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شکافها میان آمریکا و انگلیس پس از افشای ایمیلهای سفیر انگلیس در واشنگتن واضحتر میشوند

روزهایسختمتحدانآمریکاباترامپ
میراحمدرضا مشرف

روزنامهنگار

در حالی که هنوز زمان زیادی از سفر

مهمتربحثبرگزیتوچگونگیاجراییکردنآناستکهباوجودماهیتداخلیموضوع

آن نمیگذرد ،افشای ایمیلهای سفیر

اختالف نظر مستاجر کاخ سفید و ساکنان ساختمان شماره 10شده است.

ترامپ به لندن و جنجالها و حواشی

انگلیس در آمریکا و نظرات او در مورد

وضعیتآشفتهواسفناککاخسفید،دردسرجدیدیرابرای«روابطویژه»والبتهنهچندان
گرم دو کشور پدید آورده است .اگر چه لندن اعالم کرد که دیدگاههای سفیر نباید نظر
دولت انگلیس تلقی شود ،با این حال از دفاع از سفیرش هم چشمپوشی نکرد و او را فردی

باسابقهوقابلاعتماددانست«.جرمیهانت»،وزیرخارجهونامزدنخستوزیریانگلیسهم
بهطورضمنیازنمایندهاشدرواشنگتنبابیانعباراتیهمچونوجودتبادلنظرشفاف

ودیدگاههایمختلفدروزارتخارجهدفاعکردودرکنارآنازآمریکابهعنواننزدیکترین
همپیمان این کشور نام برد .در این بین عکسالعمل ترامپ چندان شدید نبود چراکه به

قول خودش خبرهای خوبی در مورد انتخاب نخستوزیر جدید در راه است و او همچنان

برایانگلستان،بهشدتموردتوجهترامپقرارداشتهوتبدیلبهیکیازمحورهایاساسی

ترامپ و برگزیت

پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا را باید بدون شک یک خوششانسی

بزرگ برای طرفداران برگزیت در انگلیس تلقی کرد .در شرایطی که اوباما به هیچوجه با

خروجانگلیسازاتحادیهاروپاییموافقنبودوحتیتهدیدکردهبودکهدرصورتوقوعاین
اتفاق لندن در انتهای صف روابط تجاری با واشنگتن قرار خواهد گرفت ،ترامپ بهشدت از

این موضوع استقبال کرده و آن را تصمیمی هوشمندانه و در جهت بهبود اوضاع این کشور

توصیفمیکند.عالوهبرایناوبرخالفسفارشاوبامابهطرفیندرموردجداییتدریجیو

منظم،ازانگلستانمیخواهدکهدرمذاکرهبااتحادیهاروپاسختگیرباشدواگرنتوانستبه

خاطرهخوشخودازسفربهانگلستانرادرذهندارد.صرفنظرا زانگیزههایاینافشاگری

نتیجهایبرسد،برگزیترابدونهرگونهتوافقیاجراییسازد.امااینکهچراترامپاینچنین

سکاندولتمرتبطاست،میتوانایناتفاقرادرچارچوبتحوالتسیاسیروابطدوکشور

این بحث را شاید بتوان به عالیق او نسبت به احزاب و جنبشهای ناسیونالیستی و راستگرا

که قطعا به رقابتهای انتخاباتی درون حزبی میان جانسون و هانت برای به دست گرفتن

در سالهای اخیر بهخصوص پس از روی کار آمدن ترامپ و رای به برگزیت در انگلستان،

مورد توجه و بررسی قرار داد .در تعبیری دیگر شاید بتوان این واقعه را ویترینی از پشتپرده
روابطی دانست که چند سالی است مهر «ویژه» آن ک مرنگ شده است.

روابط آمریکا و انگلیس در سراشیبی سقوط

سرسختانهازبرگزیتوطرفدارانآنحمایتمیکندموضوعیدرخورتوجهاست.بخشیاز
مرتبط دانست .با این حال دلیل اصلی و عمده اشتیاق ترامپ به برگزیت را باید در تفکرات
خألبهوجودآمدهدرروابطاقتصادیوتجاریاتحادیهاروپاوانگلیسبهرهبرداریوواشنگتن

عملکردرئیسجمهورآمریکادرتضعیفدولتترزامینقشآفرینیکردهاست.اتهامترامپ

اقتصادیومنفعتگرایانهاوجستوجوکرد.رئیسجمهورآمریکادرتالشاستکهبتوانداز

راجایگزینبروکسلکند.درهمینراستاویدرسفرماهگذشتهاشبهلندنوعدهمیدهد

کهدرصورتاجرایبرگزیت،یکمعاهدهشگفتانگیزاقتصادیباآمریکادرانتظارانگلستان

وقوع دو رخداد مهم یعنی برگزیت در انگلستان و انتخاب ترامپ به ریاستجمهوری در
روابط و همکاریهایی که از دوران چرچیل لقب «ویژه» را نیز با خود یدک میکشید.

دو کشور ارائه نمیدهد .همین مساله باعث شده در میان سیاستمداران و افکار عمومی

این انتظار چندان بدون پایه و منطق هم نبود چراکه با پذیرش برگزیت از سوی لندن و

بدون توافق ،خود نیز چشمانداز روشنی از معاهده شگفتانگیز و آینده روابط اقتصادی

ایندوحزبدرعرصههایمختلفبود.درستبرهمیناساسبودکهبسیاریدرآنهنگام

دهد.ورودآمریکابهطرحخدماتسالمتملیبهمعنیدسترسیآنهابهاطالعاتوجامعه

از آن هنگام تاکنون روابط دو کشور چنان رو به سردی گراییده و در سراشیبی سقوط قرار

گرفته که آن را با دوران اختالفات شدید لندن و واشنگتن بر سر کانال سوئز و جنگ ویتنام

یکنند .چالش بر سر بودجه ناتو ،خروج
در دهههای  1950و  1960میالدی مقایسه م 

آمریکاازپیماناقلیمیپاریسوبرجام،بهرسمیتشناختنیکجانبهقدسبهعنوانپایتخت
اسرائیلازسویواشنگتن،ودرکناراینهاطرحشعار«اولآمریکا»ازسویترامپوتبعات
آن در عرصه بینالمللی ،تنها بخشهایی از این اختالفات را رقم زدهاند .اما از همه اینها

گفتوگو

سیدمهدی طالبی
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خبرهای خوبی از نیجریه نمیرسد.

همزمان با وخامت وضعیت جسمانی

شیخ زکزاکی رهبر حرکت اسالمی
نیجریه مردم در شهرهای مختلف این

کاخسفید،انتقادعلنیازروابطتکنولوژیکیوقراردادهایتقریبامحرمانهدولتانگلیسو

شرکتهواویچینواستفادهازآندرجهتتخریبترزامی،دیدارمقاماتبلندپایهایاالت

متحدهازجملهبولتونبابرگزیتیهایدوآتشهومخالفاننخستوزیر،وسرانجامانتقادات

را بر سر میز مذاکرات و در موقعیتی رودرروی او قرار دهد که سرانجام آن توافقاتی بر اساس

ترامپجمهوریخواهبرکاخسفیدکهبااستقراردولتمحافظهکاردرساختمانشماره10

انتظارتکرارعصرطالییدرروابطدوکشوربودند.امابرخالفهمهپیشبینیهاوتوقعات،

برخی همکاریهای اطالعاتی محرمانه میان سرویسهای جاسوسی دو کشور از سوی

همبارویکردیمشابهدریکیازسرمقالههایخودتاکیدمیکندکهشایداگر«ترزامی»به

معیارهایخودشباشد».یکیازمعیارهایکهاودرلندنبهصراحتموردتاکیدقرارداداین

زوج ترامپ و «ترزا می» را با همتایان سابقشان یعنی ریگان و تاچر مقایسه میکردند و در

بهسرویسهایجاسوسیانگلیسدرمورداستراقسمعازاوبنابردرخواستاوباما،افشای

انگلستانبدبینیعمیقینسبتبهنیاتواهدافترامپپدیدارشود«:آنچهاوواقعاجستوجو

خروج قریبالوقوع آن از اتحادیه اروپایی ،واشنگتن میتوانست جایگاه خود را بهعنوان

مقارنشدهبود،بهنوعیتداعیکنندهپیشینههمکاریهاوهمفکریهایبسیارنزدیک

میالدی با بررسی مداخالت کاخ سفید در امور داخلی لندن ،نشان میدهد که چگونه

یبهسببچگونگیاجرایبرگزیت؛همگیازجملهمواردیهستندکه
شدیدترامپازترزام 

میکند یک برگزیت بدون معاهده است که میتواند یک داونینگ استریت ناامید و بیچاره

نزدیکترین متحد سیاسی و اقتصادی لندن تثبیت و تقویت کند .از سوی دیگر سلطه

مکرر مقامات انگلیسی و بهخصوص ترزا می ،ترامپ و تیم او در کاخ سفید هیچگاه حاضر

موقعیت جایگزینی اتحادیه اروپایی را دارد و لندن نیز ناگزیر به اتخاذ چنین رویکردی

موضوعاتینبودندکهلندنقادرباشدب هراحتیازآنچشمپوشیکند.امابهرغماعتراضات

نشدند رویه خود را تغییر دهند .در همین راستا موسسه بروکینگز در ابتدای ماه گذشته

خواهد بود .اما نکته مهم این است که با وجود اصرارش به لندن برای اجرای برگزیت ،حتی

آمریکا ،این تصور را به وجود آورد که باید منتظر عصر جدیدی در روابط دو کشور باشیم؛

بودن نایجل فاراژ _رهبر حزب تندرو حامی برگزیت_ برای سفارت انگلیس در واشنگتن،

چراکه انگلیسیها انتخاب خود را -حداقل در مورد اروپا -انجام دادهاند .همین مساله

بودکهلندنهمهچیزازکشاورزیگرفتهتاطرحخدماتسالمتملیرارویمیزمعاملهقرار
آماری و همچنین بازار داروی انگلیس و خارج شدن آن از کنترل و نظارت دولت خواهد بود؛

موضوعیکهحتیبرایمحافظهکارانوبرگزیتیهایتندرونیزخطقرمزمحسوبمیشود.

ترامپ و مداخله آشکار در امور داخلی انگلیس

با احتمال قریب به یقین میتوان گفت که هیچکدام از روسای جمهور پیشین ایاالت
متحدهاینگونهمثلترامپمداخلهمستقیموبیپروادرامورداخلیانگلیسنداشتهاند.
توئیتهایترامپدرمواردمختلفازجملهچگونگیبرخوردپلیسلندنباتروریسم،حمایت

اوازگروههاوشخصیتهایراستگراوافراطیوحتیپیشنهادعجیباودررابطهبامناسب

بروکینگزبهعنوانمداخالتتاثیرگذارکاخسفیدبرمیشمارد.نشریهانگلیسیاسپکتیتور
حرفهای ترامپ گوش میداد اکنون شغلش را حفظ کرده بود .نکته جالب این است که
شخص رئیسجمهور آمریکا هم از علنی کردن این مداخالت ابایی ندارد چنانکه در سفر

اخیرش به لندن و در حضور ترزا می ،جانسون را بهعنوان گزینه مناسب نخستوزیری

خشم رئیسجمهور آمریکا را برانگیزد .با این همه باید گفت که تعلل ترزا میدر اجرایی

کردن برگزیت هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی توجیهات منطقی داشته است.
اتصال چند دههای اقتصاد انگلستان به اتحادیه اروپایی و تالش برای کاهش صدمات

قطع یکباره این ارتباط ،چالش مرزهای ایرلند و از همه مهمتر جلوگیری از خدشه وارد

شدن به وحدت و تمامیت ارضی انگلستان (با توجه به مخالفت مردم اسکاتلند با
برگزیت) مهمترین نکاتی بودند که ترزا میرا از شتاب در اجرای برگزیت باز داشتهاند.
اما در کنار این عوامل داخلی ،بهطور قطع نمیتوان از نقش تاثیرگذار یک عامل

بیرونی بر تصمیمات برگزیتی نخستوزیر انگلیس چشمپوشی کرد .همانطور که در
جریان افشای ایمیلهای سفیر انگلستان در آمریکا روشن شد ،دولت و سیاستمداران
انگلیسی به هیچوجه آمریکا و کاخ سفید ترامپ را قابل اتکا و اطمینان نمیدانند.
ترامپ در طول دوران ریاستجمهوری خود نشان داده بود که به ارزشهای مشترکی
که چندین دهه در روابط دو کشور حاکم بوده پایبندی ندارد .او با اقدامات خود و طرح

شعارهایی همچون اول آمریکا ،به همکاریها بر اساس ارزشهای آتالنتیسم و تجارت

معرفی میکند .ترامپ حتی در قضیه اخیر یعنی افشای ایمیلهای سفیر انگلیس نیز
ی انتقاد داشتهام .او و نمایندگانش واقعا چه وضع آشفتهای درست کردهاند .من راه
ترزا م 

اتکا و اعتماد داشته باشد ،باید در قطع کامل اتصال از شرکای سابق اقتصادی خود

به همین رویه ادامه میدهد« :من بهشدت از نحوه مدیریت برگزیت توسط نخستوزیر

را به او نشان دادم اما او تصمیم گرفت مسیر دیگری را در پیش گیرد . ...خبر خوب برای

انگلیسیها این است که نخستوزیر جدیدیخواهند داشت».

لندن بر سر دو راهی اروپا و آمریکا

شاید طرح این موضوع بالفاصله پس از رای مثبت به برگزیت بیمعنی به نظر برسد

حکومت نیجریه میترسد انقالبی همانند ایران در نیجریه رخ دهد
مسیحیان برای آزادی شیخ تظاهرات میکنند

شلیکمستقیمگلولههایجنگیبهسمتمردمبود.ارتشهمچنیندههاتنرادراعتراضات

است .دقیقا همین دلیلی شد که تامل و تعلل نخستوزیر انگلیس در اجرای برگزیت

آزاد پشتپا زده است .در چنین شرایطی باید به ترزا میحق داد که نگران در انزوا قرار

توگو با «فرهیختگان» از آخرین وضعیت شیخ و تظاهرات مردمی گفت
رابعه زکزاکی دختر شیخ زکزاکی در گف 

کشور بهخصوصابوجاپایتختدستبهتظاهراتگستردهزدهاند.پاسخارتشنیجریهاما

بود که ترامپ را به سوی این ذهنیت سوق داد که تنها واشنگتن است که شرایط و

پایتخت بازداشت کرده است .برای بررسی وضعیت جسمانی شیخ زکزاکی رهبر حرکت

گرفتن انگلستان باشد .کشوری که قادر نیست به نزدیکترین دوست و متحد خود
عجلهای نداشته باشد و حتی تردید کند .با تغییر شرایط و موقعیت کنونی انگلستان،
به نظر نمیرسد که حتی سکاندار جدید ساختمان شماره  ،10که احتماال جانسون

محبوب و مورد عالقه ترامپ خواهد بود ،هم بتواند در حل این مشکل کمک چندانی
کند« :هر کسی از هر حزبی وارد خانه شماره  10شود متوجه خواهد شد که زندگی
بهعنوان یک کشور سایز متوسط دشوار خواهد بود».

طرفداریکندیاازاسارتاواظهارناخشنودیکند،برخوردمیکند.بههمیندلیلبسیاری
مجبوربهسکوتشدهاند.

مرکزیت اصلی مخالفت با حرکت اسالمی در کدام نهاد سیاسی نیجریه قرار دارد؟

حکومتنیجریهازاینمیترسدکهانقالبیمانندایراندرنیجریهرخدهد،برایهمینتقریبا
تمام نهادهای این دولت و افرادش برای باقی ماندن بر سر کار و ادامه ظلم و ستمشان با

حرکتاسالمیمخالفتمیکنند،زیراپدرمهمیشهمخالفظلمبودهاست.

اسالمی نیجریه و همچنین وضعیت سیاسی نیجریه با رابعه زکزاکی دختر شیخ گفتوگو
کردهایم .وی جان شیخ زکزاکی را در خطر توصیف میکند و میگوید دلیل تصمیم دولت

جمعیت شیعیان چه میزان از جمعیت  190میلیونی نیجریه را تشکیل میدهد؟

جمعیت شیعیان حدودا 10تا 15میلیون نفر میشود ولی آمار دقیقی وجود ندارد.

نیجریهبرایکشتنرهبرحرکتاسالمینیجریهبهراهپیماییاربعینسال2015بازمیگردد

که حضور جمعیت عظیم مردم باعث وحشت حکومت نیجریه شد .او میگوید حکومت
نیجریه از این میترسد که انقالبی مانند ایران در نیجریه رخ دهد.

این آمار از میزان جمعیت عظیمی است که به مراسم مذهبی مانند اربعین میآیند؟

بله،نمیتوانیمبگوییمآمارگیریدقیقیشدهاستولیافرادیکهبهراهپیماییهامیآینداز

وضعیت جسمانی شیخ زکزاکی در شرایط فعلی به چه صورت است؟

حـدودسـهسـالمیشـودکـهایشـانزندانـیحکومـتنیجریـهاسـتویـکچشـمشرا

همانشهریکهحرکتمیکنندبرایراهپیماییاربعینبهطورتقریبیشمارشمیشوند.

دسـتانش نیز سالگذشـته فلج شـد زیرا حکومت نیجریه مانع از دسترسـی پزشـکان به

در مراسم راهپیمایی اربعین و دیگر مراسم آیا غیرمسلمانانی که به شخصیت شیخ زکزاکی

بهطور کلی از دسـت داد ه و یک چشـم دیگرش نیز دچار کم بینایی شـد ه اسـت .یکی از

شیخ زکزاکی شد .این اقدامات ارتش و حکومت نیجریه در زمانی صورت گرفته که دادگاه

عالقهمندند نیز شرکت میکنند؟

بله ،این افراد در برخی از مراسمه ا شرکت میکنند.

نیجریـه رای بـه آزادی شـیخزکزاکی از زنـدان داده بـود ،ولی دولت نیجریه مانـع آزادیاش
شـد .دو ماه پیش از هندوسـتان و دیگر کشـورها پزشـکانی شیخ را مالقات و معاینه کردند

و متوجه شـدند در خونشـان مواد سـمی وجود دارد .البته همسـر ایشـان نیز در هنگام

نحوه ارتباطات حرکت اسالمی نیجریه به رهبری شیخ زکزاکی با دیگر فرق مسلمان

دسـتگیری به شـدت زخمی شـدهاند و در بدن ایشـان نیز ترکشهای زیادی وجود دارد.
چه نوع مسمومیتی؟

مسمومیتباسرب؛گلولههاییکههنگامدستگیریبهشیخزکزاکیشلیکشد،پسازچند
سالهنوزدربدنباقیماندهاست.باقیماندناینگلولهدربدنشانباعثشدهسرببه

خونشیخزکزاکیواردشود.پزشکانگفتهاندمیزاناینمسمومیتبهحدخطرناکیرسیده
است و این میزان سه برابر بیشتر از میزانی است که خطر تلقی میشود .بنابراین وضعیت

شیخ زکزاکی هماکنون بسیار حاد است و جانشان در خطر قرار دارد.
وضعیت محل نگهداری ایشان به چه صورتی است؟

ایشاندریکمحدودهنظامیبهشدتمحافظتشدهتحتکنترلارتشنیجریهنگهداری
میشود.

چه افرادی میتوانند به دیدار ایشان بروند؟ محدودیتهای زمانی در این باره چگونه است؟
هر دو سه ماه یکبار اجازه میدهند برخی اعضای خانواده با ایشان دیدار کنند .آخرین

فردی که با ایشان دیدار کرد ،شیخ محمد فرزند شیخ زکزاکی بود.
شرایط مالقات چگونه است؟

به صورت محدود و کوتاه و در مکانی دیگر که متفاوت از مکان نگهداری در منطقه
حفاظتشده ارتش است.

و همچنین مسیحیان و دیگر ادیان چگونه است؟

دچار ترس و وحشت شد.

شیعیان فقط در ایالت کادونا در شمال نیجریه حضور و مرکزیت دارند؟

مگر قبل از سال  2015راهپیمایی اربعین در نیجریه برگزار نمیشد؟

هستند و اینگونه نیست که به یک قوم یا یک منطقه و ایالت محدود شده باشند.

راهپیماییاربعینهرسالبرگزارمیشدامادرسال 2015بسیارعظیمبود.
راهپیمایی اربعین فقط در زاریا انجام میشود یا در سراسر نیجریه؟

درشهرهایمختلفنیجریهمردمدرراهپیماییاربعینشرکتمیکنندوبخشیازمردمبه

سمتزاریامیآیندتادرسخنرانیشیخزکزاکیحاضرشوند.

 ۲شهید برای یک راهپیمایی

شعیب محمد

نایبرئیس اتحادیه طالب آفریقا

شیخ زکزاکی سه سال است که در اسارت حکومت نیجریه است .چرا حکومت ایشان
البتهبایدازجهتتاریخاقداماتحرکتاسالمینیجریهنگاهکرد،زمانیکهدرمراسماربعین

مســلمانان و آزادیخواهــان تشــریح کــرد .انتشــار خبــر وضعیــت جســمانی

سال 2015جمعیتیعظیمبهخیابانهاآمدندوراهپیماییگستردهایبهاینمناسبتدر
سراسرکشورصورتگرفتوسپساینجمعیتعظیمبهزاریاآمدند،دولتنیجریهبهشدت

ایــن اوضــاع را بــرای جهانیــان بهویــژه

شــیخ زکزاکــی ،باعــث نگرانــی مومنــان انقالبــی و غیــور نیجریــه شــد .آنهــا روز

و رهبــری ایشــان را قبــول کردهانــد .آنهــا از گذشــته بــا شــیخ زکزاکــی در ارتبــاط بودهانــد

بله ،خیلی از گروههای سیاسی و اجتماعی در نیجریهاند که خواهان آزادی شیخ زکزاکی

که مخالف حرکت اسالمی باشند؟

هستندولی از ترسدولتو ارتشحرفی نمیزنند،زیرا دولت با هرکسیکه ازشیخزکزاکی
سهشــنبه بـرای درخواســت آزادی رهبرشــان ،در شــهرهای نیجریــه تظاهـرات

مســالمتآمیز بــه راه انداختنــد .در نیجریــه مثــل همــه کشــورها ،پایتخــت
جایــی بســیار مهــم بـرای رســاندن صــدای هــر مظلــوم و مســتضعفی در کشــور

اســت .شــیعیان نیجریــه پایتخــت کشــور را بهعنــوان قـرارگاه نهضت خودشــان

ارتــش نیجریــه بــه شــهادت رســیدند،
پــدرش ،اوضــاع ســامت شــیخ زکزاکــی

تعــدادزیــادیازمســیحیاننیجریــهجــذبحرکــتظلمســتیزانهشــیخزکزاکــیشــدهاند

مردم در سراســر نیجریــه دارد.

مســموم شــده اســت ،تظاه ـرات برگــزار میکننــد .روز سهشــنبه ایــن هفتــه

چنــد روز پیــش و پــس از مالقــات بــا

حضور بســیار فعالی دارند و بســیاری از این اعتراضات توســط مســیحیان انجام میشــود.

وضعیت سیاسی نیجریه چگونه است؟ آیاجز ارتش گروههای سیاسی دیگری نیز هستند

فرزنــد شــیخ ا برا هیــم زکزا کــی

(حفظهاللــه) کــه  6بــرادرش توســط

کــه بـرای آزادی شــیخ زکزاکــی بهخصــوص در ابوجــا پایتخت برگزار میشــود ،مســیحیان

و میداننــد حرکــت اســامی اهــل ظلــم نیســت؛ آنهــا دیدهانــد کــه ایــن حرکــت بــه همــه

بـرای درخواســت آزادی شــیخ تعییــن کردنــد .در پایتخــت دوســتداران شــیخ،

را بســیار نگرانکننــده خوانــد و در نامهای

را دستگیر کرد؟

خیر،درهمهایاالتودرسراسرکشورشیعیانحضوردارند.آناندرمیانهمهاقوامنیجریه

مســیحیان در بســیاری از مراسـمها شــرکت میکننــد .در همیــن تظاهـرات و تجمعاتــی

هــر چندوقــت یکبــار بــرای آزادی ایشــان کــه توســط گلولههــای ارتــش

شــیعیان نیجریــه مطابــق معمــول بــه خیابانهــای پایتخــت نیجریــه ریختنــد

و بـرای شــکایت از وضعیــت شــیخ زکزاکــی بــه ســمت ســاختمان نماینــدگان
مــردم ( )National assemblyحرکــت کردنــد .امــا پلیــس امنیتــی کــه

در اطــراف ســاختمان نماینــدگان حضــور داشــت ،بــدون اینکــه تظاهــرات

غیرمســالمتآمیز باشــد ،بــه ســمت مــردم شــلیک کــرد .در جریــان ایــن حادثه
متاســفانه دو نفر از محبان آقای زکزاکی شــهید و چندین نفر مجروح شــدند.

مــردم کمــک میکنــد .تشــکیالت حرکــت اســامی حضــور فعالــی در زمینــه کمــک بــه

شیخ زکزاکی در میان اهل تسنن نیز طرفداران زیادی دارد؛ ولی دولت بسیاری از گروهها

را تهدید و بعضی دیگر را نیز با تهدید و تطمیع و دادن پول به سکوت یا موضعگیری علیه
حرکتاسالمیمجبورکردهاست.

این تعداد جمعیتی را که حرکت اسالمی جذب کرده ،هنوز نیز بعد از دستگیری ایشان و به

شهادت رساندن فرزندان ایشان در حال رشد است یا روند متوقف شده است؟

هــر روز افــراد جدیــدی بــه ســوی حرکــت اســامی میآینــد و جــذب آن میشــوند.

برخــورد دولــت نیجریــه باعــث شــده ایــن رونــد ســرعت بیشــتری بگیــرد .در روزهــای
گذشــته تعــداد زیــادی از مــردم ابوجــا بــه خیابانهــا آمدهانــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه
ســربازان ارتــش بــه ســمت ایــن افـراد تیرانــدازی میکننــد و تعــدادی از مــردم را تــا کنــون
بــه شــهادت رســانده انــد .

برخوردهــای ظالمانــه دولــت و ارتــش نیجریــه باعــث شــده اســت تعــداد بســیاری از مــردم
بــا حقیقــت ظالمانــه حکومــت نیجریــه آشــنا شــوند .بــا وجــود آنکــه فرزنــدان شــیخ بــه
شــهادت رســیدهاند خانــه ایشــان ســوزانده شــده ولــیهمچنــان مــردم در حــال تظاهرات

هســتند .ایــن باعــث میشــود دیگـران نیــز بــه حقیقــت پــی ببرنــد .مــردم هــر روز شــاهد

کشــتارهایظالمانــهارتــشنیجریــههســتندوایــنمســالهباعــثگرایشبیشــترمــردمبه
حرکــت اســامی شــده اســت.

