بينالملل

چهارشنبه  29مرداد 1393

تاریکخانه

گروه بینالملل :مس��لمانان روهینگیای آسیبدیده
میانمار که به علت سیاست تبعیضی که دولت این
کشور طی سالیان متمادی اتخاذ کرده ،سلب تابعیت
ش��دهاند همچنان هدف حمالت و خش��ونتهای
فرق��های مرگبار قرار دارن��د .دولت میانمار هم برای
دام��ن زدن ب��ه اهانتها به این گ��روه ،به مقامهای
خارجی فش��ار میآورد تا نام��ی از این گروه نبرند و
به نظر میرسد این روش تاکنون کارآمد بوده است.
به گزارش آسوش��یتدپرس ،مقامهای سازما ن ملل
ادعا میکنن��د فقط برای جلوگی��ری از بروز تنش
میان بوداییها و مس��لمانان میانمار ،از بهکار بردن
نام مس��لمانان امتناع میکنند و پ��س از آنکه جان
ک��ری ،وزیر خارج��ه آمریکا اخیرا ً با رهبران ارش��د
میانماری دیدار کرد ،یکی از مقامهای ارش��د وزارت
خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت ایاالت متحده فکر
میکند باید از به کار بردن نام روهینگیا امتناع شود.
این رویکرد باعث نارضایتی تونی خین ،رئیس گروه
فعال س��ازمان روهینگیای برمه در انگلیس شده به
طوری که وی گفت :دولت لندن بدون استفاده از نام
روهینگیا با سیاست سرکوب دولت میانمار همراهی
میکند .چگونه میت��وان از حقوق مردم روهینگیا
ب��دون اس��تفاده از واژه روهینگی��ا حمای��ت کرد؟
مقامهای میانمار ،مس��لمانان روهینگیا را مهاجران
غیرقانونی از بنگالدش میدانند ،نه یکی از  135گروه
قومی به ثبت رسیده در این کشور .تبعیض علیه این
اقلیت مذهبی که تخمینزده میشود  1/3میلیون
تن باشند در حالی افزایش یافته که میانمار پس از
چند دهه حکومت خونتا(نظامی) به یک کشور تقریباً
آزاد بدل ش��ده اس��ت .بیش از  140هزار مسلمان
روهینگی��ا در اردوگاهه��ای پرجمعی��ت و از زمان
آغاز درگیریها با بوداییها در  2س��ال قبل ساکن
هس��تند ،درگیریهای مرگباری که  280کشته بر
جای گذاشت .نژادپرستی علیه روهینگیا در میانمار
گسترش یافته و برخی نشانهها حاکی از قتل عامل
و نسلکشی آنهاست .گفته میشود باراک اوباما ،در
س��فر  2سال پیش خود از دولت میانمار خواسته از
مسلمانان روهینگیا حمایت کند .در حالیکه نه جان
کری و نه تام مالینووسکی ،فرستاده ویژه حقوق بشر
ب��ه ویتنام در کنفرانسهای خب��ری خود زمانیکه
درباره اوضاع بحرانی در استان راخین در غرب میانمار
س��خن میگفتند نامی از روهینگیا نبردند .حمالت
اوباش بودایی به روهینگیاها و س��ایر مسلمانان در
این اس��تان غربی میانمار به نواحی دیگر این کشور
آسیایی گسترش یافته و باعث بروز این نگرانی شده
که اصالحات دموکراتیک نوپا در میانمار احتماالً با
افزایش این ناآرامیها تضعیف شود .یکی از مقامهای
وزارت خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود،
گفت موضع ای��االت متحده این اس��ت که جوامع
اقلیتی و قومیت��ی در میانمار را مجبور کند از نامی
که باعث درگیری میشود ،بپرهیزند البته سیاست
آمریکا در استفاده از نام روهینگیا تغییر نکرده است.
کارمندان س��ازمان یاریرس��ان خارجی نیز در این
تنش گرفتار ش��دهاند .افراطگرایان بودایی منازل و
دفاتر این کارمندان را به اتهام اینکه به مسلمانان و به
گروههای کوچکتر بودایی بیخانمان در این نواحی
درگیر کمک میکنند ،م��ورد حمله قرار میدهند.
اوضاع انس��انی در میانمار وخیم است .سازمان ملل
اعالم کرده تعداد مردمی که در نواحی غربی میانمار
با قحطی و س��وءتغذیه مواجه هستند بین مارس تا
ژوئن  2برابر ش��ده است .وزیر ارتباطات میانمار نیز
اعالم کرده نام روهینگیا هیچگاه توسط شهروندان
میانماری پذیرفته نشده اس��ت .این نام توسط یک
جنب��ش جداییطلب ب��ه س��الهای  1950ایجاد
شده و سپس توس��ط فعاالن در تبعید برای اعمال
فش��ار بر دولت فونتا در سالهای  1990در سازمان
ملل اس��تفاده شد .بنا به گفته یک کارشناس تاریخ
منطقه راخین ،در حالیکه مرجعی برای اس��تفاده
از این نام توس��ط یک نویس��نده انگلیسی در سال
 1799وجود دارد ،استفاده از این واژه توسط جامعه
مس��لمانان در راخین برای اعالم هویت خودش��ان
کام ً
ال جدید است .رهبران روهینگیا مدعی هستند
مردمانشان از نوادگان مسلمانانی هستند که به پیش
از حکومت استعماری بریتانیا و پس از جنگ 1823
بازمیگردند .اشغالگری بریتانیا راه را برای مهاجرت
مس��لمانان بیش��تر از بنگال باز ک��رد .قانون جدید
میانمار شهروندی کامل این مسلمانان را که نوادگان
مسلمانان پس از  1823هستند ،رد میکند .مذاکره
و مناظرات بر سر نام روهینگیا یادآور این است که آیا
میانمار را باید به اسم کنونیاش خواند یا برمه .میانمار
کمی پس از حکومت نظامی  1989توسط رهبران
نظامی به جای برمه استفاده شد .واشنگتن همچنان
در متون رسمی از واژه برمه استفاده میکند اگرچه
مقامهای آمریکایی از واژه میانمار نیز بهره میبرند؛
نشانهای که به نظر عامل روابط واشنگتن با میانمار
اس��ت اما اگر بخواهیم از لحاظ معناشناسی به این
مساله نگاه کنیم ،مناقشات باال میگیرد .اگر روهینگیا
خودش��ان را روهینگیاییها معرفی کرده باش��ند از
سرش��ماری بهار س��ال جاری س��ازمان ملل حذف
ش��دهاند .خواه دولت میانمار به دنبال تذکر باشد یا
بخواهد از یک تقابل خشونتبار امتناع کند ،کارمندان
س��فارتهای خارجی و آژانسهای کمکرسان در
میانمار ب ه ندرت در مجامع عمومی از واژه روهینگیا
در روزهای گذش��ته استفاده کردهاند و ممکن است
تنها بگویند «مس��لمانان» .در ژوئن  ،2014آژانس
کودکان س��ازمان ملل (یونیس��ف) حتی به خاطر
استفاده از واژه روهینگیا در پی حضورش در راخین
عذرخواهی کرد؛ اقدامی که باعث انتقادهایی از جانب
فعاالن حقوق بشر شد.

چهارگوشه

بحران نژادپرستی در فرگوسن دولت اوباما را رسوا کرد

آزادی در محاصره ارتش آمریکا

همراهی غرب با سیاست سرکوب دولت میانمار

مسلمانانروهینگیا
وجود خارجی ندارند!

وطن امروز

گروه بینالملل :با گذشت  11روز از کشته شدن
مایکل براون ،نوجوان سیاهپوست آمریکایی در
شهر فرگوسن ایالت میسوری تنشها در این
منطقه همچن��ان ادامه دارد .تظاهرکنندگانی
که هر روز به خیابانها میآیند خواهان اجرای
عدالت هستند .به دنبال شعلهور شدن خشم
معترض��ان سیاهپوس��ت در فرگوس��ن ،جی
نیکسون ،فرماندار میسوری در تالشی بیثمر با
هدف آرام کردن اوضاع روز دوشنبه قانون منع
رفت و آمد را که دو شب به اجرا گذاشته شده
بود ،لغو و اعالم کرد گارد ملی مسؤولیتهای
مح��دودی برای کمک به برق��راری نظم طی
اعتراضات ش��بانه برعهده خواهد داش��ت اما
نتیجه تحقیقات پزشکیقانونی اوضاع را پرتنش
کرده است .گزارش پزشکیقانونی حاکی است
 6گلوله به این نوجوان شلیک شده که  2گلوله
در س��ر بوده است .مایکل بادن ،وکیل خانواده
براون که حقوقدانی برجسته است ،اعالم کرد
دستکم  6گلوله به مایکل براون اصابت کرده
اس��ت .وی افزود :هیچ باقیمانده پودری روی بدن قربانی
 18ساله دیده نشده و هیچ نش��انهای از درگیری وجود
ن��دارد .خراشهایی که روی بدن او وجود دارد ناش��ی از
افتادن در خیابان اس��ت 3 .کالبدش��کافی یکی از سوی
مقامات محلی ،یکی از س��وی خان��واده مقتول و یکی از
سوی وزارت دادگستری به منظور مشخص شدن شرایط
قتل این جوان سیاهپوست ،درخواست شده زیرا روایت
پلیس از ش��رایط به قتل رس��یدن او با روایت ش��اهدان
متفاوت اس��ت .در ضمن ،ب��اراک اوباما ،رئیسجمهوری
آمری��کا که بعد از ظهر دوش��نبه توس��ط اریک هولدر،
وزیر دادگستری در جریان اوضاع قرار گرفت ،اعالم کرد
به فرماندار میس��وری توصیه کرده است استفاده از این
نیرو محدود باشد .اوباما همچنین گفت ،اریک هولدر روز
ن حال زد و خورد
چهارشنبه به این منطقه میرود .با ای 
بین پلیس و تجمعکنندگان در خیابانهای فرگوس��ون
بهطور پیوسته ادامه داشته و مجروحانی بر جای گذاشته
اس��ت .خبرگزاری فرانسه گزارش داد :اواخر روز دوشنبه
ح��دود  200عضو گارد ملی اطراف مقر پلیس مس��تقر
ش��دند .تکتیراندازهای زبده نیز روی سقف مغازههای
اطراف موضع گرفتند .استقرار گسترده نیروهای پلیس
که به سالح جنگی نیز مجهز هستند تنشها را به جای
آنکه آرام کند ،تشدید و فرگوسن را شبیه مناطق جنگی
کرده است .نیروهای امنیتی همچنین برای متفرق کردن
مردم از گاز اش��کآور و گلولههای پالس��تیکی استفاده
میکنند .مقامات پلیس همچنین تظاهرکنندگان را به
رفتار خش��ونتآمیز و غ��ارت مغازهها متهم میکنند اما
تظاهرکنندگان این اتهام��ات را رد میکنند .گزارشها
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه معترضان خش��مگین ضمن

نما
تظاهرات مقابل مقر سیانان
اعتراض�ات ب�ه قت�ل سیاهپوس�ت آمریکای�ی ب�ه مقاب�ل
«س�یانان» کشیده ش�د  .به گزارش تس�نیم ،صدها نفر از
م�ردم آتالنتا بام�داد دیروز ب�ه وقت ته�ران در اعتراض به
رفتار پلیس با مردم ش�هر فرگوس�ن و به منظور بزرگداشت
مرگ مایکل براون ،نوجوانی که توس�ط یک افسر پلیس در
فرگوسن کشته شد مقابل دفتر سیانان تجمع کردند .حتی
پ�س از کاه�ش تعداد مردم حاضر در این تجمع بیش از هزار نفر به تظاهرات در خیابان ماریتا ادامه داده
و ش�عار «بدون صلحی نخواهد بود» و «من مایکل براون هستم» را سر دادند .حتی بارش باران نیز باعث
کاهش تعداد تظاهرکنندگان نش�د .کوام تامپسون ،وکیلی که در این مراسم حاضر بود ،گفت« :زمانی که
رعدوبرق و بارش باران باعث متفرق شدن مردم نشد انرژی مضاعفی گرفتم .این یک تظاهرات آرام علیه
وحشیگری و در حمایت از مایکل براون و خانواده وی بود».

بیاعتنایی به هشدارهای پلیس که سعی داشت جمعیت
تظاهرکننده را متفرق کند ،به سوی ماموران پلیس بطری
پرتاب میکردند .در نقطهای صدها تظاهرکننده به صفوف
پلیس نزدیک ش��دند و بسیاری رو در روی پلیس فریاد
اعتراض س��ر دادند .به نشانه شدت تنشها ،یک عکاس
خبرگزاری گتی ایمیجز وابسته به خبرگزاری فرانسه که
ناآرامیهای فرگوسن را در ایالت میسوری آمریکا پوشش
میداد ،دوشنبه توسط پلیس دستگیر شد .هفته گذشته
نیز  2خبرنگار هنگام پوشش ناآرامیهای فرگوسن برای
مدت کوتاهی بازداش��ت شدند .در واقع پلیس آمریکا با
ایجاد اختالل در آزادی مطبوعات دچار اشتباهی بزرگ
ش��د .یکی از خبرنگاران «هافینگتون پست» میگوید:
«تجهیز پلیس به تس��لیحات نظامی و برخورد ش��دید
آنها با هر گونه اعتراضی پوش��ش خبری را با مش��کالت

انقالبیون یمنی بر ادامه تظاهرات ضد دولتی تأکید دارند

تکاپوی سعودیها برای نجات صنعا

گ�روه بینالمل�ل :بزرگتری��ن
تظاه��رات در تاری��خ انق�لاب
مس��المتآمیز جوان��ان یم��ن
برای س��رنگونی دولت فاس��د و
دستنشانده و لغو افزایش قیمت
سوخت ،در پاس��خ به درخواست
روز یکش��نبه عبدالملک الحوثی ،رهب��ر حوثیها از روز
دوشنبه در صنعا برگزار شده است .انقالبیون با تاکید بر
اینکه که از مواضع خود عقبنشینی نمیکنند و تسلیم
نمیشوند تا اینکه فساد از کشور رفع شود ،تاکید کردند
تا روز جمعه هر روز در تظاهرات ش��رکت خواهند کرد و
در صورتی که دولت برکنار نش��ود اقدامهای شدیدتری
برای اعمال فشار درباره دستیابی به خواستههای خود اجرا
خواهند کرد .تجمعکنندگان در حالی دست به تظاهرات
زدن��د که دولت یم��ن تدابیر امنیتی ش��دیدی را اتخاذ
کرده و نیروهای امنیتی در تمام مناطق مس��تقر شدند.
عبدالملک الحوث��ی ،رهبر جنبش انصاراهلل و حوثیهای
یمن در صحبتهای تلویزینی به دولت یمن هشدار داد
چنانچه به مطالبات مردم تا روز جمعه پاسخ داده نشود،
با انقالب مردمی برای سرنگونی دولت مواجه خواهد شد.
وی اوض��اع جاری در یمن را ناش��ی از شکس��ت دولت
کشورش در همه زمینهها خواند و تاکید کرد :ملت تنها
 2گزینه فرا روی خود دارد؛ یا قیام کرده یا در ذلت باقی
بماند .وی از یمنیها خواست در شهر صنعا و استانها به
خیابانها بیایند و به سمت شهر صنعا حرکت کنند .وی
ادامه داد که خیزش مردم میتواند باعث ایجاد تغییرات
در یمن ش��ود .رهبر حوثیهای یم��ن ،روز جمعه را اوج
اعتراض و تحصن انقالبیون دانس��ت و افزود :دولت یمن
اگر متعرض مردم شود ،ما هم دست روی دست نخواهیم
گذاش��ت .فقر و بیکاری و نارضایتی مردم پس از سقوط

عل��ی عب��داهلل صال��ح ،دیکتاتور
سابق یمن و گمارده شدن «عبد
ربه منص��ور هادی» معاون وی به
سمت ریاستجمهوری ،روز به روز
بیشتر شده است .سرسپردگی به
مقامات سعودی و آمریکایی نیز در
همان سطح سابق وجود دارد .در یمن بیشتر مردم دارای
مذهب شافعی و زیدیه هستند ،در حالی که وهابیت چند
س��الی اس��ت به لطف نفوذ عربستانسعودی بشدت در
حال رواج است .رهبر حوثیها در سخنرانی دیشب خود
س��عی کرد این موضوع را به مردم یمن گوشزد کند که
درخواست وی از تمام گروهها برای تحصن در پایتخت به
هیچوجه رنگ و بوی طایفهای و فرقهای به خود نخواهد
گرفت و س��خنان خود را متوج��ه تمام مردم یمن کرده
است .در همین راس��تا و در پی این اعتراضات گسترده
یمنیها به ناتوانی و فس��اد ریش��ه دوانده در دولت این
کشور ،شاه سعودی برای نجات دولت یمن به تکاپو افتاد
و دستور اعطای نفت و پول فوری و بالعوض به این کشور
را صادر کرد .محمدالسعدی ،وزیر برنامهریزی و همکاری
بینالمللی یمن فاش کرد یمن کمکهای بالعوض فوری
نفتی و مالی عربستان را به دستور عبداهلل بن عبدالعزیز،
شاه سعودی دریافت خواهد کرد .دولت سعودی از سال
 2011میالدی تاکنون  3کمک بالعوض نفتی به یمن
کرده که ارزش هریک از آنها یک میلیارد دالر بوده است.
براساس این گزارش ،دولت یمن اواخر ژوئیه  2014قانون
افزایش بهای سوخت را اجرا کرد و به دنبال آن هر گالن
 20لیت��ری بنزین از  2هزار و  500ریال یمن به  4هزار
ریال و هر گالن گازوئیل از  2هزار ریال به  3هزار و 900
ریال افزایش یافت .دولت وعده داد این تصمیم همزمان با
افزایش حقوق همراه باشد.

متع��ددی مواجه کرده اس��ت ».بس��یاری از خبرنگاران
زمانی ک��ه میخواهند صحنههای درگیری معترضان با
نیروهای امنیتی را پوشش دهند با برخوردهای شدید آنها
مواجه میش��وند .برای مثال استفاده از گازهای اشکآور
و گلولههای مشقی توسط پلیس ،گزارشگران پایگاههای
خبری را با مش��کالت زیادی مواجه کرده است .یکی از
خبرنگاران الجزیره چهارشنبه گذشته زمانی که داشت
از صحنههای درگیری فیلمبرداری میکرد مورد حمله
شدید پلیس قرار گرفت و فیلم وی توقیف شد .از آنجا که
به دالیل امنیتی پلیس فرگوسن در آسمان این منطقه
قانون پ��رواز ممنوع را اعمال ک��رده گرفتن عکسهای
هوایی نیز تقریباً غیرممکن است .حتی پوشش خبری در
محلههای فرگوسن نیز برای خبرنگاران با مشکالت زیادی
روبهرو اس��ت .پلیس از ورود خبرنگاران و گزارشگران به

برخی محله��ا و بخشهای اصلی اعتراضها
خودداری میکند.
در این میان ،س��ازمان عفو بینالملل
گ��روه  13نف��ره از ناظران خ��ود را برای
حمای��ت مس��تقیم از م��ردم و بررس��ی
واکن��ش پلیس علی��ه تظاهرکنن��دگان،
به فرگوس��ن آمریکا فرس��تاده است .این
نخس��تین گروه ناظر عفو بینالملل است
که در آمریکا تش��کیل میش��ود .استیون
هاوکینز ،مدیر اجرایی بخش آمریکای عفو
بینالمل��ل اعالم کرد که مردم فرگوس��ن
حق دارند تا تظاه��رات آرامی در اعتراض
به عدم مس��ؤولیتپذیری مقامات درباره
تیراندازی ب��ه مایکل براون برپا کنند .بان
کیمون ،دبیرکل س��ازمان ملل متحد نیز
روز دوش��نبه از دول��ت آمریکا خواس��ت
ت��ا به آزادی بیان و ح��ق آزادی تجمعات
مس��المتآمیز در ش��هر فرگوسن احترام
بگذارد .جدیدتری��ن گزارش خبرگزاریها
از تحوالت فرگوس��ن حاکی از آن است که مأموران
پلی��س  31نفر را تاکنون دس��تگیر کردهاند و یکی
از معترض��ان نیز م��ورد اصابت گلول��ه پلیس قرار
گرفت��ه اس��ت .برخ��ی آفریقاییتباره��ا در آمریکا
میگویند حوادثی که در آنها پلیس به سیاهپوستان
تیراندازی میکند ،اقدامات تروریس��تی هس��تند.
اکنون این نگرانی وجود دارد که ش��کاف بین سیاه
و سفیدپوس��تان آمریکا هر روز بیش��تر شود و عده
خاصی نیز با انگیزههای پنهانی به این اوضاع دامن
میزنند .حوادث فرگوسن چنان آبروریزی برای دولت
آمریکا به همراه داش��ت که اوباما تعطیالت تابستانی
خود به ماساچوست را نیمهکاره رها کرد و به واشنگتن
بازگشت زیرا منتقدان به او گفته بودند رئیسجمهور
آمریکا در بحبوحه بحرانهای داخلی و خارجی آمریکا،
اوقات خود را در یک جزیره تفریحی و گردشی سپری
میکند اما با این حال اوباما روز سهش��نبه مجددا به
تاکستان مارتا بازگش��ت تا آخر هفته خود را در آنجا
سپری کند.
■■تظاهرات در نیویورک
روزنامه آمریکایی یو اسایتودی نیز گزارش کرد که
دهها معترض آمریکایی اواخر دوشنبه شب در راستای
همدردی با مردم فرگوس��ن به دلیل قتل مایکل براون
در مقاب��ل دپارتمان پلیس نیوی��ورک در میدان تایمز
تظاهرات برپا کردند .این معترضان آمریکایی خواستار
عدالت ش��دند و در پالکاردهایی که به دست داشتند از
پلیس خواستند که تیراندازی نکند و همچنین نام آن
دسته از سیاهپوستان غیرمس��لح اهل نیویورک که به
دست پلیس کشته شدند را صدا کردند.

تالش آمریکا برای جلوگیری از تحقیقات درباره جنایات اسرائیل

نقض آتشبس و حمله به غزه توسط اسرائیل

گروه بینالملل :رژیم صهیونیستی
عص��ر دی��روز آخری��ن آتشبس
موقت  24س��اعته را با حمالتی
هوایی به ش��مال ن��وار غزه نقض
کرد .روز سهشنبه مذاکرهکنندگان
فلسطینی و اسرائیل در مذاکرات
غیرمس��تقیم قاهره به توافق برای آتشبس  24س��اعته
دس��ت یافته بودند ام��ا بنیامین نتانیاهو ،نخس��توزیر
رژیم صهیونیس��تی به بهانه ش��لیک  3راکت دستور از
س��رگیری حمله هوایی به غزه را صادر کرد .هواپیماهای
اسرائیلی دیروز همچنین خانیونس واقع در جنوب این
باریکه فلس��طینی را هم هدف قرار دادند .از سوی دیگر
توپخانههای اسرائیلی بیتحانون واقع در شمال نوار غزه را
هدف قرار دادند .نتانیاهو همچنین به هیات مذاکرهکننده
اسرائیل در قاهره دس��تور داده نشست آتشبس را ترک
ک��رده و فورا به تلآویو بازگردند در حالی که قرار بود این
مذاکرات غیرمستقیم برای دستیابی به آتشبس دائم ادامه
داش��ته باشد .از طرف دیگر شواهد حاکی از آن است که
آمری��کا و متحدان غربیاش به دادگاه بینالمللی کیفری
فشار میآورند تا از تحقیقات درباره جنایات جنگی رژیم
اسرائیل در نوار غزه جلوگیری کنند .گاردین روز دوشنبه
مقالهای منتشر کرد مبنی بر اینکه فلسطینیان از دادگاه
الهه خواس��تهاند تا بر اس��اس درخواس��ت سال ۲۰۰۹
فلس��طین ،درباره جنایات رژیم اسرائیل تحقیق کند .با
این حال ،به علت فشارهای آمریکا ،در دادگاه بینالمللی
کیفری بر س��ر ض��رورت تحقی��ق درباره ای��ن جنایات
اختالف ایجاد شده است .اما انگلیس و فرانسه به عنوان
مهمترینتامینکنندگانبودجهدادگاهبینالمللیکیفری،
میکوشند تا از تحقیقات درباره جنایات جنگی اسرائیل
جلوگیری کنند .روزنامه انگلیسی در گزارش خود آورده

که این تحقیقات شامل بررسی و
تحقیق درباره جنایات جنگی رژیم
اسرائیل در حمالت اخیر به غزه و
شهرکسازیهای غیرقانونی این
رژیم در کرانه باختری خواهد بود.
حمالت اخیر رژیم صهیونیستی به
غزه بیش از  ۲۰۱۶کشته بر جای گذاشته است که ۵۴۱
ت��ن از قربانیان کودک ۲۵۰ ،ت��ن زن و  ۹۵تن نیز افراد
سالخورده هستند .همچنین در این حمالت  ۱۰۱۹۶نفر
مجروح شدهاند .به نوشته گاردین ،این تحقیقات میتواند
عواقب گستردهای برای رژیم اسرائیل داشته باشد بنابراین
به موضوع مهم��ی در مذاکرات آتشبس بین هیاتهای
فلسطینی و اسرائیلی تبدیل شده است .این در حالی است
که ریاض المالکی ،وزیر خارجه فلسطین ،اوایل ماه جاری
گفت ،به علت حمالت بیرحمانه رژیم اسرائیل به نوار غزه،
شکایتی را علیه این رژیم در دادگاه بینالمللی کیفری طرح
خواهد کرد .به گزارش پایگاه خبری فلس��طین آنالین،
عزت الرشق یکی از رهبران حماس گفت« :آتشبس 24
س��اعته آخرین آتشبس موقت خواهد بود و در صورتی
که نتوانیم به توافق دست یابیم ،مذاکرات با اسرائیلیها به
پایان میرسد ».روز دوشنبه در پایان آتشبس موقت 5
روزه غزه این آتشبس برای  24ساعت دیگر تا نیمه شب
دیشب تمدید شده بود .این در حالی است که دور جدید
مذاکرات غیرمستقیم گروههای فلسطینی و اسرائیل در
قاهره با هدف رسیدن به توافق آتش بس دائمی آغاز شده
اس��ت .حماس خواهان پایان حصر غزه از سوی اسرائیل
است و اسرائیل میگوید حماس و نوار غزه باید خلع سالح
شود .همچنین به گزارش شبکه خبری فلسطین الیوم،
رژیم صهیونیستی اعالم کرد که یک سرباز این رژیم به نام
«دیوید مناحیم گوردون» ناپدید شده است.

قابجهان

جوالن داعشیها در بحرین

شماره 11 1393

گروه بینالملل :با وجود هشدارهای بینالمللی و منطقهای به مجمعالجزایر بحرین،

این کشور هیچگونه اقدام قانونی ضد کسانی که به صورت آشکار با گروه تروریستی

داع�ش ابراز همدردی کرده و از آن حمایت میکنند ،اتخاذ نکرده اس�ت .س�ایت

مراهالبحرین خاطرنشان کرد این کشور به جای مقابله با حامیان و هواداران این گروه

تروریس�تی ،در حال توجیه اقدام کسانی اس�ت که پرچم داعش را در خودروهای

خود حمل میکنند؛ مس�ؤوالن بحرین�ی ادعا کردهاند این اف�راد نمیدانند پرچم

داعش را حمل میکنند .تلویزیون المنار نیز با انتشار مطلبی تحت عنوان «بحرین...
ص�دای داعش» تأکید کرد که اظهارات مس�ؤوالن بحرینی بیانگر تایید و حمایت

آنان از سیطره این گروه تروریستی بر بخشهای گستردهای از اراضی عراق است.

رسانههای عربی همچنین به نقل از بشارالحادی ،پژوهشگر عرب تأکید کردهاند اداره
اوقاف اهل تسنن بحرین از سال  2012در حال تدریس همان کتابی است که داعش

تدریس آن را پس از اشغال مناطقی در عراق و سوریه اجباری کرده است.

بازداشت دهها پلیس دیگر در ترکیه

رس��انههای ترکی��ه از بازداش��ت
دهها مامور پلی��س دیگر در ارتباط
با پرونده استراقس��مع و ش��نود و جاسوس��ی از
نخس��توزیر این کش��ور خبر دادن��د .به گزارش
تس��نیم به نقل از رویت��رز ،در ادام��ه تحقیقات
مربوط به پرونده جاسوسی و شنود از رجب طیب
اردوغان ،نخستوزیر ترکیه و اطرافیان وی ،دهها
مامور دیگر پلیس این کش��ور دس��تگیر شدهاند.
ش��بکه دولتی تیآرتی ترکیه اعالم کرد :حداقل
 ۲۰مامور پلیس از  ۱۳اس��تان بازداشت شدهاند.
طی ماه گذشته حدود  ۵۰مامور پلیس ترکیه به
اتهام تشکیل سازمانی غیرقانونی و جنایی و شنود
مکالمات تلفنی بازداشت شدند.

بمباران مواضع داعش در سوریه

مواض��ع داع��ش در س��وریه تحت
س��ختترین حمالت ارتش بش��ار
اسد طی یک سال اخیر قرار گرفته است به طوری
که تکفیریها با اعدام و قتل عام بومیان ش��مال
شرق سوریه قصد تالفی دارند .به دنبال قتل عام
 700عضو عشیره «شعیطات» در استان دیرالزور
توسط تروریستهای داعش ،جنگندههای نیروی
هوایی در دومین روز متوالی مواضع تروریستهای
تکفیری داعش را در ایالت رقه در شمال این کشور
بمباران کردهاند .جنگندههای سوریه روز یکشنبه
مواضع این گروه تروریستی را در رقه آماج بمباران
هوایی قرار دادند که در اثر آن بیش از  ۳۰ش��به
نظامی کشته ش��دند .این بمباران روز دوشنبه با
دستکم  ۱۶حمله به مواضع داعش ادامه یافت.
جتهای جنگنده سوریه همچنین چند مقر تحت
کنترل نیروهای داعش را در اس��تان حلب هدف
قرار دادند.

پیشروی ارتش عراق به سمت تکریت

افس��ران اتاق عملیات ارتش عراق
اع�لام کردن��د عملی��ات نیروهای
عراقی برای پاکسازی تکریت از حضور نیروهای
داعش روز سهش��نبه آغاز ش��د .یک افسر ارشد
ارتش عراق اعالم کرد نیروهای عراقی به سرعت
در ح��ال پیش��روی از س��مت جنوب هس��تند
اما وج��ود مینها ،بمبه��ای کنار ج��ادهای و
تکتیراندازها در غرب عملیات آنها را کند کرده
اس��ت .نیروهای عراقی و کرد نخستین بار است
که از زمان عقبنش��ینی نظامیان آمریکایی در
سال  2011میالدی توسط نیروی هوایی آمریکا
پشتیبانیمیشوند.

نود و پنجمین سالروز استقالل
افغانستان

روز گذش��ته رهبران روسیه ،چین و
پاکس��تان با تبریک نود و پنجمین
سالروز اس��تقالل افغانستان ،خواس��تار گسترش
همکاریها با دولت افغانستان شدند .در سال 1919
میالدی ،افغانس��تان و انگلیس برای پایان دادن به
جنگ سوم «افغان -انگلیس» ،پیمان «راولپندی» را
در شهر «الهور» پاکستان به امضا رساندند .براساس
این پیمان ،انگلیس که تا آن زمان قیومیت سیاست
خارجی افغانستان را به عهده داشت ،استقالل کامل
این کش��ور را به رسمیت شناخت .رؤسایجمهور
روس��یه ،چین و پاکس��تان در پیامهایی به حامد
کرزی ،رئیسجمه��ور افغانس��تان ،نودوپنجمین
سالروز استقالل افغانستان را تبریک گفتند.

يادداشت روز

در کالس خبر پراکنی بیبیسی فارسی

کودتایی «دقیقا» فراتر از خبر!

ادامه از صفحه اول

اما سوال اینجاست :چرا حاال که ما کوتاه آمدهایم
آنها کوتاه نمیآیند؟ خب! ما که از اول هم در انگلیسی
و آمریکایی بودن کودتای  28مرداد و اساس دستگاه
سلطنت شاه تردیدی نداشتیم اما چرا امروز که 35
سال پس از انقالب اسالمی ،واقعه کودتا را به تاریخ
سپردهایم ،دستگاههای تبلیغاتی غربی و پیشدار آنها
بیبیس��ی فارسی سعی دارند ،آنچه را خود مرتکب
ش��دهاند کالبدشکافی کنند و در نسخههای هر چه
جدیدتر ،دقیقتر و مس��تندتر به یادمان میآورند؟
چرا بر خالف دهههای پیشین مسؤولیتش را تمام و
کمال به گردن میگیرند و حتی با آب و تاب خیانت
و جنایت��ی را که در حق م��ا (ملت ایران) کردهاند تا
نفتمان را مجانی ببرند و خاکمان را به توبره بکشند،
برایم��ان بازگو میکنند؟ با کمی تامل درمییابیم
اعتراف بیبیس��ی به کودتاچی بودن در حقیقت نه
فقط سیاستی رسانهای برای جلب اعتماد مخاطبانی
اس��ت که به دروغهایش پ��ی بردهاند بلکه منطبق
با سیاس��ت جدید رسانههای ش��رکتی غرب برای
بزرگنمایی هیمنه امپریالیسم است .در عصر انفجار
اطالعات ،مردم تشنه خبر دیگر تنها به این رسانهها
اکتفا نمیکنند پس الزم است بیبیسی آنچه را به
مردم القا کند که به مصداق شعار خودش « فراتر از
خبر» است .حال آنکه این « فراتر از خبر» در حقیقت
یکی دیگر از «گزینههای روی میز» و تهدیدی برای
یک حمله دیگر است .این «فراتر از خبر» ملغمهای از
فریب و القا و تهدید و ارعاب و توهمزایی و بزرگنمایی
غرب است .این «فراتر از خبر» دقیقا همان «دقیقا»
اس��ت که در کودتای  28مرداد ش��خصیت مرعوب
محمدرض��ای پهلوی را مرعوبتر ک��رد و حاال البد
میخواهد در ذهن میلیونها مخاطب ایرانی کودتا
به راه اندازد .بیبیسی هم بیبیسی قدیم که فقط
اخبار دروغ میگفت.

