شرق آسیا

تمایلی به دیدار سوم با ترامپ ندارم

آمریکا ونزوئال را رها نمیکند

رهبر کره شمالی با انتقاد از به شکست منجر شدن مذاکرات اخیر با آمریکا،
هش��دار داد تنها در صورتی که واش��نگتن رویکرد خود را تغییر دهد حاضر به
دیدار مجدد با رئیسجمهور ایاالت متحده است.
کی��م جونگ اون اعالم کرد که فقط به ش��رطی حاضر ب��ه دیدار مجدد با
دونالد ترامپ اس��ت که واش��نگتن رویکرد خود را تغییر دهد .کیم همچنین طی
س��خنرانی در مجمع عالی خلق کره گفت :تا پایان امسال ( )۲۰۱۹صبر میکنیم تا
آنها (آمریکا) تصمیم خود را بگیرند .کاری که آمریکا باید انجام دهد این اس��ت که طرز
تفکر فعلی خود را تغییر دهد و با رویکرد جدید به سراغ ما بیاید.
وی همچنی��ن افزود ک��ه نتیجه دیدار دوم با ترامپ در پایتخت ویتنام ،باعث ش��د
که اس��تراتژی تعامل بینالمللی و توسعه اقتصادی را که سال گذشته بپذیرد ،زیر سوال
ببرد.

6

آمریکای التین

برلین از پروشنکو حمایت میکند

وزی��ر ام��ور خارجه آمریکا با دفاع از تحریمها علی��ه ونزوئال تصریح کرد که
واشنگتن ،مبارزه در ونزوئال را رها نخواهد کرد.
مایک پومپئو برای یک س��فر س��ه روزه به شیلی ،پاراگوئه و پرو رفته است.
واشنگتن نگران حضور رو به رشد چین در این سه کشور است .وی در مراسمی
گفت« :آمریکا و همپیمانان این کشور این جنگ را رها نمیکنند».
«خوان گوایدو» س��وم بهمنماه سال گذشته خود را رئیسجمهور ونزوئال خواند
و دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا هم به فاصله ،او را به رس��میت شناخت و
از آن زم��ان با انواع تحریمهای اقتصادی ،سیاس��ی و تهدیدهای نظامی ،در حال اعمال
فشارها علیه دولت «نیکالس مادورو» رئیسجمهور منتخب ونزوئال است .پومپئو تأکید
کرد که آمریکا به حمایت از مردم ونزوئال که «شجاعانه برای دموکراسی در کشور زادگاه
خود ایستادهاند» ،حمایت میکند.

صدر اعظم آلمان در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در
اوکراین حمایت برلین از رئیسجمهوری کنونی این کشور را اعالم کرد.
آنگال مرکل در دیدار با «پترو پروشنکو» رئیسجمهوری اوکراین در برلین
اظهار داش��ت :برلین در انتخابات پیشرو در اوکراین از سیاستهای پوروشنکو
حمای��ت میکند .وی در ادامه این دیدار با اش��اره به دور دوم انتخابات ریاس��ت
جمهوری اوکراین افزود :من معتقدم که سیاست کشورهای اروپایی در قبال اوکراین
باید به شیوه گذشته ادامه داشته باشد.
صدر اعظم آلمان همچنین خاطرنشان کرد :فرانسه ،آلمان ،روسیه و اوکراین باید برای
رفع اختالفات موجود به روند گفتوگوهای خود ادامه داده و گزینه گفتوگوی دیپلماتیک
را بر روی میز حفظ کنند.در همین حال پروشنکو نیز در این دیدار تاکید کرد :در صورت
پیروزی در انتخابات پیش رو نشستهای نورماندی از سرگرفته خواهد شد.

فرادیـد
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یادداشت

ذرهبین
الجزایر :اداره کل امنیت ملی الجزایر در بیانیهای از
زخمی ش��دن  ۸۳نیروی پلیس و بازداشت  ۱۸۰نفر در
جریان اعتراضات و ناآرامیهای روز جمعه خبر داد .در این
بیانیه آمده است که سطح جراحت این نیروها متوسط و
شدید گزارش شده است .صدها نفر از جوانان الجزایر به
نیروهای پلیس حمله کرده و آنها نیز برای متفرق کردن
معترضان به شلیک گاز اشکآور روی آوردند.
لیبی :به دنبال تش��دید درگیریه��ای نظامی در
لیبی  ۷هزار خانواده از مناطقِ محل درگیری مهاجرت
کرده اند .این درحالی است که نیروهای تحت امر خلیفه
حفتر ،فرمانده ارتش لیبی قصد ندارند عملیات خود علیه
طرابلس را متوقف کنند .گفتنی اس��ت ،خلیفه حفتر با
حمایت عربستان سعودی ،مدتی است که تالش نظامی
برای تسلط بر پایتخت لیبی را کلید زده است.
ترکیه :ش��ورای عال��ی انتخابات ترکی��ه با ابطال
انتخابات ش��هرداری «هوناز» و «کَس��کین» دس��تور
برگزاری انتخابات مجدد را در این دو شهر صادر کرد.
در انتخابات اخیر ش��هرداریها و ش��وراهای محلی در
ترکیه «یوکسَ ��ل َک َپنَک» کاندیدای حزب جمهوریت
خلق  ۹ه��زار و  ۳۸۷رای و «تورگ��وت َدوَجی اوغلو»
کاندیدای حزب حاکم عدالت و توس��عه  ۹هزار و ۳۸۴
رای کس��ب کرده بود .انتخابات مج��دد در هوناز دوم
ژوئن ( ۱۲خرداد) برگزار خواهد شد.

آمریکا :س��یانان در گزارشی اعالم کرد که یک
ف��رد معلول اقدام ب��ه آتش زدن خ��ود در مقابل کاخ
سفید کرد .این فرد بعد از رسیدن به پیاده روی مقابل
کاخ سفید ،ابتدا لباس خود را به آتش کشید و سپس
اقدام به خودسوزی کرد که بالفاصله به دست نیروهای
پلیس و سرویس مخفی مستقر در آن محدوده دستگیر
ش��د .برخی از رسانهها نیز از تعطیلی چند ساعته کاخ
سفید در پی این حادثه خبر دادهاند.
ونزوئال :هوگو کارواهال رئیس پیش��ین سرویس
اطالعات نظامی ونزوئ�لا که از حامیان رهبر مخالفان
این کش��ور اس��ت ،به اتهام دست داش��تن در قاچاق
کوکائین در اس��پانیا دس��تگیر ش��د .پلی��س مادرید
کارواهال را بازداش��ت ک��رد .وی احتماال ب��ه آمریکا
تحویل داده خواهد شد .او در سال  ۲۰۱۴به همکاری
در زمین��ه انتقال حداکثر پنج هزار و  ۶۰۰کیلوگرم از
کوکائین از ونزوئال به مکزیک متهم شده بود.

نیمچه گزارش
رفتار بحرانساز امارات در عراق

در ادامه افشای نقش بحران ساز امارات در تحوالت
منطقه ،عراق یک محموله سالح ساخت اوکراین را که
از بندری در امارات ب��ه بندر ام قصر البصره در جنوب
عراق قاچاق شده بود شناسایی و توقیف کرد.
مقام��ات عراق در حال بررس��ی جزئیات ماجرای
ت�لاش ب��رای وارد کردن یک محموله تس��لیحاتی به
عراق از طریق بندر «أم قصر» البصره در جنوب عراق
هس��تند که توس��ط کمیته گذرگاههای مرزی عراق
شناسایی شد .یک مقام امنیتی محلی در البصره عراق
در گفت وگو با وبگاه خبری «العربی الجدید» از ورود
یک تیم ارش��د امنیتی از بغداد به این ش��هر مش��رف
به آبهای خلیج ف��ارس در جنوب عراق خبر داد که
ش��امل اطالع��ات ،امنیت ملی و کمیت��ه گذرگاههای
مرزی است تا درباره این موضوع تحقیق کنند.
این منبع با بیان اینکه دس��تگاههای امنیتی شهر
البصره هنوز مطمئن نیس��تند چه کس��ی به ویژه در
داخ��ل عراق از این تس��لیحات ذینفع اس��ت ،افزود:
محموله مذکور شامل تسلیحات سبک ساخت اوکراین
است که در حال حاضر در بندر البصره و تحت حفاظت
ش��دید توقیف شده اس��ت .کمیته گذرگاههای مرزی
عراق روز سه شنبه اعالم کرده بود که عملیات قاچاق
یک محموله سالح به داخل عراق از طریق بندر ام قصر
را ناکام گذاشته است.
رس��انههای داخلی عراق به نقل از منابع امنیتی در
بنادر البصره گزارش دادند که این محموله سالح از بندر
«جبل علی» امارات عربی متحده به بندر ام قصر رسیده
بود و ش��رکتی که آن را آم��اده کرده ترکیهای بوده و با
کش��تی دیگری به بندر امارات و از آنجا به عراق منتقل
ش��ده است.وبگاه خبری بغداد الیوم هم به نقل از منابع
امنیتی آورده است ،تفنگهای قاچاق شده در جعبههای
اسباببازی کودکان تعبیه شده بود و به عنوان محموله
اجناس اسباببازی از امارات به عراق رسیده بود.

ش��دن از حمایتهای مالی و سیاسی در برابر مطالبات مردمی
و تح��رکات مخالفان ،رویکرد به س��عودی و آمریکا را در پیش
گرفت .رویکردی که براس��اس آن سودان به مهره این کشورها
در آفریقا مبدل شد بگونهای از یک سو در جنگ سعودی علیه
یمن مشارکت کرد و از سوی دیگر علیه جبهه مقاومت از جمله
مقاومت فلسطین و جمهوری اسالمی موضع گیری کرد.
البشیر بر این تصور بود که با این رویکردها میتواند قدرت
را حفظ نماید اما روند تحوالت نش��ان داد که عمال این رویکرد
نتوانس��ت دس��تاوردی برای البش��یر داشته باش��د و در نهایت
اعتراضهای مردمی ش��دت گرفت و جریانهای مخالف نیز در
برابر آن قرار گرفتند .نکته مهم آنکه البشیر با این رویکرد پایگاه
مردم��ی خود را از دس��ت داده در حالی ک��ه همزمان این اصل
برای آمریکا و سعودی تقویت شد که وی توان حفظ منافع آنها

درسی از البشیر
فرامرز اصغری

س��ودان ک��ه در ماههای اخی��ر با اعتراضه��ای مردمی و
جریانهای سیاسی علیه س��اختار حاکم به ریاست جمهوری
عمرالبش��یر همراه بوده به ناگاه تحولی بزرگ را ش��اهد بود و
آن اعالم کودتا علیه البش��یر بود .البش��یر ک��ه زمانی خود را
حامی فلس��طین و مقابله با س��لطه بیگانگان مینامید و حتی
کشورش به بهانه انبار تس��لیحات حماس بودن از سوی رژیم
صهیونیستی بمباران شد ،در سالهای اخیر با تصور برخوردار

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

به رغ��م س��رکوبگریهای
گس��ترده نیروهای امنیتی که بازداشت صدها نفر
منجر ش��ده ،مردم معترض فرانسه برای برگزاری
بیست و دومین ش��نبه اعتراضات به سیاستهای
دولت و نظام سرمایهداری به خیابانها آمدند.
فرانسه طی هفتههای اخیر صحنه اعتراضهای
مردم��ی به سیاس��تهای دولت امانوئ��ل ماکرون
رئیسجمهور اس��ت که ریشه آن را نیز اعتراض به
حاکمیت نظام س��رمایهداری بر این کشور تشکیل
میدهد .مردم تاکید دارند که ساختار سرمایهداری
نتوانسته اهداف و خواستههای آنها را محقق سازد
و هر روز بر مشکالت آنها افزوده است.
بیس��ت و دومی��ن ش��نبه اعتراض��ات ب��ه
سیاستهای دولت و نظام سرمایهداری در فرانسه
در حال��ی دیروز برگزار ش��د که وزارت کش��ور از
تغیی��ر قان��ون ضدخرابکاری و تش��دید برخورد با
معترضان خبر داده بود .کریس��تف کاستانه ،وزیر
کش��ور فرانس��ه اعالم ک��رد از این هفته کس��انی
ک��ه چهره خ��ود را در تظاهراته��ای ضد دولتی
بپوش��انند دستگیر و یکس��ال زندان خواهند رفت
و عالوه بر آن  ۱۵۰۰۰یورو نیز جریمه میش��وند.
این در حالی اس��ت که بسیاری از فعاالن جنبش
ضدس��رمایهداری در تظاهراتها به خاطر در امان
ماندن از گازهای اش��کآور ش��لیک شده از سوی
پلیس قسمت بینی و دهان خود را میپوشانند.
در عین حال دولت فرانس��ه که توقع نداش��ت
پ��س از اعالم اولیه نتایج ط��رح گفتوگوهای ملی

را ندارد .در این ش��رایط البشیر ناتوان در جذب حمایت مردمی
و جل��ب رضای��ت خارجی در برابر یک گزینه ق��رار گرفت و آن
کودت��ای ارتش بود .کودتایی که از یکس��و برگرفته از مایوس
شدن پدرخواندههای البشیر (سعودی و آمریکا) از توان وی برای
حفظ منافعشان بوده و از سوی دیگر اقدامی برای جلوگیری از به
نتیجه رسیدن قیام مردمی با مدیریت نظامیان بوده است.
در ای��ن میان ارتش نی��ز گزینههای مح��دودی در پیش
روی دارد .یا باید بر بدست گرفتن قدرت اصرار و با معترضین
برخورد خش��ن کن��د و به س��رکوب روی آورد .در این صورت
آش��وب ادامه مییابد و ارتش دو ش��قه خواهد شد و در نهایت
موج مخالفتهای کنونی به یک انقالب واقعی منجر میش��ود.
این گزینه طبع��ا طرفداران چندانی ندارد .ی��ا اینکه ارتش به
برگزاری انتخابات زودهنگام تن داده و از زمان دو س��الهای که

اعالم کرده عقب بنشیند .در این صورت باخت ارتش از نیروهای
سیاسی قطعی است و لذا بعید است به این سمت بیاید؛گزینه
دیگر حصول توافق بین ارتش و ائتالف ندای سودان برای روی
کار آمدن دولتی غیر نظامی و مرضی الطرفین است .این گزینه
م��ورد حمایت مصر ق��رار دارد و به نظ��ر میآید علیرغم نظر
س��عودی ها و ام��ارات که ائتالف ندای س��ودان را مقابل خود
میدانند ،در نهای��ت دو طرف یعنی ارتش و احزاب مخالف به
این گزینه رضایت دهند .در این میان هر محوری که از سوی
ارتش انتخاب ش��ود ی��ک اصل مهم مطرح اس��ت و آن اینکه
رویکرد به مطالبات مردم ضامن بقا خواهد بود و دلبس��تن به
گزینههای بیرونی از سعودی گرفته تا آمریکا در نهایت تضعیف
موقعیت مردمی ارتش و حاکمان آینده سودان را به همراه دارد
که نتیجه آن تکرار سرنوشت البشیر برای آنها خواهد بود.

تظاهرات ضد سرمایهداری مردم فرانسه به ایستگاه بیست و دوم رسید

زندان و جریمه نقدی مجازات اعتراض

پرس تی.وی

روس�یه :وزیر دارایی روسیه ،اعالم کرد مسکو برای
مقابله با تحریمهای احتمالی بانکهای دولتی راهکار دارد.
آنتون سیلوانوف گفت :اگرچه این موضوع ناخوشایند است،
ما برای آن آماده هس��تیم و چنانچه این تحریمها اعمال
شوند؛ برای آن راهکار داریم .وی تاکید کرد :دولت روسیه
و بانک مرکزی کشور این فرایند را عهدهدار خواهند بود و
با توجه به شرایط اقدام خواهیم کرد.

سرخط

مک��رون ،مخالفان به اعتراضات خود ادامه دهند؛ با
بکارگیری  ۷۰واحد نظامی شامل دهها هزار پلیس
ضد شورش ،نیروی امنیتی و ژاندارم قصد سرکوب
بیش��تر اعتراضات امروز را دارد .همچنین بیش از
 ۷۰۰۰نیروی ضد تروریسم ارتش نیز در حلقه دوم
از اماکن دولتی و حس��اس مراقب��ت خواهند کرد.
پس از اعالم نتایج اولیه طرح گفتوگوهای ملی که

به گفته اکثریت مردم نتیجه خاصی نداشته است؛
سندیکاها نیز اعالم کردند امروز در بیست و دومین
شنبه اعتراضات ضد دولتی شرکت خواهند کرد.
دی��روز علیرغم محدودی��ت و ممنوعیتهای
ف��راوان دولت علی��ه تظاهراته��ای مردمی قرار
اس��ت سراسر شهرهای این کش��ور صحنه حضور
مردم در خیابانها باش��د .تولوز ،بوردو ،مارس��ی،

استراسبورگ ،لیل ،نانت و پاریس کانون اعتراضات
علی��ه نظام س��رمایهداری در هفته بیس��ت و دوم
اس��ت .در پاریس قرار اس��ت از س��اعاتی دیگر دو
تظاهرات به س��مت میدان جمه��وری و دو تجمع
دیگر نیز برگزار شود .تظاهرات در خیابان شانزلیزه
به عنوان کانون اولیه اعتراضات مردمی همچنان با
حضور فراوان نیروهای پلیس ضد شورش و ژاندارم
ممنوع اعالم شده است.
به اعتقاد کارشناسان ،دولت فرانسه سیاست
فرسایشی کردن اعتراضات علیه نظام سرمایهداری
را پیش گرفته و به صورت قطرهچکانی وعدههایی
میدهد تا س��رانجام معترضان را عالوه بر آشوبگر
نامیدن ،خس��ته کن��د .معترضان در ش��بکههای
اجتماعی وع��ده قدرت نمایی بزرگ��ی را دادهاند.
از دی��دگاه بس��یاری این بدان معناس��ت که همه
چیز با پای��ان گفتوگوی ب��زرگ امانوئل مکرون،
رئیسجمهور فرانسه آغاز میشود.
ماکرون قانون جنجالی ضد خرابکاری را برای
اجرا از س��وی وزارت کش��ور ،وزارت دادگستری و
نیروه��ای امنیت��ی و انتظامی ابالغ کرد .ش��ورای
قانون اساسی فرانسه  -که وظیفه نظارت بر تطبیق
مصوب��ات مجلس با قوانین بنیادین این کش��ور را

دارد ،دو م��اده از این قانون را خالف موازین قانون
اساسی این کشور تشخیص داده و رد کرده بود.
ماده اصلی که با مخالفت شورای قانون اساسی
فرانسه مواجه شد ناظر به اعطای قدرت به دستگاه
قضایی فرانسه برای دستگیری افرادی بود که بدون
کس��ب مجوز در معابر عمومی تظاهرات میکنند.
روزنامه رسمی فرانس��ه یازدهم آوریل این قانون را
منتش��ر کرد .ش��ورای قانون اساسی فرانسه ،بدلیل
مغایرت دو ماده این قانون با منش��ور حقوق بش��ر
و اصل آزادی تظاهرات اجرایی ش��دن آنرا لغو کرد.
شورای قانون اساسی فرانس��ه اعالم کرد که قانون
موسوم به «ضد خرابکاری» که از سوی دولت امانوئل
ماکرون ،رئیسجمهوری این کشور به پارلمان برده
ش��د تا با تصوی��ب و اج��رای آن ،اعتراضات جلیقه
زردها شدیدتر س��رکوب شود ،خالف اصول حقوق
بشر و قانون اساسی در این کشور است.
متن کامل این قانون پیشتر در ماه مارس توسط
نمایندگانی که اکثریت آنها را هم حزبیهای امانوئل
مکرون تشکیل میدهند ،تصویب شده بود و با شکایت
کانون وکال و دو سازمان حقوق بشری مدافع جلیقه
زردها به شورای قانون اساسی فرانسه رفت .همچنین
در این ماده که اله��ام گرفته از قوانین مجازات علیه
هولیگانه��ا (اوب��اش هوادار تیمهای فوتبال) اس��ت
ش��هروندانی که پیش تر بازداشت شده باشند توسط
پلیس از شرکت در تظاهرات محروم میشوند .شورای
قانون اساسی فرانسه البته برخی مواد جنجالی دیگر
از جمل��ه پرداخت جریمه  ۱۵هزار یورویی توس��ط
معترضان را غیرقابل اجرا ندانسته است.

دست به دست شدن قدرت در سودان

فتنه حمله به شیعیان پاکستان

شهادت  ۲۷۱فلسطینی در تظاهرات بازگشت

در ادام��ه بحران سیاس��ی در س��ودان ،رئیس ش��ورای
قـاره ثروتمند
نظامی با اعالم اس��تعفا از سمت خود ،بازرس کل ارتش
را به ریاست جدید این شورا انتخاب کرد.
یک روز بعد از تش��کیل ش��ورای نظامی انتقالی در سودان« ،عوض بن
عوف» رئیس این ش��ورا از سمت خود کنارهگیری کرد .بنعوف در بیانیهای
با اعالم اس��تعفای خود ،ژنرال «عبدالفتاح البرهان» بازرس کل ارتش سودان
را بهعنوان ریاس��ت جدید ش��ورای نظامی انتقالی منصوب ،اما ژنرال «کمال
عبدالمعروف» را از معاونت خود برکنار کرد.
شبکه الحدث گزارش داد که رئیس جدید شورای نظامی سودان ،کسی
اس��ت که شخصا «عمر البش��یر» رئیسجمهور مخلوع این کشور را بازداشت
کرده اس��ت .گفته میشود درپی استعفای بنعوف ،مردم سودان به خیابانها
آمدند و در حال ش��ادی هستند .منابع سودانی میگویند ،عبدالفتاح البرهان،
فرمانده نیروهای زمینی سودان در جنگ یمن است .همچنین او فردی نزدیک
به امارات است .این در حالی است که وی روز جمعه طی یک کنفرانس خبری
ضمن اذعان به اینکه هیچ راهحلی برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی
این کشور ندارد ،گفته بو دپس از اینکه حکومت هیچ پاسخی به خواستههای
معترضان نداد ،تصمیم به ایجاد تغییر در سودان گرفت.
در این میان ش��ورای نظامی انتقالی سودان با درخواست دفتر حقوق بشر
س��ازمان ملل برای همکاری با دادگاه کیف��ری بینالمللی الهه جهت تحویل
«عمر البش��یر» مخالفت کرد .طبق گزارش ش��بکه الجزیره ،س��خنگوی دفتر
حقوق بش��ر سازمان ملل ،قطعنامه ش��ورای امنیت مربوط به سال  ۲۰۰۵که
دولت س��ودان را به همکاری کامل با دادگاه الهه فراخوانده اس��ت ،اشاره کرد.
ارتش سودان پنجشنبه گذشته برکناری البشیر را اعالم و تأکید کرد که البشیر
و عناصر دوره وی در مکانی امن بازداش��ت شدهاند .البشیر با اتهاماتی از سوی
دادگاه اله��ه مبنی بر ارتکاب جنایت ضد بش��ری در دارفور مواجه اس��ت .در
این میان مردم تاکید دارند که خواستار اقدامات عملی برای تحقق اهدافشان
هستند و سیاستها و اقدامات ارتش برای آنها قابل پذیرش نیست.

همزمان با چندین انفجار تروریس��تی در مناطق شیعه
ش�بــهقا ر ه
نش��ین« ،سیدس��اجد علی نقوی» عضو ارش��د مجلس
متحده عمل و رئیس ش��ورای علمای ش��یعه پاکس��تان خواهان اقدام موثر
دولت در جلوگیری از حمالت تروریستی شد.
وی افزود :حمله به ش��یعیان دسیس��ه دش��من برای ایج��اد اختالف و
شعلهور کردن آتش درگیریهای فرقهای است که باید نسبت به این موضوع
هوش��یار بود.نقوی اظهار داشت :تروریستهای بار دیگر عملیاتهای خود را
در پاکستان از سر گرفتهاند که باید هر چه زودتر مهار شوند.
وی اف��زود :اگر به مصوبات طرح ملی مبارزه با تروریس��م عمل میش��د
ش��اهد کش��تار بی رحمانه مردم پاکستان توسط تروریس��تها نبودیم.عضو
مجلس متح��ده عمل بیان کرد :مبارزه با تروریس��م نیاز ب��ه عملیات بدون
امتیاز با مش��ارکت تمام نهادها ،س��ازمانها و ارت��ش دارد .صبح روز جمعه
انفجار در بازار میوه منطقه «هزارگنجی» ش��هر کویته مرکز ایالت بلوچستان
پاکستان تاکنون دس��تکم  20کشته و بیش از  48زخمی بر جای گذاشته
اس��ت .انفجار دیروز نیز چندین کشته و زخمی داشت .شیعیان پاکستان در
اعتراض به حمالت تروریس��تی در شهر کویته تحصن کردند .بیشتر قربانیان
این حادثه تروریستی از قوم هزاره بودند که شیعه هستند این در حالی است
که حال زخمیهای وخیم گزارش میشود.
تحصنکنن��دگان در کویته اعالم کرده اند ت��ا زمانی که مقامات عالیرتبه
دولت به خواسته آنان رسیدگی نکنند ،به تحصن خود ادامه میدهند .خبر دیگر
از پاکستان آنکه درگیری مرزی پاکستان و هند از دیروزروز دوباره آغاز شده و دو
طرف یکدیگر را به نقض آتشبس محکوم میکنند .وزارت دفاع هند در بیانیهای
اعالم کرد نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه «پونچ» ایالت جامو و کشمیر
با اس��تفاده از سالحهای سبک و س��نگین به تبادل آتش پرداختند .سخنگوی
وزارت دفاع هند افزود :در ساعات پایانی روز جمعه نیروهای پاکستانی با خمپاره
و سالحهای سبک اقدام به شلیک بدون دلیل به سوی مواضع نیروهای هندی
کردند که این اقدام پاکستان با واکنش نیروهای هندی مواجه شد.

وزارت بهداش��ت فلسطین در نوارغزه در بیانیهای اعالم
مقـــاوم�ت
کرد که از آغاز تظاهرات بزرگ بازگش��ت در  ۳۰مارس
 ۲۰۱۸تاکنون ،در مجموع  ۲۷۱فلسطینی به شهادت رسیده اند.
از این تعداد ۲۴۲ ،نفر در جریان تظاهرات بازگش��ت به شهادت رسیده
و دیگ��ر افراد نیز در حمالت ارتش رژیم صهیونیس��تی ب��ه این منطقه و در
جریان دیگر فعالیتهای مرتبط با تظاهرات بازگش��ت ش��هید ش��دهاند .این
تظاه��رات پس از آن آغاز ش��د که «دونالد ترام��پ» رئیسجمهوری آمریکا
قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت .خبر دیگر
از فلس��طین آنکه بیش از  ۵۰۰شهرک نشین صهیونیست طی هفته گذشته
به مس��جداالقصی تعرض کردن��د .اقدامات صهیونیس��تها در هتک حرمت
مسجداالقصی طی ماههای گذشته تشدید شده است .طبق اعالم رسانههای
عربی ،پلیس رژیم صهیونیس��تی بارها نمازگزاران و نگهبانان مسجد االقصی
را مورد حمله قرار داده و اقدام به سرکوب آنها کرد و دهها نفر از آنها را نیز
بازداشت و از این مسجد تبعید کرد.
این درحالی است که پیشتر نیز گزارش شده بود که در ماه گذشته میالدی
بیش از  ۲هزار ش��هرک نشین صهیونیست ،مسجداالقصی را مورد تعرض قرار
دادند .در این میان یک عضو ارشد حماس ،ضعف کشورهای عربی و عادیسازی
آنها با رژیم صهیونیس��تی را موجب آس��یب جدی به مسأله فلسطین خواند و
گفت ،این مرحله مهمتر از مرحله اس��لو اس��ت« .رأفت مرة» از س��ران جنبش
مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) گفت ،ضعف کشورهای عربی و گرایش آنها
به «عادیسازی علنی با رژیم اشغالگر اسرائیل» به طور جدی به مسأله فلسطین
آسیب زده و به طور مستقیم آن را تحت تأثیر قرار داده است .مرة در گفتوگو
با وبگاه خبری الخلیج اونالین گفت :پافشاری رژیمهای عربی در برقراری روابط
با اس��رائیل گامی خطرناک است که مسأله فلسطین و حقوق ملت فلسطین را
هدف گرفته و به حفظ رژیم اشغالگر اسرائیل با وجود جنایاتش کمک میکند.
مرة هرگونه اقدامی از جانب حماس برای تش��کیل دولت در غزه را قاطعانه رد
کرد و گفت :آنچه در این باره منتشر شده دروغ و نادرست است.

با اعمال فش��ارهای گسترده
حق�وق بش�ر
آمری��کا و در حال��ی که تمام
گزارشها از جنایات گس��ترده آمریکا و متحدانش
در افغانستان حکایت دارد ،قضات دیوان بینالمللی
کیفری در الهه درخواس��ت آغاز تحقیقات درباره
جنایات جنگی در افغانستان را رد کردند.
در بیانیه منتش��ر ش��ده از س��وی این دیوان
آمده اس��ت ک��ه قض��ات دادگاه تصمی��م گرفتند
انجام تحقیق��ات درباره اتهام��ات جنایات جنگی
در افغانس��تان درح��ال حاضر نمیتواند به س��ود
تامی��ن عدالت باش��د .هفته پیش آمری��کا روادید
«فاتو بنسودا» ،دادستان دیوان بینالمللی کیفری
را بهدلی��ل تحقیقات��ش درباره عملک��رد نظامیان
آمریکایی در افغانستان لغو کرد.

دیوان کیفری بینالمللی رسیدگی به اتهامات جنگی در افغانستان را رد کرد

حقوق بشر در اسارت آمریکا

بنس��ودا اواخر س��ال  ۲۰۱۷از قض��ات دیوان
بینالملل��ی درخواس��ت کرد به او اج��ازه دهند تا
اتهامات جنای��ات جنگی علیه طالب��ان ،نیروهای
دول��ت افغانس��تان و نیروهای بینالمللی مس��تقر
در افغانس��تان از جمله نظامیان آمریکایی را مورد
تحقی��ق قرار دهد .فاتو بنس��ودا در آن زمان گفت
بررس��ی مقدماتی دفتر او نش��ان داده که معیار و
ش��رایط الزم برای انجام تحقیقات درباره جنایات
جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم
اس��ت .آمری��کا هیچگاه عض��و دی��وان بینالمللی
کیفری نش��د و صالحیت این دی��وان برای انجام

تحقیق در مورد ش��هروندان آمریکای��ی را به این
دلیل ک��ه «حاکمی��ت مل��ی آمری��کا» را تهدید
میکند ،به رسمیت نمیشناسد.
قضات دیوان بینالمللی اع�لام کردند با آنکه
ش��رایط الزم چ��ون صالحیت قضای��ی و مدارک
مرتبط فراهم است اما در وضعیت کنونی افغانستان
انج��ام تحقیق��ات موفقیتآمیز و پیگ��رد قانونی با
محدودیت شدید روبرو است .در طول جنگ آمریکا
در افغانستان  48هزار نفر کشته شدند و شرایط در
این کشور هر روزه بدتر میشود .در گزارش جدید
س��ازمان ملل اعالم شده است که در سال گذشته

بیش از  10هزار غیرنظامی در افغانس��تان کش��ته
و زخمی ش��دند و یکی از دالی��ل افزایش این امر
تشدید حمالت هوایی آمریکا در افغانستان است.
در این میان ش��بکه خبری «س��ی ان ان» از
س��فر محرمانه «جینا هاس��پل» رئیس س��ازمان
«س��یا» آمریکا به افغانستان خبر داد .سیان ان به
نقل از منابع آگاه گزارش داد که «جینا هس��پل»،
رییس س��ازمان س��یا به صورت محرمانه به کابل
پیتخت افغانستان سفر کرده است .یک مقام ارشد
دولت آمریکا به سی ان ان گفت :ضروری است که
طالبان را برای داشتن نشستی با دولت افغانستان
و دیگر افغانها و ورود به یک فرآیند سیاسی افغان
قانع س��ازیم .هر راه حلی برای افغانستان تا زمانی
که طالبان با نشس��ت داش��تن با دیگر افغان ها و

کار روی یک راهحل سیاس��ی موافق نباشد ،پایدار
نخواهد بود .از س��وی دیگر «اورزال فون در الین»
وزی��ر دفاع آلمان در دیدار با «پاتریک ش��اناهان»
همت��ای آمریکایی خ��ود ابراز امی��دواری کرد که
آمریکا به زودی فرماندهی نیروهای نظامی مستقر
در افغانستان را در اختیار بگیرد.
وزیر دف��اع آلمان در ادامه ای��ن دیدار که در
مح��ل وزارت دف��اع آمریکا انجام میش��د ،اظهار
داش��ت :امیدواریم ک��ه نظامیان آمری��کا در کنار
س��ایر نظامیان تحت نظارت سازمان ملل با تداوم
حضور خود در افغانس��تان مس��یر تحقق ثبات در
این کش��ور را هموار کنن��د .آمریکا در حال حاضر
حدود  ۱۴هزار نیروی نظامی در افغانستان مستقر
کرده است.

