
زنان قربانی خشونت خانگی 
در فرانسه

آمار زنانی که به دس��ت ش��ریک زندگ��ی فعلی یا 
قبلی شان در فرانسه کشته شده اند در سال ۲۰۱۹ 

رشد ۲۵ درصدی داشته است.
بر اس��اس پژوهش ملی در مورد مرگ های خشن 
در خانواده که وزارت کش��ور فرانس��ه آن را منتشر 
کرد، ۱46 زن در س��ال ۲۰۱۹ توسط شریک فعلی 
یا س��ابق خود در فرانسه کشته ش��ده اند.طبق این 
پژوهش آماری، مش��خص شده اس��ت که ۲7 مرد 
نیز توسط شریک فعلی یا سابقشان کشته شده اند.

بنابرای��ن ۱73 زن و مرد در س��ال ۲۰۱۹ کش��ته 
شده اند که این تعداد از رشد ۱6 درصدی نسبت به 

سال قبل خبر می دهد.
بر اساس این پژوهش به طور متوسط هر دو روز یک 
مرگ ثبت ش��ده اس��ت.این پژوهش ملی همچنین 
نشان می دهد که 84 درصد قربانیان را زنان تشکیل 
می دهند که در اکثر مواقع ملیت فرانس��وی و بین 
3۰ تا 4۹ س��ال یا 7۰ سال به باال سن داشته اند.اما 
در مقابل 88 درصد قاتالن، مردان هس��تند که در 
بیشتر مواقع متاهل، دارای ملیت فرانسه و بین 3۰ 
تا 4۹ سال سن داش��ته اند.اگر چه در بیشتر مواقع 
مریضی یا پیری محرک این قتل  ها عنوان ش��ده اند 
ام��ا یک س��وم آن در بین زوج های��ی رخ داده که 
در بینش��ان اختالف وجود داشته و ۲۰ درصد بین 
اف��رادی بوده که موضوع جدای��ی آن ها مورد قبول 
واقع نشده اس��ت. همچنین یک سوم قتل ها تحت 
تأثیر الکل یا مواد مخدر انجام ش��ده اند. استفاده از 
س��الح سرد برای قتل 36 درصد و استفاده از سالح 
گرم برای قتل ۲4 درصد گزارش ش��ده اس��ت.این 
پژوهش ملی نش��ان می دهد ک��ه 4۱ درصد از زنان 
کشته شده قباًل قربانی خشونت جسمی یا روانی در 
دوران زندگ��ی خود بوده ام��ا تنها ۲6 درصد از آنها 
ش��کایت کرده اند. از سوی دیگر یک پنجم زن هایی 
که خودش��ان قتل انجام داده اند، قربانی خش��ونت 
بوده اند. جدای از این قتل ها، ۲۵ کودک خردس��ال 
نیز در جریان خش��ونت های پدر، مادر، پدر خوانده 
یا مادر خوانده شان کشته شده اند. از این تعداد سه 
نفر هم زمان با پدر یا مادری که خودش کشته شده، 
به قتل رس��یده اند و ۲۲ نفر ه��م بدون آنکه پدر یا 

مادرشان کشته شوند، به قتل رسیده اند.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

ی��ک هفته پی��ش ام��ارات در اقدامی ک��ه مدت ها پیش 
زمزمه ه��ای آن بلن��د ش��ده بود روابط رس��می ب��ا رژیم 
صهیونیس��تی را اع��الم کرد. امارات که در س��الهای اخیر 
ب��ا ولیعهدی بن زاید که برای کس��ب قدرت به هر ابزاری 
چنگ می زند در کنار ش��رکت گس��ترده در کشتار مردم 
یمن و بحران س��ازی در کش��ورهای آفریقای��ی و حمایت 
از تروریس��م، رویکرد خیانت آش��کار به فلسطین و جهان 
اس��الم را در پیش گرفت و رس��ما از س��ازش با این رژیم 

خبر داد. این اقدام اماراتی ها با مجکومیت گسترده جهانی 
همراه شد بگونه ای که بسیاری از کشورها صحنه تظاهرات 
ضد اماراتی و ضد صهیونیس��تی بود و بسیاری از کشورها 
نیز خواس��تار مجازات امارات ش��دند. این روند چنان بود 
که پارمان مالزی خواس��تار اخراج رژیم صهیونیس��تی از 
س��ازمان ملل و اق��دام جهانی در محکومیت سازش��کاری 

امارات شدند. 
در کنار آنچه در باب واکنش های صورت گرفته به خیانت 
امارات مطرح ش��ده یک نکته مهم قابل توجه اس��ت و آن 
نوع رفتار س��ازمان ها و نهادهایی ک��ه اتحادیه حمایت از 
فلسطین س��ر می دهند. شورای همکاری خلیج فارس که 
در نشست های خود ادعای حمایت از فلسطین سر می داد 
نه تنها در برابر امارات س��کوت ک��رده بلکه انتقاد ایران از 

سازشکاری امارات را محکوم کرده است. اتحادیه عرب که 
زمانی برای جنگ با رژیم صهیونیستی تشکیل شد و ادعا 
دارد ک��ه اکث��ر اقداماتش درحمایت از فلس��طین بوده در 
برابر این رفتار امارات کارکردی نداش��ته و راه س��کوت در 

پیش گرفته است.
س��ازمان همکاری اس��المی ک��ه با محوریت فلس��طین و 
حمایت از قدس تش��کیل ش��د نیز واکنش��ی به این اقدام 
ام��ارات نداش��ته در حالی که با توجه به ش��رایط موجود 
ضمن محکوم کردن سازش��کاری می توانس��ت نشس��تی 
ب��رای حمای��ت از فلس��طین و محکومیت ام��ارات برگزار 
نمای��د. نکته قاب��ل توجه آنکه هیچ کدام از این س��ه نهاد 
مه ادعای حمایت ازفلسطین را سر می دادند اقدامی برای 
این سازش��کاری امارات صورت ن��داده در حالی که جای 

داش��ت تا امارات از این س��اختارها اخراج گردد تا درسی 
باش��د برای آنانی که اش��کار و پنهان ب��ه دنبال خیانت به 

فلسطین هستند.
 حتی ارتش واحد اس��المی که در س��الهای اخیر با ادعای 
حمایت از درد و رنج و امنیت امت اس��المی ش��کل گرفته 
نیز اقدامی صورت نداده و راه سکوت در پیش گرفته است. 
نگاه��ی بر این گونه رفتارها نش��ان می ده��د که نهادهای 
مذک��ور دیگر آن نهادهای ادعایی نیس��تند و اراده ای برای 
حمایت از فلسطین در آنها نیست. بر این اساس تنها راهکار 
باقی مانده برای فلس��طینی را رویکرد به مقاومت و انتفاضه 
تشکیل می دهد. مقاومتی که یک هفته پیش سالروز یکی از 
بزرگترین دستاوردهای آن یعنی پیروزی حزب اهلل بر ارتش 

صهیونیستی در جنگ 33 روزه لبنان بوده است.

یادداشت

گزارش

  به رغم گذش��ت یک هفته از اعالم رسمی خیانت 
امارات به فلسطین و سازش کردنش با رژیم صهیونیستی، 
محکومیت این خیانت همچنان ادامه دارد چنانکه در کنار 
تظاهرات ه��ای متعددی که در جه��ان علیه امارات صورت  
گرفته پارلمان مالزی نیز خواستار اخراج رژیم صهیونیستی 

از سازمان ملل شد.
در ادامه محکومیت جهانی س��ازش با رژیم اشغالگر و قاتل 
صهیونیس��تی، نمایندگان پارلمان مالزی ب��ه اتفاق آرا، بر 
حمای��ت خود از آرمان ملت فلس��طین و محکومیت عادی 
س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی تاکید کردند. هیئتی 
از نماین��دگان پارلم��ان مالزی به نمایندگ��ی از طیف ها و 
جناح های سیاس��ی مختل��ف این کش��ور در این خصوص 
یادداش��تی را به س��فارتخانه های آمریکا، فلسطین و دفاتر 
س��ازمان ملل و اتحادیه کشور های جنوب شرق آسیا )آسه 
آن( در کواالالمپور تس��لیم کرد.هیئت پارلمانی مالزی در 
این یادداشت عادی سازی روابط امارات با رژیم اسرائیل را 
محکوم کرد، چون این اقدام به منزله ضربه و آسیبی جدی 

به آرمان فلسطین است.
این یادداشت شامل دوازده بند و بیانگر التزام ملت و دولت 
مالزی به حمایت از مبارزه فلس��طین برای استیفای حق و 
حقوق مشروعشان در داشتن آزادی و استقالل کامل است 
و همچنین این یادداش��ت از مجمع عمومی سازمان ملل و 
س��ایر هیئت های س��ازمان ملل، اخراج رژیم اسرائیل را از 
این س��ازمان و عقب نشینی جامعه جهانی از تصمیم خود 
در زمینه به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل، خواستار شد 

چرا که این رژیم به منش��ور س��ازمان ملل و قطعنامه های 
آن پایبن��د نیس��ت.همچنین مردم تونس مقابل س��فارت 
امارات تجمع کردند و در میان اعتراضات خود پرچم رژیم 
صهیونیس��تی را آتش زدند.از سوی دیگر شبکه »الجزیره« 
گزارش داد که سودان سخنگوی رسمی وزارت خارجه این 
کشور را در پی تأیید عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
برکنار کرده است. خیانت امارات و برخی مرتجعان عربی به 
فلسطین در حالی است که کمیته بین المللی صلیب سرخ 
درباره وخامت اوضاع اقتصادی س��اکنان نوار غزه هش��دار 
داد. منابع صهیونیستی  گزارش دادند که رئیس موساد در 

پایان سفرش به امارات، به بحرین می رود.
 از س��وی دیگ��ر جماع��ت اس��المی لبنان توافق س��ازش 
بی��ن امارات و رژیم صهیونیس��تی را محک��وم کرد و آن را 
»خنجر از پش��ت به ملت فلسطین« خواند. محمود العالول 
نائب رئیس جنبش فتح فلس��طین با اش��اره به تالش رژیم 
صهیونیس��تی ب��رای طوالنی ک��ردن عمر خ��ود، گفت که 
تنها راه صلح با این رژیم، احقاق حقوق فلس��طین و پایان 
اش��غالگری اس��ت. پایگاه خبری »وای نت« فاش کرد که 
»گابی اش��کنازی« وزیرخارجه رژیم صهیونیس��تی پس از 
اعالم توافق با امارات با پنج تن از وزرای خارجه کشورهای 
عرب��ی گفت و گو کرده اس��ت. در این می��ان ماهر الطاهر از 
رهب��ران جبهه خلق برای آزادی فلس��طین تاکید کرد که 
سازش با دشمن صهیونیستی فقط به زیان مسئله فلسطین 
نیست، بلکه خطری برای امنیت امت اسالمی است.»محمد 
الهن��دی« یکی از رهبران جنبش جهاد اس��المی می گوید 
کش��ورهای عربی هیچ ارزش��ی برای مسئله فلسطین قائل 

نبوده و به خاطر منافعشان تسلیم اسرائیل شده اند. »خلیل 
الحیه« عضو دفتر سیاس��ی جنبش حماس در گفت وگویی 
ب��ا روزنامه ن��گاران برزیلی که از طریق اینترنت انجام ش��د 
خواس��تار حمایت پارلمان های جهان و رهبران سیاسی از 
مس��أله فلس��طین در مقابل توطئه های رژیم صهیونیستی 

شد.
از س��وی دیگر شماری از مردم و فعاالن کویتی با برگزاری 
تجمعی مقابل سفارت فلسطین در پایتخت کویت، مخالفت 

خ��ود با عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی را اعالم 
کردند. در این میان رئیس سازمانهای اطالعاتی و جاسوسی 
رژیم صهیونیستی بر خالف اظهارات وزارت خارجه سودان، 
اذعان کرد که مذاکراتی میان خارطوم و تل آویو در ارتباط 
با عاد ی  س��ازی روابط در جریان است.  »علی محی الدین 
القره داغی« در واکنش به اقدام امارات علیه آرمان فلسطین 
اع��الم کرد: اماراتی ها عالوه بر این خیانت، از کودکان برای 

تبلیغ این پدیده سوءاستفاده می کنند.

پایان اتحادیه ها 
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برهم زدن صلح در آمریکای التین
وزارت امورخارجه کوبا سه شنبه شب آمریکا را به خرابکاری در اعالمیه 

آمریکای التین و کارائیب به عنوان منطقه صلح متهم کرد.
برونو رودریگز وزیر امورخارجه کوبا با اشاره به امضای اعالمیه آمریکای 
التین و کارائیب به عنوان منطقه صلح در پیام توییتری نوشت: در سال 
۲۰۱4، همه کش��ورهای آمریکای التین و کارائیب اعالمیه منطقه صلح 
را امض��اء کردند.  رودریگ��ز افزود: دولت آمریکا این آرمان واقعی مردم ما را 
تخریب کرده اس��ت. کوبا معتقد اس��ت که ایاالت متحده با اقدامات خصمانه و 
مداخله گرانه خود بر کوبا، نیکاراگوئه، بولیوی و ونزوئال تعهد به صلح در منطقه 
را با تضعیف می کند. هاوانا از سال ۱۹6۲ )4۱-۱34۰( هدف تحریم های آمریکا 
قرار داش��ته اس��ت و دولت ترامپ ای��ن تحریم ها را افزایش داده و بس��یاری از 

توافقنامه های دوره اوباما را لغو یا تعلیق کرده است. 

روز سیاه سعودی  در البیضاء
سخنگوی ارتش و کمیته های مردمی یمن اعالم کرد در جریان عملیات 
گس��ترده ارتش در اس��تان اس��تراتژیک البیضاء، هزار کیلومتر مربع از 

خاک این استان آزاد و مقادیر زیادی سالح از دشمن مصادره شد.
یحیی س��ریع، س��خنگوی ارتش و کمیته های مردمی یمن در بیانیه ای 
اع��الم کرد: در جریان این عملی��ات یکی از جبهه های نظامی در منطقه 
"ولد ربیع" در اس��تان البیضاء نابود و بیش از ۲۵۰ تن از عناصر دش��من در 
این استان کش��ته، اسیر و زخمی شدند. بیش از ۱۲ پادگان نیز تخریب شد.وی 
گفت: نیروهای ما ۱۰۰۰ کیلومتر مربع از اس��تان البیضاء را آزاد و مقادیر زیادی 
س��الح مصادره کردند. الزم به ذکر اس��ت که محمد علی الحوثی رئیس کمیته 
عال��ی انقالب یمن با انتش��ار توئیت هایی اعالم کرد: تداوم تجاوزگری س��عودی 

عامل اصلی بحران یمن است.

روابط با اسرائیل غیر قابل قبول است
نخس��ت وزیر پاکستان در واکنش به آشکار سازی روابط امارات متحده 
با رژیم صهیونیس��تی خاطر نش��ان کرد: پاکس��تان هرگز اسرائیل را به 
رسمیت نمی شناسد."عمران خان"نخست وزیر پاکستان در مصاحبه بار 
دیگر بر موضع ضد اسرائیلی کشورش تاکید و تصریح کرد: ظلم و ستم 
در حق مردم فلس��طین باعث ش��ده وجدان من به هیچ عنوان حاضر به 
پذیرفتن روابط با اس��رائیل نباشد.عمران خان با بیان اینکه موضع پاکستان 
در قبال آغاز رسمی روابط امارات با اسرائیل روشن است، افزود: اسالم آباد مطابق 
با مواضع "محمد علی جناح" بنیان گذار جمهوری اس��المی پاکستان به حمایت 
از مردم فلس��طین ادامه خواهد داد.وی اظهار داشت: موضع پاکستان مبنی بر به 
رس��میت نشناختن اسرائیل تا زمان ارائه حق تعیین سرنوشت به مردم فلسطین 

و عملی شدن راه حل تاسیس دو کشور برقرار خواهد ماند.

 بنگالدش: ۲۵ اوت )4 شهریور(، سومین سالگرد 
حمالت نظامی به مس��لمانان روهینجایی در میانمار 
است که به مهاجرت دس��ته جمعی ده ها هزار تن از 
آنها )حدود 73۰ هزار نفر( طی روزها و هفته های بعد 
به بنگالدش انجامید. در آن زمان اعالم شد شورشیان 
به 3۰ پاسگاه پلیس و یک مقر ارتش در ایالت راخین 
حمله کردند و به گفته ارتش و دولت، دس��ت کم ۱۲ 
تن از نیروهای امنیتی کش��ته ش��دند.ارتش میانمار 
بالفاصله با دس��تاویز قرار دادن چنی��ن حمله ای، با 
یک سرکوب شدید به مناطق روهینجایی وارد شد و 
73۰ هزار روستایی را وادار کرد به بنگالدش بگریزند؛ 

جایی که در کمپ ها مستقر شدند.

 عراق: یکی از سران عشایر عراق گفت که سفارت 
آمریکا در راستای به آتش کشیدن استانهای جنوبی 
فعالیت می کند.ش��یخ »محم��د الدنبوس« یکی از 
س��ران عش��ایر عراق از نقش مخرب ایاالت متحده 
آمریکا در این کش��ور به ش��دت انتقاد کرد. پایگاه 
خب��ری المعلومه به نقل از الدنب��وس گزارش داد: 
»س��فارت آمریکا برای به آتش کش��یدن استانهای 

جنوبی فعالیت می کند«.

 عربس�تان: یک س��ازمان فعال در زمینه حقوق 
بشر از گسترش مجازات اعدام در عربستان سعودی 
پ��رده برداشت.س��ازمان اروپایی-س��عودی حقوق 
بش��ر در گزارشی نوش��ت؛ علی رغم ادعای مقامات 
عربستان اما این کشور به استفاده از مجازات اعدام 
علیه مخالفان و سیاس��ت های انتقام جویانه مخالف 
با معیارهای اصلی محاکمه عادالنه ادامه می دهد. 

 ونزوئ�ال: ی��ک مقام دولت آمری��کا گفت، دولت 
این کش��ور تحریم های جدیدی را علیه ونزوئال در 
نظر دارد که در میان آن ها توقف ارس��ال بنزین از 
ایران به این کش��ور اولویت خواهد داشت.واشنگتن 
قص��د دارد جهت قطع تعامالت س��وختی ونزوئال، 
تحریم های جدیدی را علیه این کشور اعمال کند.

تونسی ها پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند

پارلمانمالزیخواستاراخراجاسرائیلازسازمانملل

لبنان در کنار حزب هللا 
همزم��ان با بیانیه ارتش لبنان مبن��ی بر تکذیب ادعاهای واهی علیه حزب اهلل، 
»میش��ل عون« نیز اع��الم کرد حزب اهلل هنگامی س��الح های خود را به ارتش 
هدی��ه می دهد که تهدید ها و تجاوزات رژیم صهیونیس��تی علیه لبنان متوقف 

شود.
میش��ل عون، رئیس جمهور لبنان در پاسخ به اظهار نظراتی درباره زمان خلع 
س��الح حزب اهلل لبنان اعالم ک��رد که این اقدام هنگامی محقق می ش��ود که 

تهدید ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه بیروت متوقف شود.
او در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی »کوریره دال س��را« تاکید کرد: اندیشه خلع 
سالح حزب اهلل پس از توقف تجاوزات اسرائیل علیه لبنان اجرا خواهد شد.وی 
گفت: گفتمان آتش��ین اس��رائیل که دائما تهدید می کند به حزب اهلل و لبنان 
حمل��ه می کند، تل آوی��و را در موضع ضعف قرار می ده��د و ما رویارویی های 

متعددی را با اسرائیل در اراضی لبنان پشت سر گذاشته ایم. 
هر وقت این درگیری و نزاع حل و فصل شد؛ حزب اهلل سالح خود را به ارتش 
لبنان هدیه می دهد.او افزود: از ۱۵ سال قبل تا کنون هیچ مشکلی میان حزب 
اهلل، ارتش و مردم به وجود نیامده اس��ت و تنها در حادثه ۲۰۰8 س��عی شد با 

قطع شبکه ارتباطات داخلی، این حزب را از درون هدف قرار دهند.
میش��ل عون درب��اره رابطه خود با حزب اهلل لبنان اعالم ک��رد: تفاهم نامه ای با 
حزب اهلل در سال ۲۰۰۵ امضا شد و این به معنای ترکیب شدن احزاب نیست.

او گفت: پس از جنگ اس��رائیل علیه لبنان در س��ال ۲۰۰6 بر من واجب بود 
تا در کنار حزب اهلل بایس��تم، زیرا من لبنانی هس��تم نه اس��رائیلی و حزب اهلل 

هم لبنانی است.
همچنی��ن ارتش لبن��ان با رد ادعاهای » بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی مبنی بر وجود س��الح و مهمات در منطقه " لویزه " در بعبدا در 
۹ کیلومتری حومه بیروت تاکید کرد که هیچ اس��لحه ای در این منطقه وجود 
ندارد.خب��ر دیگر آنکه پومپئ��و وزیر خارجه آمریکا با اس��تقبال از رأی دادگاه 
ویژه ترور نخس��ت وزیر پیش��ین لبنان، از این فرصت برای تکرار اتهام زنی های 
بی اس��اس علیه حزب اهلل اس��تفاده کرد. وی س��پس از این فرصت برای تکرار 
اتهام زنی ها به حزب اهلل اس��تفاده کرده و مدعی ش��د: »پایان دادن به مصونیت 

برای تامین امنیت، ثبات و حاکمیت لبنان الزم است«.

فاز جدید انتخابات آمریکا 
با چاشنی اتهام زنی

در نشست کنوانسیون ملی حزب دموکرات، »جو بایدن« معاون رئیس جمهور 
سابق آمریکا رسماً به عنوان رقیب »دونالد ترامپ« در انتخابات ریاست جمهوری 
پیش روی این کش��ور معرفی شد در حالی که صحنه سیاسی آمریکا همچنان 

عرصه اتهام زنی میان ترامپ و بایدن است. 
 دموکرات ها رس��ماً »جو بایدن« معاون رئیس جمهور سابق آمریکا را سه شنبه 
ش��ب به عنوان نامزد این ح��زب معرفی کردند تا در انتخابات پیش��رو مقابل 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمری��کا رقابت کند.انتظار می رفت که بایدن به 

عنوان نامزد حزب دموکرات معرفی شود. 
در این میان ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در ایالت آریزونا 
رقی��ب دموکرات خود در انتخابات را »ضعی��ف« خواند و گفت: اگر جو بایدن 
خوابالو رئیس جمهور شود، چین مالک آمریکا خواهد شد.ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا همزمان با رس��می ش��دن نام��زدی »جو بایدن« در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری س��وم نوامبر )۱3 آبان( این کش��ور به نمایندگی از حزب دموکرات، 
بای��دن را ضعیف و خوابالو خواند و هش��دار داد، در صورت ریاس��ت جمهوری 

بایدن چینی ها امریکا را صاحب خواهند شد.
در این میان کمیته اطالعاتی مجلس سنای آمریکا روز سه شنبه با انتشار یک 
گزارش مدعی شد که روسیه در اقدامی تجاوزکارانه و چندجانبه کوشیده است 
تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱6 آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.کمیته 
اطالعاتی مجلس س��نای آمریکا روز س��ه ش��نبه در پنجمین جلد از گزارش 
خ��ود پیرامون تحقیقات در خصوص تبانی احتمالی »دونالد ترامپ« با مقامات 
روس��یه در جریان انتخابات ۲۰۱6 آمریکا مدعی شد: »این کمیته دریافت که 
دولت روسیه در تالشی تجاوزکارانه، و چند جانبه برای نفوذ یا مبادرت به نفوذ 
در نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱6 دست داشته است«.آمریکا در حالی 
گرفتار جنگ انتخاباتی است که، شهر پورتلند آمریکا در حالی شاهد هشتاد و 
سومین ش��ب از اعتراضات مردمی است که اداره پلیس این شهر بعد از حمله 
برخی معترضان به این اداره اعالم وضعیت ش��ورش کرده است.اعتراضات شهر 

پورتلند آمریکا  برای هشتاد و سومین شب متوالی ادامه پیدا کرد.

مالی در مسیر سودان 
ش��ورش در مالی در نهایت به اس��تعفای رئیس جمهور این کشور و همچنین 
انحالل دولت منجر ش��د در حالی که برخی این کودتا را ادامه مس��یر سودان 
می دانند که به جای آمریکا اینبار توس��ط فرانسه صورت گرفته است.  شورش 
در مالی در نهایت به اس��تعفای ابراهیم بوبکر کیتا منجر ش��د. عصر سه شنبه 
بوبکر کیتا و نخست وزیرش توسط نظامیان دستگیر شد. وی به اردوگاه کاتی 
در ۱۵ کیلومتری باماکو منتقل ش��د.وی در برنامه زنده تلویزیونی اس��تعفای 
خود و همچنین انحالل دولت و پارلمان را اعالم کرد.ابراهیم بوبکر کیتا گفت: 
من تصمیم گرفته ام از سمت خود کناره گیری کنم. من از این لحظه از سمت 
خود کن��اره گیری می کنم. طبق قانون انحالل مجل��س ملی و دولت را اعالم 
می کنم.پ��س از اس��تعفای ابراهیم بوبکر کیتا رئیس جمه��ور مالی، معترضان 

منزل وزیر دادگستری را به آتش کشیدند.
س��ران کودتای نظامی در مالی بعد از اعالم اس��تعفای رئیس جمهور بازداشت 
شده این کشور از مقامش، در نطقی تلویزیونی به مردم وعده برگزاری انتخابات 

دادند.
رهب��ران کودت��ای نظامی در مالی بعد از بازداش��ت رئیس جمهور این کش��ور 
و اجبار او به اس��تعفا، امروز چهارش��نبه اعالم کردند ک��ه آنها یک دوره گذار 
سیاس��ی ایجاد و طی یک »مدت معقول« یک انتخابات معتبر برگزار خواهند 
کرد.»اسماعیل واگو« نائب رئیس ستاد فرماندهی نیروی هوایی مالی )از سران 
کودت��ا در مالی( ضمن اعالم این خبر در یک نط��ق تلویزیونی افزود: »کمیته 
مل��ی نجات م��ردم )CNSP(  تصمیم گرفت که در پیش��گاه م��ردم و تاریخ 
مس��ئولیت بپذیرد«.  به دنبال کناره گیری »ابراهیم بوبکر کیتا« رئیس جمهور 
مالی و انحالل پارلمان این کش��ور چند س��اعت پس از آنکه نظامیان اقدام به 
بازداش��ت وی کردند سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانسی خبری اعالم 
کرد کش��ورش ب��ا تغییر رژیم در مالی از طریق توس��ل به زور مخالف اس��ت.

گ��روه اقتصادی غرب آفریقا پس از کودتا در مال��ی، همکاری های خود با این 
کش��ور را متوقف کرد و کشور های عضو را به تحریم باماکو فراخواند.ایکاس از 
کشور های عضو و کمیسیون های خود خواست تحریم هایی را علیه کودتاگران 
و ش��رکای آن ها در مالی اعمال کنند. گروه اقتصادی ایکاس شامل ۱۵ کشور 

غرب آفریقایی از جمله مالی است.


