
یک روز پس از اعالم تحریم های تازه غرب علیه روسیه، 
این کشور می گوید به تحریم های جدید اتحادیه اروپا پاسخ 

خواهد داد.
اتحادیه اروپا روز گذشته هشــت مقام دیگر روسی را به 
ســیاهه افراد تحت تحریم خود اضافه کرده بود. وزارت امور 
خارجه روسیه روز شنبه ۲۵ اسفند با انتشــار بیانیه ای در 
واکنش به این تصمیم جدید اروپا اعالم کرد: »طرف روسی این 
اقدام غیردوستانه از سوی اروپا را بی پاسخ نخواهد گذاشت.« 
بیانیه دولتی روســیه در عین حال مشخص نکرده است که 

اقدام این کشور در پاسخ به اروپا چه خواهد بود.
تحریم های تازه اتحادیه اروپا علیه روســیه درســت در 
پنجمین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه و 
با هماهنگی ایاالت متحده آمریکا و کانادا اعالم شد. مقام های 
اروپایی می گویند این تحریم ها به دلیل حمله به سه کشتی 
اوکراینی و الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه اعمال 
می شود. بنا به ادعای مسئوالن اروپایی، افراد تحریمی جدید 
مقام های امنیتی رسمی و فرماندهان نظامی روسیه اند که به 
شناورهای اوکراینی نسبت به نزدیک شدن به بندر اخطار 
داده بودند. براساس دستورالعمل تحریمی جدید اروپا، این 

افراد اجازه ورود به کشورهای عضو اتحادیه را نخواهند داشت 
و اموال آنان در این کشورها بلوکه خواهد شد.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره دلیل مطرح شده 
برای تحریم های جدید اروپا آمده است: »ادعای اتحادیه اروپا 
مبنی بر این که روسیه »حقوق بین المللی را نقض کرده« و »به 
شکلی ناموجه به زور متوسل شده«، به هیچ عنوان با واقعیت 
منطبق نیست.« این بیاینه همچنین می افزاید: »بهانه ای که 
به خاطر آن نام هموطنان ما در سیاهه تحریم نامشروع اتحادیه 
اروپا قرار گرفته اند، به شکل حیرت آوری بیانگر دورویی و کینه 
اروپاســت، زیرا افراد تحریمی تنها مشغول انجام مأموریت 

عادی خود بوده اند.«

روزنامه آبزرور فاش کرد، اتحادیه اروپا تالش می کند 
در بحبوحه کاهش اعتماد به »ترزا می«، نخســت وزیر 
انگلیس پس از هفته ای پرآشوب بر سر برگزیت )خروج 

انگلیس از اتحادیه اروپا(، دولت وی را شکست دهد.
به گزارش ایرنا، آبزرور با اســتناد بر یادداشتی که به 
رؤیت این روزنامه رسیده است، گزارش داد: اتحادیه اروپا 
خود را آماده سقوط دولت ترزا می کرده است. این سند در 
قالب یک یادداشت دیپلماتیک است که جزئیات نشست 
ســفیران اتحادیه اروپا و مقام های ارشد این اتحادیه را 
ارائه و نشــان می دهد که تالش هایی در جریان است تا 
اطمینان دهد جانشین ترزا می نمی تواند بالفاصله توافق 

خروج را اجرایی کند. 
برخی حامیان تندروی برگزیت خواستار جانشینی 
ترزا می با نخست وزیری هستند که از جدایی سخت تر 
انگلیــس از اتحادیه اروپــا حمایت می کنــد. اقدامات 
بروکسل قبل از یک هفته دشــوار و غیرقابل پیش بینی 
در روند برگزیــت در حال انجام اســت. انتظار می رود 
نخســت وزیر انگلیس در این هفته سومین تالش خود 
را برای جلب حمایت از توافق دشــوار خود به کار بندد. 

آبزرور نوشت: حزب کارگر از این فرصت برای پیشنهاد 
حمایت از همه پرسی دوم استفاده خواهد کرد. این حزب 
به طرحــی رای خواهد داد که توافق تــرزا می را به رای 

عمومی می گذارد. 
یادداشت فاش شده نشان می دهد کاهش اعتماد در 
بین هم حزبی  های ترزا می مشابه احساسات در بروکسل 
در قبال دولت وی است. روزنامه گاردین نیز پیش بینی 
کرده صدها هزار نفر در حمایت از برگزاری همه پرسی 

درباره برگزیت راهپیمایی کنند.
یکی از طرفداران جنبش مخالف برگزیت پیش  بینی 

کرده این بزرگترین راهپیمایی در تاریخ انگلیس باشد.

جلیقه  زردهای فرانسه بار دیگر و برای هجدهمین شنبه 
متوالی در خیابان های مرکزی پاریس دست به تظاهرات زدند. 
آنها بمب دودزا و سنگ به سوی پلیس پرتاب کردند و پلیس 

با گاز اشک آور و ماشین آب پاش به مقابله با آنها پرداخت.
تظاهرات ۱۶ مارس )۲۵ اسفند( جلیقه زردهای فرانسه 
در خیابان های مرکزی پاریس، ازجمله شــانزه لیزه و ارگ 
پیروزی، بار دیگر به خشــونت کشیده شد. تظاهرکنندگان 
در این منطقه پاریس به سوی پلیس بمب های دودزا و سنگ 

پرتاب کردند و سپس به یک خودروی پلیس حمله ور شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه شــرکت کنندگان در این 
تظاهرات دســت به تخریب و غارت مغازه های اطراف محل 
تظاهرات زدند. در یکی از خیابان های فرعی شانزه لیزه نیز یک 
خودرو را به آتش کشیدند. بعضی از این افراد که به جای جلیقه 

زرد، لباس و ماسک سیاه داشتند با شکستن حصارهای فلزی 
تعبیه شده برای محافظت از مغازه ها در برابر خرابکاری؛ وسایل 
مغازه ها و رستوران ها را بیرون ریخته و شکستند. آنها به سوی 
نیروهای پلیس چوب و سنگ پرتاب کرده و در مواردی تالش 

کردند تا مأموران را از درون خودرو بیرون بکشند.
شماری از معترضان جلیقه زرد نیز که از شهرهای دیگر 
فرانسه خود را به پاریس رسانده بودند، در نزدیکی ایستگاه های 
مهم قطار پایتخت دســت به تظاهرات زدند. پاتریک دروئه، 
یکی از چهره های سرشــناس جنبش جلیقه زردها از چند 
روز پیش از تمامی مردم فرانسه و حتی کشورهای دیگر اروپا 
خواسته بود تا به حرکت اعتراضی پاریس بپیوندند. پنج هزار 
نیروی پلیس با استفاده از گاز اشک آور و ماشین آب پاش به 
مقابله با جلیقه  زردها رفتند و دستکم ۲۰ نفر بازداشت شدند. 

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه، در پاســخ به 
حرکت هــای اعتراضی جلیقه  زردها پیشــنهاد گفت وگو با 
شــهروندان را داد. این گفت وگوها  جمعــه ۱۵ مارس)۲4 
اسفند( به پایان رسید و قرار اســت نتیجه  آنها در ماه آوریل 

اعالم شود.
به گــزارش روزنامه »لومونــد« حدود ۱۰ هــزار برنامه 
مختلف در نقاط مختلف فرانســه در این راســتا برگزار شد. 

یک میلیون و 4۰۰ هزار نفر هم با استفاده از اینترنت در این 
گفت وگوها شرکت کردند. شــهروندان حدود ۱۶ هزار دفتر 
حاوی شکایت های خود را به شهرداری ها ارائه داده اند. حال 
مسئولیت بزرگی بر دوش مکرون گذاشته شده است. او باید 
به نتیجه این گفت وگوها و شکایت ها واکنش درستی نشان 
دهد وگرنه این احتمال وجود دارد که دور جدیدی از خشونت  

فرانسه را دربربگیرد.
 ۶۰ مجروح و خسارت های مالی فراوان

میزان خسارت مادی و حتی موارد حمله به خودروهای 
پلیس در راهپیمایی روز شنبه بسیار چشمگیرتر از هفته های 
پیش بود. شمار افرادی که بر اثر درگیری مجروح شدند ۶۰ نفر 
گزارش شده که 4۲ نفر آنان از معترضان، ۱۷ نفر از مأموران 

پلیس ضد شورش و یک نفر آتش نشان بوده است.
کریستف کاستنر، وزیر کشور فرانسه با اعالم این که حدود 
۱۰ هزار نفر در اعتراض دیروز پاریس شــرکت کردند گفت 
حدود ۱۵۰۰ نفر از این افراد »خرابکار« بوده اند. وی در توییتر 
خود نوشت: کسانی که حمله و تخریب می کنند، درواقع نه 

»معترض«اند و نه حتی »خرابکار«، بلکه »قاتل« هستند.
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خشونت پلیس در تظاهرات 
نیکاراگوئه و بازداشت ده ها تن

پلیس نیکاراگوئه بیش از صد نفــر از مخالفان 
رئیس جمهور این کشــور را که سعی داشتند برای 
آزادی صدها معترضی که از سال میالدی گذشته در 
بازداشت هستند دست به تجمع بزنند، دستگیر کرد. 
به گزارش آسوشیتدپرس، پلیس بعدتر اعالم کرد 
که به درخواست سفیر کشور واتیکان ۱۰۷ معترضی 
که روز شنبه بازداشت شده اند را تا ساعات آتی آزاد 
می کند. دولت نیکاراگوئه ســپتامبر سال میالدی 
گذشته هرگونه اعتراضات اپوزیسیون را ممنوع اعالم 
کرد و پلیس تالش معترضان که قصد تجمع در ماناگوا 
را داشتند متوقف کرد و با تعدادی از آنها برخورد و در 
نتیجه آنها را با زور به داخل ماشین های گشت فرستاد. 
سفارت آمریکا در ماناگوا اما نگرانی خود را از طریق 
توئیتر در مورد خشونت های گزارش شده پلیس ابراز 
کرد و از مقامات نیکاراگوئه خواست  در برابر اعتراضات 
مســالمت آمیز از قدرت بیش از حد خود استفاده 
نکنند. »کمیسیون درون آمریکایی حقوق بشر« از 
دولت دانیل اورتگا، رئیس جمهور نیکاراگوئه خواست  
آمار و ارقام دقیقی از افراد بازداشت و زخمی شده در 
این کشمکش ها که با خشونت از سوی پلیس مواجه 

شد به آنها ارائه دهد.
    

تظاهرات ده ها هزار نفر از 
اهالی کاتالونیا در مادرید

در اعتــراض به محاکمــه رهبــران جنبش 
جدایی طلب کاتالونیا، هزاران نفر در مادرید به خیابان 
آمدند. اولین بار است که جدایی طلبان کاتالونیا با 
این تظاهرات نه در منطقه خــود، بلکه در پایتخت 
کشور قدرت نمایی کردند. برای نخستین بار بود که 
جمعیتی چنین انبوه از هواداران جنبش جدایی طلب 
کاتالونیا در پایتخت کشور گرد آمدند. از نیمه فوریه 
۱۲ نفر از سران و فعاالن این جنبش در پایتخت اسپانیا 
در برابر دادگاه عالی قرار گرفته اند. آنها به آشوبگری و 
تدارک شورش علیه دولت متهم هستند. »استقالل 
جنایت نیست«، شعار اصلی تظاهرکنندگان بود. 
آنها خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان هستند. 
خیابان اصلی مرکزی مادرید زیر پوششی از رنگ های 
زرد و قرمز و آبی فرو رفته بود، که نشانه پرچم جنبش 
جدایی طلب کاتالونیا است. مجلس ملی کاتالونیا 
)ANC( در کنار حدود ۵۰ جمعیت و انجمن و گروه 
سیاسی مردم را به این تظاهرات گسترده فرا خوانده 
بودند. به گزارش روزنامه »ال پاییس« ۵۰۰ اتوبوس 
و ۱۵ قطار ویژه جمعیت بزرگی از مردم را از کاتالونیا 
به مرکز اسپانیا آورده بودند. کویم تورا رئیس ایالت 
کاتالونیا و بسیاری از شهرداران این منطقه در رأس 
جمعیت قرار داشتند. مناسبات میان دولت اسپانیا 

و ایالت کاتالونیا همچنان تنش آلود است.
    

آمریکا صدور ویزای پنج ساله 
برای کوبایی ها را لغو کرد

آمریکا صدور ویزای پنج ســاله  چنــد بار ورود 
به این کشــور را که توسط بســیاری از کوبایی ها 
استفاده می شد، لغو کرده اســت. کوبایی ها از این 
نوع ویزا برای دیدن خویشاوندانشــان و یا تجارت 
استفاده می کردند. براساس این گزارش از این پس 
به توریست های کوبایی به جای ویزای پنج ساله، 
ویزایی ســه ماهه تنها با یک بار ورود داده می شود. 
انتظار می رود تغییر در روند دادن ویزا بســیاری از 
تجارت های کوچک در کوبا را تحت تاثیر قرار دهد. 
این تجارت ها به شدت به منابعی وابسته است که 
شهروندان کوبایی دارای ویزای آمریکا وارد خاک کوبا 
می کردند. کوبا از آمریکا خواست در بستن سفارتخانه 
خود عجوالنه عمل نکند و این درحالی اســت که 
آمریکا بستن سفارتش در کوبا را بررسی می کند. از 
آن جا که آمریکا دیپلمات های اندکی در هاوانا دارد؛ 
کوبایی ها درخواست های ویزای خود را باید از طریق 
سفارت خانه های آمریکا در کشوری ثالث ارائه دهند. 
آمریکا گفته با این اقدام درصدد انجام اصل متقابل 
بوده است، چراکه کوبا تنها ویزاهایی کوتاه مدت به 

توریست های آمریکایی می دهد. 

جهاننما

ده ها هزار تن علیه اسالم هراســی، 
نژادپرستی و یهودی ستیزی در لندن 

دست به تجمع اعتراضی زدند.
بــه گــزارش ایســنا، به نقــل از 
خبرگزاری آناتولــی، این راهپیمایی 
از ســوی پلتفورم »ایستادگی در برابر 
نژادپرســتی« با حضور سازمان های 
مردم نهاد اســالمی و گروه های مقابله 
با نژادپرســتی و درنتیجــه حمالت 
تروریســتی در نیوزیلند با ۵۰ کشته، 

برگزار شد.
در این راهپیمایی که روز بین المللی 
مبارزه با تبعیض نژادی برگزار شــد، 
بیش از ۱۰ هــزار تــن از هایدپارک 
لندن به سمت دفاتر دولتی مستقر در 

داونینگ استریت رفتند.
راهپیمایان بــا این تجمــع پیام 
همبستگی خود را با مسلمانان در پی 

حمالت تروریستی در کرایست چرچ 
اعــالم کردند. ســازمان دهندگان در 
بیانیــه ای اینترنتی اعــالم کردند که 
این حمله تروریســتی وحشتناک در 
دو مسجد کرایست چرچ باعث شوکه 
شدن جهان شده و هشــداری درباره 
انجام اقدامات تروریستی راست های 

افراطی است.
در ادامه این بیانیه آمده اســت: از 
آنجا که مــا در روز بین المللی مقابله 
بــا نژادپرســتی، اسالم هراســی، 
یهودی ستیزی این راهپیمایی را برگزار 
می کنیم، می خواهیم پیام همدردی 
خود را به قربانیان این حمله در نیوزیلند 
اعالم و همبستگی تمام جوامع را علیه 

انزجار و تفرقه بیان کنیم.
حاضران در این راهپیمایی در لندن 
فریاد کرایســت چرچ، یک بــار دیگر 

هرگز  سرمی دادند. در همین حال، در 
مقابل مساجد سراســر انگلیس برای 
نشان دادن همبســتگی با مسلمانان 
 در نتیجــه حملــه در نیوزیلنــد، 

گل گذاشته شد.
افزایش تعداد قربانیان به ۵۰ نفر 

پلیــس نیوزیلنــد می گویــد با 
پیدا شــدن یک جســد دیگر، شمار 
قربانیان حمالت به دو مسجد در شهر 
کرایست چرچ به ۵۰ نفر رسیده است. 
پلیس همزمان اعالم کــرده باور دارد 
برنتون ترنت، مهاجــم، به تنهایی این 
حمالت را مرتکب شــده است و چند 
بازداشت شده دیگر احتماال نقشی در 

اجرای این حمالت خونین نداشته اند.
برنتــون ترنــت، ۲۸ ســاله، 
شــهروند اســترالیا که خــود را یک 
سفیدپوست پرســت می خواند، ظهر 

جمعه گذشته با حمله به دو مسجد در 
کرایست چرچ که دومین شهر بزرگ 
نیوزیلند است ۵۰ نفر را کشت و بیش از 
4۰ نفر را مجروح کرد. او با نصب دوربین 
به پیشانی خود این کشتار را به طور زنده 
از شبکه اجتماعی فیسبوک پخش کرد 
و ۱۰ دقیقه قبل از آن هم با ارسال یک 
دلیل نامه مطول به چندین مقام ازجمله 
جسیندا آردرن، نخست وزیر، قصد خود 

را از این حمالت تشریح کرد.
او پس از به راه انداختن حمام خون 
در مســجد النور به مسجدی دیگر در 
چهار کیلومتری محل اول رفت و آنجا 
هم به روی نمازگزاران آتش گشود، اما 
دقایقی بعد توســط دو پلیس محلی 

بازداشت شد.
در جریــان ایــن حمــالت کــه 
نخست وزیر نیوزیلند آنها را تروریستی 
خوانده، ۵۰ نفر از جمله دو پسر بچه ۳ و 

۱۱ ساله هم کشته شدند.
با گذشــت دو روز از این کشــتار 
خونین، نجات یافتگان و شاهدان عینی 
از جزئیات بیشتر این دو حمله به رسانه ها 
گفته  اند و این که چه طور چند قربانی با 
رشــادت برای متوقف کردن برنتون 

ترنت سینه سپر کرده اند.
نعیم رشید، ۵۰ ساله و پسر ۲۱ ساله 
او طلها که از ســال ۲۰۱۰ به نیوزیلند 
مهاجرت کرده بودند دو نفر از شــش 

قربانی پاکستانی این حمالت بودند.
از نعیــم رشــید به عنــوان یک 
قهرمان یاد شــده و در ویدئویی که 
در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
او دیده می شود که در جریان حمله به 
مسجد النور تالش می کند تا برنتون 
ترنت را متوقف کند، اما با گلوله او از 

پای در می آید.

خورشــید بــرادر او در ابیت آبــاد 
پاکستان به خبرنگار بی بی سی گفته 
که چه طور از رفتار شجاعانه برادرش 
سربلند شده است:»اگرچه باعث غرور 
ما شده اما ما عمیقا داغداریم. گویی یک 

عضو بدنمان را قطع کرده اند.«
همزمان از حمله به مسجد دوم هم 

روایت های مشابهی نقل شده است.
عبدالعزیــز می گوید وقتی متوجه 
حمله برنتون ترنت به مســجد لینوود 
شده ســعی کرده با پرتاب کردن یک 
دستگاه پرداخت پول به سوی او مانع از 

تیراندازی شود.
او می گوید همین باعث شده برنتون 
ترنت یکی از سالح هایش به زمین بیافتد 
و برای آوردن یک سالح دیگر به سوی 
خودرو خود بــدود. به گفته عبدالعزیز 
در این هنگام او با پرتاب اسلحه به سوی 
برنتون ترنت شیشــه خــودروی او را 
شکسته است. برنتون ترنت لحظاتی بعد 
با انداختن اسلحه تسلیم دو مامور پلیس 
محلی شد. در سراسر این کشور به پاس 
گرامی داشت قربانیان مراسمی برگزار 
شده است. قربانیان از کشورهای مختلف 
از جمله افغانستان، اندونزی، بنگالدش، 

هند، پاکستان و سوریه هستند.
هشدار نسبت به پخش فیلم 
کشتار در شبکه های اجتماعی

وزیر کشور بریتانیا، به شرکت های 
صاحب شبکه های اجتماعی هشدار 
داد تــا از پخش صحنه های کشــتار 
مسلمانان در مساجد خودداری و اقدام 

به »سالم سازی محتویات«شان کنند.
هشدار ســاجد جاوید، پس از آن 
صــورت گرفت کــه مهاجم مســلح 
کرایســت چرچ، نیوزیلند تصاویر این 
عمــل اش را به صورت زنده از شــبکه 

فیس بوک به نمایش گذاشته بود.
جاوید در یادداشــتی که در نشریه 
»دیلی اکسپرس« منتشر شده نوشته 
است: »شرکت های تکنولوژی و درگیر 
در فضای مجازی بایــد بیش از پیش 
تالش کنند  چنین محتواهایی منتشر 
نشود و در غیر این صورت باید منتظر 

“اجرای اجباری قانون” باشند.«
پخش زنــده حمله به دو مســجد 
نیوزیلنــد در فیس بــوک بــه مدت 
۱۷ دقیقه پخش شــده بــود. با اینکه 
ویدئوی اصلی این اتفاق از فیس بوک 
حذف شــده بود، اما به سرعت در سایر 
 شــبکه ها ازجمله یوتیــوب و توییتر 

بازنشر شد.
بنابر این گــزارش، این بزرگترین 
کشتار جمعی در تاریخ نیوزیلند است. 
کشــوری که به طور تاریخی آمار جرم 
و جنایت بسیار پایینی دارد و به همین 
علت اکنون در بهت و حیرت فرو رفته 

است.

تظاهرکنندگان در لندن فریاد زدند:

کرایست چرچ، یک بار دیگر هرگز

گزارش

از سرگیری اعتراضات »جلیقه زردها« در خیابان های پاریس

شانزه لیزه در بمب دودزا، سنگ و گاز اشک آور

در بیانیه راهپیمایان 
آمده است: ما در روز 
بین المللی مقابله با 

نژادپرستی، اسالم هراسی 
و یهودی ستیزی این 
راهپیمایی را برگزار 

می کنیم و می خواهیم پیام 
همدردی خود را به قربانیان 
این حمله در نیوزیلند اعالم 
و همبستگی تمام جوامع را 

 علیه انزجار و تفرقه 
بیان کنیم
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