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جهاننما

طالبان :ترکیه هم باید از افغانستان
خارج شود!

ســخنگوی طالبان افغانســتان گفت ،ترکیه
باید طبق توافق  ۲۰۲۰مربوط به خروج نیروهای
آمریکایی از افغانستان ســربازانش را از این کشور
خارج کند و عمال پیشــنهاد ترکیــه در خصوص
محافظت از فرودگاه شهر کابل و اداره این فرودگاه
بعد از خــروج نیروهای ناتو را رد کــرد .به گزارش
رویترز ،این تحول پرســشهایی جــدی را برای
آمریکا ،کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی
دارایماموریتدرکابلدرخصوصچگونگیخارج
ساختن امن پرسنلشان از افغانستان محصور در
خشکیدرصورتتهدیدپایتختاینکشورتوسط
درگیریهامطرحمیسازد.همچنینبهنظرمیرسد
این مساله امیدهای آنکارا را برای استفاده از مساله
تامین امنیت فرودگاه کابل با هدف کمک به بهبود
روابط با واشنگتن که از بابت تصمیمش برای خرید
سامانههای دفاعی روسیه تیره شده ،طی مذاکرات
میانجوبایدن،رئیسجمهورآمریکاورجبطیب
اردوغان ،همتــای ترکیهای وی در روز دوشــنبه
کمرنگ میکند .سخنگوی گروه طالبان در شهر
دوحه در پاسخ به سوالی از طریق پیامک درباره این
کهآیااینگروهپیشنهادترکیهبرایحفظنیروهادر
شهرکابلبرایمحافظتازفرودگاهبینالمللیاین
شــهر و اداره آن بعد از خروج سربازان خارجی را رد
میکنداظهارکردکهآنهانیزبایدآنجاراترککنند.
سهیل شاهین سخنگوی طالبان به رویترز گفت:
ترکیه در  ۲۰سال گذشته بخشی از نیروهای ناتو
بودهاستبنابراینآنهاهمبایدبراساستوافقیکهما
باآمریکادر ۲۹فوریه ۲۰۲۰میالدیامضاکردیماز
افغانستانخارجشوند.ویافزود:درغیراینصورت
ترکیه یک کشور اسالمی بزرگ است .افغانستان با
این کشور روابطی تاریخی داشته است .ما امیدوار
به داشــتن روابطی نزدیک و خوب با آنها در ضمن
تشکیلیکدولتاسالمیجدیددرکشوردرآینده
هستیم .وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت خارجه
ترکیه به درخواســت برای اظهار نظــر درباره این
گزارشپاسخندادند.ایندرحالیاستکهپنتاگون
دربیانیهایگفت،لویدآستین،وزیردفاعآمریکاروز
پنجشنبه با خلوصی آکار ،وزیر دفاع ترکیه گفتگو
داشته و با او در خصوص همکاری دوجانبه و مسائل
منطقهایبحثکردهاستامامشخصابهافغانستان
اشــاره نکرد .مقامهای ترکیه میگویند پیشنهاد
تامین امنیت فروگاه کابل را در یک نشست ناتو در
ماه مه هنگامی که آمریکا و شرکایش بر سر برنامه
خارجسازینیروهایشانتا ۱۱سپتامبرسالجاری
ازافغانستانتوافقکردند،مطرحساختند.

تالشلیکود برای ممانعت از
تشکیلکابینه اسرائیل

رسانههای رژیم صهیونیستی اعالم کردند که
حزبلیکودبرایکارشکنیدرتشکیلدولتجدید
این رژیم تالش میکند .به گزارش رویترز ،شبکه
 ۲۰تلویزیون رژیم صهیونیستی در توییتی اعالم
کرد:اعضایحزبلیکودبهرهبریبنیامیننتانیاهو،
نخستوزیراسرائیلباهمتایانشاندرحزبامیدنو
باهدفممانعتازتشکیلدولتجدیددیدارکردند.
اینتوییتهمزمانباتظاهراتحامیانحزبلیکود
و احزاب مخالف برای تشکیل دولت جدید به بهانه
اینکه دولت فراکســیون تغییر یک دولت چپگرا
استمنتشرشد.سایتوالالپنجشنبهازتالشهای
بنیامین نتانیاهو برای ممانعت از تشــکیل دولت
جدیدخبردادهبود.اینسایتاعالمکردکهنتانیاهو
دیدار مهمی با رهبران احزاب راســت گرا داشت تا
برنامههاییرابرای ممانعتازتشکیلدولت توسط
یائیرالپید،رهبرمخالفانایجادکند.اینسایتاعالم
کرد که نتانیاهو با احزاب راست گرا برای برگزاری
تظاهرات علیه دولت جدید که قرار اســت توسط
نفتالی بنت ،رهبر حزب یمینــا و یائیر الپید رهبر
حزبآیندهایهستتشکیلشود،بهتوافقرسیده
است.نتانیاهوامکانبرگزاریتظاهراتگستردهای
از سوی گروههای افراطی و امکان ادامه تظاهرات
در مقابل منازل اعضای حزب یمینا را مطرح کرد.
الپید توانست ائتالف برای ســرنگونی نتانیاهو را
تشکیلدهد.

جهان 5

جو بایدن در اولین سفر خارجی خود عالوه بر رهبران گروه هفت با پوتین دیدار میکند؛

دوئل دو رقیب در ژنو

فرشاد گلزاری

همیشه اولین ســفرها یا اولین
واکنشهــا و موضعگیریهــا از
سوی یک مقام سیاسی که جایگاه
بینالمللی دارد ،برای رســانهها و
حتی کارشناســان حوزه سیاست
بینالملل اهمیت ویــژهای دارد .به
عنوان مثال چنــد روز پیش کاماال
هریس ،معاون رئیــس جمهوری
ایاالت متحده در اولین ســفر کاری
خود راهــی کشــورهای آمریکای
جنوبی و مرکزی شد .او که نخستین
زنِ تاریخ آمریکا است که به این مقام
سیاسی نایل شــده ،طبیعتاً تمرکز
و دوربین رســانهها را به سمت خود
معطوف میکند؛ چراکــه او نه تنها
اولین معــاونِ زنِ رئیسجمهوری
آمریکا به حساب میآید ،بلکه اولین
سفر خارجیاش را هم در حالی آغاز
کرد که منتقدان بایــدن در داخل
و خارج به دنبال هــدف قرار دادن
تصمیمــات وی در بحث مهاجرات
هستند .به همین دلیل سفر هریس
به عنوان یکی از همان «اولینها» به
شدت مورد نظر و توجه قرار گرفت.
حاال یک اتفاق دیگر در همین محور

در حال رخ دادن است و این بار جو
بایدن ،مســتأجر جدید کاخ سفید،
رسانهها را در تســخیر خود دارد .بر
اساس اعالم قبلی ،رئیس جمهوری
آمریکا در اولین ســفر خارجی خود
پس از پیروزی در انتخابات ریاست
جمهوری نوامبــر  2020میالدی،
قرار اســت تا در نشست گروه هفت
که به صورت ساالنه برگزار میشود،
شرکت کند.
نخســتین بار این نشســت در
سال  1975میالدی با حضور وزرای
اقتصاد و تجارت شش کشور صنعتی
و قدرتمند دنیا اعم از آلمان ،فرانسه،
ایتالیا ،ژاپن ،بریتانیا و ایاالت متحده
آمریکا تشکیل شد و بعدها کانادا نیز
به عنوان هفتمین عضو ،به این گروه
پیوست که در نهایت نا ِم گروه هفت
یا جی هفت ( )G7بر آن نهاده شد.
نشســت این گروه هر ساله و بر
ِ
اســاس یک توافق قبلی در یکی از
کشــورهای عضو برگزار میشود و
امسال هم بر اساس هماهنگیهایی
که میان هفت کشــور انجام شده،
بریتانیا میزبــان خواهد بود .رویترز
با اشــاره به ســفر روز چهارشنبه
رئیسجمهوری آمریــکا به بریتانیا
اعالم کرده که بایدن در تالش است
تا در جریان ســفر هشــت روزه به

اروپا ،روابط میان دو سوی اقیانوس
اطلس را پــس از یــک دوره رکود
در چهار ســال ریاســت جمهوری
ترامپ ،ترمیم و همزمان ،مناسبات
با روســیه را بازتعریف کند .روزنامه
بریتانیایی تلگراف هم در مورد این
سفر اعالم کرده که به نظر میرسد
این ســفر آزمونی برای نشان دادن
تواناییهای دیپلماتیک بایدن برای
مدیریت روابط بــا متحدان بزرگ
است؛ روابطی که با افزایش تعرفهها
و خروج از پیمانهــای بینالمللی
در دوران ترامپ ،به شــدت آسیب
دیده بود .خارج از این گمانهزنیها،
نیویورکتایمــز گــزارش داده که
نخســتین مرحله از ســفر بایدن
در روســتای ساحلی ســنت ایوز
درکورنوال بریتانیا آغاز میشود.
او به همراه رهبران شــش کشور
دیگر در اجالس گروه هفت شرکت
خواهد کرد و قرار است دیپلماسی
واکســن ،تجارت جهانــی ،محیط
زیست و ابتکار عمل برای بازسازی
زیرســاختهای جهــان در حال
توســعه ،دســتور کار این نشست
باشد .از سوی دیگر مقامهای ایاالت
متحــده این نشســت را بــه مثابه
فرصتی بــرای رویارویــی با قدرت
فزاینده چیــن میپندارند و این در

اولینسفر خارجیبایدن
آزمونی برای نشان دادن
تواناییهایدیپلماتیکاو
و مدیریت روابط با متحدان
بزرگ است؛ روابطی که با
افزایش تعرفهها و خروج
ازپیمانهایبینالمللی
در دوران ترامپ ،به شدت
آسیب دیده بود
حالیســت که اخیرا ً بایدن اخیرا ً به
جامعه اطالعاتی کشــورش دستور
داده تا منشــأ اصلی نشست کرونا
در ووهــان را پیدا کــرده و گزارش
آنرا علنی کنند .امــا نکتهای که در
این میان باید بدان اشــاره کرد این
است که هشتاد ســال پس از آنکه
رهبران وقت بریتانیا و آمریکا برای
دوران پسا جنگ جهانی دوم ،منشور
آتالنتیک را ناظر بر پیوند اتحاد میان
دو ســوی اقیانوس اطلــس امضاء
کردند ،بوریس جانسون و جو بایدن،
دو روز پیش (پنجشــنبه) نســخه
جدیــدی از این ســند را منطبق با
چالشهای جدید بینالمللی امضاء
کردند که این مساله هم بسیار مهم
و حائز اهمیت بود.

از دیدار با ملکه تا گفتوگو
با رهبران ناتو
بر اساس آنچه سی.ان.ان منتشر
کرده ،که پس از اجالس ســه روزه
گروه هفــت ،جو بایدن بــه همراه
همســرش جیل ،در کاخ وینزر به
مالقات ملکــه الیزابــت میروند.
بایدن  ۷۸ســاله در ســال ،۱۹۸۲
زمانی که ســناتور ایالت دالور بود،
با ملکــه بریتانیا دیدار کــرده بود.
رئیسجمهوری ایاالت متحده پس
از آن ،برای گفتوگو با رهبران ناتو و
اتحادیه اروپا وارد بروکسل ،پایتخت
بلژیک خواهد شد.
به نظر میرســد مناســبات و
چالشها با روسیه و چین و همچنین
بحث بیپایان تشویق اعضای ناتو به
پرداخت هزینه بیشــتر برای دفاع
مشــترک ،مهمتریــن محورهای
گفتوگــوی بایدن بــا اعضای ناتو
در بروکســل باشــد .اما مهمترین
بخش سفر بایدن که در اصل مرحله
سوم سفرش قلمداد میشود ،ورود
او به ژنــو و مالقاتش بــا والدیمیر
پوتیــن ،رئیس جمهوری روســیه
خواهد بود؛ چراکه این دشوارترین
مرحلــه از اولین تــور دیپلماتیک
رئیس جمهوری ایــاالت متحده به
شمار میرود و حاکم کرملین برای
نخستینبار با جانشین دونالد ترامپ
روبهرو خواهد شد .از هفتهها پیش
شــاهد آن بودیم که اخبار و مواضع
مختلفی در مورد این ســفر از سوی
واشنگتن و مسکو اتخاذ شد.
از یک ســو آمریکاییهــا برای
مسکو خط و نشان کشــیده بودند
و در طرف مقابل هــم روسها بارها
اعالم کردند کــه این دیــدار باید
سازنده باشــد ،نه تنشزا؛ اما به نظر
میرسد سخنان بایدن در بدو ورود
به بریتانیا نشان داد که او همچنان
با گار ِد بســته بــه دیــدار پوتین
خواهد رفت.
بایدن پس از ورود بــه بریتانیا با
حضور در پایگاه نیروهای آمریکایی
گفت« :اگر مسکو دست به اقدامات
مضری علیه واشــنگتن بزند ،پاسخ
محکم دریافت خواهد کرد؛ چراکه
ما (آمریکا و روســیه) مســئولیت
بزرگی داریــم کــه از تامین ثبات

بایدن پس از ورود به
بریتانیاباحضوردرپایگاه
نیروهایآمریکاییگفت:
اگر مسکو دست به اقدامات
مضریبزند،پاسخمحکم
دریافت خواهد کرد؛ چراکه
ما (آمریکا و روسیه)
مسئولیتبزرگیدررابطه
باتامینثباتاستراتژیک
جهانی داریم
اســتراتژیک تا پایبندی به قرارداد
کنترل تسلیحات را شامل میشود
و من ایــن مســئولیتها را جدی
میگیرم».
این ســخنان بایــدن در حالی
انجام شــده که قبل از ســفر وی به
بریتانیا برای شــرکت در نشســت
گروه هفــت ،ســرگئی ریابکوف،
معــاون وزیــر خارجه روســیه در
رابطه با دیــدار پوتین و بایدن اعالم
کرده که واشــنگتن باید سیاست
خصمانه و دخالــت در امور داخلی
روســیه را متوقف کند تا از فهرست
کشورهای غیردوست مسکو خارج
شود .ســرگئی الوروف ،وزیر امور
خارجه روســیه هم اعالم کرده که
مسکو میخواهد علیرغم سیاست
غیردوستانه ایاالت متحده ،همکاری
با واشنگتن را توسعه داده و مشکالت
را در روابط دو جانبه پاک کند .این
اظهارات اگرچه در ظاهر دوستانه به
نظر میرســد اما در باطن همچنان
دشــمنی با واشــنگتن را همانند
سالهای جنگ سرد به همراه دارد.
مساله مهمتر این اســت که دیدار
بایدن با پوتیــن مهمترین فرصتی
برای جو بایدن به جهت گفتوگوی
مســتقیم درباره حمالت سایبری
روسیه ،سیاست خصمانه مسکو در
قبال اوکراین ،بالروس و بســیاری
چالشهای دیگر اســت که روابط
دو ابرقدرت را بار دیگر در وضعیتی
متشنج قرار داده اســت .حال باید
منتظر بود و دید که آیا دیدار بایدن با
حاکم کرملین به تقلیل تنش کمک
میکند یا فاز جدیــد درگیریها را
شاهد خواهیم بود؟!
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ماکرون پایان عملیات فرانسه در ساحل آفریقا را اعالمکرد

شمارکودکانکار در جهانبه ۱۶۰میلیون نفر رسیده است

رئیس جمهور فرانســه تاکید کــرد ،اتحادیه اروپا
الزم اســت که به ســاختن چارچوبی کاری بر اساس
مسائل اقتصادی ،صنعتی و فنی و همچنین ارزشهای
نظامی بــرای خودمختاری راهبردی خــود بپردازد.
به گزارش شــینهوا ،امانوئل ماکرون ،در اظهاراتی در
آستانه برگزاری نشست سران گروه هفت در انگلیس
در  ۱۱تا  ۱۳ژوئن گفت :مســاله مهم و محور روزهای
آینده برای من حاکمیت اروپا است .ماکرون با استناد
به آنچه ســابقه قدرتمند اروپا از این لحاظ در سالهای
اخیر ،از جمله پیشرفته در حوزه های نظامی ،حاکمیت
دیجیتال و برنامه بازیابی پس از همهگیری خواســتار
یک شراکت جدید با آمریکا شــد .ماکرون که در سال
 ۲۰۱۹ناتو را گرفتار مرگ مغــزی خوانده بود درباره
نشســت چند روز دیگر این ائتالف تاکیــد کرد :باید
قابلیت راهبردی خودمختاری اروپاییها به رسمیت

شناخته شود .به گفته رئیس جمهور فرانسه ،ناتو باید
ارزشهای مشترکش را شفاف کند ،ناتو باید به ایجاد
یک قاعده رفتاری در میان کشورهای همپیمان بپردازد
و باید مفهوم خود را شفاف کند .او اظهار کرد :چیزی که
به نظر من در این بافت بسیار مهم است این است که ما
به عنوان اروپاییها فرض کنیم که در خاکمان بازیگران
حوزه کنترل تسلیحات هستیم.

ابتکارعمل عمان برای حل بحران یمن با طرح ۴بندی

معاون وزارت اطالعرسانی در دولت مســتعفی یمن اعالم کرد ،هیئت عمان برای طرح ابتکارعمل مورد توافق
عربستان به انصاراهلل وارد صنعا شده است .به گزارش اسپوتنیک ،محمد قیزان ،معاون وزارت اطالعرسانی در دولت
مستعفی یمن در توییتی نوشت ،هیئت عمان برای ارائه ابتکارعملی که دولت مستعفی ،عربستان و نماینده آمریکا و
سازمان ملل با آن موافقت کردهاند و شامل چهار بند است ،به صنعا آمده است .وی افزود ،این چهار بند شامل بازگشایی
فرودگاه صنعا ،آتشبس ،تسهیل ورود کشتیها به بندر حدیده و برگزاری رایزنیها
برای دستیابی به راه حل سیاسی است .قیزان گفت ،انصاراهلل خواستار بازگشایی
فرودگاه صنعا و بندر حدیده است و دولت مستعفی هم خواستار برقراری آتش بس
است و آن را مقدمه اصلی همه مسائل انســانی میداند .انصاراهلل در حوزه پرونده
ت ورود کشتی به
انسانی ،آتشبس را به لغو تحریم فرودگاه صنعا و رفع محدودی 
بندر حدیده مشروط کرده است.

صندوق کودکان ســازمان ملل متحد و ســازمان
بینالمللی کار آی.ال.او با انتشــار گزارش مشــترک
اعالم کردند در حالی که شــمار کودکان کار در جهان
به  ۱۶۰میلیون نفر رسیده اســت ،میلیونها کودک
دیگر نیــز در معرض خطر کار اجباری قــرار دارند .به
گزارش خبرگزاری فرانسه ،این گزارش با اشاره به شمار
بیسابقه شمار کودکان کار در جهان اضافه شده است
پس از  ۲۰سال موفقیت در کاهش تعداد کودکان کار،
اکنون شــمار این کودکان به  ۱۶۰میلیون نفر رسیده
اســت .بر اســاس تازهترین گزارش صندوق کودکان
ســازمان ملل متحد و ســازمان بینالمللی کار ،بیش
از هشــت میلیون کودک دیگر در چهار سال گذشته
مجبور شــدهاند کار کنند و تعداد کودکان کار به ۱۶۰
میلیون کودک افزایش یافته اســت .صندوق کودکان
سازمان ملل متحد و ســازمان بینالمللی کار سازمان

ملل در این گزارش مشترک که روز پنجشنبه  ۱۰ژوئن
منتشر شد هشدار داده اند ،پیامدهای اقتصادی بحران
ویروس کرونا میلیونها کودک دیگر را نیز به ســمت
همین سرنوشت سوق خواهد داد .نتایج آمار یونیسف
و آی.ال.او نشــان میدهد که پس از  ۲۰سال موفقیت
در کاهش تعداد کودکان کار ،شمار این کودکان طی
سالهای اخیر به صورت بیسابقه افزایش یافته است.

تداوم اعتراضات شبانه در پیکشتهشدن جوان تونسی

در پی مرگ جوانی پس از بازداشــت توســط نیروهای امنیتی در تونس ،اعتراضات برای سومین شب متوالی
در غرب این کشــور ادامه یافت .به گزارش خبرگزاری آناتولی ،در این اعتراضات نیروهــای امنیتی و مردم تونس
با یکدیگر درگیر شــدند و نیروها برای متفرق کردن این اعتراضات از گاز اشــک آور استفاده کردند .غرب تونس در
دو شب گذشته هم پس از مرگ این جوان بیست ساله و دفنش که با حضور گســترده نیروهای امنیتی همراه بود،
ملتهب بود .شاهدان گفتند ،فیلم ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شده
که نشان میدهد جوان دیگری در جریان اعتراضات چهارشنبه شب بازداشت و
با لباس کشیده شده است و همین موجب شــده اعتراضات شعلهور شود .منابع
خبری اعالم کردند که دســتگاه اطالعاتی ســودان به دنبال آن است تا عامالن
تشــدید اعتراضات که در شــبکههای مجــازی فعال هســتند را تحت پیگرد
قرار داده و دستگیر کنند.

