ،پایان آن با نابودی رژیم سعودی همراه
خواهد شد و نه تنها حمالت موشکی و پهپادی
متوقف نمیشود بلکه نیروهای یمنی با نفوذ به
عمق خاک عربستان حتی تا ریاض نیز پیشروی
خواهند کرد .جالب این جاست که برای انجام
چنین عملیاتی ،حتما باید قبال با استفاده از
پهپاد شناسایی ،هدف مورد ارزیابی دقیق قرار
بگیرد و حتی تصاویری از آن تهیه شده باشد
و سپس با استفاده از پهپاد رزمی-انتحاری
هدف اصابت قرار گیرد؛ این یعنی ،افتضاح
پشت افتضاح برای پدافند هوایی عربستان
سعودی .به نظر می رسد که حمله پهپادی
مقاومت یمن به تاسیسات عظیم نفتی شکست
سعودی آرامکو در بقیق ،پیامی روشن برای
ریاض دارد :مادامی که به بمباران و گرسنگی
دادن زنان و کودکان یمنی مبادرت می کند،
جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع خود یا
عرضه سهام آرامکو در بورس را فراموش کنید.
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کاهش مقررات مربوط به استفاده از المپهای
کم مصرف و سازگار با محیط زیست صحبت کرد.
به گزارش روزنامه گاردین ،او در این باره گفت:
این المپها که مجبور به استفاده از آنها شدهایم
به نظر من نور خوبی ندارند .من همیشه زیر نور
آنها نارنجی به نظر میآیم .شما هم همین طور!
نور آنها بدترین نور است .المپهای کم مصرف
در بیشتر مواقع گرا نتر از المپهای رشتهای

هستند و در صورت شکستن از جمله زبالههای
«خــطــرنــاک» محسوب مـیشــونــد .داریـــم چه
میکنیم؟ این المپها زباله خطرناک محسوب
میشوند امــا قیمتشان چند برابر المپهای
معمولی است و مشخصا نورشان خوب نیست.
بنابراین به فروش این المپ ها ادامه میدهیم اما
در کنار آن المپهای رشتهای را هم میفروشیم.
مردم از این موضوع بسیار خوشحال میشوند.

«پادشاهیکوهزرد»درسرزمینیمیانمصروسوداناعالمموجودیتکرد

پای معامله قرن در میان است؟

انتشارخبرتولدکشوریجدیدبهنام«پادشاهی
کوه زرد» (مملکه الجبل األصفر) در سرزمینی
میان مصر و ســودان ،همه را شگفتزده کرده
است .این پادشاهی در سرزمینی ایجاد شده
که تاکنون هیچ کشوری ادعای حاکمیت بر آن
را نداشته است؛ موجودیت این کشور توسط
نخستوزیر آن که زنی لبنانی-آمریکایی به نام
دکتر نادره ناصیف بود ،اعالم شد .به گزارش
یورونیوز ،او در یک پیام ویدئویی  ۶دقیقهای
گفت که از ســوی پادشاهی ایــن کشور سخن
میگوید و اعــام کرد که اعالمیه رسمی آغاز
این پادشاهی در کنفرانسی در شهر ادسای
اوکراین تهیه شده است .سخنان ناصیف باعث
ایجاد سوءظنهایی شده است .برخی بر این
گمانهستندکه«پادشاهیکوهزرد»سرزمینی
جایگزین بــرای دولــت آینده فلسطین است.
سرزمین«پادشاهیکوهزرد»که ۲۰۶۰کیلومتر
مربعوسعتدارد،پیشازاین«بئرالطویل»نامیده
میشد و از نظر مصریها این سرزمین در داخل
خاک سودان قرار داشت .تاکنون هیچ کدام از
دولتهای مصر یا ســودان به اعالمیه تشکیل

آن واکنشی نشان ندادهاند؛ شاید به این دلیل
که برخورد با این موضوع را بینتیجه میدانند.
با وجود این برنامههای تلویزیونی مصر پدیدار
شدن چنین کشوری را به بحث گذاشتهاند.
جزئیات بیشتری درباره این کشور نوظهور ارائه
نشده است .از جمله این که جمعیت آن چند نفر
است ،معیارهای شهروندی این کشور و منابع
تامین درآمد آن چیست و این که آیا «پادشاهی
کوه زرد» درصــدد بهرسمیت شناخته شدن از
سوی جامعه جهانی است یا خیر .هانی رسالن،
کارشناس برجسته مصری در امور سودان یکی
ازاینافراداست.اوانتشاربیانیهظهور«پادشاهی
کوه زرد» را اقدامی خطرناک میداند که باید با
آن برخوردی محکم و سریع داشت .پیش از این
در ژوئن سال  ۲۰۱۴میالدی یک آمریکایی به
نامجرمیاهیتونازمصربهاینمنطقهسفروخبر
تاسیس «پادشاهی ســودان شمالی» را در این
منطقه اعالم کرد .با این حال مشخص نیست،
چرادرپنجسالگذشتهمصروسوداندربارهاین
سرزمین بیصاحبگفت وگونکردهاند .آیا پای
معاملهقرندرمیاناست؟

والاستریتژورنال:ترامپدرهتلمحلبرگزاری
نشستگروه ۷درشهر«بیاریتز»فرانسهودرحضور
هیئت مصری ،یک اظهارنظر جنجالی دربــاره
رئیسجمهور این کشور کــرده است.زمانی که
هیئت آمریکایی به همراه هیئت مصری منتظر
ورود السیسی به اتــاق محل بــرگــزاری نشست
بودند،ترامپباصداییکهقابلشنیدنبود،گفت:
دیکتاتور محبوب من کجاست؟به نظر شاهدان
عینی،ایناظهارنظرترامپ«جنبهشوخی»داشت
اما حاضران در اتاق به پرسش تعجب برانگیز او
پاسخیندادند.

نمای روز

«خالد بن سلمان» معاون وزیر دفاع و فرزند پادشاه
سعودی در توئیتی از دیدار خود با «عبد ربه منصور
هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن خبر داد.این
دیــدار در شرایطی صــورت گرفت که اختالفات
درون ائتالف سعودی میان دولت منصور هادی با
اماراتبهاوجخودرسیدهاستوریاضتالشدارد
با کشاندن شورای انتقالی جنوب و دولت منصور
هادی به پای میز مذاکره ،بحران را کنترل کند که
تاکنونناموفقبودهاست.

