toseeir ani.ir

شماره  / 263چهارشنبه  22خرداد  8 / 1398شوال 12 / 1440ژوئن 2019

جهاننما

 ۱۰۰روستایی قبیله دوگون
در مرکز مالی کشته شدند

منابع خبری گزارش دادنــد ،حدود ۱۰۰تن از
ساکنانروستاییدرمرکزکشورمالیدرغربآفریقا
در یک حمله کشته شدند .این حمله در روستای
سوبانه-کو،درنزدیکیشهرسانگادراستانموپتی
کشورمالیاتفاقافتادهکهساکنانآنازقومدوگون
هستند.جستوجوبراییافتناجسادقربانیاناین
حادثه ادامــه دارد اما به گفته مســئوالن ،تاکنون
اجساد  ۹۵تن پیدا شده است .اکثر اجساد سوزانده
شــدهاند .در ماههای اخیر حمــات متعددی در
بخشهایمختلفمالیاتفاقافتادهاست.بعضیاز
آنهاناشیازاختالفاتقومیبودهوتعدادیازحمالت
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 کردهاند .هنوز
هیچ گروهی رسماً مسئولیت این کشتار را برعهده
نگرفتهاست.یکمقاممحلیبهخبرگزاریفرانسه
گفت:تاکنونجسد۹۵غیرنظامیکشفشدهاست.
جسد بیشتر آنها سوزانده شده است .همچنان در
جستوجوی بقیه هســتیم .دوگونها مردمانی
هستند که قرنهاســت در مرکز مالی به سبکی
سنتی و از راه کشاورزی زندگی میکنند .در مقابل
آنها فوالنیها ،اغلب دامدارانی هستند که به شکل
نیمهعشایریزندگیمیکنندومدامدرحرکتدر
بخشهایوسیعیازغربآفریقاهستند.درگیری
میان گلهداران و کشاورزان بر سر استفاده از مراتع
سابقهایطوالنیدارد.
گفته میشود بخشی از آن باج سعودیها است

نامشخص بودن منبع  90میلیون
دالر واریزی به شرکت کوشنر

شرکتی که جرد کوشنر از پایهگذاران آن است،
از زمان ورود وی به دولــت آمریکا  90میلیون دالر
سرمایهخارجیبامنبعنامعلومدریافتکردهاستکه
گفتهمیشودبخشیازآنازسویعربستانسعودی
است .به نوشته روزنامه گاردین ،در حالی که کوشنر
بهعنوان نماینده بینالمللی آمریکا مشغول به کار
است ،شرکت امالک او از طریق بانک گلدمن ساکز
واقعدرجزایرکایمنکهبهعنوانمکانیامنبرایفرار
ازمالیاتوتضمینمخفیانهماندنفعالیتشرکتها
شناختهمیشود،مبالغهنگفتیپولدریافتکرده
است.اوپسازتصدیمقامدولتیخودنزدپدرزنش،
همچنان سهام خود را در این شرکت امالک حفظ
کرد .طبق اسناد افشا شده مالی او ،ارزش سهم او در
این شــرکت ۵۰میلیون دالر است .وکالی کوشنر
مدعی هســتند که او پس از ورود به دولت ،ســهام
خود در آن شــرکت را به کمتر از  ۲۵درصد رساند.
هیأت مدیره این شرکت نیز میگویند او در کارهای
شرکت بهطور فعال درگیر نیست .نام افراد خارجی
تناشناختهباقیماندهاست
سرمایهگذاردراینشرک 
اما یک فرد آگاه به این حیطه گفت بخش اعظمی از
این مبالغ که از جزایر کایمن منتقل شدهاند ،از یک
نقط ه امن مالیاتی دوم آمده است و مقادیری دیگر
نیز از عربستانسعودی منتقل شده است .پاتریک
اسکنالن سخنگویی از ســوی بانک گلدمن ساکز
گفت:هیأتمدیرهبهاطالعاتشخصیمشتریهاکه
در این حاملها سرمایهگذاری میکنند ،هیچگونه
دسترســی ندارند .بر اساس اســناد امنیتی ،ورود
ســرمایههای خارجی از طریق بانک گلدمن ساکز
بهاینشرکتازسال ۲۰۱۷آغازشد.ترامپبهعنوان
یک سرمایهدار در آمریکا و برخی مقامات دولت او،
پسازورودبهدولتمنافعمالیخودراحفظکردهاند.
در حالی که بیل کلینتون و جرج دبلیو بوش ثروت
خودرادرشرکتبالیندتراستسبهامانتگذاشتند
و باراک اوباما نیز بجز دارایی اندک و چند حســاب
پسانداز بانکی سرمایهای نداشــت .هنگامی که
کوشنروارددولتشدسعیکرداززیربرنامهشفافیت
امنیتیقسردربرود.فردیآگاهدراینزمینهبهکنگره
گفت ممانعت از این اقدام بهخاطر وجود نگرانی در
خصوصمنافعتجاریخارجیوتأثیراتخارجیبر
رویکوشنرانجامشد.

جهان 5

ن از وضعیت این روزهای ونزوئال؛
گزارش سیانا 

مخالفان مادورو  پشیمان  و سرخوردهاند

سیدمحمد میرزامحمدزاده

فرنانــدو دیاز شــغل ،خانــواده و
خانه خود را ترک کرد که به جنبشــی
بپیوندد تــا دولت نیــکالس مادورو،
رئیسجمهور ونزوئال را به زیر بکشد،
امااینگروهبانسابقگاردملیونزوئال
ناامید و خشمگین بهنظر میرسد .او از
اینکه همچنان منتظر رخداد انقالب
باشد ،خسته شده اســت و درماندگی
در جمالت کوتاه و ســریع او به چشم
میخورد.
خبرگزاری ســیانان در گزارشی
به تشــریح اوضاع مخالفان ونزوئالیی
پرداخته که این روزها حال خوشــی
ندارند و از کرده خود پشیمان هستند.
درادامهاینگزارشمیخوانیم:اینفرد
 27سالهکهازناممستعاربرایمصاحبه
استفادهمیکندتاازهویترسمیخود
ن گفت :من
حفاظت کند به ســیانا 
خشــمگینم .فکر میکردم قرار است
ونزوئالراپسبگیریم،آزادشکنیم.فکر
میکردمبهگذشتهبازمیگردیمونقطه
پایانیبرایغصبکشورمانمیگذاریم،
اما آخرش هیچ کــدام از اینها را انجام
نداریم .حاال او از تصمیم خود برای جدا
شدنازارتشونزوئالپشیماناست.

حاال او روزهای آخر اقامت خود در
شهر مرزی کوکوتا را میگذراند و آماده
میشــود که با تصمیم کلمبیا ،دوباره
یک شهروند عادی شود .پس از ماهها
انتظار برای پیوســتن به شورشیان در
ونزوئال ،حاال نگرانی او تغییر کرده و به
فکر حمایت از خود و همسر باردارش
افتادهاست.
ترکارتشونزوئال
دیــاز یکــی از حداقــل 1500
ســرباز ونزوئالیی بود که بــه دعوت
ایاالتمتحــده ،کلمبیــا و جنبــش
مخالفان ونزوئالیی لبیــک گفتند و
به نیکالس مــادورو ،رئیسجمهور در
چالش ونزوئال پشــت کردند و شــانه
به شــانه خوان گوایدو ،رهبر نوکیسه
مخالفان ایســتادند .گوایدو که ژانویه
سال جاری (دی ماه  )97قدم به پیش
گذارد و به عنوان رئیس پارلمان تحت
کنترل مخالفان ،خود را رئیسجمهور
برحق کشور خواند ،از سوی  50کشور
در سرتاسر جهان به رسمیت شناخته
شد.
وفاداری نیروهای مسلح هر کشور
هموارهکلیدموفقیتتغییراتدررژیم
اســت و ترک ارتش و پلیس از سوی
ســربازان ونزوئالیی همواره به گرمی
از ســوی گوایدو پذیرفته میشد و وی
اقدام آنها را ایستادن در سمت درست
تاریخ توصیف میکرد .بسیاری عقیده

داشتندکهمهارتاینسربازانمیتواند
در براندازی مسلحانه مادورو به کار آید
و آنطور که رهبر جــوان کاریزماتیک
مخالفــان توصیف میکــرد :آنها با
وجود همه اقدامــات ،در جبهه قانون
قرارداشتند.
درروزهایپساز  23فوریه(چهارم
اســفند ماه) ،پس از آنکــه گوایدو از
ارتش خواســت که به خیــزش علیه
مادورو بپیوندند ،گروههایی از سربازان
ونزوئالییبهمنطقهکلمبیاگریختند.
دیازنیزاینپیامرادریافتکردوروز
اولماهمارس(دهماسفندماه)درحالی
که یونیفرم ارتش خود را بر تن داشت تا
کسی شک نکند ،به همراه همسرش از
کاراکاس ،پایتخت ونزوئال ،به مرز فرار
کرد .سپس با تعویض لباسهایش ،به
گروههایشبهنظامیطرفداردولتباج
داد تا به آنها اجازه دهند از یکی از خیل
مســیرهای قانونی که با نام تروچاس
(خرچنگ) شــناخته میشوند به مرز
کلمبیاعبورکنند.
سپس در تاریخ سیام آوریل (دهم
اردیبهشــت ماه) ،گوایدو در یک پیام
ویدئویی کــه بهصورت 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

در روزهای پس از  23فوریه
(چهارم اسفند ماه) ،پس
از آنکه گوایدو از ارتش
خواست که به خیزش
علیهمادوروبپیوندند،
گروههایی از سربازان
ونزوئالییبهمنطقهکلمبیا
گریختند
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 .بهنظر میرسید که چیزی
شــبیه به انقالب در حال شکلگیری
است.گوایدودرسخنانشاینحضوررا
توصیف کرد و گفت :آغازی برای پایان
غصبمادورو.
اما این انقالب تحقــق پیدا نکرد و
هیجانآنروز،بهسرعتفروکشکرد.
گوایدو بعدتــر پذیرفت که آنچنان که
باید توانایی تحریک اعضای نیروهای
مسلح برای پیوستن به جبهه مخالفان
را نداشته است .والدیمیر پادرینو ،وزیر
دفاع ونزوئال در تشــریح اقدام گوایدو
گفت :او تالش میکــرد عزت ارتش را
درهمشکند؛موضوعیکهمقدسترین
دارایی ســرباز نیروهای مســلح ملی

بولیواری است .در همین حین مادورو
هموارهطیویدئوهاوبیانیههایی،تأکید
ال
میکردکهنیروهایمسلحکشورکام ً
متحدپشتسرویهستند.
خشمپشتمرزها
از آنجا که تکانــه انقالبی مخالفان
ونزوئال هفتهها و ماهها زمینگیر شده
است ،نظامیان گریخته و خانوادههای
پناهجویشان خشمگین در هتلهای
محصور شده کلمبیا منتظر هستند.
دیاز و همسرش به دنبال مصاحبهای
در مرز از سوی مقامات کلمبیا به یکی
ازاینهتلهامنتقلشدند.
بیشــتر فراریان از ســوی مقامات
مهاجرتی و نظامی یا مقامات مخالفان
ونزوئالیی به هتل فرستاده میشوند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد
برای پناهندگان نیز به ایــن فراریان
همچون دیاز برای اســکان و شــروع
فرایندهای اداری بهمنظور پناهندگی
کمک میکننــد .دیــاز میگوید که
نمیداند چه کسی هزینه هتل آنها را
پرداختمیکند.
در جواب پرســش ســیانان ،نه
مقامات وزارت امور خارجه کلمبیا و نه
مخلفان ونزوئالیــی هیچ کدام مدعی
تأمین اعتبار اقامت ایــن افراد نبودند.
وزارت امور خارجه کلمبیا به سیانان
گفت:دولتکلمبیابهدنبالمنابعمالی
برایتوسعهاستراتژیکیبودهوهستتا
بتواندتوجهاعضایسابقارتشونزوئالو
خانوادههایآنهاراجلبکند.
در تاریــخ پانزدهم مــاه می (25
اردیبهشــت ماه) باالخره تغییر ایجاد
شــد .اما تغییر آن چیزی نبود که دیاز
منتظرش بــود ،بلکه دولــت کلمبیا
رویهاشراتغییرداد؛ایندولتچندین
طرح برای تشویق فراریان و  600عضو
خانوادهآنهاارائهکردتابااستقاللمالی
دوباره به شهروندان عادی بدل شوند.
یک برنامه داوطلبانه کــه به اختصار
 PEPخوانده میشود ،به این فراریان
مجوز زندگی و کار به صورت قانونی در
کشور کلمبیا را میدهد .یا در طرحی
دیگر به این فراریان به مدت ســه ماه
حقوق پرداخت میشود تا بتوانند روی
پایخودبایستند.
دیاز تصمیم دارد حقوق کلمبیا را
(ماهانه  74دالر) دریافت کند و از این
پولبرایسفربهشیلیاستفادهکندکه
درآنجادوستانیداردوامیدبراییافتن

وزارت امور خارجه کلمبیا
ن گفت :دولت
به سیانا 
کلمبیابهدنبالمنابعمالی
برایتوسعه استراتژیک
بوده و هست تا بتواند توجه
اعضای سابق ارتش ونزوئال
و خانوادههای آنها را جلب
کند
کار .در نهایــت او میخواهد به ونزوئال
بازگردد.اوگفت:منمیخواهمبازگردم
وزندگیمراباخانوادهامادامهدهموبرای
همهچیزهاییکهجاگذاشتیمبجنگم.
تصمیمبرایادامهجنبش
امــا دیگــر فراریــان همچنــان
منتظر دعوت برای شــورش هستند.
ویلیام کانچیــو گوزالز  24ســاله به
سیانانگفت :من منتظر دستورات
هســتم .من آماده بازگشت به ونزوئال
هستم چراکه تنها راهکار یک راهکار
مسلحانهاست.نیکالسمادوروتسلیم
نمیشود .راهکار باید مسلحانه باشد و
من منتظر هستم .در همین حال این
افسر سابق نیروهای ویژه مسلح عنوان
میکند که در شهر کوکوتا میماند و به
دنبالکاراستتاروزموعودفرارسد.
در ونزوئــا ،گوایــدو همچنان به
ســخنرانیهای عمومی خــود ادامه
میدهدوتالشداردحرکترازندهنگه
دارد،درهمینحیندولتموازیویبر
مذاکره پافشاری میکند .با این حال به
نظر نمیرسد که نه مادورو و نه گوایدو
تصمیم به اعطای امتیــاز به دیگری
داشتهباشند.نشستبینمقاماتدولت
ومخالفانکههفتهگذشتهچهارشنبه
درنروژبرگزارشد،بینتیجهماند.
روز شــنبه (هجدهم خرداد ماه)،
گوایدو در جمع گستردهای از حامیان
در استان باریناس وعده داد که تا پایان
سال تکلیف مشخص شود .وی گفت:
اینموضوعدرسال 2019شروعنشده،
امادر 2019پایانمییابد.
اماآیااومیتواندیکگروهتأثیرگذار
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
خانوادهافرادباشد،بسیاریدچارتردید
میشوند.

گزارش
اتاوا برای مبارزه با زبالههای پالستیکی تصمیم میگیرد

 ،2021پایان مصرف پالستیک یکبار مصرف در کانادا
خدیجه عالمه زاده

کانادا قرار است تا ســال  2021اســتفاده بسیاری از
پالستیکهاییکبارمصرفازجملهکیسههایپالستیکی
و نی و کارد و چنگال پالســتکی و چوبهــای غذاخوری
پالستیکی و غیره که برای اکوسیســتم کشور مضر است
را قطع کنند.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز دوشنبه (بیستم
خرداد ماه) ایــن تصمیمات را اعالم کرد و آن را مشــکلی
دانست که نمیتوان از آن به سادگی عبور کرد.
این رهبر کانادایی در بیانیه خود نوشــت پسماندهای
پالستیکی در نهایت به محل دفن زبالههای ما و زبالهسوزها
میرســند و پارکها و ســواحل ما را آلوده و رودخانهها و
دریاچهها و اقیانوسها را اشــغال میکننــد و ماهیها و
الکپشتها و پستانداران دریایی را درگیر میکنند و موجب
مرگ آنها میشوند.
در حال حاضر تنهــا ده درصد پالســتیکهای مورد
استفاده در کانادا بازیافت میشوند ،بدون تغییر این رویه تا
سال 2030کاناداییها مواد پالستیکی با ارزش 11میلیارد
دالر را هر ساله دور میاندازد.
بر اساس اعالم دولت کانادا هر ساله یک میلیون پرنده و
بیشازصدهزارپستانداردریاییدرکلجهانبهدلیلآنکه
پالستیک را با غذا اشــتباه میگیرند ،آسیب میبینند و یا
جان خود را از دست میدهند.
در این بیانیه آمده است بهصورت جهانی هر یک دقیقه
به اندازه بار یک کامیون ،پالستیک وارد اقیانوس میشود.

اینتصمیمکاناداپسازآنگرفتهشدکهمجلساتحادیه
اروپا قانون مشــابهای را برای ممنوعیت استفاده از وسایل
پالستیکی یکبار مصرف در اواخر ماه مارس (اسفند ماه)
تصویب کرد که این قانون تصویب شــده نیز شامل هدف
بازیافت  90درصد از پالستیک بطریهای نوشیدنیها تا
سال  2029میالدی میشود.
این در حالی است که در ماه می (اردیبهشت ماه) بریتانیا
ممنوعیت پالستیک را از سال 2020تصویب کرده است.
مقامات تخمیــن میزنند که هر ســاله نزدیک به 4.7
میلیارد نی پالســتیکی و  316میلیون چوب پالستیکی
غذاخوری در انگلستان استفاده میشود.
گزارشی از سوی کمیسیون اروپا نشان میدهد که 80
درصد از آشغالهای جهان در اقیانوسها پالستیک هستند
چرا که پالستیک دیر بازیافت میشود .پالستیکها درون
بدن جانداران دریایی از جمله الکپشــتها و شــیرهای
دریایی و والها و پرندگان یافت میشوند.
در ماه آوریل (فروردین ماه) ســال جاری ،الشــه یک
وال باردار به ساحل ایتالیا رسید در حالی که  22کیلوگرم
پالستیک در معده این وال بوده است.
ترودو در ادامه بیانیه خود اینگونه اعالم کرد که دولت
وی با شرکتهایی که از پالستیک استفاده میکنند و یا آن
را تولید میکنند برای به اجرا رساندن هدف کاهش زبالهها
همکاری میکند.
کاترین مک کنا وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی
کانادا نیز گفت هماکنون وقــت اقدام برای کاهش زباله در
طبیعتاست.

وی در ادامــه افزود که همــه ما تصاویــر دلخراش از
ماهیهای دریایی الک پشتهای دریایی و والها و دیگر
موجودات حیات وحش را دیدیم که بــه خاطر زبالههای
پالستیکیکهتوسطانسانهادراقیانوسهاریختهمیشود،
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 پالستیک به
صورت روزانه در کل جهان هدایت و به درســتی بازیافت
شوند.

پس از تصمیم چین برای ممنوعیت واردات زبالههای
پالســتیکی به منظور بازیابی در ســال  2018موجی از
نگرانیها در سرتاســر زنجیره جهانی تامین پالســتیک
ایجاد شد از طرفی کشــورهای غربی به دنبال راهکارهای
جایگزینهستند.
مالزی و فیلیپیــن اعالم کردند که آنهــا صدها تن از
زبالههای پالستیک ناهمگون به کشورهای مبدا از جمله
کانادا بــاز میگردند .مالــزی نیز از طرفی اعــام کرد که
نمیخواهد بهعنوان کشور زبالهدانی دنیا شناخته شود.

