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سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
چادولفسرپرستموقتوزارتامنيتداخليامريكا
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شدامريكا»باتهديددخالتروس�يه،چينوايراندر
انتخاباتروبهرواست«،هرچندكهتأييدكرددرحال
حاضرهيچسندواطالعاتينداردكهثابتكندايرانو
چيندراينزمينهحملهايانجامدادهباشند.بااينحال،
ادعاياينمقامارش�دامنيتيامريكاتأثيرخودشرا
گذاشتتاتوئيترروزاولاكتبراعالمكندكه130حساب
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شكينيستكهاينترفندتبليغاتيواشنگتناستتا
بتواندازآنبرايحملهبهرقبايخوداستفادهكنداما
بايدگفتنگرانياصليدرداخلامريكاستواينكهآيا
انتخاباتسومنوامبربهخشونتكشيدهميشوديانه؟

زنگخطر
منابع خبري بامداد روز جمعه 9 اكتبر به نقل از دادستان 
ايالت ميشيگان گزارش دادند كه FBI توانسته توطئه اي 
را با اس��تفاده از منابع اطالعاتي، مأموران نفوذي و ش��نود 
گفت وگوهاي متهمان كش��ف و خنثي كن��د. هفت نفر از 
گروه ش��به نظامي »ولورين واچمن« در جريان اين اقدام 
FBI دستگير ش��ده اند و گفته مي ش��ود اتهام آنها يافتن 
آدرس مأموران پليس براي حمله به آنها و راه اندازي جنگ 
داخلي در اين ايالت بوده تا از اين طريق، حكومت فرماندار 
دموكرات ميشيگان خانم گرچن ويتمر را سرنگون كنند. 
اطالعات FBI نشان مي دهد اين افراد ويالي ويتمر را زير 
نظر داش��تند و در يك گفت وگوي تلفني كه در ماه ژوئن 
داش��ته اند، در مورد حمله به مقر دولت در شهر ليسينگ، 
مركز ايالت ميش��يگان و به گروگان گرفتن كس��اني مثل 
ويتمر صحبت كرده بودند تا ب��ه اتهام »خيانت« محاكمه 
شوند. ويتمر ضمن قدرداني از دادستاني ايالت و مأموران 
FBI، ابراز امي��دواري كرده اين »مردان مريض و ش��رور« 
محاكمه شده و به س��زاي اعمال خود برسند. با اين حال، 

به نظر نمي رسد مسئله محدود به همين چند نفر معدود 
باشد، زيرا FBI از اوايل س��ال 2020 از طريق شبكه هاي 
مجازي متوجه گروهي شده كه در برخي از ايالت هاي امريكا 
در مورد »س��رنگوني خش��ونت آميز« با يكديگر گفت وگو 
مي كردند و دو نفر از اعضاي بازداشتي در ميشيگان هم جزو 
همين افراد بوده اند. پس، بايد گفت گروه هاي خشونت طلب 
مسلح در امريكا مسئله اي منحصر به ايالت ميشيگان نيست 
بلكه معضل فدرال امريكاست و بايد اين احتمال را داد كه 
گروه هاي مسلح بسياري هم باش��ند كه در ديگر ايالت ها 
برنامه اي مشابه اين گروه را دنبال مي كنند و هنوز به چنگ 

FBI نيفتاده اند.
انبارآمادهانفجار

واقعيت امر اين است كه ميزان باالي اسلحه در دست مردم 
امريكا معضل اساسي است كه هميشه محل بحث و مناقشه 
بوده است. متمم دوم قانون اساس��ي امريكا مجوزي براي 
وجود اسلحه در دست مردم اين كشور است و شايد زماني 
اين متمم باعث تضمين آزادي هاي فردي در مقابل استبداد 
حكومت مركزي مي ش��د اما امروزه فقط بالي جان مردم 
امريكا شده است. آمارهاي منتش��ر شده از سوي تارنماي 
يورونيوز در آگوست 2019 نشان مي داد كه به ازاي هر 100 
نفر امريكايي، 120 اسلحه در دست مردم اين كشور است و 
به معناي ديگر، ميزان اسلحه در دست مردم امريكا بيشتر از 
تعداد جمعيت آن است. اين آمار مربوط بود به قبل از شيوع 
ويروس كرونا، مشاجرات سياسي در سال انتخابات و بروز 
اعتراضات ضدنژادپرستي طي سال جاري و آمارهاي جديد 
نشان مي دهد كه هجوم مردم امريكا براي خريد سالح بسيار 
بيشتر از قبل شده است. روزنامه گاردين اوايل ماه آگوست 
گزارشي را بر مبناي آمارهاي مؤسسه پيو منتشر كرد. بنابر 
اين گزارش، فروش اسلحه طي 12 روز بعد از اعالم وضعيت 
اضطرار ملي از س��وي رئيس جمهور امريكا دونالد ترامپ، 
جه��ش 120 هزار ع��ددي در روز داش��ته و در 16 مارس 
به ركورد 176 هزار قبضه رس��يده است. گاردين به نقل از 
تحليلگران مي گويد كه برآورد مي شود فروش اسلحه از ماه 
مارس در امريكا به ميزان 3ميليون قبضه رسيده باشد و اين 
ميزان از افزايش خريد حتي باعث شده تا بر توليد كنندگان 

اسلحه در امريكا هم فشار وارد شود.

تغييرقابلتوجه
نكته مهم در مورد اين حجم باال از افزايش خريد اس��لحه 
اين است كه هم خريداران و هم انگيزه هاي آنها با گذشته 
تفاوت اساسي كرده است. اگر قشر سفيدپوست شهرنشين 
تا پيش از اين خريداران عمده اس��لحه بودند، حاال به نظر 
مي رس��د كه خريد اس��لحه در ميان رنگين پوس��تان و به 
خصوص سياه پوستان و حاشيه نشين هاي شهرهاي بزرگ 
افزايش چشمگيري يافته و حتي گاردين از انجمني به نام 
»سالح هاي سياه پوستان مهم اس��ت« نام برده كه مدافع 
مالكيت س��الح توسط سياه پوستان اس��ت. بنيانگذار اين 
انجمن ميچ توره اس��ت كه به نش��ريه بيزينس اينسايدر 
مي گويد: »مردم به نوعي فراموش مي كنند كه ما حق دفاع 
از جانمان با سالح گرم داريم.« شكي نيست كه اعتراضات 
ضدنژادپرس��تي و برخورد خش��ن پليس با سياه پوستان 
انگيزه اي براي رو آوردن سياه پوس��تان به اسلحه بوده اما 
بايد به دو عامل ديگر نيز توجه داشت. عامل نخست شيوع 
ويروس كرونا و پيامدهاي گس��ترده آن در امريكا از ميزان 
مبتاليان و مرگ و مير گرفته ت��ا تأثيرات منفي اقتصادي 
است. عامل دوم مشاجرات سياس��ي بين دو حزب اصلي 
امريكا و نامزدهاي انتخاباتي آنان، جو بايدن و دونالد ترامپ، 

كه مشاجرات اين دو در مناظره نخست به نظر بسياري از 
تحليلگران باعث رسوايي امريكا شده بود و در مناظره سوم 
هم با قطع ميكروفون ها آرامش بين اين دو حفظ شد. اين دو 
عامل، به خصوص عامل دوم باعث شده خريداران اسلحه به 
دليل منازعات سياسي و عدم امنيت انگيزه اي براي خريد 
اسلحه داشته باشند و منازعات سياسي مبدل به عاملي براي 
خريد سالح بشود. نتيجه طبيعي چنين جرياني شكل گيري 
گروه هاي خشن مسلحي است كه نمونه آن در ميشيگان 
ديده ش��د و از اين نمونه مي توان دريافت كه جاه طلبي و 
خش��ونت اين گروه ها تنها محدود به چند درگيري كوتاه 
خياباني نمي ش��ود بلكه اه��داف بلند پروازان��ه اي از به راه 

انداختن »جنگ داخلي« دارند.
نقشارتش

حال مس��ئله اصلي در نقش ارتش امريكا نس��بت به اين 
تحوالت و حتي بروز خشونت هاس��ت. ژنرال مارك ميلي 
رئيس س��تاد مش��ترك ارتش امريكا اواخر آگوس��ت در 
پاس��خ به پرس��ش دو تن از س��ناتورها نامه اي به مجلس 
س��نا فرس��تاد و در آن نام��ه مدع��ي ش��د: »در صورت 
اختالف درباره برخي جنبه هاي انتخاب��ات، طبق قانون، 
دادگاه هاي امريكا و كنگ��ره موظف به حل وفصل هرگونه 
اختالف هس��تند. من هي��چ نقش��ي را ب��راي نيروهاي 
مس��لح امريكا در اين رون��د پيش بيني نمي كن��م.« اين 
حرف باالترين مق��ام نظامي امري��كا مي تواند قوت قلبي 
به سياس��تمداران نگران باش��د و به آنان اطمينان بدهد 
كه ارتش در هر صورت مداخل��ه نخواهد كرد اما اين تمام 
 ماجرا نيست. قانون مصوب 1807 به نام »قانون شورش،

 Insurrection Act« ب��ه دونال��د ترام��پ ب��ه عن��وان 
رئيس جمهور امريكا اجازه مي دهد ارتش را به ايالت هايي 
اعزام كند كه قادر به س��ركوب شورش نيستند يا از قانون 
فدرال سرپيچي مي كنند. اين اقدام مي تواند به درخواست 
يا حتي بدون درخواست فرمانداران آن ايالت ها باشد چنان 
كه رؤساي جمهور امريكا در دهه هاي 1950 و 60 ارتش 
را براي س��ركوب اعتراضات و بدون رضايت فرمانداران به 
ايالت هاي جنوبي فرستاده بودند. حاال هم اين احتمال وجود 
دارد كه ترامپ با استفاده از اختياراتش و استناد به اين قانون 
فرمان اعزام نيروهاي ارتش را به خيابان ها صادر كند. نكته 
مهم و خطرناك حرفي است كه او در نخستين مناظره اش 
زد. او در اين مناظره و بر خالف جو بايدن نه تنها حاضر به 
پذيرش نتيجه انتخابات نشد بلكه در مورد يكي از گرو ه هاي 
 Proud Boys ،مسلح راست گراي افراطي به نام پراد بويز
 )پس��ران مغرور(، پيام داد: »كنار بايس��تيد، آماده باشيد، 
Stand back and stand by« اين پيام از س��وي پراد 
بويز به مثابه مهر تأييدي بر اعمال شان تلقي شد و بعد هم 
ترامپ حاضر نشد تا منظور خود را شفاف بگويد. پيامش 
گمانه زني هايي را در مي��ان تحليلگران مطرح كرد در اين 
خصوص كه او از پراد بويز و گروه هاي ش��بيه آن خواسته 
تا آماده درگيري ها ش��وند. در هر صورت، حضور خياباني 
گرو هاي مس��لح افراطي و ايجاد ش��ورش در اعتراض به 
نتيجه انتخابات اين امكان را به ترامپ مي دهد تا از ارتش 
براي اجراي قانون شورش استفاده كند و البته افرادي مثل 
مارك ميلي چاره اي جز تبعيت از فرمان ترامپ به عنوان 
فرمانده كل قوا يا استعفا از مقام خود ندارند. همچنان كه 
ديويد كيل كولن به عنوان يكي از برجسته ترين كارشناسان 
جهان در زمينه شورش گفته؛ »امريكا در وضعيت قبل از 
شورش است.« نظرس��نجي اخير رويترز-ايپسوس نشان 
مي دهد نزديك به يك سوم امريكايي ها حاضر به پذيرش 
نتيجه انتخابات نيستند و دونالد گرين، استاد علوم سياسي 
دانشگاه كلمبيا، گفته اين نظرسنجي تأييدي بر نگراني هاي 
او درباره خشونت پس از انتخابات است. به عبارت ديگر، اين 
نظرسنجي تأييدي بر عقيده كولن و وضعيت قبل از شورش 
است و نگراني ها از پيامدهاي خش��ونت بار بعد انتخابات 

همچنان به قوت خود باقي است.

سجادآذري
اينروزهادرشرايطيش�اهدبحثهايچالشيدر
خصوص»افولاياالتمتحده«هس�تيمكهش�ايد
اينموض�وعرابتوانيك�يازپذيرفتهش�دهترين
مفاهيمنهتنهادرميانانديشمندانامريكاييبلكه
حتيمردمعاديامريكادانس�ت.بهنظرميرس�د
موضوعيكهموجباي�نميزانابه�امدرخصوص
واقعيتامروزاياالتمتحدهشدهناآگاهيازشرايط
فعليجامع�هامريكايياس�ت.يك�يازموضوعات
كهبهخوب�يميتواندواقعيتروبهاف�ولرانمايان
كندنژادپرس�تينهادينهشدهدرس�اختاراياالت
متحدهاس�تكهالبتهنتايجآندراتفاق�اتبعداز
قتلجورجفلويدبهدستپليسامريكاوهمچنين
جنبش»جانسياهانمهماست«قابلمشاهدهبود.
بااينحال،اينمس�ئلهخودمعرفچالشيمهمتر
درنظامحقوقيوب�هخصوصقضايياياالتمتحده
استكهطيدهههايگذش�تهوباوجودشعارهاي
بس�ياراياالتمتح�دهدرمب�ارزهبانژادپرس�تيو
تالشبرايس�ردمداريمبارزهبااينپديدهزش�ت
درجهان،حتيدرخودامريكانيزحلنش�دهاست.
بر اساس بررسي هاي سال 2020 مركز تحقيقاتي پيو، 
امريكايي هاي آفريقايي تبار در حالي كه فقط 12درصد 
از جمعيت اياالت متحده را شامل مي شوند، 33 درصد 
از جمعيت زندان هاي اين كش��ور را تشكيل مي دهند. 
همچني��ن جمعيت 23 درصدي اس��پانيايي زبان ها در 
زندان هاي امريكا در حالي اس��ت كه فقط 16 درصد از 
جمعيت اياالت متحده را شامل مي شوند و در اين ميان 
سفيدپوس��تان امريكايي كه 64 درصد جمعيت اياالت 
متحده را تشكيل مي دهند فقط 30 درصد از جمعيت 

زندان هاي اين كشور را شامل مي شوند.
هرچند كارشناسان امريكايي معتقدند با وجود50 ايالتي 

كه هر يك درباره جرائم به شكل متفاوتي رفتار مي كنند، 
قانونگذاران ملي و محلي كه بر س��ر قوانين جديد دعوا 
مي كنند و متعصيبن كينه توز عجيبي كه امور را به دست 
گرفته اند، بسيار بعيد اس��ت دو نفر كه به جرم يكساني 
محكوم شده اند مجازات يكساني داشته باشند اما مسئله 
اين است كه اگر بين اين دو نفر يكي رنگين پوست باشد 
به احتمال زياد اوس��ت كه بايد مجازات سنگين تري را 

تحمل كند.
در امريكا، افراد رنگين پوست با نرخ هاي باالتري نسبت 
به سفيدپوس��تان در زندان هاي ايالتي و فدرال زنداني 
مي ش��وند، آفريقايي تبارها بيش از پنج برابر نسبت به 
سفيدپوستان در زندان به س��ر مي برند و در پنج ايالت 
آيووا، مينه سوتا، نيوجرس��ي، ورمونت و ويسكانسين با 
جوامع غالباً سفيدپوست، نس��بت سياه پوستان زنداني 

به 10 برابر افزايش يافته است.

براي متوجه شدن چگونگي شكل گيري اين اعداد، بايد 
جنايت مش��ابهي را كه دو نفر از دو  نژاد متفاوت انجام 
داده اند مقايس��ه كنيم. طبق اعالم اتحاديه آزادي هاي 
مدني امريكا )ACLU(، يك فرد سياه پوست در مقايسه 
با يك سفيدپوس��ت، به دليل داشتن ماري جوانا، 3/73 
برابر بيش��تر دس��تگير مي ش��ود، به رغم اينكه ميزان 
مصرف بي��ن در دو  نژاد تقريباً يكس��ان اس��ت. تقريباً 
اس��پانيايي تبارها و التين ها نيز همي��ن دامنه اختالف 
نژادي را شاهد هس��تند و آنها 1/4 برابر سفيدپوستان 
در اياالت متحده زنداني مي ش��وند البت��ه با وجود اين 
سياه پوس��تان هنوز بيش از دو برابر اسپانيايي تبارها در 
زندان فرسوده مي شوند. عالوه بر اين رانندگان سياه و 
التين تبار در هنگام توقف ترافيك��ي 6/7 و 7/9 درصد 

بيشتر از رانندگان سفيد بازرسي مي شوند.
حتي اگر ده��ه 2020 و ن��ه دهه 1930 باش��د باز هم 
 نژاد قرباني در اياالت متحده مهم اس��ت.  سياه پوستاني 
كه سفيدپوس��تان را طعم��ه خود مي كنن��د، مجازات 
طوالني تري را نسبت به س��ياهاني كه سياهان ديگر يا 
سفيدپوس��تاني كه سفيدپوس��تان ديگر را طعمه خود 
قرار داده اند تحم��ل مي كنند. مجازات اع��دام غالباً در 
موارد قتلي ك��ه قرباني يك زن سفيدپوس��ت اس��ت، 
صادر مي ش��ود. برعكس، معموالً از مج��ازات اعدام در 
م��وارد قتلي كه قربان��ي يك مرد سياه پوس��ت و متهم 
يك مرد سفيدپوس��ت اس��ت، خودداري مي شود. اين 
م��وارد به وض��وح نش��ان دهنده وجود مش��كل جدي 
نژادپرس��تي طوالني مدت در سيس��تم عدالت كيفري 
اياالت متحده، چه در سطح ايالتي و چه در سطح فدرال 
اس��ت. كارشناس��ان امريكايي معتقدند نظام حقوقي 
و قضايي اياالت متح��ده از افراد فرودس��ت طرفداري 
نمي كند  و اين به نوبه خود بر بسياري از رنگين پوستان 

تأثيرگذار است.

انگشت بر ماشه در شامگاه انتخابات نوامبر
نگرانيهاازبروزخشونتدرامريكاجدياست

نژادپرستي نهادينه در ساختار حقوقي- قضايي امريكا

    چالش

  ديدارمخفيانه
در واقع، سفر پمپئو به خارطوم و پيام تبليغاتي توئيتري 
او نخستين گام براي در پيش گرفتن مسير عادي سازي 
روابط بين تل آويو و خارطوم نبود بلكه نخستين گام از 
سوي بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي 
و رئيس شوراي موقتي حاكميتي سودان عبدالفتاح 
البرهان برداشته شد كه اوايل فوريه در كشوري ثالث 
انجام شد. البرهان براي ديدار با همتاي اوگاندايي خود 
و بحث در مورد مس��ائل مش��ترك منطقه اي، به اين 
كشور رفته بود اما طولي نكش��يد كه حساب رسمي 
دفتر نتانياهو در توئيتر خبر ديدار نتانياهو با البرهان 
در اوگاندا را منتش��ر كرد با تأكيد بر اين نكته كه دو 
طرف براي همكاري در راستاي »عادي سازي روابط 
دو طرف در آين��ده« توافق كردند. انتش��ار اين خبر 
از س��وي دفتر نتانياهو موجي از انتقادها را از س��وي 
هر دو طرف به راه انداخت. موش��عه يلعون وزير دفاع 
پيشين رژيم صهيونيستي، از رهبران مخالف نتانياهو 
اس��ت كه در واكنش به انتش��ار اين خبر، نتانياهو را 
متهم به بهره برداري سياس��ي ك��رد و گفت: »منافع 
امنيتي رژيم اسرائيل با مخفي نگه داشتن اين ديدار 
حفظ مي ش��د و نه اينكه براي كسب اهداف سياسي 
كوتاه مدت در داخل علني ش��ود.« دردس��ر البرهان 
بسيار بيش��تر از نتانياهو بود. سه نشست در خارطوم 
درست بعد از انتشار اين خبر، در سطح نشست شوراي 
وزيران، نشست شوراي امنيت و دفاع و نشست شوراي 
حاكميت و هيئت وزيران تش��كيل ش��د و در نهايت 
اين، خود البرهان بود كه سعي مي كرد اقدامش را به 
نحوي توجيه كند و ديگران حاضر به حمايت رسمي 
از او نشدند. تأكيد ش��وراي وزيران بر اين بود كه اين 
مالقات ابتكار شخصي البرهان بوده و دولت با صدور 
بيانيه اي تأكيد بر اين موضوع داشت كه »ژنرال برهان 
وراي اختياراتش عمل كرده است« و به همه اطمينان 
خاطر داد كه موضع كشور در قبال رژيم اسرائيل تغيير 
نكرده است. به اين ترتيب، دولت خارطوم سعي كرد 
پس لرزه هاي بعد آن ديدار را كنترل كند اما معلوم بود 

كه ماجرا هنوز تمام نشده است.
 معاملهامريكايي

سفر ماه آگوست پمپئو به سودان نخستين سفر رسمي 
يك مقام ارشد امريكايي به اين كش��ور بود و روشن 
بود كه پمپئو مي خواهد با انجام معامله اي، شكست 
البرهان را جب��ران كرده و ديگر مقام��ات خارطوم را 
متقاعد به عادي س��ازي روابط با رژيم اسرائيل كند. 
فهرست كش��ورهاي حامي تروريس��م محور اصلي 
معامله امريكايي با خارطوم است. گفته مي شود اسامه 
بن الدن طي سال هاي 1990 تا 1996 در سودان بوده 
و امريكا نيز به همين دليل سودان را از سال 1993 در 
فهرست كشورهاي حامي تروريس��م قرار داده و اين 
موضوع باعث ش��ده خارطوم نتواند از مزاياي اقتصاد 
بين المللي برخوردار شود و به صندوق هاي بين المللي 
سرمايه گذاري و دريافت وام و ديگر كمك هاي مالي 
دسترس��ي داش��ته باش��د. خارطوم به دنبال حذف 
نام س��ودان از اين فهرست اس��ت اما روشن است كه 
واش��نگتن از اين موضوع به عنوان اهرم فش��ار خود 
استفاده مي كند و به قول روزنامه نگار كهنه كار سوداني 
عبدالرحمان عالمين: »در اينكه اين مسئله يك شانتاژ 
است حرفي نيست. اياالت متحده به روشني مي گويد 
اگر مي خواهيد از ليست )كشورهاي حامي تروريسم( 
برداشته ش��ويد روابط تان را با اسرائيل عادي كنيد.« 
به نظر مي رس��د ترامپ و دس��تگاه ديپلماسي او در 
اين معامله با طرف سوداني به نتايجي رسيده است. 
ترامپ 11 روز قبل اعالم كرد س��ودان قبول كرده به 
قربانيان حمالت تروريستي مبلغ 235 ميليون دالر 
بپردازد و اين تصميم س��ودان »گامي بزرگ« است و 
باعث مي شود نام اين كشور از ليست كشورهاي حامي 
تروريس��م حذف ش��ود. هر چند ترامپ در آن موقع 
حرفي از عادي سازي روابط با تل آويو به عنوان بخشي 
از اين »گام بزرگ« مطرح نكرد اما خبر اخير او مبني 
بر توافق رژيم اسرائيل و س��ودان براي گام برداشتن 
به سمت عادي س��ازي حكايت از اين دارد كه چنين 
پيش شرطي وجود داش��ته و خارطوم در ازاي قبول 

عادي س��ازي روابط است كه توانس��ته نام كشورش 
را از آن فهرس��ت حذف كند. به اي��ن ترتيب، روندي 
كه با مالقات مخفيانه البرهان در فوريه ش��روع شد با 
معامله امريكايي پي گيري شده و دست كم نتيجه آن 
توافق اوليه براي عادي س��ازي بوده است اما وضعيت 
در خارطوم پيچيده تر از آن است كه به نظر مي رسد و 
صداي مخالفت ها با اين روند و موافقت هاي مخفيانه 
و پشت و پرده از احزاب و جريان هاي سياسي مختلف 

به گوش مي رسد.
  نهبهتوافق

خارطوم بعد از جنگ 1967، در سپتامبر همين سال 
ميزبان نشست كش��ورهاي عضو اتحاديه عرب بود. 
قطعنامه اي در اين نشست به تصويب رسيد كه مشهور 
شد به قطعنامه »سه بار نه« زيرا در اين قطعنامه تأكيد 
بر سه نه ش��ده بود؛ نه به صلح با رژيم اسرائيل، نه به 
شناسايي رژيم اسرائيل و نه به مذاكره با رژيم اسرائيل. 
از اين جهت، خارطوم در تاري��خ معاصر جهان عرب 
موقعيت تاريخي به دست آورد اما در مقاطعي به اين 
موقعيت تاريخي پشت پا زد و حتي كار را به همكاري با 
رژيم اسرائيل پيش برد. براي مثال، رهبر وقت سودان 
ژنرال جعفر النميري در 1981 به كنيا رفت تا مالقات 
مخفيانه اي با وزير دف��اع وقت رژيم اس��رائيل آريل 
شارون داشته باشد و با طرح او عليه جمهوري اسالمي 
همكاري كند و بار ديگر در 1984 رشوه 30 ميليون 
دالري از موساد گرفت تا اين سازمان اطالعاتي- امنيتي 
رژيم اسرائيل بتواند عملياتي به نام »عمليات موسي« را 
براي قاچاق يهوديان اتيوپيايي از مسير خارطوم به رژيم 
اسرائيل انجام دهد. همين مورد نشان مي دهد كه در 
پس سه »نه« خارطوم، تباني و توطئه هايي با تطميع و 
رشوه وجود داشته و نمي توان چنين موضوعي را ناديده 
گرفت. به هر صورت، جريان هاي سياس��ي س��ودان 
موضع مشخصي در قبال روند عادي سازي گرفته اند. 
بايد توجه داش��ت كه عبداهلل حمدوك نخست وزير 
سودان بعد از ديدار با پمپئو گفته بود دوران  گذار در 
سودان بر پايه توافق وس��يع نيروها و تقويمي دقيق 
تنظيم شده و شامل به پايان رساندن روندهاي  گذار 
براي دستيابي به صلح و ثبات است كه  بايد كشور را به 
سوي انتخاباتي آزاد رهنمون سازد و بر اين نكته تأكيد 
كرده بود: »دولت موقت اختياري فراتر از اين وظايف 
ندارد و نمي تواند درباره عادي سازي روابط با اسرائيل 
تصميم گيري كند. اين مس��ئله پس از اتمام وظايف 
دولت موقت تصميم گيري خواهد ش��د«. اين حرف 
حمدوك تكرار خواسته احزاب س��ودان بود كه طي 
بيانيه اي قبل از ورود پمپئو به خارطوم مطرح كردند. در 
واقع، اين احزاب در هر دو جناح داخل در شوراي موقت 
حاكميتي سودان و خارج از آن قرار دارند. عبدالرحمن 
عالمين در اين مورد مي گويد درون ائتالف به رهبري 
حمدوك، جريان هاي چپ، كمونيست ها و بعثي ها قرار 
دارند كه هر گونه عادي س��ازي روابط با اسرائيل را رد 
مي كنند و همچنين حزب االمه صادق المهدي داراي 
پايگاه مذهبي و محافظه كار است. در خارج از ائتالف 
حمدوك، اسالم گراهاي طرفدار رژيم سابق هستند 
كه به قول عالمين »در كمين نشسته اند و آماده اند تا 
فرياد خيانت به اعتقادات را برآورند و هر كاري براي به 
شكست كشاندن دوران گذار انجام دهند.« روشن است 
كه بر خالف جناح نظامي در شوراي موقت حاكميتي 
س��ودان، اتفاق نظري بين احزاب سياسي سودان از 
طيف هاي مختلف براي مخالفت با عادي سازي روابط 
به وجود آمده اس��ت. اين احزاب روند عادي سازي را 
در تناقض با قانون اساسي سودان و همچنين، ناديده 
گرفتن »سه نه« مي دانند. مي توان گفت اگر توافقي 
از سوي خارطوم براي عادي س��ازي با رژيم اسرائيل 
شده باشد، اين توافق بيشتر از سوي نظاميان حاضر 
در شوراي موقت حاكميتي و به رهبري البرهان است 
اما جناح سياس��ي كش��ور در مخالفت با اين موضوع 
متفق القول اس��ت. به همين جهت، نمي توان انتظار 
داشت روند عادي سازي روابط سودان با رژيم اسرائيل 
همانند امارات يا بحرين راحت و سريع انجام شود و به 
نظر مي رسد نه گفتن به »س��ه نه« در اين كشور كار 

راحتي نباشد.

مسيرناهموارخارطومدربازيعاديسازيروابطباتلآويو

عصيان عقيم سودان
 مقابل سه »نه« 1967
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