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بایدنواستارتجدید!
روابط آمریکا و روسیه در دوره بایدن تحت تأثیر
شرایط مختلفی است که بسیاری از آنها ریشه
در تحوالت دوره ترامپ و اتهامات متقابل دو
کشور به یکدیگر دارد .در گام نخست و قبل
از پرداختن به ایــن طیف گسترده از مسائل
دوجانبه ،دولت بایدن و روسیه معاهده استارت
جدید را تمدید کــردنــد .توافق مذکور برای
جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی مــیــان دو
قــدرت در دولــت اوباما در سال  2010امضا
شــده بــود .مــدت ایــن توافق  10ســال و زمان
انقضای آن فــوریــه  2021تعیینشده بــود.
با اتمام مهلت این توافق ،دو گزینه تمدید یا
انقضای آن مطرح بود .در صورت انقضا و تمدید
نشدن معاهده ،دو طرف به تقویت نیروهای
تهاجمی استراتژیک خود اقــدام میکردند و
این وضعیت عالوه برافزایش بودجه نظامی،
نبود اطمینان استراتژیک را تشدید می کرد اما
درنهایت با تمدید پنجساله این توافق احتما ًال
دور جدیدی از همکاریها در این رابطه صورت
خواهد گرفت .بر اساس این توافقنامه ،دو کشور
ایاال تمتحده و روسیه موشکهای بالستیک
قار هپیمای مستقر در زمــیــن ،زیردریاییها
و بمبافکنهای  B-52را به  700فروند،
کالهکهای هستهای آماده پرتاب را به 1550
فروند و کالهکهای غیرمستقر را به 100
فروند محدود میکنند و از حق بــازرســی از
زرادخــانــه هسته ای یکدیگر بــرخــوردار می
شوند .اســتــارت جدید ،دو طــرف توافق را از
پنها نکاری ،نبود شفافیت و مانعتراشی در
مقابل اقدامات پادمانی هر طرف منع کرده
و مقرراتی برای تبادل داده ها ،انــواع و مکان
سالح ها و پرتابگرها ،استفاده از شناسه های
اختصاصی در موشک های بالستیک قارهپیما
و پرتاب از زیردریایی و بمبافکنهای سنگین
و بازرسی های سرزده پیشبینی کرده است.
امضای این توافق به معنای توافق آمریکا و روسیه
در نداشتن تقابل در حوزه تسلیحات استراتژیک
با هدف ایجاد توازن قدرت و مقابله با مسابقه
تسلیحاتی اســت .طبع ًا پــرونــد ههــای متعدد
دیگری در روابط دوجانبه وجود دارد که حل آن
مستلزم طی مراحل پیچیده است و احتما ًال به
سهولت حلوفصل نخواهد شد.
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بیانیهگردانهای«اولیاءالدم
درواکنشبهسفرپاپ

»

نخست :از سفر پــاپ واتــیــکــان بــه سرزمین
مقدسات ،سرزمین انبیا ،ائمه و صالحان و
سرزمین مقاومان مجاهد استقبال می کنیم و
به تو ای مرد با وقار (پاپ) می گوییم :این سفر
شما اگر در روزهای به اسارت گرفته شدن زنان
ایزدی و مسیحی و اشغال یک سوم خاک عراق
به دست داعــش انجام می گرفت ،در وجدان
مصیبت دیدگان تأثیر بیشتری داشت.
دوم :گردان های اولیاء الدم تمام انواع و اشکال
عملیات نظامی را در زمان سفر پاپ فرانسیس
و به خاطر احترام به امام سیستانی متوقف می
کند ،چرا که ما عرب هستیم و مهمان خود را
گرامی می داریــم و مانند آمریکایی ها که به
مهمان عراق و سرباز اسالم حاج قاسم سلیمانی
و همرزمان او رحمهم ا ...خیانت کرد ،خیانت
نمی کنیم.
سوم :عملیات مبارک و دقیق عین االسد که
اشغالگران را آزار داد و آسایش را از خائنان و
اشغالگران سلب کرد ،به مجاهدان تبریک می
گوییم و دست آنان را می فشاریم.
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دیداریبرایتقویت
گفتوگویبینادیان
پاپفرانسیسپسازدیداربادولتمردانعراق،امروزبهدیدارآیتا...سیستانیمیرود
پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیکهای جهان،
در حالی که مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر
عراق ،در فرودگاه بغداد به استقبال وی رفته
بود ،وارد این کشور شد .این نخستین دیدار
یک پاپ از عــراق و اولین خــروج پاپ از اروپا
پس از اعمال محدودیتهای کرونا در این
قاره است .پاپ پس از گفت و گو با مصطفی
الکاظمی برای دیــدار با برهم صالح ،رئیس

جمهور عــراق به کــاخ ریاست جمهوری این
کشور رفت .پاپ در این سفر سه روزه عالوهبر
دیــدار با مسیحیان ایــن کشور ،امــروز برای
دیــدار و گفت و گو با آیــت ا ...العظمی علی
سیستانی ،مرجع شیعیان عــراق بــه نجف
سفر میکند .استاندار نجف اشــرف اعالم
کــرده اســت کــه مسئولیت پوشش امنیتی
سفر امــروز (شنبه) پاپ به نجف و مالقاتش

بــا آیــت ا ...سیستانی ،بــا ترکیب مشترک
نیروهای الحشدالشعبی و نیروهای امنیتی
عــراق خواهد بــود و ایــن نیروها وارد مرحله
عملیاتی شــده انــد .پــاپ فرانسیس در این
سا لها ،مالقا تها و سفرهای متعددی با
هدف تقویت گفتوگوی مسیحیت و اسالم
انجام داده است .سفرهای چند سال اخیر او به
میانمار که دارای اقلیت مسلمان است ،مصر،
ترکیه ،مراکش ،امارات متحده عربی و اکنون
عراق ،نشان دهنده تقویت این گفتمان است.
پــاپ فرانسیس در ســال  ،۲۰۱۷خواستار
رعایت حقوق اقلیت مسلمان روهینگیا در
میانمار شد .او همچنین در کتاب جدید خود،
برای اولین بار ،اویغورهای مسلمان چین را
«مردمی ستمدیده» توصیف کرده است .در
آن سال ،خشونتها علیه مسلمانان روهینگیا
در میانمار موجب شده بود که بیش از ۶۲۰
هزار نفر آنان از کشورشان که دارای اکثریت
بودایی اســت ،به خاک بنگالدش بگریزند.
کاردینال «خورخه ماریو برگولیو» آرژانتینی
پیش از آن که به مقام رهبر کاتولیک های
جهان برسد نیز چند باری با اقلیت مسلمان
آرژانتین دیــدار و گفت و گو کــرده بــود .پاپ
قرار است در این سفر با مسیحیان عراق نیز
دیــدار کند .او پیشتر گفته بود میخواهد با
افرادی دیدار کند که رنجهای فراوانی را در
سالهای اخیر متحمل شدهاند .اشاره رهبر
کاتولیکهای جهان به مسیحیانی است که
در زمــان حکمرانی داعــش بر بخشهایی از
عــراق ،دشوار یها و مرار تهای فراوانی را

چیننظامانتخاباتیهنگکنگرابرایمنصوبکردن«میهنپرستان»
بازبینیمیکند

 64سیاستمدارمکزیکی 3ماهمانده
بهانتخاباتتوسطتبهکاراناینکشور
ترورشدند

رسید .حاال در تازهترین رویداد،
دولت مکزیک آخر هفته گذشته
اعالم کرد ،در حالی که قرار است
انتخابات پارلمانی و محلی چهار
ماهدیگردراینکشوربرگزارشود،
در شش مــاه اخیر دســت کم ۶۴
مسئولسیاسیبهقتلرسیدهاند.
به گــزارش یورونیوز ،روزا ایسال
رودریگز ،وزیر امنیت مکزیک روز
پنجشنبه ۴مارس( ۱۴اسفند)در
این زمینه گفت« :هدف از جرایم
سازمانیافته تأثیر گذاشتن بر
رونــد انتخابات اســت ».او به طور
مشخص بــه  ۷۳فقره خشونت
سیاسی از جمله  ۶۴فقره قتل به
ویژه در ایالتهای گوئرو (جنوب
غرب) ،اواخاچا (جنوب) ،وراکروز
(شرق) ،باخا کالیفرنیا (شمال)،
خالیسکو (غــرب) ،گواناخواتو و
مور ُلس (مرکز) اشــاره کــرد .وی
با ایــن حــال نگفت که چند تن از
قربانیان ایــن خشونتها نامزد
انتخاباتبودهاند.انتخاباتمحلی
و پارلمانی مکزیک قرار است در۶
ژوئن ( ۱۶خرداد  )۱۴۰۰برگزار
شود ۹۴ .میلیون شهروند واجد
شرایط از جمعیت  ۱۲۹میلیونی
مکزیک قــرار اســت در انتخابات
پیش رو ۵۰۰ ،نماینده مجلس
عوامفدرال،فرمانداران ۱۵ایالت
از  ۳۲ایالت کشور ،نمایندگان
 ۳۰مجلس محلی و هـــزاران
شهردار و مسئول محلی دیگر را

انتخاب کنند .با نزدیک شدن به
زمان انتخابات در مکزیک ،دولت
این کشور از اجرای طرحی برای
تأمین امنیت جانی نامزدهای
در معرض تهدید خبر داده است.
خشونتعلیهمسئوالنسیاسیدر
مکزیکغالباشاملترور،آدمربایی
و تهدید اعضای خــانــواده ،آتش
زدن خانه و اخاذی از آن هاست.
نتایج تحقیقی که از سوی دفتر
پژوهشی «اتــلــکــت» در روز ۱۰
سپتامبر2018منتشرشدهنشان
میدهد که مبارزات انتخاباتی
پیشین مکزیک ( )2018به بهای
جان  ۱۷۵تن از سیاستمداران
این کشور تمام شده است .در این
تحقیق که درباره وضعیت امنیتی
مکزیکدرفاصلهسپتامبر۲۰۱۷
میالدی تا سپتامبر  2018انجام
شــده ،آمــده اســت :دستکم ۷۰
درصد از حمالت علیه مسئوالنی
ان ــج ــام شـــده اســـت ک ــه نــامــزد
انتخابات بودند یا قصد داشتند
خود را به عنوان کاندیدا معرفی
کنند .در میان سیاستمداران
کــشــتــه شـــده  ۱۶نــفــر نــیــز زن
بــودهانــد .در مجموع  ۸۵۰نفر
از سیاستمداران مکزیکی طی
انتخابات ســال  2018هدف
عملیات خشونتآمیز و ترور قرار
گرفتهاند .رقمی که پیش بینی
می شود در انتخابات پیشرو نیز
تکرار شود.

پلیس میانمار بار دیگر به سوی تظاهرکنندگان مخالف کودتا آتش گشود

 39کشتهدرآخرهفته

مــردم خشمگین میانمار دیــروز نیز برای
اعــتــراض بــه کــودتــای نظامی یکم فوریه
با شعار «مــا نمیترسیم» به خیابا نهای
پایتخت آمدند .شهر مانداالی ،دومین شهر
بزرگ این کشور نیز شاهد حضور هزاران
معترض بود که با شلیک پلیس نیز مواجه
شدند .به گفته شــاهــدان عینی ،مردی
 25ساله نیز پس از اثابت گلوله نیروهای
امنیتی بــه گلویش کشته شــد .بــه گفته
شاهدان ،در یانگون ،پایتخت اقتصادی
میانمار نیز پلیس از گلولههای الستیکی و
نارنجکهای صوتی برای پراکنده کردن
تظاهرکنندگان استفاده کرد .حدود ۱۰۰
پزشک با روپــو شهــای سفید خود به این
تظاهرات پیوستند .در شهر پاتین ،واقع
در غــرب یانگون نیز تظاهرات مشابهی
برپا شــده بــود .ایــن تــظــاهــرات در حالی
بــود که نماینده ویــژه سازمان ملل اعالم
کرد در موج اعتراضات علیه کودتاگران

چهره روز

جنجال واکسنکرونایخواهران
پادشاهاسپانیا

خــواهــران پــادشــاه اسپانیا ،اذع ــان کــردنــد که
هنگام سفر به امارات عربی متحده برای دیدن
پدرشان ،پادشاه پیشین خوان کارلوس ،واکسن
کــوویــد ۱۹-دریافت کــرده انــد .این خبر باعث
واکنش های گسترده در رسانه های اسپانیایی
شده اســت .النا و کریستینا که  ۵۷و  ۵۵ساله
هستند ،هیچ کدام واجد شرایط واکسیناسیون
در اسپانیا نیستند و این گونه شرایط اعالمی را
دور زدهاند .دو خواهر پادشاه اسپانیا در واکنش
به انتقادها گفته اند «با هدف گرفتن گذرنامه
سالمتی» که به آن ها اجازه می دهد به طور مرتب
با پدرشان دیدار کنند ،واکسن دریافت کرده اند.
پادشاهپیشیناسپانیابهدلیلتحتتعقیبقضایی
بودن به اتهام فساد و تخلف های مالی چند ماهی
است که در امارات متحده عربی اقامت دارد.

خبر متفاوت

حذفمخالفان
برای قدرتگیری وفاداران «شی»

تابوت
بهجایصندوق!
نبی شریفی -پلیس مکزیک،
وقتی جسد «آی ــدا ن ــاوا» با سری
بریده را در ایالت پرآشوب «گوئرو»
پیدا کرد ،یادداشتی را کنار جنازه
یــافــت کــه روی آن نوشته شده
بود« :این بال سر هر سیاستمدار
دیگری هم خواهد آمد که مطیع
نباشد ».یادداشت تهدید آمیزی
که«لوسروخو»باندتبهکارقاچاق
مواد مخدر کنار جنازه نامزد 42
ساله «حــزب چپ میهن پرستان
انقالبی دموکرات» در انتخابات
شهرداریآهواکوتسینگو گذاشته
بود .روایتی که خواندید ماجرای
واقعی یک قتل سیاسی هدفمند
در کارزار انتخابات سال 2018
مکزیک بــود .در مکزیک پیش از
آن که شهروندان توسط تبلیغات
نامزدهای انتخاباتی به همراه
ساز و آواز گروه های ماریاچی به
پــای صــنــدوقهــای رای بــرونــد،
تابوتهای چوبی سیاستمداران
کشتهشدهبهدستتبهکارانروانه
قبرستانهامیشود.قتلپرشمار
سیاستمدارانبهدستکارتلهای
مواد مخدر تراژدی تلخ اما تکراری
این کشور است .سیاستمدارانی
کــه ایــن گونه از گــردونــه رقابت
هــای انتخاباتی حــذف و روانــه
گــورســتــان هــا مــی شــونــد .بــرای
مثال،همسر«آیداناوا»کهشهردار
آهواکوتسینگو بود نیز یک سال
پیشازاوبهدستتبهکارانبهقتل

تجربه کردند .موصل ،مهمترین مرکز زندگی
مسیحیان عراقی است .پیش از حمله گروه
داعش به عراق ،حدود  1.5میلیون مسیحی
در ایــن کــشــور زنــدگــی م ـیکــردنــد .ایــن در
حالی است که هم اکنون کمتر از  ۴۰۰هزار
مسیحی در عراق باقی ماندهاند .حدود نیمی
از مسیحیان عــراق پیرو کلیسای کلدانی و
دیگر کلیساهای کاتولیک و بقیه پیرو کلیسای
ارتــدوکــس ارامــنــه یا کلیساهای پروتستان
هستند .برخی معتقدند سفر پاپ به عراق،
امتیاز خاصی را برای اقلیت مسیحی به دنبال
نخواهد داشت .آن ها معتقدند اجحاف های
صــورت گرفته چه در زمــان داعــش و چه در
حکومت صدام فقط در حق اقلیتها نبود بلکه
برای کل مردم عراق خارج از هر دین ،مذهب،
قوم و نژاد بوده است .در عراق جدید از سال
 2003تا امــروز (از سقوط صــدام تاکنون)
مردم عراق با تهدیدات ،خطرات و بحرانهای
متعددی روبهرو بودهاند .بحرانهای ناشی از
اشغالگری و تجاوزگری آمریکا به مردم عراق،
وحشیگریهای گروههای تکفیری تروریستی
مثلداعشبرجانومالوناموسمردموفرهنگ
وتمدنومنابعوثروتهایاینکشورازجملهاین
خطراتوتجاوزگریهابودهاست.سفربهناصریه
مرکز استان ذی قار و بازدید از شهر باستانی اور
(مکانیکهگفتهمیشودزادگاهحضرتابراهیم
اســت) ،مالقات عمومی با مسیحیان در شهر
اربیل و دیدار با مقامات سیاسی و مذهبی اقلیم
کردستان عــراق ،از دیگر بخشهای سفر سه
روزه پاپ است.

3

میانمار در روز چهارشنبه سوم مارس۳۸ ،
نفر کشته شدند .میشل باشله ،کمیسر
عالی حقوق بشر سازمان ملل از نیروهای
امنیتی میانمار خواسته است تا به «سرکوب
وحشیانه معترضان مسالمتجو» پایان
دهند .به گفته او از زمان کودتا تاکنون بیش
از هزار و  ۷۰۰نفر ،از جمله  ۲۹روزنام هنگار
بازداشت شدهاند .آمریکا نیز روز پنجشنبه
تحریمهای جدیدی علیه ارتــش میانمار
اعمال کرد و دو وزارتخانه دفــاع و کشور
میانمار و همچنین افراد مرتبط با حکومت
نظامی را در «لیست سیاه» خود قرار داد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که نظامیان
میانمار پس از کودتا تالش کردهاند حدود
یک میلیارد دالر پول موجود در بانک فدرال
رزرو نیویورک را منتقل کنند که مقامهای
دولــت آمریکا جلوی ایــن کــار را گرفته و
دسترسی به اعتبارات دولت میانمار را برای
مدت نامحدود مسدود کردهاند.

روزنامه گلوبال تایمز که وابسته به حزب
کمونیستچیناست،درگزارشینوشت
که«اوضاعآشفتههنگکنگدرسالهای
اخیربهدلیلاجرانشدنکاملاصلیایجاد
شد که مبنی بر اداره هنگ کنگ صرفا
توسط میهن پرستان اســت ».در همین
زمینهکنگرهملیچینتاپایانهفتهجاری
بازبینی قوانین انتخاباتی هنگ کنگ را
در دستور کار دارد .این نشست کنگره از
دیــروز آغــاز شده اســت .وانــگ چن ،نایب
رئیس کنگره چین اعالم کرد ،متممهای
مقرراتابتداییهنگکنگکهکارکردی
م ــان ــن ــد ق ــان ــون
اســـاســـی بـــرای
ای ــن شهر دارد،
بازبینی میشود
تــا «روزنـــههـــای»
انــتــخــابــاتــی را
بــرای مخالفانی
بـــبـــنـــدد کــــه بــه
دنبالاستقاللاز
چین هستند .دولت چین به ریاست شی
جین پینگ میگوید میخواهد نظام
انتخاباتی هنگ کنگ را به ترتیبی تغییر
دهــد که قــدرت «میهندوستان» در آن
تضمین شود .سال گذشته همه اعضای
دمــوکــراسـیخــواه ش ــورای هنگ کنگ
استعفاکردند.ایندولتشهرمدتهاست
که صحنه برخورد پلیس با تجمعهای
معترضان دموکراسیخواه بوده است .در
گزارش گلوبال تایمز آمده است :بسیاری
از شرکت کنندگان پیشنهاد کردند که
 ۱۱۷کرسی اعــضــای شـــورای منطقه
ای در کمیته  ۱۲۰۰نفره ای که رئیس
اجرایی هنگ کنگ را انتخاب می کنند،
حذف شوند .بیشتر کرسی های اعضای

شورایمنطقهایدراختیارسیاستمداران
طرفدار دموکراسی است .کنگره خلق
چینخردادامسالنیز،الیحهامنیتملی
هنگکنگراتصویبکردهبود.اینالیحه
با حمایت  ۲۸۷۸نفر از اعضای حاضر
در کنگره ملی خلق چین همراه شد .یک
نفر رای منفی داد و شش نفر رای ممتنع
دادند.مقاماتچینمعتقدنداینقانونبه
منظورجلوگیری،مهارومجازاتاقداماتی
است که تهدیدی جدی برای امنیت ملی
هنگ کنگ ایجاد کنند؛ اقداماتی برای
تجزیهکشوریاتالشبرایبراندازیقدرت
حاکم« .فعالیت
نـــــیـــــروهـــــای
خـــــارجـــــی کــه
در امــــور هنگ
کــنــگ دخــالــت
مــــــی کـــنـــنـــد»
نـــیـــز مـــوضـــوع
م ــج ــازاته ــای
این الیحه است.
هنگ کنگ تا سال  ۱۹۹۷به مدت ۹۹
سال در اجاره بریتانیا بود؛ اما در آن سال با
انقضایمدتاجاره،بهحاکمیتجمهوری
خلقچینبازگشت.طبقاصل«یککشور،
دو دولــت» که دولت مرکزی چین هنگام
تحویل حاکمیت هنگکنگ آن را پذیرفت
قــرار بود این سرزمین تا سال  ۲۰۴۷از
حقوق و آزادیهای دموکراتیک در حدی
باالتر از ساکنان سرزمین اصلی چین
برخوردار شود و ساکنان آن بخش عمده
امکانات و حقوقی را که در زمان استعمار
بریتانیا از آن برخوردار بودند ،حفظ کنند.
هنگ کنگ هفت میلیون و  ۲۳۰هزار نفر
جمعیت دارد و یکی از مهمترین بازارهای
مالیوتجاریآسیابهشمارمیرود.

ان بی سی نیوز :سناتور جمهوری خواه «رون
جانسون» بحث درباره الیحه کووید( 19-طرح
نجات آمریکا) را به تأخیر انداخت و سنا را مجبور
کرد با قرائت کل الیحه 628صفحه ای با صدای
بلند در صحن سنا توسط یکی از سناتورها
موافقت کند.

عربستان

حذفلشکر«مگسهایسایبری
ازتوئیتر

»

واشنگتن پست  -توئیتر ،حساب کاربری سه
هــزار «مگس سایبری» را که به دنبال «بهبود
وجهه» ولیعهد عربستان در پرونده قتل جمال
خاشقچی ،روزنــامــه نــگــار و منتقد سعودی
بودند ،مسدود کرده است .این حسا بها که
در عربستان مستقر هستند ،با به کارگیری
تصاویر پروفایل جعلی به دنبال نابودی نتایج
و استنبا طهای مقامات اطالعاتی آمریکا در
خصوص قتل جمال خاشقچی بودند .محتوای
این حسابها به دو زبان انگلیسی و عربی بود
که سعی داشت به مخاطبان القا کند پرونده
خاشقچی عم ً
ال بسته شده است و عامالن آن
در زندان به سر میبرند .خاشقچی روزنامهنگار
عربستانی و ستو ننویس واشنگتن پست در
 ۵۹سالگی در داخــل ساختمان کنسولگری
عربستان در استانبول در تاریخ دوم اکتبر
 ۲۰۱۸کشته و سپس تکه تکه شد.

