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ناسزای نژادپرستان به آبراهام لینکلن

بــا ســخنان حمایتی ترامــپ از راســتهای افراطی
ایــن گروههــا کــه جریتــر از هــر زمانــی شــدهاند ،با
حملــه بــه مجســمه آبراهــام لینکلــن ،از مبــارزان
نژادپرستی در امریکا روی آن ناسزا نوشتند.

Reuters

امریکا

انتقاد امریکا از وضعیت
آزادی مذهبی در عربستان و بحرین

گــروه جهــان« /حمــزه» ،پســرک  22ماهــه
«داللابوهــواء» مادرش را نمیشناســد .او  10ماهه
بود که نیروهای امنیتی رژیم صهیونیســتی مادرش
را دســتگیر و به دالیلی که برای «دالل» قابل پذیرش نیســت ،به یک ســال
زنــدان محکوم کردند« .دالل» که  9ماه اســت از زندان آزاد شــده ،به خاطر
تحمل ســختیهای زندان و مشکالتی که یکی از آنها این است که پسرش او
را نمیشناسد ،شرایط روحی خوبی ندارد.
او که از وقتی آزاد شده شبها نمیتواند بخوابد ،میگوید :دلم میخواهد
پسرم را بغل کنم .اما او از من فرار میکند« .دالل» ،مادر  6فرزند است .او 28
آگوســت  2016با این اتهام که به اعضای زندانی حماس کمک کردهاســت،
محکوم به یک ســال زندان شــد .مقامات زندان در این نزدیک به یک سال
هرگــز به او اجازه ندادند ،همســر یا فرزندانش به مالقــات او بیایند .هرچند
که عمر ،بزرگترین پســرش که همزمان با او به اتهام پرتاب کوکتل مولوتوف
به ســمت نظامیان اسرائیلی دستگیر شد ،همچنان در زندان به سر میبرد.
دالل هنوز هم از به یاد آوردن روزی که همزمان با پســرش وارد دادگاه شــد،
رنج میبرد :داشــتم از اتوبوس زندان پیاده میشــدم که دیدم پســرم هم از
ماشــین جیپ اسرائیلیها پیاده شد .به سمتش رفتم او را در آغوش گرفتم
اما اسرائیلیها با کتک ما را جدا کردند .جلوی چشمانم با لگد کوبیدند توی
شکم پســرم .برای یک مادر دیدن چنین صحنهای غیرقابل تحمل است».
«دالل» از ســختیهای زنــدان و بویژه در ایــام  23روزی که تحت بازجویی و
صــدور حکم بــود ،هم میگوید« :در این مدت اصالً متوجه نمیشــدم چند
روز اســت در آن وضعیت هســتم .چراغها همیشه روشــن بودند و نمیشد
تشخیص داد چند روز گذشتهاست .هوای زندان خیلی سرد بود و من چیزی
برای گرم کردن خودم نداشــتم .حتی بالش نداشــتم .یــک بطری آب آنجا
بــود که آن را زیر ســرم میگذاشــتم ».او درباره شــکنجهها هنــگام بازجویی
هــم میگوید که ســاعات بازجویی طوالنــی بود و بازجو ســؤاالت را پیدرپی
تکــرار میکرد .آنها برای اینکه بتوانند از او اعتراف بگیرند ،صندلی او را کنار
دیــوار زیــر یک کولر گازی میگذاشــتند و ســرمای کولر را تا جایــی که ممکن
بود ،پایین میآوردند .طوری که او احساس میکرد ،در حال یخ زدن است.
«دالل» اکنون نیز با این شــرط آزاد شــده که دیگر در قدس ،جایی که بزرگ
شــده و ازدواج کــرده ،زندگی نکند .به همین دلیل همســرش یک ماه پیش
در «العیزریه» یکی از شهرهای کوچک اطراف قدس خانهای اجاره کرد تا از
این پس در آنجا زندگی کنند .اما برای او که فرزندانش هنوز کودک هستند،
زندگی در این شــهر کوچک که امکانات درمانی ندارد ،نگرانیهای بســیاری
به همراه دارد.
منبع / Al Jazeera :مترجم :شقایق امیری

وزارت خارجــه امریکا بدون اشــاره به وقایع عوامیه
و کــوچ اجباری شــیعیان در عربســتان ،از وضعیت
آزادیهای دینی در شــماری از کشــورهای جهان از
جمله در عربستان و بحرین ،ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از ســایت شــبکه خبری الجزیره ،رکس تیلرسون
در گزارش ساالنه وزارت خارجه امریکا از وضعیت آزادی مذاهب در جهان
به متحدان منطقهای خود در خاورمیانه همچون عربستان و بحرین حمله
کرد .گزارشــی کــه او ارائه داد ،نخســتین گــزارش دولت ترامــپ از وضعیت
آزادی مذاهــب در ســطح جهــان در ســال  2016اســت .رکس تیلرســون در
ابتــدای گــزارش خود اظهــار داشــت  :حــدود  ۸۰درصد جمعیــت جهان با
محدودیتهــا و اقدامــات خصمانه کــه آزادیهای دینــی را محدود میکند
روبــهرو هســتند .وی افزود :ظلم دینــی و تعصب همچنان تــا حد زیادی به
چشــم میخــورد .وی به عربســتان اشــاره کرد و گفــت :عربســتان از قوانین
ضدتروریســتی خــود اســتفاده میکند تا شــیعیان و غیرمســلمانان را تحت
فشــار قرار دهد .تیلرسون در این گزارش آورده است :اعضای اقلیت شیعی
در بحرین همچنان از تبعیض مداوم علیه خود شکایت دارند و میگویند از
استخدام در دســتگاههای دولتی ،آموزش و سیستم قضایی یکسان محروم
هســتند .بحرین در پاســخ به ایــن گزارش ،اظهــارات وزیر خارجــه امریکا را
نادرســت خوانــده و اعالم داشــت ،ایــن گزارش ناشــی از ســوءتفاهم درباره
واقعیتهاســت .وزارت خارجه بحرین مدعی شده است تمامی بحرینیها
ب مختلفشــان از جمله طایفه شــیعیان این کشــور در پســتهای
بــا مذهــ 
مختلف نظیر وزرا ،نمایندگان ،قضــات ،روزنامهنگاران ،دیپلماتها و غیره
خدمت میکنند.
تیلرســون همچنیــن داعــش و کشــورهای دیگر نظیــر پاکســتان ،ترکیه و
ایــران را نیز نقد کرد .وی درباره پاکســتان گفت :بیش از  ۲۰نفر به اتهام کفر
و ناسپاســی بــا مرگ دســت و پنجه نــرم میکنند و حبس ابــد دارند .وزارت
خارجــه امریکا در این گزارش به کشــتار دســتهجمعی داعــش نیز پرداخت
و گفت :روشــن اســت داعش دســت به کشتار ایزدیها ،مســلمانان شیعه و
مســیحیان در مناطــق تحــت ســلطه خود زده اســت .تیلرســون تأکیــد کرد،
داعش نیت نابودی یک ملت را به طور کلی و جزئی دارد.
در ایــن گزارش از تبعیض نژادی علیه مســلمانان و یهودســتیزی در اروپا
بویــژه در مجارســتان بحــث شــده و از مواضــع یهودســتیزی و تبعیــض علیه
مسلمانان در آلمان و بحث درباره ممنوعیت جزئی استفاده از برقع نیز ابراز
نگرانی کرده و از بحث و جدل در فرانسه درباره استفاده از «بورکینی» صحبت
کرده است .تیلرسون همچنین مدعی شده است ،ایران حقوق برخی مذاهب
همچــون وهابیهــا را نقض کردهاســت .وی درباره ترکیه نیز افــزود :مقامات
ترکیه حقوق شهروندان برخی اقلیتهای دینی را محدود میکنند و کشیش
امریکایی اندرو برانســون از اکتبر به اتهام وابســتگی به یک گروه تروریستی در
زندان به سر میبرد .تیلرسون درباره چین نیز گفت :دولت میلیونها نفر را به
دلیل انجام شعائر دینیشان شکنجه و زندانی میکند.

پسلرزههای حمایت رئیس جمهوری امریکا از نژادپرستان گستردهتر شد

استعفای اعتراضی  7مشاور صنعتی ترامپ

ندا آکیش

دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری کــه بــدون
اغــراق هر روز بــرای خود ،دولتــش و حتی مردم
امریــکا و جهان چالشــی تازه میآفرینــد ،این بار
زمینهساز چالش تازهای شد و «بیزینسمن»های
مشــهور امریکایــی را که به زحمــت در ماه ژانویه
بــا تأســیس ســازمانی به نــام «شــورای صنعتی
ترامــپ» دور خــود جمــع کــرده بــود ،فــراری
داد 7 .نفــر از «بیزینســمن»هایی کــه بشــدت از
اظهــارات «نژادپرســتانه و تفرقــه افکنانه» آقای
رئیــس جمهــوری دربــاره حــوادث نژادپرســتانه
شــارلوتزویل ایالــت ویرجینیا انتقــاد کردند ،طی
ســه روز گذشته با استعفا از عضویت در «شورای
صنعتی» خشم خود را نشان دادند.
عــاوه بــر این  7نفر ،بســیاری دیگــر از تجار و
صاحبان شــرکتهای مهــم امریکایــی از جمله
مدیرعامــل «والمــارت» ،بزرگترین فروشــگاهها
و ســوپرمارکتهای زنجیــرهای جهان بشــدت از
ترامپ که در محکوم کردن حوادث شــارلوتزویل
ط گرا و
به جــای متهم کردن سفیدپوســتان افــرا 
نژادپرســت« ،هــردو طرف» درگیریهــا را متهم
کرد ،انتقــاد و با صــدور بیانیههایی نژادپرســتی،
خشــونت و تنفر را محکــوم کردند امــا گفتند ،به
خاطــر آینده و توســعه کشــور از شــورای صنعتی
ترامپ خارج نمیشوند.
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از ســیانان،
کنت فریزر ،مدیرعامل سیاهپوســت  50شــرکت
دارویــی امریکا کــه از قدرتمندترین شــرکتهای
دارویی این کشــور هستند ،نخستین کسی بود که
دوشــنبه شــب به وقت امریــکا و بــا فاصله کمی
از ســخنرانی ترامپ درباره حوادث شــارلوتزویل
از شــورای صنعتــی اســتعفا داد .او کــه یکــی از
مشــهورترین تاجران امریکایی به شــمار میرود
دربــاره اســتعفایش گفــت :رهبــران امریــکا باید
بــه ارزشهــای بنیادیــن ما احتــرام بگذارنــد و با
محکــوم کردن صریــح گفتمان نفــرت ،تعصب
و خودبرتربینــی گروهــی این کار را انجــام دهند.
ترامپ نیز که از این اســتعفا به خشــم آمده بود،
در یــک پیــام توئیتری دربــاره فریزر بــه او طعنه
زد و نوشــت :او دیگــر وقت کافــی دارد که قیمت
داروهایــش را پاییــن بیــاورد .ترامپ پیشــتر و در
روزهای اول ریاست جمهوریاش نیز بارها فریزر
را بــه خاطــر قیمتهای بــاالی دارو مــورد انتقاد
قرار داده بود.
کوین پالنک ،مدیرعامل شرکت لوازم ورزشی
آندر آرمور دومین کســی بود که دوشنبه شب به
وقت امریکا از شــورای صنعتی اســتعفا کرد و در
بیانیهای که به همین منظور صادر کرد ،نوشــت:
کار آندر آرمور تولید محصوالت ورزشــی است نه
سیاســت .مــن ترجیح میدهم تمــام تمرکزم را
بر این مســأله بگذارم که مردم را به سوی ورزش
ســوق دهــم .قــدرت ورزش باعث ایجــاد اتحاد،
تحمل تنوع [نژادی] و انسجام میشود.
برایان کرزانیچ ،صاحب و مدیرعامل شرکت
اینتل نیز ســومین کســی بود که دوشــنبه شب از
شــورای صنعتی اســتعفا کرد اما روند استعفاها
تا روز سهشــنبه نیز ادامه داشــت و  4مدیرعامل
دیگر شامل اِلون موسک ،صاحب شرکت تسال،
ریچــارد ترومــکا ،صاحــب شــرکت «اِی اف ال –
ســی آی اُ» ،اســکات پائــول ،مدیرعامل شــرکت
«اَالینــس ُفر اَمریکــن منیوفکچرینگ» و تی لی،
اقتصاددان و معاون ســابق مدیرعامل شــرکت
«ای اف ال – ســی آی اُ» از شــورای صنعتــی
ترامپ خــارج شــدند .ریچارد ترومــکا ،صاحب
شــرکت «اِی اف ال – ســی آی اُ» کــه یکــی از
قدرتمندتریــن رهبــران اتحادیه کارگــری امریکا
نیز اســت ،روز سهشــنبه در بیانی ه استعفای خود
نوشــت :نمیتوانم در شورایی بمانم که متعلق
به رئیس جمهوری اســت که تروریسم داخلی و
تعصب را تحمل میکند.
اســکات پائــول ،مدیرعامل شــرکت «اَالینس

ُفر اَمریکن منیوفکچرینگ» نیز در صفحه توئیتر
خود درباره اســتعفایش نوشــت :کاری که انجام
دادم درستترین کار بود.
ترامــپ نیز در یک پیام توئیتری در واکنش به
این استعفاها نوشت ،مدیران عامل شرکتهای
دیگــری را میشناســد کــه بــرای عضویــت در
شــورای صنعتــیاش اعــام آمادگــی کردهانــد.
او اســتعفادهندگان را اینگونــه توصیــف کــرد:
«آنهایــی که به جای تمرکز بــر کار خود به دنبال
تأیید دیگران هستند ،باید از روز اول عضو شورای
صنعتی نمیشدند».
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از روزنامــه
نیویــورک تایمــز ،اگرچه حــوادث روزهــای اخیر
در شــهر شارلوتزویل ایالت ویرجینیا و تظاهرات
نئونازیها و سفیدپوســتهای ملی گرای امریکا
بــا  3کشــته و دســت کــم  34زخمــی تازهتریــن
رخــدادی اســت کــه باعــث ایجــاد شــکاف بین
ترامــپ و بیزینســمنهای مشــهور و تأثیرگــذار
امریکایــی شــده اما این نخســتین بار نیســت که
صاحبان شــرکتهای مهم امریکا با تصمیمها
و فرمانهــای ترامپ مخالفــت جدی میکنند و
میکوشــند خود را از او دور کنند .آنها دســت کم
در دو مــورد ،یکی فرمانهــای مهاجرتی ترامپ
و دیگری تصمیمش برای خارج کردن امریکا از
توافق آب و هوایی پاریس بشــدت با او مخالفت
کردنــد بــه طــوری کــه در آن دو بــازه زمانــی نیز
برخــی از مدیران عامــل شــرکتهای امریکایی
از جملــه بــاب ایگــر ،صاحــب شــرکت دیزنی و
تراویس کاالنیک ،صاحب شرکت اوبر از شورای
صنعتــی ترامپ خارج شــدند و اســتعفا کردند.
اولــی در مخالفت بــا خروج امریــکا از توافق آب
و هوایــی پاریس و دومــی در مخالفت با محدود
شدن مهاجرت مسلمانان به امریکا.
ëëافزایش تقاضاها برای استیضاح ترامپ
عــاوه بــر برخــی از صاحبــان شــرکتهای
امریکایــی کــه بــه نوعــی از ترامپ اعــام برائت
کردهانــد ،تارنمــای خبری هیل نیز روز سهشــنبه
«گون مور» ،عضو دموکرات
گزارش داد که خانم ِ
مجلس نمایندگان امریکا اظهارات دوشنبهشب
ترامــپ در حمایــت از تظاهرکننــدگان حامــی
برتری سفیدپوســتان را شــاهدی بر بیکفایتی او
برای تصدی ریاســت جمهوری امریکا دانســته و
از دموکراتهــا و جمهوریخواهان خواســته اســت،
اختالفاتشــان را کنار گذاشــته و برای هدفی واالتر
[برکناری ترامپ] متحد شــوند زیــرا او از عامالن
شــورش خونین در شــارلوتزویل حمایت میکند
و با این کار مورد تشــویق گروههــای نفرت پراکن
قرار گرفته است.
خانم مــور از جمهوریخواهان خواســت برای
بازگرداندن «شــأن امریکا که با حضور ترامپ در
کاخ سفید به یغما رفته» تالش کنند و او را از این
مقــام خلع کنند تــا امریکا از آنچــه وی «دورهای
تاریــک از تاریــخ» خوانــده رهایی یابــد .عالوه بر
خانم مور« ،مکســین واترز»« ،برد شرمن» و «ال
گرین» ســه نماینــده دموکــرات دیگر نیز پیشــتر
خواستار استیضاح و برکناری ترامپ شده بودند.
همچنین  12نفر از اعضای دموکرات مجلس
نماینــدگان امریکا در نامهای ضمن ابراز نگرانی
از «رشد تروریسم داخلی» در این کشور و با انتقاد
از کوتاهــی ترامــپ در محکومیــت نژادپرســتان،
خواستار بررسی این موضوع در کنگره شدند.
بــه گــزارش «یو اس ای تــودی» ،صدها نفر از
مخالفان ترامپ نیز روز سهشنبه به وقت محلی
در برابــر یکــی از برجهــای ترامــپ در نیویــورک
دســت بــه راهپیمایی زده و خواســتار اســتیضاح
وی شــدند .راهپیمایان شــعار میدادنــد« :نه به
ترامــپ ،نه به کوکلوکــس کالن ،نه بــه امریکایی
فاشیستی».
سهشــنبه هشــتگ ترامــپ را اســتیضاح کنید
( )ImpeachTrump#نیز که بیش از  120هزار بار
از ســوی کاربران در مخالفــت با اظهارات ترامپ
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یادداشت

حوادثی که اخیراً در شــهر شــارلوتزویل
واقــع در ایالت ویرجینیا رخ داد بار دیگر
وابســتگی و تمایــات قلبــی «دونالــد
امیرعلی ابوالفتح
ترامــپ» رئیــس جمهــوری امریــکا را
کارشناس امریکا
بــا جریــان راســت افراطی کــه تمایالت
شدیدنژاد پرستانه دارند ،مشــخص کرد .دونالد ترامپ دیدگاهی
منفی و تند نســبت به اقلیتها بخصوص اقلیتهای نژادی دارد
که به طور صریح و بیهیچ چشم پوشی سخن از حذف این گروهها
از صحنه امریکا میزند .در همین راستا نیز طرح شعارهایی مانند
خروج تمام مهاجران غیرقانونی ،ممنوعیت ورود تمام مسلمانان
بــه خــاک ایاالت متحده و طــرح این ایده که تمــام مکزیک تبارها
جنایتکار و بیمار جنسی هســتند از جانب رئیس جمهوری امریکا
بشــدت مــورد توجه جریانهــای راســتافراطی در داخــل امریکا
قــرار گرفتــه اســت .از منظر ایــن گروهها ،نژادهای ســیاه پوســت و
ســرخ پوســت ،مســلمانان و یهودیان و حتی سفیدپوستان التین،
امریکایــی خالص محســوب نشــده و عموماً شــهروندان درجه دو
قلمداد میشــوند .واقعیت امر آن اســت کــه در جریان انتخابات
ریاســت جمهوری امریکا در سال  ،2016رابطه و مناسبات خاصی
میان این گروهها با نامزد ریاست جمهوری آن دوره یعنی ترامپ
شــکل گرفت .بــه گونهای کــه «دیوید زوک» ،یکی از ســران ســابق
کوکلوکس کالن (گروههای بشــدت نژادپرســت) حمایت خود را از
ترامپ اعالم کرد .ترامپ نیز متقابالً ســرمایهگذاری عظیمی را در
جهت کسب آرای گروههایی از شهروندان امریکایی که در مناطقی
زندگی میکردند که سابقه تمایالت و تفکراتنژاد پرستی داشتند،
کــرد .چنیــن رابطــه خاصــی در جریان انتخابات شــکل آشــکاری
بــه خود گرفــت اما پــس از تکیــه زدن ترامپ به صندلی ریاســت
جمهوری ،وی تالش کرد تا چنین تمایالتی را پنهان کند .اما حادثه
شــارلوتزویل بار دیگر نشان داد ،ترامپ همچنان نسبت به چنین
گروههای نژادی همدلی دارد.

درباره حوادث شارلوتزویل توئیت شده بود ،ترند
برتر جهانی توئیتر شد .یک روز پس از کشتهشدن
یــک زن  32ســاله در حــوادث شــارلوتزویل نیــز

گــروه جهــان /همزمــان بــا افزایــش تنشهــای
سیاســی در داخــل عــراق و نگرانیهــای فــراوان
دربــاره پیامدهــای همــ ه پرســی اســتقالل اقلیم
کردســتان عــراق بر عملیات ضــد داعش و تأثیر
آن بــر ثبــات کشــورهای همســایه ،هیأتــی از این
اقلیــم در خصــوص رایزنــی با مقامات سیاســی
دولــت مرکــزی مبنــی بــر غیرقابل تغییــر بودن
زمــان هم ه پرســی راهی بغداد شــدند .همزمان
بــا مخالفت مقامــات دولت مرکــزی عراق علیه
زمان همهپرسی ،آنکارا و تهران نیز واکنش نشان
داده و همهپرســی را علــت بیثباتــی بیشــتر در
منطقه توصیف کردند.
بــه گزارش ایرنا ،روز دوشــنبه هیأتــی از اقلیم
کردستان عراق به دستور مسعود بارزانی(رئیس
توگو در خصوص همه پرســی
اقلیــم) بــرای گف 
اســتقالل در روز  25سپتامبر(ســوم مهــر) ،بــا
مقامــات دولــت مرکــزی راهــی بغداد شــده و با
مقاماتی همچون «حیدرالعبادی» نخستوزیر،
«فؤاد معصوم» ،رئیس جمهوری عراق« ،عمار
الحکیم» رئیس ائتالف ملی عراق و نیز سفیران
امریــکا و ایــران دیدار کردنــد .در این دیــدار «روژ
نوری شــاویس» ،رئیــس هیأت اعزامــی اربیل با

تأکید بر مخالفت خود با به تعویق افتادن تاریخ
توگــو تنها
برگــزاری همــه پرســی اعالم کــرد گف 
توگوها باید بدون
راهحل مشــکالت اســت و گف 
هیچ گونه شروطی ادامه یابند.
حیــدر العبــادی ،پــس از دیــدار بــا هیــأت
کــردی با تأکید بر اینکــه مذاکره مذکور با توجه
به حفــظ منافع کشــور صــورت گرفتــه ،افزود:
ترســیم مجــدد مرزهــا احتمــاالً بــه فاجعــه
میانجامد و اســتقالل کردســتان به هیچ وجه
به نفع ما نیســت .همچنین جای تأســف دارد
که همهپرســی بعــد از موفقیــت و همکاری ما
در جنگ علیه داعش صورت گرفته است.
رئیــس جمهــوری عــراق نیــز بــا تجلیــل
از گفتوگــوی صادقانــه بــرای حــل تمامــی
مشــکالت موجود میان اربیل و بغداد ،نسبت
توگوی صریــح برای
بــه امــکان موفقیــت گف 
دســتیابی بــه نتایجی مثبــت در زمینــه تحقق
منافــع مشــترک و احتــرام بــه اصــول قانــون
اساسی ابراز اطمینان کرد.
ëëآنــکارا و تهــران :همــه پرســی اقلیم کردســتان
بیثباتی در منطقه را افزایش میدهد
در شــرایطی کــه هیــأت اعزامــی اقلیــم

خبر

کردســتان راهــی بغــداد شــدند تا بــا مقامات
سیاســی دولــت مرکــزی دیدار داشــته باشــند
«بکر بوزداغ» ،معاون نخستوزیر و سخنگوی
دولــت ترکیــه از مقامــات اقلیــم خواســت در
تصمیم خود بــرای اجرای همهپرســی درباره
اســتقالل به دلیل آنکه باعث بیثباتی بیشــتر
در منطقه میشود تجدید نظر کند.
همزمــان با این واکنشها خبرگزاری فرانســه
گــزارش داد «محمــد حســین باقــری» ،رئیــس
ســتاد کل نیروهــای مســلح ایــران در صــدر یک
هیــأت بلندپایه نظامی به ترکیه ســفر کــرده تا با
مقامات آنکارا درباره کاهش اختالفات در بحران
گ کردن سیاســتهای دو کشور
ســوریه و هماهن 
در مــورد عراق رایزنی کند .ســردار باقری پیش از
این ســفر برگزاری همهپرسی در کردستان عراق
را منشــأ مشکالت و چالشهای جدید در منطقه
خوانده بود که به هیچ وجه مورد قبول کشورهای
همســایه نیســت .بــا توجه بــه مواضع مشــترک
تهران و آنکارا درباره سرنوشــت اقلیم کردستان،
بــه نظر میرســد مقامــات دو کشــور بــه تدابیر و
اقدامــات مشــترکی در زمینــه مخالفــت خــود با
همهپرسی کردها بپردازند.

ســکوت اولیه رئیس جمهــوری امریکا به حادثــه خونین اخیر
در ایالــت ویرجینیــا و اکــراه وی نســبت به نــام بــردن از گروههای
مشخص راست افراطی نیز بر اثبات چنین امری کفایت میکرد.
ایــن در حالی اســت که چنانچه اتفاق مشــابهی در خــاک امریکا
رخ مــیداد کــه در عامل یا مظنون اصلی آن ،فردی مســلمان که
مرتبــط با کشــورهای خاورمیانه بــود یا با ادعای مســلمان بودن،
ترامپ سریعاً واکنش نشان داده و در کمتر از یک ساعت در توئیتر
خود ضمن محکومیت شــدید چنین حادثهای ،مقامات اروپایی
را نیــز نســبت به عــدم واکنش جــدی در مواجهه بــا افراطگرایان
مســلمان مورد ســرزنش قــرار مــیداد .امــا در مورد کشتهشــدن
یــک زن امریکایــی توســط یــک جــوان  22ســاله نژادپرســت،
ی آنکه نامــی از گروه
رئیسجمهــوری امریــکا تمامی گروههــا را ب 
خاصی ببرد ،محکوم میکند .در مقابل گروههای نژادپرســت نیز
یادآوری میکنند ،آقای رئیس جمهوری یادتان نرود ،ما به شــما
رأی دادیم نه چپگراها .هر چند که ترامپ درنهایت تحت تأثیر
فشــار ســنگین دو حزب بزرگ امریکا و افکار عمومی مجبور شــد
تــا در موضعگیری اولیه خود تجدیدنظر کــرده و با نام بردن تک
تــک گروههای نژادپرســتانه تمامی این گروهها را خشــونتطلب
معرفــی کند امــا پیشبینی میشــود با ایجــاد چنین چالشــی در
کشــوری کــه مهد دموکراســی محســوب میشــود در آینــدهای نه
چنــدان دور شــاهد افزایــش تعارضــات و درگیریهــای نــژادی
باشــیم .به گونهای که خشونتها شــکل آشکارتری به خود گرفته
و حوادثــی مانند شــارلوتزویل بار دیگر تکرار شــود .همین امر نیز
رئیس جمهوری امریکا را با چالشــی اساســی مواجــه خواهد کرد
تــا تصمیم بگیرد باز به همدلیها و همســوییهای پنهان خود از
گروههای نژادپرست ادامه دهد یا با محکومیت این گروهها افکار
عمومــی را با خود همراه ســازد .حادثهای کــه در صورت تکرار آن
از ســوی ترامپ قطعاً دولت کنونی را با ریزش آرا میان گروههای
نژادپرست مواجه خواهد کرد.

پیامــی که بــاراک اوباما ،رئیس جمهوری ســابق
امریکا در واکنش به این حوادث منتشــر کرد و در
آن به ســخنان نلسون ماندال درباره ترویج عشق

هیأت کردی برای رایزنی با مقامات دولت مرکزی راهی بغداد شدند

العبادی :استقالل کردستان از عراق به نفع ما نیست

ریچارد ترموکا،
مدیرعامل شرکت ای
اف ال – سی آی ُا

اسکات پائول،
مدیر عامل شرکت
اُالینس فُر امریکن
منیوفکچرینگ

تی لی ،اقتصاددان
و معاون سابق
مدیرعامل شرکت ای
اف ال  -سی آی ُا

بــه جای نفرت پرداخت ،با اســتقبال بســیاری از
کاربران فضای مجازی روبه رو شد و دو میلیون و
 700هزار نفر پیام اوباما را الیک کردند.

مجمع مؤسسان ونزوئال:
معترضان در دادگاه مدنی محاکمه شوند

مجمع مؤسســان قانون اساسی ونزوئال دســتور داد به پروندههای
معترضــان دســتگیر شــده در طــول ســالجاری میــادی به جای
دادگاههای نظامی در دادگاههای مدنی رسیدگی شود .به گزارش
ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،این دســتور بعد از انتقادهای گروههای حقوق بشــری و
ســازمان ملل از ونزوئال مطرح شــد .طی چهار ماه گذشته و در جریان ناآرامیها در ونزوئال
بیــش از  ۱۲۰نفــر کشــته و دســتکم  ۱۲۰نفــر بازداشــت و در دادگاههای نظامــی محاکمه
شــدهاند .منتقــدان دولــت ونزوئال میگوینــد ،این محاکمههــا به این دلیــل در دادگاههای
نظامی انجام میشــوند تا موجب ترس و وحشــت مردم از اعتراض کردن شــوند .این در
حالی است که این مجمع با انتقادهای جهانی بهعنوان نشانهای از تبدیل شدن ونزوئال به
«دیکتاتوری» مواجه شده است.

پخش انیمیشن حمله جنگنده عربستانی به هواپیمای قطری

در حالــی کــه مناقشــه دیپلماتیک میــان قطر و همســایگان عربــش ادامه دارد
شــبکه تلویزیونی العربیه عربستان اقدام به پخش انیمیشنی کرد که در آن یک
جنگنده عربستانی یک هواپیمای مسافربری قطر را با این بهانه که این کار یک
«گزینــه» برای واکنش به نقض حریم هوایی ریاض اســت ســرنگون میکند.به
گزارش ایســنا ،به نقل از آر.تی ،این انیمیشــن این پیام را میدهد که عربســتان
براســاس قوانیــن بینالمللــی ایــن حــق را دارد کــه با «یــک هواپیمــای ناقض
حریــم هوایی خود به هر ترتیبی که بخواهد» برخــورد کند .در ابتدای این ویدئو
سناریوهای خفیفتری نیز نمایش داده میشود که در جریان آن یک هواپیمای
تجاری شــرکت قطر ایرویز مجبور به فرود از طریق یک جنگنده عربستانی بعد
از ورود به حریم هوایی این کشور میشود.

