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با وجود ادامه اعتراضات ضدکودتا در میانمار؛
 سوچی تا چهارشنبه 
در بازداشت می ماند

وکیل آنگ سان سوچی به رسانه ها گفت که رهبر 
دوفاکتوی میانمار تا روز چهارشــنبه در بازداشت 
می ماند اما معترضان دیروز دوشنبه بار دیگر با هدف 
آزادی وی و پایان حکومت نظامیان در میانمار دست 
به تجمعات زدند. به گــزارش خبرگزاری رویترز، 
نیروهای امنیتی میانمــار خودروهای زرهی را در 
شهرهای بزرگ دو هفته پس از سرنگونی دولت آنگ 
سان سوچی، رهبر دوفاکتوی این کشور و بازداشت 
وی به همراه چند تن از سیاستمداران و قانونگذاران 
مستقر کرده اند. نیروهای امنیتی همچنین سوچی را 
متهم کرده اند که به صورت غیرقانونی شش رادیوی 
واکی تاکی را منتقل کرده است. بازداشت سوچی 
قرار بود امروز تمام شود اما خین مائونگ زاو، وکیل 
سوچی به رســانه ها گفت که قاضی دادگاهی در 
نایپیداو، پایتخت، بازداشت وی را تا روز چهارشنبه 
۱۷ فوریه تمدید کرده اســت. وی ادامه داد: اینکه 
این بازداشت عادالنه اســت یا خیر، شما خودتان 
باید تصمیم بگیرید. یکی از اعضــای تیم وکالتی 
سوچی نیز گفت، قاضی از طریق ویدئو کنفرانس 
با سوچی صحبت کرده و او خواسته تا اگر می شود 
یک وکیل به خدمت بگیرد. صدها هزار تن از مردم 
میانمار و هواداران سوچی پس از کودتای اول فوریه 
به خیابان ها آمده و این کودتــا را محکوم کرده اند. 
عالوه بر اعتراضات گســترده مردمی در سراســر 
میانمار، ارتش این کشور با اعتصاب کارمندان دولت 
روبروست که بخشی از آن را نافرمانی مدنی تشکیل 
می دهد که بسیاری از عملکردهای دولت را با مشکل 

مواجه کرده است. 

در جدیدترین اقدام از ســوی کارمندان بخش 
مدنی، اداره هوانــوردی مدنی میانمار در بیانیه ای 
اعالم کرد، بسیاری از کارمندانش از هشتم فوریه 
سال جاری میالدی دیگر ســر کار حاضر نشده اند 
که این مساله باعث شده تا پرواز هواپیماها با تاخیر 
روبرو شود. همچنین برخی از قطارها هم از حرکت 
بازایســتاده اند. خونتا به کارمندان دستور داده تا 
سر کارشــان برگردند و تهدید کرده که دست به 
اقدام می زند. بیش از ۱۰ خودروی پلیس مجهز به 
تجهیزات و وسایل آب پرفشار امروز در نزدیکی مرکز 
یانگون که یکی از محل هــای برگزاری اعتراضات 
مردمی است، مستقر شده اند و گروه های معترض نیز 
به صورت صلح آمیز در مقابل بانک مرکزی و سفارت 
چین تجمع کردند. ســفارتخانه های غربی شامل 
اتحادیه اروپا، انگلیس، کانادا و ۱۱ کشــور دیگر در 
بیانیه روز یکشنبه خود از نیروهای امنیتی خواستند 
تا از خشونت علیه معترضان و غیرنظامیان که علیه 
کودتا دست به اعتراض زده اند، اجتناب کنند. از آغاز 

کودتا، دست کم ۴۰۰ تن دستگیر شده اند.
    

تجمع در پاریس علیه قانون 
تبعیض آمیز نسبت به مسلمانان

معترضان در پاریس دســت به تجمع زدند تا 
علیه قانون پیشنهادی که به گفته آنها نسبت به 
مسلمانان تبعیض آمیز است، اعتراض کنند. به 
گزارش آناتولی، معترضــان در میدان تروکادرو 
علیه این الیحه موســوم به منشــور ارزش های 
جمهوری تجمع کردند. یکــی از این معترضان 
گفت: من یکی از قربانیان اسالم هراسی در فرانسه 
هســتم. مدرســه ای که مدیریت آن را برعهده 
داشتم نوامبر سال گذشته به دلیل عدم مطابقت 
با استانداردهای امنیتی تعطیل شد. یکی دیگر 
از معترضــان گفت: این مدرســه ای که تعطیل 
شــد بســیار جامع بود و دانش آموزان از تمامی 
قشرها و قومیت ها را می پذیرفت. در حال حاضر 
دانش آموزان این مدرســه از حق اساســی خود 
برای تحصیل محروم شــده اند. این مدرسه یک 
مکان امن برای دخترانی بود که می خواســتند 
طبق عقاید و رســوم خودشــان لباس بپوشند. 
اولیویا زمور، رئیس انجمن حامی فلسطین یورو 
فلسطین گفت: این قانون پیشنهادی راه را برای 
وقوع اتفاق هــای خطرناک تر هموار می ســازد 
چراکه این قانون پتانسیل قرار دادن مردم تحت 
کنترل و نظارت را دارد. وی ضمن اشاره به اینکه 
این الیحه فرانسوی مشابه سیاست های اسرائیل 
در مقابل فلسطینی هاست، گفت:  فرانسه در حال 
عبور از یک بحران بی سابقه اقتصادی و اجتماعی 
است و مســلمانان در این دوره به عنوان قربانی 

انتخاب شده اند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

چنــدی پیــش جــو بایــدن، 
رئیس جمهــوری ایــاالت متحده 
در مصاحبــه با شــبکه تلویزیونی 
سی. بی. اس ســخنی را بر زبان راند 
که برای او گران تمام شد. بایدن در 
آن مصاحبه اعالم کرد که آمریکا و 
چین علیرغم رقابت شــدید بین دو 
کشور نباید درگیری داشته باشند. 
او اعالم کرد که واشنگتن قرار نیست 
سیاســت ترامپ در قبــال چین را 
دنبال کند و اساســاً الزم نیســت 
»مناقشه ای« بین ما باشد ولی بدون 
تردیــد »رقابت جــدی« در پیش 
است ولی در هر صورت روش من با 
روش ترامپ فــرق دارد. این مدل از 
موضع گیری بایــدن را باید به نوعی 
ادامه راهبرد بــاراک اوباما، رئیس 
جمهور اسبق آمریکا دانست. همه به 
یاد دارند که در زمان اوباما، او عماًل 
خواهان سرشاخ شــدن مستقیم با 

چین نبود. 
اوباما معتقد بــود که نباید تنش 
میان واشنگتن و چین تا به این حد 
عمیق شود و به همین دلیل او راهبرد 

»همکاری برای هدایت از دور« را در 
دســتور کار خود قرار داد. در همان 
هنگام هم بسیاری از منتقدان اوباما 
و دموکرات ها اعالم کرده بودند که 
این راهبرد نمی توانــد برای آمریکا 
چاره ساز باشد و حتی دسته ای دیگر 
از منتقداِن دولــِت وقت به صورت 
واضح از تریبون هــای خود به اوباما 
حمله کردند و او را همســو با پکن 
و دولت کمونیســتی چین قلمداد 
کردند. اینکــه آیــا انتقادهای آن 
سال ها درست بود یا غلط، موضوعی 
است که تحلیل آن بسیار زمان بر و 
الزمه اش فهرســت کردن بسیاری 
از مولفه های مذکور اســت. اما باید 
توجه داشت که اوباما در آن سال ها 
معتقد بود که نمی توان با شدت عمل 
علیه پکن دست به اقدامات تهاجمی 
زد. او بر این اســاس راهبرد خود را 
همنوایی و همکارِی هدفمند با چین 
برای کســب منافع ایاالت متحده 
طرح ریــزی کرده بــود؛ بدین معنا 
که آمریکا در بازارهای چین حضور 
فعال داشت و تماماً سعی می کرد که 
با هدایت این بازارها، هم سود خود 
را کسب کند و هم بتواند چین را در 

کانال خود هدایت کند. 
از ســوی دیگر ســازمان سیا و 

مامورانــش در چین و کشــورهای 
شرق آســیا در حال رصد اقدامات 
اقتصادی پکن بودند اما این اقدامات 

اطالعاتی یک طرفه نبود. 
پکــن هــم بــا گســیل کردن 
تعداد زیادی از مامــوران امنیتی و 
جاسوسان صنعتی خود در آمریکا 
و همچنیــن در کارخانه های واقع 
در چین، در مدت 8 سال زمامداری 
اوباما ســعی کــرد تــا تکنولوژی 
آمریکایی  را به دقت زیر ذره بین قرار 
دهد و از همانجا بــود که تکنولوژی 

چین یکباره اوج گرفت.
 بر این اســاس بود کــه با آمدن 
دونالــد تراپ بــه عنــوان چهل و 
پنجمین رئیس جمهــوری ایاالت 
متحده، ما شــاهد آن بودیم که وی 
دستور تقابل همه جانبه و حداکثری 
با چین را صادر کرد. در هیچ برهه ای 
از تاریــخ آمریــکا ندیده ایم که این 
کشــور به اندازه چهار سال ریاست 
جمهوری دونالــد ترامپ به صورت 
عمیق و علنی علیه چین دســت به 
اقدام هایی بزند کــه خروجی آن با 

اقتصاد و ثبات جهانی بازی کند. 
یک روز شــاهد وضع تعرفه های 
به شــدت سرســام آور از ســوی 
واشنگتن علیه پکن بودیم و فردای 

آن روز چینی ها هم به طبع دســت 
به اقدام متقابل می زدند. دایره این 
تنازع به حدی گســترده شــد که 
ترامپ علناً و بــدون ارائه مدرک و 
ســند رســمی اعالم کرد که چین 
بــه صــورت عمــدی و فریبکارانه 
 پشــت پرده شــیوع ویروس کرونا 

در جهان است. 
ایــن موضــوع البتــه در داخل 
ایاالت متحده با حمایت بسیاری از 
هم حزبی های ترامپ همراه بود ولی 
در فضای جهانی ما شاهد آن بودیم 
که بسیاری از کشورهای دنبا موضع 
سکوت گرفتند اما باز هم ترامپ یک 

تنه بر پکن تاخت. 

عطش ضدِ شرقی در میان 
سرمایه داران سنتی آمریکا

همنوایــی جمهوریخواهــان با 
ترامــپ در قبال چین بــه نوعی به 
ما نشــان داد که یــک عطش ضِد 
شرقی در میان سرمایه داران سنتی 
آمریکا که پاتوق آنها نیویورک است، 
وجود دارد. باید توجه داشته باشید 
که اساســاً طیف ســنتی و قدیمی 
ســرمایه داران آمریکا کــه همان 
سفید پوســت های محافظــه کار 
بــه حســاب می آینــد، از حــزب 

جمهوریخواهان برخاسته اند. 
این طیف کلیسا را با خود همراه 
دارند و از منظری دیگر کشــاورزان 
آمریکا یکی از موتورهای محرک این 
طیف به حساب می آیند که تمام این 
مولفه ها در ترامپ و جریان منتسب 
به او قابل مشاهده است. حاال همین 
جریان دقیقاً ۴8 ساعت پس از آنکه 
ترامپ از اســتیضاح دومش پیروز 
بیرون آمد، سعی دارند تا سناریوی 
جدیدی را با محوریــت چین علیه 
دولت جدید ایــاالت متحده کلید 

بزنند. 
اگرچــه قانونگــذاران دو حزب 
دموکرات و جمهوریخــواه آمریکا، 
چیــن را بــه عنــوان بزرگتریــن 
تهدید امنیــت ملی بــرای ایاالت 
متحده می شناســند، امــا اعضای 
حــزب جمهوریخــواه در مجلس 
نمایندگان و مجلس ســنا بایدن را 
به عدم ایستادگی مقابل پکن متهم 

می کنند. 
بر این اساس جمهوریخواهان در 
تالش هستند تا با نشان دادن ضعف 
بایــدن در برابر چیــن، زمینه های 
حمله بــه وی در انتخابــات میان 
دوره ای را فراهــم و موقعیــت 
نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۴ را تقویت 
کنند. در طــرح جمهوریخواهان، 
ســختگیر بودن در برابــر چین به 
عنوان یک راهبــرد پیروز انتخابات 
در نظر گرفته می شــود و این کشور 
به عنوان یک خطر بالقوه برای ملت 
آمریــکا در چندیــن جبهه معرفی 
می شود. باید توجه داشت در حالی 
که کمتر از یک ماه از آغاز ریاســت 

جمهوری بایــدن در کاخ ســفید 
می گــذرد، در همین مــدت کوتاه 
بارهــا جمهوریخواهان نســبت به 
سیاســت خارجی وی مقابل چین 
اظهار نگرانی کرده اند و حاال طیفی 
که در چهار ســال گذشــته ترامپ 
را علیه چیــن مــورد حمایت قرار 
داده بودند، به دنبــال ضربه زدن به 
دموکرات ها با اهرم چین هســتند. 
بایــدن البته این تحــرکات حزبی 
را به خوبی زیر نظــر دارد و می داند 
که هدف همفکــران ترامــپ و به 
صورت کلی جمهوریخواهان از این 
اقدام، ضربه زدن به او و کاســتن از 
تعداد نماینــدگان دموکرات ها در 
قوای مقنن آمریکا اســت. بر همین 
اساس بایدن همین چند روز پیش 
طی فرمانی به پنتاگون خواســتار 
تشــکیل نیروی ضربت علیه چین 
شــد. بر ایــن اســاس وزارت دفاع 
آمریــکا نیروی ضربــت علیه چین 
را از ۱۵ مقــام غیرنظامی و نظامی 
پنتاگــون تشــکیل داد. مدیر این 
نیروی ضربت الی راتنر، دستیار ویژه 
لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا و یکی 
از مقامات ســابق اندیشکده امنیت 
جدید آمریکایــی خواهد بود که در 
کل وظیفه رصد، اشــراف و تحلیل 
رفتار چین را به عهده خواهد داشت. 
بنابراین طی چهار سال آینده، چین 
نه تنها به معضل سیاســت خارجی 
بایدن تبدیل خواهد شــد، بلکه در 
داخل هم به اهرم فشار حزب رقیب و 

دوستان ترامپ بدل می شود.

همپالکی های ترامپ پس از پیروزی او در استیضاح، سناریوی جدیدی رقم زده اند

چین؛ اهرم فشار جمهوری خواهان بر دولت بایدن
در مدت زمان کوتاهی 

که بایدن روی کار آمده 
جمهوریخواهان بارها 

نسبت به سیاست خارجی 
وی در مقابل چین ابراز 

نگرانی کرده اند و حاال طیفی 
که در چهار سال گذشته 
ترامپ را علیه چین مورد 
حمایت قرار داده بودند، 

به دنبال ضربه زدن به 
دموکرات ها با اهرم پکن 

هستند

جمهوریخواهان دقیقاً 48 
ساعت پس از آنکه ترامپ 
از استیضاح دومش پیروز 

بیرون آمد، سعی دارند 
تا سناریوی جدیدی را با 

محوریت چین علیه دولت 
جدید ایاالت متحده کلید 

بزنند تا بتوانند آرایش 
مجلس نمایندگان و سنا را 

به نفع خود تغییر دهند

خبرگزاری رسمی سوریه از مقابله پدافند هوایی این کشور با حمله دشــمن صهیونیستی به ریف دمشق خبر 
داد. به گزارش سانا بامداد روز گذشــته )دوشــنبه( گزارش داد که صدای انفجارها در ریف جنوب غربی پایتخت 
سوریه شنیده شده است. این خبرگزاری اعالم کرد که پدافند هوایی ارتش سوریه با اهداف دشمن در آسمان ریف 
جنوب غربی دمشق مقابله کرد. سانا همچنین گزارش داد که پدافند هوایی به حمله متجاوزان اسرائیل در اطراف 
دمشق پاســخ داد. رویترز نیز به نقل از ارتش ســوریه اعالم کرد که هواپیماهای 
اســرائیلی پس از پرواز بر فراز جوالن اشــغالی، اهدافی را در ریف جنوب غربی 
دمشــق مورد حمله قرار دادند که پدافند هوایی این کشــور بیشتر موشک های 
شلیک شده به سمت حومه دمشــق را رهگیری و منهدم کرد. تلویزیون دولتی 
 ســوریه هم با پخش ویدیو، مقابله با اهداف اســرائیلی در آســمان ریف دمشق 

را تایید کرد.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی روز گذشته )دوشــنبه( اعالم کرد، ســئول در حال نظارت از نزدیک تحرکات و 
اقدامات نظامی کره شــمالی پیش از تولد کیم جونگ ایل، رهبر فقید این کشور است. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، 
سه شنبه ســالگرد تولد کیم جونگ ایل، پدر کیم جونگ اون، رهبر کنونی کره شمالی است و که روز ستاره درخشان 
نام دارد و یکی از بزرگترین تعطیالت ملی این کشور اســت و پیونگ یانگ این روز را جشن می گیرد. سخنگوی ستاد 
مشــترک ارتش کره جنوبی در بیانیه ای اعالم کرد: ما از نزدیک در حال بررســی 
رویدادهای مرتبط هســتیم و هنوز اقدامی غیرمعمول مشــاهده نکرده ایم. وی 
افزود: کره شمالی از دسامبر سال گذشته میالدی رزمایش های نظامی انجام داده 
که انتظار می رود تا مارس ۲۰۲۱ ادامه داشــته باشد اما هنوز تحرکی غیرمعمول 
 رصد نشده اســت. بر این اســاس کره جنوبی معتقدند که کره شــمالی در حال 

پنهانکاری تاکتیکی است.

نظارت کره جنوبی بر تحرکات و اقدامات نظامی کره شمالیمقابله پدافند ارتش سوریه با حمالت هوایی اسرائیل

منابع عراقی اعالم کردند، تنها مانع در برابر تصویب 
بودجه ۲۰۲۱ اختالف درباره ســهم اقلیم کردستان 
عراق است و در این راستا سازمان ملل برای حل اختالف 

بین اربیل و بغداد وارد خط بحران شده است.
به گزارش الشرق االوسط، جنین هنیس پالسخارت، 
نماینده ســازمان ملل در عراق در دیــدار با نیچروان 
بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان عراق تأکید کرد که 
بارزانی قادر به تثبیت ســهم کردستان از بودجه سال 
۲۰۲۱ عراق و حفظ وحدت طرف های کرد اســت. دو 
طرف در این دیدار بر لزوم حل اختالفات براساس قانون 

اساسی عراق تأکید کردند.
 به گفته منابع تنهــا مانعی که بر ســر راه تصویب 
بودجه ۲۰۲۱ است، سهمیه اقلیم کردستان از بودجه 
است. نمایندگان فراکسیون های شــیعه در پارلمان 
عراق خواهان تصویب بودجه در داخل پارلمان از طریق 

رأی گیری هستند نه با توافق.

 عالوه بــر این فیان صبــری، رئیس فراکســیون 
حزب دموکراتیک کردســتان در پارلمان عراق گفت: 
مذاکرات بیــن مرکز و اقلیم همچنان برای رســیدن 
به توافق نهایــی درباره ســهمیه اقلیم ادامــه دارد. 
تمام مذاکــرات درباره نفــت و گذرگاه هــای مرزی 
براســاس قانون اساســی اســت. اقلیم کردستان با 
 تحویل روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت به بغداد و نیمی از 

درآمدهای نفتی موافق است.

وزارت دفاع روسیه هشــدار داد که تروریست های 
گروه موسوم به هیئت تحریر الشام و کاله سفیدها در 
تدارک حمالت شیمیایی ساختگی در ادلب هستند. 
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک روسیه، ویاچسالو 
سیتنیک، معاون رئیس مرکز آشتی روسیه در پایگاه 
حمیمیم سوریه در سخنانی فاش کرد: نیروهای موسوم 
به کاله ســفیدها همراه با تجهیزات فیلمبرداری وارد 
ادلب شــده اند و با همکاری با تروریست های موسوم 
به هیئت تحریر الشــام در تدارک برای انجام حمالت 
شــیمیایی ســاختگی و متهم کردن دولت سوریه به 
انجام آن هســتند. وی افزود: در همین راستا، فعالیت 
نیروهای هیئت تحریر الشام در منطقه الفوعه در استان 
ادلب رصد شده است و تعدادی از افراد وابسته به کاله 
ســفیدها نیز با تجهیزات فیلمبرداری در این منطقه 
حضور دارند. ســیتنیک همچنین از ســرکرده های 
گروه های مســلح و غیرقانونی  در استان ادلب سوریه 

خواســت که از انجام اقدامات تحریک آمیز خودداری 
کرده و مسیر حل و فصل مسالمت آمیز اوضاع مناطق 
تحت کنترلشــان را در پیش بگیرند. »کاله سفیدها« 
پیش از این نیز متهم به انجام صحنه سازی و حمالت 
شیمیایی ساختگی در مناطقی از سوریه شده بودند. بر 
اساس داده های منتشر شده از سالیان گذشته تاکنون، 
جریان کاله سفیدها مستقیماً با شاخه سازمان القاعده 

در سوریه هماهنگ است.

ورود سازمان ملل به بحران اربیل و بغدادهشدار روسیه درباره حمله شیمیایی ساختگی در سوریه

خبرخبر


