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 رایزنی بایدن و نخست وزیر ژاپن 
با تمرکز بر چین و کره شمالی

رئیس جمهوری آمریــکا روز جمعه در اولین 
نشســت دوجانبه رو در روی خود از زمان ورود به 
کاخ سفید میزبان یوشیهیده سوگا، نخست وزیر 
ژاپن شــد. طرفین درباره دیدگاه اســتراتژیک 
خودشــان برای هند - پاســیفیک در مواجهه با 
رشــد چالش هایی از جانب چین و کره شــمالی 

رایزنی کردند.
به گزارش پایگاه خبری هیــل، جو بایدن، در 
کنفرانس خبری مشــترکی با یوشیهیده سوگا 
گفت: ژاپن و ایاالت متحده جزو دو دموکراســی 
قوی در این منطقه هستند و ما به پیشبرد و دفاع 
از ارزش های مشــترکمان از جمله حقوق بشر و 
حاکمیت قانون متعهد هستیم. ما برای اثبات اینکه 
دموکراســی ها هنوز می توانند رقابت کنند و در 
قرن بیست و یکم پیروز شوند، با یکدیگر همکاری 
می کنیم و می توانیــم برای مــردم خودمان در 
مواجهه با تغییر سریع جهان حاصلی داشته باشیم.
ایــن مقام هــا همچنین بــر لــزوم مقابله با 
چالش هایــی در دریای چین جنوبــی و دریای 
چین شــرقی تاکید کردند که اشــاره ای به رشد 
قدرت نمایی پکن است. بایدن در سخنانش به نام 
تایوان اشاره ای نکرد. نگرانی هایی در دیده بان های 
بین المللی مبنی بر اقدام نظامی احتمالی چین علیه 
این جزیره خودگردان وجود دارد. چین همچنین 
بابت حقوق بشــر و همچنین مداخله در کودتای 

میانمار و رفتار با اویغورها زیر ذره بین است.
نخست وزیر ژاپن نیز در این نشست، بر اهمیت 
روابط سه جانبه میان کشــورش با آمریکا و کره 
جنوبی بــرای مدیریت کره شــمالی تاکید کرد. 
پیونگ یانگ بــه تازگی یک ســری پرتاب های 
موشکی جدید داشته و به تماس های دولت بایدن 
پاسخی نمی دهد. همچنین بایدن به تعهدش به 
گروه »چهار« شامل آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا 
به منظور توزیع واکسن و دیگر مسائل منطقه ای 

اشاره کرد.
رهبــران آمریکا و ژاپــن همچنیــن درباره 
المپیک های تابستانی که امسال در توکیو برگزار 
می شود، رایزنی کردند. بایدن به اهمیت این بازی ها 
برای ژاپن اشاره کرد اما هیچ کدام از آنها اشاره ای 
نداشتند که آیا باید بازی های المپیک در بحبوحه 

پاندمی کرونا برگزار شود یا خیر.

بایدن همچنین گفت که دو طرف برای تشکیل 
یک شــراکت جدید که بتواند برای چالش های 
مشترک مورد استفاده قرار بگیرد، به ویژه پاندمی 
کرونا توافــق کرده اند. رئیس جمهــوری آمریکا 
همچنین گفت که دو کشــور در امنیت سالمت 
و تالش برای دســتیابی به اصالحات در سازمان 

جهانی بهداشت همسو هستند.
بایــدن تاکید کــرد: هیچ جایگزینــی برای 
دیدارهای رو در رو وجود ندارد. تعهد ما به مالقات 
حضوری، تاکیدی بر اهمیت و ارزشی است که ما 
برای روابط میان ژاپن و ایاالت متحده و این شراکت 
قائل هستیم. من و نخست وزیر سوگا برای شراکت 
فوق العاده ای که نه تنها میان دولت های ما بلکه در 
میان مردم ژاپن و مردم آمریکا وجود دارد، ارزش 

قائل هستیم.
نخســت وزیر ژاپن هم گفــت: ایاالت متحده 
بهترین دوست ژاپن است. ژاپن و آمریکا متحدانی 
هســتند که ارزش های جهانی مشــترکی نظیر 
آزادی، دموکراسی و حقوق بشر دارند. ائتالف ما 
به عنوان پایه ای برای صلح و ثبات در منطقه هند 
- پاسیفیک و در جهان عمل کرده است. شراکت 
آمریــکا - ژاپن با توجه به جــو امنیتی در منطقه 
هند - پاسیفیک به طرز چشمگیری اهمیت دارد.

رئیس جمهوری آمریکا همچنیــن درباره از 
سرگیری برنامه »دوستی منســفیلد« که به یاد 
مایک منسفیلد، ســناتور آمریکایی درگذشته و 
ســفیر ایاالت متحده در ژاپن نامگذاری شــده و 
به منظور ارتباطات مردم ژاپــن و ایاالت متحده 

است، خبر داد.
 بی تشابه به نشست های دوجانبه 

مرسوم در گذشته
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید هم گفت که 
این رهبران در ضیافتی به منظور صرف غذا شرکت 
نداشتند و مقام ها حین مالقات در نشست ها فاصله 
ایمن خود را حفظ کرده اند. او گفت: این دیدار شبیه 
به نشست های دوجانبه مرســوم که در گذشته 
برگزار می شد، نبود و ما منتظریم تا از این جنبه و از 

خیلی جهات به گذشته عادی بازگردیم.

جهاننما
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رائول کاسترو ۸۹ ســاله در کنگره 
حزب کناره گیری خود از پست دبیر اولی 
حزب کمونیست کوبا را اعالم کرد و گفت 
وظیفه اش را بــا اطمینان به آینده کوبا 
به پایان می رســاند. با کنار رفتن رائول 
کاســترو دوران زمام داری او و برادرش 

پس از حدود ۶۰ سال به پایان می رسد.
برادران کاسترو بیش از شش دهه 
در راس دولت کوبا بودند. فیدل کاسترو 
هنوز هم در کوبا مورد احترام است. او از 
سال ۱۹۵۹ تا ۲۰۰۶ مسئولیت دولت را 

در کوبا بر عهده داشت.
به گــزارش ایرنــا، ســال ۲۰۰۱ 
درســت زمانی که فیدل کاسترو رهبر 
کاریزماتیک و مشهور به سخنرانی های 
طوالنی چند ساعته، برای نخستین بار در 
جریان یکی از سخنرانی های طوالنیش 
از حال رفت، روند انتقال قدرت به برادر 
کوچکترش رائول کاســترو آغاز شد. 
به موجب وضعیت ســالمتی نامساعد 
فیدل کاسترو، رائول در ابتدا به عنوان 
معاون برادرش معرفی شــد و سپس با 
رای مجمع ملی کوبا در ســال ۲۰۰۸، 

رئیس جمهوری این کشور شد.
بــا روی کار آمدن رائول کاســترو، 
اقداماتــی در جهــت برداشــتن 
محدودیت ها برای کوبایی ها آغاز شد. 
در مقابل باراک اوباما هم تصمیم گرفت تا 

برخی محدودیت ها را برای کوبا لغو کند، 
از سال ۲۰۱۴ زمزمه های روابط دو کشور 
آغاز شد. در نتیجه در همان سال در زمان 
ریاست جمهوری باراک اوباما و با ایجاد 
تغییرات در سیاســت خارجی آمریکا، 
پس از نیم قرن تحریم و محاصره کامل 
اقتصادی کوبا، روابط دو کشــور از سر 
گرفته شد. اما این تصمیم واکنش های 
بسیاری در ســطح بین الملل به همراه 
داشت که نشان دهنده شکست محاصره 
آمریکا بر کوبا بود. اما این توافق دوامی 
نداشت و با روی کار آمدن دونالد ترامپ 
جمهوری خواه این توافــق به صورت 
یکجانبه لغو شــد. پس از کناره گیری 
رائول کاســترو، پارلمان کوبا در سال 
۲۰۱۸ »میگل دیاز کانل« را به ریاست 

جمهوری این کشور انتخاب کرد.
دیاز کانل که سه شــنبه آینده ۶۱ 
ساله می شود، از سال ۲۰۱۳ به عنوان 
دست راست رائول کاســترو، درجات 
حزبی را به طور صعــودی طی کرده و 
اکنون در مقام ریاست جمهوری کوبا 
قرار دارد. کانِــل روز جمعه در جریان 
برگزاری هشــتمین کنگره تاریخی 
حزب کمونیست کوبا با شعار »اتحاد و 
استمرار« در مرکز همایش هاوانا از سوی 
رائول کاسترو به عنوان رهبر این حزب 
معرفی شد. انتصابی که در همان سال 

۲۰۱۸ و زمان واگذاری پست جمهوری 
به دیاز کانِل از زبان رائول شــنیده شد؛ 
»اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، 
کانِل در هشتمین کنگره به عنوان دبیر 

اول حزب انتخاب می شود.«
به این ترتیب این برای نخستین بار 
در تاریخ شش دهه گذشته این جزیره 
۱۱۰ هزار کیلومتری در دریای کارائیب 
است که با عقب نشینی نسل تاریخی 
کاســتروها، نام فامیلــی رهبر حزب 
کمونیست کوبا کاسترو نخواهد بود و 
یونیفورم نظامی به تن نخواهد داشت. 
قرار است روز دوشنبه به عنوان روز پایانی 
این گردهمایی چهار روزه، دیاز کانل به 
عنوان دبیر اول حزب که باالترین مقام 

این کشور است منصوب شود.
دیاز کانل در صفحــه توییترش با 
اشــاره به بحران عمیقی که کوبا با آن 
مواجه است نوشت، هر چند اصالحات 
اقتصادی فوری، الزم اســت اما اصول 

حزب همچنان باقی می ماند.
با این حال پرسشی که اینجا مطرح 
می شود این اســت که آیا کوبا در قالب 
بینش سیاســی، ذهنیــت قدیمی و 
ایدئولوژی های سنتی خود باقی خواهد 
ماند یا با روی کارآمدن رهبران جدید 
روند اصالحات به ویــژه اقتصادی در 
دوران پساکاستروها تقویت شده و نتایج 

این چرخش سیاسی در کوتاه مدت قابل 
مشاهده خواهد بود. به نوشته ال پائیس، 
همزمان با کناره گیری رائول کاســترو 
۸۹ ساله، سایر اعضای این نسل تاریخی 
انقالبیون کهنه کار از جمله رامون ماچادو 
وِنتورا دبیر دوم حــزب که در ماه اکتبر 
)مهر( ۹۱ ســاله خواهد شــد، رامیرو 
بالِدس و گِیرمو گارسیا، ۸۸ و ۹۲ ساله 
از فرماندهان با سابقه نیز عقب نشینی 

خواهند کرد.  
از طرفی کناره گیری رائول کاسترو، 
پرچمــدار و نمــاد انقــالب چریکی 
سوسیالیست از صحنه سیاسی با تغییر 
قدرت در آمریکا به عنوان عامل اصلی 
بحران اقتصادی حاضر در این کشــور 
همزمان شده است، در نتیجه باید دید آیا 
این جابجایی سیاسی به باز شدن درهای 
جدیدی به روی روابط به بن بست رسیده 

واشنگتن- هاوانا منجر خواهد شد یا نه. 
رابط تیره ای که در یکســال اخیر و در 
دوران شــیوع ویروس کرونا به بحران 
خیابان های خالی از جهانگرد این جزیره 
دامن زده است. به این ترتیب نمی توان 
نادیده گرفت که شــرایط ویژه ای که 
رهبران تاریخی کوبا را مجاب به چنین 
تصمیم گیری کرده،  مبین فشارهایی 
است که از سوی واشنگتن، هاوانا را تحت 

تاثیر قرار داده است.
شــرایط ویژه ای که رائول در حال 
حاضــر از آن ســخن می گوید مبین 
فشارهایی است که از فلوریدا به دولت 
کوبا وارد می شــود. به نوشته روزنامه 
ال پائیس، با وجود ابهامــات فراوان اما 
اکثریت تحلیلگران بر این نکته اتفاق نظر 
دارند که بــا در نظر گرفتن چالش های 
سیاسی و اقتصادی که کوبا با آن مواجه 
است، نتیجه این دور از کنگره به عنوان 
حزب اصلی نظام سیاســی کوبا برای 
آینده این کشور قطعا تاثیرگذار خواهد 
بود. اصوال سیستم سیاسی در کوبا یک 
سیستم متمرکز و تک حزبی است. دولت 
و حزب کمونیست نقش اصلی را در این 
سیستم بازی می کنند. این تنها سیستم 
کمونیستی است که در آمریکای التین 
به صورت متمرکز اداره می شود و بعد از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سعی 
کردند سیستمی مبتنی بر سوسیالیسم 
جدید ارائه کنند. عمر اورلنی اقتصاد دان 
کوبایی معتقد است: رهبران جدیدی 
که از کنگره هشــتم بیرون می آیند، 
هرچند همان عقاید پیشــین خود را 
حفظ می کنند اما قادر خواهند بود کوبا 

را در مسیری پر رونق تر هدایت کنند.
»مویِســس نعیــم« کارشــناس 
برجسته آمریکای التین در اندیشکده 
»کارنگی« پیشتر گفت: از زمان انقالب 
کاســترو در ســال ۱۹۵۹، کوبا هرگز 
اقتصادی خودکفا نداشــته و همیشه 
به کمک های اقتصــادی قدرت های 
خارجی وابسته بوده اســت. کوبا ابتدا 
از سوی اتحاد جماهیر شوروی تامین 
می شــد و بعد که آن رژیم سقوط کرد، 
این جزیره وارد دوره  خاصی از دشواری 
نمایان اقتصادی، قحطی و کمبود شد. 
وقتی چاوز در ونزوئال به قدرت رســید 

و شروع به پشــتیبانی از کوبا کرد، آن 
دوره تمام شــد. کمــک ونزوئال به این 
جزیره بیشــتر از کمکی است که کوبا 
از شوروی دریافت می کرد، اما با عیان 
شدن آشوب و ورشکســتگی ونزوئال، 
کوبا بار دیگــر به بحران مواجه شــد. 
کارلوس آلسوگارای، دیپلمات سابق و از 
اعضای حزب کمونیست با اشاره به اینکه 
دیاز کانِل با تصاحب ســمت دبیر اولی 
حزب از قدرت اختیار و تصمیم گیری 
بیشتری برخوردار خواهد بود، »شیوع 
یک ذهنیت قدیمی و پوســیده در کل 
دســتگاه دولت را مانع اصلی در مسیر 
ایجاد تغییرات« خواند. مسئله ای که 
شخص رائول کاســترو نیز در گذشته 
از آن انتقاد کرده بود. حماسه چریکی 
و انقالبی نســل تاریخی رهبران حزب 
کمونیست کوبا که در چهره های فیدل 
و رائول کاسترو تجسم یافته است، اکنون 
کنار رفته و جای خــود را به مدیریت 
رهبرانی جدید خواهــد داد. حال باید 
دید سرنوشــت کوبا تا پنج سال دیگر و 
برگزاری نهمین نشست کنگره حزب 
کمونیســت چگونه رقم خواهد خورد. 
باید دید آیا دیاز کانِل از این سخت ترین 
آزمون ســربلند بیرون خواهد آمد یا 
خیر؟ آزمونی از یــک بحران اقتصادی 
گســترده، اصالحات پرهزینه در حال 
انجام، همه گیری بی ســابقه و چالش 
با دولت آمریکا که دشــمن دیرینه این 

جزیره آمریکای التین است. 

رائول کاسترو از دبیر اولی حزب کمونیست کشورش کناره گیری کرد

مسیر کوبا بعد از رهبری »کاسترو« ها
یک عضو حزب کمونیست 
با اشاره به اینکه دیاز کانِل 
با تصاحب سمت دبیر اولی 

حزب از قدرت اختیار و 
تصمیم گیری بیشتری 
برخوردار خواهد بود، 

»شیوع یک ذهنیت قدیمی 
و پوسیده در کل دستگاه 

دولت را مانع اصلی در مسیر 
ایجاد تغییرات« خواند. 

مسئله ای که شخص رائول 
کاسترو نیز در گذشته از آن 

انتقاد کرده بود

رائول کاسترو ۸۹ ساله در 
کنگره حزب کناره گیری 

خود از پست دبیر اولی 
حزب کمونیست کوبا را 

اعالم کرد و گفت وظیفه اش 
را با اطمینان به آینده کوبا به 

پایان می رساند

وزیران خارجه یونان، قبرس، رژیم صهیونیستی و مشاور رئیس امارات در امور دیپلماتیک نشستی چهارجانبه تحت عنوان 
»تقویت منافع استراتژیک منطقه ای« در قبرس برگزار کردند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، گابی اشکنازی، وزیر خارجه 
رژیم صهیونیستی، نیکوس دندیاس، وزیر خارجه یونان، نیکوس کریستودولیدس، وزیر خارجه جمهوری قبرس و انور قرقاش، 
مشاور رئیس امارات در امور دیپلماتیک در نشستی چهارجانبه در شهر پافوس قبرس شرکت کردند. این نشست چهارجانبه پس 
از تنش های چند ماهه میان ترکیه و همسایگانش خصوصا با یونان و قبرس درباره استخراج منابع گاز و طمع ورزی های آنکارا در 
خاورمیانه برگزار شد. پیشتر رسانه های صهیونیستی اعالم کردند، این نشست چهارجانبه در 
نوع خود اولین بار برگزار شد و پرونده های گاز، ایران و دادگاه کیفری بین المللی از محورهای 
این مذاکره بود. در این نشست مسائل منطقه ای و همکاری رژیم صهیونیستی با سه کشور 
مذکور به ویژه در زمینه اقتصادی، گردشگری و امنیتی بررسی  شد. اشکنازی گفت، در این 
نشست راه های مقابله با چالش های منطقه بررسی و درباره فرصت های همکاری در زمینه 

انرژی بحث و تبادل نظر شد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی به یکی از مواضع متعلق به گردان های »شهید عزالدین السقام« در جنوب غزه 
حمله کردند.  به گزارش ایلنا به نقل از معا، در جریان این حمله، یک مقر حماس در شمال غرب شهر رفح هدف قرار 
گرفته است. بر اساس این گزارش، یک محوطه باز در شمال غرب این شهر نیز توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی 
مورد اصابت قرار گرفته است. اسرائیل می گوید در پاسخ به شــلیک راکت از غزه به جنوب اسرائیل، مناطقی از غزه 
را بمباران کرده اســت. این دومین بار در چند وقت اخیر بود که از نوار غزه راکت به سوی اسرائیل پرتاب شد. ارتش 
اسرائیل گفته است یک مرکز آموزشی، یک مرکز نظامی و مرکز ساخت بتون را 
که متعلق به حماس بوده بمباران کرده اســت. ارتش اسرائیل خاطرنشان کرده 
جنبش حماس را مســئول همه حمالت از نوار غزه می داند. منابع فلســطینی 
گفته اند که در این بمباران به زمین های کشــاورزی نیز آســیب رسیده است. 
 مقام های پزشکی فلســطین اعالم کرده اند که این حمله آسیب یا تلفات جانی 

بر جای نگذاشته است.

حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به جنوب غزه نشست چهارجانبه وزرای خارجه قبرس، یونان، امارات و اسرائیل در قبرس

اریتره برای نخستین بار به مشــارکت در درگیری های 
تیگرای اعتراف و موافقت خود را با آغاز عقب نشینی نیروهایش 

از اقلیم تیگرای در اتیوپی به شورای امنیت اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، 
نماینده اریتره در سازمان ملل در نامه ای خطاب به شورای 
امنیت نوشــت: از آنجایی که خطر قریب الوقوع )در اقلیم 
تیگرای( تا حد زیادی از بین رفته، اریتره و اتیوپی در باالترین 
ســطوح توافق کردند همزمان با استقرار دوباره یگان های 
اتیوپی در طول مرزهای بین المللی، روند عقب نشــینی 
نیروهای اریتره آغاز شود.وی افزود: »ما ادعاهای دروغین 
راجع به استفاده از خشونت جنســی و گرسنگی دادن به 
مردم به عنوان سالح شنیدیم. ادعاهای تجاوز جنسی و سایر 
جنایات علیه سربازان اریتره نه تنها ناراحت کننده است، 
بلکه حمله ای شدید به فرهنگ و تاریخ مردم ما است.«  آبی 
احمد، نخست وزیر اتیوپی ماه گذشته به حضور نیروهای 
اریتره در کشورش اعتراف کرده و از آغاز خروج آنها سخن 

گفت. این پیام پس از آن ارســال شــد که مارک لوکوک، 
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور انسانی روز پنج شنبه 
در شــورای امنیت اعالم کرد که در خصوص عقب نشینی 
نیروهــای اریتره و وخامت شــرایط انســانی در تیگرای 
هیچگونه پیشرفتی حاصل نشده اســت. نیروهای اریتره 
از نوامبر گذشته وارد درگیری ها در منطقه تیگرای شده و 
از نیروهای دولت مرکزی اتیوپی در برابر شورشیان جبهه 

مردمی آزادسازی تیگرای حمایت کردند. 

در پی اخراج شماری از دیپلمات های روس از آمریکا 
و اعمال تحریم های جدید واشــینگتن علیه این کشور، 
وزیر خارجه روســیه اعالم کرد که به تالفــی این اقدام، 
مســکو از ۱۰ دیپلمات آمریکایی خواهد خواست خاک 
این کشــور را ترک کنند و تحریم هایی علیه هشت مقام 
آمریکایی اعمال خواهد شد. دولت آمریکا روز پنجشنبه 
۲۶ فروردین اعالم کرد که به تالفی دخالت روســیه در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ و حمله هکرهای 
وابسته به کرملین به نهادهای دولتی آمریکا، ۱۰ دیپلمات 
روس را اخراج و ۳۸ شــخصیت حقیقی و حقوقی روسیه 
را تحریم می کند. سرگئی الوروف، گفت: دفاتر نهادهای 
غیردولتی آمریکایی که در روسیه حضور دارند نیز بسته 
خواهند شــد. روسیه سال هاســت نهادهای غیردولتی 
آمریکایی را که اغلب در زمینه حقوق بشــر و رســانه ای 
فعال هســتند به جاسوســی و بر هم زدن امنیت کشور 
متهم می کند و فعالیت بســیاری از آنها را ممنوع کرده 

است. الوروف نیز گفته است این نهادها در امور سیاسی 
روسیه »مداخله« می کنند. وی همچنین گفت مسکو در 
نظر دارد استخدام شهروندان روسی و کشورهای ثالث را 
برای کار در سفارت آمریکا ممنوع کند و تنها شهروندان 
آمریکایی حق دارند در ســفارتخانه این کشور در مسکو 
فعالیت کنند. الوروف تصریح کرد: محدودیت هایی نیز 
برای ســفرهای کادر دیپلماتیک آمریکا در خاک روسیه 

اعمال خواهد شد.

در اقدامی تالفی جویانه؛

روسیه 18 دیپلمات و مقام آمریکایی را اخراج و تحریم می کند
برای نخستین بار؛

اریتره به حضور نیروهایش در تیگرای اعتراف و اعالم عقب نشینی کرد

خبرخبر


