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با وجود رسیدن آمار کشته شدگان به ۵۵۰ تن؛
خونتای میانمار منتقدان آنالین را 

سرکوب کرد

همزمان با اینکه راهپیمایی های بزرگ در پی 
مواجهه با سرکوب بی امان نیروهای امنیتی میانمار 
کم می شوند، تالش های ارتش میانمار برای پایان 
دادن به مخالفت هــا و اعتراضات به جهان مجازی 
نیز کشیده شده به طوری که اینترنت مسدود شده و 
حکم های بازداشتی برای منتقدان آنالین صادر شده 
است. به گزارش رویترز، گروه فعال انجمن کمک به 
زندانیان سیاسی روز گذشــته )شنبه( اعالم کرد، 
از زمان کودتای اول فوریــه که در جریان آن ارتش 
میانمار دولت منتخب این کشور به رهبری آنگ سان 
سوچی را سرنگون کرد، نیروهای امنیتی ۵۵۰ تن 
از جمله ۴۶ کودک را کشته اند. علی رغم سرکوب ها، 
مخالفان این کودتا هر روز در شــهرهای مختلف 
میانمار دســت به راهپیمایــی زده و اغلب به قول 
خودشان راهپیمایی های چریکی برگزار می کنند؛ 
راهپیمایی هایی که کوچک و به نوعی نمایش سریع 
مقاومت هستند به طوری که پیش از آنکه نیروهای 
امنیتی بتوانند به آن پاسخ دهند، پایان می یابند. 
مردم همچنین شب ها برای روشن کردن شمع به 
یاد کشته شدگان اقدامات سرکوب گرایانه نیروهای 
امنیتی تجمع می کنند اما راهپیمایی های عظیم 
ده ها هزار نفری که در روزهای نخست این مخالفت 
و مقاومت برگزار می شــدند، عمدتا در شهرهای 
بزرگ متوقف شــده اند. مقامات که در حال حاضر 
به منظور سرکوب اعتراضات خدمات تلفن همراه را 
قطع کرده اند، از روز جمعه به شرکت های اینترنتی 
دستور دادند تا پهنای باند بی سیم را قطع کرده و اکثر 
مشتریان را از دسترسی به اینترنت محروم کنند. 
رسانه های دولتی میانمار اواخر روز جمعه گزارش 
دادند، مقامات همچنین حکم های بازداشــتی را 
برای ۱۸ تن از مشاهیر مشاغل نمایشی از جمله افراد 
تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی و دو روزنامه نگار 
براســاس قانونی علیه مواردی که باعث می شود 
یکی از اعضای نیروهای مسلح دست به شورش یا 
بی توجهی به وظیفه اش بزند، صادر کردند. پینگ 
پیو تو، یکی از بازیگران میانماری گفت: همه این افراد 
به خاطر مخالفتشان با خونتای این کشور مشهور 
هستند. اما این حکم بازداشت مرا نمی ترساند. وی 
افزود: خواه حکم بازداشتی صادر شده باشد یا خیر، 
مادامی که زنده ام با دیکتاتوری نظامی که برای مردم 
قلدری می کند و آنها را می کشد، مخالفت خواهم 
کرد. این انقالب باید پیروز شود. این بازیگر معموال 
در راهپیمایی های شهر یانگون در هفته های پس 
از کودتا شرکت داشــته است. »نا گی«، همسرش 
که یکی از کارگردانان میانماری است از فوریه سال 
جاری میالدی طبق همیــن قانون تحت تعقیب 
قرار گرفته است. این در حالی است که آمریکا قطع 

اینترنت در میانمار را محکوم کرد.
    

 انصاراهلل یمن، 
عربستان را تهدید کرد

وزیر دفاع یمن ضمن هجمه به ائتالف متجاوز 
عربی به ســرکردگی عربســتان، این ائتالف را با 
راهبرد درد بزرگ تهدید کرد. به گزارش المسیره، 
محمد ناصر العاطفی، وزیر دفاع دولت نجات ملی 
یمن وابســته به انصاراهلل گفت: متجاوزان تالش 
می کنند که شکســت خود را اعالم نکنند و کسی 
که آنها را در این باتالق انداخت به دنبال راه نجاتی 
برای ائتالف اســت. وی افزود: ما اطالعاتی داریم 
که به ما فرصت می دهد موجودیــت متجاوز را به 
لرزه درآوریم و ریاض، واشــنگتن، لندن، پاریس و 
تل آویو را خشمگین کنیم. دشمنان باید بدانند تا 
زمانی که به تجاوز ادامه دهند تنها با پاسخ متقابل ما 
روبرو می شوند. وی افزود: ادامه تهاجمات ما را ملزم 
به تنبیه دشمن می کند و بانک اهداف ما در عمق 
عربستان پر است. العاطفی گفت: پس از انقالب ۲۱ 
سپتامبر، ما سیستم های موشکی را در حال آماده 
باش درآوردیم، آنها را توسعه دادیم و موشک های 
جدیدی ساختیم که برخی از آنها رونمایی شدند 
و از بعضی از آنها در زمان مناسب رونمایی خواهیم 
کرد. وی ادامه داد: ما گزینه ای جز مقابله نداریم و به 

هر قیمتی و با هر فداکاری مانع شکست می شویم.
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فرشاد گلزاری

همانگونه که همه انتظار داشتند 
با مستقر شــدن »جو بایدن« در کاخ 
سفید، سیاست های ضد شرقی دولت 
دموکرات  آمریکا رنگ و بوی تازه ای 
به خود گرفت. در طول چهار ســال 
گذشته که دونالد ترامپ سکان هدایت 
ایاالت متحده را در دســت داشت ما 
شاهد سرشاخ شدن جدی واشنگتن 
و مســکو نبودیم، بلکه با تفاوت های 
بســیار فاحش یک گردش به راسِت 
مشــهود در عرصه سیاست خارجی 
آمریکا در قبال فدراســیون روسیه 

صورت گرفت. 
این گردش به راست تا حدی عیان 
بود که شــرق به رهبری سیاســی - 
امنیتی مسکو و سردمداری اقتصادی 
چین به نوعــی در ادبیات سیاســی 
ایاالت متحده مجدداً مورد تجدید نظر 
قرار گرفت. به عبارتی دیگر تیم ترامپ 
در مورد شــرِق دور تهدید اول و آخر 
خود را چین دانست و در اینجا بود که 
روس ها نفس راحتی طی چهار سال 

حضور ترامپ در کاخ سفید کشیدند. 
بر این اساس است که دموکرات ها 
و در رأس آن بایــدن، در کمپین های 
انتخاباتی خود طی سال ۲۰۲۰ بارها 
و بارها اعــالم کردند کــه ترامپ، به 
نوعی در حــال قــدم زدن در حیاط 
خلوت مسکو اســت و برخی دیگر از 
دموکرات های طیِف چپ مانند برنی 
سندرز اعتقاد داشــتند که ترامپ به 
نوعی فرستاده کرملین به کاخ سفید 
است. این حرف و حدیث ها حاال تمام 
شد و طی سه ماه گذشــته که بایدن 
وارد میدان شده، به وضوح می بینیم 
که او و تیمــش در حــال تاختن بر 

روسیه هستند. 
یــن حمــالِت گاه و بیــگاه  ا
دموکرات هــای واشــنگتن البته در 
چندین سطح قابلیت بررسی و تحلیل 
دارد. ســطح اوِل این منازعه آشکار 
در حوزه حقوق بشــر است که همین 
موضوع خود به دو شــاخه تقســیم 
می شود. نخســت، حمله تیم بایدن 
)اعم از وزیر خارجه و مشــاور امنیت 
ملی( و رســانه های آنها به مســائل 
حقوق بشری داخل روسیه است که 
جدیدترین و مهمترین آن را می توان 

بازداشــت الکســی ناوالینی، رهبر 
اپوزیسیون روســیه دانست که حاال 
در زندان به سرمی برد و طی روزهای 
اخیر دست به اعتصاب غذا زده است. 
واشــنگتن بارها و بارها از زمانی که 
ناوالنی از آلمان وارد خاک روسیه شده 
اقدامات نیروهای امنیتی و پلیس این 
کشور در سرکوب معترضان به زندانی 
کردن او را محکوم و حتی تحریم های 
جدید علیــه مقامات مســکو وضع 

کرده است. 
دومین شــاخه از حــوزه حقوق 
بشــر که آمریکا در حال اعمال فشار 
بر مســکو از طریق آن اســت، هدف 
قــرار دادن وضعیت حقوق بشــری 
کشورهایی بود که از زمان حیات اتحاد 
جماهیر شــوروی تاکنون به عنوان 
حوزه نفوذ ســنتی مســکو شناخته 
می شــوند که بالروس یکــی از آنها 
به شــمار می آید. در مینسک هم ما 
شاهد آن هستیم که دستگاه سرکوِب 
الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری 
بالروس هنوز از پا ننشســته است و 
مدام در حال حذف و هرس معترضان 
به نتایج انتخابات ریاســت جمهوری 
سال گذشــته میالدی در این کشور 

اســت. این موضوع هم یکی دیگر از 
اهرم های فشــار بر مســکو از سوی 
آمریکا اســت؛ چراکه دولــت بایدن 
بــا همــکاری و همیــاری اتحادیه 
اروپا بســیاری از مقامــات بالروس 
که با روســیه در ارتباط هســتند را 
در فهرســت تحریم های خــود قرار 
دادند که به نوعی باید آن را شــلیک 
تیر اخطار بــرای روس ها دانســت. 
حوزه دیگری که آمریکایی ها ســعی 
می کنند روســیه را تحت فشار قرار 
دهند، ناتو و پیشــروی های سازمان 
پیمان آتالنتیک شــمالی است. ذات 
و درون مایه این ســازمان و نهاد بیِن 

ُدولی اساساً به مهار بلوک شرق مربوط 
می شود ولی حاال که دیگر دیوار برلین 
فرو ریخته، ناتو تهدید اصلی مســکو 
به حساب می آید. آمریکایی ها بارها 
سعی کردند تا با گسترش حضور ناتو 
در خارِج نزدیِک روسیه این کشور را 
به نوعــی وارد چالش های محیطی و 
نظامی کنند که تاحدودی در این امر 
موفق شدند اما حاال اوضاع به صورت 

دیگری است. 
و حاال اوکراین!

یکی دیگــر از محورهای بســیار 
مهمی که دموکرات های کاخ ســفید 
در وضعیت کنونــی در حال پیگیری 
آن هســتند، حمایــت از اوکراین به 
رهبری ولودیمیر زلســنکی اســت. 
کمدین اوکراینی االصــل که به نظر 
می رسد در دوران ترامپ گوشه رینگ 
یا بهتر بگویم، به حاشــیه رانده شد 
و حاال با آمدن بایــدن در حال فعال 
شــدن در عرصه سیاســی و نظامی 
اســت. همه به یاد دارند که در سال 
۲۰۱۴ میــالدی زمانی کــه انقالب 
میدان اســتقالل در کی یف رخ داد 
و یانکوییــچ رئیس جمهــوری وقت 
اوکراین از مرزهای شــرقی کشورش 
با کمک روس ها فرار را بر قرار ترجیح 
داد، جدایی طلبــان تحــت حمایت 
مسکو در لوگانسک و دونتسک پرچم 
اســتقالل بر زمین کوبیدند و چندی 
بعد شبه جزیره استراتژیک کریمه با 
رأی مثبت دومای روسیه به سرزمین  
تزارها الحاق شــد. دقیقــاً در همان 
زمان بایدن معاون باراک اوباما بود و 
با اروپایی ها علیه روسیه وارد مذاکره 
شــد و حاال باز هم او در حال شــلوغ 
کردن محیط این کشــور است. روز 
گذشته ) شــنبه( یاکوف اوسادچی، 
سخنگوی سازمان پلیس جمهوری 
خودخوانده لوگانسک اعالم کرد که 
ارتش اوکراین طی حمله توپخانه ای 
به لوگانسک، نخستین مورد استفاده 
از ســالح ســنگین پس از برقراری 
آتش بس در ماه ژوئن ســال ۲۰۲۰ 
را به ســمع و نظر جهان رســاند. این 
حمله به معنای شروع منازعه جدید 
اســت و دقیقاً همان اعمال فشاری 
است که دموکرات ها در حال اجرای 
آن علیه مسکو هســتند. این حمله 
در حالی انجام شــده کــه جو بایدن 
در گفت وگــوی تلفنــی روز جمعه 

خود با ولودیمیر زلنسکی بر حمایت 
ناگسســتنی آمریــکا از حاکمیت و 
تمامیت ارضی اوکرایــن در مواجهه 
با تهاجم مداوم روســیه در دونباس 
و کریمه تاکید کــرد. اوضاع به حدی 
وخیم شد که دیروز کاخ کرملین اعالم 
کرد هرگونــه اعزام ســربازان ناتو به 
اوکراین، به درگیری بیشــتر نزدیک 
مرزهای روســیه خواهــد انجامید و 
مســکو را وادار می کند برای تضمین 
امنیت خود، اقدامات بیشتری انجام 
دهد. جالب اینجاست که اروپایی ها 
هم ساکت ننشســتند. اتحادیه اروپا 
پنجشــنبه در بیانیــه ای اعالم کرد 
فدراســیون روســیه کارزاری برای 
سربازگیری در شــهر سواستوپول و 
جمهوری خودمختــار کریمه که به 
طور غیرقانونی ضمیمه شــده است، 
آغاز کرده تــا شــهروندان آن به زور 
در نیروهای مســلح این فدراسیون 

ثبت نام کنند! 
اروپایی هــا در بیانیــه خود اعالم 
کردند کــه این اقدام روســیه نقض 
قوانین بین المللی بشردوستانه است. 
به موازات ایــن تحوالت، وزارت دفاع 
اوکراین در بیانیــه ای اعالم کرده که 
لوید آســتین، وزیر دفــاع آمریکا به 
اوکراین تضمین دفاع در برابر روسیه 
در صورت آغاز مناقشــه مســلحانه 
داده اســت که این اظهارات مقامات 
کی یف هم تایید دیگری بر فعال شدن 
دموکرات ها در پرونده اوکراین است 
که بــدون تردید موجــب عصبانیت 
حاکم کرملین خواهد شــد. بنابراین 
می توان گفت کــه بایدن و تیمش در 
حــال بازگرداندن اوکرایــن به مدار 
تحوالت سال ۲۰۱۴ میالدی هستند. 

تنش واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین همزمان با حمله به جدایی طلبان؛

فصلجدیدزورآزماییدرکییف
اتحادیه اروپا اعالم 

کرده فدراسیون روسیه 
کارزاری برای سربازگیری 

در شهر سواستوپول و 
جزیره کریمه، آغاز کرده 

تا شهروندان آن به زور 
در نیروهای مسلح این 

فدراسیون ثبت نام کنند 
که این اقدام مسکو نقض 

قوانین بین المللی می شود

دولت بایدن با همکاری 
و همیاری اتحادیه اروپا 

بسیاری از مقامات بالروس 
که با روسیه در ارتباط 
هستند را در فهرست 
تحریم های خود قرار 

دادند که به نوعی باید آن 
را شلیک تیر اخطار برای 

روس ها دانست

مقام های یونان، ترکیه را به تالش برای تحریک این کشور از طریق تالش برای فرستادن قایق های مهاجران به 
سمت آبهای یونان متهم کردند. به گزارش رویترز، یونان و ترکیه بر سر طیفی از مسائل از جمله منابع انرژی در دریای 
مدیترانه اختالف دارند و تنش ها بین این دو کشور هم پیمان در ائتالف ناتو سال گذشته میالدی زمانی که هزاران 
پناهجو در ترکیه برای حمله به مرز زمینی یونان تالش کردند، افزایش پیدا کرد. نوتیس میتاراچی، وزیر مهاجرت 
یونان اظهار کرد، گارد ســاحلی یونان چندین گزارش در خصوص همراهی گارد 
ساحلی و نیروی دریایی ترکیه با قایق های حامل مهاجران تا مرز اروپا و در تالش 
برای تشدید تنش با یونان ارســال کرد. میتاراچی در یک بیانیه ضبط شده اظهار 
کرد: بدون شک این مهاجران از ســواحل ترکیه عازم شــده اند و با توجه به این 

حقیقت که از سوی ترکیه پشتیبانی می شدند، در خطر قرار نداشتند.

به گزارش رویترز عربی، تروریست های الشباب واقع در سومالی ســاعات اولیه صبح دیروز )شنبه( به دو پایگاه 
ارتش این کشور در نزدیکی شهر موگادیشو، پایتخت این کشــور حمله کردند. شاهدان این حادثه اعالم کردند این 
دو پایگاه که در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب غرب موگادیشو قرار دارند، هدف دو انفجار قرار گرفتند. آنها در 
ادامه گفتند: انفجار سوم نیز کاروان نظامی سومالی را که به ســمت دو پایگاه یاد شده در حرکت بود، هدف قرار داد. 
ارتش سومالی نیز اعالم کرد ۴۵ تن از شبه نظامیان جنبش الشباب در حمله این 
جنبش به دو مرکز نظامی واقع در اقلیم شبیلی سفلی کشته شدند. ژنرال محمد 
تهلیل، فرمانده نیروهای پیاده نظام ارتش ســومالی در گفتگو با رادیوی صدای 
ارتش اظهار کرد: نیروهای دولتی از قبل اطالعاتی درباره این دو حمله دریافت 

کرده بودند و توانستند آن را دفع و به مقابله بپردازند.

حمله الشباب به دو پایگاه نظامی ارتش تنش یونان و ترکیه بر سر پناهجویان

عضو کمیســیون امنیــت و دفاع پارلمــان عراق 
مهم ترین محورهای دور جدید گفتگوی راهبردی میان 
عراق و آمریکا را اعالم کرد. به گزارش سومریه نیوز، بدر 
الزیادی تصریح کرد: دور جدید گفتگوهای راهبردی 
میان بغداد و واشنگتن که در هفتم آوریل جاری آغاز 
خواهد شد، به محورهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
خواهد پرداخت. وی گفت که دولت عراق در چارچوب 
طرح مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیرامون وضعیت 
امنیتی؛ پرونده ها و موضوعاتی دارد که خواهان بررسی 
آنها است. الزیادی عنوان داشــت: در این گفتگو، باید 
نکات اصلی تثبیت شود تا بتوان از آن استفاده کرد، این 
امر نباید به نحو صوری باشد، باید در آن اصولی وجود 
داشته باشــد که مربوط به عراق باشد، چراکه عراق به 
امور بسیاری نیاز دارد و باید از روابط دیپلماتیک بهره 
برداری کــرد. وی افزود: عراق در حــال حاضر دارای 

نیروهای امنیتی پیشرفته ای است و می تواند در دفاع از 
مرزهایش به خود متکی باشد؛ بدون آنکه به نیروهای 
بیشتر نیاز داشته باشد. جن ســاکی، سخنگوی کاخ 
ســفید مارس گذشــته اعالم کرد که گفتگو میان دو 
کشور شــامل تدوین طرحی برای آموزش نیروهای 
عراقی و ارائه توصیه ها به آنهاســت تــا مجدداً داعش 

نتواند قدرت گیری کند.

وزارت خارجــه آمریکا تصریح کــرد که دولت جو 
بایدن کرانه باختری را »ســرزمین اشــغال شده« به 
دست اسرائیل می داند. به گزارش آسوشیتدپرس، ند 
پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران 
گفت: »این یک واقعیت تاریخی است که اسرائیل کرانه 
باختری، نوار غزه و ارتفاعــات جوالن را از بعد از جنگ 
سال ۱۹۶۷ اشغال کرده اســت. »تصریح سخنگوی 
وزارت خارجه آمریــکا پس از آن بود کــه در گزارش 
ساالنه این وزارتخانه در خصوص حقوق بشر، اصطالح 
»اراضی اشغالی« برای کرانه باختری به کار نرفته بود. 
در گزارش ساالنه حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا 
که دهم فروردین، منتشر شــد و اولین گزارش از این 
نوع در بیش از دو ماه آغاز بــه کار دولت جو بایدن بود، 
مانند دولت دونالد ترامپ، به وضعیت حقوق انســانی 
در کرانه باختری و شرق بیت المقدس ذیل »اسرائیل 

و اراضی فلسطینی« پرداخته شده بود. دونالد ترامپ 
مدتی پس از آن که در پاییز چهار سال پیش اورشلیم 
را به عنوان »پایتخت اسرائیل« به رسمیت شناخت و 
پس از شش ماه نیز ساختمان ســفارت خود را به آن 
شهر منتقل کرد، از سال ۲۰۱۸ عماًل »کرانه باختری 
 اشــغالی« را از عبارات سیاســی و گزارش های خود 

حذف کرد.

اعالم محورهای دور جدید گفتگوهای راهبردی عراق و آمریکاوزارت خارجه آمریکا:  کرانه باختری را سرزمین اشغال  شده می دانیم 
خبرخبر


