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جهاننما

رایزنی بایدن و نخستوزیر ژاپن
با تمرکز برچین و کرهشمالی

رئیس جمهوری آمریــکا روز جمعه در اولین
نشســت دوجانبه رو در روی خود از زمان ورود به
کاخ سفید میزبان یوشیهیده سوگا ،نخستوزیر
ژاپن شــد .طرفین درباره دیدگاه اســتراتژیک
خودشــان برای هند  -پاســیفیک در مواجهه با
رشــد چالشهایی از جانب چین و کرهشــمالی
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 ارزشهای مشــترکمان از جمله حقوق بشر و
حاکمیتقانونمتعهدهستیم.مابرایاثباتاینکه
دموکراســیها هنوز میتوانند رقابت کنند و در
قرن بیست و یکم پیروز شوند ،با یکدیگر همکاری
میکنیم و میتوانیــم برای مــردم خودمان در
مواجههباتغییرسریعجهانحاصلیداشتهباشیم.
ایــن مقامهــا همچنین بــر لــزوم مقابله با
چالشهایــی در دریای چین جنوبــی و دریای
چین شــرقی تاکید کردند که اشــارهای به رشد
قدرتنمایی پکن است .بایدن در سخنانش به نام
تایوان اشارهای نکرد .نگرانیهایی در دیدهبانهای
بینالمللیمبنیبراقدامنظامیاحتمالیچینعلیه
این جزیره خودگردان وجود دارد .چین همچنین
بابت حقوق بشــر و همچنین مداخله در کودتای
میانمار و رفتار با اویغورها زیر ذرهبین است.
نخست وزیر ژاپن نیز در این نشست ،بر اهمیت
روابط سهجانبه میان کشــورش با آمریکا و کره
جنوبی بــرای مدیریت کره شــمالی تاکید کرد.
پیونگیانگ بــه تازگی یک ســری پرتابهای
موشکی جدید داشته و به تماسهای دولت بایدن
پاسخی نمیدهد .همچنین بایدن به تعهدش به
گروه «چهار» شامل آمریکا ،ژاپن ،هند و استرالیا
به منظور توزیع واکسن و دیگر مسائل منطقهای
اشاره کرد.
رهبــران آمریکا و ژاپــن همچنیــن درباره
المپیکهای تابستانی که امسال در توکیو برگزار
میشود،رایزنیکردند.بایدنبهاهمیتاینبازیها
برای ژاپن اشاره کرد اما هیچ کدام از آنها اشارهای
نداشتند که آیا باید بازیهای المپیک در بحبوحه
پاندمی کرونا برگزار شود یا خیر.

بایدنهمچنینگفتکهدوطرفبرایتشکیل
یک شــراکت جدید که بتواند برای چالشهای
مشترک مورد استفاده قرار بگیرد ،به ویژه پاندمی
کرونا توافــق کردهاند .رئیسجمهــوری آمریکا
همچنین گفت که دو کشــور در امنیت سالمت
و تالش برای دســتیابی به اصالحات در سازمان
جهانیبهداشتهمسوهستند.
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
برایروابطمیانژاپنوایاالتمتحدهواینشراکت
قائل هستیم .من و نخست وزیر سوگا برای شراکت
فوقالعادهای که نه تنها میان دولتهای ما بلکه در
میان مردم ژاپن و مردم آمریکا وجود دارد ،ارزش
قائلهستیم.
نخســت وزیر ژاپن هم گفــت :ایاالت متحده
بهترین دوست ژاپن است .ژاپن و آمریکا متحدانی
هســتند که ارزشهای جهانی مشــترکی نظیر
آزادی ،دموکراسی و حقوق بشر دارند .ائتالف ما
به عنوان پایهای برای صلح و ثبات در منطقه هند
 پاسیفیک و در جهان عمل کرده است .شراکتآمریــکا  -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.
بیتشابهبهنشستهایدوجانبه
مرسوم در گذشته
جن ساکی ،سخنگوی کاخ سفید هم گفت که
این رهبران در ضیافتی به منظور صرف غذا شرکت
نداشتندومقامهاحینمالقاتدرنشستهافاصله
ایمنخودراحفظکردهاند.اوگفت:ایندیدارشبیه
به نشستهای دوجانبه مرســوم که در گذشته
برگزار میشد ،نبود و ما منتظریم تا از این جنبه و از
خیلی جهات به گذشته عادی بازگردیم.

جهان 5

رائول کاسترو از دبیر اولی حزب کمونیست کشورش کنارهگیری کرد

مسیرکوبا بعد از رهبری «کاسترو»ها

رائول کاسترو  ۸۹ســاله در کنگره
حزبکنارهگیریخودازپستدبیراولی
حزبکمونیستکوبارااعالمکردوگفت
وظیفهاش را بــا اطمینان به آینده کوبا
به پایان میرســاند .با کنار رفتن رائول
کاســترو دوران زمامداری او و برادرش
پسازحدود ۶۰سالبهپایانمیرسد.
برادران کاسترو بیش از شش دهه
در راس دولت کوبا بودند .فیدل کاسترو
هنوز هم در کوبا مورد احترام است .او از
سال ۱۹۵۹تا ۲۰۰۶مسئولیتدولترا
درکوبابرعهدهداشت.
به گــزارش ایرنــا ،ســال ۲۰۰۱
درســت زمانی که فیدل کاسترو رهبر
کاریزماتیکومشهوربهسخنرانیهای
طوالنیچندساعته،براینخستینباردر
جریانیکیازسخنرانیهایطوالنیش
از حال رفت ،روند انتقال قدرت به برادر
کوچکترش رائول کاســترو آغاز شد.
به موجب وضعیت ســامتی نامساعد
فیدل کاسترو ،رائول در ابتدا به عنوان
معاون برادرش معرفی شــد و سپس با
رای مجمع ملی کوبا در ســال ،۲۰۰۸
رئیسجمهوریاینکشورشد.
بــا روی کار آمدن رائول کاســترو،
اقداماتــی در جهــت برداشــتن
محدودیتها برای کوباییها آغاز شد.
درمقابلباراکاوباماهمتصمیمگرفتتا

برخیمحدودیتهارابرایکوبالغوکند،
ازسال ۲۰۱۴زمزمههایروابطدوکشور
آغازشد.درنتیجهدرهمانسالدرزمان
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 واکنشهای
بسیاری در ســطح بینالملل به همراه
داشتکهنشاندهندهشکستمحاصره
آمریکا بر کوبا بود .اما این توافق دوامی
نداشت و با روی کار آمدن دونالد ترامپ
جمهوریخواه این توافــق به صورت
یکجانبه لغو شــد .پس از کناره گیری
رائول کاســترو ،پارلمان کوبا در سال
« ۲۰۱۸میگل دیاز کانل» را به ریاست
جمهوریاینکشورانتخابکرد.
دیاز کانل که سه شــنبه آینده ۶۱
ساله میشود ،از سال  ۲۰۱۳به عنوان
دست راست رائول کاســترو ،درجات
حزبی را به طور صعــودی طی کرده و
اکنون در مقام ریاست جمهوری کوبا
قرار دارد .کان ِــل روز جمعه در جریان
برگزاری هشــتمین کنگره تاریخی
حزب کمونیست کوبا با شعار «اتحاد و
استمرار»درمرکزهمایشهاواناازسوی
رائول کاسترو به عنوان رهبر این حزب
معرفی شد .انتصابی که در همان سال

 ۲۰۱۸وزمانواگذاریپستجمهوری
به دیاز کان ِل از زبان رائول شــنیده شد؛
«اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود،
کان ِل در هشتمین کنگره به عنوان دبیر
اولحزبانتخابمیشود».
به این ترتیب این برای نخستین بار
در تاریخ شش دهه گذشته این جزیره
 ۱۱۰هزارکیلومتریدردریایکارائیب
است که با عقبنشینی نسل تاریخی
کاســتروها ،نام فامیلــی رهبر حزب
کمونیست کوبا کاسترو نخواهد بود و
یونیفورم نظامی به تن نخواهد داشت.
قراراستروزدوشنبهبهعنوانروزپایانی
این گردهمایی چهار روزه ،دیاز کانل به
عنوان دبیر اول حزب که باالترین مقام
اینکشوراستمنصوبشود.
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
حزبهمچنانباقیمیماند.
با این حال پرسشی که اینجا مطرح
میشود این اســت که آیا کوبا در قالب
بینش سیاســی ،ذهنیــت قدیمی و
ایدئولوژیهایسنتیخودباقیخواهد
ماند یا با روی کارآمدن رهبران جدید
روند اصالحات به ویــژه اقتصادی در
دورانپساکاستروهاتقویتشدهونتایج

رائول کاسترو ۸۹ساله در
کنگرهحزبکنارهگیری
خود از پست دبیر اولی
حزبکمونیستکوبارا
اعالم کرد و گفت وظیفهاش
را با اطمینان به آینده کوبا به
پایانمیرساند
اینچرخشسیاسیدرکوتاهمدتقابل
مشاهدهخواهدبود.بهنوشتهالپائیس،
همزمان با کنارهگیری رائول کاســترو
 ۸۹ساله،سایراعضایایننسلتاریخی
انقالبیونکهنهکارازجملهرامونماچادو
وِنتورا دبیر دوم حــزب که در ماه اکتبر
(مهر)  ۹۱ســاله خواهد شــد ،رامیرو
بالدِس و گیِرمو گارسیا ۸۸ ،و  ۹۲ساله
از فرماندهان با سابقه نیز عقبنشینی
خواهندکرد.
از طرفی کنارهگیری رائول کاسترو،
پرچمــدار و نمــاد انقــاب چریکی
سوسیالیستازصحنهسیاسیباتغییر
قدرت در آمریکا به عنوان عامل اصلی
بحران اقتصادی حاضر در این کشــور
همزمانشدهاست،درنتیجهبایددیدآیا
اینجابجاییسیاسیبهبازشدندرهای
جدیدیبهرویروابطبهبنبسترسیده

خبر

خبر

در اقدامی تالفیجویانه؛

برای نخستین بار؛

واشنگتن -هاوانا منجر خواهد شد یا نه.
رابط تیره ای که در یکســال اخیر و در
دوران شــیوع ویروس کرونا به بحران
خیابانهایخالیازجهانگرداینجزیره
دامن زده است .به این ترتیب نمیتوان
نادیده گرفت که شــرایط ویژه ای که
رهبران تاریخی کوبا را مجاب به چنین
تصمیم گیری کرده ،مبین فشارهایی
استکهازسویواشنگتن،هاواناراتحت
تاثیرقراردادهاست.
شــرایط ویژه ای که رائول در حال
حاضــر از آن ســخن میگوید مبین
فشارهایی است که از فلوریدا به دولت
کوبا وارد می شــود .به نوشته روزنامه
ال پائیس ،با وجود ابهامــات فراوان اما
اکثریتتحلیلگرانبرایننکتهاتفاقنظر
دارند که بــا در نظر گرفتن چالشهای
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
سیستممتمرکزوتکحزبیاست.دولت
و حزب کمونیست نقش اصلی را در این
سیستمبازیمیکنند.اینتنهاسیستم
کمونیستیاستکهدرآمریکایالتین
به صورت متمرکز اداره میشود و بعد از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،سعی
کردندسیستمیمبتنیبرسوسیالیسم
جدیدارائهکنند.عمراورلنیاقتصاددان
کوبایی معتقد است :رهبران جدیدی
که از کنگره هشــتم بیرون میآیند،
هرچند همان عقاید پیشــین خود را
حفظ میکنند اما قادر خواهند بود کوبا
رادرمسیریپررونقترهدایتکنند.
«مویسِ ــس نعیــم» کارشــناس
برجسته آمریکای التین در اندیشکده
«کارنگی» پیشتر گفت :از زمان انقالب
کاســترو در ســال  ،۱۹۵۹کوبا هرگز
اقتصادی خودکفا نداشــته و همیشه
به کمکهای اقتصــادی قدرتهای
خارجی وابسته بوده اســت .کوبا ابتدا
از سوی اتحاد جماهیر شوروی تامین
میشــد 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

یکعضوحزبکمونیست
با اشاره به اینکه دیاز کان ِل
باتصاحبسمتدبیراولی
حزب از قدرت اختیار و
تصمیمگیریبیشتری
برخوردار خواهد بود،
«شیوعیکذهنیتقدیمی
و پوسیده در کل دستگاه
دولت را مانع اصلی در مسیر
ایجاد تغییرات» خواند.
مسئلهایکهشخصرائول
کاسترو نیز در گذشته از آن
انتقاد کرده بود
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 میکرد ،اما با عیان
شدن آشوب و ورشکســتگی ونزوئال،
کوبا بار دیگــر به بحران مواجه شــد.
کارلوسآلسوگارای،دیپلماتسابقواز
اعضایحزبکمونیستبااشارهبهاینکه
دیاز کان ِل با تصاحب ســمت دبیر اولی
حزب از قدرت اختیار و تصمیمگیری
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 چهرههای فیدل
ورائولکاستروتجسمیافتهاست،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 کان ِل از این سختترین
آزمون ســربلند بیرون خواهد آمد یا
خیر؟ آزمونی از یــک بحران اقتصادی
گســترده ،اصالحات پرهزینه در حال
انجام ،همهگیری بیســابقه و چالش
با دولت آمریکا که دشــمن دیرینه این
جزیرهآمریکایالتیناست.

کند
روسیه18دیپلمات و مقام آمریکایی را اخراج وتحریم می

اریترهبهحضور نیروهایش درتیگرایاعترافواعالمعقبنشینیکرد

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

اریتره برای نخستینبار به مشــارکت در درگیریهای
تیگرایاعترافوموافقتخودراباآغازعقبنشینینیروهایش
ازاقلیمتیگرایدراتیوپیبهشورایامنیتاعالمکرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز عربی،
نماینده اریتره در سازمان ملل در نامهای خطاب به شورای
امنیت نوشــت :از آنجایی که خطر قریبالوقوع (در اقلیم
تیگرای)تاحدزیادیازبینرفته،اریترهواتیوپیدرباالترین
ســطوح توافق کردند همزمان با استقرار دوباره یگانهای
اتیوپی در طول مرزهای بینالمللی ،روند عقبنشــینی
نیروهای اریتره آغاز شود.وی افزود« :ما ادعاهای دروغین
راجع به استفاده از خشونت جنســی و گرسنگی دادن به
مردمبهعنوانسالحشنیدیم.ادعاهایتجاوزجنسیوسایر
جنایات علیه سربازان اریتره نه تنها ناراحتکننده است،
بلکه حملهای 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

است .الوروف نیز گفته است این نهادها در امور سیاسی
روسیه «مداخله» میکنند .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 :محدودیتهایی نیز
برای ســفرهای کادر دیپلماتیک آمریکا در خاک روسیه
اعمال خواهد شد.

گفت .این پیام پس از آن ارســال شــد که مارک لوکوک،
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور انسانی روز پنجشنبه
در شــورای امنیت اعالم کرد که در خصوص عقبنشینی
نیروهــای اریتره و وخامت شــرایط انســانی در تیگرای
هیچگونه پیشرفتی حاصل نشده اســت .نیروهای اریتره
از نوامبر گذشته وارد درگیریها در منطقه تیگرای شده و
از نیروهای دولت مرکزی اتیوپی در برابر شورشیان جبهه
مردمی آزادسازی تیگرای حمایت کردند.

نشستچهارجانبه وزرایخارجه قبرس ،یونان ،امارات و اسرائیل در قبرس

حمله جنگندههای رژیم صهیونیستی به جنوب غزه

وزیرانخارجهیونان،قبرس،رژیمصهیونیستیومشاوررئیساماراتدراموردیپلماتیکنشستیچهارجانبهتحتعنوان
«تقویت منافع استراتژیک منطقهای» در قبرس برگزار کردند .به گزارش شبکه خبری الجزیره ،گابی اشکنازی ،وزیر خارجه
رژیمصهیونیستی،نیکوسدندیاس،وزیرخارجهیونان،نیکوسکریستودولیدس،وزیرخارجهجمهوریقبرسوانورقرقاش،
مشاوررئیساماراتدراموردیپلماتیکدرنشستیچهارجانبهدرشهرپافوسقبرسشرکتکردند.ایننشستچهارجانبهپس
ازتنشهایچندماههمیانترکیهوهمسایگانشخصوصابایونانوقبرسدربارهاستخراجمنابعگازوطمعورزیهایآنکارادر
خاورمیانهبرگزارشد.پیشتررسانههایصهیونیستیاعالمکردند،ایننشستچهارجانبهدر
نوعخوداولینباربرگزارشدوپروندههایگاز،ایرانودادگاهکیفریبینالمللیازمحورهای
اینمذاکرهبود.درایننشستمسائلمنطقهایوهمکاریرژیمصهیونیستیباسهکشور
مذکوربهویژهدرزمینهاقتصادی،گردشگریوامنیتیبررسیشد.اشکنازیگفت،دراین
نشستراههایمقابلهباچالشهایمنطقهبررسیودربارهفرصتهایهمکاریدرزمینه
انرژیبحثوتبادلنظرشد.

جنگندههای رژیم صهیونیستی به یکی از مواضع متعلق به گردانهای «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 جنگندههای رژیم صهیونیستی
مورد اصابت قرار گرفته است .اسرائیل میگوید 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 میداند .منابع فلســطینی
گفتهاند که در این بمباران به زمینهای کشــاورزی نیز آســیب رسیده است.
مقامهای پزشکی فلســطین اعالم کردهاند که این حمله آسیب یا تلفات جانی
بر جای نگذاشته است.

