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تأکید بایدن در گفت وگو با سران هند، ژاپن 
و استرالیا:

 تقویت محور آسیا و اقیانوسیه 
در برابر قدرت چین

گفت وگــوی  در 
بایدن با سران هند، ژاپن 
و استرالیا همکاری های 
اقتصادی و امنیتی، راه 
غلبه بر پاندمی کرونا و 
بحران اقلیمی جایی خــاص دارند؛ هدف اصلی اما 

مهار کردن قدرت نظامی و اقتصادی چین است.
کاخ سفید تأیید کرد که جمعه ۲۲ اسفند )۱۲ 
مارس( جو بایدن با ســران هند، اســترالیا و ژاپن 
دیداری مجازی داشت و با سران کشورهای بزرگ 
آسیا و اقیانوسیه درباره مسائل مهم منطقه هند و 

اقیانوسیه گفت وگو کرد.
یکی از اهداف این کنفرانس سرمایه گذاری برای 
تقویت تولید واکسن در هند است تا این کشور بتواند 
با قدرت فزاینده چین در این عرصه مقابله کند. هدف 
آن اســت که جنوب شرقی آســیا از دایره انحصار 

واکسن چینی رهایی یابد.
ایاالت متحده و ژاپن قصد دارند به کارخانه های 
داروسازی هند در افزایش تولید واکسن با پشتیبانی 

شرکت های آمریکایی کمک کنند.
یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته 
است در شرایطی که چین سیاست خارجی فعالی 
در آسیا در پیش گرفته است، آمریکا نیز قصد دارد 

پیوندهای خود را با متحدانش تقویت کند.
پیوندهای امنیتی و نظامی

به ادعای رویتــرز،  هنــد، ژاپن و اســترالیا با 
چالش های امنیتی از ســوی چین روبرو هستند 
و از ســال ۲۰۰۴ به همراه آمریکا در جهت تقویت 

همکاری در اقیانوس هند گام برمی دارند.
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشــین 
آمریکا به این پیمان چهارجانبه توجه نشــان داد و 
تالش کرد از آن برای مقابله با نفوذ روزافزون چین 
بهره برداری کند. از این تماس ها به عنوان زمینه ای 

برای تشکیل »ناتوی آسیایی« نام برده می شود.
یکشــنبه آینده آنتونی بلینکن، وزیر خارجه و 
لوید آســتین، وزیر دفاع ایاالت متحده برای دیدار 
با مقام های ژاپــن و کره جنوبی به این دو کشــور 
آسیایی سفر می کنند. این سفر نشانه اهمیت ویژه 

چالش های منطقه آسیا برای دولت بایدن است.
جیک سالیوان، مشاور بایدن در امور امنیت ملی 
هفته آینده در آالسکا با یانگ جیچی و وانگ یی، دو 
دیپلمات بلندپایه چین، دیدار می کنند. این اولین 
دیدار میان دو کشــور بزرگ پس از ورود بایدن به 

کاخ سفید است.
واشنگتن گفته است که در تماس با مقام های 
چین مســائلی حاد و مبرم، از تایوان و هنگ کنگ 
گرفته تا سرکوب اقلیت مسلمان اویغور فراموش 

نخواهد شد.
به نظر کرامپـ  کارن باوئر، وزیــر دفاع آلمان، 
این کشــور باید در منطقه هند و اقیانوسیه نقش 

فعال تری ایفا کند.
وزیر دفاع آلمان به رسانه های جمعی گفته است 
که منطقه آسیا - اقیانوسیه در حال حاضر مهم ترین 
منطقه استراتژیک جهان است و آلمان نباید از آن دور 
بماند. به گفته او سرنوشت آزادی، صلح و رفاه جهانی 

در همین منطقه تعیین می شود.
او در پیامی توئیتری نیز بر ضــرورت مقابله با 

قدرت نمایی چین تأکید کرده است.
وزیر دفاع گفته است که آلمان هرجا که امکان آن 
باشد با چین همکاری می کند و هرجا که الزم باشد 

در برابر این کشور می ایستد.
در ســال های اخیر تنش های ژئوپولیتیک در 
منطقه هند و اقیانوسیه شدت گرفته و به رقابت های 

آمریکا و چین ابعادی تازه بخشیده است.
    

جنایت داعش در قتل عام هفت 
عضو یک خانواده عراقی

به دنبــال قتل عام 
هفت عضو یک خانواده 
عراقــی در اســتان 
صالح الدین عــراق از 
سوی عناصر گروهک 
تروریستی داعش، مرکز اطالع رسانی امنیتی این 
کشور اعالم کرد که تحقیقات درباره جنایت بامداد 

روز )جمعه( را آغاز کرده است.
به گزارش ایرنا از بغداد،  بامداد دیروز و در پی حمله 
گروهک تروریستی داعش به یک خانه مسکونی در 
استان صالح الدین واقع در شمال عراق هفت عضو 

یک خانواده کشته و یک نفر نیز بشدت زخمی شد.
مرکز اطالع رســانی امنیتی عراق طی بیانیه 
رسمی اعالم کرد: تحقیقات امنیتی درباره این حمله 

»بزدالنه« در استان صالح الدین آغاز شده است.  
گروهک تروریســتی داعش هنور در برخی 
استان های عراق بویژه صالح الدین فعالیت دارد.
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»ســرگئی الوروف«، وزیر خارجه 
روســیه و »مولود چاووش اوغلو«، وزیر 
خارجه ترکیه طی یک سفر رسمی روز 
پنج شنبه وارد دوحه، پایتخت قطر شده 
و در نشستی مشــترک با »محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه قطر 

دیدار و گفتگو کردند.
وزرای خارجه روسیه، قطر و ترکیه 
در کنفرانس خبری مشترک در دوحه بر 
وحدت اراضی و راه حل سیاسی در بحران 
سوریه و تداوم مبارزه با تروریسم تاکید 
کردند. سه کشور هدف خود را صلحی 
باثبات در ســوریه که از ۱۰ سال پیش 
گرفتار جنگ و خونریزی اســت، اعالم 
کرده اند. آنها گفته اند که هر نوع توافقی 
در این باره باید با نظارت ســازمان ملل 
متحد انجام گیرد. شرکت کنندگان در 
این نشست بر اهمیت حمایت از طرح ها با 
هدف اعتمادسازی بین طرف های سوری 
در خصوص آزادی بازداشت شــدگان 
تاکید کردند. آنها بر تصمیم کشورهایشان 
برای مقابله با انواع تروریســم و مقابله با 
طرح های جدایی طلبانــه که تمامیت 
ارضی سوریه و امنیت کشورهای هم جوار 

را تهدید می کنند، تاکید کردند. سه وزیر 
همچنین از سازمان ملل و سازمان جهانی 
بهداشت خواســتند تا واکسیناسیون 
علیه بیمــاری کوویــد-۱۹ در داخل 
سوریه اولویت بندی شــود و تالش ها 
 برای ارائــه کمک های بشردوســتانه

 را »تقویت« کنند. 
تأکید بر تمامیت ارضی سوریه و 

نبود راه حل نظامی برای حل بحران
وزیر امور خارجه قطر در کنفرانس 
خبری مشترک پس از این دیدار گفت: 
ما درباره وضع خلیج فارس پس از بیانیه 
العال در عربستان میان کشورهای عربی و 
همچنین اوضاع سوریه، لیبی و مذاکرات 

در افغانستان بحث کردیم.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی افزود: 
درباره تحوالت پرونده ســوریه و امکان 
رســیدن کمک های بشردوســتانه به 
سوریه با وزرای خارجه روسیه و ترکیه 
بحث کردیم. یک نیاز فوری برای کاهش 
شرایط نامناسب زندگی سوری ها به دلیل 
بحران وجود دارد. او افزود: ما بر تمامیت 
ارضی سوریه و نبود راه حل نظامی برای 
حل بحران تأکید و حمایــت خود را از 

مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه و 
بازگشت ایمن و داوطلبانه پناهندگان 
اعــالم کردیم. محمد بــن عبدالحمن 
آل ثانی گفت: دالیل تعلیق ســوریه از 
اتحادیه عرب هنوز معتبر است هرچند ما 
امیدواریم که پیشرفت سیاسی در سوریه 
اتفاق بیافتد زیرا ایمن ترین راه بازگشت 
به اتحادیه عرب است. وزیر خارجه قطر 
تاکید کرد: دوحــه همچنان به حمایت 
از مردم سوریه و دستیابی به یک توافق 
سیاســی که روابط عادی را برقرار کند، 

ادامه می دهد.
 تاکید بر تداوم مبارزه
 با تروریسم در سوریه

وزیر خارجه روسیه نیز در کنفرانس 
خبری مشــترک با همتایان قطری و 
ترکی خود تاکید کرد: توافق کردیم که 
نمایندگان ویژه ما در جلسات هماهنگی 
مستقیم ویژه تالش های ما برای دستیابی 
به اهداف مشترک شرکت کنند. سرگئی 
الوروف گفت: این نخســتین جلسه در 
سطح وزیران بین سه کشور در خصوص 
مسئله سوریه اســت و جلسات دیگری 
را نیز به طور دوره ای در ســطح وزیران 

برگزار خواهیم کرد. این مسیر برای حل 
بحران ســوریه چندین ماهه است و با 
مسیر آستانه رقابت نمی کند. وی افزود: 
در بیانیه مشترک این نشست بر تداوم 
مبارزه با تروریسم و مقابله با توطئه هایی 
که وحدت سوریه را تهدید می کند، تاکید 
شده است. تمام بازیگران بین المللی باید 
به تمامیت ارضی و حاکمیت ســوریه 
احترام بگذارنــد. الوروف تصریح کرد: 
روسیه از تمایل قطر برای ایجاد شرایط 
برای غلبه بر بحران ســوریه استقبال 
می کند. بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 
اجتناب ناپذیر است و این امر به دستیابی 
به ثبــات در کل منطقه کمک می کند. 
وزیر خارجه روسیه اعالم کرد: روسیه بر 
مشارکت خود در تالش های بین المللی 
برای اطمینان از بازگشــت داوطلبانه و 
ایمن پناهندگان به سوریه تاکید دارد. 
الوروف اظهار کرد: تحریم های یکجانبه 
و غیرقانونی غرب مانع از حل مشکالت 
مهم سوریه می شوند. این تحریم ها تنها 
علیه مقامات مشروع در این کشور نیستند 
بلکه علیه کل ملت سوریه هستند. وزیر 
خارجه روسیه تصریح کرد: کشورش در 

تالش های بین المللی برای بازگشت امن 
آوارگان به کشورشان مشارکت می کند.

 آغاز روندی جدید 
در حل بحران سوریه 

وزیــر خارجــه ترکیه نیــز در این 
کنفرانس خبری اعالم کرد که سه کشور 
ترکیه، قطر و روسیه یک روند مشورتی 
جدید در مورد سوریه آغاز کرده اند. مولود 
چاووش اوغلو، گفــت: هدف ما تحقیق 
درباره تالش ها برای دســتیابی به یک 
راه حل سیاســی پایدار در سوریه است 
زیرا درگیری در سوریه تنها با یک راه حل 
سیاســی پایان می یابد. وی افزود: باید 
دولت سوریه تحت فشــار قرار گیرد تا از 

بن بست موجود خارج شود.
رئیس دســتگاه دیپلماسی ترکیه 
تاکید کرد: ما برای کاهش بحران انسانی 
در ســوریه و دســتیابی به یک راه حل 
سیاسی به همکاری با قطر ادامه می دهیم 
و بر لزوم افزایــش تالش ها برای دو برابر 
کردن کمک های بشردوستانه به سوریه، 
به ویژه برای مقابله با ویروس کرونا تأکید 
می کنیم. وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه 
در این نشست سه جانبه درباره مسئله 
مبارزه با گروه های تروریستی در سوریه 
بحث شد، افزود: تصمیم گرفتیم جلسات 
مشترک با قطر و روســیه را برای بحث 
درخصوص پرونده ســوریه ادامه دهیم 
و جلســه بعدی در ترکیه برگزار خواهد 
شــد. چاووش اوغلو بر اهمیت سازوکار 
سه جانبه جدید درباره سوریه تاکید کرد 
و گفت: این نشست ها به شکل دوره ای 
ادامه می یابند و ترکیه میزبان بعدی است 

و بعد از آن روسیه میزبان خواهد بود.
 نقش آفرینی 

در جبهه های گوناگون
کشورهای روسیه، ترکیه و قطر که 
در تالش برای برای پایان دادن به جنگ 
خانمانسوز سوریه در جبهه های گوناگون 
در این جنــگ نقش آفرینی می کنند. 
ترکیه و قطر از شورشــیان ضددولتی 
حمایت می کنند که قصــد دارند رژیم 

بشار اسد را سرنگون کنند.

در برابر آنها روسیه با کمک های مالی 
و نظامی از رژیم اسد حمایت می کند. در 
این میان شیخ محمد بن عبدالرحمن 
الثانی، وزیر خارجه قطــر، همچنان بر 
طرد سوریه از اتحادیه کشورهای عربی 
پافشاری می کند. ترکیه خواهان انزوای 
کامل رژیم سوریه است. در همین راستا 
چاوش اوغلو گفته اســت که پیوندهای 
بین المللی رژیم اســد باید قطع شود، 
زیرا به این رژیم مشروعیت می بخشد و 
مانعی بر سر رسیدن به راه حلی صلح آمیز 

در سوریه است.
دلیل تراشی برای انجام مذاکرات 

در غیاب ایران 
وزیر خارجه روســیه در این نشست 
درعین حال تأکید کرد که این سه کشور 
به دنبال جایگزینی تالشی نیستند که 
ترکیه، روســیه و ایران از سال ۲۰۱۷ به 
طور مشترک برای کاهش درگیری ها در 
سوریه و دستیابی به راه حل سیاسی انجام 
داده اند. مذاکرات آستانه از سال ۲۰۱۷ به 
ابتکار ایران و روسیه و با هماهنگی با ترکیه 
برای پیشــبرد روند صلح در سوریه آغاز 
شد. آستانه نام پیشین پایتخت قزاقستان 
است که اینک نورسلطان نامیده می شود. 
الوروف افزود: »من فقط می توانم از عالقه 
قطر برای کمک به ایجاد شرایطی برای 
غلبه به وضعیت غم انگیز فعلی ســوریه 

استقبال کنم.«

نشست وزرای خارجه روسیه، قطر و ترکیه در دوحه برگزار شد

تالش برای حل بحران سوریه در غیاب بازیگر اصلی
وزرای خارجه روسیه، قطر 
و ترکیه در کنفرانس خبری 
مشترک در دوحه بر وحدت 

اراضی و راه حل سیاسی 
در بحران سوریه و تداوم 
مبارزه با تروریسم تاکید 
و هدف خود را تالش برای 
برقراری صلحی باثبات در 
سوریه که از 10 سال پیش 
گرفتار جنگ و خونریزی 

است، اعالم کردند

 در پی ادامه خشونت شبه نظامیان در افغانستان، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران اعالم کرد بیش از ۳۰۰ زن 
روزنامه نگار در این کشور به دلیل »نگرانی های امنیتی« شغل خود را کنار گذاشته اند. نگرانی این زنان روزنامه نگار 
پس از مرگ شماری از زنان شاغل در رسانه های این کشور در ماه های گذشته افزایش یافته است. در آخرین مورد، 
سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در دو حملۀ جداگانه در شهر جالل آباد مرکز والیت ننگرهار کشته شدند 
و گروه داعش مسؤلیت این حمله ها را پذیرفت. آنتونی بالنگر،  دبیرکل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران،  از افزایش 
خشونت علیه روزنامه نگاران زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. وی گفت: »دولت افغانستان باید تالش خود 

برای محافظت از روزنامه نگاران را که هر روز جان خود را به خطر می اندازند تا کشور را مطلع کنند، افزایش دهد.«
کمیته ایمنی روزنامه نگاران افغانســتان نیز گزارش داده که چندین خبرنگار 
زن از ۳۴ والیت، به دلیل تهدیدها و آزارهایی که متحمل شــده اند، این کشور را 

ترک کرده اند.
در این گزارش همچنین موج اخیر »قتل های هدفمند« به عنوان یکی از دالیل 

اصلی توقف کار زنان عنوان شده است.

 وزیر خارجه فرانسه با بیان این که »وقت چندانی تا فروپاشی کامل لبنان باقی نمانده است«، از سیاستمداران این 
کشور خواست که با تشکیل یک دولت جدید اقتصاد آن را از فاجعه نجات دهند.

ژان ایو لودریان افزود: این فروپاشی نه تنها برای مردم لبنان فاجعه آمیز خواهد بود بلکه برای صدها هزار سوری و 
فلسطینی که به این کشور پناه برده اند و نیز برای کل منطقه چنین خواهد بود.

این هشدارها در حالی است که امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، سال گذشته میالدی با یک نقشه راه که 
پیشنهاد داد تالش کرد دولت جدیدی در لبنان شکل بگیرد. دولت حسن دیاب، نخست وزیر لبنان، تابستان امسال 

در پی انفجار بزرگ در بندر بیروت استعفا کرد.
مکرون سیاســتمداران لبنانی را تحت فشار گذاشته اســت تا کابینه ای از 
متخصصان مستقل تشکیل دهند که بتوانند با انجام اصالحاتی فوری بر بحران 

اقتصادی کشور غلبه کنند. 
ژان ایو لودریان نیز با اشاره به این ســفرها گفت که علی رغم وعده های مکرر 

لبنانی  ها، اکنون »هفت ماه می گذرد و هیچ چیزی تغییر نکرده است.«

به دلیل مسائل امنیتی؛

 بیش از ۳۰۰ روزنامه نگار زن افغان شغل خود را ترک کرده اند 
وزیر خارجه فرانسه:

وقت چندانی تا فروپاشی کامل لبنان باقی نمانده است 

ارتش میانمار که با کودتای نظامی زمام امور را به دست 
گرفته، به اعمال قهر و خشونت شــدت بخشیده است، اما 
نتوانسته مقاومت مخالفان را درهم بشکند. به گزارش دویچه 
وله، در میانمار مقاومت مردم در برابر کودتاگران ادامه دارد. 
کنشگران در رسانه های سایبری مردم را به اعتصاب و نافرمانی 
مدنی فراخوانده اند. با این که مخالفان بر مسالمت آمیز بودن 
اعتراضات تأکید دارند، نیروهای امنیتی بیش از پیش دست 
به خشونت می زنند. در تظاهرات روز پنجشنبه، ۱۱ مارس 
)۲۱ اسفند(، دســت کم ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند. 
تنها در شهر میاینگ ۸ نفر به ضرب گلوله یگان های ارتش 
کودتاگر کشته شدند. همزمان خبرگزاری آلمان از بازداشت 
خبرنگار خود در میانمار توسط سربازان حکومت کودتا در روز 
پنجشنبه خبر داده است. در فیلم هایی که از بازداشت رابرت 
بوچیاگا در شبکه های اجتماعی منتشــر شده، بازداشت او 
توام با ضرب و جرح او دیده می شود. فدراسیون بین المللی 
روزنامه نگاران خواهان آزادی فوری بوچیاگا شــده است.  
همزمان با کشــته شــدن معترضان به کودتای نظامی در 
میانمار در روز پنج شنبه، حکومت نظامیان این کشور آنگ 

سان ســوچی را به دریافت صدها هزار دالر پول نقد و طال به 
عنوان رشــوه متهم کرد. زائو مین تون، سخنگوی حکومت 
نظامیان میانمار، گفت که آنگ ســان سوچی عالوه بر طال، 
مبلغ ۶۰۰ هزار دالر نیز پول نقد به عنوان رشوه دریافت کرده 
بود. در مقابل، یک عضو پارلمان منحل شده دولت سوچی و 

از اعضای حزب »لیگ ملی دمکراسی« این ادعاها را رد کرد.
به نظر کارشناسان سازمان ملل، که خبرگزاری رویترز 
بازتاب داده است، حکومت کودتایی میانمار به جنایاتی مانند 
سرکوب و قتل و شکنجه دست می زند و در روزهای گذشته 

بیش از ۷۰ نفر را به قتل رسانده اند.

بنیامین نتانیاهو بعد از لغو ســفر روز پنجشنبه اش به 
امارات، مجدداً بر تصمیم خود برای ســفر به این کشــور 
تاکید کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، رسانه های 
رژیم صهیونیســتی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی طی کنفرانس خبری 
مشترک با همتایانش از چک و مجارستان، به لغو سفرش 
به امارات اشاره کرد و گفت: متاسفانه، به دلیل عدم تفاهم و 
دشواری در هماهنگی سفرهایمان که ناشی از رخداد حرم 
قدسی بود، ســفر من به امارات انجام نشد. نتانیاهو گفت: 
چند ساعت طول کشید تا مســاله با اردن حل شود، اما ما 
می توانیم در حریم هوایی کشــوری همسایه پرواز کنیم. 
رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که نتانیاهو همچنین 
اعالم کرد که با محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی صحبت کرده 
اســت. وی تصریح کرد: در این تماس تلفنی، نیت امارات 
برای ســرمایه گذاری مبلغ ۱۰ میلیارد دالر در پروژه های 
مختلف در اسرائیل مطرح شــد. پیشتر دفتر نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی اعالم کرد، انتظار می رفت نتانیاهو روز 
پنجشنبه به امارات سفر کند اما به دلیل برخی مشکالتی که 

در همانگی عبور هواپیمای نخست وزیر از حریم هوایی اردن 
پیش آمد، این سفر بار دیگر به تعویق افتاد. دفتر نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی اعالم کرد: این مشکالت به نظر ناشی از 
لغو سفر ولیعهد اردن به مسجداالقصی در نتیجه اختالفات 
پیش آمده درخصوص تدابیر امنیتی در این مکان مقدس 
باشد. دفتر نتانیاهو افزود: اردن طی ســاعات اخیر اجازه 
عبور هواپیمای نتانیاهو از حریم هوایی اش را داد اما به دلیل 
تاخیر در اعالم، نخســت وزیر اســرائیل و ولیعهد ابوظبی 
توافق کردند روی زمان دیگری برای این ســفر هماهنگی 

صورت بگیرد.

در پی موافقت  اردن با عبور هواپیماهای اسرائیلی از حریم هوایی اش؛

نتانیاهو: به زودی به امارات سفر خواهم کرد
تظاهرات روز پنجشنبه 10کشته به جا گذاشت؛

میانمار و ادامه مقاومت در برابر نظامیان کودتاچی 

خبرخبر


