بينالملل

دوشنبه  22مرداد 1397

نگاه روز
انقالب خشم جهانی علیه آمریکا نزدیک است

شکلگیری مثلث قدرتمند ایران
روسیه و ترکیه

عبدالباری عط�وان :دونالد
ترام��پ ،رئیسجمه��وری
آمری��کا از طری��ق مبالغ��ه
در اعم��ال تحری��م علی��ه
کش��ورهای دیگر و ورود در
درگیریهای اقتصادی همزمان در جبهههای
مختلف خدم��ت بزرگی به دش��منان خود
کرده و بحرانهای زی��ادی را برای متحدان
کش��ورش ایجاد میکند .اگر آمریکا به این
سیاس��تها ادامه ده��د ،غیر از اس��رائیل و
عربستانسعودی هیچ دوستی در جهان پیدا
نخواه��د کرد .ترام��پ تحریمهای اقتصادی
علیه ترکیه اعمال کرد ،محاصره خفهکننده
علی��ه ایران را ش��روع کرد ،تعام��ل با روبل
(واحد پول روسیه) را ممنوع کرد ،تحریمها
علیه کرهش��مالی را تشدید کرد و خودش را
آماده اعم��ال تعرفههای گمرکی بر صادرات
چین به کشورش به ارزش  400میلیارد دالر
در ماههای آینده میکند و تعرفههای دیگر و
مشابهی نیز بر واردات از اروپا اعمال میکند.
اسرائیل در پشتپرده تمام این محدودیتها
و محاصرهه��ا قرار دارد ،چرا که بیش��ترین
نفوذ را ب��ر رئیسجمهور آمریکا دارد .جنگ
اقتصادی ترامپ بر ضد روسیه ،ترکیه و ایران
به عنوان  3کشور حاضر در اجالس سوچی
س��بب تقویت همگرایی میان این س��ازمان
میش��ود و کش��ورهای دیگر نظی��ر چین و
پاکستان و هند را نیز به آنها اضافه میکند.
این کش��ورها پیش از این اعالم کردهاند به
تحریمه��ای آمری��کا پایبن��د نخواهند بود.
ترام��پ ،ایران و ترکیه را به عنوان مهمترین
و قویترین دولتهای اسالمی در خاورمیانه
در اردوگاه مخال��ف خود و دولتش قرار داده
و این موضوع ضربههای زیادی به طرحهای
این کش��ور در ایجاد ناتوی سنی و عربی بر
اساس مبانی فرقهای وارد خواهد کرد .نکته
جالب اینجاس��ت ک��ه پاکس��تان در دوران
عمرانخان ،نخس��توزیر آینده این کش��ور
اعالم کرده از دیکت ه کردنهای آمریکا س��ر
باز میزند« .محمد فیصل» سخنگوی وزارت
خارجه این کش��ور اعالم کرده پاکستان به
تحریمهای آمریکا ضد ایران پایبند نمیماند
و مناس��بات تجاری خود با ای��ران را بدون
تغییر ادامه میدهد .وی تأکید کرد پاکستان
یک دولت مستقل است و سیاستهای خود
را بر اس��اس منافعش ترس��یم میکند .این
موضع ناگهانی پاکستان به این معناست که
این کش��ور از اردوگاه س��عودی خلیجفارس
خارج ش��ده و تصمیم گرفت��ه در کنار ایران
و در مقاب��ل دونالد ترام��پ و دولت وی قرار
بگیرد .مال��زی نیز بزودی به این کش��ورها
خواهد پیوست ،کش��وری که نیروهای خود
را از ائت�لاف نظامی س��عودی خارج کرده و
در نخس��تین اقدام نیروهای��ش را از جنگ
یمن فرا خوانده اس��ت .محاص��ره و تحریم
نمیتواند س��بب تسلیم ش��دن ایران شود و
ش��اخههای قوی این کش��ور در دولتهای
منطق��ه را از بی��ن ببرد و توافق هس��تهای
جدی��د و اصالح ش��دهای را به این کش��ور
تحمیل کن��د .تحریمها همچنین نمیتواند
س��بب تزلزل و بیثبات��ی حاکمیت تهران
ش��ده یا تغییری در حاکمی��ت ایران ایجاد
کند .دیگر آمریکا تنها قدرت بزرگ و مسلط
بر جهان نیست و چین و روسیه و دولتهای
هستهای دیگر نظیر کرهشمالی ،پاکستان و
هن��د نی��ز در این عرصه حض��ور دارند؛ اگر
مثلث روس��یه و ای��ران و ترکی��ه در جبهه
واح��دی در مقابل تحریمه��ای آمریکا قرار
گیرن��د ،پیروز خواهند ش��د و این تحریمها
را شکس��ت خواهن��د داد و هیبت آمریکا را
ب��ه عنوان یک قدرت ب��زرگ جهانی از بین
خواهند برد .دنیا میتواند بدون دالر آمریکا
و ب��دون بازارهای این کش��ور زندگی کند.
شاید در این تحریمها خیری نهفته باشد و
آغازی بر بیداری جهانی ضد آمریکا و ایجاد
نظ��ام اقتص��ادی جدید و مس��تقل در دنیا
مبتنی بر مجموعهای از ارزها باشد که دالر
آمری��کا در میانآنها حضور ندارد .آمریکا با
سیاس��تهای متهورانه رئیسجمهور خود
اقدام به خودزنی ک��رده و باعث ایجاد تنفر
عمومی ضد خ��ود نهتنه��ا در خاورمیانه و
جهان اس�لام ،بلکه در تمام دنیا میش��ود.
تنف��ر از آمریکا در گذش��ته تنها منحصر به
حمایت این کش��ور از رژیم صهیونیس��تی
در فلس��طین اش��غالی و جنگهای عراق و
افغانستان بود اما االن محاصره و جنگهای
اقتصادی نیز به این عوامل اضافه شده است.
انق�لاب خش��م جهانی ضد آمری��کا اتفاقی
قریبالوق��وع اس��ت و توفانهای س��رکش
آن در حال ش��کلگیری اس��ت .هیچکس
نمیتواند نتایج چنین انقالبی را پیشبینی
کند؛ انقالبی که حتی ممکن است آمریکا و
نظام این کشور را قبل از بروز تغییر در ایران
یا ترکیه یا روسیه تغییر دهد.

وطن امروز

انصاراهلل ،شورای امنیت را مشوق جنایتهای بیشتر عربستان اعالم کرد

کودککشی سعودی  روی منحنی بیتفاوتی

گروه بینالملل :عربس��تان سعودی با
اتخاذ رویکردی قلدرمآبانه و تهاجمی،
تالش میکن��د از انتقادهای خارجی
علیه این کش��ور بکاهد ولی جنایت
خونین و وحش��یانه ائتالف عربی در
استان صعده یمن که به کشتهشدن
دس��تکم  130نفر از جمله شماری
کودک منجر شد ،دامنه این انتقادها
و فشارهای بینالمللی -ولو سطحی و
جزئی -به ریاض را افزایش داده است.
گزارش منابع رسمی در یمن از شهید
شدن دستکم  55دانشآموز قرآنی
در جریان حمله هفته گذشته ائتالف
متجاوز به ب��ازاری در صعده حکایت
دارد .ای��ن حمله ائت�لاف متجاوز که
رژیم س��عودی آن را رهبری میکند،
با واکنش و اعتراضات سطحی سازمان
ملل همراه ش��د و بسیاری از کشورها
هرچند بدون نام بردن از عامل حمله،
این جنای��ت را محکوم کردند .جنگ
خونین یمن گویا با گذش��ت  3س��ال که بدترین
بحران انس��انی را در جهان رق��م زده و دهها هزار
غیرنظامی بیگناه را به خاک و خون کشیده است،
در میان جامعه جهانی اعتراضاتی را برانگیخته است.
اعضای شورای امنیت ،جمعهشب در میانه نشستش
درباره آفریقا ،پش��ت درهای بس��ته درباره جنایت
ی آن نشان داد
صعده هم صحبت کردند اما خروج 
که برگزاری این جلسه صرفا برای رفع تکلیف و در
حد یک اظهارنظر کوتاه بوده است .رئیس این شورا
فقط ابراز نگرانی ک��رده و گفته درباره آن تحقیق
شود .آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد
هم بدون نام بردن از عامل جنایت ،بر لزوم تحقیقات
مستقل تأکید کرده است؛ تحقیقات مستقل یعنی
اینک��ه فعال فراموش کنیم .آمری��کا که خود نیز با
تجهی��ز متجاوزان به جنگندهها ش��ریک جنایات
علیه یمنیهاست ،از عربس��تان سعودی خواسته
است «خود» درباره این حادثه تحقیق کند ،یعنی
متهم و قاضی یکی باشد .پنتاگون اما در بیانیهای
که تالش داش��ت توپ را از زمین خود دور کند بار
دیگر به حمایت نظامی ،پشتیبانی و اطالعاتیاش
از س��عودیها اعتراف کرده است .البته در سازمان

خاورمیانه گ�روه بینالمل�ل :در حالیک��ه
عربس��تان س��عودی ب��ه دلیل
سرکوب فعاالن مدنی زیر تیغ انتقاد جامعه جهانی
قرار دارد ،این رژیم روز شنبه پسر سلمان العوده،
مبلغ عربستانی را بازداش��ت کرد .عبداهلل العوده،
پسر سلمان العوده با تایید این خبر ،گفت :خداوند
به همه ما کمک کند و این زندانیان را آزاد گرداند.
پ��س از اعالم بازداش��ت العمر ،فعاالن هش��تگ
«بازداشت شیخ ناصر العمر» را به راه انداختند و به
 2گروه در حمایت و مخالفت با العمر تقسیم شدند.
دستگیری العمر در ادامه دستگیری گسترده علما،
نویسندگان و اندیشمندان سعودی انجام شده که

پذیرفته نیست .آیا جهان برای متوقف
کردن جنگ بیرحمانه علیه کودکان
در یمن ،واقعا به کشته شدن کودکان
بیگناه بیش��تری نیازمند است؟» یان
اگالند ،دبیرکل شورای امور پناهندگان
نروژ نی��ز در واکنش به حمله ائتالف
سعودیها در یمن نوشت« :غمانگیز،
شرمآور و تکاندهنده .هدف قرار دادن
اتوبوس حامل کودکان بیگناه نقض
آشکار قوانین جنگی است».

■■جزئیاتی جدید از جنایت صعده

ملل یک بیانیه هم صادر شد با ادبیاتی که چندان
موجب رنجش محمد بنسلمان ،ولیعهد جنگطلب
سعودی نش��ود .این سازمان از سعودی خواست از
جنایت جنگی برحذر باشد ،البته انتظاری بیش از
این نیس��ت وقتی بخش بزرگی از بودجه سازمان
ملل را عربس��تان س��عودی پرداخ��ت میکند .در
این میان ،هیات دائم س��عودی در سازمان ملل در
نامهای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان
ملل مدعی شده است حمله اخیر جنگندههای این
ائتالف در صعده یمن «مشروع» بوده است! عبداهلل
المعلمی ،نماینده دائم عربس��تان در سازمان ملل
در نامه خود به ش��ورای امنیت مدعی شد :حمله
روز پنجشنبه به صعده یک اقدام «نظامی قانونی»
بود و رهبران انصاراهلل را که «مسؤول عضوگیری از
کودکان و فرستادنشان به میدان جنگ» هستند
و همچنین یکی از مربیان برجسته تکتیراندازی را
هدف قرار داد .این اقدام نظامی «براس��اس قوانین
انسانی بینالمللی» انجام ش��د! وی گفت :ائتالف
عربی در یمن تأکید دارد که بررس��ی این عملیات
را ب��ه تیم مش��ترک تحقیق��ات و ارزیابی حوادث
ب��رای اتخ��اذ اقدامات ف��وری واگذار کرده اس��ت.

با این تفاصیل ،انصاراهلل انگش��ت اته��ام در تداوم
بمباران یمنیها توسط جنگندههای متجاوزان را به
سوی شورای امنیت نشانه گرفته است .سخنگوی
جنبش انصاراهلل یمن درباره اقدام ائتالف سعودی
به بمباران اتوبوس حامل دانشآموزان یمنی اعالم
کرد که جامعه جهانی و ش��ورای امنیت بیاعتنا و
ساکت اس��ت .محمد عبدالسالم در صفحه توئیتر
خود نوشت« :چندین کشور جنایت علیه کودکان
در ش��هر ضحی��ان را محکوم کردهان��د و تکههای
بدن کودکان ،عربس��تان را محاصره کرده است».
سخنگوی انصاراهلل افزود :اما در این شرایط شورای
امنیت ارادهای برای تشکیل کمیته تحقیق مستقل
ندارد و جامعه جهانی نیز به مس��ؤولیت خود برای
توق��ف تجاوز وحش��یانه به یمن عم��ل نمیکند.
س��خنگوی انصاراهلل یم��ن یادآوری ک��رد :آنها [با
سکوت و بیتفاوتیش��ان] ائتالف سعودی نادان را
به ارتکاب جنایات بیشتر تشویق میکنند .در همین
حال« ،گرت کاپالئر» مدیر محلی صندوق کودکان
ملل متحد (یونیس��ف) در خاورمیان��ه و آفریقای
ش��مالی با انتشار پیامی توئیتری از این حمله ابراز
خش��م کرد .وی در این پیام نوشت« :هیچ عذری

ادامه موج بازداشتها در عربستان
بهرغم انتقاد جامعه جهانی
از سال گذشته با هدایت محمد بنسلمان ،ولیعهد
این کشور آغاز شده است .نیروهای امنیتی تاکنون
مبلغان سعودی سرشناسی مانند سلمان العوده،
س��فر الحوالی و عوض القرنی را دستگیر کردهاند.
هفته گذش��ته و به دنبال انتقاد دول��ت کانادا از
دستگیری مخالفان و درخواست از عربستان برای
آزادی آنها ،ریاض همه روابط خود با این کش��ور
را قطع کرد.

بیش از  450زخمی در پی خشونت پلیس علیه معترضان رومانیایی

اعتراضات سراسری در بخارست وارد روز دوم شد

رفتار دولت س��عودی با مخالفان و دستگیری
دهها نفر از فعاالن مدنی ،نویس��ندگان ،ش��عرا و
روزنامهنگاران به بهانههای متفاوت ،از سوی نهادها
و س��ازمانهای حقوقبش��ری به چالش کشیده
شده اس��ت .در تازهترین تحول ،اتحادیه اروپایی
شنبهش��ب از عربستان خواس��ت درباره ابهامات
موجود درباره بازداشت فعاالن حقوقبشر و اتهام
آنان توضیح دهد .س��خنگوی فدریکا موگرینی،

منبعی در وزارت دفاع یمن جزئیاتی
را درب��اره قتلعام اخی��ر دهها کودک
یمنی فاش کرد؛ کودکانی که با بمب
یکی از هواپیماهای ائتالف سعودی در
بازار ضحیان اس��تان صعده به خاک و
خون کشیده شدند .این منبع تصریح
کرد ،بمبی که دانشآموزان خردسال
یمن��ی را به خ��اک و خون کش��ید،
س��اخت آمریکا و از نوع بمب «ام کی
 »82بود .منبع یادشده ،افزود :هواپیماهای سعودی
از بمب «ام کی  »82در جنایتهای «سالن بزرگ
( 8اکتبر  2016در صنعا) ،مراس��م عروسی استان
حجه ،زندان الزیدیه» و همچنین تخریب خانههای
مسکونی و تأسیسات مختلف استفاده کردهاند .به
گزارش وبگاه بیزینس اینس��ایدر ،آمریکا با فروش
میلیاردها دالر سالح از عربستان سعودی و نبرد این
کشور علیه یمن حمایت میکند .عربستان سعودی
نیز در خالل سالهای اخیر در صدر واردکنندگان
سالح از آمریکا قرار دارد .در همین راستا کریستوفر
اس��کاتمورفی ،س��ناتور دموک��رات آمریکای��ی با
انتق��اد از رویکرد کاخ س��فید در حمایت از ائتالف
رژیم آلس��عود علیه مردم مظلوم یمن ،در توئیتی
نوشت« :آمریکا بمباران میکند .آمریکا هدف قرار
میدهد .آمریکا از حملههای هوایی حمایت میکند
و م��ا فقط یک اتوبوس مدرس��ه را بمباران کردیم.
عملیات بمباران از سوی عربستان سعودی ،امارات
عربی متحده و آمریکا بیش از پیش بیپروا ش��ده،
غیرنظامیان بیشتری را میکشند و تروریستها را در
داخل یمن تقویت میکنند .باید به این کار خاتمه
دهیم ،همین حاال».
مس��ؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپایی ،روز
گذش��ته در بیانیهای اعالم کرد ک��ه این اتحادیه
با مقامهای س��عودی ب��رای دریافت توضیحاتی
درباره رخدادهای مربوط به بازداشت زنان مدافع
حقوقبشر در عربس��تان ،ب ه شکل سازندهای وارد
تعامل و گفتوگو شدهاست .کمیسیون اروپا نیز
گفته با مقامهای سعودی درباره این ماجرا تماس
گرفتهاس��ت .مقامهای سعودی هنوز واکنشی به
این بیانیه و اظهارات مطرحشده نشان ندادهاند .اما
چندی پیش ابراز نگرانی دولت کانادا از بازداشتها
سبب شد آنها بشدت اتاوا را هدف انتقاد قرار داده و
سطح روابط خود را نیز کاهش دهند.

زخم یکساله خشونت نژادپرستی شارلوتسویل

ککک» همدست هستند
پلیس و « 

شماره 15 2510
چهارگوشه

حیدر العبادی فردا به ترکیه میرود

حی��در العب��ادی ،نخس��توزیر ع��راق فردا
سهش��نبه ع��ازم ترکیه خواهد ش��د .مس��ائل
منطق��های ،همکاریهای بینالمل��ل و احتماال
دول��ت آین��ده ع��راق از محوره��ای اصل��ی
گفتوگویهای عبادی با مقامات ترکیه اس��ت.
ترکیه در حال حاضر تحت فش��ارهای آمریکا با
افت شدید نرخ برابری لیره در مقابل دالر رو به رو
است که در تاریخ این کشور بیسابقه بوده است.
جنگ اقتصادی آمریکا با ترکیه این کشور را برای
نزدیکتر شدن به همسایگانش و حضور فعالتر
در بازارهای منطقهای تشویق میکند .در همین
حال ترکیه دارای رمز مشترک با عراق است که
حضور کردها در این منطقه برای آنکارا همواره
نگرانکننده بوده است.

عامالن ترور مادورو
به پرو گریختهاند

نیکالس مادورو ،رئیسجمهوری ونزوئال که
هفته گذشته با س��وءقصد به جانش در مراسم
رژه ارتش مواجهه شد ،میگوید عامالن ترورش
اکن��ون به پرو گریخته و در این کش��ور زندگی
میکنند .پیشتر م��ادورو گفته بود عامالن این
اقدام تروریستی از سوی آمریکا و کلمبیا هدایت
میشدهاند .کلمبیا همسایه ونزوئال است که به
محل��ی برای حضور مخالفان دولت این کش��ور
مبدل شده اس��ت .در آمریکا اما ایالت کالیفرنیا
محل استقرار مخالفان مادورو است.

ژاپنیها خواستار تخلیه پایگاه
اوکیناوا هستند

دهها هزار نفر از معترضان با برپایی تظاهرات
در جزیره اوکیناوا خواس��تار متوقف شدن طرح
مربوط به نقلمکان پایگاه نظامی آمریکا شدند.
در حالی ک��ه دولت ژاپن قصد دارد طرح انتقال
پایگاه نظامی آمریکا در جزی��ره اوکیناوا را اجرا
کن��د ،دهها هزار نفر از مردم معترض این جزیره
با برپایی تظاهرات خواستار برچیده شدن کامل
این پایگاه نظامی ش��دند .بر اساس این گزارش،
مخالف��ان انتق��ال پایگاه نظامی آمری��کا از یک
منطقه پرجمعیت اوکیناوا به یک منطقه ساحلی
با جمعیت کمتر ،بر این باورند که این طرح نهتنها
تبعات زیس��ت محیطی به همراه خواهد داشت
بلکه مغایر با درخواستهای مردم منطقه برای
برچیده شدن کامل این پایگاه نظامی است.

دعوت تمام احزاب پاکستان
برای مراسم تحلیف عمرانخان

حزب تحری��ک اصناف پاکس��تان میگوید
مسلملیگ شاخه نواز و حزب مردم را به مراسم
تحلیف نخستوزیری عمرانخان دعوت خواهد
کرد .این در حالی است که این  2جریان سیاسی
پیش از این مخالفت خ��ود را با نتایج انتخابات
اع�لام کرده بودند .مس��ؤوالن ح��زب تحریک
اصن��اف میگویند :طبق قانون اساس��ی از آنجا
که عمرانخ��ان در  5منطق��ه انتخاباتی پیروز
شده اس��ت باید از  4منطقه اس��تعفا کند و در
این مناطق انتخابات از نو برگزار میشود ،به این
ترتیب او نمایندگی مردم شهر میانوالی که زادگاه
او به ش��مار میرود را به عهده خواهد داش��ت و
از نمایندگی مستقیم  4منطقه دیگر کنارهگیری
خواهد کرد.

انتخابات ریاستجمهوری مالی
برگزار شد

گ�روه بینالمل�ل :اعتراض��ات
اروپا
نس��بت به فس��اد فزاین��ده در
دول��ت چپگرای رومانی در حال��ی وارد روز دوم
میش��ود که خیابانهای مرکزی شهر بخارست
مملو از جمعیتی خش��مگین اس��ت .پلیس روز
ش��نبه به معترضان یورش برد و روز یکشنبه نیز
درگیریه��ای خیابانی می��ان نیروهای امنیتی و
مردم ،بسیاری از معترضان را روانه مراکز درمانی
کرد .معترضان خواهان اس��تعفای دولت هستند
و اتحادی��ه اروپای��ی نیز که نس��بت به اصالحات
اقتصادی در رومانی امیدوار اس��ت نیز به صورت
غیرمستقیم از این اعتراضات حمایت میکند .لیویو
دراگنا ،رهبر حزب سوس��یال -دموکرات رومانی
که حزبش تحت ش��دیدترین فشاریهای داخلی
از زمان روی کار آمدن در س��ال  2017قرار دارد،
اعالم کرد اجازه نخواهد داد دموکراس��ی توس��ط
عدهای زیر س��وال برده ش��ود .او همچنین گفته
است دولت سوسیال  -دموکرات رومانی کار خود
را ادام��ه خواهد داد .رومانی  19میلیون جمعیت
دارد و عنوان یکی از فاس��دترین نظامهای اداری
در داخ��ل اتحادیه اروپایی را به یدک میکش��د.
این کشور همچنین از اعضای ناتو است و میزبان
س��امانه موش��کی آمریکا که علیه روسیه نشانه
رفته است نیز هست .در همین حال اما آمریکا و
اتحادیه اروپایی نگرانی خود را نسبت به ادامه این

اعتراضات اع�لام کردهاند .همانطور که گزارشها
نش��ان میدهد  450تن در اعتراضات بخارست و
شهرهای دیگر رومانی زخمی شدهاند که بیش از
 20تن آنها را ماموران پلیس تش��کیل میدهند.
قرار است طبق قانون جدید در رومانی ،دولت این
کشور نظارت بیشتری بر نظام قضایی داشته باشد
که این مس��اله منجر به نگرانی بسیاری از ناظران
بینالمللی شده است .در همین حال اخبار تکمیلی
نشان میدهد هزاران نفر از شهروندان رومانیایی
در ش��هرهای دیگر رومانی از جمله کلوژ ،سیبیو
و تیمیشوآرا علیه اقدامات دولت در جهت اعمال
تخفیف محکومیت برای جرائم فس��اد اقتصادی
اعتراض کردهاند .دولت رومانی اما از اقدامات خود
دفاع کرده و میگوید از این طریق قادر اس��ت بر
چرخشهای مالی نظارت طوالنی مدتی داش��ته
باش��د .اما تظاهرکنندگان در مقابل س��اختمان
پارلمان رومانی که دومین ساختمان اداری بزرگ
جهان پس از پنتاگون در آمریکاست ،تجمع کرده
و خواهان عکسالعمل از س��وی نهادهای قانونی
هستند .البته نباید از نظر دور داشت که تحوالت
رومانی بسادگی میتواند بر روندهای سیاسی در
حوزه شرق اروپا تاثیرگذار باشد .کشورهای حوزه
بالکان و اروپای مرکزی دارای نقاط اتکای مشابهی
هستند که میتواند از نظر سیاسی و اقتصادی تمام
آنها را به سوی سرنوشتهای مشابهی سوق دهد.

گ�روه بینالمل�ل :پلی��س و
آمریکا
کالنه��ا همدس��ت هس��تند،
این ش��عار معترضانی است که روز یکشنبه در
شارلوتس��ویل علیه خش��ونتهای نژادپرستانه
دس��ت به تظاه��رات زدند .مقص��ود از کالنها
گروه نژادپرس��تی کوکالکس کالن است که به
ککک» شهرت دارد .این گروه نژادپرستانه
« 
برتری نژاد سفید را تبلیغ میکند و عمال یکی از
عناصر ثابت خشونتهای نژادی در آمریکاست
ک��ه از زمان روی کار آم��دن ترامپ رفتارهای
آزادانهتری را از آنها ش��اهد هس��تیم .ماجرای
درگیریه��ای خیابانی در ایال��ت ویرجینیای
آمریکا که به اعالم وضعی��ت فوقالعاده هم در
این ایالت منجر ش��د ،از آنجا ش��روع ش��د که
حامیان ترامپ ،سفید برترپرندارها و نئونازیها
در مقابل تظاهرات ضدنژادپرس��تی ایستادند و
گرداگرد این اعتراضات یکی از نژادپرس��تان با
خودروی خود به جمع معترضان نژادپرس��تی
تاخت و یک تن را به قتل رساند .در این حمله
آنطور که گزارشها نشان میدهد دستکم 19
تن دیگر زخمی شدند.
حاال با گذش��ت یک س��ال از ای��ن رویداد،
معترض��ان ب��ه نژادپرس��تی ب��ه خیابانه��ای
شارلوتسویل آمدهاند تا مخالفت خود با خشونت
و نژادپرس��تی را اعالم کنند؛ خش��ونتی که از

س��وی پلیس آمریکا نیز بارها دیده شده است
و میتوان نمونههای مختلفی از آن را مثال زد.
رویدادهای شارلوتسویل بسیاری از ناظران را به
یاد تحوالت اوایل قرن  19در آمریکا میاندازد؛
زمانی ک��ه بردهداری به روشه��ای مخفیانه و
خ��ارج از چارچوبهای قانونی ب��ه عنوان یک
رفتار عرفی در میان سفیدپوستان رایج بود.
این در حالی است که اکثر مردم ،ترامپ را
عامل وقوع چنین حوادثی میدانند و میگویند
او و مش��اورانش مس��تقیم و غیرمس��تقیم از
تح��رکات نژادپرس��تانه حمای��ت میکنن��د و
در اظه��ارات خ��ود ب��ه صراح��ت عبارتهای
نژادپرس��تانه به کار میبرند که نتیجهاش بروز
چنین حوادثی اس��ت .عصبانیته��ا از ترامپ
در حادثه «شارلوتس��ویل» زمانی افزایش یافت
که مشخص ش��د اکثریت افراد نژادپرست این
تجمع از طرف��داران دونالد ترامپ بودند اما او
با وجودی که از چنین تجمعی خبر داش��ت ،از
طرفدارانش نخواس��ت در آن شرکت نکنند یا
حداقل دس��ت به کارهای خشونتآمیز نزنند.
ترام��پ در پیامه��ای خ��ود نیز حاضر نش��د
راس��تگرایان افراطی را عامل این حادثه بداند و
آنه��ا را محکوم کند .وی تنها گفت «بس��یاری
از طرفه��ا» را ب��ه خاط��ر ای��ن درگیریهای
خشونتآمیز سرزنش میکند.

ابراهیم ابوبکر کیتا که با ش��عار «اول مالی»
انتخابات س��ال  2013این کشور را با قاطعیت
برن��ده ش��ده ب��ود ،اکن��ون در رایگی��ری روز
یکشنبه باالترین شانس را در میان رقبایش در
اختیار دارد .کیتا که در فرانس��ه تحصیل کرده
به عنوان وزیر ام��ور اقتصادی مالی نیز فعالیت
میکرده اس��ت .کیتا در مقابل س��ومالیا گیسه،
رقی��ب اصل��ی از جریان مخال��ف در فقیرترین
کش��ور آفریقایی رقابت میکند که در انتخابات
دور نخس��ت توانس��ت با  41درص��د در مقابل
 18درص��د که ماه قبل برگزار ش��د گیس��ه را
شکست دهد.

 3حمله موشکی به عربستان

طی  24ساعت

 2روز پس از جنایت خونین ائتالف متجاوز
علی��ه دانشآموزان یمن��ی در اس��تان صعده،
انصاراهلل یمن ضربشس��تی به رژیم آلس��عود
نشان داد و روز شنبه در  3نوبت به سمت مواضع
نیروهای س��عودی در جنوب عربستان شلیک
کرد .نیروهای انصاراهلل یمن اعالم کردند موشک
بالس��تیکی از نوع بدر  ۱را به سمت پادگان تازه
احداثش��ده ارتش عربس��تان در جازان شلیک
کردهاند که این موش��ک به ه��دف خود اصابت
ی است که ترکی المالکی،
کرده است .این در حال 
سخنگوی ائتالف عربی در یمن گفت :نیروهای
دفاع هوایی شنبهش��ب موشک بالستیکی را که
از استان عمران در شمال یمن به سمت جازان
شلیک شده بود ،رهگیری و منهدم کردند.

