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گزارش یک تحقیق عمومی که از سوی شبکه خبری ملی 
کانادا درز کرده، حاکی از ناپدید شدن و قتل احتمالی هزاران 
زن سرخ پوست طی یک نسل کشــی کانادایی در دهه های 

اخیر است.
این گزارش که جزئیات آن از سوی خبرگزاری سی بی اس 
کانــادا روز جمعه )دهم خرداد ماه( منتشــر شــد، نتیجه 
گرفته اســت که زنان و دختران سرخپوست با سطح باالیی 
از خشــونت و رفتار نامناســب در جریان اقدامات دولتی و 
فعالیت های ریشه دار در اســتعمارگرایی و ایدئولوژی های 

استعماری مواجه شده اند.

گزارش نهایی 1200 صفحه ای قرار است امروز دوشنبه 
)سیزدهم خرداد ماه( در جریان مراسمی با حضور جاستین 
ترودو، نخست وزیر کانادا، کسی که مصالحه با جمعیت 1.6 
میلیون نفر سرخپوستان را اولویت دولت خود قرار داده است، 

و خانواده های قربانیان رونمایی شود.
بر اســاس پیش بینی های رســمی، تقریباً 1200 زن و 
دختر سرخپوست بین سال های 1980 تا 2012 ناپدید یا 
کشته شدند. با این حال کمیســاریای همراه با تحقیق ملی 
در مورد زنان و دختران سرخپوست مفقودی و کشته شده 
عنوان کرده که این ارقام احتماال بسیار کمتر از واقعیت است.

در این گزارش با عنوان بازســتانی قدرت و ســرزمین 
آمده اســت: ما می دانیم که هزاران زن و دختر )دو جنسه، 

همجنسگرا، تغییر جنسیت داده، مجهول جنسیت و دیگر 
اشکال جنسی( بر اثر نسل کشی های کاناداییان تا این تاریخ 

ناپدید شده اند.
در ادامه گزارش آمده است، بر اســاس این حقیقت که 
ملت های نخستین، جوامع بومی )اینوت و متی( هنوز اینجا 
حضور دارند و جمعیتشان در حال رشــد است، نباید اتهام 

نسل کشی نادیده گرفته شود.

این گزارش افزود که به دلیل حساســیت موضوع، این 
تحقیق در حال انجام گزارش تکمیلی در مورد نسل کشــی 
کانادایی مردم سرخپوست بر اساس تعریف رسمی نسل کشی 
است و در آینده منتشر می شود. سی بی اس گفته است که این 

گزارش شامل 230 یادداشت قضایی می شود.
این تحقیق شامل سال ها مذاکره با رهبران محلی، فعاالن 
و خانواده های قربانیانی است که به دنبال دالیل احتمالی قتل 

یا ناپدید شدن زنان سرخپوست طی سه دهه اخیر بوده اند.
به گفته ناشر این گزارش، زنان سرخپوست چهار درصد 
از جمعیت کشور کانادا را تشکیل می دهند، اما نزدیک به 16 
تا 24 درصد از آمار قربانیان قتل را در دوره ذکر شده شامل 

می شوند.
این کمیساریای بررسی جنایت، طی 2 و نیم سال گذشته 
24 جلسه استماع دادرسی در سرتاســر کانادا برگزار کرده 
است و بیش از 2 هزار شاهد در این جلسات شهادت داده اند 
که شامل اعضای خانواده های افراد گمشده و همچنین نجات 

یافتگان از خشونت، کارشناسان و مقامات می شوند.

سیناسبزیان

در جریان یک نظرســنجی که روز شــنبه 
)یازدهم خرداد ماه( منتشر شد، حزب سبزهای 
آلمان )حزب مدافع قوانین زیســت محیطی( 
از حزب محافظه کار آنــگال مرکل، صدراعظم 
کشور، پیشــی گرفته اســت و در همین حال 
شــریک ائتالفی حــزب خانم مــرکل، حزب 
سوسیالیست SPD، به حداقل محبوبیت خود 

در تمام دوران ها رسیده است.
بر اساس این نظرســنجی که در آن از مردم 
سوال شــده بود از کدام حزب در انتخابات ملی 
حمایت می کننــد، حزب ســبزها 27 درصد 
آرا از آن خــود کرد و بــا یک امتیاز بیشــتر از 

 حزب محافظه کار کریستین دموکرات مرکل 
پیشی گرفت.

به گزارش خبرگزاری رویتــرز، این نتیجه 
نشــان می دهد که گرایش به این حزب ظرف 
یک هفته پس از انتخابــات پارلمان اروپا که در 
آن حزب مرکل در جایگاه نخســت و سبز ها در 

جایگاه دوم بودند، تشدید شده است.
همچنین این نظرســنجی در مقایســه با 
نظرســنجی که یک هفته قبــل از انتخابات 
اروپا انجام شده بود، حاکی از صعود 9 امتیازی 
جایگاه این حزب و نیز صعود دو امتیازی حزب 

مرکل است.
حزب SPD، حزب ائتالفی با مرکل، یکی از 
احزاب پرچم دار چپ میانه در اروپا، با سقوط پنج 

امتیازی به 12 درصد حمایت رسیده است و تنها 
یک امتیاز از حزب راست افراطی AfD برتری 
دارد. حزب طرفدار اقتصــاد FDP در این نظر 
سنجی توانست هشت درصد حمایت جلب کند.

این نظرسنجی سراسری در تاریخ 27 تا 31 
می ) ششم تا دهم خرداد ماه( از سوی موسسه 
فورسا به درخواست شبکه های رسانه ای آرتی ال 

و ان تی وی آلمان انجام شده است.
حزب محافظه کار مرکل هفته گذشته موفق 
شد با کسب 28.9 درصد از آرا، در انتخابات اروپا 
پیروز شود؛ با این حال این میزان حاکی از سقوط 

هفت درصدی حمایت نسبت به انتخابات 
دوره قبلی مربوط به پنج ســال گذشته 

بود. ســبزها با 20.5 درصد از آرا در 

این انتخابات توانســتند حزب SPD را پشت 
سر بگذاراند و آن ها را تنها با 15.8 درصد آرا به 

جایگاه سوم بفرستند.
منفرد گولنر، مدیر فورسا به شبکه آر تی ال 
گفت: کریستن دموکرات ها و SPDها ظاهراً 
به تغییرات مشاهده شــده در جریان انتخابات 
محلــی در ایاالت های هســه و باوریای آلمان 
بی توجه بوده اند؛ تغییراتی که نشــان می داد 

رأی دهندگان از مرکز لیبرال ها به سمت سبزها 
در حرکتند.

گولنر ادامه داد: هر دو حزب سنتی بر اهمیت 
محیط زیســت پس از انتخابــات اروپا تأکید 
کردند، اما ظاهــراً این تأکیــدات صرفا به نفع 

سبزها تمام شد.
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، سال گذشته 
پس از اعالم نتایج انتخابات محلی و کاهش آرای 
حزب خود، بر اساس جلساتی که با اعضای حزب 
برگزار شــد، اعالم کرد که قصد دارد از رهبری 
حزب و در نهایت از صدراعظمی آلمان کنار رود؛ 
این احتمال می رفت که تصمیم مرکل به منظور 
تقویت جایگاه حزب صورت گرفته باشد و پایان 
سال 2019 زمان اجرایی شدن این تصمیم اعالم 
شد؛ اما با برتری حزب کریستین دموکرات در 
انتخابات پارلمان اروپا و تضمین حضور این حزب 
برای پنج ســال دیگر در اتحادیه، مرکل اعالم 
کرد که حداقل تا ســال 2021 همچنان 

صدراعظم آلمان باقی خواهد ماند.
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ترامپ به قصد فروپاشی وارد 
لندن می شود! 

فرشادگلزاری

 اگر بخواهیم رابطه بریتانیا و ایاالت متحده 
را خیلی مختصــر و مفید تحلیــل کنیم باید 
بگوییم که این دو کشور در چارچوب مفهومی 
عرف روابط بین الملل به مانند زن و شــوهری 
هستند که برخی اوقات به شدت زیر یک سقف، 
دســت در دســت هم می دهند و با یکدیگر از 
تصمیم های مهمشان حرف می زنند؛ اما گاهی 
اوقات هم قاعدة دوری و دوســتی را انتخاب 
می کننــد. مثال های زیــادی در طول تاریخ 
برای اثبات ادعــای مطروحه وجود دارد؛ یکی 
از مهمترین نمونه ها در زمان نخســت وزیری 
»وینســتون چرچیــل« رخ داد. در آن زمان 
)1940 میالدی( و در خــالل جنگ جهانی 
دوم، ارتباط نیروهای بریتانیا، فرانسه و بلژیک 
در بندر دانکرک )واقع در شــمال فرانســه( 
با یکدیگــر قطع و نیروی هوایــی آلمان نازی 
مشغول به قتل عام ســربازان سه کشور شده 
بود. در همان زمــان چرچیل بــا »فرانکلین 
روزولت« رئیس جمهوری وقت آمریکا تماس 
تلفنی برقرار کرد و از او درخواست کمک کرد، 

اما پاسخ منفی بود! 
سربازان بریتانیا یک به یک کشته  شدند و 
جو روانی در داخل جزیره کاماًل علیه چرچیل 
بود و این موضوع تا مدت ها بــرای چرچیل و 
حزب محافظه کار گران تمام شد. نمونه دیگر 
این ارتباط را بایــد در جنگ 2003 عراق و در 
زمان نخســت وزیری تونی بلر مــورد واکاوی 
قرار داد. بوِش پســر در آن زمان به هر طریقی 
خواهان همراهی کشورهای اروپایی با او برای 
حمله به بغداد بود. درست است که جنگ عراق 
به عنوان جنگ بدون جواز شناخته می شود، 
اما سیاست در واشنگتن به صورتی جلو رفت 
که بریتانیا را در این پرونده با خود همراه کرد. 
دولت وقت آمریکا به هــر طریق که بود، طمع 
لندن را تحریک کرد و درنهایت ارتش بریتانیا 
وارد عراق شد. آنچه که در خروج از بغداد برای 
هر دو کشور به ارث ماند، قابل قیاس با یکدیگر 
نبود؛ چراکه تونی بلــر همچنان به دلیل وقوع 
جنایات جنگی از ســوی نظامیان بریتانیا در 
عراق مورد تهدید اســت، اما ایــاالت متحده 

منافع خود را کسب می کند.

با این پیش فرض اگر سفر ترامپ به بریتانیا 
را مورد تحلیل قرار دهیم، بدون تردید به مفهوم 
جدیدتر دست پیدا می کنیم. ترامپ خوش و 
بش های زیادی با ترزا می، نخست وزیر فعلی 
بریتانیا، داشته و سال گذشــته هر دو کشور 
بعالوه فرانســه در حمله موشــکی به سوریه 
مشارکت داشــتند؛ اما واقعیت این است که 
بریتانیای امروز، دقیقاً همان کشوری است که 
ترامپ به دنبال ایجاد خلل در آن برآمده است. 
اظهارات او قبل از ورود به لندن تا جایی افکار 
عمومی و نخبگان را برافروخته کرد که صادق 
خان، شــهردار لندن، بدون فــوت وقت علیه 
رئیس جمهور ایاالت متحــده موضع گرفت و 

اظهارات او را مصداق بارز فاشیسم تلقی کرد.
اما ترامپ چه گفت؟ او به صورت واضح اعالم 
کرد که اگر منافع بریتانیا توسط اتحادیه اروپا 
تامین نشد، این کشور بدون توافق باید برگزیت 
را اجرایی کند. ترامــپ این بار صریحا حرف از 
عدد و رقم به میان می آورد؛ تا جایی که اعالم 
کرد بریتانیا باید از پرداخت الیحه جدایی اش 
از اتحادیه اروپا به مبلغ 39 میلیارد پوند، امتناع 
کــرده و از مذاکرات برگزیت خارج شــود! در 
چشــمه ای دیگر او به طرز عجیب و غریب از 
»نایجل فاراژ«، رهبر فعلــی حزب برگزیت و 
یکی از معماران این پرونــده حمایت کرده و 
به صراحــت دخالت بی حد و مرز واشــنگتن 
در امور داخلی بریتانیا را به تصویر می کشــد. 
باید متوجــه بود که ترامپ بر اســاس راهبرد 
سیاســی و اقتصادی خود به دنبال تشــدید 
گســل در اتحادیه اروپا اســت و از این منظر 
درصدد حمایت و تقویت جناح راست افراطی 
در لندن و همســو کردن آنها با خود اســت و 
ازاین رو فروپاشــی اتحادیه از طریق لندن را 

خواهان است.

جهاننما

سیدمحمدمیرزامحمدزاده

روز شــنبه )یازدهم خــرداد ماه( 
پس از گشوده شدن آتش بر جمعیتی 
در نزدیکی محــل تحصن معترضین 
سودانی در خارطوم، پایتخت سودان، 
کمیته پزشکان نزدیک به معترضان 
این کشور از کشته شدن حداقل دو نفر 

و زخمی شدن 10 نفر خبر داد.
به گزارش خبرگــزاری الجزیره، 
کمیته مرکزی پزشــکان سودان در 
بیانیه ای اعــالم کرد کــه تیراندازی 
نیروهای نظامی در خیابــان نیل، در 
نزدیکی محل تحصن معترضان، منجر 

به تلفاتی شده است.
خبرگزاری میدل ایست آی مدعی 
شده که این محله از سوی معترضان 
طرفدار قوانین مدنی که خیابان های 
خارطوم را بــه تصــرف درآورده اند و 
همچنین شهروندان عادی با نام محله 
کلمبیا شناخته می شود و در چند هفته 

اخیر منطقه ای پرتنش بوده اســت. 
رفتار آزادی طلبانــه مردم این منطقه 
برای مصرف الکل و مواد و مجاورت آن 
به منطقه محل اعتراضات منجر به آن 
شده که شورای انتقالی نظامی حاکم 

آن را بهشت بی قانونی معرفی کند.
کمیته پزشــکان به طــور دقیق 
اعالم نکرد که چه نیروهایی شروع به 
تیراندازی کردنــد و همچنین هویت 
افراد کشته و زخمی شــده نیز اعالم 
نشد. به گفته کمیته تیر به سر یکی از 

افراد کشته شده اصابت کرده است.
هزاران نفر از معترضان ســودانی 
تالش کرده اند نیروهــای امنیتی را از 
نزدیک شدن به خیابان های اصلی خارج 
از مناطق نظامی در خارطوم، بازدارند. 
به گفته شاهدان عینی به خبرگزاری 
الجزیره، صدای شلیک گلوله در ساعت 
دو بعد از ظهر به وقت محلی )12 ظهر 
GMT(، شنیده می شد و این شلیک ها 

نزدیک به چهار ساعت ادامه داشت.
عظیم عبداهلل، مرد 40 ساله صاحب 
یک مغازه در اطــراف محل تحصن ، 

به الجزیــره گفت که ارتــش و پلیس 
خیابان نیل در مجاورت ساختمان های 
مرکزی ارتش را بستند و از همه طرف 

به معترضان حمله کردند.
وی گفت: ده ها خــودرو متعلق به 
نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سریع 
)RSF(، ارتــش و پلیــس منطقه را 
محاصره کردند و به سمت معترضان 

آتش گشودند.
ریحان عبدل خلیل، یک مهندس 
30 ساله گفت که ســربازان نیروهای 
شبه نظامی پشتیبانی سریع، در حال 
کتک زدن برخی از معترضان با باتوم 
بودند. وی گفت: سربازان RSF، بیش 
از حد خشن رفتار می کردند. من بیش 
از 20 سرباز را دیدم که در حال زدن یک 

معترض تنها با باتوم بودند.
عناصرشورشی

شــورای نظامی حاکم بر سودان، 
هفته گذشته هشدار داده بود که نسبت 
به پراکنده کردن تحصن های اصلی در 
بیرون ساختمان های مرکزی ارتش 
اقدام می کند. روز جمعه )دهم خرداد 

ماه( سخنگوی شورای نظامی انتقالی 
)TMC(، در یک سخنرانی تلویزیونی 
اعالم کرد که گام هــای قانونی علیه 
کســانی که وی عناصر شورشــی در 
اردوگاه بیــرون وزارت دفــاع خواند، 

برداشته می شود.
وی گفت یک خودرو ارتشی که از 
سوی نیروهای RSF استفاده می شد، 
در اردوگاه معترضان مورد حمله قرار 

گرفت و توقیف شد.
بر اســاس بیانیه انجمن مشاغل 
سودان )SPA(، در چند روز گذشته 
سه معترض از جمله یک زن باردار در 

محل اعتراضات به ضرب گلوله کشته 
و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.

در بیانیه ای کــه روز جمعه )دهم 
خرداد ماه( منتشــر شــده، انجمن 
مشاغل سودان، شورای نظامی انتقالی 
را مســئول این تلفات دانسته و به این 
شورا هشدار داده است ضمن خویشتن 
داری بــه حق آزادی مــردم در بیان و 

اجتماع احترام بگذارد.
به گزارش خبرگزاری یورونیوز، این 
بیانیه اقدام شورا را بخشی از نقشه آن 
برای فرونشاندن اعتراضات به وسیله 

خشونت دانسته است.
مکانی که به مرکز تجمعات جنبش 
معترضان سودان تبدیل شده است، ماه 
گذشته به منظور براندازی دیکتاتور 
قدیمی کشــور، عمرالبشیر استفاده 
می شــد و از آن زمان مردم با تجمع در 
این محل خواستار کناره گیری افسران 
نظامی هستند که جانشین بشیر شدند 
تا با کنار رفتــن آن ها دولتی با رهبری 

مدنی به قدرت برسد.
رئیس ارتش منطقــه ای مرکزی 
خارطوم روز پنج شنبه )نهم خرداد ماه( 
اعالم کرد که محــل اعتراضات ناامن 
است و خطری برای انقالب و انقالبیون 
به شمار می رود و انسجام کشور و امنیت 

ملی را تهدید می کند.
حملهبهآزادیرسانهها

هفته گذشته به دنبال اعتراضات 
دو روزه، ده ها هــزار نفر از معترضان با 
توجه به درخواست رهبران اعتراضات 
به منظور فشار مضاعف بر حکام نظامی 
ســودان، در اردوگاه اعتراضی گردهم 

آمدند.
معترضان نیروهای شــبه نظامی 
پشــتیبانی ســریع را متهم به تالش 
برای تضعیف انتقال قدرت به ســمت 
دموکراســی کردند، ادعایــی که این 

نیروها آن را رد می کنند.
اتحاد آزادی و تغییــر، گروهی که 
جنبش اعتراضی را رهبری می کند، در 
حال مذاکره با شورای نظامی انتقالی 
برای انتقال قدرت سیاسی بود، اما این 

مذاکرات بی نتیجه متوقف شد.
دیگر تالش ها برای فرونشــاندن 
اعتراضات شــامل تالش برای بستن 
رسانه هایی می شود که روند اتفاقات در 

جریان را پوشش می دهند.
بر اساس اعالم خبرگزاری دولتی 
سودان، روز یکشنبه )یازدهم خرداد 
ماه( وزارت خارجه ســودان فرستاده 
این کشور در قطر را فراخواند. این اتفاق 
درســت یک روز پس از آن رود داد که 
شبکه خبری الجزیره وابسته به دوحه 
اعالم کرد که مقامات سودان دفتر این 

شبکه در خارطوم را تعطیل کردند.
خبرگزاری دولتی سونا سودان به 
نقل از بابکر االمین، سخنگوی وزارت 
خارجه این کشور، اعالم کرد که فتح 
الرحمان محمد، ســفیر این کشور در 
قطر برای مشاوره فراخوانده شده و تا 
ساعاتی دیگر به دوحه بازگشت داده 

می شود.
خبرگزاری الجزیره متعلق به قطر 
روز جمعه اعالم کرد که مقامات دولت 
ســودان خبرنگار این خبرگزاری را از 
فعالیت خود در این کشور منع کرده اند.

این تصمیم همچنین شامل ابطال 
مجوز کاری برای خبرنگاران و کارکنان 
این شبکه خبری به صورت آنی و تأثیر 

فوری نیز می شود.
الجزیره این اقدام را حمله به آزادی 
رســانه، خبرنگاری حرفه ای و اصول 
اولیه حقوق مردم برای آگاهی و درک 
واقعیات از آنچه که در ســودان اتفاق 

می افتد خواند.

نظامیانسودانبهسویمعترضانآتشگشودند

خشونت سربازان RSF، مقاومت مردم

گزارش

نگاه

افشاییکرسوایی؛

نسل کشی زنان سرخپوست در کانادا

سبزهاپیشتازاحزابآلمان؛

حزب مرکل جایگاه نخست را واگذار کرد

هفتهگذشتهبهدنبال
اعتراضاتدوروزه،دهها

هزارنفرازمعترضانسودان
باتوجهبهدرخواست

رهبراناعتراضاتبهمنظور
فشارمضاعفبرحکام

نظامیسودان،دراردوگاه
اعتراضیگردهمآمدند

کمیتهمرکزیپزشکان
سوداندربیانیهایاعالم

کردکهتیراندازینیروهای
نظامیدرخیاباننیل،

درنزدیکیمحلتحصن
معترضان،تلفاتیبهدنبال

داشتهاست
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