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چنــدی پیــش اخبــاری از 
عقب نشینی نیروهای نظامی روسیه 
از شــمال اوکراین توسط رسانه های 
غربی منتشر شد که شادی بسیاری 
از مردم اوکراین را به دنبال داشــت. 
طبیعتاً در هر درگیــری و مخاصمه 
مسلحانه، آتش گشــودن به سمت 
یکدیگر امری معمول اما دردناک به 
حساب می آید، ولی تاسف آورتر از آن 
این است که به قصد نسل کشی یا از سِر 
کینه و برای مخابره پیام وحشت، یک 
کشتار مهندسی شده رخ دهد. همه آن 
کسانی که از عقب نشینی ارتش روسیه 
شــادمان بودند، کمی بعد بهت زده 
و حیران یا به صفحــه تلویزیون های 
خود خیره شــدند یا صفحه گوشی 
تلفن همراهشان را نگاه می کردند. خبر 
کوتاه اما حیرت انگیز بود: صدها جنازه 
با دستان بسته و نشانه های شکنجه 
پس از خروج نظامیان روسیه کشف 
شدند. این خبر به نوعی نشان داد که 

اساساً جان غیرنظامیان هیچ اهمیتی 
برای روس ها ندارد. آنچه در شهر 29 
هزار نفری بوچا اتفاق افتاد، به نوعی 
نشان می دهد که مســکو عماًل یک 
روند خونبار را در دستور کار قرار داده 
است. زمانی که جنگ بوسنی رخ داد، 
صرب ها هنگام خروج از شهرهای این 
کشور، به زنان و دختران کرده تجاوز 
و در نهایت با یــک تیر خالص همه را 
زیر خاک  مدفــون می کردند. پس از 
خروج صرب ها از بوســنی گورهایی 
دسته جمعی کشف شــد که دست 
اجساد از پشت بســته شده بود. حاال 
با گذشت آن سال ها، شهر بوچا دقیقاً 
شاهد تکرار همان فجایع است. اینکه 
در این میان اشخاصی مانند واسیلی 
نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل 
تمام تراژدی بوچا و قتل عام رخ داده در 
این شهر را منکر می شود و طرف غربی 
آن را تایید می کند، موضوعی است که 
هیچکس از آن خبر نداشــته و ندارد 
جز سرویس های اطالعاتی و شاهدان 
عینی حاضر در این شــهِر شــمالی 
اوکراین. تصاویر و ویدئوها از آنچه در 
شهر بوچا اتفاق افتاده حکایت ها دارند. 

در این میان روز گذشــته )سه شنبه( 
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید اعالم 
کرد که نماینده آمریکا در سازمان ملل 
به دســتور جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا، برای تعلیق عضویت روسیه 
در شورای حقوق بشــر سازمان ملل 
دســت به قلم شــده و  تالش خواهد 
کرد. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به 
سوالی مبنی بر »حذف دائمی روسیه« 
از شورای حقوق بشر ســازمان ملل 
گفت که بهتر است خبرنگاران برای 
جزئیات بیشــتر با توماس گرینفیلد 
تماس بگیرند! این اظهارات مقامات 
ایاالت متحده به خوبی نشان می دهد 
کــه احتماالً مــا با مــوج جدیدی از 
تحریم های جدید علیه روسیه مواجه 
هستیم؛ تحریم هایی که در بطن آن 
ضربه به حیثیت دیپلماتیک روسیه 
قرار دارد و پوســته آن را تحریم های 

اقتصادی سر و شکل داده است. 
ضربات متعدد به مسکو

چندی پس از اظهارات سخنگوی 
کاخ ســفید اما اتفاق دیگری رخ داد 
اینبار منشــا اقدام دانمارک بود. بر 
اساس گزارش رویترز، وزارت خارجه 

دانمارک دیروز )سه شنبه( تصمیم 
گرفت ۱۵ دیپلمات روســی را از این 
کشــور اخراج کند. ماریا زاخارووا، 
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه به 
اسپوتنیک گفت که روسیه به اخراج 
۱۵ دیپلمات روسی از دانمارک پاسخ 
خواهد داد و اقدامات مناســب علیه 
کارمندان مؤسســات خارجی این 
کشــور اتخاذ خواهد شد. همچنین 
منابع دیپلماتیک اعــالم کردند که 

وزارت خارجه فرانسه، سفیر روسیه در 
پاریس را احضار و اخراج دیپلمات های 
روسی را به اطالع وی رسانده است. 
این در حالیست که وزارت امور خارجه 
فرانســه روز دوشــنبه از اخراج ۳۵ 
دیپلمات روسی که با منافع امنیتی 
فرانسه در تضاد هســتند، خبر داد. 
در همین راســتا دولــت آلمان هم 
۴۰ دیپلمات روس را به دلیل حمله 
روســیه به اوکراین، عنصر نامطلوب 
خواند. وزارت خارجه آلمان اعالم کرد 
که دیپلمات هایی که اخراج  شده اند 
باید بــه زودی خاک آلمــان را ترک 
کنند. دومینوی اخراج دیپلمات های 
روسیه به اینجا ختم نشد. گابریلیوس 
لندســبرگیس، وزیر امــور خارجه 
لیتوانی هم دوشنبه شب اعالم کرد 
که سفیر روسیه باید خاک این کشور 
را ترک کند و لیتوانی نیز سفیر خود 
را از روســیه فراخوانده است. وی با 
صــدور بیانیه ای اعالم کــرد دولت 
لیتوانــی در واکنش بــه تجاوزهای 
روســیه در اوکراین، تصمیم گرفته 
است روابط دیپلماتیک خود با مسکو 
را کاهش دهد و ســفیر روسیه باید 
لیتوانی را هرچه سریعتر ترک کند. 
از همه مهمتر اینکه لیتوانی سیاست 
ضدروس خود را تا به اینجا معطوف 
نکرد و پا را فراتر گذاشت. این کشور 
روز گذشته )سه شــنبه( اعالم کرد 
که واردات گاز از روســیه را ممنوع 
اعالم کرد؛ لیتوانی اکنون نخستین 
کشور از 2۷ عضو اتحادیه اروپا است 
که وابســتگی خود به بخش انرژی 
روســیه را قطع می کند. به موازات 
این تحوالت، اولیــن توقیف اموال 
الیگارش های روسیه هم رقم خورد. 
وب سایت روزنامه هیل روز گذشته 
)سه شنبه( اعالم کرد که دولت آمریکا 
به مقامات اسپانیا کمک کرد تا کشتی 
خصوصی یک الیگارش روســی را 
مصادره کنند. این کشتی ۷۷ متری 
متعلق به ویکتور وکسلبرگ، متحد 
رئیس جمهوری روسیه و بنیانگذار 
و مدیر »گروه رنووا« است. بر اساس 
اســناد موجود این شــرکت روسی 

در زمینه هــای متعــددی از جمله 
آلومینیــوم، نفت، انــرژی و صنایع 
مخابراتــی فعالیت می کنــد. این 
تحوالت در حالی ظرف ۴8 ســاعت 
رخ داده که وزیر امور خارجه فرانسه 
در امور اروپــا اعالم کــرد، اتحادیه 
اروپــا احتماالً امروز )چهارشــنبه( 
تحریم های جدید علیه روسیه اعالم 
کند. وی اعالم کرد که این تحریم ها 
به دلیل اوضــاع در بوچــا، اوکراین 
و افزایش فشــارها بر مســکو وضع 
می شوند تا مسکو بداند هزینه حمله و 
کشتار غیرنظامیان چیست. در سوی 
دیگر این ماجرا یعنــی در کرملین، 
رئیس جمهوری روسیه هم ساکت 
ننشسته است. بر اســاس گزارشی 
که از سوی اسپوتنیک منتشر شده، 
والدیمیر پوتین بــا امضای فرمانی 
دستور داد تا برخی مفاد قراردادهای 
تسهیل صدور ویزا با اعضای اتحادیه 
اروپــا، نروژ، ایســلند، ســوئیس و 
لیختن اشتاین به حالت تعلیق درآید. 
این اقدام به خوبی نشان می دهد که 
مسکو در حال پاسخ دادن به اقدامات 
دیپلماتیک کشورهای اروپایی علیه 
خود است. باید منتظر شد و دید که 
موج دوم تحریم ها علیه روسیه که به 
دلیل قتل عام بوچا وضع شده، تا کجا 

پیش می رود.

قتل عام بوچا هزینه سنگینی برای مسکو رقم زد؛

موج دوم تحریم ها و جنگ دیپلماتیک اروپا علیه روسیه 
دیروز فرانسه، دانمارک، 

آلمان و لیتوانی به دلیل 
فجایع بوچا جنگی 

دیپلماتیک علیه 
روسیه به راه انداختند و 

دیپلمات های این کشور را 
از خاک خود اخراج کردند. 
لیتوانی پا را فراتر گذاشت 
و به عنوان نخستین کشور 
اتحادیه اروپا با ممنوعیت 

واردات گاز از روسیه، 
وابستگی خود به انرژی این 

کشور را قطع کرد

اولین توقیف اموال 
الیگارش های روسیه 

باالخره رقم خورد و برابر 
اعالم واشنگتن، دولت 

آمریکا به مقامات اسپانیا 
کمک کرد تا کشتی 

خصوصی ۷۷ متری متعلق 
به ویکتور وکسلبرگ، 
متحد رئیس جمهوری 

روسیه و بنیانگذار و مدیر 
»گروه رنووا« مصادره شود

خواهر رهبر کره شمالی هشدار داد، اگر کره جنوبی درگیری نظامی را آغاز کند، پیونگ یانگ از سالح هسته ای استفاده 
خواهد کرد.  به گزارش نووستی، کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و معاون رئیس کمیته مرکزی 
حزب کارگران کره شمالی در دومین اظهارات تهدیدآمیز خود علیه همسایه جنوبی این کشور، گفت: اگر کره جنوبی 
وارد یک رویارویی نظامی شود، نیروهای رزمی- هسته ای ما وظایف خود را انجام خواهند داد. خبرگزاری رسمی کره 
گزارش داد که کیم یو جونگ همچنین خاطرنشــان کرد صحبت در مورد حمله 
پیش دستانه علیه کره شمالی یک اشتباه مهلک از سوی وزیر دفاع کره جنوبی است. 
اول آوریل، وزیر دفاع کره جنوبی اعالم کرد که نیروهای مسلح کشورش موشک هایی 
دارند که قادر است به سرعت به هر هدفی در کره شمالی ضربه بزند. پیش از این کیم یو 
جونگ، وزیر دفاع کره جنوبی را بابت اشاره به حمله پیش دستانه به یک کشور دارای 

سالح های هسته ای یک آدم بی عقل توصیف کرده بود.

منابع امنیتی عراق از ترور نافرجام سه نماینده پارلمان این کشور در شمال بغداد خبر دادند. به گزارش بغدادالیوم 
یک منبع امنیتی عراق بــه این خبرگزاری اعالم کرد که »محمد فاضل الدلیمی«، »علی الســاعدی« و »حســام 
الساعدی«، در منطقه الراشدیه واقع در شمال بغداد در معرض سوء قصد قرار گرفته اند. منبع امنیتی تأکید کرد، این 
نمایندگان که وابسته به جریان صدر عراق هستند، برای ارائه شکایت به مرکز پلیس منطقه الراشدیه مراجعه کردند. 
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که داعش مسئول این ترورهای کور بوده است ولی 
مقامات امنیتی عراق در این مورد سکوت کرده اند و تا این لحظه گزارش بیشتری 
درباره جزئیات این خبر منتشر نشده اســت. از سوی دیگر عصر روز دوشنبه )۱۵ 
فروردین( هم یک کاروان حمل تجهیزات لجستیک ارتش آمریکا در استان »بابل« 
هدف حمله قرار گرفته است. چندی بعد هم گروه »اصحاب الکهف« طی بیانیه ای، 

مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت.

ترور نافرجام سه نماینده پارلمان عراقکره شمالی سئول را به حمله هسته ای تهدید کرد 

شــیوع پر شــتاب ویروس کرونا با عالیم جدید در 
انگلیس، بســیاری از کارکنان شرکت های هواپیمایی 
را خانه نشــین و هزاران مســافر را در فرودگاه های این 
کشور سرگردان کرده است. به گزارش گاردین، شرکت 
هواپیمایی ایزی جت انگلیس در ســه روز گذشته بالغ 
بر 28۰ پرواز را لغو کرده اســت. این شرکت هواپیمایی 
پیش بینی کرد که اخالل در برنامه پروازها، طی روزهای 
آینده ادامه خواهد داشت. ایزی جت در بیانیه ای اعالم 
کرد که در نتیجه آمار باالی ابتال به کرونا در سراسر اروپا، 
کارکنان این شرکت بیش از سایر مشاغل بیمار شده اند.  
این درحالیست که گزارش ها از تاخیر طوالنی پرواز سایر 
شرکت های هواپیمایی در انگلیس و سرگردانی مسافران 
در فرودگاه ها حکایت دارد. مســئولین فرودگاه  هیترو، 
منچستر و بیرمنگام در شبکه های اجتماعی به مسافران 
هشدار داده اند که پیش از عزیمت به فرودگاه، از آخرین 

وضعیت پرواز خود اطمینان حاصل کنند. اما بروز هرج و 
مرج در پروازها باعث ناخرسندی مسافران شده و اعتراض 
خود را شبکه های مجازی کشانده اند. یکی از مسافران 
در توئیتر خود نوشت که صف بازرسی بیش از حد شلوغ  
اســت و هیچ کارمندی برای کمک در دسترس نیست. 
دولت انگلیس ماه گذشته میالدی )فوریه( با وجود شمار 

زیاد جان محدودیت های کرونایی را لغو کرد. 

جنبــش النهضه تونــس محاکمه های سیاســی 
نمایندگان متهم بــه کودتا را باطــل خوانده و ضمن 
محکومیت آنها، از احزاب سیاسی این کشور خواست 
با این محاکمه ها مقابله کنند. به گزارش روسیاالیوم، 
جنبش النهضه تونس در بیانیه ای که به امضای راشد 
الغنوشــی، رئیس این جنبش و رئیــس پارلمان این 
کشــور رســیده، بار دیگر مخالفت خود را با تصمیم 
برای انحالل پارلمان اعالم کرد و آن را نقض آشــکار 
قانون اساسی تونس خواند و تاکید کرد: جلسه ای که 
پارلمان برگزار کرد، کامال قانونی بود. النهضه در ادامه 
بیانیه خود یادآور شــد، منحل کردن نهادهای دولت 
دموکراتیک و تثبیت حاکمیت فردی مطلق کشــور 
ما را از جهان منزوی کرد، در های همکاری با کشورها 
و نهادهای بین المللی را به روی آن بست، بحران های 
مالی و اقتصادی را تشدید کرد و بر بیکاری، فقر، گرانی، 
ناتوانی در رفع نیازهای اصلی افزود. این جنبش در ادامه 

محاکمه های سیاسی باطل نمایندگان مردم را که طبق 
قانون اساسی و قوانین تونس حق و وظیفه خود را انجام 
داده بودند و نیز تالش هــای حاکمیت پس از انحالل 
نهادهای دستگاه قضایی برای سلطه بر آن و استفاده 
از آن در راســتای حذف مخالفان سیاسی و همچنین 
فشارهایی را که وزیر دادگستری تونس بر قضات وارد 
کرد تا نمایندگان محکوم و شکنجه شوند، محکوم کرد.

کرونا با عالئم جدید، پروازهای انگلیس را لغو کردمخالفت جنبش النهضه تونس با محاکمه فرمایشی کودتاچیان 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

 سودان امروز شاهد
 »زلزله آوریل« خواهد بود

جمعیت مشاغل سودان برای حضور در تظاهرات 
میلیونی امروز )چهارشنبه( با هدف برکناری شورای 
نظامی حاکم و انتقال قدرت بــه یک دولت مدنی 
فراخوان داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، 
جمعیت مشاغل سودان که رهبری اعتراضات در 
این کشور را بر عهده دارد، در بیانیه ای برای حضور 
در تظاهرات میلیونی امروز )چهارشــنبه( با هدف 
سرنگونی شــورای کودتایی و انتقال قدرت به یک 
دولت کامال غیرنظامی فراخــوان داد و اعالم کرد 
که این تظاهرات در پاسخ به فراخوان کمیته های 
مقاومت برای تظاهراتی میلیونی در ششم آوریل 
با شــعار زلزله آوریل برپا خواهد شد. ششم آوریل 
مصادف با بزرگتریــن اعتراضات ســودان علیه 
حاکمیت عمر البشیر، رئیس جمهور مخلوع این 
کشور و آغاز تحصن مقابل دفتر فرماندهی ارتش و 
به دنبال آن کودتای ارتش علیه البشیر و برکناری او 
از قدرت در تاریخ ۱۱ آوریل 2۰۱9 است. همچنین 
ششم آوریل ســالگرد انتفاضه مردمی است که به 
برکناری جعفر نمیری، رئیس جمهور پیشین این 
کشور )در سال های ۱98۵ تا ۱9۶9( انجامید. در 
بیانیه جمعیت شاغلین سودان آمده است: ششم 
آوریل برای سرنگونی شــورای کودتایی و معرفی 
اعضای آن بــه دادگاه هایی فــوری و عادالنه بابت 
تمامی جرائمشان در حق مردم سودان، به خیابان ها 
خواهیم آمد، هیچ مذاکره و همکاری وجود ندارد 
بلکه حاکمیت فورا به یک دولت کامال غیرنظامی 
که گروه های انقالبی آن را انتخاب می کنند، منتقل 
می شود. در این بیانیه بر انحالل سرویس اطالعات 

کل و ایجــاد یک ارتش ملی و حرفــه ای با رویکرد 
حفاظت از ملت و مرزها تحت حاکمیتی مدنی تاکید 
شده است. حزب االمه سودان، به عنوان بزرگترین 
حزب ائتــالف گروه هــای آزادی و تغییر )ائتالف 
حاکم( در بیانیه ای خواســتار حضور در تظاهرات 
میلیونی ششم آوریل شد. در شهرهای خارطوم، ود 
مدنی، المناقل، پورت سودان و الدمازین در سودان 
تظاهرات های شــبانه ای برای برقراری حاکمیت 
مدنی برپا شدند. سودان از 2۵ اکتبر گذشته و در پی 
تصمیمات فوق العاده عبدالفتاح البرهان، فرمانده 
ارتش این کشور از جمله اعالم وضعیت فوق العاده 
و انحالل شورای حاکمیتی و دولت انتقالی، شاهد 
اعتراضاتی در مخالفت با این اقدامات است. البرهان 
که به کودتای نظامی متهم است، مدعی است این 
اقدامات را برای اصالح مسیر مرحله انتقالی در پیش 
گرفته و تعهد می دهد قدرت را یا از طریق انتخابات و 

یا توافقی ملی واگذار می کند.
    

نخست وزیر موقت پاکستان 
معرفی شد

نخست وزیر پاکستان در پاســخ به نامه رئیس  
 جمهوری این کشــور، گلزار احمد؛ رئیس  ســابق 
دیوان عالی پاکســتان را برای پست نخست وزیری 
موقت به عنوان جانشین عمران خان؛ نخست وزیر 
برکنارشده معرفی کرد. به گزارش هندوستان تایمز، 
فواد چودری؛ رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان 
)حزب متبوع عمران خان( با نشر توییتی نوشته  است 
که عمران خان؛ نخســت وزیر پاکستان در پاسخ به 
نامه عارف علوی؛ رئیس  جمهور کشور، گلزار احمد؛ 
رئیس  ســابق دیوان عالی پاکســتان را برای پست 
نخست وزیری موقت معرفی کرد. چودری گفته  است 
که در پاسخ به نامه رئیس  جمهور و پس از مشورت 
با کمیته مرکزی حزب تحریــک انصاف و تایید آن، 
عمران خان نام گلزار احمد؛ رئیس  سابق دیوان عالی را 
برای پست نخست وزیری موقت پیشنهاد کرده  است. 
گلزار احمد بیســت و هفتمین رئیس  دادگاه عالی 
پاکســتان و متعلق به حوزه کراچی بود. وی در اول 
فوریه 2۰22 بازنشسته شد. از سوی دیگر کمیسیون 
انتخابات پاکستان، دیروز )سه شنبه( اعالم کرد که 
با توجه به چالش های قانونی و لجستیک، نمی تواند 
ظرف سه ماه آینده انتخابات سراسری را برگزار کند. 
یک مقام ارشد کمیسیون انتخابات پاکستان گفت 
که برگــزاری این انتخابات حدودا شــش ماه زمان 
می برد. با تعیین حدود حوزه های انتخابیه خصوصا 
در اســتان »خیبر پختونخوا«، کرســی ها افزایش 
یافته و به روزرسانی فهرست های انتخاباتی بر حسب 
اســتان ها و حوزه های انتخابیه چالــش اصلی این 
انتخابات هستند. به گفته این مقام مسئول، تهیه اقالم 
انتخاباتی، تنظیم برگه هــای رای دهی و همچنین 
تعیین و آموزش کارکنان مراکز جمع آوری رای، از 

دیگر چالش ها هستند.

جهاننما


