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پایانآمریکا

ماجراجویی خارجی ،عامل غفلت از معضالت داخلی

فرگوسن؛ نشان تکبر آمریکایی

اس�تفان وال�ت* :آنچ��ه در ش��هر فرگوس��ن ایالت
میس��وری آمریکا در جریان اس��ت ،دستکم به ما
یادآوری میکند ک��ه اینجا موضوع نژاد همچنان با
مش��کالت عمیقی بویژه از سوی نیروهای انتظامی
و عدالت قضایی ،مواجه اس��ت .با این حال ،آنچه در
فرگوسن در جریان است و به طور کلی مسائل نژادی
در ایاالت متحده ،ابعاد مرتبط با سیاس��ت خارجی
جالبی هم دارد البته این تعجبآور نیس��ت ،چرا که
مسائل داخلی ایاالت متحده اثرات اجتنابناپذیری
بر تصویر آن در جهان و میزان نفوذ این کشور دارد.
زمانی که دولت ایاالت متحده با مشکل مواجه است،
ت��وان آن در عرصه جهانی محدود میش��ود .وقتی
دولت فدرال به خاطر مسائل سیاسی بیمورد مانند
موضوع بنغازی دچار مشکل و گرفتاری میشود ،در
خارج از کش��ور انرژی و هوشمندی کمتری خواهد
داش��ت و اگر اقلیتها در ای��االت متحده همچنان
به حاش��یه رانده ش��ده ،با تبعیض مواجه باشند و با
بیعدالتی با آنها رفتار ش��ود ،آنوقت ظرفیت کامل
آمریکا از دس��ت رفته و توان اخالقی آن در چش��م
ناظران خارجی کاهش مییابد .عقیده من این نیست
که افزای��ش هزینه اجتماعی میتواند نژادپرس��تی
را ریش��هکن کرده یا همه مشکالت مناطقی چون
فرگوسن را حل کند ،اما قطعا اگر ما  3تریلیون دالر
را به واس��طه ماجراجوییهای اشتباه خود در عراق
و افغانس��تان به باد نداده بودیم ،اوضاع آمریکاییها
قطعا بهتر بود .به عنوان نمونه ،اگر بخش��ی از آن در
زیرس��اختهای مورد نیاز در داخل هزینه شده بود،
فرصتهای شغلی زیادی از جمله در مناطقی چون
فرگوسن ایجاد ش��ده و بهرهوری کل اقتصاد ما هم
افزایش مییافت .همچنین ،دستور کار غیرواقعبینانه
و بیش از حد جاهطلبانه در سیاست خارجی ،مقامات
ایاالت متحده را از مسائل داخلی دور میکند .وقتی
باراک اوباما ،رئیسجمهور ایاالت متحده هفتههای
متوالی را صرف نگرانی درباره اوکراین ،سوریه ،داعش،
اورشلیم ،جزیره سنکاکو ،افغانستان ،عراق ،همکاری
تجاری و سرمایهگذاری فراآتالنتیک ،ابوال ،بوکوحرام،
سودان جنوبی و ...میکند ،بدون شک او زمانی را که
میتوانست به مسائل مهم داخلی اختصاص دهد ،از
دست میدهد .به همین شکل ،وقتی دادستان کل
باید ساعتها ،روزها و هفتهها را به مسائل مربوط به
مبارزه با قانونشکنی آژانس امنیت ملی یا وضعیت
گوانتانامو تخصیص دهد ،آنوقت زمان کمتری برای
بررس��ی نحوه اصالح نظام قضایی بش��دت معیوب
(آمریکا) خواهد داشت؛ این سخن به معنای حمایت
از سیاس��تهای انزواگرایانه نیس��ت .زمانیکه یک
معضل اجتماعی بزرگ مانند فرگوس��ن در صفحه
تلویزیون ظاهر میشود ،این مساله دستکم تا حدی
به این دلیل اس��ت که ما به ج��ای آنکه بر نیازهای
اولیه و مهمی که شهروندانمان با آنها روبهرو هستند
تمرکز کنیم ،توجه و منابع زیادی به موضوعاتی در
دوردست تخصیص دادهایم اما این همهچیز نیست.
نکته دیگری که فرگوسن به ما یادآوری میکند این
اس��ت که یکی از نتایج جانبی جن��گ بیش از حد
گسترده با تروریس��م ،نظامی شدن مداوم نیروهای
پلیس محلی اس��ت ک��ه از منابع ضدتروریس��م و
تس��لیحات مازاد ارتش برای افزایش توان واحدهای
خود اس��تفاده میکنند ...به بی��ان دیگر ،ما «جنگ
با تروریس��م» را وارد نهادهای انتظامی داخلی خود
کردهایم و فرگوس��ن تا حدی یکی از تبعات همین
امر است .حوادث فرگوسن تصویر آمریکا را به عنوان
جامعهای که تالش میکند خود را به عنوان جامعه
نمون��ه به جهان معرفی کند ،تخریب کرده اس��ت؛
رخدادهای اخیر به ما یادآوری میکند که این کشور
هنوز به ایدهآلهایی ک��ه دیگران را به عمل به آنها
توصیه میکند ،عمل نکرده است .همانطور که پاسخ
نامناسب به توفان کاترینا و بحران مالی سال 2008
به جهان نشان داد که ایاالت متحده بیعیب و نقص
نیست ،افتضاح فرگوسن به دیگران یادآوری کرد که
وقتی بحث اختالفات عمیق اجتماعی مطرح است،
باز هم واشنگتن راهحل جامعی برای آن ندارد .تنها
کمی بیش از  10سال قبل ،سران سیاست خارجی
ایاالت متحده از هر  2حزب تصور کردند که ایاالت
متح��ده میتوان��د دولتهای عراق و افغانس��تان را
س��رنگون ک��رده و به س��رعت نهادهای ت��ازهای را
پایهگذاری کند که بتوانند اختالفات عمیق نژادی،
طایفهای یا قومیتی را به نح��وی عادالنه ،منصفانه
و موث��ر ،برطرف کنند و با وج��ود نتایج آن تالش،
آنها بار دیگر در س��ال  2011همین اش��تباه را این
بار در لیبی تکرار کردند .آنها چه فکری میکردند؟
ایاالت متحده هنوز نتوانس��ته در عرض یک قرن و
نی��م اختالفات نژادی خ��ود را حل کند اما ما تصور
میکردیم میتوانیم همین اختالفات را ظرف فقط
چند سال در یک کشور خارجی که شناخت اندکی
از آن داشتیم ،حل کنیم .خانمها و آقایان ،این دقیقا
تعریف تکبر است .در کتابی که  25سال قبل نوشتم،
عنوان کردهام که این «شرایط داخلی است که قدرت
ایاالت متحده» را شکل میدهد .یکی از درسهایی
که فرگوسن به ما داد ،این است که اگر ایاالت متحده
توجه بیشتری به رخدادهای داخلی کند و تالش و
انرژی کمتری صرف جنگهای صلیبی آرمانگرایانه
در خارج از کشور کند ،امنتر ،شکوفاتر ،عادالنهتر و
در یک کالم جامعهای سالمتر خواهد بود.
* تئوریسین برجسته روابط بینالملل

وطن امروز

چهارگوشه

آلخلیفه به اشغالگران جدید تبریک گفت

انگلیس جایگزین نظامی آمریکا در بحرین

گروه بینالملل :حمد بن عیس��ی ،حاکم
بحرین حضور دوباره تفنگداران انگلیسی
در کنار اشغالگران آمریکایی و عربستانی
در خاک کش��ورش را تبریک گفت .شاه
بحرین ،ش��نبه هنگام اس��تقبال از وزیر
خارج��ه و وزی��ر دفاع انگلی��س که برای
شرکت در دهمین دوره گفتوگوی منامه
به این کشور رفتهاند ،حصول توافق جدید
نظامی میان بحرین و انگلیس را تبریک
گفت و نسبت به تحکیم روابط  2کشور و
افزایش سطح همکاریها ابراز عالقه کرد.
این توافقنامه به منظور ارائه تس��هیالت
نظامی به نیروی دریایی پادشاهی انگلیس
در پایگاه دفاعی بحرین در بندر س��لمان،
جمعه به امضا رسید .از زمان خروج رسمی
بریتانیا از خاورمیانه -یعنی حدود  43سال
پیش -این اولین پایگاه نظامی دائمی این
کشور در منطقه خواهد بود .براساس این
توافق ،نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا یک
پایگاه  6میلیون پوندی در بحرین میسازد.
رژیم بحرین ای��ن ق��رارداد را در چارچوب محافظت از
امنیت منطقه بویژه مقابله با تهدیدهای مربوط به بستن
تنگه هرمز ادعا و تاکید کرده است که منامه تسهیالت
نظامی جدیدی را در اختیار انگلیس قرار خواهد داد .غانم
البوعینین ،وزیر مشاور در امور خارجه کابینه بحرین نیز با
تهدید خواندن خطر هواداران ،تصریح کرده است حضور
نیروهای انگلیس��ی ،این پیام روشن را که ما همپیمانان
وفاداری داریم که در هماهنگی کامل با آنان هس��تیم،
به کس��انی که میخواهند امنیت منطقهای را به خطر
بیندازند ،میرساند .به عقیده ناظران ،رژیم بحرین تالش
دارد با تقویت حضور نظامی کشورهای غربی و عربی مانع
از سرنگونی خود توسط مردم شود .رژیم بحرین پس از
سرکوبهای خونین طی  4سال گذشته علیه اعتراضات
مردمی و از دس��ت دادن مش��روعیت خود مورد انتقاد
جامعه جهانی قرار گرفته و امیدوار است با اجازه احداث
پایگاههای نظامی غربی نبود مش��روعیت داخلیاش را
جبران کند .در همین حال ،هزاران بحرینی ،شنبهشب
با برگزاری تظاهرات ت�لاش دولت بحرین برای احداث
پایگاههای نظامی برای جبران عدم مشروعیت داخلیاش
را محکوم کردند .معترضان بحرینی سیاست رژیم منامه
در تبدیل کردن کشور به پادگانی بینالمللی را محکوم
کردن��د .پس از آغاز اعتراض��ات مردمی در بحرین علیه
رژیم حاکم در سال  ،2011به تقاضای رژیم منامه نیروی
زمینی عربستانسعودی هم تحت عنوان «سپر جزیره»

روزنام��ه انگلیس��ی ایندیپندن��ت در مقالهای به
قرارداد نظامی منامه و لندن پرداخت و نوشت ،نیروی
دریایی یک پایگاه دریایی دائمی در بحرین مس��تقر
خواهد کرد .این در حالی است که فعاالن حقوق بشر
میگویند این پایگاه «پاداش��ی» به دولت بریتانیا به
دلیل سکوت در قبال شکنجه ،حمله علیه معترضان
صلحآمیز و بازداشتهای غیرقانونی در این پادشاهی
کوچک است .انگلیس همه پایگاههای بزرگ خود در
ش��رق کانال سوئز را پس از کاهش بودجه نظامی در
سال  1971تعطیل کرد و اگر چه بازگشت به منطقه با
استقبال محافل نظامی این کشور مواجه شده است اما
فعاالن حقوق بشر بحرین این اقدام را مورد انتقاد قرار
داده و حمایتهای دولت بریتانیا از «رژیم سرکوبگر»
منامه را محکوم کردهاند .در جریان بیداری اسالمی
در سال  ، 2011آمریکا و انگلستان از دولت پادشاهی

وارد بحرین ش��دند تا مانع سرنگونی رژیم سلطنتی این
کشور ش��وند .آنها با در دست داش��تن پالکاردهایی با
شعارهایی علیه نیروهای خارجی در کشورشان بر لزوم
اصالحات نظامی در کشورش��ان بهج��ای تبدیل کردن
کش��ور به مرکزی برای عملیاته��ای نظامی خارجی
تاکید کردند .تظاهرکنندگان همچنی��ن اظهارات ایان
لنزی ،سفیر انگلیس در بحرین را که در حمایت از رژیم
آلخلیفه و تقبیح تحریمکنندگان انتخابات فرمایشی این
کش��ور بود ،محکوم کردند .رژیم آلخلیفه در حالی از
انگلی��س برای افزایش حضور نظام��ی در خاک بحرین
دعوت به عمل آورده که این کشور میزبان ناوگان پنجم
نیروی دریایی آمریکاست.
■■دستور اوباما برای برچیدن ناوگان پنجم
اما حضور نظامی انگلیس��یها در جزی��ره مروارید
خلیج فارس در حقیقت یک تقس��یم کار با ش��رکای
نظام��ی آمریکاییش��ان محس��وب میش��ود چرا که
پنتاگون با حکم اخیر اوبام��ا از ترس انقالب بحرین و
حساس��يتهاي مردم خشمگین از آلخلیفه ،در حال
برچی��دن پایگاه ناوگان پنجم تفنگ��داران خود از این
جزیره است که بزرگترین پایگاه نظامی ایاالت متحده
در خاورمیانه محس��وب میش��ود 2 .م��اه پس از آنكه
پنتاگون جمعبندي خود را به باراک اوباما ،رئیسجمهور
آمریکا درباره محل استقرار سرفرماندهي ناوگان پنجم
در بحرين و جابهجايي اين مقر ارائه داد ،بحرين قرارداد

واکنش فعاالن حقوق بشر بحرین به پایگاه نظامی بریتانیا

این پاداشی برای حامیان دیکتاتور است
بحرین و سرکوب خشونتآمیز
اکثریت شیعه و معترضان این
کشور حمایت کردند .سربازان
اعزامی از عربس��تان س��عودی
معترضانی را که خواهان پایان
حکومت دیکتاتوری  200ساله
بر بحرین بودند بشدت در هم شکستند .گزارشهای
س��ازمان «عف��و بینالملل» حاکی از این اس��ت که
«نگرانیه��ای حق��وق بش��ری مداوم��ی» در حوزه
بازداشتهای غیرقانونی ،سرکوب اعتراضات ،شکنجه
ن سیاسی در این کشور وجود دارد .گزارشها
و زندانیا 

به رغم انفجارهای زنجیرهای اخیر در عراق صورت گرفت

حرکت کاروان عظیم اربعین حسینی به سمت کربال
گروه بینالمل�ل :مقامات عراقی
همزم��ان ب��ا نزدیک ش��دن به
مراس��م اربعین حس��ینی تدابیر
امنیتی ش��دیدی را اتخاذ کرده
و نیروهای نظامی بیش��تری را با
هدف پاکس��ازی مناطق جنوب
بغداد جهت برقراری امنیت در مس��یر زائران ش��یعهای
ک��ه به کربال میروند ،مس��تقر کردهاند طوری که دهها
هزار نیروی امنیتی جهت حمایت از جان زائران از خطر
گروه تروریستی داعش در همه مناطق مستقر شدهاند.
مقامات عراقی این تدابیر امنیتی را برای ممانعت از تکرار
انفجاره��ای خونبار بویژه انفجاره��ای انتحاری که طی
س��الهای گذش��ته جان صدها زائر را گرفته بود ،اتخاذ
کردهان��د .برقراری تدابیری ش��دید در بغ��داد ،پایتخت
عراق محور اساس��ی در این تدابیر است که چرا هزاران
زائر حسینی از این مسیر برای زیارت مرقد امام حسین
(ع) در کربال اس��تفاده میکنند .اما با اینحال ،همچون
سالهای گذشته در آستانه اربعین حسینی انفجارهای
تروریستی در عراق شدت یافته و موجب شهید و زخمی
شدن بیش از دهها تن از زائرانی شده است .روز گذشته بر
اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در مسیر کاروانهای
عزاداران امام حسین (ع) در شهرک محمودیه در جنوب
بغداد ،دهها نفر از عزاداران ش��هید و زخمی ش��دند .در

جديدي با انگليس منعقد كرد و «مايكل فالون» وزير
دفاع انگليس در بياني��ه كوتاهي اعالم كرد« :انگليس
دوب��اره حضور نظام��ي طوالن��ي در خاورميانه خواهد
داش��ت ».پایگاه خبری «الوقت» نوشت« :پيش از اين
در اوايل اكتبر گذشته (مهرماه) ،چاکهيگل ،وزير دفاع
(وقت) آمريكا كه به سبب ناتواني در حل بحران كوباني
سوريه از مقام خود بركنار شد طي نامه محرمانهاي به
رئيسجمهور آمريكا جمعبندي تيم بازرسي خود را به
اين شرح اعالم كرده بود« :روند تحوالت بحرين و عدم
توانايي دولت آلخليف��ه در پاياندادن به اعتراضات رو
به افزايش مردمي يا رس��يدن به توافق با آنان ،محيط
منامه را براي سرفرماندهي ناوگان پنجم ناامن كرده و
هرگونه تردد نيروها در شهر با مخاطرات و موانع جدي
مواجه كرده اس��ت ».او در ادامه نام ه مزبور نوشته بود:
«ادام��ه وضعيت فعلي در بحرين و در حالي كه از نظر
مردم اين كشور ،آمريكا مدافع دولت بحرين به حساب
ميآيد ،وقوع اتفاقات حاد عليه نيروها و تجهيزات نظامي
ناوگان پنجم نظير اتفاقاتي كه در گذش��ته در ظهران
عليه ما اتفاق افتاد و نمونههاي ديگري هم در تحوالت
اخير منطقه قابل اش��اره اس��ت ،دور از ذهن نيست».
رئیس پیش��ین پنتاگون در نهايت پيشنهاد كرده بود
مقر ناوگان پنجم به نقطه مطمئنتري انتقال يابد .حال
مشرقنیوز خبر میدهد كه باراك اوباما ،استداللهاي
هي��گل را براي جابهجايي مقر ناوگان پنجم پذيرفته و

همین حال عبداالمیر الش��مری،
فرمانده عملیات بغداد از کش��ف
 4خ��ودروی بمبگذاری ش��ده
در بخ��ش ورودی اس��تان کربال
خبر داد .الش��مری در کنفرانسی
مطبوعاتی اعالم ک��رد نیروهای
امنیتی توانس��تهاند  4خ��ودروی بمبگذاری ش��ده را
در بخش ورودی اس��تان مقدس کربال کشف کنند .اما
تحوالت وخیم امنیتی عراق که با تهاجم گروه تروریستی
داعش روبهرو ش��ده ،مانع از حضور میلیونی عاش��قان
حس��ینی در کربالی معلی نشده اس��ت بهگونهای که
مس��ؤوالن عراقی از مضاعف شدن ش��مار زائرانی که از
داخل و خارج از این کش��ور به کربال مشرف میشوند،
خبر دادند .براساس اعالم استانداری کربال شمار زائرانی
که س��ال ج��اری قصد ورود به ش��هر کربالی معلی در
یکهزار و س��یصد و س��ی و چهارمین س��الگرد اربعین
حسینی را دارند ،به بیش از  10میلیون نفر میرسد که
مهمترین دلیل این افزایش زائر بهبود وضعیت امنیتی
برخی مناطق عراق به دنبال پیروزیهایی است که ارتش
و نیروهای امنیتی این کشور در کنار نیروهای داوطلب
عراقی بویژه در منطقه جرفالصخر و بخشهای از استان
دیالی علیه گروه تروریستی تکفیری داعش محقق کردند
که همین امر به افزایش شمار زوار کمک کرده است.

حاکی از آن هستند که دولت
آلخلیف��ه بخ��ش اعظمی از
هزینه  13میلیون پوندی این
پایگاه را نیز تقبل خواهد کرد.
نبیل رجب ،یک سیاس��تمدار
س مرکز
مخالف دول��ت و رئی 
حقوق بش��ر بحرین میگوید« :این پایگاه پاداشی به
دولت بریتانیا به دلیل س��کوت در قبال نقض حقوق
بش��ر در بحرین و نیز حمایتهای مداوم آنها از این
رژیم مستبد و فاسد است .پولی که برای احداث این
پایگاه از جانب بحرین پرداخت خواهد شد در حقیقت

دس��تور مكانيابي جديد را صادر كرده
است .اندكي پس از آنكه مقامات سعودي
از موض��وع جابهجايي مقر ناوگان پنجم
دريايي آمريكا مطلع شدند« ،متعب» پسر
ملك عبداهلل و وزير گارد ملي عربس��تان
را در روز  24نوامب��ر به واش��نگتن اعزام
كردند تا نگراني عربستانس��عودي را از
اي��ن تصميم آمريكا به اطالع برس��انند.
س��خنان متعب پس از بازگش��ت از اين
سفر و اعالم علني اين نكته كه عربستان
با آمريكا درباره بحرين اختالفنظر دارد،
نش��ان داد مقامات ارش��د آمريكا در اين
مالقات بر حتم��ي بودن جابهجايي مقر
ناوگان پنجم خود تأكيد كردهاند .پس از
اين مقامات عربستان و بحرين به سمت
انگليس رفتن��د تا خأل نظامي آمريكا در
بحرين كه به نوعي مقدمه خروج نظامي
آمري��كا از خليجف��ارس نيز به حس��اب
ميآيد ،توسط نيروهاي نظامي انگليس
پر ش��ود که سرانجام ش��نبه این هفته
(ششم دسامبر) «فيليپ هاموند» وزير خارجه انگليس
در جريان سفر به بحرين قرارداد احداث پايگاه نظامي
در بحرين با هزينه  15ميليارد پوند با مقامات بحريني به
امضا رساند كه بخش اعظم اين هزينه توسط پادشاهي
بحرين تأمين خواهد ش��د .همزم��ان با حضور هاموند
در منامه« ،مايكل فالون» وزير دفاع انگليس در بيانيه
كوتاه��ي اعالم كرد« :اين پايگاه ،حضور ناوگان دريايي
سلطنتي را به طور دائمي گس��ترش داده و بريتانيا را
قادر ميسازد تا كشتيهاي بيشتر و بزرگتري را براي
تقوي��ت ثبات خليج اعزام كند .ح��اال ما بار ديگر براي
مدت طوالني در خليج مستقر خواهيم شد ».در عين
حال روزنامه انگليس��ي گاردين به طور ضمني ترس از
پيروزي قيام مردم بحرين را دلي��ل انعقاد اين قرارداد
نظام��ي  -امنيتي بين  2پادش��اهي انگليس و بحرين
اعالم كرد و به نوعي به برنامه محرمانه ميان پنتاگون و
كاخ سفيد صحه گذاشت .گاردين يك روز پس از انعقاد
قرارداد مزبور نوش��ت« :هراس از اي��ران و ناآراميهاي
منطقه داليل اصلي اتخاذ تصميم ساخت پايگاه دريايي
جديد در بحرين اس��ت ».با این حال بعید است مردم
انقالبی بحرین تفاوتی میان حضور نظامی استعمارگران
جدید آمریکایی و اس��تعمار پیر انگلیس قائل شوند و
ناظران بر این عقیدهاند که قرارداد اخیر ميان انگليس
و بحرين ميتواند به بروز نارضايتيهاي حاد در منطقه
كمك کند.

حقالسکوت دولت بریتانیا و حمایت از رژیم و نیز علیه
تالشهای ما برای عدالت ،دموکراس��ی و حقوق بشر
است ».همکاری نظامی انگلیس و رژیم آلخلیفه در
حالی صورت میگیرد که تنها یک ماه پیش کمیته
روابط خارجی پارلمان انگلس��تان تاکی��د کرده بود
مدرکی دال بر پیش��رفت در عرصه سیاسی بحرین
پدید نیامده و از وزارت خارجه این کش��ور خواست
که بحرین را در لیس��ت کشورهایی که وضعیتشان
نگرانکننده است ،قرار دهد .مریم الخواجه ،یک فعال
حقوق بشری که اکنون در دانمارک در تبعید به سر
میبرد ،میگوی��د« :این پایگاه فاجعهای برای حقوق
بشر در بحرین است ...اگر به نقش انگلستان در بحرین
توجه کنید میبینید که حضور بریتانیا همیشه منفی
ب��وده و در دههه��ای  1950و  1960نیز اعتراضات
عمومی با کمک انگلیسیها سرکوب شده بود».

سیانان گزارش داد که مردم آمریکا واقعاً خشمگین هستند

ادامه سریال سیاهکشی

گ�روه بینالملل :روز ش��نبه در
ش��هر لسآنجلس یک شهروند
سیاهپوس��ت بیگن��اه دیگر در
اثر تیراندازی پلی��س آمریکا به
قتل رس��ید .انبیس��ینیوز در
این باره گ��زارش داد که پلیس
لسآنجلس در س��اعات ابتدایی صبح شنبه با شلیک
گلوله یک ش��هروند آمریکایی را در خیابان هالیوود به
قتل رساند.گفته میشود این مرد یک چاقوی جیبی به
همراه داشته و پلیس با احتمال اینکه وی با خود اسلحه
گرم حمل میکند به سوی وی آتش گشوده است.
پلیس لسآنجلس ادعا کرده دلیل هدف قرار دادن
ای��ن مرد آن بود که وی در حالی که چاقو در دس��ت
داشت در حال نزدیک شدن به آنها بود .به گفته شاهدان
عینی ،پلیس لسآنجلس بین  4-5گلوله به سمت این
مرد شلیک کرده اس��ت .اما این مرد در حالی به قتل
رسید که ش��هرهای مختلف آمریکا از روز چهارشنبه
هفته گذشته بار دیگر صحنه اعتراضات ضدنژادپرستی
و خشونت پلیس هستند .بعد از گذشت چندین روز از
اعتراضات فرگوسن که بیشتر ایاالت آمریکا را ملتهب
کرده است این بار موج جدید اعتراضات ضدنژادپرستی
که از  2روز قبل در ش��هر نیویورک پس از عفو پلیس
قاتل «اریک گارنر» دس��تفروش آمریکایی آغاز ش��ده

است .در همین زمینه خبرنگار
س��یانان گ��زارش داد که واقعا
مردم خشمگین هس��تند ،آنها
رس��انهها را بخش��ی از سیستم
میدانند .در چند روز گذش��ته
هم شبکه س��یانان آمریکا در
گزارش��ی درباره اعتراض اخیر نیوی��ورک ،تاکید کرد
معترضان تهدید کردهاند که با روند کنونی ،اعتراضات
دهه  60میالدی بار دیگر ش��کل میگیرد .معترضان
شنبهشب با شعار «نمیتوانم نفس بکشم» در فروشگاه
ش��رکت اپل دس��ت به تظاه��رات زدن��د .علت اینکه
معترضان این شعار را برای اعتراض انتخاب کردهاند این
اس��ت که اریک گارنر در لحظات پایانی زمانی که یک
پلیس با خش��ونت تمام گلوی وی را گرفته بود،مدام
فریاد میزد نمیتوانم نفس بکشم . ...خبرنگار روزنامه
انگلیسی گاردین از شهر فرگوسن نوشت ،خیابانهای
این ش��هر مانند مناطق جنگزده خطرناک ش��دهاند
همچنین بیبیسی گزارش داد با وجود اعالم فرودگاه
ش��هر سنلوئیس در ایالت میسوری مبنی بر عدم لغو
و ادامه پروازها س��ر ساعت و به طور عادی ،بسیاری از
پروازهای منتهی به سنلوئیس تغییر مسیر دادند که
س��اعاتی بعد مقامات این شهر اعالم کردند پروازها تا
اطالع ثانوی در فرودگاه سنلوئیس ممنوع شد.

ورود به برخی رستورانها برای رنگینپوستها حتی اوباما ممنوع است
اوضاع جاری در فرگوس��ن آمریکا همچنان موجب
ناراحتی نظام دموکراتیک کشوری است که دستهبندی
و تبعیض در آن به جایی رسیده که فقط سفیدپوستان
اجازه ورود به برخی رستورانها و هتلها را دارند و یک
رنگینپوست حتی اگر خود اوباما هم باشد ،اجازه ورود
گ پوس��ت اس��ت
به آن را ندارد .اما در آمریکا اکنون رن 

که یک انس��ان را بدون توجه به اندیشه و حتی پول به
حاشیه میراند تا جایی که به نظر میرسد علم و آموزش
هرچقدر که پیشرفت کرده باشد ،مشکل تبعیض را حل
نخواهد کرد ،همانطور که قوانی��ن نیز در از بین بردن
احساس نفرت و بدتربینی یک سفیدپوست ناتوان مانده
اس��ت تا جایی که در آمریکا یک سفیدپوست به طرز

بیمارگونهای خود را برتر میبیند .در همین حال مشرق
در تحلیلی مینویس��د وضعیتی که اکن��ون در آمریکا
حاکم اس��ت از این واقعیت پرده برمیدارد که شرایط
کنونی با دوران آبراه��ام لینکلن چندان تفاوتی نکرده
است؛ کسی که زندگی خود را برای لغو تبعیض نژادی
و آزادی سیاهپوس��تان از بردگ��ی فدا کرد تا جایی که
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پس از او بردهداری به اقدامی ش��رمآور تبدیل ش��د که
از نظر ادیان و قوانین مطرود اس��ت .آنچه اوضاع را بدتر
کرده ،اینکه رئیسجمهور کنونی آمریکا از سیاهپوستان
آفریقایی است و به میزان زیادی زیر سوال خواهد رفت
و به یکی دیگر از عوامل کاهش محبوبیت او که در اصل
وضعیت بسیار بدی دارد ،اضافه خواهد شد.

الوروف ،ماهرترین دیپلمات جهان

نشنال اینترست در یادداشتی تحت
عنوان «روس��یه و رق��ص خطرناک
آمریکا» نوشت :سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه
در سال  ۲۰۰۳جلوی قطعنامهای را که استفاده از
زور علیه رژیم صدام حس��ین را مجاز میدانست،
گرف��ت .وی در حال حاضر ،احتم��اال «ماهرترین
دیپلمات جهان» اس��ت که در صحنه دیپلماتیک
حضور دارد .به نوشته این نشریه آمریکایی ،هیالری
کلینتون ،وزیر خارجه سابق آمریکا به تنهایی جرات
نداشت با الوروف دیدار کند.

اوباما راهی بیمارستان شد

ب��اراک اوباما ،رئیسجمه��ور آمریکا
که ب��ا ی��ک گل��ودرد ش��دید عازم
بیمارستان ش��د ،در حین آزمایشات مشخص شد
که به بازگش��ت اسید معده یا همان رفلکس معده
دچار ش��ده اس��ت .خبرگزاری فرانسه گزارش کرد
کاخ س��فید ضمن اعالم این خبر اعالم کرده است
یک مساله حاد پزشکی در میان نبوده است .انتقال
اوباما به بیمارس��تان خیلی س��ریع صورت گرفت
به طوری که کاخ سفید حاضر به پذیرش خبرنگارانی
که اخبار مربوط به رئیسجمهور را پوشش میدهند،
نشد و کاروان موتوری رئیسجمهور خیلی سریع به
سمت بیمارستان حرکت کرد.

فروش نوبل به علت اخراج

دانشمند معروف آمریکایی به دلیل
متهم شدن به اظهارات نژادپرستانه
و اخ��راج از مجمع علمی ،جایزه نوب��ل خود را ۴
میلیون و  ۸۰۰ه��زار دالر فروخت .جیمز دیویی
واتسون ،برنده جایزه نوبل زیستشناسی در سال
،1962پس از آنکه هوش و ذکاوت را به ریش��ه و
نژاد مرتبط دانست ،به اظهارات نژادپرستانه متهم
شد و از مجمع علمی اخراج شد.

دیدار فرستاده پوتین با نصراهلل

میخائی��ل بوگدانف ،فرس��تاده ویژه
رئیسجمهور روسیه در امور خاورمیانه
و آفریقا ،ش��نبه در دومین روز سفرش به بیروت با
سیدحس��ن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان دیدار
کرد .در این دیدار درباره مس��ائل مختلف سیاسی
و تحوالت منطقه بویژه لبنان و سوریه بحث و تبادل
نظر شد .بوگدانف با میشل عون ،رئیس فراکسیون
تغییر و اصالح در مجلس لبن��ان نیز دیدار و درباره
آخرین تحوالت لبنان و منطقهای گفت وگو کرد.

آزادی پایگاه نظامی دیرالزور

در درگیریه��ای ش��دید می��ان
تروریس��تها و ارتش سوریه ،پایگاه
هوای��ی دیرالزور آزاد ش��د و تروریس��تها وادار به
عقبنشینی شدند .گروه تروریستی داعش ،شنبه
بخش��ی از پایگاه هوایی دیرالزور در شرق سوریه را
تصرف کرده بود .ارتش س��وریه هنگام دفع حمله
داعشیها به فرودگاه نظامی دیرالزور و منطقه جبل
مشرف به این شهر به آنان تلفات سنگینی وارد کرد.
داعش به عقبنشینی از  2منطقه اذعان کرده است.

درمان  1400تروریست در اسرائیل

پایگاه خب��ری لبنان  24نوش��ت:
براس��اس دادههای وزارت بهداشت
رژیم صهیونیستی 1400 ،تروریست که در سوریه
مجروح ش��ده بودند در بیمارستانهای اسرائیل
مداوا ش��دهاند .شهرکنشینهای صهیونیست با
اعالم اینکه روند معالجه تروریستها در اسرائیل
همچنان ادامه دارد ،میگویند برخی بیمارستانها
به دلیل فشار کاری ناشی از معالجه تروریستها،
درم��ان شهرکنش��ینان را به تاخی��ر میاندازند.
براس��اس ای��ن گزارش ،پزش��کهای اس��رائیلی
میگویند هرگاه یک تروریس��ت س��وری نیاز به
درمان فوری دارد ،این مساله باعث لغو نوبت برای
بیمارانصهیونیستمیشود.

تشدید تنشها در آنکارا

روزنامه طرف چاپ ترکیه ،شنبه در
گزارشی نوش��ت ،با نزدیک شدن به
 17دسامبر (سالروز دستگیری شماری از چهرههای
نزدیک به دولت ترکیه به اتهام فساد بزرگ مالی)
تنشها در آن��کارا افزایش مییابد .براس��اس این
گزارش ،احزاب مخالف دولت  17الی  25دس��امبر
را هفته فساد مالی در ترکیه اعالم کردهاند .دولت و
حزب عدالت و توسعه ترکیه نیز خود را آماده انجام
عملیاتی گسترده علیه مخالفان برای در حاشیه قرار
دادن این اقدام احزاب مخالف میکنند.

القرضاوی در لیست اینترپل

پلی��س بینالمل��ل (اینترپ��ل) به
درخواس��ت دول��ت مصر ،یوس��ف
القرضاوی و وجدی غنیم ،مبلغ سلفی را در لیست
افراد تحت پیگرد خود قرار داد .اینترپل خواستار
ارس��ال هرگون��ه اطالع��ات درب��اره جنایتهای
القرضاوی و غنیم به این پایگاه شده است .یوسف
القرض��اوی معروف ب��ه «مفتی نات��و» از رهبران
افراطی وهابی و نزدیک سلفیهای مصر است که با
فتواهای جنجالبرانگیز خود چهره خشن و زشتی
از اس�لام را در غرب به نمایش گذاشت .از فتوای
قتلعام مردم سوریه گرفته تا حالل بودن نوشیدن
جرعهای مشروبات الکلی از فتواهای جنجالبرانگیز
قرضاوی است.

