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چین  ۵۸۷تُن نفت تصفیهشده به کرهشمالی ارسال کرد
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دوترته:

ناوهایمان را از آبهای مورد مناقشه
دریای چین جنوبی خارج نمیکنیم
شماره  8 - 9179صفحه  500 -تومان
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گفت :ما اینجاییم و میخواهم بگویم که
اینجا میمانیم و ناوهایمان را از منطقه خارج
نمیکنیم.چین ماه گذشته میالدی گفته بود
که فیلیپین باید اقداماتش را در پیچیده کردن
اوضاع و افزایش مناقشات متوقف کند.رئیس
جمهوری فیلیپین همچنین گفت :من به دنبال
تقابل نیستم و نمیخواهم مشکل ایجاد کنم.
من به موضع شما و شما به موضع من احترام
بگذارید .ما به دنبال جنگ نیستیم .من ناوهای
کشورم را از منطقه بیرون نمیبرم .حتی اگر
شما من را بکشید یا دوستی ما همین جا
تمام شود.دوترته بابت رد اعمال فشار بر چین
برای تبعیت از حکم  ۲۰۱۶درباره دریای چین
جنوبی که به نفع فیلیپین بود ،به شدت مورد
انتقاد قرار دارد.

رئیس جمهوری فیلیپین درخواستهای چین
را برای خروج ناوهایش از آبهای مورد مناقشه
دریای چین جنوبی مورد بی اعتنایی قرار داد
و گفت ،به فشارها سر تعظیم فرود نمیآورد،
حتی اگر دوستیاش با پکن خدشهدار شود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
فیلیپین حضورش را در مناطق مورد مناقشه
منطقه ویژه اقتصادی شامل جزیره «تیتو»
در نزدیکی تاسیسات نظامی چین و در مقابل
حضور صدها قایق چینی در منطقه گسترش
داده است.اظهارات رئیس جمهوری فیلیپین،
در حالی مطرح شده که فشارها بر وی برای
توقف دوستیاش با چین و مقابله با آنچه
که رهبران دفاعیاش ،تحریکهای آشکار از
سوی پکن میگویند ،بیشتر شده است.دوترته

پیشنهاد نخست وزیر نیوزیلند برای مطالعه الگوریتمهای تقویت افراطگری
در رسانههای اجتماعی
نخست وزیر نیوزیلند اظهار کرد ،رهبران جهان و شرکتهای
فناوری که به دنبال از بین بردن افراطگرایی خشونت طلب
در فضای مجازی هستند ،الزم است تالشهای خود را متمرکز
بر درک الگوریتمهای رسانههای اجتماعی کنند که باعث
پیشبرد محتوا میشوند.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
رویترز ،جاسیندا آردرن ،نخست وزیر نیوزیلند این اظهارات
را در طی یک نشست مجازی به مناسبت دومین سالگرد
ابتکار عمل جهانی پایان دادن به نفرت پراکنی اینترنتی
تحت عنوان «فراخوان کرایستچرچ» ایراد کرد؛ ابتکار عملی
که از سوی آردرن و امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه
در سال  ۲۰۱۹بعد از کشته شدن  ۵۱نفر در حمله یک
نژادپرست طرفدار برتری سفیدپوستان به دو مسجد در شهر
کرایستچرچ نیوزیلند به راه افتاد.از آن زمان تا کنون بیش از

 ۵۰کشور ،سازمان بینالمللی و شرکتهای فناوری از جمله
فیسبوک ،گوگل ،توئیتر و مایکروسافت از این ابتکار عمل
حمایت کردهاند.آردرن در کنفرانسی خبری بعد از نشست
اظهار کرد :وجود الگوریتمها به نوبه خود لزوما مشکل نیست
بلکه مشکل استفاده یا عدم استفاده اخالقی از آنها است .این
یکی از بزرگترین تمرکزهای تالشهای این جامعه در سال
آینده میالدی در کنار گسترش خود شبکه است.آردرن تاکید
کرد ،شرکتهای بزرگ فن آوری در اجالس به ابراز تمایلی
واقعی به جهت استفاده از الگوریتمها برای مداخالت مثبت
پرداختند .او با این وجود توضیح نداد که شرکتها قرار است
چطور استفاده از الگوریتمهای پیش برنده محتواها و رقم
زننده رادیکال سازی را تغییر دهند.برای نخستین بار آمریکا
نیز به نشست «فراخوان کرایستچرچ» پیوست در حالی که

این کشور دو سال بعد از خودداری دونالد ترامپ از شرکت
در این نشست به بهانه نگرانیهای مربوط به آزادی بیان،
سیاست خود را تغییر داده است.در این نشست رهبران
کشورهای جهان شامل ماکرون و بوریس جانسون ،نخست
وزیر انگلیس نیز شرکت کردند.همچنین سازمان غیر دولتی
تاسیس شده توسط فیسبوک ،مایکروسافت ،توئیتر و یوتیوب
تحت عنوان «مجمع اینترنتی جهانی برای مقابله با تروریسم»
نیز که به نشست «فراخوان کرایستچرچ» پیوست عنوان کرد
که پیشرفتهایی از سال  ۲۰۱۹تا کنون حاصل شده است.این
سازمان از سال  ۲۰۱۹به بالغ بر  ۱۴۰حادثه واکنش و پاسخ
نشان داده و شرکتهای عضو در آن اطالعات و اشراف وضعیت
را به جهت درک این که یک حمله بعد ویژه اینترنتی داشته
به اشتراک میگذارند.

درگیری ارتش میانمار با شورشیان ضد کودتا در شمال غرب این کشور
ارتش میانمار دیروز (شنبه) با
شبه نظامیان محلی در شمال
غرب این کشور که مخالف
کودتای نظامی هستند ،درگیر
شدند.به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگزاری رویترز ،درگیریها
در شهر میندات در استان
«چین» میانمار در حالی شدت
گرفته که خونتا در مواجهه با
اعتراضات روزانه ،اعتصابها
و حمالت خرابکارانه پس از
کودتای اول فوریه سال جاری
میالدی با چالشهایی روبروست.
خونتا در شهر مذکور حکومت
نظامی وضع کرده و بعدش
هم حمالت را علیه آنچه که
«تروریستهای مسلح» نامید،
افزایش داده است.ویدئوی ضبط
شده از سوی یکی از ساکنان که
در رسانههای اجتماعی منتشر
شد نشان میدهد که هلیکوپتر

ارتش یک راکت شلیک میکند.
در نتیجه حمالت توپخانهای
ارتش چندین منزل مسکونی
در شهر تخریب شدهاند.یکی
از ساکنان گفت :ما در کابوس
زندگی میکنیم .شهر به واقع به
یک منطقه جنگی تبدیل شده
است .آنها از توپخانه سنگین و
شلیک خمپاره علیه ما استفاده
میکنند .ما نمیتوانیم بجنگیم.
ما بیشتر مهمات خودمان
را استفاده میکنیم و همه
چیز را به خطر میاندازیم .ما
تالش میکنیم تا به بهترین
شکل ممکن از خودمان دفاع
کنیم اما این روند زیاد به طول
مدتها
نمیانجامد.میانمار
بود که با برخی از گروههای
مسلح قومی درگیری داشت
و گروه شبه نظامی «نیروی
دفاعی چینلند» برای واکنش

به کودتا تشکیل شد.آژانس
خبری میانمار تحت کنترل
خونتا گفت ،روزهای چهارشنبه
و پنجشنبه در میندات  ۱۰۰تن
در حمله به پاسگاه پلیس دست
داشته و  ۵۰تن دیگر هم به بانک
حمله کردند.یکی از قانونگذاران
محلی میگوید ،این حمله وقتی
درگرفت که ارتش از آزادی
هفت جوان بازداشت شده از
سوی مقامها امتناع کرد.بر
اساس اعالم انجمن کمک رسان
به زندانیان سیاسی ،دست کم
 ۷۸۸تن در جریان سرکوبهای
ارتش علیه معترضان به کودتا
کشته شدند.ارتش میانمار
این آمار را به مناقشه گذاشته
و علیه رسانهها ،اینترنت و
اطالعرسانی محدودیتهایی
شدید وضع کرده است.از سوی
دیگر «پرایوت چان-اوچا»،

نخستوزیر تایلند به یک نماینده
ویژه سازمان ملل قول داد
مردمی را که از میانمار ،کشور
همسایه تایلند به این کشور
فراری شدهاند ،بیرون نمیکند.
به گزارش آسوشیتدپرس،
دفتر نخستوزیری تایلند
در بیانیهای اعالم کرد،
«کریستین شرینر برگنر»،
نماینده ویژه سازمان ملل
برای میانمار در نشستی در
بانکوک به پرایوت گفته است
که امیدوار است تایلند در پیدا
کردن راههایی برای همکاری
با ارتش میانمار در کاهش
بحران ،کمک کند.مردم
سراسر میانمار در اعتراضات
گسترده علیه کودتای نظامی
شرکت کردهاند .سرکوب
خشونتآمیز اعتراضات از
سوی ارتش ،به بهای جان

صدها تن تمام شده است.
ارتش همچنین در حال مبارزه
با ارتشهای چریکی قومی
در مناطق مرزی است که
به دنبال خودمختاری بیشتر
از دولت مرکزی هستند و از
معترضان طرفدار دموکراسی
پشتیبانی میکنند.پرایوت به
شرینر برگنر گفت که تایلند
از نزدیک بر وضعیت در مرز با
میانمار نظارت دارد و چندین
منطقه برای اسکان پناهندگان
و ارائه معالجات پزشکی آماده
کرده است.کارکنان پناهندگی
میگویند اکثر پناهندگان در
جنگل مخفی شدهاند و به
خانههای خود بازنگشتهاند.
برآورد میشود از ابتدای سال،
نزدیک به  ۵۰هزار نفر به خاطر
جنگ در مناطق «کارن»
(محل سکونت قومیت بومی

کارن در منطقه مرزی برمه-
تایلند) ،آواره شدهاند .تشدید
خشونت و ناکامی خونتا در
بازگرداندن نظم به ترس از این
انجامیده که میانمار به یک
کشور شکستخورده تبدیل
شود و بر تایلند و کل منطقه،
تأثیر بگذارد.طبق این بیانیه،
پرایوت به شرینر برگنر گفت
دولتش آماده گوش دادن
و تبادل اطالعات با میانمار
است .نماینده سازمان ملل
در این رابطه واکنش فوری
نشان نداده است.ارتش میانمار
(خونتا) در ماه فوریه ،دولت
منتخب دموکراتیک این کشور
را برکنار کرد و از طریق کودتا،
قدرت را به دست گرفت .این
کودتا با اعتراضات گسترده در
میانمار و سرکوب شدید آنها
توسط ارتش همراه بوده است.

اتحادیه صنفی متروی مسکو:

متروی مسکو کارکنان با دیدگاههای ضدکرملین را اخراج میکند
رئیس یک اتحادیه صنفی روسیه گفت ،خدمات متروی مسکو اقدام به اخراج بیش از  ۴۰نفری کرده که
تصور میشود بسیاری از آنها به خاطر عقاید ضدکرملین یا ثبت حمایت از «الکسی ناوالنی» ،منتقد سیاسی
در بند ،اخراج شدهاند.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،پلیس حامیان ناوالنی ،صریحترین منتقد والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهور روسیه را به دنبال برگزاری چند اعتراض ملی خواستار آزادی وی در سال جاری ،به
شدت سرکوب کرده است.برخی به خاطر بیاحترامی به محدودیتهای کرونا ،تحت پیگرد قانونی و حبس
خانگی قرار گرفتهاند و برخی از برجستهترین متحدان ناوالنی هم کشور را ترک کردهاند .با این وجود ،اخراج
گسترده حامیان وی گزارش نشده است«.نیکوالی گوستف» به رویترز گفت ،اتحادیه مستقل صنفی متروی
مسکو که ریاست آن را بر عهده دارد ،با مراجعه  ۴۰تن از کارکنان-اکثرا ً رانندههای مترو -مواجه شده که به

آنها گفته شده این کار را ترک کنند.به گفته وی ،کسانی که از ترک کار امتناع کردند ،با تخلفات ساختگی
اخراج شدهاند .وی افزود علت اینکه چرا کارمندان اخراج شده هدف قرار گرفتهاند ،کام ً
ال روشن نیست.گوستف
ادامه داد :بسیاری از آنها فکر میکنند به خاطر دیدگاههای مخالف خود اخراج شدهاند .برخی از آنها در
وبسایت ناوالنی ،برخی در وبسایت «مدوزا» و دیگر وبسایتها ثبتنام کرده بودند .گوستف در حال اشاره
به وبسایت خبری پرطرفداری بود که روسیه به آن برچسب رسانه «عامل خارجی» زده بود.متروی مسکو
به درخواست برای اظهارنظر پاسخی نداد.وی اظهار کرد :مشخصاً افراد بیشتری هم اخراج شدهاند ،در حالی
که ما فقط میتوانیم در مورد کسانی صحبت کنیم که به خاطر تخلف اخراج شدهاند و به ما مراجعه کردهاند.
رئیس اتحادیه صنفی متروی مسکو در پایان اضافه کرد ،این اخراجها میتواند مانع عملکرد خوب مترو شود.

براساس آماری که چین برای اولین بار ظرف شش ماه در اختیار
کمیته تحریمهای سازمان ملل قرار داده است ،پکن حدود ۵۸۷
تن نفت تصفیه شده در ماه مارس به کرهشمالی صادر کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری یونهاپ ،طبق تازهترین به
روزرسانی در وبسایت شورای امنیت درباره کمیته تحریمهای آن
درخصوص کرهشمالی ،پکن  ۴۸۹۳بشکه معادل  ۵۸۷.۴تن نفت
تصفیه شده در مارس به کرهشمالی ارسال کرده است.چین از زمان
آخرین گزارش خود در سپتامبر گذشته ،از اعالم ماهیانه صادرات نفت
خود امتناع میکرد.
گوترش:

شمار نظامیان خارجی در لیبی کاهش نیافته است

دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد ،تعداد نظامیان خارجی یا فعالیت
آنها در لیبی کاهش نیافته است و بار دیگر خواستار خروج این
نظامیان و پایان دادن به نقض تحریم تسلیحاتی به لیبی شد.به
گزارش ایسنا ،به نقل از سایت المیادین ،آنتونیو گوترش ،دبیرکل
سازمان ملل در گزارشی که به شورای امنیت ارائه کرد ،گفت،
تعداد نظامیان خارجی یا فعالیت آنها در لیبی به خصوص در
مرکز این کشور کاهش نیافته است.وی در این گزارش آورده
است ،در حالی که توافق آتش بس در حال اجراست گزارش هایی
درباره تداوم حضور نیروها و امکانات خارجی ،استقرار استحکامات
و پایگاههای دفاعی در طول محور سرت -الجفره در مرکز لیبی
وجود دارد.گوترش گفت ،با وجود تعهدات طرفین ،حمل هوایی
بار به پایگاههای نظامی مختلف در مناطق غرب و شرق لیبی ادامه
دارد.وی بار دیگر از کشورهای عضو شورای امنیت و طرفهای
موثر در لیبی خواست به نقض تحریم تسلیحاتی به لیبی پایان
داده و خروج نظامیان و مزدوران خارجی از لیبی را تسهیل کنند.
این اقدامات عوامل اصلی برقراری صلح و ثبات دائمی در لیبی و
منطقه است.گوترش بر لزوم پیشرفت در سطوح نظامی ،امنیتی
و اقتصادی جهت فراهم شدن مقدمات برای برگزاری انتخابات
سراسری لیبی در  ۲۴دسامبر تاکید کرد.

پیشنهاد ایجاد «نیروی واکنش سریع»
برای امنیت کنگره آمریکا

دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا ،الیحه جدیدی را ارائه
کردهاند که  ۲۰۰میلیون دالر به گارد ملی هوایی ناحیه کلمبیا
(واشنگتن) اختصاص میدهد تا یک نیروی واکنش سریع از اعضا
را آماده کند که آماده پاسخ به هرگونه خشونت یا تهدیدات نسبت
به کنگره آمریکا باشند.به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،این
الیحه که توسط «روزا دلورو» ،رئیس کمیته اعتبارات مجلس
ارائه شد ،به طیف گستردهای از مسائل از جمله بودجه بهبود
امنیت زمینهای اطراف کنگره و اقدامات ویژه برای تقویت
پادمانها و افزایش آمادگی قانونگذاران ،چه در دفاتر ناحیهای
و چه نیروی پلیس کنگره ،میپردازد.تحت حمایت اضافی ۱.۹
میلیارد دالری که از سوی رهبران مجلس نمایندگان رونمایی
شده ،این بسته همچنین شامل حدود  ۵۲۱میلیون دالر هزینه
پیشبینی نشده و هزینههای عملیاتی برای ادامه استقرار گارد
برای دفاع از کنگره در پی حمله ماه ژانویه به ساختمان کنگره
است.طبق گزارش میلیتری تایمز ،این هزینههای جبرانی تقریباً
برابر با مقدار پولی است که در الیحه به پروژههای بالقوه حفاظت
از زمینها در مجتمع کنگره اختصاص داده شده است؛ مانند
حفاظگذاری با قابلیت عقبنشینی تا جمعیتهای بزرگ را از
سرازیر شدن به این زمینها در هنگام تظاهرات یا رویدادهای
احتمالی آینده ،دور نگه دارد.

آمریکا انتظار دارد آذربایجان نیروهایش را
از مرز ارمنستان خارج کند

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد ،واشنگتن
با دقت اوضاع در مرز میان ارمنستان و آذربایجان را زیر نظر دارد
و انتظار دارد باکو نیروهای نظامیاش را از این منطقه مرزی خارج
کند.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک« ،جالینا
پورتر» ،معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانسی
خبری گفت :ما با دقت اوضاع در امتداد مرز تعیین شده میان
ارمنستان و آذربایجان را زیر نظر داریم .تحرکات نظامی در
مناطق مورد مناقشه غیرمسئوالنه هستند و اقدامات تحریکآمیز
غیرضروری محسوب میشوند .ما گزارشاتی را از خروج تعدادی
از نیروهای نظامی آذربایجان از مرز دریافت کردهایم و در صورت
صحت داشتن و تایید شدن از آن استقبال میکنیم .ما انتظار
داریم آذربایجان همه نیروهایش را از این مناطق خارج کند .ما
همچنین از هر دو طرف خواستهایم تا از طریق گفتوگو و مذاکره
به موضوعات مربوط به مرزبندی بپردازند.نیکول پاشینیان ،نخست
وزیر موقت ارمنستان اوایل روز جمعه اعالم کرد ،نامهای خطاب
به والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه نوشته و خواستار کمک
روسیه از جمله کمکهای نظامی درخصوص رسیدگی به اوضاع
وخیم در منطقه «سیونیک» ،هم مرز با آذربایجان شده است.
پاشینیان همچنین گفته بود ،فرانسه آماده است در چهارچوب
حکم سازمان ملل کمکهای نظامی برای تالشهای بینالمللی
به منظور حل مشکالت در منطقه سیونیک فراهم کند.

روسیه ،آمریکا و جمهوری چک را
در لیست کشورهای غیردوست قرار داد

فدراسیون روسیه ،آمریکا و جمهوری چک را در لیست کشورهای
غیر دوست قرار داد.به گزارش ایسنا ،به نقل از رویترز ،ایاالت
متحده آمریکا و جمهوری چک در لیست کشورهای خارجی که
اقداماتی غیر دوستانه در برابر فدراسیون روسیه انجام میدهند،
وارد شده است.
بر این اساس هیات دیپلماتیک آمریکا در روسیه حق استفاده
از کارکنان محلی را نخواهد داشت و جمهوری چک هم تنها
میتواند قراردادهای استخدام را با  ۱۹نفر در فدراسیون روسیه
منعقد کند .این کشور بیشتر از این مجاز به انعقاد قرارداد نیست.
روابط میان روسیه و جمهوری چک پس از آن وخیم شد که در
ماه گذشته چکها ،سازمان اطالعات روسیه را به دست داشتن
در انفجار یک انبار مهمات در سال  ۲۰۱۴متهم کرد و چندین
دیپلمات روس را اخراج کرد.روسیه با رد این اتهامات ،در مقابل
چندین دیپلمات جمهوری چک را اخراج کرد و دستور داد تا
استفاده از نیروهای محلی در سفارت چک در مسکو محدود
شود.

