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«انجم چودری» یکی از واعظان بدنام وهابی در انگلیس که دو سال پیش به زندان افتاده بود ،ماه آینده آزاد میشود.به نوشته روزنامه تلگراف ،چودری که به اتهام تشویق مردم به سوی
گروهک تروریستی داعش ،سال  ۲۰۱۶به گذراندن پنج سال و نیم حبس محکوم شــده بود ،چند هفته بعد بنا به دستور وزارت دادگســتری انگلیس از زندان بیرون میآید! این مب ّلغ
وهابی اقدام به جذب حداقل  ۱۰۰انگلیســی به داعش ،بین ســال  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۵کرده بود .وی در زمان دستگیری به  ۱۵توطئه تروریســتی برای  ۲۰سال قبل از آن نیز متهم بود.
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تحلیل روز
سیداحمدموسوی مبلغ

رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

پیمان نامه بی مصرف
حامد کرزی رئیس جمهور پیشــین افغانســتان که خود ،با
حمایت آمریکا  13ســال در ســمت ریاســت جمهوری قرار
گرفت ،در آخرین سال حضورش در ارگ ریاست جمهوری،
از امضای پیمان امنیتی با آمریکا ســر بــاز زد و این پیمان را
خیانت به منافع ملی افغانستان دانست.اما رئیس جمهور
اشــرف غنی ،تنهــا یــک روز پــس از تحویل گرفتن رســمی
قدرت ،به حنیف اتمر مشــاور امنیت ملی خود دســتور داد
تا پیمــان امنیتی با آمریکا را بــه امضا برســاند و پارلمان نیز
بالفاصله ،این پیمان را تایید کرد.بر اســاس پیمان امنیتی
آمریکا و افغانســتان ،آمریکا متعهد شــد تا به ازای  10سال
حضور نظامــی در افغانســتان و در اختیار داشــتن چندین
پایگاه نظامی و کنترل فضای هوایی افغانستان ،به افزایش
ظرفیتنیروهایامنیتیافغانستانیدرجهتتامینامنیت
کمک کند .مبارزه با گروه های تروریستی از جمله طالبان،
واگذاری ابزارهای مدرن و تامین تسلیحات مورد نیاز ارتش
افغانســتان در کنار آموزش نیروهای نظامی افغانســتانی،
بخشیازتعهداتآمریکادراینپیمانبود.اکنونچهارسال
از امضای پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا گذشته است و
عالوه بر این که بخش زیادی از مناطق مختلف افغانســتان
به تصرف طالبــان و داعش در آمده ،هفته ای نیســت که در
عملیات های انتحاری گروه های تروریستی ،صدها نفر به
خاک و خون کشیده نشوند.گویا شرایط امنیتی افغانستان
پسازامضایپیمانبهآمریکا،بهمراتبخرابترشدهوگروه
های تروریستی ،در بهترین شرایط خود قرار دارند.این در
حالی اســت که آمریکا در همین روزها ،مشــغول انجام دور
دوم مذاکرات مستقیم خود با طالبان اســت و زمزمه هایی
مبنی بر موافقت آمریکا ،با حضور طالبان در حکومت ،بر سر
زبان هاست.بدتر شدن اوضاع امنیتی و بی توجهی آمریکا
به تعهداتی کــه در پیمان امنیتی آن را امضا کــرده ،در کنار
مذاکرات آمریکا با طالبــان ،بیانگر خیانت بزرگ و آشــکار
آمریکابهملتافغانستاناست.پارلمانافغانستاندرجلسه
دیروز خود ،خواستار بازنگری در پیمان امنیتی مذکور شد.
خیانت آمریکا به مردم افغانستان و توجه نکردن به تعهداتی
که در پیمان امنیتی آن را امضا کرده به حدی واضح است که
حتی نمایندگان طرفدار آمریکا در پارلمان هم نتوانسته اند
رای به بازنگری نکردن این پیمان بدهند.مجلس شــورای
ملیافغانستانبهزودیتالشخواهدکردتااینپیمانرابار
دیگر ،مورد ارزیابی قرار دهد .اما به احتمال زیاد ،بار دیگر،
دالالن سیاســی برای خریــد رای نماینــدگان ،وارد عرصه
خواهند شــد و این پیمــان نامه بــی مصرف را که جــز زیان،
حاصلدیگریبرایمردمافغانستاننداشته،تاییدخواهند
کرد.رها شدن از شر فتنه های آمریکا ،نیازمند یک رستاخیز
عمومی توسط ملت و مردم افغانستان است.

موافقتپارلمان افغانستان با بازنگری در پیمان امنیتی با آمریکا

کاسه صبرکابللبریز شد

رئیس پارلمــان افغانســتان در پی درخواســت شــماری از
نمایندگانوافزایشناامنیهادراینکشور،بابررسیمجدد
پیمانامنیتیکابل-واشنگتنموافقتکرد.پیمانامنیتی

اتحادیه اروپا 10هزار مرزبان جدید
به نیروهای خود اضافه می کند

یبهمرزهایاتحادیه
«مانمیتوانیمپسازرسیدنهرکشت 
اروپابرسرسرنوشتسرنشینانآنکشتیبایکدیگرمشاجره
کنیم» .ژان کلــود یونکر ،که برای چهارمین و آخرین ســال
در مقام رئیس کمیســیون اروپا ســخنرانی مــی کرد گفت
که اتحادیه اروپا قصد دارد تا ســال ۲۰۲۰و با هدف مقابله
با مشــکل مهاجرت غیر قانونــی  10هزار مرزبــان دیگر به
نیروهای خود اضافه کند .اقدامی که از آن به عنوان حصار
کشی دور مرزهای اروپا یاد می شــود .از زمانی که یونکر در
سال  ۲۰۱۴ریاست خود را بر کمیســیون اروپا آغاز کرده،
کنترل مهاجرت یکی از بزرگ ترین چالشهای پیش روی
اتحادیه اروپا بوده است .این مسئله باعث به قدرت رسیدن
احزاب پوپولیست و راســت افراطی در کشورهای مختلف
قاره از جمله ایتالیا ،اتریش ،مجارســتان و لهســتان شده و
ی گرای مخالف
در انتخابات اخیر ســوئد هم یک حزب ملــ 
مهاجــرت توانســت موفقیت چشــمگیری کســب کند .به
یاد داریم در انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه در ســال
 2016نیز«مارینلوپن»نامزدراستگرایافراطیحتیبه
مرحلهدوماینانتخاباتراهیافتکهنشاندهندهجذابیت

نامیدهمیشود،بریتانیاقصدداردتادردورهپسابرگزیتبه
تماممقرراتتجاریایننهاددربارهکاالپایبندبماند،
تدابیر ویــژهای برای تســهیل عبور و مــرور در نظر
بگیردوهمچنانبهعضویتدرسازمانهایمهم
اروپایی ادامه دهد .بااینحال طرفداران «خروج
ســخت» بریتانیا از اتحادیــه اروپا بر ضــرورت قطع
تمامی روابط با نهادهای اروپایی و بازتعریف
آنبارعایتاصلاستقاللبریتانیاتأکید
دارنــد« .بوریس جانســون» و «دیوید

ادعای ترامپ درباره توفان مرگبار «پورتوریکو» ،جنجال به پا کرد

دردسر«توفانی»دونالد

توفان «ماریا» در پورتوریکو را رد کردند و عملکرد دولت ترامپ
را «رســوایی» خواندند.طــی هفتههــای اخیــر اظهارنظرها و
گزارشهای رســانهای زیادی درباره توفان شــهریورماه سال
گذشتهماریادرپورتوریکووتلفاتآنمطرحواینموضوعسبب
شــد که دونالد ترامپ در جلسه روز گذشــته ادعایی جنجالی
رادرباره عملکــرد دولتش مطرح کند.رئیسجمهــور آمریکا،

نیروهای امنیتی بحرین نماد و جلوه های عاشورایی را تخریب کردند

آلخلیفهعلیه عزاداران حسینی

با فرا رسیدن ماه محرم ،نیروهای امنیتی آل خلیفه بار دیگر
در برخی مناطق نمادهای عاشورایی را تخریب و پرچم های
عزاداری را پــاره کردند .خشــونت رژیم آل خلیفــه ،موضوع
تازه ای نیســت بلکه جنایت «پرتکراری» اســت که به اشکال
مختلف انجام می شــود؛ امــا در برخــی از ماه هــا از جمله در
محرم الحرام شــدت بیشــتری می یابد.خشــونت آل خلیفه
موضوعی نهادینه شده و سیســتماتیک است.یکی از دالیل
خشونت گسترده مذهبی در بحرین این است که خاندان آل
خلیفه در این کشــور قدرت را در اختیــار دارد و آل خلیفه نیز
عالوهبراینکهبومیبحریننیستواصالتعربستانیدارد،
در زمره اقلیت مذهبی این کشــور اســت .با وجود سیاستی
نظیر تغییر ترکیب جمعیتی از طریــق دادن تابعیت به اتباع
غیرشــیعی بیگانه ،باز هــم اکثریت جمعیــت بحرین معادل
حدود  65درصد شیعیان را تشکیل می دهند.این شرایط،

مخالفان این قرارداد معتقد بودنــد آمریکا با امضای پیمان
امنیتی با دولت افغانستان دو هدف را دنبال می کند؛ اول
آن که ادامه اشــغال افغانســتان را قانونی کند و دوم این که
پایگاه های نظامی خود را در این کشــور افزایش دهد.این
در حالی اســت که دولت کابل انتظار داشت دولت و ارتش
آمریکا ضمن آموزش و تجهیز ارتش و پلیس ملی افغانستان
دربرقراریامنیتدراینکشورنیزمشارکتکنند.باگذشت
بیش از ســه ســال از امضای پیمان امنیتی آمریکا با دولت
افغانستان نه تنها ارتش آمریکا به تعهدات خود در خصوص
کمک به برقراری امنیت در افغانســتان عمل نکرده اســت
بلکــه ضمن تشــدید خشــونتهای خونین در افغانســتان
آمریکا بــا طالبان نیــزوارد گفت و گوهای پنهانی شــده که
به شــدت خشــم دولت و مقامات افغانســتان را برانگیخته
است .نمایندگان پارلمان افغانستان در حالی بر بازنگری
در پیمان امنیتی با آمریکا اصرار دارند که دونالد ترامپ نیز
اعتقادی به آن ندارد و در حال بازنگری در اهداف واشنگتن
برای ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانســتان با کمترین
هزینــه مالی و انســانی اســت.در همین بــاره برخی
محافل در آمریکا از برنامه دولت این کشور برای

خصوصی سازی جنگ در افغانستان خبر می دهند که به
شدتبامخالفتمردمونهادهایمختلفسیاسیونظامی
در افغانســتان روبــه رو شــده اســت.به گفتــه «عبدالودود
پیمان»؛ نماینده مجلس ملی افغانســتان«،پیمان امنیتی
آمریکا و افغانســتان نــه تنها در تامیــن امنیــت و برقراری
صلح در این کشــور نتیجه نداشــته اســت بلکــه روز به روز
ناامنی در افغانستان افزایش یافته و جنگ طوالنی تر شده
اســت .این وضعیت زمینه اجــرای دیگر اهــداف آمریکا از
ادامه اشــغال افغانســتان را فراهم می کند ».درخواســت
نمایندگان پارلمان افغانســتان برای تجدید نظر در پیمان
امنیتی با آمریکا بیانگر لبریز شــدن صبر مردم و نهادهای
مختلف افغانســتان از بی توجهی آمریکا به امنیت و جان و
مال مردم این کشور است.شرایط ناامنی در افغانستان به
وضوح نشان می دهد که آمریکا سیاست مدیریت بحران در
افغانستان را برای اجرای سیاست های شوم خود در منطقه
دنبال می کند که از جمله آن ها ترانزیت تروریسم به آسیای
مرکزی  ،غارت منابع معدنی افغانستان و تحمیل شرایطی
که دولت این کشور حضور شــرکت های امنیتی
خصوصی را بپذیرد قابل اشاره است.

پیشتاز نظرسنجیها

ســبب شــد ،آل خلیفه در رویکردی که بیــش از همه برآمده
از سیاســت های بریتانیا و تفکرات وهابیت است ،خشونت
علیه اکثریت جمعیت بحرین را در پیش گیرد«.سید یوسف
المحافظه» ،از شخصیت های سرشناس حقوقی در بحرین
نیز بر این باور اســت که تبعیض و فرقه گرایی مذهبی علیه
شیعیان واقعیت و حقیقتی است که حتی اهل تسنن نیز بر
آن شــهادت می دهند .در واقع ،می توان گفت ،دلیل دیگر
خشــونت کنونی آل خلیفــه در بحرین نیز همیــن تبعیت از
تفکرات وهابیت است.بر این اســاس ،پیوند نزدیکی فکری
و اجرایی میان حکومت سعودی و رژیم آل خلیفه وجود دارد
که این پیوند عاملی در شــدت بخشیدن به خشونت مذهبی
در بحرین است؛ زیرا آل ســعود در بنیان و اساس فکری خود
هم ضدیت فکری شدیدی با شیعیان دارد و هم این که از هیچ
گونه خشونت علیه شیعیان خودداری نمی کند.فرقه گرایی

شعارهای مطرح شده از سوی احزاب راست افراطی برای
بسیاریازاروپاییهاست.درعینحالتقویتگرایشهای
ملی گرایانــه می تواند برخــی قوانین اتحادیــه اروپا (مانند
پیمانشنگن)راموردتهدیدقراردهدوباعثتقویتگرایش
های واگرایانــه دولتهای عضو و تضعیــف روند همگرایی
اتحادیه اروپا شــود .اکنون ایــن نگرانی جدی وجــود دارد
که اقبــال عمومی بــه احــزاب و جنبش های راســت گرای
افرای و پوپولیست در اروپا در نهایت منجر به روی کار آمدن
سیاســتمدارانی در کشــورهای اتحادیه اروپا می شــود که
اساســا اعتقادی به ایده وحدت و همگرایی اروپایی ندارند
و در عوض ملــی گرایانی افراطی محســوب می شــوند که
طرفدار بازگشت به هویت های ملی و استقالل عمل کامل
درهمهعرصههایسیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگی
ونظامیوامنیتیهستند.ضمناینکهوروداحزابراست
افراطی به عرصه سیاســی و پیــروزی ها و مشــارکت آن ها
در دولت هــا وحضورشــان در پارلمان هــای اروپایی مانند
مجارســتان ،ایتالیا و اتریش باعــث افزایش سیاســت ها و
اقداماتملیگرایانهوضدهمگراییاروپاییشدهاست.

تالش های حــزب کارگــر بــرای حل پرونــده قضایــی لوال
داسیلوا ،رئیسجمهور ســابق برزیل که به  12سال حبس
محکوم اســت بی نتیجه مانــد .بنابراین با پایــان زمان ثبت
نام نامزدهای انتخاباتی ،داســیلوا از نامــزدی در انتخابات
ریاستجمهوریماهآیندهانصرافداد.اینخبررا«گلیسی
هافمن» ،رهبر حزب کارگــر ،در مقابل مقر پلیس جایی که
«لوال»ی ۷۲ساله حکم ۱۲سال زندان را می گذراند اعالم
کرد«.لوئیزایناسیولوالداسیلوا»رئیسجمهورکاریزماتیک
برزیل در نامه ای برای هوادارانش که پنج ماه اســت بیرون
زندانتحصنکردهاندنوشتکهاز«فرناندوحداد»بهعنوان
جایگزیــن او حمایت کنند .این تصمیم داســیلوا پــس از آن
گرفتهشدکهدادگاهعالیانتخاباتاعالمکردکهاوبهدلیل
محکومیت اش واجد شــرایط نامزدی در انتخابات نیست.
«فرناندوحداد»،فرماندارسابقسائوپائولودردورانریاست
جمهوری لوال و سپس دیلما روســف ،وزیر آموزش و پرورش
برزیلبود.اینچهرهکمترشناختهشدهدرحالیواردفضای
انتخاباتیشدهکه،براساسجدیدتریننظرسنجیها«ژائیر
بولسونارو»نامزدراستافراطیانتخاباتریاستجمهوری

...

اظهار نظر روز
عبدالباری عطوان:

دوراهی اردوغان درادلب
والدیمیر پوتین عزم خود را جزم کرده اســت که سوریه را
از نیروهای "غیرقانونی"  -یعنی نیروهایی که بدون اجازه
دولت سوریه به آن کشــور وارد شــدند -پاک سازی کند.
اردوغان نیز این مسئله را درک کرده است .اما چرا پوتین
چنین تصمیمی را گرفته است؟ چنین تصمیمی با روابط
تنشآمیز ترکیــه با غــرب و همچنین با بحــران اقتصادی
ترکیه مرتبط است .پوتین میداند که روابط ترکیه با غرب
تنشآلود شــده و اردوغان بــا توجه به بحــران اقتصادی و
مالی کشــورش و وابســتگی کامل آن به نفت و گاز ایرانی
و روســی نمیتواند گزینه تقابل با مســکو را انتخاب کند.
عالوه بر این ،راه بازگشــت به واشــنگتن هم بســته شــده
اســت .اگر اوضاع ادلب بحرانی شود و دولت سوریه به آن
حمله کند ،در آن صورت دولت ترکیــه چه موضعی اتخاذ
خواهد کــرد؟ در ایــن حالت فقــط دو گزینه وجــود دارد:
نخست این که اردوغان به اردوگاه ایران و روسیه بپیوندد
یا آن که مانند ماجرای حمله به حلب شــرقی ،همه چیز را
نادیده بگیرد .دوم این که با حمله روسیه و سوریه به ادلب
مقابله کند .در چنین حالتی نتیجه ،فاجعه انسانی و جنگ
منطقهای خواهد بود.

...

خبرهای متفاوت

لوال داسیلوا از نامزدی در انتخابات
ریاست جمهوری انصراف داد

براندازی به سبک«جانسون»

ادعای رئیس جمهــور آمریکا مبنی بر «عملکرد بســیار موفق»
دولت او در قبال توفان در پورتوریکو که حدود  ۳۰۰۰کشــته
در پی داشــته ،با انتقادهای تنــد قانون گذاران ارشــد کنگره
آمریکا مواجه شده است .اعضای ارشــد کنگره آمریکا از قبیل
«برنی سندرز» ســناتور سوســیال دموکرات این کشور ادعای
رئیسجمهور دربــاره عملکرد موفق دولــت در زمینه مقابله با

ّ
مبلغ وهابی در انگلیس
آزاد می شود

«ترامپ برزیل»،

حصارکشیدورقاره سبز

فشارهمحزبیها برای برکناری «می» باال گرفت
درحالیکه اعتراضهای داخلی و مخالفتهای خارجی بر
ســر طرح دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا افزایش
یافته ،همحزبیهای «ترزا می» نخست وزیر به فکر برکناری
ویافتادهاند.حدود ۵۰نمایندهعضو«گروهتحقیقاروپایی»
که مخالف طرح نخســت وزیر برای خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا هستند ،در جلسه ای آشکارا درباره «تغییر و دستکاری
در قوانین انتخاب رهبر حزب صحبت کردهاند.نخستوزیر
بریتانیا تیرماه گذشــته برنامه دولت برای خــروج از اتحادیه
اروپا را رونمایــی کرده بود .بر اســاس این طرح کــه «چکرز»

آمریکا و افغانستان در زمان ریاست جمهوری «حامد کرزی»
تنظیم و در اولین روزهای آغاز به کار دولت «محمد اشــرف
غنی» رئیس جمهوری افغانســتان امضا شد.از همان ابتدا
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از حمایت بیشتری نسبت به دیگر نامزدها برخوردار است.
به گــزارش رویترز ،نظرســنجی مرکــز «ایبوپ» نشــان داد
که «ژائیر بولســونارو» که به عنوان «ترامپ برزیل» شناخته
می شــود هم اکنون از حمایت  26درصدی مــردم پیش از
برگــزاری انتخابات ریاســت جمهــوری ماه آتــی برخوردار
است .وی که جمعه گذشته در یک تجمع انتخاباتی حضور
داشت ،با ضربات چاقوی یک فرد ناشناس مورد سوء قصد
قرار گرفت و به شدت مجروح شد« .سیرو گومز» نامزد چپ
گرای این انتخابــات در حالی با 11درصــد در رده دوم قرار
دارد کــه «مارینا ســیلوا» و «گرالدو آلکمیــن» دو نامزد دیگر
این انتخابات هر کدام از حمایت 9درصدی رای دهندگان
برخوردار شــده اند« .مارینا سیلوا» 60ســاله که در منطقه
حفاظت شــده جنگلی در ایالت آکری برزیل بزرگ شده در
انتخابات 2014رقیب دیلما روســف بود .او اما در آن سال
از نامزد قدرتمند حزب کارگر شکســت خورد .نظرسنجی
مرکز«ایبوپ»ازمیان 2002شهروندبرزیلیودرتاریخهای
 8تا  10سپتامبر(  17تا  19شهریور) انجام شد .انتخابات
ریاســت جمهوری برزیل قرار اســت  15مهر برگزار شــود.

مصادره اموال رئیسجمهور مخلوع مصر
الجزیره" :کمیتــه حفظ امــوال عناصر تروریســتی مصر"
امــوال  ۱۵۸۹نفــر از اعضای اخــوان المســلمین و ۱۱۸
شــرکت فعــال در زمینههــای مختلــف ۱۱۳۳ ،انجمــن
داخلــی ۱۰۴ ،مدرســه ۶۹ ،بیمارســتان و  ۳۳شــبکه
ماهوارهای و سایت اینترنتی را مصادره کرد .این کمیته با
انتشار بیانیهای اعالم کردکه روند مصادره این اموال پس از
تکمیلاطالعاتدربارهاعضایوابستهبهاخوانالمسلمین
ازجمله محمدمرسی و حامیان این گروه ،انجام شد.

آمار وحشتناک ازکلیسای کاتولیک آلمان
اشــپیگل ۳۶۷۷ :مورد ســوء اســتفاده جنســی توســط
کشیشــان کاتولیک بین ســالهای  ۱۹۴۶تا  ۲۰۱۴رخ
داده است.بیش از نیمی از قربانیان  ۱۳ساله یا کوچک تر
و بیشتر پســر بچه بودهاند .از هر شش مورد هم یکی درگیر
تجاوز جنسی شده است و دستکم  ۱۶۷۰روحانی درگیر
این تجاوزها هستند.

دیویس» وزیران امور خارجه و برگزیت ازجمله افرادی بودند
که در اعتــراض به این طــرح از مقام خود کنارهگیــری و ادعا
کردند که رویای برگزیت در مســیر مرگ تدریجی قرار دارد.
به گزارش بی بی سی ،بر اساس آییننامه حزب محافظهکار
بریتانیااگر ۱۵درصدازنمایندگان-هماکنون ۴۸نفراز
 ۳۱۵نمایندهمحافظهکار-موضوععدماعتمادبه
نخستوزیررامطرحکنند،بایدانتخاباترهبری
حزببرگزارشود.شکافدرحزبمحافظهکار
بریتانیا هفته گذشــته با مقاله انتقادی بوریس
جانســون ،وزیر خارجه ســابق بریتانیا عمیقتر
شد.اودرآنمقالهطرحنخستوزیربرای
خروج از بریتانیا را به «بســتن کمربند
انتحاری»تشبیهکرد.
پاســخ و واکنش دولتش به توفــان ماریا را «فوقالعــاده موفق»
خواند و مدعی شــد که این پاســخ «یکــی از بهتریــن کارهایی
بوده که در قبال توفانها تاکنون انجام شــده اســت».این ادعا
در شرایطی صورت گرفت که ششم شــهریورماه امسال نتایج
یک مطالعه جدید آمارهای تازهای از شــمار تلفات توفان ماریا
در پورتوریکو ارائــه کرد .مطابق ایــن آمار ۲۹۷۵،نفــر در این
توفان کشــته شــدهاند و این آمــار ۴۶ ،برابر آمارهای رســمی
دولت ترامپ است«.کریس مورفی» ســناتور دموکرات ایالت
کنتیکت در توئیتر ،نوشــت« :این چیزی که میخواهم بگویم
موضوعی جدی است و یک حمله سیاسی نیست .اگر شما در
مسیر(توفان)فلورانسقرارداریدودرصددخالصشدنازآن
هستید،ازمسیرتوفانکناربرویدچراکهرئیسجمهورشمابه
تازگیگفتهاستکهازنظراوپاسخبهیکتوفانکهدرآن۳۰۰۰
نفرمیمیرند،پاسخیموفقاست»«.چاکشومر»رهبراقلیت
دموکراتهایسنایآمریکانیزدرواکنشبهاظهارنظرترامپ،
اینگونهتوئیتکرد«:ایناظهارنظررئیسجمهور،توهینآمیز،
مضر و آشــکارا غلط اســت .حدود  ۳۰۰۰نفر از شهروندان ما
به دنبال توفان ماریا کشــته شــدند و این دقیقا نقطه برعکس
"موفقیت و پیروز شدن" اســت»«.کارمن یولین کروز» شهردار
«ســن خوآن» در پورتوریکو هم در واکنش به اظهارنظر ترامپ،
اظهارنظرجالبیکردهوازخداکمکخواستهاست.اودرتوئیتر
نوشت«:موفقیت؟ازنظرترامپپاسخدولتفدرال(بهتوفان)در
پورتوریکوموفقبودهاست؟اواگرفکرمیکندکهمرگ۳۰۰۰
نفرازمردمموفقیتاستپسخدابهدادهمهمابرسد».
اساسسیاستآلسعوداستکهآلخلیفهنیزاینسیاسترا
دربحرینآشکاراپیگیریواعمالمیکند.خشونتآلخلیفه
در بحرین در قالب های مختلفی انجام می شــود که تبعیض
های مختلف به خصوص از جنس سیاسی ،فقیر نگه داشتن
جمعیتشیعه،برخوردخشنبارهبرانوبازداشت،محاکمهو
صدوراحکامناعادالنهعلیهآنها،سلبتابعیتازشهروندانو
بهخصوصازرهبرانوتبعیدآنهاوهمچنینشکنجهروحی
و جســمی در زندان ها از جمله این خشــونت هــای مذهبی
اســت.در ماه های مذهبی از جملــه در ماه مبــارک رمضان
و در محــرم الحرام نیــز خشــونت مذهبی در قالــب ممانعت
از برگزاری مراســم مذهبی ،حملــه به این مراســم و تخریب
نمادهای مذهبی انجام می شود.این رفتارهای آل خلیفه در
حالی انجام می شود که خشونت مذهبی یکی از موارد مهم
نهی شده در کنوانسیون ها و اسناد حقوق بین المللی است و
با وجود این ،قدرت های بزرگ و مدعی حقوق بشر در مقابل
اینخشونتمذهبیآلخلیفهسکوتکردهاند.سازماندیده
بانحقوقبشرپیشازاین،سکوتبینالمللیراعاملمهمی
در گسترش خشونت آل خلیفه دانست.
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