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وزیر امور خارجه روسیه:
 روسیه آماده مذاکره دوجانبه 

بر سر ونزوئال است
مریم عالمه زاده

وزیــر امــور خارجــه روســیه روز شــنبه 
)یازدهم اسفندماه( در گفت وگو با همتای آمریکایی 
خود گفت:  روسیه آماده مذاکرات دوجانبه با آمریکا 

بر سر مسائل ونزوئال است.
موضوع اصلی این مکالمه تلفنی شرایط ونزوئال 
بود که بین سرگئی الوورف وزیر امور خارجه روسیه 
با همتای آمریکایی خود مایک پمپئو، در روز دوم 
مارس )یازدهم اسفند ماه( اتفاق افتاد، وزارت خارجه 

روسیه این موضوع را در وب سایت خود اعالم کرد.
به گزارش سی ان بی سی، وزارت امور خارجه در 
بیانیه ای گفت: در ارتباط با پیشنهاد واشنگتن برای 
برگزاری مذاکرات دوجانبه در مورد موضوع ونزوئال، 
روســیه اعالم کرد آمادگی دارد  در این مذاکرات 

دوجانبه شرکت کند.
بر اســاس این بیانیه وزارت امور خارجه روسیه 
تأکید کرده است در این تصمیم گیری و گفت وگو 
باید با قوانین و منشور سازمان ملل هم سو باشیم، 
چراکه تنها مردم ونزوئال حق تعیین آینده کشــور 

خود را دارند.
روسیه و ایاالت متحده آمریکا بر سر کمپینی که 
به رهبری آمریکا ایجاد شد و هدف آن به رسمیت 
شــناختن بین المللی خوان گائیدو بود؛ مخالفت 
داشته اند.  چراکه خوان گوایدو،  رهبر مخالفان، خود 
را رئیس جمهور موقت اعالم کرد و نیکالس مادرو را به 
رسمیت نشناخته است و همین امر موجب اختالف 

نظر بین روسیه و آمریکا شد.
از سوی دیگر الوروف تهدیدهای آمریکا علیه 
دولت قانونی ونزوئال را محکوم و آن را مداخله آشکار 
در امور داخلی این کشــور و نقض آشــکار قوانین 

بین المللی خواند.
وزیــر خارجه روســیه در ادامــه تصریح کرد: 
تعرض و فشــار خارجی مخرب به ویــژه به بهانه 
کمک های انسانی هیچ وجه مشترکی با فرآیندهای 

دموکراتیک ندارد.
طی تماس تلفنی که از سوی ایالت متحده آغاز 
شد، سرگئی الوورف با اشاره به مادرو، تهدیداتی که 
واشنگتن علیه حاکمیت قانونی کشور ونزوئال اعمال 

کرده بود را محکوم کرده است.

در اوایل ماه مارس )اســفند ماه( ایاالت متحده 
تحریم های جدیدی  علیه شش نفر از مقامات امنیتی 
در ونزوئال اعمال کرد و ویزای ده ها تن از همکاران و 
خانواده هایشان را که با مادورو در ارتباط هستند را  
لغو کرد؛ تا طی این اقدام فشار بر مادرو اعمال کنند و  

او از سمت خود کناره گیری کند.
همچنین وزیــران خارجه روســیه و آمریکا 
در ادامــه گفت وگوی تلفنــی در خصوص برخی 
مسائل بین المللی گفت وگو کرده و توافق کردند به 
رایزنی های خود در سطح کارشناسان بر سر مسائل 

سوریه، افغانستان و شبه جزیره کره ادامه دهند.
بحران ونزوئــال از حدود دو مــاه پیش و پس از 
آن که خوان گوایدو در خیابان های کاراکاس خود را 

رئیس جمهور ونزوئال خواند کلید خورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تنها پس از 
نیم ساعت، او را که رئیس جمهور خود خوانده ونزوئال 
بود به رسمیت شناخت و مصمم شد به درخواست او 
کاالهایی را تحت عنوان کمک های انسان دوستانه 
به ونزوئال ارسال کند و این در حالی بود که واشنگتن 
بیش از 30 میلیارد دالر دارایی های ونزوئال را مسدود 

کرده است.
آمریکا با اعمال تحریــم علیه ونزوئال و حمایت 
از مخالفــان دولت ونزوئال تــالش می کند دولت 
قانونی این کشور را که رویکردی ضدآمریکایی دارد 

سرنگون کند.
بسیاری از کشورها از جمله ایران، روسیه و چین 
با اقدام آمریکا علیه ونزوئال مخالفــت کرده و آن را 
ناقض قوانین بین المللی و منشور ملل متحد به  ویژه 

اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها می دانند.
ازاین رو، روسیه، چین و آفریقای جنوبی در روز 
یکشنبه سوم مارس میالدی )دوازدهم اسفند ماه( 
به قطعنامه پیشنهادی آمریکا که به صراحت دخالت 

در امور ونزوئال محسوب می شد، رأی منفی دادند.
ضمن این که این کشــورها مشکالت ونزوئال را 
تهدید صلح و امنیت جهانی نمی دانند و معتقدند 
باید در چارچوب گفت وگوهــای ملی اختالفات 
حل وفصل شــود. آمریکا با این قطعنامه به دنبال 

مشروعیت بخشی به تغییر حکومت ونزوئال است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

سودان که ســه ماه است درگیر 
اعتراضات خستگی ناپذیر خیابانی 
شــده، خواهــان کناره گیــری 
رئیس جمهور استبدادگرای کشور، 
عمرالبشیر است. او دو گزینه پیش 
رو داشت؛ یا می توانست اصالحاتی 
را به کار گیرد تا ضعف های اقتصادی 
را کاهش دهد و خشــم سیاســی 
مردم سودان را اندکی بکاهد و یا بر 
سرکوب های بی رحمانه ای که 30 
سال حکومتش را حفظ کرده است، 

شدت دهد.
بشــیر مســیر دوم را برگزیــد 
و وضعیــت فوق العــاده را به مدت 
یک ســال اعالم کرد تا بتواند دست 
نیروهای امنیتی خود را باز بگذارد 
تا بدون محدودیــت، اعتراضات را 
ســرکوب کنند؛ اعتراضاتــی که با 
اعالم وضعیت فوق العاده، غیرقانونی 
محسوب می شــود؛ اما در جواب به 
این اقدام، اعتراضات گسترده تر شد.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست 
در مطلبی ضمن تشــریح شــرایط 
کنونی سودان نوشــت: بسیاری در 

خیابان های سودان، تصمیم بشیر در 
هفته گذشته را اشتباهی کالسیک 
می دانند؛ اشــتباهی کــه رهبران 
دیکتاتور جهــان همواره در مراحل 
پایانی حکومت خــود به آن چنگ 
می زنند؛ همیــن تفکر به آن ها نوید 
می دهد که روزهای باقیمانده بشیر 

به شماره افتاده است.
صالح شعیب، سخنگوی انجمن 
اســاتید ســودان که هدایــت این 
اعتراضات را بر عهــده دارد،  گفته 
اســت: حرکت اخیر بشــیر چیزی 
نیســت جز نزاع برای بقا در قدرت 
تا بتوانــد از برگــزاری دادگاه برای 
جرائمی کــه در آن ها مشــارکت 
داشته اســت، جلوگیری کند. ما به 
تالشــمان برای رهایی از دست این 
رژیم و بازســازی وطن با نهاد های 

جدید دموکراتیک ادامه می دهیم.
بشــیر 75 ســاله در چند دهه 
گذشــته به واســطه  موج هایی از 
اعتراضات بارها به چالش کشــیده 
شده است، اما هیچ کدام همانند مورد 
اخیر نتوانسته بود او را به لبه پرتگاه 
نزدیک کند؛ حرکت اخیر وی به ویژه 
منجر به خشــونت هایی شد که در 

تاریخ اعتراضات این کشور بی سابقه 
بوده است.

گروه های حقوق بشــری عنوان 
می کنند از زمان شــروع اعتراضات 
در اواسط ماه دســامبر )اواخر آذر 
ماه( تاکنــون،  بیــش از 50 نفر از 
سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. 
هزاران نفر دیگر شــامل چهره های 
برجســته مخالفان، وکال،  پزشکان 
و خبرنگاران به صــورت جمعی در 
مراکز بازداشت های زنجیره ای که 
از سوی دستگاه های امنیتی سودان 
مدیریت می شود، بازداشت شده اند. 
ایــن اعتراضات به دنبــال افزایش 
قیمــت کاالهای اساســی ازجمله 
آرد آغاز شد،  اما خیلی زود خواسته 
 مردم بــه برکنــاری بشــیر تغییر 

یافت.
در مقابل بشیر تالش کرد قدرت 
خود را اســتحکام بخشــد. همسو 
بــا اعالم وضعیــت فوق العــاده، او 
دولت های مرکزی و محلی را منحل 
کرد و بیشــتر 18 فرمانــدار ایالتی 
کشور را تغییر داد و افسران نظامی 
را برای این سمت ها برگزید. از سوی 
دیگر به مجلس دستور داد تصویب 

اصالحات قانون اساســی که به وی 
اجازه می داد در انتخابات سال آتی 
باز هم بتواند برای ریاست جمهوری 

نامزد شود را به تعویق اندازد.
حتی پیــش از اعــالم وضعیت 
فوق العاده، اعضای نیروهای امنیتی 
ســودان از تعقیب قضایی مصونیت 
داشــتند و گروه هــای حقوقی بر 
این باورند که اقــدام اخیر منجر به 
 تشــدید فشــار آن ها در هفته های

 آتی شود.
جیحــان هنری، مدیــر انجمن 
دیده بان حقوق بشــر آفریقا گفت: 
قوانین وضعیــت فوق العاده اخیر و 
احکام ممنوعیت اعتراضات بسیار 

مشکل ساز هستند. رهبران سودان 
باید دســتور به توقف استفاده بیش 
از حد زور علیــه معترضان بدهند و 
قتل ها، زد و خوردها، شــکنجه ها و 
رفتارهای مریض گونه ای که تا این 
تاریخ صورت گرفته را بررسی کنند.

حامیان خارجی بشیر نیز بسیار 
محتاط شــده اند. در گذشــته وی 
همواره با کمک های مالی از ســوی 
دولت های حاشــیه خلیج فارس و 
همچنین مصر و روســیه حمایت 
می شــد، اما اخیراً این متحدان جز 
با صــدور بیانه هایــی در حمایت از 
وی، اقدامــی نمی کنند. دولت های 
غربی نیز که آهسته آهسته اقدام به 
پیشنهاد هایی برای گرم شدن روابط 
اقتصادی کرده بودند و فرصت های 
اقتصادی را در ســودان می جستند 
و سرمایه گذاری هایی را که سودان 
به شــدت به آن ها نیاز داشت را ارائه 
می کردند، حاال دســت به تنبیه و 

توبیخ این کشور زده اند.
دولت هــای ایاالت متحــده، 
بریتانیا، نروژ و کانــادا در بیانیه ای 
مشــترک عنــوان کردنــد: ثبات 
اقتصادی نمی تواند بدون دستیابی 
اولیه به وفاق سیاســی به دســت 
آید. وفاق سیاســی نیز نمی تواند با 
زندانی کردن، شلیک و جنایت علیه 

معترضان صلح طلب حاصل شود.
وزیــر امــور خارجه ســودان 
در پاســخ به این بیانیــه گفت: آن 
کشورها حق دخالت در امور سودان 
را ندارنــد. از منظــر رئیس جمهور 
بشــیر این کشــورها فقــط اعالم 
وضعیت فوق العــاده را می بینند و 
به درخواســت وی برای برگزاری 
گفت و گــو توجــه ندارنــد. اعالم 
وضعیت فوق العاده بر آزادی و حقوق 

مردم تأثیری ندارد.
انحالل دولت از ســوی بشــیر 
منجر به ایجاد فضایی برای پر کردن 
جایگاه های قدرت، به وسیله دوستان 
نزدیک وی شد. عوض ابن اوف، وزیر 
ســابق دفاع وی به عنــوان معاون 
رئیس جمهور انتخاب شــد و احمد 
هارون معاون رئیــس حرب کنگره 
ملی بشیر شد. این سه مرد یک وجه 
مشترک داشــتند: هر سه متهم به 
قساوت در جریان منازعات متداوم 
بین دولت ســودان و شورشــیان 
در منطقــه دارفور بودنــد. دادگاه 
جنائی بین الملل حکم بازداشــت 

 علیه بشیر را از ده ســال قبل صادر 
کرده است.

تجدید دوباره دولت از سوی وی، 
دشمنان بیشــتری نسبت به تعداد 
دوســتانش ایجاد می کند. رهبران 
ارتش به هزینه عضویت بلندمدت در 
حزب سیاسی وی، مسئولیت های 
ارشد را در دســت گرفته اند؛ آن ها 
این اقدام را به امید در دست گرفتن 
قدرت پس از ترک سیاست از سوی 
بشیر انجام دادند. درحالی که بشیر 
ارتش را این گونــه در آغوش گرفته 
که به عقیده بســیاری خــود را از 
کودتای نظامی مصــون کند، صرفاً 
قدرت را به دست کســانی داده که 
می توانند چنین کودتایی را برگزار 

کنند.
مگدی الگیزولــی، یک تحلیلگر 
سیاســی در ســودان در این رابطه 
گفت: بشــیر با ایجاد یــک انجمن 
از نظامیان ارشــد، قدرت دولت را 
به دســت انجمــن داده اســت و 
نمی داند بــا ایــن کار وجهه حزب 
کنگره ملی را از بیــن می برد. حاال 
افسرانی که کم وبیش دیگر به دولت 
اعتماد ندارند، کســانی هستند که 
باید در موردشــان نگران باشــیم؛ 
 چراکــه ممکن اســت بــه کودتا

 فکر کنند.
آنچه واضح اســت، تالش بشیر 
بــرای ترســاندن و فــراری دادن 
معترضان از خیابان به وسیله احکام 
جدید، با واکنش شــدیدی از سوی 

مردم مواجه شد.
رشــید بخیت، کسی که همواره 
در جریــان اعتراضــات خارطــوم 
حاضر بوده اســت می گویــد: با در 
نظر گرفتن همه جوانب در می یابیم 
که رژیم روز به روز ضعیف تر شده و 
این مســئله مثل روز روشن است. 
دولت به صراحت هیچ پاسخی برای 

تقاضاهای ما ندارد.

رئیس جمهورسودان سیاست سرکوب بیشتر مردم را در پیش گرفته است

اشتباه کالسیک 

گزارش

سینا سبزیان

مدیرمالی هوآوی قصد دارد بــه دلیل تجاوز به حقوق 
خود در زمان بازداشتش از سوی دولت آمریکا، از مقامات 

کانادایی شکایت کند.
منگ وانژو، با تکمیل یک دعوی مدنی در کانادا مدعی 
اســت که وی به صورت غیرقانونی بازداشــت شده و سه 
ساعت بدون مشــاوره حقوق اساسی خود مورد بازجویی 
قرار گرفته و تجهیزات الکترونیکی و چمدانش به صورت 
غیرقانونی پیش از آنکه به وی گفته شود، تحت بازداشت 

است، بررسی شده بود.
وکالی منگ، دختر مؤسس میلیاردر چینی هوآوی، 
روز جمعه )دهم اسفند ماه( این پرونده را تکمیل کردند، 
اما یکشــنبه آن را در اختیار رسانه ها قرار دادند. بر اساس 
این دعوی وی خواهــان مجازات و دریافت خســارت از 

عامالن است.
این اتهامات مربوط به بازداشــت منــگ در فرودگاه 
بین المللی ونکوور به تاریخ یکم دســامبر )دهم آذر ماه( 
است. بازداشــت یکی از مدیران ارشــد فناوری چین به 
درخواســت دولت آمریکا منجر به تنش های سیاســی 
فزاینده ای شــد. در چین بســیاری این اقدام را حرکت 
سیاســی دولت ترامپ برای به دســت آوردن اهرمی در 
تنش های بین دو کشور بر سر مســائل تجاری و فناوری 

برشــمردند. هوآوی بزرگ ترین شــرکت تولیدکننده 
تجهیزات مخابراتی و یکــی از بزرگ ترین برند های تلفن 
همراه در کنار سامسونگ و اپل است. این شرکت چینی 
یکــی از بازیگران قدرتمنــد در ایجاد زیرســاخت های 
نسل آتی فناوری های بی ســیم، موسوم به 5G است. اما 
ایاالت متحده نســبت به هوآوی بســیار محتاطانه عمل 
می کند و با فشــار بر متحدانش قصد دارد مشارکت این 
شرکت در شبکه های 5G را کاهش دهد و مدعی است این 
فناوری می تواند امنیت ملی کشور را در معرض تهدید قرار 
دهد. واشنگتن با اشــاره به روابط شرکت هوآوی و دولت 
چین عنوان می کند پکن می تواند از تجهیزات این شرکت 
برای جاسوسی در سایر کشورها اســتفاده کند و آمریکا 
برای این ادعای خود شــواهد ویژه ای نیز ارائه کرده است 
که محکومیت هوآوی را اثبــات می کند. هوآوی هرگونه 
اتهامی مبنی بــر اینکه محصوالتش امنیت کشــورها را 
به خطر می اندازد را رد کرده و اظهار می کند قادر اســت 
هرگونه درخواست پکن برای اســتفاده از این تجهیزات 

را رد کند.
دولت آمریکا نیز منگ را به کاله بــرداری بانکی و دور 
زدن تحریم ها متهم کرده و به صورت رســمی خواستار 

استرداد وی از دولت کانادا شده است.
منگ و هوآوی هر دو ایــن اتهامــات را رد می کنند. 
دادگاه حضــوری بعــدی وی بــرای روز چهارشــنبه 

)چهاردهم اسفندماه( در ونکوور برنامه ریزی شده است؛  
جایی که او با قرار وثیقه با محدودیت هایی در مورد رفت  و 

آمدهایش، آزاد شده بود.
توقیف تجهیزات الکترونیک از جمله آیپد

پرونده ای که روز جمعه از سوی وکالی منگ به جریان 
افتاد، مقامات کانادایی را متهــم می کند که در فرودگاه 
ونکوور، به صورت غیرقانونی با اســتفاده از روال معمول 
مرزی، او را بازداشت کردند و تالش داشتند پیش از آنکه 
رسماً  او را دستگیر کنند، شواهدی را از وی به دست آورند.

بر اســاس این پرونده، پس ازآنکه منــگ از یک پرواز 
هنگ کنگ خارج شد، افسران آژانس خدمات مرزی کانادا 
او را متوقــف کردند و از وی خواســتند تمامی تجهیزات 
الکترونیک خود را شــامل دو موبایل شخصی، یک آیپد، 
یک کامپیوتر شخصی را تسلیم کند. پس ازآن افسران از 
وی رمز های تجهیزات را جویا شــدند و ازآنجاکه مقامات 
عمداً حقوق وی از جمله حق وی برای مشــاوره با وکیل 
و حق سکوت را متذکر نشــده بودند و دلیل بازداشتش را 
به درستی توضیح نداده بودند، رمزهای خود را به راحتی 

تسلیم کرده بود.
پس ازآنکه آن ها منــگ را بازجویی و وســایل وی را 

بررسی کردند او را به پلیس ســواره نظام سلطنتی کانادا 
تحویل دادند و او رسماً  بازداشت شد.

بر اســاس پرونده تکمیل شــده،  به دلیــل این روش 
بازداشــت، منگ دچار بیماری روحی، عصبانیت و حس 
از دســت دادن آزادی شده اســت. پس از بازداشت، وی 
دچار فشار خون شــده و مجبور به بستری در بیمارستان 

شده بود.
هوارد میکلســون، یکی از وکالی منــگ در بیانیه ای 
عنوان کرد : ایــن پرونده، تجاوز به حقوق اساســی وی را 
متذکر می شود و خواستار خسارت به دلیل سواستفاده از 
اختیارات قانونی در منظر عمومی و روش اشتباه بازداشت 

شده اند.
وکالی نماینده پلیس ســواره نظام سلطنتی کانادا و 
خدمات مرزی در واکنش به این موضوع هیچ اظهار نظری 
نکردند. هوآوی نیز از اظهار نظر در مورد شــکایت منگ 

صرف نظر کرده است.
لو کانــگ ســخنگوی وزارت امور خارجــه چین روز 
دوشنبه )سیزدهم اســفند ماه( در یک بخش خبری بر 
موضع پکن مبنی بر اینکه کانادا و ایاالت متحده از معاهده 
ً  به  استرداد دوجانبه خود سو اســتفاده کرده اند و شدیدا

حقوق منگ تجاوز کرده اند،  تأکید کرد.
او بــه دولت ایاالت متحده هشــدار داد که فــوراً قرار 
بازداشت و درخواست استرداد خود برای منگ را لغو کند 

و دولت کانادا سریعاً  او را آزاد کند.
در چند ماه پس از بازداشت منگ تنش های بین کانادا 
و چین باال گرفته اســت و دولت چین در واکنش به این 
اتفاقات اقدام به بازداشت چند شهروند کانادایی در خاک 

کشورش کرده است.

منگ وانژو از کانادا شکایت می کند؛

بازداشت غیرقانونی مدیرمالی هوآوی

پیش از اعالم وضعیت 
فوق العاده، اعضای نیروهای 

امنیتی سودان از تعقیب 
قضایی مصونیت داشتند 
و گروه های حقوقی بر این 

باورند که اقدام اخیر منجر 
به تشدید فشار آن ها در 

هفته های آتی شود

بسیاری در خیابان های 
سودان، تصمیم بشیر در 
هفته گذشته را اشتباهی 

کالسیک می دانند؛ 
اشتباهی که رهبران 

دیکتاتور جهان همواره در 
مراحل پایانی حکومت خود 

به آن چنگ می زنند
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