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آمریکا: توسعه زرادخانه اتمی 
چین نگران کننده است

آمریکا اعالم کرد، توسعه و ساخت و ساز زرادخانه 
اتمی از ســوی چین نگران کننده اســت و از پکن 
خواست تا در اقدامات عملی برای کاهش خطرات 
رقابت های تسلیحاتی بی ثبات کننده شرکت کند. 
به گزارش رویترز، کارشناســان بر اساس تصاویر 
ماهواره ای اعالم کرده اند، چین در حال ســاخت 
بیش از ۱۰۰ ســیلوی جدید برای موشــک های 
بالســتیک قاره پیما در صحرایی در نزدیکی شهر 
یومن واقع در شــمال غربی این کشور است؛ امری 
که می تواند نشان دهنده توسعه وسیع توانایی های 
اتمی پکن باشد. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در واکنش به این خبر گفت، دیگر نمی شد 
این ساخت و سازها را پنهان کرد و به نظر می رسد که 
این کشور پس از دهه ها استراتژی هسته ای مبتنی 
بر حداقل بازدارندگی، از آن عدول کرده است. وی 
گفت: این گزارش ها و سایر تحوالت نشان می دهد 
که زرادخانه اتمی چین خیلی ســریع دارد پیش 
می رود و در سطحی باالتر از آنچه پیشتر پیش بینی 
می کردیم، این اقدام صورت می گیرد. این ساخت و 
ساز نگران کننده است، این مساله سواالتی را درباره 
تمایل چین مطرح می کند. برای ما این مساله بیش 
از گذشته حائز اهمیت اســت که اقداماتی را برای 
کاهش خطرات اتمی در نظر بگیریم. ما به پکن تاکید 
می کنیم تا با ما در اقدامات عملی برای کاهش چنین 
خطراتی همکاری کند. سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا همچنین اضافه کرد، به همین دلیل است که 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا ثبات استراتژیک 
را در دیدارش با والدیمیر پوتین، همتای روسش در 
اولویت قرار داد و افزود: چنین رویکرد مشابهی را با 
چین نیز مد نظر داریم. واشنگتن مراسم صدمین 
سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین و سخنرانی 
شــی جینپینگ، رئیس جمهوری این کشور را به 
دقت زیر نظر داشــت اما به دنبال اظهارنظر درباره 
این مساله نیست. واشنگتن پســت اخیرا تصاویر 
یک ماهواره و تحلیل هایی از سوی مرکز مطالعات 
عدم اشاعه جیمز مارتین در کالیفرنیا را چاپ کرد 
و نوشت: ۱۱۹ مکان ســاختمانی تقریبا یکسان 
حاوی ویژگی هایی است که تاسیسات پرتاب برای 
زرادخانه موجود موشک های بالستیک هسته ای 

چین را منعکس می کند.
    

طی یک ماه اخیر صورت گرفت
کشف سومین گور دسته جمعی 

کودکان بومی  در کانادا

در کانادا بقایای اجســاد ۱۸۲ کودک دیگر در 
محل یک مدرسه شبانه روزی کلیسای کاتولیک 
پیدا شده است.جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا 
دستور داد تا روز پنجشنبه هم زمان با جشن ملی، 
پرچم این کشــور همچنان به حالت نیمه افراشته 
باقی بماند. دلیل دســتور ترودو کشــف یک گور 
دسته جمعی جدید در مدارس شبانه روزی سابق 
کودکان بومی اســت. به گزارش دویچه وله، پرچم 
کانادا از اواخر ماه مه ســال جــاری به حالت نیمه 
افراشته درآمده اســت. در آن زمان بقایای اجساد 
۲۱۵ کودک در یک مدرسه شبانه روزی سابق برای 
کودکان بومی در نزدیکی شهر کوچک کامپلوپس 
در ایالت بریتیش کلمبیا پیدا شده بود. پیش از آن 
نیز در یک مدرسه شــبانه روزی کاتولیک دیگر در 
ایالت ماریول ساســکاچوان کارشناسان ۷۵۱ قبر 
ناشــناس پیدا کردند. روز چهارشنبه سومین گور 
دســته جمعی کودکان پیدا شــد. جامعه فرست 
نیشن )First Nation( از مهم ترین اقوام بومی 
کانادا گفتند أجساد کودکان کشته شده که در عمق 
یک متری دفن شده بودند، دانش آموزان مدارس 
شــبانه روزی بین هفت تا ۱۵ ســال بودند. کشف 
گورهای دسته جمعی کودکان خشم و انزجار مردم 
را برانگیخته و و در روزهای گذشــته کلیساهای 

کاتولیک  به آتش کشیده شدند. 
در تازه ترین مــورد هم پس از کشــف گور 
دســته جمعی کــودکان دو کلیســای دیگر 
کاتولیک  به آتش کشــیده شــد. در گذشته، 
۱۵۰ هزار کــودک بومــی کانادا بــه اجبار از 
خانواده های شــان جدا و در مــدارس و اماکن 
کلیسای کاتولیک  اسکان داده شدند. بسیاری 
از این کودکان مورد بدرفتاری یا ســوء استفاده 
جنسی قرار گرفتند. بیش از سه هزار و ۲۰۰ نفر 
از این کودکان در نتیجه این آزار و اذیت ها کشته 
شــدند.  مدارس کاتولیک از سال ۱۸۴۰ تا دهه 

۱۹۹۰ توسط کلیساها اداره می شدند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 کسانی که به ترکیه سفر کرده اند 
یا اینکه چند ســالی را در این کشور 
اقامت دارند، خیلــی راحت به این 
جمع بندی رســیده اند که اساســاً 
فرهنگ غالب حاکم بر این کشــور، 
یک فرهنگ مردساالر است. شاید 
بســیاری از خوانندگان این سطور 
متذکر شوند که نمی توان به صورت 
۱۰۰درصــدی اعالم کــرد جامعه 
ترکیه، کاماًل مردساالر است؛ سخن 
درستی اســت؛ اما واقعیت مطلب 
این اســت که اگر کمــی در رفتار و 
رویدادهایی که به صورت روزانه در 
این کشور رخ می دهد دقیق شویم، 
به خوبی می توانیم این مردساالری را 
مشاهده کنیم. به عنوان نمونه زمانی 
که شما در شــهرهایی مانند آنکارا، 
ازمیر، هاتای، آنتاکیا، ماردین و غیره 
که عموماً یک بافت نســبتاً سنتِی 
شهری دارند، قدم می زنید و نگاهی 
به بالکن  خانه ها می اندازید، متوجه 
این نکته می شــوید که زنان ترکیه 
عموماً در حال شست و شوی رخت و 
لباس هستند. اگر نگوییم که هر روز 
این اتفاق رخ می دهد، اما حداقل یک 

روز در میان بالکن یا ایوان خانه ها پر 
اســت از لباس و ملحفه و هزار چیز 
دیگر که به تازگی شسته شده است. 
منظور این نیست که نظافت امری 
اشتباه به شــمار می آید؛ اما مشکل 
اینجاســت که با تکرار این امر طی 
چند روز در هفته، نوعــی اجبار به 
نمایش گذاشــته می شود؛ اجباری 
که نشــان می دهد یک قوه تحکم 
مردانه در بسیاری از خانه های ترکیه 
وجود دارد که به نوعــی اصرار دارد 
زنان با خط و ربط آن زندگی کنند و 
اساساً خود را با طرح و برنامه مردان 
هماهنگ کنند. نمونه دیگر خشونت 
بدنــی و فیزیکی مــردان در مراکز 
خرید و خیابان ها با زنان همراهشان 
اســت. شــاید در ایران یا حتی در 
اروپا و آمریکا هــم چنین اتفاقی رخ 
دهد، اما در این میان نکته بســیار 
مهمی وجود دارد که آنهم سازمان 
یافته شــدن فرهنگ مردســاالر و 
خشــونت علیه زنان توسط دولت 
ترکیه اســت؛ چراکــه دولت این 
کشــور دو روز پیش )پنجشــنبه( 
رســماً از کنوانســیون بین  المللی 
منع خشونت علیه زنان خارج شد. 
این خروج که با دستور رجب طیب 
اردوغان، رئیــس جمهوری ترکیه 
انجام شد نه تنها واکنش های زیادی 

را به دنبال داشته، بلکه جامعه زنان 
این کشــور حاال بیش از گذشــته 
نگران جان و آبروی خود هســتند. 
اردوغان، پیشتر در ماه مارس تصمیم 
دولت خود برای خروج از این پیمان 
بین المللی را اعالم کرده و انتقادهای 
زیادی را در درون کشور و نیز در نزد 
هم پیمانان غربی آنکارا برانگیخنه 
بود. ایــن کنوانســیون بین المللی 
که »کنوانســیون اســتانبول« نیز 
نامیده می شــود، در ســال ۲۰۱۱ 
توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور 
اروپایی شامل ترکیه و اتحادیه اروپا 
در اســتانبول تصویب شد. هدف از 
امضای این پیمان نامه جلوگیری از 
وقوع اشکال مختلف خشونت علیه 
زنان و خشــونت خانگی بود. ترکیه 
علت خروج از کنوانســیون مقابله با 
خشــونت علیه زنان را تالش برای 
حفظ بنیــاد خانواده عنــوان کرده 

است. 
فعــاالن حقوق زنــان معتقدند 
این کنوانســیون هرگــز در ترکیه 
به درستی اجرا نشــده و در آستانه 
امضای سند خروج از آن در بسیاری 
از کالنشهرهای این کشور تظاهرات 
اعتراضی بر پا کردند. در این راســتا 
روزنامــه اتریشــی اســتاندارد در 
گزارشی نوشته اســت که در ترکیه 

نیز مانند بســیاری کشورها، اعمال 
خشونت علیه زنان یک معضل جدی 
است و در ماه های گذشــته درباره 
خروج احتمالی ترکیه از کنوانسیون 
استانبول بحث های زیادی درگرفته 
بود. پس از قطعی شدن خروج ترکیه 
از کنوانســیون منع خشونت علیه 
زنان، فعاالن سازمان »ما قتل زنان 
را متوقف می کنیم« فراخوانی برای 
اعتراض به این تصمیم در شــبکه 
اجتماعی توئیتر منتشر کردند. این 
ســازمان می گوید تنها در یک سال 
گذشته دست کم ۳۰۰ زن در ترکیه 
به دســت مردان به قتل رسیده اند. 
به تازگی انتشــار خبر تجاوز و قتل 
یک زن ۹۲ ســاله و ویدئویی از آزار 

و برخورد خشــونت بار مردی علیه 
همسر ســابق خود به بحث درباره 
خشــونت علیه زنان در ترکیه دامن 
زد. بر این اســاس تنها ساعاتی پس 
از آنکه اردوغــان خروج آنــکارا از 
کنوانسیون استانبول را اعالم کرد، 
هزاران تــن از مردم این کشــور در 
اعتراض به این اقدام دولت اردوغان 

به خیابان ها آمدند. 
یک بام و دو هوای اردوغان

خــارج از بحث اعتــراض زنان 
به خــروج ترکیــه از کنوانســیون 
استانبول، انتقادهای تندی از جانب 
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا متوجه 
آنکارا شده اســت. برخی منتقدان 
می گویند که این اقــدام، ترکیه را 
از روند پیوســتن بــه اتحادیه اروپا 
تا حد زیادی دور کــرد و به همین 
دلیل عــده ای دیگــر معتقدند که 
طی روزهای آینده تیــم جو بایدن 
علیه اقدامات ترکیه واکنش نشان 
خواهد داد. اما با وجود برگزاری این 
اعتراض ها و محکوم شدن این اقدام، 
اردوغان همچنان معتقد اســت که 
این اقدام او کاماًل درســت است. او 
طی ســخنانی در چهارمین برنامه 
اقدام ملی برای مبارزه با خشــونت 
علیه زنان در آنــکارا اظهار کرد که 
مبارزه ما با خشــونت علیه زنان نه 
با کنوانسیون اســتانبول آغاز شد و 
نه با خروج از این کنوانسیون پایان 

می یابد. 
او در جایــی دیگر از ســخنان 
خود اعــالم کرد که دولــت ترکیه 
برنامه عملیاتی جدیدی تهیه کرده  
و مبارزه خــود برای پایــان دادن 
به خشــونت علیه زنــان را تقویت 
خواهیم کرد. این سخنان اردوغان 
اگرچه ممکن اســت برای بسیاری 
از مادران، خواهران، همســران و به 
صورت کلی زنان ترکیه امیدبخش 
باشــد، اما نکته ای که این جماعت 
بدان توجه نمی کنند، پشــت پرده 
سیاسی این مســاله است. واقعیت 
این است که کنوانسیون استانبول 
اولین دستورالعمل الزام آوری است 
که »یک چارچــوب جامع و قانونی 
برای مقابله با خشــونت علیه زنان« 
به وجــود آورده و بر پیشــگیری از 
خشــونت خانگی و پیگیرد قانونی 

متخلفیــن تاکیــد دارد. طبق این 
کنوانسیون، خشــونت علیه زنان، 
نقض حقوق بشــر و نوعی تبعیض 
است. در این کنوانسیون فهرستی از 
انواع خشونت ها علیه زنان ارائه شده 
و عامالن این خشونت ها باید توسط 
دولت ها مجازات شــوند. خشونت 
روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت 
فیزیکی، خشونت جنسی از جمله 
تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، 
ازدواج اجباری، ختنه زنان، ســقط 
جنین اجباری، عقیم سازی اجباری، 
قتل ها و جنایات ناموسی از جمله این 
خشونت ها است. این فهرست صدای 
بسیاری از اســالمگرایان ترکیه را 
درآورده اســت و بر همین اســاس 
خروج از کنوانسیون استانبول پس 
از ماه ها فشــار و اعتراض گروه های 
محافظــه کار و مذهبی برای خروج 

ترکیه صورت گرفت. 
اســتدالل طرفــداران خــروج 
این اســت که مفاد این کنوانسیون 
بنیان خانــواده را تضعیف می کند و 
با تشویق زنان به طالق ارزش های 
دینــی و ســنتی این کشــور را به 
چالش می کشد. همچنین گروهی 
از منتقدان این پیمــان می گویند 
کنوانسیون منع خشونت علیه زنان 
با پرداختن به ابعادی از مقوله های 
جنسی، همجنس گرایی را تشویق 
می کنــد. نکته مهم این اســت که 
اردوغــان اگرچه با ایــن تصمیم از 
احزاب و جبهــه مخالفانش فاصله 
بیشــتری گرفته، اما به گروه های 
مذهبی و حامیانش نزدیک تر شده 
و انتظار دارد نتایــج مثبت آن را در 
انتخابات ریاســت جمهوری سال 

۲۰۲۳ شاهد باشد. 

خروج ترکیه از کنوانسیون بین  المللی منع خشونت علیه زنان، واکنش های اعتراضی در پی داشت؛ 

بایکوت زنان به بهانه حفظ بنیاد خانواده!
استدالل طرفداران خروج 

از کنوانسیون استانبول 
این است که مفاد این 

کنوانسیون بنیان خانواده 
را تضعیف می کند و با 
تشویق زنان به طالق، 

ارزش های دینی و سنتی 
این کشور را به چالش 

می کشد 

اردوغان معتقد است اقدام 
او در خروج از کنوانسیون 

استانبول کاماًل درست 
است؛ چراکه از منظر او 

مبارزه با خشونت علیه زنان 
نه با کنوانسیون استانبول 

آغاز شد و نه با خروج از این 
کنوانسیون پایان می یابد 
و این مبارزه با مدلی دیگر 

ادامه خواهد داشت

منابع خبری از حمله جنگنده های رژیم صهیونیســتی به چند منطقه در نوار غزه خبر دادند. خبرنگار شــبکه 
روسیاالیوم در نوار غزه بامداد دیروز )جمعه( اعالم کرد که جنگنده های رژیم صهیونیستی چند حمله را به نوار غزه 
انجام دادند. طبق این گزارش، جنگنده های رژیم اشــغالگر یک موضع متعلق به گروه های مقاومت در نیساریم در 
مرکز نوار غزه را هدف قرار دادند. روســیاالیوم در ادامه گزارش داد که ایــن جنگنده ها همچنین یک مکان دیگر را 
در منطقه الشیخ عجلین در جنوب غربی نوار غزه هدف حمالت خود قرار دادند. 
در همین حال، آویخای ادرعی، ســخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در توییتی 
نوشت که جنگنده های این رژیم چند حمله به غزه انجام داده و یک سایت تولید 
کننده لوازم جنگی وابسته به جنبش حماس را هدف قرار دادند. وی مدعی شد که 
این حمالت در پاسخ به پرتاب بالن های آتش زا از نوار غره به سمت اراضی اشغالی 

انجام شده است.

نخست وزیر عراق در ســخنانی در جمع اعضای ناتو بر ضرورت ایجاد سازوکار زمانی و فنی برای خروج نیروهای 
ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا از عراق تاکید کرد. به گزارش روسیا الیوم، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
در جریان دیدار با نمایندگان اعضای ناتو در بروکسل بر ضرورت ایجاد ســازوکار زمانی و فنی برای خروج نیروهای 
ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا از عراق تاکید کرد. وی گفت: ناتو در حمایت از عراق برای شکست دادن داعش 
سهیم بود. الکاظمی در ادامه از نقش ناتو در بازسازی نهادهای نظامی عراق تشکر 
و قدردانی کرد و گفت: باید ســازوکار زمانی و فنی برای خروج نیروهای ائتالف 
بین المللی از عراق همزمان با تداوم همــکاری در زمینه های مختلف به ویژه در 
زمینه های تسلیحاتی، توانبخشی، آموزشــی و پشتیبانی اطالعاتی ایجاد شود. 
وی تأکید کرد که کشورش به دنبال همکاری با کشورهای عضو ناتو برای تداوم 

آموزش کارکنان است.

الکاظمی خواهان  ایجاد سازوکار دقیق خروج آمریکایی ها از عراق شدحمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به نوار غزه

بولسونارو گفت، تنها زمانی سمت ریاست جمهوری را 
تحویل فرد منتخب می دهد که انتخابات ریاست جمهوری 
سال آتی میالدی به صورت شفاف برگزار شود و تقلبی صورت 
نگیرد. به گزارش رویترز، اظهارات ژایر بولســونارو، رئیس 
جمهوری برزیل نگرانی هایی را در میان منتقدانش به وجود 
می آورد که دلواپس این هستند این کاپیتان سابق راست 
افراطی ارتش برزیل، شکست در انتخابات ریاست جمهوری 
سال آتی میالدی را نپذیرد. بولسونارو قطعا مطمئن است 
که با لوئیز ایناسیو لوال داســیلوا، رئیس جمهوری سابق 
چپگرای برزیل در انتخابات سال آتی میالدی روبرو می شود؛ 
نظرسنجی ها نشان می دهند که داســیلوا پیشرو است. 
بولسونارو در سخنرانی هفتگی خود و از طریق رسانه های 
اجتماعی گفت: من سمت ریاست جمهوری را به هر کسی 
که در انتخابات عادالنه و شفاف برنده شود، تحویل می دهم. 
به کسی تحویل می دهم که تقلب نکرده باشد. بولسونارو از 

زمان پیروزی در انتخابات ۲۰۱۸ ریاست جمهوری اتهامات 
بی پایه و اساسی را درباره تقلب انتخاباتی در برزیل مطرح 
کرده که منتقدانش می گویند می تواند به چالشی بزرگ 
برای انتخابات قریب الوقوع ســال آتی میالدی بدل شود، 
درست همانند همان اظهارات بی پایه و اساسی که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا درباره انتخابات ۲۰۲۰ 

کشورش مطرح کرد.

یکی از خبرنــگاران امنیت ملی آمریکا در شــبکه 
خبری فاکس نیوز گزارش کــرد، نیروهای آمریکایی 
پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را که بزرگترین پایگاه 
مورد استفاده از سوی ایاالت متحده در این کشور بود، 
همزمان با خروج از این کشور ترک کرده اند. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، جنیفر گریفین، خبرنگار امنیت 
ملی فاکس نیوز در توئیتر خود نوشت:  یکی از مقام های 
ارشــد آمریکایی به من گفت که تمامی نیروهای این 
کشــور پایگاه هوایی بگرام را ترک کرده اند. این پایگاه 
هوایی اصلی آمریکا درست یک ساعت با کابل فاصله 
دارد و در شمال پایتخت افغانستان واقع شده است. روز 
سه شنبه، شبکه خبری تی.وی ۱ افغانستان از قول یکی 
از ســخنگوهای ارتش آمریکا که خواست نامش فاش 
نشود گزارش کرد، این پایگاه هوایی به کنترل نیروهای 
امنیتی افغان در می آید و به آنها واگذار می شود. دولت 

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا وعده داده که خروج 
نیروهای این کشــور از افغانستان تا ۱۱ سپتامبر سال 
جاری میالدی پایان می یابد و به این ترتیب، این کشور 
به جنگی ۲۰ ساله در افغانستان پایان می دهد. این در 
حالیست که دو روز پیش )پنجشــنبه( آلمان و ایتالیا 
اعالم کردند که به زودی نیروهای خود را از افغانستان 

خارج می کنند.

بولسونارو: اگر تقلب شود، ریاست جمهوری را تحویل نمی دهمآمریکا پایگاه بگرام افغانستان را تخلیه کرد

خبرخبر


