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قیامیمانی

باراک اوباما در نطق خداحافظی خود گزیدهای از دروغهای  8سالهاش را تکرار کرد

ائتالف متجاوز همچنان دانشآموزان یمنی را
به خاک و خون میکشد

اعتراف انگلیس به مشارکت
در جنایت سعودیها

ائتالف متجاوز س��عودی طی کمت��ر از 48
س��اعت گذشته با ارتکاب  2جنایت ،دهها یمنی
را به خاک و خون کشید .براین اساس ،در حمله
عصر سهشنبه جنگندههای سعودی به مدرسه
ابتدایی شهر نهم در شمال غربی صنعا پایتخت
یمن 8 ،دانشآموز شهید و  15تن دیگر مجروح
شدند .جنگندههای س��عودی در این حمله که
هنگام رفتن کودکان به مدرسه روی داد ،مدرسه
الفالح را هدف قرار دادند .براس��اس گزارشهای
بیمارستانی 2 ،تن از شهدا ،دختربچههایی  12و
 13س��اله بودند .مدیر مدرسه نیز در این حمله
شهید شد 2 .ش��هروند هم که کنار این مدرسه
بودند ،به ش��هادت رس��یدند .از سوی دیگر15 ،
نفر از جمله چندی��ن زن ،صبح دیروز در حمله
جنگندههای سعودی به قایقی که در حال انتقال
ش��هروندان از جیبوتی به ساحل المخاء در شهر
تعز (غرب یمن) بود ،ش��هید ش��دند .گروههای
حامی حقوق بشر بارها بمباران مناطق غیرنظامی
یمن و کشتار ش��هروندان را به دست ائتالف به
رهبری عربس��تان محکوم کردهاند .حدود  3ماه
پیش نیز حمله هوایی عربس��تان به یک مراسم
تش��ییعجنازه در صنع��ا حدود  140کش��ته بر
جای گذاش��ت و باعث شد کاخ سفید اعالم کند
در کمکها تس��لیحاتی به ائت�لاف تجدیدنظر
میکن��د .حم�لات جنایتکاران��ه جنگندههای
س��عودی ب��ه مناط��ق مختلف یمن و کش��تار
ش��هروندان درحالی است که مجامع بینالمللی
همچن��ان در قب��ال این جنایتهای س��عودی،
سکوت کردهاند .به باور ناظران سیاسی ،غرب را
باید بحق همدست عربستان در جنایات جنگی
در یمن دانس��ت ،زیرا ش��رکتهای تسلیحاتی
غرب با کس��ب مجوز از دولتهای متبوعشان به
قدری انواع پشتیبانیهای اطالعاتی ،لجستیکی و
سوخترسانی در هوا برای هواپیماهای سعودی
انجام میدادند تا این ادوات جنگی را قادر سازند
هر ان��دازه در توان دارند پرواز روزانه انجام دهند.
یکی از این کش��ورهای تسلیحکننده عربستان
در جنگه��ای منطق��ه ،دولت انگلیس اس��ت.
طبق گفته مایکل فال��ون ،وزیر دفاع انگلیس به
نمایندگان مجلس این کشور ،دولت انگلیس بین
س��الهای  1986و  ،1989بی��ش از  500بمب
خوشهای به عربس��تان فروخته است .گروهی از
نمایندگان پارلمان انگلیس از فالون خواسته بودند
فروش اسلحه و مهمات به عربستانسعودی را به
حال تعلیق دربیاورد .فالون دسامبر  2016گفته
بود که اس��تفاده عربستان از بمبهای خوشهای
انگلیس نقض قانون بینالملل نیست .دولت یمن
که انصاراهلل آن را در صنعا تشکیل داده ،انگلیس
را به علت فروش بمبهای خوشهای به عربستان،
به همدستی با نظام سعودی در کشتار یمنیها
متهممیکند.
فتنهتکفیری

مواد شیمیایی ساخت سعودی
در حلب

یگانهای مهندسی ارتش سوریه همچنان
در حال پاکسازی مناطق شرقی حلب هستند.
خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد نیروهای
س��وری در جریان پاکس��ازی ،مواد شیمیایی
ساخت عربستان سعودی را در یکی از انبارهای
تروریستها در «حلب القدیمه» پیدا کردند .در
این انبار مقادیر زیادی کلر و برخی وسایل یافت
ش��د که تروریس��تها از آن برای ساخت مواد
منفجره و حمله به مناطق غیر نظامی استفاده
میکردند .کارشناس��ان مین یاب روس که در
ی مینهای
ش��رق حلب مشغول خنثیس��از 
تروریس��تها هس��تند ،روز سهش��نبه در این
منطقه انباری از بمبهای دستساز یافتند که
برای نابودی این محله کافی بود .برخی منابع
گزارش دادند تروریس��تها این انبار را پیش از
عقبنشینی بمبگذاری کرده بودند.

پیشرفتهای ارتش عراق در موصل

نیروهای امنیتی مش��ترک ع��راق  4محله
جدید را در موصل از اش��غال تروریس��تها آزاد
کردند .براس��اس گزارش وبگاه «اعالم الحربی»،
نیروهای عراقی محله  7نیسان در شمال موصل،
محله الصحه نزدیک مسجد السورجی همچنین
محلههای الساهرون و المالیه در جنوب موصل را
بهطور کامل آزاد کردند .عبداالمیر رشید یاراهلل،
فرمان��ده عملیات نینوا بیان کرد خس��ارتهای
س��نگینی به نفرات و تجهیزات داعش وارد شد.
در این عملیات ،مشاور ابوبکر بغدادی در حمله
هوایی در موصل به هالکت رسید.

وطن امروز

ادامه از صفحه اول

آن اش��کها و این دروغها نشان میدهد اوباما
هنوز امیدوار به س��لطه رسانهای لیبرالها در روند
کنترل ذهن یانکیهاست اما شکست نولیبرالهای
آمریکا در هر س��ه انتخابات ریاستجمهوری ،سنا
و مجلس نمایندگان نوامبر  2016از طغیان افکار
عمومی در حال بیداری این کشور حکایت میکند.
در حقیقت هرچه اوباما در نطق خداحافظی گفت
نمونهای از دروغهای  8س��ال اخیرش محس��وب
میش��د که توسط دستگاه رس��انهای و تبلیغاتی
عظیم حاکم بر آمریکا تقدیس ش��ده اس��ت .او از
تهدید دموکراسی گفت حال آنکه خود با تصویب
بیسابقهترین قوانین کنترلی ،جاسوسی و تفتیش
عمومی ،بزرگترین تهدید ب��رای آزادی بیان بود
که تحت تعقیب ب��ودن ادوارد اس��نودن و ژولین
آس��انژ توسط واش��نگتن گواه آشکار این سیاست
اس��ت .اوباما گفت نژادپرستی به عنوان یک قدرت
تفرقهانداز در آمریکا وجود دارد اما نگفت جلوههای
کریه نژادپرستی آمریکایی بویژه در دوران صدارت
او بیداد میکرد و عمال طی  4سال اخیر بسیاری از
شهرهایسیاهپوستنشیندرشرایطیشبیهجنگ
داخلی فرو رفتهاند .او سپس ادعا کرد داعش از بین
خواهد رفت و کسی که آمریکا را تهدید کند ،هرگز
در امان نخواهد بود .حال آنکه روز به روز اطالعات
رسواکننده بیشتری درباره طراحی ،تجهیز ،آموزش
و حمایت همهجانبه لجستیکی ،نظامی و سیاسی
داعش و دیگر گروههای تروریس��تی منش��عب از
القاعده همانند جبهه النصره و احرارالش��ام منتشر
میش��ود که نقش دولت اوبام��ا و متحدان غربی و
خاورمیان��هایاش را در راه انداخت��ن بزرگتری��ن
مهمترین حامی مطبوعاتی باراک اوباما در آلمان،
همزمان با نطق خداحافظی او در ش��یکاگو ،دوران
ریاستجمهوریاش را مایوسکننده خواند .روزنامه
تاگس اش��پیگل (به معنای آینه روزانه) که معادل
دیلی میرر انگلیس��یها محسوب میشود ،یکی از
پرتیراژترین روزنامههای سراس��ری آلمان اس��ت.
تاگس اش��پیگل از آغاز نخستین کارزار انتخاباتی
اوباما در سال  2008که به پیروزی او و راه یافتنش
به کاخ سفید برای  8سال منجر شد ،با پوششهای
اختصاصی از رئیسجمهور س��یاه ایاالت متحده و
تحلیلهای حمایتی و تبلیغات رسانهای ،به عنوان
نشریه خاص اوباما در میان ژرمنها شناخته میشد.
به همی��ن دلیل وقتی این روزنامه در تحلیلی
با عن��وان « از اوباما چه میمان��د؟» از امیدهایی
مینویس��د که در پایان دوران ریاستجمهوری او
به یاس بدل ش��دهاند ،میتوان دریافت که میراث
اوبام��ا چقدر ب��رای نولیبرالهای اروپ��ا و آمریکا
مایوسکننده بوده است .تاگس اشپیگل در آستانه
انتقال رس��می مقام ریاس��تجمهوری آمریکا از
باراک اوباما به دونالد ترامپ در  20ژانویه در مقاله
مزبور به قلم «توماس س��ایبرت» آورده است« :با
شروع ریاستجمهوری اوباما امیدهای زیادی زنده
ش��د که با گذشت  8س��ال خیلی از آنها به یأس
تبدیل شده است .بعد از  8سال ریاستجمهوری
اوباما این دوره کمکم به پایان خود نزدیک میشود.
چند روز قبل از تحویل رس��می ریاستجمهوری
آمریکا از اوباما به ترامپ مناقش��ات و بحثهایی
در ای��ن باره به وجود آمده اس��ت که چه چیزی
از اه��داف بلندپروازانه اوبام��ا و موفقیتهای وی
باق��ی خواهد مان��د .در پایان احتم��اال چیزهای
کامال متفاوتی نس��بت به آنچه اوباما آرزوی آن را
داش��ت در ذهنها باقی خواهد ماند .بزرگترین
س��ازمان اطالعات ملی آمریکا اخیرا گزارشی
درباره دیدگاهش نسبت به سیاستهای بینالمللی
و آینده جهان در س��الهای آتی منتشر کرد .این
گزارش حاوی هش��دار نسبت به پایان نظام فعلی
جهان��ی و عصر یکهتازی آمریکا در جهان اس��ت.
گزارش مزبور همچنین پیشبینی کرد که «طغیان
سیاس��ی و امنیت��ی» افزایش یابد .براس��اس این
گزارش ،تحوالت در زمینههای صنعتی و اطالعاتی
باعث ایجاد فرصتهای جدید شده اما تهدیدات نیز
افزایش یافته است؛ پیشرفتهای اخیر بهبود زندگی
میلیونها نفر را باعث شده اما به شوکهایی مانند
بیداری اس�لامی ،بحران مالی  2008و گس��ترش
سیاس��تهای مردمگرایان��ه انجامیده اس��ت .این

آخرین اشک تمساح

جنایتهای تکفیری بالتردید میگذارد .در پایان او
که با ش��عار پایان دادن به جنگافروزی آمده بود،
تا آخرین روزهای ریاستجمهوریاش بزرگترین
لشکرکشی ناتو به مرزهای روس��یه و شرق دور را
از زمان پایان جنگ س��رد سازماندهی کرد تا دنیا
را در آستانه جنگ سوم جهانی قرار دهد .همچنین
روند بازگش��ت نیروهای آمریکایی و ناتو به عراق و
افغانستان در ماههای اخیر ،بیش از پیش دروغین
بودن اشکهای تمساح اوباما را لو میدهد.
■■چرا اوباما در واشنگتن میماند؟

دوران ریاستجمهوری باراک اوباما در بعدازظهر
روز  ۲۰ژانویه  ۲۰۱۷رس��ما به پایان میرس��د .او
در  ۵۵س��الگی ،جوانترین رئیسجمهوری ایاالت
متحده اس��ت که کاخ سفید را ترک میکند .اوباما

و خانوادهاش پس از مراس��م سوگند دونالد ترامپ
در واشنگتن خواهند ماند اگرچه ممکن است برای
مدت کوتاهی به مسافرت بروند.
به گ��زارش یورونیوز ،از زم��ان توماس وودرو
ویلس��ون (بیستوهشتمین رئیسجمهور آمریکا
از  ۱۹۱۳ت��ا  )۱۹۲۱اوباما اولین رئیسجمهوری
است که پس از دوران ریاستجمهوری واشنگتن
دیس��ی را ترک نمیکند بلکه یک��ی از بهترین
خانههای اعیانی ب��زرگ و با امکانات فوقالعاده را
در محل��ه اعیانی کالوراما در نزدیکی کاخ س��فید
اج��اره کرده اس��ت .بهان��ه ماندن خان��واده اوباما
در پایتخ��ت همان چیزی اس��ت که بس��یاری از
خانوادههای مهم با آن دس��ت به گریبان هستند.
هنوز  2س��ال تا پایان دبیرستان ساشا ،دختر ۱۵

تاگس اشپیگل ،مهمترین حامی مطبوعاتی آلمانی رئیسجمهور آمریکا:

امیدها به اوباما تبدیل به یأس شد

دس��تاورد اوباما احتماال ش��اید در اولین سوگند
ریاستجمهوری وی در ژانویه  2009شکل گرفت
و آن این حقیقت بود که آمریکا در آن زمان برای
اولی��ن بار یک رئیسجمهور آفریقایی -آمریکایی
را در راس ق��درت داش��ت و این یک نقطه عطف
تاریخی برای ایاالت متحده محسوب میشد .با این
حال اوباما نتوانست تنشهای بین سیاه و سفید
در کش��ور خود را کاهش دهد .همچون گذشته
اتباع آفریقایی-آمریکایی در این کشور همچنان
در بازار کار مورد تبعیض قرار میگیرند و بیش��تر
از سفیدپوستان توسط پلیس کنترل ،بازداشت و
هدف گلوله قرار میگیرند» .جالب اینکه نویسنده
آلمانی در حالی به موفقیت نس��بی طرح اصالح
بخش س�لامت یا هم��ان «اوباما ک��ر» در عرصه
سیاس��ت داخلی ایاالت متحده اذعان میکند که
در خود آمریکا این طرح یک افتضاح بزرگ قلمداد

میش��ود و به همین دلیل دونالد ترامپ برای لغو
این طرح قانونی نوشته است.
اما شکس��ت اوباما در عرصه سیاس��ت خارجی
چیزی نیست که بتوان آن را کتمان کرد .سایبرت
مینویسد« :در زمینه سیاست اقتصادی دولت اوباما
البته آمریکا را از بحران مالی سخت سالهای 2007
و  2008خارج کرده و بیش از  11میلیون ش��غل
جدید خلق کرد .با قوانین��ی که به تازگی معرفی
ش��ده است اوباما میخواست از تکرار بحران بانکی
در این کشور جلوگیری کند .همزمان ایاالت متحده
ب��رای نهایی ک��ردن مذاکرات درب��اره قراردادهای
تج��ارت آزاد جدید تالش و کار میکرد .اما ترامپ
و جمهوریخواهان حمله ش��دیدی به این قواعد
جدی��د مد نظر اوباما و قرارداده��ای تجارت آزاد با
دیگر مناطق داش��تهاند .دولت آینده ترامپ اعالم
کرده که بسیاری از مفاد و قوانین و طرحهای دوره

ل  2017منتشر شد
گزارش سازمان اطالعات ملی ایاالت متحده درباره آینده جهان در سا 

اعالم پایان عصر یکهتازی آمریکا

گزارش پیشبینی کرده اس��ت که  5س��ال آتی،
س��الهای افزایش تنش میان کش��ورها و کاهش
نرخ رشد باشد و پایان سلطه و یکهتازی آمریکا بر
جهان که از پایان دوره جنگ س��رد آغاز شده بود،
نزدیک شود ،همچنین نظام بینالمللی که از هنگام
پایان جنگ س��رد آن را میشناسیم ،پایان خواهد
یافت .گزارش س��ازمان اطالعات آمریکا ،چهرهای
تاریک نس��بت به آینده روابط بینالمللی ترسیم و
پیشبینی کرد که کشورهای دارای حق وتو تالش

بیشتری برای جلوگیری از همکاری بینالمللی و
طرفهای تاثیرگذار تالش بسیار گستردهتری برای
در هم کوبیدن تفاهم جهانی نسبت به رویدادهای
بینالملل��ی به عمل آورند .این گزارش با هش��دار
نسبت به سیاس��تهای داخلی حکومتهایی که
خواستار احیای نقش نظام در اقتصاد ،محیطزیست
و جامعه هس��تند ،افزود ،اختالف دیدگاهها درباره
ارزشه��ای عمومی ،باعث افزایش ش��کاف میان
حکومتها در سطح بینالمللی شده و امنیت جهانی

خلیج فارس

مزدوران آلخلیفه با گاز اشکآور از
دانشآموزان استقبال کردند

س��الهاش مانده و پدر و مادرش نمیخواهند در 2
س��ال آخر و تا قبل از فارغالتحصیلی مدرسهاش
را ع��وض کنند .ام��ا در حقیقت دلی��ل ماندن او
در پایتخت این اس��ت که همچنان خود را رهبر
معنوی دموکراتهای شکستخورده در بازسازی
حزب میبیند .او در مصاحبه با رادیو دولتی آمریکا
گفت« :عالقهمندم در به بار آوردن نس��ل جدید
افراد بااس��تعداد در حزب نقش داش��ته باشم» .از
طرف دیگر اوبام��ا و دموکراتها پیش روی خود
این چشمانداز واضح را میبینند که دولت جدید
ترام��پ میراث  8سالهش��ان را از بین خواهد برد
و اوباما حاضر نیس��ت بگ��ذارد چنین چیزی رخ
ده��د .او به گروه جدیدی از اعضای ارش��د حزب
دموکرات خواهد پیوس��ت که هدفش هماهنگ
کردن استراتژی مبارزات انتخاباتی ،تأمین بودجه،
س��ازماندهی رأیگیری درباره موضوعات خاص و
دعاوی حقوقی در باره تعیین و تغییر مرز مناطق
رأیگیری اس��ت .در حقیقت اوباما میخواهد به
سلطه س��نتی کلینتونها بر ساختار حزب پایان
دهد ،البته به گفته رافائل ساگالین ،خبرنگار ادبی
آمریکایی ،اوباما میتواند با قراردادی برای نوشتن
چند کتاب تا  30میلیون دالر درآمد داشته باشد
اما مهمترین چشمانداز او بیرون آمدن از زیر سایه
ترامپ خواهد بود .ش��اید به همین خاطر اس��ت
ک��ه او گفته در طول دوران  4س��اله ترامپ به او
مشاوره خواهد داد .با ماندن در واشنگتن و رهبری
دموکراتها و مش��اورههای مداوم به کاخ س��فید
خیلیها او را رئیسجمهور سایه خواهند پنداشت.
اما مساله اینجاست که آیا ترامپ خواهد گذاشت او
در نزدیکی کاخ سفید نفس بکشد یا خیر؟
اوباما را بعد از روی کار آمدن س��ریعا لغو میکند.
ترامپ همچنین مذاکرات درباره قرارداد تجارت آزاد
با اروپا و دیگر توافقات در این زمینه را زیر س��وال
برده است».
تاگس اش��پیگل که زمانی به سیاست خارجی
اوبام��ا و جایزه نوبل صل��ح او مباهات میکرد حاال
آش��کارا دیدگاه��ی انتق��ادی به میراث سیاس��ت
خارجی او دارد و آن را بحثبرانگیز میخواند« :بعد
از بوش که دنیا دوران جنگها در عراق و افغانستان
را س��پری کرده ب��ود اوباما با وع��ده همکاریهای
بیش��تر و درک متقابل بهتر به می��دان آمد .البته
نیروه��ای آمریکایی از افغانس��تان و ع��راق خارج
ش��دند اما همزمان آمریکا تحت ریاستجمهوری
اوبام��ا عملیات هواپیماهای بدون سرنش��ین خود
در سراس��ر دنی��ا را تقویت ک��رد .اردوگاه زندانیان
گوانتانامو نیز برخالف وعدهه��ای انتخاباتی اوباما
بسته نشد .در هفتههای آخر ریاستجمهوری خود
اوباما همچنین واکنش سختی علیه مسکو با توجه
به اتهاماتی که به این کش��ور مبنی بر تالش برای
تاثیر گذاش��تن بر انتخابات ریاستجمهوری سال
 2016آمریکا و اس��تفاده از حمالت هکری و دیگر
ابزار وارد بود نشان داد .در عین حال منتقدان اوباما
این انتقاد را به وی وارد کردند که سالهای طوالنی
اقدامات کافی برای مقابله با حمالت هکری خارجی
انجام نداده است .عالوه بر این ایاالت متحده متهم
است که دههها همواره در انتخاباتها و پروسههای
سیاسی در کشورهای دیگر از جمله ایران و شیلی
دخالت میکرده است .اوباما هم در این باره بیگناه
نیست .تحت ریاستجمهوری اوباما همچنین یک
برنامه جاسوسی گسترده دستگاه اطالعاتی آمریکا
فاش ش��د که تا جاسوسی از تلفن همراه مرکل را
هم شامل میشد».
را تهدید خواهد کرد .گزارش مذکور تاکید دارد که
زمامداران برای کس��ب منابع بیشتر جهت تحقق
اهداف داخلی در سایه کاهش رشد جهانی خواهند
کوشید و این عمال به معنی پایان دموکراسی و ورود
به هرج و مرج و سلطهگرایی خواهد بود .این گزارش
یادآوری کرده که خطر تروریسم در دهههای آتی
همسو با استفاده گروههای تروریستی از شبکههای
اجتماعی و فناوریهای نوین برای نشر افکار خود
افزایش خواهد یافت .بنابر گزارش سازمان اطالعات
آمریکا ،سیاستهای روسیه و چین جریتر خواهد
ش��د و نیروهای منطقهای که قدرت ایجاد چالش
برای همسایگان را در خود میبینند ،در تالش برای
تحقق منافعشان آزادی بیشتری خواهند داشت.

قابجهان

قاتل مشهور در دادگاه؛ هایت نروژ!

شماره 15 2072

آندرس برینگبریویک ،جنایتکار نژادپرست مشهور نروژی که  5سال و نیم پیش بیش از  70تن از هموطنان
عمدتا جوانش را  قتلعام کرده بود ،در جلسه دادگاه تجدیدنظر خود بار دیگر با باال بردن دست راست سالم
نازی داد .سال گذاشته دادگاهی در نروژ حکم کرد دولت با حبس انفرادی عامل کشتار  ۲۲جوالی  ۲۰۱۱میالدی
حقوق انسانی او را زیر پا گذاشته است و این جلسه دادگاه  به منظور بررسی همین موضوع تشکیل میشد.
به گزارش رس�انههای نروژی ،س�لول زندان آن�درس بریویک  3اتاق دارد که کامپیوتر ش�خصی ،بازیهای
کامپیوتری و تجهیزات ورزشی در آنها قرار داده شده است .برویک به کشتار  ۷۷نفر در اردوی جوانان حزب
کارگر در جزیره اوتویا و همچنین بمبگذاری س�اعاتی پیش از آن اعتراف کرده بود اما نپذیرفته با این کار
جرمی مرتکب ش�ده اس�ت و از دادگاه خواس�ت به او مدال افتخار بدهند .او به جرم «اقدام تروریستی» به
حداکثر مجازات در نروژ یعنی ۲۱ ،سال زندان محکوم شد اما پس از گذراندن حداقل  10سال در زندان ،اجازه
پیدا میکند درخواست آزادی زودهنگام ارائه کند.

ب بحرینیها
امآی  6شریک سرکو 

در سایه سکوت غرب و جامعه جهانی در قبال
نقض حقوقبشر در بحرین ،شکنجه و دیگر اشکال
بدرفتاری علیه انقالبیون و ش��هروندان عادی در
این کشور همچنان ادامه دارد .گزارشهای منابع
خبری حاکی اس��ت که نیروهای رژیم آلخلیفه
برای متفرق کردن دانشآموزان مدرس��ه «اوال»
در منطقه س��تره که پس از امتحانشان دور هم
جمع ش��ده بودند ،از گاز اشکآور استفاده و یک
دانشآموز را بش��دت مجروح کردند .آلخلیفه با
تجمعات بی��ش از  5نفر به هر دلیلی که صورت
گرفته باش��د ،برخ��ورد خش��ونتآمیز میکند.
براساس گزارش پایگاه خبری شبکه تسره بحرین،
این دانشآموزان پس از امتحان در مدرسهش��ان
در ش��هر ستره از مدرسه خارج ش��ده و در حال
گفتوگو بودن��د .ایناس ع��ون از ناظران انجمن
حقوقبشر بحرین با انتشار عکس این دانشآموزان،
نوشت :آیا در حوالی مدرسه حرکت مسلحانهای
رخ داده که نیروهای امنیتی اینگونه دانشآموزان
مدرس��های را س��رکوب میکنند؟ دانشآموزانی
ک��ه قدرت دفاع از خود را در چنین ش��رایطی از
دست میدهند .پایگاه خبری «فبرایر آنالین» نیز
از حمله نیروهای امنیتی بحرین به خانههای مردم
در منطقه نویدرات و ربوده ش��دن  4شهروند این
کشور خبر داد .این گزارش همچنین حاکی است
شماری از مردم بحرین در اعتراض بهحکم اعدام
زندانیان در منطقه س��نابس دست به تظاهرات
زدهاند .س��ازمانهای مدافع حقوق بشر بارها در
بیانیههایی متعدد از س��کوت کشورهای غربی و
آمریکا به دلیل نادیده گرفتن نقض حقوقبش��ر
در ای��ن کش��ور کوچ��ک حاش��یه خلیجفارس،
انتقاد کردهاند .این در حالی اس��ت که همزمان با
مشارکت نظامیان سعودی در سرکوب مخالفان
بحرینی ،گزارشهای رسانههای غربی حاکی است
که تکاوران انگلیسی نیز به نیروهای امنیتی بحرین
فنون تکتیران��دازی آموزش دادهاند .براس��اس
تحقیقات میدلایستآی ،آموزش جنجالبرانگیز
نیروهای بحرین که در جریان بیداری اسالمی در
س��ال  2011به سرکوب خشونتآمیز اعتراضات
دموکراس��ی خواهان پرداختهاند ،در ماه دسامبر
در قالب رزمایش نیروهای پیادهنظام موس��وم به
«خنجر مروارید  »2016در بحرین صورت گرفته
است .این آموزش که نیروهای خبره «ناوگان 42
تکاوران نیروی دریایی سلطنتی انگلیس» در آن
نقش داشتند تنها  2روز بعد از آن صورت گرفت
که ترزا می ،نخس��توزیر انگلیس در تالش برای
دس��تیابی به یک توافق تجاری پسا -بریگزیت،
در نشست ساالنه سران کشورهای عضو شورای
همکاری خلیجفارس حض��ور یافت .پیش از این
نیز یک مس��ؤول دس��تگاه امنی��ت ملی بحرین
از همکاری دس��تگاه اطالع��ات خارجی انگلیس
موس��وم به « »MI6با نظام آلخلیفه در پرونده
زندانی��ان زندان مرکزی ج��و در جنوب پایتخت
خبر داد.
چهارگوشه

کشته شدن  5دیپلمات اماراتی
در افغانستان

دول��ت ام��ارات از زخمی ش��دن
س��فیر خ��ود و ش��ماری از
دیپلماتهای این کش��ور بر اثر انفجار بمب در
قندهار افغانس��تان خبر داده اس��ت .در بیانیه
دول��ت امارات که صبح چهارش��نبه منتش��ر
ش��د ،نخس��توزیر این کشور ،کش��ته شدن
دیپلماتهای اماراتی در افغانس��تان را تسلیت
گفت .خلیف��هبن زاید آلنهیان بدون اینکه به
وضع س��فیر زخمی این کش��ور در افغانستان
اش��ارهای کند ،ماموریت این هیأت اماراتی در
افغانستان را آموزشی و بشردوستانه اعالم کرد.
طالبان اعالم کرد در این انفجار که دس��تکم
 7کشته برجای گذاشته ،نقشی نداشته است.

بازداشت  2خویشاوند بان کیمون

 2تن از بستگان نزدیک بان کیمون،
دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در
آمریکا به رشوهدهی متهم شدهاند .بان کیسانگ،
برادر کوچکتر بان کیمون که مدیر ارش��د یک
شرکت بزرگ ساختوساز در کرهجنوبی است و
پسرش جو هیون بان ،کارگزار امالک و مستغالت
نیویورک ،سهش��نبه در دادگاه فدرال منهتن در
نیویورک حاضر شدند .دادستانها این دو شخص
را به رش��وه دادن به یک مقام رس��می اهل یک
کشور خاورمیانهای از طریق یک واسطه آمریکایی
متهم کردهاند .ظاهرا این مقام رسمی قرار بود با
دریافت رش��وه از بودجه دولتی برای خرید پروژه
ساختمانی آنان استفاده کند.

