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جهاننما
الجزایر در آستانه دور جدید شورشها

نیروهای ضد شورش در
میدانهای اصلی حضور یافتند

همزمان با فراخوان تظاهرات میلیونی در
الجزایر ،نیروهای امنیتی این کشور به حالت
آمادهباش کامل درآمده و بهطور گسترده در
اطراف کاخ ریاستجمهوری مستقر شدند.
درحالیکه مردم الجزایر بــرای برگزاری
ســومین تظاهرات بزرگ آماده میشــوند،
مسئوالن این کشور امروز جمعه ایستگاههای
قطار الجزیره پایتخت الجزایر را تعطیل کردند.
وبگاه الجزایری « »TSAالجزایر گزارش
داد که نیروهای ضد شــورش و دستگاههای
امنیتی بهطور گســترده در میدانهای اصلی
پایتخت مستقر شدهاند .بر اساس این گزارش،
نیروهای امنیتی بهخصــوص در اطراف کاخ
ریاستجمهوری در المرادیه استقرار دارند.
تعــدادی از گروهها نیــز در بیانیههایی بر
ضرورت برگــزاری مســالمتآمیز تظاهرات
تأکیــد کردند .از روز یکشــنبه گذشــته که
علیرغم هشــدارها و اعتراضــات مردمی و
گروههای مختلف« ،عبدالعزیز بوتفلیقه» برای
پنجمین بار خود را نامزد ریاســتجمهوری
الجزایر کرد ،اوضاع در این کشــور متشنجتر
شده است .بسیاری از کاربران فضای مجازی
در الجزایر برای یک راهپیمایی بیسابقه ۲۰
میلیونی پس از نماز جمعه ،فراخوان دادهاند.
در همین حال «احمــد قائد صالح» رئیس
ســتاد مشــترک ارتش الجزایر روز سهشنبه
تأکید کرد که ارتش امنیت کشــور را تضمین
کرده و هرگز اجازه بازگشت به دوره درگیری
و خونریزی را نخواهــد داد .او در ابتدای هفته
جاری از بوتفلیقه نیز خواسته بود تا بازگشت
خود از ژنو به الجزایر را به تعویق بی اندازد.
بوتفلیقــه  ۸۱ســاله از ســال۱۹۹۱ــ
ریاســتجمهوری الجزایر را بــر عهده دارد و
برای پنجمیــن بار نامزد ریاســتجمهوری
شده است.
بهرغم اعالم پاکسازی منطقه از
نیروهای ائتالف

جنگندههایسعودیشهروندان
یمنیراهدفقراردادند

اولین محکومیت عربستان در شورای حقوق بشر؛

دالرهای سعودی کارساز نشد

سیدمحمد میرزامحمدزاده

شورایحقوقبشرسازمانمللمتحد
دراقدامیبیسابقهاقدامبهمحکومکردن
عربستان سعودی در اجالس خود کرد.
هرچند که بعد از قتل جمال خاشقجی
روابط کشورهای نیمکره غربی اندکی با
عربستان سعودی خدشهدار شده بود؛
امارفتهرفتهعربستانسعودینشانداد
این پول است که حرف اول را در مجامع
بینالمللیمیزندوآرامآرامکشورهارابا
ترساندنازعدمتأمینمالیباخودموافق
کرد .اما اینبار ظاهرا ً دالرهای سعودی
کارساز نشد و در جلسه روز پنجشنبه،
کشــورهای غربی اقدام به محکومیت
عربستان سعودی کردند و حفظ حقوق
بشرازسویاینکشورراخواستارشدند.
روزنامه آمریکایــی نیویورکتایمز در
تشریح این رویداد نوشت :روز پنجشنبه
(شانزدهم اسفند ماه) دهها کشور غربی
دراقدامیمهم،درجلسهسازمانحقوق

بشرسازمانملل،عربستانسعودیرابه
دلیل سرکوبهای شدید علیه آزادی
بیان،محکومکردند.
ایناولینباردرتاریخبودکهدولتها
در شورای حقوق بشر ســازمان ملل،
درباره ســوابق حقوق بشــر در مقابل
عربستن سعودی میایستند؛ سازمانی
که عربستان ســعودی خود یکی از47
عضوآناست.
این محکومیت در بیانیــهای که از
سوی 36کشورازجملهاعضایاتحادیه
اروپاامضاشده،ذکرشدهاستواقدامات
عربستانسعودیدرتداومدستگیریها
و بازداشتهای خودســرانه مدافعان
حقوق بشــر و اســتفاده از قوانین ضد
تروریســتی به منظور ســاکت کردن
منتقدانصلحطلب،محکومشد.
این بیانیــه بهطور خــاص به رفتار
دولت سعودی با زنان که قوانین سخت
سلطنترابهچالشکشیدهاند،پرداخته
است .کشــورها همچنین از عربستان

ســعودی خواســتند تا بهطور کامل با
بازرســان پرونده جمال خاشــقجی،
ســتوننویس روزنامه واشنگتن پست
که در کنسولگری سعودی در استانبول
ترکیه کشته شــد ،همکاری کنند .در
بیانیه آمده بود :مسئولین این قتل باید
تاواناقدامخودراپسبدهند.
این بیانیه مورد تحســین و تمجید
گروههای حقوق بشــری قرار گرفت؛
کسانیکهمعتقدندکهاینمحکومیتاز
سوی شورا ،مصونیت ظاهری عربستان
راشکست.
ســلما الحســینی ،یکی از وکالی
خدمــات بینالمللی حقوق بشــر در
مرکز ژنو گفت :ایــن محکومیت پیام
محکمی مبنی بر این بود که عربستان
سعودی مصون نیســت و اعضای شورا
باید تحقیقات در ســطح باالتری را در
مورد این کشــور در نظر بگیرند .در این
جلسه که از سوی کشور ایسلند هدایت
میشد ،کشوری که پس از ترک شورای

در جلسه سازمان حقوق
بشر سازمان ملل ،اقدامات
عربستان سعودی در
تداوم دستگیریها و
بازداشتهای خودسرانه
مدافعان حقوقبشرو
استفاده از قوانین ضد
تروریستیبهمنظورساکت
کردنمنتقدانصلحطلب،
محکومشد
حقوقبشرازسویایاالتمتحدهدرسال
گذشته ،جای آن را گرفت ،دولتها به
عربستانسعودیهشداردادندافرادیرا
که برای حفاظت از حقوق خود به زندان
افتادهاندآزادکند.
در ایــن بیانیه بهصراحــت نام 10
شهروند سعودی که ســال گذشته در
جریان سرکوبها بازداشت شده بودند

خبر

گزارش

عدالتی که برای همه یکسان نیست؛

خاموشی در ونزوئال؛

ضعف حقوقی پرونده وکیل آمریکایی
سینا سبزیان

یک روز پسازآنکه وزارت کشور یمن اعالم
کرد ،شهرهای «کشــر و العبیسه» در استان
حجــه را از عناصر خرابکار وابســته به ائتالف
ســعودی پاکســازی کرده ،ائتالف مذکور
به منزل یــک خانواده یمنــی در این منطقه
حمله کرد .در پی حملــه روز جمعه (هفدهم
اســفند ماه) جنگندههای ائتالف سعودی به
منزل یک خانواده یمنی در شــهر «کشــر»
اســتان حجه ،ســه عضو این خانواده کشته و
 9نفر زخمی شدند .بر اســاس گزارش شبکه
«المسیره» ،جنگندههای ائتالف مذکور چهار
حمله هوایی نیز به «افلح الشام» و دو حمله به
بازار «العبیسه» در کشر داشتند .این حمالت
در حالی صورت گرفت که وزارت کشور یمن
دیروز اعالم کرد ،شهرهای «کشر و العبیسه»
در اســتان حجه را از عناصر خرابکار وابســته
ال پاکســازی کرده
به ائتالف ســعودی کام ً
اســت .بنابراین گزارش ،حمــات مذکور به
کشر در انتقام از شــهروندانی صورت گرفت
که مخالف با حضور عناصر تخریبی ائتالف در
این شــهر بودند؛ ائتالف سعودی باهدف قتل
غیرنظامیها ،بستن راهها و بر هم زدن آرامش
شهر ،هفت بار برای این عناصر خرابکار سالح
فراهم کرده بود .ائتالفی به رهبری عربســتان
سعودی از فروردینماه سال  ۱۳۹۴کشور فقیر
یمن را برای بازگرداندن قــدرت به «عبد ربه
منصور هادی» ،رئیسجمهور مستعفی یمن
هدف حمالت سنگین هوایی ،زمینی و دریایی
قرار داده است.

جهان 5

پس از آنکه پال منافورت ،رئیس پیشــین کمپین
انتخاباتی ترامپ به بیش از چهار سال زندان محکوم شد،
شبکههای اجتماعی بر عدم عدالت دستگاه قضا تاختند.
ســیانان گزارش کرد ،قاضی تــیاس الیس ،روز
پنجشنبه (شانزدهم اســفند ماه) منافورت را به بیش
از  47ماه زندان به دلیل کالهبــردای از بانک و دولت و
عدم پرداخت مالیات میلیونهــا دالری که در جریان
ارائه مشاوره سیاسی به مقامات اوکراین بهدست آورده
بود ،محکوم کرد؛ این در حالی اســت که دادستانهای
آمریکایی عنــوان میکنند ،وی با توجــه به اتهاماتش
میتوانست بین 19تا 25سال به زندان افتد.
در دادگاه فدرال هفتــه آتی او قرار اســت برای دو
اتهام دیگر که اثبات شدهاند ،برای رأی دادگاه ،پای میز
محاکمه برود؛ مداخله در شــواهد و دسیسه اتهاماتی
هســتند که مربوط به فعالیتهــای غیرقانونی وی در
البی برای اوکراین و پولشویی میشود .محکومیت در
دادگاه آتی میتواند به زمان حبس وی که در پرونده روز
پنجشنبه به آن محکوم شد ،بیافزاید.
احکامسنگینتربرایاتهاماتسبکتر
کاربران شبکههای اجتماعی شــامل کارشناسان
حقوقی و قانونگذاران حکم روز پنجشــنبه را به انتقاد
گرفتند و مثالهای بسیاری ارائه کردند که در آنها افراد
به دلیل جرائم کمتر به مجازات بیشتر محکوم شدند.
دیگران این پرونده را نشانه تبعیض در برخورد قضایی با
جرائم اداری در مقابل خیابانی دانستند.
جان کوپــر ،رئیــس ائتــاف دموکراتیک گفت
محکومیت منافورت عدم کفایت وحشتناک سیستم
قضایی آمریکا را به رخ میکشد .امی کالبوچر ،سناتور
دموکراتآمریکاییاینمحکومیتراتبعیضبینجرائم
خیابانیواداریبرشمرد.اودرتوئیترخودنوشت:نظرمن

و کمی بعد از آن اصالحاتی ارائه شــد
که به زنان اجازه رانندگی میداد ،آمده
بود .لوجین الحثلــول ،عمان النفجان،
عزیزهالیوسف،نسیمهالسده،ثمربدوی،
نعوف عبدالعزیز ،حاتون الفصی ،محمد
البجادی،امل،الحربی،شاداناالنزی.
دیدهبان حقوق بشر روز پنجشنبه
در بیانیــهای اعالم کرد که بر اســاس
گزارشها ،بازجویان ســعودی ســال
گذشــته حداقل چهار زن را با شــوک
الکتریکی ،پاره کردن شــلوار و تجاوز
جنســی و توهین به آنها شــکنجه
کردهاند.
بیانی ه کشورها عنوان میکند :ما از
عربستان سعودی میخواهیم گامهای
جدی برای تضمین حقوق همه اعضای
جامعه شــامل مدافعان حقوق بشر و
خبرنگاران بردارد تا بتواننــد آزادانه و
بهطور کامل برای احقاق حقوق خود در
آزادی بیان ،نظر و عقیده شامل فضای
مجازی بدون تــرس از تالفی حکومت
عملکنند.
این محکومیــت به تداوم خشــم
جامعه عمومی شــش ماه پس از قتل
خاشقجی اشاره کرد؛ روزنامهنگاری که
ازسویمأمورانسعودیدرکنسولگری
عربستان ،کشــته و قطع ه قطعه شد.
مقاماتعربستانسعود 11فردرادراین
پرونده محکوم کردند اما گزارشهای
سرویسهای اطالعاتی آمریکا مبنی بر
دستداشتنشاهزادهمحمدبنسلمان
رادراینقتلردکردند.
در بین  36کشــور عضوی که این
محکومیت را تأیید کردند ،اســترالیا
و کانادا به عربستان ســعودی هشدار
دادندکهباتحقیقاتیکهازسویاگنس،
کاالمارد ،کارشناس سازمان ملل متحد
هدایت میشــود ،همکاری کنند .قرار
اســت کاالمارد نتیجه تحقیقات خود
را در ماه ژوئن (خرداد  -تیر) به شــورای
حقوقبشرارائهکند.
درادامهبیانیهآمدهاست:شرایطقتل
خاشقجیدوبارهاثباتمیکندکهبایداز
خبرنگاران دفاع کنیــم و بر حق آزادی

دهها کشور غربی در اقدامی
مهم ،در جلسه سازمان
حقوقبشرسازمانملل،
عربستان سعودی رابهدلیل
سرکوبهایشدیدعلیه
آزادی بیان ،محکوم کردند.
این اولینبار در تاریخ است
که دولتها در شورای
حقوقبشرسازمانملل،
درمقابلعربستنسعودی
میایستند
بیاندرجهانپافشاریکنیم.
هرچند که  28عضــو اتحادیه اروپا
روز پنجشنبه در شــورای حقوق بشر
سو استفاده عربســتان از حقوق بشر را
محکوم کردند ،اما رهبران این اتحادیه
در بروکســل طرحی برای قــراردادن
سلطنتسعودیدرلیستسیاهبهدلیل
اتهاماتیازجملهتأمینمالیتروریسمو
پولشوییراردکردند.
قانونگذاراناروپاییماهپیشعنوان
کردند تعداد کشــورهای واقع شده در
لیستی از دولتهایی ضعیف در موضوع
ســرکوب پولهای کثیف را توســعه
دهند و عربستان ســعودی ،نیجریه و
پاناما را به کشورهای دیگر از جمله کره
شمالی،ایران،عراق،اتیوپیوافغانستان
بیافزایند.
وزارت خزانــه داری ایاالتمتحده
آمریکا به صراحت این طرح توســعه را
به انتقاد گرفت؛ طرحی که چهار قلمرو
قضایی آمریکا شامل ساموآی آمریکا،
جزیره ویرجیــن ایاالتمتحده ،گوام و
پرتوریکومیشد.
اتحادیهاروپاروزپنجشنبهعنوانکرد
اعضایایناتحادیهبهاتفاقآرااینلیست
را رد کردند؛ چراکه این لیست بر اساس
فرایندی شفاف که کشورها را ترغیب
به اقدامات موثر کند ،تهیه نشــده بود و
به حق آنها برای دفاع از خود توجهی
نداشت.

مادورو آمریکا را مسئول قطعی برق دانست
مریم عالمهزاده

در مورد محکومیت منافورت :جرائم او بیش از یکسال
پیش اتفاق افتاده است و با این حال ما هیچ پشیمانی در
او نمیبینیم .جرائمی که در یک ساختمان اداری صورت
میگیرد باید همچون جرائمی که در گوشه خیابان رخ
میدهد ،جدی گرفته شوند .قاضی پرونده به دلیل ذکر
اینکه منافورت در جرائم بسیار جدی دست داشته است
و با این حال زندگی بدون شــرمندگی را میگذراند و از
سوی بسیاری از مردم تحسین میشود ،مورد انتقادات
بسیاری قرار گرفته اســت .گفتنی است تی اس الیس،
قاضی این پرونده در ابتدای جلسه عنوان کرد که جلسه
محاکمه منافــورت ربطی به ادعــای تبانی تیم ترامپ
با روســیه در جریان رقابتهای انتخاباتی سال 2016
ندارد و تمرکز آن بر اتهامات مالیاتی و بانکی وی است.
اعضای هیات منصفه دادگاهی در آمریــکا ،مرداد ماه
سال جاری منافورت را در هشت مورد از اتهامات مالیاتی
و بانکی مطرح شــده علیه وی ،او را محکوم شناختند؛
با این حال برای همــکاری وی در مورد پرونده اتهامات
تبانی دولت ترامپ با روسها ،صدور حکم وی به تعویق
افتاد .از طرفی برگزاری دادگاههایی برای بررسی پرونده
همکاری دولــت آمریکا و روســیه در جریان انتخابات
ریاستجمهوری ســال  ،2016میتواند محکومیت و
مجازات بیشــتری را برای منافورت و سایرین به دنبال
داشته باشد.

نیکالس مادورو ،روز پنجشنبه (شانزدهم اسفندماه)
امپریالیسم آمریکا را مسئول قطعیهای طوالنی برق
دانست که بیشتر بخشهای این کشور آمریکای جنوبی
را متأثر کرده است.
رئیسجمهور تحتفشار ونزوئال در حساب توئیتری
خود ،قطعی برق را جنگ الکتریکی ایجاد شده از سوی
امپریالیسم آمریکا علیه مردم کشور دانست .با این حال
مایک پمپئو ،این ادعا که واشــنگتن پست این ماجرا
است را رد کرد .وی گفت :نبود برق و قحطی نتیجه رژیم
بیکفایت مادورو است .شرکت دولتی برق کورپولیک
ونزوئال قطعی برق را نتیجه خرابکاری در ســد گوری
یکی از بزرگترین ایستگاههای هیدروالکتریک دنیا و
بستر اصلی شبکه برق ونزوئال دانست .ترزا بو ،خبرنگار
الجزیره ساکن کاراکاس ،پایتخت ونزوئال ،کل این شهر
را فرو رفته در تاریکی توصیف کــرد .وی با بیان اینکه
بسیاری از ایالتهای کشــور بدون برق هستند گفت:
دولت خوان گوایدو ،رهبر مخالفــان و رئیسجمهور
خود خوانده کشور را مسئول خرابکاریها معرفی کرده
است .گوایدو رئیسجمهور دولت موقت خود خوانده
نیز به سهم خود ،روز جمعه (هفدهم اسفند ماه) همه
 23ایالت ونزوئال بجز یکی را در شــرایط کنونی بدون
برق توصیف کرد و گفت کاراکاس پایتخت کشور ،رکود
قطعی بیسابقه شش ساعت برق را پشت سر گذاشته
است .گوایدو در حساب توئیتری خود با اشاره به مادورو
گفت :این قطعی شــاهد دیگری بر بیکفایتی دولت
غاصب است .جورج رودریگرز ،وزیر ارتباطات ونزوئال به
شبکه تلهسور ،رادیوی دولتی ونزوئال گفت که  10ایالت
از این قطعی متأثر شدهاند و آن را خرابکاری خصمانه
الکتریکی خواند .وی اضافه کرد که سه ایالت برقشان
به حالت عادی بازگشته و به مرور در ساعات آینده بقیه
ایالتها نیز به شرایط عادی باز میگردند.

وی گفت :قصدشان از اینکار چیست؟ اینکه مردم
ونزوئال را چندیــن روز بدون برق بگذارند تا شــورش
کنند؟ رفتار اشــتباه کنند؟ با اینکار بسیاری از نقاط
حیاتی نیز از بیبرقی آسیب میبینند.
وی همچنین با بیان اینکه سناتور آمریکایی مارکو
روبیو پیشتر این قطعی بــرق را پیش بینی کرده بود
گفت :حتماً او که خود از این اتفــاق خبر داده بود ،در
جریان این خرابکاری دست داشته است.
روبیو در توئیتر خود به این ادعا واکنش نشــان داد
و نوشت :مردم ونزوئال عذرخواهی من را پذیرا باشند.
احتماالً من اشتباهی دستم روی دکمه حمله الکتریکی
نرم افزاری رفته است که در اپل دانلود کرده بودم!
مادورو در چند سال اخیر بحران اقتصادی سنگینی
را علیه ونزوئال تحمیل کرد .از زمانــی که هوگو چاوز
رئیسجمهور پیشین در سال  2013به دلیل سرطان
مرد ،شرایط اقتصادی در این کشور به حالت عادی باز
نگشته است .بحران طوالنی مدت در این کشور منجر
به قحطی و گرسنگی برای بسیاری از مردم ونزوئال شده
است .نبود دارو یکی دیگر از معضالتی است که مردم
کشــور با آن مواجه بودند و میلیونها نفر در سرتاسر
کشور از آن رنج میبرند .آمریکا در تالشی آشکار قصد
دارد با دامن زدن به ایــن معضالت کنترل ونزوئال را به
دست بگیرد.

