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اواخر خرداد ماه ســال جــاری بود 
که روســای جمهوری روسیه و آمریکا 
در ســوئیس با یکدیگر دیدار کردند و 
همه منتظر بودند تــا ببینند والدیمیر 
پوتین و جو بایدن قرار اســت چه خبر 
خوبی به جامعه جهانی بدهند. این دیدار 
علیرغم گمانه زنی هایی که انجام شده بود 
خروجی مطلوبی نداشت و اگر بگوییم 
که نتیجه آن خنثی بــود، گزافه گویی 
نکرده ایم. واقعیت این است که در زمان 
دوتلد ترامپ ما بارها و بارها شاهد بودیم 
که دموکرات ها اعترض هــای زیادی 
علیه او مطرح کردند و دلیلشان این بود 
که ترامپ اساساً هیچ مواجهه آشکار و 
حساب شده ای با روس ها ندارد. بر همین 
اســاس حاال که دموکرات ها وارد کاخ 
سفید شده اند، بر اساس همان راهبرد 
برون گرایی خود وارد یک مجادله آشکار  
چند جهته با مسکو شدند. در این میان 
باید توجه داشت که دیدار اول پوتین و 
بایدن به نوعی در این جهت برگزار شد 
که ایاالت متحده بتواند رفتار روسیه را 
پیش بینی کند. قبــل از آنکه این دیدار 

انجام شود آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا و همچنین جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی ایاالت متحده صراحتاً اعالم 
کردند که یکی از مسائلی که بایدن بر آن 
تاکید دارد این است که روسیه باید بتواند 
رفتار قابل  پیش بینی تری از خود نشان 
دهد. این سخنان بدان معنا بود که مسکو 
هیچگونه سیگنال مثبتی از خود برای 
تعامل و یا هماهنگی با روسیه در بسیاری 
از پرونده ها مخابره نمی کند. این پرونده ها 
به نوعــی از دید هر دو طــرف متفاوت 
هستند و این تفاوت به نوعی در راستای 
نوع نگاه مسکو و واشــنگتن به مسائل 
متعدد منطقه ای و فرامنطقه ای است. 
به عنوان مثال روســیه در مورد پرونده 
سوریه یک نگاه کامالً استراتژیک را دنبال 
می کند و معتقد اســت که هر کشوری 
بخواهد در این مورد اقدامی صورت دهد، 
باید با مسکو در میان بگذارد. به عبارتی 
دیگر روس ها خود را تصمیم گیرنده اول 
و آخر پرونده شــامات می دانند و از این 
حیث نمی گذارند تا آمریکا معادالت در 
این کشور را به نفع خود تغییر دهند. از 
منظری دیگر هم باید توجه داشت که 
عماًل آمریکایی ها و روس ها در ســوریه 
منافع خود را تقســیم کرده اند و سعی 
می کنند برخورد منافع با یکدیگر نداشته 

باشند. در این میان پرونده های دیگری 
هم وجود دارد که می تــوان به فروش 
تســلیحات به ترکیه و ایران اشاره کرد. 
در بخش دیگر هم بایــد متوجه بود که 
روس ها در افغانســتان، قفقاز و شرق 
اروپا و همچنین دریای ســیاه به دنبال 
آن هســتند تا جلوی تحرکات ایاالت 
متحده را به نفع خود بگیرند. این روند و 
تقابل اما در یک جا بیشترین حد را دارد و 
که آنهم اوکراین است. همه معتقدند که 
پرونده اوکراین به شاهرگ تنش میان 
مسکو و واشــنگتن تبدیل شده است و 
حاال این روند با جایی رســیده است که 
روسای جمهور دو قدرت، برای دومین 
بار به صورت مجازی و ویدئوکنفرانسی 

با یکدیگر گفت وگو کردند. این دیدار که 
بسیاری آنرا یک مالقات با هدف مشخص 
می دانند، عمالً نشان داد که دیدار اول دو 
طرف در ســوئیس نتوانسته آنگونه که 
باید، اوضاع را روبراه کند و حاال پوتین و 

بایدن باز هم به مذاکره پرداختند.
اوکراین و تجمیع منافع 

دیــدار مجازی پوتیــن و بایدن که 
حدود 2 ساعت به صورت مجازی طول 
کشید، از منظر بسیاری از تحلیلگران و 
حتی مقامات دو طرف بر محور اوکراین 
ســوار بود. در این میان جیک سالیوان، 
مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید اعالم 
کرد که دیدار مجازی روز سه شنبه جو 
بایدن و والدیمیر پوتین شامل طیفی 
از موضوعات بود اما موضوع اصلی مورد 
گفتگو، اوکراین بود. ســالیوان اظهار 
داشت که بایدن به صراحت اعالم کرد 
اگر روسیه به اوکراین حمله کند، آمریکا 
و متحدانش با اقدامات قوی اقتصادی 
پاســخ خواهند داد. مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید در ادامه سخنان خود گفت که 
آمریکا فراتر از ارائه تسلیحات کنونی به 
اوکراین، ابزار دفاعی بیشتری در اختیار 
این کشور قرار خواهد داد و ما در پاسخ 
به چنین تهدید به تقویت متحدان ناتوی 
خود در جبهه شرقی خواهیم پرداخت. 

این مقام ارشد دولت بایدن اضافه کرد 
که برئیس جمهوری آمریکا همچنین به 
پوتین گفت که گزینه دیگری وجود دارد 
و آن کاهش تنش ها و دیپلماسی است. 
سالیوان از سوی دیگر به موضوع ایران 
اشاره کرد. او گفت که بایدن و پوتین بحث 
خوبی درباره موضوع ایران داشتند و این 
گفت وگو سازنده بوده است. او بیان کرد 
که آمریکا و روسیه در سال های 2۰۱۴ 

و 2۰۱۵ بــرای تهیه برجــام همکاری 
نزدیکی داشتند و در ادامه ادعاها علیه 
برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و هراس 
غرب از پیشرفت های هسته ای تهران 
مدعی شد که آمریکا و روسیه همچنان 
به مشورت های نزدیک ادامه می دهند تا 

از عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای 
اطمینان یابند. از سوی دیگر والدیمیر 
پوتیــن در اظهارات خود بــر اهمیت و 
ضرورت اجرای پارامترهای اولیه مورد 
توافق در سال 2۰۱۵ تاکید و خاطرنشان 
کرده است که مواضع مسکو و واشنگتن 
)در این زمینه( چندان تفاوتی با یکدیگر 
ندارد. این موضع گیری آنهم در این مقطع 
صراحتاً نشان می دهد که مسکو عمالً در 
برخی از پرونده های جاری، تضادهای 
بنیادین با واشــنگتن ندارد و بر همین 
اساس باید گفت که نمی توان تضاد آشکار 
)حداقل در پرونده برجام یا سوریه( میان 
دو طرف مشاهده کرد. در این میان اما 
براساس اعالم کرملین، پوتین همچنین 
به همتای آمریکایی خود گفته است که 
تضمین هایی می خواهد تا سامانه های 
حمله تهاجمی در کشورهای نزدیک به 
روسیه از سوی آمریکا مستقر نخواهند 
شد. از ســوی دیگر در بیانیه کرملین 
آمده اســت که پوتین پیشنهاد حذف 
محدودیت هــای مربوط بــه عملکرد 
ســفارتخانه های مربوط به خودشان 
را پس از تازه ترین مناقشــه ارائه کرده 
است؛ چراکه طبق این محدودیت، هر 
کشور تعداد دیپلمات هایی را که کشور 
دیگر می تواند اعــزام کند، کاهش داده 
است و این هم یکی دیگر از محورهای 
اختالف به شمار می رود. با این اوصاف 
یوری اوشاکف، دســتیار کرملین پس 
از مذاکرات دو ساعته والدیمیر پوتین 
و جو بایدن، روســای جمهوری روسیه 
و آمریــکا در روز سه شــنبه اعالم کرد 
که سخت اســت انتظار پیشرفت های 
ناگهانی داشته باشیم، اما روسای جمهور 
تمایل خود را برای ادامــه کار عملی و 
شروع بحث در مورد موضوعات حساسی 
که به طور جدی مسکو را نگران می کند، 
نشان دادند. این تحلیل بدان معناست 
که ما شــاهد رد و بدل شدن یک سری 
از تهدیدهایی هســتیم که تحلیل ها 
در مورد آنها تا به اینجــای کار چندان 
درســت از آب درنیامده است؛ چراکه 
بایدن صراحتاً اعــالم کرد که در نهایت 
تحریم های اقتصادی علیه مسکو وضع 
خواهد کرد و این نشان از عدم کشیدن 
ماشه توسط واشــنگتن آنهم در مورد 

اوکراین دارد.

روسای جمهور روسیه و آمریکا برای دومین بار گفت وگو کردند؛ 

اوکراین، ایران و ردوبدل شدن چند تهدید

انتظارها از مذاکرات دو 
ساعته والدیمیر پوتین و 

جو بایدن، روسای جمهوری 
روسیه و آمریکا بسیار باال 

بود و همه منتظر مخابره 
سیگنال جدید بودند؛ اما 

خروجی این گفت وگو 
چندان مشخص نیست و 

باید باز هم منتظر ماند 

کارشناسان معتقدند 
که پرونده اوکراین به 

شاهرگ تنش میان مسکو 
و واشنگتن تبدیل شده 
و حاال این روند با جایی 

رسیده است که روسای 
جمهور دو قدرت را بر خالف 

میل باطنی شان به سر میز 
مذاکره کشانده است

هزاران تن از شهروندان اسرائیلی در اعتراض به عملکرد دولت فعلی رژیم صهیونیستی به نخست وزیری نفتالی 
بنت تظاهرات کردند. به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، شــبکه هفت رژیم صهیونیستی گزارش داد، 
هزاران تن از شهروندان اســرائیلی در اعتراض به دولت نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهراتی برپا 
کردند و او را به تالش برای آسیب رســاندن به هویت یهودی اسرائیل متهم کردند. این شبکه عبری زبان همچنین 
گزارش داد، اعضای احــزاب مخالف و اعضای حزب لیکود نیــز در این تظاهرات 
شرکت داشتند. این اعتراضات بر شراکت دولت نفتالی بنت- یائیر الپید با حزب 
فهرست عربی یکپارچه به رهبری منصور عباس متمرکز بود. شرکت کنندگان در 
این اعتراضات پالکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود پادشاه 
بیبی )کوچک( )اشاره به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی( 

و بنت برای اسرائیل خطرناک است و دموکراسی را به ما بازگردانید.

مقامات ایتالیا در پیامی به سازمان های حقوق بشــری بحرین، نگرانی خود را نسبت به اوضاع حقوق بشر در این 
کشور ابراز کردند. به گزارش المیادین، مقامات ایتالیا ضمن ابراز نگرانی نسبت به وخامت اوضاع حقوق بشر در بحرین، 
بر عزم خود برای مطرح کردن این مسأله به همتایان خود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکید کردند. وزارت خارجه 
ایتالیا در پیام خود به سازمان های حقوق بشری بحرین تاکید کردند که وخامت اوضاع حقوق بشری در این کشور یک 
مسأله بسیار مهم برای ایتالیا است. این وزارتخانه همچنین اعالم کرد، نمایندگان 
دولت ایتالیا از جمله مارینا سرنی، معاون وزیر خارجه این کشور از هیچ تالشی 
برای ترغیب مســئوالن بحرینی جهت افزایش حمایت از حقوق بشر فروگذار 
نمی کنند. معاون وزیر خارجه ایتالیا تاکید کرد، مقامات این کشور از مشکالت 
حقوق بشری بحرین به ویژه محدودیت های اعمال شده بر حقوق مدنی و سیاسی 

و احترام به سیستم زندان ها آگاه هستند.

ایتالیا: نگران وخامت اوضاع حقوق بشری در بحرین هستیمتظاهرات هزاران اسرائیلی  علیه نفتالی بنت

قضــات دیوان عالی ســازمان ملل بــه جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان دستور دادند تا از تبعیض علیه 
شهروندان یکدیگر پس از جنگ ســال 2۰2۰ بر سر 
منطقه مورد مناقشــه قره باغ امتناع کنند. به گزارش 
آسوشــیتدپرس، این حکــم پس از شــکایات مردم 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان در دیوان کیفری 
بین المللی در ارتباط با جنگ قره باغ صادر شده است. 
احتماال چندین سال طول می کشد تا این دادگاه درباره 
این پرونده ها، حکم صادر کند چون هر دو کشــور به 
نقض کنوانسیون بین المللی مرتبط با حذف تبعیض 
نژادی متهم هســتند. قضات این دادگاه نخســت به 
جمهوری آذربایجان دستور دادند تا از تمامی زندانیانی 
که در جریان جنگ قره باغ دســتگیر شدند، حفاظت 
کنند تا از تهییج و دامن زدن به انزجار و تنفر نژادی علیه 
ارمنســتانی ها جلوگیری کرده و آنهایی را که میراث 

فرهنگی ارمنستان را تخریب کردند، مجازات کند. این 
دادگاه همچنین سپس به دولت ایروان دستور داد تا از 
تهییج و دامن زدن به انزجار نژادی علیه اتباع جمهوری 
آذربایجان خودداری کند. این دادگاه همچنین به دو 
طرف دستور داد تا از هرگونه اقدامی که ممکن است به 
مناقشات دامن بزند و حل و فصل آن را دشوارتر کند، 

اجتناب کنند و به سمت تنش زدایی پیش بروند.

با گذشت ســه ماه و نیم از خروج پر همهمه آمریکا از 
افغانســتان، تقریبا ۳۴ هزار افغان هنوز در هفت پایگاه 
نظامی در سراسر آمریکا به سر می برند. به نوشته روزنامه 
دیلی میل، جان کربی، سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران 
گفت: ما در حــال حاضر افغان های کمتری به نســبت 
گذشــته در پایگاه های نظامی آمریکا داریم. در مقایسه 
با افراد منتظــر، افراد زیادی وجود دارد که تکلیفشــان 
مشــخص شــده اســت. بعد از روز ۳۰ اوت، همزمان با 
تصاحب افغانستان توسط طالبان، آمریکا حدود ۸2 هزار 
تن از مردم افغان را از طریق هوایی از کابل خارج کرد. این 
رقم ۳۴ هزار تن نسبت به شش هفته پیش در 2۶ اکتبر که 
۵۳ هزار و ۱۵۰ مهاجر هنوز در پایگاه های نظامی زندگی 
می کردند، کاهش نشان می دهد. هفت پایگاه نظامی که 
همچنان در عملیات استقبال از متحدان شرکت دارند، 
عبارتند از فورت بلیس در تگزاس تقریبا با ۳۵۰۰ پناهجو، 

پایگاه مشــترک مک گویر-دیکس-لیک هرســت در 
نیوجرسی با ۱۱ هزار تن، فورت مک کوی در ویسکانسین 
با ۷۱۰۰ پناهجو، کمــپ آتربــری در ایندیانا با ۳۵۰۰ 
پناهجو، پایگاه نیــرو هوایی هولومــن در نیومکزیکو با 
2۹۰۰ تن و فورت پیکت با ۵۱۰۰ پناهجو و مارین کورپس 
کوانتیکو در ویرجینیا جایی کــه ۱۳۰۰ پناهجو در آن 

نگهداری می شود.

دیوان کیفری بین المللی باکو و ایروان را به آرامش فراخواند بیش از ۳۰ هزار افغان در پایگاه های آمریکا سرگردان هستند 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

خداحافظی با مرکل؛ 
 شولتس

 رسما صدراعظم آلمان شد
پارلمان آلمان دیروز )چهارشنبه( با ۳۹۵ رای 
مثبت اوالف شولتس را به عنوان نهمین صدراعظم 
آلمان پس از جنگ جهانی دوم و جانشینی آنگال 
مرکل پــس از ۱۶ ســال تصدی، تاییــد کرد. به 
گزارش آسوشیتدپرس، فرانک والتر اشتاینمایر، 
رئیس جمهور آلمان نیز ریاست جمهوری شولتس 
را تایید کرد. دولت شولتس با امید زیادی به مدرن 
کردن پرجمعیت ترین کشور اتحادیه اروپا و مبارزه 
با تغییرات آب و هوایی قدرت را در دست می گیرد 
اما با چالش فوری مقابله با سخت ترین مرحله آلمان 
از همه گیری ویروس کرونا مواجه است. شولتس 
۶۳ ساله، معاون صدراعظم و وزیر دارایی آلمان از 
سال 2۰۱۸، تجربه و نظم فراوانی را برای ائتالف 
سوسیال دموکرات های چپ میانه خود، سبزهای 
طرفدار محیط زیست و دموکرات های آزاد طرفدار 
تجارت به همراه دارد. این سه حزب ترکیب رقبای 
ســابق را به عنوان یک اتحاد مترقــی به تصویر 
می کشند که پس از دوران تقریباً رکوردی مرکل 
در قدرت، انرژی جدیدی را به کشور وارد می کند. 
شولتس برای انتخاب شدن به عنوان صدراعظم 
به حمایت حداقل ۳۶۹ قانونگذار در مجلس ۷۳۶ 
کرسی پارلمان نیاز داشت. او توانست ۳۹۵ رای از 
۷۳۶ رای پارلمان را بدست آورد. شرکای ائتالف 
۴۱۶ کرســی بین خود دارند، بنابراین خیال او از 
داشتن اکثریت راحت بود. دویچه وله هم بالفاصله 
پس از اعــالم صدراعظمی پولتس در گزارشــی 

سیاست دولت آتی آلمان را اعالم کرد.

بر اســاس این گزارش، شولتس اظهار کرد که 
تقویت اتحادیه اروپا در سطح جهانی و اطمینان 
حاصل کردن از اینکه آلمان بخشــی از این روند 
است، از اصلی ترین اولویت ها محسوب می شود. 
شــولتس درخصوص اولین ســفرش به خارج از 
آلمان به عنوان صدراعظم جدید این کشور گفت 
که وی به این ســنت اخیر و سفر به فرانسه افتخار 
می کند؛ ســفری که به دنبال بازدید از بروکسل 
برای مالقات با رهبران اتحادیه اروپا انجام شــد. 
آنگال مــرکل، گرهارد شــرودر، هلموت کوهل و 
هلموت اشــمیت، صدراعظم های پیشین آلمان 
همگی پس از منصوب شدن به مقام صدراعظمی، 
به فرانسه سفر کردند. آشــتی و دوستی فرانسه 
و آلمان پــس از دو جنگ جهانی بــه رکن اصلی 
سیاســت خارجی و اروپایی آلمان تبدیل شــده 
است. شــولتس، صدراعظم جدید آلمان متعهد 
شد که آلمان از لهستان درخصوص بحران مرزی 
با بالروس حمایــت می کند و وی از الکســاندر 
لوکاشــنکو، رئیس جمهوری بــالروس به دلیل 
استفاده از مهاجران برای اعمال فشار علیه اتحادیه 
اروپا انتقاد کرد. همچنین پیرامون مسئله لهستان، 
رابرت هابک، معاون شولتس اظهار کرد که قوانین 
برای همه افراد عضو اتحادیه اروپا امری ضروری و 
حیاتی است. رهبر حزب سبزها نیز افزود که آلمان 
از کمیسیون اروپایی که در اختالف با دولت های 

ورشو و بوداپست است، حمایت خواهد کرد.
درخصوص آخرین اقدامات و تحرکات سربازان 
روسیه در مرز با اوکراین، شولتس خاطرنشان کرد 
که چنین مسئله ای برای روسیه باید خیلی روشن 
شود که هرگونه تهدید علیه اوکراین غیرقابل قبول 
خواهد بود. وی با ابراز نگرانــی از وضعیت در مرز 
روســیه و اوکراین گفت که اصول تنش زدایی که 
پس از جنگ سرد حاکم بوده اســت باید رعایت 
شود. شــولتس افزود: نقض نکردن قوانین مرزی 
یکی از این اصول را شــامل می شــود. این خیلی 
خیلی مهم است که هیچ شخصی در کتب تاریخ به 
دنبال ترسیم مجدد مرزها نباشد. در نتیجه، باید 
مسئله واضح و روشن شود که اگر تهدیدی نسبت 
به اوکراین پدیدار شود، چنین موقعیتی غیرقابل 

قبول خواهد بود. 
پس از مسائل مربوط به اتحادیه اروپا، اولویت 
دوم سیاســت خارجه دولت جدید آلمان تقویت 
روابط ترانس آتالنتیک و همکاری با ناتو است. پس 
از اینکه شولتس به  طور رسمی قدرت را کسب کند، 
تماس با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا احتماال 
از اولویت های وی خواهد بود. شولتس با اشاره به 
ارزش های دموکراتیک گفت: اکنون مشــخص 
است که چه چیزی ما را به هم وصل می کند. وی 
همچنین از پاسخ به اینکه آیا در خصوص تحریم 
بازی هــای المپیک زمســتانی 2۰22 به آمریکا 

خواهد پیوست یا نه، خودداری کرد.

جهاننما


