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 ۱۰۰ روستایی قبیله دوگون 
در مرکز مالی کشته شدند

منابع خبری گزارش دادنــد، حدود ۱۰۰ تن از 
ساکنان روستایی در مرکز کشور مالی در غرب آفریقا 
در یک حمله کشته شدند. این حمله در روستای 
سوبانه-کو، در نزدیکی شهر سانگا در استان موپتی 
کشور مالی اتفاق افتاده که ساکنان آن از قوم دوگون 
هستند. جست وجو برای یافتن اجساد قربانیان این 
حادثه ادامــه دارد اما به گفته مســئوالن، تاکنون 
اجساد ۹۵ تن پیدا شده است. اکثر اجساد سوزانده 
شــده اند. در ماه های اخیر حمــات متعددی در 
بخش های مختلف مالی اتفاق افتاده است. بعضی از 
آنها ناشی از اختافات قومی بوده و تعدادی از حمات 
هم از سوی افراد افراطی رخ داده است. بارها میان 
شکارچیان قبیله دوگون و عشایر فوالنی که دامدار 
هستند، درگیری رخ داده است. شهردار بانکاس، 
شهری در نزدیکی محل این حادثه به خبرگزاری 
رویترز گفت که افراد قبیله فوالنی با فرا رســیدن 
شب به روستای ســوبانه-کو حمله کرده اند. هنوز 
هیچ گروهی رسماً مسئولیت این کشتار را برعهده 
نگرفته است. یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه 
گفت: تاکنون جسد ۹۵ غیرنظامی کشف شده است. 
جسد بیشتر آنها سوزانده شده است. همچنان در 
جست وجوی بقیه هســتیم. دوگون ها مردمانی 
هستند که قرن هاســت در مرکز مالی به سبکی 
سنتی و از راه کشاورزی زندگی می کنند. در مقابل 
آنها فوالنی ها، اغلب دامدارانی هستند که به شکل 
نیمه عشایری زندگی می کنند و مدام در حرکت در 
بخش های وسیعی از غرب آفریقا هستند. درگیری 
میان گله داران و کشاورزان بر سر استفاده از مراتع 

سابقه ای طوالنی دارد.
    

گفته می شود بخشی از  آن باج سعودی ها است

نامشخص بودن منبع 9۰ میلیون 
دالر واریزی به شرکت کوشنر 

شرکتی که جرد کوشنر از پایه گذاران آن است، 
از زمان ورود وی به دولــت آمریکا ۹۰ میلیون دالر 
سرمایه خارجی با منبع نامعلوم دریافت کرده است که 
گفته می شود بخشی از آن از سوی عربستان سعودی 
است. به نوشته روزنامه گاردین، در حالی که کوشنر 
به عنوان نماینده بین المللی آمریکا مشغول به کار 
است، شرکت اماک او از طریق بانک گلدمن ساکز 
واقع در جزایر کایمن که به عنوان مکانی امن برای فرار 
از مالیات و تضمین مخفیانه ماندن فعالیت شرکت ها 
شناخته می شود، مبالغ هنگفتی پول دریافت کرده 
است. او پس از تصدی مقام دولتی خود نزد پدرزنش، 
همچنان سهام خود را در این شرکت اماک حفظ 
کرد. طبق اسناد افشا شده مالی او، ارزش سهم او در 
این شــرکت ۵۰ میلیون دالر است. وکای کوشنر 
مدعی هســتند که او پس از ورود به دولت، ســهام 
خود در آن شــرکت را به کمتر از ۲۵ درصد رساند. 
هیأت مدیره این شرکت نیز می گویند او در کارهای 
شرکت به طور فعال درگیر نیست. نام افراد خارجی 
سرمایه گذار در این شرکت  ناشناخته باقی مانده است 
اما یک فرد آگاه به این حیطه گفت بخش اعظمی از 
این مبالغ که از جزایر کایمن منتقل شده اند، از یک 
نقطه  امن مالیاتی دوم آمده است و مقادیری دیگر 
نیز از عربستان سعودی منتقل شده است. پاتریک 
اسکنان سخنگویی از ســوی بانک گلدمن ساکز 
گفت: هیأت مدیره به اطاعات شخصی مشتری ها که 
در این حامل ها سرمایه گذاری می کنند، هیچ گونه 
دسترســی ندارند. بر اساس اســناد امنیتی، ورود 
ســرمایه های خارجی از طریق بانک گلدمن ساکز 
به این شرکت از سال ۲۰۱۷ آغاز شد. ترامپ به عنوان 
یک سرمایه دار در آمریکا و برخی مقامات دولت او، 
پس از ورود به دولت منافع مالی خود را حفظ کرده اند. 
در حالی که بیل کلینتون و جرج دبلیو بوش ثروت 
خود را در شرکت بایند تراستس به امانت گذاشتند 
و باراک اوباما نیز بجز دارایی اندک و چند حســاب 
پس انداز بانکی سرمایه ای نداشــت. هنگامی که 
کوشنر وارد دولت شد سعی کرد از زیر برنامه شفافیت 
امنیتی قسر در برود. فردی آگاه در این زمینه به کنگره 
گفت ممانعت از این اقدام به خاطر وجود نگرانی در 
خصوص منافع تجاری خارجی و تأثیرات خارجی بر 

روی کوشنر انجام شد.

جهاننما
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فرنانــدو دیاز شــغل، خانــواده و 
خانه خود را ترک کرد که به جنبشــی 
بپیوندد تــا دولت نیــکاس مادورو، 
رئیس جمهور ونزوئا را به زیر بکشد، 
اما این گروهبان سابق گارد ملی ونزوئا 
ناامید و خشمگین به نظر می رسد. او از 
اینکه همچنان منتظر رخداد انقاب 
باشد، خسته شده اســت و درماندگی 
در جمات کوتاه و ســریع او به چشم 

می خورد.
خبرگزاری ســی ان ان در گزارشی 
به تشــریح اوضاع مخالفان ونزوئایی 
پرداخته که این روزها حال خوشــی 
ندارند و از کرده خود پشیمان هستند. 
در ادامه این گزارش می خوانیم:  این فرد 
۲۷ ساله که از نام مستعار برای مصاحبه 
استفاده می کند تا از هویت رسمی خود 
حفاظت کند به ســی ان ان  گفت: من 
خشــمگینم. فکر می کردم قرار است 
ونزوئا را پس بگیریم، آزادش کنیم. فکر 
می کردم به گذشته بازمی گردیم و نقطه 
پایانی برای غصب کشورمان می گذاریم، 
اما آخرش هیچ کــدام از این ها را انجام 
نداریم. حاال او از تصمیم خود برای جدا 

شدن از ارتش ونزوئا پشیمان است.

حاال او روزهای آخر اقامت خود در 
شهر مرزی کوکوتا را می گذراند و آماده 
می شــود که با تصمیم کلمبیا، دوباره 
یک شهروند عادی شود. پس از ماه ها 
انتظار برای پیوســتن به شورشیان در 
ونزوئا، حاال نگرانی او تغییر کرده و به 
فکر حمایت از خود و همسر باردارش 

افتاده است.
ترک ارتش ونزوئال

دیــاز یکــی از حداقــل ۱۵۰۰ 
ســرباز ونزوئایی بود که بــه دعوت 
ایاالت متحــده، کلمبیــا و جنبــش 
مخالفان ونزوئایی لبیــک گفتند و 
به نیکاس مــادورو، رئیس جمهور در 
چالش ونزوئا پشــت  کردند و شــانه  
به شــانه خوان گوایدو، رهبر نوکیسه 
مخالفان ایســتادند. گوایدو که ژانویه 
سال جاری )دی ماه ۹۷( قدم به پیش 
گذارد و به عنوان رئیس پارلمان تحت 
کنترل مخالفان، خود را رئیس جمهور 
برحق کشور خواند، از سوی ۵۰ کشور 
در سرتاسر جهان به رسمیت شناخته 

شد.
وفاداری نیروهای مسلح هر کشور 
همواره کلید موفقیت تغییرات در رژیم 
اســت و ترک ارتش و پلیس از سوی 
ســربازان ونزوئایی همواره به گرمی 
از ســوی گوایدو پذیرفته می شد و وی 
اقدام آن ها را ایستادن در سمت درست 
تاریخ توصیف می کرد. بسیاری عقیده 

داشتند که مهارت این سربازان می تواند 
در براندازی مسلحانه مادورو به کار آید 
و آنطور که رهبر جــوان کاریزماتیک 
مخالفــان توصیف می کــرد: آن ها با 
وجود همه اقدامــات، در جبهه قانون 

قرار داشتند.
در روزهای پس از  ۲3 فوریه )چهارم 
اســفند ماه(، پس از آنکــه گوایدو از 
ارتش خواســت که به خیــزش علیه 
مادورو بپیوندند، گروه هایی از سربازان 

ونزوئایی به منطقه کلمبیا گریختند.
دیاز نیز این پیام را دریافت کرد و روز 
اول ماه مارس )دهم اسفند ماه( در حالی 
که یونیفرم ارتش خود را بر تن داشت تا 
کسی شک نکند، به همراه همسرش از 
کاراکاس، پایتخت ونزوئا، به مرز فرار 
کرد. سپس با تعویض لباس هایش، به 
گروه های شبه نظامی طرفدار دولت باج 
داد تا به آنها اجازه دهند از یکی از خیل 
مســیرهای قانونی که با نام تروچاس 
)خرچنگ( شــناخته می شوند به مرز 

کلمبیا عبور کنند.
سپس در تاریخ سی ام آوریل )دهم 
اردیبهشــت ماه(، گوایدو در یک پیام 
ویدئویی کــه به صورت گســترده به 
اشتراک گذاشته شــد، در یک پایگاه 
نظامی در کاراکاس حاضر شد و یکبار 
دیگر از ارتش خواست به خیزش علیه 
مادورو بپیوندند. این بار در حین بهت 
همگان، لئوپولدو لوپز، رهبر مخالفان 

و معلم قدیمی گوایدو که مدت زیادی 
در حصر خانگی بــود، در کنار گوایدو 
ایستاده بود و این دو نفر را جمع کثیری 
از سربازان رانده شده از مادورو، احاطه 
کرده بودند. به نظر می رسید که چیزی 
شــبیه به انقاب در حال شکل گیری 
است. گوایدو در سخنانش این حضور را 
توصیف کرد و گفت:  آغازی برای پایان 

غصب مادورو.
اما این انقاب تحقــق پیدا نکرد و 
هیجان آن روز، به سرعت فروکش کرد. 
گوایدو بعدتــر پذیرفت که آنچنان که 
باید توانایی تحریک اعضای نیروهای 
مسلح برای پیوستن به جبهه مخالفان 
را نداشته است. والدیمیر پادرینو، وزیر 
دفاع ونزوئا در تشــریح اقدام گوایدو 
گفت: او تاش می کــرد عزت ارتش را 
درهم شکند؛ موضوعی که مقدس ترین 
دارایی ســرباز نیروهای مســلح ملی 

بولیواری است.  در همین حین مادورو 
همواره طی ویدئوها و بیانیه هایی، تأکید 
می کرد که نیروهای مسلح کشور کامًا 

متحد پشت سر وی هستند.
خشم پشت مرزها

از آنجا که تکانــه انقابی مخالفان 
ونزوئا هفته ها و ماه ها زمین گیر شده 
است، نظامیان گریخته و خانواده های 
پناهجویشان خشمگین در هتل های 
محصور شده کلمبیا منتظر هستند. 
دیاز و همسرش به دنبال مصاحبه ای 
در مرز از سوی مقامات کلمبیا به یکی 

از این هتل ها منتقل شدند.
بیشــتر فراریان از ســوی مقامات 
مهاجرتی و نظامی یا مقامات مخالفان 
ونزوئایی به هتل فرستاده می شوند. 
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 
برای پناهندگان نیز به ایــن فراریان 
همچون دیاز برای اســکان و شــروع 
فرایندهای اداری به منظور پناهندگی 
کمک می کننــد. دیــاز می گوید که 
نمی داند چه کسی هزینه هتل آن ها را 

پرداخت می کند.
در جواب پرســش ســی ان ان، نه 
مقامات وزارت امور خارجه کلمبیا و نه 
مخلفان ونزوئایــی هیچ کدام مدعی 
تأمین اعتبار اقامت ایــن افراد نبودند. 
وزارت امور خارجه کلمبیا به سی ان ان  
گفت: دولت کلمبیا به دنبال منابع مالی 
برای توسعه استراتژیکی بوده و هست تا 
بتواند توجه اعضای سابق ارتش ونزوئا و 

خانواده های آن ها را جلب کند.
در تاریــخ پانزدهم مــاه می )۲۵ 
اردیبهشــت ماه( باالخره تغییر ایجاد 
شــد. اما تغییر آن چیزی نبود که دیاز 
منتظرش بــود، بلکه دولــت کلمبیا 
رویه اش را تغییر داد؛ این دولت چندین 
طرح برای تشویق فراریان و 6۰۰ عضو 
خانواده آن ها ارائه کرد تا با استقال مالی 
دوباره به شهروندان عادی بدل شوند. 
یک برنامه داوطلبانه کــه به اختصار 
PEP خوانده می شود، به این فراریان 
مجوز زندگی و کار به صورت قانونی در 
کشور کلمبیا را می دهد. یا در طرحی 
دیگر به این فراریان به مدت ســه ماه 
حقوق پرداخت می شود تا بتوانند روی 

پای خود بایستند.
دیاز تصمیم دارد حقوق کلمبیا را 
)ماهانه ۷4 دالر( دریافت کند و از این 
پول برای سفر به شیلی استفاده کند که 
در آنجا دوستانی دارد و امید برای یافتن 

کار. در نهایــت او می خواهد به ونزوئا 
بازگردد. او گفت: من می خواهم باز گردم 
و زندگیم را با خانواده ام ادامه دهم و برای 
همه چیزهایی که جا گذاشتیم بجنگم.

تصمیم برای ادامه جنبش
امــا دیگــر فراریــان همچنــان 
منتظر دعوت برای شــورش هستند. 
ویلیام کانچیــو گوزالز ۲4 ســاله به 
سی ان ان گفت: من منتظر دستورات 
هســتم. من آماده بازگشت به ونزوئا 
هستم چراکه تنها راهکار یک راهکار 
مسلحانه است. نیکاس مادورو تسلیم 
نمی شود. راهکار باید مسلحانه باشد و 
من منتظر هستم. در همین حال این 
افسر سابق نیروهای ویژه مسلح عنوان 
می کند که در شهر کوکوتا می ماند و به 

دنبال کار است تا روز موعود فرا رسد.
در ونزوئــا، گوایــدو همچنان به 
ســخنرانی های عمومی خــود ادامه 
می دهد و تاش دارد حرکت را زنده نگه 
دارد، در همین حین دولت موازی وی بر 
مذاکره پافشاری می کند. با این حال به 
نظر نمی رسد که نه مادورو و نه گوایدو 
تصمیم به اعطای امتیــاز به دیگری 
داشته باشند. نشست بین مقامات دولت 
و مخالفان که هفته گذشته چهارشنبه 

در نروژ برگزار شد، بی نتیجه ماند.
روز شــنبه )هجدهم خرداد ماه(، 
گوایدو در جمع گسترده ای از حامیان 
در استان باریناس وعده داد که تا پایان 
سال تکلیف مشخص شود. وی گفت: 
این موضوع در سال ۲۰۱۹ شروع نشده، 

اما در ۲۰۱۹ پایان می یابد.
اما آیا او می تواند یک گروه تأثیر گذار 
نیروهای مسلح کشــور را برای تغییر 
موضع مجاب کند؟ اگر جدا شــدن از 
ارتش به معنای مخفی شــدن و بیکار 
شدن و به خطر انداختن امنیت خود و 
خانواده افراد باشد، بسیاری دچار تردید 

می شوند.

گزارش سی ان ان  از وضعیت این روزهای ونزوئال؛

مخالفانمادوروپشیمانوسرخوردهاند

گزارش

خدیجه عالمه زاده

کانادا قرار است تا ســال ۲۰۲۱ اســتفاده بسیاری از 
پاستیک های یک بار مصرف از جمله کیسه های پاستیکی 
و نی و کارد و چنگال پاســتکی و چوب هــای غذاخوری 
پاستیکی و غیره که برای اکوسیســتم کشور مضر است 

را قطع کنند.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز دوشنبه )بیستم 
خرداد ماه( ایــن تصمیمات را اعام کرد و آن را مشــکلی 

دانست که نمی توان از آن به سادگی عبور کرد.
این رهبر کانادایی در بیانیه خود نوشــت پسماندهای 
پاستیکی در نهایت به محل دفن زباله های ما و زباله سوزها 
می رســند و پارک ها و ســواحل ما را آلوده و رودخانه ها و 
دریاچه ها و اقیانوس ها را اشــغال می کننــد و ماهی ها و 
الکپشت ها و پستانداران دریایی را درگیر می کنند و موجب 

مرگ آن ها می شوند.
در حال حاضر تنهــا ده درصد پاســتیک های مورد 
استفاده در کانادا بازیافت می شوند، بدون تغییر این رویه تا 
سال ۲۰3۰ کانادایی ها مواد پاستیکی با ارزش ۱۱ میلیارد 

دالر را هر ساله دور می اندازد.
بر اساس اعام دولت کانادا هر ساله یک میلیون پرنده و 
بیش از صد هزار پستاندار دریایی در کل جهان به دلیل آن که 
پاستیک را با غذا اشــتباه می گیرند، آسیب می بینند و یا 

جان خود را از دست می دهند.
در این بیانیه آمده است به صورت جهانی هر یک دقیقه 

به اندازه بار یک کامیون، پاستیک وارد اقیانوس می شود.

این تصمیم کانادا پس از آن گرفته شد که مجلس اتحادیه 
اروپا قانون مشــابه ای را برای ممنوعیت استفاده از وسایل 
پاستیکی یک بار مصرف در اواخر ماه مارس )اسفند ماه( 
تصویب کرد که این قانون تصویب شــده نیز شامل هدف 
بازیافت ۹۰ درصد از پاستیک بطری های نوشیدنی ها تا 

سال ۲۰۲۹ میادی می شود.
این در حالی است که در ماه می )اردیبهشت ماه( بریتانیا 

ممنوعیت پاستیک را از سال ۲۰۲۰ تصویب کرده است.
مقامات تخمیــن می زنند که هر ســاله نزدیک به 4.۷ 
میلیارد نی پاســتیکی و 3۱6 میلیون چوب پاستیکی 

غذاخوری در انگلستان استفاده می شود.
گزارشی از سوی کمیسیون اروپا نشان می دهد که 8۰ 
درصد از آشغال های جهان در اقیانوس ها پاستیک هستند 
چرا که پاستیک دیر بازیافت می شود. پاستیک ها درون 
بدن جانداران دریایی از جمله الک پشــت ها و شــیرهای 

دریایی و وال ها و پرندگان یافت می شوند.
در ماه آوریل )فروردین ماه( ســال جاری، الشــه یک 
وال باردار به ساحل ایتالیا رسید در حالی که ۲۲ کیلوگرم 

پاستیک در معده این وال بوده است.
ترودو در ادامه بیانیه خود این گونه اعام کرد که دولت 
وی با شرکت هایی که از پاستیک استفاده می کنند و یا آن 
را تولید می کنند برای به اجرا رساندن هدف کاهش زباله ها 

همکاری می کند.
کاترین مک کنا وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی 
کانادا نیز گفت هم اکنون وقــت اقدام برای کاهش زباله در 

طبیعت است.

وی در ادامــه افزود که همــه ما تصاویــر دلخراش از 
ماهی های دریایی الک پشت های دریایی و وال ها و دیگر 
موجودات حیات وحش را دیدیم که بــه خاطر زباله های 
پاستیکی که توسط انسان ها در اقیانوس ها ریخته می شود، 

آسیب دیدند و یا جان خود را از دست دادند.
به رغم اراده قوی کشــورهایی از جمله کانادا و بریتانیا 
سوال اصلی این است که چطور اســتفاده از پاستیک به 
صورت روزانه در کل جهان هدایت و به درســتی بازیافت 

شوند.

پس از تصمیم چین برای ممنوعیت واردات زباله های 
پاســتیکی به منظور بازیابی در ســال ۲۰۱8 موجی از 
نگرانی ها در سرتاســر زنجیره جهانی تامین پاســتیک 
ایجاد شد از طرفی کشــورهای غربی به دنبال راهکارهای 

جایگزین هستند.
مالزی و فیلیپیــن اعام کردند که آن هــا صدها تن از 
زباله های پاستیک ناهمگون به کشورهای مبدا از جمله 
کانادا بــاز می گردند. مالــزی نیز از طرفی اعــام کرد که 

نمی خواهد به عنوان کشور زباله دانی دنیا شناخته شود.

اتاوا برای مبارزه با زباله های پالستیکی تصمیم می گیرد

2۰2۱، پایان مصرف پالستیک یک بار مصرف در کانادا

وزارت امور خارجه کلمبیا 
به سی ان ان  گفت: دولت 

کلمبیا به دنبال منابع مالی 
برای توسعه استراتژیک 

بوده و هست تا بتواند توجه 
اعضای سابق ارتش ونزوئال 
و خانواده های آن ها را جلب 

کند

در روزهای پس از  23 فوریه 
)چهارم اسفند ماه(، پس 

از آنکه گوایدو از ارتش 
خواست که به خیزش 

علیه مادورو بپیوندند، 
گروه هایی از سربازان 

ونزوئالیی به منطقه کلمبیا 
گریختند
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