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جهاننما
جنگجویداعشدرسوریهخواستار
بازگشتبهکشورششد؛

جهادگرایانسرخورده
بهخانهمیروند

سینا سبزیان

یک جنگجوی داعش بازداشــت شده در
سوریه روز شنبه (هجدهم اسفند ماه) از دولت
ایتالیا خواست به وی مجوز بازگشت به خانه را
بدهند تا زندگی جدیدی را آغاز کند و عنوان
کرده اســت شــیوه جهادگرایی خود را پس
از ناامیدی از حکمرانان خلیفــه داعش کنار
گذاشته است.
منصف المخیر ،جوان  22ساله مراکشیتبار
که در ایتالیا بزرگ شــده است ،در مصاحبه با
رویترز که اولین صحبت وی پس از تســلیم
شدن دو ماه قبل ،جلوی نیروهای دموکراتیک
سوریه بود ،این سخنان را مطرح کرده است.
وی از زمان تســلیم کردن خود در زندانی
در بغوز ،روســتای کوچکی در شــرق سوریه
بوده است؛ جایی که نیروهای دموکراتیک در
تالش برای از بین بردن آخرین پایگاه داعش
هستند.
مخیر از آشــفتگی در بین تروریستهای
داعش در حال سقوط خبر داده و از منازعاتی
گفته اســت که بر سر جانشــینی فرماندهان
فراری از سوریه بهوجود آمده است.
اما او همچنین از برنامهریزی داعش برای
فاز آتی خبر داده است و گفته که داعش تصمیم
دارد صدها مرد داعشی را به عراق و شرق سوریه
قاچاق کند تا به وسیله آنها شبکههای خفته
داعش را تشکیل دهد و داعش تأکید دارد که
باید انتقام گرفته شود.
المخیر یکــی از هزاران نفری اســت که از
سرتاسر جهان با وعده یک مدینه سنی افراطی
و عبور از مرزهای ملی به داعش پیوسته است.
مقامات امنیتــی کــرد او را ایتالیایی معرفی
کردهاند و خودش نیز گفته اســت که تابعیت
ایتالیایی دارد.
مخیر گفــت :آرزو دارم که بــه ایتالیا نزد
خانواده و دوستانم بازگردم و آنها مرا بپذیرند
و کمک کنند زندگی جدیدی آغاز کنم .او که
پایش آســیب دیده و با عصا راه میرود گفت:
من فقط دلم میخواهد از این فیلم بیرون روم.
من خستهام.

از میالن به میادین
بنا به گزارش رســانههای ایتالیایی ،مخیر
در سال  2017به دلیل تالش برای نشر افکار
داعش و تالش برای جذب ایتالیاییها به سمت
این افکار به هشت سال زندان محکوم شد؛ بر
همین اســاس در صورت بازگشت او احتماالً
مجبور به گذرانــدن دوران محکومیت خود
است.
همچنان کــه نیروهای کرد بــه پیروزی
نزدیک میشوند ،با چالش مهاجمینی مواجه
هستند که از خارج برای پیوستن به داعش به
این منطقه سفر کردهاند و در بین آنها زنان و
کودکان نیز حضور دارند.
پیــش از آخرین حمله به بغــوز ،نیروهای
کرد عنوان کردند که  800نیروی شبهنظامی
خارجــی در زنــدان هســتند و  2000نفر از
همســران و کودکان آنها در کمپ به ســر
میبرنــد .از آن زمان بــه بعد آمــار افزایش
چشمگیری داشته است.
نیروهای کرد خواهان بازگرداندن این افراد
به کشورهایشان هستند اما دولتهای خارجی
عموماً قصد پذیرش این افراد را ندارند چراکه
محاکمه این افراد دشــوار اســت و از طرفی
همچنان وضعیت وابستگی آنها به داعش و
دنبالهروی آنها مشخص نیست.
مخیر که در  18ســالگی یک آتئیســت
(کسی که خدا را قبول ندارد) بود و وابستگی به
موسیقی رپ داشت و آرزوی رفتن به آمریکا را
در سر میپروراند ،به داعش پیوست.
او به خبرنگار رویترز گفته است که بیشتر
عمر خود را در میالن با خالهاش گذرانده که وی
او را مادر صدا میکرده است و پس از به خانهای
برای نوجوانان مشکلدار منتقل شده بود که
از سوی کشیشهای ایتالیایی نظارت میشده
است .وی پیشتر به دلیل اتهامات مواد مخدر
یک ماه در زندان به سر برده است.

جهان 5

صبر مردم از قحطی و خاموشیهای گسترده به سر آمد

تنازع قدرت در خیابانهای ونزوئال

سیدمحمد میرزامحمدزاده

ناآرامیهــای ونزوئــا بــه
خیابانهای کاراکاس کشیده شد،
هزاران نفر از معترضان روز شــنبه
به اعتراض علیه مــادورو پرداختند
و افراد پلیس که خود نیز از اتفاقات
اخیر ،فقــر ،قحطــی و قطعی برق
مصــون نبودهانــد ،از ســرکوب
معترضان ســرباز زدنــد .از طرفی
مادورو و جمعــی از طرفدارانش به
خیابانها آمدند تا ثابت کنند دولت
آنچنانکه غربیها فکر میکنند،
بیپشتوانه نیست .انگار راهی برای
خروج بیهزینه از این منازعه وجود
ندارد .شــاید جنگ داخلی گزینه
بعدی بــرای بحران ونزوئال باشــد؛
ونزوئالیــی که بعد از مــرگ هوگو
چاوز ،رئیسجمهور سوسیالیست
روز خوش بــه خود ندیده اســت.
کمکهای بشردوســتانهای که به
ونزوئال رسید هم کارساز نشد و مردم
درد گرسنگی را با گوشت و پوست
خود احســاس کردهاند .قطعی برق
مزید بر علت شــده و تمام غذاهایی
را که مــردم برای روزهای ســخت
ذخیره کــرده بودند را فاســد کرد.

گزارشهای تأیید نشــده حاکی از
مرگ صدها نفر در بیمارســتانها
به دلیــل قطعیهــای پیدرپی و
طوالنیمدت است.
نیویورکتایمــز در گزارشــی
نوشــت :همزمان با تداوم بدترین
قطعی برق در تاریخ ونزوئال،هزاران
نفر از حامیان رهبــر مخالفان ،روز
شــنبه (هجدهم اســفند مــاه) به
خیابانهای کاراکاس آمدند و حکم
حکومتی منع تظاهــرات خیابانی
در پایتخت ونزوئــا را نقض کردند
و اولین حضور سنگین پلیس در این
شهر را به چالش کشیدند.
زد و خوردهــا بیــن پلیــس
و معترضــان در ســاعات اولیه روز
گزارش شد ،اما کمی بعد جمعی از
افسران از مقابله کنار کشیدند و به
معترضان اجازه دادنــد به کار خود
ادامه دهند و صــدای خوان گوایدو
رهبر خود را بشنوند.
گوایــدو در جمع خبرنــگاران
درحالیکه بر سقف خودرویی رفته
بود و بهوسیله بلندگو با مردم صحبت
میکرد ،گفــت :ما بایــد بهصورت
صلحآمیــز فضاهای عمومــی را به
تســخیر خود درآوریم .ما باید خود

را برای روزهای خیلی سخت آماده
کنیم .روزشنبهبرقدرشهرکاراکاس
در رفت و آمد بــود؛ این در حالی بود
که دو روز پیــش از آن در بخشهای
زیادی از غرب کشــور برق همچنان
قطع بود .به گزارش نتبالگز ،گروه
مانیتــور اینترنتی جهانی ،بیشــتر
شبکههای ارتباطی کشــور پس از
قطعی دوبــاره برق در روز شــنبه،
قطع شــدند .کارگران بخش دولتی
تأسیسات کشور عنوان کردهاند که
بازگرداندن کامل شبکه برق کشور،
روزها زمان میبرد.
رهبــران مخالفــان چنیــن
تظاهراتهایی را در چند هفته اخیر
برگزار کردهاند تا نیکالس مادورو را
از قدرت پایین بکشند؛ آنها مدعی
هســتند انتخاباتی که بــه انتخاب
دوباره وی منجر شــد ،دستکاری
شده بود و سیاستهای وی ،کشور را
به فروپاشی اقتصادی کشانده است.
یکی از گروههای حامی مخالفان،
بزرگراه اصلی در پایتخت کشــور را
بســته بود ،اما نیروهای امنیتی که
برای مقابله با این معترضان به محل
انسداد فرستاده شده بودند ،از تقابل
با آنها خودداری کردند.

یکی از گروههای حامی
مخالفان ،بزرگراه اصلی
درپایتختکشوررابسته
بود ،اما نیروهای امنیتی که
برایمقابلهبااینمعترضان
به محل انسدادفرستاده
شده بودند ،از تقابل با آنها
خودداری کردند
کارلــوس پاپارونــی ،یکــی از
رهبــران مخالفــان گفــت:ایــن
یکــی از بزرگتریــن پیروزیهای
استراتژیک و ســازمانی ما است .ما
به همه پلیسها و نیروهای امنیتی
میگوییــم :جنــگ ما علیه شــما
نیست .آنها هم بدون برق ماندهاند.
غذای آنها هم در یخچال فاســد
شده است.
قطعی سراســری برق منجر به
افزایش فشارها بر مادورو شده است،
کسی که روز شنبه برای اولین بار بعد
از مشکل تأسیسات برقآبی در روز
پنجشنبه (شــانزدهم اسفند ماه) و
فرو رفتن کل کشــور در تاریکی ،در
انظار عمومی حاضر شد .ژنراتورهای

برق اضطراری در هتلهای برجسته
کاراکاس که پناهــگاه ثروتمندان
شهر شــده بود ،روز شــنبه بدون
سوخت باقی ماندند.
از طرفی گروهــی کوچکتر به
طرفــداری از دولت ،روز شــنبه در
تقابل با مخالفان به خیابانها آمدند.
مادورو در توئیتی با انتشار یک ویدئو
از تصاویر هوگو چاوز ،همتای سابق
و معلمش و همچنین جمعیتی در
حال شــادی ،از این افراد قدردانی
کرد.
ا و همچنیــن صحبتهــا ی
همیشــگیاش را در مذمت آمریکا
به دلیل دخالت در این شــلوغیها
تکرار کرد.
مادورو گفت :امــروز زمانی که
امپراتوری ایاالتمتحده درحالیکه
از چپاول منابع طبیعــی ما ناامید
شده ،خشونت وحشیانه خود علیه
ســرزمین پدری ما را تشدید کرده
اســت؛ ما محکم ایســتادهایم تا از
ســرزمین خود دفاع کنیم و فریاد
بزنیم :یانکی به خانــهات برگرد .ما
ضد امپریالیست هستیم.
ا و کمــی بعــد د ر بیــن
تظاهرکننــدگان طرفــدار دولت
ظاهر شد و گفت :من اینجا هستم تا
با مسئولیتهایم مواجه شوم.
بســیاری از حامیان وی با لباس
قرمــز حاضر شــده بودنــد ،رنگی
که بــه دولت سوسیالیســت چاوز
مربوط بــود .یــک زن به شــبکه
تلهســور ،تلویزیــون دولتی گفت:
تظاهرکننــدگان با خــون خود از
انقالب دفاع میکنند.
مادورو و وزرایش این خاموشیها
را گردن خرابکاریها انداختند ،اما
هیچ گواهی بــرای آن ارائه نکردند
و ادعا داشــتند آمریکا پشــت این
خرابکاریها است.
منتقدان اما عنوان میکنند این
اتفاق نتیجه سالها سوءمدیریت و
عدم ســرمایهگذاری در این بخش
است.
ماریا النا خیمنز ،بازنشست ه حاضر
در جبهه مخالفان که پرچم ونزوئال
را به دور خود پیچیده بود گفت :من
اینجا هســتم چون دیگر نمیتوانم
تحمل کنم .بحران اقتصادی ونزوئال
منجر به فروپاشــی خانــواده من

خبر

گزارش

 9زن محکوم شدند؛

کمی پس از بلند شدن از فرودگاه رخ داد

زندان و شالق نتیجه اعتراض به دولت سودان
مریم عالمهزاده

اتحادیــه وکالی دموکرات ســودان اعالم کــرد 9زن
سودانی معترض به دولت ،روز شنبه (هجدهم اسفند ماه)
به  20ضربه شالق و یک ماه زندان به دلیل شورش محکوم
شدند.اینحکمیکروزپسازآنصادرشدکهعمرالبشیر،
رئیسجمهور سودان دستور آزادی همه زنان بازداشتی از
زماناعتراضاتضددولتیراصادرکرد.
به گزارش رویترز ،بشیر ماه گذشــته با اعالم وضعیت
فوقالعاده منجر به سلســله اتفاقاتی ازجملــه برگزاری
دادگاههایفوقالعادهدرسرتاسرکشورازجملهدرخارطوم
شدکهدادگاهاینشهراین 9زنرامحکومکردهاست.
اتحادیه وکالی دموکرات که بخشی از انجمن مشاغل،
اصلیترین ســازمان هدایتکننده این اعتراضات اســت
گفته که بیش از 800نفر در این دادگاهها حکم محکومیت
دریافت کردهاند .اعتراضات علیه بشیر و حزب کنگره ملی
وی،ازنوزدهمدسامبر( 28آذرماه)تقریباًهرروزدرشهرهاو
روستاهای همه مناطق سودان برقرار بوده است که به گفته
بسیاری بزرگترین چالش پایدار در تاریخ حکومت بشیر
اززمانیکهوی 30سالپیشبهقدرترسید،بودهاست.
روز جمعه (هفدهم اسفند ماه) در روز جهانی زن ،بشیر
دستور آزادی همه زنان بازداشت شده مرتبط با اعتراضات
راصادرکرد.
در آن روز صدها نفر برای اعتراض در شهرهای خارطوم
وامدرمانبهخیابانآمدهبودندوقوانینوضعیتفوقالعاده
رازیرپاگذاشتند.

بشیرهمچنیندرچندهفتهاخیردستبهانحاللدولت
مرکزی و دولتهای ایالتی زد و فرمانداران ایالتی را از بین
مقامات امنیتی انتخاب کرد تا قدرت نیروهای امنیتی خود
را افزایش دهد .او همچنین مجوز گردهمآییهای عمومی
راباطلکردتاجلویاعتراضاتمردمیرابگیردکهایناقدام
باشکستمواجهشد.
انجمنمشاغلسودانروزیکشنبه(نوزدهماسفندماه)
خواستارتظاهراتبیشتردرشهرامدرمانشد.
همچنین رویترز خبر داده کــه هواپیمای عبدالعزیز
بوتفلیقه،الجزیرهراروزیکشنبهبهمقصدنامعلومترککرد.
اکنونبیشازسهماهازتظاهراتمردمسودانعلیهرژیم
عمرالبشــیر میگذرد و روشهای وی برای سرکوب این
اعتراضاتازجملهانحاللدولتوبرقراریحالت فوقالعاده
نتوانســت به این اعتراضات پایان دهد .احزاب و گروههای
معارضسودانیعنوانکردهاندکهایناعتراضاتتاسرنگونی
نظامالبشیرادامهداردوآنهاازکارخوددستبرنمیدارند.

اقتصاددانان و گروههای
حقوقیعنوانمیکنندکه
تخمیندقیقهزینههای
اقتصادی و بشری از
خاموشیها،هفتههازمان
میبرد؛اماتظاهرکنندگان
تنهابهمحرومیتخود
فکر میکردند و نه ارزیابی
خسارات ناشی از خاموشی
شده اســت؛ دخترم مهاجرت کرده
و برادرم ســال پیــش در مغازهای
نزدیک خانه در جریان دزدی کشته
شد.
او که در حال گریه بود ،پرســید:
من چطور در خانه بمانم درحالیکه
خانوادهام با خاک یکسان شده است.
خاموشــیها منجر به زمینگیر
شــدن ســفرهای هوایی و حمل و
نقل عمومی و فاســد شدن غذاهای
کمیاب شــده و زندگی هزاران نفر
از بیماران بستری در بیمارستان در
خطر است .رهبران مخالفان مدعی
هستند  79بیمار در بیمارستانهای
کشــور به دلیل قطعیهــای مکرر
برق جان خود را از دســت دادهاند.
هرچند این رقــم را نمیتوان بدون
شــواهد تصدیق کرد .در پایتخت،
شــهروندان جلوی مغازههای تهیه
غذا صف کشــیدهاند و جایگاههای
توزیع سوخت در تالش برای تأمین و
توزیع سوخت هستند .اقتصاددانان و
گروههای حقوقی عنوان میکنند که
تخمین دقیق هزینههای اقتصادی و
بشری از خاموشیها ،هفتهها زمان
میبرد؛ امــا تظاهرکننــدگان روز
شــنبه تنها به محرومیت خود فکر
میکردنــد و نه ارزیابی خســارات
ناشی از خاموشی.
بلکیس پرنالت ،روانشناسی که
در شــهر مرکزی والنسیا به خیابان
آمده بود گفت :من به خیابان آمدهام
تا خشم و درماندگیام را نشان دهم.
او گفت خاموشی ،وی و خانوادهاش
را وادار به خوردن کل ذخیره غذایی
فریز شده کرد.
با این حال او اذعان کرد وی یکی
از خوششانسها بوده چراکه غذایی
برای خوردن داشته است.

سقوطیکهواپیمایمسافربریاتیوپیبا ۱۵۷سرنشین

یک هواپیمای مسافربری که از آدیسآبابا ،پایتخت
اتیوپی عازم کنیا بوده ،پس از بلند شدن از باند فرودگاه
دچار سانحه شده و در  ۵۰کیلومتری آدیسآبابا سقوط
کرده است.
یک فروند بوئینگ  ۷۳۷اتیوپی کــه پیش از ظهر
روز یکشنبه  ۱۹اسفند ( ۱۰مارس) از آدیسآبابا راهی
نایروبی پایتخت کنیا بود کمی پس از بلندشــدن از
فرودگاه سقوط کرد.
این هواپیما  ۱۴۹مسافر و  ۸خدمه داشته است .ابی
احمد ،نخستوزیر اتیوپی در توییتی این خبر را تایید
کرد و به بازماندگان سانحه تسلیت گفت.
هواپیما در  ۵۰کیلومتری جنوب آدیسآبابا سقوط
کرده است.
شــرکت هواپیمایی اتیوپی در اطالعیهای اعالم
کرد که ارتبــاط با بوئینگ مســافربری اندکی پس از
برخاستن از فرودگاه آدیسآبابا قطع شد .به گفته این
شرکت ،بوئینگ  ۷۳۷ســاعت  ۸و  ۳۸دقیقه صبح به
وقت محلی باند فرودگاه را ترک کرد و شش دقیقه بعد
ارتباط آن با برج مراقبت فرودگاه قطع شد.
بهنظر میرسد همه سرنشینان بوئینگ جان خود
را در این ســانحه از دســت دادهاند .خبرگزاریهای
بینالمللی در آخرین گزارشهای خود از دســتکم
 ۱۵۰نفر قربانی خبر دادهاند.
سرنشــینان هواپیما از  ۳۳ملیــت متفاوت بودند.
 ۳۲نفر از آنها از شهروندان کنیا و  ۱۷نفر نیز اتیوپیایی
بودند .درباره علت ســقوط بوئینگ  ۷۳۷گزارشــی

منتشر نشــده اســت .به گزارش خبرگزاری آلمان،
شرکت هواپیمایی «اتیوپینایرالین» (Ethiopian
 )Airlineیک شرکت مسافربری هوایی قابل اعتماد به
شمار میرود و پروازهای زیادی به نقاط مختلف جهان،
از جمله به فرانکفورت و مونیخ و لندن دارد.
با اینحال این نخستین سانحه هوایی این شرکت
مسافربری هوایی نیســت .در ژانویه سال  ۲۰۱۰نیز
یک بوئینــگ ۷۳۷این شــرکت با  ۹۰سرنشــین در
سواحل لبنان در دریای مدیترانه سقوط کرد .در سال
 ۱۹۹۶یک هواپیمای مســافربری این شرکت با ۱۷۵
سرنشین ربوده شد.
ربایندگان میخواستند هواپیما را به استرالیا هدایت
کنند اما به دلیل تمام شدن ســوخت هواپیما ،خلبان
تصمیم گرفت آن را در آبهای نزدیک کامرون بر روی
دریا فرود آورد .در این فرود اضطــراری تنها  ۵۰نفر از
سرنشینان زنده ماندند.

