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حداقل 16 زن و کودک کشته شدند
قتل عام قبیله ای در پاپوآ گینه نو

خدیجه عالمه زاده

حداقل 16 زن و کودک در جریان قتل عام 
در پاپوآ در استان هال ی گینه نو کشته شدند؛ 
که یکی از فجیع ترین خشونت های قبیله ای در 
این کشور طی سال های اخیر به شمار می رود.

این حمله به روســتایی با جمعیت حدود 
800 نفر در بخش داخلی کشور صورت گرفته 

است.
فیلیــپ پیمــوا، کارمند مســئول مرکز 
بهداشت کاریدا، که حمله در آن صورت گرفته 
و خود در زمان حمله در روســتا حضور داشته 
است به گاردین گفت که 16 قربانی نتیجه این 
حمله بود که هشــت تن از آن ها کودک بودند 
و هشــت نفر دیگر زنان ازجمله دو زن باردار 

هستند. 
ســایت آر ان زی، این خبرها را بــه نقل از 
سخنگوی پلیس تاری، توماس لونگو ذکر کرده 
است. کسی که خود در کاریدا در صحنه جرم 
حضور یافته است. این در حالی است که لونگو 
خود برای اظهارنظر در این مورد در دسترس 
نبود. پیموا گفت که این حمله در ساعت شش 
صبح صــورت گرفت و مــردم در حالی که در 
خانه های خود را به ســوی حمله کنندگان باز 

می کردند کشته می شدند.
پیموا گفــت: وقتی صبح بیدار شــدم و به 
آشپزخانه رفتم تا آتش روشــن کنم، ناگهان 
صدای شلیک تفنگ را شنیدم و بعد مردمی را 
دیدم که خانه هایشان آتش گرفته بود و متوجه 
شدم که دشمن داخل روســتا است. بنابراین 
فرار کردم و داخل بوته ها پنهان شــدم. چند 
ساعت بعد حدود ساعت 9 یا 10 که برگشتم، 
با جســدهای قطعه قطعه شــده و خانه های 
سوخته مواجه شــدم. حمله کنندگان عالوه 
بر تفنگ برای حمالت و کشتن مردم از داس 

کشاورزی استفاده کرده بودند.
پیموا افزود که همه قربانیــان این حادثه 
را می شناخته اســت. وی در ادامه گفت: من 
همه مردم این روســتا را می شناسم، قربانیان 
همه آشــناهای من بودند. با این وجود برخی 
از اجســاد چنان به صورت بــدی قطعه قطعه 
شــده بودند که من و دیگر اهالی روستا برای 

شناسایی اجساد با دشواری مواجه شدیم.

وی ادامه داد: اجســاد بــه قطعاتی تبدیل 
شده بودند برخی از اجســاد قطعاتی داشتند 
که قابل تشــخیص نبود. آن هایی که صورت 
داشتند، قابل شناسایی بودند؛ اما اعضای بدن 

چون دست و پا قابل شناسایی نبود.
پیموا گفت که او و دیگر روستاییان، اجساد 
را در پشــه بندهایی جا دادند و بعد از روســتا 
گریختنــد؛ از ترس آن کــه مهاجمان در بین 
شاخه و برگ ها کمین کرده باشند و قصد حمله 
دوباره داشته باشــند. آن ها در انتظار پلیس 
بودند تا با حمایت پلیس بتوانند اجساد را دفن 
کنند. پیموا در ادامه افزود که این حمله از سوی 
دشمنان صورت گرفته اســت و ممکن است 
مرتبط به جرایم خشونت های قبیله ای باشد 
و گفت که آن ها مدت های مدیدی است که با 

یکدیگر درگیر هستند.
اســتان هنا و دیگر مناطــق در گینه نو در 
ســال های اخیر شــاهد صحنه خشونت های 
قبیله ای بوده اســت. گزارش هــای زیادی از 
کشــتار و انتقام جویی و خشونت های جنسی 
منتشر شده که همه آن ها با افزایش دسترسی 
سالح های گرم بدتر شدند. از پیموا پرسیدند 
که بدترین حمله در این روســتا چه زمانی رخ 
داده است؟ او در جواب گفت: این بدترین حمله 
تاکنون بود. خیلی بد بود طوری که تاریخ کشور 
چنین حمله و خشونتی را به خود ندیده است. 
این حمله در جریان انتخابــات جیمز ماراپ 
نخستوزیر پاپوآ گینه نو، اتفاق افتاد که او این 
روز را یکی از غم انگیزتریــن روزهای زندگی 

خود توصیف کرده است.
ماراپ در یک پست فیسبوکی گفت که این 
حمله از سوی مردان مسلح از قبایل هاگوای، 
اکیوو، و لیوی صورت گرفته است. او در ادامه 
نوشت من به دنبال مجرمان این حمله هستم 
و از شــدیدترین اقدامات قانونی برای این کار 

استفاده می کنم.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

اتخاذ تنها 31.5 درصد آرا را نمی توان 
مرگ سیاسی برای یک حزب تلقی کرد، 
آنچنان که بسیاری این وضعیت را برای 
سیریزا توصیف می کنند. بله این حزب 
روز یکشــنبه )شــانزدهم تیرماه( در 
انتخابات شکست خورد، اما نتایج نشان 
می دهد که این حزب همچنان با قدرت 

به عنوان چپ میانه پابرجا است.
طبقه کارگر یونان که در سال ۲01۲ 
حامی اصلی ســیریزا در انتخابات بود 
به دلیل مشــکالت اقتصادی دست از 
حمایت از این حزب کشــید. هرچند 
الکسیس سیپراس سعی کرد با اجرای 
طرح هایــی از جملــه افزایش حقوق 
بیکاری و رساندن آن به ماهانه 650 یورو 
حمایت این طبقه اجتماعی را به دست 
آورد، اما نتیجه انتخابات اخیر نشان داد 

که این تالش ها موفق نبوده است.
روزنامه گاردین در مطلبی در تشریح 

وضعیت کنونی یونان بعد از انتخابات و 
پیروزی حزب راست و تأثیر آن در آینده 
یونان نوشت: انتقادها، بیشتر از سوی 
چپ ها، دولت ائتالفی به رهبری حزب 
سیریزا را به دلیل پذیرش سیاست های 
فاجعه بار ریاضتی اتحادیه اروپا و صندوق 
بین المللی پول سرزنش می کنند. از نظر 
آن ها، بال چپ های تند و تیز نتوانسته اند 
به صورت درخور با نیروهای نئوریبرال 
در بروکسل و واشــنگتن در بیوفتند و 
همین امر رأی دهندگان یونانی را بر آن 
داشته تا این حزب را تنبیه کنند. یکی 
از حقایق تلخ این داستان این است که 
انتخابات اخیر هرگونــه آثار انتخابات 
ســپتامبر ۲015 را از میان بــرد. این 
اتفاق زمانی روی داد که حزب سیریزا، 
برنامه های رادیکال چــپ خود را کنار 
گذاشت و به نتایج همه پرسی که در آن 
مردم یونان به سیاست های ریاضتی نه 
گفتند، خیانت کرد )به عقیده برخی( 
و شــرایط کمک مالی اروپا را پذیرفت. 
حزب ســیریزا در آن انتخابات 36.3 
درصد آرا را از آن خود کرد. حاال از دست 

دادن تنها 5 درصــد از آرا به معنای رد 
حداکثری نیست، اما یک عقب نشینی 

گسترده از این حزب به شمار می رود.
چیزی که حزب سیریزا تالش داشت 
بر اساس شاخصه های موقعیتی که آن را 
به ارث بوده، عمل کند، حفاظت از برخی 
از آسیب پذیرترین اقشار جامعه بود. در 
میان برخی اقدامات، این حزب به نسل 
دوم مهاجران، امتیاز شــهروندی داد و 
در اقدامی دیگر خدمات سالمت ملی 
را به یک میلیون نفــری بازگرداند که 
این خدمات به دلیل بیمه نبودن آن ها 
از سوی دولت قبل ســلب شده بود؛ در 
واقع ســیریزا این اقدامات را به منظور 
دفاع از چشــم انداز اجتماعــی یونان 
انجام داد. ضمن آنکــه این حزب یکی 
از معدود احزاب در اروپا بود که چنین 

چشم اندازی را حفظ کرد.
اگرچــه پیاده ســازی تفهیم نامه 
اتحادیــه اروپا/صنــدوق بین المللی 
پول بــه معنای انداختن بار ســنگین 
بخشــی از نظام مالیاتی بر دوش طبقه 
متوسط رو به پایین و طبقه متوسط بود 

و بســیاری از رأی دهندگان در نتیجه 
احساس طردشدگی داشتند. بر همین 
اساس اصال اتفاقی نبود که کیریاکوس 
میتسوتاکیس، نخســت وزیر جدید 
یونان، چند هفته پیش خطاب روبروی 
دوربین هــای تلوزیونی بــه صاحبان 
مشاغل اشــاره کرد که تدابیر مالیاتی 
برای کنترل و نظارت بر کسب و کارها 
که در زمان دولت سیریزا اجرا شده بود، 
از دید وی قابل حذف شــدن هستند. 
جای این سوال پیش می  آید که چطور 
شرکای یونان در اتحادیه اروپا که پیش تر 

طرح های اقتصادی دولت این کشــور 
را برای توزیــع منصفانه تر هزینه های 
تفهیم نامه رد کرده بودند، با این مسئله 
کنار می آیند. اگرچه یونــان احتماال 
تــا اوت ۲018 )۲7 مرداد مــاه( از این 
تفهیم نامه خارج شــود، اما همچنان 

تحت نظارت باقی می ماند.
اگرچه عوامــل مختلفــی در این 
شکست مشارکت دارند. تصاویر ویرانگر 
پس از آتش سوزی گســترده متی در 
سال ۲018 که جان نزدیک به 100 نفر 
را در این کشور گرفت، تأییدی بر تداوم 
جرم ناکارآمدی دولت در دوران حزب 
ســیریزا بود. توافق با مقدونیه جنوبی، 
یکی از بزرگ تریــن پیروزی های اخیر 
یونان با هزینه ای همراه بود: این اقدام به 
راست های افراطی فرصت داد تا مباحث 
ملی گرایانه خــود را در بخش هایی از 

یونان پیش ببرد.
ائتالف ناخوشایند با حزب راست و 
ملی گرای آنل، حتی پس از انحالل آن، 
همچنان حزب سیریزا را به چهره هایی 
مربوط می ســازد که بیشــتر حامیان 
متمایل بــه چــپ آن را ناامیدکننده 
می دانند. انتخابات روز یکشنبه اثبات 
می کنــد که ســیریزا با وجــود همه 
گناهانش، همچنان نیرویی قدرتمند 

در سیاست های یونان است.
در همین حال بیشــتر رسانه های 
کشور در تالش هستند تا میتسوتاکیس، 
نخست وزیر جدید )پسر کنستانتینوس 
میتسوتاکیس و عضوی از خانواده ای 
که چندین نسل در سیاست های یونان 
برجسته  بودند( را به عنوان شخصیت 
مدرن کننده ای میانه رو بروز دهند. در 
یونان )همچنان که در کل اروپا از جمله 
در بریتانیا در حال رویداد است( حزب 
سنتی راست گفتمان راست افراطی را 
به عنوان سیاست خود پذیرفته و آن را به 

جریان اصلی بدل کرده است.
در جریان کمپین انتخاباتی، حزب 
دموکراســی جدید )حزبی راستگرا(، 
دو خط مباحثه ای را در فضای رقابتی 
دنبال می کرد. اول مبحث مدرن کردن 

نئوریبرال درباره رشد و سرمایه گذاری 
از طریق تسهیل مالیات برای کسب و 
کارها، خصوصی سازی بیشتر )شامل 
مباحث سالمت( و تمام آن چیزهایی 
اســت که بعد از بحران اقتصادی سال 
۲008، صدها هزار نفر در یونان و دیگر 
کشورهای اروپایی به زانو در آورد. رشته 
دوم گفتمان ترامپ/جانسون را بازگو 
می کند: حمله به هر اقلیت و استهزای 
هرکســی که دم دست اســت. یونان 
هیچوقــت خانه طبیعــی یک حزب 
لیبرال یا راست میانه تلقی نشده است، 
اما با توجه به چیزهایی که بر این کشور 
بعد از ســال ۲010 گذشت، مشاهده 
وحشــیگری این حمالت تقویت شده 
بر ارزش های اجتماعی، شوکه کننده 

است.
یکی از دالیلــی که باید بــرای آن 
خوشحال بود، خروج حزب فاشیست 
گلدن داون از مجلس یونان )این حزب 
نتوانســت حد 3 درصد را کسب کند( 
است، یک پیروزی عظیم برای فعاالن 
ضد فاشیسم. اما این حس خوشحالی 
سریعاً از بین می رود اگر بدانیم که حداقل 
بخشی از رأی دهندگان راست افراطی، 
آرای خود را از حزب فاشیســت گلدن 
داون به سمت حزب دموکراسی جدید 
روانه کردند. برای همین مهم است که 
یک حزب مخالف قوی با این حزب برای 
زنده نگه داشــتن دموکراسی در یونان 

حاضر شود.

حزب سیریزا زمین خورد، اما شکست نخورده است؛

مقابله یونان با گردش به راست

خبر

دولت ترامپ برای نخســتین بار دو نماینده 
حزب اهلل را در پارلمان لبنان تحریم کرد.

طبق بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، امین 
شری و محمد حسن رعد به بهره برداری از نظام 
سیاسی و مالی لبنان به نفع جنبش های شیعه و 
ایران متهم شده اند. نفر سوم در فهرست جدید 
تحریم های آمریــکا، وفیق صفــا رئیس واحد 

ارتباطات و هماهنگی حزب اهلل است.
حزب اهلل تحریم های جدید آمریکا را محکوم 

و آن ها را »تحقیر مردم لبنان« ارزیابی کرد.
در همین راستا، شبکه خبری المنار گزارش 
داد که سید حســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
شامگاه جمعه درباره پرونده های مختلف لبنان 

و منطقه سخنرانی خواهد داشت و احتمال داده 
می شود که وی در این سخنرانی به تحریم های 
آمریکا نیز بپردازد. در همین راســتا، ســیگال 
مندلکر، معاون وزارت خزانــه داری آمریکا در 
سخنانی مدعی شــد: حزب اهلل ثبات سیاسی 
و اقتصادی لبنان و منطقــه را تهدید می کند و 

تمامی این ها به ضرر ملت لبنان خواهد بود.
امین شری 6۲ ساله در سال ۲005 به عنوان 
نماینده بیروت وارد پارلمان شد و در سال ۲018 
بار دیگر انتخاب شد. وی روابط نزدیکی با دستگاه 

امنیتی حزب اهلل دارد.
وزارت خزانه داری آمریکا همچنین عکسی 
را از شری در کنار سردار قاسم سلیمانی، فرمانده 

سپاه قدس منتشر کرد. این وزارتخانه در بیانیه 
خود درباره این تصویر اظهار کــرد: این تصویر 
نشان می دهد که هیچ تفاوتی میان فعالیت های 

سیاسی و نظامی حزب اهلل وجود ندارد.
وزارت خزانه داری آمریکا درباره محمد رعد 
نیز مدعی شده اســت که وی به اولویت دادن به 
فعالیت های حزب اهلل ادامه می دهد. در همین 
راســتا، مایک پامپئو، وزیر خارجــه آمریکا در 
توییتر نوشت، تحریم های جدید علیه مقام های 
ارشد حزب اهلل بخشی از اقدامات این کشور برای 
مقابله با نفوذ حزب اهلل در لبنان است. وی افزود: از 
هم پیمانان و شرکایمان می خواهیم که حزب اهلل 
را به طور کامل یک »گروه تروریستی« بخوانند.

در همین راســتا، نبیه بری، رئیس پارلمان 
لبنان نسبت به تحریم های آمریکا علیه مقامات 

حزب اهلل واکنش نشان داد.
وی در این باره اظهار کرد: تحریم های آمریکا 
علیه نمایندگان پارلمان لبنان تجاوز به پارلمان 

و لبنان محسوب می شود.
رئیــس پارلمــان لبنــان افــزود: مــن 

به عنوان نماینــده پارلمان لبنان می پرســم 
که آیــا دموکراســی آمریکا به جایی رســیده 
 اســت که تجاوز بــر دموکراســی جهــان را 

تحمیل می کند؟
نبیه بری تصریح کرد: بــه منظور اتخاذ یک 
موضع جدی در قبال این رفتــار غیر معقول به 

اتحادیه بین المجالس خواهم رفت.

توسط آمریکا و برای نخستین بار؛

دو نماینده حزب اهلل در پارلمان لبنان تحریم شدند

عوامل مختلفی در شکست 
سیریزا مشارکت دارند. 

تصاویر ویرانگر پس از 
آتش سوزی گسترده متی 

در سال 2018 که جان 
نزدیک به 100 نفر را در این 

کشور گرفت، تأییدی بر 
تداوم جرم ناکارآمدی 
دولت در دوران حزب 

سیریزا بود

حزب سیریزا به نسل دوم 
مهاجران، امتیاز شهروندی 

داد و در اقدامی دیگر 
خدمات سالمت ملی را به 

یک میلیون نفری بازگرداند 
که این خدمات به دلیل بیمه 

نبودن آن ها از سوی دولت 
قبل سلب شده بود
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بزرگترین اردوگاه مهاجران غیرقانونــی در اروپا بدون 
در نظر گرفتن جایگزینی برای آن تعطیل شــد. به گزارش 
شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، اردوگاه مهاجران غیرقانونی در 
مینئو در سیسیل ایتالیا که در اوج بحران مهاجران ۴ هزار نفر 
را در خود جای داده بود، تعطیل شد. این اردوگاه، بزرگترین 
اردوگاه مهاجران غیرقانونی در اروپا بود. متئو سالوینی معاون 
وزیر کشور ایتالیا از این اردوگاه بازدید کرد و خوشحالی خود 
را در مورد تعطیلی آن پنهان نکرد. خبرنگار این شــبکه در 
رم گفت بسیاری از ســازمان های بشردوستانه به این اقدام 
اعتراض کردند و گفتند سالوینی در حقیقت هیچ مشکلی را 
حل نکرده است. حاال هزاران مهاجر غیرقانونی آواره خیابان ها 
شدند زیرا هیچ جایگزینی برای این اردوگاه برای آنان در نظر 
گرفته نشده است. این نتیجه تصویب چند حکم در پارلمان 

ایتالیا در ماه های اخیر است. متئو سالوینی از این پس مقادیر 
قابل توجهی از بودجه ای را که برای پذیرش مهاجران در نظر 
گرفته شده بود در اختیار دارد. وی بودجه مربوط به مهاجران 
را برای دریافت کمک های روحی و جسمی، آموزش زبان و 

آموزش های تخصصی کاهش داده است. 

رســانه های دنیا به نقل از مقامات ارشــد اماراتی 
گزارش می دهند امارات در حال خارج کردن تعدادی 
از نظامیان خود از یمن است و در همین حال تعهد خود 
را به ائتالف متجاوز به یمن به ســرکردگی سعودی ها 
همچنان حفــظ خواهد کرد.  بر اســاس این گزارش، 
اماراتی ها پس از چهار سال جنگ در یمن دارند شمار 
نظامیان خود را در این کشور کاهش می دهند تا آنچه را 
که طرح باز استقرار راهبردی می خوانند در این کشور 
به اجرا درآورند. اما نیروهای جنبش مردمی انصاراهلل و 
مخالفان جنگ ضد یمن بر این باورند که عقب نشینی 
امارات؛ حاکی از شکست آل سعود و ابوظبی در جنگ 
یمن است.  چهار سال پیش، نظامیان به اصطالح ائتالف 
به سرکردگی آل سعود هر روز نشست خبری داشتند؛ 

شمار نظامیان و اهداف از پیش تعیین شده را گزارش 
می دادند؛ اما کم کم زمزمه های نقض حقوق بشــر در 
یمن به گوش رسید و تا جایی پیش رفت که هم اکنون 
ســعودی ها و اماراتی ها را به ارتکاب جنایت جنگی و 

نسل کشی در یمن متهم می کنند. 

پس از چهار سال نابودي، تخریب و کشتار رقم خورد؛

شکست مفتضحانه امارات و عربستان در جنگ یمن
در سیسیل ایتالیا؛

بزرگترین اردوگاه مهاجران غیرقانونی اروپا تعطیل شد

خبرخبر


